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บทคดัย่อ 

 
 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการพฒันาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ  าเภอ             
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัและ
ผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม ่กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู จ  านวน 6 คน ผูใ้หข้อ้มูล คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ  านวน 1 คน นกัเรียน
จ านวน 12 คน และผูป้กครองจ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบวิเคราะห์
เอกสาร แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตการบริหารงานองค์กรของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และแนวทางการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์                      
เชิงเน้ือหา แลว้น าเสนอการวิจยัโดยวิธีการพรรณนา ผลการวิจยัพบว่า  

1. โรงเรียนบา้นแม่จอ้งไดพ้ฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัทั้งหมด 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่               
ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1) ขั้นท่ี 2 ขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (LS2) ขั้นท่ี 3                 
ขั้นสงัเกตการสอน (LS3) และขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอ้นบทเรียน (LS4) 

2. ผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารงานท าแบบมีส่วนร่วม เป็นผูฟั้งท่ีดี สุขุมเยือกเยน็                
มีเหตุมีผล มีความเป็นกลาง ส่ือสารกบัครูและใหข้อ้เสนอแนะในเชิงบวก ช่วยเหลือและสนับสนุนครู
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นกลัยาณมิตร โดยก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพของ
นกัเรียน ครูปรับกระบวนการคิด เปล่ียนวิธีการสอน ให้ความส าคญักบันักเรียน เอาใจใส่และวิเคราะห์
นกัเรียนเป็นรายบุคคล ยอมรับขอ้บกพร่องของตนเองในการจดัการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมคิด (Buddy) 
หวัหนา้วิชาการ และผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยั และมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั เพื่อน าไปใช้
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ในการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป และครูมีความพึงพอใจต่อการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
โดยรวมภาพอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.40) หากพิจารณาตามขั้นการพฒันาบทเรียนร่วมกนั พบว่า ครูมีความ
พึงพอใจขั้นสะทอ้นบทเรียนมากท่ีสุด (µ = 4.54) รองลงมาคือขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (µ = 4.39) และ
ครูมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ขั้นการจดัการท าแผนการจดัการเรียนรู้และขั้นสังเกตการสอน (µ = 4.28) 
นอกจากน้ีนักเรียนมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบติัในการท ากิจกรรมร่วมกบัครูดว้ยความตั้งใจ มีความสุข 
สนุกสนาน กระตือรือร้น สามารถโตต้อบและแสดงความคิดเห็นร่วมกบัครูในการท ากิจกรรม มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนในกลุ่ม สุดทา้ยนักเรียนเกิดความสุขในการท ากิจกรรม ส่งผลให้นักเรียน 
เกิดทกัษะชีวติ ทกัษะอาชีพ เกิดความรัก ความหวงแหน อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชุมชน
ในทอ้งถ่ินและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้ส าหรับผูป้กครองรู้สึกดีใจท่ีไดม้ีส่วนร่วมใน            
การวางแผนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน เกิดความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน 
มองเห็นพฒันาการของนกัเรียน และเกิดความเช่ือมัน่ในการจดัการเรียนรู้ของครูเพ่ิมข้ึน  

 
ค าส าคญั : การพฒันาครู, การพฒันาบทเรียนร่วมกนั, ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ABSTRACT 
 
 

This research aimed to study the teacher development and the results of teacher 
development in collaborative lesson development of Ban Mae Jong School, Doi Saket District, 
Chiang Mai Province. The target group consisted of 6 Ban Mae Jong school teachers. The 
informants included the school director, 12 students and 12 parents. The instruments used in this 
research were a document analysis form, an in-depth interview, a learning management 
observation form, an observation form of school administration, and a focus group discussion 
guideline. The content analysis was used to analyze the qualitative data and the results are 
presented descriptively. 

The research findings reveal that: 
1. The school applied 4 steps of the Lesson Study to develop the teachers: 1) planning: LS1, 

2) designing lesson plan: LS2, 3) class observation: LS3 and 4) reflection: LS4.  
2. The results of teacher development in collaborative lesson development showed 

that the school director focused on participative administration. He was a good listener, calm, 
reasonable, and impartial. He always gave positive suggestions, helped and kindly supported 
teachers in learning management by aiming to develop students. The teachers changed their 
thinking process, adjusted their teaching methods by emphasizing student-centered learning 
activities and paying attention to students individually. The teachers learnt to accept their learning 
management drawbacks from their buddies, head of the academic department and the school 
director in a friendly way  and they also had a good feeling toward one another for further 
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learning management resolutions. The overall result of teachers’ satisfaction was at a high level 
(µ = 4.40). When the four steps of the collaborative lesson study were considered, it was found 
that the teachers were satisfied with the reflection step the most (µ = 4.54), followed by the 
planning step (µ = 4.39). The least satisfaction was the designing lesson plan and class 
observation steps (µ = 4.28). Moreover, students participated in and practiced the activities with 
teachers attentively, happily, enjoyably and actively. They were able to respond and give their 
opinions to the teachers and share their ideas among group members. At the end, they were happy 
to do the activities that encouraged them to have more life and occupational skills. They also 
loved, cared for and realized the conservation of their good local traditions and culture, and were 
able to apply those things to their daily lives. Moreover, the parents were very pleased to 
participate in planning and learning management. They had more knowledge and understood 
more about school learning activities. They saw the development of the students and better 
believed in teachers’ learning management.  
  
Keywords : Teacher Development, Lesson Study, Professional Learning Community  
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บทที่ 1 

 

บทน า 
 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   
พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ                 

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ไดก้  าหนดใหค้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก  าหนดหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิตและ                     
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและมาตรา 28 ก  าหนดให้หลกัสูตรการศึกษาระดบั
ต่าง ๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับบุคคล มีลกัษณะท่ีหลากหลาย จดัตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21โดยมุ่ง
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะ
ดา้นเทคโนโลย ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ย่างสันติ 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2553) 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ โดย
ร่วมกนัสร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการส่งเสริมประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ โดยเน้นองค์
ความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวันักเรียนท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจดั             
การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจ  าเป็น ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิรูป                  
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจยั 
สนบัสนุนท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และมุ่งพฒันาตามความสามารถพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นของนักเรียน 
ในด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Ability) เพื่อให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์และสามารถบูรณาการกบัรายวิชาอ่ืน  ๆ ไดด้ว้ยตนเอง และการสอนท่ีถือว่ามีประสิทธิภาพ              
ครูตอ้งมีคุณสมบติัมากกว่าการเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีสอน (Instructor) ครูตอ้งมีลกัษณะของผูท่ี้สามารถช้ีแนะ
การเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถท าหนา้ท่ีเป็นผูน้  านกัเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได ้

 บุคคลส าคญัท่ีสุดในกระบวนการพฒันาการศึกษา และพฒันาการเรียนรู้ ก็คือ “ครู”เพราะ
คุณภาพของนกัเรียนข้ึนอยูก่บัคุณภาพของครู การส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาคุณภาพมีศกัยภาพเป็น  
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 “ครูเพื่อศิษย”์ อยา่งสมบูรณ์ โดยเปล่ียนวิธีการสอนท่ีเนน้ “วิชาเป็นตวัตั้ง” เป็น “เนน้ชีวิตนกัเรียนเป็น
ตวัตั้ง” ถือเป็นภารกิจท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการ “อภิวฒัน์การเรียนรู้” เพื่อน าพาประเทศไทยไปสู่
อนาคตไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื (ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557, 
6-7) ประกอบกบันโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไดน้อ้มน าพระราชด ารัสเก่ียวกบั
การปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติ ไดแ้ก่ “ให้ครูรักเด็กและ              
เด็กรักครู” “ใหค้รูสอนเด็กใหมี้น ้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ใหแ้ข่งขนั แต่ใหแ้ข่งกบัตวัเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนชา้กว่า” และ “ให้ครูจดักิจกรรมให้เด็กท าร่วมกนั เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความ
สามคัคี” และส่ิงส าคญัยิ่งกว่านั่นไดย้ึดแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี ท่ีลดภาระงานท่ีไม่เก่ียวขอ้ง            
กบัการเรียนการสอนครู เพื่อใหค้รูมีเวลาทุ่มเทใหก้บัการเรียนการสอนแก่นกัเรียนอย่างแทจ้ริง รวมไป
ถึงการพฒันาตนเองของครูในสถานศึกษา เพื่อแกไ้ขปัญหาการอบรมครู หรือพฒันาตนเองของครู
ในช่วงเวลาราชการ (ดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ,  2558, 1) สถานศึกษาไดน้ ากระบวนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั และเรียนรู้อย่างมีความสุข ขณะเดียวกันมีกระบวนการ ขั้นตอนท่ีเป็น
ระบบ และสะทอ้นผลของนักเรียน โดยครูจบัคู่ Buddy กนัท าให้ครูเกิดความสบายใจในการท างาน               
ในรูปแบบกระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ด้วยวิธีการของระบบพ่ีเล้ียง 
(Mentoring) และวิธีการช้ีแนะ (Coaching) ไดน้ ากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  

Learning  Community: PLC) การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) องคก์ร แห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization: LO) และจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) เขา้มาช่วยในการพฒันา
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ปรับวิธีคิด เปล่ียนวิธีสอน ปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารงานให้อยู่ในรูปแบบ
ของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พร้อมกบัการพฒันาครูท่ีส่งผลต่อนกัเรียนในอนาคต   

โรงเรียนบา้นแม่จ้อง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เดิมโรงเรียนได้ประสบความส าเร็จตาม 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยบูรณาการการเรียนรู้ในวนัส าคญัต่าง ๆ ในรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) ต่อมารัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนของครู ให้ครูใช้
เวลาทุ่มเทกบัการสอน และพฒันาตนเองในสถานศึกษาทั้งน้ี เพื่อแกปั้ญหาในการอบรม สัมมนาครูใน
ช่วงเวลาราชการ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่จ้องน ารูปแบบการพฒันาครูในลกัษณะของการพฒันา
บทเรียนร่วมกนัมาใชใ้นการพฒันาครูให้มีระบบ สามารถตอบสนองต่อการจดัการเรียนรู้ของครู และ
สะทอ้นผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยน ามาบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ของทุกระดับชั้นตั้งแต่               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จนประสบความส าเร็จในดา้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการการพฒันา
บทเรียนร่วมกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
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ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการพฒันาครูในการพฒันา
บทเรียนร่วมกนัและน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรู้ ให้มีทกัษะ
และประสบการณ์ทางวิชาชีพ และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใหก้บัครูยิง่ข้ึน 

ค าถามการวจิยั 
1. โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ  าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่  น าการพฒันาบทเรียน

ร่วมกนั มาพฒันาครูอยา่งไร 
2. ผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอ    

ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่เป็นอย่างไร  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
1. เพื่อศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอ

ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง  

อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิยั 
1. ไดข้อ้มูลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอ 

ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  
2. ได้ขอ้มูลผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง

อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียน

บา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัในคร้ังน้ีไดก้  าหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งัน้ี 

การเลือกโรงเรียนท่ีเป็นพ้ืนท่ีและกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาเลือก
แบบเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนบา้นแม่จ้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดงัน้ี 

1. การเลือกพ้ืนที่ มีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
1.1 เป็นโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ในการพฒันาบทเรียน

ร่วมกนั  
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1.2 เป็นโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมการพฒันาครูในโครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้งเต็มใจใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยั 
2. การเลือกกลุ่มเป้าหมาย  

2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง จ านวน 6 คน  
2.2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย 

 2.2.1 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview of Key 
Informants) คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ  านวน 1 คน  

2.2.2 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion of Key 
Informants) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 12 คน และผูป้กครองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 12 คน รวม 24 คน โดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยมี
เกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

1) ผูใ้ห้ข้อมูลท าหน้าท่ีร่วมกับครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั  

2) ผูใ้หข้อ้มูลเต็มใจใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยั 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) มีขั้นตอนของกระบวนการดงัต่อไปน้ี  

1. ขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1)  
2. ขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (LS2)  
3. ขั้นสงัเกตการสอน (LS3)  
4. ขั้นสะทอ้นบทเรียน (LS4) 

ขอบเขตด้านตวัแปร 
การวิจยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดกรอบแนวคิดดงัน้ี 
1. ตวัแปรตน้ คือ การพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง 
2. ตวัแปรตาม คือ ผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียน                   

บา้นแม่จอ้ง 
ขอบเขตด้านเวลา  

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ก  าหนดระยะเวลาด าเนินการไวต้ั้ งแต่เดือนสิงหาคม              
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การพฒันาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) หมายถึง การพฒันาวิชาชีพเก่ียวกบัการ

พฒันาตนเองของครู ตามบริบทในการท างานในห้องเรียนและสถานศึกษา โดยการท่ีครูท ากิจกรรม
ร่วมกนัอยา่งร่วมมือรวมพลงัไดแ้ก่ การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้การสงัเกตการจดั                 
การเรียนรู้ และการสะทอ้นผลในหอ้งเรียน ซ่ึงท างานร่วมกนัอยา่งเป็นกลัยาณมิตร ช่วยเหลือ ซ่ึงกนัและ
กนั เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง และพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนไดจ้ริงและพฒันา
ตนเองไปพร้อมกบันกัเรียน  

ความรู้ความเข้าใจของครู หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนการสอนร่วมกนั 
การบนัทึกแผนการจดัการเรียนรู้ การสงัเกตการสอนของครูพ่ีเล้ียง (Mentor) และการสะทอ้นบทเรียน
ดว้ยกระบวนการ KM  

กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู หมายถึง การวางแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการจบัคู่ 
Buddy การจัดการเรียนการสอนของครู การสังเกตการสอน และการสะทอ้นบทเรียน โดยลกัษณะ             
การด าเนินงานเป็นวงจรคุณภาพ (Plan – See - Reflect)   

ศตวรรษที่ 21 (21st Century) หมายถึง ช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2100 
หรือ พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2643 

ถอดบทเรียน หมายถึง การสรุปทบทวนบทบาทการท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีบูรณาการหลกัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) 

ครู หมายถึง บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีด  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียน            
บา้นแม่จอ้งในปีการศึกษา 2560 



 

 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลการพัฒนาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียน           
บ้านแม่จ้อง อ  าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21 และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5. การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. การช้ีแนะ (Coaching) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
9. จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. การถอดบทเรียน 
11. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

โลกปัจจุบนัน้ีถือไดว้่ามีความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการใช้
เทคโนโลยเีพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ  จากทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั ท าใหก้ระแสการปรับเปล่ียนทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทัว่ถึง แมแ้ต่ในวงการทาง
การศึกษาเองผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อม
เพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงน้ี ส าหรับการด าเนินการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันา 
บทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ  าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ีซ่ึงเป็น
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กระบวนการวิจยัและพฒันา ท่ีมุ่งเนน้ใหค้รูผูส้อนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมใหน้กัเรียนมีทกัษะสาหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษ
ท่ี 20 และ 19 โดยทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้
มีการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ
จ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555, 16) ไดก้ล่าวถึงทกัษะ
เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี  

สาระวิชาหลกั (Core Subjects) ประกอบดว้ย ภาษาแม่ และภาษาส าคญัของโลก ศิลปะ  
คณิตศาสตร์ การปกครองและหนา้ท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวติัศาสตร์ 

วิชาแกนหลกัน้ีจะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อ                
การจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวขอ้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
โดย การส่งเสริมความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาแกนหลกั และสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เขา้ไป
ในทุกวิชาแกนหลกั ดงัน้ี 

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัโลก (Global Awareness) ความรู้เก่ียวกบัการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial 
Literacy) ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) ความรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy) และ
ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Literacy) 

ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม จะเป็นตวัก  าหนดความพร้อมของนกัเรียนเขา้สู่โลก
การท างานท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรม การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา และการส่ือสารและการร่วมมือ 

ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารผา่นทางส่ือและเทคโนโลยมีากมาย นกัเรียนจึงตอ้งมีความสามารถในการแสดงทกัษะการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณและปฏิบติังานไดห้ลากหลาย โดยอาศยัความรู้ในหลายดา้น ประกอบดว้ย 
ความรู้ดา้นสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบัส่ือ และความรู้ดา้นเทคโนโลยี 

ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ 
นักเรียนจะตอ้งพฒันาทักษะชีวิตท่ีส าคัญประกอบด้วย  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเร่ิม
สร้างสรรค์และเป็นตวัของตวัเอง ทกัษะสังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต 
(Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได  ้ (Accountability) และภาวะผูน้  าและความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 
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ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจารณ์ พานิช (2556, 16)
ไดก้ล่าวถึง การเรียนรู้ 3Rs + 8Cs และผลเพ่ิม + 2L คือ Learning กบั Leadership ดงัน้ี  

1. ทกัษะ 3Rs ประกอบดว้ย Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได)้, และ (A) 
Rithmetic (คิดเลขเป็น)  

2. ทกัษะ 8Cs ประกอบไปดว้ย  
2.1 Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

และทกัษะในการแกปั้ญหา) 
2.2 Creativity and Innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม)  
2.3 Cross-cultural Understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่างดา้นวฒันธรรม 

และความต่างดา้นกระบวนทศัน์)  
2.4 Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างาน

เป็นทีม และภาวะผูน้  า)  
2.5 Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะดา้นการส่ือสาร 

สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ)  
2.6 Computing and ICT Literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร)  
2.7 Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 
2.8 Change (ทกัษะการเปล่ียนแปลง) 

3. ทกัษะ 2Ls  ประกอบไปดว้ย 
3.1 Learning Skill (ทกัษะการเรียนรู้) 
3.2 Leadership (ภาวะผูน้  า) 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ 
โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ท่ีองคค์วามรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวันกัเรียน เพื่อใช้
ในการด ารงชีวิตในสงัคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยจะอา้งถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพฒันา
มาจากเครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21st 
Century Skills) ท่ีมีช่ือย่อว่า เครือข่าย P21 (วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554, 39)              
ซ่ึงไดพ้ฒันากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทกัษะเฉพาะ
ดา้นความช านาญการและความรู้เท่าทนัดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อความส าเร็จของนักเรียนทั้งดา้น
การท างานและการด าเนินชีวิต 
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กรอบความคดิเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
กรอบความคิดในการจดัการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีแสดงผลลพัธ์ของนักเรียนและ

ปัจจยัส่งเสริมสนบัสนุนในการจดัการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษท่ี 21 ดงัภาพท่ี 2.1  
 

ภาพที ่2.1 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยภาคีเพื่อทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

ที่มา : วิจารณ์ พานิช, 2556 
 

กรอบความคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ียอมรับในการสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) การเรียนรู้
เพื่อใหไ้ดว้ิชาแกนและแนวความคิดส าคญัในศตวรรษท่ี 21 (สีเขียวในรูป) ไม่เพียงพอ คือตอ้ให้ไดท้ั้ง
สาระวิชา และไดท้กัษะ 3 กลุ่ม คือ ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม และ
ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีเป็นการฝึก การลงมือท า สจัธรรมของการเรียนรู้สมยัใหม่คือ 
คนเราจะเรียนไดต้อ้งลงมือท าดว้ยตนเองเท่านั้น เพราะฉะนั้นในการเรียนสาระวิชาเป็นการลงมือท า 
(Learning by doing and Thinking) เพื่อจะให้เกิดทกัษะ 3 ดา้น คือ ทกัษะชีวิตและทกัษะการท างาน 
ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ี

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งกา้วขา้ม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 
21” (21st Century Skills) ซ่ึงครูจะเป็นผูส้อนไม่ได ้แต่ตอ้งใหน้กัเรียนเป็นนักเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครู
จะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนใหต้นเองเป็นโคช้ (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการ
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เรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นตัวช่วยของครูในการจัด                   
การเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย  ์ (Professional Learning Communities, PLC) เกิดจากการ
รวมตวักนัของครูเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าหนา้ท่ีของครูแต่ละคนนัน่เอง 

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะท่ีอยากให้เกิดกับ
นกัเรียนมากท่ีสุด คือ 3Rs + 8Cs + 2Ls และนักเรียนตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต ทกัษะ 3 ดา้น คือ ทกัษะ
ชีวิตและทกัษะการท างาน ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี
เป็นตน้ รวมทั้งยงัส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากปมปัญหาสู่ปัญญา (Problem Based 
Learning, PBL) และพฒันาครูผูส้อนผ่านกระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพราะ
การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัท่ีท าให้นักเรียนเกิดทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียม
นกัเรียนใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงเพื่อท่ีจะด ารงอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข การศึกษา
คือสร้างพลงัปัญญาแก่นกัเรียน เพื่อพร้อมรับกบัปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ดงันั้นการศึกษาจึงถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับพฒันานักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในยุค
ศตวรรษปัจจุบนั แต่ทั้งน้ีการศึกษาจะตอ้งตั้งอยู ่บนพ้ืนฐานของคุณค่าท่ีแทจ้ริง ในความเป็นมนุษย์
ในฐานะเป็นหลกัความคิดเชิงคุณภาพ รวมถึงครูผูส้อนปรับเปล่ียนจากการสอนไปสู่การเป็นผู ้
แนะน าหรือผูอ้  านวยความสะดวก (Coach) จากการถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผูอ้  านวยการสร้างความรู้ 
ใหน้กัเรียนเกิดการลงมือปฏิบติัจริง คิดเอง ท าเอง และจากการท่ีนักเรียนเรียนรู้แบบผิวเผินไปสู่การ
เรียนรู้ท่ีแทจ้ริง เปล่ียนจากสอนวิชาไปสู่พฒันาครบดา้น เปล่ียนจากรู้วิชาไปสู่ การมีทกัษะ ครูผูส้อน
เปล่ียนจากการเป็นผูรู้้เป็นผูเ้รียนรู้ และเปล่ียนจากครูผูร้อบรู้วิชาเป็นผูก้  ากบั การเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด  

หลกัการจดัการเรียนรู้  
การน าแนวคิดการจัดการเรียนรู้น้ีไปใช้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผูส้อนต้อง

ปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการท างานของตนเองใหม่หลายประการ ซ่ึงสามารถสรุปหลกัการปฏิบติัไดด้งัน้ี 
(วิจารณ์ พานิช, 2555, 51) 

เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องนกัเรียน ศรัทธาและเช่ือมัน่ว่านกัเรียนทุกคนเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้ทุกคนใฝ่ดีและปรารถนาความสุข ความส าเร็จในชีวิต  

ตระหนกัว่าผูส้อนไม่ใช่ผูบ้อกความรู้ แต่เป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ อ านวยการให้เกิดการ
เรียนรู้ จดัเตรียมกิจกรรมช่วยเหลือดูแลใหค้วามสะดวก และใหค้  าปรึกษาแนะน าในการปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้  
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การพฒันานักเรียนมุ่งพฒันาความสามารถพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นของนักเรียน 3 ดา้นคือ ดา้น
ภาษา ดา้นค านวณ และดา้นเหตุผล รวมทั้งการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในลกัษณะหลอมรวมบูรณาการ 

การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหาสาระย่อยท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าให ้               
การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนและทอ้งถ่ิน  

การก าหนดเวลาเรียนแต่ละแผนท่ีเหมาะสมใหน้กัเรียนมีเวลาเพียงพอท่ีจะใชก้ระบวนการ
คิดกระบวนการปฏิบติั และสามารถจดัเวลาในการสอนไดต้ามตารางสอนปกติ  

การสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นให้กบันักเรียนเป็นกา้วแรกของการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส าคญั ความสนใจใคร่รู้ในส่ิงท่ีเรียน ท าใหก้ารจดัการเรียนรู้ประสบการณ์ความส าเร็จตามจุดประสงค์  

นักเรียนเป็นเจา้ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง มีสิทธ์ิท่ีจะตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย                
การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ฯลฯ ตามความถนดั ความสนใจ ผูส้อนตอ้งช่วยให้นักเรียนเลือกไดเ้หมาะสม
กบัตนเองและใชข้ั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้เป็นแนวทางในการคิดและปฏิบติั  

นักเรียนทุกคนมีความสามารถ มีจุดเด่นเฉพาะตวั ผูส้อนตอ้งคน้ให้พบ และช่วยให้
นักเรียนน าจุดเด่นและความสามารถของนักเรียนมาใชป้ระโยชน์ในการเรียนรู้  เพื่อให้ทุกคนมี
โอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  

การเปิดโอกาสให้นักเรียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มาน าเสนอเพื่อวิเคราะห์อภิปราย
วิพากษว์ิจารณ์อย่างกวา้งขวาง เพื่อจ  าแนกเปรียบเทียบ จดัล  าดบั เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ฯลฯ ท าให้
สามารถสรุปและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

การให้นักเรียนน าความรู้ ขอ้คน้พบน ามาจดัท าช้ินงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด 
ความสนใจ ท าใหค้วามรู้ความคิดของนกัเรียนเป็นรูปธรรมชดัเจน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ความคิดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจช่วยทาใหน้กัเรียนภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเองมากยิง่ข้ึน  

การใชส่ื้อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบันักเรียนแต่ละคน ช่วยให้
นกัเรียนสามารถสร้างสาระความรู้และช้ินงานต่าง ๆ ดว้ยตนเองไดดี้  

การใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนเรียนรู้ในลกัษณะร่วมคิดร่วมท าช่วยให้
มีความรู้ความคิดกวา้งขวางซบัซอ้น หลากหลายยิง่ข้ึน รวมทั้งมีการพฒันาในทกัษะต่าง ๆ เช่น ทกัษะ
ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ทกัษะทางภาษา ทกัษะดา้นการรู้จกัเขา้ใจตนเอง เป็นตน้  

การจดักลุ่มนกัเรียนท่ีมีความถนัด ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกนั ไดเ้รียนรู้
และปฏิบติังานร่วมกนั จะเอ้ือใหเ้กิดการสร้างสรรค์ช้ินงานและความรู้ และช่วยให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย  
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การวดัและการประเมินผล เพื่อให้ทราบความส าเร็จและพฒันาการท่ีแท้จริงของ
นักเรียน ต้องประเมินอย่างต่อเน่ืองดว้ยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลายตามหลกัการของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า การน าหลกัการจดัการเรียนรู้มาใชใ้ห้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครูผูส้อนใหค้วามเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยผ์ูข้องเรียนใหค้วามรัก ความศรัทธานักเรียน ตระหนัก
วา่ผูส้อนเป็นผูแ้นะน าหรือผูอ้  านวยความสะดวกท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้แก่นกัเรียน ไม่ใช่เป็นผูบ้อก ซ่ึง
สามารถน าไปพฒันาความสามารถพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นของนกัเรียน 3 ดา้น คือ ดา้นภาษา ดา้นค านวณ และ
ดา้นเหตุผล พร้อมกบัการจดักิจกรรมท่ีให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการเรียนรู้ นักเรียนสามารถร่วมคิด ร่วมท าตามความถนัดและความสนใจท่ีแตกต่างกนั สามารถ
เลือกใชส่ื้อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยท่ีีมีความเหมาะสมตามกิจกรรมและ ครูผูส้อนใชก้ระบวนการวดั
และประเมินผลท่ีมีความหลากหลายตามหลกัการประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดัการเรียนรู้  
แนวคิดการจัดการเรียนรู้น้ี นักเรียนจะได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ได้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตนเองเป็นผูเ้ผชิญสถานการณ์ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบติัจริง จนตก
ผลึกเกิดเป็นความรู้ใหม่ของตนเอง ดงันั้นแนวคิดการจดัการเรียนรู้น้ีจึงมีประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน ดงัน้ี (วิจารณ์ พานิช, 2555, 58)  

ประโยชนที่เกดิกบันักเรียน 
 แนวคิดการจัดการเรียนรู้น้ี ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง มีการพฒันา

ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็น 3 ดา้น มีความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ่ื์น ๆ อีกมากมาย ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

1. เรียนเป็นผูว้ิเคราะห์คุณค่าความส าคญัของส่ิงท่ีจะเรียนรู้ วางแผน ก  าหนดขอบเขต
แนวทางการเรียนรู้ของตนเอง ลงมือเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความสามารถความถนดัความ
สนใจ ท าใหน้กัเรียนมีโอกาสคน้พบศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตน รู้จกัและเขา้ใจตนเองมากยิง่ข้ึน  

2. นกัเรียนจะไดรั้บขอ้มูลความรู้จากประสบการณ์จริง แลว้ใชก้ระบวนการคิดเช่ือมโยง
สรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ และท าช้ินงานน าเสนอความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนไดเ้ป็นรูปธรรม ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง รู้เขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนอย่างถ่องแท ้สามารถพูดได ้อธิบายไดช้ดัเจน เห็น
คุณค่าความส าคญั มีค่านิยมท่ีเหมาะสม มีทกัษะในการปฏิบติัไดถู้กตอ้งคล่องแคล่ว สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้เน้ือหาอ่ืน  ๆและใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้ 

3. นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการดา้นต่าง ๆ  ทั้งกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบติั
จริง คิดเป็น ท าได ้แกปั้ญหาเป็น สามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนและ
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แกปั้ญหาชีวิตประจ าวนัได ้เช่น สามารถคิดวางแผน คิดแกปั้ญหา วิเคราะห์วิจารณ์ และสรุป ตดัสินใจ
ไดอ้ยา่งมีเหตุผล มีทกัษะกระบวนการปฏิบติั ปฏิบติังานอยา่งมีแผน เป็นระบบ มีขั้นตอนมีการประเมิน
พฒันาปรับปรุงช้ินงาน มีทกัษะในการส่ือสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน มีทกัษะการแสวงหาความรู้ ฯลฯ  

4. นักเรียนมีโอกาสเป็นเจา้ของกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง คิดและปฏิบติัดว้ย
ตนเอง เพื่อแสวงหาค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ของตน ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ความส าคญัไดรั้บการยอมรับ มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

5. นกัเรียนถูกฝึกใหรั้บผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง ดว้ยการคิดและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นอย่างต่อเน่ือง มีผลต่อการพฒันาลกัษณะนิสัยท่ีดีงาม เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เช่น มีความ
รับผดิชอบ ขยนัอดทน มีทกัษะทางสงัคม ท างานและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขไดท้ั้งช้ินงาน
และความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

ประโยชน์ที่เกดิกบัครูผู้สอน  
ส าหรับประโยชน์ท่ีครูผูส้อนจะไดรั้บจากการปฏิบติัตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้น้ี  

มีดงัต่อไปน้ี 
1. มีโอกาสไดพ้ฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ ความคิด จิตใจ ทกัษะกระบวนการ เพราะ

ครูไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเพียงแค่ถ่ายทอดความรู้ แต่ท าหนา้ท่ีอ  านวยการใหเ้กิดการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนสามารถ
สร้างความรู้ของตนเองได ้การฝึกฝนพฒันานักเรียนย่อมหมายถึงการพฒันาตนเองของครูผูส้อนดว้ย 
เพราะการสอนตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ท่ีเก่ียวขอ้งมาก มีส่ิงใหม่ ๆ ให้คิดท าและแกปั้ญหาตลอดเวลา 
ดว้ยจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาวิชาท่ีต่างกนั และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนในทุก ๆ 
ดา้น ท าให้ครูตอ้งศึกษาเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถออกแบบและวางแผน                   
การจดัการเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนคิด ปฏิบติัจริงไดเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของ
เน้ือหาวิชา วยั ความสนใจ ความสามารถของนักเรียน ลงมือจดักิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตและ
ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนและปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ืองยอ่มมีผล
ท าใหผู้ส้อนพฒันาทั้งความรู้ความคิด เจตคติและทกัษะกระบวนการตามล าดบั  

2. การท าหน้าท่ีจดัการเรียนรู้ได้สมบูรณ์จนปรากฏผลอย่างชดัเจนว่านักเรียนเกิด               
การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง มีการพฒันาความสามารถตามเป้าหมาย ครูจะรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จใน
วิชาชีพครู มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง รักและศรัทธาในอาชีพครู รักเด็ก รักโรงเรียน มีจิตส านึก
รับผดิชอบต่อนกัเรียนและโรงเรียนมากข้ึน  

3. การจัดการเรียนรู้ท่ีเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องนักเรียนยึดหลกัการท่ี
เช่ือมัน่ว่าทุกคนเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ทุกคนมีความสามารถ ใฝ่ดีและปรารถนาความสุข
ความส าเร็จในชีวิต นกัเรียนมีหนา้ท่ีตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูส้อนมิใช่ผูบ้อกความรู้แต่เป็นผูส้นับสนุน
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การเรียนรู้ นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมการคิดและปฏิบติักบัเพื่อน ๆ 
อยา่งมีความสุข ครูท าหนา้ท่ีเพียงคอยช่วยเหลือดูแล ใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและปฏิบติังาน ให้
การเสริมแรงเพื่อสนบัสนุนและให้ก  าลงัใจและประคบัประคองการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ความส าเร็จ 
บรรยากาศการเรียนรู้ขา้งตน้จะท าใหช่้องวา่งระหวา่งครูกบันกัเรียนแคบลง มีความสนิทสนมเป็นกนัเอง
มากข้ึน ด้วยความรักและปรารถนาดีท่ีมีต่อกนั ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเป็น
กลัยาณมิตร นกัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ไวว้างใจ รักเคารพศรัทธาครูผูส้อนมากข้ึนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และ
ร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ท าใหก้ารจดัการเรียนรู้ง่ายยิง่ข้ึน  

4. การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ การท่ี
ครูไดศ้ึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบติัพฒันาตนเองจนสามารถจดั การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้มีคุณภาพตามเป้าหมายย่อมได้รับเกียรติยกย่องจากหน่วยงานจากผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อน
ร่วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพราะไดช่ื้อว่าเป็นผูย้กระดบัวชิาชีพครูใหเ้ป็นวิชาชีพชั้นสูง ท าใหส้งัคมยกยอ่ง
วิชาชีพครู 

5. ครูมีส่วนส าคญัในการสร้างสรรคจ์รรโลงสงัคมไทยใหเ้จริญกา้วหน้าและไดช่ื้อว่า 
มีคุณูปการต่อประเทศชาติอยา่งใหญ่หลวง เพราะการพฒันาคนคือการพฒันาชาติ  

6. ครูท่ีท าหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะมีความกา้วหนา้
ในวิชาชีพ เพราะการปรับเปล่ียนการสอนจากแบบเดิมท่ีครูใชต้นเองเป็นแหล่งความรู้ สอนแบบเนน้การ
อ่านจ าเร่ืองหรือการสอนแบบบอกความรู้ตรง ๆ มาเป็นการจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนคิดและปฏิบติัจริง
จนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นการพฒันาการสอนท่ีสอดคลอ้งกับแนวด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐานระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และแนวนโยบายปฏิรูปการ
เรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดบั การพฒันางานในหนา้ท่ีการสอนไดส้อดคลอ้งกบัแนวทางดงักล่าว ย่อม
ก่อใหเ้กิดผลดีต่อตวัผูส้อนเองและต่อโรงเรียนในการรายงานผลการปฏิบติังานหรือรับการประเมินผล
การปฏิบติังานระดบัต่าง ๆ เช่น การประเมินภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา การประเมินมาตรฐานโรงเรียนของตน้สงักดั และการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อ
การเล่ือนวิทยฐานะใหสู้งข้ึน 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า การจดัการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อนักเรียน ท าให้นักเรียนไดม้ี
โอกาสคน้พบศกัยภาพท่ีแท้จริงของตน รู้จกัและเข้าใจตนเอง มีทกัษะในการปฏิบติัได้ถูกตอ้ง 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ในเน้ือหา และใชแ้กปั้ญหาใน
ชีวิตประจ าวนัได ้มีทกัษะในการส่ือสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และทกัษะการแสวงหาความรู้มี
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ความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และนักเรียนฝึกความรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
ดว้ยการคิดและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพ ประโยชน์ต่อครูผูส้อน ดา้น
การพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ ความคิด จิตใจ ทกัษะกระบวนการ เพราะครูไม่ไดท้  าหน้าท่ีเพียงแค่
ถ่ายทอดความรู้เพียงอยา่งเดียว แต่ท าหนา้ท่ีอ  านวยการใหเ้กิดการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนสามารถสร้างความรู้
ของตนเองได ้การฝึกฝนพฒันานักเรียนย่อมหมายถึงการพฒันาตนเองของครูผูส้อนดว้ย มีความรัก 
ศรัทธาในอาชีพครู เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องนักเรียน ยึดหลกัการท่ีว่าทุกคนเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้เป็นตน้   

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
บุญเล้ียง ทุมทอง (2556) ศึกษาการพฒันาศกัยภาพของสมองและการเรียนรู้ของเด็กไทย

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ภายใตร้ะเบียบโลกชุดใหม่ พบว่าการจดัการเรียนรู้ในยุค
ปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะตอ้งปรับใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ในลกัษณะ
ของสหวิทยาการและเรียนรู้พหุวฒันธรรม คือ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์
และการแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์การท างานกนัเป็นทีมและร่วมมือกนั ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ
และเทคโนโลยี ได้แก่ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่ือต่าง ๆ และสามารถกลัน่กรองข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีอยู่มากมายได้ และทักษะชีวิตและการท างาน ได้แก่ การพัฒนาวิชาชีพ การสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และทกัษะทางสงัคมความเป็นอยูอ่ยา่งสนัติสุข เป็นตน้ 

เอกชยั พุทธสอน (2558) ศึกษาแนวโนม้การเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นกัศึกษาผูใ้หญ่ พบว่า ทกัษะท่ีใชใ้นการเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ ทกัษะ            
การเรียนรู้และนวตักรรม มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทกัษะสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลย ีมีทกัษะการรู้ การใช ้และการจดัการดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหเ้ท่าทนัอยูเ่สมอ และทกัษะชีวิตและการท างาน ซ่ึงเป็นทกัษะในการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบับริบท
ของสงัคมและสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วได ้นอกจากน้ีแนวโนม้ในการเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้อยู ่4 ดา้น ไดแ้ก่ แนวโนม้ดา้นหลกัการและนโยบาย เนน้การเรียนรู้อยูบ่นพ้ืนฐานของ
การศึกษาผูใ้หญ่ แนวโนม้ดา้นคุณลกัษณะทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ ทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีและทกัษะชีวิตและการท างาน แนวโน้มดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ คือ การส่งเสริมรูปแบบ การปฏิบติัจริง และ แนวโน้มดา้นการสนับสนุนและ
ส่งเสริม คือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากทุกภาคส่วนในสงัคม   

นวพร ชลารักษ์ (2558) ศึกษาบทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 พบว่า           
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นให้ทั้งนักเรียนและครูกา้วเขา้สู่การเรียนรู้ไปพร้อมกนั ผูท่ี้ตอ้ง
พฒันาไม่ใช่เพียงนักเรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงครูผูส้อนท่ีตอ้งปรับบทบาทเป็นครูในศตวรรษท่ี 21              
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โดยการไม่ตั้งตนเป็น “ผูรู้้” แต่เป็น “นักเรียนรู้” เรียนไปพร้อมกบันักเรียน ปรับกระบวนการเรียน               
การสอนเป็น “สอนนอ้ย เรียนมาก” เรียนรู้จากการปฏิบติั เรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากความซบัซอ้นและ
ไม่ชดัเจนของโลกและสงัคม รวมไปถึงสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องและส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างความรู้ข้ึนใช้
เองเช่นกนั ครูตอ้งพฒันาและปรับเปล่ียนบทบาทเป็น “โคช้” และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อนักเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

สุวณี อ่ึงวรากร (2558) ศึกษาครูอภิวฒัน์การเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
พบว่า ทกัษะท่ีมีความจ าเป็นต่อนกัเรียนในการจดัการการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ทกัษะ
ชีวิตและการท างาน ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม และทกัษะดา้นสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี โดย
การลงมือปฏิบัติ ส่ิงท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการอภิวฒัน์การเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ คือการ
เปล่ียนแปลงระบบการเรียนรู้ การใชร้ะบบสารสนเทศ (ICT) และการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ ทั้งน้ี                
ครูตอ้งยดึหลกัส าคญัในการจดัการเรียนรู้ คือ ออกแบบการเรียนรู้ในเร่ืองใกลเ้คียงชีวิตจริงมากท่ีสุด 
จัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ท่ีแท้จริงจะเกิดจากตัวของนักเรียนท่ีแท้จริง                      
ซ่ึงครูผูส้อนช่วยสนบัสนุนและสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดข้ึน ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน และตอ้งออกแบบการเรียนรู้ให้มีความสนุกเพลิดเพลิน ทั้งน้ี ครูผูส้อนตอ้งมีทกัษะในการ               
ท าหน้าท่ีครูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ (3R) ไดแ้ก่ อ่านออก 
เขียนได้และคิดเลขเป็น และ (7C) ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แกปั้ญหา ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวน
ทศัน์ ทกัษะดา้นความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผูน้  าทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศและ
รู้เท่าทนัส่ือ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และทกัษะอาชีพ และ
ทกัษะการเรียนรู้ ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาและเปล่ียนวิสัยทศัน์ในการจดั 
การเรียนรู้ ปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนจึงจะสามารถสร้างศิษยใ์ห้มีคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งพฒันาเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงตามยุคปัจจุบนั เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้
นกัเรียนมีทกัษะเพียงอ่านออกเขียนไดเ้ท่านั้น แต่ส าหรับในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งมุ่งให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ การลงปฏิบติั การคิดสร้างสรรค ์และการสร้างแรงบนัดาลใจ อาจกล่าวไดว้่า นักเรียนไม่ไดเ้ป็น
เพียงแค่ผูรั้บเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่นกัเรียนตอ้งฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง การแสวงหา
ความรู้ส่ิงใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง โดยมีครูผูส้อนเป็น “โคช้” หรือ “ผูช้ี้แนะ” หรือ “ผูอ้  านวยความสะดวก” 
ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ใหก้บันักเรียนท่ีจะช่วยให้นักเรียนบรรลุผลได ้และส่ิงส าคญัครูใน
ศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งไม่ตั้งตนเองว่าเป็น “ผูรู้้” แต่ตอ้งแสวงหาความรู้ไปพร้อมกบันกัเรียน 
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การพฒันาครูในศตวรรษที่ 21 และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
โมเดลในการพฒันาครูส าหรับศตวรรษที่ 21 
อนุชา โสมาบุตร (2556, 1) กล่าวถึงระบบการสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 

(21st Century Support Systems) ซ่ึงเป็นปัจจยัสนับสนุนท่ีจะท าให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน                
การเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ตามโมเดลซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. มาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) โดยก าหนดจุดเน้น ไดแ้ก่ (1) เน้น
ทกัษะ ความรู้และความเช่ียวชาญท่ีเกิดกบันักเรียน (2) สร้างความรู้ความเขา้ใจในการเรียนในเชิง                 
สหวิทยาการระหว่างวิชาหลกัท่ีเป็นจุดเน้น (3) มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเขา้ใจในเชิงลึกมากกว่า            
การสร้างความรู้แบบผวิเผนิ (4) ยกระดบัความสามารถนักเรียนดว้ยการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงการใชส่ื้อ
หรือเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา การท างานและในการด ารงชีวิตประจ าวนั 
นักเรียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้และ (5) ใชห้ลกัการวดั
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพระดบัสูง 

2. การประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 (Assessment of 21st Century Skills) โดยก าหนด
จุดเนน้ไดแ้ก่ (1) สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน
ส าหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมส าหรับการประเมินผลในชั้นเรียน (2) เน้นการน า
ประโยชน์ของผลสะทอ้นจากการปฏิบติัของนักเรียนมาปรับปรุงแกไ้ขงาน (3) ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดบัการทดสอบวดัและประเมินผลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด (4) สร้างและพฒันาระบบแฟ้ม
สะสมงาน (Portfolios) ของนกัเรียนใหเ้ป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ 

3. หลกัสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum & Instruction) โดย
ก าหนดจุดเนน้ ไดแ้ก่ (1) การสอนใหเ้กิดทกัษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของ
วิชาแกนหลกั (2) สร้างโอกาสท่ีจะประยุกต์ทกัษะเชิงบูรณาการขา้มสาระเน้ือหา และสร้างระบบการ
เรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based) (3) สร้างนวตักรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณา
การท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตัวเก้ือหนุน การเรียนรู้แบบสืบคน้ และวิธีการเรียนจากการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem-based) เพ่ือการสร้างทกัษะขั้นสูงทางการคิด และ (4) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ (Learning 
Resources) จากชุมชนเขา้มาใชใ้นโรงเรียน 

4. การพฒันาทางวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional Development) โดย
ก าหนดจุดเนน้ ไดแ้ก่ (1) จุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อการสร้างครูใหเ้ป็นผูท่ี้มีทกัษะความรู้ความสามารถใน
เชิงบูรณาการ การใช้เคร่ืองมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม (2) สร้างความสมบูรณ์แบบ
ในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย (3) สร้างให้ครูเป็นผูม้ีทักษะความรู้
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ความสามารถในเชิงลึกเก่ียวกบัการแกปั้ญหา การคิดแบบวิจารณญาณ และทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัต่อ
วิชาชีพ (4) เป็นยคุแห่งการสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดข้ึนกบัครูเพ่ือเป็นตวัแบบ (Model) แห่ง
การเรียนรู้ของชั้นเรียนท่ีจะน าไปสู่การสร้างทกัษะการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกบันักเรียนไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
(5) สร้างใหค้รูเป็นผูท่ี้มีความสามารถวิเคราะห์นักเรียนไดท้ั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อนจุด
แข็งในตวันักเรียน  (6) ช่วยให้ครูไดเ้กิดการพฒันาความสามารถให้สูงข้ึนเพ่ือน าไปใชส้ าหรับการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจดัประสบการณ์ทางการเรียนไดเ้หมาะสมกบับริบททางการเรียนรู้               
(7) สนบัสนุนใหเ้กิดการประเมินนักเรียนอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างทกัษะและเกิดการพฒันาการเรียนรู้             
(8) แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใชช่้องทางหลากหลายในการส่ือสารใหเ้กิดข้ึน และ 
(9) สร้างใหเ้กิดตวัแบบท่ีมีการพฒันาทางวิชาชีพไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

5. สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Environment) โดย
ก าหนดจุดเนน้ ไดแ้ก่ (1) สร้างสรรค์แนวปฏิบติัทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเก้ือหนุน เพ่ือช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผล (2) สนบัสนุนทางวิชาชีพ
แก่ชุมชนทั้งในดา้นการใหก้ารศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันส่ิงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระหว่างกนัรวมทั้ง
การบูรณาการหลอมรวมทกัษะหลากหลายสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน (3) สร้างนกัเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ส่ิงท่ีปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน (4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงส่ือ
เทคโนโลยี เคร่ืองมือหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ (5) ออกแบบระบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมทั้ง            
การเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล และ (6) น าไปสู่การพฒันาและขยายผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบ
การเผชิญหนา้หรือระบบออนไลน์ 

NIE (The National Institute of Education, 2008-2009, 1) เป็นสถาบนัการศึกษาของครูท่ีมี
รากฐานท่ีแข็งแกร่งในโครงสร้างและเน้ือหาในการศึกษา ได้เสนอโมเดลเพ่ือการพฒันาครูส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช ้V3SK Model ท่ีเนน้การสร้างค่านิยมใหม่ ทศันคติในเชิงบวก ทกัษะและความรู้ท่ี
จ  าเป็นในการพฒันาครูแต่ละดา้นดงัน้ี  

1. ดา้นค่านิยม (Values) ประกอบดว้ยตวัยอ่ V3 ตวั คือ 
V-1 ค่านิยมท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั (Learner - Centered Values) ประกอบดว้ย 

ค่านิยมยอ่ย ไดแ้ก่ ความเขา้ใจผูอ่ื้น (Empathy) นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ (Belief that 
the Children can Learn) ความเอาใจใส่ในการพฒันาศกัยภาพของนักเรียนแต่ละคน (Commitment to 
Nurturing the Potential in Each Child) และเห็นคุณค่าของความแตกต่างท่ีหลากหลาย (Valuing of 
Diversity) 

V-2 อตัลกัษณ์ของครู (Teacher Identity) ประกอบด้วย ค่านิยมย่อย ได้แก่ 
จุดมุ่งหมายสูงสุดส าหรับมาตรฐาน (Aims for High Standards) ชอบแสวงหา (Enquiring Nature) 
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ตอ้งการเรียนรู้ (Quest for Learning) มีความพยายามในการปรับปรุง (Strive to Improve) ความช่ืนชอบ
ในงาน (Passion) การปรับตวัและความยืดหยุ่น (Adaptive and Resilient) มีจริยธรรม (Ethical) และมี
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

V-3 การบริการของวิชาชีพและชุมชน (Service to the Profession and 
Community) ประกอบด้วย ค่านิยมย่อย ไดแ้ก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือและการปฏิบติั (Collaborative 
Learning and Practice) การฝึกฝนนกัเรียนและการเป็นพ่ีเล้ียง (Building Apprenticeship and Mentorship) 
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility and Engagement) และการมีจิตใจท่ี
บริการ (Stewardship) 

2. ทักษะ (Skill) ประกอบดว้ยทกัษะย่อย ได้แก่  ทักษะการสะทอ้นความคิด และ
ทกัษะการคิด (Reflective Skills & Thinking Dispositions) ทกัษะการวิธีสอน (Pedagogical Skills) 
ทกัษะการจดัการเก่ียวกบัการบริหารบุคคล (People Management Skills) ทกัษะการจดัการเก่ียวกับ
ตนเอง (Self-management Skills) ทกัษะการบริหารและการจดัการ (Administrative & Management 
Skills) ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) ทกัษะการเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitative 
Skills) ทักษะในการใช้เทคโนโลยี (Technological Skills) ทกัษะนวตักรรมและการประกอบการ 
(Innovation and Entrepreneurship Skills) และทักษะความฉลาดทางสังคมและอารมณ์ (Social and 
Emotional Intelligence) 

3. ดา้นความรู้ (Knowledge) ประกอบดว้ยทกัษะย่อย ไดแ้ก่ ตนเอง (Self) นักเรียน 
(Pupil) ชุมชน (Community) เน้ือหาวิชา (Subject Content) วิธีการสอน (Pedagogy) พ้ืนฐานการศึกษา
และนโยบาย (Educational Foundation and Policies) หลกัสูตร (Curriculum) ความรู้ความเขา้ใจใน               
พหุวฒันธรรม (Multicultural Literacy) ความตระหนักเก่ียวกบัโลก (Global Awareness) และความ
ตระหนกัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม (Environment Awareness) 

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ระบบการสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
Support Systems) เป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 
21 ตามโมเดล ไดแ้ก่ มาตรฐาน การประเมินทกัษะ หลกัสูตรและการสอน การพฒันาทางวิชาชีพ และ
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และโมเดลเพื่อการพฒันาครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
ช่ือว่า V3SK Model มุ่งเนน้กระบวนการ 3 ดา้น คือ (1) ดา้นค่านิยม ไดแ้ก่ การเน้นนักเรียนเป็นส าคญั            
อตัลกัษณ์ของครู และการบริการของวิชาชีพและชุมชน (2) ดา้นทกัษะ และ (3) ดา้นความรู้ ซ่ึงการ
พฒันาครูในศตวรรษท่ี 21 ไดต้ระหนักถึงการพฒันานักเรียนท่ีมีความหลากหลาย การให้ความรู้                
การออกแบบการจดัการเรียนรู้ พร้อมกบัจดัสภาพแวดลอ้มใหก้บันกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัตามสภาพจริง 
ทั้งน้ีครูผูส้อนตอ้งพฒันาตนเอง เปล่ียนแปลงตนเองจากผูใ้ห้ความรู้ เป็นผูอ้  านวยความสะดวกหรือ                 
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ผูช้ี้แนะ ใหน้กัเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และส่ิงส าคญักบัการเปล่ียนแปลงการตอบสนองความตอ้งการของ
นกัเรียน ครูผูส้อนใหค้วามส าคญัในการพฒันาตนเองของการเป็นวิชาชีพและชุมชนท่ีให้ความร่วมมือ
ซ่ึงกันและกันในการท างาน และพร้อมท่ีจะสร้างนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การพฒันาครูในศตวรรษที่ 21 
บลูม (Bloom, อา้งถึงใน หฤทยั อนุสสรราชกิจ และคณะ, 2556) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาครูใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีให้นักเรียนประสบความส าเร็จซ่ึงอาศยัจากทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพ้ืนฐานว่า 
มนุษยจ์ะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ดา้นคือ ดา้นสติปัญญา ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ และน าหลกัการน้ี
จ  าแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational Objectives ไดจ้  าแนกจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ออกเป็น 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึงพฤติกรรมดา้นสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกบั
สติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยพฤติกรรม 
6 ระดบั ไดแ้ก่  

