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บทที่ 5 
กำรสรุปผล อภิปรำยผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
 ผลกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรผลิตและพัฒนำครูรำยวิชำวิธีสอนกำรศึกษำปฐมวัย    
โดยบูรณำกำรแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ ระบบพ่ีเลี้ยงและกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน            
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปได้ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรผลิตและพัฒนำครูรำยวิชำวิธีสอนกำรศึกษำปฐมวัย  
โดยบูรณำกำรแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ ระบบพ่ีเลี้ยงและกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนท ำให้เกิด
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและช่วยส่งเสริมควำมเป็นครูอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2. นักศึกษำมีควำมสุขในกำรเรียนรำยวิชำวิธีสอนกำรศึกษำปฐมวัย รู้จักยอมรับตนเองและ
ยอมรับผู้อ่ืน และไม่พบปัญหำหรืออุปสรรคหลักที่กระทบต่อกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำร
แนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ ระบบพ่ีเลี้ยงและกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน 

อภิปรำยผล 
1. กำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรผลิตและพัฒนำครูรำยวิชำวิธีสอนกำรศึกษำปฐมวัย   

โดยบูรณำกำรแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ ระบบพ่ีเลี้ยงและกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนท ำให้เกิด
รูปแบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยผู้สอนสำมำรถระบุรำยละเอียด           
ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (มคอ.3) ได้อย่ำงละเอียดและชัดเจน เนื่องจำกมีกำรประเมินโดยเพ่ือน      
ทีมนักวิจัยฯ และกำรประเมินโดยนักศึกษำทั้ง 3 ระยะด้วยกัน ท ำให้ผู้สอนสำมำรถน ำค ำแนะน ำ     
จำกกำรประเมินของเพ่ือนนักวิจัยมำปรับปรุงรูปแบบกำรสอนได้ โดยปรับ มคอ.3 ก่อนเปิด          
ภำคกำรศึกษำ และได้น ำควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลังจำกนักศึกษำ  
ที่ได้ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียนให้กับผู้สอน ซึ่งถือว่ำเป็นกำรประเมินรอบด้ำน
ที่ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกมีกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม โดยมีกำรประเมิน         
ที่หลำกหลำย เช่น ผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินเพ่ือน และ ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน มีกำรสะท้อนกำร
ท ำงำนเชิงบวก โดยประเมินจำกกำรสังเกต กำรประเมินตำมสภำพจริง ประเมินจำกผลงำน และมีกำร
อภิปรำยเพ่ือประเมินกำรเรียนรู้ในขั้นสรุปและผู้เรียนได้มีโอกำสเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงตนเอง
ผ่ำนกิจกรรมกำรสะท้อนคิด ท ำให้ผู้สอนสำมำรถออกแบบลักษณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม
และพัฒนำควำมเป็นครูของตัวผู้เรียนได้อย่ำงชัดเจน ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลักษณะนี้สอดคล้องกับ
กำรสร้ำงชุมชนวิชำชีพแห่ งกำรเรียนรู้  Professional Learning Community (PLC) เข้ ำมำ            
มีส่วนส ำคัญในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สำมำรถน ำไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงมีควำมสุขทั้งนักเรียน 
ครูผู้สอน นักวิชำกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ร่วมกัน ดังทีว่ิจำรณ์ พำนิช (2555)           
ได้อธิบำยชุมชนกำรเรียนรู้เพ่ืออำชีพไว้ดังนี้ ชุมชนวิชำชีพแห่งกำรเรียนรู้ Professional Learning 
Community (PLC) คือ กระบวนกำรต่อเนื่องที่ครูและนักกำรศึกษำท ำงำนร่วมกันในวงจรของกำร
ร่วมกันตั้งค ำถำม และกำรท ำวิจัยเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนั กเรียน           
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โดยมีควำมเชื่อว่ำ หัวใจของกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น อยู่ที่กำรเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในกำร
ท ำงำนของครูและนักกำรศึกษำ สอดคล้องกับ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ (2554)     
ที่ได้กล่ำวถึง ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) ว่ำเป็น 
ยุทธศำสตร์ส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพรำะกำรศึกษำที่ดีส ำหรับคนยุคใหม่นั้น ไม่เหมือน
กำรศึกษำเมื่อสิบหรือยี่สิบปีที่แล้ว กำรศึกษำที่มีคุณภำพจะต้องเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนรู้ของศิษย์     
ไปอย่ำงสิ้นเชิง และบทบำทของครูอำจำรย์ก็ต้องเปลี่ยนไปอย่ำงสิ้นเชิง ครูที่รักศิษย์ เอำใจใส่ศิษย์     
แต่ยังใช้วิธีสอนแบบเดิม ๆ จะไม่ใช่ครูที่ท ำประโยชน์แก่ศิษย์อย่ำงแท้จริง กล่ำวคือ ครูที่มีใจแก่ศิษย์   
ยังไม่พอ ครูเพ่ือศิษย์ต้องเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเน้นจำกกำรสอน ไปเป็นเน้นที่กำรเรียน (ทั้งของศิษย์ 
และของตนเอง) ต้องเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ตนจัดให้แก่ศิษย์ด้วย ครูเพ่ือศิษย์ต้อง
เปลี่ยนบทบำทของตนเองจำก “ครูสอน” (teacher) ไปเป็น “ครูฝึก” (coach) หรือ “ผู้อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรเรียนรู้” (learning facilitator) และต้องเรียนรู้ทักษะในกำรท ำหน้ำที่นี้ โดยรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องที่เรียกว่ำ PLC (Professional Learning 
community) PLC ย่อมำจำก Professional Learning Community ซึ่งหมำยถึง Community of 
Practice (CoP) ในกำรท ำหน้ำที่ครูหรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง เป็นกำรรวมตัวกันท ำงำนไปพัฒนำทักษะ
และกำรเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ครูเพื่อศิษย์ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนจำกประสบกำรณ์ตรง ท ำให้
กำรท ำหน้ำที่ครูเพ่ือศิษย์เป็นกำรท ำงำนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอำจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกัน        
ก็ได้ ต่ำงโรงเรียนกันก็ได้ หรืออำจจะอยู่ห่ำงไกลกันก็ได้ PLC เป็นเครื่องมือให้ครูเป็น actor ผู้ลงมือ
กระท ำเป็น “ประธำน” เพ่ือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้แก่วงกำรศึกษำไม่ใช่ปล่อยให้ครูเป็น “กรรม” 
(ผู้ถูกกระท ำ) อยู่ เรื่อยไปหรือเป็นเครื่องมือปลดปล่อยครู ออกจำกควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจ               
สู่ควำมสัมพันธ์แนวรำบเพ่ือร่วมกันสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้แก่กำรศึกษำรวมทั้งสร้ำงกำรรวมตัวกัน
ของครู เพ่ือท ำงำนสร้ำงสรรค์ ได้แก่ กำรเอำประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ PBL และนวัตกรรม
อ่ืน ๆ ที่ตนเองทดลอง เอำมำแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน เกิดกำรสร้ำงควำมรู้หรือยกระดับควำมรู้ในกำร
ท ำหน้ำที่ครู จำกประสบกำรณ์ตรง และจำกกำรเทียบเคียงกับทฤษฎีที่มีคนศึกษำและเผยแพร่ไว้ 
หัวใจส ำคัญที่สุดของ PLC คือมันเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตที่ดีของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ที่กำร
เรียนรู้ในโรงเรียนและมหำวิทยำลัย ต้องเปลี่ยนไปจำกเดิมโดยสิ้นเชิง โดยครูต้องเปลี่ยนบทบำทจำก 
“ครูสอน” (teacher) มำเป็น “ครูฝึก” (coach) หรือครูผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียน (learning 
facilitator) ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจำกห้องสอน (class room) มำเป็นห้องท ำงำน (studio) เพรำะ   
ในเวลำเรียนส่วนใหญ่ นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่ม โดยกำรท ำงำนร่วมกัน ที่เรียกว่ำกำรเรียนแบบ
โครงงำน (Project-Based Learning) กำรศึกษำต้องเปลี่ยนจำกเน้นกำรสอนของครู มำเป็นเน้นกำร
เรียนของนักเรียน กำรเรียนเปลี่ยนจำกเน้นกำรเรียนของปัจเจก (Individual Learning) มำเป็นเรียน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team Learning) เปลี่ยนจำกกำรเรียนแบบเน้นกำรแข่งขัน เป็นเน้นควำมร่วมมือ
หรือช่วยเหลือแบ่งปันกัน  

