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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 การพฒันาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ มีความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื    
ในระยะยาวไดน้ั้น ประเทศตอ้งเร่งพฒันาปัจจยัพื้นฐานเชิงยทุธศาสตร์ในทุกดา้น ไดแ้ก่ การเพิ่ม
การลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันา การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการควบคู่กบัการเร่งยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงาน กลุ่มท่ีก าลงัจะเขา้สู่ตลาดแรงงานและกลุ่มท่ี
อยูใ่น ตลาดแรงงานในปัจจุบนัใหส้อดคลอ้งกบัสาขาการผลิตและบริการ เป้าหมายและ              
การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีรวมถึงการพฒันาคนในภาพรวมใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวยั
ท่ีสามารถบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งดี โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การพฒันาทุนมนุษยจ์ากการยกระดบัคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพฒันาทกัษะ และ
ยกระดบัคุณภาพบริการสาธารณสุขใหท้ัว่ถึงในทุกพื้นท่ี พร้อมทั้งตอ้งส่งเสริมบทบาทสถาบนัทาง
สังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวนิยั มีค่านิยมท่ีดี และมีความรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-
2564 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดบัและยกระดบัการเรียนรู้
โดยเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบ
การจดัการเรียนการสอน และการพฒันาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดบัคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศในสาขาวชิาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และพฒันาระบบทวภิาคี หรือสหกิจศึกษา
ใหเ้อ้ือต่อการเตรียมคนท่ีมีทกัษะใหพ้ร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงาน นอกจากน้ีตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
สร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559 : 1,15) สถานศึกษาจึงตอ้งมีการ
ปฏิรูปการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงกบัแนวทางการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ข้ึน 
โดยมุ่งเนน้การพฒันาการศึกษา เพื่อใหท้นักบัยคุสมยัของการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมต่าง ๆ โดยในมาตรา 4 ไดก้ าหนดไวว้า่ การศึกษา หมายความวา่ เป็นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดั
สภาพแวดลอ้ม สังคมและการเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
โดยในหมวด 4 วา่ดว้ยแนวการจดัการศึกษา มาตรา 24 (5) ไดร้ะบุไวว้า่ การจดัการศึกษาจะตอ้ง
ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความ



2 

 

สะดวก เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  เพราะฉะนั้นการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาแต่ละแห่งจะตอ้งพยายามใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ทั้งน้ี
เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและประสิทธิภาพสูงสุด 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 2,8) 
 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านกันายกรัฐมนตรี ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียน 
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวฒันธรรม     
ในการด ารงชีวติ สามารถอยูก่บัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัใหผู้เ้รียนทุกคน   
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้กระบวนการเรียนรู้ตอ้งมาจากการฝึกทกัษะกระบวนการ
คิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้   
จากประสบการณ์จริง ใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน พฒันาการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง โดยค านึง  
ถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูส้อนตอ้งส่งเสริมบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้    
(วภิารัตน์ สุวรรณไวพฒันะ. 2554 : 18) 
 สภาพการณ์ปัจจุบนัการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหนา้ท่ีพลเมืองไดแ้ก่ สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษา
ประเพณีและวฒันธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข และ
มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และธ ารงรักษา
ไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ซ่ึงมีจุดเนน้
สอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกั 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2558 : 4) 
 แนวทางการจดัการศึกษาในปัจจุบนัไดก้ าหนดใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด าเนินการใหน้กัเรียนทุกคนจะตอ้งไดรั้บการบริการทางการศึกษา โดย 1) ไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระ   
และกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัตามความแตกต่างของแต่ละคน 2) ไดฝึ้ก
ทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้ไปใชเ้พื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา 3) ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 4) ไดเ้รียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วน
สมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกรายวชิา  
5) ไดเ้รียนรู้โดยผูส้อนจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
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เรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและนกัเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทต่าง ๆ 6) ไดเ้รียนรู้ทุกเวลาทุกสถานท่ี โดยมีการประสานความร่วมมือกบั 
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันานกัเรียนตามศกัยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 4) 
 การจดัการชั้นเรียนเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีครูผูส้อนใชเ้พื่อป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
เด็ก ได ้แต่การจดัชั้นเรียนไม่ไดห้มายความถึง เพียงแค่การจดัสภาพต่าง ๆ ในหอ้งเรียนเท่านั้น แต่
การจดัชั้นเรียนนั้นเป็นเทคนิควธีิการในการจดัการเก่ียวกบัพฤติกรรมของเด็ก เพื่อเด็กจะไดใ้ช้
พลงังานในการเรียนรู้มากกวา่การกระท าท่ีไม่เกิดประโยชน์ และรวมถึงภาระหนา้ท่ีท่ีสามารถท าได ้
เช่น การจดัวางวสัดุอุปกรณ์ การวางแผนการใชเ้วลา แนวทางท่ีครูจดัระบบในชั้นเรียน สะทอ้น
สมมุติฐานท่ีครูมีต่อการเรียนรู้ของเด็ก และบทบาทของครูในกระบวนการน้ีในทางปฏิบติั เป้าหมาย
ในชั้นเรียนเป็นการเรียนและการดูแลชั้นเรียนใหน้กัเรียนเกิดการร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมี
เทคนิคเฉพาะ ท่ีช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว การจดัการชั้นเรียนมีวธีิการหลาย ๆ วธีิท่ีครูสามารถ
เลือกน าไปปฏิบติัในห้องของตนเองใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์และโอกาส เพื่อช่วยป้องกนัปัญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึน ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ และช่วยรักษาสภาพท่ีดีในชั้นเรียนใหค้งอยูต่ลอดไป 
โดยครูและเด็กเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน (ปราณี สาระจิตต.์ 2538 : 3-10) โดยหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของครูดงักล่าวเหล่าน้ี เป็นไปเพื่อประโยชน์ของศิษย ์ครูท่ีรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีครู และมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคย์อ่มเป็นครูท่ีมีความเป็นครูโดยแทจ้ริง ซ่ึง     
คุรุสภาไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2527 เพื่อจะช่วยใหค้รูพฒันาตนเอง 
สอนไป พฒันาไปไม่จ  ากดัเวลา ผลการพฒันาของครูท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนดีข้ึน ผูเ้รียน
ไดรั้บการพฒันารอบดา้นและเตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐาน 11 ขอ้ 
ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกบัวิชาชีพครูอยูเ่สมอ มาตรฐานท่ี 2 ตดัสินใจ
ปฏิบติักิจกรรมโดยค านึงถึงผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้เตม็ตาม
ศกัยภาพ มาตรฐานท่ี 4 พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัใหเ้กิดผลจริง มาตรฐานท่ี 5 พฒันา
ส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ มาตรฐานท่ี 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ 
มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งแก่ผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่ง
สร้างสรรค ์มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นสร้างสรรคใ์นชุมชน มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้
ขอ้มูลในการพฒันา ดว้ยความส าคญัของการจดัชั้นเรียน ผนวกกบัความส าคญัและความรับผดิชอบ
ของครูในยคุปัจจุบนั ท่ีตอ้งคิดคน้เทคนิควธีิการท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้น แม้
บทบาท ของครูจะดูสบายกวา่เดิมในขณะสอน แต่ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งท างานหนกัในช่วงก่อนสอน 



4 

 

คือ การเตรียมการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะตอ้งใชค้วามสามารถและความพยายามอยา่งมากใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ครูตอ้ง
สามารถประเมินสถานการณ์ และตดัสินใจวา่ควรจะปรับเปล่ียนอยา่งไร ผูเ้รียนจึงจะสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด ้ซ่ึงทกัษะการประเมิน ปรับเปล่ียน หรือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี เป็นทกัษะท่ียาก ตอ้ง
อาศยัประสบการณ์ฝึกฝนไม่นอ้ย (ทิศนา แขมมณี. 2542 : 66) 
 จากการบนัทึกหลงัสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ในสาระหนา้ท่ีพลเมือง ภาคเรียนท่ี 2      
ปีการศึกษา 2560 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” พบวา่ การสอนใน
สาระหนา้ท่ีพลเมือง นกัเรียนไม่สนใจเรียน เฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ มอบหมาย
งานใดก็มกัไม่ส าเร็จและผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ ขาดจิตส านึกในคุณลกัษณะของความเป็น
พลเมืองดี  ท่ีควรจะเป็น ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบประเมินการสอนของครู และไดข้อ้สรุปประเด็นปัญหา
จากนกัเรียน เช่น ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบรรยายของครูเพียงอยา่งเดียว ท าให้
น่าบ่ือ ไม่น่าสนใจ นกัเรียนมีส่วนร่วมนอ้ย และกิจกรรมหรือภาระงานยากเกินไป ท าไม่ได ้ไม่ชอบ 
ไม่ถนดัท่ีจะท า และครูมกัมอบหมายผลงานรายบุคคล ท าใหเ้ด็กบางส่วนขาดแรงจูงใจในการเรียน
และขาดการส่งช้ินงาน ขาดการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม ขาดการศึกษาหนงัสือและอ่านทบทวน
บทเรียน และขาดการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมชั้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สุธาทิพย ์ แป้นทองค า (2545 : 5) และณฐัรินทร์ ศรีวิโชติธนกุล (2551 : 2) พบวา่ นกัศึกษาท่ีอยู่
ในช่วงวยัรุ่นเป็นวยัท่ีเร่ิมสนใจตวัเอง และส่ิงแวดลอ้มมากกวา่วยัเด็ก มีความรักสวยรักงาม ชอบ
แต่งตวั มีความสนใจต่อเพศตรงขา้ม ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นขาดความเอาใจใส่ เฉ่ือยชา ขาดการทุ่มเทและ
เรียนรู้อยา่งจริงจงั มกัจะเรียนรู้ดว้ยการฟังบรรยายจากครู และอ่านหนงัสือเรียน ขาดการคน้ควา้
ความรู้เพิ่มเติม ในส่วนของการแลกเปล่ียนความคิดกบัเพื่อนนั้นมีนอ้ย ในดา้นการจดัการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อน เป็นดา้นท่ีมีความส าคญั ดงันั้นครูผูส้อนหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจึงตอ้งพิจารณาอยา่ง
รอบคอบในการจดัการเรียนรู้ใหถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 24 กล่าวถึงการจดักระบวนการ เรียนรู้ โดยสรุปคือ การจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึก
ทกัษะการคิด การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์ การแกปั้ญหา และการน าไปประยกุตใ์ช ้จดั
กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการอ่าน ศึกษาคน้ควา้ ใฝ่
เรียนรู้ มีการผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อยา่งสมดุล รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
ตลอดจนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยผูส้อนควรจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ ส่ือการเรียน 
และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้รอบดา้น   
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 สภาพการณ์การจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง    
“วทิยสถาวร” มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นคือ ร้อยละ 82.75 ท่ียงัไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของโรงเรียนท่ีตั้งไวคื้อ ร้อยละ 85 และดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคน์กัเรียนก็ยงัไม่เกิด
จิตส านึกท่ีคงทนและน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงในชีวติประจ าวนัได ้เน่ืองจากในรายวชิาสังคมศึกษา 4 
สาระหนา้ท่ีพลเมือง เป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีตอ้งอาศยักระบวนการคิดเพื่อใหส้ร้างความตระหนกั 
เช่น ในเร่ืองการขดัแยง้ หรือลกัษณะของสังคม กระบวนการปฏิบติัเพื่อให้เกิดทกัษะต่างๆทางสังคม
ร่วมกนั เป็นตน้ ผูว้จิยัในฐานะเป็นครูท่ีปรึกษานกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จึงไดส้นใจคิดคน้
เทคนิควธีิการเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิและคุณลกัษณะดงักล่าวใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการคิด
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบหรือแนวทางในการไดม้าของค าตอบ สอดคลอ้งกบัการท่ีนกัเรียนขาดทกัษะ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแกปั้ญหา ขาดทกัษะกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ขาดการดูแล
ช่วยเหลือกนัและกนั เน่ืองจากกลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีต ่าหรือไม่ผา่นการประเมิน ทกัษะการ
คิดก็จะขาดไป เพราะนกัเรียนขาดทกัษะการคิดดา้นต่าง ๆ เช่น การคิดเช่ือมโยง การคิดวเิคราะห์              
คิดสังเคราะห์  ตลอดจนการคิดแกปั้ญหา ขาดสมาธิ ขาดความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการเรียน 
ท าใหมี้นกัเรียนจ านวนหน่ึงสอบไม่ผา่นการประเมิน ผูว้ิจยัจึงคิดแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดว้ยการ
บริหารจดัการชั้นเรียน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารชั้นเรียนใหก้บัครูผูส้อนในระดบัชั้นต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  และใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู เป็นเคร่ืองมือใน
การประยกุตจ์ดัท ามาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยน าผลท่ี
ไดม้าปรับปรุงและพฒันา และสนบัสนุนการด าเนินการตามโครงการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  
 การจดัการศึกษาของประเทศไทยท่ีมุ่งเนน้และปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองโดยถือผูเ้รียนเป็นส าคญันั้น จะเป็นการจดัการศึกษาท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียน
ไดพ้ฒันาตามศกัยภาพของตนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนั นอกจากน้ียงัเปิด
โอกาสใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนท่ีอ านวยความสะดวกให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ดว้ย ดงันั้นจึงท าให้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยก าหนด
ทิศทางท่ีจะพฒันาดว้ยการจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมและมีคุณภาพ เป้าหมายใน
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จึงมีความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะน าไปสู่
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบุคลากรท่ีส าคญัท่ีสุด คือครูผูส้อน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากครูเป็นผูมี้บทบาทในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความ 
สามารถ ความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมสร้างทางเลือกและการตดัสินใจ
ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ การวเิคราะห์ และการมีปฏิสัมพนัธ์จากการเรียนรู้ดว้ยการท างานเป็นกลุ่ม 
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมได ้(สถาพร ขอเพียรกลาง. 2559 : 4) 
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 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตวัช้ีวดั มีสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น การออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ตอ้งใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนรู้และท าไดต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ /
ตวัช้ีวดั  น าพาไปสู่สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยา่งเป็นองคร์วม ดงันั้นในการ
จดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ /
ตวัช้ีวดั การจดัการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีครอบคลุมเป้าหมายการเรียนรู้ ตลอดใชก้ระบวนการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการสอนและ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรท่ี
มุ่งใหก้ารจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขได ้
ครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ /ตวัช้ีวดัอยูเ่สมอ กล่าวคือตอ้งตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ /ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดหรือไม่ มีอุปสรรคใดบา้ง ควรจะแกไ้ข
อยา่งไร กิจกรรมการเรียนรู้ใดมีประสิทธิภาพสูงสุดบา้ง กระบวนการดงักล่าวน้ีเป็นการน าการวจิยั
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีเนน้การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 : 8,34)
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการบริหารจดัการชั้นเรียนโดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI   
เพื่อพฒันาพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง”วทิยสถาวร”  และเพื่อน าผลการวจิยัไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับใชเ้ป็น
รูปแบบในการบริหารจดัการเรียนการสอนในวชิาสังคมศึกษาใหมี้พฒันาการท่ีดีข้ึน ตลอดถึง
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบสามารถน าไปวางแผนพฒันาสู่ความส าเร็จในการบริหารจดัการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ของ
นกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง "วทิยสถาวร" 
 2. เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”  โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
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               3. เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค 
TUANCHAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” อ าเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง 
 

สมมติฐำนในกำรวจิัย  
 1. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

 2. นกัเรียนมีเจตคติต่อรูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22103  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

ผลคำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 ผูว้จิยัคาดวา่การวจิยัคร้ังน้ีจะไดรั้บผลผลิตของงานวจิยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัของ
งานวจิยัอนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนนกัเรียน ดงัน้ี 

  1. ไดรู้ปแบบของการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใช ้เทคนิค TUANCHAI รายวชิา
สังคมศึกษา ส22103 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   
  2. สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  
               3.  เป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน รายวชิาสังคมศึกษา ระดบัชั้นอ่ืนๆ  

  4.  รูปแบบการของการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใช ้เทคนิค TUANCHAI รายวชิา               
สังคมศึกษา ส22103 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ไดเ้ผยแพร่ไปยงัครูผูส้อนโรงเรียนอ่ืน ๆ 
  
ขอบเขตของกำรวจิัย   
 1. ประชำกรที่ศึกษำ  
     นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 497 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
     นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” อ าเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 43 
คน  
 3. ระยะเวลำในกำรวจัิย  
     ผูว้จิยัใชเ้วลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน หมายถึง วธีิการในการจดัการพฤติกรรมของนกัเรียน  และ
รวมถึงภาระหนา้ท่ีท่ีสามารถท าได ้ในการดูแลชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ท่ีช่วยให ้ 
การเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยดีมีประสิทธิภาพสูง สนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดความพร้อมท่ีจะร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน  
 เทคนิค TAUNCHAI  ค าวา่ TAUNCHAI ค าอ่านภาษาไทยวา่ “เตือนใจ”ตาม
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2554 มีความหมายคือ ก. สะกิดใจ, ท าใหร้ะลึก
ได.้  ดงันั้นเทคนิค TAUNCHAI จึงหมายถึง รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีช่วยสะกิดใจให้
ผูส้อนไดใ้คร่ครวญระลึกอยูต่ลอดเวลาในการท่ีจะพฒันาเช่นไร ผูเ้รียนจึงจะเกิดการเรียนรู้เขา้ใจ 
ปฏิบติัได ้และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์กิดข้ึนในตวัตนไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
ผูส้อนจึงตอ้งคน้ควา้หาวธีิการใด ๆ ในอนัท่ีจะช่วยสร้างเสริมใหเ้กิดองคค์วามรู้ และเป็นองคค์วามรู้
ท่ีไดรั้บฝังอยูติ่ดแน่นคงทน ดว้ยกระบวนการเทคนิคการเรียนรู้ท่ีคน้ควา้มาน้ี จะช่วยท าใหบ้ริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อจดัการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสนบัสนุน
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้  มีความพร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถท่ีจะเรียนรู้ไดดี้ ประกอบดว้ย 8 เทคนิค ดงัน้ี 
               เทคนิค 1 กำรท ำงำนเป็นทมี (T ยอ่มาจาก Team) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใชผ้า่นแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีการจดัรูปแบบการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มีปฏิสัมพนัธ์กนัดว้ยการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือทีม ตามหลกัทฤษฎีของดกัส์ลาสซ์ แมกเกรเกอร์ ไดถู้กน ามาใชจ้ดั
ประสบการณ์ทางการเรียนรู้โดยท่ีนกัเรียนลงมือร่วมปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม แต่ละคนในกลุ่มมี
อิทธิพลและมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั และเป็นการเรียนการสอนท่ียดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของ
การเรียน โดยให้นกัเรียนทุกคนมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด เนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
กลุ่มใหม้ากท่ีสุด กลุ่มจะเป็นแหล่งความรู้ส าคญัท่ีจะฝึกใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ และ
สามารถปรับตวัและเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ใชห้ลกัการคน้พบและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตวัเองของนกัเรียน
เอง โดยครูเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนพยายามคน้หา และพบค าตอบดว้ย
ตนเอง 
                  ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม  (กรมวชิาการ, 2534  ; อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2552 : 118-
127)                                            
    เทคนิค 2 กำรเรียนรู้และเข้ำใจ (U ยอ่มาจาก Understanding) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใช้
ผา่นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชก้ระบวนการเรียนความรู้ความเขา้ใจ มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้เน้ือหาเชิงความรู้  โดยใชก้ระบวนการสังเกต ตระหนกั โดยการพิจารณาขอ้มูลสาระความรู้ เพื่อ
สร้างความคิดรวบยอด ตั้งค  าถาม ตั้งขอ้สังเกต สังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการ
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เรียนรู้ มีการวางแผนปฏิบติั โดยน าวตัถุประสงคห์รือค าถามท่ีนกัเรียนทุกคนสนใจจะหาค าตอบ มา
วางแผนเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม มีการลงมือปฏิบติั โดยครูก าหนดใหน้กัเรียนสมาชิก
ในกลุ่มยอ่ยๆไดแ้สวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้ดว้ยวธีิต่างๆ เช่น คน้ควา้ สัมภาษณ์ ศึกษานอก
สถานท่ี  หาขอ้มูลจากองคก์รในชุมชน ฯลฯ ตามแผนงานท่ีวางไว ้มีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ 
โดยน าความรู้ท่ีไดม้ารายงานและอภิปรายเชิงแปลความ ตีความ ขยายความ น าไปใช้ วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่า และมีการบนัทึกสรุปองคค์วามรู้ 
 ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ความเขา้ใจ(กรมวชิาการ, 2534  ; อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี. 
2552 : 118-119)                                                                                              
    เทคนิค 3 กำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัต ิ(A ยอ่มาจาก Active Learning) เป็นเทคนิคครูผูส้อน      
ใชผ้า่นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัหรือลงมือท า    
โดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนตอ้งหาความหมายและท าความเขา้ใจดว้ยตนเองหรือร่วมกนัสืบคน้หาค าตอบ
กบัเพื่อน ร่วมกนัอภิปราย ร่วมกนัน าเสนอ และสรุปความคิดรวบยอดร่วมกนั รวมทั้งด าเนินการ
เปล่ียนนกัเรียนจากการเป็นผูน้ัง่ฟังอยา่งเดียว (passive) มาเป็นนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมการแสวงหา
ความรู้ท่ีครูผูส้อนก าหนด 
 ทฤษฎีการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2553) 
 เทคนิค 4 กำรสร้ำงเครือข่ำย (N ยอ่มาจาก Networking) เป็นเทคนิคครูผูส้อนท่ีใชผ้า่น
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการสร้างเครือข่าย โดยสร้างการรวมกลุ่มนกัเรียนให้มีการติดต่อ 
สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและการร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ  ซ่ึงเครือข่ายมี
การสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก ใหส้มาชิกในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉนัทเ์พื่อน ท่ีต่างก็
มีความเป็นอิสระมากกวา่สร้างการคบคา้สมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายตอ้งไม่ใช่
การสร้างระบบติดต่อดว้ยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว แต่จะตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหวา่งกนั ใหค้วามร่วมมือและท างานในลกัษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัดว้ย 
 ทฤษฎีกระบวนการและวธีิการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (โครงงานพฒันาเครือข่ายการ
เรียนรู้, 2558 : ออนไลน์ https://deep25292.wordpress.com/บทท่ี-2/2-6) 
   เทคนิค 5 กำรประสำนงำน (C ยอ่มาจาก Coordination)  เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใชใ้นการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยสานสัมพนัธ์ความร่วมมือเป็นอยา่งดีกบัผูป้กครองและชุมชนอยา่ง
สม ่าเสมอดว้ยวธีิการต่างๆ ไดแ้ก่ การเยีย่มบา้น การประชุมผูป้กครองชั้นเรียน การเชิญผูป้กครอง
มาร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียน การใชชุ้มชนเป็นแหล่งเรียนรู้ การส่ือสารเครือข่ายระหวา่งโรงเรียน
และชุมชน ช่วยใหโ้รงเรียนและชุมชนเกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ และ
ช่วยใหเ้กิดความร่วมมืออนัดีต่อกนั 
 ทฤษฎีหลกัการประสานงาน (สมิต สัชฌุกร 2546 : 33-35)                                            

https://deep25292.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/2-6
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    เทคนิค 6 เพ่ือนช่วยเพ่ือน (H ยอ่มาจาก Help) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใชผ้า่นแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ีมีการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยในทุกรูปแบบการสอนจะมี
กิจกรรมการช่วยเหลือการเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนดว้ยกนัในรูปแบบต่างๆ  มีกระบวนการ
ด าเนินการ ไดแ้ก่  การใหน้กัเรียนไดศึ้กษาเน้ือหาใหม่จากใบความรู้ หนงัสือเรียน หรือจากส่ือการ
เรียนการสอนอ่ืนๆ  การแบ่งกลุ่มนกัเรียน แจกใบงานใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาหาค าตอบโดยแบ่งบทบาท
หนา้ท่ีและหมุนเวยีนบทบาทกนั ตรวจใบงานหรือกิจกรรม โดยแต่ละกลุ่มส่งใบงานเพียงใบเดียว   
แลว้ด าเนินการตรวจ แลกเปล่ียนกนัตรวจกบักลุ่มอ่ืนๆ และตรวจกบับตัรเฉลย หรือครูตรวจเอง       
มีการมอบรางวลัหรือประกาศเกียรติคุณกลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด 
 ทฤษฎีขั้นตอนการจดักิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2543 : 64  ; อา้งอิงจาก Slavin. 1987 : 15)                                            
 เทคนิค 7 ค่ำนิยมทีด่ี (A ยอ่มาจาก Attitude) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใชผ้า่นแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนโดยใชก้ระบวนการสร้างค่านิยม สร้างเจตคติ ในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัเรียน เพื่อมุ่งเนน้ให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกยอมรับ และเห็น
คุณค่าของค่านิยมดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอน การสังเกต ตระหนกั ใหน้กัเรียนไดพ้ิจารณาการกระท า
ท่ีเหมาะสมและการกระท าท่ีไม่เหมาะสม รับรู้ความหมาย จ าแนกการกระท าท่ีแตกต่างกนัได ้และมี
การประเมินเชิงเหตุผล นกัเรียนมีการใชก้ระบวนการกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
วจิารณ์การกระท าของตวัละครหรือบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ วา่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด มี
การก าหนดค่านิยมใหน้กัเรียนแต่ละคน มีการแสดงความเช่ือความพอใจในการกระท าท่ีควรกระท า
ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมเหตุผล และการวางแผนปฏิบติั นอกจากนั้นครูยงัสนบัสนุนใหน้กัเรียน
ช่วยกนัก าหนดแนวปฏิบติัในสถานการณ์จริง โดยมีครูร่วมรับทราบกติกา  การกระท า และส ารวจ
ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการจะไดรั้บเม่ือไดก้ระท าดีแลว้ 
 ทฤษฎีกระบวนการสร้างค่านิยม (กรมวชิาการ, 2534  ; อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2552 : 
118-128)   
 เทคนิค 8 กำรบูรณำกำร (I ยอ่มาจาก Integration) เป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการเรียนรู้ท่ีน าศาสตร์เน้ือหาวชิาต่าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั มาผสมผสานเช่ือมโยงใหก้ลมกลืนเป็นเร่ืองเดียวกนั มีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสในการคิดวางแผนและลงมือปฏิบติักิจกรรมจริงดว้ยตนเอง ได้
เรียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมท่ีหลากหลายเช่ือมโยงหลายวชิาในเร่ืองเดียวกนั ช่วยใหน้กัเรียนเกิด
ความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วมจากการปฏิบติัจริง มีการวดัและประเมินผลตามสภาพ
จริง และน าผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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 ทฤษฎีบทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ(ลาร์ดิซาบอลและคณะ 
(Lardizabal and others. 1970 : 148)  
 พฤติกรรมนักเรียน หมายถึง การแสดงออกของนกัเรียนในขณะท่ีจดัการเรียนรู้ หรือท า
กิจกรรมอ่ืนขณะท่ีอยูใ่นชั้นเรียน  
 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมระหวา่งเรียนหรือ
คะแนนท่ีไดจ้ากท าแบบทดสอบ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการบริหารจดัการชั้นเรียน 
โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา ส22103  

 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ในรูปของคะแนนท่ีนกัเรียนท าไดจ้ากการทดสอบ ทั้งก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใชก้าร
บริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 2 จ านวน 60 ขอ้ ท่ีไดผ้า่นการทดลองใช ้เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ และไดค้่าดชันี    
ความยากง่าย ค่าดชันีอ านาจจ าแนก อยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพของแบบทดสอบท่ีดี 
          ระดับเจตคติต่อรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน หมายถึง ระดบัของความรู้สึกนึกคิด 

แนวความคิดเห็น และแนวโนม้พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียน    

โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เป็นแบบมาตรา

ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ 

 เกณฑ์ทีก่ ำหนด หมายถึง คะแนนขั้นต ่าท่ีผูว้จิยัสามารถยอมรับ คือ  

  - นกัเรียนมีเจตคติในระดบัมากข้ึนไป จึงก าหนดเกณฑค์่าเฉล่ียของเจตคติ เท่ากบั 3.50

 กำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำร หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือ

พฒันาการจดัการเรียนรู้และน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั

นกัเรียน และเนน้การสะทอ้นผลการปฏิบติัการเป็นวงจรยอ่ย โดยมีหลกัการและขั้นตอนการวิจยั

ตามแนวคิดของเคมมิสและแมคทาคกาท (Kemmis & McTaggart, 1988. อา้งถึงใน ธูปทอง กวา้ง

สวสัด์ิ. 2549 : 190) มี 4 ขั้น ดงัน้ี  

  ขั้นท่ี 1 ขั้นการวางแผน (Planning)  
  ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบติัการ (Action)  
  ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observation)  
  ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflection)  
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กรอบแนวคดิกำรวจิัย  
 จากการวจิยัน้ีไดใ้ชห้ลกัการและขั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบติัการตามแนวคิดของ (Kemmis 
& McTaggart. 1988:10) มี 4 ขั้นตอน และแนวคิดทฤษฎีการบริหารจดัการชั้นเรียน ร่วมดว้ย ดงัน้ี 
 
 
 
                                          
                      
 

      
       
๙๙ 
 
        
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั เร่ือง การบริหารจดัการชั้นเรียน 
                                                   โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

                                                   โรงเรียนแกลง "วทิยสถาวร" 

  
 
 

 

กำรวจิยัเชิงปฏิบัตกิำร               
ตามแนวคิดของ Kemmis & 

McTaggart 1988. 
1. การวางแผน (Planning)                      
2. ปฏิบติัการ (Acting)                                              
      - วางแผน 
      - ปฏิบติัการ 
      - สงัเกตการณ์ 
      - สะทอ้นผล   
3. สงัเกตการณ์ (Observation)                    
4. สะทอ้นผล (Reflection)   
 

กำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรช้ันเรียน โดยใช้เทคนิค 

TUANCHAI 

 ความรู้และทกัษะของนกัเรียน 
-  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
-  ระดบัเจตคติของนกัเรียน 

 ทกัษะและประสบการณ์ของ
ครูผูส้อน 

 ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
โรงเรียนกบัผูป้กครองและ
ชุมชน 
 
 
 

 
ารจดัการเรียนรู้,เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถามวดัเจตคติ  แบบบนัทึก
พฤติกรรม แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ 

แนวคดิทฤษฎกีำรบริหำร                  
จดักำรช้ันเรียน 

- กระบวนการกลุ่ม                                   
(กรมวิชาการ, 2534  ; อา้งถึงใน ทิศนา 
แขมมณี. 2552 : 118-127)                                                                                 
- กระบวนการเรียนรู้และเขา้ใจ                                   
(กรมวิชาการ, 2534  ; อา้งถึงใน ทิศนา 
แขมมณี. 2552 : 118-119)                                                                                                                    
- การลงมือปฏิบติั                                   
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2553)                        
- การสร้างเครือข่าย                                   
(โครงงานพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้, 2558 
: ออนไลน ์ 
https://deep25292.wordpress.com/บทท่ี-
2/2-6                        
- การประสานงาน                                   
(สมิต สชัฌุกร 2546 : 33-35)                                                                  
- เพ่ือนช่วยเพ่ือน                                   
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2543 : 64  ; อา้งอิงจาก Slavin. 
1987 : 15)                                                                  
- กระบวนการสร้างค่านิยม                                   
(กรมวิชาการ, 2534  ; อา้งถึงใน ทิศนา 
แขมมณี. 2552 : 118-128)                        
- การเรียนรู้แบบบูรณาการ                                   
(ลาร์ดิซาบอลและคณะ (Lardizabal and 
others. 1970 : 148)                        
                    
   

 

รูปแบบกำรบริหำรจดักำรช้ัน
เรียน โดยใช้เทคนิค 

TUANCHAI 

T - Team                                                                

         การท างานเป็นทีม                

U - Understanding                                                                 
         การเรียนรู้และเขา้ใจ                                                  

A - Active Learning                                                             
         การลงมือปฏิบติั                                                   

N - Networking                                                                 
         การสร้างเครือข่าย                                                   

C - Coordination                                                                 
         การประสานงาน                   

H - Help                                                                
         เพ่ือนช่วยเพ่ือน                                                   

A - Attitude                                                                 
         ค่านิยมท่ีดี                                                   

I - Integration                                                                 
         การบูรณาการ                                                   
                    
   

 

https://deep25292.wordpress.com/บทที่-2/2-6
https://deep25292.wordpress.com/บทที่-2/2-6
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บทที ่2 
เอกสำรและงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียน 
โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้จิยั 
ไดใ้ชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  ซ่ึงไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีไดท้  า
การวจิยัดงัน้ี  
 1. หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 2. การบริหารจดัการชั้นเรียน  
 3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการชั้นเรียน  
 4. การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
 5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 6. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียน 
 7. การวจิยัเชิงปฏิบติัการ  
 8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
1. หลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พทุธศักรำช 2551  
 1.1 โครงสร้ำงหลกัสูตร 
       เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีก าหนด
ไวใ้หส้ถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีแนวปฏิบติัในการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา จึงไดก้ าหนด
โครงสร้างของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 
          1.1.1 สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
        หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเกณฑใ์น
การก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงก าหนดไวเ้ฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น 
ส าหรับเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติใหมี้คุณภาพ ส าหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน สถานศึกษาสามารถพฒันาเพิ่มเติมได ้สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
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   สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
 สำระที ่1 : ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1 : เขา้ใจประวติั ความส าคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา    
ท่ีตนนบัถือ สามารถน าหลกัธรรมของศาสนามาเป็นหลกัปฏิบติัในการอยูร่่วมกนั 

 มาตรฐาน ส 1.2 : ยดึมัน่ในศีลธรรม การกระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 มาตรฐาน ส 1.3 : เขา้ใจประวติั ความส าคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา    
ท่ีตนนบัถือ ค่านิยมท่ีดีงาม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

 สำระที ่2 : หน้ำทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวติในสังคม 

 มาตรฐาน ส 2.1 : เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดี มีค่านิยมท่ีดี
งามและธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลก
อยา่งสันติสุข 

 มาตรฐาน ส 2.2 : เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และ
ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 สำระที ่3 : เศรษฐศำสตร์ 
 มาตรฐาน ส 3.1 : เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค 

การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเศรษฐกิจอยา่งพอเพียง 
เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 

 มาตรฐาน ส 3.2 : เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ของระบบ
เศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 สำระที ่4 : ประวตัิศำสตร์ 
 มาตรฐาน ส 4.1 : เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

 มาตรฐาน ส 4.2 : เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ในแง่ความสัมพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวเิคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 มาตรฐาน ส 4.3 : เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความ
ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
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 สำระที ่5 : ภูมิศำสตร์ 
 มาตรฐาน ส 5.1 : เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนกัความสัมพนัธ์ของสรรพ

ส่ิงท่ีปรากฏในระวางท่ี ซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการคน้หาขอ้มูล ภูมิสารสนเทศ อนัจะน าไปสู่การใช ้และการจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ส 5.2 : เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีก่อ
ให ้เกิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรมและมีจิตส านึก อนุรักษ ์ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันา       
ท่ีย ัง่ยนื 

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ไดจ้ดัท าตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 ดงัน้ี (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 59-60, 68-69 ) 
 
สำระที ่2    หน้ำทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม  และกำรด ำเนินชีวติในสังคม 
มำตรฐำน ส2.1  เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำทีข่องกำรเป็นพลเมืองดี  มีค่ำนิยมทีด่ีงำมและ 
                           ธ ำรงรักษำประเพณแีละวฒันธรรมไทย ด ำรงชีวติอยู่ร่วมกนัในสังคมไทยและสังคม 
                                โลกอย่ำงสันติสุข 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.2  1. อธิบายและปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ 
 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว เช่น 
  -  กฎหมายเก่ียวกบัความสามารถของผูเ้ยาว ์   
-  กฎหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 
-  กฎหมายเพ่งเก่ียวกบัครอบครัวและมรดก  
เช่น การหมั้น การสมรส การรับรองบุตร  
การรับบุตรบุญธรรม  และมรดก 

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัชุมชนและประเทศ 
 - กฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 - กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร และกรอกแบบ
แสดงรายการ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

- กฎหมายแรงงาน 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 2. เห็นคุณค่าในการปฏิบติัตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ี
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ีในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

แนวทางส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย 

 3. วเิคราะห์บทบาท  ความส าคญั และ
ความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม 

บทบาท  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
สถาบนัทางสังคม เช่น สถาบนัครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา สถาบนั
เศรษฐกิจ สถาบนัทางการเมืองการปกครอง 

 4. อธิบายความคลา้ยคลึงและความ
แตกต่างของวฒันธรรมไทย และ
วฒันธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งกนั 

ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของ
วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัส าคญัใน
การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั 

 

สำระที ่2     หน้ำทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวติในสังคม  
มำตรฐำน ส 2.2  เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยดึมั่น ศรัทธำและธ ำรง   
                            รักษำไว้ซ่ึงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น 
                            ประมุข 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.2 1. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย 
 

 กระบวนการในการตรากฎหมาย  
- ผูมี้สิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน  

     กระบวนการตรากฎหมาย 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารทาง

การเมืองการปกครอง ท่ีมีผลกระทบ
ต่อสังคมไทยสมยัปัจจุบนั 

 เหตุการณ์ และการเปล่ียนแปลงส าคญัของ
ระบอบการปกครองของไทย 

 หลกัการเลือกขอ้มูลข่าวสารเพื่อน ามา
วเิคราะห์ 



17 

 

2. กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน  
 2.1 ควำมหมำยของกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน  
  การบริหารจดัการชั้นเรียน  (Classroom Management) หรือการจดัการชั้นเรียน ใน 
ความหมายโดยทัว่ไป คือ การจดัสภาพของหอ้งเรียนท่ีส่วนใหญ่เขา้ใจกนัวา่ เป็นการจดัตกแต่ง
หอ้งเรียนทางวตัถุหรือทางกายภาพใหมี้บรรยากาศน่าเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน
เท่านั้น แต่ถา้จะพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบแลว้ การจดัการชั้นเรียนนั้น ครูจะตอ้งมีภาระหนา้ท่ี
มากมายหลายดา้น ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  

     ฮอล (Susan Colville-Hall . 2004) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการชั้นเรียนไวว้า่ เป็น
พฤติกรรมการสอนท่ีครูสร้างและคงสภาพเง่ือนไขของการเรียนรู้เพื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอน  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลข้ึนในชั้นเรียน ซ่ึงถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจดัการ  
ชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพนั้นตอ้งเป็นกระบวนการท่ีด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและคงสภาพเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ 
โดยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การใหผ้ลยอ้นกลบั และการจดัการเก่ียวกบัการท างานของนกัเรียน 
ความพยายามของครูท่ีมีประสิทธิภาพนั้นหมายรวมถึง การท่ีครูเป็นผูด้  าเนินการเชิงรุก (Proactive)  
มีความรับผดิชอบ (Responsive) และเป็นผูส้นบัสนุน (Supportive)  
      Moore (2001) ใหค้  าจ ากดัความวา่ การบริหารจดัการชั้นเรียนเป็นกระบวนการของ
การจดัระบบระเบียบ และน ากิจการของห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ การบริหารจดัการชั้นเรียน  
มกัจะถูกรับรู้วา่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาระเบียบวินยัและควบคุมชั้น อยา่งไรก็ตาม การเขา้ใจเช่นน้ี 
เป็นเร่ืองง่ายเกินไป ทั้งน้ีเพราะการบริหารจดัการชั้นเรียนมีหลายส่ิงท่ีมากไปกวา่น้ี นัน่คือการสร้าง
และดูแลเอาใจใส่บรรยากาศแวดลอ้มของหอ้งเรียนเพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
ทางการศึกษา  
     Kauchak and Eggen(1998 )ใหค้  าจ  ากดัความวา่ การบริหารจดัการชั้นเรียน
ประกอบดว้ย ความคิด การวางแผน และการปฏิบติัทั้งหลายทั้งปวงของครูท่ีสร้างสรรค์
สภาพแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบระเบียบ และส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเป้าหมายของการบริหารจดัการ 
(Management Goals)  มี 2 ประการส าคญั ดงัน้ี  

      1.1 รังสรรคส่ิ์งแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีจะส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้มีความเป็นไปไดม้าก
ท่ีสุด และครูจะสามารถสะทอ้นการปฏิบติังานของตนเอง ดว้ยการถามตนเองสม ่าเสมอวา่ ระบบ
การบริหารจดัการเอ้ืออ านวยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งไรเพียงใด  
       1.2 พฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพในการจดัการและน าตนเองใหส้ามารถเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเอง ดงันั้นการบริหารจดัการชั้นเรียนจึงเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความ
เขา้ใจดว้ยตนเอง ประเมินตนเอง และควบคุมดูแลตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั  
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     โบรฟี (Jere Brophy. 1996 : 5) กล่าวถึงการจดัการชั้นเรียนไวว้า่ หมายถึง การท่ีครู
สร้างและคงสภาพส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จ
ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ การสร้างกฎระเบียบ และการด าเนินการท่ีท าใหบ้ทเรียนมีความ
น่าสนใจอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวชิาการในชั้นเรียน  
     เบอร์เดน (Paul Burden. 1993 : 3) ใหค้  าจ ากดัความของการจดัการชั้นเรียนไวว้า่  
เป็นยทุธศาสตร์และการปฏิบติัท่ีครูใชเ้พื่อคงสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
    สุรางค ์ โคว้ตระกูล (2556 : 470) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การจดัการชั้นเรียน หมายถึง 
การสร้างและการรักษาส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียนเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน หรือหมายถึง
กิจกรรมทุกอยา่งท่ีครูท าเพื่อจะช่วยใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ และนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวส้ าหรับบทเรียนหน่ึงๆ นอกจากน้ีการจดัการห้องเรียนยงัรวมถึงการ
ท่ีครูสามารถท่ีจะใชเ้วลาท่ีก าหนดไวใ้นตารางสอนไดอ้ยา่งเตม็เม็ดเตม็หน่วย และการจดัท่ีนัง่ของ
นกัเรียนและอุปกรณ์ท่ีครูจะใชใ้นการสอนให้อยูใ่นสภาพท่ีจะช่วยครูไดใ้นเวลาสอน 
                  สันติ บุญภิรมย ์(2557 : 113) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การบริหารจดัการชั้นเรียนเป็น
วธีิการด าเนินการใหช้ั้นเรียนไดอ้ยูใ่นสภาพความพร้อมท่ีจะด าเนินการเรียนการสอนใหเ้ป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง เน่ืองดว้ยชั้นเรียน
เป็นแหล่งการเรียนรู้พื้นฐานในรายวชิาต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ทั้งประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ี
มีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ อยา่งชดัเจน หรืออาจเรียกวา่ “ความแตกต่างระหวา่งบุคคล” 
(Individual Difference) ชั้นเรียนท่ีมีการบริหารจดัการดีเป็นความสามารถของผูส้อนท่ีส่งผลต่อ
บรรยากาศการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นปัจจยัส าคญัของการเรียนการสอน และหมายความรวมถึง
ผูเ้รียนมีความสุข ในขณะท่ีอยูใ่นชั้นเรียน ความสุขของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีสุดยอดปรารถนาของผูส้อน 
และผูรั้บผดิชอบทางการศึกษาตอ้งพยายามจดัใหมี้ข้ึนโดยทัว่กนั การบริหารจดัการชั้นเรียนเป็นองค์
รวมของการบูรณาการความรู้ความสามารถของครูผูส้อน พร้อมทั้งก่อให้เกิดแรงจูงใจใหผู้เ้รียน
ไดม้าโรงเรียนทุกวนัอยา่งมีความสุข  
     อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง (2545 : 10) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การจดัการชั้นเรียน หมายถึง การ
ปฏิบติัและกลยทุธ์ท่ีใชเ้พื่อจดัระเบียบ (Order) ในหอ้งเรียน หากตอ้งการจดัการห้องเรียน จ าเป็น 
ตอ้งประยกุตห์ลกัการหลายขอ้ ดงัน้ี 
               1. การเตรียมจดัการสอน เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับปีการศึกษา จดัระเบียบ
หอ้งเรียน เลือกและสอนกฎระเบียบและวธีิปฏิบติั 
               2. การวางแผนการจดัการ เป็นการวางแผนการเรียนการสอนโดยมีหลกัการจดัการ
อยูใ่นใจตลอดเวลา วางแผนเพิ่มแรงจูงใจ วางแผนจดัการกบันกัเรียนท่ีแตกต่างกนั และวางแผน
ร่วมมือกบัผูป้กครอง 
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               3. การด าเนินการในชั้นเรียน เป็นการสร้างความร่วมมือ และความรับผดิชอบ 
กระตุน้และเสริมแรงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และด าเนินการเรียนการสอนตามแผน 
     กล่าวโดยสรุป การบริหารจดัการชั้นเรียน หมายถึง วธีิการในการจดัการพฤติกรรม
ของนกัเรียนและรวมถึงภาระหนา้ท่ีท่ีสามารถท าไดใ้นการดูแลชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้น
เรียน ท่ีช่วยใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยดีมีประสิทธิภาพสูง สนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดความ
พร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 
เพื่อสนบัสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข การจดัสภาพแวดลอ้มจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  
        1. ความสะอาด ความปลอดภยั  
         2. ความมีอิสระอยา่งมีขอบเขตในการเล่น  
        3. ความสะดวกในการท ากิจกรรม  
        4. ความพร้อมของอาคารสถานท่ี เช่น หอ้งเรียน หอ้งน ้า ห้องส้วม สนามเด็กเล่น  
        5. ความเพียงพอเหมาะสมในเร่ืองขนาด น ้าหนกั จ านวน สีของส่ือและเคร่ืองเล่น  
        6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจดัท่ีเล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  
 2.2  แนวคิดเกีย่วกบักำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน  
  ครูซ่ึงเป็นผูน้ าในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้น จ าเป็นตอ้งมีเป้าหมายของการ
บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีถูกตอ้ง กล่าวคือ เพื่อมุ่งสร้างนิสัยของการใฝ่รู้ มิใช่เพื่อมุ่งใหน้กัเรียนเกิด
ความสุขสนุกในการเรียนเพียงอยา่งเดียว ควรมุ่งสร้างคุณลกัษณะของการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม การช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้น การพึ่งตนเองใหม้ากกวา่พึ่งผูอ่ื้น และการเป็นคนมีความคิดใฝ่
สร้างสรรค ์เพื่อด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไปในอนาคต  
      ทิศนา แขมมณี (2550 : 50-76) ไดแ้สดงแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียน
ดงัน้ี  
   1. การบริหารจดัการชั้นเรียนและการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั  
และกนั การบริหารจดัการชั้นเรียนไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของบทบาท 
ความเป็นผูน้ าของครู การบริหารจดัการชั้นเรียนไม่สามารถแยกจากหนา้ท่ีการสอน เม่ือการวาง
แผนการสอนก็คือ การท่ีครูก าลงัวางแผนการบริหารจดัการชั้นเรียนใหเ้กิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
        2. เป็นไปไม่ไดท่ี้จะแยกการบริหารจดัการชั้นเรียนกบัการท าหนา้ท่ีการจดัการ
เรียนการสอน รูปแบบการสอนหรือกลยทุธ์ท่ีครูเลือกใชแ้ต่ละรูปแบบ ก็มีระบบการบริหารจดัการ
ของมนัเอง และมีภารกิจเฉพาะของรูปแบบหรือกลยทุธ์นั้น ๆ ท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทั้งของครู
และนกัเรียน เช่น ถา้ครูจะบรรยายก็จ  าเป็นท่ีนกัเรียนจะตอ้งมีความตั้งใจฟัง ถา้จะใหน้กัเรียนท างาน
กลุ่ม วธีิการก็จะแตกต่างจากการท างานโดยล าพงัของแต่ละคน อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็คือ การนัง่ ดงันั้น
ภารกิจการสอนจึงเก่ียวขอ้งทั้งปัญหาการจดัล าดบัวธีิการสอน ปัญหาของการจดัการในชั้นเรียน 



20 

 

ปัญหาการจดันกัเรียนใหป้ฏิบติัตามกิจกรรม ครูท่ีวางแผนการบริหารจดัการชั้นเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและภารกิจ ก็คือ การท่ีครูใชก้ารตดัสินใจอยา่งฉลาดทั้งเวลา 
บรรยากาศทางกายภาพและจิตวทิยา ซ่ึงจะท าใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้และลดปัญหาดา้นวนิยั
ของนกัเรียน  
        3. การบริหารชั้นเรียนเป็นความทา้ทายของการเป็นครูมืออาชีพ ความสามารถของ
ครูในการแสดงภาวะผูน้ า ดว้ยการท่ีสามารถจะบริหารการจดัชั้นเรียนทั้งดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ การบริหารจดัการบรรยากาศในหอ้งเรียน การดูแลพฤติกรรมดา้นวนิยัใหเ้กิดการร่วมมือใน
การเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  
          2.3 กำรจัดบรรยำกำศในช้ันเรียน   
      การจดัการชั้นเรียนจึงมีความหมายกวา้ง นบัตั้งแต่การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ในหอ้งเรียน การจดัการกบัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนกัเรียน การสร้างวนิยัในชั้นเรียน ตลอดจน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู และการพฒันาทกัษะการสอนของครูใหส้ามารถกระตุน้
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
      2.3.1 ความหมายของการจดับรรยากาศในชั้นเรียน  
       การจดับรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนให้เอ้ือ 
อ านวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมใหก้ระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวนิยั
ใหแ้ก่ผูเ้รียน       

      2.3.2 ความส าคญัของการจดับรรยากาศในชั้นเรียน  
       บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสนใจใน
บทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน การสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นท่ีครูให้ความเอ้ือ
อาทรต่อนกัเรียน ท่ีนกัเรียนกบันกัเรียนมีความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรต่อกนัท่ีมีระเบียบ มีความสะอาด 
เหล่าน้ีเป็นบรรยากาศท่ีนกัเรียนตอ้งการ ท าใหน้กัเรียนมีความสุขท่ีไดม้าโรงเรียนและในการเรียน
ร่วมกบัเพื่อน ๆ ถา้ครูผูส้อนสามารถสร้างความรู้สึกน้ีใหเ้กิดข้ึนต่อนกัเรียนได ้ก็นบัวา่ครูไดท้  า
หนา้ท่ีในการพฒันาเยาวชนของประเทศชาติใหเ้ติบโตข้ึนอยา่งสมบรูณ์ทั้งทางดา้นสติปัญญา 
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยแทจ้ริง  
          ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2531: ค) ไดส้รุปความส าคญัการสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนดงัน้ี  
              1) ช่วยส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งราบร่ืน เช่น หอ้งเรียนท่ีไม่               
คบัแคบจนเกินไป ท าใหน้กัเรียนเกิดความคล่องตวัในการท ากิจกรรม  
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              2) ช่วยสร้างเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีงามและความมีระเบียบวนิยัใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น 
หอ้งเรียนท่ีสะอาด ท่ีจดัโตะ๊เกา้อ้ีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั นกัเรียนจะซึมซบั
ส่ิงเหล่าน้ีไวโ้ดยไม่รู้ตวั  
              3) ช่วยส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้แก่ผูเ้รียน เช่น มีแสงสวา่งท่ีเหมาะสม มีท่ีนัง่ไม่
ใกลก้ระดานด ามากเกินไป มีขนาดโตะ๊และเกา้อ้ีท่ีเหมาะสมกบัวยั รูปร่างของนกัเรียนนกัศึกษา 
ฯลฯ  
            4) ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน เช่น การ
จดัมุมวชิาการต่าง ๆ การจดัป้ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียนดว้ยผลงานของนกัเรียน  
               5) ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เช่น การฝึกใหมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี    
ต่อกนั การฝึกใหมี้อธัยาศยัไมตรีในการอยูร่่วมกนั ฯลฯ  
              6) ช่วยสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน เพราะในชั้นเรียนมีครูท่ี
เขา้ใจนกัเรียน ใหค้วามเมตตาเอ้ืออารีต่อนกัเรียน และนกัเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั  
   โดยสรุปความส าคญัของการจดับรรยากาศในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมและสร้าง
เสริมผูเ้รียนในดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหน้กัเรียนเรียนดว้ย
ความสุข รักการเรียน และเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในท่ีสุด ซ่ึงเป้าหมายคือการจดัการชั้นเรียนเป็นการ
ช่วยใหน้กัเรียนพฒันาในการควบคุมตนเอง เพื่อใหมี้ชีวิตและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งมี
ความสุข  
  2.3.3 บรรยากาศในชั้นเรียนกบัการเรียนการสอน  
         การจดัการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน 
ผูส้อนต่างปรารถนาให้จดักิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งราบร่ืน และผูเ้รียนเกิด
พฤติกรรมตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคญัในการ
ส่งเสริมใหค้วามปรารถนาน้ีเป็นจริง  
         พรรณี ชูทยั (2522 : 261-263) กล่าวถึงบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีจะน าความส าเร็จ 
ในการสอนจดัแบ่งได ้6 ลกัษณะ สรุปไดด้งัน้ี  
          1) บรรยากาศท่ีทา้ทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศท่ีครูกระตุน้ใหก้ าลงัใจ
นกัเรียนเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในการท างาน นกัเรียนจะเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองและพยายาม
ท างานใหส้ าเร็จ  
          2) บรรยากาศท่ีมีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศท่ีนกัเรียนมีโอกาสไดคิ้ด ได้
ตดัสิน ใจเลือกส่ิงท่ีมีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสท่ีจะท าผดิดว้ย โดยปราศจากความกลวั
และวติกกงัวล บรรยากาศเช่นน้ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจโดย
ไม่รู้สึกตึงเครียด  
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          3) บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนบัถือ (Respect) เป็นบรรยากาศท่ีครูรู้สึกวา่ 
นกัเรียนเป็นบุคคลส าคญั มีคุณค่า และสามารถเรียนได ้อนัส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ใน
ตนเองและเกิดความยอมรับนบัถือตนเอง  
          4) บรรยากาศท่ีมีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางดา้นจิตใจ ซ่ึงมีผล
ต่อความส าเร็จในการเรียน การท่ีครูมีความเขา้ใจนกัเรียน เป็นมิตร ยอมรับใหค้วามช่วยเหลือ จะท า
ใหน้กัเรียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน  
          5) บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในท่ีน้ี หมายถึง การฝึกให้
นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มิใช่การควบคุมไม่ใหมี้อิสระ ครูตอ้งมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและ    
ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัใชสิ้ทธิหนา้ท่ีของตนเองอยา่งมีขอบเขต  
          6) บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศท่ีผูเ้รียนเกิดความรู้สึก
ประสบความส าเร็จในงานท่ีท า ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน ผูส้อนจึงควรพูดถึงส่ิงท่ี
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จให้มากกวา่การลม้เหลว  เพราะการท่ีคนเราค านึงถึงแต่ความลม้เหลวจะ  
มีผล ท าใหค้วามคาดหวงัต ่าซ่ึงไม่ส่งผลการเรียนรู้ดีข้ึน บรรยากาศในชั้นเรียนดงักล่าวแลว้ มีผลต่อ
ความส าเร็จของผูส้อนและความส าเร็จของผูเ้รียน ผูส้อนควรสร้างข้ึนในชั้นเรียน 
  2.3.4  ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน  
        บรรยากาศในชั้นเรียนสามารถแบ่งได ้2 ประเภทดงัน้ี  
         2.3.4 .1 บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere)  
                 บรรยากาศทางกายภาพหรือบรรยากาศทางดา้นวตัถุ หมายถึง การจดั
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียนใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู มีความสะอาด มีเคร่ืองใช ้             
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีจะส่งเสริมใหก้ารเรียนของนกัเรียนสะดวกข้ึน เช่น หอ้งเรียน              
มีขนาดเหมาะสม แสงเขา้ถูกทางและมีแสงสวา่งเพียงพอ กระดานด ามีขนาดเหมาะสม โตะ๊เกา้อ้ี            
มีขนาดเหมาะสมกบัวยันกัเรียนเป็นตน้  
                 1) การจดัโตะ๊เรียนและเกา้อ้ีของนกัเรียน  
             - ใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัรูปร่างและวยัของนกัเรียน  
             - ใหมี้ช่องวา่งระหวา่งแถวท่ีนกัเรียนจะลุกนัง่ไดส้ะดวก และท ากิจกรรมได้
คล่องตวั  
             - ใหมี้ความสะดวกต่อการท าความสะอาดและเคล่ือนยา้ยเปล่ียนรูปแบบท่ี
นัง่เรียน  
            - ใหมี้รูปแบบท่ีไม่จ  าเจ เช่น อาจเปล่ียนเป็นรูปตวัที ตวัย ูรูปคร่ึงวงกลม 
หรือ เขา้กลุ่มเป็นวงกลม ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน  
             - ใหน้กัเรียนท่ีนัง่ทุกจุดอ่านกระดานด าไดช้ดัเจน  
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             - แถวหนา้ของโตะ๊เรียนควรอยูห่่างจากกระดานด าพอสมควร ไม่นอ้ยกวา่ 3 
เมตร ไม่ควรจดัโตะ๊ติดกระดานด ามากเกินไป ท าใหน้กัเรียนตอ้งแหงนมองกระดานด า และหายใจ
เอาฝุ่ นชอลก์เขา้ไปมาก ท าใหเ้สียสุขภาพ  
             2) การจดัโตะ๊ครู  
              - ใหอ้ยูใ่นจุดท่ีเหมาะสม อาจจดัไวห้นา้หอ้ง ขา้งหอ้ง หรือหลงัหอ้งก็ได ้
งานวจิยับางเร่ืองเสนอแนะใหจ้ดัโตะ๊ครูไวด้า้นหลงัห้องเพื่อใหม้องเห็นนักเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
อยา่งไร ก็ตาม การจดัโตะ๊ครูนั้นข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัท่ีนัง่ของนกัเรียนดว้ย  
             - ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโตะ๊และในล้ินชกัโตะ๊ เพื่อสะดวก
ต่อการท างานของครู และการวางสมุดงานของนกัเรียน ตลอดจนเพื่อปลูกฝังลกัษณะนิสัยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยแก่นกัเรียน  

    3) การจดัป้ายนิเทศ  
                ป้ายนิเทศไวท่ี้ฝาผนงัของห้องเรียน ส่วนใหญ่จะติดไวท่ี้ขา้งกระดานด าทั้ง 2 
ขา้ง ครูควรใชป้้ายนิเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดย  
            - จดัตกแต่งออกแบบใหส้วยงาม น่าดู สร้างความสนใจใหแ้ก่นกัเรียน  
           - จดัเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบับทเรียน อาจใชติ้ดสรุปบทเรียน ทบทวน
บทเรียน หรือเสริมความรู้ให้แก่นกัเรียน  
             - จดัใหใ้หม่อยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญั หรือวนัส าคญัต่าง ๆ ท่ี
นกัเรียนเรียนและควรรู้  
             - จดัติดผลงานของนกัเรียนและแผนภูมิแสดงความกา้วหนา้ในการเรียนของ
นกัเรียน จะเป็นการให้แรงจูงใจท่ีน่าสนใจวธีิหน่ึง แนวการจดัป้ายนิเทศเพื่อใหก้ารจดัป้ายนิเทศได้
ประโยชน์คุม้ค่า ครูควรค านึงถึงแนวการจดัป้ายนิเทศในขอ้ต่อไปน้ี  
       1. ก าหนดเน้ือหาท่ีจะจดั ศึกษาเน้ือหาท่ีจะจดัโดยละเอียด เพื่อใหไ้ด้
แนวความคิดหลกั หรือสาระส าคญั เขียนสรุป หรือจ าแนกไวเ้ป็นขอ้ ๆ  
       2. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัโดยค านึงถึงแนวความคิดหลกั
สาระส าคญัของเร่ือง และค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายวา่ ตอ้งการเขารู้อะไร แค่ไหน อยา่งไร  
       3. ก าหนดช่ือเร่ือง นบัวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยดึงดูดความสนใจของ 
ผูดู้ ช่ือเร่ืองท่ีดีตอ้งเป็นใจความสั้น ๆ กินใจความใหค้วามหมายชดัเจน ทา้ทาย อาจมีลกัษณะเป็น
ค าถาม และช้ีใหเ้ห็นวตัถุประสงคใ์นการจดัแผน่ป้าย  
       4. วางแผนการจดัคร่าวๆ ไวใ้นใจวา่จะใชว้สัดุอะไรบา้ง แลว้จึงช่วยกนั
จดัหาส่ิงเหล่านั้น อาจเป็นรูปภาพ แผนภาพ ภาพสเก็ตซ์ ของจริง หรือจ าลอง การ์ตูน เท่าท่ีพอ 
จะหาได ้ 
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       5. ออกแบบการจดัท่ีแน่นอน โดยค านึงถึงส่ิงท่ีมีอยู ่โดยสเก็ตซ์รูปแบบ  
การจดัลงบนกระดาษรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้คลา้ยแผน่ป้ายวา่ จะวางหวัเร่ือง รูปภาพ และส่ิงต่าง ๆ  
ในต าแหน่งใด ค าบรรยายอยูต่รงไหน ใชเ้ส้นโยงอยา่งไร จึงจะน่าสนใจ ควรออกแบบสัก 2- 3   
รูปแบบ แลว้เลือกเอารูปแบบท่ีดีท่ีสุด  
       6. ลงมือจดัเตรียมช้ินส่วนต่างๆ ใหมี้ขนาดและอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะ
ข้ึนแสดงบนแผน่ป้ายไดอ้ยา่งเหมาะสม หวัเร่ืองจะใชว้ธีิใด ภาพตอ้งผนึกไหม ค าบรรยายจะท า
อยา่งไร เตรียมใหพ้ร้อม  
       7. ลงมือจดัจริงบนแผน่ป้ายตามรูปแบบท่ีวางไว ้อาจทดลองวางบนพื้น
ราบในพื้นท่ีเท่าแผน่ป้ายก่อน เพื่อกะระยะท่ีเหมาะสมก่อนน าไปใชจ้ริง  

    4 ) การจดัสภาพห้องเรียน ตอ้งใหถู้กสุขลกัษณะ กล่าวคือ  
            - มีอากาศถ่ายเทไดดี้ มีหนา้ต่างพอเพียง และมีประตูเขา้ออกไดส้ะดวก  
            - มีแสงสวา่งพอเหมาะ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือไดช้ดัเจน เพื่อเป็นการ
ถนอมสายตา ควรใชไ้ฟฟ้าช่วย ถา้มีแสงสวา่งนอ้ยเกินไป  
                      - ปราศจากส่ิงรบกวนต่าง ๆ เช่น เสียง กล่ิน ควนั ฝุ่ น ฯลฯ  
            - มีความสะอาด โดยฝึกใหน้กัเรียนรับผดิชอบช่วยกนัเก็บกวาด เช็ดถู เป็น
การปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด และฝึกการท างานร่วมกนั  
               5) การจดัมุมต่าง ๆ ในหอ้งเรียน ดงัน้ี  
            - มุมหนงัสือ ควรมีไวเ้พื่อฝึกนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมใหน้กัเรียนอ่านคล่อง 
ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ และการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ครูควรหาหนงัสือหลาย ๆ 
ประเภทท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนมาใหอ่้าน และควรหาหนงัสือชุดใหม่มา
เปล่ียนบ่อย ๆ การจดัมุมหนงัสือควรจดัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อการหยบิอ่าน  
          - มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ควรจดัไวใ้ห้น่าสนใจช่วยเสริม
ความรู้ ทบทวนความรู้ เช่น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา มุมความรู้ข่าว  
เหตุการณ์ ฯลฯ  
          - มุมแสดงผลงานของนกัเรียน ครูควรติดบนป้ายนิเทศ แขวนหรือจดัวางไว้
บนโตะ๊ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความภูมิใจในความส าเร็จ และมีก าลงัใจในการเรียนต่อไป อีกทั้งยงั
สามารถแกไ้ขพฒันาผลงานของนกัเรียนใหดี้ข้ึนโดยล าดบัไดอี้กดว้ย  
          - ตูเ้ก็บส่ือการเรียนการสอน เช่น บตัรค า แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ สี กาว 
ฯลฯ ควรจดัไวใ้หเ้ป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการหยบิใช ้อุปกรณ์ช้ินใดท่ีเก่าเกินไป หรือ 
ไม่ใชแ้ลว้ไม่ควรเก็บไวใ้นตูใ้หดู้รกรุงรัง  
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         - การประดบัตกแต่งหอ้งเรียน ครูส่วนใหญ่มกันิยมประดบัตกแต่งห้องเรียน
ดว้ยส่ิงต่าง ๆ เช่น ม่าน มู่ล่ี ภาพ ดอกไม ้ค าขวญั สุภาษิต ควรตกแต่งพอเหมาะไม่ใหดู้รกรุงรัง สีสัน 
ท่ีใชไ้ม่ควรฉูดฉาด หรือใชสี้สะทอ้นแสง อาจท าใหน้กัเรียนเสียสายตาได ้การประดบัตกแต่ง
หอ้งเรียนควรค านึงถึงหลกัความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยดั มุ่งประโยชน์ และสวยงาม  
         - มุมเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ตลอดจนชั้นวางเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้อง
นกัเรียน เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แกว้น ้า กล่องอาหาร ป่ินโต ฯลฯ ควรจดัวางไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
และหมัน่เช็ดถูใหส้ะอาดเสมอ  
       2.3.4.2 บรรยากาศทางจิตวทิยา (Psychological Atmosphere)  
                บรรยากาศทางจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางดา้นจิตใจท่ีนกัเรียนรู้สึกสบาย
ใจ มีความอบอุ่น มีความเป็นกนัเอง มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และมีความรักความศรัทธาต่อ
ผูส้อน ตลอดจนมีอิสระในความกลา้แสดงออกอยา่งมีระเบียบวนิยัในชั้นเรียน การจดับรรยากาศ
ทางดา้นจิตวทิยาหรือทางดา้นจิตใจจะช่วยสร้างความรู้สึกใหน้กัเรียนเกิดความสบายใจในการเรียน  
ปราศจากความกลวัและวติกกงัวล มีบรรยากาศของการสร้างสรรคเ์ร้าความสนใจ ใหน้กัเรียนร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยความสุข นกัเรียนจะเกิดความรู้เช่นน้ี ข้ึนอยูก่บั “ ครู” เป็นส าคญั ใน
ขอ้เหล่าน้ี  
               1) บุคลิกภาพของครู  
                  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2531 : 8, 13) ไดส้รุปสภาพ
บรรยากาศของหอ้งเรียนมีส่วนสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพของครู ครูท่ีมีบุคลิกภาพดีเช่น การแต่งกาย  
การยนื การเดิน ท่าทาง น ้าเสียง การใชค้  าพูด การแสดงออกทางสีหนา้ แววตา ฯลฯ เหมาะสมกบั
การเป็นครู จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ไดดี้ บุคลิกภาพของครูมีผลต่อความรู้สึกของ
นกัเรียน ดงัน้ี  

ครูประเภทที่ 1 
       ถา้ครูแสดงความเป็นมิตร นกัเรียนจะอบอุ่นใจ  

          ถา้ครูยิม้แยม้ นกัเรียนจะแจ่มใส  
          ถา้ครูมีอารมณ์ขนั นกัเรียนจะเรียนสนุก  
          ถา้ครูกระตือรือร้น นกัเรียนจะกระปร้ีกระเปร่า  
           ถา้ครูมีน าเสียงนุ่มนวล นกัเรียนจะสุภาพอ่อนนอ้ม  
          ถา้ครูแต่งตวัเรียบร้อย นกัเรียนจะเคารพ  
          ถา้ครูใหค้วามเมตตาปรานี นกัเรียนจะมีจิตใจอ่อนโยน  
           ถา้ครูใหค้วามยติุธรรม นกัเรียนจะศรัทธา 
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ครูประเภทที่ 2 
           ถา้ครูเขม้งวด นกัเรียนจะหงุดหงิด  
           ถา้ครูหนา้น่ิวคิ้วขมวด นกัเรียนจะรู้สึกเครียด  
           ถา้ครูฉุนเฉียว นกัเรียนจะอึดอดั  
           ถา้ครูป้ันป่ึง นกัเรียนจะกลวั  
           ถา้ครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นกัเรียนจะขาดความเคารพ  
           ถา้ครูใชน้ ้าเสียงดุดนั นกัเรียนจะหวาดกลวั  