1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์ต่าง ๆ 
และระลึกเร่ืองราวนั้น ๆ ออกมาไดถู้กตอ้งแม่นย  า 

1.2 ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความส าคญัของ
เร่ืองราวโดยการแปลความหลกั ตีความได ้สรุปใจความส าคญัได ้ 

1.3 การน าความรู้ไปประยกุต ์(Application) เป็นความสามารถในการน าหลกัการ 
กฎเกณฑแ์ละวิธีด  าเนินการต่าง ๆ ของเร่ืองท่ีไดรู้้มา น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ได ้ 

1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์
ใหก้ระจายออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน  

1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเขา้
เป็นเร่ืองราวเดียวกนั โดยปรับปรุงของเก่าใหดี้ข้ึนและมีคุณภาพสูงข้ึน  

1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวนิิจฉยัหรือตดัสินกระท าส่ิง
หน่ึงส่ิงใดลงไป การประเมินเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้กณฑคื์อ มาตรฐานในการวดัท่ีก  าหนดไว 

2. จิตพิสยั (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมดา้นจิตใจประกอบดว้ย พฤติกรรม
ยอ่ย 5 ระดบั ไดแ้ก่ การรับรู้ การตอบสนอง การเกิดค่านิยม การจดัระบบ และบุคลิกภาพ  

3. ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง พฤติกรรมดา้นกลา้มเน้ือประสาท 
ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ การรับรู้ กระท าตามแบบ การหาความถูกตอ้ง การกระท าอย่างต่อเน่ือง
หลงัจากตดัสินใจ และการกระท าไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ  
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ทั้งน้ี บลูม (Bloom, 2013, 21)ไดแ้บ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดบั ดงัต่อไปน้ี  
1. ความรู้ท่ีเกิดจากความจ า (Knowledge) ซ่ึงเป็นระดบัล่างสุด  
2. ความเขา้ใจ (Comprehend)  
3. การประยกุต ์(Application)  
4. การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแกปั้ญหา ตรวจสอบได ้ 
5. การสงัเคราะห์ (Synthesis) สามารถน าส่วนต่าง ๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ใหม้ี

ความแตกต่างจากรูปแบบเดิม และเนน้โครงสร้างใหม่  
6. การประเมินค่า (Evaluation) วดัได ้และตดัสินไดว้่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ

ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑท่ี์แน่ชดั  
ต่อมา แอนเดอร์สันและครัทวอล (Anderson and Krathwohl, 2001, 2) ซ่ึงเป็นลูกศิษย์

ของ บลูม (Bloom) ไดป้รับปรุงกลุ่มพฤติกรรมใหม่ และสะทอ้นใหเ้ห็นผลงานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมี
ความหมายเก่ียวเน่ืองกบั Bloom’s Taxonomy ดงัภาพท่ี 2.2 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.2 การเปรียบเทียบ การแบ่งการพฒันาการทางดา้นสติปัญญา ตามการแบ่งของ               

Bloom กบัของ Anderson and Krathwohl  
ที่มา : Anderson and Krathwohl, 2001 

 
แอนดรู (Andrew Churches, 2009, 2) ไดเ้สนอแผนภาพเพื่ออธิบายลกัษณะครูท่ีจะประสบ

ความส าเร็จสูงสุดในศตวรรษท่ี 21 ควรมีลกัษณะ 8 ประการดงัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที่ 2.3 ลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21  
ที่มา : Churches, 2009 
 

จากภาพดงักล่าวไดอ้ธิบายลกัษณะครูในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 
1. การปรับตวั (Adapting) ครูตอ้งสามารถปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนจาก

รูปแบบท่ีตนเองเคยมีประสบการณ์ ให้เป็นรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถน า
เคร่ืองมือท่ีเป็นซอฟแวร์และฮาร์แวร์มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวยันักเรียนและ
ความสามารถของนกัเรียน 

2. การเป็นผูม้ีวิสยัทศัน์ (Being Visionary) ครูตอ้งไม่จ  ากดัอยู่ในเฉพาะเน้ือหาวิชา 
หรือหลกัสูตรท่ีสอน ควรมีจิตนาการและมองเห็นศกัยภาพของเคร่ืองมือใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น เว็บ
เทคโนโลย ีและน าส่ิงเหล่าน้ีมาตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 
สามารถศึกษาความคิดและเรียนรู้ของผูอ่ื้นแลว้รู้จกัน ามาปรับใชใ้นการเรียนการสอน 

3. ความร่วมมือ (Collaborating) ครูควรให้ความร่วมมือโดยการแบ่งปัน (Sharing) 
เผยแพร่ (Contributing) ปรับตวั (Adapting) และคิดหาวิธีใหม่ ๆ (Inventing) 

4. การเส่ียง (Taking Risk) ครูตอ้งกลา้ท่ีจะเส่ียงเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกบันักเรียนใน
บางเร่ืองท่ีตนเองไม่รู้ และมีวิสยัทศัน์ในการมองหาส่ือ เทคโนโลยท่ีีจะน ามาใชส้นบัสนุนการเรียนการ
สอน วิเคราะห์เป้าหมายและเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียน โดยสามารถใชส่ื้อ เทคโนโลยใีหม่ 
ๆ เขา้มาช่วยในการเรียนการสอนและใหน้กัเรียนเรียนรู้จากกนัและไวใ้จนกัเรียน 

5. การเรียนรู้ (Learning) การศึกษาคาดหวงัใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ดงันั้นครู
ตอ้งมีความสามารถในการเรียนรู้ รับรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
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6. การส่ือสาร (Communicating) ครูตอ้งมีความสามารถใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีี
ช่วยในการส่ือสาร ใหค้วามร่วมมือในการท างานโดยการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียน ช่วยคอยกระตุน้ ควบคุม ตรวจสอบและการจดัการใหก้บันกัเรียน 

7. การเป็นตน้แบบพฤติกรรม (Modeling Behavior) ครูต้องสอนค่านิยมและเป็น
ตน้แบบพฤติกรรมหรือตวัอย่างพฤติกรรมท่ีอยากให้นักเรียนเป็น ซ่ึงพฤติกรรมท่ีตอ้งการให้เกิดกบั
นกัเรียน เช่น ความอดทน และการตระหนกัเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ เป็นตน้  

8. การเป็นผูน้  า (Leading) ครูต้องเป็นผูน้  าให้กบันักเรียน ไม่ว่าการเป็นผูน้  าจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่ก็ตาม 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า การพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21 ครูผูส้อนตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิดและ
วิธีการสอน โดยยึดหลกัทฤษฎีการเรียนของบลูม (Bloom) ในดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย 
พร้อมกบัลกัษณะ 8 ประการ ไดแ้ก่ (1) การปรับตวั (2) การเป็นผูม้ีวิสยัทศัน์ (3) ความร่วมมือ (4) การเส่ียง 
(5) การเรียนรู้ (6) การส่ือสาร (7) การเป็นตน้แบบพฤติกรรม และ (8) การเป็นผูน้  า (Leading) ครูควร
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดกระบวนเรียนรู้ไปสู่การเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและเป็น                   
ผูช้ี้แนะใหน้กัเรียนสามารถพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ คิด วิเคราะห์บนพ้ืนฐานของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
เพื่อพฒันานกัเรียนในดา้นทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา รวมทั้งสามารถใชค้วามรู้อยา่งสร้างสรรค ์
ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญัของการพฒันาให้นักเรียนมีทกัษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างมี
ความสุข 

ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 
สุนันท์ สังข์อ่อน (2555, 53) กล่าวถึงทกัษะครูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรมีทกัษะในการ

ติดต่อส่ือสารผ่านระบบออนไลน์ โดยการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่บนทางเว็บไซต์ (Web Based 
Tools) ดงัภาพท่ี 2.4  
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ภาพที่ 2.4 ทกัษะครูในศตวรรษท่ี 21 
ที่มา : สุนนัท ์สงัขอ่์อน, 2555 

 
จากภาพท่ี 2.4 กล่าวไดว้่าทกัษะท่ีครูควรมีไดแ้ก่ ทกัษะการสืบคน้และการจดัการเก่ียวกบั

แหล่งเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานผา่นทางเวบ็ไซต ์และการส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผูป้กครอง 
คนในชุมชน ครูตอ้งมีทกัษะเหล่าน้ี เพ่ือส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และนกัเรียนไดรั้บประโยชน์สูงสุด ส่งผลใหค้รูตอ้งฝึกการใชเ้คร่ืองมือบทเวบ็ไซต ์(Web Based Tools) 
และเช่นเดียวกนัครูตอ้งฝึกใหน้กัเรียนไดใ้ชด้ว้ย 

วิจารณ์ พานิช (2556, 65) ไดก้ล่าวถึงทกัษะครูในศตวรรษท่ี 21 ไวว้่า ทกัษะการวินิจฉัยท า
ความรู้จกั ท าความเขา้ใจศิษย ์ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้ ออกแบบ เป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project Based Learning, PBL) ทกัษะการชวนศิษยท์  า (Reflection หรือ AAR) ทกัษะการเรียนรู้ และ
สร้างความรู้ใหม่จากการท าหน้าท่ีครูซ่ึงเป็นหัวใจส าคญั และทกัษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน             
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community, PLC)โดยมีทกัษะใหม่ท่ีครูตอ้งฝึก ไดแ้ก่ 
จดัหอ้งเรียนใหเ้ป็นหอ้งท างาน ครูเป็นผูช้ี้แนะ (Coaching) ไม่ใช่เป็นผูส้อน (Teaching) และครูตอ้ง
มีการสะทอ้นกลบัต่อนกัเรียนและต่อเพื่อนครู การสร้างแบบประเมินผล และครูผูส้อนเองตอ้งเรียนรู้
และฝึกทกัษะในศตวรรษท่ี 21 (21stCentury Skills) ทกัษะการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning Skills) และ
ทกัษะการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing Skills) เช่น สุนทรียสนทนา (Dialogue) การช่ืนชม 
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(Appreciative Inquiry) และเคร่ืองมือจดัการความรู้อ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยให้ครูมีทกัษะในการเรียนรู้เป็นทีม               
ท่ีเรียกว่าเรียนรู้ร่วมกนัผา่นการลงมือปฏิบติั เป็นตน้ 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า ครูในศตวรรษท่ี 21 มีความแตกต่างจากครูในศตวรรษท่ีผา่นมาซ่ึง
ครูในศตวรรษท่ี  21 ไม่ใช่ผูถ่้ายทอดเน้ือหาให้แก่นักเรียนอีกต่อไป  และทักษะท่ีครูควรมีคือ
ความสามารถในการจดัการเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ซ่ึงตอ้งอาศยัส่ือและเทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นเคร่ืองมือ 
พร้อมกบัเปล่ียนแปลงจากสอนไปสู่การเป็นผูช้ี้แนะ (Coach) จากถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผูอ้  านวยการ
สร้างความรู้ และจากการท่ีนกัเรียนเรียนรู้แบบผวิเผินไปสู่การเรียนรู้และการลงมือปฏิบติัจริง เปล่ียน
จากสอนวิชาไปสู่พฒันาครบดา้น เปล่ียนจากรู้วิชาไปมีทกัษะ ครูเปล่ียนจากการเป็นผูรู้้เป็นนักเรียนรู้ 
และเปล่ียนจากครูผูร้อบรู้วิชาเป็นผูก้  ากบัการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในยุคการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการพฒันาครูในศตวรรษที่ 21 
ลดัดา ศิลานอ้ยและคณะ (2554) ศึกษารูปแบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาวิชาชีพครูใน

ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาวิชาชีพครูมี 5 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการจดัการเรียนรู้ (School-based 
Management, SBM) การใชชุ้ดการเรียน (Instruction Module) การเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ (Web-
based Instructional) การฝึกอบรมโดยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย (Net-work) และการน าเสนอผลการฝึก  
อบรมมาใชใ้นการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทพบว่าครูในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเห็นดว้ยกบัรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
รูปแบบน้ีมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นวางแผน ขั้นกระบวนการ ขั้นนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และการปรับปรุง พฒันา แสดงใหเ้ห็นว่า รูปแบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาวิชาชีพดว้ยการฝึกอบรม
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นรูปแบบท่ีสามารถน ามาพฒันาวิชาชีพครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาจมีขอ้
จ  ากนัในบริบทท่ีแตกต่างกนั 

หฤทยั อนุสสรราชกิจและคณะ (2556) ศึกษากระบวนการพฒันาครูดว้ยระบบหนุนน า
ต่อเน่ืองเพื่อพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการมี                     
2 วงรอบ วงรอบละ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบติังานร่วมกนั ขั้นตอนการด าเนินการ
พฒันาครู ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล และขั้นตอนการสะทอ้นผลการปฏิบติั ซ่ึงผลท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ีคือการพฒันาเครือข่ายระบบหนุนน าต่อเน่ือง และพฒันาการจดัการเรียนรู้
ของครูดว้ยการหนุนน าต่อเน่ืองท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียน 

ภาสกร เรืองรองและคณะ (2557) ศึกษาเทคโนโลยกีารศึกษากบัครูไทยในศตวรรษท่ี 21 
พบว่า ครูในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการเรียนรู้ ให้เท่าทนัยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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ทั้งน้ีตอ้งพฒันาทกัษะ ดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเขา้มามี
บทบาทอยา่งมากในวงการศึกษา ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต เพ่ือให้สามารถช้ีแนะและส่งเสริมให้
นกัเรียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา นอกจากน้ี ครูไทยในอนาคต ยงัตอ้งมีความรู้จริงในเร่ืองท่ี
สอน และตอ้งมีเทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งจดักิจกรรม
เช่ือมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึกให้นักเรียนท างานเป็นทีม เป็นนักออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ และแสดงออกซ่ึงความรักและความ
ห่วงใยต่อนักเรียน ทั้งน้ีกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะสัมฤทธ์ิผลได  ้ หากทุกภาคส่วน
ช่วยกนัหาทางลดปัญหาและอุปสรรคท่ีขดัขวาง การพฒันาครู ซ่ึงแนวทางและความเป็นไปไดใ้น
การพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21 นั้น ตอ้งด าเนินการทั้งดา้นนโยบาย และดา้นการพฒันาตนเองของครู
ควบคู่กนัไป จึงจะท าใหค้รูเป็นครูยคุดิจิตอลอยา่งแทจ้ริง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21 สรุปไดว้่ารูปแบบการบริหารจดัการ
เพื่อพฒันาวิชาชีพครูมี 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน
การจัดการเรียนรู้ (School-based Management,  SBM) การใช้ชุดการเรียน (Instruction Module)                
การเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ (Web-based Instructional) การฝึกอบรมโดยการจดัตั้งกลุ่มเครือข่าย 
(Net-work) และการน าเสนอผลการฝึกอบรมมาใชใ้นการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
และมกีระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นวางแผน ขั้นกระบวนการ ขั้นนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ                     
การปรับปรุง พฒันา เมื่อการเปล่ียนแปลงทางการจดัการเรียนรู้ไดเ้ขา้สู่ในศตวรรษท่ี 21 ครูจึงตอ้งมี            
การเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองใหเ้ป็นครูในศตวรรษท่ี 21 มีกระบวนการขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอน
การวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ขั้นตอนการด าเนินการพฒันาครู ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผล และขั้นตอนการสะทอ้นผลการปฏิบติั ซ่ึงไดต้ระหนักถึงการพฒันานักเรียนท่ีมีความ
หลากหลาย การใหค้วามรู้การออกแบบการจดัการเรียนรู้ พร้อมกบัจดัสภาพแวดลอ้มใหก้บันกัเรียนได้
ลงมือปฏิบติัตามสภาพจริง ทั้งน้ีครูผูส้อนตอ้งพฒันาตนเอง เปล่ียนแปลงตนเองจากผูใ้ห้ความรู้ เป็น             
ผูอ้  านวยความสะดวกหรือผูช้ี้แนะ ให้นักเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และส่ิงส าคญักบัการเปล่ียนแปลงการ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน ครูผูส้อนใหค้วามส าคญัในการพฒันาตนเองของการเป็นวิชาชีพ
และชุมชนท่ีใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการท างาน และพร้อมท่ีจะสร้างนกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้
และมีทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
ความหมายของการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ (2552, 13) ใหค้วามหมายค าว่าของการศึกษาบทเรียนหรือการศึกษา

ชั้นเรียน คือการ “ศึกษา” ดว้ยการด าเนินตามขั้นตอนในการพยายามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิจยัท่ี
ครู ทุกคนเลือกว่าจะท างานร่วมกนั การศึกษาชั้นเรียน คือรูปแบบหลกัในการพฒันาวิชาชีพครูท่ีถูก
เลือกโดยครูญ่ีปุ่น 

ชาริณี ตรีวรัญญู (2552, 135 – 149)ให้ความหมายค าว่า “บทเรียน” ตามแนวคิดทางการ
ศึกษาผา่นบทเรียนท่ีครอบคลุมไว ้3 ประการ ดงัน้ี 

1. บทเรียน หมายถึง แผนการจดัการเรียนการสอน 
2. บทเรียน หมายถึง การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู ตามแผนท่ีไดว้าง

ไวซ่ึ้งรวมถึงการใชส่ื้อการเรียนการสอน และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
3. บทเรียน หมายถึง การเรียนรู้ของนักเรียน อาจเป็นมโนทศัน์ ขอ้ความรู้ เจตคติ

และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ 
นนัทิพฒัน์ ปันแสน และอรุณศรี อ้ึงประเสริฐ (2554, 65) ให้ความหมายค าว่า การพฒันา

บทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) หมายความวา่ การศึกษาวิจยับทเรียน หรือการวิจยัแผนการสอนท่ีจดัแก่
นกัเรียนเป็นการศึกษาเพื่อหาค าตอบท่ีเป็นระบบตามระเบียบวิธีการวิจยัเชิงทดลองการวิจยับทเรียน เป็น
การท างานร่วมกนัของกลุ่มครูเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย และการพฒันาแผนการสอนท่ีจะตอ้งมีการสงัเกต การ
วิเคราะห์ และทบทวนร่วมกนั การก าหนดประเดน็ของครูผา่นกระบวนการเหล่าน้ีก็เพื่อท่ีจะปรับปรุงวธีิ
คิดของ นกัเรียนและการท าใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า ความหมายของ การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study, LS) 
หมายถึง การพฒันาวิชาชีพซ่ึงแนวทางหน่ึงท่ีกระท าโดยครูผูส้อน ซ่ึงครูท ากิจกรรมร่วมกนัอย่าง
ร่วมมือรวมพลงัไดแ้ก่ การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ สังเกตการจดัการเรียนรู้ 
และการสะทอ้นผลในชั้นเรียน ซ่ึงท างานร่วมกนัอยา่งเป็นกลัยาณมิตร ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือ
มุ่งสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง และพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหก้บันักเรียนไดจ้ริงและพฒันาไป
พร้อมกบันกัเรียน  

หลกัการของการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
ชาริณี ตรีวรัญญู (2552, 135 – 149) ก าหนดหลกัการการพฒันาบทเรียนร่วมกนั ไวด้งัน้ี 

1. การท างานแบบร่วมมือรวมพลงั คือ การท างานอย่างร่วมมือรวมพลงัของครูและ                
ผูม้ีส่วนร่วมในการพฒันาบทเรียน ซ่ึงหมายถึงการท างานร่วมกนัด้วยความสมคัรใจ มีบทบาทใน                  
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การท างานและการตดัสินใจท่ีเท่าเทียมกนั มีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั มีความรับผิดชอบและมีความเป็น
เจา้ของร่วมกนัในผลงานท่ีเกิดข้ึน โดยเกิดการแลกเปล่ียนทรัพยากรและเกิดส่ิงท่ีมีคุณค่ามากข้ึน  

2. การก าหนดประเด็นการพฒันาบทเรียนร่วมกนัท่ีมาจากสภาพปัญหาดา้นการคิด 
หรือ การเรียนรู้ของนกัเรียนในการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน คือ การท่ีครูร่วมกนัก  าหนดเป้าหมาย
หรือ ประเด็นในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั โดยพิจารณาจากขอ้มูลสภาพปัญหาดา้นการเรียนรู้หรือ           
การคิดของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียนและในสถานศึกษาของตน และมุ่งเป้าหมายของ                
การพฒันาบทเรียนร่วมกนัท่ีการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน  

3. การสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรู้และการคิดของนักเรียนโดยตรงใน             
ชั้นเรียน คือการท่ีครูและผูม้ีส่วนร่วมในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัด าเนินการสงัเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีมีการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสังเกตพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงการคิดและ การเรียนรู้ของนกัเรียน  

4. การใหผ้ลสะทอ้นและการอภิปรายผลการปฏิบติังาน คือ การท่ีครูและผูม้ีส่วนร่วม
ในการพฒันาบทเรียนด าเนินการอภิปรายร่วมกนัในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพฒันาบทเรียน เช่น 
การอภิปรายเพื่อก  าหนดเป้าหมายการอภิปรายและสะทอ้นความคิดเพื่อวางแผนการสอน ซ่ึงขั้นตอนท่ี
ส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการอภิปรายคือ ขั้นสืบสอบผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นการอภิปรายและสะทอ้น
ความคิดภายหลงัการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการปรับปรุงแกไ้ขบทเรียน  

5. การด าเนินการในระยะยาวและขบัเคล่ือนกระบวนการให้สอดคลอ้งกบับริบท           
การท างานจริงโดยครู (Teacher Driven) คือ การท่ีครูด าเนินงานการพฒันาบทเรียนร่วมกนัท่ีมีลกัษณะ
เป็นวงจรในระยะยาว เม่ือด าเนินการพฒันาบทเรียนร่วมกนัเสร็จส้ินในวงจรหน่ึงแลว้ ก็ด  าเนินการอีก
วงจรหน่ึงต่อ อาจเป็นการด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมในบทเรียนเดิมหรือด าเนินการศึกษาในบทเรียน
ใหม่ท่ีมีประเด็นเก่ียวขอ้งกบับทเรียนเดิม ทั้งน้ี ครูเป็นผูม้ีหนา้ท่ีหลกั ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย โดยครูตอ้งปรับขั้นตอนของการท างานใหเ้หมาะสมกบับริบทการท างานจริง
ของตนเอง  

6. การมีส่วนร่วมของผูรู้้ คือ การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขั้นตอนของ
กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของผูรู้้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
หรือเป็นผูท่ี้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาสาระรายวิชาหรือศาสตร์การสอน 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า การด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
(Lesson Study , LS) จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกัการส าคญัของกระบวนการไดแ้ก่ การท างานแบบร่วมมือ
รวมพลงัของครูผูส้อน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ประเด็นการศึกษามาจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนตาม
สภาพจริง ครูผูส้อนท าการสังเกตนักเรียนในชั้นเรียน โดยให้ผลสะท้อนและการอภิปรายผล               
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การปฏิบติังานของครู ซ่ึงการด าเนินการเกิดข้ึนในระยะยาวและสามารถขบัเคล่ือนกระบวนการให้
สอดคลอ้งกบับริบทการท างานจริงโดยครูผูส้อน และการมีส่วนร่วมของผูรู้้หรือผูท่ี้มีประสบการณ์
หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้วามรู้ในเน้ือหาสาระในการสอนของครู 

รูปแบบการด าเนินงานและบทบาทของผู้เกีย่วข้องในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
การด าเนินงานการพฒันาบทเรียนร่วมกัน ครูหรือผูด้  าเนินการต้องพิจารณารูปแบบ           

การด าเนินการและลกัษณะของการจดักลุ่มการพฒันาบทเรียนร่วมกนัใหม้ีความเหมาะสมกบัเป้าหมาย 
และบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงมีรูปแบบกลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกัน (ชาริณี ตรีวรัญญู, 2557, 18) 
รายละเอียดดงัน้ี 

1. รูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิดการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Model of Lesson 
Study) โดยทัว่ไป ในการด าเนินงานการพฒันาบทเรียนร่วมกนั มี 3 รูปแบบ ดงัน้ี  

1.1 การพฒันาบทเรียนร่วมกนัแบบสถานศึกษาเป็นฐาน (School - based Lesson 
Study) เป็นการด าเนินการพฒันาวิชาชีพครูตามแนวคิดการพฒันาบทเรียนร่วมกันโดยครูท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาเดียวกนั เป็นการรวมกลุ่มกนัของครูเพื่อศึกษาและพฒันาบทเรียนเพื่อให้ไดบ้ทเรียนท่ีมี
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา อาจเป็นการด าเนินการโดยครูเพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงใน
สถานศึกษาหรือเป็นการด าเนินการ ทั้งสถานศึกษา (Whole - School) ก็ได ้ซ่ึงรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีมี
การด าเนินงานมากท่ีสุด  

1.2 การพฒันาบทเรียนร่วมกนัแบบขา้มสถานศึกษา (Cross - School Lesson Study) 
เป็นการด าเนินงานการพฒันาบทเรียนร่วมกนัโดยการรวมกลุ่มกนัของครูจากหลายสถานศึกษาท่ีอยู่ใน
บริเวณใกลเ้คียงกนั หรือในเขตพ้ืนท่ีเดียวกนั (District-Wide Lesson Study) ซ่ึงเป็นครูท่ีมีความสมคัรใจ
และสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็นเดียวกนัหรือในบทเรียนเดียวกนั และสามารถท างานร่วมกนัตลอดทุก
ขั้นตอนของกระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั จนท าใหไ้ดบ้ทเรียนท่ีครูในกลุ่มสามารถใชร่้วมกนัได ้ 

1.3 การพฒันาบทเรียนร่วมกนัแบบขา้มเขตพ้ืนท่ี (Cross - District Lesson Study) 
เป็นการด าเนินงานการพฒันาบทเรียนร่วมกนัโดยการรวมกลุ่มกนัของครูจากต่างสถานศึกษา และต่าง
เขตพ้ืนท่ีท่ีมีความสมคัรใจและสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็นหรือในบทเรียนเดียวกัน มกัเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกันตามนโยบายของสถานศึกษาท่ีมีหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน  หรือได้รับการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหจ้ดัตั้งกลุ่มในลกัษณะเช่นน้ี  

2. กลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกนัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  
กลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study Group) หมายถึงกลุ่มครูท่ีด  าเนินการ

ศึกษาวิจยับทเรียนร่วมกนัตามกระบวนการพฒันาบทเรียน เป็นกลุ่มครูท่ีมีความสมคัรใจในการท างาน 
การพฒันาบทเรียนร่วมกนัและสนใจท่ีจะด าเนินการศึกษาวิจยัในประเด็นเดียวกนั มีความสมคัรใจและ
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เจตนารมณ์ในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และสามารถท างานร่วมกนัไดต้ลอดในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั โดยทัว่ไปมกัมีสมาชิกกลุ่มละประมาณ 3-7 คน ในบางบริบทกลุ่ม
พฒันาบทเรียนร่วมกนัอาจมีความหมายรวมถึง ผูรู้้ (Knowledgeable Others) ท่ีเขา้มาร่วมด าเนินงานกบั
กลุ่มครูในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการดว้ย ในการพฒันาบทเรียนร่วมกนันั้นมีบุคลากรส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน ไดแ้ก่  

2.1 ครูในกลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Participated Teachers) คือ ครูท่ีเขา้
ร่วมด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและท างานร่วมกับกลุ่มตลอดในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั  

2.2 ผูด้  าเนินการ (Implementations) คือ ผูริ้เร่ิมน ากระบวนการพฒันาบทเรียน
ร่วมกันมาแนะน าให้เป็นท่ีรู้จักของครู  และ/หรือเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและประสานการ
ด าเนินงานการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของครูแต่ละกลุ่ม ซ่ึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในการ
พฒันาบทเรียนร่วมกนั และสามารถประสานงานครูกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งได้ ซ่ึงผูด้  าเนินการอาจ
เป็นผูบ้ริหาร ครูในกลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกนัเองหรือเป็นบุคคลภายนอกท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การพฒันาครูและ การพฒันาการศึกษา เช่น นกัวิชาการ ศึกษานิเทศก ์ 

2.3 ผูม้ีส่วนร่วมในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study Participants) คือ 
บุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของการด าเนินงานตามขั้นตอน
ของกระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั ซ่ึงผูม้ีส่วนร่วมท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

2.3.1 ผูรู้้ (Knowledgeable Others) หมายถึง บุคคลภายนอกกลุ่มพฒันา
บทเรียนร่วมกนัหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั หรือเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในเน้ือหาสาระรายวิชาหรือศาสตร์การสอน อาจเป็นครูหรือ
ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถสูงและเป็นท่ียอมรับ  นักวิชาการ อาจารยม์หาวิทยาลยั หรือ
ศึกษานิเทศก ์ผูรู้้มีบทบาทเป็นท่ีปรึกษาในการวางแผนการสอน หรือเป็นผูร่้วมสังเกตและอภิปราย
สะทอ้นความคิดต่อการเรียนการสอน เป็นผูส้รุป การอภิปรายหลงัการสอน ช่วยตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนการสอน รวมถึงเป็นผูน้  าแนวความคิด ทฤษฎี 
หรือองคค์วามรู้ใหม่มาสู่กลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกนั ซ่ึงบทบาทท่ีส าคญัยิง่ของผูรู้้ คือ การช่วยเหลือ
ครูในการสร้างความชดัเจนหรือจดัระบบประสบการณ์ของครูใหเ้ป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นรูปธรรมและ
สามารถน ามาใชป้ฏิบติังานได ้ 

2.3.2 ผูร่้วมเรียนรู้ หมายถึง ครู ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้สนใจท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมใน
กลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกนั แต่เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการพฒันาบทเรียนร่วมกนัในบาง
ขั้นตอนอยา่งจริงจงัและร่วมมีบทบาทในการขบัเคล่ือนการท างานของกลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกนั
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ในระยะนั้น ๆ เช่น เขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการสอนและเขียนแผนการสอน  เขา้มามีส่วน
ร่วมในการสังเกตชั้นเรียนและอภิปรายสะทอ้นความคิด แต่ไม่ไดอ้ยู่ร่วมด าเนินการตลอดในทุก
ขั้นตอนเช่นเดียวกบัครูท่ีอยูใ่นกลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกนั 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า รูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิดการพฒันาบทเรียนร่วมกนัมี 3 
รูปแบบ คือ (1) การพฒันาบทเรียนร่วมกนัแบบสถานศึกษาเป็นฐาน ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของครูใน
สถานศึกษา เพื่อศึกษาและพฒันาบทเรียนท่ีมีคุณภาพและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน โดยด าเนินการใน
สถานศึกษาและเป็นรูปแบบท่ีมีการด าเนินงานมากท่ีสุด (2) การพฒันาบทเรียนร่วมกนัขา้มสถานศึกษา 
เป็นการรวมกลุ่มครูท่ีอยูท่ี่หลากหลายสถานศึกษา หรือสถานศึกษาอยูใ่กลเ้คียงกนั หรืออยูใ่นบริเวณเขต
พ้ืนท่ีเดียวกนั ดว้ยความสนใจและสมคัรของครู เพ่ือใหไ้ดบ้ทเรียนท่ีเป็นประเด็นเดียวกนั และสามารถ
ท างานร่วมกันได้ (3) การพฒันาบทเรียนร่วมกันแบบข้ามเขตพ้ืนท่ี เป็นการรวมกลุ่มของครูต่าง
สถานศึกษา และต่างเขตพ้ืนท่ีดว้ยความสนใจและสมคัรของครู เพ่ือให้ได้บทเรียนท่ีเป็นประเด็น
เดียวกนั ตามนโยบายของสถานศึกษาท่ีมีหน่วยงานตน้สงักดัเดียวกนั เป็นตน้ ซ่ึงในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนันัน่มีบุคลากรส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานไดแ้ก่ ครู ผูด้  าเนินการ และผูม้ีส่วนร่วมใน 
การพฒันาบทเรียนร่วมกนัได้แก่ ผูรู้้ และผูร่้วมเรียนรู้ ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของการด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการพฒันาบทเรียน
ร่วมกัน เพื่อช่วยในการขับเคล่ือนการท างานของกลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกันให้เป็นรูปธรรมและ
สามารถน ามาใชใ้นการปฏิบติัได ้ 

กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
กระบวนการการศึกษาชั้นเรียนท่ีปรับเปล่ียนน้ีเป็นกระบวนการท่ีเหมาะสมกบัสถานศึกษา 

(นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ, 2552, 15) มี 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ครูในกลุ่มการศึกษาชั้นเรียน ร่วมกนัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นตอนท่ี 2 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชแ้ละสงัเกตชั้นเรียน 
ขั้นตอนท่ี 3 สะทอ้นผลชั้นเรียน 
ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผลการเรียนรู้ของครู 
ขั้นตอนท่ี 5 ปรับแผนการจดัการเรียนรู้ 
ซ่ึงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีการด าเนินงานดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ครูในกลุ่มการศึกษาชั้นเรียนร่วมกนัท าแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือใชใ้น

ภาคเรียนหน่ึงภาคเรียนใหแ้ลว้เสร็จในช่วงโรงเรียนปิดอาจใชเ้วลา 2-3 วนั โดยควรอยูภ่ายใตก้ารแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญภายนอก (นักวิจยัจากมหาวิทยาลยัหรือ ศึกษานิเทศก์) ส่วนกิจกรรมการตั้งเป้าหมาย            



32 

 

ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนท่ี 1 ของกระบวนการการศึกษาชั้นเรียนท่ีครูญ่ีปุ่นใชส้ามารถปรับเปล่ียนโดยการใหค้รู
ยดึจุดมุ่งหมายใหญ่ของโรงเรียนเป็นหลกัเน่ืองจากอาจเป็นกิจกรรมท่ีสลบัซบัซอ้นเกินไป 

ขั้นตอนท่ี 2 ครูในกลุ่มท่ีไดรั้บเลือกจากเพื่อนในกลุ่มให้เป็นผูส้อนน าแผนการจัด 
การเรียนรู้ไปใช ้ในขณะท่ีครูคนอ่ืนในกลุ่มอยา่งนอ้ย 1 คนสงัเกตชั้นเรียนและจดบนัทึกปรากฏการณ์
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 

ขั้นตอนท่ี 3 การสะทอ้นผลชั้นเรียนโดยผูบ้ริหารและครูทุกคนในโรงเรียนร่วม
กิจกรรมการสะทอ้นผลชั้นเรียนซ่ึงจดัสปัดาห์ละหน่ึงคร้ัง หลงัเลิกเรียนของวนัใดวนัหน่ึง 

ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผลการเรียนรู้ของครูโดยครูท าภาคเรียนละ 1 คร้ัง หลงัส้ินสุด          
ภาคเรียน แต่ละภาค 

ขั้นตอนท่ี 5 ปรับแผนการจดัการเรียนรู้เป็นการปรับแผนการจดัการเรียนรู้และสอน
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง เป็นกิจกรรมท่ีท าเม่ือจบปีการศึกษาโดยใหค้รูน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเคยใชแ้ลว้เมือ่
ปีการศึกษาท่ีแลว้มาอภิปรายถึงขอ้ดี ขอ้เสีย แลว้ปรับเพื่อน าไปสอนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป 

ซ่ึงสามารถแสดงดงัแผนภูมิตงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 รูปแบบกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน  
ที่มา :  นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ, 2552 
 

ร่วมกนัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชแ้ละสงัเกตชั้นเรียน 

ตามตารางสอนปกติ 

สะทอ้นผลชั้นเรียนทุกสปัดาห์ 

สรุปผลการเรียนรู้ของครูเม่ือส้ินสุดภาคเรียน 

ปรับแผนการจดัการเรียนรู้เม่ือเร่ิมปีการศึกษาใหม่ 
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กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกันมีลกัษณะเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีมีความ
แตกต่างกนัไปในแต่ละบริบท จึงมีผูเ้สนอขั้นตอนของกระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนัไวใ้น
หลายลกัษณะ ซ่ึงแนวทางและกระบวนการไดป้รับจากผลการวิจยัส่วนหน่ึงในการวิจยัเพื่อพฒันา
กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกันให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทการท างานของ
ครูผูส้อนในประเทศไทย ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปใชใ้นการพฒันาครู หรือส าหรับครูน าไปใชใ้น
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของตนเอง กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนัมีการด าเนินงาน
แบ่งเป็น 2 ส่วน (ชาริณี ตรีวรัญญู, 2557, 20) ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 การเตรียมการด าเนินงาน ไดแ้ก่ (1) การก าหนดรูปแบบการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนัใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายและบริบทการด าเนินงาน (2) การเผยแพร่แนวคิดการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (3) การจดักลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกัน                  
(4) การแสวงหาและประสานงานผูรู้้ และ (5) การจดัตารางปฏิบติังานและการจดัประชุมเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็น
กระบวนการท างานพฒันาวิชาชีพร่วมกนัของกลุ่มครูท่ีใหค้วามส าคญักบัการสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรงในชั้นเรียน และการอภิปรายสะทอ้นความคิดร่วมกนั 
กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนัไม่มีขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด สามารถยืดหยุ่นและ
ปรับเปล่ียนขั้นตอนการท างานไดต้ามความเหมาะสมกบับริบทการท างานจริง โดยยงัคงไวซ่ึ้งหลกัการ
ส าคญัทั้ง 6 หลกัการดงัท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ ซ่ึงขั้นตอนส าคญัของกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลกัท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานเป็นวงจร Plan – See - Reflect 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2555, 21 อา้งอิงใน ชาริณี  ตรีวรัญญู, 2557, 20) ตามรูปภาพดงัต่อไปน้ี 
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3. ขั้นสะท้อนผล (Reflect)  

3.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.2 ปรับปรุงแกไ้ข 

3.1 สืบสอบผลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนัตามวงจร Plan – See – Reflect 
ที่มา : ชาริณี ตรีวรัญญู, 2557 
 
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดงัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี 1 วางแผน (Plan - Preparations) การด าเนินในระยะน้ีเป็นระยะก่อนน าบทเรียน

ท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นชั้นเรียนจริง ซ่ึงมีการด าเนินการใน 2 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี  
1. การก าหนดเป้าหมายการพฒันาบทเรียนร่วมกนั โดยกลุ่มพฒันาบทเรียน

ร่วมกนัระบุปัญหาจากสภาพปัญหาของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน ก าหนดเป้าหมาย หวัเร่ือง หรือ
ประเด็นในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา นโยบาย และหลกัสูตร โดยมุ่งเนน้
เป้าหมายในดา้นผลการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าก  าหนดเป้าหมายตามความสนใจของครู รวมถึง
ตรวจสอบความเขา้ใจในเป้าหมายของสมาชิกกลุ่มทุกคน แลว้ก  าหนดแผนปฏิบติังานของกลุ่มเพื่อ
แกปั้ญหาหรือพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายนั้น ๆ การด าเนินงานในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือใหก้ลุ่มเกิดความกระจ่างในสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงของนกัเรียน มีทิศทาง และแนวปฏิบติัในการ
ด าเนินการพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม  

1. ขั้นวางแผน (Plan)  

1.1 ก าหนดเป้าหมาย 

1.2 วางแผนบทเรียน 

2. ขั้นปฏบิัตกิาร (See)  สอนและสงัเกต 
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2. การวางแผนบทเรียน โดยกลุ่มเลือกบทเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายมา วาง
แผนการสอนร่วมกนั เขียนแผนการจดัการเรียนการสอน และจดัเตรียมส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงกลุ่มมกั
เลือกบทเรียนท่ีทา้ทายหรือจดัการเรียนการสอนไดย้าก  

ขั้นท่ี 2 ปฏิบติัการ (See – Teaching & Observation) การด าเนินในระยะน้ีเป็นระยะ
ของน าบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นชั้นเรียนจริง ซ่ึงเป็นการสอนและสังเกตในชั้นเรียน โดยกลุ่มน า
แผนการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนไปสอนในชั้นเรียนโดยครู 1 คนซ่ึงเป็นสมาชิกในกลุ่ม ส่วน
สมาชิกคนอ่ืน ๆ  เป็นผูส้งัเกต บนัทึก และเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนและการเรียนการสอนดว้ย
วิธีการต่าง ๆ ตามแผนท่ีไดว้างไวโ้ดยวิธีการต่าง ๆ เช่น บนัทึกวีดีทศัน์ บนัทึกเทปเสียง เก็บรวบรวม
ผลงานนักเรียน หรือสัมภาษณ์นักเรียนหลงัสอน ซ่ึงเน้นการสังเกตและเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการคิดและการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อใหก้ลุ่มพฒันาบทเรียนร่วมกนัไดท้ าความ
เข้าใจในกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้ไดข้้อมูลหลกัฐานหรือ
ประเด็นในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

ขั้นท่ี 3 สะทอ้นผล (Reflect – Discussion & Reflection) การด าเนินงานในระยะน้ีเป็น
ระยะหลงัการน าบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นชั้นเรียนจริง เป็นขั้นตอนของการยอ้นทวน (Recall) 
ไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflect) ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข (Re-design/ Revise) สอนซ ้า (Re-Teach) และ
ถอดบทเรียนว่ากลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้ในประเด็นใดบา้ง ซ่ึงมีการด าเนินการใน 3 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

1. การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นท่ีกลุ่มอภิปรายสะท้อนความคิด
ร่วมกนัจากขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นท่ี 2 โดยมุ่งเน้นการอภิปรายเพื่อให้ไดค้วามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะท่ี
น าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน โดยครูผูส้อนมกัเป็นผูเ้ร่ิมตน้การ
อภิปรายก่อน และอภิปรายมุ่งประเด็นท่ีตวับทเรียนวา่ส่ิงใดคือปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเรียน
การสอน และอภิปรายถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหานั้น รวมทั้งควรอภิปรายสะทอ้นความคิดว่ากลุ่มได้
เรียนรู้อะไรจากการด าเนินงานในชั้นเรียนบา้ง นอกจากน้ี ครูสามารถใหน้กัเรียนเป็นผูส้ะทอ้นความคิด
เก่ียวกบัการเรียนการสอนไดท้ั้งในดา้นความรู้สึก ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงหลายคร้ังพบว่า
นกัเรียนสามารถใหข้อ้มูลท่ีน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งน่าสนใจ  

2. การปรับปรุงแกไ้ขบทเรียน เป็นขั้นตอนท่ีกลุ่มปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนซ่ึง
รวมถึง แผนการจดัการเรียนการสอนและเอกสารหรือส่ือประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ ใหม้ีคุณภาพ
ดีและสมบูรณ์เหมาะสมยิ่งข้ึนตามขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการอภิปราย ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถน าไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าคร้ังท่ีผา่นมา  

3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ีกลุ่มครูรวบรวมขอ้มูล สรุปขอ้เรียนรู้ 
และน าเสนอผลการเรียนรู้ท่ีไดสู่้บุคคลอ่ืน ๆ อาจโดยการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ซ่ึงเชิญผูส้นใจ
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มาร่วมสงัเกตการจดัการเรียนการสอน และน าเสนอทั้งผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนและนวตักรรม
หรือวิธีการพฒันาท่ีใชใ้นการพฒันานักเรียน ทั้งน้ี เพื่อขยายผลและเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ของกลุ่ม
ต่อไป รวมทั้งเพ่ือใหก้ลุ่มไดจ้ดัระบบองคค์วามรู้ท่ีไดข้องตนและมีหลกัฐานในการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
ตลอดจนเพื่อใหม้ีโอกาสไดภ้าคภูมิใจในผลงาน  

ซ่ึงในขั้นตอนท่ี 2-3 นั้น อาจมีการด าเนินการซ ้ าไดห้ลายคร้ัง หากตอ้งการหรือจ าเป็น 
หลงัจากการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนในขั้นท่ี 3.2 แลว้ อาจน าบทเรียนดังกล่าวกลบัไปสอนอีกคร้ัง 
(Reteach) กบันกัเรียนกลุ่มใหม่โดยครูคนเดิมหรือครูท่านอ่ืน เพ่ือพฒันาบทเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน และ
เมื่อไดบ้ทเรียนท่ีมีคุณภาพแลว้ กลุ่มก็สามารถเร่ิมต้นด าเนินการตามวงจรพฒันาบทเรียนร่วมกันกับ
บทเรียนใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเดิมท่ีไดก้  าหนดไว ้หรือบทเรียนตามเป้าหมายใหม่ไดต่้อไป 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า กระบวนการพฒันาบทเรียนรวมกนัตามวงจร Plan – See – 
Reflect ไดก้  าหนดขั้นตอน 3 ขั้นตอนไดแ้ก่  

ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan - Preparations) เป็นการด าเนินงานก่อนน าบทเรียนท่ี
พฒันาข้ึนในชั้นเรียน โดยวางแผนการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา อาจเป็นครูในกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้เดียวกนั หรืออาจเป็นครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกนั 

ขั้นท่ี 2 ปฏิบติัการ (See – Teaching & Observation) เป็นการด าเนินงานของการน า
บทเรียนท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นชั้นเรียนจริง ซ่ึงด าเนินการใน 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

1. ครูผูส้อนน าบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้กบั
นกัเรียนในชั้นเรียน        

2. การสังเกตการสอนจากครูพ่ีเล้ียง (Mentoring) หรือเพ่ือนครู หรือผูช้ี้แนะ 
(Coaching) โดยบนัทึก เก็บขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียน และการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเน้นการสังเกตและเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการคิด และการ
เรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน พร้อมกบัการสัมภาษณ์นักเรียนหลงัการสอน เพื่อให้ไดข้้อมูลหรือ
ประเด็นปัญหาท่ีจะน าไปพฒันาบทเรียนในคร้ังต่อไป 

ขั้นท่ี 3 สะทอ้นผล (Reflect – Discussion & Reflection) การด าเนินงานในขั้นน้ีเป็นการ
สะทอ้นกลบัการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน ซ่ึงด าเนินการใน 3 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

1. ครูผูส้อนสะทอ้นผลของการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
2. ครูพ่ีเล้ียง (Mentoring) หรือเพ่ือนครู หรือผูช้ี้แนะ (Coaching) ไดรั้บฟังถึง

ประเด็นปัญหาของการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสะทอ้นปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในชั้น
เรียนใหก้บัครูผูส้อน เพื่อใชใ้นการปรับปรุงหรือแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนคร้ังต่อไป 
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3. ครูให้นักเรียนสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนในดา้นความรู้สึก 
ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการพฒันาบทเรียนร่วมกนั  
นภาพร วรเนตรสุดาทิพย ์(2554) ศึกษาเร่ืองการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study, LS) แนวคิด

ใหม่ในการพฒันาวชิาชีพครู Lesson Study, A New Concept for Teacher Professional Development ซ่ึงมี
รูปแบบหลกัในการพฒันาวิชาชีพครูท่ีไดรั้บการพฒันาและใชไ้ดผ้ลดีในประเทศญ่ีปุ่นมาแลว้ และ
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิดท่ีใชน้วตักรรมการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson study)ไดรั้บ
การพฒันาและปรับปรุงใหเ้กิดการสอนท่ีย ัง่ยนื รูปแบบน้ีมีความส าคญัในการพฒันาครูอย่างต่อเน่ือง
ตามเหตุผลคือ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจแนวคิดและแนวปฏิบติัการสอน ปรับเปล่ียนความคิดวิธีสอนและ
การเรียนรู้ ครูไดรั้บการพฒันาจากผลสะทอ้นของนักเรียน ไดรั้บการสนับสนุนจากเพื่อนครูดว้ยกนั 
ขอ้ดีของรูปแบบการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) คือ ช่วยลดอุปสรรค์เร่ืองจ านวนเด็กต่อ
หอ้งเรียนท่ีมากเกินไปได ้และครูจะไดป้ระโยชน์ตรงจากการพฒันาแผนการเรียนรู้จนท าใหเ้กิดการวิจยั
ข้ึนได ้การเรียนแบบเปิดในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นการเนน้ใหน้กัเรียนเสาะหาค าตอบโดยได้
ร่วมกนัคิด นกัเรียนแต่ละคนจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างและการหาเหตุผลมาสนับสนุน
และไดอ้ภิปรายผลร่วมกนัโดยครูและนกัเรียนจะร่วมสรุปประเด็นความรู้ได  ้ซ่ึงรูปแบบน้ีจะสามารถ
พฒันาศกัยภาพทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนแต่ละบุคคลได ้ซ่ึงกระบวนการการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
(Lesson Study) มีดงัน้ี  

1. สร้างสถานการณ์หรือโจทยก์ารเรียนรู้  
2. สร้างส่ือการเรียนรู้จะช่วยใหเ้ห็นวิธีการคิดของนกัเรียนแต่ละคนและช่วยให้นักเรียน

แต่ละคนแสดงศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี  
3. การมีช่วงเวลาใหน้กัเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
4. การแลกเปล่ียนแนวความคิดร่วมกนัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  
5. ขั้นตอนการสรุปครูจะท าหนา้ท่ีเช่ือมร้อยความคิดของกลุ่มทุกกลุ่ม  
6. สะทอ้นผลการสอน  
7. แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
ลกัษณะของการพฒันาบทเรียนร่วมกนัการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study)แตกต่าง

จากการพฒันาครูทัว่ไป คือ การเปิดโอกาสให้ครูไดม้องเห็นการสอนและการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม นกัเรียนเป็นหวัใจหลกัในการเรียน การสอน และครูไดม้ีบทบาทส าคญัในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการสอนและการพฒันาหลกัสูตร ผลการวิจยัพบว่า  
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องค์ประกอบส าคญัของการท า การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) คือ กลุ่มของ
ผูส้อนร่วมกนัเตรียมแผนการสอนของบทเรียน จากนั้นน าแผนการสอนนั้นไปสอนในชั้นเรียนโดยมีทีม 
การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ เขา้ร่วมสังเกตการสอน 
หลงัจากนั้น จะมีการอภิปรายหลงัการสอนเพื่อวิเคราะห์การสอนบทเรียนนั้น การศึกษาชั้นเรียนจะช่วย
ใหค้รูสนใจกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในบทเรียน อีกทั้งเป็นโอกาสท่ีครูจะไดร้วบรวมขอ้มูลจากการ
สอนตามแผนการสอนท่ีทีมการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study)ไดร่้วมกนัจดัท าข้ึน ระหว่างการ
อภิปรายหลงัการสอน ครูร่วมกนัพิจารณาข้อมูลเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแนวปฏิบติัในการสอน แบ่งปันความคิดและปรับเปล่ียนมุมมองเก่ียวกบัการสอนและการ
เรียนรู้ พิจารณาการสอนจากมุมมองของนกัเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครูดว้ยกนั 

ศิรประภา พฤทธิกุล (2557) ศึกษาการวิจยัและพฒันากระบวนการนิเทศตามแนว การพฒันา
บทเรียนร่วมกนัเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิจยัและพฒันากระบวนการนิเทศตามแนวการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั และเพื่อศึกษาผลการใชก้ระบวนการนิเทศท่ีมีต่อการส่งเสริมสมรรถนะ การจดัการเรียนรู้และ
ความพึงพอใจของนิสิต ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัแบ่งได ้ 4 ระยะ ไดแ้ก่ การสร้างการทดลองใช ้                
การน าไปใช้จริง และการน าเสนอ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบประเมินสมรรถนะ การจัด               
การเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบบนัทึกขอ้มูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจง
นบัร้อยละ และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัสรุปพบว่า 

1. กระบวนการนิเทศตามแนวการพฒันาบทเรียนร่วมกนั มีโครงสร้างประกอบดว้ย  
1.1 แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการฯ ไดแ้ก่ การเน้นนักเรียนเป็นส าคญั การพฒันา

