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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พันธกิจส ำคัญประกำรหนึ่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทุกแห่ง คือกำรผลิตและพัฒนำครู ซึ่งได้
ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 ในหมวด 1 มำตรำ 7 ดังนั้นในกำร
ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ประชุมได้ตระหนักถึงปัญหำและเห็นควำมส ำคัญของเรื่องนี้จึง
ได้ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำระบบกำรวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศเพ่ือพัฒนำสังคมชุมชน
ท้องถิ่นระหว่ำงส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยและมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 40 แห่ง เมื่อวันที่ 19 
พฤษภำคม 2558 เพ่ือด ำเนินงำนสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศเพ่ือพัฒนำ 
วัตถุประสงค์หนึ่งตำมบันทึกข้อตกลงนี้คือกำรสร้ำงงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำสังคม ชุมชน ท้องถิ่นเชิง
ประเด็น อำทิ ปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่น วิทยำศำสตร์ท้องถิ่น น ำไปสู่กำรสร้ำงอำชีพในท้องถิ่น ซึ่งที่
ประชุมสภำอธิกำรบดีมีมติเห็นชอบให้สภำคณบดีคณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์/วิทยำลัยกำรฝึกหัดครู
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจัดท ำโครงกำรวิจัยและพัฒนำระบบและกระบวนกำรผลิตและพัฒนำครูโดยใช้
โครงงำนฐำนวิจัยมีกำรใช้แนวคิดจำก ผลของโครงกำรวิจัย Teacher Coaching และโครงกำรวิจัย
เพำะพันธุ์ปัญญำเป็นฐำน แล้วน ำมำเชื่อมโยงกับกระบวนกำรผลิตและพัฒนำครูของคณะครุศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ โดยมีแนวคิดหลักท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 กำรสร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรผลิต
และพัฒนำครู ด ำเนินกำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อำจำรย์ผู้สอนนักศึกษำครู 
อำจำรย์นิเทศก์ และนักศึกษำครูชั้นปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดและกิจกรรมจิตตปัญญำศึกษำ แนวคิดและ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนฐำนวิจัย (RBL) จำกงำนวิจัยโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ แนวคิดกำร
โค้ชจำกงำนวิจัย Teacher Coaching  

ระยะที่  2 พัฒนำระบบและกระบวนกำรผลิตและพัฒนำครูในคณะครุศำสตร์/คณะ
ศึกษำศำสตร์/วิทยำลัยกำรฝึกหัดครู ถอดองค์ควำมรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพื่อให้ได้ชุดควำมรู้
ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิตและพัฒนำครูด ำเนินกำรโดยพัฒนำครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษำครู
กลุ่มเป้ำหมำย และให้นักศึกษำครูกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะที่ 1 น ำควำมรู้ไปใช้ใน
สถำนกำรณ์จริงในโรงเรียนที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และสร้ำงชุมชนวิชำชีพแห่งกำรเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) โดยอำจำรย์ผู้สอนนักศึกษำครูและอำจำรย์นิเทศ     
ท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำบัณฑิตครูพร้อมทั้งเป็น “โค้ช” ให้กับนักศึกษำ             
ที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูฝึกใช้นวัตกรรมที่ได้รับกำรพัฒนำมำ
กับนักเรียนของตนเอง โดยมีครูพ่ีเลี้ยงเป็น “โค้ช” ที่โรงเรียนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
 โดยระหว่ำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูจะมีกำรถอดองค์ควำมรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM) เพ่ือให้ได้ชุดควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิตและพัฒนำครูในคณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ รวมทั้งน ำชุดควำมรู้ไปใช้ในสถำนกำรณ์จริงในโรงเรียนที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครูส ำหรับบุคลำกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ได้แก่ ผู้บริหำร อำจำรย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษำ
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ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และน ำเสนอชุดควำมรู้แก่เขตพื้นที่กำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน 
ขณะเดียวกันด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำครูของครู นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษำ    
ชุดต่อไปเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืนในคณะครุศำสตร์  
 คณะครุศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถำบันหนึ่งที่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยดังกล่ำว 
และได้ด ำเนินกำรคัดเลือกคณำจำรย์ในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำต่ำง ๆ เข้ำร่วมโครงกำร 
เพ่ือจะได้พัฒนำให้เป็นอำจำรย์ต้นแบบ ในกำรผลิตบัณฑิตครุศำสตร์ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้น ำแนวคิดในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ในลักษณะของกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง
(Active Learning) มำทดลองใช้ในในรำยวิชำวิธีสอนกำรศึกษำปฐมวัย 1 ปีกำรศึกษำ 2561             
มีนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษำคณะครุศำสตร์ชั้นปีที่ 4 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
ทั้งหมด 50 คน แบ่งเป็น ชำย 3 คน หญิง 47 คน ข้อมูลนักศึกษำในภำพรวมนั้น นักศึกษำที่ลงเรียน
วิชำนี้จะเป็นนักศึกษำที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 3.00 ขึ้นไป ซึ่งถือว่ำเป็น
นักศึกษำที่เรียนดี ในวันแรกของกำรเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 ได้มีกำรปฐมนิเทศ
นักศึกษำ ให้นักศึกษำสะท้อนเป้ำหมำยในชีวิตและมุมมองในกำรเป็นครูปฐมวัย ซึ่งสิ่งที่นักศึกษำได้
เล่ำถึงเป้ำหมำยในชีวิตของแต่ละคนมีควำมหลำกหลำย สะท้อนถึงวิถีชีวิต พ้ืนฐำนกำรอบรมเลี้ยงดู 
รวมถึงประสบกำรณ์ที่แต่ละคนที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้วิธีคิด วิธีปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน   
ส ำหรับมุมมองของนักศึกษำทุกคนที่มีต่อกำรเป็นครูปฐมวัยนั้นส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มไปในทิศทำงที่ดี 
มีควำมชื่นชม โดยบำงส่วนมีควำมตั้งใจมำเรียนครูโดยตรง อยำกที่จะสอนนักเรียนไปช่วยพัฒนำ     
บ้ำนเกิดของตนเอง อย่ำงไรก็ตำมก็มีนักศึกษำบำงส่วนที่ยังขำดควำมเชื่อมั่นในตนเอง เพรำะคิดว่ำตน
เป็นชำติพันธุ์ ดังนั้นเมื่อต้องด ำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้กำรสื่อสำรจึงไม่กล้ำ แต่มีควำมมุ่งมั่นที่จะเรียนให้
ส ำเร็จแล้วกลับไปช่วยพัฒนำบ้ำนเกิดของตนเองเพรำะจำกประสบกำรณ์ของตนที่ได้รับโอกำสดี  ๆ     
ที่ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษำ บำงคนเลือกเรียนสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัยเพรำะคิดว่ำว่ำน่ำจะเป็น
สำขำที่เรียนง่ำย ไม่เครียด มีเวลำว่ำงท ำอำชีพเสริมได้ บ้ำงก็สอบไม่ติดสำขำที่ตนเองหวัง พอเรียนชั้น
ปีที่ 4 ยิ่งเรียนก็ยิ่งยำกมำกขึ้น มีควำมรู้สึกท้อแท้แต่ก็จะพยำยำม ตั้งใจเรียนให้จบ โชคดีที่มีเพ่ือน  ๆ 
ในรุ่นคอยเป็นกัลยำณมิตรอยู่เสมอ 
 จำกข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษำนั้น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรเรียนรู้ด้วยหัวใจ       
ที่ใคร่ครวญ กำรใช้กระบวนกำรเรียนรู้ที่สำมำรถสร้ำงระบบคิดและทักษะกำรเรียนรู้ใหม่พร้อมไปกับ
กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นกระบวนกำรวิจัยที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติค้นหำ
ค ำตอบจริงได้ด้วยตนเอง  โดยมีผู้สอนเป็น “โค้ช” ที่สร้ำงแรงบัลดำลใจ สร้ำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้จำกกำรร่วมคิด ร่วมอภิปรำย ร่วมแบ่งปันควำมรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติกำร ซึ่งกระบวนกำรเรียน
กำรสอนลักษณะนี้น่ำจะสร้ำงสำยสัมพันธ์แบบกัลยำณมิตรระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี 
ทั้งนี้ยังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่เข้มแข็งส ำหรับนักศึกษำที่จะออกไปฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู     
ในสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำถัดไปอีกด้วย 