ครูประเภทที่ 3 
          ถา้ครูทอ้ถอย นกัเรียนจะทอ้แท ้ 
          ถา้ครูเฉยเมย นกัเรียนจะเฉ่ือยชา  
          ถา้ครูเช่ืองชา้ นกัเรียนจะหงอยเหงา  
          ถา้ครูใชน้ ้าเสียงราบเรียบ นกัเรียนจะไม่สนใจฟัง  
          ถา้ครูปล่อยปละละเลย นกัเรียนจะขาดระเบียบวินยั  
          ถา้ครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นกัเรียนจะขาดความเคารพ 
      จากบุคลิกของครูทั้ง 3 ประเภทท่ีกล่าวมา สรุปไดด้งัน้ี  
       ครูประเภทท่ี 1 จะสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย นกัเรียนและครู
จะยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ไดรู้้จกัท างานร่วมกนั รู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง มีเหตุมีผล นกัเรียนจะรู้สึกสบาย
ใจในการเรียน เป็นบรรยากาศท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี  
       ครูประเภทท่ี 2 จะสร้างบรรยากาศแบบเผด็จการ นกัเรียนไม่ไดแ้สดง
ความคิดเห็น ครูจะเขม้งวด ครูเป็นผูบ้อกหรือท ากิจกรรมทุกอยา่ง นกัเรียนไม่มีโอกาสคิด หรือท า
กิจกรรมท่ีตอ้งการ นกัเรียนจะรู้สึกเครียด อึดอดั นกัเรียนจะขาดลกัษณะการเป็นผูน้ า ขาดความคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค ์เป็นบรรยากาศท่ีไม่ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี  
       ครูประเภทท่ี 3 จะสร้างบรรยากาศแบบตามสบาย เป็นบรรยากาศท่ีน่า
เบ่ือหน่าย นกัเรียนยอ่ทอ้ สับสนวุน่วาย ขาดระเบียบวนิยั ไม่มีความคงเส้นคงวา ครูไม่สามารถ
ควบคุมชั้นเรียนใหอ้ยูใ่นความสงบเรียบร้อยได ้เป็นบรรยากาศท่ีไม่ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี  
      จากครูทั้ง 3 ประเภทท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่ ครูประเภทท่ี 1 มีลกัษณะความ
เป็นผูน้ าแบบประชาธิปไตย ก็จะสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย ท าใหน้กัเรียนรู้สึกสบายใจท่ี
จะเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากกวา่ประเภทอ่ืน ๆ บุคลิกภาพของครูจึงมีส่วนสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมาก  
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     2) พฤติกรรมการสอนของครู  
         พฤติกรรมการสอนของครูมีบทบาทในการสร้างความรู้สึกท่ีดีใหแ้ก่
นกัเรียนเช่นเดียวกบับุคลิกภาพของครู ในการสอนครูตอ้งใชเ้ทคนิคและทกัษะการสอนท่ีสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบันกัเรียนและบทเรียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ เจตคติและทกัษะตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนดพฤติกรรมของครูควรเป็น ดงัน้ี  

         - ตอบสนองพฤติกรรมของนกัเรียนโดยใชเ้ทคนิคการเสริมแรงท่ี
เหมาะสม เช่น ใชว้าจาใชท้่าทาง ใหร้างวลั และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนใหท้ ากิจกรรมท่ีนกัเรียน
ชอบ ครูควรเสริมแรงใหท้ัว่ถึงและเหมาะสม  
          - เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของนกัเรียน แสดงใหน้กัเรียนเห็นวา่ ความคิดของเขามีประโยชน์ พยายามน าความคิดเหล่านั้นมา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการเรียนรู้  
          - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การใหท้ างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้นกัเรียนรู้จกั
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ใชค้วามรู้ความคิดความสามารถท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ ฝึกการสร้างมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีและไดผ้ลงานน ามาสู่ความภาคภูมิใจในกลุ่มและตนเอง ในการมอบหมายงานใหก้ลุ่ม
ท านั้น ครูควรค านึงถึงความยากง่ายของงาน ความรู้ความสามารถของนกัเรียนในกลุ่ม เพื่อใหง้าน
กลุ่มประสบความส าเร็จ เป็นการสร้างความรู้สึกทางบวกใหแ้ก่นกัเรียน งานใดท่ีครูเห็นวา่ยาก ครู
ควรเขา้ไปดูแลกระตุน้ให้นกัเรียนช่วยกนัคิดแกปั้ญหาในกลุ่มของตน ครูจะตอ้งมีความอดทนท่ีจะ
ไม่รีบช้ีแนะหรือบอกวธีิการแกปั้ญหาตรง ๆ ตอ้งฝึกใหน้กัเรียนใชว้ธีิการหลาย ๆ แบบจนสามารถ
แกปั้ญหาไดส้ าเร็จ  
          - ใชเ้ทคนิคและวธีิสอนท่ีไม่ท าใหน้กัเรียนเบ่ือหน่ายในการเรียน ครูควร
คิดคน้ควา้และแสวงหาแนวทางวธีิการใหม่ ๆ มาใชจ้ดัการเรียนการสอน วธีิการสอนควรเป็นวธีิท่ี
ยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง หรือนกัเรียนเป็นผูก้ระท ากิจกรรม เช่น วธีิการสอนแบบทดลอง แบบ
แกปั้ญหา แบบแสดงบทบาทสมมุติ แบบสืบสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย 
แบบศูนยก์ารเรียน ตลอดจนนวตักรรมการสอนท่ีน่าสนใจ การจะใชว้ธีิสอนแบบใดนั้นครูตอ้งเลือก
ใหเ้หมาะสมกบับทเรียน ระยะเวลา สติปัญญา และวยัของนกัเรียน 

    3) เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู  
          เทคนิคหรือวธีิการท่ีครูใชป้กครองชั้นเรียนมีส่วนส่งเสริมในการสร้าง
บรรยากาศทางจิตวทิยา กล่าวคือ ถา้ครูปกครองชั้นเรียนดว้ยความยติุธรรม ยดึหลกัประชาธิปไตย 
ใชร้ะเบียบกฎเกณฑท่ี์ทุกคนยอมรับ ยนิดีปฏิบติั นกัเรียนก็จะอยูใ่นหอ้งเรียนอยา่งมีความสุข เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นพอใจและสบายใจ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ครูโลเล ไม่ยติุธรรม เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
ปกครองชั้นเรียนแบบเผด็จการ นกัเรียนจะเกิดความรู้สึกไม่ศรัทธาครู ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบ
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กฎเกณฑ ์ส่งผลใหน้กัเรียนไม่สนใจเรียน ไม่อยากมาโรงเรียนในท่ีสุด ดงันั้นเทคนิควธีิการปกครอง
ชั้นเรียนของครูจึงมีความส าคญัต่อการสร้างบรรยากาศทางจิตวทิยาดว้ยในการปกครองชั้นเรียน ซ่ึง
ครูควรยดึหลกัต่อไปน้ี  
          - หลกัประชาธิปไตย ครูควรใหค้วามส าคญัต่อนกัเรียนเท่าเทียมกนั ให้
ความเสมอภาค ใหอิ้สระ ใหโ้อกาสแก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกนัครูตอ้งใจกวา้ง 
ยนิดีรับฟังความเห็นของทุกคน และควรฝึกใหน้กัเรียนปฏิบติัตนตามสิทธิหนา้ท่ี รู้จกัเคารพสิทธิ
ของผูอ่ื้น ใหรู้้จกัการอยูร่่วมกนัอยา่งประชาธิปไตย  
         - หลกัความยติุธรรม ครูควรปกครองโดยใชห้ลกัความยติุธรรมแก่
นกัเรียนทุกคนโดยทัว่ถึง นกัเรียนจะเคารพศรัทธาครู และยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบของครู ยนิดี
ปฏิบติัตามค าอบรม สั่งสอนของครู ตลอดจนไม่สร้างปัญหาในชั้นเรียน  
       - หลกัพรหมวหิาร 4  อนัไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
        เมตตา หมายถึง ความรักและเอน็ดู ความปรารถนาท่ีจะให้ผูอ่ื้นเป็นสุข  
        กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะช่วยใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์ 
         มุทิตา หมายถึง ความยนิดีดว้ยเม่ือผูอ่ื้นไดล้าภยศ สุข สรรเสริญ  
         อุเบกขา หมายถึง ความเท่ียงธรรม การวางตวัเป็นกลาง การวางใจเฉย 

      ถา้ครูทุกคนยดึหลกัพรหมวิหาร 4  ในการปกครองชั้นเรียน นอกจากจะ
ท าใหน้กัเรียนมีความเคารพรักศรัทธาครู และมีความสุขในการเรียนแลว้ ยงัเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  ใหแ้ก่นกัเรียนดว้ย 
          - หลกัความใกลชิ้ด การท่ีครูแสดงความเอาใจใส่ ความสนใจ ใหค้วาม
ใกลชิ้ดกบันกัเรียน เป็นวธีิการหน่ึงในการสร้างบรรยากาศทางดา้นจิตวทิยา วธีิการแสดงความ
สนใจนกัเรียนท าไดห้ลายวธีิซ่ึง จิตรา วสุวานิช (2531 : 135) ไดเ้สนอแนะไวด้งัน้ี  
           1. ครูจะตอ้งรู้จกันกัเรียนในชั้นทุกคน รู้จกัช่ือจริง ช่ือเล่น ความถนดั 
ความสนใจของเด็กแต่ละคน เป็นตน้วา่ งานอดิเรก มีพี่นอ้งก่ีคน จุดเด่น จุดดอ้ย ของนกัเรียนแต่ละ
คน  
           2. ครูจะตอ้งแสดงความสนใจในสารทุกขสุ์ขดิบของเด็กแต่ละคน เช่น 
หมัน่สอบถามความเป็นไปของพี่นอ้ง ความคืบหนา้ของการสะสมแสตมป์ คือ ไม่เพียงรู้แต่วา่เด็ก
เป็นอะไรในขอ้ 1 แต่รู้ข่าวคราวเคล่ือนไหวของส่ิงเหล่านั้นดว้ย  
           3. ครูจะมอบเวลาของตนเพื่อเด็ก เวลาท่ีนอกเหนือจากงานสอน ไดแ้ก่ 
เวลาเยน็หลงัเลิกเรียน ช่วงพกัระหวา่งการเรียน เพื่อช่วยเด็กท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษวา่ 
ตอ้งการขอค าปรึกษา ตอ้งการขอค าแนะน าในการหารายไดพ้ิเศษ ครูจะตอ้งพร้อมท่ีจะใหค้วาม
ช่วยเหลือเด็กไดต้ลอดเวลา  
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           4. ครูจะตอ้งใกลชิ้ด สัมผสัทั้งร่างกายและจิตใจ ค าสั่งสอนและการ
กระท าของครู จะตอ้งสอดคลอ้งกนั เป็นตน้วา่ ถา้ครูจะอบรมสั่งสอนเด็กเร่ืองความซ่ือสัตย ์ครู
จะตอ้งปฏิบติัตนเป็นคนซ่ือสัตยด์ว้ยเช่นกนั กายสัมผสัก็เป็นส่ิงจ าเป็น การจบัตอ้งตวับา้ง จะเป็นส่ือ
น าใหเ้ด็กรู้สึกถึงความใกลชิ้ดสนิทสนม  
     4 ) ปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียน  
          ปฏิสัมพนัธ์ ( Interaction) หมายถึง ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งบุคคล 2 
คน  หรือบุคคล 2 ฝ่าย โดยต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียนนั้นจะ
เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียน  
          ประดินนัท ์อุปรมยั (2523 : 133) ไดใ้หห้ลกัการปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียนมี 3 
ลกัษณะ ดงัน้ี  
           1. ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน ถา้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
นกัเรียนเป็นไปดว้ยดี หมายถึง ทั้งครูและนกัเรียนต่างมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ครูเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดซ้กัถาม ครูใหค้วามเป็นกนัเองแก่นกัเรียน ใหน้กัเรียนมีอิสระ และมีความสบายใจในการ
ท ากิจกรรม บรรยากาศภายในหอ้งเรียนก็จะไม่ตึงเครียด เป็นบรรยากาศท่ีร่ืนรมย ์น่าเรียน น่าสอน 
ซ่ึงจะส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี  
           2. ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน บรรยากาศในหอ้งเรียนจะ
เตม็ไปดว้ยความอบอุ่น สร้างความรู้สึกท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียนไดถ้า้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั คือ มี
ความสมคัรสมานสามคัคี รักใคร่กลมเกลียวกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนั
และกนั ฯลฯ นกัเรียนจะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัครูเป็นส าคญั กล่าวคือ เป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน ปกครองดูแลนกัเรียนไดท้ัว่ถึง สัง่สอนอบรมบ่มนิสัย และแกไ้ข
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนไดถู้กตอ้ง นกัเรียนจะค่อยๆ ซึมซาบและซบัเอาส่ิงท่ีดีงามไว้
ปฏิบติัจนเป็นคุณลกัษณะเฉพาะตนท่ีพึงประสงค ์เม่ือนกัเรียนทุกคนต่างเป็นคนดี เพราะมีครูดี ทุก
คนก็จะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั อนัเป็นส่วนสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศท่ีพึงปรารถนาข้ึนใน
หอ้งเรียน  
           3. ปฏิสัมพนัธ์ทางวาจา หมายถึง การพูดจาร่วมกนัในชั้นเรียนระหวา่งครู
กบันกัเรียน อาจเป็นการบรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม การมอบหมายงาน การพูดของ
นกัเรียน เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีมีอิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเช่นกนั  
         กล่าวโดยสรุป การจดับรรยากาศในชั้นเรียน เป็นส่ิงส าคญัในการช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน และส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถรับผดิชอบควบคุมดูแลตนเองไดใ้น
อนาคต การจดับรรยากาศมีทั้งดา้นกายภาพ เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนทั้งการจดัตกแต่ง
ในหอ้งเรียน  จดัท่ีนัง่ จดัมุมเสริมความรู้ต่าง ๆ ใหส้ะดวกต่อการเรียนการสอน ทางดา้นจิตวทิยา 
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เป็นการสร้างความอบอุ่น ความสุขสบายใจใหก้บัผูเ้รียน ผูส้อนควรจดับรรยากาศทั้ง 2 ดา้นน้ีให้
เหมาะสม นอกจากน้ีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้กิดความสุขแก่ผูเ้รียนเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัประการหน่ึงท่ีจะสร้างคุณลกัษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ การมีนิสัยรักการเรียนรู้ การเป็นคน
ดี และการมีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 
ซ่ึงบุคคลส าคญั ท่ีจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งมีความสุขใหเ้กิดข้ึนไดคื้อ ครูผูน้ าทางแห่งการ
เรียนรู้นัน่เอง  
 2.4  รูปแบบกำรจัดช้ันเรียน  
      การจดัชั้นเรียนจดัไดห้ลายรูปแบบ โดยจดัใหเ้หมาะสมกบับทเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน จ านวนนกัเรียน สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียน ขนาดของห้องเรียน เป็นตน้ ครูควรตอ้งหมัน่
ปรับเปล่ียนรูปแบบของการจดัโตะ๊ เกา้อ้ี มุมวชิาการ และมุมต่าง ๆ ในหอ้งเรียน เพื่อสร้าง
บรรยากาศของหอ้งเรียนให้น่าสนใจไม่ซ ้ าซากจ าเจ ไม่น่าเบ่ือหน่าย นกัเรียนจะเกิดความ
กระตือรือร้นและกระฉบักระเฉงในการเรียนดีข้ึน  
      พชัรินทร์ เพชรทอง (http://www.l3nr.org/posts/513762 : online) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ
การจดัชั้นเรียนตามวธีิการสอนจะได ้2 แบบ ดงัน้ี  
       1. ชั้นเรียนแบบธรรมดา  
          ชั้นเรียนแบบธรรมดาเป็นชั้นเรียนท่ีมีครูเป็นศูนยก์ลาง เป็นผูน้ าการเรียนรู้ มี
ผูเ้รียนเป็นผูรั้บความรู้จากครู การจดัชั้นเรียนแบบน้ีจะมีโตะ๊ครูอยูห่นา้ชั้นเรียนและมีโตะ๊เรียนวาง
เรียงกนัเป็นแถว โดยหนัหนา้เขา้หาครู  
           1.1 ลกัษณะการจดัชั้นเรียน การจดัชั้นเรียนแบบธรรมดาน้ี โตะ๊เรียนของ
นกัเรียนอาจเป็นโตะ๊เด่ียวหรือโตะ๊คู่ก็ได ้ผนงัห้องเรียนอาจจะมีกระดานป้ายนิเทศหรือส่ือการสอน 
เช่น แผนภูมิ รูปภาพ แผนท่ีติดไว ้ซ่ึงส่ือการสอนเหล่าน้ีจะไม่เปล่ียนบ่อยนกั การตกแต่งผนงั
หอ้งเรียน จะแตกต่างกนัออกไปตามแต่สถานท่ีตั้งของโรงเรียน โรงเรียนท่ีอยูใ่นตวัเมืองอาจจะมี
การตกแต่งมากกวา่โรงเรียนท่ีอยูห่่างไกลออกไปตามชนบท เพราะหาส่ือการสอนไดย้ากกวา่ บาง
หอ้งเรียนอาจจะมีมุมความสนใจแต่ก็ไม่ไดถื้อเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน  
           1.2 บทบาทของครูและนกัเรียน บทบาทของครูและนกัเรียนในชั้นเรียนแบบ
ธรรมดาน้ีครูจะเป็นผูร้อบรู้ในดา้นต่าง ๆ ใชว้ธีิการสอนแบบป้อนความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนโดยการ
บรรยาย และอธิบายใหน้กัเรียนฟังอยูต่ลอดเวลา ครูจะเป็นผูแ้สดงกิจกรรมต่าง ๆ เอง แมก้ระทัง่การ
ทดลองอยา่งง่ายๆ ไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดห้ยบิจบัหรือแตะตอ้งส่ือการสอนท่ีครูน ามาแสดง 
นกัเรียนจึงตอ้งฟังครู ไม่มีโอกาสไดพู้ดหรือท างานเป็นกลุ่ม เพื่อคน้หาค าตอบใด ๆ ส่ือการสอนท่ี
ใชส่้วนมาก ไดแ้ก่ ชอลก์ กระดานด า และแบบเรียน การจดัชั้นเรียนแบบน้ีไม่เอ้ือต่อการสอนตาม
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หลกัสูตรใหม่ นกัการศึกษาจึงไม่แนะน าใหใ้ชม้ากนกั อาจใชไ้ดเ้ป็นบางคร้ังเท่านั้นถา้จ าเป็นต่อ
วธีิการสอนวธีิใดวธีิหน่ึง แต่ไม่ควรยดึถือเป็นแบบอยา่งตลอดไป  
       2. ชั้นเรียนแบบนวตักรรม  
          ชั้นเรียนแบบนวตักรรมเป็นชั้นเรียนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชเ้ทคนิควธีิสอนใหม่ ๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบโฟร์แมท แบบสตอร่ีไลน์ แบบ
โครงงาน เป็นตน้ ซ่ึงนกัเรียนจะมีอิสระในการเรียน อาจเรียนเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล โดยมีครู
เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา การจดัชั้นเรียนจึงมีรูปแบบการจดัโตะ๊เกา้อ้ีในลกัษณะต่าง ๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียง
แถวหนัหนา้เขา้หาครู เช่น จดัเป็นรูปตวัที ตวัยู วงกลม หรือจดัเป็นกลุ่ม  
           2.1 ลกัษณะการจดัชั้นเรียน การจดัชั้นเรียนแบบนวตักรรมน้ี โตะ๊ครูไม่
จ  าเป็นตอ้งอยูห่นา้ชั้น อาจเคล่ือนยา้ยไปตามมุมต่าง ๆ การจดัโตะ๊นกัเรียนจะเปล่ียนรูปแบบไปตาม
ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ส่วนใหญ่นิยมจดัโตะ๊เป็นกลุ่ม เพื่อใหน้กัเรียน
ปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั มีการจดัศูนยส์นใจ มีส่ือการสอนในรูปของชุดการสอน หรือเคร่ืองช่วย
สอนต่าง ๆ ไวใ้หน้กัเรียนศึกษาดว้ยตนเองหรือศึกษาร่วมกบัเพื่อน มีการตกแต่งผนงัห้องและ
เปล่ียนแปลงสภาพ แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนก าลงัเรียน  
           2.2 บทบาทของครูและนกัเรียน การจดัชั้นเรียนแบบน้ีครูจะเป็นผูก้  ากบัและ
แนะแนวนกัเรียนเป็นผูแ้สดงบทบาท ครูจะพูดนอ้ยลง ใหน้กัเรียนไดคิ้ด ไดถ้าม ไดแ้กปั้ญหา และ
ไดท้ ากิจกรรมดว้ยตนเอง นกัเรียนอาจจะเรียนดว้ยตนเองจากส่ือประสม เช่น บทเรียนแบบ
โปรแกรม  ชุดการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน า และช่วยเหลือเม่ือจ าเป็น 
ดงันั้นการจดัชั้นเรียนแบบน้ี จึงเป็นการจดัชั้นเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตรท่ี
ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดคิ้ดคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิารณ์ และลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน จนสามารถเรียนรู้
ไดต้นเอง กล่าวไดว้า่ ในการจดัชั้นเรียนผูส้อนสามารถจดัได ้2 แบบทั้งแบบธรรมดาและแบบ
นวตักรรม แต่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตร การจดัชั้นเรียนแบบนวตักรรมจะเป็น
แบบท่ีเหมาะสมเพราะสะดวกแก่การท่ีผูเ้รียนจะคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง สะดวกแก่การท างาน
กลุ่มกบัเพื่อน สะดวกแก่การทดลองหรือท ากิจกรรมต่างๆ ผูส้อนจึงควรจดัชั้นเรียนแบบนวตักรรม
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน  
 2.5. หลกักำรจัดช้ันเรียน  
       เน่ืองจากชั้นเรียนมีความส าคญั เปรียบเสมือนบา้นท่ีสองของนกัเรียน นกัเรียนจะใช้
เวลาอยูใ่นชั้นเรียนประมาณวนัละ 5-6 ชัว่โมง อิทธิพลของชั้นเรียนจึงมีมากพอท่ีจะปลูกผงัลกัษณะ
ของเด็กให้เป็นแบบท่ีตอ้งการได ้เช่น ใหเ้ป็นตวัของตวัเอง ใหส้ามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ ให้
ชอบแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ ใหมี้ความรับผดิชอบ ใหรู้้จกัคิดวเิคราะห์  
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  อนุวฒัน์ แกว้จนัทร์ (http://www.l3nr.org/posts/509653 : online) ไดส้รุปหลกัการจดั
ชั้นเรียนเพื่อให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะนิสัยดงัประสงค ์และมีความรู้สึกอบอุ่นสบายใจในการอยูใ่น
ชั้นเรียนดงัต่อไปน้ี  
        1. การจดัชั้นเรียนควรใหย้ืดหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม ชั้นเรียนควรเป็นห้องใหญ่
หรือกวา้งเพื่อสะดวกในการโยกยา้ยโตะ๊เกา้อ้ี จดัเป็นรูปต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน 
ถา้เป็นหอ้งเล็ก ๆ หลาย ๆ หอ้งติดกนั ควรท าฝาเล่ือน เพื่อเหมาะแก่การท าใหห้้องกวา้งข้ึน  
        2. ควรจดัชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมความรู้ทุกดา้น โดยจดัอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม
หรือหนงัสืออ่านประกอบท่ีน่าสนใจไวต้ามมุมห้อง เพื่อนกัเรียนจะไดค้น้ควา้ท ากิจกรรม ควรติด
อุปกรณ์รูปภาพและผลงานไว ้เพือ่ให้เกิดการเรียนรู้  
        3. ควรจดัชั้นเรียนใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม ซ่ึงมีอิทธิผลต่อความเป็นอยูแ่ละการเรียนของนกัเรียนเป็นอนัมาก ครูมีส่วนช่วย
เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้ดีได ้เช่น ใหน้กัเรียนจดัหรือติดอุปกรณ์ใหมี้สีสวยงาม จดักระถาง
ตน้ไมป้ระดบัชั้นเรียน จดัท่ีวา่งของชั้นเรียนใหน้กัเรียนท ากิจกรรม คอยใหค้ าแนะน าในการอ่าน
หนงัสือ คน้ควา้แกปั้ญหา และครูควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ไม่ใหเ้ครียด เป็นกนัเองกบั
นกัเรียนให้นกัเรียนรู้สึกมีความปลอดภยั สะดวกสบายเหมือนอยูท่ี่บา้น  
        4. ควรจดัชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างลกัษณะนิสัยท่ีดีงาม ชั้นเรียนจะน่าอยูก่็ตรงท่ี
นกัเรียนรู้จกัรักษาความสะอาด ตั้งแต่พื้นชั้นเรียน โตะ๊มา้นัง่ ขอบประตูหนา้ต่าง ขอบกระดาน
ชอลก์ แปรงลบกระดาน ฝาผนงัเพดาน ซอกมุมของห้อง ถงัขยะตอ้งลา้งทุกวนั เพื่อไม่ใหมี้กล่ิน
เหมน็ และบริเวณท่ีตั้งถงัขยะจะตอ้งดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นแหล่งบ่อเกิดเช้ือโรค  
        5. ควรจดัชั้นเรียนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ ทุกอยา่งจดัใหเ้ป็นระเบียบทั้ง
อุปกรณ์ของใชต่้างๆ เช่น การจดัโตะ๊ ชั้นวางของ และหนงัสือ แมแ้ต่การใชส่ิ้งของก็ให้นกัเรียนได้
รู้จกัหยบิใช ้เก็บในท่ีเดิม จะใหน้กัเรียนเคยชินกบัความเป็นระเบียบ  
        6. ควรจดัชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย โดยครูอาจจดัดงัน้ี  
             6.1 จดัใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มท างาน โดยใหมี้การหมุนเวยีนกลุ่มกนัไป เพื่อใหไ้ด้
ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
          6.2 จดัท่ีนัง่ของนกัเรียนใหส้ลบัท่ีกนัเสมอ เพื่อใหทุ้กคนไดมี้สิทธิท่ีจะนัง่ในจุด             
ต่าง ๆ ของห้องเรียน  
            6.3 จดัโอกาสใหน้กัเรียนไดห้มุนเวยีนกนัเป็นผูน้ ากลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นผูน้ าและ 
ผูต้ามท่ีดี  
        7. ควรจดัชั้นเรียนใหเ้อ้ือต่อหลกัสูตร หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบบัปัจจุบนั
เนน้การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และใหใ้ชก้ระบวนการสอนต่าง ๆ ดงันั้น
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ครูจึงควรจดัสภาพหอ้งให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ เช่น การจดัท่ีนัง่ในรูปแบบต่าง ๆ อาจเป็นรูป   
ตวัย ูตวัที หรือคร่ึงวงกลม หรือจดัเป็นแถวตอนลึกใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน และ
การจดับรรยากาศทางดา้นจิตวทิยาใหผู้เ้รียนรู้สึกกลา้ถามกลา้ตอบ กลา้แสดงความคิดเห็น เกิดความ 
ใคร่รู้ ใคร่เรียน ซ่ึงจะเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาตน พฒันาอาชีพ พฒันาสังคม และเป็นคนเก่ง ดี  
มีความสุขไดใ้นท่ีสุด  
   จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด สรุปไดว้า่ หลกัการจดัชั้นเรียน คือ การจดับรรยากาศทางดา้น
กายภาพ และการจดับรรยากาศทางดา้นจิตวทิยาในชั้นเรียนใหเ้อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ และเพื่อ 
การพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป ลกัษณะของชั้นเรียนท่ีดีเพื่อใหก้ารจดัชั้นเรียนท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ ผูส้อนควร 
ไดท้ราบถึงลกัษณะของชั้นเรียนท่ีดี สรุปไดด้งัน้ี  
       1. ชั้นเรียนท่ีดีควรมีสีสันท่ีน่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทไดดี้ ถูกสุขลกัษณะ  
        2. จดัโตะ๊เกา้อ้ีและส่ิงท่ีท่ีอยูใ่นชั้นเรียนใหเ้อ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน และ
กิจกรรมประเภทต่าง ๆ  
         3. ใหน้กัเรียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข มีอิสระ เสรีภาพ และมีวนิยัในการดูแล
ตนเอง  
         4. ใชป้ระโยชน์ชั้นเรียนใหคุ้ม้ค่า ครูอาจดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งประชุม หอ้งฉาย
ภาพยนตร์และอ่ืน ๆ  
         5. จดัเตรียมชั้นเรียนใหมี้ความพร้อมต่อการสอนในแต่ละคร้ัง เช่น การท างานกลุ่ม  
การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ  
         6. สร้างบรรยากาศใหอ้บอุ่น ใหค้วามเป็นกนัเองกบัผูเ้รียน  
 2.6 กำรเตรียมตัวเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
      สันติ บุญภิรมย ์(2557 : 115-116) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการชั้นเรียน 
(Element of Classroom Management) เพื่อใหช้ั้นเรียนไดเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน ดงันั้น จึงมี
การจดัองคป์ระกอบของการจดัการชั้นเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี  
       1. ครูท่ีสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะสร้างขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน 
และมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีชดัเจน และจดักิจกรรมในห้องเรียนใหป้ระสาน
สอดคลอ้ง ดว้ยความระมดัระวงัในระหวา่งท่ีเกิดการเปล่ียนคาบสอนในตอนเร่ิมตน้และสุดส้ิน   
การสอน  
       2. ครูท่ีสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะพฒันาระบบในการยดึ
เหน่ียวนกัเรียนให้รับผดิชอบการเรียนและพฤติกรรมในห้องเรียน  
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       3. นอกเหนือจากการจะตอ้งมีทกัษะในการวางแผนและการด าเนินการให้เกิด
ความสอดคลอ้ง ครูก็ยงัคงตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยากล าบาก หรือนกัเรียนท่ีไม่ตั้งใจเรียนท่ีมกัจะ
ก่อกวนมากกวา่จะร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้อีกดว้ย  
       4. ครูท่ีสามารถบริหารจดัการใหอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีทกัษะในการเขา้ไป
สอดแทรกแกปั้ญหาโดยทนัท่วงทีกบันกัเรียนท่ีสร้างปัญหาและตอ้งด าเนินการดว้ยความยติุธรรม
ดว้ย  
       5. ครูท่ีสามารถบริหารจดัการไดย้อมรับในความส าคญัของอิทธิพลระหวา่งบุคคล                 
คนแต่ละคนสามารถจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นไดด้ว้ยวธีิการ 5 วธีิ ดงัน้ี  
    1) ความสามารถในการควบคุมและใหร้างวลัท่ีมีค่า  
    2) ความสามารถในการท่ีจะระงบัการใหร้างวลั  
    3) ความมีอ านาจโดยกฎหมาย ซ่ึงเป็นทรัพยส์มบติัท่ีมีมาพร้อมกบัต าแหน่ง
หนา้ท่ี  
    4) ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือมีความรู้เฉพาะทาง  
    5) ความเป็นผูมี้เสน่ห์ หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีมีอิทธิพล  
       6. ครูสามารถจะกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีคาดหวงัไดด้ว้ยการยกยอ่งชมเชย การ
ใหร้างวลัและการลงโทษ  
       7. วธีิการบริหารจดัการชั้นเรียน เป็นตน้วา่ การยนืยนัความถูกตอ้งเก่ียวกบัความ
ประพฤติ ความคาดหวงั เม่ือครูวางแผนก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือพิจารณาวา่
จะใชพ้ื้นท่ีในหอ้งเรียนท าประโยชน์อะไรไดบ้า้ง ก็คือครูก าลงัตดัสินใจคร้ังส าคญัในการพิจารณา
วา่จะท าใหเ้กิดผลต่อระบบบริหารจดัการชั้นเรียน ในท านองเดียวกนัทุกกลยทุธ์ท่ีจะสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ท่ีสร้างผลผลิต เช่น การช่วยใหช้ั้นเรียนพฒันาการท างานเป็นกลุ่ม สร้างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ และท าใหเ้กิดความซ่ือสัตย ์จริงใจ เปิดเผย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
บริหารจดัการชั้นเรียน  
 2.7 ควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
  การบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอน 
และการเรียนรู้ของผูเ้รียน และการควบคุมชั้นเรียน ดงัต่อไปน้ี (ธนิศ ภู่ศิริ และธีรยทุธ์ เสนีวงศ ์ณ 
อยธุยา. 2555 : 9-31) 
   1. ช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูส้อนสามารถด าเนิน 
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งราบร่ืนและต่อเน่ืองโดยปราศจากการรบกวนใดๆ ทั้งน้ีเพราะ
ผูเ้รียนจะใหค้วามสนใจและร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 
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   2. ผูเ้รียนในชั้นเรียนจะเรียนรู้และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เพราะทุกคนรู้วา่
จะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรในการเรียนและท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   3. ช่วยป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัระเบียบวนิยัหรือปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึง 
ประสงค ์เพราะผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆของห้องเรียนดว้ย       
จึงไม่กลา้ท่ีจะฝ่าฝืน 
   4. ช่วยใหผู้ส้อนใหเ้วลาสอนไดเ้ตม็ท่ี โดยไม่ตอ้งเสียเวลากบัการตอ้งคอย
แกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
   5. ช่วยใหผู้เ้รียนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีได ้เห็นตวัอยา่งท่ีดี ซ่ึง              
จะเป็นการช่วยปลูกฝังสร้างเสริมคุณลกัษณะท่ีดีในดา้นความเป็นระเบียบวนิยั การควบคุมตนเอง 
การยอม รับกติกาของสังคม ความสามคัคี การยอมรับผูอ่ื้น และอ่ืนๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีส าคญัต่อการ
ด ารงอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
  กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยใหก้ารเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยอยา่งมีความสุข 
ปราศจากปัญหาและการรบกวนใดๆ ผูส้อนสามารถใชเ้วลาสอนไดเ้ตม็ท่ี ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝัง
สร้างเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการอยูร่่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยอนัเป็นเป้าหมายส าคญั
ของการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั 
 2.8 บทบำทหน้ำที่ของครูในกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนด้ำนวชิำกำร  
  โรงเรียนต่าง ๆ คาดหวงักบัความสามารถดา้นวชิาการของผูเ้รียน รวมทั้งครูก็คาดหวงั
กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนของผูเ้รียน ซ่ึงงานวจิยัต่าง ๆ ก็ช้ีใหเ้ห็นวา่ พฒันาการทางการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนนั้นไม่ไดข้ึ้นกบัเทคนิคการสอนของครูเพียงอยา่งเดียว หากแต่ตอ้งมีความสัมพนัธ์
กบัการจดัการหอ้งเรียนดา้นวิชาการของครู ดงันั้นครูจึงควรใหค้วามส าคญัและสนใจในการจดั
หอ้งเรียนเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
  ฆนทั ธาตุทอง (2552) ไดเ้สนอแนวปฏิบติัส าหรับการจดัการหอ้งเรียนดา้นวชิาการ 
ดงัน้ี  
       1. การช่วยใหน้กัเรียนมีความหวงัวา่ตนเองจะประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย  
           1.1 ใหน้กัเรียนตระหนกัวา่ ครูมีความคาดหวงัดา้นวชิาการกบันกัเรียนใน
ระดบัสูง  
           1.2 บอกขอ้ก าหนดและรายละเอียดท่ีเป็นตวับ่งช้ีความส าเร็จในการเรียน  
           1.3 สร้างโอกาสท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ  
           1.4 ใหน้กัเรียนก าหนดเป้าหมายระยะสั้น  
           1.5 ช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัประเมินความกา้วหนา้ของตนเองตามเป้าหมาย 
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ท่ีก าหนดไว ้ 
           1.6 ใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความส าเร็จกบั
ความพยายามและความสามารถของตนเอง  
           1.7 ช่วยใหน้กัเรียนควบคุมตนเองเพื่อความส าเร็จในการเรียน  
           1.8 ใหข้อ้มูลท่ีช่วยท าใหน้กัเรียนทราบผลการท างานของตนเอง  
       2. การท าใหน้กัเรียนสนใจเน้ือหาบทเรียน ประกอบดว้ย  
           2.1 ใชเ้วลาท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีนกัเรียนเห็นวา่ส าคญัและน่าสนใจ  
           2.2 เลือกหวัขอ้และงานท่ีนกัเรียนสนใจ  
           2.3 บอกขั้นตอนของกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมบทเรียน  
           2.4 บอกวตัถุประสงคก์ารเรียนและส่ิงท่ีครูคาดหวงัตั้งแต่เร่ิมตน้บทเรียน  
           2.5 ใชค้  าถามและกิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียนสนใจเน้ือหาบทเรียน  
           2.6 สอนรายวชิาและหวัขอ้ต่าง ๆ ใหน่้าสนใจมีสาระและทา้ทาย  
                     3. การเนน้ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาบทเรียน ประกอบดว้ย  
                          3.1 เลือกวตัถุประสงคก์ารเรียนและกิจกรรมท่ีมีความส าคญั  
           3.2 บอกความส าคญัของส่ิงท่ีจะเรียน  
           3.3 ดดัแปลงการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความเขา้ใจ  
           3.4 ประสบการณ์ส่วนตวั  
           3.5 ใหน้กัเรียนไดใ้ชส่ิ้งท่ีเรียนไปแลว้  

           3.6 น าเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเก่ียวกบัชีวติจริงและตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อ
แสดงความสัมพนัธ์  
       4. การใชก้ลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลายตลอดบทเรียนเพื่อสร้างความสนใจ 
ประกอบดว้ย  
            4.1 ใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลายตลอดบทเรียน  
            4.2 ใชเ้กมสถานการณ์จ าลองหรือวธีิท่ีสนุกสนาน  
            4.3 ท าส่ิงท่ีไม่คาดคิดเป็นคร้ังคราว  
                      5. การวางแผนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
            5.1 ท าใหก้ารเรียนมีชีวติชีวา มีการคน้ควา้ผจญภยั และมีปฏิสัมพนัธ์เท่าท่ีจะท า
ได ้ 
            5.2 ใชว้ธีิการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามแบบการเรียนและแบบ
การคิดของผูเ้รียน  
                    6. การเลือกกลยทุธ์ท่ีท าใหผู้เ้รียนอยากรู้อยากเห็นประกอบดว้ย  



37 

 

             6.1 เลือกงานท่ีท าใหเ้ห็นคุณค่าของการมีใจจดจ่อ การคน้พบ การใคร่รู้ การ
บุกเบิก และการมีจินตนาการ  
             6.2 ใชป้ระวติัชีวติจริงเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นส่ือใหผู้เ้รียนส ารวจความคิดและ
อารมณ์ของตน  
                       7. การเลือกกลยทุธ์และการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความทา้ทายและความยาก  
             7.1 มอบหมายงานท่ีระดบัความยากปานกลางเพื่อใหน้กัเรียนสามารถท าส าเร็จ
โดยใชค้วามพยายามอยา่งเหมาะสม  
             7.2 แบ่งงานยากออกเป็นงานยอ่ย ๆ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนท าไดส้ าเร็จโดยไม่ตอ้ง
ใชค้วามพยายามมากเกินไป  
             7.3 เนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ขั้นสูง  
             7.4 เฝ้าติดตามระดบัความยากของงานและการทดสอบ  
                    8. การจดักลุ่มนกัเรียนใหท้ างานประกอบดว้ย  
                8.1 วางแผนใชกิ้จกรรมรายบุคคล กิจกรรมแบบร่วมมือและแบบแข่งขนั  
    8.2 สร้างความร่วมมือและการท างานเป็นทีม  
    9. การออกแบบบทเรียนท่ีท าใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จประกอบดว้ย  
    9.1 ออกแบบกิจกรรมท่ีน านกัเรียนไปพบความส าเร็จ  
    9.2 ปรับงานใหส้นองแรงจูงใจของนกัเรียน  
    9.3 บอกส่ิงท่ีครูคาดหวงัและส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการ  
    9.4 สร้างสภาพแวดลอ้มของการสนบัสนุนส่งเสริม  
    9.5 ใชเ้น้ือหาบทเรียนท่ีนกัเรียนคุน้เคยเป็นตวัอยา่งก่อน แลว้จึงใชเ้น้ือหาท่ีไม่
คาดคิดเป็นตวัอยา่งในการอธิบายแนวคิดและหลกัการ  
    9.6 ลดพฤติกรรมวิตกกงัวล  
         10. การใหน้กัเรียนไดค้วบคุมหอ้งเรียนประกอบดว้ย  
    10.1 สร้างความรู้สึกการเป็นผูค้วบคุม โดยให้นกัเรียนมีโอกาสตดัสินใจ  
    10.2 เฝ้าติดตามวา่เป้าหมายและงานท่ีนกัเรียนเลือกมีความยากระดบัใด  
         11. การแสดงความสนใจและความกระตือรือร้นในเน้ือหาบทเรียนและโครงงาน
ประกอบดว้ย  
    11.1 เป็นตวัแบบความสนใจและความกระตือรือร้นในบทเรียนและในการ
เรียนรู้  
    11.2 แสดงความกระตือรือร้น  
    11.3 แนะน างานท่ีใหน้กัเรียนท าอยา่งกระตือรือร้น  
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    11.4 คาดหวงัใหน้กัเรียนสนใจ ไม่เบ่ือหน่าย  
         12. การใหโ้อกาสนกัเรียนไดเ้รียนรู้ประกอบดว้ย  
    12.1 เนน้บทเรียนท่ีน าเสนอแนวคิดระดบักลาง ๆ มีสาระส าคญัแต่ไม่มาก
จนเกินไป  
    12.2 น าเสนอแนวคิดสาธิต อภิปราย มอบหมายงานใหช้ดัเจน  
    12.3 น าเสนอเน้ือหาดว้ยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและเช่ือมโยงความรู้ท่ีไม่คุน้เคย เขา้
กบัความรู้เดิมของนกัเรียน  
    12.4 เช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัเน้ือหาท่ีเรียนมาก่อน  
    12.5 เพิม่เติมความรู้มากกวา่ท่ีปรากฏในต าราเรียน  
    12.6 เม่ือถามค าถามขั้นสูงตอ้งช้ีแนะความคิด  
    12.7 ใหน้กัเรียนสรุปเปรียบเทียบและน าความรู้ไปใชใ้นชีวติจริง  
         13. การสนบัสนุนนกัเรียนท่ีพยายามท าความเขา้ใจบทเรียนประกอบดว้ย  
      13.1 ครูเป็นแบบอยา่งการคิดและการแกปั้ญหา และเม่ือนกัเรียนมีปัญหาครู
ตอ้งแกปั้ญหาร่วมกบันกัเรียน  
      13.2 ท าใหก้ระบวนการขั้นตอนการเรียนการสอนง่าย  
      13.3 สนบัสนุนความพยายามแบบร่วมมือโดยใหน้กัเรียนทุกคนเป็นส่วนหน่ึง             
ของกลุ่ม  
      กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ในการจดัการหอ้งเรียนดา้นวชิาการคุณครูตอ้งด าเนินการอยา่ง
เป็นระบบ ประกอบดว้ยการก าหนดขอ้ตกลงการเรียนรู้ร่วมกนั กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
วางแผนตดัสินใจ จดัการเปล่ียนแปลง ประสานงาน แกไ้ขความขดัแยง้แกปั้ญหา จดัระบบงาน
บริหารหอ้งเรียน บริหารนกัเรียน บริหารทรัพยากร ผูป้ระเมินผล และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  
 2.9 บทบำทหน้ำที่ของครูในกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียนด้ำนกำรปกครอง  
      งานดา้นการปกครองในห้องเรียนเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้    
ของผูเ้รียน ซ่ึงครูตอ้งจดัการห้องเรียนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยโดยใชง้านดา้นการปกครองเป็น
เคร่ืองมือ โดยเฉพาะการพฒันาพฤติกรรมในหอ้งเรียน ซ่ึงมีสาระส าคญัท่ีครูตอ้งด าเนินการดงัน้ี  

      ฆนทั ธาตุทอง (2552) ไดเ้สนอแนวปฏิบติัดา้นการปกครอง ดงัน้ี  
       1. การจดัการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูเ้รียน  
         พฤติกรรมในห้องเรียนท่ีผูเ้รียนแสดงออกมาทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ลว้น
แลว้แต่มีสาเหตุท่ีแตกต่างกนั ครูตอ้งใหค้วามสนใจทุกพฤติกรรม โดยน าพฤติกรรมดา้นบวกมาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูเ้รียน และตอ้งควบคุมปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรม 
ดา้นลบโดยมีแนวทางการจดัการหอ้งเรียนโดยการก าหนดกฎระเบียบและวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสม  
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         กฎระเบียบ หมายถึง มาตรฐานของพฤติกรรมทัว่ ๆ ไปหรือความคาดหวงัท่ี
ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตาม 
        วธีิปฏิบติั หมายถึง การกระท าท่ีไดรั้บการยอมรับแลว้วา่เป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนและการท างาน ซ่ึงควรส ารวจความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
กฎระเบียบและ เลือกกฎระเบียบ โดยมีแนวทางในการเลือกกฎระเบียบส าหรับห้องเรียน ดงัน้ี  
         1. กฎระเบียบส าหรับห้องเรียนตอ้งสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของโรงเรียน  
         2. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบในระดบัท่ีไม่ท าใหค้รูรู้สึก
อึดอดั และตอ้งเหมาะสมกบัวยัและความคิดของผูเ้รียน  
         3. ระบุพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและแปลพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ป็น
กฎระเบียบของห้องเรียนโดยใชส้ านวนภาษาเชิงบวก  
         4. เนน้เฉพาะพฤติกรรมท่ีส าคญัเท่านั้น  
         5. มีจ านวนกฎระเบียบท่ีไม่มากเกินไป (ประมาณ 3-6 ขอ้)  
         6. เขียนขอ้ความกฎระเบียบดว้ยค าง่ายๆและสั้นกะทดัรัด  
         7. กฎระเบียบควรบ่งบอกพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได ้ 
          8. ระบุรางวลัท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และระบุวธีิ
ลงโทษ ถา้ผูเ้รียนฝ่าฝืนกฎระเบียบ  
         9. เลือกรางวลัและก าหนดผลท่ีจะเกิดตามมา  
        10. สอนและทบทวนกฎระเบียบโดยมีแนวทางดงัน้ี  
             10.1 วางแผนการอภิปรายและการสอนกฎระเบียบในชัว่โมงแรกของ
การสอน  
             10.2 อภิปรายความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกฎระเบียบเหล่านั้น  
             10.3 ช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบความคาดหวงัส าหรับกฎระเบียบแต่ละขอ้ 
ยกตวัอยา่ง และเนน้ผลดา้นบวก  
             10.4  แจง้ใหผู้เ้รียนทราบถึงผลท่ีจะเกิดตามมาเม่ือมีการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบหรือเม่ือไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  
             10.5 ตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั  
             10.6 ส่งส าเนากฎระเบียบใหผู้ป้กครองและผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ  
             10.7 ติดประกาศแจง้กฎระเบียบในท่ี ๆ เหมาะสมถาวรเห็นกนัอยา่ง
ทัว่ถึง  
             10.8 ย  ้าเตือนกฎระเบียบเป็นคร้ังคราวกบัผูเ้รียนทั้งชั้นเม่ือมีการฝ่าฝืน  
             10.9 ทบทวนกฎระเบียบกบัผูเ้รียนทั้งห้องเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  
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        11. ใหผู้เ้รียนยอมรับกฎระเบียบ  
        12. วธีิปฏิบติัทั้งน้ีเม่ือพิจารณาสถานท่ีท่ีตอ้งจดัการใหมี้วธีิปฏิบติัสาหรับ
หอ้งเรียนมีดงัน้ี  
             12.1 วธีิปฏิบติัในการใชห้อ้งเรียน  
               12.1.1 โตะ๊ครูและพื้นท่ีส่วนท่ีใชเ้ป็นท่ีเก็บส่ิงของต่างๆ  
               12.1.2 โตะ๊นกัเรียนและส่วนท่ีใชเ้ป็นท่ีเก็บของใชส่้วนตวัแต่ละคน  
               12.1.3 ส่วนท่ีเป็นท่ีเก็บวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับผูเ้รียนใชร่้วมกนั  
               12.1.4  ท่ีเหลาดินสอ ท่ีทิ้งขยะ อ่างลา้งมือ และท่ีด่ืมน ้า 
               12.1.5 หอ้งสุขา  
               12.1.6 พื้นท่ีเรียนหนงัสือ บริเวณส าหรับคอมพิวเตอร์ (ถา้มี) บริเวณ
ส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนท่ีเป็นศูนยก์ลาง และส่วนส าหรับการจดันิทรรศการ  
             12.2 วธีิปฏิบติัการเขา้ออกห้องเรียน  
        12.2.1 การเร่ิมตน้ของวนัเรียน  
        12.2.2 การออกจากหอ้งเรียน  
        12.2.3 การกลบัเขา้หอ้งเรียน  
        12.2.4 การส้ินสุดของวนัเรียน  
              12.3 วธีิปฏิบติัส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่ใช่หอ้งเรียน  
        12.3.1 หอ้งสุขาและท่ีด่ืมน ้า 
        12.3.2 หอ้งสมุดและทรัพยากรในการเรียน  
        12.3.3 ส านกังานของโรงเรียน  
        12.3.4 สนามของโรงเรียน  
        12.3.5 โรงอาหาร  
        12.3.6 ตูเ้ก็บของใชส่้วนตวั  
        12.3.7 การฝึกการดบัเพลิงและภยัต่าง ๆ  
             12.4 วธีิปฏิบติัสาหรับกิจกรรมท่ีตอ้งท าร่วมกนัทั้งชั้น และส าหรับการ
เรียนการสอนและ/หรือท่ีผูเ้รียนตอ้งท าท่ีโตะ๊เรียนของตนเอง  
       12.4.1 การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน  
        12.4.2 สัญญาณส าหรับบอกใหผู้เ้รียนตั้งใจเรียน  
        12.4.3 การคุยกนัระหวา่งเรียน  
        12.4.4  การมอบหมายงานให้ท า 
        12.4.5 การเฉล่ียการใชห้นงัสือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
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        12.4.6 การขอความช่วยเหลือ  
        12.4.7 การส่งงาน  
        12.4.8 งานหรือส่ิงท่ีตอ้งท าภายหลงัจากงานแต่ละช้ินเสร็จส้ิน  
        12.4.9 การท างานเพิ่มเติม  
        12.4.10 วธีิปฏิบติัเม่ือไม่ไดน้ัง่ประจ าโตะ๊เรียน  
                          12.5 วธีิปฏิบติัขณะท างานกลุ่มยอ่ย  
         12.5.1 ใหทุ้กคนพร้อมท่ีจะท างาน  
         12.5.2 แจกวสัดุใหก้บัทุกกลุ่ม  
         12.5.3 ใหผู้เ้รียนเขา้กลุ่มใหเ้รียบร้อย  
         12.5.4 พฤติกรรมท่ีคาดหวงัภายในกลุ่ม  
         12.5.5 พฤติกรรมท่ีคาดหวงัของกลุ่ม  
         12.5.6 เร่ิมตน้ชัว่โมงเรียน  
         12.5.7 ตรวจสอบการเขา้เรียน  
         12.5.8 ตรวจสอบผูเ้รียนท่ีขาดเรียน  
       12.6 ตรวจสอบผูเ้รียนท่ีมาสาย  
         12.6.1 พฤติกรรมท่ีคาดหวงัจากผูเ้รียน  
         12.6.2 ส่ิงของท่ีตอ้งน ามาในหอ้งเรียน  
         12.6.3 การเคล่ือนยา้ยโตะ๊ท่ีนัง่ของผูเ้รียน  
             12.7 ทา้ยชัว่โมงเรียน  
          12.7.1 สรุปเน้ือหาทั้งหมด  
          12.7.2 เก็บคืนวสัดุใหเ้รียบร้อย  
          12.7.3 เตรียมพร้อมออกจากหอ้งเรียน  
             12.8 วธีิปฏิบติัอ่ืนๆ  
          12.8.1 ผูช่้วยประจ าห้องเรียน (ถา้มี)  
          12.8.2 พฤติกรรมขณะท างานล่าชา้หรือมีอุปสรรคขดัขวาง  
          12.8.3 การจดัแบ่งเวลาส าหรับอาหารกลางวนั  
             13. ส ารวจความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีวธีิปฏิบติั  
             14. เลือกวธีิปฏิบติั  
             15. สอนและทบทวนวธีิปฏิบติั  
         15.1 อธิบายวธีิปฏิบติัทนัทีก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมในคร้ังแรก  
         15.2 สาธิตวธีิปฏิบติั  
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         15.3 ใหผู้เ้รียนลองท าดว้ยความเขา้ใจ  
         15.4 ใหข้อ้มูลป้อนกลบั  
         15.5 สอนซ ้ าถา้จ  าเป็น  
         15.6 ในช่วงสัปดาห์แรกจะตอ้งทบทวนวธีิปฏิบติัก่อนเร่ิมกิจกรรม      
ทุกคร้ัง  
         15.7 ทบทวนวธีิปฏิบติัทั้งหมดภายหลงัวนัหยดุท่ีติดต่อกนัหลายวัน  
   2. การช่วยใหผู้เ้รียนจดจ่ออยูก่บังานดงัน้ี 
       2.1 ขจดัส่ิงท่ีรบกวนความสนใจ  
       2.2 จดัหาส่ิงสนบัสนุนพร้อมกบัการก าหนดกิจวตัรประจ าวนั  
      2.3 ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
       2.4 สร้างความสนใจ  
       2.5 ใหต้วัช้ีน า 
       2.6 ช่วยใหน้กัเรียนเอาชนะอุปสรรค  
       2.7 น าผูเ้รียนไปสู่พฤติกรรมท่ีตอ้งการ  
       2.8 ดดัแปลงหรือปรับบทเรียน  
       2.9 ใหเ้วลานอกท่ีไม่ใช่การลงโทษ  
      2.10 ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน  
               3. การจดัการเม่ือผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัไม่เหมาะสม  
       3.1 ปฏิกิริยาตอบโตอ้ยา่งนุ่มนวลไม่ใช่การลงโทษผูเ้รียน แต่เป็นวธีิท่ีใชจ้ดัการ
กบัผูเ้รียน  ท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม โดยใชค้วบคู่ไปกบัการแนะน าใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่ อะไร
ควรท า อะไรไม่ควรท า ปฏิกิริยาตอบโตอ้ยา่งนุ่มนวลมีทั้งท่ีตอ้งใชค้  าพูดและไม่ตอ้งใชค้  าพูด  
      3.2 ปฏิกิริยาตอบโตท่ี้ไม่ตอ้งใชค้  าพูด โดยแสร้งไม่สนใจกบัผูเ้รียนท่ีมี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  
      3.3 ใชส้ัญญาณท่ีไม่ใช่ค าพูด  
        3.3.1 ยนืใกลต้วัผูเ้รียน  
        3.3.2 สัมผสัตวัผูเ้รียน  
       3.4 ปฏิกิริยาท่ีเป็นค าพูด  
        3.4.1 ระหวา่งการสอนใหเ้รียกช่ือผูเ้รียน  
        3.4.2 ใชอ้ารมณ์ขนั  
        3.4.3 ส่งขอ้ความจากใจครูซ่ึงเป็นขอ้ความบ่งบอกพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคผ์ลกระทบท่ีมีต่อผูอ่ื้นหรือขอ้ความท่ีบอกความรู้สึกของครูท่ีมีต่อผลกระทบนั้นๆ  
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        3.4.4 ใชค้  าพูดดา้นบวก  
        3.4.5 เตือนผูเ้รียนใหนึ้กถึงกฎระเบียบ  
        3.4.6 ใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือก  
        3.4.7 ถามค าถาม “นกัเรียนก าลงัท าอะไร”  
        3.4.8 การปรามดว้ยค าพูด  
       3.5 ปฏิกิริยาตอบโตร้ะดบัปานกลางเป็นการลงโทษท่ีใชเ้พื่อจดัการพฤติกรรม 
ท่ีไม่พึงประสงคข์องผูเ้รียน ทั้งน้ีก็เพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคน์ั้น  
        3.5.1 ยกเลิกสิทธิพิเศษ  
        3.5.2 เปล่ียนต าแหน่งท่ีนัง่  
        3.5.3 ใหผู้เ้รียนเขียนระบายความรู้สึกท่ีสะทอ้นปัญหา  
        3.5.4 ใหเ้วลานอกกบัผูเ้รียน  
        3.5.5 กกัตวัผูเ้รียน  
        3.5.6 ติดต่อผูป้กครอง  
        3.5.7 ใหผู้เ้รียนพบผูบ้ริหารสถานศึกษา  
  ครูมีบทบาทท่ีส าคญัในการบริหารจดัการชั้นเรียนเพื่อใหก้ารเรียนรู้ของนกัเรียน
เกิดข้ึนอยา่งเตม็ท่ีและด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหนา้ท่ีในการบริหารจดัการชั้นเรียน
ประกอบดว้ยหนา้ท่ีดา้นการธุรการ ดา้นวชิาการ และดา้นการปกครอง ดา้นธุรการ ครูมีหนา้ท่ี
จดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการหอ้งเรียน และการจดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษา ใน
ดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใชง้านการเรียนการสอน งานวสัดุ
ประกอบดว้ย หลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน งานส่งเสริมการสอน งานวดัผลประเมินผล     
งานหอ้งสมุดงานนิเทศการศึกษา งานวางแผน และก าหนดวธีิการจดัการเรียนรู้ และงานประชุม
อบรมทางวชิาการ ดา้นวชิาการระดบัหอ้งเรียนนั้นเป็นไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
การช่วยใหน้กัเรียนมีความหวงัวา่ตนเองจะประสบความส าเร็จ การท าใหน้กัเรียนสนใจเน้ือหา
บทเรียน การเนน้ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาบทเรียน การใชก้ลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลายตลอด
บทเรียนเพื่อสร้างความสนใจ การวางแผนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การเลือกกลยทุธ์ท่ีท า
ใหผู้เ้รียนอยากรู้อยากเห็น การเลือกกลยทุธ์  และการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความทา้ทาย การจดักลุ่ม
นกัเรียนใหท้ างานประกอบดว้ย การออกแบบบทเรียนท่ีท าใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ การให้
นกัเรียนไดค้วบคุมห้องเรียน การแสดงความสนใจและความกระตือรือร้นในเน้ือหาบทเรียนและ
โครงงาน การใหโ้อกาสนกัเรียนไดเ้รียนรู้ การสนบัสนุนนกัเรียนท่ีพยายามท าความเขา้ใจบทเรียน
บทบาท ดา้นการปกครองชั้นเรียนของครูเก่ียวกบัการจดัการพฤติกรรมผูเ้รียนซ่ึงประกอบดว้ย    
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การก าหนดกฎระเบียบและวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสมการช่วยใหผู้เ้รียนจดจ่ออยูก่บังาน และการจดัการ
เม่ือผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัไม่เหมาะสม  
  การจดัชั้นเรียนเป็นส่ิงส าคญัในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถรับผดิชอบควบคุมดูแลตนเองไดใ้นอนาคต การจดับรรยากาศมีทั้งดา้นกายภาพ เป็น
การจดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนทั้งการจดัตกแต่งในหอ้งเรียน จดัท่ีนัง่ จดัมุมเสริมความรู้ต่าง ๆ 
ใหส้ะดวกต่อการเรียนการสอน ทางดา้นจิตวทิยา เป็นการสร้างความอบอุ่น ความสุขสบายใจใหก้บั
ผูเ้รียน ผูส้อนควรจดับรรยากาศใหเ้หมาะสม นอกจากน้ีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้กิด
ความสุขแก่ผูเ้รียนเป็นองคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงท่ีจะสร้างคุณลกัษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ 
การมีนิสัยรักการเรียนรู้ การเป็นคนดี และการมีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุขทั้งในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป ซ่ึงบุคคลส าคญัท่ีจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขใหเ้กิดข้ึนไดคื้อ ครูผูน้ าทางแห่งการเรียนรู้นัน่เอง 

  

3. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบักำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน  
 การบริหารจดัการชั้นเรียนประกอบดว้ย ความคิดทั้งหมดทั้งหลายของครู การวางแผน  
การปฏิบติัของครูในการริเร่ิมสร้างส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน  
มีงานวจิยัจ  านวนมากท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ การบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีประสบความส าเร็จประกอบดว้ย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการชั้นเรียนกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
ความสัมพนัธ์ของทั้งสององคป์ระกอบเป็นความสัมพนัธ์แบบ SYNERGISTIC คือ การรวมพลงัให้
เกิดผลลพัธ์ท่ีมากข้ึน นัน่คือความส าเร็จของการบริหารจดัการชั้นเรียน จะมีอิทธิพลต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
 3.1 ทฤษฎกีำรโยงควำมสัมพันธ์ (Associationist theories) 
 ทฤษฎีการโยงความสัมพนัธ์มีพื้นฐานมาจากการศึกษาของ Pavlov และ Thorndike 
ทฤษฎีน้ีใชห้ลกัคลา้ยแบบ S-R เพราะวา่แสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการสร้าง
ความเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง (จ ารอง เงินดี. 2545 : 183-185) 
  3.1.1 ทฤษฎกีำรเช่ือมโยงของกทัรี (Guthries’s contiguity) เป็นทฤษฎีการเช่ือมโยงท่ี
ง่ายท่ีสุดของ E.R. Guthries (1953) ทฤษฎีน้ีมีพื้นฐานมาจากหลกัการท่ีวา่ สิงเร้าท่ีเกิดข้ึนในเวลา
เดียวกนั เม่ือปรากฏข้ึนในคร้ังต่อมา มีแนวโนม้จะเขา้ใจวา่อีกส่ิงหน่ึงจะเกิดข้ึนดว้ย  ตามความเห็น
ของกทัรีนั้นเขากล่าววา่ เม่ือส่ิงเร้าถูกสร้างความเช่ือมโยงกบัการตอบสนองแลว้ ภายหลงัจากนั้น 
ส่ิงเร้าจะท าใหเ้กิดการตอบสนองออกมา ทฤษฎีน้ียดึหลกัการท่ีวา่ การสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะ
สามารถปรากฏข้ึนไดเ้ม่ือส่ิงเร้าหน่ึงถูกน าไปเช่ือมโยงกบัการตอบสนองท่ีเก่ียวขอ้งโดยปราศจาก
การแทรกแซงจากการตอบสนองอยา่งอ่ืน 
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  กทัรีไดอ้าศยัเร่ืองความสนใจเขา้มาช่วยตอบปัญหาเก่ียวกบัการไม่มีการใหแ้รงเสริม 
เขายดึหลกัการวา่การท่ีคนเราเรียนรู้ก็เพราะเรามีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีไดป้ระสบ เราเรียนรู้ใน
ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะท า และเราเรียนรู้โดยการกระท า 

      3.1.2 หลกัของ Skinner (Skinner’s system) B.F.Skinner (1938) ไดค้น้พบความจริง
ท่ีค่อนขา้งจะเรียกวา่เป็นทฤษฎี เขาเสนอความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม ส่ิงเร้า การตอบสนอง และการ
ใหแ้รงเสริม แรงเสริมของเขานั้นคือแรงเสริมทางบวก ซ่ึงหมายถึงส่ิงเร้าใดๆท่ีท าใหก้ารตอบสนอง
เขม้ขน้ข้ึน เช่น อาหาร ค ายกยอ่งชมเชย เงิน การผงกศีรษะ และการยิม้ เป็นตน้ 

    Skinner ไดแ้ยกการเรียนรู้ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบการตอบสนองและแบบผลกรรม  
แบบการตอบสนองก็คือการเรียนรู้ของ Pavlov ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นัน่เอง แต่ Skinner ถือวา่การเรียนรู้
แบบผลกรรมส าคญักวา่ เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อตั้งพฤติกรรมท่ีสลบัซบัซอ้นมาก
ข้ึน ในสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นจะตอ้งเป็นไปตามล าดบั โดยการตอบสนองและ
สัมพนัธ์กนัอยา่งแทจ้ริงกบัการใหแ้รงเสริม น่ีคือลกัษณะพื้นฐานท่ีน าเสนอโดย Skinner    

  หลกัการของ Skinner มีความสมบูรณ์ดีพอท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่น่า
ประหลาดใจ การน าไปประยกุตใ์ชไ้ดน้ั้น เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของครูสอนหนงัสือ
เป็นจ านวนมาก 
  3.1.3 ทฤษฎกีำรเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connected Theory) 
 (อรนุช กาญจนประกร และจิตติมา รักนาค. 2553 : 6-22-6-23) ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงการเช่ือมโยง
ระหวา่ง ส่ิงเร้า (Stimulus-S) กบัการตอบสนอง (Response-R) โดยมีหลกัเบ้ืองตน้วา่ “การเรียนรู้เกิด
จากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า (Stimulus-S) กบัการตอบสนอง(Response-R)”โดยมีการตอบสนอง
มกัจะออกมาเป็นรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบ จนกวา่จะพบรูปแบบท่ีดี หรือเหมาะสมท่ีสุด เรียกการ
ตอบสนองเช่นน้ีวา่ การลองผิดลองถูก (Trial and error) นั้นคือการเลือกตอบสนองของผูเ้รียนรู้จะ
กระท าดว้ยตนเอง ไม่มีผูใ้ดมาก าหนดหรือช้ีช่องในการปฏิบติัให ้และเม่ือเกิดการเรียนรู้ข้ึนแลว้ การ
ตอบสนองหลายรูปแบบจะหายไป เหลือเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวท่ีเหมาะสมท่ีสุด และ
พยายามท าใหก้ารตอบสนองเช่นน้ีเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าท่ีตอ้งการใหเ้รียนรู้ต่อไปเร่ือยๆ 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ของเขา เนน้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง 
ผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากก็คือ การทดลองการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง 
โดยการลองผิดลองถูก (Trial and error) ซ่ึงมีการสร้างกล่องปัญหาหรือกล่องหีบกลข้ึน และจากการ
ทดลองดงักล่าวสามารถสรุปเป็นกฎกำรเรียนรู้ได ้ดงัน้ี 
   1. กฎแห่งควำมพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ ถา้ผูเ้รียนมี
ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
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   2. กฎแห่งกำรฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหดัหรือกระท าบ่อยๆดว้ยความ
เขา้ใจ จะท าใหก้ารเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถา้ไม่ไดก้ระท าซ ้ าบ่อยๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร 
และในท่ีสุดอาจลืมได ้
   3. กฎแห่งกำรใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยง
ระหวา่งส่ิงเร้า (Stimulus-S) กบัการตอบสนอง (Response-R) ความมัน่คงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึน 
หากไดมี้การน าไปใชบ้่อยๆ หากไม่มีการน าไปใชอ้าจมีการลืมเกิดข้ึนได ้
   4. กฎแห่งผลทีพ่ึงพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจยอ่ม
อยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถา้ไดรั้บผลท่ีไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดงันั้นการไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ 
จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ 
 3.2 ทฤษฎคีวำมคิดควำมเข้ำใจ (Cognitive theories) 

    ทฤษฎีความคิดความเขา้ใจเป็นส่วนหน่ึงของจิตวทิยากลุ่มเกสตลัท ์โดยทฤษฎีน้ีไดเ้นน้
ดา้นกระบวนการท่ีส่ิงเร้าถูกรับรู้และมองเห็นความแตกต่างจากส่ิงเร้าอ่ืนอีกอยา่งหน่ึง(จ ารอง เงินดี. 
2545 : 185-186) 