บทเรียนร่วมกนั การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสะทอ้นความคิด และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคม 
1.2 หลกัการพ้ืนฐานของกระบวนการฯ ไดแ้ก่ นิสิตมีบทบาทหลกัในการช้ีน าตนเอง 

สะทอ้นความคิด สร้างองคค์วามรู้ในฐานะผูป้ฏิบติั ภายใตว้งจรเกลียวเวียนแหง่ การท างานกลุ่มแบบ
ร่วมมือกนัอยา่งลุ่มลึกและต่อเน่ือง โดยอาจารยนิ์เทศเป็นกลัยาณมิตรสนบัสนุน กระตุน้ใหค้  าปรึกษา 

1.3 วตัถุประสงค ์คือเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  
1.4 เน้ือหาประกอบด้วย การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอนุบาลและ

กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั  
1.5 ขั้นตอนของกระบวนการแบ่งได ้6 ระยะ ไดแ้ก่ ก าหนดบทเรียน วิจยับทเรียน 

อภิปรายบทเรียน วิจยับทเรียนรอบท่ีสอง อภิปรายบทเรียนรอบท่ีสอง และรวบรวมการเรียนรู้  
1.6 ลกัษณะของกลุ่มพฒันาบทเรียน เป็นการท างานแบบร่วมมือท่ีสมาชิกทุกคนมี

ส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการอยา่งเคารพความเท่าเทียมกนั  
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1.7 การประเมินผล ไดแ้ก่ การประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
นิสิต 

2. ผลการด าเนินงานกระบวนการนิเทศฯ พบว่า  
2.1 ช่วยพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของนิสิตดงัน้ี 

2.1.1 เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลงัเขา้ร่วมกระบวนการฯ นิสิตร้อยละ100 
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้สูงข้ึนตั้งแต่ 1 - 4 ระดบั ทุกหน่วยสมรรถนะ  

2.1.2 หลงัเขา้ร่วมกระบวนการฯ นิสิตมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้อยู่ใน
ระดบั 3 ข้ึนไป ร้อยละ 100 ใน 17 หน่วยสมรรถนะ และ ร้อยละ 94.12 ในอีก 1 หน่วยสมรรถนะ
ตามล าดบั  

2.2 นิสิตร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกระบวนการฯ ระดบัมากข้ึนไป 
ทุกตวับ่งช้ี 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทเรียนร่วมกนั สรุปไดว้่าการศึกษาชั้นเรียนเป็นการ
พฒันาครูในการพฒันาวิชาชีพครูท่ีมีรูปแบบท่ีใหค้รูท างานร่วมกนั โดยการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไป
ใชใ้นการจัดการเรียนการสอน สังเกตการสอน และสะทอ้นผลการการจดัการเรียนการสอนของครู
ร่วมกนั ซ่ึงจากการท างานร่วมกนัของครูช่วยให้เกิดการพฒันาตนเองทั้งในดา้นความรู้ กระบวนการ 
ทกัษะ และท่ีส าคญัช่วยในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนใหม้ปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
ริชาร์ด ดู (DuFour, 2007, 4-8) ป็นบิดาของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไดก้ล่าวถึง

ลกัษณะท่ีส าคญัของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า PLC ไม่ใช่โปรแกรมหรือหลกัสูตร แต่เป็นส่ิงท่ี
ช่วยสนับสนุนในการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาทุกระดับ ซ่ึงครูผูส้อนและบุคลากรใน
สถานศึกษาตอ้งมุ่งเน้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเกิดกบัตวันักเรียนมากกว่าให้ความส าคญัในการสอน 
และให้ความส าคญักบัการร่วมมือในการปรับปรุง และพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อไปสู่ความส าเร็จ
ภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั และอาศยัการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั   

สโตลและหลุยส์ (Stoll and Louis, 2007, 1-14) ใหข้อ้สงัเกตว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
คือ กลุ่มของครูท่ีร่วมกนัท างานและวางเป้าหมายของการท างานร่วมกนั เพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียน และ
สะทอ้นการท างานของร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและพฒันาการเจริญเติบโตทาง
วิชาชีพ  
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แพทเวริด์และดิสิส (Padwa  and Dixit, 2008, 1-11) อธิบายเก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มของครูท่ีมาร่วมกนัท างาน สนับสนุนการท างานร่วมกนั เพื่อน าไปสู่การ
เจริญเติบโตของบุคคลท่ีเกิดการพฒันาและเกิดความเป็นมืออาชีพข้ึน 

วิจารณ์ พานิช (2555, 133-136) ได้ให้ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community, PLC) หมายถึง เคร่ืองมือส าหรับให้ครูรวมตวักันเป็นชุมชน 
(Community) ท าหนา้ท่ีเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงในระดบั 
“ปฏิรูป” การเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปท่ี “เกิดจากภายใน” คือ ครูร่วมกนัด าเนินการ เพื่อให้การปฏิรูปการ
เรียนรู้ด าเนินคู่ขนาน และเสริมแรงกนัทั้งจากภายในและจากภายนอก 

เรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2556, 34-36) ได้ให้ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community, PLC) หมายถึง กระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงจากการเรียนรู้
การปฏิบติังานของกลุ่มบุคคลท่ีท างานร่วมกนัและสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ร่วมกนัวางแผนเป้าหมายการท างานของนกัเรียน  ตรวจสอบสะทอ้นผล
การปฏิบติังานของตนเองและส่วนรวม ผ่านการแลกเปล่ียนการเรียนรู้การวิพากษ์วิจารณ์การท างาน
ร่วมกนั โดยการมุ่งเนน้การท างานท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นองคร์วม 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุ่มครูในการ
ท างานร่วมกนั การสนับสนุนซ่ึงกันและกนั การวางเป้าหมายร่วมกนั เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของ
นกัเรียน และสะทอ้นผลการท างานร่วมกนั ผา่นการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ และ
การท างาน โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมการท างานเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

คุณลกัษณะที่ท าให้เกดิชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนใน 

ประเทศไทย ท่ีแสดงความส าคญัขององคป์ระกอบ PLC ทั้ง 6 องคป์ระกอบ และไดอ้ธิบายคุณลกัษณะ
ของแต่ละองคป์ระกอบ (วรลกัษณ์ ชูก  าเนิด และคณะ, 2557, 127) ดงัภาพท่ี 2.7 
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ภาพที่ 2.7 รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
บริบทโรงเรียนในประเทศไทย  

ที่มา : วรลกัษณ์ ชูก  าเนิด และคณะ, 2557 
 

อธิบายรูปแบบองคป์ระกอบและคุณลกัษณะของแต่ละองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 ชุมชนกลัยาณมิตรตามวิถีไทย เป็นชุมชนแห่งการเอาใจใส่ และรับฟัง 

รวมถึงการท างานร่วมกนัดว้ยบรรยากาศความเป็นมิตร ท่ียดึเหน่ียวกนัไวด้ว้ยความรู้สึกแบบเก้ือกูล
เอ้ืออาทร เนน้ความสมัพนัธก์นัในแนวราบ เช่นคนในครอบครัวเดียวกนัมากกว่าแนวด่ิงเชิงสายงาน 
ท าใหเ้กิดความรู้สึกไวว้างใจสามารถ เปิดใจเขา้หากนัเป็นเบ้ืองตน้ ซ่ึงชุมชนกลัยาณมิตรตามวิถีไทย 
มีลกัษณะส าคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การหล่อเล้ียงธรรมชาติ การอยู่ร่วมกนัแบบเก้ือกูลของคนใน
องคก์ร (2) เปล่ียนจากอยูแ่บบเป็นทางการสู่บรรยากาศการอยูร่่วมกนัแบบครอบครัว (3) เปล่ียนจาก
วฒันธรรมแบบปกป้องสู่วฒันธรรมแห่งความไวว้างใจและการรับฟัง (4) การเปล่ียนผ่านจากความ
ขดัแยง้สู่วฒันธรรมเคารพความแตกต่าง 

องคป์ระกอบท่ี 2 ภาวะผูน้  าเร้าศกัยภาพ มีลกัษณะการน าท่ีเร่ิมจากน าตนเอง เรียนรู้จนเกิด
การเปล่ียนแปลงเป็นแบบอยา่งท่ีมีพลงั เพียงพอในการเหน่ียวน าศกัยภาพผูอ่ื้นใหเ้กิด ภาวะผูน้  าร่วมดว้ย 
โดยเนน้การท าหนา้ท่ีเอ้ืออ  านวย ปัจจยัต่าง ๆ อย่างเขา้ใจบริบท เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ ศรัทธาและมี
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แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตามการเปล่ียนแปลงและพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมี
ลกัษณะ 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ภาวะผูน้  าเร้าทางปัญญาปฏิบติั (2) ภาวะผูน้  าเร้าสัมพนัธ์ภาพดว้ยการเปิด
ประตูใจ (3) ภาวะผูน้  าแบบไม่น าหรือ น าร่วมกนั (4) ภาวะผูน้  าทางจิตวิญญาณ 

องคป์ระกอบท่ี 3 วิสยัทศัน์เชิงศรัทธาร่วม เป็นผลสืบเน่ืองจากระบบเปิดท่ีเอ้ือให้คนมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ ตระหนกัถึงคุณค่าในงานนั้น ๆ ท าใหเ้กิดแรงขบัท่ีจะท า
ความเขา้ใจกบัทิศทางการท างาน ร่วมกนัอย่างมีเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 4 ดา้น 
ไดแ้ก่  (1) ความเช่ือร่วม (2) คุณค่าร่วม โดยเฉพาะคุณค่าแทท่ี้มีความหมายสัมพนัธ์ชีวิตตนเองและ 
วิชาชีพ (3) เป้าหมายร่วม เป้าหมายร่วมหลกั 4 ดา้น คือ พฒันาการการเรียนรู้ของนักเรียน และ 
พฒันาวิชาชีพครูเพื่อศิษย ์การรู้จกัตนเองและพฒันา วุฒิภาวะ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข (4) ภารกิจร่วม  

องคป์ระกอบท่ี 4 ระบบเปิดแบบผนึกก าลงัมุ่งสู่นกัเรียน มาจากบรรยากาศท่ีอยูร่่วมกนัแบบ
กลัยาณมิตร จนเกิดความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั ท าให้เกิดบรรยากาศในการรับฟัง และสามารถเปิดเผย
ความรู้สึกหรือเผยความสามารถทางวิชาชีพของตนเองใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) การกระจายอ านาจ ให้แต่ละหน่วยต่ืนตวัเป็นเจา้ของงานการเรียนรู้ (2) การเปิดออกจากกรอบ
พิธีกรรมสู่วิถีพร้อมเรียนรู้และ (3) การเปิดเพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

องคป์ระกอบท่ี 5 ระบบทีมเรียนรู้สู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นกระบวนการ
ท างานเป็นทีมท่ีมีวฒันธรรมการเรียนรู้ร่วมกนั ในการมุ่งการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันานักเรียนเป็น
ส าคญั ร่วมกนับนพ้ืนฐานของการมีวุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 2 ดา้น
ไดแ้ก่ (1) การเรียนรู้แบบเปิดจากภายในเช่ือมโยงภายนอก และ (2) การเรียนรู้แบบเปิดจากภายนอก
เช่ือมโยงภายใน โดยยดึหลกัการเขา้ใจธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย ์ท่ีเกิดแรงจูงในการเรียนรู้ร่วมกนั 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบสนับสนุนพ้ืนท่ี เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง 
สอดคลอ้งกบัระบบเปิด ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดระบบทีมเรียนรู้ในองคก์ร และใหค้วามส าคญักบัเวลาของการ
ท างานในการร่วมมอืปฏิบติังานตามหนา้ท่ี คือการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนในหอ้งเรียน และ
ลดการอบรมหรือการสัมมนาท่ีอยู่นอกห้องเรียน ซ่ึงมี 6 ลกัษณะไดแ้ก่ (1) พ้ืนท่ีกลาง เป็นพ้ืนท่ีตาม
ธรรมชาติไร้กรอบความเป็นทางการสะดวกใช ้พบปะไดง่้าย รู้สึกสะดวกสบายและเป็นกนัเองในการรับ
ฟังซ่ึงกนัและกนั (2) คู่วิชาชีพ เป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้ท่ีเป็นหน่วยเลก็ท่ีสุด ไดแ้ก่ เพื่อนคู่ท่ีสนิทกนั เพื่อนคู่หู 
และคู่พ่ีเล้ียง (3) ทีมเรียนรู้ ไดแ้ก่ ทีมรายวิชา ทีมจดัการความรู้ และทีมนิเทศ (4) วงเรียนรู้มีภารกิจร่วม
แบบหลวมเนน้การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง ครู นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน (5) พ้ืนท่ีเสมือน คือ พ้ืนท่ี
ส่ือสารและเรียนรู้ระหว่างกนั ผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ หรือส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ และ (6) พ้ืนท่ี
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน 
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เรวณี ชยัเชาวรัตน์ (2557, 5) กล่าวถึงคุณลกัษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว ้           
5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนั (Shared Values and Vision) สมาชิกใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ซ่ึงเป็นหลกัพ้ืนฐานส าคัญ 
เน่ืองจากการมีพนัธกิจท่ีชดัเจนร่วมกนัและจะเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ หรือ Learning Community ในสถานศึกษา ดงันั้นครูผูส้อนท่ีเป็นสมาชิกใน PLC จึงตอ้ง
มีบรรทดัฐาน ค่านิยม และความเช่ือเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 

2. การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective Responsibility for 
Students Learning) ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตวัของนกัเรียนนั่นย่อมตอ้งอาศยัแนวทาง
และกลยทุธท่ี์หลากหลาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากความคาดหวงัของครูผูส้อนมีต่อนักเรียนใน
ระดบัสูง และอยู่บนฐานความเช่ือท่ีนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เป็นการวางเป้าหมายเพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยวางเป้าหมายร่วมกนั
ของครูท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกคน 

3. การสืบสอบเพื่อสะทอ้นผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry) เป็นการ
พูดคุยสนทนากันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครูผูส้อน 
ผูเ้ช่ียวชาญ นกัการศึกษา และผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัการสอนและการจดัการเรียนรู้ท่ีสะทอ้น
ผลการปฏิบติัร่วมกนั และเสนอแนวทางการปฏิบติัท่ีช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีข้ึน ซ่ึงการ
สะทอ้นผลและการช้ีแนะการปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพ้ืนฐานส าคญัท่ี
จะก่อใหเ้กิดผลทางบวกต่อการเรียนการสอนและคุณภาพการจดัการศึกษาในสถานศึกษา หรือช่วย
พฒันาการจดัการเรียนรู้และส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 

4. การร่วมมือรวมพลงั (Collaboration) เป็นการร่วมมือรวมพลงัของครูในภาพรวมทั้งหมด
ของสถานศึกษา และส่ิงส าคญัในการร่วมมือรวมพลงั คือการด าเนินกิจกรรมเพ่ือมุ่งไปสู่การความส าเร็จ
ภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกในชุมชนระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เช่น เกิดการแลกเปล่ียนเทคนิคการสอน ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และ
แนวทางการจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ 

5. การสนับสนุนการจดัล  าดับโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของบุคลากร (Supportive 
Conditions Structural Arrangements and Collegial Relationships) การเตรียมความพร้อมในดา้นการ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรหรือสมาชิกในชุมชนไดม้ีโอกาสสงัเกตการสอน วิพากษว์ิจารณ์และสะทอ้นการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งการสอนของเพ่ือนร่วมงานและชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
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เกิดข้ึนในชุมชนและส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนในตวันกัเรียนท่ีจะช่วยในการสนบัสนุนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบดงักล่าวข้างตน้ไม่มีลกัษณะเป็นล าดับขั้น แต่เป็น
ลกัษณะท่ีใช้แบ่งแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดย
ความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถแสดงไดด้งัภาพต่อไปน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 รูปแบบความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  

ที่มา : เรวณี ชยัเชาวรัตน์, 2557 
 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์ คือ
องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของครูและสมาชิกของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีสามารถน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อนกัเรียนมากท่ีสุด และส่วนท่ีเป็นคุณลกัษณะของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ (1) มีความเป็นชุมชนกลัยาณมิตรท่ีมีบรรทดัฐานและ
ค่านิยมร่วมกัน ซ่ึงเป็นหลกัการพ้ืนฐานส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท่ีครูผูส้อนต้องมี 
บรรทดัฐาน ค่านิยมในการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยบรรยากาศท่ีเป็นมิตร ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและ
กนั (2) การมีวิสยัทศัน์และร่วมกนัรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการคาดหวงัท่ีครูผูส้อน
ตอ้งรับผิดชอบและตระหนักถึงคุณค่าของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ท่ีเช่ือว่านักเรียนทุกคน

มีบรรทัดฐาน 
ค่านิยมร่วมกัน 

ร่วมกันรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของ

นักเรียน 

 สืบสอบ เพ่ือสะท้อน
ผลเชิงวิชาชีพ ร่วมมือ รวมพลัง 

สนับสนุน
ความสัมพันธ์
บุคลากร คุณลักษณะส าคญัที่ 

ก่อให้เกิดองค์ความรู้ 

องคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก
การรวมกลุ่มและสมาชิก 
PLC สามารถน าความรู้
ดงักล่าวไปประยกุตใ์ช ้
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สามารถเรียนรู้ได ้ท่ีเกิดจากการพฒันาการจดัการเรียนรู้และพฒันาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ท าให้เกิด
การท างานท่ีมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกนัของครูท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                 
(3) การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพท่ีมุ่งสู่นักเรียน เป็นผลมาจากบรรยากาศการอยู่ร่วมกันของชุมชน                    
การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบกลัยาณมิตร จนท าใหเ้กิดความไวว้างใจกนั จากการพูดคุยสนทนากนัระหวา่ง
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ระหว่างครูผูส้อน ผูเ้ช่ียวชาญ นักวิชาการศึกษา และผูบ้ริหารเก่ียวกับ                  
การปฏิบัติการสอนและการจดัการเรียนรู้ เพื่อการสะทอ้นผลการปฏิบติังาน และเสนอแนวทางใน                 
การปฏิบัติงานร่วมกนัท่ีก่อให้เกิดแนวทางท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพต่อนักเรียน                    
(4) การร่วมมือรวมพลงัและ จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นกระบวนการท างานท่ีเรียนรู้ร่วมกนัในการ
จดัการเรียนรู้และจิตวญิญาณความเป็นครู เป็นเคร่ืองมือท่ีตระหนกัถึงอุดมการณ์ทางวิชาชีพ ซ่ึงเป็นการ
ร่วมมือรวมพลงัในการขบัเคล่ือนของครูผูใ้นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อด าเนินกิจกรรมไปสู่
ความส าเร็จภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั โดยการแลกเปล่ียนเทคนิค วิธีการสอน ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
และแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั และ (5) การสนบัสนุนโครงสร้างและความสมัพนัธข์อง
บุคลากรในการจดัการเรียนรู้บนพ้ืนฐานงานจริง เป็นการเตรียมความในดา้นการสนบัสนุนใหบุ้คลากร
หรือสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ไดม้ีโอกาสจดัการเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ จากการสังเกตการณ์สอน 
การวิพากษ์วิจารณ์ และการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคญัในการจดัการเรียนรู้ของ
นักเรียน ลดการแทรกแซง การพฒันาครูนอกเหนือจากการปฏิบัติงานการสอนในชั้นเรียน เช่น                    
การอบรมและการสมัมนา เป็นตน้ 

แนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
วิจารณ์ พาณิช (2555, 134) กล่าวถึงบทบาทของครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ว่า ครูจ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทการสอนของตนเองและการศึกษาตอ้งเปล่ียนแปลงจากการท่ี
เนน้การสอนของครูมาเป็นการเรียนรู้ของนกัเรียน เปล่ียนจากการเรียนของแต่ละบุคคล (Individual 
Learning) มาเป็นเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Team Learning) เปล่ียนจากการเรียนแบบเน้นการแข่งขนั
มาเป็นเน้นความร่วมมือหรือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จึงถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันไปกับ
กระบวนการเรียนรู้ของครูและสมาชิกท่ีอยู่ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นอกจากน้ีมีงานวิจัย
จ  านวนหน่ึงท่ีแสดงผลท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ท่ีสามารถช่วยในการ
เช่ือมโยงบริบทนอกชั้นเรียนใหเ้ห็นสภาพความเป็นจริง ส่งเสริมสมรรถนะของครูผูส้อน และช่วย
ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน ส่งผลใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิดีข้ึน 

The Annenberg Institute for School Reform (2013, 3) ไดก้ล่าวว่า เน่ืองจากชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีเข้มแข็งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในการสร้างความสัมพนัธ์ของครูในการท างานให้มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้
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ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้ให้กบันักเรียน รวมทั้งวิธีการและแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ครูมีความพอใจในการท างานและปฏิบัติการสอนดีข้ึน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงข้ึน นอกจากนั้นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพช่วยให้มีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างวฒันธรรมของการท างานของครูในสถานศึกษา ซ่ึงครูผูส้อนและผูบ้ริหารมีโอกาสและ
เปล่ียนเรียนรู้ในการท างาน ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาตนเอง โดยมีเป้าหมายหลกัร่วมกนั คือ 
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดียิง่ข้ึน  

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า แนวทางในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการ
เปล่ียนแปลงบทบาทการสอนของครูผูส้อนจาก “ครูสอน” มาเป็น “ครูฝึก” หรือครูผูอ้  านวยความสะดวก
ในการเรียนของนกัเรียน และบทบาททางการศึกษาเปล่ียนจากเนน้การสอนของครูเป็นการเนน้การเรียน
ของนกัเรียน เปล่ียนจากการเรียนของแต่ละบุคคล มาเป็นเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม ห้องเรียนเปล่ียนจาก
หอ้งสอนมาเป็นหอ้งท างาน เน่ืองจากในเวลาเรียนส่วนใหญ่นกัเรียนท างานเป็นกลุ่ม และเน้นนักเรียน
ในการแข่งขนั เปล่ียนเป็นเนน้การร่วมมือหรือช่วยเหลือแบ่งปันกนั ซ่ึงครูผูส้อนและสมาชิกในชุมชน
การเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานร่วมกนั ในบรรยากาศท่ีเป็นมิตรต่อกนั โดยมีเป้าหมายหลกั
ร่วมกนัคือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีชดัเจนท่ีสุดตามบริบทของสถานศึกษา 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
เรวณี ชยัเชาวรัตน์ (2556) ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพฒันาวิชาชีพครู 

พบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไดเ้ปล่ียนบรรยากาศของโรงเรียนแบบใหก้ลายเป็นชุมชนการเรียนรู้                
ทางวิชาชีพท่ีมีสมาชิกไดแ้ก่ ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร นกัการศึกษา และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย คือนกัเรียนหรือ
แมก้ระทัง่ผูป้กครองท่ีมีความรู้สึกเป็นเจา้ของโรงเรียนหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกนั 
โดยสมาชิกท่ีกล่าวมาน้ีจะตอ้งมีบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนัในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน มีการสะท้อนผลเชิงวิชาชีพโดยสมาชิกในชุมชนการเรี ยนรู้ทั้ งครูผูส้อน ผูเ้ช่ียวชาญ                          
นกัการศึกษา และผูบ้ริหาร มีการพูดคุย สนทนาเพื่อท าการสะทอ้นผลการปฏิบติังานร่วมกนั พร้อมกบั
เสนอแนะแนวทางในการปฏิบติัท่ีจะช่วยใหก้ารเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยอาศยั
การร่วมมือรวมพลงัของครูทั้งหมดในโรงเรียน ซ่ึงอาศยัการสนับสนุนการจดัล  าดบัโครงสร้างและ
ความสัมพนัธ์ของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั คือ มุ่งเน้น               
การเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนมากกว่าใหค้วามส าคญักบัการสอน 

วรลกัษณ์ ชูก  าเนิด เอกรินทร์ สังทอง และชวลิต เกิดทิพย ์(2557) ศึกษารูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ซ่ึง
ประกอบดว้ยองค์ประกอบส าคญั 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย ท าให้ความ
ไวว้างใจและรับฟัง ดา้นภาวะผูน้  าเร้าศกัยภาพ ท าให้เกิดผูน้  าแห่งการเปล่ียนแปลง ดา้นวิสยัทศัน์เชิง
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ศรัทธาร่วม ท าใหเ้กิดพลงัเข็มทิศวิสยัร่วมกนั ดา้นระบบเปิดผนึกก าลงัมุ่งสู่นักเรียน ท าให้เกิดการ
เป็นเจา้ของการเรียนรู้ ดา้นระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู ท าให้
เกิดการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ และดา้นพ้ืนท่ีเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง ท าให้เกิด
วฒันธรรมการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงบนฐานงานจริงจนกลายเป็นวิถีขององคก์ร 

มินตรา ลายสนิทเสรี (2558) ศึกษากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพ
ปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพมีอยู ่              
3 ดา้น ซ่ึงเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการวดัและ
ประเมินผล โดยมีด้านท่ีเป็นจุดแข็งคือ ด้านการวดัและประเมินผล และด้านท่ีเป็นจุดอ่อนคือ                        
ดา้นหลกัสูตร กบัดา้นการจดัการเรียนการสอน และส าหรับกลยทุธก์ารบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพประกอบดว้ยกลยทุธห์ลกั 3 กลยทุธไ์ดแ้ก่ กลยทุธด์า้นหลกัสูตร กลยทุธด์า้นการ
จดัการเรียนการสอน และกลยทุธด์า้นการวดัผลและประเมินผล 

งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สรุปไดว้่าชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เป็นการรวมกลุ่มครูในการท างานร่วมกนั มีการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน วางเป้าหมาย
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน และสะท้อนผลการท างานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นและ
ส่งเสริมการท างานเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงครูผูส้อนและสมาชิก
ในชุมชนการเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานร่วมกนัในบรรยากาศท่ีเป็นมิตรต่อกนั โดยมี
เป้าหมายหลกัร่วมกันคือ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีชัดเจนท่ีสุดตามบริบทของ
สถานศึกษา 
 
การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ความหมายของการจดัการความรู้ 
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542, 232)ใหค้วามหมายของ “ความรู้” หมายถึง ส่ิงท่ีสัง่สม

มาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ 
ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ องคว์ิชาในแต่ละสาขา  

วิจารณ์ พานิช (2553, 205) ใหค้วามหมายของ “ความรู้” หมายถึง ส่ิงท่ีใชอ้ธิบายส่ิงต่างๆ ดว้ย
ประสบการณ์ ค่านิยม ขอ้เท็จจริงอย่างสมเหตุสมผล เพื่อใชใ้นการประเมิน เพื่อประกอบการตดัสินใจ 
และการปฏิบติัท่ีมีการสะสมเป็นขุมทรัพยท์างปัญญา และน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รของตนเอง 
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สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554, 40) ใหค้วามหมายของ “ความรู้” หมายถึง ประสบการณ์
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลาย ๆ เร่ืองท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล โดยท่ีบุคคลนัน่อาจรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัและเม่ือมี
สถานการณ์เกิดข้ึนก็สามารถท่ีจะประเมินสถานการณ์ ประสบการณ์ และน าความรู้ออกมาใชไ้ด ้

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า ความรู้ หมายถึง ความรู้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคล ซ่ึงบุคคลนั่นอาจรู้ตวั
หรือไม่รู้ตวั หรือท่ีมีการสัง่สมมาจากการศึกษา การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ในการเล่าเรียน รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ กระบวนการคิด ความเขา้ใจ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาตนเองและ
เป็นประโยชน์การในสรุปหรือตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 

ความหมายของการจดัการความรู้ มีผูใ้หค้  านิยาม และค าจ  ากดัความไวด้งัน้ี 
วิจารณ์ พานิช (2549, 1-5) กล่าวถึงการจดัการความรู้ ไวด้งัน้ี  
1. การจดัการความรู้มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บ และ 

การเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยดีา้นขอ้มูลและดา้นคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยเพ่ิม
พลงัในการจดัการความรู้ แต่เทคโนโลยดีา้นขอ้มูลและคอมพิวเตอร์โดยตวัของมนัเองไม่ใช่การจดัการ
ความรู้  

2. การจดัการความรู้เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ถา้ไม่มี
การแบ่งปันความรู้ ความพยายามในการจดัการความรู้จะไม่ประสบผลส าเร็จ พฤติกรรมภายในองค์กร
เก่ียวกบัวฒันธรรม พลวตั และวิธีปฏิบติั มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ ประเด็นดา้นวฒันธรรมและสังคม 
มีความส าคญัยิง่ต่อการจดัการความรู้ 

3. การจัดการความรู้ ต้องการผูม้ีภูมิความรู้ความสามารถในการตีความและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ในการสร้างนวตักรรมและเป็นผูน้  าทางความรู้ในองคก์ร รวมทั้งตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญ
ในสาขาใดสาขาหน่ึงส าหรับช่วยแนะน าวิธีประยุกต์ใชก้ารจดัการความรู้ ดงันั้นกิจกรรมเก่ียวกบัคน 
ไดแ้ก่ การดึงดูดคนเก่งและดี การพฒันาคน การติดตามความกา้วหน้าของคน และการดึงคนมีความรู้
ความสามารถไวใ้นองคก์ร ถือเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้  

4. การจดัการความรู้เป็นเร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิผลขององคก์ร การจดัการความรู้
เกิดข้ึนเพราะมีความเช่ือว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความส าเร็จให้แก่องค์กรการประเมิน 
“ตน้ทุนทางปัญญา” (Intellectual Capital) และผลส าเร็จของการประยกุตใ์ชก้ารจดั การความรู้ เป็นดชันี
บอกว่าองคก์รมีการจดัการความรู้อยา่งไดผ้ลหรือไม่  

ภารดร จินดาวงศ ์(2549, 5-6) กล่าวถึงการจดัการความรู้ว่า การจดัการความรู้เป็น
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ท่ีผสมผสานกนั เป็นกระบวนการท่ีสลบัซบัซอ้นในการท่ีจะน าความรู้ท่ีมี
มาสร้าง ขยายผล แบ่งปัน จดัเก็บและใชใ้หเ้กิดประโยชน์ อาจมีโอกาสเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ หรือโดยไม่มี
ขั้นตอนการวางแผนท่ีเป็นระบบ การจดัการความรู้ตอ้งเกิดข้ึนในองคก์ร เน่ืองจากในโลกปัจจุบนัมีการ
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เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศอยู่ในสภาพลน้ หากจดัการ
ความรู้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมก็จะท าใหอ้งคก์รมีความไดเ้ปรียบต่อการแข่งขนั 

ธเนศ เกสรสิริธร (2555, 21) ใหค้วามหมายของ “การจดัการความรู้” หมายถึง การน า
ความรู้ท่ีอยูภ่ายใตต้วับุคคล องคก์รน าออกมาแลกเปล่ียน พฒันา และน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากภายในองค์กร โดยการน าความรู้ออกมาปฏิบัติได้พร้อมกนั เพื่อการ
กระจายความรู้ในองคก์ร คือ ขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญาขององคก์ร ซ่ึงความรู้เหล่าน้ี สามารถ
น ามาพฒันาใหอ้งคก์รเป็นองคก์รท่ีมีความเขม้แข็ง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า การจดัการความรู้หมายถึง กระบวนการรวบรวมความรู้ 
แลกเปล่ียนความรู้ และสร้างความรู้ อาจเป็นความรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ภายในองค์กร และนอก
องคก์ร ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร แลว้น ามาจดัระบบและสร้างวิธีการเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย 
และมีกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการน าความรู้ไปใช ้พร้อมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงความรู้ให้ทนัสมยั  
มีบรรยากาศหรือวฒันธรรมขององค์กรให้เกิดการแบ่งปันความรู้ สนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนและ
กระจายความรู้อยา่งทัว่ถึง 

องค์ประกอบหลกัของการจดัการความรู้ 
บงัอร เสรีรัตน์ (2558, 43) ได้เปรียบเทียบการจัดการความรู้เหมือนปลาทูหน่ึงตวั ซ่ึงมี                  

3 ส่วนต่อเน่ืองสมัพนัธก์นั และในแต่ละส่วนมีผูด้  าเนินการ และภารกิจดงัน้ี 
 

 

 

  

ภาพที่ 2.9 Tuna Model  
  ที่มา : บงัอร เสรีรัตน,์ 2558 
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1. ส่วน “หวัปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย วิสัยทศัน์ หรือ
ทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนท่ีจะท าจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า  “เราจะท า KM                 
ไปเพื่ออะไร” โดย “หัวปลา” น้ีจะตอ้งเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผูด้  าเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี  
“คุณเอ้ือ” และ “คุณอ านวย” คอยช่วยเหลือ  

2. ส่วน “ตวัปลา” (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงถือว่า
เป็นส่วนส าคญั ซ่ึง “คุณอ านวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุน้ให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นท่ีมีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศใน              
การเรียนรู้แบบเป็นทีม ใหเ้กิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดบัความรู้ และเกิดนวตักรรม 

3. ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลงัความรู้” หรือ “ขุม
ความรู้” ท่ีไดจ้ากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ท่ีไดจ้ากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ตวัปลา” ซ่ึงเรา
อาจเก็บส่วนของ “หางปลา” น้ีดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น ICT ซ่ึงเป็นการสกดัความรู้ท่ีซ่อนเร้นใหเ้ป็นความรู้ท่ี
เด่นชดั น าไปเผยแพร่และแลกเปล่ียนหมุนเวียนใช ้พร้อมยกระดบัต่อไป 

ส าหรับบทบาทส าคญัของคุณเอ้ือ คุณอ านวย และคุณกิจ มีดงัน้ี 
คุณเอ้ือ ท าหนา้ท่ีจดัการระบบของการจดัการความรู้ขององคก์ร มีบทบาทดงัน้ี 
1.  ร่วมกบัคุณอ านวย ก  าหนดเป้าหมายของการพฒันาความรู้ของหน่วยงาน 
2.  เช่ือมโยงเป้าหมายของการจดัการความรู้ของหน่วยงาน เขา้กบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

ยทุธศาสตร์ขององคก์ร 
3.  จดัการบริหารแบบแนวราบ และการบริหารแบบเอ้ืออ  านาจ ภายในองคก์ร 
4.  จดัทรัพยากร เช่น เงิน เวลา บุคลากร รวมทั้งระบบเทคโนโลย ีส าหรับร่วมท ากิจกรรม 

ระบบสารทนเทศและการส่ือสาร 
5.  ด าเนินการใหกิ้จกรรมการจดัการความรู้ฝังหรือแฝงอยูใ่นงานประจ าภายนอกองคก์ร 
6.  เช่ือมโยงการจดัการความรู้เขา้กบักิจกรรมดา้นการสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร 
7.  ติดตามและรับรู้ความเคล่ือนไหวของการด าเนินการจดัการความรู้ แสดงท่าที ช่ืนชม 

ให้ค  าแนะน าในบางเร่ืองเพ่ือแสดงความสนใจ รวมทั้งจดัให้มีรางวลัอาจไม่เน้นเป็นส่ิงของ แต่เน้น              
การสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

8.  ร่วมแบ่งปันทกัษะในการเรียนรู้ และทกัษะในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์
ในการด าเนินการจดัการความรู้โดยตรง และเพื่อใหทุ้กคนเห็นคุณค่าของทกัษะดงักล่าว  
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9.  คอยจบัประเด็นจากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ท่ี
เกิดข้ึน ตีความหรือสงัเคราะห์ความรู้ท่ียกระดบันามธรรม และรูปธรรมท่ีเช่ือมกบัวิสยัทศัน์ขององคก์ร 
หรือเช่ือมโยงกบัการปฏิบติังาน และคอยตั้งค  าถามใหเ้กิดความคิดอยูต่ลอดเวลา 

คุณอ านวย ท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการความรู้ บทบาทหลกั คือ
ส่งเสริมใหเ้กิดหารแลกเปล่ียนเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในเชิงกิจกรรม 
เชิงระบบ และเชิงวฒันธรรม โดยมีทกัษะท่ีจ  าเป็นดงัต่อไปน้ี 

1. จุดประกายความคิด การสร้างความกระตือรือร้น 
2. การจดัประชุม 
3. การเป็นวิทยากรกระบวนการ ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือการแบ่งปันความรู้ 
4. มีทกัษะในการจบัประเด็น บนัทึกความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5. รู้จกัและสามารถในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ภายนอก 
6. มีทกัษะในการเขียน 
7. มีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. มีทกัษะการสร้างบรรยากาศ มุ่งมัน่ ช่ืนชม แบ่งปันและเป้าหมาย 
9. มีทกัษะในการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
10. มีทกัษะในการท างานเป็นทีมร่วมกบั “คุณอ านวย” คนอ่ืน ๆ  และร่วมกบั “คุณเอ้ือ” 
11. ส่งเสริมสนับสนุนให้ “คุณกิจ” ไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ร่วมกนั เพ่ือบรรลุ 

“หวัปลา” หรือเป้าหมายขององคก์ร 
คุณกิจ คือ ผูด้  าเนินกิจกรรมจดัการความรู้ เป็นผูม้ีความรู้ชดัแจง้ และเป็นผูท่ี้ตอ้งมา

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการปฏิบติัใหบ้รรลุ เป้าหมาย/หวัปลา ท่ีตั้งไว ้มีทกัษะดงัน้ี 
1. ทกัษะในการฟัง พร้อมท่ีจะรับฟังความรู้ใหม่ ๆ หรือเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 
2. ทกัษะในการพูด มีทกัษะในการบอกความคิด ความรู้สึก ความเขา้ใจหรือการตีความ

ของตนเอง 
3. ทกัษะในการคิดเชิงบวก เป็นทกัษะพ้ืนฐานของทกัษะอ่ืน ๆ  ทั้งหมด ตอ้งฝึกตนเองให้

มีทกัษะในเชิงบวก ช่ืนชม และมองโลกในแง่ดี 
4. ทักษะในการน าความรู้ หรือวิธีการใหม่ ๆ ไปทดลอง คุณกิจท่ีเก่งตอ้งน าความรู้              

ใหม่ ๆ ท่ีไดไ้ปทดลองใชด้ว้ยวิธีของตนเอง 
5. ทกัษะในการสงัเกต วดั นบั เพื่อบนัทึกผลการทดลอง การจดัการความรู้ใหมี้เป้าหมาย

เพื่อให ้“คุณกิจ” หรือกลุ่ม “คุณกิจ” สร้างความรู้ข้ึนเองในการจดัการความรู้ของตนเอง 
6. ทกัษะในการประเมินผลการทดลองดว้ยตนเอง หรือร่วมกบัเพื่อน “คุณกิจ” ดว้ยกนั 
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7. ทกัษะในการจดบนัทึก เป็นการสร้างความต่อเน่ืองของการจดัการความรู้ เพื่อน าการ
บนัทึกกิจกรรม ขอ้มูล และความรู้ไวใ้ชง้าน 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า องคป์ระกอบหลกัในการจดัการความรู้โดยเปรียบเทียบความรู้
เหมือนปลาทูตวัหน่ึง มีอยู ่3 ส่วน ท่ีเรียกว่า “Tuna Model” ไดแ้ก่ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- 
KV) เป็นเป้าหมาย วิสยัทศัน์ หรือทิศทางของการจดัการความรู้ ส่วน “ตวัปลา” (Knowledge Sharing-
KS) คือส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถือเป็นส่วนส าคญั และ ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-
KA) คือส่วนของคลงัความรู้ ท่ีไดเ้ก็บสะสมจากเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ไดจ้ากกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในวิธีท่ีหลากหลาย และโมเดลดงักล่าวมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการจดัการความรู้ไดแ้ก่ คุณ
เอ้ือหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา ท าหน้าท่ีเป็นผูก้  าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจในองค์กร สร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ แลกเปล่ียนทกัษะการเรียนรู้ ติดตามการด าเนินการจดัการความรู้ พร้อมให้
รางวลัเป็นค าช่ืนชม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ คุณอ านวย เป็นผูค้อยอ านวยความสะดวก
ในการจัดการความรู้ โดยจุดประกายความคิดและการเป็นนักเช่ือมโยง ต้องเช่ือมโยงระหว่าง                 
ผูป้ฏิบติั “คุณกิจ” กบัผูบ้ริหาร “คุณเอ้ือ” เช่ือมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร และ
เช่ือมโยงการจดัการความรู้ภายในองคก์ร กบัภายนอกองคก์ร ให้มีทกัษะการเรียนรู้ ดา้นเทคโนโลย ี
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และสุดทา้ย คุณกิจ หรืออาจ
เรียกว่า ผูป้ฏิบติังานของการจดัการความรู้ เพราะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมจดัการความรู้ทั้งหมด ซ่ึง
“คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแทจ้ริง และเป็นผูท่ี้มีความรู้ชัดแจ้ง และเป็นผูท่ี้ต้องมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อใหบ้รรลุถึง เป้าหมาย/หวัปลา ท่ีตั้งไดไ้ว ้ 

กระบวนการของการจดัการความรู้ 
การจัดการความรู้ในองค์ (Knowledge Management, KM) เป็นกระบวนการในการ

สร้าง รวบรวม จดัระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอน ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อใหส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดท้ันเวลาและเหตุการณ์ในปัจจุบนั ส่งผลให้การปฏิบัติงานในองค์กรมี
คุณภาพ เพ่ือเป็นกลไกในการพฒันาองคก์รอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นจึงมีผูใ้ห้กระบวนการจดัการความรู้
ในองคก์รต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

วิจารณ์ พานิช (2549, 9) เสนอกระบวนการจดัการความรู้มี 6 กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
1. การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นต่องานหรือกิจกรรมขององคก์ร  
2. การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 
3. การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ใหเ้หมาะต่อการใชง้าน  
4. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน  
5. การน าประสบการณ์จากการใชค้วามรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้มาบนัทึกไว ้ 
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6. การจดบนัทึก ขุมความรู้ แก่นความรู้ ส าหรับไวใ้ชง้าน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการหรือ  (ก.พ.ร., 2552, 83) ได้เสนอ

กระบวนการการจดัการความรู้มี 7 ขั้นตอน ดงัแผนภาพท่ี 2.10 

 

ภาพที่ 2.10 รูปแบบกระบวนการจดัการความรู้ 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาขา้ราชการ ก.พ.ร, 2552 
 

จากภาพแสดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการจดัการความรู้น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสร้างองค์
ความรู้ ท่ีน าความรู้ไปใช ้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงองคก์ร
จะตอ้งมองภาพรวมของปัจจยัแวดลอ้มภายในองคก์ร ท่ีจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจดัการความรู้ 
โดยน ากระบวนการบริหารจดัการเปล่ียนแปลงมาเช่ือมโยง เพื่อจะผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง
เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีจะท าใหก้ระบวนการจดัการความรู้มีชีวิตหมุนเวียนต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และท าใหก้ารจดัการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผล โดยการจดัท าเป็นแผนการจดัการความรู้ และ
น าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดข้ึนจริง ซ่ึงสามารถอธิบายกระบวนการจดัการความรู้ 7 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การบ่งช้ีความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผูรู้้ท่ีสอดรับกบันโยบาย 
ขอบเขตและเป้าหมายขององคก์ร 
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรอง
ความรู้ท่ีไม่ใชอ้อกจากแหล่งรวบรวม  

3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคดัแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้
ง่ายต่อการเขา้ถึงอยา่งมีขั้นตอน 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่
ซ ้าซอ้น มีความสมบูรณ์ มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ  

5. การเขา้ถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา  
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ คือ การน าความรู้เขา้สู่เวทีแลกเปล่ียนท่ีมีฐานความรู้หรือ

ฐานขอ้มูลรองรับใหง่้ายต่อการเขา้ถึงและสืบคน้ 
7. การเรียนรู้ คือ การใชค้วามรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เป็นวงจรความรู้ท่ีมีการเรียนรู้และ

พฒันาใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่อยูเ่สมอ 
โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า กระบวนการจดัการความรู้ วิธีการท่ีองคก์รตอ้งใหค้วามส าคญักบั

บุคคลท่ีอยูใ่นองคซ่ึ์งเป็นขุมทรัพยท์างความรู้ท่ีส าคญัท่ีสุด เห็นคุณค่าของการจดัการความรู้ มีแนวคิด
ส าคญัในการจดัการความรู้ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญและเป็นความจ าเป็นหลกัขององค์กร สามารถท่ีจะ
เลือกใช้วิธีหรือกระบวนการจัดการองค์ความรู้ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสร้าง
ประสิทธิภาพและพฒันาองคก์รไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการจดัการความรู้ 
นันทรัตน์ เจริญกุล (2553) ศึกษาการจัดการความรู้ พบว่า แนวคิดการจัดการความรู้

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ความ
ตอ้งการของประเทศก่อให้เกิดการแข่งขนักนัด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม ซ่ึงการจัด            
การความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันาบุคคลกรทางการศึกษาให้สามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นปัจเจกบุคคล องค์และชุมชน เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองและพฒันา
คุณภาพของนกัเรียน 

กลัยารัตน์ ธีระธนรัตน์ (2557) ศึกษาการจดัการความรู้ ปัจจยัสู่ความส าเร็จ พบว่า การท่ี
องค์การจะบริหารจดัการองค์การให้ประสบความส าเร็จนั่น โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้และ
รูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่งสู่การเรียนรู้ร่วมกนัของบุคลากรในองค์การ ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถ
น าไปใชเ้ป็น เคร่ืองมือในการพฒันาเปล่ียนแปลงการท างานของบุคลากรได้ โดยเร่ิมจากการจ าแนก
องคก์ารท่ีบริหารนั้น มีวฒันธรรมองคก์ารแบบใดและพิจารณาการพฒันาหรือเสริมสร้างวฒันธรรมท่ี
ตอ้งการดว้ยวิธีใด ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัเป้าหมาย ลกัษณะขององคก์าร สถานการณ์ของการแข่งขนัของแต่ละ
องคก์ารและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีแวดลอ้มองค์การนั้น ดงันั้น จึงไม่มีวฒันธรรมแบบใดท่ี ถือไดว้่าดีท่ีสุดท่ี
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สามารถใชไ้ดก้บัทุกองคก์าร ส่วนดา้นภาวะผูน้  าในองคก์ารนั้น ผูน้  าในองคก์ารตอ้งเป็นแรงขบัเคล่ือน 
ท่ีส าคญั ท่ีกระตุน้ใหทุ้กคนในองคก์ารเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

นารีรัตน์ ธจิตธรรม (2557) ศึกษาการจัดการความรู้โรงเรียนบ้านสันก าแพง อ  าเภอ                      
สันก  าแพง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง  อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการจดัการความรู้ ดา้นภาวะผูน้  าในการจดัการ
ความรู้ ดา้นวฒันธรรมในการจดัการความรู้ ดา้นเทคโนโลยีการจดัการความรู้ และดา้นการวดัผล
การจดัการความรู้ และการใชเ้ทคนิค PMI (Plus Minus Interesting) ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคญัในการ
พฒันาการจดัการความรู้ของโรงเรียนสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ สรุปไดว้่า การจดัการความรู้เป็นกระบวนการ
รวบรวมความรู้ แลกเปล่ียนความรู้ และสร้างองคค์วามรู้ ซ่ึงใหค้วามส าคญักบับุคคลท่ีอยูใ่นองคซ่ึ์งเป็น
ผูท่ี้มีขุมทรัพยท์างความรู้ท่ีส าคญัท่ีสุด เห็นคุณค่าของการจดัการความรู้ มีแนวคิดส าคญัในการจดัการ
ความรู้ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัหลกัขององคก์ร สามารถท่ีจะเลือกใชว้ิธีหรือกระบวนการจดัการองคค์วามรู้ท่ี
เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และสร้างประสิทธิภาพและพฒันาองคก์รไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้
ในอนาคต  
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization, LO) 
ปีเตอร์ เชงก้ี (Senge, 1990, 3) ใหค้วามหมายขององคก์รแห่งการเรียนรู้หมายถึง องค์กร

ท่ีมีสมาชิกขยายขีดความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบั
องคก์ร เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีบุคคลในระดบัต่าง ๆ ตอ้งการอย่างแทจ้ริง  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส่งเสริม
การสร้างและขยายรูปแบบทางความคิดใหม่ ๆ ในการสร้างแรงบนัดาลใจ และเป็นองค์กรท่ีผูค้น
เรียนรู้ถึงวิธีการในการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

เดวิล เอ การ์วิล (Gavin, 1993, 78-91) ใหค้วามหมายขององคก์รแห่ง การเรียนรู้หมายถึง 
องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะในการสร้างสรรค์ แสวงหา การได้มาซ่ึงความรู้ การถ่ายโอน
ความรู้ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากความรู้ใหม่  และการเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ 
อยา่งถ่องแท ้

มิเชล มาร์ควอตส์ (Marquardt, 1994, 19) ใหค้วามหมายขององคก์รแห่ง การเรียนรู้หมายถึง 
องคก์รท่ีมีบรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นพลวตั มีการปรับเปล่ียน
องคก์ารอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการเก็บรวบรวม การจดัการ และการใชค้วามรู้เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จขององคก์ร 
และใชค้วามรู้เป็นเคร่ืองมือไปสู่ความส าเร็จควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2550, 17) ใหค้วามหมายขององคก์รแห่ง
การเรียนรู้ หมายถึง องคก์รท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ความรู้เพื่อท่ีจะน าไปสู่การเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า องคก์รแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องคก์รท่ีมีความปรารถนาในการ
ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อการพฒันาการท างาน มีการแบ่งปันความคิดในการท างาน มีการปรับตวัให้
เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อให้บุคลากรทุกระดบัเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนสร้าง
ค่านิยมเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมและทดลองท าส่ิงใหม่ ๆ  จนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร เพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และองคก์ร ตามล าดบั  

องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้   
กมลรัตน์ วชัรินทร์ (ม.ป.ป., 1) กล่าวถึงองคป์ระกอบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มี 5 องคป์ระกอบ 

ดงัน้ี 
1. การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ประกอบด้วย 3 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1.1 ระดบัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ระดบับุคคล การเรียนรู้ระดบักลุ่ม และการ

เรียนรู้ระดบัองคก์าร 
1.2 ประเภทของการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากการปรับตวั การเรียนรู้จากการ

คาดการณ์ การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
1.3 ทกัษะการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ บุคคลรอบรู้  (Personal Mastery) 

แบบแผนทางความคิด (Mental Model) การมีวิสยัทศัน์ร่วม (Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
(Team Learning) การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) และการสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)  

2. องค์การ (Organization) หรือการปรับเปล่ียนองค์การ (Organization Transformation) 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ วิสยัทศัน์ วฒันธรรมองคก์าร กลยทุธ ์และโครงสร้าง 

3. สมาชิกในองค์การ (People) หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล (People Empowerment) 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร ผูบ้ริหาร / ผูน้  า ผูรั้บบริการ/ลูกคา้ คู่ค้า พนัธมิตร / 
หุน้ส่วน และชุมชน 

4. ความรู้ (Knowledge) หรือการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบดว้ย 
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ และการถ่ายโอนความรู้และการใชป้ระโยชน์ 

5. เทคโนโลยี (Technology) หรือการน าเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application) 
ประกอบดว้ย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพ้ืนฐานของการเรียนรู้ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สนบัสนุนการปฏิบติังาน 



57 

 

สรุปอาจกล่าวไดว้า่ องคป์ระกอบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นองคก์รท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากความ
ร่วมมือของสมาชิกในองคก์ร ท่ีมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเอง และองคก์รใหก้า้วไปสู่การเป็นองค์กรท่ี
สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงซ่ึงการท่ีจะปรับเปล่ียนองค์กรสู่ความเป็น Learning Organization ตอ้ง
ค านึงถึงเป้าหมายและภาระหน้าท่ีขององค์กรเป็นหลกั บุคลากรในองค์กรตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนัมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน ท่ีส าคัญสมาชิกต้องมีการท างานเป็นทีม มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั 

แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กมลรัตน์ วชัรินทร์ (ม.ป.ป., 4) ใหแ้นวทางในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเร่ิมตน้ 
คนในองคก์รจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบติั และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ 