2. จำกกำรวิจัยพบว่ำค่ำเฉลี่ยของควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อผลกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำวิธีสอนกำรศึกษำปฐมวัยโดยบูรณำกำรแนวคิด CCR ของอำจำรย์ ในภำพรวมทุกด้ำน           
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมำะสมมำกท่ีสุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 100 
คือ ด้ำนกำรก ำหนดจุดประสงค์ ด้ำนกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน และข้อมูลสะท้อนกลับ
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พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำที่มีต่อผลกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำวิธีสอนกำรศึกษำปฐมวัย       
โดยบูรณำกำรแนวคิด CCR พบว่ำ ร้อยละ 100 นักศึกษำยอมรับผลกำรประเมินจำกเพ่ือนหรือ
อำจำรย์มำกที่สุด นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรเรียนอย่ำงเห็นได้ชัด กำรลงมือปฏิบัติงำนจริง นักศึกษำ   
มีควำมตั้งใจ รับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำยและให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่ ที่ ประทับใจในกำร
ด ำเนินกำรสอนคือ กำรใช้กิจกรรมจิตตปัญญำศึกษำให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง เข้ำใจเพ่ือน ให้ก ำลังใจกัน
และกัน นักศึกษำรู้สึกมีก ำลังใจในกำรเรียนมำกขึ้น เช่น นักศึกษำสะท้อนว่ำ “กำรที่อำจำรย์ให้พวก
หนูได้นั่งนิ่ง ๆ เปิดเพลงบรรเลงคลอแล้วอำจำรย์พูดเสียงเบำ ๆ โดยใช้ค ำถำมเชิงกระตุ้นคิด ท ำให้หนู
ได้อยู่กับตัวเอง ทบทวนควำมคิด ควำมรู้สึกของตัวเองมำกขึ้น ” กำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน
และระบบพ่ีเลี้ยง ในกิจกรรมเป็นกำรใช้ค ำถำมให้ผู้เรียนชวนคิด ตั้งประเด็น วิเครำะห์สถำนกำรณ์    
หำค ำตอบด้วยตัวเอง มีกำรแนะน ำทำงออกประกอบด้วย ซึ่งกระบวนกำรนี้ท ำให้นักศึกษำรู้จักฉุกคิด 
พิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆมำกขึ้น คิดหำเหตุผลประกอบ สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ 
(2549) ที่ได้กล่ำวถึง กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนว่ำ เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกำรหำ
ค ำตอบ กำรแก้ปัญหำ แสวงหำควำมรู้ และคิดค้นสิ่งใหม่ โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์         
ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนได้ท ำหน้ำที่ใช้ค ำถำมเพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนกลับไปยังนักศึกษำ โดยให้นักศึกษำได้   
ฝึกวิเครำะห์ควำมคิด ของตนว่ำตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลหรือไม่  กิจกรรมส่วนนี้ยังพบว่ำ นักศึกษำ   
ให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เพ่ือนอย่ำงจริงใจทุกคนมีควำมมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
พัฒนำตนเองให้ดีขึ้น กำรใช้ระบบงำนวิจัยเป็นฐำน และระบบพ่ีเลี้ยง ในกิจกรรมเป็นกำรใช้ค ำถำม   
ให้ผู้เรียนชวนคิด ตั้งประเด็น วิเครำะห์สถำนกำรณ์ หำค ำตอบด้วยตัวเอง มีกำรแนะน ำทำงออก