     3.2.1 ทฤษฎีของ Lewin (Lewin’s theories) ทฤษฎีของ Lewin (1942) ไดอ้ธิบายถึง
ความคิดรวบยอดแบบสนามของ Gestalt สนามในท่ีน้ีก็คลา้ยกบัสนามแม่เหล็ก ซ่ึงมีคุณสมบติัคือ
ทุกๆช้ินส่วนของมนัข้ึนอยูก่บัช้ินส่วนอ่ืนๆทุกช้ินส่วน ขณะเกิดการเรียนรู้ สนามจะเปล่ียนแปลง
และผูเ้รียนรู้จะมีพฤติกรรมแตกต่างออกไป ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่ในขณะท่ีบุคคลรับรู้ต่อสถานการณ์
ของส่ิงเร้าในทิศทางท่ีแตกต่างกนัออกไปนั้น จะมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และพฤติกรรม
ใหม่  ก็เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วแบบการ “หยัง่เห็น” ดว้ย 
  ตวัอยา่งท่ีเด่นชดัของทฤษฎีน้ีคือ เร่ืองของทกัษะในการใชอ้วยัวะ (Motor skill) โดย
พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งไม่สามารถแสดงออกมาได ้จนกระทัง่ผูเ้รียนไดพ้บวธีิการท่ีเหมาะสมและ
ถูกตอ้งจากการไดรั้บรู้วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีเขาตอ้งกระท า เช่น ชายคนหน่ึงอาจจะหาวธีิการเรียนรู้ใน
เร่ืองการเหวีย่งไมตี้กอลฟ์เป็นเวลานาน เพราะวธีิท่ีใชอ้ยูไ่ม่ไดท้  าใหเ้ก่งข้ึนเลย จนกระทัง่ชัว่เวลา
หน่ึงเขาไดพ้บ (รับรู้) ความสัมพนัธ์ดา้นกลา้มเน้ือท่ีถูกตอ้งในการเหวีย่งและท าใหใ้ชไ้มตี้กอลฟ์ได้
ถูกตอ้ง 
   3.2.2 ทฤษฎีของ Tolman (Tolman’s theories) นกัทฤษฎีความคิดความเขา้ใจ 
E.C.Tolman (1932) ไดพ้ยายามรวบรวมบางส่วนระหวา่งทฤษฎีความคิดความเขา้ใจกบัทฤษฎีการ
โยงความสัมพนัธ์ข้ึน ทฤษฎีของ Tolman มกัถูกกล่าวถึงบ่อยๆเพราะวา่ ส่ิงท่ีเขาเนน้คือพฤติกรรมท่ี
มีเป้าหมาย และความตั้งใจท่ีมีต่อส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง เขากล่าววา่พฤติกรรมของผูเ้รียนนั้นยอ่ม
มีเป้าหมายเสมอ และจะเรียนรู้ไดโ้ดยพบช่องทางการเรียนรู้ และจะพฒันาแนวทางของความรู้ความ
เขา้ใจต่อส่ิงแวดลอ้มของเขาเมือการตอบสนองเกิดข้ึนและไดรั้บรางวลั ความคิดความเขา้ใจก็ถูก
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สร้างข้ึน ในอีกทางหน่ึงผูเ้รียนรู้รับรู้วา่ การตอบสนองจะท าใหไ้ดรั้บรางวลั  กล่าวคือบุคคลรับรู้วา่
จะไดรั้บอาหารเป็นรางวลัถา้ไปท่ีตูเ้ยน็ เม่ือเราหิวก็จะนึกถึงช่องทาง (แผนท่ีของความคิดความ
เขา้ใจ) เพื่อเดินไปยงัตูเ้ยน็ เดินไปเปิดประตูและก่อใหเ้กิดความพอใจแก่ตวัเราข้ึน 
 3.3 ทฤษฎกีำรเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์  
      ทิศนา แขมมณี (2550 : 50 - 76) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตลัทไ์วว้า่  
เป็นกลุ่มท่ีเนน้กระบวนการความรู้ความเขา้ใจหรือการรู้คิด อนัไดแ้ก่ การรับรู้อยา่งมีความหมาย  
ความเขา้ใจ และความสามารถในการจดักระท า อนัเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย ์ 
ทฤษฎีน้ีถือวา่ การเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นข้ึนกบัคุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการ 
สร้างความสัมพนัธ์ กลุ่มนกัจิตวทิยาประเทศเยอรมนี เรียกวา่ นกัจิตวทิยาเกสตลัท์ (Gestalt 
Psychologist) ประกอบดว้ย โคห์เลอร์ (Kohler) คอฟคา (Koffka) และแวร์ไทมเมอร์ (Wertheimer) 
เร่ิมในปี ค.ศ.1912 ไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ยและส่วนรวมวา่ “ส่วนรวมมากกวา่ผลรวม
ของส่วนยอ่ย” โดยมีแนวคิดหลกัวา่ “ส่วนรวม (The whole) มีค่ามากกวา่ผลรวม (The sum) ของ
ส่วนยอ่ย (Parts)” การเรียนรู้ลว้นเร่ิมตน้จากส่ิงเร้าท่ีเป็นส่วนรวมมาให้ผูเ้รียนรับรู้เสียก่อน แลว้จึง
แยกแยะใหเ้รียนรู้ในส่วนยอ่ย โดยอาศยัหลกัการ 2 ประการ ดงัน้ี  
  1) การรับรู้  
     บุคคลจะรับรู้ภาพ (Figure) เป็นส่ิงส าคญั ส่วนพื้น (Ground) เป็นเพียงส่วนประกอบ   
เช่น ในการนัง่เรียนมีส่ิงเร้าหลากหลายทั้งครูผูส้อน เน้ือหาจากคอมพิวเตอร์แสดงผา่นอุปกรณ์ช่วย 
โปรเจค็เตอร์ เสียงเพื่อนคุยกนั ความร้อน หรือความง่วง หากผูเ้รียนใหค้วามสนใจเน้ือหาท่ีครู
น าเสนอผา่นโปรเจค็เตอร์ เน้ือหาจะเป็นภาพ เขาจะรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏผา่นโปรเจค็เตอร์อยา่ง
ชดัเจน ส่ิงอ่ืน ๆ จะเป็นพื้น บางช่วงเวลาผูเ้รียนใหค้วามส าคญักบัความง่วง การสอนของครูและส่ิง
ต่าง ๆ ก็เพียงแต่ผา่นหูผา่นตา ไม่รับรู้รายละเอียด เรียนไม่รู้เร่ือง เป็นตน้  
  2) การหยัง่รู้ หรือการหยัง่เห็น  
     การเรียนรู้หรือการแกปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งทนัทีทนัใด ผูส้ามารถเรียนดว้ยการหยัง่รู้   
จะเป็นผูส้ามารถมองเห็นแนวทางในการแกปั้ญหาไดต้ั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ สามารถมองเห็น
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและการแกปั้ญหา ดงันั้น ความสามารถในการหยัง่
รู้ของบุคคลจึงข้ึนกบัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูท่ี่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน หลกัการของ 
กลุ่มเกสตลัทเ์ป็นนกัจิตวทิยาพุทธิปัญญานิยมท่ีเนน้การศึกษาเก่ียวกบักระบวนการรู้คิด และ 
ความส าคญัของผูเ้รียน โดยถือวา่การเรียนรู้เป็นผลของการท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ส่ิงเร้าท่ีส าคญัคือส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียนรับรู้ และการรับรู้เป็นปัจจยัส าคญัของการเรียนรู้ ผูเ้รียนอาจจะเกิด
การหยัง่รู้ในการแกปั้ญหา และแกปั้ญหาไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งใหแ้รงเสริม 
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 3.4  กำรให้แรงเสริม 
      แรงเสริมเป็นเทคนิคหน่ึงในแนวทางการปรับพฤติกรรม โดยยดึหลกัการของทฤษฎี
จิตวทิยาพฤติกรรมนิยม การใหแ้รงเสริมท่ีครูสามารถปฏิบติัไดมี้หลายวธีิการ ดงัน้ี (วชัรี ทรัพยมี์   
และนิธิพฒัน์ เมฆขจร. 2560 : 7-48-49)  
      3.4.1 การใหแ้รงเสริมท่ีสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน  การใหแ้รงเสริมคือ การให้ส่ิง
ท่ีผูรั้บพอใจ และจุดมุ่งหมายส าคญัของการให้แรงเสริมก็คือ เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บแรงเสริมแสดง
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาซ ้ าอีก เช่น การพูดจาไพเราะของลูกเป็นพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของพอ่
แม่ ฉะนั้นเม่ือลูกพูดจาไพเราะ พอ่แม่ก็จะกล่าวค าชมเชย ถือไดว้า่ค  าชมเชยเป็นแรงเสริมท่ีพอ่แม่
ใหแ้ก่ลูกเพื่อใหลู้กพูดจาไพเราะอีก 
  การใหแ้รงเสริมอาจท าไดห้ลายแบบ เช่น การกล่าวค ายกยอ่งชมเชย การให้เกียรติ
ออกมาปรากฏตวัหนา้ชั้น การใหด้าว การแสดงความเอาใจใส่ดว้ยแววตาและท่าทาง การใหข้อง
รางวลั การพยกัหนา้รับขณะท่ีผูพู้ดก าลงัพูดและอ่ืนๆ 
                      การใหแ้รงเสริมของผูส้อนแก่ผูเ้รียนมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึนแก่ชั้น
เรียนได ้เพราะการท่ีผูเ้รียนไดรั้บแรงเสริมท่ีเป็นค ายกยอ่ง ชมเชย หรือการใหเ้กียรติออกมาปรากฏ
ตวัหนา้ชั้นเรียนหรืออ่ืนๆ นั้น จะท าใหเ้ขาเกิดความภาคภูมิใจและมีก าลงัใจมากข้ึน ขณะเดียวกนั
ผูเ้รียน ก็จะพยายามแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาออกมาอีก เพราะเกิดการเรียนรู้วา่การท่ีผูส้อนให้
แรงเสริมแก่ตนนั้นเป็นเพราะผูส้อนพอใจในพฤติกรรมนั้นๆ เม่ือต่างฝ่ายต่างก็พยายามท่ีจะสร้าง
ความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนแก่กนัและกนั ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัก็เกิดข้ึน และความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนัน้ีเองยอ่มก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีข้ึนในชั้นเรียน 
  อยา่งไรก็ตาม แมโ้ดยทัว่ไปการใหแ้รงเสริมจะมีผลในทางบวกมากกวา่ทางลบ แต่
บางคร้ังการใหแ้รงเสริมท่ีไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน หรือไม่เหมาะสมกบัเหตุการณ์  
หรือสภาพการณ์ก็อาจก่อใหเ้กิดผลทางลบข้ึนไดเ้ช่นกนั 
  3.4.2 การใหร้างวลัเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์นอกเหนือจากการรู้จกั
เลือกใชค้  าพูดเชิงบวก การกล่าวค าชมเชยแก่นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมพึงประสงคใ์นหอ้งเรียนแลว้ 
การใหร้างวลัในกรณีท่ีมีพฤติกรรมพึงประสงค์ และการลงโทษกรณีท่ีเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
ยงัเป็นส่ิงท่ีจะช่วยท าใหก้ารบริหารจดัการชั้นเรียนของครูมีประสิทธิภาพไดอี้กทางหน่ึง เพราะการ
ใหร้างวลัจะเป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรมมากข้ึน นกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัจะมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจ มีก าลงัใจ และสามารถรวบรวมรางวลัท่ีไดรั้บไวเ้ป็นเกียรติประวติัของงาน
อยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัเป็นแรงกระตุน้เป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับนกัเรียนคนอ่ืนๆ ในการปฏิบติั
ตามอีกดว้ย ครูสามารถก าหนดการใหร้างวลัแก่นกัเรียนในหอ้งเรียนทั้งในดา้นคุณลกัษณะ
พฤติกรรมพึงประสงคใ์นหลากหลายรูปแบบ เช่น การให้รางวลัแก่นกัเรียนท่ีมีความประพฤติ
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มารยาทดีงาม มีน ้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรม หรือผูท่ี้มีทกัษะความสามารถในดา้นต่างๆ เช่น ทกัษะ
แผนท่ี มีความรอบรู้ในเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบนั 
ฯลฯ ทั้งน้ีครูจะตอ้งประกาศใหน้กัเรียนไดรั้บทราบโดยทัว่กนั ตามท่ีไดต้กลงและวางเป้าหมาย
ร่วมกนั ในการจดัหาจดัท ารางวลันั้น ครูจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งค านึงถึงวยัของนกัเรียนและ
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ บริบทของโรงเรียนและสังคม ตวัอยา่งการให้รางวลัแก่นกัเรียน มีดงัน้ี 

1) การประกาศรายช่ือ หรือแสดงสัญลกัษณ์ ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความรู้  
ความสามารถ ทกัษะคุณสมบติัพิเศษประจ าสัปดาห์ ประจ าภาคเรียน และประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอ 

2) การใหร้างวลัท่ีเป็นส่ิงของ เช่น ดาว เบ้ีย ตวัเลข ฯลฯ และน าส่ิงท่ีไดส้ะสม 
เพื่อแลกเป็นของใชห้รือขนมตามวาระและโอกาส แต่ถา้ใชบ้่อยเกินไปก็อาจจะไม่มีคุณค่าหรือมี
ความหมาย โดยเฉพาะกบัเด็กโต ทั้งน้ีการใหร้างวลัแบบน้ีจะตอ้งควบคู่ไปกบัค าชม และหาก
สามารถลดการเสริมแรงดว้ยรางวลัชนิดน้ีลงไดก้็พึงกระท า 

3) การมอบใบประกาศเกียรติคุณ อาจจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ทั้งน้ีจะมี 
การระบุรายละเอียดของพฤติกรรมท่ีไดรั้บยกยอ่ง มีการลงนามของครู หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามความ
เหมาะสม 

4) การใหสิ้ทธิพิเศษ ในการก าหนดสิทธิพิเศษนั้น ครูจะตอ้งค านึงถึงความ 
เหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการใชสิ้ทธินั้น วางแผนการใหสิ้ทธิพิเศษดว้ยความรอบคอบ เป็น
ระบบ มีความเสมอภาค มีขั้นตอนในการด าเนินการท่ีชดัเจน ท่ีส าคญัจะตอ้งไม่ขดักบักฎระเบียบ
ของโรงเรียนโดยส่วนรวม เช่น การใหโ้อกาสใหน้กัเรียนหยดุพกัก่อนเวลาเลิกเรียน การใหเ้ลือก
หวัขอ้งานท่ีไดรั้บมอบหมายก่อนคนอ่ืน การใหท้  างานท่ีชอบในหอ้งเรียนหลงัส่งงานไดค้รบถว้น
ตามเวลาท่ีก าหนด 
  กล่าวโดยสรุปแลว้ การให้แรงเสริมเป็นหน่ึงในวธีิการสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน 
แรงเสริมสามารถใหไ้ดใ้นหลากหลายแบบ ทั้งในแบบค าพูด เช่น การยกยอ่งชมเชย การแสดงความ
เอาใจใส่ดว้ยแววตาและท่าทาง หรือจะเป็นการใหแ้รงเสริมในรูปแบบของการให้รางวลัในลกัษณะ
ต่างๆก็ได ้แต่ส่ิงส าคญัคือ การใหแ้รงเสริมจะตอ้งค านึงถึงสภาพการณ์และบริบทท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนความตอ้งการของผูรั้บดว้ยวา่แรงเสริมท่ีใหน้ั้นตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บหรือไม่ 
 3.5 กำรมีวนัิยในช้ันเรียน 
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2552 : 20) ไดน้ าเสนอตวัช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ีของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในขอ้ท่ี 3 มีวนิยั ไวด้งัน้ี 
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   1) ตวัช้ีวดั 
                             -ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม 
   2) พฤติกรรมบ่งช้ี 
    -ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคมไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
    -ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวนั และรับผดิชอบใน
การท างาน 
  จุฑามาศ แหนจอน (2560 : 5-34 ) ไดส้รุปวา่ พฤติกรรมความมีวนิยัในตนเอง 
สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 
   1) การตรงต่อเวลา ประเมินไดจ้ากการปฏิบติังานทนัเวลาท่ีก าหนด หรือการมา  
ตรงเวลาตามท่ีไดน้ดัหมาย 
   2) การวางแผนการใชเ้วลาในการท างานและการด าเนินชีวิต พฤติกรรมบ่งช้ีไดแ้ก่  
การแบ่งเวลาท างาน ปฏิบติักิจกรรมและด าเนินชีวติประจ าวนั 
   3) การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้ตกลงของหมู่คณะและสังคม พฤติกรรมบ่งช้ี  
ไดแ้ก่ การเคารพกฎหมาย กฎจราจร ระเบียบ ขอ้ควรปฏิบติัต่างๆ และปฏิบติัตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรม 
   4) รู้จกัประเมินตนเอง ประเมินไดจ้ากการท่ีบุคคลสามารระบุบอกขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
ของตนเอง ในการท างานได ้
   5) มีการประพฤติตนคงเส้นคงวา ไดแ้ก่ แสดงมารยาทไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะ 
อยา่งสม ่าเสมอ 
   6) มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น เช่น การพูดความจริง ไม่แอบอา้งหรือ 
น าเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
  นอกจากการท าใหผู้เ้รียนอยูใ่นระเบียบวนิยัดว้ยการเสริมแรงทางบวกแลว้ องคก์าร 
อินทรัมพรรย ์(2533 ; อา้งถึงใน ธนิศ ภู่ศิริ และธีรยทุธ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา. 2555 : 9-68 ) ยงัไดเ้สนอ
แนวทางในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีวนิยัไวด้งัน้ี 
  3.5.1 การจดัห้องเรียนและโรงเรียน ควรจะเป็นสภาพท่ีจะปลูกฝังความประพฤติท่ีดี
ใหเ้ป็นนิสัย เช่น ไม่ตอ้งการใหผู้เ้รียนทิ้งของลงบนพื้น ก็ตอ้งจดัท่ีทิ้งของใหผู้เ้รียนอยา่งทัว่ถึง    
เป็นตน้ 
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  3.5.2 การฝึกใหผู้เ้รียนแต่ละคนเขา้ใจสภาพการด าเนินชีวิตในสังคมตั้งแต่อยูใ่น
โรงเรียนดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ใหผู้เ้รียนไดก้ระท าเพื่อฝึกฝนความรับผิดชอบ การท างาน
ร่วมกนั เป็นตน้ 
  3.5.3 การฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัควบคุมตนเองดว้ยการใหผู้เ้รียนช่วยกนัตั้งกฎเกณฑซ่ึ์งเป็น
ระเบียบของชั้นเรียนดว้ยการพิจารณาวา่ ความประพฤติท่ีดีในหอ้งเรียนนั้นเป็นอยา่งไร เม่ือเด็ก    
ท าผดิผูส้อนช่วยช้ีแนะแนวทางให ้
  3.5.4  การดูแลความประพฤติของผูเ้รียนนั้น ผูส้อนจงใชอ้ านาจให้นอ้ยท่ีสุด            
ใหผู้เ้รียนวา่กล่าวตกัเตือนกนัเอง 
  3.5.5 จดักิจกรรมในห้องเรียนท่ีเหมาะแก่ชีวติในสังคมและการเรียน แมว้า่กิจกรรม
นั้นจะท าใหห้้องเรียนเสียงดงัไปบา้งก็ตาม และกิจกรรมนั้นตอ้งมีจุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง    
ในการฝึกระเบียบวนิยัของผูเ้รียน 
  3.5.6 ผูส้อนควรใหค้วามสนใจต่อกิจกรรมของผูเ้รียนแต่ละคน ใหผู้เ้รียนมีงานท า   
อยูเ่สมอ ฉะนั้นการสอนผูส้อนควรเร่ิมตน้สอนทนัที จะท าใหผู้เ้รียนนัง่ลงท างานโดยไม่ก่อความ
ยุง่ยาก 
  3.5.7  ผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัรับผดิชอบในเร่ืองความประพฤติของตนทั้งใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
  3.5.8 ใหผู้เ้รียนช่วยกนัวางระเบียบของชั้นเรียน และใหป้ฏิบติัจนเป็นกิจวตัร เช่น   
การเขา้แถวให้ตรงเวลา ไม่พูดคุยขณะผูส้อนสอน เป็นตน้ ใครท าดีอยูเ่สมอควรไดรั้บการชมเชย 
  3.5.9 ผูส้อนควรรู้จกัควบคุมอารมณ์ของตนเอง เด็กจะนบัถือผูส้อนท่ีสามารถ          
ข่มอารมณ์ตนเองไดแ้ละไม่ท าโทษผูเ้รียนขณะโกรธ ควรมีการช้ีแจงหรือตกัเตือนผูเ้รียนเป็นหมู่
หรือรายบุคคล ใหท้ราบส่ิงใดควรท าหรือไม่ควรท า 
  3.5.10 ความร่วมมือระหวา่งทางบา้นและโรงเรียนในการแกปั้ญหาทางวนิยั เป็น
หนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีผูส้อนและผูป้กครองจะตอ้งร่วมมือกนั 
  3.5.11 ใชก้ารใหร้างวลัเพื่อส่งเสริมความประพฤติดีมากกวา่การลงโทษ เพราะเด็ก
ตอ้งการค าชมเชยใหก้ าลงัใจ มากกวา่การขู่หรือการใชค้  าพูดท่ีใหไ้ดอ้าย 
  3.5.12 ผูส้อนควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนมีปัญหาทาง            
ความประพฤติ ผูส้อนควรศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การพูดจากนัเป็นส่วนตวัจะท าให้
ผูส้อนไดท้ราบปัญหาความคบัใจท่ีฝังลึกอยูใ่นหวัใจของเด็ก จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูส้อน        
ไดแ้กปั้ญหา และช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจตนเองดีข้ึน 
  3.5.13 การฝึกผูเ้รียนใหเ้ป็นคนมีวนิยั มีความรับผดิชอบ ยอ่มป้องกนัปัญหาทางวินยั
ไดอ้ยา่งดี 
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  3.5.14 การมีวนิยัในตนเองข้ึนกบัความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะประเมินผลการกระท า
ของตนได ้และการใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนจะช่วยไดม้าก 
  3.5.15 ค าสั่งและระเบียบต่างๆควรพิจารณาอยา่งรอบคอบดว้ยเหตุผล และค าสั่งหรือ
ระเบียบนั้นจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การสร้างระเบียบวนิยัในชั้นเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูตอ้ง
ด าเนินการ เพื่อปลูกฝังความมีวนิยัในตนเองใหแ้ก่ผูเ้รียน นอกจากครูจะเป็นตวัอยา่งท่ีดี เป็นผูช้ี้แนะ
แนวทางปฏิบติั ใชห้ลกัการปกครองชั้นอยา่งยติุธรรมแลว้ ครูจะตอ้งใชห้ลกัการปรับพฤติกรรม
ผูเ้รียนดว้ย โดยพิจารณาเลือกการเสริมแรง และวธีิการลงโทษท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคนแต่ละ
กลุ่ม เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนมีระเบียบวนิยั และควบคุมตวัเองไดใ้นท่ีสุด 
 3.6 ชุมชนแห่งกำรศึกษำ 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (2542 : 109-110) ไดเ้ทศน์สอน เร่ือง จะตั้งชุมชนแห่งการศึกษา 
ตอ้งสถาปนาระบบกลัยาณมิตรใหไ้ดไ้วว้า่ วา่โดยสรุป ชุมชนแห่งการศึกษา มีบรรยากาศ แห่ง
ความสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือต่อกนั ดงัน้ี 
   ก.  ครูอาจารยห์รือผูท่ี้ศึกษามากกวา่ ช่วยเอ้ือการศึกษาแกผูท่ี้ศึกษานอ้ยกวา่ 
   ข.  ผูศึ้กษาทั้งหลายในระดบัต่างๆ มีความเป็นอยูแ่ละกิจกรรมท่ีเอ้ือการศึกษา 
แก่กนัและกนั  
   ค.  ชุมชนเป็นแหล่งเอ้ือการศึกษาแก่คนภายนอก ท่ีจะเขา้มาแสวงการศึกษา  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
   ง.  ชุมชนเป็นแหล่งชุมนุมผูมี้การศึกษา ท่ีจะออกไปเอ้ือการศึกษาแก่คน 
ทัว่ไปในสังคม 
   จ.  ชุมชนการศึกษาต่างแห่ง เอ้ือการศึกษาแก่กนัและกนั 
  ชุมชนมหาวทิยาลยัและชุมชนทางวชิาการทั้งหลายก็ควรเป็นอยา่งน้ีใช่หรือไม่  
มหาวทิยาลยัควรเป็นชุมชนท่ีท าหนา้ท่ีไม่เฉพาะแต่วชิาการ คือไม่ใช่ศึกษาในความหมายจ ากดัทาง
วชิาการลว้นๆ แต่ทุกคนเขา้มาแลว้จะไดพ้ฒันาชีวิตของตนไปสู่ความดีงาม รวมทั้งอาจารยก์็พฒันา
ชีวติตนเองไปสู่ความดีงาม และมีความสุขในการแสวงหาความรู้ ในการท างานสร้างสรรค ์           
ในการสอน ในการใหว้ชิาความรู้แก่ลูกศิษย ์ช่วยเอ้ือแก่ชีวิตของลูกศิษย ์ลูกศิษยก์็พฒันาตนข้ึนไป 
และเอ้ือต่อเพื่อนศิษยใ์นการแสวงปัญญาและพฒันาชีวติ ผูบ้ริหารก็ปกครองดว้ยการสร้างสภาพเอ้ือ 
เพือ่ช่วยใหอ้าจารยแ์ละช่วยใหลู้กศิษยพ์ฒันาตวัของเขาและช่วยกนัพฒันาตนข้ึนมา ถา้เป็นอยา่งน้ี  
ก็เป็นชุมชนกลัยาณมิตร ท่ีมีบรรยากาศทางวชิาการหรือพูดใหต้รงยิง่กวา่นั้นวา่มีบรรยากาศแห่ง
การศึกษา ซ่ึงสมาชิกของชุมชนเอ้ือต่อกนั เร่ิมตั้งแต่มีไมตรี มีเมตตา กรุณา มีแต่การปฏิบติัในเชิง
สร้างสรรคห์รือทางบวก 
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4 . กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนโดยใช้เทคนิค TUANCHAI  
 สุรักขเน สงคสุ์ภา (2554 : online) กล่าวไวว้า่ HAPPINESS  Classroom เป็นกิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข เป็นความสุขท่ีเกิดจาก ประการท่ีหน่ึง ผูเ้รียนไดเ้รียนในส่ิงท่ีตน
สนใจ สาระการเรียนรู้ชวนใหส้นใจใฝ่คน้ควา้ศึกษา ทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ และใหใ้ช้
ศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ี ประการท่ีสอง ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนและ
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร มีการช่วยเหลือ เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั มีกิจกรรม
ร่วมดว้ยช่วยกนั ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกบัการเรียน จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการชั้นเรียน และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการชั้นเรียน ท าใหผู้ว้จิยัได้
สังเคราะห์แนวทางตามทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการชั้นเรียนมาสร้างเป็นแนวทางในการ
จดัการชั้นเรียนรูปแบบใหม่ โดยคน้พบเทคนิคในการจดัการชั้นเรียน จ านวน 8 เทคนิค น าเทคนิค
เหล่านั้นมาสร้างเป็นแบบส าหรับจดัการชั้นเรียนเรียกวา่ เทคนิค TUANCHAI ค าวา่ TUANCHAI 
มีความหมายวา่ สะกิดใจ ระลึกได ้ดงันั้น เทคนิค TUANCHAI จึงหมายถึง รูปแบบการบริหาร
จดัการชั้นเรียนท่ีครูและนกัเรียนร่วมคิดสะกิดใจ ร าลึกถึงการท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัและกนั น าพา
หอ้งเรียนไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อจดัการ            
ชั้นเรียน และสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ 
มีความพร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 8 เทคนิค ดงัน้ี  
 เทคนิค 1 กำรท ำงำนเป็นทมี (T ย่อมำจำก Team) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัการปรับตวัเขา้กบัเพื่อนในชั้นเรียนได้
วางแผนท างาน ไดแ้กปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนและในท่ีสุดก็จะประสบความส าเร็จไปดว้ยกนั   
  เทคนิคท างานเป็นทีมน้ี มีแนวคิดท่ีส าคญัของนกัวชิาการศึกษา ดงัน้ี 

   1. กระบวนกำรกลุ่ม 
      กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวชิาการ ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ กรมสามญั และกรมการศึกษาเอกชน ไดส้นบัสนุนใหมี้การพิจารณาน ากระบวนการเรียนรู้
แบบต่างๆไปใชใ้นการเรียนการสอน โดยเสนอแนะกระบวนการท่ีครูควรใช ้12 กระบวนการ
ดว้ยกนั กระบวนการหน่ึงท่ีเป็นกระบวนการส าคญัคือ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการน้ีเป็น
กระบวนการท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนท างานร่วมกนัโดยเนน้กิจกรรม มีรายละเอียดดงัน้ี (กรมวชิาการ, 2534  ; 
อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2552 : 118-127) 
    1.1 มีผูน้  ากลุ่ม ซ่ึงอาจผลดัเปล่ียนกนั 
    1.2 วางแผนก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธีิการ 
    1.3 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนบนพื้นฐานของเหตุผล 
    1.4 แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ เม่ือมีการปฏิบติั 
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    1.5 ติดตามผลการปฏิบติั และปรับปรุง 
    1.6 ประเมินผลรวมและช่ืนชมผลงานของคณะ 
   2. กำรเรียนรู้ของทมี (Team Learning)  

  เซนจ ์(Senge, 1990 ; อา้งถึงใน วรีวฒัน์ นนัทิตามยั. 2543 : 45-46) ไดก้ล่าวถึง        
การเรียนรู้เป็นทีมวา่ มี 3 ลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
    2.1 สมาชิกทีมตอ้งมีความสามารถในการคิด ตีปัญหา หรือประเด็นพิจารณาให้
แตกหลายหวัร่วมกนัคิด ยอ่มดีกวา่การใหบุ้คคลคนเดียวคิด 
       2.2 ภายในทีมตอ้งมีการท างานท่ีสอดประสานกนัเป็นอยา่งดี คิดในส่ิงท่ีใหม่
และแตกต่าง มีความไวว้างใจต่อกนั 
    2.3 บทบาทของสมาชิกทีมหน่ึงท่ีมีต่อทีมอ่ืนๆ ขณะท่ีทีมหน่ึงสมาชิกเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง การประพฤติปฏิบติัของทีมนั้นยงัส่งผลต่อทีมอ่ืนๆดว้ย  

  แนวปฏิบติัของการฝึกวนิยัเพื่อสร้างการเรียนรู้ของทีมคือ การพูดคุย (dialogue) 
และการอภิปราย (discussion) ไดรั้บอิทธิพลแนวปฏิบติัทั้งสองน้ีจาก David Bohm นกัฟิสิกส์ โดย
เขาเห็นวา่ การอภิปรายเห็นการวเิคราะห์และแยกส่วนประเด็นท่ีสนใจร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ลุ่มยอมรับแนวคิดมุมมองท่ีตนเสนอโดยทัว่ไป เราอาจจะรับความคิดขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น
ไดบ้างส่วน แต่ยงัยนืหยดัในความคิดความเช่ือเดิมๆของตน ส่วนการพูดคุยหรือการเสวนานั้น ท า
ใหก้ลุ่มไดแ้สวงหาความหมายร่วมกนัอยา่งอิสระ ท่ีหาไม่ไดจ้ากการพูดคุยกนัเป็นรายบุคคล ท าให้
เขา้ใจมุมมองต่างๆไดก้วา้งขวางมากข้ึน ผูค้นร่วมมือกนัเพื่อก่อใหเ้กิดพลงัของการพฒันาและการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง กลุ่มสามารถแกปั้ญหาท่ียากและซบัซอ้นจากหลายมุมมอง มีการส่ือสาร
ถึงความคิด ความเช่ืออยา่งอิสระ เป้าหมายของการเสวนาคือการเปิดเผยวา่ความคิดอ่านของแต่ละ
ฝ่ายแตกต่างกนัเช่นไร ท าให้เราไดมี้โอกาสสังเกตลกัษณะความคิดของของตนเองและของผูอ่ื้น 
   3. คุณลกัษณะของกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม 
   ผูน้ ากิจกรรมตอ้งมีความสามารถในการเลือกกิจกรรมมาใช ้คุณลกัษณะของ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมจะเป็นหลกัส าคญัท่ีจะน าไปใชใ้นการพิจารณาการเลือก
กิจกรรม (จิตติมา รักนาค. 2557 : 5-32) 
    3.1 มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจกรรมท่ีชดัเจน เช่น เพื่อฝึกทกัษะการท างาน
เป็นทีม เพื่อฝึกทกัษะผูน้ าและสมาชิกในทีม เพื่อสร้างแรงจูงใจใหที้มงาน เพื่อฝึกทกัษะการบริหาร
ทีมงาน 
    3.2 มีกติกาท่ีชดัเจน เช่น มีเวลาก่ีนาที ส่ิงท่ีท าได ้ส่ิงท่ีหา้มท า ท าไม่ได ้ซ่ึงผูน้ า
กิจกรรมจะตอ้งบอกผูร่้วมกิจกรรมใหช้ดัเจน 
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    3.3 มีเกณฑก์ารตดัสินหรือการเฉลยค าตอบพร้อมเหตุผลยนืยนัประกอบ 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมมกัจะมีการแข่งขนั ซ่ึงตอ้งมีผูช้นะและผูแ้พ ้กิจกรรมท่ีใชจึ้ง
ตอ้งมีเกณฑ ์การตดัสินท่ีชดัเจน สามารถอธิบายไดว้า่ทีมชนะ ชนะเพราะเหตุใด และแพด้ว้ยเหตุใด 
ผูน้ ากิจกรรมจะตอ้งมีความเขา้ใจในกิจกรรมนั้นอยา่งถูกตอ้ง มีประสบการณ์การเล่นมาก่อน 
       3.4 สามารถจดัอนัดบัความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได ้จึงเป็น
กิจกรรมท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้ล่นได ้สามารถระบุไดว้า่บุคคลใดหรือกลุ่มใดเป็นผูช้นะ และ
หากมีรางวลัก็ยิง่เพิ่มแรงจูงใจในการท ากิจกรรมมากข้ึน 
       3.5 มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบการเล่น เช่น เพลง ลูกบอล กระดาษ
หนงัสือพิมพ ์จ๊ิกซอว ์เชือก การมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นจะสามารถดึงความสนใจจากผูท้  า
กิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้การแข่งขนัเร้าใจ สนุกสนาน ทุกคนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
       3.6 กิจกรรมท่ีใชค้วรเล่นเด่ียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได ้จะท าใหกิ้จกรรมมี
หลากหลายไม่น่าเบ่ือ  
   4. ลกัษณะของกำรท ำงำนเป็นทมี 
       สมคิด อิสระวฒัน์ (2561 : 52) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการท างานเป็นทีมวา่ การ
ท างานเป็นทีมมีลกัษณะดงัน้ี 
    1.1 สมาชิกในทีมมีความมุ่งหมายเดียวกนั ทุกคนรู้เป้าหมายของส่ิงท่ีจะท า 
    1.2 สมาชิกในทีมตอ้งรู้จกัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของสมาชิกทุกคนในทีม 
และตอ้งเขา้ใจวา่ หนา้ท่ีความรับผดิชอบแต่ละคนไม่เหมือนกนั สมาชิกแต่ละคนจะรับผดิชอบใน
ส่วนท่ีตนไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี เช่น การเป็นผูน้ าทีมหรือเป็นผูต้าม 
    1.3 สมาชิกแต่ละคนจ าเป็นตอ้งรู้บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกคนอ่ืนดว้ยวา่
ท าอะไร เพื่อป้องกนัการกา้วก่ายกนั รวมถึงการช่วยเหลือกนัและกนั 
    1.4 สมาชิกทุคนตอ้งอาศยักนัและกนั ตอ้งตระหนกัตลอดเวลาวา่ ไม่มีงานของ
ใครส าคญัท่ีสุด (ท่ีสมาชิกแต่ละคนปฏิบติัหรือรับผดิชอบ) มีความส าคญัและมีผลต่อความส าเร็จ
เท่ากนั ถา้ขาดส่วนใดส่วนหน่ึงงานนั้นก็จะไม่ส าเร็จ 
    1.5 สมาชิกทุกคนตอ้งมีความไวว้างใจ (trust) ซ่ึงกนัและกนั หากสมาชิกมี
ความหวาดระแวงกนัและกนั จะท าใหรู้้สึกไม่อยากร่วมกนัท างาน การส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย
ตลอดเวลาและความจริงใจท่ีมีต่อกนั จะท าใหส้มาชิกในทีมท างานร่วมกนัเป็นทีมได ้
    1.6 เม่ือท างานร่วมกนัเป็นทีมทุกคนตอ้งท างาน การเอาเปรียบกนั การเก่ียงกนั 
การแยง่กนัเป็นดารา การชิงดีชิงเด่นระหวา่งกนั การเอาหนา้เพียงคนเดียว ตอ้งไม่มี 
    1.7 สมาชิกทุกคนตอ้งมีความศรัทธาและเช่ือมัน่กนัและกนั 
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           5. ทฤษฎกีำรกระท ำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) 
                    ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen & 
Fishbein (1980 ; อา้งถึงใน คมวฒัน์ รุ่งเรือง, ศรินยา พลสิงห์ชาญ และสมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธ์.  2556 
: 122) เป็นทฤษฎีท่ีพยายามจะตอบค าถามท่ีวา่ เหตุใดคนจึงมีเจตคติและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
ในการท าหรือไม่ท าพฤติกรรมใดๆ ซ่ึงเป็นการท าใหเ้ขา้ใจเจตนาเชิงพฤติกรรม และสามารถท านาย
พฤติกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทฤษฎีน้ีถูกพฒันาข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ.1975 จากนกัจิตวทิยาสังคม 2 ท่าน คือ 
Ajzen & Fishbein ท่ีจะพยายามท านายพฤติกรรมของมนุษย ์ทฤษฎีน้ีกล่าววา่ การท่ีจะท านาย
พฤติกรรมของมนุษยไ์ดน้ั้น  จ  าเป็นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการเกิดพฤติกรรม หมายความวา่ ก่อนท่ี
คนเราจะแสดงพฤติกรรมเชิงบวกหรือพฤติกรรมเชิงลบต่อส่ิงใดออกมา มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิด
พฤติกรรม 2 ปัจจยัคือ เจตคติของบุคคลต่อส่ิงนั้นและอิทธิพลสังคมรอบขา้ง โดยเจตคติของบุคคล
นั้น ทฤษฎีน้ีไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของเจตคติวา่ ประกอบไปดว้ยความเช่ือและการประเมินผล
การกระท าจากความเช่ือ โดยความเช่ือเป็นส่วนหน่ึงของการสั่งสมประสบการณ์และการไดรั้บ
ความรู้จากแหล่งต่างๆของบุคคลนั้น เม่ือมนุษยแ์สดงพฤติกรรมการยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใด
ออกไป ตอ้งผา่นกระบวนการน าความเช่ือท่ีมีอยูเ่ดิม เขา้สู่กระบวนการของการประเมินผลการ
กระท าจากความเช่ือนั้นวา่ จะเกิดผลดีหรือไม่ดีต่อตนเองอยา่งไร ซ่ึงถา้ประเมินแลว้พบวา่ ความเช่ือ
นั้นส่งผลร้ายต่อตนเอง  ก็จะแสดงออกมาในรูปของการมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น และถา้ยิง่สังคม
รอบขา้งเห็นดว้ยวา่ส่ิงนั้นไม่ดี   ก็จะส่งผลใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมในเชิงลบออกไปอยา่งชดัเจน
ยิง่ข้ึน แต่สังคมท่ีกล่าวถึงตอ้งเป็นสังคมท่ีมีผลต่อบุคคลนั้นเป็นอยา่งมากดว้ย การท่ีทฤษฎีน้ีแยก
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระท าของมนุษยอ์อกเป็นเจตคติและอิทธิพลของสังคมรอบขา้งนั้น ในส่วนของ
การประเมินเจตคติมีการประเมินใน 2 ระดบั คือ ประเมินความเช่ือ และค่าของความเช่ือ บ่งช้ีให้ 
เห็นวา่พฤติกรรมมีความเก่ียวพนักบัเจตคติ นอกจากนั้นตวัแปรเจตคติในทฤษฎีน้ียงัมีความสัมพนัธ์
กบัความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรม (Intention) ดว้ย 
 เทคนิค 2 กำรเรียนรู้และเข้ำใจ (U ย่อมำจำก Understanding) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อน
สร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งครูกบัผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การเยีย่มบา้น ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนมาวเิคราะห์ผูเ้รียนเพื่อน ามาใชเ้ป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ และจดัสภาพแวดลอ้มทางสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัดว้ยความรักและความเขา้ใจ 
  เทคนิคเรียนรู้และเขา้ใจน้ี มีหลกัการท่ีส าคญัดงัน้ี 
   1. กระบวนกำรเรียนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
   กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวชิาการ ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กรมสามญั และกรมการศึกษาเอกชน ไดส้นบัสนุนใหมี้การพิจารณาน ากระบวนการเรียนรู้
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ต่างๆไปใชใ้นการเรียนการสอน โดยเสนอแนะกระบวนการท่ีครูควรใช ้12 กระบวนการ ดว้ยกนั 
กระบวนการหน่ึงท่ีเป็นกระบวนการส าคญัคือ กระบวนการเรียนความรู้ความเขา้ใจ กระบวนการน้ี  
ใชก้บัการเรียนเน้ือหาเชิงความรู้ มีรายละเอียดดงัน้ี (กรมวิชาการ, 2534  ; อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี. 
2552 : 118-129) 
    1.1 สังเกต ตระหนกั 

           ผูเ้รียนพิจารณาขอ้มูล สาระความรู้ เพื่อสร้างความคิดรวบยอด ตั้งค  าถาม ตั้ง
ขอ้สังเกต สังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ 
    1.2 วางแผนปฏิบติั 
             ผูเ้รียนน าวตัถุประสงค ์หรือค าถามท่ีทุกคนสนใจ จะหาค าตอบมาวางแผนเพื่อ
ร่วมกนัก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม 
        1.3 ลงมือปฏิบติั 

           ครูก าหนดใหส้มาชิกในกลุ่มยอ่ยๆไดแ้สวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้ดว้ยวธีิ
ต่างๆ เช่น คน้ควา้ สัมภาษณ์ ศึกษานอกสถานท่ี หาขอ้มูลจากองคก์รในชุมชน ฯลฯ ตามแผนงานท่ี
วางไว ้
        1.4 พฒันาความรู้ความเขา้ใจ 

           ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดม้ารายงานและอภิปรายเชิงแปลความ ตีความ ขยายความ 
น าไปใช ้วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
        1.5 สรุป 

            ผูเ้รียนรวบรวมเป็นสาระท่ีควรรู้ บนัทึกลงสมุด 
   2. แหล่งกำรเรียนรู้ 

  ชุติมา สัจจานนท ์(2561 : 156-159) กล่าวถึงแหล่งการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 
   2.1 สถำบันบริกำรสนเทศ  
   สถาบนับริการสนเทศท่ีส าคญัคือ ห้องสมุดหรือหอสมุด หรือปัจจุบนัมีเรียกใน
ช่ืออ่ืนๆ เช่น ส านกั/สถาบนั/ศูนยว์ทิยบริการ ส านกั/ศูนยบ์รรณสารสนเทศ เป็นแหล่งบริการ
สารสนเทศทั้งในรูปส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ โดยมีบรรณารักษผ์ูไ้ดรั้บ
การศึกษาอบรมวชิาบรรณรักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นผูบ้ริหารด าเนินงานและบริการ
ผูใ้ช ้วตัถุประสงคข์องห้องสมุดโดยทัว่ไปเพื่อการศึกษา คน้ควา้วจิยั ความจรรโลงใจและ           
การบนัเทิง พกัผอ่นหยอ่นใจ 
             หอ้งสมุดเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทในการพฒันาสังคม          
ในทุกดา้น ทั้งในดา้นการศึกษา วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีหอ้งสมุดอาจจ าแนกประเภทตามวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะหนา้ท่ีไดเ้ป็นหอ้งสมุด



58 

 

โรงเรียน หอ้งสมุดวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั หรือหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา หอ้งสมุดเฉพาะ และ
หอ้งสมุดประชาชน 
             นอกจากน้ียงัมีสถาบนับริการสนเทศประเภทอ่ืนๆ เช่น ศูนยส์ารสนเทศ ศูนย์
ขอ้มูลสถิติ หน่วยงานจดหมายเหตุ พิพิธภณัฑสถาน หอประวติั เป็นตน้ 
        2.2 องค์กำรภำครัฐและเอกชน 
             องคก์ารภาครัฐและเอกชน รวมถึงองคก์ารระหวา่งประเทศเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีส าคญั จากบทบาทและกิจกรรมขององคก์ารในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งโดยทางตรงและ
ทางออ้ม โดยเฉพาะการผลิตสารสนเทศจากการบริหารและการปฏิบติังานตามขอบข่ายความ
รับผดิชอบขององคก์ารอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของบุคคลอยา่งกวา้งขวาง 
                     2.3 ส่ิงแวดล้อมและชุมชน 
                          ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และชุมชนถือเป็น 
แหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้แบบซึมซบัและสะสมประสบการณ์ การเผชิญ
สถานการณ์ การปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ทั้งส่ิงแวดลอ้มทางบา้น ทางโรงเรียน วถีิชุมชน 
และสังคม  การเรียนรู้กา้วขา้มจากหอ้งเรียนสู่ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มเป็นการขยายพรมแดนแห่ง
ความรู้และการเรียนรู้โดยไม่จบส้ิน  
             ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนรวมถึงสังคมเป็นพื้นฐานทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรม 
วฒันธรรมของคนในสังคม ดงันั้นการสร้างส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ    
การสร้างสังคมคุณธรรมจึงมีความจ าเป็นยิง่ เพื่อส่งเสริมใหบุ้คคลเกิดการใฝ่หาความรู้และการ
เรียนรู้ โดยการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบติั เกิดการบูรณาการเรียนรู้รอบดา้น อนัน าไปสู่การ
พฒันากาย จิต และปัญญาของบุคคลเป็นองคร์วม 
                 2.4 บุคคล 
    บุคคลเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั โดยเฉพาะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทั้งใน
ดา้นการเป็นแบบอยา่ง การอบรมสั่งสอน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทศันคติ ความเช่ือ ทกัษะ 
ประสบการณ์ และการปฏิสัมพนัธ์ 
        การเรียนรู้จากบุคคลครอบคลุมทั้งบุคคลในครอบครัว ครู อาจารย ์เพื่อน บุคคล
ในสังคม ในดา้นวชิาการ เช่น กลุ่มครู อาจารย ์ผูท้รงคุณวฒิุ นกัวชิาการ นกัวชิาชีพ นกัวจิยั นกั
ประดิษฐ ์ผูบ้ริหาร และภูมิปัญญาชาวบา้น โดยการเรียนรู้เกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ เช่น         
ค  าบอกเล่า การเลียนแบบ การทดลองท าดว้ยตนเอง การเรียนรู้จากกลุ่ม การฟังค าบรรยาย การ
เรียนรู้ท่ีจดัโดยสถาบนัการศึกษา การเรียนรู้จากสถานท่ีท างาน การศึกษาดูงาน โดยพอ่แม่เป็น
บุคคลส าคญัต่อการพฒันาและการเรียนรู้ของบุตร 
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   3. ข้อเสนอแนะในกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎขีองมำสโลว์ในกำรศึกษำ 
   ในทางการศึกษา สามารถน าแนวคิดของ อบัราฮมั ฮาโรลด ์มาสโลว ์มา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อกระตุน้และ/หรือสร้างแรงจูงใจผูเ้รียนได ้โดยมีดา้นท่ีส าคญัคือ (สุจิตรา พร
มนุชาธิป. 2545 : 42,44) 
       ด้ำนควำมรู้และควำมเข้ำใจ (Knowledge and understanding needs) 
    -  ใหเ้วลาผูเ้รียนเพื่อการศึกษาคน้ควา้ในแขนงท่ีตอ้งการศึกษา 
    -  จดัเตรียมแบบฝึกหดัท่ีทา้ทายต่อความสามารถทางปัญญา 
    -  วางแผนฝึกหดัท่ีเช่ือมโยงการเรียนรู้ในสาขาต่างๆ และใหผู้เ้รียนคน้หาความ 
สัมพนัธ์ดว้ยการเปรียบเทียบเป็นคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง 
      -  ใชว้ธีิการสอบสวนสืบสวนในการเรียนรู้เท่าท่ีจะท าได ้
    -  ใชว้ธีิการตั้งหวัขอ้ในแง่มุมต่างๆใหก้บัผูเ้รียน 
    -  จดัเตรียมโอกาสใหคิ้ดและอภิปรายในเชิงปรัชญา 
    -  จดัโปรแกรมต่างๆท่ีทา้ทายทางปัญญาใหก้บัผูเ้รียน 
   4.  กำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      นวลจิตต ์ เชากีรติพงศ ์และคณะ (2550 : 7)  กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ทั้งภายในหรือภายนอกก็ตาม ตอ้งเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึกฝนเท่านั้น ทั้งน้ีการไดม้า
ซ่ึงความรู้มีทฤษฎี ท่ีอธิบายองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคล ตลอดจนเง่ือนไข
ต่างๆ   ท่ีท าใหบุ้คคลเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ  

     ทฤษฎกีำรวำงเง่ือนไข (Conditioning theory) ทฤษฎีการวางเง่ือนไขสามารถ
แยกยอ่ยได ้เป็นทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิค ของวตัสัน ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ และทฤษฎีความต่อเน่ือง
ของกทัรี  

    ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (สุรางค ์ โคว้ตระกูล. 2545 : 
185-186 ; อา้งอิงจาก Ivan Petrivich Pavlov.) การเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค คือ การ
ตอบสนองท่ีเป็นโดยอตัโนมติัเม่ือน าส่ิงเร้าใหม่มาควบคู่กบัส่ิงเร้าเดิม  โดยส่ิงเร้าใหม่จะเป็นส่ิงเร้า
ท่ีเป็นกลาง(Neutral stimulus) ท่ีโดยธรรมชาติแลว้เป็นส่ิงเร้าท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการตอบสนองใดๆ แต่
เม่ือน ามา  วางกบัส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดการตอบสนองตามธรรมชาติ (Unconditioned Stimulus หรือ 
US) จะเกิดพฤติกรรมเกิดข้ึน หรือเกิดการตอบสนองท่ีถูกวางเง่ือนไข (Conditioned Response หรือ 
CR) ตวัอยา่งเช่น วชิาเรียนจดัไดว้า่เป็นส่ิงเร้าท่ีเป็นกลาง แต่เม่ือมีครูท่ีบุคลิกลกัษณะท่ีดีเขา้มาสอน        
มีการกล่าวชมเชยนกัเรียน และใหน้กัเรียนไดป้ระกอบกิจกรรมท่ีสนุกสนานทุกคร้ังท่ีเขาสอน ก็จะ
ท าใหน้กัเรียนช่ืนชอบหรือมีความตั้งใจในการเรียนวชิานั้นๆ แมว้า่ก่อนหนา้นั้นจะไม่ชอบวชิา
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ดงักล่าวเลยก็ได ้และเม่ือไปพบกบัอาจารยผ์ูส้อนคนใหม่ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาจารยผ์ูส้อนคนเดิม 
แต่สอนวชิาต่างกนั ก็อาจท าใหเ้กิดการแผข่ยาย (Generalization) โดยมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนในวชิา
ใหม่ได ้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากทฤษฎีน้ีจะใชใ้นการหาความสามารถในการสัมผสัและการรับรู้ ใช้
แกพ้ฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และใชใ้นการวางเง่ือนไขเก่ียวกบัอารมณ์และทศันคติของนกัเรียนท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจเรียนได ้ 
   5. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบจัดกรอบมโนทัศน์ 

    สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2552 : 175-179) ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนรู้แบบ 
จดักรอบมโนทศัน์ ดงัน้ี 
          5.1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบจัดกรอบมโนทัศน์ เป็นกระบวนการท่ีใหผู้เ้รียนได้
น าเอามโนทศัน์ในเน้ือหาสาระท่ีไดเ้รียนรู้ มาจดัระบบ ล าดบั และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์แต่ละมโน
ทศัน์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัเขา้ดว้ยกนั ท าใหเ้กิดเป็นกรอบมโนทศัน์ข้ึน 
           5.2 แนวคิดเกีย่วกบักรอบมโนทัศน์หรือแผนภำพโครงเร่ือง 
        5.2.1 จะใชเ้ม่ือขอ้มูลข่าวสารอยูก่ระจดักระจาย จึงน าขอ้มูลข่าวสารมาเช่ือม
กนัเป็นกรอบมโนทศัน์หรือแผนภาพโครงเร่ือง ท าให้เกิดความเขา้ใจเป็นความคิดรวบยอด 
        5.2.2 เป็นการจดัความคิดอยา่งเป็นระบบ โดยรวบรวมและจดัล าดบั
ขอ้เทจ็จริงเขา้กรอบเป็นหมวดหมู่เรียกวา่ แผนภาพ เป็นความคิดรวบยอดท่ีชดัเจนเกิดเป็นความรู้
ใหม่ข้ึน 
        5.2.3 เป็นการน าความคิดหรือขอ้เทจ็จริงน ามาเขียนเป็นแผนภาพ ท าใหจ้  า
เร่ืองราวต่างๆไดง่้ายข้ึน ดีกวา่การอ่านต าราหลายๆคร้ัง เพราะต าราบรรยายดว้ยค าพูด แต่แผนภาพ
ไดจ้ดัเร่ืองราวเป็นลกัษณะค า กลุ่มค า สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย หรือภาพ ท าใหผู้เ้รียนจ าเร่ืองราวได้
แม่นย  า 
       5.2.4 การจดัท ากรอบมโนทศัน์นั้น ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยัการฟัง การดู การ
อ่าน  การเขียน และการใชค้วามคิดรวบยอดของสาระความรู้ ขอ้เทจ็จริงมาจดัท าเป็นการเสริมแรง
ในการเรียน ท าใหก้ารเรียนรู้มีความหมายยิง่ข้ึน 
          5.3 รูปแบบของกรอบมโนทัศน์ 
       5.3.1 Concept Map (ผงัมโนทศัน์) 
            เป็นแผนภาพท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ (Concept) ต่างๆ 
เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งเป็นล าดบัขั้น เพื่อใหเ้กิดการสร้างองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ 
พฒันาข้ึนโดย Joseph D.Novak 
       5.3.2 Mind Map หรือ Mind Mapping (แผนทีค่วำมคิด) 

          แผนท่ีความคิดรูปแบบน้ีใชแ้สดงการเช่ือมโยงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
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ระหวา่งความคิดหลกั ความคิดรอง และความคิดยอ่ย ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย              
Tony Busan 
 เทคนิค 3 กำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัต ิ(A ย่อมำจำก Active Learning) เป็นเทคนิคท่ี
ครูผูส้อนวางแผนจดักิจกรรมท่ีเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้ดว้ยวธีิการแบบต่าง ๆ 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย จดันวตักรรมเทคโนโลย ีแหล่งความรู้สอดคลอ้ง
กบักิจกรรมและความสนใจของผูเ้รียน การน านกัเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
หอ้งเรียน นกัเรียนไดมี้โอกาสลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ไดรั้บประสบการณ์ตรงเกิดองคค์วามรู้ท่ี
คงทน  
     เทคนิคเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัน้ี มีนกัวชิาการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดท่ีส าคญัดงัน้ี 
     1. ลกัษณะของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning  มีดงัน้ี  (ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ. 2553) 
         1.1 เป็นการเรียนการสอนท่ีพฒันาศกัยภาพทางสมอง ไดแ้ก่ การคิด การ
แกปั้ญหา และการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
         1.2 เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้สูงสุด 
         1.3 ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ และจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
    1.4  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทั้งในดา้นการสร้างองคค์วามรู้ การ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ร่วมมือกนัมากกวา่การแข่งขนั 
        1.5  ผูเ้รียนเรียนรู้ความรับผดิชอบร่วมกนั การมีวนิยัในการท างาน และการแบ่ง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
         1.6  เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหผู้เ้รียนอ่าน พูด ฟัง คิด อยา่งลุ่มลึก 
ผูเ้รียนจะเป็นผูจ้ดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
         1.7  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิดขั้นสูง 
         1.8  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนบูรณาการขอ้มูลข่าวสาร หรือ
สารสนเทศ และหลกัการความคิดรวบยอด 
         1.9  ผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนเป็น
ผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง 
         1.10 ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองคค์วามรู้ และการสรุปทบทวน
ของผูเ้รียน 
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   2. บทบำทของอำจำรย์ผู้สอนในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง
ของ Active Learning ดงัน้ี  (ณชันนั แกว้ชยัเจริญกิจ. 2550 : 4 )  
       2.1 จดัใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน กิจกรรมตอ้งสะทอ้น
ความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียน และเนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติจริงของผูเ้รียน 
             2.2 สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโตต้อบท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูส้อนและเพื่อนในชั้นเรียน 
             2.3 จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ป็นพลวตั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
ทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

           2.4 จดัสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผูเ้รียน 
             2.5 จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหท้า้ทาย และใหโ้อกาสผูเ้รียนไดรั้บวธีิการ
สอนท่ีหลากหลาย 
                    2.6 วางแผนเก่ียวกบัเวลาในจดัการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน ทั้งในส่วนของ
เน้ือหาและกิจกรรม  
                    2.7 ครูผูส้อนตอ้งใจกวา้ง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และ
ความคิดของผูเ้รียน 
   3. กจิกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
      ศกัดา  ไชกิจภิญโญ (2548 : 14 ) กล่าวถึงกิจกรรมในการจดัการเรียนรู้แบบ Active 
Learning วา่มีหลายรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
        1. Think – Pair – Share ผูส้อนตั้งปัญหา ผูเ้รียนคิดหาค าตอบดว้ยตนเองก่อน
สัก 4-5 นาทีต่อมาจบัคู่กบัเพื่อน อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั หลงัจากนั้นจึงสุ่มเรียกมา
น าเสนอหนา้ชั้น 
        2. Minute Paper หลงัจากบรรยายไป 15 นาที ผูส้อนสั่งให้ผูเ้รียนสรุปท่ีเรียนไป 
2 ประโยค ใน 1 นาที แลว้ใหจ้บัคู่แลกเปล่ียนความคิดเห็น ผูส้อนอาจสุ่มเรียกผูเ้รียนมาน าเสนอหนา้
ชั้น 
        3. Jigsaw ผูส้อนเลือกเน้ือหาท่ีสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได ้หรือเลือก
บทความท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้ง (ใกลเ้คียง) 3 - 4  ช้ิน แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มเท่าๆ กบัเน้ือหา ใหแ้ต่ละ
กลุ่มส่งตวัแทนมา 1 คน เลือกเน้ือหาท่ีเตรียมไว ้ใหอ่้านท าความเขา้ใจร่วมกนั หรือหาค าตอบ
ร่วมกนัในกลุ่ม แลว้กลบัไปสอนท่ีกลุ่มดั้งเดิมของตนจนทุกคนไดส้อนครบ 
        4. Round Table แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม เพื่อตอบค าถาม โดยแต่ละกลุ่มไดรั้บ
กระดาษ ค าตอบ 1 แผน่ และปากกา 1 ดา้ม ใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนค าตอบลงกระดาษ และเวยีนใหก้ลุ่ม
อ่ืนดูค าถามค าตอบของกลุ่ม ผูส้อนอาจสุ่มเรียกมาน าเสนอหนา้ชั้น 
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        5. Voting ใหผู้เ้รียนยกมือเพื่อตอบค าถามของผูส้อนในลกัษณะแสดงความ
คิดเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือแข่งกนัตอบ 
        6. End of Class Query สามนาทีสุดทา้ยก่อนหมดคาบสอน ใหผู้เ้รียนสรุปการ
เรียนรู้ โดยเขียนออกมา 2 ประโยค หรือใหซ้กัถามก่อนจบการสอน 
        7. Trade of Problem แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะไดบ้ตัรค าถามไม่
เหมือนกนัใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนค าตอบท่ีบตัรค าถามดา้นหลงั เสร็จแลว้ส่งใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืน ใน
ขณะเดียวกนักลุ่มตนเองก็ไดรั้บบตัรค าถามจากกลุ่มอ่ืน โดยยงัไม่ใหดู้ค าตอบ ใหส้มาชิกในกลุ่ม
อ่านค าถาม และร่วมกนัคิดหาค าตอบ เม่ือไดค้  าตอบแลว้ใหพ้ลิกดูค าตอบของกลุ่มก่อนหนา้น้ี ถา้
ค าตอบตรงกนัไม่ตอ้งเขียนอะไรเพิ่มเติม แต่ถา้ค าตอบของกลุ่มไม่เหมือนกบัค าตอบกลุ่มอ่ืน ให้
เขียนค าตอบลงหลงับตัรค าถามนั้นเป็นอีกค าตอบหน่ึง และใหย้ืน่บตัรค าถามส่งใหก้ลุ่มอ่ืนต่อไป 
ในขณะเดียวกนัก็รับบตัรค าถามของกลุ่มอ่ืนมา ใหท้  าเช่นน้ีเดียวกนัน้ีจนครบ ผูส้อนรวบรวมบตัร
ค าถามท่ีมีค าตอบมากกวา่หน่ึงค าตอบ ใหท้ั้งห้องร่วมอภิปรายหาค าตอบท่ีเป็นท่ียอมรับของทั้งหอ้ง 
        8. Concept Map แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม แจกปากกาและแผน่ใสให ้ใหแ้ต่ละกลุ่ม
เขียนประเด็นหลกัท่ีไดเ้รียนรู้ใส่ตรงกลางแผน่ใส พร้อมทั้งเขียนวงกลมลอ้มรอบและเขียนประเด็น
รองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้วงกลมลอ้มรอบเช่นกนั แลว้เช่ือมโยงกบัวงกลมประเด็นหลกั ซ่ึงจะไดรู้ปร่าง
คลา้ยลูกโซ่ต่อๆ กนั เป็นแบบใยแมงมุมหรือเป็นรูปดาว 
             เทคนิค 4  กำรสร้ำงเครือข่ำย (N ย่อมำจำก Networking) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนจดัการ
เรียนรู้โดยใหมี้การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งนกัเรียนกบัครูผูส้อน รวมถึงมีการเผยแพร่
ผลงานการจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์   

  เทคนิคการสร้างเครือข่ายน้ี มีหลกัการท่ีส าคญัพอสังเขป ดงัน้ี  
               1. กระบวนกำรและวธีิกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 
                  กระบวนการและวธีิการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีดงัน้ี (โครงงานพฒันาเครือข่าย
การเรียนรู้, 2558 : ออนไลน์ https://deep25292.wordpress.com/บทท่ี-2/2-6) 
                   1.1 การตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายเป็นขั้นตอนท่ี
ผูป้ฏิบติังานหรือ ฝ่ายจดัการตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายเพื่อท่ีจะท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาถึงองคก์รต่างๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสม เพื่อรวมเขา้เป็นเครือข่ายในการท างาน
ร่วมกนั 
                   1.2 การติดต่อกบัองคก์รท่ีจะร่วมเป็นเครือข่าย หลงัจากตดัสินใจเก่ียวกบั
องคก์รท่ีเห็นวา่เหมาะสมในการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายแลว้ ก็จะเป็นขั้นการติดต่อสัมพนัธ์เพื่อชกัชวน
ใหเ้ขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในการเรียนรู้ โดยตอ้งสร้างความคุน้เคย การยอมรับ และความไวว้า่งใจ
ระหวา่งกนั มีการใหข้อ้มูล และแลกเปล่ียนขอ้มูล กระตุน้ใหคิ้ดร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาใน

https://deep25292.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/2-6
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เร่ืองเดียวกนัของเครือข่าย ถือวา่เป็นการเตรียมกลุ่มเครือข่าย 
                    1.3 การสร้างพนัธกรณีร่วมกนั เป็นขั้นตอนการสร้างความผกูพนัร่วมกนั มีการ
ตกลงใจในความสัมพนัธ์ต่อกนั และตกลงท่ีจะท างานร่วมกนัเป็นเครือข่าย ซ่ึงการท ากิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาร่วมกนัจะตอ้งมีความรู้เพียงพอท่ีจะท ากิจกรรมได ้โดยการ
เชิญวทิยากรมาถ่ายทอดเพิ่มพูนความรู้ การไปศึกษาดูงาน เป็นตน้ ท าใหเ้กิดเป็นกลุ่มศึกษาเรียนรู้
ข้ึนในองคก์รเครือข่าย 
                    1.4 การพฒันาความสัมพนัธ์ร่วมกนั เป็นขั้นตอนท่ีสร้างเครือข่ายใหเ้กิดผลงาน
เป็นรูปธรรมโดยเร่ิมท ากิจกรรมท่ีใชท้รัพยากรร่วมกนั มีการตกลงในเร่ืองของการบริหารจดัการ
ขององคก์รเครือข่าย ซ่ึงเร่ิมดว้ยการก าหนดวตัถุประสงค ์ก าหนดกิจกรรม ก าหนดบทบาทของ
สมาชิก รวมทั้งสิทธิหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งชดัเจนข้ึน เกิดเป็นกลุ่มกิจกรรมข้ึนในองคก์รเครือข่าย 
                    1.5 การท ากิจกรรมร่วมกนั เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากมีการพฒันา
ความสัมพนัธ์ร่วมกนัแลว้ และน าไปสู่การท ากิจกรรมร่วมกนัจนมีผลงานเป็นท่ีปรากฏชดั เกิด
ประโยชน์ร่วมกนัในองคก์รเครือข่าย จนเกิดการขยายกลุ่มเครือข่ายมากยิง่ข้ึน 
                    1.6 การรวมตวักนัจดัตั้งองคก์รใหม่ร่วมกนั เพื่อรองรับจ านวนสมาชิกใหม่ท่ี
มากข้ึน 
                2. หลกักำรส ำคัญของเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 

      การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรเร่ิมจากการมีส่วนร่วมของบุคคล องคก์รและชุมชน ใน
การตระหนกัถึงปัญหา และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมประสบการณ์ การ
ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั จนท าใหเ้กิดการเรียนรู้ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ไดส้รุปหลกัการส าคญัของเครือข่ายการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี (ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ. 2556 : 52) 
       2.1 การกระตุน้ความคิด ความใฝ่แสวงหาความรู้ จิตส านึกในการพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมในการพฒันา 
       2.2 การถ่ายทอด แลกเปล่ียน การกระจายความรู้ทั้งในส่วนของวทิยาการสากล
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อสนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
       2.3 การแลกเปล่ียนข่าวสารกบัหน่วยงานต่างๆของทั้งในภาครัฐและเอกชน 
       2.4 การระดมและประสานการใชท้รัพยากรร่วมกนั เพื่อการพฒันา และลด
ความซ ้ าซอ้นสูญเปล่าใหม้ากท่ีสุด 

      การเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเชิงยทุธศาสตร์มากข้ึนส าหรับบุคคลและความ
เจริญของชาติ ดว้ยการเรียนรู้เป็นส่ือเช่ือมโยงกบัขอ้มูลข่าวสาร องคค์วามรู้และทกัษะ  ซ่ึงเป็นหวัใจ
ส าคญัของระบบเศรษฐกิจสมยัใหม่ การเรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จก็คือ การท่ีแต่ละบุคคลสามารถ
ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ ขอ้มูลข่าวสาร และองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อแกปั้ญหาและแสวงหาโอกาส
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ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนเครือข่ายการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เครือข่ายเป็นระบบการเช่ือมโยงระหวา่งบุคคล หน่วยงาน องคก์ร สถาบนั เขา้ดว้ยกนั 
ท าใหส้ามารถแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ขอ้มูลข่าวสาร ทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมภารกิจใหมี้
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
   3. ขั้นตอนกำรจัดตั้งเครือข่ำย 

      ในการจดัตั้งเครือข่ายตอ้งมีล าดบัขั้นตอนในการด าเนินการโดยบุคคล กลุ่ม 
องคก์าร หรือสถาบนัแห่งใดแห่งหน่ึง ไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัตั้งเครือข่ายข้ึน 
ต่อจากนั้นก็ตอ้งด าเนินการติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคล  ในการจดัตั้งเครือข่ายตอ้งมีล าดบัขั้นตอนใน
การด าเนินการโดยบุคคล กลุ่ม องคก์าร หรือสถาบนั ท่ีประสงคจ์ะใหเ้ป็นสมาชิกเครือข่าย หากมี
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายคลา้ยคลึงหรือสอดคลอ้งกนัอยา่งนอ้ยหน่ึงประการ ก็จะตอ้งด าเนินการ
สร้างพนัธกรณีร่วมกนั และพฒันาความสัมพนัธ์ โดยการจดักิจกรรมเพื่อใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วม
รับผดิชอบ และลงมือท ากิจกรรมกนั ดงัน้ี (วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ. 2559 : 12-13-12-14 ) 
       3.1 ขั้นตระหนกัถึงความจ าเป็น  ในขั้นแรกของการจดัตั้งเครือข่ายนั้น ก่อนท่ี
จะเร่ิมเกิดเครือข่ายข้ึน บุคคล กลุ่ม องคก์าร หรือสถาบนัแห่งหน่ึงประสบปัญหา หรือมี
วตัถุประสงคท่ี์จะด าเนินการในบางเร่ือง แต่มีขอ้จ ากดับางประการท่ีไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดย
ล าพงั หรือโดยกลุ่ม/องคก์รเล็กๆ จึงมีความคิดวา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคคล กลุ่ม องคก์าร หรือสถาบนั
อ่ืนๆ เขา้มาร่วมด าเนินการ หรือช่วยแกปั้ญหานั้นๆ 
       3.2 ขั้นติดต่อสัมพนัธ์กบักลุ่มท่ีจะร่วมเป็นเครือข่าย เม่ือตระหนกัถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตั้งเครือข่ายร่วมด าเนินการหรือช่วยแกปั้ญหาแลว้ ผูริ้เร่ิมก็จะตอ้งพยายามแสวงหาบุคคล 
กลุ่ม องคก์าร หรือสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมีวตัถุประสงค/์เป้าหมายสอดคลอ้งกนั หรือประสบปัญหา
เดียวกนั หรือคลา้ยคลึงกนั หรือมีความสอดคลอ้งกนั โดยการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือ
ติดต่อกนัผา่นส่ือต่างๆ จนมัน่ใจวา่บุคคล กลุ่ม องคก์าร หรือสถาบนัเหล่านั้น มีวตัถุประสงค/์
จุดมุ่งหมายสอดคลอ้งกบัเรา 
        3.3 ขั้นสร้างพนัธกรณีร่วมกนั ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการท่ีสมาชิกแต่ละฝ่าย
ปรึกษาหารือ และท าความตกลงกนัวา่จะรวมกนัเป็นเครือข่ายอะไร เพื่อด าเนินการส่ิงใด และมี
วตัถุประสงคใ์นเร่ืองใดร่วมกนับา้ง สมาชิกเครือข่ายมีจ านวนเท่าใด ใครบา้ง และมีใครเป็นผู ้
ประสานงานเครือข่าย 
        3.4  พฒันาความสัมพนัธ์โดยการจดักิจกรรม เม่ือสร้างพนัธกรณีร่วมกนัแลว้ ก็
จะตอ้งพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกเครือข่ายโดยการจดักิจกรรมตามวตัถุประสงคห์รือ
กิจกรรมท่ีมีเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาท่ีประสบร่วมกนั 
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        3.5 ท ากิจกรรมร่วมกนั เม่ือก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการร่วมกนัแลว้ ในขั้น
ท ากิจกรรมร่วมกนั ก็จะตอ้งมีการระดมทรัพยากร ทั้งคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ตามท่ีจ าเป็นจากสมาชิก
เครือข่าย และตอ้งก าหนดให้ชดัเจนวา่สมาชิกแต่ละคน กลุ่ม องคก์าร หรือสถาบนั จะตอ้งมีภาระ
รับผดิชอบ  ในเร่ืองใดบา้ง อยา่งไร และเม่ือใด เพื่อใหกิ้จกรรมท่ีก าหนดข้ึนเกิดความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์