2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง ความเช่ือ ทศันคติท่ีแสดงถึง               
วุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) ท่ีไดจ้ากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดท่ีท าให้
บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการท าความเขา้ใจ วินิจฉยั ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. การมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทศันคติร่วมของคนใน
องคก์ร ใหส้ามารถมองเห็นภาพและมีความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั 

4. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิก
ในลกัษณะกลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีจะตอ้งท าใหเ้กิดข้ึนเพ่ือใหมี้การถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์กนัอยา่งสม ่าเสมอ 

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การท่ีคนในองค์กรมี
ความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพนัธ์กันเป็นระบบโดยรวม (Total 
System) ไดอ้ย่างเขา้ใจ แลว้สามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ท่ีจะน าไปวางแผนและด าเนิน            
การท าส่วนยอ่ย ๆ นั้นใหเ้สร็จทีละส่วน 

สรุปอาจกล่าวไดว้่า แนวทางในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้นัน่ เกิดจากการเรียนรู้ของ
บุคคลในองคก์ร องคก์รตอ้งมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั มีเป้าหมายหรือจุดหมายร่วมกนั มีการท างานอย่างเป็น
ระบบ กล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง มีการเรียนรู้จากอดีต โดยการบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถน ามา
เปรียบเทียบศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และน ามาปรับปรุง ทดลองปฏิบติั เพ่ือหาแนวทางหรือ
องคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร  มีการเรียนรู้จากผูอ่ื้น รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้ โดยการแลกเปล่ียน
ความรู้ร่วมกนัจากประสบการณ์ของสมาชิกในองคก์ร 
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งานวจิยัที่เกีย่วข้องขององค์การแห่งการเรียนรู้  
สุรัตน์  ดวงชาทม (2549) ศึกษาการพฒันาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า ไดก้ารก าหนดจุดมุ่งหมาย ดชันีช้ีวดั และ
เป้าหมายในการพฒันานั้น เร่ิมจากการใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัในการพฒันาองค์การสู่ความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัสมาชิกทุกคนในหน่วยงาน โดยการอบรมและศึกษาดูงาน จากนั้นได้
ร่วมกนัวิเคราะห์องค์การ (SWOT Analysis) เพื่อให้ไดแ้นวทางในการพฒันาและรู้สภาพความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของตนก่อนการพฒันา  

ชาตรี ธรรมธุรส (2550 - 2551) ศึกษารูปแบบการพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา 
โรงเรียนบา้นเขาเตียน มิตรภาพ 134 พบว่า สภาพการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และระดบัปัจจยัในการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นเขาเตียน มิตรภาพท่ี 134 มีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัต ่า 
เน่ืองจากปัจจยัทางการบริหารท่ีมีผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้เรียงล  าดบัจากมากสุดไปน้อยสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ ์ดา้นโครงสร้างองคก์รและช่องทางการส่ือสาร ดา้น
ผูบ้ริหาร ดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร ดา้นประสิทธิผลการด าเนินงานและคุณภาพ ดา้นการ
ปฏิบติังานของบุคคลและทีมงานการเพ่ิมอ  านาจและความรับผิดชอบในงาน ดา้นการพฒันาบุคลากร
และทีมงาน ดา้นการจูงใจ ดา้นเทคโนโลย/ี ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ และการปฏิบติังาน 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ สรุปได้ว่า ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น
องคก์รท่ีส่งเสริมใหส้มาชิกในองคก์ร ไดเ้รียนรู้พฤติกรรม การปฏิบติังานในหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายให้
มีการศึกษาพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีการบริหารงานในแนวราบให้ความส าคญัของสมาชิกใน
องคก์รแต่ละส่วนตามหนา้ท่ีรับผดิชอบ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยงานมีความ
แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละองคก์ร แต่ส่ิงส าคญัท่ีส่งผลคือให้เกิดการพฒันาบุคลากรใน
องคก์รใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 
ระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring) และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ความหมายของระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring) 
อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (2552, 1) ใหค้วามหมายของ ระบบพ่ีล้ียง (Mentoring) หมายถึง พ่ีเล้ียง

ท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเป็นท่ียอมรับ ท่ีสามารถให้ค  าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือครู ให้
พฒันาศกัยภาพสูงข้ึน เพ่ือสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพพ่ีเล้ียงหรือ Mentor จะดูแล
ครู ดังนั้นครูจะได้รับการดูแลจากพ่ีเล้ียง เรียกว่า Mentee บางองค์กรจะเรียกระบบพ่ีเล้ียง หรือ 
Mentoring System น้ีว่า Buddy System เป็นระบบท่ีพี่จะต้องดูแลเอาใจใส่รุ่นน้อง คอยให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาแนะน า เมื่อครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) มีปัญหา สถานศึกษา
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สามารถก าหนดให้มีระบบการเป็นพ่ีเล้ียงให้กบัครูท่ีเขา้มาท างานใหม่ผู ้เป็นพ่ีเล้ียง (Mentor) จะเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูนิ้เทศภายในครูตน้แบบ หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดั
การศึกษา ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการจดัการศึกษา ทั้งน้ี คุณสมบติัหลกัท่ีส าคญัท่ี
บุคคลท่ีเป็นพ่ีเล้ียง (Mentor) ท่ีท าหน้าท่ีเล้ียงให้แก่ครูใหม่นั้น จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีทัศนคติ หรือ
ความคิดในเชิงบวก (Positive Thinking) มีความประพฤติดี สามารถปฏิบติัตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ ครูท่ี
ไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) ไดบ้ทบาทและหน้าท่ีท่ีส าคญัของพ่ีเล้ียง (Mentor) ได้แก่ การ
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการจดัการศึกษา ให้แก่ครูใหม่ไดรั้บรู้ รวมถึงจะตอ้งเป็น
ผูใ้หค้  าปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการปฏิบติัตน เพ่ือปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมองค์กร และการ
ตรวจสอบและติดตามผลการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจกบัครูใหม่ดว้ย 

ยอดหทยั เทพธรานนท ์และประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (2552, 18) ให้ความหมายของระบบ          
พ่ีเล้ียงในองคก์รว่า พ่ีเล้ียงซ่ึงใกลเ้คียงและส่ือความหมายในสังคมไทยใชค้  าว่าพ่ีเล้ียงมานานแลว้ เช่น              
พ่ีเล้ียงนกักีฬา พ่ีเล้ียงนกัมวย หรือแมก้ระทัง่พ่ีเล้ียงท่ีเล้ียงเด็กตามบา้น อย่างไรก็ตามเพ่ิงจะใชค้  าว่าพ่ี
เล้ียงในวงการศึกษาและวิจยัเม่ือไม่นานมาน้ีเอง ค าดั้งเดิมท่ีใชใ้นสถาบนัการศึกษาและมีความหมาย
คลา้ย ๆ  กนัคือ “Adviser” ซ่ึงภาษาไทยใชว้่า อาจารยท่ี์ปรึกษา ความจริงแลว้ “Adviser” และ “Mentor” มี
ความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง โดย “Mentor” จะท าหนา้ท่ี “Mentoring” คือ ใหค้  าปรึกษา แนะน าในเร่ืองต่าง ๆ  
อยา่งใกลชิ้ด ช่วยเหลือใหก้  าลงัใจ เป็นพิเศษ เป็นส่วนตวัมากกว่า มุ่งเน้นให้คนท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลมี
ความแข็งแกร่ง เช่ือมัน่ในตวัเอง สามารถท างานไดเ้องตามล าพงัและประสบความส าเร็จดงัท่ีตั้งเป้าหมาย
ไวซ่ึ้งผดิกบั “Adviser” ซ่ึงท าหนา้ท่ี “Advising” ซ่ึงมีลกัษณะออกไปในทางใหค้  าปรึกษา ค าแนะนาตาม
หนา้ท่ีไม่มีจิตใจผกูผนัใด ๆ  ท าใหเ้ห็นชดัว่าอาจารยบ์างท่านเป็น “Adviser” ได ้แต่เป็น “Mentor” ไม่ได ้ 

วรรณวรางค ์ทพัเสนีย (2553, 45 - 49) เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบตวัต่อตวั แบบ
ระยะยาวจากเพื่อนร่วมงานท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์และความเขา้ใจงานไปยงัพนกังานใหม่หรือเพื่อน
ร่วมงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีนอ้ยกว่า โดยพ่ีเล้ียงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นหวัหนา้งานแต่อาจจะเป็น
เพื่อนร่วมงานท่ีมีต  าแหน่งสูงกว่าและประสบการณ์มากกว่า ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่าง
หน่วยงานกนั  

ลดัดา ศิลาน้อย และคณะ (2556, 1) ให้ความหมายของพ่ีเล้ียง (Mentor) คือ ผูม้ีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือมีความประพฤติ  ตลอดจนวิถีชีวิตท่ีเป็นท่ียอมรับเป็นผูใ้ห้ความ
ช่วยเหลือ ตั้งแต่การใหข้อ้มูล การใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรึกษา ตลอดถึงเป็นตวัแบบเพ่ือให้ “น้องเล้ียง” 
เพ่ิม ความสามารถในดา้นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิหรือพฒันางาน โดยท่ีสาระการเรียนรู้จะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
กบังาน โดยตรงแต่เป็นการเรียนรู้เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัชีวิตเป็น องค์รวมทั้งในเร่ืองความเช่ือ ค่านิยม 
ทศันคติตลอดถึง การแสดงออกทางดา้นต่าง ๆ ท่ีช่วยให้บุคคลสามารถ ปรับตน ด ารงตนเห็นช่อง
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ทางการพฒันาตน พฒันางาน ซ่ึงจะไม่มีการก าหนดประเด็นหรือมาตรฐานไวล่้วงหน้า เพราะแปร
เปล่ียนไปตามบุคคลหรือสถานการณ์  

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้มีความสามารถ                
มีประสบการณ์ในเร่ืองนัน่ ๆ หรือเป็นท่ียอมรับ หรือผูบ้ริหารในหน่วยงาน ให้ค  าปรึกษา แนะน า และ
ช่วยเหลือรุ่นนอ้งหรือผูท่ี้อยูใ่นระดบัต ่ากว่า (Mentee)ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน เพ่ือให้มี
ศกัยภาพสูงข้ึน ซ่ึงพ่ีเล้ียงจะเป็นตน้แบบหรือตัวแบบให้กบัครูท่ีได้รับการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) 
รวมทั้งใหก้  าลงัใจในการพฒันาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างาน พร้อมกบัสนับสนุน ให้ความ
ช่วยเหลือครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) อยา่งเป็นกลัยาณมิตร 

รูปแบบของระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring) 
มิลเลอร์ (Miller, 2002, 40-41 อา้งถึงใน เฉลิมชยั พนัธเ์ลิศ 2549, 10) กล่าวถึงระบบพ่ีเล้ียง ท่ี

มีการน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในหลายสาขาวชิา ซ่ึงมีการจดัในหลายลกัษณะ ในการจดักลุ่มของรูปแบบ
ระบบพ่ีเล้ียงอาจจดัโดยใชเ้กณฑใ์นการแบ่ง 4 แนวทางดงัน้ี 

1. การจัดกลุ่มตามเป้าหมายของโปรแกรม เป็นเป้าหมายหลกัของโปรแกรม ได้แก่ 
โปรแกรมเพื่อพฒันา (Development Mentoring) โปรแกรมท่ีสัมพนัธ์กบัการท างาน (Work – Related 
Mentoring) และระบบพ่ีเล้ียงเก่ียวกบัเน้ือหาสาระ (Subject – Focused Mentoring) การจดัแบ่งดว้ยวิธีการ
น้ีอาจไม่ชดัเจน เน่ืองจากโปรแกรมส่วนใหญ่เน้นไปเพ่ือพฒันา ซ่ึงมีเป้าหมายหลายอย่างและไม่ไดม้ี
เป้าหมายเฉพาะ 

2. การจดักลุ่มตามลกัษณะของ Mentee ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นวิธีการท่ีง่ายในการ
จ าแนกกลุ่มตามเป้าหมายในการพฒันาว่าเป็นกลุ่มใด เช่น นักเรียนในกลุ่มเส่ียง (At – Risk 
Mentoring Program) นกัเรียนชนกลุ่มนอ้ย (Minority Ethic Mentoring Program) และในกลุ่มธุรกิจ 
(Work – Experience Mentoring Program) 

3. การจดักลุ่มตามลกัษณะของ Mentor ตามลกัษณะของผูท่ี้ท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียง เช่น 
การน าบุคคลในชุมชนเขา้มาเป็นพ่ีเล้ียงให้กบันักเรียน (Community Mentoring Program) การให้
บริษทั เขา้มาพฒันาทกัษะการจดัการให้กบัครู (Business Mentoring Program) ในการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาใหน้กัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ดูแลนกัศึกษาท่ีเขา้มาใหม่หรือมีประสบการณ์ท่ีน้อย
กว่า (Student Mentoring Program) หรืออาจจดักลุ่มนักเรียนท่ีมีอายุน้อยหรือระดบัชั้นเดียวกนัให้
ดูแลกนัและกนั (Peer Mentoring Program) และรูปแบการเป็นพ่ีเล้ียงโดยครูในโรงเรียน (Teacher 
Mentoring Program) สามารถจดักลุ่มใหญ่ได ้2 กลุ่ม คือ โปรแกรมภายนอก (External Program) 
คือพ่ีเล้ียงท่ีมาจากองคก์รภายนอก และพ่ีเล้ียงท่ีอยูภ่ายในองคก์ร (Internal Program) 
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4. การจดักลุ่มตามลกัษณะของโปรแกรม ไดแ้ก่ โปรแกรมแบบหน่ึงต่อหน่ึงหรือแบบกลุ่ม 
(One– to –One or Group Program) โปรแกรมแบบจดัเป็นกลุ่มเรียนรู้ มีการพบปะกนัในสถานท่ีท างาน
หรือสถานท่ีสาธารณะ (Site- Based or Community- Based Program) จดัตามความถ่ีในการพบปะหรือ
ความเขม้ขน้ของงาน เช่นการพบปะกนัทุกสปัดาห์ใชเ้วลารวมกนัเป็นปี (Long-Term Intensive Program) 
หรือการแบ่งตามโครงสร้างของโปรแกรม 

ซ่ึงลกัษณะการส่งเสริมของพ่ีเล้ียงในการจบัคู่ระหว่างพ่ีเล้ียงและครูท่ีไดรั้บการดูแลจาก               
พ่ีเล้ียง (Mentee) พบว่ามีการน าไปใชใ้นหลายลกัษณะ ดงัน้ีนกัเรียนท่ีเรียนเก่งเป็นพ่ีเล้ียงใหเ้พ่ือนท่ีเรียน
อ่อนกว่า ช่วยในการทบทวนบทเรียน แนะน า หรืออธิบายการท าการบา้น ครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
สอน รับผิดชอบดูแลครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าให้สามารถพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
ผูป้กครองท่ีมีความรู้ในการอบรมเล้ียงดูลูก เป็นพ่ีเล้ียงใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองคนอ่ืน ๆ  ท่ีมีปัญหาในการ
อบรมเล้ียงดู ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ เป็นพ่ีเล้ียงให้ความรู้ หรือช่วยงาน
บริหารแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาอ่ืนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ 

ซ่ึงเมื่อพิจารณาลกัษณะความสมัพนัธใ์นระบบพ่ีเล้ียงไดจ้ดักลุ่มพ่ีเล้ียงไว ้5 รูปแบบดงัน้ี 
1. ระบบพ่ีเล้ียงแบบดั้งเดิม (Classic Mentoring) เป็นความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง ท่ีผูม้ี

ประสบการณ์จดัการส่งเสริม แนะน า แก่ผูท่ี้เด็กกว่า หรืออาจมีประสบการณ์น้อยกว่า มกัเกิดข้ึนใน
บริบทของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองท่ีน่าสนใจ พ่ีเล้ียงจะแสดงบทบาทในลกัษณะของแม่แบบ (Role 
Model) และผูดู้แลท่ีเป็นพิเศษ ซ่ึงในอดีตเป็นรูปแบบท่ีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามดูแล ผูท่ี้มาฝึกงานในสถาน
ประกอบการ แต่ปัจจุบนัเป็นลกัษณะของพ่ีเล้ียงและผูรั้บการดูแลท่ีมีความใกลชิ้ดและเป็นกลัยาณมิตร
มากข้ึน  

2. ระบบพ่ีเล้ียงแบบกลุ่ม (Individual-Team Mentoring) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีผูรั้บการดูแล
มองหาผูใ้หค้วามช่วยเหลือ แนะน า อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยพ่ีเล้ียงเป็นผูท่ี้ไดรั้บความนบัถือ 
มีประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง และเขา้ใจความคาดหวงัของผูท่ี้ดูแลอยู่ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีช่วย
ใหก้ลุ่มบุคคลไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั นอกเหนือจากท่ีไดรั้บจากพ่ีเล้ียง 

3. ระบบพ่ีเล้ียงแบบเพ่ือนกบัเพ่ือน (Friend-to-Friend Mentoring) เป็นความสัมพนัธ์ของ
เพื่อนร่วมงานท่ีแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้และการปฏิบติังาน เหมาะกบักลุ่มท่ีไม่ค่อยวางใจกบัผูท่ี้ใหญ่
กว่า เป็นความสมัพนัธใ์นแนวระนาบจากกลุ่มคนท่ีเท่าเทียมกนัมากกว่า 

4. ระบบพ่ีเล้ียงแบบกลุ่มเพ่ือน (Peer-Group Mentoring) เป็นความสัมพนัธ์แบบกลุ่มเพื่อน 
คลา้ยกบัแบบท่ี 3 ระบบแบเพื่อนกบัเพื่อน ใชก้บับริบทของประเด็นท่ีตอ้งการพฒันาเป็นพิเศษ เช่น 
กลุ่มท่ีตอ้งการเลิกยาเสพติด 
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5. ระบบพ่ีเล้ียงท่ีมีความสัมพนัธ์ระยะยาว (Long-Term Relationship Mentoring) เป็น
ความสมัพนัธท่ี์คลา้ยกบัระบบพ่ีเล้ียงแบบดั้งเดิม ใชก้บักลุ่มท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก และทา้ทายอ านาจ 
และใชก้บังานท่ีตอ้งการสร้างความสมัพนัธแ์ละความไวว้างใจ 

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข (2554, 1) ไดก้  าหนดรูปแบบของระบบพ่ีเล้ียงไว ้                   
2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. รูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงแบบคู่ รูปแบบของ Mentoring ในยคุแรกจะเป็น “แบบคู่” คือ จบัคู่
กนัระหว่าง Mentor 1 คน ต่อ Mentee 1 คน หรือ 2 คน หรือเรียกว่า “พี่ใคร พี่มนั นอ้งใคร นอ้งมนั” และ
ต่อมาก็ได้พฒันาระบบพ่ีเล้ียงใหม่ เน่ืองจากมีข้อจ  ากัดหลายประการท่ีท าให้การก าหนดรูปแบบ 
Mentoring แบบคู่ ไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากหาพ่ีเล้ียง (Mentor) ไดไ้ม่เพียงพอกบัจ านวนครูท่ี
ไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) เพราะพ่ีเล้ียง (Mentor) หายาก และครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง
(Mentee) ไดเ้รียนรู้หรือไดรั้บค าแนะน าจากพ่ีเล้ียง (Mentor) เพียงคนเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการพฒันา
ใหค้รูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) มีแนวคิดและมุมมองท่ีแตกต่างออกไป 

2. รูปแบบการเป็นพ่ีเล้ียงแบบกลุ่ม ระบบพ่ีเล้ียงแบบกลุ่มถือว่า “Mentor” คือ Learning 
Leader โดย Mentor จะก าหนดประเด็นการใหค้  าแนะน า ซ่ึงนอกจากจะไดแ้บ่งปันความรู้แก่รุ่นนอ้งเป็น
กลุ่ม วิธีการน้ียงัเป็นการพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีมใหแ้ก่กลุ่มของ Mentor ท่ีมารวมตวัแลกเปล่ียน
ขอ้มูล เน้ือหาความรู้  สรุปประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะน าไปถ่ายถอดให้แก่ Mentee ดว้ย ซ่ึงกลุ่ม Mentor ท่ีมา
รวมตวักนักจ็ะกลายเป็นกลุ่มแห่งการเรียนรู้ (Learning Group) ซ่ึงคลา้ยกบั Learning Team ใน Learning 
Organization ของ Peter Senge ท่ีกล่าวว่า เมื่อทีมเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริงแลว้ ผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่เพียง
ก่อให้เกิดผลงานท่ีดีข้ึนเท่านั่น แต่สมาชิกแต่ละคนในทีมก็เจริญกา้วหน้าเร็วข้ึนด้วย ในกลุ่มแห่ง                 
การเรียนรู้ Mentee ซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มจะมีโอกาสเรียนรู้จากเพื่อนสมาชิกดว้ยกันและกนัจาก 
Mentor ดว้ย 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า รูปแบบของระบบพ่ีเล้ียงในบริบทของประเทศไทยนั้น โดยเฉพาะ
การพฒันาครูในสถานศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่มกัมีพ่ีเล้ียงตามธรรมชาติ กล่าวคือ นอกจากครูท่ีมีอายรุาชการ
มาก มีประสบการณ์ในการท างาน และการสอนมาเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัครูในดา้นต่าง ๆ โดยให้ค  าปรึกษา 
แนะน าทางดา้นวิชาการ การจดัการเรียนการสอน และการด าเนินชีวิต ในแง่ของการจดัการเรียนการสอน
ก็อาจมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชานัน่ ๆ  หรือวิธีการสอนท่ีเป็นแบบอยา่งและใหค้  าแนะน ากบัครูท่านอ่ืนได ้
แต่อาจจะไม่เป็นระบบท่ีโครงสร้างท่ีชดัเจนเป็นรูปแบบพ่ีเล้ียงท่ีอยู่ในองค์กร ส่วนพ่ีเล้ียงท่ีอยู่นอก
องคก์รในเชิงโครงสร้าง คือบทบาทของศึกษานิเทศก ์ท่ีเป็นบทบาทหน่ึงในการเป็นพ่ีเล้ียง อาจกล่าวได้
ว่ารูปแบบของระบบพ่ีเล้ียงไดแ้ก่ (1) ระบบพ่ีเล้ียงแบบดั้งเดิม (Classic Mentoring) เป็นความสัมพนัธ์
แบบหน่ึงต่อหน่ึง ท่ีผูม้ีประสบการณ์จดัการส่งเสริม แนะน า แก่ผูท่ี้เด็กกว่า หรืออาจมีประสบการณ์
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นอ้ยกว่า มกัเกิดข้ึนในบริบทของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองท่ีน่าสนใจ (2) ระบบพ่ีเล้ียงแบบกลุ่ม 
(Individual-Team Mentoring) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีผูรั้บการดูแลมองหาผูใ้ห้ความช่วยเหลือ แนะน า                
ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีช่วยใหก้ลุ่มบุคคลไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั (3) ระบบพ่ีเล้ียงแบบเพ่ือนกบัเพื่อน 
(Friend-to-Friend Mentoring) เป็นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานท่ีแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้และ                
การปฏิบัติงาน เหมาะกับกลุ่มท่ีไม่ค่อยวางใจกบัผูท่ี้ใหญ่กว่า เป็นความสัมพนัธ์ในกลุ่มท่ีมีความ                   
เท่าเทียมกนั (4) ระบบพ่ีเล้ียงแบบกลุ่มเพือ่น (Peer-Group Mentoring) เป็นความสมัพนัธแ์บบกลุ่มเพื่อน 
ใชใ้นการพฒันาท่ีเป็นพิเศษ และ (5) ระบบพ่ีเล้ียงท่ีมีความสมัพนัธ์ระยะยาว (Long-Term Relationship 
Mentoring) ใช้กับกลุ่มท่ีเปล่ียนแปลงได้ยาก และท้าทายอ านาจ และใช้กับงานท่ีต้องการสร้าง
ความสมัพนัธแ์ละความไวว้างใจ ซ่ึงรูปแบบของระบบพ่ีเล้ียงจะช่วยในการพฒันาครูในสถานศึกษา
ข้ึนอยูก่บับริบทของสถานศึกษานั้น ๆ ท่ีสามารถน ามาพฒันาครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในดา้นการ
จดัการเรียนรู้ของนกัเรียน และพฒันาในเร่ืองความสมัพนัธข์องการท างานอยา่งเป็นกลัยาณมิตร 

บทบาทของพีเ่ลีย้ง 
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข (2554, 1) อธิบายบทบาทของการเป็นพ่ีเล้ียงท่ีช่วย

ในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่ม หรือช่วยเป็นรายบุคคล ซ่ึงปกติพ่ีเล้ียงมักเป็นผูท่ี้ มี
ประสบการณ์มากกว่า หรือมีความสามารถเฉพาะทางท่ีเป็นแบบอย่างให้แก่ผูอ่ื้นได้ และเ ป็นท่ี
เคารพนบัถือ ซ่ึงในองคก์รแห่งการเรียนรู้ซ่ึงทุกคนตอ้งเรียนรู้ไปพร้อมกนัเป็นทีมนั้น Mentoring มี
ความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชพ้ฒันาบุคคลในองคก์รไดดี้โดยพ่ีเล้ียง (Mentor) หรือผูน้  าในการเรียนรู้ 
(Learning Leader) จะท าหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. ผูน้  าทาง (Guide) เป็นผูค้อยช้ีช่องทางแก่กลุ่มครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) และ
คอยเตือนให้ระมดัระวงัจุดอนัตราย แต่จะไม่เป็นผูต้ ัดสินใจเลือกทางให้ จะช่วยให้กลุ่มมองเห็น
ภาพพจน์ขององคก์รในอนาคต เพื่อกลุ่มยอ้นไปดูความกา้วหนา้ในงานจนอยูใ่นต าแหน่งปัจจุบนั ไดใ้ช้
ทกัษะ วิธีการและพฤติกรรมท่ีดีหรือไม่ดีอยา่งไรบา้ง นอกจากน้ียงัคอยตั้งค  าถามท่ีกระตุน้ให้กลุ่มหา
ค าตอบซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มสามารถมองเห็นกลยทุธแ์ละเทคนิคใหม่ ๆ ท่ีจะน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไดก้ารเรียนรู้ครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) ไม่ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น 
แต่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Mentee อ่ืน ๆ ในกลุ่ม 

2. ผูร่้วมทาง (Ally) เป็นพนัธมิตรท่ีคอยใหข้อ้มูลแก่ ครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) 
แต่ละคนในกลุ่มว่า บุคคลนอกกลุ่มเขามองจุดอ่อน จุดแข็งของครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) 
แต่ละคนอยา่งไร หากครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) เล่าถึงปัญหาของตนก็จะฟังอย่างตั้งใจ                 
เห็นอก เห็นใจ แลว้ใหข้อ้มูลความเห็นทั้งทางดีและทางไม่ดีอยา่งตรงไปตรงมาและเป็นมิตร 
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3. ผูส่้องทาง (Catalyst) เป็นผูก้ระตุน้ใหก้ลุ่มมองภาพวิสัยทศัน์ขององค์กรและอนาคต
ของตนเองช้ีใหเ้ห็นว่าในอนาคตจะมีอะไรท่ีเป็นไปไดเ้กิดข้ึนบา้ง แทนการคาดการณ์ การมองภาพ
ในอนาคตนั้นใหม้องออกไปนอกแวดวงการท างานของแต่ละคนดว้ย 

4. ผูแ้ผว้ทาง (Savvy Insider Mentor) เป็นผูซ่ึ้งอยู่ในหน่วยงานมานาน พอจะรู้ว่างาน  
ต่าง ๆ ในหน่วยงานประสบความส าเร็จไดอ้ย่างไร รู้ลู่ทางว่าหากครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง 
(Mentee) ในกลุ่มแต่ละคนจะกา้วหน้า บรรลุเป้าหมายท่ีก  าหนดไวจ้ะตอ้งเดินไปทางไหน  จะเป็น
ผูท้  าหนา้ท่ีเช่ือมโยงครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) กบับุคคลอ่ืนในองคก์รท่ีสามารถช่วยให้
ครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) เกิดการเรียนรู้ได ้

5. ผูใ้ห้ทาง (Advocate) ในขณะท่ีกลุ่มเกิดการเรียนรู้นั้น สมาชิกจะเร่ิมมองเห็นว่าตนเอง
สามารถผลกัดนั ความเจริญกา้วหนา้และพฒันาแผนความกา้วหนา้ไดด้ว้ยตนเองพ่ีเล้ียง (Mentor) จะท า
หน้าท่ีช่วยให้ครูท่ีได้รับการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) ไดม้ีโอกาสแสดงความสามารถให้เห็นเป็น
ประจกัษแ์ก่ผูบ้งัคบับญัชา (Visibility) เช่น เมื่อครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) เสนอโครงการ
ปฏิบติังานท่ีเห็นว่าดี ก็พยายามผลกัดนัใหโ้ครงการนั้นไดรั้บอนุมติัใหด้  าเนินการได ้เพื่อครูท่ีไดรั้บการ
ดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) จะไดม้ีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ 

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า บทบาทของพ่ีเล้ียงท่ีช่วยในการพฒันาบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่ม 
หรือช่วยพฒันาเป็นรายบุคคล ซ่ึงปกติพ่ีเล้ียงมกัเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์มากกว่า หรือมีความสามารถ
เฉพาะทางท่ีเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้และเป็นท่ีเคารพนบัถือ จะท าหนา้ท่ีดงัน้ี (1) เป็นผูน้  าทาง ท่ีให้
ค  าแนะน าช้ีช่องทางในการปฏิบัติงาน และคอยเตือนถึงส่ิงท่ีต้องระมดัระวงัท่ีอาจเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติังาน รวมถึงการตั้งค  าถามให้นักเรียนพยายามหาค าตอบดว้ยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ (2) ผูร่้วมทาง เป็นพนัธมิตรในการปฏิบติังานร่วมกนั คอยรับฟังปัญหาอยา่งตั้งใจ เห็นอก
เห็นใจ และใหข้อ้มูลในทางท่ีดีและไม่ดีอยา่งตรงไปตรงมาและเป็นกลัยาณมิตร และเห็นถึงจุดอ่อนและ
จุดแข็งของครูท่ีได้รับการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) ของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร (3) ผูส่้องทาง เป็น                  
ผูก้ระตุน้ใหก้ลุ่มมองเห็นภาพวิสัยทศัน์ขององค์กรและอนาคตของตนเองช้ีให้เห็นว่าในอนาคตจะมี
อะไรท่ีเป็นไปไดเ้กิดข้ึนบ้าง แทนการคาดการณ์ การมองภาพในอนาคตนั้นให้มองออกไปนอก                   
แวดวงการท างานของแต่ละคน (4) ผูท่ี้ให้ค  าปรึกษาท่ีมีความช านาญ เป็นผูท่ี้อยู่ในหน่วยงานหรือ
องค์กรมานาน พอจะเห็นลู่ทางสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูท่ีได้รับการดูแลจากพ่ีเล้ียง
(Mentee) และเป็นผูท้  าหนา้ท่ีเช่ือมโยงครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) กบับุคคลอ่ืนในองคก์รท่ี
สามารถช่วยให ้ครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) เกิดการเรียนรู้ และ (5) ผูใ้หท้าง เป็นผูท่ี้ผลกัดนั
ความเจริญกา้วหนา้และพฒันาแผนความกา้วหนา้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงพ่ีเล้ียง (Mentor) จะท าหนา้ท่ีช่วยให ้
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ครูท่ีไดรั้บการดูแลจากพ่ีเล้ียง (Mentee) ไดม้ีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถให้เห็นเป็นประจกัษ์แก่
ผูบ้งัคบับญัชา ท่ีช่วยการในการผลกัดนัแนวคิดโครงการใหไ้ดรั้บการอนุมติัและน าไปสู่การปฏิบติั    

คุณลกัษณะของพีเ่ลีย้ง  
ซิมมอนส์ (Simmons, 1988, 45 - 50) ไดก้ล่าวว่า พ่ีเล้ียงควรมีความเอ้ืออาทร มีความรู้                    

มีประสบการณ์ คอยช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า เป็นท่ีพึงได ้และมีอารมณ์ดี ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีเป็นส่ิง
ส าคญั ท่ีหน่วยงานหรือองคก์รควรใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกครูท่ีจะมาเป็นพ่ีเล้ียง มีเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

1. การเป็นแบบอย่างของผูเ้ป็นมืออาชีพ (Professional Role Model) ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ให้
ค  าปรึกษากบัเพื่อนร่วมงาน มกัใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงานและนกัเรียน มีความเต็มใจท่ีจะมีผูเ้ขา้มาสังเกต
การสอนของตนเอง และใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 

2. การเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการส่ือสาร (Good Communicator) หมายถึงทกัษะ ท่ีใชใ้น
การส่ือสารระหว่างบุคคล ได้แก่ การฟัง การตั้งค  าถาม การแก้ปัญหา และการตัดสินใจซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัในการส่ือสาร สามารถรู้จงัหวะใดควรฟัง ควรให้ค  าแนะน า และการมีใจเปิดกวา้ง          
ท่ีจะรับฟังถึงแมว้่าอาจจะไม่เห็นดว้ย 

3. การเป็นผูป้ระสานงานท่ีชาญฉลาด (Astute Diplomats) ความผิดพลาดอาจะเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการดูแลซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ พ่ีเล้ียงมีหนา้ท่ีช่วยช้ีใหเ้ห็นถึงความผดิพลาด และ
พฒันาทกัษะการคิด เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดอีก 

4. การมีจิตอาสารับใช ้(Voluntary Servants) เป็นคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นมากของผูท่ี้ท าหน้าท่ี 
พ่ีเล้ียงของครู ซ่ึงนอกเหนือจากการพฒันาตนเองแลว้ ยงัตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีมีจิตอาสาในการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นดว้ยความเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีต่อกนั 

5. การเป็นผูท่ี้มีความมัน่คงทางจิตใจ (Self-reliant Individuals) การไม่รู้สึกถึงการแข่งขนัใน
การปฏิบติังาน เพราะบางคร้ังครูบรรจุใหม่เองกมี็ความสามารถในบางเร่ืองท่ีสูง เน่ืองจากการเป็นพ่ีเล้ียง
ของครูไม่ใช่เป็นการก ากบัหรือควบคุมผูอ่ื้น  

การสรรหาบุคคลท่ีเป็นพ่ีเล้ียง ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ควรมีลกัษณะพ้ืนฐานหลาย
ประการเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกพ่ีเล้ียงให้มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกับการพฒันางาน ดงัท่ี                  
ปีเตอร์ ฮนัสนัและโรเบิร์ต เพีร์ย (Hudson and Peard, 2006, 228) เสนอคุณลกัษณะพ่ีเล้ียงของระบบพ่ี
เล้ียงส าหรับครูคณิตศาสตร์ ควรมีดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes) ไดแ้ก่ ช่วยสนับสนุนในการจดัการเรียน 
การสอน ช่วยใหค้รูเกิดความมัน่ใจในตวัเอง ช่วยเหลือในการคิดสะทอ้นการท างานเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการสอน และการเสริมแรงบวกในการพฒันางาน 
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2. คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการท างาน (System Requirements) ไดแ้ก่ ทกัษะการพูดคุย 
และการอภิปรายเป้าหมายของการพฒันางาน การเสนอเน้ือหาท่ีจ  าเป็น ใหแ้นวทางเก่ียวกบัเอกสารหรือ
หลกัสูตรท่ีใช ้และอภิปรายเก่ียงกบันโยบายและกระบวนการท างาน 

3. ความรู้เก่ียวกบัการเรียนการสอน (Pedagogical Knowledge) ไดแ้ก่ แนะน าการเตรียม             
การสอน ช่วยวางแผนการสอน ช่วยเหลือในเร่ืองการจดัตารางการท างาน ช่วยเหลือและให้ค  าช้ีแนะ
เก่ียวกบัการตั้งค  าถาม ช่วยเหลือเร่ืองกลยทุธว์ิธีการสอน ช่วยเหลือและช้ีแนะการประเมินผล ช่วยเหลือ
ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน และช่วยเหลือเร่ืองส่ือการสอน 

4. การเป็นแบบอยา่ง (Modeling) ไดแ้ก่ เป็นแบบอย่างในการสอนให้เกิดความสามคัคีใน
การท างาน อภิปรายความรู้ทางการสอน และช่วยสอนใหน้กัเรียนเกิดความมัน่ใจและเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน 

5. การใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเก่ียวกบัการสอน (Feedback) ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลป้อนกลบัโดย
ค าพูด การใหส้งัเกตการจดัการเรียนการสอนของครู และการใหข้อ้มูลป้อนกลบัโดยการเขียน 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า คุณลกัษณะของพ่ีเล้ียงท่ีจะช่วยในการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษา
ในสถานศึกษา เพือ่ใหเ้กิดการท างานท่ีพูดคุยในเชิงบวก คอยแนะน า ให้ค  าปรึกษาซ่ึงกนัและกนัอย่าง
เป็นกลัยาณมิตรท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน และส่งผลใหก้บันกัเรียนท่ีเกิดการเห็นเป็นแบบอยา่งท่ีดีและน าไป
ปฏิบติัตาม ประกอบดว้ย (1) คุณลกัษณะภายใน คือ เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบังาน                
มีจิตสาธารณะท่ีจะช่วยเหลืองานส่วนรวม (2) คุณลกัษณะท่ีใชใ้นการท างาน ไดแ้ก่ การเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบติังาน การส่ือสารกบัผูรั้บการดูแลอย่างเป็นกลัยาณมิตร และท่ีส าคญั คือการสร้างความ
ไวว้างใจในการท างาน การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูรั้บการดูแล ใหส้ามารถเผชิญกบัอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
และพฒันางานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกนั 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัระบบพีเ่ลีย้ง 
วลัลภา บุญรอด (2552) ศึกษาแนวทางการพฒันาความมีประสิทธิภาพผลการเป็นพ่ีเล้ียง

ทางการพยาบาลส าหรับโรงพยาบาลในสังกดักองทพับก พบว่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาโมเดล
การวดัประสิทธิผลของการเป็นพ่ีเล้ียงทางพยาบาลมีโมเดลอยู่ 2 รูปแบบ คือโมเดลเต็มรูป และ
โมเดลลดรูป ซ่ึงโมเดลท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือโมเดลลดรูป ประกอบกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้ง
พฒันาเพ่ือใหเ้ป็นพยาบาลพ่ีเล้ียงท่ีมีประสิทธิผล คือ ทศันคติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจในการเป็นพ่ีเล้ียง 
ความพร้อมในการเป็นพ่ีเล้ียง หน่วยงานหรือองคก์รตอ้งใหก้ารสนับสนุนหรือสร้างเสริมพ่ีเล้ียงใน
ดา้นภาวะผูน้  า การฝึกอบรม และระยะเวลาของการเป็นพ่ีเล้ียง ซ่ึงผลท่ีคาดหวงัจากการใชร้ะบบ              
พ่ีเล้ียงทางพยาบาลคือ เพ่ิมบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพ่ีเล้ียง ลดความเครียดในงานของพยาบาลส าเร็จ
ใหม่ เพ่ิมสมรรถนะในการท างานของพยาบาลส าเร็จใหม่ และความพึงพอใจในงานของพยาบาล
ส าเร็จใหม่ 
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สมเกียรติ ทานอก และคณะ (2556) ศึกษาการพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสร้างระบบ               
พ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) พบว่า 1) หลงัเขา้ร่วมโครงการผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์และครู                           
มีสมรรถนะดา้นความรู้อยูใ่นระดบัดี และดา้นการปฏิบติังานผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศกแ์ละครู มีสมรรถนะ
ดา้นการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 2) สมรรถนะพ้ืนฐานดา้นความรู้ของครูหลงัเขา้ร่วมโครงการสูงกว่า
ก่อนเขา้ร่วมโครงการ ส่วนสมรรถนะพ้ืนฐานดา้นการปฏิบติังานของครูหลงัเขา้ร่วมโครงการสูงกว่า
ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 3) ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสร้าง
ระบบพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) อยูใ่นระดบัต ่า ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเขา้ใจ อยู่ในระดบั
ปานกลาง และครูมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และโดยภาพรวมผูร่้วมโครงการพฒันาครู
โดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันา
ครู อยู่ในระดบัปานกลาง 4) เม่ือส้ินสุดโครงการผูบ้ริหารมีความสามารถเก่ียวกบัการสอนงานและ                
ให้ค  าแนะน าโดยประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ประเมินโดยครูอยู่ในระดับดีศึกษานิเทศก์ประเมิน
ความสามารถของตนเองเก่ียวกบัการสอนงานและ ให้ค  าแนะน าอยู่ในระดบัดีประเมินโดยครูอยู่ใน
ระดบัดี 5) ครูส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ในระดบัดี 6) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีครูก  าหนด และ                
ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑท่ี์ครูก  าหนดไว ้และ 7) ผูบ้ริหารศึกษานิเทศกแ์ละครูมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับระบบพ่ีเล้ียงสรุปไดว้่า พ่ีเล้ียงคือ ผูท่ี้มีความรู้มีความสามารถ                              
มีประสบการณ์ในเร่ืองนัน่ ๆ หรือเป็นท่ียอมรับในหน่วยงานนั่น ให้ค  าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือ 
รุ่นนอ้งหรือผูท่ี้อยูใ่นระดบัต ่ากว่าในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน เพ่ือให้มีศกัยภาพสูงข้ึน และ
ช่วยในการขบัเคล่ือนในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีพูดคุยในเชิงบวก อยา่ง
เป็นกลัยาณมิตรท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน และส่งผลใหก้บันกัเรียนท่ีเกิดการเห็นเป็นแบบอยา่งท่ีดีและน าไป
ปฏิบติัตาม  

 
การช้ีแนะ (Coaching) และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ความหมายของการช้ีแนะ (Coaching) 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการช้ีแนะ (Coaching) พบว่านักการศึกษาได้ให้

ความหมายของการช้ีแนะ ไวด้งัน้ี 
เฉลิมชยั พนัธเ์ลิศ (2549, 16) ใหค้วามหมายของการช้ีแนะ (Coaching) ดงัน้ี 
1. มีลกัษณะเป็นกระบวนการ คือ ประกอบดว้ยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ท่ีวางแผนไวอ้ย่างดี 

ด  าเนินการตามขั้นตอน จนกระทัง่บรรลุเป้าหมาย 
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 2. มีเป้าหมายท่ีตอ้งการ 3 ประการ ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาในการท างาน การพฒันาความรู้ 
ทกัษะหรือความสามารถในการท างาน และการประยกุตใ์ชท้กัษะหรือความรู้ในการท างาน 

3. มีลกัษณะปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ี้แนะกบัผูรั้บการช้ีแนะ คือ เป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล 
(One-on-on Relationship and Personal Support) และใชเ้วลาในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

4. มีหลกัการพ้ืนฐานในการท างาน ไดแ้ก่ การเรียนร่วมกัน (Co- Construction) การให้
คน้พบวิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และการเสริมพลงัอ  านาจ (Empowerment) 

5. เป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาวิชาชีพ กล่าวคือ ในการพฒันาวิชาชีพ
ตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ จะให้มีแต่การช้ีแนะอย่างเดียวอาจท าให้การด าเนินงาน              
ไม่ประสบผลส าเร็จ 

อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (2552, 1) ไดใ้ห้ความหมายของการช้ีแนะ (Coaching) หมายถึง เป็น 
การสอนงานครูโดยผูส้อนงาน (Coach) อาจเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาผูนิ้เทศภายในท่ีสามารถเป็นผูส้อน
งานได ้ผูถู้กสอนงาน (Coachee) ส่วนใหญ่เป็นครูท่ีอยูใ่นสถานศึกษาเดียวกนัการนิเทศสอนงานจะเน้น
ไปท่ีการพฒันาผลการปฏิบติังาน (Individual Performance) และพฒันาศกัยภาพ (Potential) ของครู 
(Coaching) เป็นการส่ือสารอยา่งหน่ึงท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูเป็นการส่ือสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูได้
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนต ่า นกัเรียนออกกลางคนั ส่ือท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม การเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ ซ่ึงการร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูส้อนงาน (Coach) และผูถู้กสอนงาน 
(Coachee) อยา่งไรก็ตามการท่ีจะสอนงาน (Coaching) ไดดี้นั้นตอ้งมีความพร้อมทั้งผูส้อนงานและผูถู้ก
สอนงาน กล่าวโดยสรุปการสอนงาน (Coaching) คือ การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูนิ้เทศภายในเป็น
ผูส้อนงาน (Coach) ในเร่ืองเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัครู ซ่ึงเป็นผูถู้กสอน ซ่ึงผูท่ี้ทาหนา้ท่ี
นิเทศสอนงานจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข (2554, 1) ให้ความหมายของการช้ีแนะ (Coaching) 
หมายถึง รูปแบบปฏิสมัพนัธข์องผูบ้งัคบับญัชาท่ีน ามาใชส้ร้างประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
ดว้ยการกระตุน้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง พร้อมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

 ชนิตวส์รณ์ ตรีทยาภูมิ (2558, 1) ให้ความหมายของการช้ีแนะ (Coaching) หมายถึง                    
การเรียนรู้เก่ียวกบังานโดยมีผูบ้งัคบับญัชา หรือผูเ้ช่ียวชาญ เป็นพ่ีเล้ียงสอนงานใหอ้ย่างมีขั้นตอน และ
ใหผู้รั้บการสอนงานลงมือท า มีการติดตามประเมินผล เพื่อใหผู้รั้บการสอนงานมีการน าไปใชป้รับปรุง
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การท างานใหดี้ข้ึน ช่วยพฒันาทกัษะในการท างาน คิดเป็น ท าเป็น ช่วยแกปั้ญหาในการท างาน และเกิด
ความมัน่ใจในการท างาน 

จากความหมายของตน้จะเห็นว่า “Coaching” แปลเป็นภาษาไทยคือ การแนะน าการสอนงาน 
การสอนแนะ และการช้ีแนะ ซ่ึงใชม้ากในหลายวงการทั้งภาคธุรกิจ การสาธารณสุขการกีฬา สาหรับใน
บริบทของการศึกษาน้ี จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การช้ีแนะ หมายถึง การแนะแนวให้เป็น
การบอกแนวทาง เป้าหมายและวิธีการใหส่้วนการด าเนินการเพ่ือไปสู่เป้าหมายนั้น ซ่ึงผูรั้บการช้ีแนะตอ้ง
เป็นผูต้ดัสินใจเอง ทั้งน้ีจะเรียกผูช้ี้แนะว่า “Coach” โดยปกติผูเ้ป็น “Coach”  สามารถเป็นได ้ทั้งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (Top Management Level) เช่น ผูอ้  านวยการระดบักลาง (Middle Management Level) และ        
ระดบัตน้ (Low Management Level) เช่น หัวหน้างาน ส่วนผูถู้กสอนงานโดยปกติจะเป็นลูกน้องท่ีอยู่
ภายในทีมหรือ กลุ่มงานเดียวกนัเรียกว่า “Coachee” 

หลกัการของการช้ีแนะ 
เฉลิมชัย พนัธ์เลิศ (ม.ป.ป., 1) ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญของการช้ีแนะตามรูปภาพ

ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.11 หลกัการของการช้ีแนะ  
ที่มา : เฉลิมชยั พนัธเ์ลิศ, มปป 

การสร้างความสมัพนัธแ์ละความ 
ไวว้างใจ (Trust and Rapport) 

การเสริมพลงัอ  านาจ 
 (Empowerment) 

การท างานอยา่งเป็นระบบ 
(Systematic Approach) 

การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 (Ongoing Development) 

การมีเป้าหมายและจุดเนน้ 
 ร่วมกนั (Focusing) 

การสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
 (Reflection) 

การช้ีแนะท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 (Work on Real Content) 

การช้ีแนะในบริบท 
โรงเรียน (Onsite Coaching) 
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1. การสร้างความสัมพนัธ์และความไวว้างใจ (Trust and Rapport) การช้ีแนะเป็นเร่ือง
ของปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ี้แนะกบัครูรายบุคคลหรือกลุ่มครู ความเช่ือถือและความไวว้างใจของครู
ท่ีมีต่อผูช้ี้แนะมีส่วนส าคญัท่ีท าให ้การด าเนินการช้ีแนะเป็นไปอยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ 

2. การเสริมพลงัอ  านาจ (Empowerment) การช้ีแนะเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ครูได้
คน้พบพลงั หรือวิธีการท างานของตนเอง เป็นวิธีการท่ีท าให้เกิดความย ัง่ยืนและครูสามารถพ่ึงพา
ความสามารถของตนเองได ้เป้าหมายปลายทางของการช้ีแนะ คือ การใหค้รูสามารถพฒันาการเรียน
การสอนไดด้ว้ยตนเอง สามารถก ากบัตนเอง (Self-Directed) ไดใ้นระยะแรกท่ีครูยงัไม่สามารถท า
ดว้ยตนเองไดเ้พราะยงัขาดเคร่ืองมือ ขาดวิธีการคิด และกระบวนการท างาน  ผูช้ี้แนะจึงเข้าไป
ช่วยเหลือในระยะแรก จนกระทัง่ครูไดพ้บว่าตนเองสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง เป็นการช่วยคน้หา
ตวัตนของครูท่ีแทจ้ริง  

3. การท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic Approach) การด าเนินการช้ีอย่างเป็นระบบ                     
มีขั้นตอนของกระบวนการท่ีชดัเจน ช่วยให้ครูไดจ้ดัระบบการคิด การท างาน สามารถเรียนรู้และ
พฒันางานไดดี้ยิง่ข้ึน เน่ืองจากการช้ีแนะเป็นกระบวนการพฒันาวิชาชีพท่ีต่อเน่ือง ในระยะแรกครู
อาจไม่คุน้เคยกบัวิธีการเหล่าน้ี ท าใหผู้ช้ี้แนะจ าเป็นตอ้งออกแบบกระบวนการอยา่งเป็นระบบท่ีช่วย
ใหค้รูไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

4. การพฒันาท่ีต่อเน่ือง (Ongoing Development) การช้ีแนะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
พฒันาการเรียนการสอนไดซ่ึ้งจ าเป็นตอ้งใชเ้วลานานในการท าความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัให้เกิดผล
ตามเป้าหมาย การด าเนินการช้ีแนะจึงเป็นการพฒันาท่ีมีความต่อเน่ือง ตราบเท่าท่ีมีความรู้ใหม่ทาง                
การสอนเกิดข้ึนมากมาย และมีประเด็นทาง การสอนท่ีตอ้งท าความเขา้ใจและน าไปใชใ้นการจดั              
การเรียนการสอน การด าเนินการช้ีแนะก็ยงัคงด าเนินการคู่ขนานไปกบัการจดัการเรียนการสอน  
จนดูเหมือนเป็นงานท่ีไม่อาจเร่งร้อนใหเ้กิดผลในเวลาอนัสั้นได ้จึงเป็นงานท่ีตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 

5. การช้ีแนะแบบมีเป้าหมายหรือจุดเน้นร่วมกนั (Focusing) การพฒันาบุคลากรครูให้
สามารถจดัการเรียนการสอนไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันามากมาย ดงันั้นนกัวิชาการท่ีเป็น               
พ่ีเล้ียงจึงต้องตกลงร่วมกันกับคุณครูถึงเป้าหมายสุดท้ายท่ีต้องการให้เกิดคืออะไร แลว้ร่วมกัน
วางแผน วางเป้าหมายยอ่ย ๆ เพื่อไปสู่จุดหมายนั้น  