ดังนั้นจึงได้จัดท ำโครงกำรวิจัยนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยได้พัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ของตนเองได้อย่ำงเป็นระบบ มีควำมรู้  มีประสบกำรณ์ และสำมำรถพัฒนำงำนวิจัยใน
รูปแบบอื่น ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
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1. เพ่ือพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (มคอ.3) ที่บูรณำกำรแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ ระบบ   
พ่ีเลี้ยงและกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน 
 2. เพ่ือศึกษำปัญหำ อุปสรรค ของกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรแนวคิดจิตตปัญญำ
ศึกษำ ระบบพ่ีเลี้ยงและกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน  

ขอบเขตกำรวิจัย 
1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แก่ นักศึกษำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ

ปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 50 คน 
 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ได้แก่ แนวคิดในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม        
อย่ำงแท้จริง (Active Learning) ที่บูรณำกำรแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ ระบบพ่ีเลี้ยงและกำรเรียนรู้
โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน (CCR) 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
จิตตปัญญำศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรในกำรเรียนรู้ของบุคคลที่เน้นกำรเรียนรู้จำกภำยใน

คิดและใคร่ครวญจนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิ่งที่เรียนรู้เกิดควำมเข้ำใจ
ในควำมเป็นธรรมชำติของสิ่งต่ำง ๆที่เก่ียวข้องเกิดปัญญำท ำให้จิตใจได้รับกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง 

กำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงกระบวนเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองซึ่งเกิดจำกกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลที่ผู้เรียนสนใจเรียนรู้        
สู่กำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลเป็นองค์ควำมรู้และสำมำรถสื่อสำรองค์ควำมรู้ให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผ่ำน
งำนเขียนและกำรน ำเสนอด้วยวำจำและนิทรรศกำรจำกกำรท ำโครงงำนด้วยกระบวนกำรวิจัย 

ระบบพี่ เลี้ยง หมำยถึง กระบวนกำรชี้แนะ (coaching) และกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring) โดยให้ค ำปรึกษำและแนะน ำช่วยเหลือให้กับนักศึกษำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนและ   
อ่ืน ๆ ที่จะท ำให้ศักยภำพของนักศึกษำให้สูงขึ้น มุ่งเป้ำหมำยที่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักศึกษำให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวิธีสอนกำรศึกษำปฐมวัย 1 ด้วยแนวคิด       
จิตตปัญญำศึกษำ ระบบพ่ีเลี้ ยงและกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน ส ำหร ับน ักศ ึกษำ              
คณะครุศำสตร์ สำชำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

2. นักศึกษำมีควำมพึงพอใจกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวิธีสอนกำรศึกษำปฐมวัย 1   
ด้วยแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ ระบบพ่ีเลี้ยงและกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน 
 
 
 
 
 
 