   4. อนิเตอร์เน็ตกบักำรสอนสังคมศึกษำ 
      ครูสังคมศึกษาในยคุปัจจุบนัน้ีซ่ึงเป็นยคุไอที ดงันั้นการสืบคน้ขอ้มูลนบัวา่มี

ความส าคญั การแนะน าใหน้กัเรียนไดมี้การสืบคน้ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต จะท าใหน้กัเรียนไดค้น้หา
ส่ิงท่ีนกัเรียนอยากทราบนั้นวา่ เป็นส่ิงท่ีนกัเรียนท าไดโ้ดยไม่ยาก โดยการสืบคน้ในอินเทอร์เน็ตมี
การสืบคน้ท่ีส าคญั ดงัน้ี (เนาวนิตย ์สงคราม ; อา้งถึงใน วลยั พานิช รวบรวม. 2549 : 60) 

       4.1 บริกำรในกำรค้นหำข้อมูล การสืบคน้ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตมีเวบ็ท่ีนกัเรียน
สามารถคน้ขอ้มูลไดห้ลายมิติ (hypertext) โดยมีการเช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลส่วนต่างๆไวด้ว้ยกนั โดย
ตอ้งใชโ้ปรแกรมในการท างานท่ีรู้จกักนัดีและเป็นท่ีแพร่หลายคือ internet explorer หรือ Netscape 
navigator และ Mosaic เม่ือเขา้สู่โปรแกรมดงักล่าวแลว้ ก็สามารถท่ีจะเขา้ไปสืบคน้ขอ้มูลท่ีเรียกวา่ 
Search Engine เช่น www.yahoo.com หรือ www.google.com  ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาใหส้ามารถ
คน้ควา้ดว้ยค าไทยได ้และยงัมี Search Engine ท่ีเป็นของไทย รู้จกักนัดีในหลายเวบ็ เช่น 
www.sanook.com หรือ www.madoo.com เป็นตน้ ในปัจจุบนัการรองรับในเร่ืองของการคน้ขอ้มูล
หรือเช่ือมโยงไปยงัเครือข่ายอ่ืนๆ  ไดมี้การพฒันาใหเ้ช่ือมต่อไดม้ากข้ึน และเอ้ือประโยชน์ต่อผู ้
ตอ้งการคน้ขอ้มูลมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นเวบ็ของไทยหรือต่างประเทศ     
         4.2 กำรสืบค้นโดยกำรสนทนำบนเครือข่ำย ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัไปรษณีย ์  
อิเลกทรอนิกส์ แต่มีความคล่องตวักวา่ หรือท่ีเราเรียกวา่ แชท (chat) ในปัจจุบนัมีบริการไดแ้ก่ ICQ 
หรือ MSN ซ่ึงสามารถใชภ้าษาไทยในการพูดคุยได ้โดยเฉพาะ MSN จึงเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ
สามารถไดรั้บการตอบกลบัโดยทนัที ถึงแมว้า่จะอยูก่นัคนละซีกโลกก็ตาม นกัเรียนสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆได ้โดยการสมคัรเป็นสมาชิกและมี ID User ก็สามารถติดต่อส่ือสาร
และหาขอ้มูลจากคนท่ีเราติดต่อได้ และสามารถน ามาใชใ้นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การ
อภิปรายกลุ่ม สั่งงาน ตอบค าถามต่างๆ  ท่ีครูผูส้อนตอ้งการถาม โดยท่ีการติดต่อส่ือสารน้ีสามารถ
ท าไดต้ลอดเวลา แมก้ระทัง่อยูท่ี่บา้น โดยนกัเรียนเพียงแต่เขา้อินเทอร์เน็ตได ้และคู่สนทนาเขา้
อินเทอร์เน็ตอยูเ่ช่นกนั 
 เทคนิค 5 กำรประสำนงำน (C ย่อมำจำก Coordination) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใชใ้น
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยสานสัมพนัธ์ความร่วมมือเป็นอยา่งดีกบัผูป้กครองและชุมชนอยา่ง
สม ่าเสมอดว้ยวธีิการต่างๆ ไดแ้ก่ การเยีย่มบา้น การประชุมผูป้กครองชั้นเรียน  การเชิญผูป้กครอง

http://www.yahoo.com/
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มาร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียน การใชชุ้มชนเป็นแหล่งเรียนรู้ การส่ือสารเครือข่ายระหวา่งโรงเรียน
และชุมชน ช่วยใหโ้รงเรียนและชุมชนเกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ช่วยลดปัญหา  ความขดัแยง้ และ
ช่วยใหเ้กิดความร่วมมืออนัดีต่อกนั  
  เทคนิคการประสานความร่วมมือน้ี มีนกัวชิาการศึกษาไดเ้สนอหลกัการท่ีส าคญัดงัน้ี
   1. หลกัของกำรประสำนงำนทีม่ีประสิทธิภำพ 

       กิตติ บุนนาค (2550 : 46) ไดก้ล่าวถึงหลกัของการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ไวว้า่  ระบบการจดัการท่ีดีขององคก์ารจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยการประสานงานดงักล่าวจะตอ้งมุ่งเนน้ถึงความคล่องตวัและความราบร่ืนเป็นส าคญั โดย
จะตอ้งท าใหทุ้กฝ่ายมีความรู้สึกพึงพอใจต่อรูปแบบของการประสานงานอยา่งทัว่ถึง นอกจากนั้นใน
การออกแบบรูปแบบของการประสานงานระหวา่งหน่วยงานภายในและกบัหน่วยงานภายนอก
องคก์ารใดๆก็ตาม จ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้หรือประชาชนเป็นส าคญั ซ่ึง
ถือวา่เป็นผลลพัธ์ท่ีดีจากรูปแบบของการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

        สมิต สัชฌุกร (2546 : 33-35) ไดก้ล่าวถึงการประสานงานจะสัมฤทธ์ิผลไดน้ั้น 
ตอ้งยดึถือหลกัการส าคญั ดงัน้ี 

        1. จดัใหมี้กระบวนการบริหารท่ีเป็นระบบ การประสานงานท่ีดีจะตอ้งเร่ิมตน้
ดว้ยการวางแผนท่ีดี ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละนโนบาย ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัตามกระบวนการ
ท างาน ก าหนดเวลาและสถานท่ี ตลอดจนผูรั้บผดิชอบเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบวา่ ในวนัเวลาใดใคร
จะท าอะไร ท่ีไหน และท าอยา่งไร เป็นการสะดวกแก่ทุกฝ่ายในการติดต่อประสานงาน 

       2. จดัใหมี้ระบบของความร่วมมือท่ีดี ตอ้งท าใหเ้กิดการยอมรับระหวา่งทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหมี้ความพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั มีน ้าใจไมตรีต่อกนั อนัจะเป็นผล
ใหง้านด าเนินไปดว้ยดี และบรรลุวตัถุประสงคต์รงตามเป้าหมาย 

       3. จดัใหมี้ระบบการส่ือสารท่ีดี การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัในหน่วยงานหรือ
ระหวา่งหน่วยงาน ตอ้งมีการก าหนดตวับุคคล สถานท่ีติดต่อ วนัเวลา และเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการ
ส่ือสาร ทั้งจะตอ้งจดัใหมี้ระบบส่ือสารจากบนสู่ล่าง จากล่างสู่บน และในระดบัเดียวกนัอยา่ง
เหมาะสม 

       4. จดัใหมี้การประสานวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย การท่ีจะใหเ้กิดเอกภาพใน
การประสานงาน ตอ้งท าความเขา้ใจในวตัถุประสงคว์า่ จะประสานงานใหเ้กิดผลอยา่งไร มีนโยบาย
ท่ีก าหนดข้ึนไวเ้ป็นหลกัการ เพื่อใชเ้ป็นกรอบหรือแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน อนัจะเป็นผลให้
ประสานงานโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั และสอดคลอ้งตอ้งกนัทั้งจงัหวะและเวลา 
       5. จดัใหมี้ระบบสัมพนัธ์ท่ีดี ผูร่้วมงานตอ้งมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั จึงตอ้งจดั
ใหมี้การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นและท าความคุน้เคยกนับา้ง 
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       6. จดัใหรู้้ส่ิงท่ีตอ้งประสานใหช้ดัเจน การท่ีผูร่้วมงานไดรู้้ชดัวา่ จะตอ้ง
ประสานงานกนัในเร่ืองใด มีส่ิงใดท่ีจะตอ้งประสาน ท าใหป้ระสานงานมีความครอบคลุมครบถว้น 
ไม่ขาดตกบกพร่อง มีความสอดคลอ้งทั้งกิจกรรมและจงัหวะเวลา 
       7. จดัใหรู้้รูปแบบและวธีิการประสานงาน การประสานงานภายในหน่วยงาน
เดียวกนั อาจไม่มีรูปแบบหรือพิธีการมาก ผูร่้วมงานมีความรู้จกัคุน้เคยกนัอยูแ่ลว้ แต่การ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงาน จะตอ้งก าหนดให้รูปแบบและวธีิการในการปฏิบติัใหถู้กตอ้งและ
เหมาะสม เพื่อป้องกนัปัญหาและความขดัแยง้ 
   2. พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำชบรมนำถบพติร 

        สุเมธ ตนัติเวชกุล (2556 : 113-114 ) ไดก้ล่าวถึงความเป็นผูน้ าในการบริหารของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไวว้า่ ทรงเป็นนกัปฏิบติั   
ท่ียิง่ใหญ่ในการพฒันาทุกๆดา้น ทรงเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการท่ีประสบความส าเร็จ พระเกียรติ
คุณของพระองคไ์ดแ้ผไ่พศาลไปในนานาประเทศทัว่โลก มีรายละเอียดหลกัการสอน ดงัน้ี 

  1) ทรงเนน้ในเร่ืองการประสานงาน 
        พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงเนน้ความส าคญัของการประสานงาน ทั้งน้ี

โครงการพระราชด าริต่างๆอาศยัการด าเนินงานร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการส าคญั     
ท่ีใชใ้นการท างานคือ การผสมผสานของหน่วยงานในแผนงาน การพฒันาแบบผสมผสานซ่ึงเป็น
ความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีจ าเป็น ในการยกระดบัความเป็นอยูข่องราษฎรอยา่งต่อเน่ือง      
โดยการระดมหรือผนึกก าลงัของหน่วยงานต่างๆเขา้ไปด าเนินการร่วมกนัดว้ยความพร้อมเพรียงกนั 
โดยทรงมีพระบรมราโชวาท ความวา่  

“...ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซ่ึงเกดิจากผลงานหรือผลของ

การกระท าของคนทัง้ชาติ ถอืได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าทีก่ันท าประโยชน์ ให้แก่ชาติตามความ
ถนัดและความสามารถ และต่างคนต่างกไ็ด้เกือ้กลูกนัและกนั  ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และท างาน

ให้แก่ประเทศชาติได้โดยล าพงัตนเอง...”  
 

   3. เทคนิคกำรส่ังกำรทีจ่ะช่วยให้เกดิกำรประสำนงำนทีด่ี 
  ธงชยั สันติวงษ ์(2541 : 136-137) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการสั่งการท่ีจะช่วยใหเ้กิดการ 

ประสานงานท่ีดีนั้นสามารถกระท าได ้3 ทาง ซ่ึงทางหน่ึงท่ีส าคญั คือ  
        วธีิกำรจัดประชุมอย่ำงเป็นทำงกำร วธีิน้ีนบัวา่เป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัในเกือบจะ
ทุกแห่ง ประโยชน์หรือขอ้ดีก็คือ เหมาะส าหรับใชเ้พื่อการตดัสินใจแบบกลุ่ม ช่วยใหส้มาชิกของ
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กลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหาร และเป็นหนทางใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบความเป็นไปของงานโดย
ใกลชิ้ด 
         วธีิการจดัประชุมท่ีไดผ้ล ควรตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 
     1. ตอ้งมีการวางแผนการประชุม โดยตั้งจุดมุ่งหมาย จดัแบบการประชุม 
และก าหนดเวลาการประชุม 
     2. ตอ้งตรงประเด็น นัน่คือ ทั้งการเสนอเร่ืองต่อท่ีประชุม และการถก
ประเด็นต่างๆ 
     3. ตอ้งสามารถน ามาใชป้ระโยชน์กบัเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่
     4. ตอ้งมีการแสดงรายละเอียดใหเ้ห็นชดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณีท่ีเป็น
ความคิดใหม่ท่ีมองเห็นไดย้าก ก็ยอ่มตอ้งแสดงประกอบดว้ยภาพ หรือบางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งมีการ
แสดงสถิติต่างๆการจดบนัทึกการประชุม เพื่อเป็นหลกัฐานวา่ไดพู้ดถึงเร่ืองอะไร และไดต้ดัสินใจ 
ไปอยา่งไร และเร่ืองใดใครเป็นผูรั้บผิดชอบ 
       นอกจากน้ี กริช อมัโภชน์ (2561 : 171) ไดก้ล่าวถึงการประสานงาน 
(Coordination) วา่ ในเม่ือการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆจะตอ้งมีการแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่ 
และแบ่งคนออกปฏิบติัหนา้ท่ีหลากหลาย จึงจ าเป็นจะตอ้งหาวธีิการท าใหเ้กิดการประสานงานกนั 
การประสานงาน จึงหมายถึง การด าเนินการใหง้านท่ีแบ่งแยกกนัท า และคนซ่ึงแบ่งแยกกนัปฏิบติั
หนา้ท่ีมาประสานสอดคลอ้งกนั หลีกเล่ียงการท างานซ ้ าซอ้น ขดัแยง้กนั อนัจะยงัผลใหง้านโดย
ส่วนยอ่ยและงานโดยส่วนรวมส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ ความจริงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการประสานงานเกิดข้ึนเน่ืองจากมีการจดัรูปงาน
นัน่เอง วธีิการท่ีจะท าใหเ้กิดการประสานงานท่ีดีท าไดห้ลายวธีิตั้งแต่ การก าหนดหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของงานและคนผูป้ฏิบติัใหช้ดัเจน การก าหนดขั้นตอน วธีิปฏิบติั หรือระเบียบ ใหช้ดัเจน
เป็นท่ีเขา้ใจของทุกคน การประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน การปรับปรุงระบบขอ้มูลข่าวสาร
การติดต่อใหมี้ประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัการประสานใจคนผูป้ฏิบติัคือ เคล็ดลบัของความส าเร็จใน
การประสานงาน 
 เทคนิค 6 เพ่ือนช่วยเพ่ือน (H ย่อมำจำก Help) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใชเ้พื่อการดูแล
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งคนเก่งช่วยเหลือคนอ่อนเป็นคู่ และดูแลช่วยเหลือกนัในกลุ่ม 
ตลอดจนต่างกลุ่ม ต่างห้อง หรือรุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นนอ้ง เป็นบรรยากาศของการใหจึ้งเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน ในโรงเรียน และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนไดป้รากฏแผข่ยายเป็นวงกวา้งออกไป เกิดเป็น
การท าจิตอาสา ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  
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  เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนน้ี มีนกัวชิาการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดท่ีส าคญั มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
   1. ขั้นตอนกำรจัดกจิกรรมแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
                คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
2543 : 64  ; อา้งอิงจาก Slavin. 1987 : 15) ไดอ้ธิบายขั้นตอนการสอนแบบ  TAI  ไวด้งัน้ี    
                   1.1 การจดักลุ่ม (Team) นกัเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 -5  คน คละ
ตามความสามารถ  
                   1.2 การทดสอบก่อนเรียน (Placement test) ในการเร่ิมตน้ทางการเรียน 
นกัเรียนจะถูกทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียนเน้ือหา     
                   1.3 วสัดุหลกัสูตร (Curriculum materials) หลงัการสอนนกัเรียนแลว้ ผูเ้รียนจะ
ท างานกลุ่มของตนเอง โดยมีส่ือหรือวสัดุหลกัสูตรการสอนดว้ยตนเองท่ีครอบคลุมเน้ือหา ซ่ึงจะอยู่
ในรูปของแบบฝึกทกัษะ โดยมีส่วนประกอบดงัน้ี  
                     - เอกสารแนะน าบทเรียน อธิบายวธีิการท าแบบฝึกทกัษะเป็นขั้นตอน     
                      - แบบฝึกทกัษะ     
                      - แบบทดสอบยอ่ย     
                      - แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียน    
                      - แผน่เฉลยแบบฝึกทกัษะแบบทดสอบยอ่ย  
    ส่วนเฉลยแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนจะแยกออกไปต่างหาก การเรียน
เป็นกลุ่ม (Team study) นกัเรียนจะเร่ิมฝึกทกัษะตามล าดบัขั้นท่ีก าหนดไวข้องหน่วยการเรียน โดย
จะท าแบบฝึกทกัษะภายในกลุ่มตามล าดบั ดงัน้ี   
                     1. สมาชิกของกลุ่มท าการจบัคู่กนัเพื่อท าการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั   
                      2. นกัเรียนศึกษาเอกสารแนะน าบทเรียน และถามครูไดห้ากเกิดความไม่
เขา้ใจ      
                      3. นกัเรียนแต่ละคนเร่ิมท าแบบฝึกหดัทกัษะจากโจทยปั์ญหาทีละตอน 
เพื่อนร่วมทีมตรวจค าตอบ ถา้พบวา่ผู ้เรียนไม่ผา่นเร่ืองใด  กลุ่มจะตอ้งช่วยกนัอธิบายหรือสอนให้
เขา้ใจก่อนท่ีจะถามครูจนกวา่จะผา่น แลว้ท าแบบฝึกทกัษะล าดบัต่อไป   
                      4. เม่ือนกัเรียนทั้งกลุ่มท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้งแลว้ ต่อไปก็ท า
แบบทดสอบยอ่ย ถา้ไม่ผา่นผูส้อนจะตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือ จนกระทัง่ผูเ้รียนเขา้ใจจึงท าให้
แบบทดสอบอีกคร้ัง    
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                      5. นกัเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วย หวัหนา้จะเป็นผูบ้นัทึกคะแนนลง
ในแผน่สรุปผลประจ ากลุ่ม และน าคะแนนไปเปรียบเทียบกบัคะแนนฐานของแต่ละบุคคลและของ
แต่ละกลุ่มต่อไป    
     คะแนนกลุ่มและความส าเร็จของกลุ่ม (Team scores and team recognition) ในขั้น
สุดทา้ยของแต่ละสัปดาห์  ครูจะรวบรวมคะแนนกลุ่ม ซ่ึงไดจ้ากการน าเอาคะแนนท่ีสมาชิกแต่ละ
คนไดรั้บจากการท าแบบทดสอบประจ าเร่ืองมาหาคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม เกณฑก์ารใหร้างวลั
แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบั 1 กลุ่มชนะเลิศ  ระดบั 2 กลุ่มรองชนะเลิศ  และระดบั 3 กลุ่มดี  โดย
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  จะไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณเป็นรางวลั  

   การสอนกลุ่มยอ่ย (Teaching Group) ทุก ๆ วนัครูจะใชเ้วลาประมาณ 10 - 15 นาที 
ในการสอนกลุ่มยอ่ย โดยเลือกนกัเรียนจากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเรียนเน้ือหาเดียวกนัมารวมกนั เพื่อให้
ขอ้แนะน าหรือสาธิต เพื่อให้การเรียนเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและตรงตามวตัถุประสงค ์และเพื่อให้
นกัเรียนเขา้ใจความคิดรวบยอดท่ีส าคญัของการเรียนนั้น ๆ ส่วนนกัเรียนคนอ่ืน ๆ ก็ปฏิบติัของ
ตนเองไปเร่ือย ๆ การทดสอบขอ้เทจ็จริง (Facts tests) จะท าสัปดาห์ ละ 2 คร้ัง  ใชเ้วลาคร้ังละ 3 
นาที โดยนกัเรียนจะรับเอกสารเพื่อไปเตรียมตวัศึกษาท่ีบา้นก่อนท าการทดสอบ การสอนรวมกนัทั้ง
ชั้น (Whole- Class units) ครูจะท าการสอนสรุปบทเรียนใหก้บันกัเรียนทั้งหอ้ง โดยให้ครอบคลุม
เน้ือหาและทกัษะต่างๆ ของบทเรียน    
        2. พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม 
          ประภาพร เหลืองช่วยโชค (2560 : 12-41-12-44 ) กล่าววา่ เม่ือบุคคลอยูใ่นกลุ่ม 
เขาจะประพฤติตวัแตกต่างจากเม่ืออยูล่  าพงั ค  าถามซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาทางจิตวทิยาสังคม
คือ ผูอ่ื้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราในลกัษณะใด ในท่ีน้ีจะอธิบายถึงตวัอยา่งของอิทธิพลร่วม 3 
เร่ืองดว้ยกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
           2.1 การหนุนทางสังคม (Social Facilitation) การศึกษาภาคสนามของทริพ
เพล็ทท ์(Triplett, 1898) พบวา่ นกัข่ีจกัรยานจะข่ีจกัรยานเร็วข้ึนเม่ือมีผูอ่ื้นอยูด่ว้ย เม่ือเปรียบเทียบ
กบัการข่ีจกัรยานตามล าพงั และการทดลองในหอ้งทดลองเพื่อทดสอบขอ้สังเกตดงักล่าว  โดยบอก
ใหเ้ด็กๆมว้นคนัเบด็ตกปลาใหเ้ร็วท่ีสุด ปรากฏวา่เม่ือมว้นเอน็คนัเบด็ตกปลาพร้อมกบัคนอ่ืนๆ 
เด็กๆมว้นได ้เร็วกวา่เม่ือท างานคนเดียว การทดลองล าดบัต่อๆมาปรากฏผลเช่นเดียวกนั 
        จึงสรุปไดว้า่ การมีผูอ่ื้นอยูด่ว้ยในขณะท่ีบุคคลท างาน จะท างานมีประสิทธิภาพ
ดีกวา่ การท างานคนเดียว ซ่ึงในภายหลงัฟรอยด ์อลัลพ์อร์ท เรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ การหนุนทาง
สังคม 
         2.2 ประสิทธิผลการแกปั้ญหาและการเรียนรู้ของบุคคลกบักลุ่ม (Individual 
versus group performance)  
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               ชอว ์(Shaw, 1932) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการแกปั้ญหาของบุคคล
กบัการแกปั้ญหาของกลุ่ม พบวา่ กลุ่มสามารถตอบค าถามหรือแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งมากกวา่บุคคลซ่ึง 
ชอว ์ไดอ้ธิบายวา่ เป็นเพราะในสถานการณ์กลุ่ม ไดมี้การตรวจสอบท่ีผดิ และขจดัขอ้เสนอท่ีไม่
ถูกตอ้งของกลุ่ม นอกจากน้ีเขายงัพบวา่ หากมีสมาชิกคนใดท าผดิหรือตอบผดิ สมาชิกคนอ่ืนๆของ
กลุ่มจะพบค าตอบหรือขอ้เสนอท่ีผดินั้นและช่วยแกไ้ด ้
     การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเรียนรู้ของบุคคลกบักลุ่ม ยเูกอร์  
(Yuker, 1955) ไดท้ดลองเก่ียวกบัการจ าเน้ือเร่ือง ผูรั้บการทดลอง 160 คน ฟังเล่าเร่ือง “ War of the 
Ghosts “ หลงัจากฟังจบแลว้ ผูรั้บการทดลองตอ้งเล่าเร่ือง ท่ีไดฟั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ผล
การศึกษาพบวา่ กลุ่มจะเรียนไดดี้กวา่รายบุคคลในงานท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 1) บุคคลหลายคนสามารถ
ท างานไดโ้ดยไม่เป็นอุปสรรคต่อผูอ่ื้น 2) สามารถถูกท าไดโ้ดยรวมเอาผลงานของแต่ละคนเขา้
ดว้ยกนั และ 3) อยา่งนอ้ยบางส่วนของค าตอบของปัญหาไม่ข้ึนต่อกนั 
  กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การมีผูอ่ื้นอยูด่ว้ยมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในลกัษณะของ
การหนุนทางสังคม อยา่งไรก็ตามการแกปั้ญหา และการเรียนรู้แบบกลุ่มมีประสิทธิผลมากกวา่
รายบุคคล  
 เทคนิค 7 ค่ำนิยมทีด่ี (A ย่อมำจำก Attitude) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใชว้ธีิการสอนเพื่อ
การปลูกฝังเจตคติ ค่านิยมท่ีดี เก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
และค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงัน้ี 
  1.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
  2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
  3.  มีวนิยั 
  4.  ใฝ่เรียนรู้ 
  5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
  7.  รักความเป็นไทย 
  8.  มีจิตสาธารณะ 
  เทคนิคค่านิยมท่ีดีน้ี มีหลกัการท่ีส าคญัพอสังเขปดงัน้ี 
                    1.  กระบวนกำรสร้ำงค่ำนิยม  
             กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวชิาการ ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กรมสามญั และกรมการศึกษาเอกชน ไดส้นบัสนุนใหมี้การพิจารณาน ากระบวนการเรียนรู้
ต่างๆไปใชใ้นการเรียนการสอน โดยเสนอแนะกระบวนการท่ีครูควรใช ้12 กระบวนการ ดว้ยกนั 
กระบวนการหน่ึงท่ีเป็นกระบวนการส าคญัคือ กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการน้ีเป็น
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กระบวนการท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกเกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของค่านิยมดว้ยตนเอง  
มีรายละเอียดดงัน้ี (กรมวชิาการ, 2534  ; อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2552 : 118-128) 

         1.1 สังเกต ตระหนกั 
             ผูเ้รียนพิจารณาการกระท าท่ีเหมาะสมและการกระท าท่ีไม่เหมาะสม รับรู้

ความหมาย จ าแนกการกระท าท่ีแตกต่างกนัได ้
         1.2 ประเมินเชิงเหตุผล 
             ผูเ้รียนใชก้ระบวนการกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์วจิารณ์ การ

กระท าของตวัละครหรือบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ วา่ เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด 
         1.3 ก าหนดค่านิยม 
             ผูเ้รียนแต่ละคนแสดงถึงความเช่ือ ความพอใจในการกระท าท่ีควรกระท า ใน

สถานการณ์ต่างๆ พร้อมเหตุผล 
          1.4 วางแผนปฏิบติั 

             ผูเ้รียนช่วยกนัก าหนดแนวปฏิบติัในสถานการณ์จริง โดยมีครูร่วมรับทราบ
กติกา  การกระท า และส ารวจส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการจะไดรั้บเม่ือไดก้ระท าดีแลว้ เช่น การไดป้ระกาศ
ช่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับ 
   2. ค่ำนิยมอะไรทีค่วรพฒันำ 
   วลยั พานิช (2549 : 161-162) กล่าววา่ ครูสังคมศึกษาควรวเิคราะห์หลกัสูตรสังคม
ศึกษา  ท่ีจะสอนวา่มีค่านิยมอะไร โดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คุณภาพของนกัเรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีขอ้เสนอเก่ียวกบัค่านิยมท่ีควรพฒันาในสาระท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี
   สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวติในสังคม ค่านิยมส าคญัท่ี
ควรพฒันา คือ การยดึมัน่ในหลกัประชาธิปไตย มีระเบียบวนิยั การเคารพต่อกฎหมาย/กติกา ความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสังคม มีความยติุธรรม ความสามคัคี มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ความ
ภาคภูมิใจในชาติ  การหวงแหนมรดกของชาติ ความเสมอภาค  เสรีภาพ สันติภาพ เคารพในสิทธิ
มนุษยชน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผกูพนักบัทอ้งถ่ิน/ชุมชน/ประเทศ ความรัก
สันติภาพ รักการแสวงหาความรู้พร้อมท่ีจะเป็นผูฟั้งท่ีดี เป็นตน้ 

   ในส่วนของกำรจัดกจิกรรมเพ่ือพฒันำค่ำนิยม มีนกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอ
กระบวนการ เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาค่านิยมไวห้ลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นเน้ือหาสาระท่ี
ครูวเิคราะห์วา่ สามารถสอดแทรกการพฒันาค่านิยมได ้ซ่ึงอาจเป็นขั้นน า ขั้นสอนหรือขั้นสรุปได ้
กระบวนการจดักิจกรรมต่อไปน้ีลว้นเป็นกิจกรรมท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง นกัเรียนฝึกการ
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วเิคราะห์หาเหตุผลของตนเอง มีความเขา้ใจผูอ่ื้นโดยเช่ือมโยงสู่การพฒันาค่านิยมในการยอมรับ   
เห็นคุณค่า และอาจน าไปสู่การปฏิบติัได ้ดงัน้ี (วลยั พานิช. 2549 : 162-165) 
    1. การคน้หาค่านิยมดว้ยตนเอง 
    2. การคน้หาค่านิยมของผูอ่ื้น 
    3. การอภิปรายหรือสนทนาเก่ียวกบัปัญหาทางจริยธรรม 
    4. การวเิคราะห์หาเหตุผล 
   ทั้งน้ีในการคน้หาค่านิยมดว้ยตนเอง เป็นวธีิการท่ีนกัเรียนไดต้ระหนกัถึงค่านิยม
ของตนเอง ซ่ึงมีหลายวธีิการ ดงัน้ี 
    1. การถามใหน้กัเรียนไดคิ้ดเก่ียวกบัเร่ืองราวหรือนิทานหรือภาพยนตร์หรือ
เหตุการณ์ โดยใหน้กัเรียนเล่าถึงพฤติกรรมของตวัเอกของเร่ืองต่างๆ แลว้ถามวา่ท าไมบุคคลนั้นจึงมี
พฤติกรรมเช่นนั้น อะไรคือส่ิงท่ีบุคคลนั้นยดึถือ แลว้โยงมาถึงตวันกัเรียนโดยให้นกัเรียนแสดงออก 
ถา้นกัเรียนอยูใ่นเหตุการณ์นั้นๆ หรือไดรั้บประสบการณ์เหมือนกบับุคคลในเร่ือง นกัเรียนจะท า
อยา่งไร แลว้ท าไม    ถึงท าเช่นนั้น 
    2. เอกสารค่านิยม (value sheet) ใชเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงๆ โดยน ามาจาก
บทความ ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์สารสาร การ์ตูน หรือภาพถ่าย แลว้ถามค าถามท่ีเนน้เก่ียวกบัค่านิยม 
เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ิจารณาแลว้เขียนถึงค่านิยมของตนเอง 
    3. การจดัล าดบั กิจกรรมน้ีนกัเรียนมีโอกาสเลือกเหตุการณ์หรือการกระท าบน
พื้นฐานค่านิยมของตนเอง จดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั อาจน าเร่ืองราวจากภาพหรือบทความ
ต่างๆมาใช ้
    4. การลงคะแนน เป็นการให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย โดยใหย้ก
มือแสดงความคิดเห็นและตั้งค  าถามวา่มีใครเห็นดว้ยวา่...มีใครไม่เห็นดว้ยวา่...หรือมีใครยงัไม่แน่ใจ 
    5. การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการน าเอาความรู้สึกของนกัเรียนมาน าเสนอให้
ปรากฏ ขั้นตอนการจดับทบาทสมมติใหน้กัเรียนแสดง ไดแ้ก่ ครูแนะน าให้นกัเรียนสนใจการแสดง
บทบาทสมมติเป็นการเตรียมความพร้อม เลือกบทบาทท่ีแสดง ใหน้กัเรียนคนอ่ืนๆสังเกตการณ์การ
จดัการต่างๆ ในการแสดงบทบาทสมมติ จดัฉาก จดัการแสดง อภิปรายและประเมิน จดัการแสดงอีก
คร้ัง สรุปผล 
                 3. กระบวนกำรสอนค่ำนิยมและจริยธรรม 
                    โกวทิ ประวาลพฤกษ ์(2532 ; อา้งถึงใน วลยั พานิช รวบรวม. 2549 : 118) ได้
เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาค่านิยมและจริยธรรมไวว้า่ ควรเร่ิมตน้ดว้ยการพฒันาเหตุผล 
เชิงจริยธรรม ผูเ้รียนสามารถพฒันาไดด้ว้ยการฝึกประเมินปัญหาเชิงจริยธรรม และด าเนินการสอน
ตามขั้นตอน ดงัน้ี  
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    1.1 ก าหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีพึงปรารถนา 
    1.2 เสนอตวัอยา่งพฤติกรรมในปัจจุบนั 
    1.3 ประเมินปัญหาเชิงจริยธรรม 
    1.4 แลกเปล่ียนผลการประเมิน 
    1.5 ฝึกพฤติกรรมโดยมีผลส าเร็จ 
    1.6 เพิ่มระดบัความขดัแยง้ 
    1.7 ใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง 
    1.8 กระตุน้ใหผู้เ้รียนยอมรับตวัเอง  
   4. แนวทำงในกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมค่ำนิยม  
       ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติไดน้ าเสนอการปลูกฝังค่านิยมไวว้า่ 
เน่ืองจากค่านิยมเป็นเร่ืองของจิตใจ จึงนบัวา่เป็นเร่ืองท่ีล าบากยิง่ในการท่ีจะปลูกฝังและสร้างเสริม
ใหเ้กิดข้ึน และจะตอ้งใชก้ลวธีิหลายแนวประกอบกนั ในท่ีน้ีขอเสนอแนะแนวทางในการปลูกฝัง
และสร้างเสริมค่านิยมบางประการดงัต่อไปน้ี (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ. 2551 : 
20-23)  
    1. ผูป้ฏิบติังานปลูกฝังสร้างเสริมค่านิยมท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
                      หมายถึง  ผูท่ี้จะปฏิบติังานปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมใหแ้ก่ผูอ่ื้นนั้น ตนเอง
จะตอ้งมีมโนทศัน์ท่ีดีและมีความศรัทธาต่อค่านิยมเหล่านั้นเสียก่อนเบ้ืองตน้ เพื่อจะไดป้ระพฤติ
ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น เพราะถา้หากผูท้  าหนา้ท่ีปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมมิไดป้ฏิบติั
ตนตามลกัษณะของผูท่ี้มีค่านิยมท่ีดีตามแบบท่ีตนอบรมสั่งสอนแลว้ ความศรัทธาเช่ือถือในค่านิยม
นั้นก็ยอ่มจะไม่เกิดข้ึน 
    2. การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

  เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลอยา่งยิง่ในการสร้างเสริมค่านิยมใหแ้ก่บุคคลใน 
สังคม ดงันั้นปัจจยัส าคญัในการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมอยา่งหน่ึงก็คือ การจดัส่ิงแวดลอ้มทุก
อยา่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น “คน” ใหเ้อ้ือต่อการพฒันาค่านิยม เช่น ผูใ้หญ่ บิดามารดา 
ครูอาจารย ์และผูบ้ริหารทุกระดบั จะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูน้อ้ยหรือผูเ้ยาวท์ั้งหลาย มิฉะนั้นการ 
รณรงคเ์ร่ืองค่านิยมก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะสัมฤทธิผล นอกจากนั้นตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆดว้ย 
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีจดักนัอยูใ่นสังคมนั้นๆ 
    3. การใหค้วามรู้เร่ืองค่านิยมท่ีจะปลูกฝัง 

  หมายถึง การใหผู้ท่ี้จะไดรั้บการปลูกฝังสร้างเสริมค่านิยมไดรู้้จกัหรือเขา้ใจวา่  
ค่านิยมตอ้งการนั้นคืออะไร มีลกัษณะอยา่งไร และจะมีวธีิการอยา่งไรจึงจะสามารถปฏิบติัตาม
ค่านิยมเหล่านั้นได ้
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    4. การสร้างความส านึกท่ีจะปฏิบติัตามค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
  หมายถึง การท าใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งจะปลูกฝังสร้างเสริมค่านิยมไดเ้กิดความ 

ส านึกวา่ แนวการประพฤติปฏิบติัท่ีกระท าอยูเ่ดิมนั้น ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ เม่ือเป็นเช่นน้ีตนเองสมควรจะตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยการปฏิบติั
ตามค่านิยมท่ีพึงประสงค ์การท าใหเ้กิดความส านึกในความบกพร่องท่ีมีอยูแ่ละยอมรับปฏิบติัตาม
ค่านิยมดงักล่าวน้ี อาจกระท าไดโ้ดยอาศยักิจกรรมหลายแบบ เช่น การใหว้ิจารณ์ตนเองจนเกิด      
สัจการแห่งตน (Self-realization) และการจดัใหมี้กิจกรรมสังคมมิติ (Socio-metric) เป็นตน้ 
    5. การฝึกและปฏิบติัตามค่านิยมท่ีจะปลูกฝัง 
    หมายถึง  การใหผู้ท่ี้จะไดรั้บการปลูกฝังสร้างเสริมค่านิยมไดรั้บการฝึกฝน
กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงควรเป็นกิจกรรมง่ายๆสามารถน าไปใชใ้นชีวติ 
ประจ าวนัได ้มีความสัมพนัธ์กบัปัญหา และช่วยแกปั้ญหาทั้งส่วนตวัและสังคม ตลอดจนประเทศ
ชาติไดด้ว้ย นอกจากนั้นส่ิงส าคญัอีกอยา่งคือ การส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีโอกาสจะอ านวย เช่น การบ าเพญ็ประโยชน์ต่างๆ การเขา้วดัฟังเทศน์ การปฏิบติั
ตามระเบียบวนิยัและการท างานอดิเรก เป็นตน้  
   ดนยั ไชยโยธา (2546 : 18) ไดก้ล่าวถึงการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีวา่ อาจท าได ้2 วธีิ 
ดงัน้ี 
    1) วธีิการแห่งศรัทธา คือ วธีิการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีดีตั้งแต่ภายใน
ครอบครัว เพื่อนบา้น โรงเรียน ชุมชน ส่ือมวลชน ผูน้ าชุมชน เป็นตน้ โดยใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ี
ถูกตอ้งแก่เด็ก   แลว้เด็กจะมีค่านิยมท่ีดีท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมไปดว้ย
ศรัทธาเอง 
    2) วธีิการแห่งปัญญา คือ วธีิการช้ีแนะใหเ้ด็กๆไดรู้้จกัใชค้วามคิดสติปัญญาของ
ตนเอง ใคร่ครวญพิจารณาเลือกค่านิยมดว้ยตนเอง เพื่อให้เด็กยอมรับค่านิยมท่ีดีนั้นดว้ยเหตุผล 
   5. ค่ำนิยมทีด่ี 

       5.1 มีทศันคติ และค่ำนิยมทีด่ี  
           พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ.ปยุตโต) (2532 : 40-41) ไดแ้สดงปาฐกถาธรรม เร่ือง 

รุ่งอรุณของการศึกษา หรือแสงเงินแสงทองของชีวติท่ีรุ่งเรืองดีงาม มี 8 ประการ ซ่ึงประการหน่ึงท่ี
ส าคญัคือ 

           มีทศันคติ และค่ำนิยมทีด่ี หลกัขอ้น้ีส าคญัมาก เพราะชีวติและสังคมจะด าเนิน
ไปอยา่งไร จะเป็นไปตามทศันคติ และค่านิยม คนในสังคมมีค่านิยมอยา่งไร ก็หนัเหวถีิของสังคม
ไปอยา่งนั้น เช่น ในการมองภาพความเจริญ ถา้คนในสังคมมีค่านิยมในการผลิต ก็มองภาพความ
เจริญอยา่งนกัผลิตวา่ เจริญอยา่งเขา คือ ท าไดอ้ยา่งเขา ถา้มีค่านิยมบริโภค ก็มองภาพความเจริญ
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แบบนกับริโภควา่ เจริญอยา่งเขา คือ มีกินมีใชอ้ยา่งเขา เราตอ้งการสร้างค่านิยม และทศันคติท่ี
ถูกตอ้ง ทศันคติและค่านิยมท่ีถูกตอ้งเร่ิมดว้ยอะไร ทศันคติและค่านิยมท่ีถูกตอ้ง ตามหลกัของ    
พระพุทธศาสนา เร่ิมดว้ยการมองส่ิงทั้งหลายตามเหตุปัจจยั ซ่ึงเป็นท่าทีของจิตใจท่ีน ามาซ่ึงปัญญา
และการกระท าตามเหตุตามผล เพราะเช่ือการกระท าท่ีเป็นไปตามกระบวนการของเหตุผลวา่ ท าเหตุ
อยา่งไร ผลเกิดอยา่งนั้น ซ่ึงก็คือหลกักรรมในพระพุทธศาสนา หลกักรรมน้ีใชก้บัชีวติของคนทัว่ไป 
พื้นฐานกวา่นั้นก็คือหลกัปฏิจจสมุปบาทซ่ึงมองลึกลงไปอีก แต่ทั้งหมดน้ีก็เป็นกระบวนการของเหตุ
ปัจจยัทั้งนั้น 

            5.2 ควำมรับผดิชอบต่อหน้ำที่ 
        ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานท่ีผา่นมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดท้รงตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาเด็กและ
เยาวชนอยา่งยิง่ ดงัจะเห็นไดจ้ากแนวพระราชด าริ ท่ีไดพ้ระราชทานผา่นพระบรมราโชวาทและ   
พระราชด ารัสในโอกาสต่างๆตลอดมา ผูว้จิยัจึงขออญัเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของ
พระองคท์่านส่วนหน่ึงในเร่ืองควำมรับผดิชอบต่อหน้ำที ่มีรายละเอียดดงัน้ี (พระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 2543 : 44 ) 

         พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู นกัเรียนโรงเรียนไกลกงัวล       
วนัท่ี 7 มิถุนายน 2521 ความวา่ 

“…หน้าท่ีส าคัญของนักเรียนอยู่ ท่ีเรียนให้เตม็ก าลัง และให้ส าเร็จ การจะเรียน          
ให้ได้อย่างนั้น จะท าอย่างไร. กต้็องเข้าใจว่า เราจะต้องมวิีชาส าหรับสร้างตัว            
ให้มคีวามสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า. ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้น  
จะไม่มโีอกาส จะท าให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มคีวามรู้                
ติดตัว. เม่ือเข้าใจอย่างนีแ้ล้ว จะได้รักเรียน ขยนัเรียนด้วยความบากบั่น              
อดทน เพราะรู้ซ้ึงถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้. การท่ีจะเรียนให้ดี            

                      ให้รู้วิชาแจ่มแจ้งลึกซ้ึงได้นั้น นอกจากจะอยู่ ท่ีความต้ังใจและความหมัน่เพียร         
แล้ว ยงัอยู่ทีความมสัีมมาคารวะความฉลาดท่ีจะท าตัวให้เป็นท่ีเมตตาเอน็ดู              
ของครูด้วย. ถ้าท าตัวดี มคีวามอ่อนน้อมเคารพเช่ือฟังครู เอาใจใส่ช่วยเหลือครู         
ในกิจต่างๆ แม้เลก็น้อยกไ็ม่น่ิงดูดายหรือเฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีในกาย        
ในใจของตัว จะรักใคร่เหมือนเป็นท้ังลูกท้ังศิษย์ จะยินดีส่ังสอนอบรมความรู้         
ความดีทุกอย่างให้โดยเตม็ใจและจริงใจ ให้เล่าเรียนส าเร็จผลได้เตม็เป่ียม.              
 จึงขอให้จ าไว้และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน...” 
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    5.3 จิตส ำนึกในกำรศึกษำ 
    พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) (2535 : 89-91) ไดเ้ทศน์แนวคิดเร่ือง
จิตส ำนึกในกำรศึกษำ ความวา่ 
                         จิตส านึกในการศึกษา ท่ีวา่เป็นความใฝ่ท่ีจะฝึกฝนพฒันาตวัเอง ท าชีวิตของ
ตวัเองใหดี้ข้ึนน้ี โยงไปถึงการใฝ่รู้หรือความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ เพราะฉะนั้นคนท่ีมีจิตส านึกใน
การศึกษา ตอ้งมีการฝึกฝนพฒันาตนก็จะใฝ่เรียนรู้ และมีจิตใจท่ีมองอะไรดว้ยความรู้สึกท่ีจะเรียน
รู้อยูเ่สมอ 
                         โดยนยัน้ี การท่ีจะฝึกฝนพฒันาตนจึงคลุมไปในตวัเองถึงการท่ีจะตอ้งเรียนรู้  
เราจะเรียนรู้จากส่ิงต่างๆท่ีแวดลอ้ม จากส่ิงท่ีเขา้มาซ่ึงเราไดป้ระสบทุกอยา่งเม่ือเขา้ไปเก่ียวขอ้ง   
พบเห็นสถานการณ์อนัใดก็ตามคนท่ีมีจิตส านึกในการศึกษาจะไดเ้รียนรู้วา่ อนัน้ีมีอะไรท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตของตนบา้ง แลว้น ามาฝึกฝนพฒันาตนเอง ปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดียิง่ข้ึน 
                         จิตส านึกในการศึกษา จะเปล่ียนแปลงลกัษณะจิตใจ และท่าทีต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งหมด จากลกัษณะท่าทีสนองตอบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือประสบการณ์ในแบบชอบชงั มาสู่การ
เรียนรู้ และการเรียนรู้ก็คือ แก่นของการศึกษา ซ่ึงสร้างข้ึนดว้ยจิตส านึกในการศึกษาน้ีซ่ึงท าใหม้อง
ทุกอยา่งเป็นการเรียนรู้ 
                         พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) (2541 : 69-70) ไดเ้ทศน์เร่ือง ธรรมนูญชีวติ 
หมวด คนกบัมรรคา โดยไดก้ล่าวถึง คนผูเ้ล่าเรียนศึกษาวา่ คนท่ีเล่าเรียนศึกษา จะเป็นนกัเรียน 
นกัศึกษาหรือนกัคน้ควา้ก็ตาม นอกจากจะพึงปฏิบติัตามหลกัธรรมส าหรับคนท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ คือ จกัร 4  และอิทธิบาท 4  แลว้ ยงัมีหลกัการท่ีควรรู้ และหลกัปฏิบติัท่ีควรประพฤติ
อีก มีหลกัการท่ีส าคญัคือ 
                         ท ำตำมหลกัเสริมสร้ำงปัญญำ ในทางปฏิบติัอาจสร้างปัจจยัแห่งสัมมาทิฏฐิ 
อยา่งขา้งตน้นั้นได ้ดว้ยการปฏิบติัตามหลกัวุฒิธรรม (หลกัการสร้างความเจริญงอกงามแห่งปัญญา)  
4  ประการ  มีหลกัการท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ สัทธสัสวนะ ฟังดูค าสอน คือ เอาใจใส่สดบัตรับฟัง
ค าบรรยาย ค าแนะน าสั่งสอน แสวงหาความรู้ทั้งจากตวับุคคลโดยตรงและจากหนงัสือหรือ
ส่ือมวลชน ตั้งใจเล่ำเรียน คน้ควา้ หมัน่ปรึกษาสอบถาม ใหเ้ขา้ถึงความรู้ท่ีจริงแท ้   
 เทคนิค 8 กำรบูรณำกำร (I ย่อมำจำก Integration) เป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการเรียนรู้ท่ีน าศาสตร์เน้ือหาวชิา
ต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั มาผสมผสานเช่ือมโยงใหก้ลมกลืนเป็นเร่ืองเดียวกนั  มีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสในการคิดวางแผนและลงมือปฏิบติักิจกรรมจริงดว้ย
ตนเอง ไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมท่ีหลากหลายเช่ือมโยงหลายวชิาในเร่ืองเดียวกนั ช่วยให้
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ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วมจากการปฏิบติัจริง มีการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง และน าผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  เทคนิคการบูรณาการน้ี  มีนกัวชิาการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดท่ีส าคญั ดงัน้ี 
   1. บทบำทและกจิกรรมของนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร   
                 ลาร์ดิซาบอลและคณะ (Lardizabal and others. 1970 : 148) กล่าวถึงหลกัในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ควรค านึงถึงกิจกรรมของกระบวนการกลุ่มมาใช ้ดงัน้ี 
       1.1 ควรแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละ 4  คน ท่ีมีระดบัความสามารถท่ี
แตกต่างกนั คือผูเ้รียนมีระดบัความสามารถสูง 1 คน ผูมี้ระดบัความสามารถปานกลาง 2 คน และผูมี้
ระดบัความสามารถต ่า 1 คน ในการแบ่งกลุ่มจะตอ้งให้ผูเ้รียนมีโอกาสเขา้กลุ่ม เพื่อท ากิจกรรมท่ีตน
ถนดัและมีความสนใจ เพื่อใหแ้ต่ละกลุ่มมีความเหมาะสม และมีความสามารถพอๆกนั  
                    1.2 แต่ละกลุ่มเลือกคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยประธาน รองประธาน 
คณะกรรมการเลขานุการ  

       1.3 มีการประชุมร่วมกนัภายในกลุ่มเพื่อวางแผนในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
        1.4 สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มจะตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ในการท ากิจกรรม
ตามท่ีได ้วางแผนไว ้โดยท่ีนกัเรียนมีบทบาทในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดงัน้ี  
      1.4.1 มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และการคิดในทุกๆ
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้อยา่งเป็นธรรมชาติเหมือนสถานการณ์ในชีวติจริง 
      1.4.2 ศึกษาคน้ควา้ปฏิบติัดว้ยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ด าเนินการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เพื่อใหก้ารเรียนเป็นไปอยา่งสนุกต่ืนเตน้มีชีวิตชีวาและทา้ทายอยูต่ลอดเวลา  
     1.4.3 เรียนในหอ้งเรียน (Class) และสถานการณ์จริง(Reality) เพื่อพฒันา
สังคม  
     1.4.4  กระฉบักระเฉงวอ่งไวในการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  
     1.4.5 ท างานดว้ยความร่วมมือร่วมใจ ทั้งงานเดียว งานคู่ หรืองานกลุ่ม ดว้ย
ความ เตม็ใจและดว้ยเจตคติท่ีดีต่อกนั  
     1.4.6 ตอบค าถามส าคญัหรือค าถามหลกัท่ีเป็นตวัก าหนดประสบการณ์ของ
ตนเองหรือประสบการณ์ในชีวติจริง  
     1.4.7 มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมท าส่ิงใหม่ท่ีมี
ประโยชน์  
     1.4.8 มีความสามารถในการส่ือสารเช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน มีทกัษะทาง
สังคม รวมทั้งมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนในกลุ่ม ในห้องเรียนและครู  
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     1.4.9 สามารถสร้างองความรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและ
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ทั้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนในกลุ่ม ในห้องเรียนและครู 
   สรุปไดว้า่ ครูจะตอ้งเป็นผูเ้สริมสร้างความรู้ใหก้บันกัเรียน โดยสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
ในดา้นความสามารถดา้นสติปัญญา อารมณ์ สังคม ความพร้อมของร่างกาย จิตใจ และสร้างโอกาส
ท่ีผูเ้รียนเกิดการเรียนดว้ยการเรียนท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง 
   2. กำรบูรณำกำรควำมรู้ในโรงเรียนกบัชีวติจริงของนักเรียน 
           สิริพชัร์ เจษฎาวโิรจน์ (2559 : 30) กล่าววา่ ในการจดัการเรียนการสอน “ความรู้” 
เป็นส่ิงท่ีผูส้อนทุกคนปรารถนาใหเ้กิดข้ึนภายในตวันกัเรียน แต่ความรู้นั้นไม่ควรเป็นส่ิงท่ีท าให้
นกัเรียนเกิดความแปลกแยกกบัชีวติจริง เพราะจะท าใหน้กัเรียนไม่เห็นคุณค่า ไม่มีความหมาย และ
ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่ตวันกัเรียน ดงันั้น ส่ิงท่ีครูผูส้อนหรือให้นกัเรียนเรียนรู้ในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา ควรเช่ือมโยงใหส้ัมพนัธ์กบัชีวติของนกัเรียน และเป็นส่ิงท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนในการ
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณลกัษณะของนกัเรียน จะท าใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและความ 
หมาย ของส่ิงท่ีเรียน อีกทั้งเป็นแรงจูงใจใหน้กัเรียนเกิดความตอ้งการในการเรียนรู้ส่ิงอ่ืนๆเพิ่มมาก
ข้ึน เช่น การสอนเร่ืองอาหาร การป้องกนัโรคติดต่อ การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลย ี ส่ิงเหล่าน้ี เม่ือ
เรียนรู้ในห้องเรียนแลว้ ครูควรเช่ือมโยงให้นกัเรียนน าไปใชใ้นชีวติของเขา 
       3. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 6 ขั้นตอน 

      การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 6 ขั้นตอนมี
ดงัน้ี   (ผกามาศ พีธรากร. 2558 : 92-93) 

       ขั้นตอนที ่1 การก าหนดความรู้ (Knowledge Identification)  
           การก าหนดความรู้เป็นการก าหนดความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกในชั้นเรียน      
ท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practice : CoPs) ซ่ึงมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั 
โดยการก าหนดความรู้เกิดจากความตอ้งการของสมาชิกทั้งหมดเป็นส าคญั เพื่อความรู้นั้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนและสอดคลอ้งตามความตอ้งการของสังคม 
       ขั้นตอนที ่2 การสืบคน้ความรู้ (Knowledge Capture) 
          การสืบคน้ความรู้เป็นกระบวนการศึกษา คน้ควา้ สืบเสาะ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้ภายในบุคคลและความรู้ภายนอกบุคคล โดยอาศยัเคร่ืองมือและวธีิการต่างๆ 

       ขั้นตอนที ่3 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 
            การสร้างความรู้เป็นกระบวนการท่ีสมาชิกผูด้  าเนินการจดัการความรู้ ไดท้  าการ
วเิคราะห์ ความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการสืบคน้ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้ โดยการสร้างความรู้  ให้
ใหม่ดว้ยตนเอง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
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      ขั้นตอนที ่4  การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing) 
           การจดัเก็บความรู้เป็นกระบวนการท่ีสมาชิกผูด้  าเนินการจดัการความรู้ ท าการ
จดัเก็บหรือบนัทึกความรู้ใหม่ท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้ยูใ่นลกัษณะความรู้ภายในบุคคล  และความรู้
ภายนอกบุคคล โดยจดัเก็บหรือบนัทึกในส่ือและเทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 
       ขั้นตอนที ่5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
           การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการน าความรู้ใหม่ท่ีสร้าง
และจดัเก็บมาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้กิดการต่อยอดความรู้ใหสู้งข้ึน ขยายฐาน 
ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ตลอดจนน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ใหก้วา้งขวางและมีประโยชน์มากข้ึน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้จะอาศยัวธีิการส่ือสารและเทคโนโลยปีระเภทต่างๆในการด าเนินการ 
       ขั้นตอนที ่6 การประเมินผลความรู้ (Knowledge Evaluation) 

                   การประเมินผลความรู้เป็นกระบวนการวดัผลและประเมินผล ทั้งการประเมิน
ตนเอง (Self-assessment) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินความรู้
การประเมินกระบวนการ การติดตาม ทั้งน้ีสามารถประเมินผลระหวา่งด าเนินการ (Formative 
Evaluation) และประเมินผลหลงัการด าเนินการ (Summative Evaluation) เพื่อใหท้ราบการจดัการ
ความรู้ การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกและสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร 
มากนอ้ยเพียงใด และมีความคิดเห็นเป็นอยา่งไร 
   4. ข้อควรค ำนึงในกำรสอนแบบบูรณำกำร 
      สิริพชัร์ เจษฎาวโิรจน์ (2559 : 30) ไดเ้สนอวา่ ในการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
    1) ผูเ้รียนมีความส าคญัมากกวา่เน้ือหาสาระ ฉะนั้นควรเนน้การพฒันา
บุคลิกภาพในทุกๆดา้น การเสริมสร้างพื้นฐานของผูเรียน ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอดท่ีชดัเจน
    2) หวัขอ้เร่ืองตอ้งสัมพนัธ์กบัเร่ืองอ่ืนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง หวัขอ้ยอ่ย และ
ความคิดรวบยอดท่ีจะน ามาบูรณาการร่วมกนันั้น ควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน
    3) กิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นปัญหาในชีวติจริงและต่อเน่ืองกนั จดั
กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัสังเกต วเิคราะห์ วจิารณ์ และอภิปรายดว้ยเหตุผล ใชก้ระบวนการกลุ่ม 
และกระบวนการประชาธิปไตย 
    4) สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนและนอกหอ้งเรียนใหท้า้ทาย และเร้าความสนใจ
ของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยความสบายใจ 
    5) จดัประสบการณ์ตรงใหแ้ก่ผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม เขา้ใจง่าย ส่งเสริมใหมี้โอกาสไดป้ฏิบติัจริงจนเกิดความสามารถและทกัษะท่ีติดเป็นนิสัย
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    6) ในการสอนแต่ละคร้ัง ควรสอดแทรกคุณสมบติัท่ีตอ้งการเนน้ในตวัผูเ้รียน 
ครูควรเป็นแบบอยา่งในการแสดงพฤติกรรมท่ีมีการบูรณาการใหน้กัเรียนเห็น 
   ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าเทคนิค TUANCHAI มาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน
หลายวธีิการ ไดแ้ก่  กระบวนการกลุ่ม เทคนิคการต่อเร่ืองราว (Jigsaw) กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Process) เทคนิคการเล่ารอบวง (Roundrobin) แผนผงัความคิด (Mind Mapping) 
สถานการณ์จ าลอง (Simulation Technique) กระบวนการเรียนความรู้ความเขา้ใจ วธีิการสอนแบบ
อภิปราย (Discussion Method) เทคนิค KWL Plus กระบวนการฉนัทามติ (Consensus Process) 
วธีิการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (Confrontation Process) 
เทคนิคหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) การเรียนการสอนตามวฏัจกัร 4  MAT การสอนโดยใช้
กรณีศึกษา (Case Study Method) วธีิสอนแบบโครงงาน (Project Method) การสอนโดยใชโ้มเดล
ซิปปา (CIPPA Model) การสอนโดยใชเ้กม (Game-Based Learning) เทคนิคคู่คิด (Think Pair 
Share) เทคนิคแบ่งปันความส าเร็จ (Students Teams Acheivement Division ) หรือ STAD กระบวน 
การสร้างค่านิยม วธีิสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การสอนโดยการสร้าง
เร่ือง (Storyline Method) เทคนิคช่วยกนัคิดช่วยกนัเรียน (TAI : Team Assisted Individualization)  
 

5. เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 5.1 ควำมหมำยของผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
           จากความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปได ้ดงัน้ี 
  สุดารัตน์ นนทค์ลงั (2549 : 9) ไดส้รุปไวว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เป็นแบบ 
ทดสอบ ท่ีใชว้ดัความรู้ความสามารถทางสมองหรือสติปัญญาของผูเ้รียนซ่ึงผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้
และเป็นผลเน่ืองมาจากหลกัสูตร วธีิการจดัการเรียนการสอนของผูส้อน วธีิเรียนของผูเ้รียน 
ตลอดจนการใชส่ื้อการเรียนการสอน รวมถึงประสบการณ์ของผูเ้รียนนอกห้องเรียนท่ีผูเ้รียนไดรั้บ 
       สมนึก ภทัทิยธนี (2555 : 73) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง สมรรถภาพ
ของสมองต่างๆท่ีนกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ผา่นมาแลว้ 
       ทิศนา แขมมณี (2557 : 10) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การเขา้ถึง
ความรู้ (Knowledge Attained) การพฒันาทกัษะในการเรียน อาจพิจารณาจากคะแนนสอบท่ี
ก าหนดให ้คะแนนท่ีไดจ้ากงานท่ีครูมอบหมายใหห้รือทั้งสองอยา่ง   
      ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 15) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัวา่ การจดั
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กระบวนการเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงคต์ามท่ีวางไวห้รือไม่ และผลท่ีออกมาจะเป็นไปตาม
สภาพจริง 
      บลูม  (Bloom. 1976 : 201-207)  ไดส้รุปใหเ้ห็นชดัเจนวา่ ผลสัมฤทธ์ิหรือ
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นความสามารถท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมยอ่ย ๆไดใ้น
ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
        1.  ความรู้ความจ า (Knowledge) เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียนเก็บและร าลึกถึง
เร่ืองราวต่าง ๆ  ท่ีไดรั้บการสั่งสอนอบรมมาใชเ้ป็นลกัษณะน้ี  ผูเ้รียนแสดงออกในรูปของการจ า   
และระลึกถึงเร่ืองราวนั้นๆ ได ้
        2.  ความเขา้ใจ  (Comprehensive)  เป็นความสามารถท่ีแสดงออกในลกัษณะของ 
การถ่ายทอดส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้มา  ดว้ยการเขียนหรือกระท าใด ๆ ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
        3.  การน าไปใช ้ (Application)  เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียนน าความรู้ความเขา้ใจ
จากส่ิงท่ีไดรั้บการอบรมสั่งสอนบวกกบัประสบการณ์ต่างๆ ของตน ไปใชใ้นสถานการณ์จริงๆ 
หรือสถานการณ์จ าลองท่ีคลา้ยคลึงกนั 
        4.  การวเิคราะห์  (Analysis)  เป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกใหเ้ห็นได ้ดว้ย
ความสามารถแยกแยะเร่ืองราว  เหตุการณ์  ผลลพัธ์  ผลรวมของปรากฏการณ์ใด ๆ ท่ีประจกัษอ์ยู่
นั้นวา่เกิดจาก  หรือประกอบจากส่วนยอ่ยต่าง ๆ อะไรบา้ง  สามารถวเิคราะห์บางส่วนท่ีส าคญัของ
เร่ืองราวได ้มองเห็นความสัมพนัธ์เก่ียวโยงของปลีกยอ่ยของส่ิงท่ีเรียนรู้ เป็นตน้ 
       5.  การสังเคราะห์  (Synthesis)  เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียนน าเอาส่ิงท่ีเรียนต่าง ๆ 
มาร้อยกรองจดัระเบียบใหม่ใหเ้กิดเป็นโครงสร้าง  เร่ืองราวใหม่ท่ีแปลกกวา่เดิม  มีประสิทธิภาพสูง
กวา่เดิม เป็นลกัษณะของความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์ัน่เอง 
       6.  การประเมินค่า  (Evaluation)  เป็นพฤติกรรมทางปัญญาท่ีสูงท่ีสุดในดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียนวนิิจฉยัเร่ืองราวต่าง ๆวา่ดีหรือไม่ดี  ควรปฏิบติั
หรือไม่ควร  เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เป็นการใชว้ิจารณญาณขั้นสุดยอดนัน่เอง   
  เยาวดี  รางชยักุล วบูิลยศ์รี  (2553 : 16) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง      
ผลการเรียนรู้ดา้นเน้ือหาวชิาและทกัษะต่างๆของแต่ละสาขาวชิา โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาขาวชิา 
ทั้งหลายท่ีไดจ้ดัสอนในระดบัชั้นเรียนต่างๆของแต่ละโรงเรียน        
  จากความคิดเห็นของนกัการศึกษาเก่ียวกบัความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พอสรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นคุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการ
เรียนการสอน  เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรม
หรือจากการสอน  การวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิผลของ
บุคคลซ่ึงแสดงออกในลกัษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถวดัได ้2 แบบ คือ ตามจุดมุ่งหมาย
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และลกัษณะวธีิสอน  กล่าวคือ การวดัดา้นการปฏิบติัและการวดัดา้นเน้ือหา จึงกล่าวไดว้า่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ก็หมายถึง 
คุณลกัษณะ ความรู้ความสามารถทางหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ท่ีเกิด
จากการเรียนการสอนหรือประสบการณ์จากการฝึกอบรมซ่ึงวดัไดจ้ากการแสดงออกของพฤติกรรม
ต่าง ๆ 

 5.2 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

                  ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท สรุปได้
ดงัน้ี (ทิวตัถ ์มณีโชติ. 2549 : 68 -73 และ อนุวติั คูณแกว้. 2550 : 170) 

       5.2.1 แบบทดสอบปรนยั (Objective tests) แบบทดสอบปรนยั (ObjectiveTests) 
แบ่งไดเ้ป็น 4  ชนิด ดงัน้ี 
    1) แบบถูก - ผดิ (True - False Items) เป็นแบบทดสอบท่ีใหผู้ต้อบตดัสินใจ 
เลือกวา่แต่ละขอ้นั้น ถูกหรือผดิ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ขอ้ค าถามเด่ียว และขอ้ค าถามชุดจากสาระ  
ท่ีก าหนด 
    2) แบบจบัคู่ (Matching Items) แบบทดสอบประเภทน้ี เป็นการหาความ 
สัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ขอ้ความ คือขอ้ความท่ีเป็นค าถาม (Premises หรือ Descriptions) กบัขอ้ความ               
ท่ีเป็นค าตอบ 
    3) แบบเติมค า (Completion Items) เป็นขอ้สอบท่ีตอ้งการใหผู้ส้อบเติมค าหรือ 
ขอ้ความสั้น ๆ ในส่วนท่ีเวน้วา่งไว ้ใหเ้ป็นประโยคท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
    4) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) เป็นแบบทดสอบท่ีนิยมใชก้นัมาก 
ส าหรับแบบทดสอบแบบปรนยั เพราะสามารถวดัไดทุ้กระดบัพฤติกรรมของการวดัศกัยภาพทาง
สมอง ขอ้สอบแบบเลือกตอบ เป็นขอ้สอบท่ีนิยมใชม้ากในปัจจุบนัทัว่โลก 
   5.2.2 แบบอตันยั 