6. การช้ีแนะในบริบทโรงเรียน (Onsite Coaching) การปฏิบติัการช้ีแนะมีวตัถุประสงค์
เพื่อช่วยให้ครูสามารถน าความรู้ ทักษะการสอนท่ีมีอยู่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน                         
การประยุกต์ใชค้วามรู้และทกัษะท่ีดีเกิดข้ึนในสภาพการท างานจริง การด าเนินการช้ีแนะจึงควร
เกิดข้ึนในการท างานในบริบทของโรงเรียน การด าเนินการช้ีแนะเป็นการท างานเชิงลึก เขม้ขน้ เป็นการ
ช่วยใหค้รูเปล่ียนแปลงจากความรู้ความเขา้ใจในการสอนแบบผวิเผนิ (Surface Approach) ไปสู่การ
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ท าความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน (Deep Approach) โดยอาศยักระบวนการลงมือปฏิบติั ลงมือท างาน
การช้ีแนะ จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งเขา้ไปท างานร่วมกบัครูในโรงเรียน    

7. การช้ีแนะท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริง (Work on Real Content) การช้ีแนะในประเด็นหรือเน้ือหา
สาระท่ีเป็นรูปธรรม (Being Concrete) มี ลกัษณะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได ้ปฏิบัติได้จริง               
ช่วยใหค้รูสามารถปรับปรุงหรือพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน การท่ีผูช้ี้แนะ
เป็นบุคคลภายนอกโรงเรียนจึงมีขอ้จ  ากดั ตรงท่ีไม่สามารถอยูก่บัครูไดต้ลอดเวลา การพบปะครูในแต่
ละคร้ังจึงมีคุณค่ามาก จึงควรใชเ้วลาท่ีมีจ  ากดันั้นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การช้ีแนะแต่ละคร้ังจึงเนน้ไป
ท่ีการน าความรู้หรือทกัษะไปใชไ้ดจ้ริง ไดแ้นวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม และเป็นขั้นเป็นตอน ไม่เสียเวลา
ไปกบัการอภิปรายหรือพูดคุยกนัเชิงทฤษฎี 

8. การทบทวนและสะทอ้นผลการด าเนินงาน (After Action Review and Reflection) 
การสะทอ้นผลการท างาน (Reflection) เป็นวิธีการท่ีช่วยให้ครูไดคิ้ดทบทวนการท างานท่ีผ่านมา 
สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจดัการเรียนการสอนคร้ังต่อไป การช้ีแนะจึงใชก้ารสะทอ้นผลการ
ท างานน้ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ จนไดอี้กช่ือหน่ึงว่า การช้ีแนะแบบมองยอ้นสะทอ้นผล
การท างาน(Reflective Coaching) การช้ีแนะช่วยให้บุคคลไดส้ะทอ้นความสามารถของตน เพ่ือหา
จุดท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ เป็นการช่วยเหลือรายบุคคลในการน าความรู้ไปใชใ้นการท างานและ
พฒันาความสามารถของตน ไม่ใช่การสอนส่ิงใหม่ จุดพ้ืนฐานของการช้ีแนะอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรู้หรือทกัษะท่ีมีอยูแ่ลว้ 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า หลกัการของการช้ีแนะ ไดแ้ก่ (1)  การสร้างความสมัพนัธแ์ละความ
ไวว้างใจ เป็นเร่ืองของปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ี้แนะกบัครูรายบุคคลหรือกลุ่มครู ความเช่ือถือและความ
ไว้วางใจของครูท่ีมีต่อผูช้ี้แนะมีส่วนส าคัญท่ีท าให้ การด าเนินการช้ีแนะให้มีประสิทธิภาพ                            
(2) การเสริมพลงัอ  านาจ เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหค้รูไดค้น้พบพลงั หรือวิธีการท างานของตนเอง เป็น
วิธีการท่ีท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืและครูสามารถพ่ึงพาความสามารถของตนเองได ้(3) การท างานอย่างเป็น
ระบบ ช่วยให้ครูไดจ้ดัระบบการคิด การท างาน สามารถเรียนรู้และพฒันางานท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน (4) การพฒันาท่ีต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาการเรียนการสอนซ่ึงใชเ้วลานานในการ
ท าความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัใหเ้กิดผลตามเป้าหมาย  การด าเนินการช้ีแนะจึงเป็นการพฒันาท่ีมีความ
ต่อเน่ืองยาวนาน (5) การช้ีแนะแบบมีเป้าหมายหรือจุดเน้นร่วมกนั การพฒันาบุคลากรครูให้สามารถ
จดัการเรียนการสอนไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนของครูท่ีให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน (6) การช้ีแนะในบริบทโรงเรียน เพ่ือช่วยให้ครูสามารถน า
ความรู้ ทกัษะการสอนท่ีมีอยู่ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และ
ทกัษะท่ีดีเกิดข้ึนในสภาพการท างานจริง (7) การช้ีแนะท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงเป็นรูปธรรมท่ีมีลกัษณะ
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เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถสงัเกตไดแ้ละปฏิบติัไดจ้ริง และ (8) การทบทวนและสะทอ้นผลการด าเนินงาน 
เป็นวิธีการท่ีช่วยให้ครูไดคิ้ดทบทวนการท างานท่ีผ่านมาและสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบติัในการจดั            
การเรียนการสอนคร้ังต่อไป  

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการช้ีแนะ 
ชยัณรงค ์ศรีสุข (2553) ศึกษากระบวนการพฒันาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดย Coaching 

Team ในโรงเรียนบ้านหนองผือ พบว่าโรงเรียนบา้นหนองผือ ไดเ้ข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ                     
มาตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2547-2549 มีการด าเนินงานตามแนวทางโครงการโรงเรียนวิ ถีพุทธของ
กระทรวงศึกษาธิการอยา่งบูรณาการการมีส่วนร่วมโดยรวมของบวร (บา้น วดั โรงเรียน) ตามวิถีท่ีคุน้เคย 
ปีพ.ศ. 2550 - 2552 เป็นจุดเปล่ียนแห่งการพฒันาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อน ากระบวนการ Coaching 
Team สู่ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นกัเรียน ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาและผูน้  าชุมชนร่วมการบริหาร
จดัการความดี  ดว้ยความพร้อมเพรียงตามล าดบัจึงเกิดเป็น Coaching Team โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน
บา้นหนองผอื ภายใตแ้นวคิด “วิถีพุทธคือวิถีพอเพียง” โดยมีกิจกรรมการพฒันาการกินอยูดู่ฟังตามแนว
วถีิพุทธท่ีเกิดจากแนวคิดจากสภาพปัญหาของนักเรียนท่ีตอ้งแกไ้ข เคร่ืองมือส าคญักิจกรรมพ้ืนฐาน
ประจ าวนัใหน้กัเรียนปฏิบติัเป็นกิจกรรมบูรณาการท่ีนกัเรียนปฏิบติัทั้งท่ีบา้นและโรงเรียนตามรูปแบบ
โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวงดว้ยการน าสาระเพลงหนา้ท่ีเดก็จดัท าเป็นคู่มือนกัเรียน
ด าเนินงานโครงงานคุณธรรม “สติกบัหน้าท่ีเด็ก” ด าเนินกิจกรรมพ้ืนฐาน 10 กิจกรรมด้วยการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัไตรสิกขา (ศีลสมาธิปัญญา) บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่กิจกรรม
การปฏิบติัจดัการเรียนรู้มีจุดเนน้ในการพฒันากระบวนการคิดส่งผลให้นักเรียนไดรั้บการพฒันาทาง
กายศีลสมาธิปัญญาดว้ยวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนบา้นหนองผอืโดยใชน้วตักรรม
ดา้นการบริหารแบบ Coaching Team “ บวรหนองผือกลัยาณมิตร” มาบริหารจดัการโครงการภายใต้
หลกัการ AAR (After Action Review) “การเรียนรู้หลงัการท างาน” ท าให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จโรงเรียนไดรั้บเลือกใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้คุณธรรมตน้แบบน าเสนอผลงานในงานมหัศจรรย์
เด็กไทยปี พ.ศ. 2550 ณ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีขั้นตอนในการท างาน ไดแ้ก่ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
(Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นผลผลิต (Output) แสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินโครงการโดยใช ้Coaching Team ในทุกขั้นตอนของระบบก่อใหเ้กิดคุณภาพและความพึงพอใจ
เป็นอยา่งดียิง่ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนบา้นหนองผอื   

ชนิพรรณ จาติเสถียร (2557) ศึกษาการช้ีแนะทางปัญญาเพ่ือพฒันาครู ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายของ              
การช้ีแนะทางปัญญามีอยู่ 3 ดา้น คือ ดา้นบริหารจดัการ มีความสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมาย               
โดยมีการก าหนดแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน ดา้นการก ากบัตนเอง สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการคิดท่ี                 
บ่งบอกให้รับรู้ไดว้่า ส่ิงท่ีปฏิบัติไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ และดา้นการเปล่ียนแปลงตนเอง            
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เป็นการเรียนรู้ผา่นการคิดไตร่ตรอง ประเมิน วิเคราะห์ และสร้างความหมายเดิมไปสู่การประยกุตใ์ชใ้น
อนาคตให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นประชุมวางแผนขั้นสังเกต              
การสอน และขั้ นประชุมสะท้อนความคิด และแบ่งองค์ประกอบของการช้ีแนะทางปัญญา                                 
3 องคป์ระกอบ คือ ความไวว้างใจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการช้ีแนะ และรูปแบบการคิดดา้นการจดั การเรียน
การสอนท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการช้ีแนะ พบว่า การช้ีแนะทางปัญญาเป็นกระบวนการช่วยให้เกิด                   
การพฒันาทางกระบวนการคิดท าใหผู้ไ้ดรั้บการช้ีแนะมีวิธีการพฒันาตนเองท่ีน าไปสู่การช้ีน าตนเอง 
อีกทั้งเป็นการสร้างพลงัอ  านาจใหแ้ก่ผูรั้บช้ีแนะ โดยช่วยใหค้น้พบว่า ตนเองมีพลงัมีความสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง รวมถึงความมัน่ใจและความเช่ือมัน่ว่า ตนเองสามารถท่ีจะคิด 
พฒันา และปรับเปล่ียนตนเองได ้ท าให้การพฒันาท่ีเกิดข้ึนมีความคงทนและเกิดความย ัง่ยืน ทั้งยงั
สามารถน าไปสู่การปฏิบติังานดา้นการจดัการเรียนการสอน 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช้ีแนะ สรุปไดว้่าการช้ีแนะ (Coaching) เป็นแนวทางในการ
พฒันาครู ซ่ึงการพฒันาครูท่ีเกิดจาการเรียนรู้และพฒันาในองค์ของสถานศึกษาท าให้ครูไดเ้รียนรู้
จากบริบทจริง เน่ืองจากครูมีการทบทวนและเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั มีการสะทอ้นความคิด ท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นการรับรู้ และการตดัสินใจ ท่ีจะช่วยพฒันาครูให้สามารถจดัการเรียน
การสอนเพื่อพฒันานกัเรียนไดต้ามเป้าหมายการเรียนรู้ต่อไป 
 
จติตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ความหมายของจติตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 
วิจกัขณ์ พานิช (2550, 17 – 18) อธิบาย ค าว่า Contemplative แปลเป็นไทยว่า “ท่ีใคร่ควร 

ครุ่นคิด ค านึงดว้ยใจโดยแยบคาย” กบัค าว่า Education แปลเป็นไทยว่า “การศึกษา” โดยในทางพุทธ
ศาสนา ค าว่า ศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ยความพร้อมพร่ังในศีล สมาธิ และปัญญา 
ดงันั้นค าว่า Contemplative Education จึงหมายถึง การเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ มิใช่แสดงถึงรูปแบบ
ของการศึกษา หรือระบบการศึกษา แต่เน้นไปท่ี “กระบวนการ” ซ่ึงมนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพของ                   
การเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ  

อคัพงศ์ สุขมาตย  ์ (2551, 16) สังเคราะห์ความหมายจากนักคิดหลายท่านแลว้สรุปว่า                  
จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาดา้นใน ซ่ึงประกอบดว้ยจิตและการคิด 
ผา่นการฝึกปฏิบติัจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย จนเกิดกระบวนการคิดใคร่ครวญดว้ยจิตท่ีมีความเมตตา
กรุณา ท าใหจิ้ตใจเปิดกวา้ง สามารถท าความเขา้ใจกบัส่ิงต่าง ๆ จนเกิดคุณลกัษณะความตระหนักรู้ใน
ตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเช่ือมโยง ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบัการปฏิบติัจริงใน
ชีวิตประจ าวนั  
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ธนา นิลชยัโกวิทย ์(2551, 143) กล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้
เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน ไดแ้ก่ การเกิดความรู้ความเขา้ใจในตนเอง ผูอ่ื้น และสรรพส่ิง
อยา่งลึกซ้ึง และสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เกิดความรักความเมตตา อ่อนนอ้มถ่อมตน เกิดจิตส านึกต่อ
ส่วนรวมท่ีอยูบ่นฐานของการเขา้ถึงความจริงสูงสุด  

สิริรัตน์ นาคิน (2557, 1)ใหค้วามหมายของจิตตปัญญาศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้             
ท่ีมุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน ไดแ้ก่ เกิดความรู้ความเขา้ใจในตนเอง ผูอ่ื้นและสรรพส่ิง
อย่างลึกซ้ึง และสอดคล้องกับความเป็นจริง เกิดความรักและความเมตตา อ่อนน้อมถ่อมตน                          
เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวมท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการเขา้ถึงความจริงสูงสุด หรืออีกความหมายหน่ึงของ
จิตตปัญญาศึกษา คือ การศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาด้านในซ่ึงประกอบด้วยจิตและการคิด                    
ผา่นการฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีหลากหลาย ท าให้เกิดกระบวนการคิดใคร่ครวญดว้ยจิตท่ีมีความเมตตา
กรุณา ท าจิตใจใหเ้ปิดกวา้ง และสามารถท าความเขา้ใจกบัส่ิงต่าง ๆ  

จากความหมายขา้งตน้อาจกล่าวสรุปไดว้่า จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง กระบวนการจัด 
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงตนเองโดยการพฒันาจากดา้นใน ไดแ้ก่จิตใจและการคิด             
ดว้ยการเรียนรู้จากตนเองอย่างใคร่ครวญ เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลายจนเกิด             
การคิดใคร่ครวญดว้ยจิตท่ีมีความเมตตากรุณา ท าใหจิ้ตใจเปิดกวา้ง สามารถท าความเขา้ใจกบัส่ิงต่าง ๆ  
มีคุณลกัษณะความตระหนกัรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเช่ือมโยง ส่ิงท่ีได้
เรียนรู้กบัการปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนั และเปล่ียนแปลงตนเองใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
ไดดี้ ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง  

หลกัการเรียนรู้ตามแนวจติตปัญญาศึกษา  
ธนา นิลชยัโกวิทย ์(2551, 144-151) ไดก้ล่าวถึงปรัชญาพ้ืนฐานของการจดักระบวนการ

เรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา 2 ประการ และหลกัการจิตตปัญญาศึกษา 7 ประการ หรือ 7 C’s ดงัน้ี 
ความเช่ือประการท่ี 1 คือ ความเช่ือมัน่ในความเป็นมนุษย ์(Humanistic Value) คือ เช่ือว่า

มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพในการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง มีความจริง ความดี และความ
งามในตนเอง การจดักระบวนการเรียนรู้ จึงไม่ใช่การ “สอน” แต่เป็นการสร้างเง่ือนไขให้ศกัยภาพ
ภายในท่ีมีอยูแ่ลว้สามารถพฒันาข้ึน เพ่ือใหเ้กิดการเติบโตจากภายใน 

ความเช่ือประการท่ี 2 กระบวนทศัน์องคร์วม (Holistic Paradigm) คือ ทศันะท่ีมองเห็นว่า
ธรรมชาติ สรรพส่ิง คือ การเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียวกนั ท าใหก้ารปฏิบติัต่อสรรพส่ิงไม่แยกส่วนจากชีวติ 
ดว้ยทศันะท่ีมองเห็นว่า มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของสรรพส่ิง และสรรพส่ิงเป็นส่วนหน่ึงของมนุษย ์ไม่ยึด
ตนเองเป็นศูนย์กลางสรรพส่ิง เน้นความเป็นหน่ึงเดียวระหว่างการเปล่ียนแปลงตนเองและ                            
การเปล่ียนแปลงโลก 
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ซ่ึงมีหลกัการจิตตปัญญาศึกษา 7 ประการ หรือ 7 C’s ไดแ้ก่ 
ประการท่ี 1 การพิจารณาดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ (Contemplation) คือการเขา้สู่ภาวะจิตใจท่ี

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ แลว้สามารถน าจิตใจดงักล่าวไปใชใ้คร่ครวญในดา้นพุทธิปัญญา (Cognitive) 
ดา้นระหว่างบุคคล (Interpersonal) และด้านภายในบุคคล (Intrapersonal) การพิจารณาดว้ยใจอย่าง
ใคร่ครวญต่างกบัการใคร่ครวญทัว่ ๆ ไป ท่ีไม่ไดเ้นน้ความคิดเท่านั้น แต่เป็นการใคร่ครวญแบบองคร์วม 
ดว้ยกาย ใจ ความคิดและจิตวิญญาณ  

ประการท่ี 2 ความรัก ความเมตตา (Compassion) คือการสร้างบรรยากาศของความรัก ความ
เมตตา ความไวว้างใจ การเขา้ใจ และการยอมรับ รวมทั้งการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั บนฐานของความ
มัน่ใจในศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์ทั้งระหว่างผูน้  ากระบวนการเรียนรู้และผูร่้วมเรียนรู้ และระหว่าง
ผูร่้วมเรียนรู้ดว้ยกนัท าใหก้ลา้ท่ีจะเปิดเผยตนเองและกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกไดอ้ยา่ง
เต็มท่ี ตลอดจนการไดรั้บก าลงัใจและการสนบัสนุนในการเปล่ียนแปลงตนเอง 

ประการท่ี 3 การเช่ือมโยงสัมพนัธ์ (Connectedness) คือการบูรณาการการเรียนรู้ในแง่มุม
ต่าง ๆ ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเป็นองคร์วม เช่ือมโยงกบัชีวิตและสรรพส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติอย่างแทจ้ริง 
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 

1. การช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกระบวนการสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ในกระบวนการ
เขา้กบัชีวิตได ้น าไปสู่การท าใหก้ระบวนการเขา้มาอยูภ่ายในบูรณาการสู่วิถีชีวิต  

2. การเอ้ือให้เกิดการเช่ือมโยงและลดช่องว่างระหว่างผูเ้ข้าร่วมกระบวนการ
ดว้ยกนั และระหว่างกระบวนกรกบัผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ เพื่อใหส้ามารถรู้สึกสนิทสนม ท าใหส้ามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนัและกนัไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

3. การเช่ือมโยงกบัชุมชนและธรรมชาติ เช่น การเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน การเป็น
อาสาสมคัร  

4. การเช่ือมโยงระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเป็นองค์รวมและมี
ความสมดุลอยา่งแทจ้ริงท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง 

ประการท่ี 4 การเผชิญความจริง (Confronting Reality) คือการเปิดโอกาสและสร้าง
เง่ือนไขใหผู้เ้ขา้ร่วมกระบวนการไดเ้ผชิญความจริง 2 ดา้นคือ  

 1. ความเป็นจริงในตนเอง โดยการสืบคน้และสมัผสักบัตวัตนในแง่มุมต่าง ๆ ผา่น
กิจกรรมและการใคร่ครวญอยา่งลึกซ้ึง 

2. การเผชิญกบัสภาพความเป็นจริงท่ีแตกต่างไปจากกรอบความเคยชินเดิมของตน 
เกิดการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ในแง่มุมใหม่ เผชิญกบัความขดัแยง้และความแตกต่าง 
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ประการท่ี 5 ความต่อเน่ือง (Continuity) ความต่อเน่ืองของกระบวนการ เป็นส่ิงส าคญั
ของการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง เพราะการเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานมกัเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ี
สะสมท่ีจะช่วยสร้างเง่ือนไขภายในให้พร้อมท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ความต่อเน่ืองมีความหมาย 2 ประการคือ  

1. ความต่อเน่ืองล่ืนไหลของกระบวนการในการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ังท่ีมี
จงัหวะในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน เขา้สู่กระบวนการหลกัและการสรุปการเรียนรู้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยใหเ้กิดพลงัพลวตัในการเรียนรู้ 

2. การจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังให้มีความต่อเน่ืองสอดรับกนั และ
ส่งเสริมใหมี้กระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากกระบวนการเปล่ียนแปลงภายในเป็น
กระบวนการท่ีตอ้งใชเ้วลาไม่สามารถเกิดข้ึนไดง่้าย ๆ  ดว้ยการร่วมกระบวนการเพียงคร้ังเดียว แต่จะตอ้ง
มีกระบวนการท่ีต่อเน่ือง ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ประการท่ี 6 ความมุ่งมัน่ (Commitment) ความมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในการน าส่ิงท่ีไดรั้บมาสู่ใจของผูร่้วมกระบวนการและน าเอากระบวนการ            
ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ขั้นพ้ืนฐานภายในตนเองอยา่งต่อเน่ือง และพยายาม
ท่ีจะสร้างเง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสร้างแรงบนัดาลใจ ปลุกเร้า
ใหเ้กิดพลงัความมุ่งมัน่ ความรัก ความเมตตา เปิดโอกาสให้สัมผสัและเผชิญกบัประสบการณ์ตรงท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งลึกซ้ึง 

ประการท่ี 7 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) ส่ิงส าคญัของกระบวนการจิตตปัญญาคือ
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีค่อย ๆ ก่อตวัจากกระบวนการอบรม และคล่ีคลายมาเป็นองคป์ระกอบ
หลกัของการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียน  แปลงในกลุ่ม ความส าคญัของชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นหัวใจของ
กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา โดยมีเหตุผลในแง่มุมต่าง ๆ 4 ประการ คือ 

1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีก่อตัวข้ึน เป็นพ้ืนท่ีท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึง                     
มีบรรยากาศท่ีเปิดกวา้ง สามารถเปิดเผยและส ารวจตนเองบนพ้ืนฐานของการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดย
สมาชิกแต่ละคนไดน้ าพาประสบการณ์จากบทเรียนของชีวิตตนเองสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงช่วย
ส่งเสริมใหส้มาชิกเกิดการเรียนรู้ เกิดมุมมอง ความรู้สึก และแง่มุมความเป็นจริงท่ีแตกต่างกนัออกไป 

3. ปฏิสมัพนัธท่ี์เกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกกลุ่ม คือ ภาพจ าลองของสงัคมและชีวิตจริง
ท่ีสะทอ้นความแตกต่าง ซ่ึงจะเกิดความขดัแยง้และการหนุนเสริมซ่ึงกนัและกนั การกลา้เผชิญกบัความ
ขดัแยง้อย่างตรงไปตรงมา จะสามารถท าให้จดัการและคล่ีคลายปัญหาท่ีขัดแยง้ไดอ้ย่างเหมาะสม                 



77 

 

เป็นโอกาสหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งลึกซ้ึง สามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานไดอ้ย่าง
แทจ้ริง 

4. ความรู้สึกเป็นชุมชนท่ีมีเป้าหมาย ความสนใจและอุดมการณ์ร่วมกนั ท าให้
สมาชิกเกิดก าลงัใจในการด าเนินชีวิตตามอุดมการณ์ร่วมกนั มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเอง
มากข้ึนเกิดการเทียบเคียงประสบการณ์การเปล่ียนแปลงของตนเองกบัเพ่ือน ท าให้เกิดการเรียนรู้วิธี                        
การเปล่ียนแปลงและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของตนเองได ้

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า หลกัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งเรียนรู้และพฒันาตนเองให้สามารถเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาพ้ืนฐานให้ไดอ้ย่างลึกซ้ึง โดยมี
ความเช่ือท่ีว่าการพฒันาตนเองจะน าไปสู่ความเช่ือมัน่ในความเป็นมนุษย ์ผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงในชีวิต ทั้งกบัตนเองและผูอ่ื้น และเปล่ียนกระบวนทศัน์จากกระบวนทศัน์แยก
ส่วน ไปสู่กระบวนทศัน์องคร์วม หลกัการพ้ืนฐานดงักล่าวจะเป็นตวัน าไปสู่หลกัการพ้ืนฐานของ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 7 ประการ หรือ “หลกัจิตตปัญญาศึกษา 7” ไดด้ว้ยความ 
“เขา้ใจ” ท่ีลึกซ้ึงและเป็นธรรมชาติ โดยเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงและความเป็นองคร์วมท่ีแยกขาดจาก
กนัไม่ไดข้ององค์ประกอบทั้ง 7 ประการ คือ การพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ ท่ีเป็นฐานของ             
การจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา การใชห้ลกัความรักความเมตตาในการสร้าง
บรรยากาศของความไวใ้จ เข้าใจ และยอมรับท่ีจะช่วยส่งเสริมการก้าวเขา้สู่ส่ิงท่ีแปลกใหม่ของ               
การเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงข้ึน โดยท่ีหลกัการจ าเป็นตอ้งจดักระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถ
เช่ือมโยงประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการอบรม เขา้กบัประสบการณ์ในชีวิตได ้มองเห็นความสมัพนัธ์
ของตนเองกบัผูอ่ื้นและธรรมชาติ ในขณะท่ีองค์ประกอบดา้นความต่อเน่ืองและความมุ่งมัน่เป็น
หลกัประกนัว่าจะเกิดการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนไดจ้ริง โดยท่ี
หลกัการทั้งหมดน้ีตอ้งเกิดข้ึนในบริบทของความเป็นชุมชนแนวปฏิบติั ท่ีจะเป็นพ้ืนท่ีแห่งการ
เติบโต การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นแรงบนัดาลใจและแรงสนับสนุนในการกา้วไปตามปณิธานแห่ง
การเปล่ียนแปลงตนเองและสงัคมไปสู่ส่ิงท่ีดีงามยิง่ข้ึนร่วมกนั รวมทั้งเป็นฐานท่ีจะขยายผลของการ
เปล่ียนแปลงจากกลุ่มสู่กลุ่ม จากชุมชนสู่ชุมชน จากบริบทหน่ึงไปสู่บริบทใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวจติตปัญญาศึกษา 
วิจกัขณ์ พานิช (2550, 18) อธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา กล่าวได้

ว่า การเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญหรือจิตตปัญญาศึกษา เกิดจากภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีเห็นคุณค่าของ 
การเรียนรู้ภายใน คือ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของบุคลากร การมีเมตตาต่อกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนั
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และกนั ตลอดจนการเอาใจใส่และใหค้วามส าคญักบันกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการ 3 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 

กระบวนการขอ้ท่ี 1 การฟังอยา่งลึกซ้ึง (Deep Listening) หมายถึง เป็นการฟังดว้ยหวัใจ ดว้ย
ความตั้งใจอย่างสัมผสัไดถึ้งรายละเอียดของส่ิงท่ีเราฟังอย่างลึกซ้ึงดว้ยจิตท่ีตั้งมัน่ เป็นการฟังท่ีรวม             
การเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึก และรวมไปถึงการรับฟังผา่นทางช่องทางอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การมอง การอ่าน 
การสมัผสั ฯลฯ  

กระบวนการขอ้ท่ี 2 การนอ้มสู่ใจอยา่งใคร่ครวญ (Contemplation) เป็นกระบวนการต่อเน่ือง
จากการฟังอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงน าประสบการณ์ท่ีผ่านเขา้มาในชีวิตในทางอ่ืน ๆ เมื่อเขา้มาสู่ใจแลว้ มีการ
นอ้มน าความคิดใคร่ครวญอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัความสงบเยน็ของจิตในเป็นพ้ืนฐาน จากนั้นน ามา
ปฏิบติัเพื่อใหเ้ห็นผลจริง ถือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ิมข้ึนในอีกระดบัหน่ึง  

กระบวนการขอ้ท่ี 3 การเฝ้ามองเห็นตามท่ีเป็นจริง (Meditation) เป็นการปฏิบติัธรรมหรือ            
การภาวนา คือการเฝ้ามองธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของจิต นัน่คือ การเปล่ียนแปลง ไม่คงท่ี การบีบคั้นท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลง และสภาวะของการเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจยัท่ีเล่ือนไหลต่อเน่ือง การปฏิบติั
ภาวนาเป็นการฝึกสังเกตธรรมชาติของจิต จะท าให้เราเห็นความเช่ือมโยงจากภายในสู่ภายนอก                     
เห็นความจริงท่ีพน้ไปจากอ านาจแห่งตวัตนของตน ท่ีหาไดม้ีอยูจ่ริงตามธรรมชาติ เป็นเพียงการเห็นผดิ
ไปของจิตเพียงเท่านั้น  

การพิจารณาว่ามีการเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาหรือมีการ
เปล่ียนแปลงตามกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาข้ึนกบันกัเรียนหรือผูท่ี้ปฏิบติัหรือไม่นัน่ 
สามารถพิจารณาไดจ้ากประเด็นส าคญัในลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. การมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  
2. การรับฟังอยา่งลึกซ้ึง และการเรียนรู้ดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง ลดอตัตาของตน 
3. การเคารพศกัยภาพแห่งการเรียนรู้ของทุกคนอยา่งไร้อคติ  
4. การเรียนรู้ดว้ยจิตใจท่ีใคร่ครวญเพื่อใหเ้กิดปัญญา  
5. การเฝ้ามองส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริงอยา่งเขา้ใจ  
6. การใหคุ้ณค่าของตนเองผูอ่ื้น สรรพส่ิงต่าง ๆ รวมทั้งธรรมชาติและวฒันธรรม  
7. การเกิดความรัก ความเขา้ใจ และความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย ์ 
8. การมีจิตใจท่ีดี มีปัญญาเขา้ถึงความจริงความดีความงามของสรรพส่ิงต่าง ๆ 

จุมพล พูลภทัรชีวิน (2553 , 1) เสนอกรอบแนวคิดของกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนว
จิตตปัญญาศึกษา ภายใตก้รอบความคิด “ 4 - 3 - 3” ดงัต่อไปน้ี 
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4 หมายถึง การอบรมตั้งอยูบ่นความเช่ือพ้ืนฐาน/หลกัการ 4 ประการ ไดแ้ก่ (1) เช่ือมัน่
และเคารพในความเป็นมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง มนุษยมี์เกียรติ มีศกัด์ิศรี มนุษยเ์รียนรู้และพฒันาได  ้ (2) 
ยอมรับและเคารพในความไม่เหมือน/ความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่างแทจ้ริง (3) เช่ือในความเป็น
องคร์วม (Holism) ไม่ใช่กองรวม (Heap) หรือแยกส่วน และ (4) เช่ือว่าการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนภายใน
ตัวนักเรียนรู้ สอนไม่ได้บนความเช่ือดังกล่าว การอบรมจึงไม่เน้นการบรรยาย แต่ใช้การจัด
กระบวนการการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

3 หมายถึง กระบวนการหลกัตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ไดแ้ก่  สุนทรียสนทนา 
(Dialogue) การฟังอยา่งลึกซ้ึง และการสะทอ้นการเรียนรู้ ทั้งส่วนบุคคลและกลุ่ม 

3 หมายถึง ฐานการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ผา่นฐานกาย ฐานหวั และ ฐาน (หวั) ใจ 
โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า กระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ให้ความส าคญักบั               

การเรียนรู้ดว้ยใจ อยา่งใคร่ครวญผา่นกระบวนการ กิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบติั 
และการด าเนินชีวิตอยา่งมีสติและปัญญา มีความรักความเมตตา ต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน 
4 ประการ ไดแ้ก่ การเคารพในความเป็นมนุษย ์การยอมรับในความแตกต่าง การเช่ือมัน่ในความเป็นองค์
รวม และเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดข้ึนจากภายใน ดงันัน่ผูส้อนไม่ใช่เป็นผูท่ี้มีอ  านาจเหนือนกัเรียน หากเป็น
กลัยาณมิตรท่ีจะร่วมเรียนรู้จากกนัและกนั และเรียนรู้ไปพร้อมกนั ซ่ึงความเช่ือบนพ้ืนฐาน 4 ประการน้ี 
ท าใหผู้ส้อนเปิดใจกวา้งยอมรับ และใหเ้กียรตินกัเรียนทุกคน น าไปสู่สมัพนัธภาพท่ีเป็นมิตร ท าใหรู้้สึก
ปลอดภยัไวว้างใจ อบอุ่น และกลา้เปิกเผยตวัตน และนกัเรียนจะกา้วออกพ้ืน ท่ีปลอดภยั เพ่ือเขา้สู่พ้ืนท่ี
ของการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัจติตปัญญาศึกษา 
กาญจนา สายพิมพ ์(2555) ศึกษากระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีกระบวนการวิจยั 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ 
การพฒันา การน าไปใช้ และการประเมินผล พบว่า กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนว                    
จิตตปัญญาศึกษาประกอบดว้ย 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ การสร้างสมาธิ การสร้างจิตส านึก ศิลปะสะทอ้น
ความคิด สุนทรียสนทนา ภาพสะทอ้นจิตส านึก และการเขียนบนัทึก และผลการใชก้ระบวนการส่งเสริม
จิตสาธารณะตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนหลงัการใชสู้งกว่า
ก่อนใช ้ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองให้มากท่ีสุด โดยมุ่งเน้นไปท่ี
การถ่ายทอดเน้ือหา แต่เนน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง บรรยากาศท่ีใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนเป็นบรรยากาศท่ีสร้างสรรค ์โดยเลือกสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา และให้
นกัเรียนมีจิตส านึกเพ่ือส่วนร่วม แลมีพฤติกรรมในการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
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สุวิริยา สุวรรณโคตร และนีออน พิญประดิษฐ์ (2556) ศึกษาการพฒันาหลกัสูตรส่งเสริม
ความสามารถในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในมิติจิตวิญญาณและคุณค่าความเป็นมนุษย ์ตามแนวคิด
จิตตปัญญาส าหรับนกัศึกษาพยาบาล พบว่า หลกัการอบรมกลุ่มทดลองมีความรู้เจตคติในการดูแลผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยในมิติจิตวิญญาณ และมีความเป็นมนุษยสู์งกว่าก่อนการอบรม และทกัษะท่ีใชใ้นการดูแล
ผูป่้วยมี 3 ทกัษะไดแ้ก่ ทกัษะการช่วยผูป่้วยมีจิตใจจิจ่อกบัส่ิงท่ีดีงาม ทกัษะการช่วยใหป้ลอดเปล้ืองส่ิง
ท่ีคา้งคาใจและปล่อยวางวิง่ต่าง ๆ  และทกัษะการช่วยใหผู้ป่้วยกล่าวอ  าลา ซ่ึงทกัษะท่ีกล่าวมานัน่ช่วยให้
ผูป่้วยมีความรู้ มีเจตคติท่ีดีในการดูแลผูป่้วย ทั้งน้ีกระบวนการอบรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษาช่วยใน
การพฒันาดา้นเพ่ือใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ  ท่ีปราศจากความอคติ ใหเ้กิดความรักความเมตตา 
อ่อนนอ้มต่อธรรมชาติ และมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 

ชชัวิทย ์สงวนภกัร์ ธีระภาพ เพชรมาลยักุล และพาสนา จุลรัตน์ (2557) ศึกษาผลของการ
พฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนิสิตระดบัปริญญาตรี 
ชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นิสิตไม่มีความสุขในการเรียน 
รู้สึกเครียด ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนและคิดมาก ซ่ึงความสุขในการเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จของนิสิต พบว่ากิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ช่วยในการพฒันาจิตใจและปัญญา 
เพื่อใหนิ้สิตสามารถเขา้ถึงความจริง ความดี ความงามอย่างแทจ้ริง รวมทั้งเกิดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
จากขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสงัเกตสะทอ้นความรู้สึกและการท ากิจกรรมกลุ่ม จึงไดรู้้ว่านิสิตเกิด
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ไดแ้ก่ การยอมรับซ่ึงกนัและกนั คิดอย่างใคร่ครวญ รู้จกับทบาท
ของผูฟั้งท่ีดี กลา้แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม มีความต่ืนตวัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเร่ืองการเรียน
และการใชชี้วิต รู้จกัแบ่งปัน มีความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือมากข้ึน โดยสามารถคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงาน 
เป็นตน้ 

ปราณี อ่อนศรี (2557) ศึกษาจิตตปัญญาศึกษา , การศึกษาเพื่อพฒันามนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 
พบว่า จิตตปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพฒันาความคิด จิตใจ 
อารมณ์ภายในตนเองอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รู้คุณค่าของส่ิงต่าง ๆ โดย
ปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถ
ประยกุตเ์ช่ือมโยงกบัศาสตร์ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างสมดุลและมีคุณค่าดว้ยเหตุน้ี 
จิตตปัญญาศึกษาจึงเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบติั ท่ีมีจุดมุ่งหมายใหเ้กิดการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง
ในระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงภายในตน การเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร และการเปล่ียนแปลง
ภายในสังคม โดยท่ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นการ
เปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานอยา่งลึกซ้ึง โดยจิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวคิดและแนวปฏิบติั ส่วนการเรียนรู้สู่
การเปล่ียนแปลงเป็นเป้าหมาย โดยเป็นการขยายจิตส านึกผา่นกระบวนการเปล่ียนมุมมองของเร่ืองราว
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ต่าง ๆ ในการสัมผสัไดถึ้งความรู้สึกใตจิ้ตส านึก เพื่อพฒันามนุษย ์ซ่ึงกระบวนการต่าง ๆ น้ี จดัเป็น
การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลง 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตตปัญญาศึกษาสรุปไดว้่า จิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการจดั
การศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของตนเอง โดยการพฒันาจากดา้นในจิตใจ ไดแ้ก่ จิตใจและ
การคิด ดว้ยการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ เรียนรู้จากการฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีหลากหลาย เป็นกระบวน            
การส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ช่วยยกระดบัคุณค่าความดีงาม เสริมกระบวนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข ในดา้นต่าง ๆ ดงันั้น การพฒันาพฒันาดว้ย
รูปแบบการจดัการการเรียนการสอนท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสุข
ในการเรียน มีความคิดท่ีลึกซ้ึง มีทกัษะทางปัญญาและวิชาชีพตลอดจนมีกลยทุธก์ารสอนให้เหมาะกบั
การพฒันานกัเรียนในยคุศตวรรษท่ี 21 สามารถบูรณาการการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคป์ระโยชน์สุขต่อมวล
มนุษยชาติในอนาคตต่อไป 
 
การถอดบทเรียน  

ความหมายการถอดบทเรียน 
วิจารณ์ พานิช (2548, 163) ใหค้วามหมายการถอดบทเรียนว่า การถอดบทเรียนจะช่วย

ใหเ้กิดการเรียนรู้จากความส าเร็จหรือความผดิพลาดจากการท างาน กล่าวไดว้่า การถอดบทเรียนจะ
ช่วยใหเ้ราสามารถสกดับทเรียนออกมาว่า เพราะอะไรหรือเพราะเราท าอยา่งไรจึงท างานส าเร็จ หรือ
มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ ผูท่ี้ปฏิบติัอยูใ่นแนวเดียวกนัจะไดห้ยิบเอาบทเรียนหรือ
ความรู้น้ีไปใช ้เพื่อใหป้ฏิบติังานไดส้ าเร็จเช่นกนั รวมทั้งอาจพฒันาการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม 
ในขณะเดียวกนัหากการปฏิบติังานเกิดความผดิพลาด หรือไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้การถอด
บทเรียนจะช่วยให้เราทราบว่าเราพลาดตรงจุดใด พลาดเพราะอะไรและควรปรับปรุงอย่างไร ดงันั้น              
การถอดบทเรียนจึงช่วยให้เราไม่เกิดความผิดพลาดซ ้ าซาก และยงัช่วยต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู่ให้ลึกซ้ึง
หรือกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

ประภาพรรณ อุ่นอบ (2552, 42) ให้ความหมายของการถอดบทเรียน คือ วิธีการจัด                    
การความรู้รูปแบบหน่ึงท่ีเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มท่ีเป็นระบบเพื่อสกดัความรู้แบบฝังลึก                 
ในตวัคนและองคค์วามรู้ของทอ้งถ่ินออกมาเป็นบทเรียนท่ีสามารถน าไปสรุปและสังเคราะห์เป็นชุด
ความรู้ คู่มือ ส่ือรูปแบบต่าง ๆ โดยผลท่ีไดจ้ากการถอดบทเรียนนอกจากส่ือ ชุดความรู้แลว้ ส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือผูร่้วมกระบวนการถอดบทเรียนจะตอ้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัอนัน ามาซ่ึงการปรับวิธีคิด และ
วิธีการท างานท่ีสร้างสรรค ์และมีคุณภาพยิง่ข้ึนจากการสรุปหลงัปฏิบติักิจกรรม 
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รัตนา ดวงแกว้ (2553, 1) ให้ความหมายของการถอดบทเรียน คือ การทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้งภายในและ
ภายนอกซ่ึงท าให้เกิดผลอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันทั้ งท่ีส าเร็จหรือลม้เหลว หรืออาจกล่าวได้ว่า                
การถอดบทเรียนก็เพื่อสืบคน้ความรู้จากการปฏิบติังานโดยใชว้ิธีการสกดัความรู้และประสบการณ์ท่ี             
ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายท่ีไดร่้วมการปฏิบติังาน พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน              
ผลการปฏิบติังานและความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง การปฏิบติังานทั้งท่ีส าเร็จหรือลม้เหลวเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได ้

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า การถอดบทเรียน หมายถึง วิธีการจดัการความรู้ รูปแบบหน่ึง ท่ีเนน้        
การเสริมสร้างการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงของการจดัการความรู้ เป็นการสกดัความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัตน
ออกมาเป็นบทเรียน/ความรู้ท่ีชดัแจง้ โดยบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน 
และความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน ทั้งท่ีส าเร็จหรือลม้เหลวจากการปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมาย ท าให้ไดบ้ทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ (ท่ีเป็นรูปธรรม) และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของ
ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ ส่งผลให้เกิดการปรับวิธีคิดและเปล่ียนแปลงวิธีการท างานท่ีสร้างสรรค์และ                 
มีคุณภาพยิง่ข้ึน 

รูปแบบการถอดบทเรียน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ (2552, 1) ให้รูปแบบการถอด

บทเรียนโดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ คือ  
รูปแบบท่ี 1 การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เป็นการถอดบทเรียนท่ีเนน้เฉพาะกิจกรรม

ส าคัญของโครงการ และสามารถน าผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ใน
พฒันาโครงการใหป้ระสบความส าเร็จในอนาคต (Best Practice)  

รูปแบบท่ี 2 การถอดบทเรียนทั้งโครงการ เป็นการถอดบทเรียนทั้งระบบ โดยเร่ิมตั้งแต่
ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และผลลพัธเ์ม่ือส้ินสุดโครงการ  

ซ่ึงการถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบน้ี ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ด้วย 
SWOT เพื่อศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีน าไปสู่ผลของการด าเนินโครงการ 

สุดาวรรณ มีบวั (2555, 7) ใหรู้ปแบบการถอดบทเรียนโดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ คือ  
รูปแบบท่ี 1 การถอดบทเรียนแบบเป็นทางการเป็นลกัษณะท่ีมีการก าหนดวนัเวลา สถานท่ี 

หวัขอ้ท่ีจะท าการถอดบทเรียนรวมทั้งก  าหนดรูปแบบการรายงาน ความรู้ชดัแจง้ล่วงหน้า ซ่ึงตอ้งมีการ
จดัเตรียมอยา่งเป็นทางการ รวมทั้งใชอุ้ปกรณ์และเวลามากกว่า และคุณอ านวยมกัจะเป็นบุคคลภายนอก  
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รูปแบบท่ี 2 การถอดบทเรียนแบบไม่เป็นทางการมกัจะปฏิบติัทนัที ณ บริเวณท่ีจดักิจกรรม 
ภายหลงัเสร็จส้ินภารกิจหรือระหว่างด าเนินงาน ผูท่ี้ร่วมอยูใ่นกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงมกัใชอุ้ปกรณ์และเวลา
เพียงเลก็นอ้ย การบนัทึกอาจเป็นรายงานแบบสั้น ๆ เพื่อใหส้ามารถปรับปรุงงานไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า รูปแบบการถอดบทเรียนสามารถถอดเป็นเร่ืองเล่า หรืออาจเป็น 
การเขียนคลา้ยนิยาย แต่เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ ความเป็นมา วิธีการท างานโครงการหรือ
กิจกรรม นั้น ๆ  ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ มีการสอดแทรกความรู้สึกนึก ความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ของผูค้น 
ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมไปดว้ย โดยใชภ้าษาสละสลวย และเขา้ใจง่าย หรือสามารถถอดบทเรียนจากการวิเคราะห์
ประเด็นท่ีเป็นการวิเคราะห์ (เชิงลึก) ถึงปรากฏการณ์ท่ีส าคญั (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์) และปัจจยั
เง่ือนไขของความส าเร็จและไม่ส าเร็จ ต่อประเด็นส าคญันั้น ๆ  ท าให้ไดเ้น้ือหาความรู้ ท่ีกระชบั ชดัเจน
ตรงประเด็น และสามารถน า ไปเป็นบทเรียน หรือน าไปประยุกต์ใชไ้ดใ้นประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกนั 

กระบวนการถอดบทเรียน 
รัตนา ดวงแกว้ (2553, 1) กล่าวถึง ขั้นตอนการถอดบทเรียนว่าประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน 

1. สร้างทีมงานถอดบทเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานไดจ้ริง 
ประมาณ 3 - 6 คน พร้อมทั้งท าค  าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประชาสัมพนัธ์ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทราบ 

2. เรียนรู้ทีมงานถอดบทเรียนโดยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนภายใน
ทีมงาน เนน้การเคารพซ่ึงกนัและกนั ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และความเท่าเทียมกนั 

3. วิเคราะห์โครงการ เพื่อให้ทีมงานมีความเข้าใจตรงกนัในแต่ละหัวข้อ                 
ในโครงการ ไดแ้ก่ หลกัการและเหตุผลของโครงการ วตัถุประสงคข์องโครงการกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน
การด าเนินงานและกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน และงบประมาณ 

4. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของทีมงานถอดบทเรียน ซ่ึงประกอบด้วยได้แก่ 
หัวหน้าทีมหรือผูเ้อ้ือ เป็นผูท่ี้ท าให้การถอดบทเรียนด าเนินงานไดอ้ย่างราบร่ืนและบรรลุเป้าหมาย                 
ท่ีก  าหนด ผูอ้  านวยกระบวนการ เป็นผูท่ี้กระตุน้ใหผู้ร่้วมถอดบทเรียนไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นจากกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบัติ ดังนั้น จึงต้องมีทักษะในการตั้งค  าถามท่ี กระตุ้นให้ผูร่้วม                   
ถอดบทเรียนได้วิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน ผูจ้ดบันทึก                
เป็นผูจ้ดบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ การอภิปรายของผูร่้วมถอดบทเรียน พร้อมทั้งเขียน
เรียบเรียงเป็นเร่ืองราวให้น่าสนใจตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ ผูป้ระสานงาน เป็นผูช่้วยเหลือให้
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ทีมงานถอดบทเรียนมีความสะดวกในการติดต่อระหว่างสมาชิกทีมงานถอดบทเรียนเพื่อให้สามารถ
ท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งดี รวมทั้งประสานความร่วมมือจากบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถอดบทเรียน 

5. จดัท า แผนภูมิโครงร่างกระบวนการถอดบทเรียนซ่ึงประกอบดว้ยประเด็น
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

5.1 กิจกรรมท่ีตอ้งการถอดบทเรียน 
5.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมการถอดบทเรียน 
5.3 เลือกวิธีการถอดบทเรียนท่ีใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
5.4 ก าหนดขั้นตอนในการถอดบทเรียนตามล าดบัก่อนหลงั 
5.5 ก าหนดประเด็นค าถามท่ีมีความชดัเจน โดยเรียงล  าดบัตั้งแต่เร่ิมต้น

จนกระทัง่ส้ินสุด 
5.6 ก าหนดผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการถอดบทเรียน พร้อมทั้งจัดท า

เอกสารการถอดบทเรียน 
6. เลือกเทคนิคการถอดบทเรียน ควรเป็นเทคนิคท่ีช่วยใหที้มงานถอดบทเรียน

และผูร่้วมถอดบทเรียนเกิดการเรียนรู้ในระหวา่งการท างานและไดบ้ทเรียนพฒันาวิธีการท างานใหดี้ข้ึน 
เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review, AAR) 

7. จดัท าปฏิทินการถอดบทเรียน เพื่อวางแผนการด าเนินการถอดบทเรียนของ
แต่ละกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการด าเนินงาน โดยหวัขอ้ท่ีควรปรากฏในปฏิทินการถอดบทเรียน
ไดแ้ก่ ล าดบัท่ีของกิจกรรม ประเด็นกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ
กิจกรรม และวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นกิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นด าเนินการถอดบทเรียน 
ทีมงานควรแจง้ก  าหนดการ  ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีจะด าเนินการถอดบทเรียนให้

กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมถอดบทเรียนทราบล่วงหน้า ในขั้นน้ีประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนย่อย คือ การถอด
บทเรียน และการบนัทึกบทเรียน 

1. การถอดบทเรียนมีขั้นตอนท่ีส าคญั 5 ขั้นตอน คือ 
1.1 การสร้างบรรยากาศ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการถอดบทเรียนมีความผอ่นคลาย

เป็นกนัเอง ซ่ึงอาจใชเ้พลงหรือเกมในการละลายพฤติกรรม รวมทั้งผูอ้  านวยกระบวนการควรช้ีแจงถึง
ความเสมอภาคและสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมการถอดบทเรียน 

1.2 การก าหนดกติกาในการถอดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม โดยกติกาควร
ครอบคลุมประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) เป้าหมายการถอดบทเรียนคืออะไร มีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 
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2) วิธีการถอดบทเรียนใชว้ิธีอะไร เช่นใชก้ารระดมความคิดเห็น เนน้
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และไม่โตเ้ถียงหรือทะเลาะวิวาท 

3) หน้าท่ีของผูร่้วมถอดบทเรียนเป็นอย่างไร เช่น ทุกคนให้
ขอ้เสนอแนะยอมรับความจริง และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 

4) ขอ้พึงระวงัในการถอดบทเรียนควรเป็นอย่างไร เช่น ไม่ต  าหนิ 
และไม่ประเมินผลการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดบทเรียน 

1.3 การจดักิจกรรมอุ่นเคร่ือง ผูอ้  านวยกระบวนการช้ีแจงให้ ผูร่้วมถอด
บทเรียนเขา้ใจวตัถุประสงค์และวิธีด  าเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถทบทวนความทรงจ าจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีผา่นมา 

1.4 การเขา้สู่ประเด็นส าคญัของการถอดบทเรียนเป็นขั้นตอนส าคญัในการ
สกดัความรู้จากผูร่้วมถอดบทเรียนโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) การเล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดบทเรียน 
2) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบติังานท่ีก  าหนด

ในแผนปฏิบติังานกบัวิธีการปฏิบติังานจริง 
3) การวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานท่ีท าไดเ้ป็นอยา่งดี 
4) การใหข้อ้เสนอแนะวิธีการปฏิบติังานต่อไปใหดี้ข้ึน 
5) การวิเคราะห์อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน 
6) การให้ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการ

ปฏิบติังาน 
7) ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพ่ิมเติมในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
8) การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
9) ทั้ งน้ีผูจ้ดบันทึกต้องจดรายละเอียดของข้อมูลทุกขั้นตอน 

บนัทึกเสียงพร้อมทั้งสงัเกตบรรยากาศในระหว่างการถอดบทเรียนและจดบนัทึกไวป้ระกอบการจดัท า
รายงานการถอดบทเรียน 

2. การบนัทึกบทเรียน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
2.1 การเตรียมตวัก่อนบนัทึกบทเรียน เป็นขั้นตอนท่ีผูจ้ดบนัทึกควรเตรียม

ความพร้อมก่อนบนัทึกบทเรียนใน 4 ประเด็นคือ 
1) ศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียน 
2) ศึกษารายละเอียดการถอดบทเรียนเก่ียวกบักรอบแนวคิด ขั้นตอน

การถอดบทเรียน และประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการถอดบทเรียน 
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3) จดัเตรียมอุปกรณ์ในการบนัทึกการถอดบทเรียน  
4) เตรียมความพร้อมดา้นทางดา้นร่างกายจิตใจ 