ประกอบด้วย ซึ่งกระบวนกำรนี้ท ำให้นักศึกษำรู้จักฉุกคิด พิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆมำกขึ้น คิดหำเหตุผล
ประกอบ กิจกรรมส่วนนี้ยังพบว่ำนักศึกษำให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เพ่ือน      
อย่ำงจริงใจทุกคนมีควำมมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนำตนเองให้ดีขึ้น  อำจจะมีอุปสรรคในเรื่องของ
ห้องเรียนที่ไม่มีห้องฝึกปฏิบัติกำรสอนที่เหมำะสม ห้องเรียนที่ใช้สอนจริงมีขนำดเล็ก ประกอบกับ
กระดำนเลื่อนกับจอโปรเจคเตอร์อยู่ซ้อนกันท ำให้ล ำบำกในกำรจัดกิจกรรมและส่งผลต่อกำรบริหำร
เวลำ แต่ภำพรวมในกำรด ำเนินกำรสอนนั้นใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรด ำเนินกิจกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้
มือถือในกำรถ่ำยวิดีโอแล้วอัพโหลดลงใน class start ได้ทันที กำรส่งงำน learning log ในระบบและ 
peer response ก็สำมำรถท ำได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือนในชั้นเรียนสำมำรถตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับได้ด้วยตนเอง ซึ่งผลที่ออกมำก็เป็นที่น่ำพึงพอใจอย่ำงมำก สอดคล้องกับงำนวิจัยของ        
อริยพร คุโรดะ (2556) ที่ได้ศึกษำกำรใช้จิตตปัญญำศึกษำในกำรสอนนักศึกษำหลักสูตรครุศำสตร์ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรเรียนกำรสอนโดยใช้จิตตปัญญำศึกษำสำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสนใจ , 
ควำมเข้ำใจ, กำรควบคุมอำรมณ์ตนเอง, กำรเอำใจใส่, ควำมเมตตำต่อตนเองและผู้อ่ืนและพฤติกรรม
ที่ส่งเสริมและเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและกำรสร้ำงจุดแข็งและ
ทักษะภำยในตนเองที่ดีขึ้น และจำกงำนวิจัยของ แคทเทอรีน มัวร์และซูซำน ทีเธอร์  (Catherine 
Moore and Susan Teather, 2556) ที่ ได้ศึกษำกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำร          
พิชญพิจำรณ์: ข้อมูลย้อนกลับเป็นกำรเรียนรู้ กำรส ำรวจพบว่ำนักเรียนมีควำมกระตือรือร้นมีส่วนร่วม
ในกำรประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพิชญพิจำรณ์ถือว่ำเป็นส่วน
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หนึ่งของกำรประเมินที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ควำมสำมำรถในกำรก ำกับกำรเรียนรู้ของตัว
นักเรียน และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในด้ำนงำนวิชำกำรและในโลกแห่งควำมเป็นจริง 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งนี้  

อำจำรย์ผู้สอน ควรจัดสภำพและบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำมำกที่สุด ส่งเสริมให้นักศึกษำท ำกิจกรรมร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน มีกำรอภิปรำยและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษำหำควำมรู้นอกห้องเรียนในหัวข้อที่นักศึกษำ
สนใจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนให้นักศึกษำ ได้แสดงออกอย่ำงอิสระในชั้นเรียน  

ข้อเสนอแนะในกำรท ำกำรวิจัยครั้งต่อไป  
ควรมีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำอ่ืน ๆ โดยบูรณำกำรแนวคิด  

จิตตปัญญำศึกษำ ระบบพ่ีเลี้ยงและกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน 
 
 
 
 