              แบบทดสอบอตันยั เป็นแบบทดสอบท่ีใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคิดเห็น จึงเหมาะ
ส าหรับวดัความรู้ขั้นสูงกวา่ความจ าและความเขา้ใจ ขอ้สอบอตันยัแบ่งได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
    1) แบบจ ากดัค าตอบ คือใหน้กัเรียนตอบตามประเด็นท่ีระบุไว ้
                2) แบบไม่จ  ากดัค าตอบ คือใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี 
  จากท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคม
ศึกษาจะตอ้งวดัตามล าดบัขั้นของบลูม และในท่ีน้ีผูว้จิยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 คือ วดัความรู้
ความสามารถทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นความรู้ความจ า ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการน าไปใช ้ โดยการพิจารณา
ใหค้รอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของรายวชิาสังคมศึกษา 
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 5.3 กำรวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
   ชวาล  แพรัตกุล  (2520 : 16)  ไดก้ล่าวถึงการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่  เป็นการ
ตอบสนองความรู้  ทกัษะ และสมรรถภาพของสมองในดา้นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดจ้ากการศึกษาอบรม
สั่งสอนของครู  ส่วนใหญ่จะใหน้กัเรียนเขียนตอบในกระดาษ  การวดัผลชนิดน้ีมีความส าคญัมาก
ในวงการศึกษา  เพราะแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะท าหนา้ท่ีวดัวา่ เด็กเกิดการเรียนรู้
มากนอ้ยเพียงใด  โดยแบบทดสอบชนิดน้ีตอ้งการวดัวา่ ครูไดใ้ชว้ธีิ  เน้ือหาวชิา ไปกระตุน้สมอง
เด็กใหง้อกงามตรงตามความมุ่งหมายของหลกัสูตรไดม้ากนอ้ยเพียงใด  โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement  Test)  ซ่ึงหมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัปริมาณความรู้  
ความสามารถ  ทกัษะ  เก่ียวกบัดา้นวชิาการท่ีเด็กไดเ้รียนรู้มาในอดีตวา่ รับรู้ไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 
   สมบูรณ์  ชิดพงศแ์ละคณะ (2540 : 6-7)  ไดก้ล่าววา่ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทั้ง  3  ดา้น  ดงัน้ี 
           1.  ความคิด (Cognitive  Domain)  เป็นความสามารถของสมองในดา้นการคิด
เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแยกยอ่ยเป็น  6  ขั้น  ดงัน้ี 
         1.1 ความรู้ความจ า (Memory)  เป็นความสามารถในการทรงไว ้ รักษาไว ้               
ซ่ึงมวลประสบการณ์ต่าง ๆ  ในชีวติท่ีรับรู้มา 
         1.2 ความเขา้ใจ (Comprehension)  เป็นความสามารถในการแปรความ  ตีความ  
และขยายความในเร่ืองราว  และเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในชีวติท่ีตอ้งประสบ 
         1.3 การน าไปใช ้(Application)  เป็นความสามารถท่ีน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา
ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาใหม่ 
         1.4  การวเิคราะห์  (Analysis)  เป็นความสามารถในการจบัใจความส าคญัและ
หาความสัมพนัธ์  และหลกัการของส่ิงของเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
         1.5  การสังเคราะห์  (Synthesis)  เป็นความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
เร่ืองราวต่าง ๆข้ึนมาใหม่  โดยใชส่ิ้งเดิมมาดดัแปลงและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพดีกวา่แต่ก่อน 
         1.6 การประเมินค่า  (Evaluation)  เป็นความสามารถในการตดัสินใจ  ตีราคา         
และลงสรุปในเร่ืองราวต่าง ๆ 
        2.  ความรู้สึก  (Affective Domain) เป็นท่าทีท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ  มี  5  ขั้นตอน ดงัน้ี 
       2.1 การรับรู้  (Receiving)  เป็นความรู้สึกฉบัไวในการท่ีจะรับรู้ในส่ิงเร้าต่าง ๆ 
การตอบสนอง (Responding)  เป็นการมีปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้าดว้ยความรู้สึกท่ียนิยอมเตม็ใจและพอใจ 
       2.2 การสร้างคุณค่า  (Valuing)  เป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกมีส่วนร่วม              
ต่อส่ิงต่าง ๆ  ตั้งแต่การยอมรับ  นิยมชมชอบ  และเช่ือถือในส่ิงนั้น 
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      2.3 การจดัระบบ  (Organization)  เป็นการสร้างความคิดรวบยอดของคุณค่า ให้
เกิดมีระบบโดยอาศยัความสัมพนัธ์ของคุณค่าในส่ิงท่ียดึถือ 
      2.4 การสร้างลกัษณะนิสัย  (Characterization)  เป็นการจดัคุณค่าท่ีมีอยูแ่ลว้ ให้
เป็นระบบและยดึถือเป็นลกัษณะนิสัยประจ าตวับุคคล 
       3. ทกัษะ  (Psycho-motor Domain)  เป็นทกัษะในการปฏิบติั  มี  3  ขั้นตอน ดงัน้ี 
    3.1 การเลียนแบบ  (Imitation)  เป็นการเลือกหาตวัแบบท่ีสนใจ 
    3.2 การท าตามแบบ (Manipulation)  เป็นการลงมือท าตามแบบท่ีสนใจ 
    3.3 การหาความถูกตอ้ง  (Precision)  เป็นการตดัสินใจเลือกท าตามแบบท่ีเห็น
วา่ถูกตอ้ง 
    3.4 การท าอยา่งต่อเน่ือง (Articulation)  เป็นการกระท าส่ิงท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งนั้น         
ไดอ้ยา่งเป็นเร่ืองเป็นราว 
    3.5 การท าโดยธรรมชาติ (Naturalization)  เป็นการท าจนเกิดทกัษะสามารถท า
การปฏิบติัไดโ้ดยอตัโนมติัจนเป็นธรรมชาติ 
 5.4  ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
      พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2552 : 98) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไว้
ดงัน้ี 
       5.4.1 วเิคราะห์หลกัสูตรและสร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
   การสร้างแบบทดสอบควรเร่ิมตน้ดว้ยการวเิคราะห์หลกัสูตรและสร้างตาราง 
วเิคราะห์หลกัสูตร เพื่อวเิคราะห์เน้ือหาสาระและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ตารางวิเคราะห์หลกัสูตร  
จะใชเ้ป็นกรอบในการออกขอ้สอบ โดยระบุจ านวนขอ้สอบในแต่ละเร่ืองและพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
วดั 
  5.4.2 ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลการเรียนรู้ท่ีผูส้อนมุ่งหวงัจะให ้     
เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งก าหนดไวล่้วงหนา้ส าหรับเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการ
สอน   และการสร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
  5.4.3 ก าหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวธีิสร้าง 
      โดยการศึกษาตารางวเิคราะห์หลกัสูตรและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผูอ้อกขอ้สอบ
ตอ้งพิจารณาและตดัสินใจเลือกชนิดของขอ้สอบท่ีจะใชว้ดัวา่จะเป็นแบบใด โดยตอ้งเลือกใชช้นิด
ของขอ้สอบท่ีจะใชว้ดัวา่เป็นแบบใด โดยตอ้งเลือกใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และ
เหมาะสม กบัวยัของผูเ้รียน แลว้ศึกษาวธีิเขียนขอ้สอบชนิดนั้น ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัและ
วธีิการเขียนขอ้สอบ 
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  5.4.4 เขียนขอ้สอบ 
     ผูอ้อกขอ้สอบลงมือเขียนขอ้สอบตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นตารางวเิคราะห์

หลกัสูตร และใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยอาศยัหลกัและวธีิการเขียนขอ้สอบ 
                 5.4.5 ตรวจทานขอ้สอบ  
   เพื่อใหข้อ้สอบท่ีเขียนมีความถูกตอ้งตามหลกัวชิา มีความสมบูรณ์ครบถว้นตาม
รายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งพิจารณาทบทวนตรวจทาน
ขอ้สอบอีกคร้ังก่อนท่ีจะจดัพิมพแ์ละน าไปใชต่้อไป 
  5.4.6 จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 
   เม่ือตรวจทานขอ้สอบเสร็จแลว้ใหพ้ิมพข์อ้สอบทั้งหมด จดัท าแบบทดสอบฉบบั
ทดลอง โดยมีค าช้ีแจงหรือค าอธิบายวธีิตอบแบบทดสอบ (direction) และจดัวางรูปแบบการพิมพ ์ 
ใหเ้หมาะสม 
     5.4.7 ทดลองสอบและวเิคราะห์ขอ้สอบ 
       การทดลองสอบและวเิคราะห์ขอ้สอบเป็นวธีิการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบก่อนน าไปใชจ้ริง โดยน าแบบทดสอบไปทดลองกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบั
กลุ่ม ท่ีตอ้งการสอบจริง แลว้น าผลการสอบมาวเิคราะห์และปรับปรุงขอ้สอบใหมี้คุณภาพ โดย
สภาพการปฏิบติัจริงของการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียนมกัไม่ค่อยมีการทดลองสอบและ
วเิคราะห์ขอ้สอบ ส่วนใหญ่น าแบบทดสอบไปใชท้ดสอบแลว้ จึงวเิคราะห์ขอ้สอบเพื่อปรับปรุง
ขอ้สอบและน าไปใชใ้นคร้ังต่อๆไป 
   5.4.8 จดัท าแบบทดสอบฉบบัจริง 
      จากผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ หากพบวา่ขอ้สอบขอ้ใดไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพ 
ไม่ดีพอ อาจจะตอ้งตดัทิ้งหรือปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบใหมี้คุณภาพดีข้ึน แลว้จึงจดัท าเป็น
แบบทดสอบฉบบัจริงท่ีจะน าไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 
      เยาวดี รางชยักุล วบูิลยศ์รี (2553 : 178-179) กล่าวถึงขั้นตอนสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้4  ขั้นตอน ดงัน้ี 
        ขั้นท่ี 1 ก าหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการสอบให้อยูใ่นรูปของวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม โดยระบุเป็นขอ้ๆและใหว้ตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเหล่านั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ
ทั้งหมดท่ีจะท าการทดสอบดว้ย 
        ขั้นท่ี 2 ก าหนดโครงเร่ืองของเน้ือหาสาระท่ีจะท าการทดสอบใหค้รบถว้น 
        ขั้นท่ี 3 เตรียมตารางเฉพาะหรือผงัของแบบทดสอบเพื่อแสดงถึงน ้าหนกัของ
เน้ือหาวชิาแต่ละส่วน และพฤติกรรมต่างๆท่ีตอ้งการทดสอบใหเ้ด่นชดั สั้นกะทดัรัด และมีความ
ชดัเจน 
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        ขั้นท่ี 4 สร้างขอ้กระทงทั้งหมดท่ีตอ้งการจะทดสอบให้เป็นไปตามสัดส่วนของ
น ้าหนกั   ท่ีระบุไวใ้นตารางเฉพาะ 
  สรุปไดว้า่ ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิควรด าเนินการ 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
วเิคราะห์หลกัสูตร ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ก าหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวิธีสร้าง เขียน
ขอ้สอบ ตรวจทานขอ้สอบ จดัพิมพแ์บบทดสอบ วเิคราะห์ขอ้สอบ และจดัท าแบบทดสอบฉบบัจริง 
                5.5 งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
  นกัวชิาการไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในลกัษณะต่างๆ ไวด้งัน้ี 
            จีรภสัร์  บวัสุวรรณ (2543 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และเจตคติต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคม
ศึกษา  โดยการใชชุ้ดการเรียนสทอรีไลน์  (Storyline)  กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบ
โครงการ  พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนสทอรีไลน์และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบ
โครงการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
            อรวรรณ  หนูบุญเช้ือ (2544  : บทคดัยอ่) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  และพฤติกรรมประชาธิปไตยของนกัเรียนในวชิา ทอ้งถ่ินของเรา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
สอนโดยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัวธีิสอนแบบปกติ ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ท่ีสอนโดยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบปกติอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
          นิลุบล  สีเทพ  (2546 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อ
ผลสัมฤทธ์ิ  ทางการอ่านและพฤติกรรมทางการเรียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวทิยาลยั  จงัหวดัอุทยัธานี ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
หลงัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษก่อนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
          อ านาจ  จนัทร์พางาม (2547 : บทคดัยอ่)  ไดส้ร้างชุดการเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม                
เร่ือง การใหเ้หตุผล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนโรงเรียนขนุรามวทิยา ภาคเรียนท่ี 
2  ปีการศึกษา 2546 ผลการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
         ศิรินทิพย ์ ค  าพุทธ (2548 : บทคดัยอ่) ไดส้ร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
แบบ  STAD  เร่ือง แบบรูปของความสัมพนัธ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวทิยา ปีการศึกษา  2547 ผลการศึกษาพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัจากท่ีไดรั้บการสอนสูงกวา่ก่อนสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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6. เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัเจตคติของนักเรียนทีม่ีต่อรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรช้ันเรียน  
 6.1 ควำมหมำยของเจตคติ 
       นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษา  ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไดใ้หค้วามหมาย
ของค าวา่ เจตคติ (Attitude) คือ 
    ราชบณัฑิตยสถาน (2539 : 235) ไดก้  าหนดความหมายของทศันคติ หมายถึง ท่าที 
หรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Attitude ซ่ึงมาจากภาษาลาตินวา่  
Aptus ซ่ึงแปลวา่ ความเหมาะสม หรือโนม้เอียง ส าหรับค าวา่ Attitude น้ี ภาษาไทยใชค้  าวา่ ทศันคติ 
แต่ปัจจุบนัคณะกรรมการบญัญติัศพัทข์องกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  และราชบณัฑิตยสถาน ใหใ้ชค้  าวา่  เจตคติ แทน  กรมวชิาการ กระทรวง ศึกษาธิการ 
ไดใ้ชค้  าน้ีตลอดมาจนปัจจุบนั 
  นิวแมน และนิวแมน (Newman & Newman. 1983 : 54 ) กล่าววา่ เจตคติเป็นการ
เปล่ียนแปลงความรู้สึกต่อเป้าหมายท่ีก าหนด ทั้งในทางบวกและทางลบ 
      ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ  (2538 : 2) กล่าววา่ เจตคติเป็นความรู้สึกเช่ือ  
ศรัทธาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงพร้อมท่ีจะประพฤติปฏิบติัต่อส่ิงนั้นได ้
      พวงรัตน์  ทวรัีตน์  (2540 : 106) กล่าววา่  เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล อนั
เป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้  ประสบการณ์  และเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่อส่ิง
ต่าง ๆ  ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง  อาจเป็นไปในทางสนบัสนุนหรือคดัคา้นก็ได ้
      แสงเดือน  ทวสิีน (2545 : 67) ใหค้วามหมายของเจตคติวา่ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวอาจจะเก่ียวกบับุคคล ส่ิงของ สภาพการณ์ เหตุการณ์ เป็นตน้   
เม่ือเกิดความรู้สึก บุคคลนั้นจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อมีปฏิกิริยาโตไ้ปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง
ตามความรู้สึกของตนเอง 
       ค  ากล่าวของนกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาดงักล่าว  อาจสรุปไดว้า่  เจตคติ  หมายถึง 
ความรู้สึกภายในของบุคคลในดา้นความคิด  ความรู้สึก  อารมณ์  รวมกบัความรู้และประสบการณ์ 
ของตนเองท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงส่งผลใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมาในลกัษณะเห็นดว้ย ชอบ
หรือสนบัสนุนเรียกวา่  ในทางบวก กบัการไม่เห็นดว้ย ไม่ชอบหรือคดัคา้นเรียกวา่ ในทางลบ 
 6.2 หลกักำรสร้ำงเจตคติทีด่ีแก่เด็ก 
       อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550 : 64-65) ไดก้ล่าววา่ ครูผูส้อนเป็นบุคคลส าคญัในการส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน วธีิการส่งเสริมมีหลายวธีิ  ท่ีส าคญัมี 6 วธีิ ดงัน้ี   
        1.  ใหข้อ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียนน าไปพิจารณาไตร่ตรอง จนเกิดการยอมรับ           
เจตคตินั้น 
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        2.  ชกัจูงใหผู้เ้รียนเกิดการยอมรับโดยการใหค้  าแนะน า บอกเล่าหรือใหค้วามรู้
เพิ่มเติมจากท่ีผูเ้รียนเรียนรู้มา อาจใหช้มภาพยนตร์ หรือฟังปาฐกถา เม่ือผูเ้รียนเห็นประโยชน์และ
ความส าคญัก็จะยอมรับเจตคตินั้น 
        3.  จดักิจกรรมท่ีเร้าใจใหเ้กิดการยอมรับ เช่น การใหช้มภาพยนตร์ ดูละครหรือ
รูปภาพ    
        4.  ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง  ผูเ้รียนไดพ้บ  ไดส้ัมผสัดว้ย
ตนเองยอ่มเปล่ียนเจตคติ  หรือยอมรับเจตคติใหม่ได ้
        5.  สร้างความประทบัใจแก่ผูเ้รียน  
        6.  การอ่านหนงัสือจะช่วยเปล่ียนเจตคติไดบ้า้ง เพราะผูอ่้านมกัจะท าตนเอง เขา้ไป  
สวมบทบาทตวัเอกในเร่ือง ท าใหค้ลอ้ยตามแนวความคิดต่าง ๆ ถา้ผูส้อนจดัหนงัสือท่ีดีใหผู้เ้รียน              
ไดอ่้าน ผูเ้รียนยอ่มมีเจตคติท่ีดีตามท่ีตอ้งการ 
       ครูผูส้อนมีบทบาทส าคญัในการสร้างเจตคติใหก้บัผูเ้รียน และเจตคติของผูเ้รียน             
จะดีไดข้ึ้นอยูก่บัการจดัสภาพและสถานการณ์ในการเรียนท่ีดีของครูผูส้อน 
 6.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมือวดัเจตคติ 
       การวดัเจตคติ ถือวา่เป็นเร่ืองท่ียากมาก เพราะเท่ากบัวดัส่ิงท่ีวดัไม่ได ้ซ่ึงนกัวชิาการ   
ไดห้าวธีิวดั โดยการสร้างเคร่ืองวดัท่ีเรียกวา่ สเกล ซ่ึงหมายความวา่ เป็นวธีิท่ีสร้างเคร่ืองมือโดยใช้
ประเด็นต่างๆของแต่ละเร่ืองท่ีวดัมาชัง่น ้าหนกั และใหค้ะแนนวา่ขอ้ไหนควรจะมีคะแนนมากนอ้ย
กวา่กนัอยา่งไร พอสร้างเสร็จแลว้ก็ตรวจสอบความเช่ือถือได ้แลว้ก็ใชว้ดัเจตคตินั้นๆกบักลุ่มคนท่ี
ตอ้งการศึกษา เจตคติในเร่ืองนั้นๆ ของบุคคลแต่ละบุคคลจะเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัคะแนนท่ีไดรั้บ 
(นพมาศ    ธีรเวคิน. 2542 : 94 ) ซ่ึงรววีรรณ  องัคนุรักษพ์นัธ์ุ  (2533: 17) เสนอวธีิวดัเจตคติวา่ 
สามารถวดัไดจ้ากวธีิต่างๆ ดงัน้ี 
        1.  การสังเกต 
        2.  การสัมภาษณ์ 
        3.  การใชแ้บบสอบถาม 
        4.  การรายงานตนเอง 
        5.  การใชโ้ปรเจคทีฟเทคนิค 
        6.  การใชส้ังคมมิติ 
      นกัการศึกษาและนกัจิตวิทยาจะใชแ้บบทดสอบหรือมาตรวดัประเภทน้ีเพื่อวดั
เก่ียวกบัความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  โดยอาศยักฎเกณฑแ์ลว้น าไปวดับุคคล  เพื่อแปลความหมาย
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ตามกฎเกณฑข์องเคร่ืองมือนั้น  แบบทดสอบ  หรือมาตรวดัท่ีนิยมใชก้นัในการวจิยัมี  3  วธีิ ดงัน้ี              
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540 : 107)               
        1. วธีิการของเทอร์สโตน (Thurstone) ก าหนดช่วงความรู้สึกของคนท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง
เป็น 11ช่วง จากนอ้ยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด แต่ละช่วงมีช่วงห่างเท่าๆกนั ขอ้ความท่ีบรรจุในมาตรวดั
จะตอ้งน าไปใหผู้ต้ดัสินพิจารณาวา่ ควรอยูใ่นต าแหน่งใดของมาตร และแต่ละขอ้ความตอ้งหาค่า 
ประจ าขอ้ scale value (S) หาค่ามธัยฐาน (medium) และหาค่า quartile deviation (Q) จ านวนของ
ขอ้ความมีประมาณ 20 ขอ้ความ หรือมากกวา่เล็กนอ้ย 
        2. วธีิการของลิเคิร์ท (Likert) ก าหนดช่วงความรู้สึกของคนเป็น 5 ช่วง คือ เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ขอ้ความประกอบดว้ยขอ้ความท่ี 
แสดงความรู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดในทางท่ีดี (ทางบวก) และทางไม่ดี (ทางลบ) จ านวนพอๆกนั 
ขอ้ความเหล่าน้ีอาจมีประมาณ 18-20 ขอ้ความ 
        3. วธีิการของออสกูด (Osgood)  หรือวธีิวดัโดยใชค้วามหมายทางภาษาสเกล แบบ
น้ีใชคุ้ณศพัทม์าอธิบายความหมายของส่ิงเร้า โดยมีคุณศพัทต์รงขา้มกบัขอ้ความของมาตรวดั  
ออสกูดใช ้ส่ิงเร้าน้ีวา่ สังกปั (concept) ค าคุณศพัทท่ี์ใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของส่ิงเร้าน้ี 
สามารถอธิบายได ้3 รูปแบบ คือ องคป์ระกอบดา้นการประมาณค่า เช่น ดี-เลว จริง-เท็จ ฉลาด-โง่  
องคป์ระกอบดา้นศกัยภาพแสดงถึงก าลงั อ านาจ เช่น แขง็แรง-อ่อนแอ หนกั-เบา หนา-บาง และ
องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมแสดงถึงกิจกรรมลกัษณะต่างๆ เช่น เร็ว-ชา้ เฉ่ือยชา-กระตือรือร้น 
       การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกใชแ้บบทดสอบ หรือมาตรวดัท่ีสร้างตามวธีิของ ลิเคิร์ต 
(Renis  Likert)  ซ่ึงปรมินทร์ อริเดช (2547: 40) กล่าววา่ มาตรวดัเจตคติตามวธีิการของลิเคิร์ต มี
ขอ้ดีท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชห้ลายประการ ดงัน้ี 
       1.  สร้างง่าย สะดวกในการน าไปใช ้และวเิคราะห์ผล 
       2.  ไม่ตอ้งใชก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการตดัสินเพื่อก าหนดค่าคะแนนประจ าขอ้ 
       3.  ไม่ตอ้งค านวณค่าประจ าขอ้ 
       4.  สามารถวดัคุณลกัษณะไดแ้น่นอนกวา่มาตรวดัของเทอร์สโตน เพราะผูต้อบ
ตอ้งตอบทุกขอ้  ในขณะท่ีวธีิการของเทอร์สโตน  ผูต้อบสามารถเลือกตอบเพียงบางขอ้ จึงมีโอกาส
บิดเบือนความจริงไดม้ากกวา่ 
       5.  มีความเช่ือถือไดสู้งมาก ใชข้อ้ค าถามไม่ก่ีขอ้ก็มีความเช่ือถือไดสู้งพอๆ กบั
วธีิการอ่ืนๆ ท่ีใชจ้  านวนขอ้มาก 
       6.  สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการวดัเจตคติท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ  สถานการณ์ต่าง ๆ          
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ทั้งยงัสามารถวดัทิศทางและปริมาณความมากนอ้ยของเจตคติไดอี้กดว้ย 
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      ประภาเพญ็  สุวรรณ (2526: 45-46) กล่าววา่ ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
       1.  พิจารณาวา่ เราวดัเจตคติของใคร ท่ีมีต่ออะไร  และใหค้วามหมายของเจตคติ
และส่ิงท่ีตอ้งการวดันั้นใหแ้น่นอน 
       2.  เม่ือมีความหมายของส่ิงท่ีจะวดัแน่นอนแลว้  ก็สร้างขอ้ความใหค้รอบคลุม
เน้ือหา   ในส่ิงท่ีตอ้งการวดั โดยตอ้งค านึงหลกัการในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 
         2.1  ขอ้ความท่ีควรเขียนถึงความรู้สึก  ความเช่ือ  หรือความตั้งใจท่ีจะท าส่ิง
หน่ึงส่ิงใดไม่ใช่เป็นขอ้เทจ็จริง  (Fact)  เช่น ไม่ใช่ประชากรอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ในประเทศไทย                     
มีประมาณร้อยละ 45 
        2.2  ขอ้ความท่ีบรรจุลงในสเกล (Scale) จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นทั้ง
ดา้นบวก (Positive) และลบ (Negative) คละกนัไป 
        2.3  ขอ้ความแต่ละขอ้ความตอ้งสั้น เขา้ใจง่าย ชดัเจน จ านวนขอ้ความท่ีสร้าง
ข้ึนควรมีประมาณ  20- 25  ขอ้ความ  ในแต่ละหวัขอ้ของส่ิงท่ีจะวดั  เม่ือไดข้อ้ความเพียงพอแลว้ก็
บรรจุลงในสเกล  โดยใหมี้ขอ้เลือก  5  ขอ้ คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่  เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ย  
และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
     การใหค้ะแนนข้ึนอยูก่บัชนิดของขอ้ความเป็นบวก (Positive) หรือลบ (Negative)       
ถา้ขอ้ความเป็นดา้นบวก (Positive  Statement) การใหค้ะแนนจะเป็น 5, 4 , 3, 2, 1 ตามล าดบั                
ในกรณีท่ีขอ้ความนั้นเป็นลบ (Negative Statement) การใหค้ะแนนจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5 ตามล าดบั 
สรุปไดว้า่  การวดัเจตคตินั้นสามารถท่ีจะวดัไดส้องทิศทาง คือ เจตคติทางบวก และเจตคติทางลบ   
ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัตอ้งการวดัเจตคติทั้งสองทาง โดยสร้างแบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียน   
ท่ีมีต่อการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา ท่ียดึรูปแบบของลิเคิร์ต (Likert)  เพื่อวดัเจตคติของนกัเรียนหลงั
สอนโดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 6.4  ทฤษฎกีำรเรียนรู้ทำงปัญญำสังคม  
       เกวลี นาควโิรจน์ และคณะ (2555 : 64 ) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคม (social cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1989) วา่ แบนดูราเช่ือวา่ พฤติกรรม 
(behavior) ของบุคคลนั้นเกิดจากการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากปัจจยั
ส่วนบุคคล (person) และปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม (environment) ในลกัษณะท่ีมีอิทธิพลซ่ึงกนัและ
กนั (reciprocal determinism) ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ ความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก  ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ทศันคติต่อการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ กล่าวคือ หากบุคคลมีความคิด ความรู้สึกหรือความเช่ือต่อ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแบบใด บุคคลก็มกัแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความคิด ความรู้สึกหรือความ
เช่ือนั้นๆ 
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      นอกจากน้ี พฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้ หรือดูแบบอยา่งการ
กระท าจากบุคคลอ่ืนภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มใน
ครอบครัว กล่าวคือ หากบุคคลอยูใ่นสภาพแวดลอ้มตามรูปแบบการเล้ียงดูของครอบครัวแบบใด
ประสบการณ์ส่งผลใหบุ้คคลมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งยงัส่งผลระยะยาวต่อความคิด ความเช่ือ 
ความรู้สึก ทศันคติ และการแสดงพฤติกรรมของบุคคล การท่ีบุคคลเกิดการเรียนรู้แลว้จะแสดง
พฤติกรรมหรือไม่นั้น ยงัข้ึนอยูก่บัการไดรั้บการเสริมแรงอีกดว้ย ซ่ึงจะเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลไดมี้
การแสดงของพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา  โดยเฉพาะการไดรั้บการเสริมแรงจากบุคคลท่ีส าคญัใน
ชีวติ เช่น ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 
 6.5 งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัเจตคติ 
     ผลจากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและน าเสนอ ดงัน้ี 
    พิษณุ  เดชโต (2540 : 85) ไดท้  าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวชิาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบบูรณาการ   
ท่ีใชเ้ทคนิคการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  ผลปรากฏวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบบูรณาการท่ีใชเ้ทคนิค
การพฒันาแบบยัง่ยนืกบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนตามคู่มือการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก ์    
กรมสามญัศึกษา  มีเจตคติต่อส่ิงแวดลอ้มต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05         
  จีรภสัร์  บวัสุวรรณ (2543 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเจตคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 ท่ีเรียนวชิาสังคมศึกษา  โดยการใชชุ้ดการเรียนสทอรีไลน์กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบ
โครงการ ผลปรากฏวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนสทอรีไลน์กบันกัเรียนท่ีเรียน ดว้ยการสอน
แบบโครงการ มีเจตคติต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     พรเทพ  เสถียรนพเกา้  (2543 :  68-73)  ไดท้  าการศึกษาผลการฝึกอบรมเพื่อพฒันาเจต
คติต่อการอนุรักษน์ ้า ของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา  เขตลาดกระบงั  
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อพฒันาเจตคติต่อการอนุรักษ์
น ้า มีเจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษน์ ้าสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  วภิาว ี แป้นเรือง (2546 : 104 ) ไดศึ้กษาเจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาไทย ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบัการสอนตามคู่มือครู             
ผลการศึกษาพบวา่ เจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาไทยของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์กบัการสอนตามคู่มือครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
     พรพรรณ  ศรีโปฏก  (2548 : 94 ) ไดศึ้กษาเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT กบัการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ เจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทยของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 AT กบัการจดั
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กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05   
  ดงันั้นจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนในวชิาต่าง ๆในโรงเรียนจะเห็นไดว้า่ การท่ีนกัเรียนจะมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนไดน้ั้น  
จ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนจากครูผูส้อน  ตลอดจนมีส่ือการสอน รูปแบบการพฒันากิจกรรมการ
เรียนการสอน เทคนิควธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามช่วงชั้นท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน และ
เวลาท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้  การท่ีนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน จะช่วยใหน้กัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ไดพ้ฒันาทกัษะ และความสามารถของตนเอง ช่วยใหน้กัเรียนประสบ
ความส าเร็จทั้งการศึกษาและวชิาชีพในอนาคตได ้
 

7. กำรวจิัยเชิงปฏบิัติกำร  
 นกัวจิยัและนกัการศึกษาหลายท่านกล่าวไวต้รงกนัวา่ วธีิการท่ีครูใชแ้กปั้ญหาและพฒันา  
การเรียนการสอนของตนเองดว้ยการวจิยัเรียกวา่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนนั้น เป็นวธีิการ  
ท่ีสามารถแกปั้ญหาไดต้รงตามสภาพจริงมากท่ีสุด ดงันั้นการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนจึงเป็น
วธีิท่ีช่วยพฒันาและขบัเคล่ือนกระบวนการจดัการศึกษาของไทยใหก้า้วหนา้ต่อไปได ้ 
 7.1 ควำมหมำยกำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำร  
     การวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) หรือการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) เป็นค าท่ีใชใ้นการศึกษาและพฒันาการสอนของครู ซ่ึงมีผูใ้ห้
ความหมายไวด้งัน้ี  
     ยาใจ พงษบ์ริบูรณ์ (2537 : 11-12) ไดน้ าเสนอความหมายของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ  
ท่ีนกัการศึกษาท่ีส าคญั ๆ ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  
      1. คารร์และเคมมิส (Carr and Kemmis. 1983 : 162) กล่าววา่ การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย เม่ือน ามาใชก้บัการศึกษาจะช่วยใหเ้กิดการปรับปรุง
พฒันาระบบโรงเรียน การเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในระดบัประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกษา  
      2. แมคทาคกาท (McTaggart. 1988) ใหค้วามหมายของการวจิยัเชิงปฏิบติัการวา่ 
เป็นการวิจยัท่ีผูว้จิยัเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบติั เพื่อแสวงหาวธีิการท่ีถูกตอ้งในการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาอยา่งมีระบบ ยติุธรรม และเป็นท่ีน่าพอใจ  
     ประกอบ มณีโรจน์ (2544 : 4 ) สรุปความหมายของการวจิยัในชั้นเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
การเรียนการสอนของนกัเรียนและโรงเรียนวา่ การวจิยัในชั้นเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้
ความจริงดว้ยวธีิการท่ีเช่ือถือไดใ้นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่การ
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แกปั้ญหาและพฒันาความสามารถของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ ช่ือการวจิยัในชั้นเรียนท่ีใชค้  า
ภาษาองักฤษท่ีนิยมกนัแพร่หลายมีดงัน้ี  
   1. Action Research  
   2. Classroom Action Research (CAR)  
   3. Classroom Research  
   4 . Teacher Research  
     ธูปทอง กวา้งสวสัด์ิ (2549 : 189 ; อา้งอิงจาก Wallace, 1998) อธิบายวา่ การวจิยั                    
เชิงปฏิบติัการเป็นกระบวนการคน้หาค าตอบ (Inquiry) ดว้ยตนเอง ต่อค าถามในการเรียน 
การสอน  
     สุพกัตร์ พิบูลย ์(2549 : 21) ไดใ้หนิ้ยามไวว้า่ หมายถึง การวจิยัท่ีผูป้ฏิบติังานมุ่งจะท า
วจิยัเพื่อน าผลมาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน
ตอ้งการรูปแบบการจดัคาบกิจกรรมอิสระท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนของโรงเรียนท่ีตนรับผดิชอบ 
เน่ืองจากสภาพการจดักิจกรรมคาบอิสระท่ีด าเนินการอยูมี่ปัญหา เกิดความวุน่วายในการจดัการ จึง
ด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบท่ีคิดข้ึน เป็นตน้ 
  พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2551 : 4 ) ไดส้รุปมโนทศัน์เก่ียวกบัการเรียนการสอนวา่ การวจิยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน เป็นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ เป็นวธีิการท่ีครูใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียน โดยด าเนินการใหก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นส่วนหน่ึงของการ
จดัการเรียนการสอน ดงันั้นครูจึงเป็นทั้งเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนและเป็นนกัวจิยั  
    พิศมยั ศรีอ าไพ (2551 : 27 ; อา้งอิงจาก สุวมิล วอ่งวานิช, 2543) ไดส้ังเคราะห์นิยาม
เก่ียวกบัการปฏิบติัการวจิยัในชั้นเรียนแลว้สรุปวา่ การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน หมายถึง การวจิยั  
ท่ีจดัท าโดยครูผูส้อนในห้องเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน และน าผลมาใชใ้นการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน เป็นการวิจยัท่ีตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว 
น าผลไปใชท้นัที และสะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่าง ๆ ของตนเอง ใหท้ั้งตนเองและกลุ่ม
เพื่อนร่วมงานในโรงเรียนไดมี้โอกาสอภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็นในแนวทางท่ีไดป้ฏิบติัและ
ผลท่ีเกิดข้ึนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนต่อไป  
     องอาจ นยัพฒัน์ (2551 : 289) ไดส้รุปวา่การวิจยัเชิงปฏิบติัการ หมายถึง การวจิยัท่ี
ด าเนินการโดยคณะวจิยั และบุคคลผูป้ฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานองคก์รหรือ
ชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อน าขอ้สรุปผลของการวจิยัท่ีคน้พบหรือสร้างสรรคข้ึ์นไปใช้
ปรับปรุงแกปั้ญหา หรือพฒันาคุณภาพของการปฏิบติังานใดๆในหน่วยงานองคก์รหรือชุมชนได้
อยา่งทนัต่อเหตุการณ์ สอดคลอ้งกบัสภาพลกัษณะและเง่ือนไขของปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข และ
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กลมกลืนกบัโครงสร้างการบริหารงานและบริบททางกายภาพ สังคม และวฒันธรรมท่ีแวดลอ้ม
หน่วยงานองคก์รหรือชุมชนเหล่านั้น                            
                จากนิยามและความหมายของการวจิยัเชิงปฏิบติัการสรุปไดว้า่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการจดัการเรียนรู้และน าผลมาใช ้
ในการปรับปรุงการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบันกัเรียน และเนน้การสะทอ้นผล การ
ปฏิบติัการเป็นวงจรยอ่ย  
 7.2 ลกัษณะกำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำร  
      การวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นการวจิยัท่ีมีหลกัการและวธีิการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ท าใหค้รู  
มีบทบาทเป็นนกัวจิยัในหอ้งเรียนเพื่อแกปั้ญหาการเรียนการสอน ลกัษณะของการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการ มีดงัน้ี  
      ยาใจ พงษบ์ริบูรณ์ (2537 : 12) ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการวจิยัเชิงปฏิบติัการไว้
ดงัน้ี  
       1. เป็นการวิจยัแบบมีส่วนร่วมและมีการร่วมมือ (Participation and Collabolation)  
ใชก้ารท างานเป็นกลุ่ม ผูร่้วมวจิยัทุกคนมีส่วนส าคญัและมีบทบาทเท่าเทียมกนัในทุกกระบวนการ
ท างานของการวจิยั ทั้งการเสนอความคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบติั ตลอดจนการวางนโยบายการ
วจิยั  
       2. เนน้การปฏิบติัการ (Action Orientation) การวจิยัชนิดน้ีใชก้ารปฏิบติัเป็นวธีิท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และศึกษาผลของการปฏิบติัเพื่อมุ่งใหเ้กิดการพฒันา  
       3. ใชก้ารวเิคราะห์วจิารณ์ (Critical Function) การวเิคราะห์ การปฏิบติัอยา่งลึกซ้ึง
จากส่ิงท่ีสังเกตได ้จะน าไปสู่การตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผลเพื่อปรับแผนการปฏิบติัการ  
       4. ใชว้งจรการปฏิบติั (The Action Research Spiral) ตามแนวคิดของเคมมิส  
และแมคทาคกาท (Kemmis and McTaggart) คือ การวางแผน (Planing) การปฏิบติั (Acting)  
การสังเกต (Observing) การสะทอ้นผลการปฏิบติัการ (Reflecting) ตลอดจนการปรับปรุงผล  
(Re – Planing) เพื่อน าไปปฏิบติัในวงจรต่อไป จนกวา่จะไดรู้ปแบบการปฏิบติังานท่ีเป็นท่ีพอใจ     
และไดข้อ้เสนอเชิงทฤษฎีเพื่อเผยแพร่ต่อไป  
      ธูปทอง กวา้งสวสัด์ิ (2549 : 189 ; อา้งอิงจาก สมอลล,์ Small, 1995) อธิบายลกัษณะ 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการวา่ เป็นวธีิการวจิยัท่ีผสมผสาน (Mixed Method) ใชร้ะเบียบวจิยัหลาย ๆ วธีิ
เพื่อแกปั้ญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนในขณะนั้น เคร่ืองมือหรือเทคนิคในการรวบรวมขอ้มูลอาจเปล่ียนไป  
เร่ือย ๆ ในแต่ละวงจร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพของปัญหา การวจิยัเชิงปฏิบติัการไม่มีรูปแบบ และ
วธีิการ ท่ีแน่นอนตายตวั เพราะวา่เป็นการวิจยัท่ีใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานเป็นกรณีไป 
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การเลือกกลุ่มผูร่้วมวิจยัจึงไม่ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง แต่เป็นผูเ้รียนทั้งหมดในชั้นเรียนหรือกลุ่มท่ี
ตอ้งการแกปั้ญหา  
      พิศมยั ศรีอ าไพ (2551 : 27 ; อา้งอิงจาก สุวมิล วอ่งวานิช, 2543) สรุปลกัษณะส าคญั  
ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการไวว้า่ ตอ้งมีการด าเนินการเป็นวงจรท่ีต่อเน่ือง มีกระบวนการท างาน  
แบบมีส่วนร่วม และเป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการท างานปกติ เพื่อใหไ้ดข้อ้คน้พบ
เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง  
      จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่ ลกัษณะการวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นการวจิยัเพื่อ
แกปั้ญหา  ท่ีก าลงัเกิดข้ึน โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัหลาย ๆ วธีิ เป็นการวจิยัท่ีใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การปฏิบติังานกบัผูเ้รียนทั้งหมด มีลกัษณะการปฏิบติังานเป็นวงจรต่อเน่ืองกนัไปจนไดข้อ้สรุปท่ี
สามารถแกปั้ญหาได ้ 
 7.3 รูปแบบกำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำร  
  การวจิยัเชิงปฏิบติัการมีจุดมุ่งหมายเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน รูปแบบวจิยั  
จึงแตกต่างกนัไปตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
      ประกอบ มณีโรจน์ (2544  : 4 ; อา้งอิงจาก ผอ่นพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2543 : 66-67)  
ไดแ้บ่งรูปแบบการวจิยัในชั้นเรียนตามกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ไว ้3 แนวทางดงัน้ี  
       1. การวจิยัเชิงปริมาณ สอดคลอ้งกบัแนวคิดปฏิฐานนิยม รูปแบบการวจิยั ไดแ้ก่  
การส ารวจในชั้นเรียน (Class Survey) การวเิคราะห์พฤติกรรมและปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน 
(Behavior and Interaction Analysis) การศึกษาเชิงสหสัมพนัธ์ (Co Relational Analysis) และการ
ทดลอง เฉพาะราย/การทดลองรายกลุ่ม (Experiment)  
       2. การวจิยัคุณภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดปรากฏการณ์นิยม (นยันิยม) รูปแบบการ
วจิยั ไดแ้ก่ การศึกษานกัเรียนเฉพาะกรณี (Case Study) การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
การวเิคราะห์พฤติกรรมและปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน (Behavior and Interaction Analysis) และ
การศึกษานิเวศวทิยาในชั้นเรียน (Classroom Ethnographic Study)  
      3. การวจิยัเชิงผสมผสาน (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณผสมผสานกนั) สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดปฏิรูป (วพิากษว์ทิยา) รูปแบบการวจิยั ไดแ้ก่ การวเิคราะห์/วพิากษห์ลกัสูตร 
(Curriculum Analysis/Critique) และการวจิยัปฏิบติัการเชิงวพิากษ์ (Critical Action Research)  
      ธูปทอง กวา้งสวสัด์ิ (2549 : 191 ; อา้งอิงจาก คาร์ฮนั, Calhoun, 1993) ไดอ้ธิบาย  
การวจิยัเชิงปฏิบติัการตามจุดมุ่งหมายและผลการวจิยัได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 
       1. ร่วมมือกบัผูเ้รียน รูปแบบน้ีเรียกวา่ การวจิยัคนเดียว (Individual Teacher 
Research) เป็นการวจิยัในงานของตนเองโดยร่วมมือกบัผูเ้รียนเป็นผูร่้วมวจิยั การวจิยัคนเดียว มี
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จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาส่วนยอ่ย ๆ เช่น การแกปั้ญหาในชั้นเรียน เทคนิคการสอน การใชส่ื้อการสอน 
พฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นตน้  
       2. ร่วมมือกบัเพื่อนร่วมงานหรือผูเ้ช่ียวชาญ (Collaborative Action Research) เป็น
การร่วมมือกนัท างานเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน เป็นการท างาน  
ตามวถีิประชาธิปไตยท่ีเนน้ความเท่าเทียมกนัระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาการเรียนการ
สอน 
  สามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตาม
แนวคิด จุดมุ่งหมายและผลการวจิยั การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อบริหารจดัการชั้นเรียนโดยใชเ้ทคนิค 
TUANCHAI ในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัคนเดียว เพื่อมุ่งหาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหาร
จดัการชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และศึกษาเจตคติของนกัเรียน ซ่ึงผลการ
ปฏิบติัการมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
 7.4  ประเภทของแบบกำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำร 
      เน่ืองจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการพฒันามาจากฐานคติความเช่ือท่ีมุ่งเนน้บูรณาการ
เช่ือมโยงความรู้เชิงปฏิบติัการท่ีไดจ้ากการลงมือท าวจิยักบัการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงๆในสนาม   
หรือสถานท่ีปฏิบติังานผสานเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัการสะทอ้นความคิดไตร่ตรองกลบัไปมาเชิง
วพิากษ ์(Reflective thinking) ผลของการปฏิบติังานท่ีไดล้งมือกระท าไปตามแผนด าเนินการท่ีวาง
ไวว้า่สามารถแกปั้ญหาหรือพฒันางานไดส้ าเร็จหรือไม่อยา่งไร รวมทั้งมีปัจจยัเก้ือหนุนและขดัขวาง
ความส าเร็จในการแกปั้ญหาหรือพฒันางานอะไรบา้ง และจะตอ้งลงมือด าเนินการดว้ยวธีิอะไรและ
กระท าอยา่งไรจึงจะบรรลุความส าเร็จ  ในปัจจุบนั “แบบวงจรการท าวจิยั” ท่ีรู้จกัและไดรั้บความ
นิยมน ามาใชอ้อกแบบแสวงหาความรู้เชิงปฏิบติัการท่ีอิงบริบทศึกษาวจิยัในศูนยก์ลางการแสวงหา         
มีดงัต่อไปน้ี (องอาจ นยัพฒัน์. 2551 : 300-303) 
   1. แบบวงจรการท าวจิยัของ Kemmis & McTaggart (1988) เป็นแบบท่ีแสดง
ขั้นตอนหลกัของกระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการ  โดยมีรากฐานการ
พฒันามาจากแนวคิดของ Lewin โดยเฉพาะการประยกุตใ์นเร่ืองการกระท ากิจกรรมหลกั (core 
activities) ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 3 ขั้นตอนสุดทา้ย ดงัท่ีระบุไวข้า้งตน้ โดย Kemmis & 
McTaggart (1988) ไดจ้  าแนกกิจกรรมการวจิยัเชิงปฏิบติัการออกเป็น 4  ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
                        1.1 การวางแผน (planning) เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบติัการไวก่้อนล่วงหนา้ 
โดยอาศยัการคาดคะเนแนวโนม้ของผลลพัธ์ท่ีคาดหมายวา่ อาจเกิดข้ึนจากการลงมือปฏิบติัการตาม
แผนท่ีวางไว ้กอปรกบัการระลึกถึงเหตุการณ์หรือเร่ืองราวในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาท่ี
ตอ้งการแกไ้ขตามประสบการณ์ทางตรงและออ้มของผูว้างแผน ภายใตก้ารตระหนกัและไตร่ตรอง   



99 

 

ถึงปัจจยัสนบัสนุนหรือขดัขวางความส าเร็จในการแกปั้ญหา รวมทั้งสภาวการณ์อนัเป็นเง่ือนไข
อ่ืนๆ ท่ีแวดลอ้มปัญหาในเวลานั้น 
                        1.2 การปฏิบติัการ (Action) เป็นการลงมือด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้
อยา่งระมดัระวงัและควบคุมการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีระบุไวใ้นแผน อยา่งไรก็ตามในความ
เป็นจริงการปฏิบติัการตามแผนท่ีก าหนดไวมี้โอกาสเกิดการพลิกผนัหรือแปรเปล่ียนไปตามเง่ือนไข
และขอ้จ ากดัในสภาวการณ์เวลานั้นได ้ดว้ยเหตุน้ีแผนปฏิบติัการท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะเป็นเพียงแผน      
ทดลองหรือแผนชัว่คราว ซ่ึงเปิดช่องทางใหผู้ป้ฏิบติัการณ์สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามเง่ือนไขปัจจยั   
ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
                        1.3 การสังเกตการณ์ (observation) เป็นการรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานดา้น
กระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานท่ีไดล้งมือกระท าไป (ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ) 
ตลอดจนการสังเกตการณ์ปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัขดัขวางการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้และ
ประเด็นปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งลงมือปฏิบติัการตามแผนวา่ มีสภาพลกัษณะเป็นอยา่งไร 
โดยการสังเกตการณ์ท่ีดีจะตอ้งมีการวางแผนไวก่้อนล่วงหนา้อยา่งคร่าวๆ โดยจะตอ้งมีขอบเขตไม่
แคบ (จ ากดั)หรือมากจนเกินไป เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางส าหรับการสะทอ้นกลบักระบวนการ และ
ผลการปฏิบติั  ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
         ในขั้นสังเกตการณ์น้ี เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีหลายวธีิ ครูผูท้  าวจิยั
จะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสม พิจารณาขอ้ดีขอ้เสียของเคร่ืองมือแต่ละชนิด เพื่อรวบรวมขอ้มูลใหมี้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีรายละเอียดดงัน้ี (สมบติั บุญประคม. 2545 : 38) 
     1.3.1 การบนัทึกสนาม (Field note) เป็นการจดบนัทึกพฤติกรรมของผูเ้รียน  
ผูว้จิยับนัทึกตามสภาพท่ีเห็น โดยไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นส่วนตวัหรือการแปลความหมาย การ
บนัทึกลกัษณะน้ีจะท าใหไ้ดพ้ฤติกรรมตามสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 
     1.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) เทคนิคการสัมภาษณ์ท าใหใ้ชค้  าถามได ้
ยดืหยุน่มากกวา่การรวบรวมแบบสอบถาม การสัมภาษณ์สามารถด าเนินการได ้3 ลกัษณะ คือ แบบ
ไม่ไดว้างแผน (Unplanned) คือ การสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งครูกบัครู ครูกบันกัเรียน 
แบบวางแผนแต่ไม่มีโครงสร้าง (Planned but Unstructured) เปิดโอกาสใหคู้่สนทนาเลือกหวัขอ้ท่ี
สนใจท่ีจะพูด ผูส้ัมภาษณ์จะใชค้  าถามอ่ืนประกอบเพื่อให้ค  าตอบท่ีชดัเจนเขา้ประเด็น แบบสุดทา้ย
คือแบบมีโครงสร้าง (Structured) คือการสัมภาษณ์ท่ีเป็นไปตามชุดของค าถามท่ีเตรียมการไว ้
     1.3.3 การใชส้ังคมมิติ (Sociometric method) เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ 
เชิงสังคมในกลุ่มนกัเรียน โดยใชค้  าถามวา่ เขาชอบท่ีจะท างานหรือไม่ท างานกบัใคร เพื่อนท่ีตนเอง
รักมากท่ีสุดคือใคร อยากจะท างานร่วมกบัใครมากท่ีสุด แลว้น าช่ือนกัเรียนเหล่านั้นมาโยงความ 
สัมพนัธ์วา่ใครเป็นท่ีนิยมของกลุ่มหรือใครถูกเพื่อนเพิกเฉย 
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     1.3.4 แบบสอบถาม (Questionaires) เป็นแบบสอบถามท่ีถามขอ้มูล 
เก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบ เราสามารถใชไ้ดท้ั้งแบบปลายเปิดและปลายปิด เลือกใหเ้หมาะสม 
กบัลกัษณะของขอ้มูลท่ีตอ้งการ ท่ีส าคญัผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนดหวัขอ้ของเร่ืองท่ีจะถามใหรั้ดกุมและ
ครอบคลุม 
     1.3.5 การใชแ้บบตรวจสอบรายการ (Checklists) เพื่อใหก้ารบนัทึก 
พฤติกรรม  มีความเช่ือถือมากข้ึน ผูว้จิยัอาจสร้างรายการแสดงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน 
แลว้ใชป้ระกอบการสังเกตโดยกาพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนไปตามรายการท่ีมีอยู ่เช่น การใชค้  าถามของ
ครู การตอบของนกัเรียน การถามของนกัเรียน พฤติกรรมการเรียน การท าแบบทดสอบ เป็นตน้ 
     1.3.6 การบนัทึกเสียง (Tape recording) การบนัทึกเสียงเป็นวธีิการท่ีสะดวก
และง่าย แต่ก็มีขอ้ดีขอ้ดอ้ยแตกต่างกนั ขอ้ดีคือสามารถน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียด 
ขอ้ดอ้ยคือไม่สามารถบนัทึกกิจกรรมท่ีนกัเรียนแสดงท่าทางได ้
          1.3.7 การใชว้ดีีทศัน์ (Video tape recorder) สามารถบนัทึกพฤติกรรมไดทุ้ก
ขั้นตอน บนัทึกไดท้ั้งภาพและเสียง สามารถเห็นพฤติกรรมทั้งชั้น  หรือเลือกบนัทึกรายการประเด็น   
ท่ีสนใจ มีความเท่ียงตรงค่อนขา้งสูง  
                       1.4  การสะทอ้นกลบั (reflection) เป็นการหวนระลึกถึงการกระท าตามท่ีบนัทึก
ขอ้มูลไว ้จากการสังเกตอยา่งครุ่นคิดไตร่ตรองในเชิงวพิากษก์ระบวนการและผลการปฏิบติังานตาม
แผนท่ีวางไว ้ตลอดจนการใคร่ครวญเก่ียวกบัปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัขดัขวางการพฒันา  รวมทั้ง
ประเด็นปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นไปตามท่ีพึงประสงคห์รือไม่ กลยทุธ์อยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้
กระบวนการสะทอ้นกลบัเกิดข้ึนอยา่งไดผ้ล ไดแ้ก่ การอภิปรายซกัถามในลกัษณะวพิากษว์จิารณ์  
หรือประเมินผลการปฏิบติังานระหวา่งบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการวจิยั ภายใตก้ารยดึมัน่ต่อเป้าหมาย
ของกลุ่มเป็นหลกั 
 7.5 ขั้นตอนกำรออกแบบกำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำร 
                แมว้า่การวจิยัเชิงปฏิบติัการแต่ละประเภทและแบบ “วงจร” การวจิยั จะมีรายละเอียด
บางประการแตกต่างกนับา้งตามปัจจยัเก่ียวขอ้ง เช่น กระบวนทศัน์ท่ีรองรับการพฒันา บริบทท่ีน า
การวจิยัไปประยกุตใ์ช ้และวิธีการท่ีใชร้วบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลหลกัฐาน แต่เม่ือพิจารณา “แก่น
สาระ” ของการออกแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อแสวงหาความรู้โดยรวมแลว้ จะพบวา่  การ
ออกแบบของการวิจยัประเภทน้ีประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน ดงัน้ี (องอาจ นยัพฒัน์. 2551 : 308-309) 
   1. ตดัสินใจออกแบบการวจิยัโดยเลือกใชว้ธีิการวิจยั 
   2. ก าหนดหวัขอ้ปัญหา จุดมุ่งหมาย และค าถามการวจิยั 
   3. ก าหนดขอบเขตของการวิจยั 
   4. ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งขั้นเบ้ืองตน้ 
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   5. เลือกตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมในการวจิยั 
   6. ระบุแหล่งและรูปแบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการวจิยั 
   7. เลือกวธีิการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลหลกัฐาน 
   8. ตระหนกัต่อจรรยาบรรณการวจิยั 
   9. ประเมินคุณภาพขั้นเบ้ืองตน้ของการออกแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
 

8. งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีมีผลงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการวจิยั ดงัน้ี  
  ประทวน มูลหวา้ (2551 : 15-16) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัสมรรถนะการบริหาร
จดัการชั้นเรียนของครูระดบัมธัยมศึกษาช่วงชั้นท่ี 3 ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูประจ าชั้นในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ช่วงชั้นท่ี 3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 285 คน มีผลการวจิยั
มี ดงัน้ี 1. สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนของครูระดบัมธัยมศึกษาช่วงชั้นท่ี 3 ในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นการก ากบัดูแลชั้นเรียน ดา้นการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ และ
ดา้นการจดับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน 2. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคคล
กบัสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนของครูระดบัมธัยมศึกษาช่วงชั้นท่ี 3 ในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา่ ทศันคติของครูต่อนกัเรียน การเห็น
คุณค่าในตนเอง การนิเทศภายใน การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน บรรยากาศในโรงเรียนแบบ
ประสานสัมพนัธ์ของงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัสมรรถนะการบริหาร
จดัการชั้นเรียนทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนทั้งโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และบุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์ทางลบใน
ระดบัต ่ากบัสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 3. ตวัแปรท่ีมีผลต่อสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนของครูระดบัมธัยมศึกษา
ช่วงชั้นท่ี 3 ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไดแ้ก่ การ
เห็นคุณค่าในตนเอง บรรยากาศในโรงเรียนแบบมุ่งผลส าเร็จของงาน ทศันคติของครูต่อนกัเรียน 
และการนิเทศภายในสามารถร่วมกนัอธิบายต่อสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนโดยรวมไดร้้อย
ละ 41.10  
   ภทัราภรณ์ พิทกัษธ์รรม (2543 : บทคดัยอ่) ไดท้  า การวิจยัเร่ือง การปรึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถดา้นการคิด การวเิคราะห์ และเจตคติ ต่อวชิา
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สังคมศึกษา  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
กิจกรรมสร้างแผนภูมิ  มโนทศัน์กบัการสอนตามคู่มือครู ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชกิ้จกรรมสร้างแผนภูมิมโนทศัน์กบัการสอนตามคู่มือครู 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั  โดยนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมสร้างแผนผงัมโนทศัน์ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู    
  อภิญญา สิงห์สมบติั (2545 : ง) ไดศึ้กษาวจิยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองสิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และศึกษาทกัษะการท างานกลุ่มของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้และวธีิสอนตามแนวคู่มือครู 
ผลการวจิยัพบวา่ 1. ทกัษะการท างานกลุ่ม ซ่ึงประเมินโดยครูพบวา่ นกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ มีทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.10, S.D. = 0.52) ส่วนนกัเรียนท่ี
สอนดว้ยวธีิสอนตามแนวคู่มือครู   มีทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.24 ,  S.D 
= 0.67)  และจากการประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่ม ประเมินโดยนกัเรียนเป็นกลุ่ม พบวา่ 
นกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ มีพฤติกรรมปฏิบติังานกลุ่มบ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 62.96  และนกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนตามแนวคู่มือครูมีพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่มบ่อยคร้ัง
คิดเป็นร้อยละ 54.32  2. ความคิดเห็นต่อการสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้และดว้ยวธีิสอน
ตามแนวคู่มือครูพบวา่ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนั
เรียนรู้ มีความคิดเห็นวา่ นกัเรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ในสถานการณ์ท่ีก าหนดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.81, S.D = 0.43) ในขณะท่ี
นกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนตามแนวคู่มือครูมีความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง (
 = 3.20, S.D. = 0.80)   ดา้นบรรยากาศในการเรียนการสอน นกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิแบบร่วมมือ
กนัเรียนรู้มีความคิดเห็นวา่บรรยากาศในการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียนท่ีมุ่งให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็น และกระตุน้ใหน้กัเรียนกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกนัเรียนรู้เพื่อความส าเร็จ
ของกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.26, S.D. = 0.64 ) ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนตามแนว
คู่มือครูมีความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.26, S.D. = 0.79) 
  วจิกัษณา หุตานนท ์(2545 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยั เร่ือง การประสานงานลกัษณะ
เครือข่ายระหวา่งองคก์ารภาครัฐกบัองคก์ารพฒันาเอกชนต่อการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาเอดส์ เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบท่ี 1 การประสานงานลกัษณะเครือข่ายแบบทางเดียว พบวา่ องคก์าร
พฒันาเอกชนท่ีด าเนินการไม่มีส านกังาน บุคลากรประจ าในพื้นท่ี มีระยะเวลาด าเนินการเพียง 1 ปี 
ท าใหไ้ม่พบความชดัเจนและความต่อเน่ืองของการประสานงานลกัษณะเครือข่าย ดา้นแผน ดา้น
การด าเนินการและการติดตามประเมินผล รูปแบบท่ี 2 การประสานงานลกัษณะเครือข่ายแบบ
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คู่ขนาน พบวา่ องคก์ารพฒันาเอกชนท่ีด าเนินการมีส านกังาน บุคลากรประจ าในพื้นท่ี มีแผนระยะ
ยาวรองรับ แต่ยงัไม่พบความชดัเจน ความต่อเน่ืองของการประสานงานลกัษณะเครือข่ายดา้นแผน 
ดา้นการด าเนินการ และการติดตามประเมินผล เน่ืองจากแต่ละองคก์ารประสบปัญหาดา้นระบบการ
ประสานงานท่ีแตกต่างกนั ไม่มีระบบเครือข่ายท่ีชดัเจน และแผนขององคก์ารพฒันาเอกชนยงัไม่
ผนวกอยูใ่นระดบับริหารจงัหวดั รูปแบบท่ี 3 การประสานงานลกัษณะเครือข่ายแบบสามประสาน 
พบวา่ มีความชดัเจนและความต่อเน่ืองของการประสานงานลกัษณะเครือข่ายดา้นแผน ดา้นการ
ด าเนินการ และการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมระหวา่งองคก์ารภาครัฐและองคก์ารพฒันา
เอกชน รูปแบบท่ี 4  การประสานงานลกัษณะเครือข่ายแบบเครือข่ายองคก์ารพฒันาเอกชนเป็นหลกั 
พบวา่ องคก์ารพฒันาเอกชนท่ีด าเนินการมีลกัษณะมีส านกังาน บุคลากรประจ าในพื้นท่ี มีแผนระยะ
ยาวรองรับ พบความชดัเจนและความต่อเน่ืองของการประสานงานลกัษณะเครือข่ายดา้นแผน 
รูปแบบท่ี 5 การประสานงานลกัษณะเครือข่ายแบบเครือข่ายผูติ้ดเช้ือเป็นหลกั พบวา่ พบความ
ชดัเจนและความต่อเน่ืองในการประสานงาน             
  จุฬารัตน์ ต่อหิรัญพฤกษ ์(2551 : บทคดัยอ่) ไดท้  าศึกษาวจิยั เร่ือง การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 90 คน โดยวธีิการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) หอ้งเรียนละ 45 คนผลการวจิยัพบวา่ 1. นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การจดั  การเรียนรู้แบบบูรณาการและนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้       
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2. นกัเรียน
ท่ีไดรั้บ   การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  พิชยัศกัด์ิ เจริญศรี (2552 : 92-95) ไดพ้ฒันาระบบการบริหารการจดัการชั้นเรียน 
ส าหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา พบวา่ ความสามารถดา้นระบบการบริหารจดัการชั้นเรียน
ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีพฒันาข้ึน เป็นระบบท่ีสนบัสนุนการท างานดา้นต่าง ๆ เช่น การ
จดัการขอ้มูลนกัเรียน การจดัการขอ้มูลระดบัชั้น การจดัขอ้มูลครูประจ าวชิา การจดัการขอ้มูล
รายวชิา การจดัการขอ้มูลตารางเรียน การจดัการขอ้มูลคะแนนดา้นต่าง ๆ การรายงานผลการ
ประเมินดา้นต่าง ๆ การตรวจ สอบการเขา้เรียน โดยการท างานทั้งหมดผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถลดปัญหาการตรวจสอบ เวลาการเขา้เรียน การประเมินผลการเรียนและการประเมินดา้น
ต่าง ๆ สามารถก ากบัติดตามนิเทศการจดัการเรียนการสอน และพบวา่ การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการชั้นเรียนส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเชิงปริมาณเท่ากบั 8.80 และผลการ
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ประเมินเชิงคุณภาพ เป็นระบบ งานท่ีมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ระบบงานของโรงเรียนมธัยมศึกษาได ้ 
   อติกนัต ์ ภูดีทิพย ์(2552 : 1)  ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และ
พฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา
วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2. พฤติกรรมดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม พื้นฐาน 8 ประการ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน   หลงัเรียน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 92.91 สูงกวา่เกณฑก์ าหนดท่ีตั้งคือ ร้อยละ 80  
  สัญญา ภทัรากร (2552 : 152) ไดศึ้กษาผลของการจดัการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นท่ีมี
ต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
เร่ืองความน่าจะเป็น พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น เร่ืองความน่าจะเป็น
สูงกวา่   ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น เร่ือง ความน่าจะเป็น ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัจะเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
(Active Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้โดยท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในหอ้งเรียนส่งเสริมให้
ผูเ้รียน มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและเพื่อนในชั้นเรียนจนเกิดองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  ธงชาติ  วงษส์วรรค ์(2553 : บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การวิจยัคร้ังน้ี ได้
ด าเนินการท่ีโรงเรียนวดัราชาธิวาส โรงเรียนบางกะปิ และโรงเรียนวดัอินทาราม สังกดัเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1,2 และ3 ตามล าดบั ในปีการศึกษา 2551-2552 กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งใน
งานวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้กครอง 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือ
วา่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแบบมีส่วนร่วม “PSSS” ประกอบดว้ยระบบยอ่ยมี 4 ระบบ 
ไดแ้ก่ ระบบวางแผน (Plan) ระบบปฏิบติัการ (Act) ระบบตรวจสอบ (Observe) และระบบสะทอ้น
ผล (Reflect) ทุกระบบ มีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือขั้นวางแผน ขั้นปฏิบติัการ ขั้น
ตรวจสอบ และขั้นสะทอ้นผล  2. ผลการทดลองใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแบบมีส่วนร่วม 
พบวา่ ดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นกัเรียนไดรู้้จกัตนเอง สามารถปรับตวัมีทกัษะทางสังคมและ
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อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข โรงเรียนไดรั้บการยอมรับการสนบัสนุนและการร่วมมือจากผูป้กครอง 
ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
  อญัชลี อินสมพนัธ์ (2555 : 47) ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา การ
ใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า โดยใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2 หอ้ง 
TI201  วทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ ผลการวจิยัพบวา่ 1) คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของ
นกัศึกษามีค่าเท่ากบั 8.59 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 42.88 และค่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของนกัศึกษามีค่า
เท่ากบั 15.23 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 76.15 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน โดยมี
การพฒันาการของคะแนนระหวา่ง 2-11 คะแนน คิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.00-
55.00  2) แบบสอบถามความ พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน เร่ือง   
การสร้างกราฟ โดยใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  อจัฉรา อินทร์นอ้ย (2555 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวจิยั เร่ือง ผลการสอนโดย
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบแผนท่ีความคิดท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์ท่ีใช ้     
ในชีวติประจ าวนั ของนกัเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบแผนท่ี
ความคิด (Mind Mapping) หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  
  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555: 187) ไดศึ้กษาการปลูกฝังค่านิยมท่ีเป็นประชาธิปไตย   
ตอ้งเร่ิมจากในหอ้งเรียน โดยตอ้งไม่ใช่แค่ท่ีเรียนการสอนในหอ้งเรียนหรือกากบาทถูกผดิใน
ขอ้สอบ หากแต่ตอ้งเร่ิมจากการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นประชาธิปไตย เช่น การมีสิทธิ เสรีภาพ 
และหนา้ท่ี และสอนใหมี้การน าอุดมการณ์แนวคิดดงักล่าวมาปรับใชใ้นชีวติของตนเอง โดยปลูกฝัง
วา่ แนวทางประชาธิปไตยเป็นทางออกของปัญหาดีท่ีสุด ท่ีส าคญัคือตอ้งพฒันาจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองวา่ ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็นเจา้ของสังคม และตอ้งรับผดิชอบต่อสังคม 
  มยรีุ  สารีบุตร (2555 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารจ านวน 375 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยั
พบวา่  1. สภาพปัจจยัความส าเร็จ การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและคุณภาพนกัเรียน มีค่าเฉล่ียระดบั
มาก  2. ปัจจยัความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและคุณภาพนกัเรียน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก        
3. แนวทางการพฒันาปัจจยัความส าเร็จและการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหส่้งผลต่อคุณภาพนกัเรียน 
โรงเรียนประถมศึกษาควรจดัใหมี้ 1) ความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชน  2) การสนบัสนุนจาก
หน่วยงาน 3) ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 4 ) ความพอเพียงของทรัพยากร  5) ความพร้อมของ
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บุคลากร  6) การคดักรองนกัเรียน และ 7) การส่งต่อนกัเรียน โดยปัจจยัความส าเร็จของการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การท านาย ร้อยละ 97.8 
  ฐิติยา เนตรวงษ ์(2556 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวจิยั เร่ือง การสอนโดยวธีิการไป     
ทศันศึกษาส่งผลต่อความตระหนกัในวฒันธรรมไทย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ท่ีลงทะเบียนรายวชิา       
การจดัการศูนยบ์ริการสารสนเทศ จ านวน 56 คน ตอนเรียน A1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  ผล
การศึกษาพบวา่ 1) การจดัการเรียนการสอนโดยวธีิการไปทศันศึกษา สามารถเพิ่มความตระหนกัใน
วฒันธรรมไทย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหแ้ก่นกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศได ้     
2) ความตระหนกัในวฒันธรรมไทยหลงัเรียนโดยวธีิการไปทศันศึกษา สูงกวา่ก่อนเรียนท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน โดยวธีิการไปทศันศึกษา สูงกวา่ก่อน
เรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
  ธญัธชั วภิตัภูมิประเทศ (2556 : 43-44 ) ไดท้  าการศึกษาผลของการใชกิ้จกรรมการ
เรียนรู้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวชิาการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองท่ีมีต่อความตระหนกัในความเป็น
พลเมืองของนกัศึกษา ผลการวจิยั พบวา่ นกัศึกษาท่ีผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  มี
ระดบัความตระหนกัในความเป็นพลเมืองในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพึ่งตนเองและ
รับผดิชอบตนเอง ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น ดา้นการเคารพความแตกต่าง ดา้นการเคารพหลกัความ
เสมอภาค ดา้นการเคารพกติกากฎหมาย และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
  พงศเ์ทพ นนัตาบุญ (2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน เพื่อพฒันากระบวนการคิด เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวจิยัเป็นไป
ตามสมมติฐาน  การวจิยัทุกขอ้ แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนสามารถพฒันาได ้ถา้มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนกัวิจยัหลายท่าน (มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช , 2550 : online ; นางจงจิต พฒันสิน, 2547: 1) มนุษยเ์ราจะมีความพร้อมดว้ย
การฝึกฝน คือ ไดรั้บการฝึกฝนทกัษะพื้นฐานหลายๆ ดา้นจนท าใหเ้กิดทกัษะขั้นสูง อยูท่ี่ความตั้งใจ
และทกัษะของครูในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษา และครูตอ้งมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจวา่จะสอนอะไรแก่เด็กวยัไหน เน้ือหาอะไร และขอ้ส าคญัคือ ตอ้งใหเ้ด็กไดค้น้พบส่ิงต่างๆ 
ดว้ยตนเอง จะช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการเรียนรู้อยา่งมี
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ประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงคข์องหลกัสูตร ท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึนดว้ย 
  ศุภชยั จนัทร์งาม และคณะ (2557 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ชุมชนและโรงเรียนในดา้นการศึกษา กรณีโรงเรียนเทศบาล 4  (พระเจา้ใหญ่องคล้ื์อ) ในสังกดั
เทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูป้กครองนกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมของโรงเรียน 5 ดา้นกิจกรรม พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียน
ส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมดา้นการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
รองลงมาคือ กิจกรรมดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน กิจกรรมดา้นการร่วมกิจกรรมของชุมชน 
กิจกรรมดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน และกิจกรรมดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ตามล าดบั โดยมีกิจกรรมการเชิญผูป้กครองและประชาชนในชุมชนเขา้
ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน เป็นกิจกรรมท่ีผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัมากท่ีสุด ในขณะท่ีกิจกรรมการจดังานพบปะสังสรรคศิ์ษยเ์ก่า เป็นกิจกรรมท่ีผูป้กครอง
นกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด   
  จริยา เกตุเกล้ียง. (2557 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดว้ยการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยแีละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 35 คน โรงเรียนการกุศลวดับา้นก่อ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอด็ เขต 
1 ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ(Action 
Research) ประกอบดว้ยวงจรปฏิบติัการ 3 วงจร ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 80 และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ร้อยละ 81.1  2) นกัเรียนมีคะแนนความตั้งใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี          
( = 2.88) โดยค่าเฉล่ีย ความตั้งใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
มีค่า 3.0 ในขณะท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ มีค่า 2.75 
             สมบูรณ์ จารุณะ (2558 : 402) ไดท้  าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม เร่ือง พระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
จดัการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใชส่ื้อโสตทศัน์  ผลการวจิยัพบวา่ 1. ความสามารถในการ
อภิปรายกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใชส่ื้อโสตทศัน์ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใชส่ื้อโสตทศัน์ ในภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด  
  จารุวรรณ  ยิง่ยงค ์(2559 : 1595) ไดศึ้กษาการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน      
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โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่ 1. พฒันาการคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหวา่งเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม มีพฒันาการจากระดบัปานกลางไปสูง  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  เพญ็พนอ พว่งแพ (2559 : บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ของนกัศึกษาวชิาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ผลการวจิยั พบวา่ 
1. พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษาวชิาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
ประสบการณ์ในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกวา่ 5 ปี เฉล่ียต่อสัปดาห์มากกวา่ 10 คร้ัง  และ
มีระยะเวลาแต่ละคร้ังนาน 5-7 ชัว่โมง โดยใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลา 18.01-24 .00 น. 
ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์จากท่ีบา้นหรือหอพกั มีวตัถุประสงคข์องการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เพื่อสามารถติดต่อส่ือสารและใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์โดยวธีิศึกษาดว้ยตนเอง และพบวา่ ส่วน
ใหญ่นกัศึกษาวชิาชีพครู เขา้ใชง้านเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook มากท่ีสุด  
2. ความคิดเห็นของนกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีมีต่อการใชป้ระโยชน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Media) โดยภาพรวมพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก คือ 
ดา้นความบนัเทิง มากท่ีสุด รองลงมาดา้นการศึกษา และดา้นการติดต่อส่ือสาร ตามล าดบั 
  ภาสุดา ภาคาผล (2560 : 975) ไดศึ้กษาการจดัการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองใน
วถีิประชาธิปไตยควรเร่ิมตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล จนกระทัง่เรียนในระดบัมหาวทิยาลยั และปลูกฝัง      
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั จนกระทัง่เป็นผูใ้หญ่ โดยท่ีการจดัการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองในวถีิประชาธิปไตยนั้น มีหลากหลายวธีิการใหเ้ลือกประยกุตใ์ช ้ควรเลือกใหเ้หมาะกบั
บริบทของสถานศึกษา ควรค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ การจดัการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมืองในวถีิประชาธิปไตยควรท าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดย
ใชกิ้จกรรมบริการสังคม เป็นอีกหน่ึงวธีิท่ีจะช่วยก่อให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาของไทยเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวเ้พื่อผลิตพลเมืองไทย  พลเมืองโลก และการจะส่งเสริมความเป็นพลเมืองไดน้ั้น  
เป็นหนา้ท่ีของทุกคนทุกฝ่ายท่ีจะช่วยส่งเสริมการจดัการศึกษา และเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่เด็กและ
เยาวชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในวถีิประชาธิปไตย 
  ปัทมาศ ทองไสว (2560 : บทคดัยอ่) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวนิยั และ
เจตคติต่อการเรียนรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
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โรงเรียนมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ผลการวจิยัพบวา่ 1) หลงัการเรียนรู้
ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.01 2) หลงัเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 ของแต่ละโรงเรียนมีความมีวนิยัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ 3) หลงัเรียนรู้ผา่นระบบ
จดัการเรียนรู้ บนเครือข่ายพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
รายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายทั้งในดา้น
ระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวชิา 
  ภรณ์ศุมา  ฤทธิไกรวรกุล (2560 : 1380) ศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการท างานกลุ่ม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียุโรปและแอฟริกา ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก 
ผลการวจิยัพบวา่  ความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งเรียน
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม กบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก พบวา่ คะแนน
ความสามารถในการท างานกลุ่มเพิ่มสูงข้ึน    
  ไพศาล บรรจุสุวรรณ (2561 : 1) ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก   
(Active Learning) ในการยกระดบัความรู้สู่ความเขา้ใจการเมืองและประชาธิปไตยในเชิง
เปรียบเทียบ ผลการวจิยั พบวา่ สภาพการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุกทั้ง 4  รูปแบบ ต่าง
สนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งประชาธิปไตยแบบไทย
กบัประชาธิปไตยแบบสากล โดยรูปแบบกรณีศึกษาจากคลิปวดีิโอเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการยกระดบัความรู้ความเขา้ใจ สะทอ้นใหเ้ห็นจาก
การท่ีผูเ้รียนเขา้ใจถึงเส้นแบ่งระหวา่งประชาธิปไตยทั้งสองแบบไดดี้ ซ่ึงจ าแนกความแตกต่าง
ระหวา่งประชาธิปไตยทั้งสองแบบดว้ยแนวคิดเร่ืองการรัฐประหารกบัการเลือกตั้ง 
  วอลฟ์แกงกแ์ละคณะ (Wolfgangand other. 1986) ไดส้ังเกตพฤติกรรมครูมาหลายปี  
และพบวา่ วธีิการท่ีครูนิยมนามาใชใ้นการแกปั้ญหาพฤติกรรมเด็กมี 7 วธีิการ ดงัน้ี  
   1. มองดูอยูเ่งียบๆ โดยแสดงพฤติกรรม เช่น มองใหเ้ด็กรู้วา่“ครูเห็นวา่เธอก าลงัท า
อะไรอยู”่สังเกตพฤติกรรม จอ้งมอง และขมวดคิ้วใหเ้ห็น  
   2. โตต้อบโดยตรง เช่น พูดทนัที “หยดุนะ” “กลบัไปนัง่ท่ี” “อยา่ท าอีกนะ”  
   3. โตต้อบทางออ้ม เช่น เม่ือเกิดเหตุการณ์อาจถามวา่ “เธอก าลงัโกรธหรือ”  
   4. ใหแ้บบอยา่งท่ีดี เช่น ช้ีเด็กท่ีมีความประพฤติดีดูเป็นตวัอยา่ง  
   5. ตั้งค  าถามพูดกบัเด็ก เช่น “เธอก าลงัท าอะไรอยู”่ “ท าไมถึงท าแบบนั้น”  
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   6. ใชก้ารเสริมแรง เช่น ใหร้างวลั ชมเชยเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
ลงโทษ เม่ือมีพฤติกรรมไม่พึงปรารถนา  
   7. ใชก้ารแยกเด็กออกจากสถานการณ์ เช่น ใหอ้ยูมุ่มใดมุมหน่ึงของห้องเรียน  
  ซิน (Zin. 2003 : 4276 - A) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการแกปั้ญหาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์  
ของนกัเรียนกบัการพฒันาการเรียนรู้ โดยตอ้งการทราบผลท่ีแตกต่างกนัของกลยทุธ์ในการสอน  
2 กลุ่ม คือ กลุ่มใชก้ลยทุธ์การแกปั้ญหาท่ีอาศยัแผนท่ีชดัเจนเป็นฐาน (SBT) และกลุ่มใชก้ลยทุธ์  
การสอนแบบใชเ้หตุผลและประสบการณ์ทัว่ไปแบบดั้งเดิม (TI) กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงมีความบกพร่องทางความสามารถในการเรียนและมีปัญหาในการเรียน  
คณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนกลุ่มใชก้ลยทุธ์การแกปั้ญหาท่ีอาศยัแผนท่ีชดัเจน  
เป็นฐาน สามารถพรรณนาการแกปั้ญหา การใชค้  าทางคณิตศาสตร์ การรักษาค าทางคณิตศาสตร์  
และความคงทนในการเรียนรู้ (หลงัจากเรียนไปแลว้ 3 สัปดาห์) ไดดี้กวา่นกัเรียนกลุ่มใชก้ลยทุธ์  
การสอนแบบใชเ้หตุผลและประสบการณ์ทัว่ไปแบบดั้งเดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 จากงานวจิยัขา้งตน้ จะเห็นวา่ การศึกษาถึงวธีิการจดัการชั้นเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ท าใหผู้ว้จิยัพบแนวลกัษณะปัญหาของการจดัการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน รูปแบบและวธีิการแกไ้ขพฤติกรรมของนกัเรียนในชั้นเรียนใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจ มี
การท างานเป็นทีม มีความเอ้ืออาทรและมิตรไมตรีต่อกนั สร้างความมีวนิยัใหเ้กิดข้ึนในหมู่นกัเรียน 
มีการลงมือปฏิบติัจริงท่ีเป็นรูปธรรม รวมถึงไดแ้สดงความรู้สึกถึงรูปแบบการจดัการชั้นเรียนของ
ครู ท าใหเ้กิดเป็นแนวคิดท่ีจะสร้างรูปแบบในการจดัการชั้นเรียนรูปแบบใหม ่ท่ีมีเทคนิคในการ
จดัการชั้นเรียนและส่งเสริมพฤติกรรมดา้นการตั้งใจเรียนของนกัเรียน จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษา
ความหมาย ขั้นตอน และวธีิการของเทคนิคการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีเรียกวา่เทคนิค 
TUANCHAI 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการและใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action 
Research) โดยการน าหลกัการและขั้นตอนการวจิยัตามแนวคิดของเคมมิส และแมคทาคกาท 
(Kemmis & McTaggart) ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การปฏิบติัการ (Action) การสังเกตการณ์ 
(Observation) และการสะทอ้นกลบั (Reflection) โดยน าเทคนิค TUANCHAI มาใชใ้นการบริหาร
จดัการชั้นเรียน รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผา่นคู่มือการจดั
กิจกรรม การบริหารจดัการชั้นเรียน มีแผนการจดัการเรียนรู้ 16 แผน ประกอบดว้ย  8 เทคนิค  
ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม (T = Team) การเรียนรู้และเขา้ใจ (U = Understanding)  การเรียนรู้ ดว้ย
การปฏิบติั (A = Active Learning) การสร้างเครือข่าย (N = Networking) การประสานงาน             
(C = Coordination) เพื่อนช่วยเพื่อน (H = Help) ค่านิยมท่ีดี (A = Attitude) และการบูรณาการ                
(I = Integration)  ซ่ึงการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  4. การปฏิบติัการวิจยั  
                5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  7. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีศึ่กษำ  
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 497 คน  
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 43 คน  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีจ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  คู่มือการจดักิจกรรม การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI  
แบบสอบถามวดัเจตคติท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียน  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน  และแบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน  ดงัน้ี 
  1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ประเภทเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 
60 ขอ้ 