2.2 การบนัทึกข้อมูลการถอดบทเรียน ข้อมูลท่ีตอ้งจดบันทึกระหว่าง                  
การถอดบทเรียน คือ 

1) ขอ้มูลขั้นตอนและวิธีการจดักิจกรรมถอดบทเรียน 
2) ขอ้มูลการเล่าเร่ือง การวิเคราะห์ และการอภิปรายของผูร่้วมถอด

บทเรียน 
3) ขอ้มูลบรรยากาศของระหว่างการถอดบทเรียน 

2.3 การสรุปและรายงานการถอดบทเรียน ผูจ้ดบนัทึกตอ้งอ่านรายงาน              
การถอดบทเรียนใหท่ี้ประชุมของผูร่้วมถอดบทเรียนและทีมงานการถอดบทเรียนไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีจด
บนัทึกไวเ้พ่ือใหมี้การปรับแกแ้ละเพ่ิมเติมให้ขอ้มูลมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยบทเรียนท่ีถอดไดต้อ้ง
ไดรั้บการสรุปใหเ้ห็นอยา่งนอ้ย 2 ประเด็นคือ  

1) อะไรคือส่ิงท่ีดีอยู่แลว้และควรท าต่อไปเพ่ือกลบัไปวางแผน
พฒันา ลงมือท า แลว้ตามดว้ยการวิจยัใหก้า้วหนา้ต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research)  

2) อะไรคือส่ิงท่ียงับกพร่อง เป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุงอย่างไร 
มีความรู้พอท่ีจะปรับปรุงหรือไม่ ถา้ไม่ควรท าวิจยัเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบ 
R&D (Research & Development) ทั้งน้ี D&R และ R&D ควรเป็นการวิจยัแบบ PAR (Participatory 
Action Research) ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ของคนทั้งหมด 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรียน ในขั้นตอนน้ีควรแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ หลกั ดงัน้ี 
1. ความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียน วตัถุประสงค์ของ               

การถอดบทเรียน 
2. การเตรียมการถอดบทเรียน เป็นการเล่ารายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึง

ไดแ้ก่ วิธีการ ทีมงาน บทบาทหนา้ท่ี กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย ท่ีร่วมถอด
บทเรียน และปฏิทินการการถอดบทเรียน 

3. เน้ือเร่ืองการด าเนินการถอดบทเรียน เป็นการเล่ารายละเอียดซ่ึงครอบคลุม
ประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานจริงของผูร่้วมถอดบทเรียน  วิธีการปฏิบัติงานท่ีก  าหนดใน
แผนปฏิบติังาน เปรียบเทียบความแตกต่าง ส่ิงท่ีท าไดเ้ป็นอย่างดีจากการปฏิบติั ขอ้เสนอแนะวิธีการ
ปฏิบติังานต่อไปใหดี้ข้ึน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะวิธีการป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดอุปสรรคในการปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพ่ิมเติมในการปฏิบติังานท่ีผ่านมา 
ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
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ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นติดตามการน าบทเรียนไปใชป้ระโยชน์ ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักับ             
การน าบทเรียนท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังานไปใชเ้พื่อให้การปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ดงันั้นหวัหนา้ทีมหรือผูเ้อ้ือควรไดมี้การนิเทศก ากบัติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบว่าไดม้ีการน าบทเรียนไปใชป้ระโยชน์หรือไม่เพียงไร และเพราะ
อะไร 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า กระบวนการถอนบทเรียน มี 4 ขั้นตอนหลกั ดงัต่อไปน้ี  
1. ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน คือสร้างทีมงาน ก  าหนดบทบาท ศึกษารายละเอียดโครงการ

และวิเคราะห์โครงการ อยา่งลึกซ้ึง เลือกวิธีการถอดบทเรียนท่ีใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
2. ขั้นด าเนินการถอดบทเรียน ขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดบทเรียน โดย

มีขั้นตอนดงัน้ี  
2.1 การเล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดบทเรียน 
2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบัติงานท่ีก  าหนดใน

แผนปฏิบติังานกบัวิธีการปฏิบติังานจริง 
2.3 การวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานท่ีท าไดเ้ป็นอยา่งดี 
2.4 การใหข้อ้เสนอแนะวิธีการปฏิบติังานต่อไปใหดี้ข้ึน 
2.5 การวิเคราะห์อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน 
2.6 การใหข้อ้เสนอแนะวิธีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
2.7 ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพ่ิมเติมในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
2.8 การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา  

ทั้งน้ีผูจ้ดบันทึกตอ้งจดรายละเอียดของข้อมูลทุกขั้นตอน บันทึกเสียง พร้อมทั้งสังเกต
บรรยากาศในระหว่างการถอดบทเรียนและจดบนัทึกไวป้ระกอบการจดัท ารายงานการถอดบทเรียน 

3. ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรียน ในขั้นตอนน้ีควรแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ หลกั ดงัน้ี  
3.1 ความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียน วตัถุประสงคข์องการถอด

บทเรียน 
3.2 การเตรียมการถอดบทเรียน เป็นการเล่ารายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

วิธีการ ทีมงาน บทบาทหนา้ท่ี กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมถอดบทเรียน 
และปฏิทินการการถอดบทเรียน 

3.3 เน้ือเร่ืองการด าเนินการถอดบทเรียน เป็นการเล่ารายละเอียด ซ่ึงครอบคลุม สรุป
ประสบการณ์จาก การด าเนินงานตามโครงการ เปรียบเทียบความแตกต่าง กบัวิธี แนวคิดเดิม ๆ ส่ิงท่ีท า
ไดเ้ป็นอยา่งดีจากการปฏิบติั ขอ้เสนอแนะวิธีการปฏิบติังานต่อไปให้ดีข้ึน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
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ระหว่างการปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะวิธีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุปสรรคในการปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะ
ในส่ิงท่ีควรท าเพ่ิมเติมในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา และประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา  

4. ขั้นติดตามการน าบทเรียนไปใช้ประโยชน์ ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคัญกับการน า
บทเรียนท่ีเรียนรู้จากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่ อให้การปฏิบัติงานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  
 
กรอบแนวคดิการวจิยั 

ผูว้ิจยัด  าเนินการศึกษาเอกสาร ขอ้มูล และทฤษฎีไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21             
การพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21 การพฒันาบทเรียนร่วมกัน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การจัด                 
การความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) การช้ีแนะ (Coaching) จิตตปัญญาศึกษา           
การถอดบทเรียน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั เร่ืองการศึกษา            
ผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม ่ดงัภาพท่ี 2.12  
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ภาพที่ 2.12 กรอบแนวคิดการวิจยั การศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั  

ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่

ผลการพฒันาครูใน                   
การพฒันาบทเรียนร่วมกนั
ของครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง  

อ าเภอดอยสะเก็ด  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

กระบวนการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนัของครูโรงเรียน           

บา้นแม่จอ้ง อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 

1. ขั้นวางแผนการสอน
ร่วมกนั (LS1)  
2. ขั้นจดัท าแผนการจดั           
การเรียนรู้ (LS2)  
3. ขั้นสงัเกตการสอน (LS3) 
4. ขั้นสะทอ้นบทเรียน (LS4)  

 

การพฒันาบทเรียนร่วมกนัของ
ครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง  

อ าเภอดอยสะเก็ด   

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที่ 3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 
รูปแบบการวจิยั  

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพฒันาครูใน                  
การพฒันาบทเรียนร่วมกนั  และศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียน ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง  
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัด  าเนินการดงัน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การเลือกโรงเรียนท่ีเป็นพ้ืนท่ีและกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาเลือก
แบบเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดงัน้ี 

1. การเลือกพ้ืนที่ มีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
1.1 เป็นโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ในการพฒันาบทเรียน

ร่วมกนั  
1.2 เป็นโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมการพฒันาครูในโครงการการสร้างชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (PLC) ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้งเต็มใจใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยั 

2. การเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง จ านวน 6 คน  
2.2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย 

2.2.1 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview of Key 
Informants) คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ  านวน 1 คน  

2.2.2 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion of 

Key Informants) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 12 คน และผูป้กครองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 1-6 จ านวน 12 คน รวม 24 คน โดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
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เกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
2.2.2.1 ผูใ้หข้อ้มูลท าหน้าท่ีร่วมกบัครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั  
2.2.2.2 ผูใ้หข้อ้มูลเต็มใจใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยั 

ขั้นตอนด าเนินการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีด  าเนินการวิจยัตามรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาและเก็บ

ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิควิธีการวิจยั 6 วิธี ไดแ้ก่  
1. ศึกษาจากเอกสารและรวบรวมขอ้มูลเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21 การพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
(Lesson Study: LS) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) การจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ระบบ                
พ่ีเล้ียง (Mentoring) การช้ีแนะ (Coaching) จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) การถอด
บทเรียน หนงัสือ วารสาร จุลสาร รายงานการวิจยั และวิทยานิพนธท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2. สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่จ้อง จ  านวน 1 คน และครูโรงเรียน          
บา้นแม่จอ้ง จ  านวน 6 คน รวม 7 คน 

3. สงัเกตการบริหารงานองคก์รของผูบ้ริหารสถานศึกษาและสงัเกตการจดัการเรียนรู้ของครู
ในหอ้งเรียนในหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาในรูปแบบ BBL ตามวนัส าคญัต่าง ๆ เพื่อเก็บขอ้มูล 
และจดบนัทึก ถ่ายภาพ และน ามาใชว้ิเคราะห์ต่อไป 

4. ศึกษาเอกสารคู่มือการจดักิจกรรมแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูและ
นกัเรียน พร้อมกบัการรวบรวมเอกสาร และจดัท าคู่มือเป็นรูปเล่ม 

5. สนทนากลุ่มนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 12 คน และผูป้กครองของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 12 คน รวม 24 คน โดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

6. สอบถามความพึงพอใจของครูต่อการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง 
อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 6 คน เพื่อจะไดน้ ามาวิเคราะห์ต่อไป 
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ตารางที่ 3.1 วธิีการด าเนินการวจิยั 
ขั้นตอนการวจิยั กระบวนการ เคร่ืองมือ 

การเกบ็ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผลทีไ่ด้ 

1) เพื่อศึกษาการ
พฒันาครูในการ
พฒันาบทเรียน
ร่วมกนัของ
โรงเรียน                     
บา้นแม่จอ้ง 
อ  าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม ่

1) ศึกษาจาก
เอกสารและ 
การรวบรวม
ขอ้มูลจาก
เอกสาร 
2) ศึกษาบทบาท
การบริหารงาน
ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
3) ศึกษา
กระบวนการใน
การพฒันา
บทเรียนร่วมกนั
ของครู 

1) แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
2) แบบสมัภาษณ์
เชิงลึก  
3) แบบสงัเกต 
การจดัการเรียนรู้  
4) แบบสงัเกต 
การบริหารงาน
องคก์รของ
ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
 
 

1) แผนปฏิบติังาน
ประจ าปี รายงาน 
การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
(SAR) ปีการศึกษา 
2558 ปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 
2560  
2) ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่ 

- ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  

- ครู 

ท าใหท้ราบ
ถึงกระบวน 
การพฒันา
ครูในการ
พฒันา
บทเรียน
ร่วมกนัของ
โรงเรียน              
บา้นแม่จอ้ง 
อ  าเภอ 
ดอยสะเกด็ 
จงัหวดั
เชียงใหม ่

2) เพื่อศึกษาผล
การพฒันาครูใน
การพฒันา
บทเรียนร่วมกนั
ของโรงเรียน                      
บา้นแม่จอ้ง 
อ  าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1) ศึกษาจาก
เอกสารคู่มือการ
จดักิจกรรมแบบ
บูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ของครูและ
นกัเรียน พร้อม
กบัการรวบรวม
เอกสาร 
2) ศึกษาความ
คิดเห็นของ
นกัเรียนและ
ผูป้กครอง 

1) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
การพฒันาครูใน
การพฒันาบทเรียน
ร่วมกนัของ
โรงเรียนบา้นแม่
จอ้ง อ  าเภอดอย
สะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ 
2) แบบสมัภาษณ์
เชิงลึก 
3) แนวทาง 
การสนทนากลุ่ม 

1) ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่ 
- ครู 
 - นกัเรียนชั้น

ประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-6  
- ผูป้กครองของ
นกัเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 1-6 

ท าใหท้ราบ
ถึงผลการ
พฒันาครูใน
การพฒันา
บทเรียน
ร่วมกนัของ
โรงเรียน
บา้น 
แม่จอ้ง 
อ  าเภอ 
ดอยสะเก็ด  
จงัหวดั
เชียงใหม่ 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
ขั้นตอนการวจิยั กระบวนการ เคร่ืองมือ 

การเกบ็ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผลทีไ่ด้ 

  นกัเรียน 
4) แนวทาง 
การสนทนากลุ่ม
ผูป้กครอง 

  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลในการวิจยั  
เคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูลโดยผูว้ิจยั มี 4 ฉบบั ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 
1.1 ศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอ

ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมไดแ้ก่  
1.1.1 แบบวิเคราะห์เอกสาร 
1.1.2 แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
1.1.3 แบบสงัเกตการจดัการเรียนรู้ 
1.1.4 แบบสงัเกตการบริหารงานองคก์รของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1.2 ศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง 
อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมไดแ้ก่  

1.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกัน
ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
1) เป็นนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาในโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง 
2) เป็นตวัแทนท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง และรองหัวหน้า

หอ้ง จ  านวนหอ้งละ 2 คนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6   
3) เป็นผูป้กครองของนกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาในโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง 
4) เป็นผูป้กครองของนกัเรียนท่ีเป็นหัวหน้า และรองหัวหน้าห้อง จ านวน

หอ้งละ 2 คนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6   
2. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
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2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแนวทางการ
สนทนากลุ่ม โดยน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาก าหนดโครงสร้าง ให้ครอบคลุมเน้ือหา
ขอ้มูลทุกส่วนท่ีตอ้งการ 

2.2 น าขอ้มูลจากกรอบแนวคิดและวตัถุประสงค์ของการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสร้างค าถามในการวิจยั  

2.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสมัภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตการจดัการเรียนรู้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแนวทางการสนทนากลุ่ม ท่ีสร้างข้ึนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.4 ผูว้ิจยัน าแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตการจดัการ
เรียนรู้ และแนวทางการสนทนากลุ่ม ท่ีผ่านการแนะน า มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ โดย
ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ัง และจดัพิมพเ์ป็นฉบบัจริง เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

2.5 ส าหรับแบบสอบถามความพึงพอใจผูว้ิจยัไดป้รับปรุงและแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะ
จากการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้ง 
ถูกตอ้งของหลกัการ โครงสร้างของเน้ือหา และครอบคลุมเน้ือหาขอ้มูล โดยให้คะแนนระดบัความ
สอดคลอ้งดงัน้ี 1 = สอดคลอ้ง 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคลอ้ง ปรากฏว่า เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูล มีความถูกต้องเหมาะสมและมีค่าดชันีความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหากบัวตัถุประสงค์อยู่ในระดับ  
0.67-1.00  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยด าเนินการดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอ

ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใชพ้ื้นท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. ศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ  าเภอ                

ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 โดยใช้เคร่ืองมือ                     
การวิเคราะห์เอกสาร สมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สงัเกตการจดัการเรียนรู้ของครู และ
สังเกตการบริหารงานองค์กรของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นระยะเวลา                  
4 เดือน   
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3. ศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ  าเภอ               
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารแบบบนัทึกการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ                      
การเรียนรู้ของนกัเรียนรายบุคคล สมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังเกตการจดัการเรียนรู้
ของครู สนทนาการกลุ่ม และสงัเกตการบริหารงานองคก์รของผูบ้ริหารสถานศึกษา และสอบถามความ
พึงพอใจของครูต่อการพฒันาบทเรียนร่วมกนัจากกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง จ  านวน                
6 คน และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ  านวน 1 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี             
1-6 จ านวน 12 คน และผูป้กครองของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 12 คน รวมทั้งส้ิน 25 คน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการพฒันาครูในการพฒันา

บทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้องมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติพ้ืนฐานหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ใชม้าตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคร์ท (Liker) (สุวิมล ติรกานนัท,์ 2549, 160) ใหน้ ้ าหนกัคะแนนดงัน้ี 

ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ใหค้ะแนน  5 
ความพึงพอใจระดบัมาก  ใหค้ะแนน  4 
ความพึงพอใจระดบัปานกลาง ใหค้ะแนน  3 
ความพึงพอใจระดบันอ้ย  ใหค้ะแนน  2 
ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน  1 

แปลความหมาย 
4.50-5.00   หมายความว่า  ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
3.50-4.49   หมายความว่า  ความพึงพอใจระดบัมาก 
2.50-3.49   หมายความว่า  ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
1.50-2.49   หมายความว่า  ความพึงพอใจระดบันอ้ย 
1.00-1.49   หมายความว่า  ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบวิเคราะห์เอกสารสภาพทัว่ไปของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู ขอ้มูลจากการสังเกตการจดัการเรียนรู้
ของครู ขอ้มูลจากการสังเกตการบริหารงานองค์กรของผูบ้ริหารสถานศึกษา และขอ้มูลจากแนวทาง             
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของนกัเรียนและผูป้กครอง โดยวิเคราะห์เน้ือหา มาจดัเป็น
หมวดหมู่ ตรวจสอบขอ้มูลและหาขอ้สรุปโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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3. สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป 
3.1 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหา

กบัวตัถุประสงค ์(Index of Item - Objective Congruence: IOC)  
3.2 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 



 

 

บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั  ของโรงเรียน             
บา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั
และศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง  อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1  ศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอ            
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนที่ 2 ศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง 
อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั
ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตอนที่ 1  ศึกษาการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูว้ิจยัศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอ                 
ดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีผูว้ิจัยขอน าเสนอสภาพและบริบทของโรงเรียนท่ีได้ด  าเนิน                    
การพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัดงัน้ี 

สภาพและบริบทของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง 
ศึกษาเอกสารและรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร สภาพปัจจุบนั บทบาทการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู โดยวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ศึกษา
บทบาทการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา และศึกษากระบวนการในการพฒันาบทเรียนของครู 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัดงัน้ี  

1. สภาพทัว่ไป โรงเรียนบา้นแม่จอ้ง ตั้งอยู่ต  าบลตลาดใหญ่ อ  าเมืองดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเลก็อยูใ่น  
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เขตชุมชน มีความพร้อมดา้นการเดินทาง อาคารสถานท่ี และบุคลากร จดัการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งส้ิน 55 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คนและครู   
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง จ  านวน 6 คน รวม 7 คน (โรงเรียนบ้านแม่จ้อง, 2559, 1) การบริหารจัดการใน
โรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน และใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ครูและชุมชนมีส่วนร่วม โดยใชชุ้มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) 
เป็นตัวหลกั และน ากระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study :LS) มาพฒันาครูในการจัด                
การเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีสนองต่อความตอ้งการของนกัเรียนและชุมชน 

2. ดา้นบริหารการจดัการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้จดัการเตรียมความพร้อมด้านอาคาร 
สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม และส่ิงอ  านวยความสะดวกในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนของครู 
ซ่ึงไดจ้ดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain Based Learning: 
BBL) และจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ทางโรงเรียนไดน้ ากระบวนการพฒันา
บทเรียนร่วมกนัมาช่วยในการพฒันาครู แต่ไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบกระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกัน               
ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

 “…เดิมโรงเรียนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยท าการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษา พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรของสถานศึกษา 2559 น ามาจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยท า
การวิเคราะห์บทเรียนร่วมกับครูแต่ไม่เป็นทางการ…” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สมัภาษณ์, 7 ตุลาคม 2559) 

“….เดิมครูจัดการเรียนการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโรงเรียนวิถพีุทธ แต่
ไม่ได้อยู่ ในขั้นตอนและรูปแบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, 
สมัภาษณ์, 7 ตุลาคม 2559) 

ต่อมาในปี พุทธศกัราช 2558 โรงเรียนบา้นแม่จอ้งไดเ้ขา้ร่วมโครงการการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดค้ดัเลือกโรงเรียนบา้นแม่จอ้งเป็น
โรงเรียนแกนน าในการเขา้ร่วมโครงการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้าวิชาการเขา้รับการอบรบ               
ไดเ้รียนรู้กระบวนการท่ีชดัเจนข้ึน และน ามาปรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน ซ่ึงจดัเป็น
กิจกรรมแบบหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัวนัส าคญัต่าง ๆ ตามโรงเรียน            
วิถีพุทธ ซ่ึงโรงเรียนไดม้ีการประชุมวางแผนการจดัหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใหค้รูมีส่วนร่วมใน                        
การวางแผน วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ให้มีความสอดคลอ้งกนัทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสนองต่อ
ความตอ้งการของนักเรียนและชุมชนโดยเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  ซ่ึงผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนในการวางแผนแนวทางการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนัใหแ้ก่ครูอยา่งเป็นกลัยาณมิตร ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้าก การสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนองต่อความต้องการของนักเรียนและ
ชุมชน โดยด าเนินการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซ่ึงบูรณาการการจัดการเรียนการสอนท้ัง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าด้วยกันตามโรงเรียนวิถพีุทธ…” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 
2559) 

 “…ผู้บริหารสถานศึกษามกีารประชุม/วางแผน ท าความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันให้กับครูก่อนท าการจัดการเรียนรู้ในหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้…”                  
(ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, สมัภาษณ์, 7 ตุลาคม 2559) 

“…ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ตามหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้…” 
(ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, สมัภาษณ์, 7 ตุลาคม 2559) 

3. ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู ครูโรงเรียนบา้นแม่จ้อง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ และครูมีจ  านวนเพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน แต่การจดัการเรียนรู้และ
การพฒันาตนเองของครูนั้นยงัไม่ไดอ้ยูใ่นรูปแบบกระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั ดงัขอ้มูลท่ีได้
จากการสมัภาษณ์ดงัน้ี  

“…เป็นผู้ รับนโยบายกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมาใช้ในการจัดการเรียน            
การสอน แต่กย็งัไม่สามารถน ามาจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้เท่าท่ีควร เน่ืองจากในส่วนตัวแล้วยังไม่
เข้าใจในกระบวนท่ีชัดเจน และไม่รู้จะเร่ิมจัดการเรียนรู้ให้กบันักเรียนในส่วนใดก่อน…” (ครูประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3, สมัภาษณ์, 7 ตุลาคม 2559) 

“…ตอนแรกกม็คีวามรู้สึกเครียด ท่ีต้องปรับเปลีย่นการจัดการเรียนรู้จากเดิมท่ีครูเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ เปลีย่นเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และไม่รู้จะเร่ิมต้นอะไร ก่อน-
หลงั…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4, สมัภาษณ์, 7 ตุลาคม 2559) 

“…เข้ารับฟังการประชุมจากผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองการน ากระบวนการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน แต่ก็ยังไม่เข้าใจหลักการท่ีแท้จริง ในการ
เร่ิมต้นน ามาลงสู่เนือ้หาในห้องเรียน…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1, สมัภาษณ์, 7 ตุลาคม 2559) 

เมื่อครูไดเ้ขา้รับการอบรมโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ ตามโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ท าใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจและน ามาปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียน รวมทั้ง
การวางแผนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ กระตุน้ในการตั้งค  าถามเกิดการคิดวิเคราะห์                  
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คิดสงัเคราะห์ และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง โดยน ากระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั มาช่วยในการ
จดัการเรียนการสอนในกิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาจดักิจกรรมท่ีบูรณาการใน
วนัส าคญัต่าง ๆ จะท าทุกเดือนเดือนละ 1 คร้ังใหส้อดคลอ้งกบัโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อส่งผลใหน้กัเรียนมี
ทกัษะในการด ารงชีวิตตามวิถีพุทธ ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…ก่อนการจัดกิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูทุกท่านร่วมประชุม/วางแผน การจัดการเรียนรู้ และให้เลือกหน่วยการจัดการเรียนรู้มา 1 หน่วยต่อ 
1 เดือน ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลนักเรียนไม่อยากเรียนและไม่เข้าใจในเนื้อหาน้ัน น ามาจัด
กิจกรรมบูรณาการและให้สอดคล้องตามวันส าคัญต่าง ๆ ตามโรงเรียนวิถีพุทธ...” (ครูประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5, สมัภาษณ์, 7 ตุลาคม 2559) 

“…การจัดกิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะท าทุกเดือนเดือนละ               
1 คร้ัง ตามวันส าคัญต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ...” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, 
สมัภาษณ์, 7 ตุลาคม 2559) 

การพฒันาครูโรงเรียนบ้านแม่จ้อง 
เดิมโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จดักระบวนการเรียนรู้ โดยท า

การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา  
ครูน ามาประมวลเป็นหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกับ
โรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเด่นของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง ต่อมาผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครู
โรงเรียนบา้นแม่จอ้งไดเ้ขา้รับการอบรมตามโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
คณะครูไดน้ ากระบวนการระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) การช้ีแนะ (Coaching) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional  Learning  Community :PLC) การจดัการความรู้ (Knowledge Management :KM) องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization :LO) และจิตตปัญญาศึกษา  (Contemplative Education) เขา้มา
ช่วยในการพฒันาการบริหารสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเปล่ียนกระบวนการบริหารงานใหค้รู
มีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของครูอย่างตั้งใจ จดัตารางเวลาให้ครูสัปดาห์ละ 2 ชัว่โมงของวนัองัคาร 
เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยใหค้รูน าประเด็นท่ีเป็นปัญหาการจดัการเรียนรู้มาน าเสนอท่ีประชุม จากนั้น
ใหค้รูท่ีประสบความส าเร็จเล่าถึงวิธีการแกปั้ญหาในประเด็นนั้น ทุกคนฟังอย่างตั้งใจและร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นในเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับครูได้ปรับกระบวนการคิด เปล่ียนวิธีการสอนใน
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันานักเรียนเขา้สู่ในยุคศตวรรษ ท่ี 21 ซ่ึงทางโรงเรียนบา้นแม่จอ้งได ้            
น ากระบวนการการพฒันาบทเรียนร่วมกัน ของชาริณี ตรีวรัญญู (2559, 20) ได้ก  าหนดขั้นตอนไว ้                       
3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบติัการ (See) และขั้นท่ี 3 ขั้นสะท้อนผล 
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(Reflect) มาประยุกต์ใชก้บับริบทของสถานศึกษาโดยก าหนดขั้นตอน  การพฒันาครูในการพฒันา
บทเรียนร่วมกนัออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาหาแนวทางในการพฒันาครู
ในยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งปรับวิธีการคิด  เปล่ียนวิธีสอน ใหก้บัครูเพื่อส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้            
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปรับเปล่ียน           
การบริหารงานขององคก์ร โดยการเป็นผูฟั้งท่ีดี มีเหตุผลกบัทุกฝ่าย เป็นกลาง คอยสนบัสนุน ช่วยเหลือ 
และพัฒนาตนเองไปพร้อมกับครูอย่างเป็นกัลยาณมิตร ซ่ึงจะส่งผลให้ครูสามารถยอมรับใน                 
การเปล่ียนแปลงตนเอง และพฒันาตนเองได  ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูเขา้รับการอบรม
เพ่ิมเติม หรือศึกษาดูงานในสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือเห็นสภาพและบริบทท่ีสามารถน ามาปรับปรุง พฒันา
เพ่ิมเติม และปรับทศันคติของตนเองโดยมองท่ีตวันักเรียนเป็นส าคญั ใชก้ระบวนการบริหารเชิงบวก 
เมื่อผูบ้ริหารสถานศึกษาหาแนวทางในการพฒันาครูและร่วมหาขอ้ตกลงในการพฒันาตนเอง จึงจดั
ประชุม ก  าหนดเป้าหมาย วางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัครูโดยให้ครูจบัคู่เพื่อนคู่คิด (Buddy) ตาม
ความสมคัรใจของครูท่ีสอนในระดบัชั้นท่ีใกลเ้คียงกนั หรือครูท่ีสอนในระดบัชั้นเดียวกนั หรือครูท่ี
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนั หรือครูท่ีมีกระบวนการท างานท่ีใกลเ้คียงกนั ในการจบัคู่เพื่อน
คู่คิด (Buddy) ของครูเกิดจากการไวใ้จซ่ึงกันและกนั สามารถท่ีจะท างานด้วยกนัได ้ยอมรับซ่ึงกัน            
และกนั มีเวลาให้กนั สามารถเสนอแนะความคิดเห็นได ้และท่ีส าคัญตอ้งเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีต่อกนั 

จากนั้นครูเลือกหน่วยการเรียนรู้มา 1 หน่วย ท่ีน ามาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหน่วย
บูรณาการในวนัส าคญัของแต่ละเดือนตามโรงเรียนวิถีพุทธ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (LS2) ครูและเพื่อนคู่คิด (Buddy) เลือกหน่วย                
การเรียนรู้มา 1 หน่วยท่ีน ามาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยบูรณาการในวนัส าคญั
ของแต่ละเดือนท่ีสอดคลอ้งกบัโรงเรียนวิถีพุทธ ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง  
ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนคู่คิด (Buddy) ให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลืออย่างเป็น
กลัยาณมิตร และท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของเพื่อนคู่คิด (Buddy) จดัส่งให้หัวหน้า
วิชาการอนุมติัแผนการจดัการเรียนรู้ และส่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการสอน (LS3) น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษามาจดักิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียน ซ่ึงครูปรับวิธีการคิด เปล่ียนวิธีสอน             
จากการท่ีเป็นผูส้อนอย่างเดียว ยึดครูเป็นศูนยก์ลาง เปล่ียนเป็นการสอนท่ียึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง             
จากการถ่ายทอดความรู้เปล่ียนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการสร้างความรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ไดด้ว้ยตนเอง ไปสู่ความรู้ท่ีแทจ้ริงและถาวร และท่ีส าคญัครูเปล่ียนการเป็นผูรู้้เป็นผูเ้รียนรู้ไปพร้อมกบั
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นกัเรียน ในการจดัการเรียนการสอนของครู สงัเกตการสอนโดยเพื่อนคู่คิด (Buddy) พร้อมกบัหัวหน้า
วิชาการและผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ร่วมสงัเกตการสอน และสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการร่วม
กิจกรรมกบัเพื่อนในกลุ่ม และบนัทึกการสงัเกตการสอนลงในแบบบนัทึกสงัเกตการสอน  

ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอ้นบทเรียน (LS4) เมื่อจดักิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทุกท่านประชุมร่วมกนั เพื่อท าการถอดบทเรียนของการจดัการเรียนรู้ และ
สะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ โดยเร่ิมสะทอ้นการจดัการเรียนรู้ของตนเอง การจดักิจกรรมใหก้บันกัเรียน
ว่าเกิดปัญหาอะไรบา้ง ท่ีตนเองคิดว่าเป็นปัญหาและอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนในการจดัการเรียน   
การสอนในคร้ังต่อไป เมื่อสะทอ้นมุมมองของตนเอง ต่อมาเป็นการสะทอ้นการสังเกตการสอนของ               
เพื่อนคู่คิด (Buddy) ซ่ึงในการสังเกตการสอนของเพื่อนคู่คิด (Buddy) เป็นการสังเกตพฤติกรรม                   
การเรียนรู้จากนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่ เช่น เมื่อนกัเรียนไดรั้บการถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อนแลว้นั้น
สามารถน ามาท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพือ่นได ้นกัเรียนเกิดการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ หาวิธีการท างาน
ในกลุ่มจนประสบความส าเร็จ และเกิดทกัษะการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดูพฤติกรรมการท างานร่วมกนั
ของนกัเรียน นกัเรียนสามารถรู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเองภายในกลุ่มได ้ให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 
เคารพในการท างานของกนัและกนั และท่ีส าคญัสามารถช่วยเหลือกนัอย่างเป็นกลัยาณมิตร ต่อมาเป็น
การสะทอ้การสังเกตการสอนของหัวหน้าวิชาการ ซ่ึงการสะทอ้นของหัวหน้าวิชาการเป็นการเสริม                
การสะทอ้นของเพื่อนคู่คิด (Buddy) ท่ีไดส้ะทอ้นให้กบัครู เป็นการเติมเต็มในส่วนท่ีจะเพ่ิมเติม และ
สามารถน าไปปฏิบติัในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมให้กบันักเรียนในคร้ังต่อไป และ
สุดทา้ยสะทอ้นการสังเกตการสอนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหารไดรั้บฟังขอ้มูลการสะทอ้น
ตนเอง การสะทอ้นเพื่อนคู่คิด (Buddy) และการสะทอ้นของหัวหน้าวิชาการแลว้นั้น การสะทอ้นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นการสรุปการสะทอ้นทั้งหมดให้เห็นถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมกบัช่วย            
เติมเต็มในการพฒันาตนเองไปสู่การพฒันานกัเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในการสะทอ้นผล
ของทุกฝ่ายเป็นการสะทอ้นผลท่ีเป็นกลัยาณมิตรร่วมกนั เพ่ือส่งผลให้เกิดการปรับปรุง แกไ้ขในคร้ัง
ต่อไป ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…โรงเรียนได้ด าเนินการการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: 
LS) มีกระบวนการอยู่ ท้ังหมด 4 ขั้นตอน โดยยึดแนวทางการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ของชาริณี                      
ตรีวรัญญู ซ่ึงมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน แต่ทางโรงเรียนได้น ามาประยุกต์เพ่ือให้เข้ากับบริบทของ
สถานศึกษา ได้ก  าหนดไว้อยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการสอนร่วมกัน โดยท าการก าหนดเป้าหมายและวางแผนบทเรียน
ร่วมกันของผู้บริหารและครู ซ่ึงได้จัดตารางเวลาให้ครูสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมงของวันอังคาร เวลา 14.00 – 
16.00 น.มาวางแผนการสอนร่วมกัน เล่าถึงปัญหาท่ีพบในห้องเรียนและช่วยหาแนวทางการแก้ไข  
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ขั้นท่ี 2 ขั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เลือกเพ่ือนคู่คิด (Buddy) ในการจัดท าแผน           
การจัดการเรียนรู้ในการท ากิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการสอน น าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้และสังเกตการสอน โดย                
เพ่ือนคู่คิด (Buddy)  สลบัการสังเกตการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยมีฝ่ายบริหารสถานศึกษาและ
หัวหน้าวิชาการร่วมสังเกตการสอน  

ขั้นท่ี 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนประชุมร่วมกัน  
เพ่ือท าการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งผลให้เกิดการปรับปรุง 
แก้ไขในคร้ังต่อไป…” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สมัภาษณ์, 7 ตุลาคม 2559) 

“…ขั้นตอนการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง                  
มขีั้นตอนอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการสอนร่วมกัน (LS1) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุม วางแผน             
การจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูในช่วงพักกลางวนั และช่วงเลิกเรียน ให้ครูจับเพ่ือนคู่คิด (Buddy) ท่ีสามารถ
ช่วยเหลือเกื ้อกูล ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตามความสมัครใจของครู ให้ครูแต่ละท่านเลือกหน่วย                
การเรียนรู้ท่ีจะใช้ท ากิจกรรมมา 1 หน่วย และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วยบูรณา
การในวันส าคัญของแต่ละเดือนตามโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (LS2) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้เลือก
หน่วยการเรียนรู้มา 1 หน่วย และปรึกษากับ เพ่ือนคู่คิด (Buddy) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จัดส่ง
ให้หัวหน้าวิชาการอนุมติัแผนการจัดการเรียนรู้ และส่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการสอน (LS3) น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับอนุมติัจากผู้บริหาร
สถานศึกษามาจัดการเรียนรู้และกิจกรรมในหน่วยบูรณาการในห้องเรียน โดยท่ีเพ่ือนคู่คิด (Buddy) 
สังเกตการสอน และบันทึกการสังเกตการสอนลงในแบบบันทึกสังเกตการสอน และสลับการสังเกต 
การสอนซ่ึงกันและกัน โดยมีหัวหน้าวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมสังเกตการสอน และ
บันทึกลงในแบบสังเกตการสอน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นสะท้อนบทเรียน (LS4) เมื่อครูจัดกิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ                
การเรียนรู้เสร็จเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศึกษาให้หัวน้าวิชาการ ครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมผลการ
สะท้อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเร่ิมการสะท้อนผลจากครู เพ่ือนคู่คิด (Buddy) หัวหน้าวิชาการ 
และผู้บริหารสถานศึกษา อย่างเป็นเป็นกัลยาณมิตร…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, สัมภาษณ์,                  
7 ตุลาคม 2559) 
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ท าแผนการจดัการเรียนรู้ (1 สปัดาห์) 

 

ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ใหก้บั  
Mentor (หวัหนา้วิชาการ) 

 
ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ใหก้บั 

Coach (ผูบ้ริหารสถานศึกษา) 

ขั้นที่ 4 LS4 :  
สะท้อนบทเรียน 

- สะทอ้นตนเอง (ครูผูส้อน) 
- สะทอ้น เพื่อนคู่คิด (Buddy) 
- สะทอ้น Mentor  
- สะทอ้น Coach  

(ใชเ้วลา หลงัจากการสอนเสร็จ 1 วนั 
หรือ 2 วนั แต่ไม่เกิน 1 สปัดาห์) 

สรุปขั้นตอนดงักล่าวเป็นแผนผงั ดงัภาพท่ี 4.1  

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.1 แผนผงัสรุปขั้นตอนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
 

ขั้นที่ 1 LS1 :  
วางแผนการสอนร่วมกนั 

ประชุม/วางแผน (1 วนั) 

จบัเพื่อนคู่คิด (Buddy) (คู่กนั 2 คน) 

ขั้นที่ 2 LS2 :  
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

แกไ้ข 

ขั้นที่ 3 LS3 :  
สังเกตการสอน 

ครูน าแผนการจดัการเรียนรู้ 

ไปจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
(1 สปัดาห์) 

 
สงัเกตการสอนโดย เพื่อนคู่คิด  
(Buddy), Mentor และ Coach  

และสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
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จากแผนผงัดงัภาพท่ี 4.1 สรุปขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี 1 LS1 : วางแผนการสอนร่วมกนั มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชุม/ วางแผน 
1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชุมสร้างความเขา้ใจแนวทางการพฒันาวิชาชีพครู

ในการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูปรับวิธีคิด เปล่ียนวิธีสอน เป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน และใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีหลากหลาย นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและได้ปฏิบัติจริง โดยใชชุ้มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นตัวด าเนิน            
การหลกั และน ากระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกันมาพฒันาครู ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนท่ีจะท าให้ครูเกิดการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลไดม้ากท่ีสุด ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…ในการประชุมสร้างความเข้าใจ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความรู้ความ
เข้าใจเบือ้งต้นในการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
และน ากระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกนัมาพัฒนาครูในการจัด การเรียนรู้ในห้องเรียน…” (ครูประจ า
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, สมัภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2559) 

“…ผู้บริหารสถานศึกษาเกร่ินน าในเร่ืองกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 ให้ครูได้ทราบข้อมลูและให้ครูเปลีย่นบทบาทของตนเอง ปรับวิธีคิด เปลีย่นวิธีสอน เป็นผู้อ  านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ จากท่ีครูเป็นผู้รู้ เปลีย่นเป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน ให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมากขึน้ ส่งผลให้ครูเกิดการพัฒนา
ตนเองได้มากท่ีสุด…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4, สมัภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2559) 

“…การสร้างความเข้าใจให้กับครูในการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ใน                        
ยุคศตวรรษท่ี 21 ครูต้องเข้าใจท่ีมาของการพัฒนาตนเอง ว่าจะต้องใช้กระบวนการใดมาช่วยพัฒนา
ตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและลงสู่นักเรียนได้มากท่ีสุด ซ่ึงน าชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาเป็นตัวด าเนินการหลกัในการพัฒนาครู และน ากระบวนการการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมาจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยให้ครูมส่ีวนร่วมในประชุมวางแผน ใช้หลักการการมีส่วนร่วม
และการกระจายอ านาจให้กับครูในการประชุมในคร้ังนี้…” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สัมภาษณ์,                           
4 พฤศจิกายน 2559) 
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ภาพที่ 4.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชุมสร้างความเขา้ใจใหก้บัครู 

 
1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันวางแผนออกแบบกิจกรรมหน่วย              

บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีตรงกบัวนัส าคญัต่าง ๆ ของแต่ละเดือนให้สอดคลอ้งกบัโรงเรียน              
วิถีพุทธ โดยจัดท าตารางปฏิทินในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน เร่ิมจากการวางแผนการจดัท าแผน                     
การเรียนรู้ ให้ครูจบัเพื่อนคู่คิด (Buddy) ตามความสมคัรใจ เช่น ครูท่ีสอนในระดบัชั้นท่ีใกลเ้คียงกนั 
หรือครูท่ีสอนในระดับชั้นเดียวกัน หรือครูท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือครูท่ีมี
กระบวนการท างานท่ีใกลเ้คียงกนั จากนั้นครูเลือกหน่วยการเรียนรู้มา 1 หน่วย  ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูทุกท่านวางแผนการออกแบบกิจกรรมหน่วย                
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตรงกับวันส าคัญต่าง ๆ ในแต่ละเดือนตามโรงเรียนวิถีพุทธ…”                    
(ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2, สมัภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2559) 

“…ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการออกแบบกิจกรรมหน่วย              
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เน่ืองจากนักเรียนต้องลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง…”                
(ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, สมัภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2559) 

“…เปิดโอกาสให้ครูทุกท่านแสดงความคิดเห็นในการออกแบบกิจกรรมหน่วย           
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นของครูทุกท่าน และรับฟังความคิดเห็นให้มาก
ท่ีสุด พร้อมกับเรียนรู้ไปพร้อมกับครู…” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สมัภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2559) 
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ภาพที่ 4.3 วางแผนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

 
2. จบัคู่เพื่อนคู่คิด (Buddy) (คู่กนั 2 คน) 

2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้รูจบัคู่เพื่อนคู่คิด (Buddy) ตามความสมคัรใจ จาก
ครูท่ีสอนในระดบัชั้นท่ีใกลเ้คียงกนั หรือครูท่ีสอนในระดบัชั้นเดียวกนั หรือครูท่ีสอนในกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้เดียวกนั หรือครูท่ีมีกระบวนการท างานท่ีใกลเ้คียงกนั การจบัคู่ เพื่อนคู่คิด (Buddy) ของครู
เกิดจากการไวใ้จซ่ึงกนัและกนั สามารถท างานร่วมกนัได ้ยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีเวลาให้กนั สามารถ
เสนอแนะความคิดเห็นได ้ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และมีน ้ าใจต่อกนั อย่างเป็นกลัยาณมิตร ดงัขอ้มูลท่ีได้
จากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…การจับคู่เพ่ือนคู่คิด (Buddy) ของครูให้เลือกตามความสมัครใจ และ
สามารถท างานร่วมกันได้ ปราศจากปัญหาและความขัดแย้ง…” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สัมภาษณ์,                  
11 พฤศจิกายน 2559) 

“…การจับคู่เพ่ือนคู่คิด (Buddy) ต้องสามารถท างานร่วมกันได้ พูดคุยเป็น
แนวทางแนวกันมีทัศนคติไปในทางเดียวกัน และสามารถท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้ง่าย…”                  
(ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, สมัภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2559) 

“…จับคู่เพ่ือนคู่คิด (Buddy) จากการพูดคุยเป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถ
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันได้ง่าย…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3, สมัภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2559) 

2.2 ครูและเพื่อนคู่คิด (Buddy) ร่วมวางแผนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เก้ือกูล ให้ค  าแนะน า ให้ค  าปรึกษาซ่ึงกันและกัน 
เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิด ช่วยเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั และรับฟังค าแนะน าอยา่งเป็นกลัยาณมิตร ดงัขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 
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“…เพ่ือนคู่คิด (Buddy) จะช่วยเหลือ เกือ้กูลกัน เห็นข้อบกพร่อง และช่วยกัน
แก้ไขปัญหา และเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกัน…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, สัมภาษณ์,                  
11 พฤศจิกายน 2559) 

“…ครูและเพ่ือนคู่คิด (Buddy) ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ง่ายขึน้ และ
สะดวกในการน ามาใช้ในห้องเรียนกับนักเรียน เน่ืองจากทุกคร้ังท าแผนการจัดการเรียนรู้คนเดียว แต่
เมื่อน ากระบวนการ (Lesson Study: LS) มาใช้ในการพัฒนาครู เหมือนมเีพ่ือนคู่คิด และช่วยเติมเต็ม…” 
(ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5, สมัภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2559) 

“…ให้ครูจับคู่เพ่ือนคู่คิด (Buddy) ตามอิสระ ตามความสมคัร เลือกกันเองของ
ครูเพ่ือท่ีจะได้ช่วยเหลือ เกือ้กูลในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ง่ายขึน้…” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, 
สมัภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2559) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชุมสร้างความเขา้ใจการพฒันาครูท่ีเขา้สู่ยุคศตวรรษ           
ท่ี 21  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการพฒันาครูเป็นอยา่งมาก โดยครูปรับวิธีคิด เปล่ียนวิธีสอน เป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีหลากหลายและปฏิบติัจริง ส่งผลให้
นกัเรียนเกิด การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โรงเรียนบา้นแม่จอ้งไดน้ าแนวทางการพฒันาวิชาชีพครู โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นตวัด าเนินการหลกั และน ากระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั
มาพฒันาครู พฒันาการจัดการเรียนรู้และพฒันานักเรียน โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูช่วยกนัก าหนดเป้าหมายและวางแผนการออกแบบกิจกรรมหน่วยบูรณาการ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัท าตารางปฏิทินท่ีชดัเจนในการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ให้ครูจบัคู่เพื่อนคู่คิด (Buddy) ตามความสมคัรใจของครูท่ีสอนในระดบัชั้นท่ีใกลเ้คียงกนั หรือครู                
ท่ีสอนในระดับชั้นเดียวกัน หรือครูท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนั หรือครูท่ีมีกระบวนการ
ท างานท่ีใกลเ้คียงกนั ในการจบัเพื่อนคู่คิด (Buddy) ของครูเกิดจากการไวใ้จซ่ึงกนัและกนั สามารถ
ท างานร่วมกนัได้ ยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีเวลาให้กัน ให้ก  าลงัใจ ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อกันอย่างเป็น
กัลยาณมิตร ทางโรงเรียนบ้านแม่จ้องให้ครูจับเพื่อนคู่คิด (Buddy) จากครูท่ีสอนในระดับชั้นท่ี               
ใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 คู่กบัครูประจ าประถมศึกษาปีท่ี 2 ครูประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 คู่กบัครูประจ าประถมศึกษาปีท่ี 4 และ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 คู่กับ                  
ครูประจ าประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นตน้ เน่ืองจากหอ้งเรียนใกลก้นั สามารถท่ีจะปรึกษาและให้ค  าแนะน า
ไดส้ะดวก ใหค้รูเลือกหน่วยการเรียนรู้มา 1 หน่วย ท่ีน ามาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ในหน่วยบูรณา
การวนัส าคญัต่าง ๆ ของแต่ละเดือนท่ีสอดคลอ้งกบัโรงเรียนวิถีพุทธ (ดงัภาคผนวก ญ) 

ขั้นท่ี 2 LS2 : จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
1. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ครูแต่ละท่านเลือกหน่วยในโครงสร้างการเรียนรู้มา                     
1 หน่วยในกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในวนัส าคญัของแต่ละเดือน                 
ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรของสถานศึกษา แลว้จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ในหน่วยท่ีเลือกมา สร้างเคร่ืองมือแบบ
บนัทึกการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของครู (ดงัรายละเอียดภาคผนวก ฌ) ท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมหน่วย
บูรณาการในวนัส าคญัของแต่ละเดือน โดยยดึมาตรฐานและตวัช้ีวดัใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าการ
พูดคุย ปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนคู่คิด (Buddy) ท่ีเนน้ในรูปแบบกลัยาณมิตร และท าการแกไ้ข
ปรับปรุงก่อนส่งแผนการจดัการเรียนรู้ใหก้บัหวัหนา้วิชาการ (Mentor)  

2. ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ใหก้บัหวัหนา้วิชาการ (Mentor)  
ครูท าการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือตามท่ีเพื่อนคู่คิด (Buddy)  

แนะน าส่งให้กบัหัวหน้าวิชาการ (Mentor) ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีของหัวหน้าวิชาการ (Mentor) ท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้ง การน าไปใชก้ับนักเรียนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน ครูท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของหัวหน้าวิชาการ (Mentor) ก่อนส่งให้กับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (Coach) อนุมติัใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 

3. ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach)  
ครูด าเนินการปรับปรุง แกไ้ข ตามค าแนะน าของหัวหน้าวิชาการ (Mentor) และส่ง

ให้กับผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคลอ้ง ความชดัเจนต่อจากหัวหน้าวิชาการ (Mentor) และท าการ
อนุมติัใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้  ครูน าแผนจัดการเรียนรู้ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) ไปใช้ใน                 
การจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียนต่อไป ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…ให้ครูเลือกหน่วยตามโครงสร้างการจัดการเรียนรู้มา 1 หน่วย ท่ีมีปัญหาน ามา
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน                   
วันส าคัญของแต่ละเดือนให้สอดคล้องโรงเรียนวิถีพุทธ…” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สัมภาษณ์,                        
21 พฤศจิกายน 2559) 

“…ครูเลือกหน่วยตามโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ท่ีมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาในเร่ืองน้ัน มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในวันส าคัญของแต่ละเดือนให้สอดคล้องโรงเรียน 
วิถพีุทธ…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, สมัภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2559) 

ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยท าการเลือกหน่วยในโครงสร้างการจดัการเรียนรู้
มา 1 หน่วย จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในวนัส าคญัของแต่ละ
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เดือน ให้สอดคลอ้งกับเน้ือหาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของสถานศึกษา สร้างเคร่ืองมือและนวตักรรมแบบฝึกทกัษะความรู้ ซ่ึงครูจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั                 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (ดงัภาคผนวก ญ) 

ขั้นท่ี 3 LS3 : สงัเกตการสอน 
1. ครูน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้รับอนุมติัจากผูบ้ริหารสถานศึกษามาจัดกิจกรรม          
การเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนในหอ้งเรียน โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน มาใชใ้นกิจกรรมหน่วยบูรณาการ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กบันกัเรียนในห้องเรียน ซ่ึงครูเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
คอยแนะน าการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน โดยยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ใหน้กัเรียนไดคิ้ดเป็น ท าเป็น 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง นักเรียนลงมือท ากิจกรรมท่ีหลากหลายและ
ปฏิบติัจริง ตกผลึกทางความคิดไดด้ว้ยตนเอง สามารถแกปั้ญหาจากการลงมือท ากิจกรรม และสรุปเป็น
ความคิดรวบยอด ดงัรูปภาพท่ี 4.4 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้การในหอ้งเรียน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้การในหอ้งเรียน 

 
2. สงัเกตการสอนโดยเพื่อนคู่คิด (Buddy) หัวหน้าวิชาการ (Mentor) และผูบ้ริหาร

สถานศึกษา (Coach) 
เมื่อครูน าแผนการจดัการเรียนรู้มาใชก้บันักเรียนในห้องเรียน โดยสังเกตการสอน

จากเพื่อนคู่คิด (Buddy) หวัหนา้วิชาการ (Mentor) และ ผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) ซ่ึงในระหว่างท่ีครู
ท าการสอนอยูห่นา้หอ้งเรียน บทบาทของเพื่อนคู่คิด (Buddy) หัวหน้าวิชาการ (Mentor) และผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (Coach) ท าการสงัเกตการสอนของครู ดว้ยหน้าตายิ้มแยม้ เป็นมิตร ให้ก  าลงัใจ ไม่ต าหนิ
ระหว่างท่ีครูสอน ไม่แทรกดว้ยค าพูดท่ีไม่สุภาพหรือไม่เห็นดว้ยในระหว่างครูสอน โดยยืนสังเกต               
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การสอนอยูด่า้นหลงัหอ้งเรียน หรือสงัเกตอยูด่า้นขา้งหอ้งเรียน เพื่อไม่ใหค้รูรู้สึกต่ืนเตน้ รู้สึกอึดอดัใน
การสอน และไม่ให้รู้สึกมาจบัผิดการสอนของครู แต่ให้ครูรู้สึกถึงความช่วยเหลือ เก้ือกูลกัน และ                 
เติมเต็มซ่ึงกนัและกนั และใหก้  าลงัใจครูในการสอนแบบกลัยาณมิตร บนัทึกสังเกตการสอนของครูลง
ในแบบบนัทึกการสงัเกตการสอน ซ่ึงการสงัเกตการสอนนั้นจะสลบัการสงัเกตการสอนของเพื่อนคู่คิด 
(Buddy) ดูจากแผนการจัดการเรียนรู้ สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ พฤติกรรมการสอนของครูท่ี
แสดงออกต่อนักเรียนหน้าห้องเรียน เมื่อครูให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรม บทบาทของเพื่อนคู่คิด 
(Buddy) หวัหนา้วิชาการ (Mentor) และผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) สงัเกตการท ากิจกรรมของนกัเรียน 
เมื่อนกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่มตามท่ีครูไดม้อบหมายเพื่อนคู่คิด (Buddy) หัวหน้าวิชาการ (Mentor)  และ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) สงัเกตพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม การรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเองให้
ความร่วมมือกนัในกลุ่ม ใหค้วามช่วยเหลือ และเกิดความสามคัคีในการท างานร่วมกนั นักเรียนท างาน
อยา่งมีความสุข ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…ยืนสังเกตการสอนอยู่ด้านข้างห้องเรียน หรือบางทีกอ็าจยืนสังเกตการสอนอยู่
ด้านหลังห้องบ้าง เพ่ือไม่ให้ครูรู้สึกต่ืนเต้น หรือมาจ้องจับผิดในระหว่างท่ีสอนในห้องเรียน เมื่อ
นักเรียนท ากิจกรรมจะเดินเข้าไปสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และจดบันทึกลงในแบบบันทึก           
การสังเกต…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5, สมัภาษณ์, 18 มกราคม 2560) 

“…ยืนดูการสอนของครูอยู่ ด้านข้างห้องเรียน เพ่ือไม่ให้ครูต่ืนเต้น หรือเกิด
ความรู้สึกอึดอัดในการสอน เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมก็จะเดินเข้าไปสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน                
ว่านักเรียนมปัีญหาอะไรในการท ากิจกรรม รู้ได้อย่างไรว่านักเรียนเข้าใจในส่ิงท่ีตนเองได้เรียนมาแล้ว 
และจดบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกต…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, สมัภาษณ์, 18 มกราคม 
2560) 

“…ยืนสังการสอนของครูอยู่ด้านข้างห้องเรียน พร้อมกับหัวหน้าวิชาการ (Mentor) 
และเพ่ือนคู่คิด (Buddy) เพ่ือไม่ให้ครูมคีวามรู้สึกต่ืนเต้น หรือเกิดความรู้สึกอึดอัดในการสอน ซ่ึงการ
สังเกตการสอนไม่ได้มาจับผิดการสอนของครู แต่มาช่วยเติมเต็มให้กันและกัน ช่วยแก้ไขใน
ข้อบกพร่องท่ีจะส่งผลกระทบกับนักเรียน และน าไปสู่การแก้ไขและเพ่ิมเติมในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป ในการสังเกตการสอนไม่ได้สังเกตการสอนแค่ครู ส่ิงท่ีส าคัญในการสังเกต
การสอนคือการสังเกตการท ากิจกรรมนักเรียน ว่านักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากครูมาลงมือ
ปฏิบัติจริงและสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ สังเกตการท างาน การเข้ากลุ่ม รู้จักหน้าท่ีของตนเอง 
แลกเปลีย่นเรียนรู้กันภายในกลุ่ม มคีวามเอือ้อาทรต่อกัน และรวมพลงักันในการท างาน และพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกในการท างานร่วมกัน จดบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกต…” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, 
สมัภาษณ์, 18 มกราคม 2560) 
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ภาพที่ 4.5 เพื่อคู่คิด (Buddy) สงัเกตการสอนในหอ้งเรียน 
 

ครูน าแผนการจดัการเรียนรู้มาจดักิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียน ซ่ึงครูมีการ
นดัหมายกบัเพื่อนคู่คิด (Buddy) มาสังเกตการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน สังเกตการสอนของ
เพื่อนคู่คิด (Buddy) ยนืดูดา้นขา้ง หรือบางทียืนดูดา้นหลงัห้องเรียน เพื่อไม่ให้ครูมีความรู้สึกต่ืนเตน้ 
หรือเกิดอาการอึดอดัเหมือนมาจบัผิดการสอน โดยสังเกตการสอนของครู การจดัเตรียมส่ือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลย ีใบงาน ใบความรู้ และอธิบายเน้ือหาท่ีชดัเจน ไม่ก  ากวม เขา้ใจง่าย และมีการสรุปหลงัจาก
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนสามารถท ากิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้จนส าเร็จ เกิดความ
สามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีการแลกเปล่ียนความรู้กนั และร่วมมือรวมพลงักนั
การท างาน โดยสงัเกต การสอนแบบกลัยาณมิตร บนัทึกการสงัเกตลงในแบบบนัทึกการสังเกตการสอน 
ซ่ึงการสงัเกตการสอนไม่ไดม้ีแต่เพื่อนคู่คิด (Buddy) ท่ีมาสังเกตการสอน มีหัวหน้าวิชาการ (Mentor) 
และผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) เข้ามาสังเกตการสอน และบันทึกลงในแบบสังเกตการสอน                        
(ดงัภาคผนวก ญ) 

ขั้นท่ี 4 LS4 : สะทอ้นบทเรียน 
1. สะทอ้นตนเอง (ครู) 
ครูสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับเพื่อนคู่คิด (Buddy) 

หวัหนา้วิชาการ (Mentor) และผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) โดยสะทอ้นการสอนของตนเองท่ีสอนใน
หอ้งเรียน ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการสอนอะไรบา้ง เช่น นักเรียนไม่สามารถท ากิจกรรมรวมกลุ่มกบั
เพ่ือนในชั้นเรียนได ้เน่ืองจากมีปัญหากบัเพื่อน หรือครูไม่สามารถสอนเน้ือหาให้ครบตามเน้ือหาท่ี
เตรียมมา หรือนกัเรียนบางคนเรียนรู้ไดช้า้ และท าให้ตอ้งรอนักเรียนท่ีเรียนรู้ชา้ทั้งห้อง การสะทอ้น
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ตนเองจะช่วยหาวิธีการแกไ้ข ปรับปรุงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้าก            
การสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียนท่ีได้ท าการจัดการเรียนรู้ไปน้ัน จากคะแนน
เต็ม 10 ให้คะแนน 7 คะแนน แต่โดยภาพรวมแล้วนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็น               
อย่างดี…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 

“…พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียน จากคะแนนเต็ม 10 ให้คะแนน 8 คะแนน  
แต่โดยภาพรวมแล้วนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี…” (ครูประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 

“…พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียน จากคะแนนเต็ม 10 ให้คะแนน 6 คะแนน 
เน่ืองจากมนัีกเรียน 1 คนท่ีเรียนรู้ช้า ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามแผนท่ีวางไว้ เน่ืองจากมี
นักเรียนท่ีเรียนรู้ช้า 2 คน แต่โดยภาพรวมแล้วนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี…” 

(ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 
“…พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียน จากคะแนนเต็ม 10 ให้คะแนน 9 คะแนน 

โดยภาพรวมแล้วนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 4.6 สะทอ้นตนเอง 

 
2. สะทอ้นเพื่อนคู่คิด (Buddy) 
เพื่อนคู่คิด (Buddy) สะทอ้นการสังเกตการสอนในห้องเรียน ดูจากพฤติกรรมของ

นกัเรียนในหอ้งเรียน นกัเรียนมีความตั้งใจเรียน ไม่พูดคุยในเวลาเรียน ท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อน และครู
อยา่งมีความสุข สนุกสนาน ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียนเขา้ใจง่าย ไม่ก  ากวม อธิบายจาก
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ยากไปหาง่าย มีการยกตวัอย่างท่ีเห็นภาพชดัเจน และสามารถควบคุมนักเรียนในห้องเรียนได ้บนัทึกลง
ในแบบสงัเกตการสอน น ามาสะทอ้นใหก้บัเพื่อนคู่คิด (Buddy) ท่ีท าการสอนในห้องเรียน โดยใชค้  าพูดท่ี
ใหก้  าลงัใจไม่ต าหนิ และเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั อย่างเป็นกลัยาณมิตร ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
ดงัน้ี 

“…นักเรียนในกลุ่มยงัไม่รู้จักบทบทหน้าท่ี ว่าใครเป็นหัวหน้า ใครเป็นเลขานุการ            
ท่ีต้องท าการบันทึกการท ากิจกรรมในกลุ่ม และมีนักเรียนท่ีเรียนรู้ช้าไม่ยอมช่วยเพ่ือนในกลุ่มท างาน  
ครูควบคุมนักเรียนในการจัดกิจกรรมได้ดี…” (ครู, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 สะทอ้นเพื่อนคู่คิด (Buddy) 
 
3. สะทอ้นหวัหนา้วิชาการ (Mentor)  
หวัหนา้วิชาการ (Mentor) เติมเตม็การสงัเกตการสอน เพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีเกิดความ

ชดัเจน หาแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป โดยใช้
ค  าพูดท่ีสุภาพ อ่อนโยน ใหก้  าลงัใจและเติมเต็มซ่ึงกนัและกนัใหค้รบถว้น สมบูรณ์ ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…ให้ก  าลงัใจ ให้ค าช่ืนชมในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
ครูมีความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ ส่ือ และใบงานเป็นอย่างดี พฤติกรรมของนักเรียนมีนักเรียน              
บางคนท่ีไม่ช่วยเพ่ือนท างานในกลุ่ม ท าอย่างไรให้นักเรียนรู้จักหน้าท่ีของตนเอง และท างานให้ทันเพ่ือน
ซ่ึงในการสะท้อนจะสะท้อนในเชิงบวก ไม่มกีารต าหนิครู โดยใช้น า้เสียงท่ีสุภาพ และเติมเต็มซ่ึงกัน
และกัน…” (ครู, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 
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ภาพที่ 4.8 สะทอ้นหวัหนา้วิชาการ (Mentor) 
 

4. สะทอ้นผูบ้ริหารสถานศกึษา (Coach)  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) ท าการสะทอ้นผลหลงัจากตัวของครู เพื่อนคู่คิด 

(Buddy) และหัวหน้าวิชาการ (Mentor) สะทอ้นผลการสังเกตการสอนในห้องเรียน โดยเติมเต็ม ให้
ก  าลงัใจและพูดในเชิงบวก ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…ให้ก  าลังใจครู โดยใช้ภาษา อารมณ์ในเชิงบวก ซ่ึงครูมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ได้ดีมาก บางทีแอบสอบถามนักเรียนนอกห้องเรียนบ้าง ว่าครูท่านนีส้อนเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน ความถูกต้อง และเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดโดยการเติมเต็มเพ่ือให้เกิดความควบถ้วน 
สมบูรณ์ของเนือ้หา ความสอดคล้อง ท่ีจะส่งผลในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ท้ัง
ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษาและระดับชาติ ซ่ึงการเติมเต็มของผู้บริหารสถานศึกษา 
(Coach) จะใช้ค าพูดท่ีให้ก  าลงั อ่อนน้อม สุภาพด้วยอารมณ์ท่ีไม่มทัีศนคติท่ีติดลบ มองในส่วนท่ีดี…” 
(ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 
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ภาพที่ 4.9 สะทอ้นผูบ้ริหารสถานศกึษา (Coach) 

 
การสะท้อนการจดัการเรียนรู้ของครู ท าให้เพื่อนคู่คิด (Buddy) หัวหน้าวิชาการ 

(Mentor) และ ผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) ไดเ้ห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนรู้ในมุมมอง
ของครู รับฟังการสะทอ้นการสงัเกตการสอนของเพื่อนคู่คิด (Buddy) ซ่ึงการสังเกตการสอนของเพื่อน
คู่คิด (Buddy) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้จากนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากนักเรียนได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากครู นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอดมาใชใ้นกิจกรรมกลุ่มได้
หรือไม่ นกัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์              

การสะท้อนการจดัการเรียนรู้ของครู ท าให้เพื่อนคู่คิด (Buddy) หัวหน้าวิชาการ 
(Mentor) และ ผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach)ไดเ้ห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนรู้ในมุมมอง
ของครูรับฟังการสะท้อนการสังเกตการสอนของเพื่อนคู่คิด (Buddy) ซ่ึงการสังเกตการสอนของ                 
เพื่อนคู่คิด (Buddy) สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้จากนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากนักเรียนไดรั้บการ
ถ่ายทอดความรู้จากครู นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอดมาใชใ้นกิจกรรมกลุ่มได้
หรือไม่ นกัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ หาวิธีการท างานในกลุ่มประสบความส าเร็จไดห้รือไม่ 
และเกิดทกัษะการเรียนรู้ และสงัเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกนัของนกัเรียน นกัเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองภายในกลุ่มใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั เคารพในการท างานของกนัและกนั และท่ีส าคญั
สามารถช่วยเหลือกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ต่อมาสะท้อนการสังเกตการสอนของหัวหน้าวิชาการ                        
ซ่ึงการสะทอ้นการสังเกตของหัวหน้าวิชาการเสริมการสะทอ้นของเพื่อนคู่คิด (Buddy) ท่ีไดส้ะทอ้น
ให้กับครู เป็นการเติมเต็มในส่วนท่ีขาดหายไป และสามารถน าไปปฏิบติัการในการจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรู้และกิจกรรมใหก้บันกัเรียนในคร้ังต่อไป และสุดทา้ยการสะทอ้นการสงัเกตการสอนของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้รับฟังขอ้มูลการสะทอ้นของครู การสะทอ้นของเพื่อนคู่คิด (Buddy) และ                
การสะทอ้นของหวัหนา้วิชาการ การสะทอ้นของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นการสรุปการสะทอ้นทั้งหมด
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ให้เห็นถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมกบัเป็นส่วนช่วยในการเติมเต็มของเน้ือหา และกิจกรรมให้มี
ความสมบูรณ์ นกัเรียนไดผ้ลประโยชน์จากการเรียนรู้มากท่ีสุด ส่งผลให้ครูสามารถพฒันาตนเองและ
เปิดโอกาสใหก้บัตนเองท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองไปพร้อมกบันักเรียนในยุคศตวรรษท่ี  21 จากการ
ถ่ายทอดความรู้เปล่ียนเป็น ผูอ้  านวยความสะดวกและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย จนนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ((ดงัภาคผนวก ญ)) 
 
ตอนที่ 2 ศึกษาผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอ                    
ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอ                    
ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าได้ผลการพฒันาดังนี้ 

ครูได้น าขั้นตอนการพฒันาบทเรียนร่วมกัน ทั้ง 4 ขั้นตอนได้แก่ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน              
การสอนร่วมกนั (LS1) ขั้นท่ี 2 ขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (LS2) ขั้นท่ี 3 ขั้นสงัเกตการสอน (LS3) 
และขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอ้นบทเรียน (LS4) มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนในหอ้งเรียน ส่งผลใหค้รู
สามารถพฒันาตนเองในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนคู่คิด (Buddy) ท าใหค้รูมีเพื่อนคู่คิด 
เป็นมิตรต่อกัน ให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกนัอย่างเป็นกลัยาณมิตร ครูมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการจดัการเรียนรู้ คือ ครูมีการเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้ เตรียมส่ือประกอบการจัด              
การเรียนรู้ไวล่้วงหนา้ ปรับแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของเพื่อนคู่คิด (Buddy) และหัวหน้า
วิชาการ(Mentor) โดยเปิดโอกาสท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองไปพร้อมกบันักเรียนในยุคศตวรรษท่ี  21 
ซ่ึงครูปรับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีของตนเองจากการถ่ายทอดความรู้เปล่ียนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน จากเดิมครูเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ เปล่ียนเป็นนักเรียนเป็นศูนยก์ลางใน
การเรียนรู้ และใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย ครูออกแบบกระบวน                 
การจดัการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทกัษะท่ีส าคญั 3 ดา้น คือ 1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม นั่นคือ             
การคิดวิเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 2) ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเน้น                     
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีภาวะเป็นผูน้  ามีความรับผิดชอบ มีทกัษะทางสังคมและเขา้ใจความแตกต่าง
ทางดา้นวฒันธรรม และ 3) ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีกล่าวคือ ความสามารถในการใช้
ส่ือและเทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงรวมทั้งผลิตส่ือ หรือ
เทคโนโลยท่ีีเป็นเป็นประโยชน์ หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูไดส้ะทอ้นผลการจดักิจกรรม             
ท าให้ทราบปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน จากเพื่อนคู่คิด (Buddy) หัวหน้าวิชาการ (Mentor) และ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป ดงัขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 
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“…จากการน าขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีของตนเองจากการถ่ายทอดความรู้เปลี่ยนเป็นผู้อ  านวยความ
สะดวก ท่ีจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและตกผลึกในด้านความคิดท่ีเป็นของ
ตนเอง…” (ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 

“…ครูได้น าขัน้ตอน Lesson Study มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ส่งผลให้ครู
สามารถพัฒนาตนเองในการวางแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ รู้                       
เป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน…” (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการเอาใจใส่ในการจดัการเรียนรู้ของครู 
ปรับเปล่ียนบทบาทใหเ้ป็นผูรั้บฟังมากข้ึน มีเหตุมีผล สุขุม เยอืกเยน็ เปิดใจยอมรับในการเปล่ียนแปลง
การจดัการเรียนรู้ในยคุศตวรรษท่ี 21 กล่าวคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสร้างความสมัพนัธ์บนพ้ืนฐาน
ของความไวว้างใจ เช่น สร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดกบัครู สร้างโอกาสใหค้รูมีการพฒันาวิชาชีพ ส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้และสร้างสภาพแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้าง
วฒันธรรมในเชิงบวกใหก้บัองคก์ร เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังาน เป็นผูน้  าในดา้นการวางแผน พฒันา 
และประเมินหลกัสูตร กระตุน้ใหค้รูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ แกปั้ญหาโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
และยดึหลกัคุณธรรมในการบริหารงาน เป็นผูน้  าในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่เสมอ ซ่ึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใหค้รูไดรั้บการพฒันาตนเองและพฒันาความสามารถในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นการวิเคราะห์
หลกัสูตร การวางแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาส่ือและนวตักรรม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ           
การวดัและประเมินผล ในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัเปิดโอกาสใหค้รูมองเห็นการสอนและการเรียนรู้
ในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการวางแผนการสอนร่วมกนั การจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้มาใชไ้ดจ้ริงในหอ้งเรียน การสงัเกตการสอน และสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัแนว
ปฏิบติัในหอ้งเรียนการไดส้งัเกตการสอนจริงในชั้นเรียน ครูทุกคนมีส่วนร่วมการในการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ ใหก้บันกัเรียน นกัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติัจริง ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“…ปกติเป็นคนท่ีใจร้อน ไม่คอยเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นจากครู ให้งานไป
ต้องท าอย่างรวดเร็ว และเสร็จสิน้ตามวัน เวลาท่ีก  าหนด เมื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการแลกเปลีย่น
เรียนรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ต้องปรับเปลีย่นตัวเองให้เป็นคนใจเยน็ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน ไม่ใช้ความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก มีเหตุมีผลมากขึน้…” (ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 

“…ปกติ ผอ. เป็นคนท่ีใจร้อน มีความมั่นใจในตนเองสูง เมื่อเข้ารับการอบรมตาม
โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผอ.ได้เปิดโอกาสให้ครูพัฒนาตนเอง 



119 
 

 

ส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนรู้ และปรับเปลีย่นพฤติกรรมเป็น
ผู้ ท่ีรับฟังอย่างตั้งใจ เปิดใจยอมรับความคิดเห็นจากครู มากขึ้น…” (ครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2, 
สมัภาษณ์, 25 มกราคม 2560) 

นกัเรียนมีส่วนร่วมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดฝึ้กปฏิบติัจริงทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน มีการวางการท างาน เกิดทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์               
คิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร และทักษะอาชีพ เกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
โรงเรียนวิถีพุทธ เกิดความรัก ความหวงแหน อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน และมีความสุข สนุกสนาน ดงัรายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี  

“…การจัดการเรียนรู้ของครูมกีารเปลีย่นแปลงไป ครูไม่ได้เป็นผู้ท่ีคอยบอกค าตอบ 
แต่ครูเป็นผู้อ  านวยความสะดวกในการชีแ้นวทางในการหาค าตอบท่ีเกิดขึน้ มคีวามสุขในการท ากิจกรรม
ท่ีครูน ามาสอน…” (นกัเรียน, การสนทนากลุ่ม, 3 กุมภาพนัธ,์ 2560) 

“…ได้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมของครูท่ีมกีารสะท้อนผลจากการพัฒนา
นักเรียนมผีลการเรียนท่ีสูงขึน้ รักในการเรียนมากขึน้ อยากมาโรงเรียน…” (ผูป้กครอง, การสนทนากลุ่ม, 
3 กุมภาพนัธ,์ 2560) 

“…นักเรียนเกิดทักษะในการท างานร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง มคีวามรักความหวงแหนในวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน…” (ครู, สมัภาษณ์, 25 มกราคม 
2560) 

นอกจากน้ี ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ วางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกบัครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวนัส าคัญต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้ึน                    
ซ่ึงผูป้กครองเขา้มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เดือนละ 1 คร้ัง มีการเตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ร่วมกบัครู 
และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรม Bike for Mom ผูป้กครองร่วมท าบุญตกับาตร                 
ตอนเชา้และร่วมป่ันจกัรยานกบันกัเรียนในชุมชน กิจกรรมวนัมาฆบูชา กล่าวคือ ก่อนวนัมาฆบูชาทาง
โรงเรียนไดเ้ชิญผูป้กครองเขา้มาร่วมกิจกรรมการท าขนมเทียนเพื่อน าไปท าบุญท่ีวดั เป็นตน้ ผูป้กครอง               
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีครูไดจ้ดัข้ึน มีความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมของนักเรียน ไดม้องเห็น
พฒันาการของนกัเรียน ดีใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของโรงเรียน เขา้ใจครูมากยิง่ข้ึน เช่ือมัน่
ในศกัยภาพของครูท่ีสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21 ดงัรายละเอียดผูใ้ห้ขอ้มูล
ดงัน้ี 

“…การเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู พบว่า ท าให้
เช่ือมัน่ในศักยภาพของครูท่ีสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในศักยภาพของครู…” 
(ผูป้กครอง, การสนทนากลุ่ม, 3 กุมภาพนัธ,์ 2560) 
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“…รู้สึกดีใจท่ีได้ร่วมท ากิจกรรมกับผู้ปกครอง ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และได้
ปฏิบัติกิจกรรมจริง…” (นกัเรียน, การสนทนากลุ่ม, 3 กุมภาพนัธ,์ 2560) 

“…ครูมกีารพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนในยคุศตวรรษท่ี 21 และพร้อม
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงและช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน…” (สัมภาษณ์ครู, สัมภาษณ์, 25 
มกราคม 2560) 

 
ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียน
บ้านแม่จ้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ความถี่และร้อยละของข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิจยัคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามคือ ครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้งจ านวน 6 คน โดยขอ้มูล

ทั่วไปของกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการสอน และวิทยฐานะ แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตวัแปร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
2 
4 

 
33.33 
66.67 

2. อาย ุ
2.1 20 – 30 ปี 
2.2 31 – 40 ปี 
2.3 41 – 50 ปี 

     2.4 51 – 60 ปี 

 
1 
1 
4 
- 

 
16.67 
16.67 
66.67 

- 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

3.1 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 ปริญญาโท 
3.4 ปริญญาเอก 

 
- 
6 
- 
- 

 
- 

100 
- 
- 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

4. สถานภาพต าแหน่ง 
4.1 ครูพ่ีเล้ียง 
4.2 ครูอตัราจา้ง 
4.3 พนกังานราชการ 
4.4 ขา้ราชการ 

 
1 
1 
- 
4 

 
16.67 
16.67 

- 
66.67 

5. ประสบการณ์ในการสอน 
5.1 นอ้ยกว่า 5 ปี 
5.2 5 – 10 ปี 

     5.3 10 ปีข้ึนไป 

 
- 
- 
6 

 
- 
- 

100 
6. วิทยฐานะ 

6.1 ครูช านาญการ 
6.2 ครูช านาญการพิเศษ 
6.3 ครูเช่ียวชาญ 
6.4 ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
6.5 อ่ืน ๆ....ไม่มีวิทยฐานะ........... 

 
- 
4 
- 
- 
2 

 
- 

66.67 
- 
- 

33.33 
 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม

พบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลมีทั้งหมด 6 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 เพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอยูใ่นช่วงอาย ุ31 – 40 ปี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ช่วง 41 – 
50 ปี 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67 ช่วง 51 – 60 ปี 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีวิทยฐานะ ครูช านาการ
พิเศษ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไม่มีวิทยฐานะ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เน่ืองจากเป็นครูพ่ีเล้ียงและ                 
ครูอตัราจา้ง ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนช่วงระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 
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2. ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูในการพัฒนา

บทเรียนร่วมกนั  

 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูในการพัฒนา 

บทเรียนร่วมกนั 

 

ประเด็นความพงึพอใจ µ  การแปรผล 

ขั้นท่ี 1 LS1:  
วางแผนการสอน
ร่วมกนั 

1. มีการประชุม/วางแผนร่วมกบัผูบ้ริหาร
และครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
(Lesson Study) ใหม้ีความชดัเจนและเขา้ใจ 

4.50 0.84 มากท่ีสุด 

 2. ความเขา้ใจการด าเนินงานในการพฒันา
บทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) ก่อนการ
น ามาใชใ้นชั้นเรียน 

4.17 0.75 มาก 

 3. มีความเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.50 0.84 มากท่ีสุด 

 รวมขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั 4.39 0.81 มาก 
ขั้นท่ี 2 LS2:  
จดัท าแผนการจดั 
การเรียนรู้ 

1. มีความเขา้ใจในการน ากระบวนการมา
พฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study)  
มาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

4.17 0.75 มาก 

 2. มีความครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ของ
เน้ือหาในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

4.17 0.75 มาก 

 3. เพื่อนคู่คิด (Buddy) มีส่วนสะทอ้น
พฤติกรรมการสอนและร่วมกนัพฒันา
แผนการจดัการเรียนรู้ 

4.50 0.84 มากท่ีสุด 

 รวมขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 4.28 0.78 มาก 
ขั้นท่ี 3 LS3:  
สงัเกตการสอน 

1. มีความพร้อมของส่ือ / อุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.00 0.63 มาก 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

ประเด็นความพงึพอใจ µ  การแปรผล 
 2. มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

4.33 0.82 มาก 

 3. นกัเรียนมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ 

4.67 0.52 มากท่ีสุด 

 4. มีการจดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.00 0.63 มาก 

 5. หวัหนา้วิชาการ (Mentor) ใหค้  าช้ีแนะใน
การสงัเกตการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

4.17 0.75 มาก 

 6. ผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) ใหก้าร
สนบัสนุนในการสงัเกตการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

4.50 0.86 มากท่ีสุด 

 รวมขั้นสังเกตการสอน 4.28 0.70 มาก 
ขน้ท่ี 4 LS4: 
สะทอ้นบทเรียน 

1. มีการประชุม/วางแผนร่วมกนัของ
บริหารและครูในการสะทอ้นกลบัหลงัจาก
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.33 0.82 มาก 

 2. มีความเหมาะสมของระยะเวลาใน 
การประชุม/วางแผนผลการสะทอ้นกลบัใน 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.33 0.82 มาก 

 3. มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัของ

นกัเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน 

ชั้นเรียน 

4.33 0.82 มาก 

 4. มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเพื่อนคู่คิด 
(Buddy) เป็นไปอยา่งกลัยาณมติร 

4.83 0.41 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

ประเด็นความพงึพอใจ µ  การแปรผล 
 5. มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัใน

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของหวัหนา้
วิชาการ (Mentor) เป็นไปอยา่งกลัยาณมติร 

4.83 0.41 มากท่ีสุด 

 6. มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (Coach) เป็นไปอยา่ง
กลัยาณมิตร 

4.83 0.41 มากท่ีสุด 

 7. มีการจดัท าแบบบนัทึกผลการสะทอ้น
กลบั (แบบสรุปรายงาน) ของการจดั
กิจกรรม 

4.33 0.82 มาก 

 8. น าผลการสะทอ้นกลบัมาประยกุตใ์ชใ้น
การปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังต่อไป 

4.50 0.84 มากท่ีสุด 

 รวมขั้นสะท้อนบทเรียน 4.54 0.67 มากทีสุ่ด 
 รวมทั้ง 4 ขั้นตอน 4.40 0.62 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.40) หากพิจารณาตามขั้นการพฒันาบทเรียนร่วมกนั พบว่า ครูมี
ความพึงพอใจขั้นสะทอ้นบทเรียนมากท่ีสุด (µ = 4.54) รองลงมาคือ ขั้นวางแผนการสอนร่วมกัน                   
(µ = 4.39) และขั้นท่ีครูมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ขั้นการจัดการท าแผนการจดัการเรียนรู้และ               
ขั้นสงัเกตการสอน (µ = 4.28) 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูในการพัฒนา
บทเรียนร่วมกนั : ขั้นการวางแผนร่วมกนั (LS1) 

 

ประเด็นความพงึพอใจ µ  การแปรผล 
ขั้นท่ี 1 LS1 :  

วางแผนการสอน

ร่วมกนั 

1. มีการประชุม/วางแผนร่วมกบัผูบ้ริหาร
และครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
(Lesson Study) ใหม้คีวามชดัเจนและเขา้ใจ 

4.50 0.84 มากท่ีสุด 

 2. มีความเขา้ใจการด าเนินงานในการพฒันา
บทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) ก่อนการ
น ามาใชใ้นชั้นเรียน 

4.17 0.75 มาก 

 3.  มีความเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดั           
การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.50 0.84 มากท่ีสุด 

 รวมขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั 4.39 0.81 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั                   
ขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.39) หากพิจารณาตามประเด็น
ความพึงพอใจ พบว่า ครูมีความพึงพอใจการประชุม/วางแผนร่วมกบัผูบ้ริหารและครูในการพฒันา
บทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) ใหม้ีความชดัเจนและมีความเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด (µ = 4.50) และรองลงมาคือ การด าเนินงาน
ในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) ก่อนการน ามาใชใ้นชั้นเรียน (µ = 4.17)      
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูในการพัฒนา
บทเรียนร่วมกนั : ขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (LS2) 

 
ประเด็นความพงึพอใจ µ  การแปรผล 

ขั้นท่ี 2 LS2:  

จดัท าแผนการจดั 

การเรียนรู้ 

1. มีความเขา้ใจในการน ากระบวนการ            
มาพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: 
LS) มาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

4.17 0.75 มาก 

 2. มีความครบถว้น ถูกต้อง สมบูรณ์ของ

เน้ือหาในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

4.17 0.75 มาก 

 3. เพื่อนคู่คิด (Buddy) มีส่วนสะทอ้น
พฤติกรรมการสอนและร่วมกนัพฒันา
แผนการจดัการเรียนรู้ 

4.50 0.84 มากท่ีสุด 

 รวมขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 4.28 0.78 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั                
ขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (LS2) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.28) หากพิจารณาตามประเด็น
ความพึงพอใจ พบว่า เพื่อนคู่คิด (Buddy) มีส่วนสะทอ้นพฤติกรรมการสอนและร่วมกนัพฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้มากท่ีสุด (µ = 4.50) และรองลงมาคือ การน ากระบวนการมาพฒันาบทเรียนร่วมกัน 
(Lesson Study :LS) มาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และความครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ของ
เน้ือหาในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (µ = 4.17)      
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจของครูในการพฒันา  
 บทเรียนร่วมกนั : ขั้นการสังเกตการสอน (LS3) 

 
ประเด็นความพงึพอใจ µ  การแปรผล 

ขั้นท่ี 3 LS3:  
สงัเกตการสอน 

1. มีความพร้อมของส่ือ / อุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.00 0.63 มาก 

 2. มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

4.33 0.82 มาก 

 3. นกัเรียนมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ 

4.67 0.52 มากท่ีสุด 

 4. มีการจดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.00 0.63 มาก 

 5. หวัหนา้วิชาการ (Mentor) ให้ค  าช้ีแนะใน
การสังเกตการณ์จดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน 

4.17 0.75 มาก 

 6. ผูบ้ริหารสถานศกึษา (Coach)  ใหก้าร
สนบัสนุนในการสงัเกตการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

4.50 0.86 มากท่ีสุด 

 รวมขั้นสังเกตการสอน 4.28 0.70 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั                  
ขั้นสังเกตการสอน (LS3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.28) หากพิจารณาตามประเด็นความ                  
พึงพอใจพบว่า นักเรียนมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด (µ = 4.67) รองลงมาคือ 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ (µ = 4.33) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (Coach) ใหก้ารสนบัสนุนในการสงัเกตการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และหัวหน้า
วิชาการ (Mentor) ให้ค  าช้ีแนะในการสังเกตการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (µ = 4.17) และ
ประเด็นท่ีครูใหค้วามพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ความพร้อมของส่ือ /อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
และการจดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (µ = 4.00) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูในการพัฒนา
บทเรียนร่วมกนั : ขั้นสะท้อนบทเรียน (LS4) 

 
ประเด็นความพงึพอใจ µ  การแปรผล 

ขน้ท่ี 4 LS4:  

สะทอ้นบทเรียน 

1. มีการประชุม/วางแผนร่วมกนัของ
บริหารและครูในการสะทอ้นกลบัหลงัจาก
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.33 0.82 มาก 

 2. มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ประชุม/วางแผนผลการสะทอ้นกลบัในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.33 0.82 มาก 

 3. มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัของ
นกัเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน 
ชั้นเรียน 

4.33 0.82 มาก 

 4. มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเพื่อนคู่คิด 
(Buddy) เป็นไปอยา่งกลัยาณมติร 

4.83 0.41 มากท่ีสุด 

 5. มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัใน 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของหวัหนา้
วิชาการ (Mentor) เป็นไปอยา่งกลัยาณมติร  

4.83 0.41 มากท่ีสุด 

 6.  มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา (Coach)  เป็นไปอยา่ง
กลัยาณมิตร 

4.83 0.41 มากท่ีสุด 

 7. มีการจดัท าแบบบนัทึกผลการสะทอ้น
กลบั (แบบสรุปรายงาน) ของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย 

4.33 0.82 มาก 

 8. น าผลการสะทอ้นกลบัมาประยกุตใ์ชใ้น
การปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังต่อไป 

4.50 0.84 มากท่ีสุด 

 รวมขั้นสะท้อนบทเรียน 4.54 0.67 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 4.6 พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั                
ขั้นสะทอ้นบทเรียน (LS4) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.54) หากพิจารณาตามประเด็นความ
พึงพอใจ พบว่า บรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเพื่อนคู่คิด (Buddy) 
หวัหนา้วิชาการ (Mentor) และผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) เป็นไปอย่างกลัยาณมิตร และมีการจดัท า
แบบบนัทึกผลการสะทอ้นกลบั (แบบสรุปรายงาน) ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยมาก
ท่ีสุด  (µ = 4.83) รองลงมาการน าผลการสะทอ้นกลบัมาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังต่อไป 
(µ = 4.50) และประเด็นท่ีครูใหค้วามพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ การประชุม/วางแผนร่วมกนัของบริหารและ
ครูความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม/ วางแผนผลการสะทอ้นกลบัหลงัจากการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ และบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัของนกัเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน            
มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (µ = 4.33) 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีเร่ือง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั  และศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง  อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการวจิยั  

สภาพบริบทการพฒันาครูของโรงเรียนบ้านแม่จอ้ง ตั้ งอยู่ต  าบลตลาดใหญ่ อ  าเภอดอย
สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นโรงเรียน
ขนาดเลก็ ตั้งอยูใ่นเขตชุมชน มีความพร้อมดา้นการเดินทาง อาคารสถานท่ี และบุคลากร จดัการศึกษา
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 6 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งส้ิน 55 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 1 คน และครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง จ  านวน 6 คน รวม 7 คน (โรงเรียนบา้นแม่จอ้ง, 2559, 1)
โรงเรียนบา้น แม่จอ้งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธท่ีบูรณาการการเรียนรู้ในวนัส าคญัต่าง ๆ ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ                   
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) จึงท าใหโ้รงเรียนบา้นแม่จอ้ง
ประสบความส าเร็จตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ต่อมาในปี พุทธศกัราช 2558 โรงเรียนบา้นแม่จอ้งได้
เขา้ร่วมโครงการการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดค้ดัเลือกใหโ้รงเรียนบา้นแม่จอ้งเป็นโรงเรียนแกนน าในการเขา้
ร่วมโครงการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูเขา้รับการอบรบ ไดเ้รียนรู้กระบวนการท่ีชดัเจนข้ึน และ
ไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าช่วยในการจดัการเรียนการสอนในกิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                  
ท่ีบูรณาการในวนัส าคญัต่าง ๆ ซ่ึงทางโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมทุกเดือนเดือนละ 1 คร้ัง 
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การพฒันาครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และคณะครูไดน้ ากระบวนการระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) การช้ีแนะ (Coaching) ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC) การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) และจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 
เขา้มาช่วยในการพฒันาการบริหารสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเปล่ียนกระบวนการบริหารงาน
ให้ครูมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของครูอย่างตั้งใจ จดัตารางเวลาให้ครูสัปดาห์ละ 2 ชัว่โมงของ                 
วนัองัคาร เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยใหค้รูน าประเด็นท่ีเป็นปัญหาการจดัการเรียนการสอนมาน าเสนอ
ท่ีประชุม จากนั้นใหค้รูท่ีประสบความส าเร็จเล่าถึงวิธีการแกปั้ญหาในประเด็นนั้น ทุกคนฟังอยา่งตั้งใจ
และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกอยา่งสร้างสรรค์ ส าหรับครูไดป้รับกระบวนการคิด เปล่ียน
วิธีการสอนในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันานกัเรียนเขา้สู่ในยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงทางโรงเรียน
บา้นแม่จอ้งไดก้  าหนดขั้นตอน การพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาหาแนวทางในการพฒันาครู
ในยคุศตวรรษท่ี 21 ครูปรับกระบวนการคิด เปล่ียนวิธีสอน ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ในการคิดวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตวัเอง โดยใหค้รูจบัคู่เพื่อนคู่คิด (Buddy) คู่กนั 2 คน ตามความสมคัรใจ
ของครูท่ีสอนในระดบัชั้นท่ีใกลเ้คียงกนั หรือครูท่ีสอนในระดบัชั้นเดียวกนั หรือครูท่ีสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เดียวกนั หรือครูท่ีมีกระบวนการท างานท่ีใกลเ้คียงกนั จากนั้นครูเลือกหน่วยการเรียนรู้มา                
1 หน่วย ท่ีน ามาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการในวนัส าคญัของแต่ละเดือนให้สอดคลอ้ง
กบัโรงเรียนวิถีพุทธ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (LS2) ครูและเพื่อนคู่คิด (Buddy) เลือกหน่วย                  
การเรียนรู้มา 1 หน่วยท่ีน ามาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ศึกษาจากมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั
ของหลกัสูตรแกนการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน                       
บา้นแม่จ้องให้สอดคลอ้งกบัหน่วยบูรณาการในวนัส าคัญของแต่ละเดือนท่ีสอดคลอ้งกบัโรงเรียน                
วิถีพุทธ ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อนคู่คิด (Buddy) เป็นท่ีปรึกษา ให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ
อยา่งเป็นกลัยาณมิตร และ ท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ เพื่อนคู่คิด (Buddy) จดัส่งให้
หวัหนา้วิชาการอนุมติัแผนการจดัการเรียนรู้ และส่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการสอน (LS3) น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษามาจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน สงัเกตการณ์สอนโดยเพื่อนคู่คิด (Buddy) 
พร้อมกบัหัวหน้าวิชาการและผูบ้ริหารสถานศึกษาเข้าร่วมสังเกตการสอน และสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนในกลุ่ม และบันทึกการสังเกตการสอนลงในแบบบนัทึกสังเกต                  
การสอนอยา่งเป็นกลัยาณมิตร  
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ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอ้นบทเรียน (LS4) เมื่อจดักิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทุกท่านประชุมร่วมกนั เพื่อท าการถอดบทเรียนของการจดัการเรียนรู้ และ
สะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ โดยเร่ิมสะทอ้นการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ต่อมาเป็นการสะทอ้นการสังเกต
การสอนของเพื่อนคู่คิด (Buddy) และสุดท้ายเป็นการสะท้อนผลของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสังเกต                 
การสอนของครู ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บฟังขอ้มูลของครู เพื่อนคู่คิด (Buddy) หัวหน้าวิชาการ และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสรุปการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของครูและเติมเต็มในการพฒันาตนเองของครูอย่าง
เป็นกลัยาณมิตร  

ผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ครูไดน้ าขั้นตอนการพฒันาบทเรียนร่วมกนัทั้ง 4 ขั้นตอนมาจดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียนในหอ้งเรียน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นผูฟั้งท่ีดี สุขุม
เยือกเยน็ มีเหตุมีผล มีความเป็นกลาง ส่ือสารกบัครูและให้ขอ้เสนอแนะในเชิงบวก ช่วยเหลือและ
สนบัสนุนครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ อยา่งเป็นกลัยาณมิตร และโดยก าหนดเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพของนกัเรียน ครูปรับกระบวนการคิด เปล่ียนวิธีการสอน ใหค้วามส าคญักบันกัเรียน เอาใจใส่และ
วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองในการจดัการเรียนรู้จากเพื่อนคู่คิด 
(Buddy) หวัหนา้วิชาการ และผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยั และมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั เพื่อ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป นักเรียนมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบติัในการท า
กิจกรรมร่วมกบัครูอยา่งมีความสุข สนุกสนาน มีความตั้งใจ สามารถโตต้อบและแสดงความคิดเห็น
ร่วมกบัครูในการท ากิจกรรม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนในกลุ่ม ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดทกัษะชีวิต 
ทกัษะอาชีพ เกิดความรัก ความหวงแหน อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชุมชนในทอ้งถ่ิน
และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้นอกจากน้ีผูป้กครองดีใจท่ีไดม้ีส่วนร่วมในการวางแผนและ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน เกิดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน มองเห็น
พฒันาการของนกัเรียน และเกิดความเช่ือมัน่ในการจดัการเรียนรู้ของครูเพ่ิมข้ึน  

ครูมีความพึงพอใจต่อการพฒันาบทเรียนร่วมกนั โดยรวมภาพอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.40) 
หากพิจารณาตามขั้นการพฒันาบทเรียนร่วมกนั พบว่า  ครูมีความพึงพอใจขั้นสะทอ้นบทเรียนมากท่ีสุด                 
(µ = 4.54) รองลงมาคือขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (µ = 4.39) และครูมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ                
ขั้นการจดัการท าแผนการจดัการเรียนรู้และขั้นสงัเกตการสอน (µ = 4.28) 
 
อภิปรายผล 

1. สภาพบริบทการพฒันาครูของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเมืองดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงจากการวิเคราะห์จากสถานการณ์พบว่า โรงเรียนบ้านแม่จอ้งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้ งอยู่ใน                     
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เขตชุมชนจดัการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 6 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งส้ิน 55 คน 
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน และครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง จ  านวน 6 คน รวม 7 คน (โรงเรียน
บา้นแม่จอ้ง, 2559, 1) เป็นโรงเรียนวิถีพุทธท่ีบูรณาการการเรียนรู้ในวนัส าคญัต่าง ๆ ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ                  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) ท่ีมุ่งเน้นสมองซีกซา้ยและ
ซีกขวาใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างสมดุลกบัสติปัญญาของนักเรียน โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
อย่างเหมาะสม จึงท าให้โรงเรียนบ้านแม่จ้องประสบความส าเร็จตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ                      
โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นภาพร วรเนตรสุดาทิพย ์(2554) ท่ีพบว่ารูปแบบในการพฒันาครู
อยา่งต่อเน่ืองตอ้งท าใหค้รูเกิดความเขา้ใจแนวคิด แนวปฏิบติัการสอน ปรับวิธีคิด เปล่ียนวิธีสอน และ
การเรียนรู้ ต่อมาในปี พุทธศกัราช 2558 โรงเรียนบ้านแม่จอ้งไดเ้ขา้ร่วมโครงการการสร้างสังคม                 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
ไดค้ดัเลือกใหโ้รงเรียนบา้นแม่จอ้งเป็นโรงเรียนแกนน าในการเขา้ร่วมโครงการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และหวัหนา้วิชาการเขา้รับการอบรบ ไดเ้รียนรู้กระบวนการท่ีชดัเจนข้ึน และไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าช่วยใน
การจดัการเรียนการสอนในกิจกรรมหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีบูรณาการในวนัส าคญั
ต่าง ๆ ซ่ึงทางโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมทุกเดือนเดือนละ 1 คร้ัง 

การพฒันาครูโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และคณะครูไดน้ ากระบวนการระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) การช้ีแนะ (Coaching) ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (Professional  Learning  Community: PLC) การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) และจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 
เขา้มาช่วยในการพฒันาการบริหารสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเปล่ียนกระบวนการบริหารงาน
ใหค้รูมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของครูอยา่งตั้งใจ จดัตารางเวลาให้ครูสัปดาห์ละ 2 ชัว่โมงของวนั
องัคาร เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยให้ครูน าประเด็นท่ีเป็นปัญหาการจัด            การเรียนการสอนมา
น าเสนอท่ีประชุม ให้ครูท่ีประสบความส าเร็จเล่าถึงวิธีการแกปั้ญหาในประเด็นนั้น ทุกคนฟังอย่างตั้ง
และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกอยา่งสร้างสรรค์ ส าหรับครูไดป้รับกระบวนการคิด เปล่ียน
วิธีการสอนในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันานกัเรียนเขา้สู่ในยคุศตวรรษท่ี 21 ทางโรงเรียนบา้น
แมจ่อ้งไดน้ ากระบวนการการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ท านองเดียวกนักบัของชาริณี 
ตรีวรัญญู (2559) ซ่ึงไดก้  าหนดขั้นตอนไว ้ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นท่ี 2 ขั้น
ปฏิบัติการ (See) และขั้นท่ี 3 ขั้นสะท้อนผล (Reflect) มาประยุกต์ใช้กับบริบทของสถานศึกษาโดย
ก าหนดขั้นตอน  การพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 
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ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาหาแนวทางในการ
พฒันาครูและร่วมข้อตกลงในการพฒันาตนเอง มีการประชุม ก  าหนดเป้าหมาย วางแผนการจัด                     
การเรียนรู้ร่วมกบัครูผูส้อน ใหค้รูจบัคู่เพื่อนคู่คิด (Buddy) ตามความสมคัรใจของครูท่ีสอนในระดบัชั้น
ท่ีใกลเ้คียงกนั หรือครูท่ีสอนในระดบัชั้นเดียวกนั หรือครูท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
หรือครูท่ีมีกระบวนการท างานท่ีใกลเ้คียงกนั ในการจบัคู่เพื่อนคู่คิด (Buddy) ของครูเกิดจากการไวใ้จ
ซ่ึงกนัและกนั สามารถท่ีจะท างานดว้ยกนัได ้ยอมรับซ่ึงกนัและกนัมีเวลาใหก้นั สามารถเสนอแนะความ
คิดเห็นได้ และท่ีส าคัญต้องเป็นกัลยาณมิตรซ่ึงกนัและกนั เช่นเดียวกบั อญัชลี ธรรม วิธีกุล (2552)                      
ท่ีพบว่า พ่ีเล้ียง (Mentor) ท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเป็นท่ียอมรับ ท่ีสามารถให้ค  าปรึกษาและ
แนะน าช่วยเหลือครู จากนั้นครูเลือกหน่วยการเรียนรู้มา 1 หน่วยท่ีน ามาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัหน่วยบูรณาการในวนัส าคญัของแต่ละเดือนตามโรงเรียนวิถีพุทธ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (LS2) ครูและเพื่อนคู่คิด (Buddy) เลือก
หน่วยมา 1 หน่วยท่ีน ามาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยบูรณาการในวนัส าคญัของแต่
ละเดือนให้สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีว ัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อนคู่คิด (Buddy) ให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลืออย่างเป็นกลัยาณมิตร และท า
การปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของเพื่อนคู่คิด (Buddy) จัดส่งให้หัวหน้าวิชาการอนุมติัแผนการ
จดัการเรียนรู้ และส่งผูบ้ริหารสถานศึกษา เช่นเดียวกบันฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ (2552) ท่ีพบว่า ครูร่วมกนั
ท าแผนการจดัการเรียนรู้ น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชแ้ละสงัเกตการสอน สะทอ้นผล สรุปการเรียนรู้
ของครู และน าแผนมาปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังต่อไป  และสอดคลอ้งกบั นาเดอร์ อูซิน และเรชา ชูสุวรรณ 
(2561) ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเปล่ียนวิธีการสอนของครูสู่วิธีใหม่และใหค้รูไดพ้ฒันาวิชาชีพ
ของครูอยา่งค่อยเป็นค่อยไป และปรับกระบวนการท างานโดยมีการจดัตั้งกลุ่มหรือทีมใหส้อดคลอ้งกบั
บริบทของโรงเรียน โดยใชน้วตักรรมการศึกษาชั้นเรียน 

ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการสอน (LS3) น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับอนุมติัจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษามาจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน ตามท่ีวิจารณ์ พานิช (2555) ไดก้ล่าว
ไวว้่า  ครูปรับวิธีคิด เปล่ียนวิธีสอน จากการท่ีเป็นผูส้อนอย่างเดียว ยึดครูเป็นศูนยก์ลาง เปล่ียนเป็น              
การสอนยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง จากการถ่ายทอดความรู้เปล่ียนเป็น ผูอ้  านวยความสะดวกและให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายไปสู่ความรู้ท่ีแทจ้ริงและถาวร และ                  
ท่ีส าคญัครูเปล่ียนการเป็นผูรู้้เป็นนักเรียนรู้ไปพร้อมกบันักเรียน ในการจดัการเรียนการสอนของครู                 
เพื่อนคู่คิด (Buddy) สงัเกตการสอนของครูผูส้อน พร้อมกบัหวัหน้าวิชาการและผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้
ร่วมสงัเกตการสอน และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนในกลุ่ม และบนัทึก



135 

 