  2. คู่มือกำรจัดกจิกรรม กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI สู่
แผนการจดัการเรียนรู้ รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้ จ  านวน 16 แผน ดงัน้ี  
      2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 สังคมประชาธิปไตย 
      2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
      2.3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หนา้ท่ีในฐานะ
พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
     2.4 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
      2.5 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 กระบวนการในการตรากฎหมาย 
      2.6 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
      2.7 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว 
      2.8 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและประเทศชาติ 
      2.9 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 เหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองการปกครองของไทย 
      2.10 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 วเิคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของไทย 
      2.11 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 การเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร 
      2.12 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 บทบาทและความส าคญัของสถาบนัทางสังคม 
      2.13 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 ความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม 
      2.14 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 ท่ีมาของวฒันธรรมไทย  
      2.15 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 ลกัษณะวฒันธรรมไทย 
      2.16 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 เปรียบเทียบวฒันธรรมไทยและวฒันธรรม
ต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย 
  3. แบบสอบถำมวดัเจตคติทีม่ีต่อรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน โดยใชเ้ทคนิค 
TUANCHAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 15 ขอ้ ไดใ้ชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 
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(Rating Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert’s Method) มี 5 ระดบั ทั้งน้ีแบบวดัมีขอ้ค าถามท่ีมีการ
ประเมินใน 8 เทคนิค ดงัน้ี 
   เทคนิค 1 กำรท ำงำนเป็นทมี (T ยอ่มาจาก Team) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อน             
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการกลุ่มเพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการปรับตวัเขา้กบัเพื่อน
ในชั้นเรียน ไดว้างแผนท างาน ไดแ้กปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน และในท่ีสุดก็จะประสบความส าเร็จไป
ดว้ยกนั  
       เทคนิค 2 กำรเรียนรู้และเข้ำใจ (U ยอ่มาจาก Understanding) เป็นเทคนิคท่ี
ครูผูส้อนสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งครูกบัผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน โดยการน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเยีย่มบา้น ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนมาวิเคราะห์ผูเ้รียนเพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ และจดัสภาพแวดลอ้มทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัดว้ยความรักและความเขา้ใจ 
       เทคนิค 3 กำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติ (A ยอ่มาจาก Active Learning) เป็นเทคนิคท่ี
ครูผูส้อนวางแผนจดักิจกรรมท่ีเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้ดว้ยวธีิการแบบต่างๆ   
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย จดันวตักรรมเทคโนโลย ีแหล่งความรู้สอดคลอ้ง
กบักิจกรรมและความสนใจของผูเ้รียน การน านกัเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
หอ้งเรียน นกัเรียนไดมี้โอกาสลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ไดรั้บประสบการณ์ตรง เกิดองคค์วามรู้ท่ี
คงทน  
      เทคนิค 4  กำรสร้ำงเครือข่ำย (N ยอ่มาจาก Networking) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อน 
จดัการเรียนรู้โดยใหมี้การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งนกัเรียนกบัครูผูส้อน รวมถึงมีการ
เผยแพร่ผลงานการจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์      

      เทคนิค 5 กำรประสำนงำน (C ยอ่มาจาก Coordination) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใช้
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน สามารถเลือกส่ือ เลือกกิจกรรม เลือกปฏิบติัภาระช้ินงานตามความถนดัและความ
สนใจ มีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล  
       เทคนิค 6 เพ่ือนช่วยเพ่ือน (H ยอ่มาจาก Help) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใชเ้พื่อการ
ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งคนเก่งช่วยเหลือคนอ่อนเป็นคู่ และดูแลช่วยเหลือกนัในกลุ่ม
ตลอดจนต่างกลุ่ม ต่างห้อง หรือรุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นนอ้ง เป็นบรรยากาศของการใหจึ้งเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน ในโรงเรียน และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนไดป้รากฏแผข่ยายเป็นวงกวา้งออกไปเกิดเป็น
การท าจิตอาสา ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
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       เทคนิค 7 ค่ำนิยมทีด่ี (A ยอ่มาจาก Attitude) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนใชว้ธีิการสอน
เพื่อการปลูกฝังเจตคติ ค่านิยมท่ีดี เก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการใหแ้ก่ผูเ้รียน 
       เทคนิค 8 กำรบูรณำกำร (I ยอ่มาจาก Integration) เป็นเทคนิคท่ีครูผูส้อนเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยน าศาสตร์เน้ือหาวชิาต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั มาผสมผสาน
เช่ือมโยงใหก้ลมกลืนเป็นเร่ืองเดียวกนั และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ
ในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วมจากการปฏิบติัจริง มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
  4. แบบบันทกึกำรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการจดัระบบขอ้มูลของการ
บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีไดจ้ากการสังเกตของครู มีการสรุปบนัทึกเป็นระยะๆ โดยบนัทึกจาก
พฤติกรรมนกัเรียนในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแผนการจดัการ
เรียนรู้ในวงจรต่อไป 
    5. แบบบันทกึกำรสัมภำษณ์นักเรียน เป็นการสุ่มตวัแทนนกัเรียน 5 คน มาสัมภาษณ์
ดว้ยค าถามหลกัๆ ไดแ้ก่ ต าแหน่งหนา้ท่ีของสมาชิกในทีม กิจกรรมท่ีไดร่้วมท า ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ใน
ทีม มีโอกาสคน้พบความรู้จากเพื่อนในทีม ครูมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ ประโยชน์จากการเรียนรู้ 
ขอ้คิดเห็นท่ีไดร่้วมเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI สภาพพอใจกบัการท างาน ปัญหาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อความส าเร็จ แลว้จดบนัทึกค าพูดส าคญัของนกัเรียน   
 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 การสร้างเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการวจิยั ผูว้ิจยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ศึกษาและวเิคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และอุปสรรคของการบริหาร
จดัการชั้นเรียน ของโรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร”จากแบบประเมินการสอนของครู ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

  2. ศึกษาแนวคิดหลกัการเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วธีิสร้างแบบทดสอบท่ีดี แผนการจดัการเรียนรู้ การวดัเจตคติ การสังเกตพฤติกรรม
นกัเรียน การสัมภาษณ์นกัเรียน เพื่อพฒันารูปแบบและรายการให้ครอบคลุมตรงตามเน้ือหาของ
เร่ืองท่ีท าการวจิยั 
  3. ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการชั้นเรียน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้าง
เทคนิคในการบริหารชั้นเรียนในรูปแบบใหม่ คือ เทคนิค TUANCHAI ประกอบดว้ย 8 เทคนิค 
ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม (T = Team) การเรียนรู้และเขา้ใจ (U = Understanding) การเรียนรู้ดว้ย      
การปฏิบติั (A = Active Learning) การสร้างเครือข่าย (N = Networking) การประสานงาน                       
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(C = Coordination) เพื่อนช่วยเพื่อน (H = Help) ค่านิยมท่ีดี (A = Attitude) และการบูรณาการ                
(I = Integration)  
  4. ศึกษาหลกัสูตรและคู่มือการใชห้ลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 

  5. สร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก 60 ขอ้    
ใชเ้วลาทดสอบ 1 ชัว่โมง ส าหรับทดสอบก่อนและหลงั การใชเ้อกสารประกอบการเรียนท่ีผูว้จิยั 
พฒันาข้ึน ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงัน้ี 
      5.1 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผล
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)   
      5.2 ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้ง ระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence : IOC) น าขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านมาวเิคราะห์ 
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1 ไปเป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ปรับปรุง และคดัเลือกไวจ้  านวน 70 ขอ้ เพื่อ
น าไปวเิคราะห์หาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก ในขั้นตอนต่อไป 

       5.3 น าแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองสอบกบั
นกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร”ท่ีไดผ้า่น
การเรียน เร่ือง พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 4.0 จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรแต่ใชว้ธีิ
สอนแบบเดียวกนั เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
       5.4  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมี
ค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง .20-.80 และค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ .20 ข้ึนปี (พวงรัตน์. 2543 : 130) 
โดยไดค้ดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพไว ้จ านวน 60 ขอ้ 
       5.5 น าแบบทดสอบท่ีไดรั้บการคดัเลือกไว ้ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ท่ีใชใ้นการค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 88)  ผลปรากฏวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบชุดน้ี
เท่ากบั 0.83    
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   5.6 น าแบบทดสอบท่ีวิเคราะห์หาคุณภาพและจดัพิมพเ์ป็นตน้ฉบบั ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ และน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 จ านวน 43 
คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ต่อไป 
  6. สร้างคู่มือการจดักิจกรรม การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI     
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 16 แผน โดยมีการพฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้ มีรายละเอียดของเน้ือหา/สาระการเรียนรู้ เทคนิค TUANCHAI และการประเมินผล  
ดงัตารางท่ี 1 
ตำรำงที ่ 1   แสดงการน าการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI มาใชจ้ดัการเรียนรู้ 

 

ที่ เน้ือหำ/สำระกำรเรียนรู้ เทคนิค TUANCHAI กำรประเมินผล 

 ปฐมนิเทศ 
-แจ้งจุดประสงค์ 
-ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 
-แนะน ำเทคนิค TUANCHAI 

  
-แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ก่อนเรียน 

1 สังคมประชำธิปไตย 
 

T=Team 
การท างานเป็นทีม 
U=Understanding 
การเรียนรู้และเขา้ใจ 

-ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

2 คุณลกัษณะพลเมืองดีในสังคม
ประชำธิปไตย 

A=Active Learning 
การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั 
N=Networking 
การสร้างเครือข่าย 

-ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

3 สถำนภำพ บทบำท สิทธิเสรีภำพ 
หน้ำทีใ่นฐำนะพลเมืองดีตำมวถิี
ประชำธิปไตย 

C=Coordination 
การประสานงาน 
H=Help 
เพื่อนช่วยเพื่อน 

ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 
 

4  กำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตำม
วถิีประชำธิปไตย 
 

A=Attitude 
ค่านิยมท่ีดี 
I=Integration 
การบูรณาการ 

-ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 
-แบบทดสอบทา้ยวงจรท่ี 1 
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5 กระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย T=Team 
การท างานเป็นทีม 
U=Understanding 
การเรียนรู้และเขา้ใจ 

-ใบงาน 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

6 กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัตนเอง A=Active Learning 
การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั 
N=Networking 
การสร้างเครือข่าย 

-ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

7 กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัครอบครัว C=Coordination 
การประสานงาน 
H=Help 
เพื่อนช่วยเพื่อน 

-ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

8 กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัชุมชน
และประเทศชำติ 

A=Attitude 
ค่านิยมท่ีดี 
I=Integration 
การบูรณาการ 

-ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 
-แบบทดสอบทา้ยวงจรท่ี 2 

9 เหตุกำรณ์ส ำคัญทำงกำร
เมืองไทย 

T=Team 
การท างานเป็นทีม 
 

-ใบงาน 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

10 วเิครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำร
เมืองไทย 

U=Understanding 
การเรียนรู้และเขา้ใจ 

-ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

11 กำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำร A=Active Learning 
การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั 
 

-ใบงาน 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

    



118 

 

    

ที่ เน้ือหำ/สำระกำรเรียนรู้ เทคนิค TUANCHAI กำรประเมินผล 

12 บทบำท และควำมส ำคัญของ
สถำบันทำงสังคม 

N=Networking 
การสร้างเครือข่าย 

-ใบงาน 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

13 ควำมสัมพนัธ์ของสถำบันทำง
สังคม 

C=Coordination 
การประสานงาน 
 

-ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

 14 ทีม่ำของวฒันธรรมไทยและ
วฒันธรรมของประเทศใน
ภูมิภำคเอเชีย 

H=Help 
เพื่อนช่วยเพื่อน 

-ใบงาน 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

15 ลกัษณะของวฒันธรรมไทยและ
วฒันธรรมของประเทศใน
ภูมิภำคเอเชีย 

A=Attitude 
ค่านิยมท่ีดี 
 

-ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

16 ควำมคล้ำยคลงึและควำม
แตกต่ำงระหว่ำงวฒันธรรมไทย
กบัวฒันธรรมต่ำงชำติในภูมิภำค
เอเชีย 

I=Integration 
การบูรณาการ 

-ใบงาน 
-แบบบนัทึกพฤติกรรมทีม 
-แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 
-แบบทดสอบทา้ยวงจรท่ี 3 

 ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนหลงัเรียน 

 -แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
หลงัเรียน 

 
 7. สร้างแบบสอบถำมวดัเจตคติของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อรูปแบบการ
บริหารจดัการชั้นเรียน  โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนตามระเบียบวธีิ ดงัน้ี 

     7.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามวดัเจตคติ ก าหนดเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูล. 2545 : 258) 
     7.2 สร้างเคร่ืองมือท่ีแสดงลกัษณะของเจตคติต่อการใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการ
เรียนการสอนวชิาสังคมศึกษา ส22103 จ านวน  20  ขอ้   
     7.3 น าแบบวดัท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ความ
ชดัเจนของภาษาท่ีใช ้ ความสอดคลอ้งของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั  และครอบคลุมขอบข่ายระหวา่ง
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ขอ้ความกบัลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมท่ีมีเจตคติต่อการใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการเรียนการ
สอนวชิาสังคมศึกษา ส22103  
     7.4 เลือกขอ้ความท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป มาจดัเป็นชุดของ
แบบสอบถามวดัเจตคติต่อการใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการเรียนการสอนวชิาสังคมศึกษา                    
ส21103 โดยก าหนดใหแ้ต่ละขอ้ความมีช่องของการตอบสนอง 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด              
เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
     7.5 การใหค้ะแนนโดยถือเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูล. 2545 : 
261) 
  แบบวดัเป็นขอ้ความทางบวก  (Positive)  การใหค้ะแนนเป็น  ดงัน้ี 
   เห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าน ้าหนกั    5 
   เห็นดว้ย   มีค่าน ้าหนกั     4  
   ไม่แน่ใจ  มีค่าน ้าหนกั     3 
   ไม่เห็นดว้ย                มีค่าน ้าหนกั     2 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าน ้าหนกั     1 
                     แบบวดัเป็นขอ้ความทางลบ  (Negative)  การใหค้ะแนนเป็น ดงัน้ี 
   เห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าน ้าหนกั             1 
   เห็นดว้ย   มีค่าน ้าหนกั             2 
   ไม่แน่ใจ  มีค่าน ้าหนกั             3 
   ไม่เห็นดว้ย                   มีค่าน ้าหนกั             4  
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าน ้าหนกั            5 
         นอกจากน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑค์ะแนนระดบัเจตคติไว ้ ดงัน้ี 
   คะแนนเฉล่ีย 4.01 - 5.00     หมายถึง    มีความรู้สึกท่ีดีมาก  
   คะแนนเฉล่ีย 3.01 - 4.00     หมายถึง    มีความรู้สึกท่ีดี  
   คะแนนเฉล่ีย 2.01 - 3.00     หมายถึง    มีความรู้สึกปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.01 - 2.00     หมายถึง    มีความรู้สึกท่ีไม่ดี  
   คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.00     หมายถึง    มีความรู้สึกท่ีไม่ดีมาก 
  7.6 น าแบบวดัเจตคติต่อการใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการเรียนการสอนวชิาสังคม
ศึกษา ส22103 ไปสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง     
“วทิยสถาวร” จงัหวดัระยอง จ านวน 10 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
  7.7 น าผลการตรวจสอบให้คะแนนแบบสอบถามมาหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้
โดยแบ่งกลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงกวา่ 25% เป็นกลุ่มสูง  และกลุ่มท่ีไดค้ะแนนต ่ากวา่ 25%  เป็นกลุ่มต ่า  



120 

 

แลว้น ามาเปรียบเทียบกนัโดยใช ้ t-distribution  (ลว้น สายยศ  และองัคณา สายยศ. 2538 : 215-217) 
และเลือกมาจ านวน 15 ขอ้ ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 หรือ ค่า t เท่ากบั 2.00 ข้ึน
ไป เป็นแบบวดั 
  7.8 น าแบบสอบถามวดัเจตคติต่อการใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการเรียนการสอน
วชิาสังคมศึกษา ส22103 ท่ีหาค่าอ านาจจ าแนกแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” จงัหวดัระยอง จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-Coefficient) 
โดยใชสู้ตรครอนบาค ซ่ึงเป็นวธีิท่ีแบบวดัทุกขอ้วดัเร่ืองเดียวกนั หรือวดัองคป์ระกอบร่วมกนั 
(Cronbach. n.d. ; อา้งถึงใน ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2538 : 200-202) ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.78 
  7.9 จดัพิมพแ์บบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลต่อไป 
 8. สร้างแบบบนัทึกสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน ก าหนดเคา้โครงของแบบบนัทึกสังเกต
พฤติกรรม เพื่อบนัทึกขอ้มูลพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีสังเกตไดต้ั้งแต่ขั้นท่ี 1 ขั้นการวางแผน ขั้นท่ี 2 
ขั้นปฏิบติัการ ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นท่ี 4  ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั โดยมุ่งเนน้การบนัทึก   
ท่ีเป็นจริง ชดัเจน และครบถว้น 
 9. สร้างแบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน ก าหนดกรอบค าถามในการสัมภาษณ์ เพื่อ
บนัทึกถึงปัญหาระหวา่งการเรียนรู้ รวมถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บในดา้นต่างๆ  โดยมุ่งเนน้การบนัทึก
ค าพูดส าคญั  ของนกัเรียนในทุกกระบวนการของการเรียนรู้  
 

กำรปฏบิัติกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ของเคมมิส
และแมคทาคกาท (Kemmis & McTaggart, 1988. ; อา้งถึงใน องอาจ  นยัพฒัน์. 2551: 301-303)      
ท  าการสอนตามคู่มือการจดักิจกรรมดว้ยตนเอง โดยก าหนดรูปแบบในการวจิยัมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  
  ขั้นที ่1 ขั้นวำงแผน (Planning) เป็นขั้นตอนของการก าหนดแนวทางปฏิบติัการ การ
ส ารวจสภาพปัญหาและประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข รวมถึงปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดความส าเร็จ 
และปัจจยัขดัขวาง ระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการแกไ้ขปัญหา และมี
ความสอดคลอ้งกบับริบททางดา้นสังคม วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 
และการด าเนินชีวติ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีไทย 4.0 โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 16 แผน ทดลองสอนตามแผนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
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  ขั้นที ่2 ขั้นปฏิบัติกำร (Action) เป็นขั้นตอนลงมือด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวใ้น  
ขั้นท่ี 1 และควบคุมการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแผน ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบั
ปัจจยัเง่ือนไขระหวา่งปฏิบติัการ โดยเม่ือด าเนินการแลว้เกิดปัญหา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขใน                
การปฏิบติัคร้ังต่อไป 
  ขั้นที ่3 ขั้นสังเกตกำรณ์ (Observation)  เป็นขั้นตอนรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานดา้น
กระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานท่ีไดล้งมือกระท าลงไปและไดส้ังเกตขณะ
ปฏิบติังาน ถึงผลขอ้มูล เช่น การสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน การจดบนัทึก การสัมภาษณ์ และการ
ทดสอบทา้ยวงจรของการปฏิบติั สภาพแวดลอ้ม  ปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัขดัขวางการด าเนินงาน
ตามแผนท่ีวางไว ้และประเด็นปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งลงมือปฏิบติัการตามแผนโดยใช้
วธีิการเก็บรวบรวม 
  ขั้นที ่4  ขั้นสะท้อนกลบั (Reflection) เป็นขั้นตอนของการสังเกตอยา่งไตร่ตรองใน
เชิงวพิากษก์ระบวนการและผลการปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้และปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยั
ขดัขวางการพฒันา รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นไปตามท่ีพึงประสงคห์รือไม่โดยการ
อภิปรายซกัถามในลกัษณะวพิากษว์จิารณ์ หรือประเมินผลการปฏิบติังานระหวา่งบุคคลท่ีมีส่วน
ร่วมในการวจิยั ไดแ้ก่ ประเมินตรวจสอบปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยการอภิปรายเสนอขอ้คิดเห็น โดย
น าขอ้มูลจากการบนัทึกทั้งหมดมาปรับปรุง เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีจะน าไปปรับปรุงวางแผนต่อไป 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีกระบวนการปฏิบติัการวจิยัจ  านวน 3 วงรอบหรือวงจร โดยในแต่ละ
วงรอบหรือวงจรใชเ้วลาสะทอ้นผลเดือนละคร้ัง ขั้นตอนการปฏิบติัการวิจยัมี ดงัน้ี 
 วงจรที ่1 
  1. ขั้นวำงแผน (Planning) 
                1.1 ส ารวจสภาพปัญหาและประเด็นปัญหาต่างๆท่ีตอ้งการแกไ้ข รวมถึงความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา เพื่อคดัเลือกปัญหาท่ีจะไปด าเนินการแกไ้ขต่อไป และก าหนดกิจกรรม
ท่ีส่งผลต่อการแกไ้ขปัญหา 

      1.2 ศึกษาขอ้มูลตามสภาพจริงของหอ้งเรียน วเิคราะห์จุดเด่น และจุดดอ้ยของ
โรงเรียน และวเิคราะห์นกัเรียน  
                    1.3 จดัประชุมนกัเรียนเพื่อแจง้แนวทางในการปฏิบติังานวิจยั 
                 2. ช้ันปฏิบัติกำร (Action) 
   2.1 จดัการเรียนการสอนตามแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 1-4 โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
  3. ขั้นสังเกตกำรณ์ (Observation) 
       3.1 บนัทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละวนั โดยบนัทึกพฤติกรรม 
ท่ีแสดงออกมากกวา่ 3 คร้ังและสรุปผลเป็นรายสัปดาห์น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามหลกัการสถิติ 
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       3.2 แปลความหมายและการสรุปผลซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีขอ้มูลไดผ้า่นกระบวนการ
เรียบร้อย 
       3.3 บนัทึกผลการสัมภาษณ์นกัเรียน  
  4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection) 
       4.1 วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนและการสัมภาษณ์
นกัเรียน 
       4.2 น าขอ้บกพร่องท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้
ส าหรับใชใ้นวงจรท่ี 2 ต่อไป 
 วงจรที ่2 
                 1. ขั้นวำงแผน (Planning) 
                  1.1 ศึกษาและวเิคราะห์นกัเรียน ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเป็นอุปสรรคและส่งเสริมให้ 
มีการพฒันา 
                  1.2 จดัประชุมนกัเรียนเพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจในผลสะทอ้นกลบัของวงจรท่ี 1 
                2. ขั้นปฏิบัติกำร (Action) 

       2.1 จดัการเรียนการสอนตามแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 5-8 โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
   3. ขั้นสังเกตกำรณ์ (Observation) 

       3.1 บนัทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละวนั โดยบนัทึกพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมากกวา่ 3 คร้ังและสรุปผลเป็นรายสัปดาห์ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามหลกัการสถิติ 
       3.2 แปลความหมายและการสรุปผลซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีขอ้มูลไดผ้า่นกระบวนการ
เรียบร้อย 
       3.3 บนัทึกผลการสัมภาษณ์นกัเรียน  
   4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection) 
       4.1 วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนและการสัมภาษณ์
นกัเรียน 
       4.2 น าขอ้บกพร่องท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้
ส าหรับใชใ้นวงจรท่ี 3 ต่อไป 
               วงจรที ่3 
                 1. ขั้นวำงแผน (Planning) 
                     1.1 ศึกษาและวเิคราะห์นกัเรียน ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเป็นอุปสรรคและส่งเสริมให้ 
มีการพฒันา 
                     1.2 จดัประชุมนกัเรียนเพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจในผลสะทอ้นกลบัของวงจรท่ี 2 
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                 2. ขั้นปฏิบัติกำร (Action) 
        2.1 จดัการเรียนการสอนตามแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 9-16 โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
    3. ขั้นสังเกตกำรณ์ (Observation) 

        3.1 บนัทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละวนั  โดยบนัทึกพฤติกรรม 
ท่ีแสดงออกมากกวา่ 3 คร้ัง และสรุปผลเป็นรายสัปดาห์น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามหลกัการสถิติ 
        3.2 แปลความหมายและการสรุปผลซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีขอ้มูลไดผ้า่นกระบวนการ
เรียบร้อย 
        3.3 บนัทึกผลการสัมภาษณ์นกัเรียน  
   4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection) 
       4.1 วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนและการสัมภาษณ์
นกัเรียน 
       4.2 น าขอ้บกพร่องท่ีได ้(ถา้มี) มาใชเ้ป็นขอ้มูลสรุปผลการวจิยัคร้ังน้ี 

    

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เม่ือปรับปรุงคู่มือการจดักิจกรรม การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เสร็จแลว้ ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดน้ าไปใช้กบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  จ านวน 43 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง 
“วทิยสถาวร” โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนเอง ซ่ึงมีรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  1. ช้ีแจงใหน้กัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มประชากร ทราบถึงแนวทาง 
ในการใชก้ารจดัการเรียนรู้ซ่ึงนกัเรียนจะไดป้ฏิบติัตนในการเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย                
4.0 จ  านวน 60 ขอ้ ไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  ท่ีเป็นกลุ่มประชากร โดยใชเ้วลา
ในการท าแบบทดสอบ ประมาณ 60 นาที แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบคร้ังน้ี เป็น
คะแนนสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
   3. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือการจดักิจกรรม การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  จ  านวน 16 ชัว่โมง 
โดยแบ่งเป็น วงจรท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-4  วงจรท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-8 และวงจร
ท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9-16 ตามล าดบั แลว้ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวงรอบละ 1 คร้ัง                  
(1 เดือน) จ านวน 3 วงรอบหรือ 3 คร้ัง 
      4. ครูสรุปแบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง วงรอบละ 4 คร้ัง 
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     5. ครูจดัท าสมุดคู่มือลงรหสัขอ้มูลและท าการลงรหสัขอ้มูลท่ีไดรั้บ (Coding) เพื่อ
น าไปใชใ้นการจดักระท าขอ้มูลและวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
  6. สรุปแบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียนจ านวน 3 วงรอบหรือ 3 คร้ัง 
   7. ทดสอบหลงัเรียนกบักลุ่มประชากรอีกคร้ัง โดยใชแ้บบทดสอบคู่ขนานกบัท่ีใช้
ทดสอบก่อนเรียน และบนัทึกผลการทดสอบใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน (Post-test) 
   8. ท าแบบวดัเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาสังคม
ศึกษา ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  และบนัทึกคะแนนแบบวดัเจตคติของนกัเรียนเก็บไว้
ส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
   9. ไดด้ าเนินการทดลองดว้ยตนเอง ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน – มกราคม  2561 
 

 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพจากการน าผลสะทอ้นกลบัท่ีได ้ขณะลงมือปฏิบติัตามคู่มือการจดักิจกรรมการบริหาร
จดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2  ดว้ยเคร่ืองมือชนิดต่างๆ โดยน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ อภิปรายผล แลว้สรุปผล เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 กำรวเิครำะห์ข้อมูล เพ่ืออภิปรำยผลและสรุปผลกำรวจัิย มีดังนี ้   
  1. ข้อมูลเชิงคุณภำพ  โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียน  แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ของนกัเรียน มาเขียนสรุปความรายงานผลการศึกษาวจิยั 
พรรณนาขอ้คน้พบตามประเด็นของเน้ือหา รวมถึงการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  2. ข้อมูลเชิงปริมำณ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบวดัเจตคติของนกัเรียน มารายงานผลการศึกษาวจิยัท่ีพรรณนาขอ้คน้พบตามตวัแปรและสถิติ 
โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดงัน้ี 
       2.1 การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง พลเมืองดีตามวถีิ
ไทย 4.0 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร” 
       2.2  การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติของ
นกัเรียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการสอนวชิาสังคมศึกษาของ
นกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร” 
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สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1. สถิติหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
  1.1  น าแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2550 : 89) ใชสู้ตรดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.2  การหาความตรงเชิงเน้ือหา (สมนึก ภทัทิยาธานี. 2546 : 167) 
 

IOC = 
N

R  

     เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัสาระการเรียนรู้ 
       R แทน ผลรวมระหวา่งคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

       N  แทน   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  ถา้ IOC มีค่ามากกวา่ หรือเท่ากบั 0.5 แสดงวา่ แบบทดสอบนั้นสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หากค่า IOC มีค่านอ้ยกวา่ 0.5 ตอ้งปรับปรุงแบบทดสอบขอ้นั้นใหม่ หรือ 
ตดัทิ้งไป  
  1.3  การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 81)  

P =   
N
R

 

    เม่ือ   P แทน ร้อยละความยากง่าย 
        R แทน จ านวนผูต้อบถูกทั้งหมด 
        N แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
        ค่า  P ท่ีเหมาะสมมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.20  – 0.80   

  1.4  การหาอ านาจจ าแนกของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 87–90)  

r =   
21 n

L

n

U
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        เม่ือ  r  แทน      ค่าอ านาจจ าแนก 
           U        แทน      จ านวนผูส้อบผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูกตอ้ง 
      L        แทน จ านวนผูส้อนไม่ผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูกตอ้ง 
     n1       แทน จ านวนผูท่ี้สอบผา่นเกณฑ์ 
         n2       แทน จ านวนผูส้อบไม่ผา่นเกณฑ์ 
  ขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกท่ีเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง  0.20 – 1.00  

  1.5  การหาค่าความเช่ือมัน่ (rtt) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
สูตร Kuder-Richardson สูตร KR-20 (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543 : 198) 




















2tt

S

pq
1

1k

k
r  

   เม่ือ rtt  แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
     k  แทน จ านวนขอ้สอบ 
     p  แทน สัดส่วนของผูต้อบถูกในขอ้หน่ึงๆ 
     q  แทน สัดส่วนของผูต้อบผดิในขอ้หน่ึงๆ 
      S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
  1.6   หาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product- Moment Correleation Coefficient) ของคะแนนของขอ้ค าถามกบัคะแนนรวม
จากขอ้อ่ืนๆ แลว้คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่า r ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป ใชสู้ตร (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ.์ 2549: 84) 
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   เม่ือ rXY แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
     N  แทน จ านวนผูต้อบ 
     X  แทน คะแนนรายขอ้ 
     Y  แทน คะแนนรวม 
          X  แทน ผลรวมของคะแนนรายขอ้ 
          Y  แทน ผลรวมของคะแนนรวมของขอ้ท่ีเหลือ 
            XY  แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนน X และคะแนน Y 
           2X  แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนน X 
          2Y  แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนน Y 



127 

 

 
  1.7 การวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัเจตคติ  โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ    
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543 : 
218)     




















2
t
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t

S

S
1

1n

n
α  

   เมื่อ  แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
     n  แทน จ านวนขอ้สอบของแบบสอบถาม 
    

2
tS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนรายขอ้ 

      2
tS  แทน ความแปรปรวนของขอ้สอบทั้งฉบบั 

 
 2. สถิติพืน้ฐำน 
   2.1 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2550 : 29) 

 
 
        2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 
และคณะ. 2550 : 46) 

 
 

 
 



128 

 

บทที ่4 
ผลกำรวจิยั 

 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อศึกษาพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ     
ชั้นเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร” วธีิด าเนินการวจิยั ผูว้จิยัด าเนินการสอนเอง และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนกัเรียนโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และใชแ้บบการสัมภาษณ์นกัเรียน 
 การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือการจดักิจกรรม การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค 
TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 16 ชัว่โมง โดย
แบ่งเป็น วงจรท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 - 4 วงจรท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5- 8 และวงจรท่ี 
3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 - 16 ตามล าดบั แลว้ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวงรอบละ 1 คร้ัง (1 
เดือน) จ านวน 3 วงรอบหรือ 3 คร้ัง ซ่ึงไดท้  าการวจิยัในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งน้ีในการ
น าเสนอผลการวจิยัในแต่ละวงจรนั้น ก็เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือการจดั
กิจกรรมในแต่ละวงจร มาปรับปรุงในการจดัการเรียนรู้ในขั้นล าดบัต่อไป ซ่ึงจะไดน้ าเสนอ
ผลการวจิยัตามล าดบัขั้นต่อไปน้ี 
  1. การด าเนินการก่อนการปฏิบติัการ 
  2. การสะทอ้นผลการปฏิบติัการวงรอบท่ี 1 
  3. การสะทอ้นผลการปฏิบติัการวงรอบท่ี 2 
  4. การสะทอ้นผลการปฏิบติัการวงรอบท่ี 3 
  5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 
โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
                6. ระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค 
TUANCHAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  
                7. สรุปผลการปฏิบติัการวิจยั 
                8. อภิปรายผลการวจิยั  
 

กำรด ำเนินกำรก่อนปฏบิัติกำร 
 1. การเตรียมตวัของผูว้ิจยั 
  ผูว้จิยัไดเ้ตรียมเคร่ืองมือประกอบการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มือการจดักิจกรรมการบริหาร
จดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ แบบทดสอบยอ่ยในแต่ละ
วงจร แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และแบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน 
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 2. การปฐมนิเทศนกัเรียน 
  การปฐมนิเทศนกัเรียนในการประชุมชั้นเรียน (Classroom Meeting) เพื่อใหน้กัเรียน
ทราบถึงความมุ่งหมายของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ต่างๆตามล าดบัขั้นตอน การปฏิบติัตนใน
การเรียนรู้ รวมถึงท าแบบทดสอบยอ่ยเม่ือครบแต่ละวงจร ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
และท าแบบสอบถามวดัเจตคติ 
 

กำรสะท้อนผลกำรปฏบิัติกำรวงจรที ่1 
 ผลการปฏิบติัในการด าเนินการวจิยั ในวงจรท่ี 1 หลงัจากไดด้ าเนินการตามคู่มือการจดั
กิจกรรม การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI เม่ือใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-4  
ครบแลว้ ผูว้ิจยัไดป้ระเมินจากการสังเกตแลว้ จดบนัทึกลงในแบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียน และสัมภาษณ์ลงในแบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน มีการสะทอ้นผลการปฏิบติัการดงัน้ี  
  1. กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
      การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรท่ี 1 ตามคู่มือการจดักิจกรรม มีแผนการจดัการ
เรียนรู้ ท่ี 1-4 เน้ือหาท่ีน ามาสอน คือ สังคมประชาธิปไตย พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิ
ประชาธิปไตย ผูว้จิยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายแนวทาง โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
เนน้ใหผู้เ้รียนท างานเป็นทีม เรียนรู้และเขา้ใจ เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั มีการประสานงาน มีการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ ใหมี้การช่วยเหลือกนัแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่านิยมท่ีดี และมีการบูรณาการการ
เรียนการสอน ซ่ึงมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 
       1.1 ขั้นน ำเสนอ เร่ิมจากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนดูภาพกิจกรรม
ต่างๆของประชาชนชาวระยองมาใหน้กัเรียนวเิคราะห์วา่ ภาพใดมีการกระท าท่ีเหมาะสม และภาพ
ใดมีการกระท าท่ีไม่เหมาะสม ตามลกัษณะของความเป็นสังคมประชาธิปไตย แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 2 ผูว้จิยัให้นกัเรียนดูภาพกิจกรรมการเลือกตั้ง มาร่วมสนทนาและอภิปรายถึงคุณลกัษณะ
ของผูท่ี้สมควรไดรั้บการเลือกตั้ง แลว้ใหน้กัเรียนดู You Tube เร่ือง ค่าของคน แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 3 ผูว้จิยัไดอ้ญัเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเนน้ในเร่ืองการประสานงาน นกัเรียนไดฟั้งดว้ยความตั้งใจ และได้
เชิญวทิยากรต ารวจ พ.ต.ท.สาธิต สุวรรณโชติ มาใหค้วามรู้การปฏิบติัตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หนา้ท่ีของพลเมืองดี แลว้ใหช้มวดิีทศัน์ เร่ือง สิทธิของฉนั  แลว้สนทนา ซกัถาม แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีชม และอภิปรายวา่ ตวัละครในวดิีทศัน์ปฏิบติัตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนา้ท่ีของพลเมืองดีหรือไม่อยา่งไร แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  ครูน า
ภาพข่าวจากอินเทอร์เน็ต เร่ือง ปราชญข์องแผน่ดิน แลว้ใหดู้ภาพนกัเรียนไดรั้บรางวลัวนัเด็ก
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แห่งชาติ ใหน้กัเรียนจ าแนกการกระท าท่ีเหมาะสม และน าตวัอยา่งภาพ หวัข่าวหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบั
การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคม มาเล่าใหน้กัเรียนฟัง แลว้ใหน้กัเรียนพิจารณาการกระท าท่ี
เหมาะสมและไม่เหมาะสม จากนั้นผูว้จิยัและนกัเรียนไดว้างแผนร่วมกนัถึงวธีิการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม การเรียนรู้และเขา้ใจ การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั การ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การประสานงาน การช่วยเหลือกนัแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ค่านิยมท่ีดี และ
การบูรณาการการเรียนการสอน  
   1.2 ขั้นวำงแผน  ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ผูว้จิยัให้นกัเรียนแบ่งทีม ทีมละ 9 
คน ใหน้กัเรียนร่วมกนัสืบคน้หาความหมายค าวา่ ประชาธิปไตย ผูว้จิยัแนะน าใหน้กัเรียนปฏิบติั
ดว้ยการรู้จกัสังเกต การพิจารณาท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ และน าวตัถุประสงคม์า
วางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบติั และการแสวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้ดว้ยวธีิต่างๆ แลว้สรุป
ความคิดรวบยอดเป็นผงัมโนทศัน์ ส่วนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ไดเ้นน้ให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยการ
ลงมือปฏิบติัจริง ร่วมกนัสืบคน้หาค าตอบกบัเพื่อน ร่วมกนัอภิปราย น าเสนอ และสรุปความคิดรวบ
ยอด นกัเรียนเปล่ียนจากผูฟั้งมาเป็นผูร่้วมกิจกรรม แสวงหาความรู้ท่ีผูว้ิจยัก าหนดให ้นอกจากน้ี
ผูว้จิยัใหน้กัเรียนสร้างเครือข่ายติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ มี
การสนบัสนุน และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชิกในเครือข่าย มีความสัมพนัธ์ฉนัทเ์พื่อน และมี
การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีเอ้ือประโยชน์ระหวา่งกนั  ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ใหน้กัเรียน
ตระหนกัในเป้าหมายร่วมกนั และมีความสะดวกในการส่ือสาร เพื่อเช่ือมโยงงาน และมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย และใหผู้ป้กครองและชุมชนมาร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
สม ่าเสมอ อีกทั้งใหน้กัเรียนร่วมทีมท ากิจกรรมช่วยเหลือกนัระหวา่งการเรียนรู้ เพื่อศึกษาหาความรู้
ใหม่ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นกัเรียนไดท้  าหนา้ท่ีหมุนเวยีนบทบาทกนัภายในทีม นกัเรียนได้
ช่วยเหลือกนัเป็นคู่ จนทั้งทีมประสบความส าเร็จดว้ยกนัทุกคน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ให้
นกัเรียนพิจารณาจ าแนก การกระท าท่ีเหมาะสม และการกระท าท่ีไม่เหมาะสม สมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นวเิคราะห์ วจิารณ์การกระท าของบุคคลท่ีเหมาะสมและไม่
เหมาะสม นกัเรียนไดช่้วยกนัก าหนดแนวปฏิบติัในสถานการณ์จริง โดยมีผูว้จิยัร่วมรับทราบกติกา 
นอกจากน้ีนกัเรียนไดมี้โอกาสในการคิด การลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เช่ือมโยงหลายวชิาเป็น
เน้ือหาเดียวกนั นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในลกัษณะองคร์วม น าผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
   1.3 ขั้นด ำเนินกำร ในขั้นน้ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัตามแผนงานท่ีนกัเรียนและผูว้ิจยัได้
ร่วมกนัวางแผนไว ้พบวา่ นกัเรียนปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไดดี้ มีการแบ่งทีมตั้งช่ือทีมได้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาการเรียนรู้เร่ือง สังคมประชาธิปไตย และไดน้ าหลกัการท างานเป็นทีมไปใช้
ปฏิบติัไดค้รบถว้น มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ นกัเรียนทุกคนในทีมมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั นกัเรียน
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ส่วนใหญ่สามารถสรุปลกัษณะส าคญัของสังคมประชาธิปไตยได ้สามารถจ าแนกพฤติกรรมของคน
ในสังคมประชาธิปไตยได ้ร่วมกนัเฉลยและสรุปองคค์วามรู้ ร่วมกนัเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อการ
อยูร่่วมกนัในสังคมประชาธิปไตย นกัเรียนสร้างเครือข่ายออนไลน์แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนั
และกนั นกัเรียนปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิไทยและวถีิพุทธ ผูว้จิยัคอยแนะน าใหน้กัเรียนได้
ปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนา้ท่ีของตนในการเป็นพลเมืองดีตามวถีิ
ประชาธิปไตย นกัเรียนร่วมกิจกรรมท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย  
ไดดี้ 
           ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนพบวา่ นกัเรียนชอบกิจกรรมขั้นด าเนินการ ซ่ึงนกัเรียนให้
เหตุผลวา่ไดร่้วมกนัท างานเป็นทีมและไดช่้วยเหลือกนั  มีส่วนร่วมในการคน้หาความรู้และลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
      1.4  ข้ันประเมินและปรับปรุงแก้ไข  ขั้นน้ีนกัเรียนน าขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้
มาสรุปร่วมกนั แลว้น าเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัให้เพื่อนกลุ่มอ่ืนฟัง หลงัจากท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้
แหล่งเรียนรู้ดว้ยวธีิต่างๆ พบวา่ นกัเรียนไดส้รุปความคิดรวบยอดเป็นผงัมโนทศัน์ ท าใบงาน 
ออกมาน าเสนอผลงาน โดยมีการผลดัเปล่ียนกนัท าหนา้ท่ีในกลุ่มตนเอง นกัเรียนมีความภาคภูมิใจ 
ในผลงานของตน ใหน้กัเรียนแต่ละคนเล่าประสบการณ์ของตนเองแลกเปล่ียนความรู้ ท าให้
นกัเรียนมีความรู้มากข้ึน มีการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนขอ้มูล เพื่อเอ้ือประโยชน์ระหวา่งกนั      

          ผลการสังเกตกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชว้ธีิการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
ในวงจรท่ี 1 แลว้จดบนัทึกลงในแบบบนัทึกสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบการสัมภาษณ์
นกัเรียน พบพฤติกรรมการสอนของผูว้จิยั พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ดงัน้ี        

          1) พฤติกรรมกำรสอนของผู้วจัิย 
     ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนดา้นพฤติกรรมของผูว้จิยัพบวา่ ผูว้จิยัใหค้วามเป็น
กนัเอง ดูแลเอาใจใส่ขณะนกัเรียนท ากิจกรรม  คอยแนะน าและช่วยเสริมการคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้
ทางอินเตอร์เน็ต ใหก้ารเสริมแรงสร้างขวญัและก าลงัใจแก่นกัเรียน ท าให้นกัเรียนกลา้ซกัถามพูดคุย
กบัเพื่อนในกลุ่ม จากการประเมินของผูว้ิจยัในพฤติกรรมของตนเอง พบวา่ ผูว้จิยัเองมีความ
กระตือรือร้นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แต่ขาดการประสานงานติดต่อกบัครูผูส้อนในหอ้งเรียน
คอมพิวเตอร์ ท าใหบ้างชัว่โมงมีการใชส่ื้อเทคโนโลยล่ีาชา้ ผูว้จิยัไดป้รับปรุงแกไ้ขท าตารางแจง้
ครูผูส้อนหอ้งคอมพิวเตอร์ใหท้ราบก าหนดการท่ีแน่นอนล่วงหนา้ในวงจรท่ี 2 ต่อไป  
           2) พฤติกรรมของนักเรียน 
              พฤติกรรมของนกัเรียนในวงจรท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นวางแผน ลงมือปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอนเป็นอยา่งดี ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก
ท างานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นในการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต นกัเรียนได้
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไดช่้วยเหลือกนัในกลุ่ม นกัเรียนชอบกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
เพราะนกัเรียนท่ีเรียนเก่งไดใ้หค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนกวา่ ท าใหผ้ลการเรียนใกลเ้คียง
กนั นกัเรียนมีความสุขและชอบไปเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์มาก เพราะไดสื้บคน้อินเตอร์เน็ต ท าให้
สืบคน้ขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็วเพิ่มข้ึน สมาชิกทุกคนไดแ้บ่งงานกนัท าหนา้ท่ีในทีม นกัเรียนกลา้
แสดงออกในการน าเสนอผลงานกลุ่ม ส่วนการสัมภาษณ์นกัเรียนโดยสุ่มจากตวัแทนแต่ละกลุ่ม
จ านวน 5 คน จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรท่ี 1 นกัเรียนส่วนมาก มีความช่ืนชอบในวธีิการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ท าใหน้กัเรียนไดคิ้ดนอกกรอบ ท ากิจกรรมอยา่งหลากหลาย 
ส่วนการบูรณาการเน้ือหากบัรายวชิาอ่ืนยงัไม่ชดัเจน อยากใหผู้ว้จิยัช่วยอธิบายเพิ่มเติม 
      2. สรุปปัญหำทีพ่บในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนวงจรที ่1 
       ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI  ในดา้นพฤติกรรมการ
สอนของผูว้ิจยั พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน นกัเรียนใหข้อ้คิดเห็นในส่ิงท่ีเหมาะสม และส่ิงท่ี
ควรปรับปรุง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในคร้ังต่อๆไป ดงัน้ี 
    1) ส่ิงทีเ่หมำะสม 
     1. คู่มือการจดักิจกรรมการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค 
TUANCHAI มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
     2. มีแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ต 
     3. ไดฝึ้กวางแผนในการท างาน 
     4. ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานเป็นทีม 
     5. ไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 
     6. ไดเ้รียนรู้ลงมือการปฏิบติัจริง 
     7. เรียนรู้ดว้ยการดูแลช่วยเหลือกนัระหวา่งเพื่อน 
     8. เรียนรู้ดว้ยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
     9. ไดเ้รียนรู้และมีทศันคติท่ีดีในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
     10.ไดเ้รียนรู้ในการปรับตวัใหเ้ป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 4.0 
     11.ไดเ้รียนรู้โดยไดรั้บขวญัก าลงัใจจากครูและผูป้กครอง 
                        2) ส่ิงทีค่วรปรับปรุง 
     1. ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมีความล่าชา้ 
     2. เน้ือหาบางเร่ืองมีขอ้มูลกวา้งละเอียดมาก นกัเรียนสืบคน้มาไม่ไดส้รุป 
     3. นกัเรียนบางคนในกลุ่ม ไม่ช่วยทีมท างาน 
     4. การขอใชห้้องคอมพิวเตอร์มีกระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลาประสานงาน                
ซ่ึงใชไ้ดเ้ฉพาะเวลาท่ีหอ้งวา่งตรงกบัคาบวชิาเรียน 
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     5. วธีิการสืบคน้โดยใชโ้ทรศพัทน์กัเรียนบางคนไม่มีโทรศพัทห์รือมีแต่ไม่มี
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการสืบคน้ 
     6. ครูควรใหเ้วลาในการออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมากกวา่น้ี 
     7. การท่ีนกัเรียนเชิญผูป้กครองเขา้มาแสดงความคิดเห็นแบบ Real time  
ผูป้กครองบางทีมติดภารกิจอ่ืนไม่ไดเ้ขา้มา 
     8. บางทีมส่งผลงานล่าชา้เกินกวา่ก าหนด 
     9. ผูป้กครองเขา้มาแสดงความคิดเห็นใหก้บัทีมนกัเรียนไม่ครบทุกทีม 
    3) แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

       ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรท่ี 1ผูว้จิยัไดป้รับปรุงแกไ้ขตามแนวทาง 
ดงัต่อไปน้ี 
     1. แจง้งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนในการพฒันาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
ใหร้องรับกบัการจดัการเรียนการสอนในยคุ 4.0 
     2. ครูมอบหมายงานใหก้ระชบัชดัเจนในส่ิงท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนสืบคน้
ก าหนดเน้ือหา ความยาว เวลาท่ีใชโ้ดยครูสอนวธีิสรุป เรียบเรียงความคิดรวบยอดใหไ้ดเ้น้ือหา
ครอบคลุม กะทดัรัด ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
     3. ช้ีแนะใหที้มมอบหมายงานใหแ้ต่ละคน ตามความถนดั ความสามารถ 
และมอบหมายงานใหค้รบทุกคน 
     4. ประสานงานเปล่ียนคาบเรียนในการขอใชห้้องคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นคาบ
สุดทา้ยท่ีนกัเรียนไม่ตอ้งรีบไปเรียนในวชิาต่อไป 
     5. นกัเรียนไดดู้แลช่วยเหลือกนัเอง โดยการแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้
เพื่อนในทีมในการสืบคน้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน หรือใหย้มืโทรศพัทเ์พื่อนใช ้
     6. ครูพานกัเรียนออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ช้ีแนะการร่วมกิจกรรม
ชุมชนกบัผูป้กครอง ไดม้อบหมายภาระงานท่ีสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใหม้ากข้ึน 
     7. กระตุน้ส่งเสริมขวญัก าลงัใจตลอดเวลา ในการใหค้ะแนนพิเศษ ในการ
ด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 
     8. ขยายเวลาใหผู้ป้กครองเขา้มาแสดงความคิดเห็น ภายหลงัชัว่โมงเรียน 
เพื่อเพิ่มจ านวนการเขา้มาแสดงความคิดเห็น ใหไ้ดค้รบทุกทีม   
                        4 ) ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
        เม่ือเรียนจบในวงจรท่ี 1 ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบนกัเรียนทั้ง 43 คน โดยใช้
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจร ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-4  มีผลสรุปตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่2 แสดงผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  ท่ีผา่นกิจกรรมการ 
             เรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการสอนรายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ในแผนการ  
             จดัการเรียนรู้ท่ี 1-4  
 

วงจรที่ จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต ่ำสุด 

คะแนน
เฉลีย่ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 43 10 9 5 7.12 71.40 
  
 จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4     

ท่ีผา่นกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการสอนรายวชิาสังคมศึกษา ส22103       

มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  7.12  จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 71.40   

กำรสะท้อนผลกำรปฏบิัติกำรวงจรที ่2 
 ผลการปฏิบติัการในการด าเนินการวจิยัในวงจรท่ี 2 ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้    
ท่ี 5-8  ใชเ้วลาเรียน 4  ชัว่โมง ผลการปฏิบติัการในวงจรท่ี 2 ผูว้จิยัไดป้ระเมินจากการสังเกตแลว้      
จดบนัทึกลงในแบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และสัมภาษณ์ลงในแบบบนัทึกการ
สัมภาษณ์นกัเรียน มีรายละเอียดท่ีจะน าเสนอดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1. กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
      ในวงจรท่ี 2 มีทั้งหมด 4 แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
5-8 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบักระบวนการในการตรากฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัครอบครัว กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและประเทศชาติ ใชเ้วลาเรียน 4 ชัว่โมง ใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของการสอนโดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
ซ่ึงในวงจรท่ี 2 จะด าเนินการโดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีปัญหาในวงจรท่ี 1 ซ่ึงไดจ้ากผล
การสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และการสัมภาษณ์นกัเรียนในวงจรท่ี 1 มีขั้นตอนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ดงัน้ี 
        1.1 ขั้นน ำเสนอ ในขั้นน้ีผูว้จิยัไดท้บทวนองคค์วามรู้และเสริมสาระจุดมุ่งเนน้ของ
เทคนิค TUANCHAI แลว้น าเสนอบทเรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ในการจดัการเรียนรู้ แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ี 5 ไดน้ าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการน าภาพมาใหน้กัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์วา่ ภาพใดเป็น
ภาพท่ีมีการกระท าท่ีถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ท าใหน้กัเรียนมีความสนใจสามารถวเิคราะห์การ
กระท าของเหตุการณ์ดงักล่าวไดถู้กตอ้งและมีเหตุผลอา้งอิง นกัเรียนสามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้ง
ร้อยละ 75  ครูบรรยายโดยใช ้Power point เร่ือง กระบวนการตรากฎหมาย แลว้ครูสรุปโดยใหดู้              
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วดิีทศัน์ เร่ือง การใชสิ้ทธิเลือกตั้งในทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีไดม้อบหมายใหน้กัเรียนแต่ละทีม ระดม
พลงัสมองสืบคน้ความรู้ เร่ือง กระบวนการในการตรากฎหมาย โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้และเขา้ใจ 
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  ครูใหน้กัเรียนแต่ละทีมส่งออกมาแสดงบทบาทสมมติเก่ียวกบัความ 
สามารถของผูเ้ยาว ์ ท าใหน้กัเรียนมีความสนใจมากเพราะไดแ้สดงออก ทั้งน้ีใหน้กัเรียนแต่ละทีม
แข่งขนัในเครือข่ายกลุ่มออนไลน์เร่ือง กฎหมายบตัรประจ าตวัประชาชน ทีมใดเป็นผูช้นะจะได้
คะแนนมากท่ีสุด ครูให้นกัเรียนชม You Tube ผูอ้  านวยการโรงเรียนมีพฤติกรรมส่อไปในทางชูส้าว
กบันกัเรียน ม.2  ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 ครูใหน้กัเรียนดู Power point สรุปเร่ือง กฎหมาย
ครอบครัว แลว้เปิดวดิีทศัน์ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบักฎหมายครอบครัว และซกัถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท าใหน้กัเรียนร้อยละ 70 ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง นกัเรียนวเิคราะห์
ผลของการปฏิบติัตนตามกฎหมายครอบครัวไดถู้กตอ้ง ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ครูน าภาพการ
กระท าของบุคคลมาใหน้กัเรียนดู แลว้วเิคราะห์วา่ การกระท าใดถูกกฎหมายและมีผลดีอยา่งไร การ
กระท าใดผดิกฎหมายและมีผลเสียอยา่งไร นกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ ประชาชนชาวไทยทุกคนตอ้ง
ปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและประเทศชาติ  ในการบูรณาการให้นกัเรียนน า เร่ือง 
การเลือกตั้งไปบูรณาการกบัวชิาอ่ืนๆ ท าใหน้กัเรียนสามารถบูรณาการกบัวชิาอ่ืนๆได ้ จากแผนการ
จดัการเรียนรู้ในวงจรท่ี 2 นกัเรียนสามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม เกิดกระบวนการกลุ่ม เกิดการ
เรียนรู้และเขา้ใจ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ กลา้น าเสนอ มีทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยนกัเรียนไดน้ าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 5- 8 นกัเรียนไดเ้สนอวา่อยากจดัท าส่ือออนไลน์ You Tube เก่ียวกบักฎหมายท่ีมีผลกระทบ
กบัประชาชนและชุมชน เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนระดบัชั้นอ่ืนไดรู้้และเขา้ใจ   
       1.2 ขั้นวำงแผน  ในวงจรท่ี 2 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนจดัทีมตามความสมคัรใจ  โดย
ก าหนดใหแ้ต่ละกลุ่มมีสมาชิกจ านวน 5 - 6 คน และใหน้กัเรียนไดแ้บ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนั
ท างานทุกคนตามความถนดัและความสามารถ ท าใหก้ารท างานของทีมประสบความส าเร็จ ทุกคน
ในทีมเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จร่วมกนั ผูว้จิยัติดต่อประสานงานชุมชนเพื่อพานกัเรียน
ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมช้ีแนะการร่วมกิจกรรมชุมชนกบัผูป้กครอง จากการ
สังเกตและสัมภาษณ์นกัเรียน พบวา่  นกัเรียนส่วนมากมีความสามคัคีไดแ้สดงความคิดเห็นต่างๆ
ภายในทีม ท าใหง้านเสร็จเร็ว สมาชิกในทีมช่วยกนัท างานในส่ิงท่ีตนถนดั ท าใหใ้นทีมมีความสนิท
สนมกนัมากข้ึน ลดการเกิดปัญหาไดดี้ นกัเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
วางแผน การท างานและไดท้ างานเป็นทีม ในการวางแผนสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนร้อยละ 85 ไดสื้บคน้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากข้ึน โดยผูว้ิจยัไดน้ าเสนอปัญหาจากวงจรท่ี 1 ให้นกัเรียนฟัง เช่น 
นกัเรียนบางคนไม่มีโทรศพัท ์ในขณะท่ีเรียนรู้ บางกลุ่มส่งผลงานล่าชา้กวา่ก าหนด บางคนยงัไม่
รู้จกัหนา้ท่ี ไม่ช่วยเหลือเพื่อนท างาน เล่นหยอกลอ้กนัในขณะท ากิจกรรมกลุ่ม ท าใหใ้นวงจรท่ี 2 
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นกัเรียนสามารถเตรียมโทรศพัทม์าใชใ้นการเรียนได ้หากไม่มีก็สามารถยมืจากเพื่อนใชไ้ด ้รวมถึง
การแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตใหเ้พื่อนในทีม นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการท างานเป็นทีมเพิ่ม
มากข้ึน ท าใหส้ามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนไดส้ าเร็จ 
       1.3  ขั้นด ำเนินกำร ในขั้นน้ีนกัเรียนร้อยละ 85 มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัโดยการท างาน
เป็นทีม สามารถคน้พบขอ้มูลดว้ยตนเอง แสวงหาค าตอบดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ ประสานงานขอความร่วมมือผูป้กครองมาร่วมจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ใชว้จิารณญาณจ าแนกการกระท าท่ีเหมาะสมและไม่
เหมาะสมไดอ้ยา่งมีเหตุผล เช่ือมโยงขอ้มูลไดอ้ยา่งหลากหลาย สามารถท างานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี  ในวงจรท่ี 2 พบวา่ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
5 เร่ือง กระบวนการในการตรากฎหมาย นกัเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการตรากฎหมายได้
อยา่งถูกตอ้ง  ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัตนเอง นกัเรียนแสดงบทบาท
สมมติ และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบบทบาทสมมติ ท าใหเ้พื่อนเกิดความสนใจ นอกจากน้ีนกัเรียน
ไดส้ร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารดว้ยความสมคัรใจ ไดใ้ชก้ลุ่มไลน์แลกเปล่ียนเรียนรู้ท า
ใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน  ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ือง กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว 
นกัเรียนไดสื้บคน้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาใส่ไวใ้นไลน์กลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัภายในทีม 
โดยเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง วทิยากรทอ้งถ่ินมาช่วยบรรยายกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว พบวา่ 
นกัเรียนร้อยละ 90 ใหค้วามสนใจฟัง และจดบนัทึกไดค้รบถว้นสมบูรณ์  ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
8 เร่ือง กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและประเทศชาติ นกัเรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการ
เคารพและปฏิบติัตนตามกฎหมาย และระเบียบของสังคม รวมถึงเสริมสร้างทศันคติในการน า
ความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  
       1.4 ข้ันประเมินและปรับปรุงแก้ไข ในขั้นน้ีนกัเรียนไดร่้วมกนัระดมความคิด 
เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลจากการเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ท่ี 5-8 การสัมภาษณ์ และการสืบคน้ขอ้มูลจาก
แหล่งเรียนรู้ มาสรุปจดัท าผงัมโนทศัน์และpower pointน าเสนอผลงาน ตอบค าถาม และน าเสนอ
ผลงานของทีมตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนร้อยละ 80 ร่วมกนัสรุปและแสดงความคิดเห็นจดัท าผงัมโนทศัน์
สรุปไดดี้ นกัเรียน ทุกคนสามารถออกมาน าเสนอผลงานของตนเองและของกลุ่มได ้นกัเรียนมี
ความสุขและภาคภูมิใจ  ในผลงานของตนท่ีไดไ้ปน าเสนอใหก้บันกัเรียนในชั้นตนเองและชั้นอ่ืนๆ
ฟัง ซ่ึงในวงจรท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนมีความพยายามตั้งใจจดัท าผงัมโนทศัน์และpower point มากข้ึน 
นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหา  และท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งร้อยละ 85 
           จากการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ในวงจรท่ี 2  
แลว้จดบนัทึกลงในแบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน รวมถึงการสัมภาษณ์ความเห็น
ของนกัเรียน พบพฤติกรรมการสอนของผูว้จิยั และพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ดงัน้ี 
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            1)  พฤติกรรมกำรสอนของผู้วจัิย 
         จากการประเมินจากแบบสัมภาษณ์ผูเ้รียน จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ 
ในวงจรน้ีผูว้จิยัมีความกระตือรือร้นในการน าแหล่งเรียนรู้ส่ือออนไลน์มาใชก้บัการจดัการเรียน การ
สอน มีการประสานงานผูป้กครองและติดต่อวทิยากรทอ้งถ่ินมาบรรยาย เร่ือง กฎหมายในชีวติ 
ประจ าวนั ผูว้จิยัมีความเขา้ใจและจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ไดส้อดคลอ้ง
กบัแผนการจดัการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน ผูว้จิยัลดบทบาทตนเองลง ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และแสดงความคิดไดอ้ยา่งทัว่ถึง  กระตุน้ให้นกัเรียนกลา้แสดงออก กลา้ซกัถามปัญหา
และขอ้สงสัย ใชค้  าถามท่ีกระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความคิดพิจารณาประเด็นต่างๆไดเ้ป็นอิสระ 
กระตุน้ส่งเสริมขวญัก าลงัใจตลอดเวลา ในการใหค้ะแนนพิเศษในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 
จดัชัว่โมงเรียนในการเรียนรู้ต่อเน่ือง  ให้นกัเรียนมีเวลาในการท ากิจกรรมตามความสนใจและ
ด าเนินกิจกรรมไดส้ าเร็จทนัเวลาไม่เร่งรีบ     

            2) พฤติกรรมนักเรียน 
         ในวงจรท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนมีการเตรียมความพร้อม และเตรียมอุปกรณ์การ
เรียน และตั้งประเด็นปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  มีความคุน้เคย ซกัถาม และรู้วธีิการจดบนัทึกขอ้มูลมาก
ข้ึน รู้ล าดบัขั้นตอนในการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายเทคนิคต่างๆไดดี้ข้ึน สังเกตไดจ้าก
นกัเรียนสามารถตอบค าถามและโตต้อบท ากิจกรรมในขั้นน าเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ และ
ขั้นประเมินปรับปรุงแกไ้ขไดเ้ป็นอยา่งดี โดยนกัเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ก าหนดประเด็นปัญหาและสาเหตุ  วธีิการสืบคน้ขอ้มูล แสวงหาค าตอบดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงใน
วธีิการท่ีหลากหลาย สร้างเครือข่ายติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั ผูป้กครองและวทิยากรใน
ชุมชนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามารถใชว้จิารณญาณจ าแนกการ
กระท าไดดี้ข้ึน นกัเรียนน าปัญหาท่ีพบจากวงจรท่ี 1 มาแกไ้ขปรับปรุงตนเอง เช่น เตรียมอุปกรณ์มา
ไม่ครบ ในขณะท่ีเรียนรู้ เตรียมการวางแผนในการสร้างเครือข่ายติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
กนัและกนั รู้จกัหนา้ท่ีตนเองช่วยเหลือเพื่อนท างาน ไม่เล่นหยอกลอ้กนัในขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
และมีความกระตือรือร้นร่วมมือท างานเป็นทีม จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 5 - 8 ผูว้จิยัสังเกตไดว้า่ นกัเรียนสามารถท างานเป็นทีม มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เขา้ร่วม
กิจกรรมคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง แสวงหาค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั มีทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติัตนตามกฎหมาย สามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดดี้ 
              จากการสังเกต สัมภาษณ์ และสะทอ้นผลของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนร่วมมือใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม มีความ
สามคัคีและไดรั้บความรู้มากข้ึน รู้จกัแบ่งงาน ท าใหง้านส าเร็จเร็ว ไดล้งมือปฏิบติัจริง มีความเขา้ใจ
ในเน้ือหาวชิามากยิง่ข้ึน ไดใ้ชกู้เกิลในการสืบคน้ขอ้มูล ใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในการสืบคน้
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ขอ้มูลมากข้ึน ร่วมกนัสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดเ้พิ่มมากข้ึน ไดรั้บความรู้จากวทิยากรท่ี
เชิญมาบรรยาย ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั มีความสนิทสนม
กลมเกลียวกนั มีวนิยัและตรงต่อเวลา สามารถบูรณาการร่วมกบัวชิาอ่ืนๆได ้จึงมีความสนใจใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความเตม็ใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขในการเรียน ไม่
อยากใหห้มดเวลา นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีจะ
ศึกษา มีการวางแผนปฏิบติังาน ผูเ้รียนไดมี้การระดมสมอง กระตุน้ความคิด เรียนรู้ระบบการท างาน
กบัเพื่อนภายในทีม และไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นกบัเพื่อนกลุ่มอ่ืนๆ  ท าใหน้กัเรียนไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์กนั นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะการท างานร่วมกนัมากข้ึน ท าใหส้ามารถปฏิบติัตนตาม
กฎหมายไดถู้กตอ้ง 
   2. สรุปปัญหำทีพ่บในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนวงจรที ่2 
      ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ในดา้นพฤติกรรมการสอน    
ของผูว้จิยั พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ในวงจรท่ี 2 ไดป้รับปรุงดีข้ึน นกัเรียนใหข้อ้คิดเห็นใน
ส่ิงท่ีเหมาะสมและส่ิงท่ีควรปรับปรุง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในคร้ังต่อๆไป ดงัน้ี  
        1) ส่ิงทีเ่หมำะสม  
           1. ไดเ้รียนรู้หลกัการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อความส าเร็จ 
           2. ไดรั้บประสบการณ์ในการใชว้จิารณญาณเลือกแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมมาใช ้
           3. ไดรั้บการฝึกทกัษะการสืบคน้และการรวบรวมความรู้จากทีม  
            4. ไดรั้บความรัก ความเอาใจใส่จากครูท่ีคอยแนะน า  จนทีมประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนรู้ 
            5. ไดรั้บความรักความอบอุ่น ต่ืนเตน้ และเร้าใจ เม่ือครูไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูป้กครองไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งการเป็นวทิยากร และใหข้อ้คิดเห็นใน
เครือข่ายกลุ่มไลน์ประจ าทีม นบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
                         6. ไดเ้รียนรู้วธีิการตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การแสวงหาค าตอบ 
                         7. ไดเ้รียนรู้โดยวธีิช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า พฒันาช้ินงานของทีมใหอ้อกมามี
คุณภาพดีท่ีสุด 
                         8. ไดมี้โอกาสเลือกรับมอบหมายหนา้ท่ีหรืองานท่ีตนถนดั งานจึงออกมามี
คุณภาพดี ทุกคร้ัง  
                          9. ไดมี้โอกาสรายงานความกา้วหนา้ในช้ินงานหรือภาระงานหนา้ชั้นเรียนก่อน
งานส าเร็จ ท าใหไ้ดรั้บขอ้ช้ีแนะ ไปปรับและพฒันางานใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
                         10. น าขอ้ช้ีแนะการพฒันาช้ินงานของทีมอ่ืนๆ มาปรับใชก้บัการสร้างผลงาน
ของทีม จึงออกมาอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
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                          11. ไดรั้บการกระตุน้ใหมี้การท างานท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง และคุณภาพดี จากการท่ี
ครูเสริมแรงใหค้ะแนนพิเศษ 3 ล าดบั (เสร็จเร็ว ถูกตอ้ง สวยงาม ล าดบั 1-2-3) ทุกคร้ังในทุก
กิจกรรมท่ีท า 
                          12. ไดเ้รียนรู้และมีทศันคติท่ีดีในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในชีวิตประจ าวนั 
      2) ส่ิงทีค่วรปรับปรุง   
         1. ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเลือกแหล่งเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
         2. มีบางทีมไม่มีความกระตือรือร้นเท่าท่ีควร การรวมทีมชา้ ขาดการน าท่ี
เขม้แขง็ กิจกรรมทุกอยา่งล่าชา้ ส่งผลงานไม่ทนัเวลา 
         3. พฒันาคนอ่อนใหเ้ก่ง คนเก่งช่วยคนอ่อน 
         4. พฒันาทีมท่ีมีความเขม้แขง็ใหเ้ป็นตน้แบบ ใหช่้วยเหลือทีมท่ีความอ่อนแอ
กวา่ จนสามารถน าไปสู่การพฒันาทุกทีมทั้งหอ้งเรียน  
                       5. นกัเรียนบางคนในบางทีมไม่ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาทีม 
                       6. บางทีมท าภารกิจไม่ส าเร็จไม่มีช้ินงาน หรือส่งล่าชา้กวา่ทีมอ่ืนๆ 
                       7. ผูป้กครองบางคนยงัไม่ตระหนกัเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้กบัโรงเรียน คิดวา่เป็นหนา้ท่ีของครูเท่านั้น 
                       8. บางทีมส่งงานชา้ เกิดทศันคติทางลบ ค่านิยมในการเอาเปรียบทีมอ่ืน แข่งขนั
เพื่อเอาชนะ เพื่อใหไ้ดรั้บคะแนนเหนือทีมอ่ืน 
            3.  แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรท่ี 2 ผูว้จิยัไดป้รับปรุงแกไ้ขตามแนวทาง
ดงัต่อไปน้ี 
                    1. หลงัมอบหมายงาน ผูว้ิจยัช้ีแนะวธีิการเลือกแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสใหน้กัเรียน
เลือกใชต้ามความเหมาะสม ตามศกัยภาพของทีม และเวลาท่ีมี เช่น การใชโ้ทรศพัทสื์บคน้ แทนการ
ไปใชห้อ้งคอมพิวเตอร์ การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  หรือร่วมประเพณีชุมชนกบัผูป้กครอง ทดแทนครู                
พาไป เป็นตน้ 
          2. ผูว้จิยัสังเกตทีมท่ีล่าชา้ไม่กระตือรือร้นในการช่วยเหลือ โดยการซกัถามวา่  ท า
ถึงไหน ติดตรงไหน ขาดอะไร ครูช่วยดูช่วยประคบัประคองต่องาน ใหที้มสามารถด าเนินต่อไปทนั
ทีมอ่ืน  
                          3. พฒันาความเขม้แขง็ของทีมจากภายใน ในทีมใหจ้บัคู่คนเก่งช่วยคนอ่อน จน 
พบความส าเร็จทุกคนในทีม 
                          4. ผูว้จิยัน าปัญหาท่ีพบจากการบนัทึกการสัมภาษณ์มาท าการแกไ้ข กรณีพบการ
แจง้ของทีมวา่ มีผูไ้ม่ช่วยทีมท ากิจกรรม ครูไดใ้หก้ารช่วยเหลือเรียกมาพูดคุย สอบถามปัญหาความ
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ตอ้งการ และมอบหมายในส่ิงท่ีผูน้ั้นสามารถท าไดต้ามความเหมาะสม ครูติดตามรายงานจากทีม
ต่อไป 
                          5. ผูว้จิยัหาวธีิท าใหทุ้กทีมไดป้ระสบความส าเร็จในการใบงาน/ช้ินงานส่ง โดยการ
เดินตรวจการท างานทุกทีม และรายงานความกา้วหนา้ของแต่ละทีมใหท้ราบทัว่กนั ให้น าขอ้ดี ของ
แต่ละทีมไปใช ้ช้ีจุดแกไ้ข ทีมท่ีไม่เคยมีงานส่ง จะค่อยๆท าข้ึนมา บางคร้ังให้ตวัแทนทีมรายงาน
ความกา้วหนา้เอง เป็นวธีิท่ีไดผ้ลดีมากๆ 
   6. หลงัจากผูว้จิยัใหค้วามรู้ เร่ือง ความส าคญัของสถาบนัทางสังคม และการเขา้มา
มีส่วนร่วมการเรียนรู้ของผูป้กครองและชุมชน ใหน้กัเรียนเขา้ใจและน าไปส่ือสารเชิญชวน โดยครู
ฝึกการใชเ้ทคนิคการประสานงาน (Coordination) กบัผูป้กครองและชุมชน ทีมใดสร้างความเขา้ใจ
และประสานงานเชิญผูป้กครองไดส้ าเร็จ จะไดรั้บคะแนนพิเศษทุกทีม 
                          7. ผูว้จิยัน าความเขา้ใจจากการใชเ้ทคนิคค่านิยมท่ีดี (Attitude) ปลูกฝังใหน้กัเรียน
น ามาใชป้ฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนั ในการดูแลช่วยเหลือกนัเป็นคู่ เป็นทีม และเป็นห้อง มีความ
สมคัรสมานสามคัคี ไม่เอาเปรียบแก่งแยง่กนั 
                          8. ผูว้จิยัหมัน่สอบถามความคิดเห็น ทศันคติ ค่านิยมต่อส่ิงต่างๆ ข่าวสารเหตุการณ์
ปัจจุบนั ถา้พบวา่ผูใ้ดมีทศันคติเชิงลบในเร่ืองใด ครูและเพื่อนช่วยกนัอธิบายแกไ้ขให้ถูกตอ้ง  
  4 . ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
            เม่ือเรียนจบในวงจรท่ี 2 ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบนกัเรียนทั้ง 43 คน โดยใช้
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจร ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-8  มีผลสรุปตามตารางท่ี 3ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่3 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  ท่ีผา่นกิจกรรม     
              การเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการสอนรายวชิาสังคมศึกษา ส22103         
              ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-8 
 

วงจรที่ จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต ่ำสุด 

คะแนน
เฉลีย่ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

2 43 20 18 12 16.13 80.70 
   
 จากตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4     
ท่ีผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการสอนรายวชิาสังคมศึกษา ส22103       
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 16.13  จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 80.70   
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กำรสะท้อนผลกำรปฏบิัติกำรวงจรที ่3 
 ในการสะทอ้นผลการปฏิบติัการในวงจรท่ี 3 ซ่ึงเป็นผลการสะทอ้นการปฏิบติัการวงจร      
วงสุดทา้ย ในวงจรน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดผ้า่นการปรับปรุงและพฒันามาโดยตลอด เป็นการ
ปรับแผนของแต่ละวงจรและปรับแผนเม่ือส้ินสุดการทดสอบในแต่ละวงจร ฉะนั้นในวงจรสุดทา้ย
น้ีปัญหาจึงลดนอ้ยลง  มีเพียงรายละเอียดบางอยา่งท่ีแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงผูว้จิยัไดป้รับแต่ละแผน 
คือ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9-16 ในวงจร โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆท่ีสะทอ้นผลในชัว่โมงท่ีสอน ไดแ้ก่ 
แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน แบบทดสอบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงมีรายละเอียดการปฏิบติักิจกรรมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  1. กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
     ในวงจรน้ีผูว้จิยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9-16  เน้ือหาท่ีใช ้  
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองการปกครองของไทย วเิคราะห์
สถานการณ์ทางการเมืองของไทย การเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร บทบาทและความส าคญัของสถาบนั
ทางสังคม ความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม ท่ีมาของวฒันธรรมไทย ลกัษณะของวฒันธรรมไทย
และเปรียบเทียบวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ความคลา้ยคลึงและ
ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงมีขั้นตอนใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้เหมือนกบัวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2  โดยเนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใชเ้ทคนิค TUANCHAI มีรายละเอียดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี 
   1.1 ขั้นน ำเสนอ  ในขั้นน าเสนอของวงจรท่ี 3 น้ี ผูว้จิยัไดท้บทวนองคค์วามรู้และ
เสริมสาระจุดมุ่งเนน้ของเทคนิค TUANCHAI แลว้น าเทคนิควธีิการท่ีหลากหลายมาจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 และ 10 ครูไดใ้หน้กัเรียนท าช้ินงาน วาดภาพ/ท าผงัมโน
ทศัน์ ท าโมเดลอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย และจดัป้ายนิเทศ มีการน าเสนอกรณีตวัอยา่งแลว้ให้
นกัเรียนอภิปรายเก่ียวกบักรณีตวัอยา่ง โดยครูน าภาพข่าวเหตุการณ์ทางการเมืองของจงัหวดัระยอง
มาใหน้กัเรียนดู  แลว้ตอบค าถามจากภาพ และพาไปชมนิทรรศการท่ีส านกังานกกต.จงัหวดัระยอง 
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 และ 13 ใหน้กัเรียนส ารวจตนเองเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของสถาบนั
ทางสังคม ใหดู้ภาพตวัอยา่งบทบาทของบุคคลท่ีท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคม  ในแผนการจดัการเรียนรู้
ท่ี 14  และ 15 ใหน้กัเรียนดูภาพเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย  ใหดู้ภาพเก่ียวกบัวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 ใหน้กัเรียนดูวดิีทศัน์เก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซียน ในวงจรน้ีนกัเรียน
ติดตามข่าวเหตุการณ์ทางการเมืองของจงัหวดัระยองอยา่งต่อเน่ือง ท าใหส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูล
ข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบนัไดดี้ นกัเรียนสามารถสรุปความรู้
เขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัทางสังคม ท าใหส้ามารถปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีต่อ
สถาบนัทางสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นกัเรียนรู้จกัวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี  ท าใหส้ามารถ
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สรุปคุณค่า ท่ีมา ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมไทยได ้การท่ีนกัเรียนไดดู้วดิีทศัน์เก่ียวกบัวฒันธรรม
อาเซียนท าใหบ้อกลกัษณะวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียและวเิคราะห์ความคลา้ยคลึงและ
ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียไดถู้กตอ้ง 
       1.2 ขั้นวำงแผน ในขั้นน้ีผูว้จิยัใหน้กัเรียนมีอิสระในการแบ่งทีมตามความสมคัรใจ 
นกัเรียนสามารถเลือกท างานเป็นทีมกบัเพื่อนท่ีสนิทสนมกนั เพือ่สะดวกในการท างานร่วมกนัเป็น
ทีม เพื่อความสบายใจในการเลือกหวัหนา้กลุ่ม ในทีมเดียวกนัใหมี้การจบัคู่กนัโดยคนเก่งช่วยคน
อ่อน แบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม การแบ่งกลุ่มโดยวธีิน้ีนกัเรียนทุกคนมีความพึง
พอใจมาก และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มเป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้
นกัเรียนเลือกแหล่งเรียนรู้ตามความเหมาะสม ผูเ้รียนสามารถวางแผนก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยวธีิต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 และ 13 นกัเรียนร้อยละ 96 ปฏิบติัตนเป็น
ผูฟั้งท่ีดีในการฟังวทิยากรของส านกังานกกต.จงัหวดัระยองบรรยายใหค้วามรู้ นกัเรียนร้อยละ 80 
สามารถจดบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลจากการไดฟั้งบรรยายจากวทิยากร  วทิยากรไดแ้จกเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ แผน่พบั หนงัสือ ฯลฯ ใหแ้ก่นกัเรียนใหม้าคน้ควา้เพิ่มเติม 
       1.3 ขั้นด ำเนินกำร ในขั้นน้ีนกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี 
นกัเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้แผนท่ี 9 - 16 
เป็นอยา่งมาก มีการเตรียมความพร้อมในการไปชมนิทรรศการ ในการฟังบรรยาย ผูว้จิยัไดเ้ดิน
ตรวจการท างานของทุกทีม และใหร้ายงานความกา้วหนา้ของแต่ละทีม น าขอ้ดีไปปรับใช ้น าขอ้
แกไ้ขไปปรับแก ้ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12  และ 13 เป็นการชมนิทรรศการ และการฟัง
บรรยายจากวทิยากร พบวา่ วิทยากรไดอ้ธิบายและยกตวัอยา่งบทบาทของสถาบนัทางสังคม ท่านได้
ใหค้วามรู้ท่ีกระจ่างชดั ใหค้วามรู้กบันกัเรียนไดเ้ตม็เวลา โดยเฉพาะในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 
ผูว้จิยัฝึกการใชเ้ทคนิค การประสานงาน (Coordination) ในการเชิญชวนผูป้กครองและชุมชนเขา้
มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14  และ 15 นกัเรียนดูภาพเก่ียวกบัวฒันธรรมแลว้
ไดร่้วมมือกนัช่วยเหลือกนัสรุปประเด็นส าคญัเก่ียวกบัท่ีมาและลกัษณะของวฒันธรรมไทย รวมทั้ง
นกัเรียนสามารถบอกกิจกรรมท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน
จงัหวดัระยองไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหน้กัเรียนรู้จกัรากเหงา้วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน และให้
ช่วยกนัอนุรักษสื์บต่อไป โดยเฉพาะในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 ผูว้จิยัไดน้ าความรู้เทคนิค 
ค่านิยมท่ีดี (Attitude) ปลูกฝังใหน้กัเรียนใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยใหช่้วยเหลือกนัเป็นคู่ เป็นทีม 
เป็นห้อง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 จากการท่ีนกัเรียนไดดู้วดิีทศัน์ ท าให้นกัเรียนสามารถวเิคราะห์
ลกัษณะความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย นกัเรียนไดโ้ตว้าทีในญตัติ “วฒันธรรมไทยไฉไลกวา่ต่างชาติ” ไดแ้สดงความคิดเชิง
สร้างสรรค ์ท าให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจรักและหวงแหนวฒันธรรมไทย และช่วยกนัจรรโลง
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รักษาวฒันธรรมอนัดีงามของไทยไวใ้หลู้กหลานสืบไป นกัเรียนน าเสนอช้ินงาน “ภาษาระยองวนั
ละค า” เป็นตวัอยา่งวฒันธรรมดา้นภาษาประจ าถ่ินจงัหวดัระยอง  ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่าภาคภูมิใจ 
ท าใหน้กัเรียนพอใจและช่ืนชมในผลงานของตนเป็นอยา่งมาก 

              1.4  ข้ันประเมินและปรับปรุงแก้ไข ในขั้นน้ีสังเกตเห็นวา่ นกัเรียนใหค้วามร่วมมือ
น าความรู้ท่ีไดม้าเขียนผงัมโนทศัน์ นกัเรียนมีความมัน่ใจเกิดความคิดรวบยอด สามารถออกมา
น าเสนอผลงานไดดี้มาก นกัเรียนร้อยละ 95 มีความกลา้แสดงออก ใชลี้ลาท่วงทีในการโตว้าที
น าเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถจดัท าผลงานและน าเสนอไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ และสามารถ
ออกมาน าเสนอหลากหลายวิธี นอกจากน้ีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถน าความความรู้ท่ีได้
ไปศึกษาคน้ควา้มาไปถ่ายทอดใหก้บัเพื่อนๆในโรงเรียน และบุคคลอ่ืนได ้และไดน้ าผลงานไปจดั
ป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้         

      ผลการสังเกตการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI  ในวงจรท่ี 3 
แลว้จดบนัทึกลงในแบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน 
พบพฤติกรรมการสอนของผูว้จิยั พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ดงัน้ี       
   1)  พฤติกรรมกำรสอนของผู้วจัิย 
           ในส่วนการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนของผูว้ิจยัเอง พบวา่ ผูว้จิยัพยามยามปรับปรุง
เทคนิควธีิการสอน และปรับเปล่ียนวธีิสอนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  ผูว้จิยั
สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ชดัเจนดีข้ึน      
ลดบทบาทการเป็นผูช้ี้น าลง ใหน้กัเรียนมีบทบาทเขา้มามีส่วนร่วมในการน าเสนอ วางแผน 
ด าเนินการ และประเมินและสรุปผลการเรียนรู้มากข้ึน ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามขั้นตอนท่ีก าหนด การด าเนินการแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพราบร่ืน และสนุกสนาน นกัเรียน
มีความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI จากการสัมภาษณ์นกัเรียน
พบวา่ ผูว้จิยัมีความหวงัดี และมีความเมตตาช่วยเหลือนกัเรียนใหส้ามารถลงมือปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียนดว้ยความเตม็ใจ กระตือรือร้น เอาใจใส่ดูแลขณะท ากิจกรรมอยา่ง
ใกลชิ้ด ช้ีแนะบอกขั้นตอนการเขา้ถึงส่ือออนไลน์ ใหไ้ดรั้บความสะดวกและรวดเร็ว ผูว้จิยัมีน ้าใจ มี
ความเอ้ืออาทร หาของรางวลัและมอบเงินรางวลัใหน้กัเรียนท่ีท าผลงานและออกมาน าเสนอผลงาน
ไดดี้ ผูว้จิยัไดเ้สริมแรงโดยใหค้ะแนนพิเศษแก่ทีมท่ีเชิญผูป้กครองและชุมชนมาเขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ไดส้ าเร็จ ผูว้ิจยัมีความมุ่งมัน่ตั้งใจสอน  ท าใหน้กัเรียนอยากเรียนดว้ยเทคนิค TUANCHAI  
แบบน้ีอีก นกัเรียนมีความประทบัใจและศรัทธาครูผูส้อนมากท่ีไดป้รับปรุงวิธีการสอนใหต้รงกบั
ความตอ้งการของนกัเรียน 
         โดยสรุปพฤติกรรมของครูผูส้อนเป็นพฤติกรรมท่ีดี ครูผูส้อนตอ้งรักษามาตรฐาน     
ในการสอนไว ้ถึงแมว้า่ครูผูส้อนจะใชเ้ทคนิค TUANCHAI  ครูผูส้อนควรเตรียมตวั เตรียมการสอน 
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วางแผนการสอนใหช้ดัเจน การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชด้ว้ยเทคนิค TUANCHAI จึงจะ
ประสบผลส าเร็จ ส่ิงท่ีครูผูส้อนตอ้งปรับปรุง ไดแ้ก่ สั่งงานมากเกินไป และใหท้ างานหลายอยา่ง      
ใหเ้วลาท างานนอ้ย สั่งงานกระชั้นชิด 
         2)  พฤติกรรมนักเรียน 

       จากการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชด้ว้ยเทคนิค TUANCHAI ในวงจรท่ี 3 
พบวา่ นกัเรียนร้อยละ 90 มีความรับผดิชอบ แบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน มีความสามคัคีช่วยเหลือกนั
กระตือรือร้น โดยดูจากการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ไดทุ้กขั้นตอน ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากผูเ้รียนสามารถก าหนดจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ได้
อยา่งถูกตอ้ง และร่วมยกตวัอยา่งบุคคลส าคญัในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี ใหค้วามสนใจและมีความ
กระตือรือร้นใน การร่วมกิจกรรมการเรียน สังเกตไดจ้ากการท างานเป็นทีมในการน าเสนอผลงาน 
จากการสัมภาษณ์นกัเรียนจ านวน 10 คน พบวา่ นกัเรียนชอบเทคนิค TUANCHAI ตามล าดบัคือ 
เทคนิค Active Learning กำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติ เพราะนกัเรียนเรียนรู้และเขา้ใจดว้ยการลงมือ
ปฏิบติัจริง นกัเรียนไดร่้วมสืบคน้หาค าตอบกบัเพื่อน นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายน าเสนอและสรุป
ความคิดรวบยอดนกัเรียนเปล่ียนจากผูฟั้งมาเป็นผูร่้วมแสวงหาความรู้ เทคนิค Help-เพ่ือนช่วย
เพ่ือน เป็นเพราะวา่ การท่ีครูไดเ้สริมแรงใหน้กัเรียนมีน ้าใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จะเกิดมิตรไมตรี
มีความเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีต่อกนั เกิดความสนุกและความสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้มากข้ึน เทคนิค Team-
กำรท ำงำนเป็นทมี เป็นเพราะ วา่ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนรวมถึงผูป้กครอง ท าให้มีความ
ร่วมมือท่ีดี เกิดความราบร่ืน ส่งผลใหก้ารท างานกลุ่มของนกัเรียนมีการรวมตวัเป็นทีมท่ีเหนียวแน่น 
เกิดความมุ่งมัน่ให้เกิดความส าเร็จในผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เทคนิค Net-working กำรสร้ำง
เครือข่ำย เน่ืองจากนกัเรียนไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัโดยสมคัรใจ มีการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร มีความเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มเพื่อน รวมถึงเห็นประโยชน์ร่วมกนัของเครือข่าย ท า
ใหเ้กิดสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนั การเขา้ถึงแหล่งความรู้ ใชเ้วลานอ้ยลง 
รวมถึงมีความพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกนั จากการสัมภาษณ์นกัเรียน
พบวา่ นกัเรียนร้อยละ 80 ชอบใหว้ทิยากรทอ้งถ่ินบรรยาย เพราะมีความเป็นกนัเองและมีมุขตลก 
สนุกสนาน ท าใหไ้ม่น่าเบ่ือ 

  2. สรุปปัญหำทีพ่บในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนวงจรที ่3 
     ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ในดา้นพฤติกรรมการสอน
ของผูว้จิยั พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ในวงจรท่ี 3 มีการปรับปรุงพฒันาให้ดีข้ึนตามล าดบั 
นกัเรียนใหข้อ้คิดเห็นในส่ิงท่ีเหมาะสมและส่ิงท่ีควรปรับปรุง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนในคร้ังต่อๆไป ดงัน้ี  
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       1) ส่ิงทีเ่หมำะสม 
           1. ไดเ้รียนรู้ทกัษะการท างานเป็นทีมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้เป็น
อยา่งดี  
    2. ไดเ้รียนรู้และศึกษาเทคนิคการประสานงานกบับุคคล หน่วยงานและฝ่าย
ต่างๆได ้
                         3. ไดเ้รียนรู้ในการวางแผนการปฏิบติังาน ในแต่ละคร้ังท่ีมีการพฒันาใหดี้
ยิง่ข้ึนเร่ือยๆ และมีการน าขอ้บกพร่องมาแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา 
           4. ไดเ้รียนรู้เทคนิคการสร้างภาระช้ินงานให้ดีมีคุณภาพ จากตวัอยา่งท่ีครูน ามา
ใหดู้ และจากการรับฟังขอ้เสนอท่ีแต่ละทีมไดรั้บ น ามาปรับปรุงพฒันางานของทีมให้ดียิง่ข้ึนเร่ือยๆ 
           5. ไดรั้บความภาคภูมิใจ เม่ือไดรั้บทราบวา่ผลงานของทีมไดรั้บการน าเสนอ
เผยแพร่เป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียน โรงเรียน และชุมชน คณะประเมินโรงเรียน คณะท่ีมาศึกษาดูงาน
ของโรงเรียน 
           6. ไดเ้รียนรู้โดยครูเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่นกัเรียน ในการเรียนรู้เทคนิค 
TUANCHAI ทั้ง 8 เทคนิค เป็นปรากฏการณ์ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สมบูรณ์ครบถว้น 
           7. ไดรั้บการพฒันาทกัษะการเรียนรู้เทคนิคทั้ง 8 เทคนิคเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จากการ
ใหข้อ้ช้ีแนะในการพฒันาปรับปรุงของครู จากการน าเสนอของแต่ละทีม 
           8. สร้างความตระหนกัใหทุ้กคนเห็นความส าคญัและน าไปสู่เป้าหมายร่วมกนั 
           9. ไดเ้รียนรู้ดว้ยความสามารถของตนเอง ในวธีิการท่ีครูช้ีแนะ 
                        10. เปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงศกัยภาพท่ีมีในตวัตนอยา่งเตม็ท่ี 
           11.ไดรั้บการฝึกทกัษะการน าเสนอผลงานใหมี้สาระ ความโดดเด่นประทบัใจ
ผูฟั้ง 
           12. เกิดความภาคภูมิใจตนเองและทีม รักทีม ทีมเป็นศูนยร์วมจิตใจของทุกคน 
กระตุน้ใหทุ้กคนมีพลงัสร้างสรรค ์พร้อมเสียสละ ต่อสู้ และพยายามน าทีมไปสู่ความส าเร็จ คือการ
เรียนรู้ของทุกคน 
           13. ไดเ้รียนรู้ดว้ยวธีิการแปลกใหม่ สร้างความต่ืนเตน้เร้าใจตลอดเวลา 
           14. ไดเ้รียนรู้โดยใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีนกัเรียนชอบ เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
ในการน าไปใชป้ฏิบติัในชีวิตประจ าวนั ใหเ้ป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 4.0 
       2) ส่ิงทีค่วรปรับปรุง  
            1. ฝึกการประสานงานใหแ้ก่นกัเรียนยงัไม่คล่องส าหรับบางทีม ยงัตอ้งมีการ
พฒันาต่อไป 
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            2. เวลาในการเรียนรู้มีจ ากดั กิจกรรมท่ีน่าสนใจจดัเตรียมไวมี้มาก แต่ไม่
สามารถจดัไดค้รบถว้น ดว้ยขอ้จ ากดัของเวลา 
            3. การสร้างทีมใหมี้ความเขม้แขง็มีคุณภาพ และประสบความส าเร็จสูงสุดใน
การเรียนรู้ยงัไม่ครบทุกทีม ยงัตอ้งใชเ้วลาพฒันาต่อไป 
            4. การพฒันาการคิดแบบบูรณาการเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าความเขา้ใจเพิ่มข้ึนส าหรับ
นกัเรียน ยงัตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนการคิด และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
            5. นกัเรียนบางคนยงัมีทศันคติ ค่านิยม ท่ีไม่ถูกตอ้งในบางเร่ืองบางเหตุการณ์ 
            6. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย (Networking) พบปัญหาบางคร้ังท่ีเรียน บางคน
ไม่ไดเ้อาโทรศพัทม์า หรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงท าใหข้าดกิจกรรมการสืบคน้โดยใช้
โทรศพัท ์และไม่ผา่นในกิจกรรมของเทคนิคการสร้างเครือข่าย (Networking) 
         3. แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
      ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรท่ี 3 ผูว้จิยัไดป้รับปรุงแกไ้ขตามแนวทาง
ดงัต่อไปน้ี 
       1) หลงัจากนกัเรียนไดรั้บความรู้เทคนิค การประสานงาน (Coordination) ไดใ้ห้
นกัเรียน ไดท้ดลองน าไปใชเ้ชิญชวนผูป้กครองและชุมชน เขา้มาร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ การประชุมชั้น
เรียน ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั การเป็นวทิยากร และใหน้กัเรียนท ากิจกรรมสัมภาษณ์คนดีในชุมชนได้
ส าเร็จ  
       2) ผูว้จิยัปรับกิจกรรมท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ และเป็นวธีิการท่ีดี ประสบผลส าเร็จ
น าไปปรับใชก้บัการศึกษาเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆท่ีเหมาะสม เช่น เกมจ๊ิกซอว ์การโตว้าที การแสดง
บทบาทสมมติ สามารถสร้างน าไปใชส้อนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ท่ีมีความสนุก และมีความสุขไดทุ้ก
เร่ือง 
       3) ผูว้จิยัพยายามสร้างและพฒันาใหที้มมีคุณภาพ มีความเขม้แขง็ เป็นพื้นฐานท่ี
ช่วยใหส้มาชิกในทีมประสบความส าเร็จ และทีมก็จะประสบความส าเร็จไปดว้ยพร้อมกนั 
       4) ผูว้จิยัฝึกการคิดแบบองคร์วมหรือแบบบูรณาการ (Integration) บ่อยๆต่อเน่ือง 
โดยคิดจากส่ิงรอบๆตวัในชีวิตประจ าวนั น าไปสู่องคค์วามรู้ และสามารถวางแผนท ากิจกรรมบูรณา
การเร่ืองท่ีเรียน ดว้ยการปฏิบติักิจกรรมต่างๆในหลากหลายวชิาท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การแสดงบูรณา
การดว้ยผงัมโนทศัน์ การแสดงกิจกรรมดว้ยเพลง การแสดงบทบาทสมมติ การโตว้าที ฯลฯ 
       5) ผูว้จิยัปรับแกท้ศันคติ ค่านิยม ท่ีไม่ถูกตอ้ง แก่นกัเรียนบางคน หมัน่เรียกมา
พูดคุย ซกัถามแนวความคิดเร่ืองอ่ืนๆ ปรับเปล่ียนแนวความคิดโดยยกตวัอยา่งและเหตุผลใหมี้ความ
เหมาะสม 
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  6) ในคาบเรียนท่ีนกัเรียนไม่มีโทรศพัทข์องตนเองท่ีพร้อมในการใชสื้บคน้ใน
กิจกรรม การสร้างเครือข่าย (Networking) อนุญาตใหใ้ชโ้ทรศพัทต่์อจากเพื่อน เพื่อสืบคน้ดว้ย
ตนเองได ้ส่งผลใหที้มประสบความส าเร็จในการมีงานสืบคน้ ส่งงานครบทุกคน 

  4 . ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
     เม่ือเรียนจบในวงจรท่ี 3 ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบนกัเรียนทั้ง 43 คน โดยใช้
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจร ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9-16  มีผลสรุปตามตารางท่ี 4  ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่4   แสดงผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  ท่ีผา่นกิจกรรม     
               การเรียนรู้  โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการสอนรายวชิาสังคมศึกษา ส22103          
               ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9-16 
 

วงจรที่ จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต ่ำสุด 

คะแนน
เฉลีย่ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

3 43 30 29 19 26.49 88.29 
   
 จากตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4     
ท่ีผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบัการสอนรายวชิาสังคมศึกษา ส22103       
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 26.49 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 88.29   

  5. เสียงสะท้อนของนักเรียน 
      (1) ท าใหไ้ดเ้รียนรู้ร่วมกนั รู้จกัท างานทีเป็นทีม แบ่งปันความรู้ เกิดความสามคัคี
กนั เขา้ใจกนัในทีมมากข้ึน  
      (2) ไดสื้บคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดใ้ชท้รัพยากรการท ากิจกรรม
ร่วมกนั 
                    (3) ไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง เกิดความทา้ทาย อยากเรียนอยากรู้มากยิง่ข้ึน 
                    (4) ไดติ้ดต่อกนัมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนมากข้ึน มีการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงความรู้ 
ขยายเครือข่ายความรู้แยกออกไปใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
                    (5) สานสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัรวมถึงผูป้กครองและชุมชน ท าใหเ้กิดความสะดวก
ราบร่ืน ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัมากยิง่ข้ึน 
      (6) ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งเพื่อน เกิดกลัยาณมิตรท่ีดีต่อกนั 

      (7) มีค่านิยมและทศันคติท่ีดี มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี เกิดความมุ่งมัน่ในการ 
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัและเรียนรู้ร่วมกนั 
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      (8) สามารถคิดวิเคราะห์ท าใหเ้กิดความรู้แบบองคร์วม รวมถึงมีการบูรณาการ
ความรู้ร่วมกบัสาระความรู้กบัวชิาอ่ืนๆ  
   

ผลกำรเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4   โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI ก่อนเรียนและหลงัเรียน รายวชิา สังคมศึกษา ส22103 ปรากฏผลการศึกษา  
ตามตารางท่ี 5 
 
ตำรำงที ่ 5   เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4   โดยใช ้
                 เทคนิค TUANCHAI ก่อนเรียนและหลงัเรียน รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 
 
เลขที ่ คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลงัเรียน D 2D  

1 43 53 10 100 
2 24  55 31 961 
3 44  56 22 484  
4  38 53 15 225 
5 36 51 15 225 
6 37 53 16 256 
7 45 54  9 81 
8 43 57 14  196 
9 44  57 13 169 

10 47 56 9 81 
11 42 57 15 225 
12 44  56 12 144  
13 49 53 4  16 
14  32 4 7 15 225 
15 37 57 20 400 
16 38 53 15 225 
17 38 53 15 225 
18 44  55 11 121 
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เลขที่ คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน D 2D  
19 47 57 10 100 
20 34  56 22 484  
21 35 55 20 400 
22 41 56 15 225 
23 47 55 8 64  
24  44  54  10 100 
25 35 54  19 361 
26 37 54  17 289 
27 40 55 15 225 
28 44  54  10 100 
29 44  53 9 81 
30 36 55 19 361 
31 30 53 23 529 
32 30 52 22 484  
33 34  53 19 361 
34  40 54  14  196 
35 41 56 15 225 
36 32 56 24  576 
37 33 55 22 484  
38 47 57 10 100 
39 43 53 10 100 
40 33 55 22 484  
41 34  56 22 484  
42 40 52 12 144  
43 44  53 9 81 
 =1,690 =2,339 D =649 2D

=11,057 
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                   = 39.71         = 54.40 
 S.D.                = 5.68               = 1.98 
ร้อยละ             = 65.50              = 90.67 
  

จากตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2/4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิา สังคมศึกษา ส22103 พบวา่ ใน
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.50 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 39.71 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 5.68 และในการท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.67 ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 54.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.98 ผลการเปรียบเทียบดว้ย t-test ไดค้่า t ท่ีค  านวณได ้
ท่ีระดบั .05 เท่ากบั 18.058 แสดงวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
 

ระดับเจตคติของนักเรียนต่อกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI 
 ระดบัเจตคติของนกัเรียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI        
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ในวงรอบท่ี 3 ดงัตารางท่ี 6 
 
ตำรำงที่ 6  แสดงผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค  
               TUANCHAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 รายวชิาสังคมศึกษา ส22103         
               ในวงรอบท่ี 3 
 

รำยกำร   S.D. แปลผล 
1. นกัเรียนสนุกเม่ือไดร่้วมมือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 4.88 0.22 มากท่ีสุด 
2. นกัเรียนท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆได ้ 4.84  0.24  มากท่ีสุด 
3. นกัเรียนสังเกตพิจารณาท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ 4.72 0.31 มากท่ีสุด 
4. นกัเรียนแสวงหาหาค าตอบจากแหล่งความรู้ดว้ยวธีิต่างๆ 4.81 0.25 มากท่ีสุด 
5. นกัเรียนเรียนรู้และเขา้ใจดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง 4.98 0.08 มากท่ีสุด 
6. นกัเรียนไดร่้วมสืบคน้หาค าตอบกบัเพื่อน 4.58 0.37 มากท่ีสุด 
7. มีการสร้างเครือข่ายติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนั 4.86 0.23 มากท่ีสุด 
8. มีความสะดวกในการส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงงาน  4.51 0.38 มากท่ีสุด 
9. มีการเชิญผูป้กครองและชุมชนมาร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.53 0.37 มากท่ีสุด 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   t = 18.058 
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รำยกำร   S.D. แปลผล 
10. มีการรวมทีมท ากิจกรรมช่วยเหลือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 4.95 0.11 มากท่ีสุด 
11. นกัเรียนไดช่้วยเหลือดูแลกนัระหวา่งคนเก่งกบัคนอ่อน  4.63 0.66 มากท่ีสุด 
12. นกัเรียนพิจารณาจ าแนกการกระท าท่ีเหมาะสมและไม่   
     เหมาะสมได ้

4.79 0.26 มากท่ีสุด 

13. นกัเรียนมีค่านิยมและทศันคติท่ีดีในการปฏิบติัตนเป็น   
     พลเมืองดี 

4.53 0.40 มากท่ีสุด 

14. นกัเรียนมีโอกาสในการคิด วางแผน และปฏิบติักิจกรรม 
     ดว้ยตนเอง 

4.60 0.41 มากท่ีสุด 

15. นกัเรียนไดเ้รียนรู้แบบบูรณาการเช่ือมโยงกบัวชิาอ่ืน  4.56 0.43 มากท่ีสุด 
                                        รวมค่ำเฉลีย่ 4.72 0.31 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง 6 พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 มีระดบัเจตคติต่อการบริหารจดัการ 
ชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.72, S.D. = 0.31) และ       
มีคะแนนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกเทคนิค  โดยเรียงล าดบัคะแนนจากมากไปหานอ้ย 4 ล าดบัแรกคือ   
             ล าดบัท่ี 1 เทคนิค การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  (Active Learning) “นกัเรียนเรียนรู้และ
เขา้ใจดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง” ( = 4.98, S.D. = 0.08)              
             ล าดบัท่ี 2เทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน (Help) “มีการรวมทีมท ากิจกรรมช่วยเหลือการ
เรียนรู้ระหวา่งกนั” ( = 4.95, S.D. = 0.11)  
             ล าดบัท่ี 3 เทคนิค การท างานเป็นทีม (Team) “นกัเรียนสนุกเม่ือไดร่้วมมือท ากิจกรรม
เป็นกลุ่ม” ( = 4.88, S.D. = 0.22)  
             ล าดบัท่ี 4  เทคนิค การสร้างเครือข่าย (Net-working) “มีการสร้างเครือข่ายติดต่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนั” ( = 4.86, S.D. = 0.23)           
 

สรุปผลกำรปฏบิัติกำรวจิัย  
 ในการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI และใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการ
ทั้ง  3 วงจร ซ่ึงมีผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 
            1.  กจิกรรมกำรเรียนรู้  
      ในการวจิยัคร้ังน้ีไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ซ่ึงมีแผนการ
จดัการเรียนรู้ทั้งหมด 16 แผน การจดัการเรียนรู้ ใชเ้วลาเรียน 16 ชัว่โมง จากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ง 3 วงจรท่ีผา่นมาพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรท่ี 1 มีขอ้บกพร่องและพบปัญหา
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มากกวา่วงจรอ่ืน  เน่ืองจากในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนแบ่งทีมๆ ละ 9 คน ให้
นกัเรียนร่วมกนัสืบคน้หาความหมายค าวา่ ประชาธิปไตย จากแหล่งความรู้ต่างๆ ท าใหน้กัเรียนส่วน
ใหญ่ท่ีมีทกัษะการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว จึงสรุปความรู้ได้
กระชบัครบถว้นสมบูรณ์ดี  ส่วนนกัเรียนท่ีขาดทกัษะการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต ท าใหส้รุปขอ้มูลได้
นอ้ยและไม่ตรงประเด็น ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้กปั้ญหาดว้ยการใหค้นเก่งท่ีมีทกัษะการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตดี  
ไดช่้วยคนท่ียงัขาดทกัษะ ขณะท่ีนกัเรียนบางคนไม่มีโทรศพัท ์บางคนมีโทรศพัทแ์ต่ไม่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต  สามารถน าปัญหาน้ีไปแกไ้ขต่อไป ดา้นผูว้ิจยัเองพบวา่ ผูว้จิยัมีความกระตือรือร้น แต่
ขาดความรอบคอบในการอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละเทคนิคอยา่งชดัเจนก่อนสอน ท าให้
นกัเรียนเกิดความสับสนในการลงมือปฏิบติักิจกรรม ท าใหเ้กิดความล่าชา้ ส่วนแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 2 เนน้ใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง ร่วมกนัสืบคน้หาค าตอบกบัเพื่อน ร่วมกนั
อภิปราย น าเสนอ และสรุปความคิดรวบยอด นกัเรียนบางกลุ่มขาดการวางแผนในการสร้าง
เครือข่ายติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัและกนั ท าใหไ้ดข้อ้มูลไม่ครบถว้น ดา้นผูว้จิยัไดใ้ห้
นกัเรียนสร้างกลุ่มไลน์และเชิญผูป้กครองเขา้มาร่วมในกลุ่มไลน์ แลกเปล่ียนข่าวสารท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ระหวา่งกนั  ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ใหน้กัเรียนรวมทีมท ากิจกรรมช่วยเหลือกนั
ระหวา่งการเรียนรู้ เพื่อศึกษาหาความรู้ใหม่จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นกัเรียนไดท้  าหนา้ท่ี
หมุนเวยีนบทบาทกนัภายในทีม  พบวา่ นกัเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  นกัเรียนบางคนยงัไม่รู้จกัหนา้ท่ี ไม่ช่วยเหลือเพื่อนท างาน เล่นหยอกลอ้กนัในขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม  ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้สริมแรงโดยการใหร้างวลัแก่กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูง และไดช้ี้แนะ แก่กลุ่มท่ี
ไดค้ะแนนนอ้ย  ทั้งใหมี้การทบทวนแบ่งหนา้ท่ีกนัใหม่ จนท าใหทุ้กกลุ่มทีมประสบความส าเร็จใน
การท างานกลุ่มดว้ยกนัทุกคน  ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ใหน้กัเรียนพิจารณาจ าแนกการกระท า
ท่ีเหมาะสม และการกระท าท่ีไม่เหมาะสม สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น
วเิคราะห์ วิจารณ์ การกระท าของบุคคลท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม นกัเรียนไดช่้วยกนัก าหนดแนว
ปฏิบติัในสถานการณ์จริง โดยมีผูว้จิยัร่วมรับทราบกติกา นอกจากน้ีนกัเรียนไดมี้โอกาสในการคิด 
การลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เช่ือมโยงหลายวชิาเป็นเน้ือหาเดียวกนั นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ใน
ลกัษณะองคร์วม น าผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั เครือข่ายติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ มีการสนบัสนุน และอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกใน
เครือข่าย มีความสัมพนัธ์ฉนัทเ์พื่อน  ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-8 ผูว้ิจยัไดท้บทวนองคค์วามรู้
และเสริมสาระจุดมุ่งเนน้ของเทคนิค TUANCHAI แลว้แบ่งทีมโดยมุ่งเนน้ให ้มีการแบ่งหนา้ท่ี
รับผดิชอบร่วมกนัทุกคนตามความถนดัและความสามารถ และไดติ้ดต่อประสานงานชุมชนเพื่อพา
นกัเรียนออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงไดช้ี้แนะการร่วมกิจกรรมชุมชนกบัผูป้กครอง 
นอกจากน้ีมีการแกปั้ญหาจากวงจรท่ี 1 โดยใหน้กัเรียนท่ีไม่มีโทรศพัทส์ามารถยมืใชจ้ากเพื่อนได ้  
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และสามารถแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตใหเ้พื่อนในทีม ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-8 ผูว้จิยัได้
ทบทวน องคค์วามรู้และเสริมสาระจุดมุ่งเนน้ของเทคนิค TUANCHAI ไดน้ าเทคนิควิธีการท่ี
หลากหลายมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วาดภาพ/ท าผงัมโนทศัน์ ท าโมเดลอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย จดัป้ายนิเทศ พาไปชมนิทรรศการ ดูภาพตวัอยา่ง ใหดู้วดีิทศัน์ ใหน้กัเรียนไดมี้อิสระ
ในการแบ่งทีมตามความสมคัรใจ สามารถเลือกเพื่อนท่ีสนิทกนัเป็นสมาชิกทีม  ในทีมใหจ้บัคู่โดย
คนเก่งช่วยคนอ่อน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือกแหล่งเรียนรู้ตามความเหมาะสม ฝึกใชเ้ทคนิค การ
ประสานงาน (Coordination) น าความรู้เทคนิค ค่านิยมท่ีดี (Attitude) ปลูกฝังใหน้กัเรียนไดใ้ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ 
  ผลทีไ่ด้จำกกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI คือ นกัเรียนได้
ท างานร่วมกนัเป็นทีมเกิดความสามคัคีร่วมใจ มีการดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกลุ่ม ไดท้  า
กิจกรรมท่ีใชท้รัพยากรร่วมกนั มุ่งแสวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีหลากหลาย นกัเรียนได้
ลงมือปฏิบติัจริง เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ ไดส้ัมผสักบัแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ีจริง มีการ
ติดต่อสัมพนัธ์เพื่อนเพื่อชกัชวนใหร่้วมเป็นเครือข่าย มีการสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชนเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมและเป็นแบบอยา่งของค่านิยมท่ีดี มีการบูรณาการวชิาสังคมศึกษากบัวชิาอ่ืนๆ
เกิดความรู้เป็นองคร์วม มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีดี นกัเรียนมีความสุขและเพลิดเพลินในการ
เรียน มีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนใฝ่รู้มากข้ึน ท าใหมี้ความขยนัตั้งใจเรียนใหค้วามร่วมมือในการท า
กิจกรรมเป็นอยา่งดี มีผลการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้
  2. พฤติกรรมของผู้วจัิย  ในวงจรท่ี 1 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนสร้างเครือข่ายติดต่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ขณะท่ีขาดการวางแผนท่ีดี ขาดการเตรียมความพร้อม ขาดการ
ประสานงานท่ีดีกบัวทิยากร  ท าใหว้ทิยากรผูบ้รรยาย บุคคลท่ีใหส้ัมภาษณ์เตรียมการไม่ทนั ซ่ึงใน
วงจรท่ี 2 และวงจรท่ี 3 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาปรับปรุงพฤติกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานกบั
หน่วยงาน สานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน เพิ่มความรอบคอบ และเพิ่มความกระตือรือร้นให้
มากข้ึน สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมและปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ มีความอดทนพร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษา 
รวมทั้งมีการเสริมสาระจุดมุ่งเนน้ของเทคนิค TUANCHAI ทั้ง 8 เทคนิค เพื่อสร้างความเขา้ใจใหลุ่้ม
ลึกมากข้ึน ผูว้จิยัไดใ้คร่ครวญไปมาจากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนวา่ การจดัการเรียนการ
สอนบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พียงไร จึงน าไปสู่การปรับแผนจดัการเรียนรู้ในวงจร
ถดัไป  ทั้งเป็นการเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บรู้ส่ิงต่างๆท่ีนกัเรียนไม่ไดพู้ดถึงในการใหส้ัมภาษณ์ เกิด
มุมมองจากภายใน สามารถน าไปใชใ้นการแปลความหมายในขั้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี  
ในการสัมภาษณ์นกัเรียน ผูว้ิจยัไดใ้ชท้กัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มีการใชค้  าพูดท่ี
เหมาะสม และใชท้กัษะการฟังอยา่งตั้งใจ จนไดข้อ้มูลท่ีมาจากการเปิดใจ เป็นขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาแผนในขั้นต่อไป 
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  3. พฤติกรรมของนักเรียน  นกัเรียนร่วมแรงร่วมใจกนัท างานกนัเป็นทีม มีความสนใจ
เรียน กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เอาใจใส่
รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายของกลุ่ม นกัเรียนบางกลุ่มท่ีขาดความรับผดิชอบท าใหส่้งงาน 
ไม่ทนัเวลาท าใหไ้ดค้ะแนนนอ้ย เม่ือไดรั้บการเสริมแรงจากครูแลว้ ก็มีก าลงัใจและไดพ้ยายาม
ปรับปรุงตั้งใจคน้ควา้ท างานมากข้ึน  โดยดูไดจ้ากการตรวจช้ินงาน  โครงงาน สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม นกัเรียนช่วยเพื่อนท างานกลุ่มนอกเวลาเรียน มีการดูแลช่วยเหลือกนัและกนัอยา่งเอ้ือ
อาทร มีการจดัระเบียบการท างานของกลุ่ม นกัเรียนไดส้ร้างสรรคเ์ครือข่ายติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากข้ึน มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี
มากยิง่ข้ึน ไดเ้รียนรู้การประสานงานเชิญชวนผูป้กครองและชุมชนมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  ได้
เรียนรู้และรู้คุณค่าแบบอยา่งของค่านิยมท่ีดีจากผูป้กครองและชุมชน เกิดความรู้ในลกัษณะองคร์วม
ในการบูรณาการการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษากบัวชิาอ่ืนๆได ้มีความสุขในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ี
มีชีวติชีวา นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากห้องเรียนไปใชใ้นชีวติประจ าวนัในครอบครัวของ
ตนเองและชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี เกิดความตระหนกัรู้ท่ีจะปฏิบติัและด ารงตนใหเ้ป็นพลเมืองดีของ
สังคม 
 

กำรอภิปรำยผลกำรวจิัย 
 จากผลการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ของนกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 2/4 รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
       1. การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการ
บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้พฒันาการท่ีดีข้ึน ปรากฏ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ผา่นคู่มือ
การจดักิจกรรม การบริหารจดัการชั้นเรียน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 - 16 ก่อนเรียนและ     
หลงัเรียน รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ปรากฏวา่ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี ระดบั .05 ทั้งน้ีผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI ในภาพรวม เท่ากบั มากท่ีสุด ( = 4.72, S.D. = 0.31) เป็นเพราะวา่ ในแต่ละ
เทคนิคนั้นประกอบดว้ยแนวทางการปฏิบติัท่ีไม่ซบัซอ้น นกัเรียนสามารถน าไปใชสู่้การปฏิบติัได้
เป็นอยา่งดี เพียงแต่ใชค้วามต่อเน่ืองและความสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนองคค์วามรู้ของ
เทคนิคเดิมและ เสริมสาระจุดมุ่งเนน้ในวงจรถดัไป ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมการปฏิบติัการให้
เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแผน โดยมีการสะทอ้นผลการปฏิบติัการในแต่ละขั้นตอนแต่ละวงจร ท าให้
ผูว้จิยัทราบผลการด าเนินงานในวงจรก่อน และหาทางแกไ้ขปัญหาเป็นระยะ ๆ มีการร่วมมือ
ระหวา่งครูและนกัเรียน ในการน าเสนอประเด็นปัญหาไปสู่กระบวนการแกปั้ญหาท่ีเป็นขั้นเป็น
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ตอนและเป็นระบบยิง่ข้ึน น าไปสู่การปรับแผนการจดัการเรียนรู้ในวงจรท่ี 2 และ 3 ท าใหผ้ลการ
บริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI เกิดพฒันาการในการจดัการเรียนการสอนท่ีดี
ข้ึนเป็นล าดบั บรรลุวตัถุประสงคต์ามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไวทุ้กประการ ซ่ึงขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบติัการวจิยัเป็นไปตามแนวคิดของเคมมิสและแมคทาคกาท (Kemmis & 
McTaggart) และงานวจิยัของธงชาติ วงษส์วรรค ์(2558 : บทคดัยอ่) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ประทวน มูลหวา้ (2551 : 15-16) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัสมรรถนะการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนของครูระดบัมธัยมศึกษา ช่วงชั้นท่ี 3 ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีผลการวจิยัมีดงัน้ี 1. สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนของครูระดบั
มธัยมศึกษาช่วงชั้นท่ี 3 ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นการก ากบัดูแลชั้นเรียน 
ดา้นการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ และดา้นการจดับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน 2. การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคคลกบัสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนของครูระดบั
มธัยมศึกษาช่วงชั้นท่ี 3 ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
พบวา่ ทศันคติของครูต่อนกัเรียน การเห็นคุณค่าในตนเอง การนิเทศภายใน การส่งเสริมการท าวจิยั
ในชั้นเรียน บรรยากาศในโรงเรียนแบบประสานสัมพนัธ์ของงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบั
ปานกลางกบัสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัสมรรถนะการบริหาร
จดัการชั้นเรียนทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และบุคลิกภาพมี
ความสัมพนัธ์ทางลบในระดบัต ่ากบัสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนทั้งโดยภาพรวมและ       
รายดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และงานวจิยัของพิชยัศกัด์ิ เจริญศรี (2552 : 92-95) ได้
พฒันาระบบการบริหารการจดัการชั้นเรียนส าหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา พบวา่ ความสามารถ
ดา้นระบบการบริหารจดัการชั้นเรียนส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีพฒันาข้ึน เป็นระบบท่ี
สนบัสนุนการท างานดา้นต่าง ๆ เช่น  การจดัการขอ้มูลนกัเรียน การจดัการขอ้มูลระดบัชั้น การจดั
ขอ้มูลครูประจ าวชิา การจดัการขอ้มูลรายวชิา การจดัการขอ้มูลตารางเรียน การจดัการขอ้มูลคะแนน
ดา้นต่างๆ การรายงานผลการประเมินดา้นต่าง ๆ การตรวจสอบการเขา้เรียนโดยการท างานทั้งหมด
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถลดปัญหาการตรวจสอบ เวลาการเขา้เรียน การประเมินผล                
การเรียน และการประเมินดา้นต่างๆสามารถก ากบัติดตามนิเทศการจดัการเรียนการสอน และพบวา่  
การพฒันาระบบการบริหารจดัการชั้นเรียนส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเชิง
ปริมาณเท่ากบั 8.80 และผลการประเมินเชิงคุณภาพ เป็นระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นระบบงานของโรงเรียนมธัยมศึกษาได ้และงานวจิยัของซิน                                 
(Zin. 2003 : 4276-A)  ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการแกปั้ญหาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกบัการ



156 

 

พฒันาการเรียนรู้โดยตอ้งการทราบผลท่ีแตกต่างกนัของกลยทุธ์ในการสอน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มใชก้ล
ยทุธ์การแกปั้ญหาท่ีอาศยัแผนท่ีชดัเจนเป็นฐาน (SBT) และกลุ่มใชก้ลยทุธ์การสอนแบบใชเ้หตุผล
และประสบการณ์ทัว่ไปแบบดั้งเดิม (TI) กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ซ่ึงมีความ
บกพร่องทางความสามารถในการเรียน และมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่ 
นกัเรียนกลุ่มใชก้ลยทุธ์การแกปั้ญหาท่ีอาศยัแผนท่ีชดัเจนเป็นฐาน สามารถพรรณนาการแกปั้ญหา 
การใชค้  าทางคณิตศาสตร์ การรักษาค าทางคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ (หลงัจาก
เรียนไปแลว้ 3 สัปดาห์) ไดดี้กวา่นกัเรียนกลุ่มใชก้ลยทุธ์การสอนแบบใชเ้หตุผลและประสบการณ์
ทัว่ไปแบบดั้งเดิมอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติ    

 อน่ึงจากการอภิปรายผลการบริหารจดัการชั้นเรียนโดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ใน
ภาพรวม สามารถแจกแจงอภิปรายผลของการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 รายเทคนิค ตามล าดบัดงัน้ี 