การสงัเกตการสอนลงในแบบบนัทึกสงัเกตการสอนอยา่งเป็นกลัยาณมิตร โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของวิจกัขณ์ พานิช (2550) ท่ีพบว่า การเรียนรู้ดว้ยใจท่ีใคร่ครวญหรือจิตปัญญาศึกษา เกิดจากภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภายใน คือ ความคิด อามรณ์ ความรู้สึกของบุคคล การมีเมตตา               
ต่อกนั การช่วยเหลือกนั ตลอดจนการเอาใจใส่ใหค้วามส าคญัท่ีประกอบดว้ย การฟังอย่างลึกซ้ึง การน้อม               
สู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการเฝ้ามองเห็นตามท่ีเป็นจริง น าไปสู่สัมพนัธภาพท่ีเป็นมิตร ท าให้รู้สึก
ปลอดภยัไวว้างใจ อบอุ่นและกลา้เปิดเผยตวัตน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นสะท้อนบทเรียน (LS4) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทุกท่านประชุม
ร่วมกนั เพื่อท าการถอดบทเรียนของการจดัการเรียนรู้ และสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ โดยเร่ิมสะทอ้น
การจดัการเรียนรู้ของตนเอง ต่อมาเป็นการสะทอ้นการสังเกตการสอนของเพื่อนคู่คิด (Buddy) สังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้จากนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ดูพฤติกรรมการท างานร่วมกนัของนักเรียน นักเรียน
สามารถรู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเองภายในกลุ่มได ้ใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั เคารพในการท างานของ
กนัและกนั และท่ีส าคญัสามารถช่วยเหลือกนัอยา่งเป็นกลัยาณมิตร ต่อมาสะทอ้นการสังเกตการสอนของ
หัวหน้าวิชาการ เป็นการเติมเต็มต่อ และเพ่ิมเติมจากเพื่อนคู่คิด (Buddy) และน าไปปฏิบัติการใน                    
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมให้กบันักเรียนในคร้ังต่อไป สุดทา้ยสะทอ้นผลการสังเกต
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีได้รับฟังขอ้มูลของครู เพื่อนคู่คิด (Buddy) และหัวหน้าวิชาการ โดยสรุป              
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูและเติมเต็มในการพัฒนาตนเองของครูอย่างเป็นกัลยาณมิตร                       
ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของปราณี อ่อนศรี (2557) ท่ีพบว่า กระบวนการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ                 
เนน้พฒันาการคิด จิตใจ อารมณ์ภายในตวัเองอยา่งแทจ้ริง เพื่อเกิดตระหนกัการเรียนรู้ในตนเอง รู้คุณค่า
ของส่ิงต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงแนวคิดและแนว
ปฏิบติัของคนในองคใ์หอ้ยูร่่วมกนัอยา่งเป็นมิตร และมีความสุข 

2. ผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ  าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ครูไดน้ าขั้นตอนการพฒันาบทเรียนร่วมกนัทั้ง 4 ขั้นตอนมาจดักิจกรรมการเรียนรู้
ให้กบันักเรียนในห้องเรียน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาปรับเปล่ียนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม                 
เป็นผูฟั้งท่ีดี สุขุมเยอืกเยน็ มีเหตุมีผล มีความเป็นกลาง ส่ือสารกบัครูและให้ขอ้เสนอแนะในเชิงบวก 
ช่วยเหลือและสนับสนุนครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นกลัยาณมิตร ครูไดป้รับกระบวน             
การคิด เปล่ียนวิธีการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและมุ่งเป้าหมายท่ีนักเรียนในห้องเรียน                       
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิจารณ์ พานิช (2555) ท่ีพบว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูจะเป็นผูส้อนไม่ได ้                  
แต่ตอ้งใหน้กัเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโคช้ และ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นตวัช่วยของครูในการจดัการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้            
ครูเพื่อศิษย ์(Professional Learning Communities: PLC) เกิดจากการรวมตวักนัของครูเพื่อแลกเปล่ียน
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ประสบการณ์การท าหนา้ท่ีของครูแต่ละคน ครูพฒันาตนเองตามความตอ้งการของตนเอง มีความชดัเจน
ในการจดัการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์นกัเรียนเป็นรายบุคคลและใส่ใจนกัเรียนมากข้ึน เช่นเดียวกบัภาสกร 
เรืองรอง และคณะ (2557) ท่ีพบว่าครูตอ้งปรับตวัเขา้กบัการเรียนรู้ ให้ทนัยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง และ
ส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ตลอดเวลา โดยไดรั้บข้อมูลสะท้อนจากเพื่อนคู่คิด (Buddy) หัวหน้า
วิชาการ และผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีใหข้อ้เสนอแนะ แนะน าในเชิงบวก ถ่อยทีถ่อยอาศยั ยอมรับซ่ึงกนั
และกนั ปรับเปล่ียนวิธีการพูดดว้ยน ้าเสียงท่ีไพเราะ นุ่มนวล มีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั ท าใหค้รูรักเด็ก และ
เด็กก็รักครู ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อคัรพงศ ์สุขมาตย ์(2551) ท่ีพบว่าการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้
เกิดการพฒันาประกอบด้วยจิตและการคิด ผ่านการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมท่ีหลากหลายจนเกิด
กระบวนการคิดใคร่ครวญดว้ยจิตท่ีมีความเมตตากรุณา ท าใหจิ้ตใจเปิดกวา้ง สามารถท าความเขา้ใจกบั
ส่ิงต่าง ๆ จนเกิดคุณลกัษณะความตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ สามารถ
เช่ือมโยง ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบัการปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนัเช่นเดียวกบัสิริรัตน์ นาคิน (2557) ท่ีพบว่า
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน ไดแ้ก่ เกิดความรู้ความ
เขา้ใจในตนเอง ผูอ่ื้นและสรรพส่ิงอย่างลึกซ้ึง และสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เกิดความรักและ
ความเมตตา อ่อนนอ้มถ่อมตน ไดเ้ห็นขอ้บกพร่องของตนเอง ไดเ้ห็นภาพการจดัการเรียนรู้ของตนเอง
และสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป นอกจากน้ีนักเรียนมีส่วนร่วม
และฝึกปฏิบติัในการท ากิจกรรมร่วมกบัครูดว้ยความตั้งใจ มีความสุข สนุกสนาน กระตือรือร้น สามารถ
โตต้อบและแสดงความคิดเห็นร่วมกบัครูในการท ากิจกรรม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนในกลุ่ม 
ท านองเดียวกบัวิจกัขณ์ พานิช (2550) ท่ีพบว่าการเรียนรู้ท่ีใคร่ครวญเกิดจากภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ภายใน คือ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความเอาใจใส่ ใหค้วามส าคญักบันักเรียน 
สุดทา้ยนกัเรียนเกิดความสุขในการท ากิจกรรมหน่วยบูรณา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งโรงเรียน
วิถีพุทธ ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดทกัษะชีวิต ทกัษะอาชีพ เกิดความรัก ความหวงแหน อนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของชุมชนในท้องถ่ินและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าว ันได้ นอกจากน้ี
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ วางแผนการด าเนินงานร่วมกับครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในวนัส าคญัต่าง ๆ  ซ่ึงมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีครูไดจ้ดัข้ึน มีความรู้ความเขา้ใจ
ในกิจกรรมของนกัเรียน ไดม้องเห็นพฒันาการของนกัเรียน ดีใจท่ีไดม้ีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน และท าใหผู้ป้กครองเกิดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของครูเพ่ิมข้ึน 

ครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน พบว่า ขั้นสะท้อนบทเรียน (LS4)                   
มากท่ีสุด เน่ืองจากบรรยากาศในการสะทอ้นกลบัของเพื่อนคู่คิด (Buddy) หวัหนา้วิชาการ และผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เป็นไปดว้ยความอบอุ่น เป็นมิตรท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชชัวิทย ์สงวนภกัร์ และ
คณะ (2557) ท่ีพบว่าการสะทอ้นกลบัเป็นบรรยากาศท่ีคิดอยา่งใคร่ครวญ รู้จกับทบาทของผูฟั้งท่ีดี และ
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การยอมรับซ่ึงกนัและกนั เช่นเดียวกบั ปราณี อ่อนศรี (2557) กล่าวว่า จิตตปัญญา เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีใคร่ครวญ เนน้การพฒันาความคิดทางดา้นจิตใจ และอารมณ์ภายในตวั เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ 
รู้คุณค่า โดยปราศจากอคติ เกิดความรักและความเมตตา  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอ                
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชด้งัน้ี 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1. ควรศึกษาสภาพบริบทของครูในสถานศึกษาก่อนการใชก้ระบวนการพฒันา

บทเรียนร่วมกนั 
2. ในการใชก้ระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกันควรศึกษาและท าความเข้าใจ

ขั้นตอน กระบวนการตามแนวทางการพฒันาบทเรียนร่วมกนัให้เขา้ใจอย่างถ่องแทท้ั้งทฤษฎีและ
การปฏิบติั 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการพฒันาครูใน

การพฒันาบทเรียนร่วมกนัส าหรับโรงเรียนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าการวจิยั 
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ภาคผนวก ง 
 
 

แบบวเิคราะห์เอกสาร 
เร่ือง การศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS)  

ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ 
-------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง แบบวิเคราะห์เอกสารเร่ือง : การศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ฉบบัน้ี เป็น
เคร่ืองมือท่ีจดัท าเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวทางการศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson 
Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 
1. สภาพทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 

1.1 ขอ้มูลพ้ืนของโรงเรียน ...................................................................................... 
1.2 ดา้นบริหารจดัการ.......................................................................................... 
1.3 ดา้นการจดัการเรียนการสอน........................................................................ 

2. การพฒันาครู 
2.1 ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1)……………………………………….. 
2.2 ขั้นท่ี 2 ขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (LS2)……………………………………. 
2.3 ขั้นท่ี 3 ขั้นสงัเกตการสอน (LS3)…………………………………………………... 
2.4 ขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอ้นบทเรียน (LS4)……………………………………………….. 

3. ผลการพฒันา 
………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก จ 
 
 

แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารสถานศึกษา 

 
เกร่ินน า 

 แนะน าตวัเองและอธิบายความเป็นมาของการวิจัย “การศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันา
บทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั  (Lesson Study: LS) ของโรงเรียน 
บา้นแม่จ้อง อ  าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่และเพื่อน าผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่

การด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาวิธีการบริหารจดัการการพฒันาครูใน      
การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม ่ท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการทั้ง 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการสอน
ร่วมกนั (LS1) ขั้นท่ี 2 ขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการสอน (LS3) และขั้นท่ี 4             
ขั้นสะทอ้นบทเรียน (LS4) ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชก้ระบวนการบริหารจดัการอยา่งไรท่ีสามารถพฒันา
ครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัจนประสบความส าเร็จ 

ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกสถานศึกษาน้ี เป็นตวัแทนท่ีจะศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั (Lesson Study: LS) ไปขยายผลใหก้บัสถานศึกษาใกลเ้คียงต่อไป 

อน่ึงในการพูดคุยคร้ังน้ีเพ่ือใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบประเด็นและไม่คลาดเคล่ือน
จากท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไดน้ าเสนอขอ้มูลนั้น ๆ จึงขออนุญาตบนัทึกเทป เพ่ือให้การสนทนาเป็นไปดว้ย
ความราบร่ืน 
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เร่ิมการสนทนา 
  เร่ิมการสนทนาโดยใหผู้บ้ริหารแนะน าตวัเอง 
 1. ท่านเร่ิมเขา้รับราชการครูและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาตั้งแต่เม่ือไหร่ และมาด ารง
ต าแหน่ง ณ โรงเรียนแห่งน้ีเม่ือไหร่ ขอใหท่้านเล่าประวติัความเป็นมาสั้น ๆ 

2. ความส าเร็จของสถานที่ศึกษา (ตะล่อมถาม: 
1. สถานศึกษาของท่านไดรั้บรางวลัอะไรบา้ง ถา้ไดรั้บเป็นรางวลัเก่ียวกบัอะไร ท าไมถึง

ไดรั้บ มีวิธีการเตรียมการอย่างไร มีใครช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างไร มีวิธีการดึงคนมาช่วยอย่างไร               
ในดา้นสถานท่ีมีการเตรียมการอยา่งไร ปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง และมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร ท่านไดใ้ห้
การสนบัสนุนครูอยา่งไร 

2. ท่านมีแนวทางในการพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21 อยา่งไร มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร 
ใหค้  าแนะน าช่วยเหลืออยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง และมีวิธีการแกปั้ญหาอยา่งไร 

3. โรงเรียนไดด้  าเนินการในการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) 
โดยมีกระบวนการอะไรบา้ง มีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร มีวิธีการเตรียมการอย่างไร ปัญหา
อุปสรรคอะไรบา้ง และมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร  

3. การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) (ตะล่อมถาม:  
1. โรงเรียนมีการด าเนินการเก่ียวกบัโรงเรียนวิถีพุทธอยา่งไร และน ากระบวนการพฒันาครู

ในศตวรรษท่ี 21 เขา้มาช่วยในการพฒันาครูอยา่งไร มีงบประมาณในการสนบัสนุนอยา่งไร การบริหาร
จดัการของท่านมีการบริหารจดัการอยา่งไร 

2. โรงเรียนของท่านมีการวางแผนงาน วางเป้าหมายร่วมกนัของครูดา้นการจดัการเรียนรู้ใน
การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) อยา่งไรบา้ง ครูมีส่วนร่วมในการจดัการวางแผนหรือไม่ ถา้มี
มีวิธีการอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ และมีวิธีการแกปั้ญหาอยา่งไร  

3. โรงเรียนของท่านใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนในการพฒันาบทเรียนร่วมกัน 
(Lesson Study) อยา่งไร มีขั้นตอน กระบวนการอยา่งไร ท่านไดอ้อกแบบขั้นตอน ใหค้  าแนะน าอย่างไร 
และใหก้ารช่วยเหลืออยา่งไร มีการใชส่ื้อหรือเทคโนโลยปีระกอบการสอนหรือไม่ ถา้มี เป็นส่ือประเภท
ใด ส่ือเหล่าน้ีไดม้าโดยวิธีใด ใครบา้งมีส่วนร่วมในการจดัหาส่ือ มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่พอ
แกไ้ขอยา่งไร แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินมีอะไรบา้งและมีวิธีการใชอ้ย่างไร ส่ือทางเทคโนโลยีท่านไดใ้ห้
ความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด มีอะไรบา้งและมีวิธีการไดม้าอยา่งไร  

4. โรงเรียนของท่านมีการนิเทศครูหรือไม่ ถา้มีมีการนิเทศอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร 
ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร  
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5. โรงเรียนของท่านมีแผนในการใชง้บประมาณหรือไม่ ถา้มีมีวิธีการท าอยา่งไร ใครมีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผน มีวิธีการติดตามการใชง้บประมาณตามแผนงานโครงการอย่างไรบา้ง เมื่อเกิด
ปัญหาในการด าเนินงานโครงการ ท่านแกปั้ญหาอยา่งไร เม่ือส้ินสุดโครงการในแต่ละกิจกรรม (รายงาน
สรุปผล จดังานแสดงผลงาน ร่วมกบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง) 
 4. ผลการพฒันาครู (ตะล่อมถาม: 

1. ผลท่ีเกิดข้ึนกบัครูเป็นอยา่งไรบา้ง 
2. ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นอยา่งไรบา้ง 
3. ผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนอยา่งไรบา้ง 
4. ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้กครองเป็นอยา่งไรบา้ง 
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แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึครู 

 
เกร่ินน า 

 แนะน าตวัเองและอธิบายความเป็นมาของการวิจัย “การศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันา
บทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้น
แม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่และเพื่อน าผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
(Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาวิธีการบริหารจดัการการพฒันาครูในการพฒันา
บทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่          
ท่ีประสบความส าเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอน ว่าครูสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ คุณภาพผูเ้รียน เหล่าน้ีจนประสบ
ความส าเร็จ 

ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกสถานศึกษาน้ี เป็นตวัแทนท่ีจะศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั (Lesson Study: LS) ไปขยายผลใหก้บัสถานศึกษาใกลเ้คียงต่อไป 

อน่ึงในการพูดคุยคร้ังน้ีเพ่ือใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบประเด็นและไม่คลาดเคล่ือน
จากท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไดน้ าเสนอขอ้มูลนั้น ๆ จึงขออนุญาตบนัทึกเทป เพ่ือให้การสนทนาเป็นไปดว้ย
ความราบร่ืน 

 
เร่ิมการสนทนา 
  เร่ิมการสนทนาโดยใหค้รูแนะน าตวัเอง 
 1. ท่านเร่ิมเขา้รับราชการครูตั้งแต่เม่ือไหร่ และมาด ารงต าแหน่ง ณ โรงเรียนแห่งน้ีเม่ือไหร่ 
ขอใหท่้านเล่าประวติัความเป็นมาสั้น ๆ 
 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน (ตะล่อมถาม:  

1. ท่านไดน้ าการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียน
การสอนอยา่งไร และมีการวางแผนงาน วางเป้าหมายดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการใน
การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) อยา่งไรบา้ง มีวิธีการอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 
และมีวิธีการแกปั้ญหาอยา่งไร 
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2. ท่านไดน้ ากระบวนการในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) มาบูรณาการ
ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งไร มีวิธีการ ขั้นตอนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งไร 
เพื่อนครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ ถา้มีมีส่วนร่วมอย่างไร มีปัญหา
อุปสรรคหรือไม่ และมีวิธีการแกปั้ญหาอยา่งไร  

3. ท่านไดน้ ากระบวนการในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) มาบูรณาการใน
ดา้นการจดัการเรียนการสอนของท่านอยา่งไร มีขั้นตอน กระบวนการอยา่งไร ผูเ้รียนมีการสะทอ้นกลบั
ในการจดัการเรียนการสอนของท่านหรือไม่ ถา้มีมีการสะทอ้นกลบัอย่างไร ท่านไดน้ ามาปรับปรุงใน
การจดัการเรียนการสอนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ และมีวิธีการแกปั้ญหาอยา่งไร  

4. ท่านมีการใชส่ื้อหรือเทคโนโลยปีระกอบการสอนหรือไม่ ถา้มี เป็นส่ือประเภทใด ส่ือ
เหล่าน้ีไดม้าโดยวิธีใด ใครบา้งมีส่วนร่วมในการจดัหาส่ือ มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่พอ
แกไ้ขอยา่งไร แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินมีอะไรบา้งและมีวิธีการใชอ้ย่างไร ส่ือทางเทคโนโลยีท่านได้
ใหค้วามส าคญัมากนอ้ยเพียงใด มีอะไรบา้งและมีวิธีการไดม้าอยา่งไร  

5. ท่านมีส่วนร่วมในการนิเทศครูหรือไม่ ถา้มีมีการนิเทศอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค
อยา่งไร ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร และผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการนิเทศหรือไม่ ถา้มีมี
การนิเทศอยา่งไร ใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าอยา่งไร 

6. ผูบ้ริหารมีบทบาทในการจดัการเรียนการสอนของท่าหรือไม่ ถา้มีมีบทบาทอย่างไร 
และใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งไร   
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ภาคผนวก ฉ 

 
 

แนวทางการสังเกตแบบไม่มโีครงสร้าง 
แนวทางการสังเกตผู้บริหารสถานศึกษาแบบไม่มโีครงสร้าง 

 
ค าช้ีแจง 
 เป็นการสงัเกต ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
เก่ียวกบัสภาพและบริบทของสถานศึกษา บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา บรรยากาศและพฤติกรรมใน
การท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครู ผูป้กครอง และนกัเรียน  
 
กจิกรรมที่สังเกต 
 1. สภาพและบริบทของสถานศึกษา (ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย) 
 2. บรรยากาศในการท างานระหว่างผูบ้ริหารกบัครู (เพื่อตรวจพฤติกรรม เช่น ความสมัพนัธ์ 
และความร่วมมือ) 
 3. บรรยากาศในการท างานระหว่างผูบ้ริหารกับนักเรียน (เพื่อตรวจพฤติกรรม เช่น 
ความสมัพนัธ ์และความร่วมมือ) 
 4. บรรยากาศในการท างานระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้กครอง (เพื่อตรวจพฤติกรรม เช่น 
ความสมัพนัธ ์และความร่วมมือ) 
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แนวทางการสังเกตแบบไม่มโีครงสร้าง 
แนวทางการสังเกตครูแบบไม่มโีครงสร้าง 

 
ค าช้ีแจง 

เป็นการสังเกต ครูโรงเรียนบ้านแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็น 
กระบวนการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ไดแ้ก่ ขั้นวางแผนการสอน
ร่วมกนั (LS1) ขั้นท่ี 2 ขั้นจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการสอน (LS3) และขั้นท่ี 4             
ขั้นสะทอ้นบทเรียน (LS4) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมในการท างานของครู  

 
กจิกรรมที่สังเกต 
 1. กระบวนการการจดัการเรียนการสอน (เพื่อตรวจพฤติกรรม เช่น การวางแผนหน่วยการ
เรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน การสะทอ้นผลของผูเ้รียน) 
 2. บรรยากาศและพฤติกรรมการท างานระหว่างครูกบัผูบ้ริหาร (เพื่อตรวจพฤติกรรม เช่น 
ความสมัพนัธ ์และความร่วมมือ) 

3. บรรยากาศและพฤติกรรมการท างานระหว่างครูกับครู (เพื่อตรวจพฤติกรรม เช่น 
ความสมัพนัธ ์และความร่วมมือ) 

4. บรรยากาศและพฤติกรรมการท างานระหว่างครูกบันักเรียน (เพื่อตรวจพฤติกรรม เช่น 
ความสมัพนัธ ์และความร่วมมือ) 

5. บรรยากาศและพฤติกรรมการท างานระหว่างครูกบัผูป้กครอง (เพ่ือตรวจพฤติกรรม เช่น 
ความสมัพนัธ ์และความร่วมมือ) 
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ภาคผนวก ช 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
เร่ือง การพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของ 

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ค าช้ีแจง  

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยเขียนข้ึนจากข้อมูลท่ีได้จากการลงพ้ืนท่ีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงลึก สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู สนทนาการกลุ่มผูป้กครองและนกัเรียน เพื่อให้
ได้ผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง                                                 

อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผูว้ิจยัไดร่้างการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอ

ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแบบสอบถามเพ่ือยนืยนัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี และขอความ
อนุเคราะห์จากท่านโปรดกรอกขอ้ความในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันา
ครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ต่อไปในอนาคต การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตาม
หลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

แบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถาม 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS)  
 ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบั และการตอบแบบสอบถามจะไม่มี

ผลการท าให้ท่านและหน่วยงานของท่านไดรั้บความเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน เม่ือตอบแบบสอบถาม
เสร็จส้ินแลว้ ขอความกรุณาไดโ้ปรดส่งแบบสอบถามฉบบัน้ี ดว้ยจกัเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาครูในการ
พฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ตอนที่  1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน   ให้ตรงกบัความจริงกบัข้อมูลของท่าน 

1. เพศ   1. ชาย    2. หญิง 
2. อาย ุ  1. 20 - 30 ปี    2. 31 - 40 ปี  

 3. 41 - 50 ปี    4. 51 – 60 ปี 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  2. ปริญญาตรี       
    3. ปริญญาโท   4. ปริญญาเอก 
4. ต าแหน่ง 
   1. ครูพ่ีเล้ียงเด็ก         2. ครูอตัราจา้ง        

 3. พนกังานราชการ          4. ขา้ราชการ 
5. ประสบการณ์ในการสอน 
   1. นอ้ยกว่า 5 ปี    2. 5-10 ปี   

 3. 10 ปีข้ึนไป 
6. วทิยฐานะ 

 1. ครูช านาญการ 
 2. ครูช านาญการพิเศษ 
 3. ครูเช่ียวชาญ 
 4. ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
 5. อ่ืน............................ 
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ตอนที่ 2 การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS)  
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความ

พึงพอใจของท่านในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ตามระดบัความพึงพอใจ 
จ  าแนกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

       

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 ขั้นวางแผน (LS1) 
1 มีการประชุม/วางแผนร่วมกบัผูบ้ริหารและครูในการ

พฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) ใหม้ีความชดัเจน
และเขา้ใจ 

     

2 มีความเขา้ใจการด าเนินงานในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 
(Lesson Study) ก่อนการน ามาใชใ้นชั้นเรียน 

     

3 มีความเขา้ใจในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

 ขั้นปฏบิัตกิาร (LS2) 
4 มีความเขา้ใจในการน ากระบวนการมาพฒันาบทเรียนร่วมกนั 

(Lesson Study) มาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
     

5 มีความครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ของเน้ือหาในการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ 

     

6 เพื่อนคู่คิด (Buddy) มีส่วนสะทอ้นพฤติกรรมการสอนและ
ร่วมกนัพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ 

     

 ขั้นสะท้อนกลบั (LS3) 
7 มีความพร้อมของส่ือ / อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้      

8 มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรมการ      
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

เรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
9 ผูเ้รียนมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้      
10 มีการจดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ 
     

11 หวัหนา้วิชาการ (Mentor) ใหค้  าช้ีแนะในการสงัเกตการณ์
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     

12 ผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) ใหก้ารสนบัสนุนใน 
การสงัเกตการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     

 ขั้นสะท้อนกลบั (LS4) 
13 มีการประชุม/วางแผนร่วมกนัของบริหารและครูใน 

การสะทอ้นกลบัหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     

14 มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม/วางแผนผล
การสะทอ้นกลบัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

     

15 มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัของผูเ้รียนในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     

16 มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัในการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ของเพื่อนคู่คิด (Buddy) เป็นไปอยา่งกลัยาณมิตร 

     

17 มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัในการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ของหวัหนา้วิชาการ (Mentor) เป็นไปอยา่ง
กลัยาณมิตร 

     

18 มีบรรยากาศในการสะทอ้นผลกลบัในการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Coach) เป็นไปอยา่ง
กลัยาณมิตร 

     

19 มีการจดัท าแบบบนัทึกผลการสะทอ้นกลบั (แบบสรุป
รายงาน) ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย 

     

20 น าผลการสะทอ้นกลบัมาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข
ในคร้ังต่อไป 
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ภาคผนวก ซ 
 
 

แนวทางการสนทนากลุ่ม 

แนวทางการสนทนากลุ่มนักเรียน 

 

เกร่ินน า 
 แนะน าตนเองและอธิบายความเป็นมาของการวิจยั “การศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันา

บทเรียนร่วม (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียน 
บา้นแม่จ้อง อ  าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่และเพื่อน าผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson 
Study: LS) ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ  าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ท่ีประสบความส าเร็จใน                
การบริหารจดัการทั้ง 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1) ขั้นท่ี 2 ขั้นจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการสอน (LS3) และขั้นท่ี 4 ขั้นสะท้อนบทเรียน (LS4) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใชก้ระบวนการบริหารจดัการอยา่งไรท่ีสามารถพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัจน
ประสบความส าเร็จ 

ผูว้ิจัยได้คดัเลือกสถานศึกษาแห่งน้ี เป็นตัวแทนท่ีจะศึกษาการพฒันาครูในการพฒันา
บทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ไปขยายผลใหก้บัสถานศึกษาใกลเ้คียงต่อไป 

อน่ึงในการพูดคุยคร้ังน้ีขอใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และเพ่ือให้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลไดค้รบประเด็นไม่คลาดเคล่ือนจากท่ีผูใ้หข้อ้มูลไดน้ าเสนอขอ้มูลนั้น ๆ จึงขออนุญาตบนัทึก
เทป เพื่อใหก้ารสนทนาเป็นไปดว้ยความราบร่ืน 
 
เร่ิมการสนทนา 
 เร่ิมการสนทนา โดยใหน้กัเรียนแนะน าตนเอง 
 1. ผูว้ิจยัขอความร่วมมือให้นักเรียนเล่าประวติัของนักเรียนแต่ละคน โดยเร่ิมจากการ
แนะน าช่ือ - สกุล การเร่ิมเรียนในสถานศึกษาแห่งน้ีตั้งแต่เม่ือไหร่ มาสั้น ๆ 
 2. นกัเรียนคิดว่า สถานศึกษาของนกัเรียนมีจุดเด่นหรือช่ือเสียงในดา้นใดบา้ง ใหย้กตวัอยา่ง
ประกอบในแต่ละดา้น (ตะล่อมถาม: ดา้นสถานท่ี ดา้นผูเ้รียน ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นผูส้อน ดา้นชุมชน) 
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หากเคยไดรั้บรางวลัใหร้ะบุรางวลัท่ีไดรั้บ และรายละเอียดของแต่ละรางวลัว่ามีปัจจยัใดและวิธีการ
ใดท่ีท าใหส้ถานศึกษาแห่งน้ีประสบความส าเร็จ 
 3. นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอะไรบา้ง ท าอยา่งไร 
 4. ผลท่ีเกิดข้ึนในการท ากิจกรรมเป็นอย่างไร นักเรียนไดร่้วมกิจกรรมกบัครูมีความรู้สึก
อยา่งไรบา้ง 
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แนวทางการสนทนากลุ่มผู้ปกครอง 

 

เกร่ินน า 

 แนะน าตนเองและอธิบายความเป็นมาของการวิจยั “การศึกษาผลการพฒันาครูในการพฒันา
บทเรียนร่วม (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียน 
บา้นแม่จ้อง อ  าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่และเพื่อน าผลการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของโรงเรียนบา้นแม่จอ้ง อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson 
Study: LS) ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ  าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ท่ีประสบความส าเร็จใน                
การบริหารจดัการทั้ง 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1) ขั้นท่ี 2 ขั้นจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการสอน (LS3) และขั้นท่ี 4 ขั้นสะท้อนบทเรียน (LS4) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใชก้ระบวนการบริหารจดัการอยา่งไรท่ีสามารถพฒันาครูในการพฒันาบทเรียนร่วมกนัจน
ประสบความส าเร็จ 

ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกสถานศึกษาแห่งน้ี เป็นตวัแทนท่ีจะศึกษาการพฒันาครูในการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั (Lesson Study: LS) ไปขยายผลใหก้บัสถานศึกษาใกลเ้คียงต่อไป 

อน่ึงในการพูดคุยคร้ังน้ีขอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และเพ่ือให้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลไดค้รบประเด็นไม่คลาดเคล่ือนจากท่ีผูใ้หข้อ้มูลไดน้ าเสนอขอ้มูลนั้น ๆ จึงขออนุญาตบนัทึกเทป 
เพื่อใหก้ารสนทนาเป็นไปดว้ยความราบร่ืน 
 
เร่ิมการสนทนา 
 เร่ิมการสนทนา โดยใหน้กัเรียนแนะน าตนเอง 
 1. ผูว้ิจยัขอความร่วมมือใหผู้ป้กครองเล่าประวติัของการท างานร่วมกบัสถานศึกษา โดยเร่ิมจาก
การแนะน าช่ือ - สกุล การเร่ิมท างานร่วมกบัสถานศึกษา มาสั้น ๆ 
 2. ท่านคิดว่า สถานศึกษาของท่านมีจุดเด่นหรือช่ือเสียงในดา้นใดบา้ง ให้ยกตวัอย่างประกอบ
ในแต่ละดา้น (ตะล่อมถาม: ดา้นสถานท่ี ดา้นผูเ้รียน ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นผูส้อน ดา้นชุมชน) หากเคยไดรั้บ
รางวลัให้ระบุรางวลัท่ีได้รับ และรายละเอียดของแต่ละรางวลัว่ามีปัจจัยใดและวิธีการใดท่ีท าให้
สถานศึกษาแห่งน้ีประสบความส าเร็จ 
 3. ผูป้กครองไดม้ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอะไรบา้ง อยา่งไร 
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 4. ผลท่ีเกิดข้ึนในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งไร ผูป้กครองไดร่้วมกิจกรรมกบันักเรียน และครูมี
ความรู้สึกอยา่งไรบา้ง 
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ภาคผนวก ฌ 

 
 

เคร่ืองมือแบบบนัทึกการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS)  
ของครูโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

แบบบันทกึการวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1) 
ตามรูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)  

โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเกด็  
สพป.เชียงใหม่ 1       

 เร่ือง การจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
ช่ือตอน EBE : ลูกแม่จ้องเรียนรู้แบบ BBL แล้วปฏิบัตกิจิกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบูชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................................................ช้ัน..................................................... 
ช่ือ Mentor / Coach.......................................................ช่ือผู้ได้รับค าแนะน า...................................... 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ 
BBL 

ข้อคดิเห็นและค าแนะน าของ Mentor / Coach 

ขั้นอุ่นเคร่ือง 
 
 

………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………….… 

ขั้นน าเสนอความรู้ ………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………….…… 

ขั้นลงมือเรียนรู้ ………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………….…… 
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แบบบันทกึการวางแผนร่วมกนั (LS1) 

แบบบันทกึแผนการจดัการเรียนรู้ (LS2) 
ตามรูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 

โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเกด็  
สพป.เชียงใหม่ เขต1 

เร่ือง การจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
ช่ือตอน EBE :   ลูกแม่จ้องเรียนรู้แบบ BBL แล้วปฏิบัตกิจิกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบูชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................ช้ัน...............................โรงเรียน........................ 
หน่วยการเรียนรู้ : แม่จ้องรวมใจ มุ่งมัน่ในคุณธรรมพ้ืนฐาน สืบสานและเรียนรู้จากวนัขึน้ปีใหม่ 
คุณธรรม :  …………………………………………………………………………………………… 
ค่านิยมหลกั 12 ประการ : ............................................................................................................................ 
หน้าที่พลเมือง : …………………………………………………………………………………………... 
ช่ือครูผู้จดัการเรียนรู้..................................................................................................................................... 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
สาระส าคญั 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  
สาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
สมรรถนะส าคญั 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
กจิกรรมการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
ส่ือการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
การประเมนิผล 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
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บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  

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

ความคดิเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษา 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

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

  
 

 

แบบบันทกึการจดัการเรียนรู้ (LS2) 
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แบบสังเกตการสอน (LS3)  
ของครูพีเ่ลีย้ง (Mentor) ตามรูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study : LS)  

โครงการ การสร้างชุมชนแห่การเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเกด็  
สพป.เชียงใหม่ เขต1 

เร่ือง การจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
ช่ือตอน EBE :  ลูกแม่จ้องเรียนรู้แบบ BBL แล้วปฏิบัตกิจิกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบูชา 

 
ช่ือ Mentor / Coach …………………..…………… ช่ือผูไ้ดรั้บค าแนะน า................................................ 
สงัเกตการสอนกลุ่มสาระ.........................................วนั/เดือน/ปี  ท่ีสอนและสงัเกต………..…………… 
ช่วงเวลาสงัเกต………........................น. ถึง…………….……..………น. 

 
 1. ขั้นตอนการจดักจิกรรมการเรียนการสอน แบบ BBL 
-  ขั้นอุ่นเคร่ือง  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  ขั้นน าเสนอความรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  ขั้นลงมือเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  ขั้นสรุปความรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ส่ือการสอนที่ใช้  
คือ………………………………………………………………………………………………….. 
-   สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ และเน้ือหาการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  ส่ือท่ีใชเ้ป็นรูปแบบ BBL ท่ีชดัเจนเร้าความสนใจของนกัเรียน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. พฤตกิรรมทั่วไป 
-  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  มีการจดักิจกรรมกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  มีการแทรกคุณธรรม  ค่านิยมหลกั และจุดเนน้หนา้ท่ีพลเมืองตามท่ีก  าหนดไว ้
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  มีประเมินผลการเรียนการสอนชดัเจน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  มีการประเมินผลเป็นระยะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  ใหค้วามสนใจแก่นกัเรียนทัว่ถึง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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-  จดับรรยากาศเหมาะสม สอดคลอ้งกบักิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  มีการมอบหมายงานชดัเจนเหมาะสม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
    ลงช่ือ………………………………..………  ลงช่ือ……………….………………… 
          (………………..………….)       (……………………………………) 
                 พ่ีเล้ียง (Mentor)       ผูจ้ดัการเรียนการสอน 

 

 

แบบบันทกึสังเกตการสอน (LS3) 
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แบบสะท้อนบทเรียน (LS4)  
ด้วยกระบวนการ KM ตามรูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study : LS)  

โครงการ การสร้างชุมชนแห่การเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเกด็  
สพป.เชียงใหม่ เขต1 

เร่ือง การจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
ช่ือตอน  EBE  :  ลูกแม่จ้องเรียนรู้แบบ BBL แล้วปฏิบัตกิจิกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบูชา 

 
 

ช่ือครูผูจ้ดัการเรียนรู้………………………………………………………………………………. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี  ท่ีสะทอ้นบทเรียน............................………..…………………………… 

 

การสะท้อนบทเรียน (LS4) ด้วยกระบวนการ KM 

การสะท้อนบทเรียนของครูผู้จดัการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
การสะท้อนบทเรียนของผู้สังเกตการสอนและผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 
-  ขั้นอุ่นเคร่ือง  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  ขั้นน าเสนอความรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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-  ขั้นลงมือเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  ขั้นสรุปความรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
แบบบันทกึการสะท้อน (LS4) 
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ภาคผนวก ญ 
 

 
ผลการบันทกึการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS)  
ของครูโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
แบบบันทกึการวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1) 
ตามรูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)  

โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเกด็ สพป.เชียงใหม่ 1       
 เร่ือง การจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 

ช่ือตอน EBE : ลูกแม่จ้องเรียนรู้แบบ BBL แล้วปฏิบัตกิจิกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบูชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้......สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม.....ช้ัน......ประถมศึกษาปีที่ 1.... 

ช่ือ Mentor / Coach....นายคมกริช....เม่นทอง....... ช่ือผู้ได้รับค าแนะน า....นางสิริรัตน์..ภาวะเดช...... 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ BBL ข้อคดิเห็นและค าแนะน าของ Mentor / Coach 

ขั้นอุ่นเคร่ือง 
- ใชบ้ทกลอนวนัมาฆบูชาและการเคาะจงัหวะ 
- นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการอ่านและร่วม
กิจกรรม 

ขั้นน าเสนอความรู้ 

- ใชส่ื้อและเทปประโยคในการสอนวิชาสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม โดยใหน้กัเรียนเรียนรู้จากรูปภาพท่ี
ครูไดน้ ามาเป็นส่ือ 
-นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ภาพและตอบค าถาม 

ขั้นลงมือเรียนรู้ 

- ใหน้กัเรียนฝึกการวิเคราะห์ค าถาม โดยครูใหบ้ตัรภาพ 
จบัคู่กนั 2 คน แลว้น าบตัรภาพท่ีครูใหม้าต่อเป็นรูปจ๊ิกซอว์
ใหถู้กตอ้ง 
- ครูช่วยแนะน าในการน าบตัรภาพมาต่อใหถู้กตอ้ง 
- นกัเรียนท ากิจกรรมอยา่งสนุกสนาน 

ขั้นสรุปความรู้ 
- สรุปเร่ืองประวติัความเป็นมาของวนัมาฆบูชา 
- สรุปจากท่ีนกัเรียนต่อบตัรภาพท่ีเป็นจ๊ิกซอว ์ตามกลุ่ม 
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แบบบันทกึแผนการจดัการเรียนรู้ (LS 2) 
ตามรูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study: LS) 

โครงการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 
เร่ือง การจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 

ช่ือตอน EBE: ลูกแม่จ้องเรียนรู้แบบ BBL แล้วปฏิบัตกิจิกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบูชา 
********************************************** 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้: สงัคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นแม่จอ้ง 
หน่วยการเรียนรู้: ลูกแม่จอ้งเรียนรู้แบบ BBL แลว้ปฏิบติักิจกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบูชา 
คุณธรรม: คามกตญัญู ความขยนั ความสามคัคี 
ค่านิยมหลกั 12 ประการ: ขอ้ท่ี 5 (บทอาขยาน) หา้รักษาวฒันธรรมประจ าชาติ  
หน้าที่พลเมือง: จุดเนน้ท่ี 1 ความเป็นไทย 
ช่ือครูผู้จดัการเรียนรู้ นางสิริรัตน์ ภาวะเดช 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.2  

ป. 1/2 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ป. 1/3 ปฏิบติัตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวนัส าคญัทางศาสนาตามท่ีก  าหนดไดถู้กตอ้ง 

2. สาระส าคญั 
ศาสดาเป็นผูก่้อตั้งศาสนาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา พฒันาจิตและปฏิบติัตนในศาสนาพิธี พิธีกรรม และวนัส าคญัทาง
ศาสนา ส่งผลใหก้ารด าเนินชีวิตปกติสุข 

3. จุดประสงค์การเรียน 
1. ศึกษาประวติัโดยสงัเขปของวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาวนัมาฆบูชา 
2. ปฏิบติัตนในศาสนาพิธี พิธีกรรม และวนัส าคญัทางศาสนาตามท่ีก  าหนดให ้

4. สาระการเรียนรู้ 
ประวติัโดยสงัเขปของวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา “วนัมาฆบูชา” 

5. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด 

- ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
- ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
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5.3 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบติั 
- กระบวนการท างานกลุ่ม 

6. จดักจิกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL 
ขั้นอุ่นเคร่ือง 
 1. กิจกรรมBrain Gym นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทกลอนวนัมาฆบูชาจากแผนภูมิท่ี

ครูติดไว ้พร้อมกบัใชแ้กว้พลาสติกเป็นส่ือเคาะจงัหวะประกอบการอ่าน วิธีการเคาะจงัหวะ มือขวาจบั
กน้แกว้ เคาะท่ีฝ่ามือซา้ย 1 คร้ัง เคาะท่ีโต๊ะ 2 คร้ัง สลบักนัทุกวรรค 

วนัมาฆบูชาเขา้หาวดั  เพ่ือขจดัส่ิงหมองใหผ้อ่งศรี 
ช าระบาปหมดจดลดราคี เร่งท าดีไดดี้เป็นศรีตน 

ขั้นน าเสนอความรู้ 
2. ครูน าเทปเพลงวนัมาฆบูชาเปิดใหน้กัเรียนฟัง 1 รอบ เพื่อให้นักเรียนรู้ความส าคญั

ของวนัมาฆบูชา 
3. ครูน าบตัรภาพเก่ียวกบัวนัส าคญั วนัมาฆบูชา และร่วมกนัสนทนาถึงสาระส าคญั

ของวนัมาฆบูชา 
4. ครูน าภาพการปฏิบติัตนของชาวพุทธ และร่วมกนัสนทนาถึงกิจกรรม เช่น ท าบุญ

ตกับาตร การเวียนเทียน ในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ท่ีชาวพุทะนิยมในวนัมาฆบูชา 
5. ครูน าภาพท่ีเก่ียวกบัวนัมาฆบูชา 5 ภาพและใหน้กัเรียนจบัคู่กนั เพื่อช่วยกนัต่อภาพ

จิกซอร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัมาฆบูชาใหไ้ดภ้าพท่ีสมบูรณ์ 
ขั้นลงมือเรียนรู้ 

6. ใหน้กัเรียนน าแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ช่ือตอน EBE: ลูกแม่จอ้งเรียนรู้แบบ 
BBL แลว้ปฏิบติักิจกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบูชาเรียนรู้ในการท ากิจกรรมท่ี 3 ในแบบบูรณาการ 
โดยใหน้กัเรียนเลือกภาพท่ีเก่ียวกบั “วนัมาฆบูชา” วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา โดยเลือกเขียนค าวา่ 
ใช่ หรือ ไม่ใช่ ลงในกรอบส่ีเหล่ียม 

7. เสร็จแลว้ท ากิจกรรมท่ี 4 ต่อโดยใหน้กัเรียนเขียนขอ้ความสั้น ๆ ท่ีนกัเรียนเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั วนัมาฆบูชา ไดแ้ก่ ความส าคญัของวนัมาฆบูชา หลกัธรรมท่ีส าคญั โอวาทปาฎิโมกข ์และ
กิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัในวนัส าคญัของ “วนัมาฆบูชา” 
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ขั้นสรุปความรู้ 
8. ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปความส าคัญของวนัมาฆบูชา และแนวทางการน า

หลกัธรรมโอวาทปาฎิโมกขใ์นการปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธท่ีดีและผลของการกระท าซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง พระพุทธศาสนาหรือสงัคมทัว่ไป 

9. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรม English for Social Studied ต่อจนเร็จและตกแต่งใหส้วยงาม 
7. ส่ือการเรียนรู้ 

1. แผนภูมิบทกลอน 
2. แผนภาพ วนัมาฆบูชา 
3. แบบบูรณาการ: ลูกแม่จอ้งเรียนรู้แบบ BBL แลว้ปฏิบติักิจกรรมทางวฒันธรรม

ในวนัมาฆบูชา 
4. เทปเพลง วนัมาฆบูชา 

8. การประเมนิ 
1. สงัเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. กิจกรรม Brain Gym 
4. กิจกรรมท่ี 3 ในแบบบูรณาการ 
5. กิจกรรมท่ี 4 ในแบบบูรณาการ 
6. การท างานเสร็จเป็นรูปเล่มทนัเวลา 
การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
1. ความสมบูรณ์
ของเน้ือหาสาระ 

เขียนอธิบายเก่ียวกบัวนั
ส าคญัของวนัมาฆบูชา
ถูกต้องครบถว้นทั้ง 3 
ขอ้ 

เขียนอธิบายเก่ียวกับวนั
ส าคัญของวันมาฆบูชา
ถูกตอ้งครบถว้นทั้ง 2 ขอ้ 

เขียนอธิบายเก่ียวกับวนั
ส าคัญของวันมาฆบูชา
ถูกตอ้งครบถว้นทั้ง 1 ขอ้ 

2. การเขียนสะกด
ค า 

เขียนสะกดค าถูกต้อง
ทุกค า 

เขียนสะกดค าถูกตอ้งเป็น
ส่วนใหญ่ 

เขี ยนสะกดค าผิดเป็น
ส่วนใหญ่ 

3. ความคิด
สร้างสรรค ์

รูปแบบตกแต่งรูปเล่ม
บูรณาการได้สวยงาม
และมีความประณีตมาก 

รูปแบบตกแต่งรูปเล่ม
บูรณาการไดส้วยงามและ
มีความประณีตปานกลาง 

รูปแบบตกแต่งรูปเล่ม
บูรณาการไดส้วยงามและ
มีความประณีตนอ้ย 
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แบบสังเกตการสอน (LS3)  
ของครูพีเ่ลีย้ง (Mentor)   ตามรูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study : LS)  

โครงการ การสร้างชุมชนแห่การเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเกด็  
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

เร่ือง การจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
ช่ือตอน EBE :  ลูกแม่จ้องเรียนรู้แบบ BBL แล้วปฏิบัตกิจิกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบูชา 

 
 

ช่ือ Mentor / Coach ……นายคมกริช....เมน่ทอง....... ช่ือผูไ้ดรั้บค าแนะน า....นางสิริรัตน์...ภาวะเดช...........  
สงัเกตการสอนกลุ่มสาระ..สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม... 
วนั/เดือน/ปี  ท่ีสอนและสงัเกต……8 มีนาคม 2559…..  ช่วงเวลาสงัเกต….10.30.....น. ถึง…11.30……น. 

 
 1. ขั้นตอนการจดักจิกรรมการเรียนการสอน แบบ BBL 
-  ขั้นอุ่นเคร่ือง  
…………….ใชบ้ทกลอนและเคาะจงัหวะในการอุ่นเคร่ือง……………………………………….… 
-  ขั้นน าเสนอความรู้ 
………………1.ครูน าเทปเพลงวนัมาฆบูชาเปิดใหน้กัเรียนฟัง 1 รอบ…………………...………… 
………………2.ครูน าบตัรภาพเก่ียวกบัวนัมาฆบูชา มาสนทนากบันกัเรียน ………………………. 
-  ขั้นลงมือเรียนรู้ 
………………นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม……………………………………………….. 
-  ขั้นสรุปความรู้ 
………………มีการสรุปจากบตัรภาพท่ีน ามาต่อจิกซอว…์………………………………………… 
 
2. ส่ือการสอนที่ใช้  คือ………บทกลอน และ บตัรภาพ…………………………………………… 
-   สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ และเน้ือหาการเรียนรู้ 
……………เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ในชนัประถมศึกษาปีท่ี 1…………………………..…… 
-  ส่ือท่ีใชเ้ป็นรูปแบบ BBL ท่ีชดัเจนเร้าความสนใจของนกัเรียน 
………………………บทกลอน………………………………………………………..…...……. 
3. พฤตกิรรมทั่วไป 
-  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
……………นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง……………………………… 
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-  มีการจดักิจกรรมกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
………………การเคาะจงัหวดัจากบทกลอน………………………………………………………. 
-  มีการแทรกคุณธรรม  ค่านิยมหลกั และจุดเนน้หนา้ท่ีพลเมืองตามท่ีก  าหนดไว ้
………………ครูคอยเนน้การท างานร่วมกบัเพื่อน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีวินยัในการท างาน… 
-  การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 
……………….เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในหารซกัถาม และในการ
ออกแบบช้ินงาน 
-  มีประเมินผลการเรียนการสอนชดัเจน 
………………ทา้ยเล่มของกิจกรรมมกีารประเมินผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้…………… 
-  มีการประเมินผลเป็นระยะ 
…………นกัเรียนจะส่งใบกิจกรรมใหค้รูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลงัจากท ากิจกรรมเสร็จทุกคร้ัง... 
-  ใหค้วามสนใจแก่นกัเรียนทัว่ถึง 
………………ครูคอยกระตุน้ แนะน า ใส่ใจนกัเรียนทุกคนอยา่งทัว่ถึง……………………………... 
-  จดับรรยากาศเหมาะสม สอดคลอ้งกบักิจกรรม 
………………บรรยากาศในหอ้งเรียน มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ครูใหน้กัเรียน
เป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท าใหน้กัเรียนสามารถแสดงความสามารถและความรู้ท่ี
ตนเองไดรั้บน ามาใชใ้นกิจกรรมไดต้ามความอิสระ………………………………………………… 
-  มีการมอบหมายงานชดัเจนเหมาะสม 
………………นกัเรียนมีความตั้งใจในการท าใบกิจกรรมและตกแต่งช้ินงานไดส้วยงาม………… 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………ไม่มี………………………………………………………………… 
    ลงช่ือ………………………………..…         ลงช่ือ……………….……………..…… 
          (…นายคมกริช  เม่นทอง……….)                (…นางสิริรัตน…์ภาวะเดช……….) 
                       พ่ีเล้ียง (Mentor)                              ผูจ้ดัการเรียนการสอน 
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แบบสะท้อนบทเรียน (LS4)  
ด้วยกระบวนการ KM ตามรูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study : LS)  

โครงการ การสร้างชุมชนแห่การเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเกด็ 
 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

เร่ือง การจดัการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
ช่ือตอน  EBE  :  ลูกแม่จ้องเรียนรู้แบบ BBL แล้วปฏิบัตกิจิกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบูชา 

 
 

ช่ือครูผูจ้ดัการเรียนรู้…………นางสิริรัตน์  ภาวะเดช…………………………………… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้............สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม..................... 
วนั/เดือน/ปี  ท่ีสะทอ้นบทเรียน..........11....มีนาคม....2559..........………..…… 

 
การสะท้อนบทเรียน (LS4) ด้วยกระบวนการ KM 

การสะท้อนบทเรียนของครูผู้จดัการเรียนรู้ 
- นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ใหค้วามร่วมมือ และมีความตั้งใจเป็นส่วนใหญ่ แต่

มีส่วนนอ้ยท่ีนัง่ดูเพ่ือนท ากิจกรรม เน่ืองจากเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และใกลเ้วลา
รับประทานอาหารกลางวนั เกิดอาการหิวจนไม่สนใจร่วมท ากิจกรรมกบัเพื่อน   
การสะท้อนบทเรียนของผู้สังเกตการสอนและผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 
-  ขั้นอุ่นเคร่ือง  
 - นกัเรียนเคาะจงัหวะไม่พร้อมกนั 
 - มีนกัเรียนบางคนท่องบทกลอนยงัไม่ได ้
-  ขั้นน าเสนอความรู้ 
 - ครูอาจมกีารเปิด YouTube เร่ืองวนัมาฆบูชาท่ีเป็นภาคการ์ตูนใหน้กัเรียนไดเ้ห็นภาพและ
เกิดจิตนาการท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
-  ขั้นลงมือเรียนรู้ 
 - อาจจะมีบตัรค าท่ีเป็นขอ้ความสั้น ๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัธรรม ค าสัง่สอนท่ีนกัเรียนควรน าไป
ปฏิบติัในวนัมาฆบูชา 
-  ขั้นสรุปความรู้ 
 - ควรให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และครูสรุปเป็นองค์
ความรู้รวมทา้ยชัว่โมง 



185 
 

 

ภาคผนวก ฎ 
 

 
ภาพกิจกรรมการพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study: LS) 

 

ภาพกจิกรรมขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผนการสอนร่วมกนั (LS1) 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (LS2) 
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ภาพกจิกรรมขั้นตอนที่ 2 ขั้นการจดัการเรียนรู้ (LS2) 
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ขั้นที่ 3 สังเกตการสอน (LS3) 
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ขั้นที่ 4 สะท้อนบทเรียน (LS4) 

 

 

 