  1. เทคนิค 1 กำรท ำงำนเป็นทีม (T = Team) การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค
การท างานเป็นทีม เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสามารถพฒันาการเรียนการสอน
ท่ีพฒันาข้ึนตามล าดบัวงจร จากวงจรท่ี 1 ถึงวงจรท่ี 3 เพราะเม่ือครูแนะน าเทคนิคการท างานเป็นทีม
แก่นกัเรียนในวงจรท่ี 1 แลว้ จากนั้นครูไดท้บทวนองคค์วามรู้เดิมและเสริมสาระในจุดมุ่งเนน้ของ
เทคนิคการท างานเป็นทีมในวงจรท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั พร้อมมอบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้
เทคนิคดงักล่าว ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง ปรากฏในแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 9 ท  าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนในแต่ละวงจรถดัไป ซ่ึงครูอาศยัการ
สังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระท าของนกัเรียนปรากฏในบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน และบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียนในวงจรท่ี 1-3 อน่ึงจากสรุปปัญหาท่ีพบในวงจรท่ี    
1-3 พบวา่ ส่ิงท่ีเหมาะสมมีจ านวนขอ้เพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีส่ิงท่ีควรปรับปรุงมีจ านวนขอ้ลดนอ้ยลง        
อยา่งเห็นไดช้ดั น าไปสู่การสะทอ้นผลของปัญหา และบริบทของปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขเป็น
ศูนยก์ลาง โดยครูสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวมาปรับแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละวงจรถดัไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ปรากฏในแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในวงจรท่ี 
1-3 ซ่ึงผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิคการ
ท างานเป็นทีม เท่ากบั มากท่ีสุด ( = 4.88,  S.D. = 0.22) เป็นเพราะวา่ ครูไดใ้ชก้ระบวนการกลุ่ม
ในการท างานเป็นทีม มีการแบ่งนกัเรียนในชั้นเรียนเป็นทีมยอ่ย มีการก าหนดและแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ ก าหนดวตัถุประสงคข์องทีมร่วมกนั ก าหนดเป้าหมายเดียวกนัตอ้งการใหง้านส าเร็จ 
สร้างกติการ่วมกนัท่ีดี  มีการเปล่ียนกนัน าเสนอ เกิดความร่วมมือท่ีดีร่วมคิดร่วมท า มีความสามคัคี
ในหมู่คณะแสดงถึงพลงัของทีม มีความไวว้างใจกนัเช่ือมัน่กนัและกนั เกิดความราบร่ืนคล่องตวั 
เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกนั มีการเสวนาของกลุ่มเพื่อแสวงหาความรู้อยา่งเป็นอิสระ 
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ขณะท่ีครูคอยกระตุน้ใหแ้ต่ละทีมปฏิบติักิจกรรมสืบคน้ความรู้  จึงส่งผลใหก้ารท างานกลุ่มของ
นกัเรียนประสบความส าเร็จท่ีวางไว ้ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภรณ์ศุมา  ฤทธิไกรวรกุล (2560 : 1380) ไดท้  าการศึกษาการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ ในการท างานกลุ่ม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรปและทวปี
แอฟริกา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั
เทคนิคการใชผ้งักราฟิก ผลการวจิยัพบวา่  1. ความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งั
กราฟิก พบวา่ คะแนนความสามารถในการท างานกลุ่มเพิ่มสูงข้ึน 2. ความสามารถในการสร้างผงั
กราฟิก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั
เทคนิคการใชผ้งักราฟิก สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ ร้อยละ 70  3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก 
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งั
กราฟิก ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ พบวา่ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก เป็นการจดักิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียน
รู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเตน้ เพลิดเพลิน และเร้าใจ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น และงานวจิยัของจารุวรรณ  ยิง่ยงค ์  (2559 : 1595)  ไดท้  าการศึกษาการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่  1. พฒันาการ
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหวา่ง
เรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม มีพฒันาการจากระดบัปาน
กลางไปสูง  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวน โดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด และงานวจิยัของอภิญญา สิงห์สมบติั (2545 : ง) ไดศึ้กษาวจิยัการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
และศึกษาทกัษะการท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือ
กนัเรียนรู้และวธีิสอนตามแนวคู่มือครู ผลการวจิยัพบวา่ 1. ทกัษะการท างานกลุ่ม ซ่ึงประเมินโดยครู
พบวา่ นกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ มีทกัษะการท างานกลุ่ม  อยูใ่นระดบัมาก          
( = 4.10, S.D. = 0.52) ส่วนนกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนตามแนวคู่มือครู มีทกัษะการท างานกลุ่ม
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อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.24 ,  S.D = 0.67)  และจากการประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่ม 
ประเมินโดยนกัเรียนเป็นกลุ่ม พบวา่ นกัเรียนท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ มีพฤติกรรม
ปฏิบติังานกลุ่มบ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 62.96  และนกัเรียนท่ีสอน  ดว้ยวธีิสอนตามแนวคู่มือครูมี
พฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่มบ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 54.32   2. ความคิดเห็นต่อการสอนดว้ยวธีิ
สอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้และดว้ยวธีิสอนตามแนวคู่มือครู พบวา่ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน
นกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ มีความคิดเห็นวา่ นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในสถานการณ์ท่ีก าหนดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( = 4.81, S.D = 0.43) ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนตามแนวคู่มือครูมีความคิดเห็นใน
เร่ืองเดียวกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง( = 3.20, S.D. = 0.80)ดา้นบรรยากาศในการเรียนการสอน 
นกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิแบบร่วมมือกนัเรียนรู้มีความคิดเห็นวา่บรรยากาศในการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียนท่ีมุ่งใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น และกระตุน้ใหน้กัเรียน
กระตือรือร้นท่ีจะร่วมกนัเรียนรู้ เพื่อความส าเร็จของกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.26, S.D. = 0.64 ) 
ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีสอนดว้ยวธีิสอนตามแนวคู่มือครูมีความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกนัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( = 3.26, S.D. = 0.79) 
  2. เทคนิค 2 กำรเรียนรู้และเข้ำใจ (U = Understanding) การบริหารจดัการชั้นเรียน
โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้และเขา้ใจ เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสามารถ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนตามล าดบัวงจร จากวงจรท่ี 1 ถึงวงจรท่ี 3 เพราะเม่ือครูแนะน า
การใชเ้ทคนิคการเรียนรู้และเขา้ใจแก่นกัเรียนในวงจรท่ี 1 แลว้ จากนั้นครูไดท้บทวนองคค์วามรู้เดิม
และเสริมสาระในจุดมุ่งเนน้ของเทคนิคการเรียนรู้และเขา้ใจในวงจรท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั พร้อมกบั
มอบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคนิคดงักล่าว ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอยา่งหลากหลายและ
ต่อเน่ือง ปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1, 5 และ 10 ท าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน
ในแต่วงจรถดัไป ซ่ึงครูอาศยัการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระท าของนกัเรียน
ปรากฏในบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียนในวงจรท่ี 1-3 
อน่ึงจากสรุปปัญหาท่ีพบในวงจรท่ี 1-3 พบวา่ ส่ิงท่ีเหมาะสมมีจ านวนขอ้เพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีส่ิงท่ี
ควรปรับปรุงมีจ านวนขอ้ลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั น าไปสู่การสะทอ้นผลของปัญหาและบริบท
ของปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขเป็นศูนยก์ลาง โดยครูสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวมาปรับแผนการจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละวงจรถดัไปไดอ้ยา่ง  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ปรากฏในแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาในวงจรท่ี 1-3 ซ่ึงผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้น
เรียน โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้และเขา้ใจ เท่ากบั มากท่ีสุด ( = 4.81, S.D. = 0.25) เป็นเพราะวา่ 
นกัเรียนรู้จกัสังเกต พิจารณาท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ ช่วยกนัตั้งประเด็นค าถามให้
ครอบคลุมและหลากหลาย น าค าถามมาตั้งเป็นวตัถุประสงค ์แลว้น าวตัถุประสงคม์าประชุมวางแผน
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ก าหนดแนวปฏิบติั สืบคน้ความรู้และแสวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้ดว้ยวธีิต่างๆ นกัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงในเร่ืองท่ีเรียน ไดเ้รียนรู้สภาพความเป็นจริง สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดเจตคติท่ีดีต่อผลการเรียนรู้ จนสามารสรุปความคิดรวบยอดเป็นผงัมโน
ทศัน์ได ้ ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ           
ฐิติยา เนตรวงษ ์(2556 : บทคดัยอ่)ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง การสอนโดยวธีิการไปทศันศึกษาส่งผล
ต่อความตระหนกัในวฒันธรรมไทย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษาหลกัสูตร
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ท่ีลงทะเบียนรายวชิา การจดัการศูนยบ์ริการ
สารสนเทศ จ านวน 56 คน ตอนเรียน A1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  ผลการศึกษาพบวา่  1) 
การจดัการเรียนการสอนโดยวธีิการไปทศันศึกษา สามารถเพิ่มความตระหนกัในวฒันธรรมไทย 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหแ้ก่นกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศได ้ 2) ความตระหนกั
ในวฒันธรรมไทยหลงัเรียนโดยวธีิการไปทศันศึกษา สูงกวา่ก่อนเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05   3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน โดยวธีิการไปทศันศึกษา สูงกวา่ก่อนเรียนท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และงานวจิยัของอจัฉรา อินทร์นอ้ย (2555 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวจิยั 
เร่ือง ผลการสอนโดยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบแผนท่ีความคิดท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ของนกัเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3  ท่ีเรียนดว้ยวธีิการจดัการ
เรียนรู้แบบแผนท่ีความคิด (Mind Mapping)หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และงานวจิยัของภทัราภรณ์ พิทกัษธ์รรม (2543 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง 
การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถดา้นการคิด การวิเคราะห์ และ          
เจตคติต่อวชิาสังคมศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
โดยใชกิ้จกรรมสร้างแผนภูมิมโนทศัน์กบัการสอนตามคู่มือครู ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชกิ้จกรรมสร้างแผนภูมิมโนทศัน์ กบัการสอนตามคู่มือครู 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั  โดยนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมสร้างแผนผงัมโนทศัน์ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารสอนตามคู่มือครู 
  3. เทคนิค 3 กำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติ (A = Active Learning) การบริหารจดัการชั้น
เรียน  โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ี
สามารถพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนใหพ้ฒันาข้ึนตามล าดบัวงจร จากวงจรท่ี 1 ถึงวงจรท่ี 3 
เพราะเม่ือครูแนะน าเทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัแก่นกัเรียนในวงจรท่ี 1 แลว้ จากนั้นครูได้
ทบทวนองคค์วามรู้เดิมและเสริมสาระในจุดมุ่งเนน้ของเทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 
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และ 3 ตามล าดบั พร้อมมอบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคนิคดงักล่าว ใหน้กัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติัอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง ปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2, 6 และ 11 ท าใหน้กัเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนในแต่วงจรถดัไป ซ่ึงครูอาศยัการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และ
การกระท าของนกัเรียนปรากฏในบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และบนัทึกการสัมภาษณ์
นกัเรียนในวงจรท่ี 1- 3 อน่ึงจากสรุปปัญหาท่ีพบในวงจรท่ี 1-3 พบวา่ ส่ิงท่ีเหมาะสมมีจ านวนขอ้
เพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีส่ิงท่ีควรปรับปรุง มีจ  านวนขอ้ลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั น าไปสู่การสะทอ้นผล
ของปัญหาและบริบทของปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขเป็นศูนยก์ลาง โดยครูสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวมา
ปรับแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละวงจรถดัไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
ปรากฏในแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในวงจรท่ี 1-3 ซ่ึงผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  เท่ากบั มากท่ีสุด ( = 4.98, 
S.D. = 0.08) เป็นเพราะวา่ นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง มีการร่วมกนั
อภิปรายน าเสนอและสรุปความคิดรวบยอด รวมถึงไดร่้วมกนัสืบคน้หาค าตอบกบัเพื่อน มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนไดเ้ปล่ียนจากผูฟั้งมาเป็นผูร่้วมกิจกรรม
แสวงหาความรู้ ท าใหมี้ความกระตือรือร้นในการเรียน เป็นการกระตุน้ความคิดท่ีจะใฝ่แสวงหา
ความรู้ ท าใหน้กัเรียนสามารถจดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มุ่งท างานท่ีทา้ทายความสามารถและมี
ความยุง่ยาก สามารถคิดแกปั้ญหา น าเสนอความรู้ประยกุตใ์ชห้รือลงมือปฏิบติัไดจ้ริง ก่อใหเ้กิด
ความมีวนิยัในการท างาน อยา่งเป็นระบบ  และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของไพศาล บรรจุสุวรรณ (2561 : 1) ไดท้  าการศึกษารูปแบบ การจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(Active Learning) ยกระดบัความรู้สู่ความเขา้ใจการเมืองและประชาธิปไตยในเชิงเปรียบเทียบ 
ผลการวจิยั พบวา่ สภาพการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุกทั้ง 4 รูปแบบ ต่างสนบัสนุน ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งประชาธิปไตยแบบไทยกบัประชาธิปไตย
แบบสากล โดยรูปแบบกรณีศึกษาจากคลิปวดีิโอเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุกท่ี
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการยกระดบัความรู้ความเขา้ใจ สะทอ้นใหเ้ห็นจากการท่ีผูเ้รียนเขา้ใจ
ถึงเส้นแบ่งระหวา่งประชาธิปไตย ทั้งสองแบบไดดี้ ซ่ึงจ าแนกความแตกต่างระหวา่งประชาธิปไตย
ทั้งสองแบบดว้ยแนวคิดเร่ืองการรัฐประหารกบัการเลือกตั้ง และงานวจิยัของ สมบูรณ์ จารุณะ 
(2558 : 402) ไดท้  าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการอภิปรายกลุ่มเร่ือง 
พระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีจดัการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใชส่ื้อ
โสตทศัน์  ผลการวิจยัพบวา่ 1. ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีจดัการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใชส่ื้อโสตทศัน์  ในภาพรวมอยูด่ว้ยในระดบัมาก  2. ความ
คิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใชส่ื้อโสต
ทศัน์ ในภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด และงานวจิยัของสัญญา ภทัรากร (2552 : 152) ไดศึ้กษา
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ผลของการจดัการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง ความน่าจะเป็น พบวา่ ความสามารถในการ
แกปั้ญหาและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น เร่ือง ความน่าจะเป็น สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ความสามารถในการแกปั้ญหาและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น เร่ือง ความน่าจะเป็น ผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 70 ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัจะเห็นได้
วา่ การจดัการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น (Active Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้โดยท่ีผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและเพื่อนในชั้นเรียนจนเกิด
องคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  4. เทคนิค 4  กำรสร้ำงเครือข่ำย  (N = Networking) การบริหารจดัการชั้นเรียน โดย
ใชเ้ทคนิคการสร้างเครือข่าย  เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสามารถพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนใหพ้ฒันาข้ึนตามล าดบัวงจร จากวงจรท่ี 1 ถึงวงจรท่ี 3 เพราะเม่ือครูแนะน า
เทคนิคการสร้างเครือข่ายแก่นกัเรียนในวงจรท่ี 1 แลว้ จากนั้นครูไดท้บทวนองคค์วามรู้เดิมและ
เสริมสาระในจุดมุ่งเนน้ของเทคนิคการสร้างเครือข่ายในวงจรท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั พร้อมมอบ
กิจกรรมการเรียน  การสอนท่ีใชเ้ทคนิคดงักล่าว  ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอยา่งหลากหลายและ
ต่อเน่ือง ปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2, 6 และ 12 ท  าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน
ในแต่วงจรถดัไป ซ่ึงครูอาศยัการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระท าของนกัเรียน
ปรากฏในบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียนในวงจรท่ี 1-3 
อน่ึงจากสรุปปัญหาท่ีพบ ในวงจรท่ี 1-3 พบวา่ ส่ิงท่ีเหมาะสมมีจ านวนขอ้เพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ี ส่ิง
ท่ีควรปรับปรุงมีจ านวนขอ้ลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั น าไปสู่การสะทอ้นผลของปัญหาและบริบท
ของปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขเป็นศูนยก์ลาง โดยครูสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวมาปรับแผนการจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละวงจรถดัไปไดอ้ยา่ง  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ปรากฏในแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาในวงจรท่ี 1-3 ซ่ึงผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการ 
ชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิคการสร้างเครือข่าย เท่ากบั มากท่ีสุด ( = 4.95, S.D. = 0.11) เป็นเพราะวา่ 
นกัเรียนไดร่้วมกนัสร้างเครือข่ายความรู้โดยสมคัรใจ มีการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง
กนั มีความเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มเพื่อน มีแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย มีการ
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหส้มาชิกในเครือข่าย ทั้งยงัไดเ้ชิญชวนผูป้กครองเขา้กลุ่มไลน์  
เพื่อจกัไดแ้สดงความคิดเห็นในผลงานของนกัเรียนและใหข้อช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ ท าใหน้กัเรียน
ตระหนกัและเห็นประโยชน์ร่วมกนัของเครือข่าย ท าใหเ้กิดสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งเพื่อนนกัเรียน
ดว้ยกนั การเขา้ถึงแหล่งความรู้ใชเ้วลานอ้ยลง สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองท าใหส้ามารถสั่งสมวธีิคิด
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ในการแกปั้ญหาได ้ไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข เกิดความเป็นระเบียบวนิยัในการท างาน รวมถึงมี
ความพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกนั นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพญ็พนอ 
พว่งแพ (2559 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ของนกัศึกษาวชิาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ผลการวจิยั พบวา่ 1. 
พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษาวชิาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร โดยภาพรวมพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีประสบการณ์ในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกวา่ 5 ปี เฉล่ียต่อสัปดาห์มากกวา่ 10 คร้ัง  และมีระยะเวลาแต่ละคร้ัง
นาน 5-7 ชัว่โมง โดยใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์จากท่ีบา้นหรือหอพกั มีวตัถุประสงคข์องการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อสามารถ
ติดต่อส่ือสารและใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยวธีิศึกษาดว้ยตนเอง และพบวา่ ส่วนใหญ่
นกัศึกษาวชิาชีพครูเขา้ใชง้านเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook มากท่ีสุด           
2. ความคิดเห็นของนกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีมีต่อการใชป้ระโยชน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Media) โดยภาพรวมพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก คือ 
ดา้นความบนัเทิงมากท่ีสุด รองลงมาดา้นการศึกษา และดา้นการติดต่อส่ือสารตามล าดบั และ
งานวจิยัของปัทมาศ ทองไสว(2560 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมี
วนิยั และเจตคติต่อการเรียนรายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียน                   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และ
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ผลการวจิยัพบวา่ 1) 
หลงัการเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดย
ภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สูงข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2) หลงัเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย พบวา่ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของแต่ละโรงเรียน มีความมีวนิยัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
3) หลงัเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกโรงเรียน 
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ท่ีเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้
บนเครือข่ายทั้งในดา้นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวชิา 
  5. เทคนิค 5 กำรประสำนงำน (C = Coordination) การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใช้
เทคนิคการประสานงาน เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสามารถพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียน ใหพ้ฒันาข้ึนตามล าดบัวงจร จากวงจรท่ี 1 ถึงวงจรท่ี 3  เพราะเม่ือครูแนะน าเทคนิค
การประสานงานแก่นกัเรียนในวงจรท่ี 1 แลว้ จากนั้นครูไดท้บทวนองคค์วามรู้เดิมและเสริมสาระ
ในจุดมุ่งเนน้ของเทคนิคการประสานงานในวงจรท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั พร้อมมอบกิจกรรมการ
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เรียนการสอนท่ีใชเ้ทคนิคดงักล่าว ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง ปรากฏ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3, 7 และ 13 ท  าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนในแต่ละวงจร
ถดัไป ซ่ึงครูอาศยัการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระท าของนกัเรียนปรากฏใน
บนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียนในวงจรท่ี 1-3 อน่ึงจาก
สรุปปัญหาท่ีพบ ในวงจรท่ี 1-3 พบวา่ ส่ิงท่ีเหมาะสมมีจ านวนขอ้เพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงมีจ านวนขอ้ลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั น าไปสู่การสะทอ้นผลของปัญหาและบริบทของ
ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขเป็นศูนยก์ลาง โดยครูสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวมาปรับแผนการจดัการเรียนรู้
ในแต่ละวงจรถดัไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ปรากฏในแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาในวงจรท่ี 1-3 ซ่ึงผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน 
โดยใชเ้ทคนิคการประสานงาน  เท่ากบั มากท่ีสุด  ( = 4.53, S.D. = 0.37) เป็นเพราะวา่ ครูไดส้าน
สัมพนัธ์ความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนอยา่งสม ่าเสมอจนเกิดความแน่นแฟ้นคุน้เคย มีการ
เยีย่มนกัเรียนท่ีบา้น ไดท้  าความรู้จกัพูดคุยปรึกษาอยา่งไม่เป็นทางการกบัผูป้กครองนกัเรียน ท าให้
ทราบขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนมากยิง่ข้ึน ทั้งผูป้กครองยงัฝากฝังใหค้รูช่วยดูแลนกัเรียนเหมือน
เป็นลูกเป็นหลาน มีการเชิญผูป้กครองมาประชุมและมาร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียน ซ่ึงผูป้กครองไดใ้ห้
ความส าคญัและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ครูไดเ้ชิญชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอน และขอความร่วมมือในการใชชุ้มชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงชุมชนใหค้วามส าคญัและสนบัสนุน
กิจกรรมเป็นอยา่งดีตลอดมา มีการส่ือสารและสร้างเครือข่ายกนัระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และ
ผูป้กครอง สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 
ช่วยลดปัญหาท่ีพึงจะเกิดได ้เกิดความร่วมแรงร่วมใจอนัดีระหวา่งกนั ครูไดเ้สริมแรงนกัเรียน เม่ือ
นกัเรียนสามารถประสานเชิญผูป้กครองและชุมชนมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไดส้ าเร็จซ่ึงสอดคลอ้ง 
กบังานวจิยัของวิจกัษณา หุตานนท ์(2545 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยั เร่ือง การประสานงานลกัษณะ
เครือข่ายระหวา่งองคก์ารภาครัฐกบัองคก์ารพฒันาเอกชน ต่อการด าเนินงานป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเอดส์ เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบท่ี 1 การประสานงานลกัษณะเครือข่ายแบบทางเดียว พบวา่ องคก์าร
พฒันาเอกชนท่ีด าเนินการไม่มีส านกังาน บุคลากรประจ าในพื้นท่ี มีระยะเวลาด าเนินการเพียง 1 ปี 
ท าใหไ้ม่พบความชดัเจนและความต่อเน่ืองของการประสานงานลกัษณะเครือข่ายดา้นแผน ดา้นการ
ด าเนินการและการติดตามประเมินผล รูปแบบท่ี 2 การประสานงานลกัษณะเครือข่ายแบบคู่ขนาน 
พบวา่ องคก์ารพฒันาเอกชนท่ีด าเนินการมีส านกังาน บุคลากรประจ าในพื้นท่ีมีแผนระยะยาวรองรับ 
แต่ยงัไม่พบความชดัเจน ความต่อเน่ืองของการประสานงาน ลกัษณะเครือข่ายดา้นแผน ดา้นการ
ด าเนินการและการติดตามประเมินผล เน่ืองจากแต่ละองคก์ารประสบปัญหาดา้นระบบการประสาน 
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งานท่ีแตกต่างกนั ไม่มีระบบเครือข่ายท่ีชดัเจน และแผนขององคก์ารพฒันาเอกชนยงัไม่ผนวกอยูใ่น
ระดบับริหารจงัหวดั รูปแบบท่ี 3 การประสานงานลกัษณะเครือข่ายแบบสามประสาน พบวา่มีความ
ชดัเจนและความต่อเน่ืองของการประสานงานลกัษณะเครือข่ายดา้นแผน ดา้นการด าเนินการและ
การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมระหวา่งองคก์ารภาครัฐและองคก์ารพฒันาเอกชน รูปแบบท่ี 
4  การประสานงานลกัษณะเครือข่ายแบบเครือข่ายองคก์ารพฒันาเอกชนเป็นหลกั พบวา่ องคก์าร
พฒันาเอกชนท่ีด าเนินการมีลกัษณะมีส านกังาน บุคลากรประจ าในพื้นท่ี มีแผนระยะยาวรองรับ  
พบความชดัเจนและความต่อเน่ืองของการประสานงานลกัษณะเครือข่าย ดา้นแผน รูปแบบท่ี 5    
การประสานงานลกัษณะเครือข่าย แบบเครือข่ายผูติ้ดเช้ือเป็นหลกั พบวา่ พบความชดัเจนและความ
ต่อเน่ืองในการประสานงาน และงานวจิยัของศุภชยั จนัทร์งาม และคณะ (2557 : บทคดัยอ่) ได้
ศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนและโรงเรียนในดา้นการศึกษา กรณีโรงเรียนเทศบาล 4  
(พระเจา้ใหญ่องคล้ื์อ) ในสังกดัเทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน เก่ียวกบัการจดักิจกรรมของโรงเรียน 5 ดา้น
กิจกรรม พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมดา้นการใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของโรงเรียน รองลงมาคือ กิจกรรมดา้นการให้บริการแก่ประชาชน กิจกรรมดา้นการ
ร่วมกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน และ
กิจกรรมดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ตามล าดบั โดยมีกิจกรรมการเชิญผูป้กครอง และ
ประชาชนในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน เป็นกิจกรรมท่ีผูป้กครอง
นกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ในขณะท่ีกิจกรรมการจดังานพบปะสังสรรคศิ์ษยเ์ก่า 
เป็นกิจกรรมท่ีผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด และงานวจิยัของมยรีุ  สารีบุตร 
(2555 : บทคดัยอ่)ไดท้  าการศึกษาการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนประถม 
ศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารจ านวน 375 
คน ในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยัพบวา่  1. สภาพปัจจยัความ 
ส าเร็จการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและคุณภาพนกัเรียน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก  2. ปัจจยัความส าเร็จของ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและคุณภาพนกัเรียน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก  3. แนวทางการพฒันาปัจจยั
ความส าเร็จและการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหส่้งผลต่อคุณภาพนกัเรียน โรงเรียนประถมศึกษาควร
จดัใหมี้ 1) ความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชน  2) การสนบัสนุนจากหน่วยงาน 3) ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 4) ความพอเพียงของทรัพยากร  5) ความพร้อมของบุคลากร  6) การคดั
กรองนกัเรียน และ 7) การส่งต่อนกัเรียน โดยปัจจยัความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย ร้อยละ 
97.8 
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  6. เทคนิค 6 เพ่ือนช่วยเพ่ือน (H = Help) การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค
เพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสามารถพฒันาการบริหารจดัการ
ชั้นเรียน ใหพ้ฒันาข้ึนตามล าดบัวงจร จากวงจรท่ี 1 ถึงวงจรท่ี 3  เพราะเม่ือครูแนะน าเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อนแก่นกัเรียนในวงจรท่ี 1 แลว้ จากนั้นครูไดท้บทวนองคค์วามรู้เดิมและเสริมสาระในจุด
มุ่งเนน้ของเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนในวงจรท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั พร้อมมอบกิจกรรมการเรียน      
การสอนท่ีใชเ้ทคนิคดงักล่าว ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง ปรากฏใน
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3, 7 และ 14  ท าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนในแต่วงจรถดัไป 
ซ่ึงครูอาศยัการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระท าของนกัเรียนปรากฏในบนัทึกการ
สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียนในวงจรท่ี 1-3 อน่ึงจากสรุปปัญหาท่ี
พบในวงจรท่ี  1-3 พบวา่ ส่ิงท่ีเหมาะสมมีจ านวนขอ้เพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีส่ิงท่ีควรปรับปรุงมีจ านวน
ขอ้ลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั น าไปสู่การสะทอ้นผลของปัญหาและบริบทของปัญหาท่ีตอ้งการ
แกไ้ขเป็นศูนยก์ลาง โดยครูสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าว มาปรับแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละวงจร
ถดัไป ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ปรากฏในแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ในวงจรท่ี 1-3 ซ่ึงผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียน ท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใช้
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เท่ากบั มากท่ีสุด ( = 4.86, S.D. = 0.23) เป็นเพราะวา่ ครูช้ีแนะให้
นกัเรียนไดร้วมทีมท ากิจกรรมช่วยเหลือการเรียนรู้ระหวา่งกนั ไดศึ้กษาและคน้พบเน้ือหาใหม่จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆท่ีหลากหลาย ไดท้  าหนา้ท่ีหมุนเวยีนบทบาทกนัภายในทีม เกิดความรู้สึกเตม็ใจท่ี
จะรับผดิชอบการท างานนั้นๆอยา่งมีความสุข  มีการตรวจสอบท่ีผดิและขจดัขอ้เสนอท่ีไม่ถูกตอ้ง 
นกัเรียนไดดู้แลช่วยเหลือกนัเป็นคู่ เกิดบรรยากาศของความเอ้ืออาทรระหวา่งกนั สามารถรวมเอา
ผลงานของแต่ละคนเขา้ดว้ยกนัจนทีมประสบความ ส าเร็จ และครูไดม้อบรางวลัแห่งความส าเร็จนั้น 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอญัชลี อินสมพนัธ์ (2555 : 47) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วชิาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า โดยใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนกัศึกษา
ระดบัชั้น ปวช.2 หอ้งTI201 วทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ ผลการวจิยัพบวา่ 1) 
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของนกัศึกษามีค่าเท่ากบั 8.59 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 42.88 และค่าคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียนของนกัศึกษา  มีค่าเท่ากบั 15.23 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 76.15 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  โดยมีพฒันาการของคะแนนระหวา่ง 2-11 คะแนน  คิดเป็นร้อยละของ
คะแนนท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.00-55.00  2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนท่ี
มีต่อการเรียนการสอน เร่ือง การสร้างกราฟ โดยใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และงานวจิยัของ อติกนัต ์ ภูดีทิพย ์(2552 : 1) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์และพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
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ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน วชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2. พฤติกรรมดา้น
คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐาน 8 ประการ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน หลงัเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 92.91 สูงกวา่เกณฑก์ าหนดท่ีตั้งคือ ร้อยละ 80 
และงานวจิยัของพงศเ์ทพ นนัตาบุญ (2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน เพื่อพฒันากระบวนการคิด เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวจิยัเป็นไป
ตามสมมติฐานการวจิยัทุกขอ้ แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนสามารถพฒันาได ้ถา้มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม เป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนกัวจิยัหลาย
ท่าน (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 2550 : online ; นางจงจิต พฒันสิน, 2547: 1) มนุษยเ์ราจะมี
ความพร้อมดว้ยการฝึกฝน คือ ไดรั้บการฝึกฝนทกัษะพื้นฐานหลายๆ ดา้น จนท าให้เกิดทกัษะขั้นสูง 
อยูท่ี่ความตั้งใจและทกัษะของครูในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษา และครูตอ้งมีการ
วางแผนก่อนท่ีจะตดัสินใจวา่จะสอนอะไรแก่เด็กวยัไหน เน้ือหาอะไร และขอ้ส าคญัคือ ตอ้งใหเ้ด็ก
ไดค้น้พบส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง จะช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงคข์องหลกัสูตร ท าใหน้กัเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึนดว้ย  
  7. เทคนิค 7 ค่ำนิยมทีด่ี (A = Attitude) การบริหารจดัการชั้นเรียนโดยใชเ้ทคนิค
ค่ำนิยมทีด่ี เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสามารถพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
ใหพ้ฒันาข้ึนตามล าดบัวงจร จากวงจรท่ี 1 ถึงวงจรท่ี 3 เพราะเม่ือครูแนะน าเทคนิคค่านิยมท่ีดีแก่
นกัเรียนในวงจรท่ี 1 แลว้ จากนั้นครูไดท้บทวนองคค์วามรู้เดิมและเสริมสาระในจุดมุ่งเนน้ของ
เทคนิคค่านิยม ท่ีดีในวงจรท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั พร้อมมอบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคนิค
ดงักล่าว ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง ปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
4, 8   และ 15 ท  าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนในแต่วงจรถดัไป ซ่ึงครูอาศยัการสังเกต
พฤติกรรม การแสดงออก และการกระท าของนกัเรียนปรากฏในบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียน และบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียนในวงจรท่ี 1-3 อน่ึงจากสรุปปัญหาท่ีพบในวงจรท่ี 1-3 
พบวา่ ส่ิงท่ีเหมาะสมมีจ านวนขอ้เพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีส่ิงท่ีควรปรับปรุงมีจ านวนขอ้ลดนอ้ยลงอยา่ง
เห็นไดช้ดั น าไปสู่การสะทอ้นผลของปัญหาและบริบทของปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขเป็นศูนยก์ลาง 
โดยครูสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวมาปรับแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละวงจรถดัไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ปรากฏในแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในวงจรท่ี 1-3 ซ่ึง
ผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนโดยใชเ้ทคนิคค่านิยมท่ีดี 
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เท่ากบัมากท่ีสุด( = 4.79, S.D. = 0.26) เป็นเพราะวา่ ครูไดส้อนใหน้กัเรียนไดคิ้ดวเิคราะห์
พิจารณาการกระท าท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมได ้สามารถสรุปส่ิงต่างๆบนขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏได ้
มีการรวมกลุ่มของสมาชิกในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น วเิคราะห์ วจิารณ์ การกระท าของ
บุคคลท่ีเหมาะสมและ ไม่เหมาะสมไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ สามารถแสดงความเช่ือ และความพอใจ
ในการกระท าท่ีควรกระท าในสถานการณ์ต่างๆพร้อมเหตุผล นกัเรียนไดช่้วยกนัก าหนดแนวปฏิบติั
ในสถานการณ์จริง โดยมีครูร่วมรับทราบกติกา พร้อมช้ีแนะใหน้กัเรียนใชค้วามคิดพิจารณาเลือก
ค่านิยมของตนเองโดยอิงเหตุผล ใหพ้ิจารณาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่งขอ้อา้งและขอ้สรุป ครู
ไดส้ร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีแก่นกัเรียนโดยเชิญผูป้กครองมาร่วมเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปลูกฝังค่านิยมท่ี
ดีแก่นกัเรียน มีการเสริมแรงระหวา่งการปฏิบติั นกัเรียนตระหนกัถึงการเป็นธุระเอาใจใส่เร่ืองของ
ส่วนรวม รวมถึงไดช้ี้แจงให้นกัเรียนไดใ้ชก้ารใคร่ครวญ ไตร่ตรองในทุกประเด็นใหมี้ความกระจ่าง
ชดัใหม้าก นกัเรียนจึงมีความช่ืนชมยนิดี  และเห็นคุณค่าของค่านิยมตนเอง  สามารถน าไปปฏิบติัใน
กิจกรรมการพฒันาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัธชั วิภตัภูมิประเทศ (2556 
: 43-44 )ไดท้  าการศึกษาผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในวชิาการศึกษา 
เพื่อสร้างพลเมืองท่ีมีต่อความตระหนกัในความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ 
นกัศึกษาท่ีผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้ปัญหาเป็นฐาน มีระดบัความตระหนกัในความเป็น
พลเมืองในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพึ่งตนเองและรับผดิชอบตนเอง ดา้นการเคารพสิทธิ
ผูอ่ื้น ดา้นการเคารพความแตกต่าง ดา้นการเคารพหลกัความเสมอภาค ดา้นการเคารพกติกากฎหมาย 
และดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.001 และบทความวชิาการของปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555 : 187) กล่าวถึงการปลูกฝังค่านิยมท่ี
เป็นประชาธิปไตยตอ้งเร่ิมจากในหอ้งเรียน โดยตอ้งไม่ใช่แค่ท่ีเรียนการสอนในหอ้งเรียนหรือ
กากบาทถูกผดิในขอ้สอบ หากแต่ตอ้งเร่ิมจากการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นประชาธิปไตย เช่น 
การมีสิทธิ เสรีภาพและหนา้ท่ี และสอนใหมี้การน าอุดมการณ์แนวคิดดงักล่าวมาปรับใชใ้นชีวติของ
ตนเอง โดยปลูกฝังวา่แนวทางประชาธิปไตยเป็นทางออกของปัญหาดีท่ีสุด ท่ีส าคญัคือตอ้งพฒันา
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองวา่ ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็นเจา้ของสังคม และตอ้ง
รับผดิชอบต่อสังคม (สมชาย เสียงหลาย ปลดักระทรวงวฒันธรรม,อภิปราย, 23 มีนาคม 2556) และ
บทความวชิาการของภาสุดา ภาคาผล (2560 : 975) ไดศึ้กษาการจดัการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองในวถีิประชาธิปไตยควรเร่ิมตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล จนกระทัง่เรียนในระดบัมหาวทิยาลยั 
และปลูกฝังในการด าเนินชีวิตประจ าวนั จนกระทัง่เป็นผูใ้หญ่ โดยท่ีการจดัการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็นพลเมืองในวถีิประชาธิปไตยนั้น  มีหลากหลายวธีิการใหเ้ลือกประยกุตใ์ช ้ควรเลือกใหเ้หมาะ
กบับริบทของสถานศึกษา ควรค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน เป็นส าคญั คือ การจดัการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองในวถีิประชาธิปไตยควรท าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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โดยใชกิ้จกรรมบริการสังคม เป็นอีกหน่ึงวธีิ ท่ีจะช่วยก่อใหเ้กิดผลผลิตทางการศึกษาของไทย
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้พื่อผลิตพลเมืองไทย พลเมืองโลก และการจะส่งเสริมความเป็น
พลเมืองไดน้ั้น เป็นหนา้ท่ีของทุกคนทุกฝ่ายท่ีจะช่วยส่งเสริมการจดัการศึกษาและเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในวถีิประชาธิปไตย 
  8. เทคนิค 8 กำรบูรณำกำร (I = Integration) การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใช้
เทคนิคกำรบูรณำกำร เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสามารถพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียน ใหพ้ฒันาข้ึนตามล าดบัวงจร จากวงจรท่ี 1 ถึงวงจรท่ี 3 เพราะเม่ือครูแนะน าเทคนิค
การบูรณาการแก่นกัเรียนในวงจรท่ี 1 แลว้ จากนั้นครูไดท้บทวนองคค์วามรู้เดิมและเสริมสาระใน
จุดมุ่งเนน้ของเทคนิคการบูรณาการในวงจรท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั พร้อมมอบกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีใชเ้ทคนิคดงักล่าว ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง ปรากฏใน
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4, 8 และ 16 ท  าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนในแต่วงจรถดัไป 
ซ่ึงครูอาศยัการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระท าของนกัเรียนปรากฏในบนัทึกการ
สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียนในวงจรท่ี 1-3 อน่ึงจากสรุปปัญหาท่ี
พบในวงจรท่ี 1-3 พบวา่ ส่ิงท่ีเหมาะสมมีจ านวนขอ้เพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีส่ิงท่ีควรปรับปรุงมีจ านวน
ขอ้ลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั น าไปสู่การสะทอ้นผลของปัญหาและบริบทของปัญหาท่ีตอ้งการ
แกไ้ขเป็นศูนยก์ลาง โดยครูสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวมาปรับแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละวงจร
ถดัไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ปรากฏในแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใน
วงจรท่ี 1-3 ซ่ึงผลการวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค
การบูรณาการ เท่ากบั มากท่ีสุด ( = 4.56, S.D. = 0.43) เป็นเพราะวา่ นกัเรียนมีโอกาสในการคิด 
วางแผน และปฏิบติักิจกรรมจริงดว้ยตนเอง สามารถก าหนดประเด็นหวัขอ้บูรณาการและน าเสนอ
องคค์วามรู้ท่ีเลือกบูรณาการนั้น ไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมท่ีหลากหลายเช่ือมโยงหลายวชิา 
ท าใหเ้กิดความรู้ในลกัษณะองคร์วม ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบติัจริง สามารถประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีได้
เรียนรู้น าไปปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนัได ้สามารถพฒันาตนเองในเร่ืองรอบ ๆ ตวัได ้สามารถ
ประเมินและสรุปส่ิงต่างๆบนขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏและสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง จึงช่วยพฒันา
ค่านิยมวนิยัในตนเอง ส่งเสริมความสามารถในการท างาน และควบคุมอารมณ์ของนกัเรียนไดเ้ป็น
อยา่งดี รวมถึงสามารถจดัการกบัชีวติอยา่งสร้างสรรค ์นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฬารัตน์  ต่อหิรัญพฤกษ ์(2551 : บทคดัยอ่) ไดท้  า
ศึกษาวจิยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 



169 

 

2551 จ านวน  90 คน โดยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) หอ้งเรียนละ 45 คน 
ผลการวจิยัพบวา่ 1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และงานวจิยัของจริยา เกตุเกล้ียง. (2557 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีและกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 35 คน โรงเรียนการกุศลวดับา้นก่อ อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการ (Action Research) ประกอบดว้ยวงจรปฏิบติัการ 3 วงจร ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีร้อยละ 
80 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 81.1  2) นกัเรียนมีคะแนนความตั้งใจในภาพรวม
อยูใ่นระดบัดี  ( = 2.88) โดยค่าเฉล่ียความตั้งใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีมีค่า 3.0 ในขณะท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ มีค่า 2.75 
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บทที ่5 

สรุปผล อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 
  
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการชั้นเรียน การเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และวดัระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร”จ านวน 43 คน 
ผูว้จิยัไดใ้ชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี  
  1. สมมติฐานในการวจิยั  
  2. ขอบเขตของการวจิยั  
  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   
  4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   
  5. การปฏิบติัการวิจยั  
  6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  8. การสรุปผลการวจิยั  
  9. ขอ้เสนอแนะ 
                      
สมมติฐำนในกำรวจิัย  
 1. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

 2. นกัเรียนมีเจตคติต่อรูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 

รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัดีมาก  

ขอบเขตของวจิัยกำร 
 1. ประชำกร  
      นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 497 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่ำง 
      นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 43 คน  
 3. ระยะเวลำในกำรวจัิย  
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      ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีจ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  คู่มือการจดักิจกรรมการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI แบบวดั
เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI แบบบนัทึกการ
สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน และแบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน  ดงัน้ี 
  1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ประเภทเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน  
60 ขอ้ 

  2. คู่มือกำรจัดกจิกรรมกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI สู่
แผนการจดัการเรียนรู้ รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้ จ  านวน 16 แผน 
  3. แบบวดัเจตคติของนักเรียนทีม่ีต่อกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนโดยใชเ้ทคนิค 
TUANCHAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 15 ขอ้ ไดใ้ชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวธีิของ  ลิเคิร์ท (Likert’s Method) มี 5 ระดบั ทั้งน้ีแบบวดัมีขอ้ค าถามท่ีมีการ
ประเมินเทคนิค TUANCHAI ใน 8 เทคนิค 
   4. แบบบันทกึกำรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการจดัระบบขอ้มูลของการ
บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีไดจ้ากการสังเกตของครู มีการสรุปบนัทึกเป็นระยะๆ โดยบนัทึกจาก
พฤติกรรมนกัเรียนในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแผนการจดัการ
เรียนรู้ในวงจรต่อไป 
   5. แบบบันทกึกำรสัมภำษณ์นักเรียน เป็นการสุ่มตวัแทนนกัเรียน 5 คน มาสัมภาษณ์
ดว้ยค าถามหลกัๆ ไดแ้ก่ ต าแหน่งหนา้ท่ีของสมาชิกในทีม กิจกรรมท่ีไดร่้วมท า ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ใน
ทีมไดมี้โอกาสคน้พบความรู้จากเพื่อนในทีม ครูมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการ
เรียนรู้ ขอ้คิดเห็นท่ีไดร่้วมเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI สภาพพอใจกบัการท างาน ปัญหาท่ี
เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ แลว้จดบนัทึกค าพูดส าคญัของนกัเรียน   
 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
                ผูว้จิยัไดเ้ลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
คู่มือการจดักิจกรรม การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI  แบบสอบถามวดั             
เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI  แบบบนัทึกการ
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สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  แบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  การด าเนินการในการสร้างเคร่ืองมือใน
ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาเอกสาร  วเิคราะห์เน้ือหาสาระ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของบทเรียน 
แลว้จึงสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ โดยน า
แบบทดสอบ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์และความชดัเจนทางภาษา แลว้จึงคดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่า IOC 
ระหวา่ง 0.67-1.00 ไวจ้  านวน 70 ขอ้ น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้เพื่อหาคุณภาพ น าไปทดลอง
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 30 คน น าแบบทดสอบหาค่าอ านาจจ าแนก (r)  และค่า
ความยากง่าย (p) แลว้คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ จ านวน 60 ขอ้ แลว้น าไปทดลองกบันกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และน าแบบทดสอบมาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ จึงจดัพิมพแ์ละน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

         2.  คู่มือกำรจัดกจิกรรมกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI การ
ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาเอกสาร หลกัสูตร รูปแบบการบริหารจดัการ
ชั้นเรียน และเทคนิค TUANCHAI 8 เทคนิค ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม (T = Team) การเรียนรู้และ
เขา้ใจ (U = Understanding) การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (A = Active Learning) การสร้างเครือข่าย (N 
= Networking) การประสานงาน (C = Coordination) เพื่อนช่วยเพื่อน (H = Help) ค่านิยมท่ีดี (A = 
Attitude) และการบูรณาการ (I = Integration)  เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
เร่ือง พลเมืองดีตามวถีิไทย 4.0 ส าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มีทั้งหมด 16 แผน แลว้
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  โดยน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน เสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการ
เรียนรู้ จากนั้นด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง เพื่อท่ีจะน าไปสอนเพื่อเก็บขอ้มูล และใชข้อ้มูลจากผลการ
สะทอ้นมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนท่ีจะใชใ้นวงจรต่อไป 
  3.  แบบสอบถำมวดัเจตคติของนักเรียน การด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในขั้นตอนน้ี  
เป็นการศึกษาเอกสาร ส าหรับก าหนดเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating   
Scale)  เพื่อสร้างแบบสอบถามจ านวน 15 ขอ้  แลว้น าแบบวดัท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  
ตรวจสอบความเหมาะสม ความชดัเจนของภาษาท่ีใชค้วามสอดคลอ้งของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
และความครอบคลุมขอบข่าย เลือกขอ้ความท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป มาจดัเป็น
ชุดของแบบวดัเจตคติ จากนั้นน าแบบวดัเจตคติไปสอบถามกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2
โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” จ านวน 10 คน น าผลการตรวจสอบใหค้ะแนนแบบสอบถามมาหาค่า
อ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ และเลือกมาจ านวน 15 ขอ้ จากนั้นน าแบบวดัไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น
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มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบวดั แลว้จดัพิมพแ์ละน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
   4. แบบบันทกึกำรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  ก าหนดเคา้โครงของแบบบนัทึกการ
สังเกตพฤติกรรม เพื่อบนัทึกขอ้มูลพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีสังเกตไดต้ั้งแต่ขั้นท่ี 1 ขั้นการวางแผน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบติัการ ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นท่ี 4  ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั โดยมุ่งเนน้การ
บนัทึกท่ีเป็นจริง ชดัเจน และครบถว้น จนครบทั้ง 3 วงจร 
   5. แบบบันทกึกำรสัมภำษณ์นักเรียน ก าหนดกรอบค าถามในการสัมภาษณ์  เพื่อ
บนัทึกถึงปัญหาระหวา่งการเรียนรู้ รวมถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บในดา้นต่างๆ  โดยมุ่งเนน้การบนัทึก
ค าพูดส าคญัของนกัเรียนในทุกกระบวนการของการเรียนรู้  
        

กำรปฏบิัติกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีกระบวนการปฏิบติัการวจิยัจ  านวน 3 วงรอบหรือวงจร โดยในแต่ละ
วงรอบหรือวงจรใชเ้วลาสะทอ้นผลเดือนละคร้ัง ขั้นตอนการปฏิบติัการวิจยัมี ดงัน้ี 
  วงจรที ่1 

   1. ขั้นวำงแผน (Planning) ไดแ้ก่ ส ารวจสภาพปัญหาและประเด็นปัญหาต่างๆท่ี
ตอ้งการแกไ้ข รวมถึงความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา เพื่อคดัเลือกปัญหาท่ีจะไปด าเนินการแกไ้ข
ต่อไป และก าหนดกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการแกไ้ขปัญหา ศึกษาขอ้มูลตามสภาพจริงของห้องเรียน 
วเิคราะห์จุดเด่น และจุดดอ้ยของโรงเรียน แลว้วเิคราะห์นกัเรียน และจดัประชุมนกัเรียนเพื่อแจง้
แนวทางในการปฏิบติังานวจิยั 

   2. ช้ันปฏิบัติกำร (Action) ไดแ้ก่ จดัการเรียนการสอนตามแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 1-4 
โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 

   3. ขั้นสังเกตกำรณ์ (Observation) ไดแ้ก่ บนัทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนในแต่ละวนั โดยบนัทึกพฤติกรรมท่ีแสดงออกมากกวา่ 3 คร้ังและสรุปผลเป็นรายสัปดาห์
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามหลกัการสถิติ แลว้น ามาแปลความหมายและการสรุปผลซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีขอ้มูลไดผ้า่นกระบวนการเรียบร้อย และบนัทึกผลการสัมภาษณ์นกัเรียน  
   4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection) ไดแ้ก่ วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการ
สังเกตพฤติกรรมนกัเรียนและการสัมภาษณ์นกัเรียน แลว้น าน าขอ้บกพร่องท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูล
ปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับใชใ้นวงจรท่ี 2 ต่อไป 
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  วงจรที ่2 
                 1. ขั้นวำงแผน (Planning) ไดแ้ก่ ศึกษาและวเิคราะห์นกัเรียน ศึกษาองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นอุปสรรคและส่งเสริมใหมี้การพฒันา และจดัประชุมนกัเรียนเพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจในผล
สะทอ้นกลบัของวงจรท่ี 1 
                  2. ช้ันปฏิบัติกำร (Action) ไดแ้ก่ จดัการเรียนการสอนตามแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 5-8 
โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 

    3. ขั้นสังเกตกำรณ์ (Observation) ไดแ้ก่ บนัทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนในแต่ละวนั โดยบนัทึกพฤติกรรมท่ีแสดงออกมากกวา่ 3 คร้ัง และสรุปผลเป็นรายสัปดาห์
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามหลกัการสถิติ แลว้น ามาแปลความหมายและการสรุปผลซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีขอ้มูลไดผ้า่นกระบวนการเรียบร้อย และบนัทึกผลการสัมภาษณ์นกัเรียน  
    4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection) ไดแ้ก่ วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการ
สังเกตพฤติกรรมนกัเรียนและการสัมภาษณ์นกัเรียน แลว้น าขอ้บกพร่องท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูล
ปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับใชใ้นวงจรท่ี 3 ต่อไป 
                 วงจรที ่3 
   1. ขั้นวำงแผน (Planning) ไดแ้ก่ ศึกษาและวเิคราะห์นกัเรียน ศึกษาองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นอุปสรรคและส่งเสริมใหมี้การพฒันา และจดัประชุมนกัเรียนเพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจในผล
สะทอ้นกลบัของวงจรท่ี 2 

     2. ช้ันปฏิบัติกำร (Action) ไดแ้ก่ จดัการเรียนการสอนตามแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 9-
16 โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 

     3. ขั้นสังเกตกำรณ์ (Observation) ไดแ้ก่ บนัทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนในแต่ละวนั โดยบนัทึกพฤติกรรมท่ีแสดงออกมากกวา่ 3 คร้ัง และสรุปผลเป็นรายสัปดาห์
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามหลกัการสถิติ แลว้น ามาแปลความหมายและการสรุปผลซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีขอ้มูลไดผ้า่นกระบวนการเรียบร้อย และบนัทึกผลการสัมภาษณ์นกัเรียน  
    4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection) ไดแ้ก่ วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการ
สังเกตพฤติกรรมนกัเรียนและการสัมภาษณ์นกัเรียน แลว้น าขอ้บกพร่องท่ีได ้(ถา้มี) มาใชเ้ป็นขอ้มูล
สรุปผลการวจิยัคร้ังน้ี 

    

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เม่ือปรับปรุงคู่มือการจดักิจกรรมการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เสร็จแลว้ ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดน้ าไปใช้กบั
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นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 43 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง               
“วทิยสถาวร”โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนเองระหวา่งเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม 2561 ซ่ึงมี
รายละเอียดการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ ช้ีแจงให้นกัเรียนระดบัชั้นดงักล่าว ท่ีเป็นกลุ่มประชากร 
ทราบถึงแนวทางในการใชเ้ทคนิค TUANCHAI ในการจดัการเรียนรู้ แลว้น าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 4.0 จ านวน 60 ขอ้ ไปทดสอบกบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มประชากร โดยใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบ ประมาณ 60 
นาที แลว้บนัทึกคะแนนท่ีได ้จากการทดสอบคร้ังน้ี เป็นคะแนนสอบก่อนเรียน (Pre-test) ขั้นตอน
ต่อมาไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือการจดักิจกรรมการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค 
TUANCHAI จ านวน 16 ชัว่โมง โดยแบ่งเป็น  วงจรท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-4  วงจรท่ี 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 – 8  และวงจรท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9-16 ตามล าดบั แลว้ให้
นกัเรียนท าแบบทดสอบวงรอบละ 1 คร้ัง (1 เดือน) จ านวน 3 วงรอบหรือ 3 คร้ัง ซ่ึงครูไดส้รุปแบบ
บนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง วงรอบละ 4 คร้ัง ต่อมาครูจดัท าสมุดคู่มือ 
ลงรหสัขอ้มูล และท าการลงรหสัขอ้มูลท่ีไดรั้บ (Coding) เพื่อน าไปใชใ้นการจดักระท าขอ้มูลและ
วเิคราะห์ทางสถิติต่อไป สรุปแบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียนจ านวน 3 วงรอบ หรือ 3 คร้ัง ใน              
ขั้นตอนสุดทา้ยไดท้ดสอบหลงัเรียนกบักลุ่มประชากรอีกคร้ัง โดยใชแ้บบทดสอบคู่ขนานกบัท่ีใช้
ทดสอบก่อนเรียน และบนัทึกผลการทดสอบใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน (Post-test) และท าแบบ 
สอบถามวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และบนัทึกคะแนน
แบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียนเก็บไวส้ าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพจากการน าผลสะทอ้นกลบัท่ีได ้ขณะลงมือปฏิบติัตามคู่มือการจดักิจกรรมการบริหาร   
จดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”ดว้ยเคร่ืองมือชนิดต่างๆ  เพื่ออภิปรายผลและสรุปผลการวจิยั มีดงัน้ี  
  1. ข้อมูลเชิงคุณภำพ  โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียน  แบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน มาเขียนสรุปความรายงานผลการศึกษาวจิยั พรรณนา
ขอ้คน้พบตามประเด็นของเน้ือหา รวมถึงการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  2. ข้อมูลเชิงปริมำณ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียน มารายงานผลการศึกษาวจิยัท่ีคน้พบตามตวัแปรและสถิติ โดย
การวเิคราะห์หาค่าสถิติ ดงัน้ี 
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       2.1  การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
       2.2  การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติของ
นกัเรียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI  
 
กำรสรุปผลกำรวจิัย 
 การบริหารจดัการชั้นเรียน  โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI เป็นเทคนิคท่ีน ามาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ผา่นคู่มือการจดักิจกรรม การบริหารจดัการชั้นเรียน ซ่ึงผูว้จิยัไดพ้ฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้ข้ึน จ านวน 16 แผน ใชเ้วลาสอนทั้งหมด 16 ชัว่โมง แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 วงจร 
วงจรท่ี 1 ปฏิบติัตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-4   วงจรท่ี 2 ปฏิบติัตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-8  
วงจรท่ี 3 ปฏิบติัตามแผนจดัการเรียนรู้ท่ี  9-16  ซ่ึงการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดงัน้ี 
  1.  ขั้นด ำเนินกำรก่อนกำรทดลอง เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัด าเนินการเลือกเทคนิคการสอน 
โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI แลว้จดัสร้างและเตรียมเคร่ืองมือประกอบการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการ
จดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบวดัเจตคติของนกัเรียน และสร้างส่ือการ
เรียนรู้  เช่น Power Point วดิีทศัน์ภาพข่าวจากอินเทอร์เน็ต ต่อจากนั้นผูว้จิยัไดป้ฐมนิเทศ และช้ีแจง
ท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนถึงขั้นตอนและวธีิการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI 
  2.  ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ  ในขั้นตอนน้ีมีผลการปฏิบติัในการด าเนินการวจิยัใน
วงจรท่ี 1-3 หลงัจากใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 16 แผน ครบแลว้ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
             2.1 กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ ตามเน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั โดยไดจ้ดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI เนน้ใหน้กัเรียนท างานเป็นทีม เรียนรู้ดว้ยการลงมือ
ปฏิบติัจริง มีการดูแลช่วยเหลือกนัและกนั ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการประสานงานท่ีดี ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมท่ีดี และ
บูรณาการ การเรียนรู้วชิาสังคมศึกษากบัวชิาอ่ืนๆ และไดด้ าเนินการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีพบปัญหาในวงจรท่ี 2 และ 3 ซ่ึงมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี 
     2.1.1.  ขั้นน ำเสนอ  ในวงจรท่ี 1 และ 2  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอส่ือท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ 
ภาพกิจกรรมของประชาชน ภาพข่าวหนงัสือพิมพ ์ตวัอยา่งข่าวจากอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์สั้น วดีี
ทศัน์ Power point You Tube เป็นตน้ แลว้ถามนกัเรียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ ใหน้กัเรียนได้
วเิคราะห์ อภิปราย และวางแผนร่วมกนัถึงวธีิการหาความรู้ เขา้ถึงส่ือไดง่้าย  โดยในวงจรท่ี 2 
นกัเรียน ไดน้ าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัภาพ วดิีทศัน์ Power point You tube ท่ีครูน ามาใหมี้ความ
ทนัสมยัน่าสนใจ เก่ียวขอ้งการด าเนินชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน โดยผูว้จิยั ไดจ้ดัท าและผลิตส่ือ
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เพื่อเตรียมการ  และวางแผนจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้  ในวงจรท่ี 2 และ 
3 ผูว้จิยัไดท้บทวนองคค์วามรู้และจุดมุ่งเนน้ของเทคนิค TUANCHAI ส าหรับในวงจรท่ี 3  ผูว้จิยัได้
น าเทคนิควธีิการท่ีหลากหลายมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ พาไปชมนิทรรศการ การฟังบรรยาย  
โตว้าที   ต่อภาพจิกซอว ์ เล่นเกมทายภาพใบค้  า ดูวดีิทศัน์ เป็นตน้ ในวงจรน้ีนกัเรียนมีความถนดั
เขา้ถึงส่ือออนไลน์ ส่ือทางอินเตอร์เน็ตไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีมีนกัเรียนบางคนสามารถผลิตเกม 
ผลิตส่ือออนไลน์มาน าเสนอผลงานของกลุ่ม สามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหก้ลุ่ม
อ่ืนๆสามารถเขา้มาศึกษาคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายและสะดวก     
      2.1.2  ขั้นวำงแผน  ในวงจรท่ี 1 ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่ม
ใหน้กัเรียนท างานเป็นทีม  แนะน าใหน้ าวตัถุประสงคม์าวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบติั แลว้สรุป
ความคิดรวบยอดเป็นผงัมโนทศัน์ ซ่ึงนบัตั้งแต่วงจรท่ี 2 เป็นตน้ไป  ผูว้ิจยัไดใ้หน้กัเรียนจดัทีมตาม
ความสมคัรใจ จากการสังเกตและสัมภาษณ์นกัเรียน พบวา่  นกัเรียนส่วนมากมีความพอใจในการ
ท างานกลุ่ม มีการใหค้วามร่วมมือกนัดี  มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัท างานตามความถนดัและความสามารถ 
และร่วมกนัวางแผนไปท ากิจกรรมในวงจรท่ี 2 และเพิ่มมากข้ึนในวงจรท่ี 3 นอกจากน้ีผูว้จิยัได้
แกปั้ญหาจากวงจรท่ี 1 ท าใหใ้นวงจรท่ี 2 นกัเรียนสามารถวางแผนในการท ากิจกรรมไดดี้ และ
จดัเตรียมโทรศพัทม์า บางคนไม่มีก็สามารถยมืเพื่อนใชไ้ด ้รวมถึงการแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ต
แบ่งปันกนั ในวงจรท่ี 3 ผูว้จิยัใหแ้บ่งกลุ่มโดยใหเ้ลือกท างานเป็นทีมกบัเพื่อนท่ีสนิทกนั ท าให้
นกัเรียนทุกคนมีความพึงพอใจมาก และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มเป็นอยา่งดี สามารถ
วางแผนก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
       2.1.3   ขั้นด ำเนินกำร  ในวงจรท่ี 1  นกัเรียนไดป้ฏิบติัตามแผนงานท่ีนกัเรียน
และผูว้จิยัไดร่้วมกนัวางแผนไวไ้ดดี้  มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัท า  สามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้    
กนัในกลุ่มไดดี้  ร่วมกนัเสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อการอยูร่่วมกนัในสังคมประชาธิปไตย ร่วมสร้าง
เครือข่ายออนไลน์แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิไทยและ   
วถีิพุทธ ในวงจรท่ี 2  นกัเรียนส่วนมากปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี  แสวงหาค าตอบดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ประสานงานขอความร่วมมือผูป้กครองมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ความส าคญัในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท ากิจกรรมทุกคร้ัง ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในการเคารพและปฏิบติัตนตามกฎหมาย และระเบียบของสังคม รวมถึงมีทศันคติท่ีดีในการ
น าความรู้เร่ือง กฎหมาย ท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ส าหรับในวงจรท่ี 3นกัเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี มีการเตรียมความพร้อมในการไปชมนิทรรศการ การฟัง
บรรยาย ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนดีมาก และขอใหน้กัเรียนช่วยกนั
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อนุรักษแ์ละสืบทอดวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินจงัหวดัระยอง สามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่ง
สันติสุขซ่ึงมีความแตกต่างทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งราบร่ืน 
       2.1.4   ข้ันประเมินและปรับปรุงแก้ไข ในวงจรท่ี 1 นกัเรียนไดร่้วมกนัสรุป
ขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ มาสรุปความคิดรวบยอด ท าใบงาน และน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง 
โดยมีการผลดัเปล่ียนกนัท าหนา้ท่ีในกลุ่มตนเอง สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั ใน
วงจรท่ี 2  นกัเรียนส่วนมากไดร่้วมกนัระดมความคิด เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลจากการท ากิจกรรม มาสรุป
การจดัท าผงัมโนทศัน์และPower point น าเสนอผลงาน ตอบค าถาม และน าเสนอผลงานของทีม
ตนเอง ร่วมกนัสรุปและแสดงความคิดเห็นจดัท าผงัมโนทศัน์ แผนผงัความคิด ตอบค าถามและ
น าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง  ในขั้นตอนน้ีนกัเรียนทุกคนสามารถออกมาน าเสนอผลงานของ
ตนเอง  และของกลุ่มได ้ส าหรับในวงจรท่ี 3 นกัเรียนออกมาน าเสนอผลงานไดดี้มาก นกัเรียนเกือบ
ร้อยละร้อย มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกเป็นอยา่งดี สามารถจดัท าผลงานและน าเสนอผลงานได้
อยา่งหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ ไปถ่ายทอดใหก้บันกัเรียนรุ่น
นอ้ง รวมถึงไดน้ าผลงานไปจดัป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้แสดงต่อนกัเรียนคนอ่ืนๆ 
                  2.2   สรุปปัญหำทีพ่บในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน ในดา้นพฤติกรรมการ
สอนของผูว้ิจยั  พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  นกัเรียนไดใ้หข้อ้คิดเห็นเป็นเสียงสะทอ้นของ
นกัเรียน ไดแ้ก่ ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั รู้จกัท างานเป็นทีม แบ่งปันความรู้ เกิดความสามคัคีกนั เขา้ใจกนั
ในทีมมากข้ึนไดสื้บคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง ท า
ใหเ้กิดความทา้ทาย อยากเรียนรู้มากข้ึน ไดติ้ดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนมากข้ึน มีการสร้างเครือข่าย
เช่ือมโยงความรู้  ไดส้านสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน เกิดความสะดวกราบร่ืนในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เกิดกลัยาณมิตรท่ีดีต่อกนั มีค่านิยมและทศันคติท่ีดี
งาม มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี เกิดความมุ่งมัน่ในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถคิดวิเคราะห์ท าใหเ้กิด
ความรู้แบบองคร์วม รวมถึงมีการบูรณาการความรู้ร่วมกบัสาระความรู้วชิาอ่ืนๆ   
        2.3  แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวงจร ผูว้ิจยั
ไดป้รับปรุงแกไ้ขปัญหาในการจดัการเรียนการสอน ในวงจรท่ี 1 ไดแ้ก่ ผูว้จิยัไดแ้จง้งาน
คอมพิวเตอร์ในการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้รองรับการเรียนการสอนยคุ 4.0  ไดช้ี้แนะใหที้ม
มอบหมายงานตามความถนดัและความสามารถ ใหน้กัเรียนยมืโทรศพัทก์นัได ้ รวมถึงการแชร์
สัญญาณอินเทอร์เน็ตแก่กนั ประสานงานชุมชนในการพานกัเรียนออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ซ่ึงไดด้ าเนินงานตามท่ีก าหนดไว ้ ในวงจรท่ี 2 ไดแ้ก่ผูว้จิยัไดช้ี้แนะวธีิการเลือกแหล่งเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้หรือร่วมประเพณีชุมชนกบัผูป้กครอง พฒันาความเขม้แขง็
ของทีม ใหจ้บัคู่คนเก่งช่วยคนอ่อนหาวธีิใหที้มประสบความส าเร็จ โดยตรวจการท างานของทุกทีม 
และใหร้ายงานความกา้วหนา้ของแต่ละทีม ฝึกนกัเรียนใชเ้ทคนิค การประสานงาน (Coordination) 
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กบัผูป้กครองและชุมชน น าความเขา้ใจในการใชเ้ทคนิค ค่านิยมท่ีดี (Attitude) ปลูกฝังใหน้กัเรียน
น ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั ซ่ึงไดด้ าเนินงานตามท่ีก าหนดไว ้ ในวงจรท่ี 3 ไดแ้ก่ ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท า
กิจกรรมสัมภาษณ์คนดีในชุมชน น ากิจกรรมกิจกรรมท่ีนกัเรียนช่ืนชอบไปปรับใชก้บัการเรียนรู้
เร่ืองอ่ืนๆ เช่น เกมจ๊ิกซอว ์การโตว้าที การแสดงบทบาทสมมติ ฝึกการคิดแบบองคร์วมดว้ยการ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายวชิา เช่น ผงัมโนทศัน์ กิจกรรมเพลง ไดป้รับแกท้ศันคติ ค่านิยม
ท่ีไม่ถูกตอ้ง แก่นกัเรียนบางคน โดยเรียกมาพูดคุยใหป้รับเปล่ียนแนวความคิดดว้ยเหตุผล 
  3.  ข้ันสรุปผลปฏิบัติกำรวจัิย  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจร มีแผนการ
จดัการเรียนรู้ทั้งหมด 16 แผน  ไดข้อ้สรุปถึงผลท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมของ
ผูว้จิยั และพฤติกรรมของนกัเรียน ดงัน้ี 
                      ผลทีไ่ด้จำกกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้  โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI คือ นกัเรียน
ไดร่้วมกนัท างานเป็นทีมเกิดความสามคัคีร่วมใจ มีการดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งเอ้ืออาทร 
ไดล้งมือปฏิบติัจริง เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้  ไดส้ัมผสักบัแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ีจริง ได้
ติดต่อสัมพนัธ์เพื่อนเพื่อร่วมเป็นเครือข่าย มีการสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชนในการเป็น
แบบอยา่งของค่านิยมท่ีดี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีดี มีการบูรณาการวชิาสังคมศึกษากบัวชิา
อ่ืนๆเกิดความรู้เป็นองคร์วม นกัเรียนมีความสุขและเพลิดเพลินในการเรียน  มีความกระตือรือร้น 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้มากข้ึน  มีผลการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้
    พฤติกรรมของผู้วจัิย  ในวงจรท่ี 1 ผูว้จิยั ใหน้กัเรียนสร้างเครือข่ายการติดต่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ขณะท่ีขาดการวางแผนท่ีดี ขาดการเตรียมความพร้อม ขาดการประสาน 
งานท่ีดี ท าใหว้ทิยากรและบุคคลท่ีใหส้ัมภาษณ์เตรียมการไม่ทนั ซ่ึงในวงจรท่ี 2 และวงจรท่ี 3 ผูว้จิยั
ไดพ้ฒันาปรับปรุงพฤติกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน เพิ่มความรอบคอบและเพิ่ม
ความกระตือรือร้นใหม้ากข้ึน ผูว้จิยัไดท้บทวนองคค์วามรู้ และเสริมสาระจุดมุ่งเนน้ของเทคนิค 
TUANCHAI ในการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนผูว้จิยัไดใ้คร่ครวญวา่ การจดัการเรียนการสอนได้
บรรลุผลตามวตัถุประสงคเ์พียงใด น าไปสู่การปรับแผนการจดัการเรียนรู้ในวงจรถดัไป  ในการ
สัมภาษณ์นกัเรียน ผูว้ิจยัไดใ้ชท้กัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ จนไดข้อ้มูลท่ีมาจากการเปิดใจ เป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาแผนในขั้นต่อไป   
    พฤติกรรมของนักเรียน  นกัเรียนร่วมแรงร่วมใจกนัท างานเป็นทีม มีความสนใจ
เรียน  กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน เอาใจใส่รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายของกลุ่ม  
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่าเม่ือไดรั้บการเสริมแรงจากครู ไดพ้ยายามปรับปรุงตั้งใจคน้ควา้ท างาน  
มากข้ึน  โดยดูไดจ้ากการตรวจช้ินงาน โครงงาน สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  นกัเรียนได้
สร้างสรรคเ์ครือข่ายติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร นกัเรียนมีจิตวิญญาณท่ีจะช่วยเหลือกนัและกนั
อยา่งเอ้ืออาทร รู้คุณค่าแบบอยา่งของค่านิยมท่ีดีจากผูป้กครองและชุมชน  มีความรู้ในลกัษณะองค์
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รวม มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัในครอบครัวและชุมชน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  4. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน  เม่ือนกัเรียนเรียนจบในแต่ละวงจร ผูว้ิจยัได้
ท าการทดสอบนกัเรียนจ านวน 43 คน  โดยใชแ้บบทดสอบยอ่ยทา้ยวงจรทั้ง 3 วงจร พบวา่ ในวงจร
ท่ี 1 นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.12 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.40 ในวงจร
ท่ี 2 นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 16.13 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.70 ในวงจร
ท่ี 3 นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 26.49 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.29 ส าหรับ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ปรากฏวา่ หลงัเรียน 
(ร้อยละ 90.67) สูงกวา่ก่อนเรียน (ร้อยละ 65.50) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

       5. กำรศึกษำระดับเจตคติของนักเรียนต่อกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน โดยใช้เทคนิค 
TUANCHAI เม่ือนกัเรียนเรียนจบครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-16 แลว้ ผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรียนท า
แบบสอบถามวดัเจตคติ ผลการประเมินพบวา่ นกัเรียนมีเจตคติต่อการการบริหารจดัการชั้นเรียน
โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.72) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดมี้ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  1.ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

       1.1 การพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิา
สังคมศึกษา ส22103 ผูส้อนควรเสริมทกัษะการส่ือสารของนกัเรียน ในการอธิบายความรู้ท่ีตนได้
ศึกษาควา้ใหเ้พื่อนเขา้ใจ และทกัษะการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน ในการปรับปรุงแกไ้ขผลการ
เรียนรู้  โดยการศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 
       1.2 การใหค้  าแนะน าของผูส้อนในการท ากิจกรรมต่างๆ ของนกัเรียน ควรเป็น
ค าแนะน าและขอ้มูลป้อนกลบัท่ีอยูใ่นขอบเขตความสามารถของนกัเรียน  ไม่ควรเป็นภาคทฤษฎี
เกินไปหรือเหนือความควบคุมจะเป็นเร่ืองท าให้เสียเวลา 
       1.3 ผูส้อนควรมีมาตรการในการเพิ่มแรงจูงใจเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่นกัเรียน
ท่ีท ากิจกรรมไดค้รบถว้น  และมีผลการเรียนรู้ท่ีดี เช่น ให้ค  าชมเชยหรือประกาศเกียรติคุณ 
     1.4 การบริหารจดัการชั้นเรียนโดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา    
ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท าใหค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และระดบัเจตคติต่อการ
บริหารจดัการชั้นเรียนสูงข้ึน จึงควรน ารูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนดงักล่าวไปปรับใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้กบัสาระเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีสามารถปรับใชไ้ด ้
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      1.5 การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา          
ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ครูผูส้อนควรเตรียมความพร้อมดว้ยตนเอง โดยศึกษาเน้ือหา
และรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอน จดัเตรียมอุปกรณ์ ส่ือการเรียน และความพร้อมของนกัเรียน     
โดยอธิบายให้นกัเรียนไดมี้ความรู้และเขา้ใจในการท ากิจกรรม และวางขอ้ตกลงในการใช้ 
     1.6 ผูส้อนควรมีการเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
การบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนของการท ากิจกรรม แต่ละขั้นอยา่ง
ละเอียด เพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียน  
  2. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวจัิยคร้ังต่อไป 

      2.1 ควรมีการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค TUANCHAI กบั
สาระการเรียนรู้อ่ืน เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงท่ีมีประโยชน์สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
   2.2 ควรมีการท าวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยใชเ้ทคนิค 

TUANCHAI รายวชิาสังคมศึกษา ส22103 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีผลต่อตวัแปรอ่ืนๆ เช่น 

ความสามารถในการแกปั้ญหา ความคงทนในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตน 

เป็นตน้ 
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