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 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม
เสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม สําหรับครูระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ  
 1. การกําหนดขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลที่นํามาใชสําหรับการพัฒนาหลักสูตรครั้งน้ีมาจาก 2 
แหลงคือ 1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดขอสรุปเกี่ยวกับการออกแบบ และ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม กระบวนการฝกอบรมครูประจําการ (In – service 
Training) และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ 2) การศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม โดยการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) พบวา ครูผูสอนสวนใหญตองการพัฒนาตนในดานนี้ 
โดยการพัฒนาตองเนนการลงมือปฏิบัติเพ่ือการนําไปใชในสถานการณจริง มีกระบวนการพัฒนาที่
ตอเน่ือง และไมทิ้งหองเรียน   
 2. การออกแบบหลักสูตร จําแนกการดําเนินการออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) การเขียนโครงราง
หลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ปญหาและความสําคัญ หลักการของหลักสูตร เปาหมาย จุดหมาย เน้ือหา 
กิจกรรมการฝกอบรม สื่อ และการประเมินผล และ 2) การประเมินความเหมาะสมและประเมิน 
ความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร พบวา ทุกองคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับดี และมีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวาเกณฑ 
 3. การทดลองใชและการหาประสิทธิภาพ จําแนกการดําเนินการออกเปน 2 ระยะคือ        
1) การศึกษานํารอง เปนการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการใช
หลักสูตรในสถานการณจริง ปรับปรุงและพัฒนาในสวนที่ยังบกพรอง และ 2) นําหลักสูตรฝกอบรม
ไปใชกับกลุมเปาหมายซึ่งเปนครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับชั้นละ 1 
คน จํานวน 9 คน ระยะเวลาที่นําหลักสูตรไปใช 13 สัปดาห โดยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียว
ทําการทดสอบกอนและหลังใชหลักสูตร ดําเนินการฝกอบรมดวยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) จํานวน 2 วงรอบ โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน (Planning)       
การปฏิบัติตามแผน (Action) การเก็บรวบรวมขอมูล (Observation) และการสะทอนผล (Reflection) 
รวมทั้งการนิเทศในทุกขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบวัดความรู
เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพครู แบบประเมินการออกแบบกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และแบบสอบถามความคิดที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม สถิติที่ใชใน        



การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการฝกอบรม
โดยใช The Wilcoxon Matched – pairs Signed – ranks Test และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ผลการทดลองใชพบวา ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับทักษะ
การปฏิบัติวิชาชีพหลังการฝกอบรมในวงรอบที่ 2 สูงกวากอนการฝกอบรม ครูผูสอนมีความสามารถ
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยรวมสูงกวารอยละ 80 มีความสามารถในการจัดกิจกรรม   
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยูในระดับสูง และมีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมอยู
ในระดับมาก  
 4. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ผลการทดลองใชพบวา หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ อยางไรก็ตามไดมีการปรับปรุงในสวนของความสอดคลองของเนื้อหา
หลักสูตร กิจกรรมการฝกอบรม เพ่ือใหสามารถนําหลักสูตรไปใชในการจัดฝกอบรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
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The purposes of this study were to develop and to investigate the effectiveness of 

an in-service training course to enhance basic education teachers in professional procedure 
skills for developing whole-students. The process of the study involved four stages as 
follows : 

 1.  Gathering basic data from 2 sources : 1)  reviewing the context and relevant 
literature which was enable to design an in-service training course and learning activity 
management for developing whole-students, the process of in-service training and the 
process of action-research.  2) reviewing problem conditions and needs of self-development 
on learning activity management for developing whole-students through an interview. Data 
analyzing by applying content analysis found that most teachers needed action participating 
in authentic situations, continued developing and no classroom deserting. 
 2.  Designing an in-service training course was being created in 2 phases : 1) the 
blueprint of the course including introduction curriculum principles and objectives, course 
contents, training activities, materials and course evaluation. 2) the effectiveness of all 
elements in the in-service training course development was at a high and the relevant index 
was higher than the criteria. 
 3.  Implementing and testing the effectiveness of the in-service training course was 
being created in 2 phases : 1) trying out for the in-service training course in the authentic 
situations for improving and developing the weak point of the course. 2) implementing the 
in-service training course for 9 basic education teachers from Pratomsuksa 1 to 
Matayomsuksa 3. The single group pretest-posttest design in this study was carried out 
through 13 weeks in which two cycles of action research were implemented : planning, 
action, observation, and reflection. The instruments employed were 1) the professional 
procedure skills test, 2) and evaluating form for the in-service training course design, 3) and 
observation form for learning activity management, and 4) the questionnaire on opinions 
towards the in-service training course. Data analysis consisted of percentage, means ( X), 
and standard deviation (S.D.), The Wilcoxon Matched – pairs Signed – ranks Test, and 



content analysis. The results of the study revealed that : Trained teachers gained better 
knowledge on professional procedure skills after the second-cycled-training than in the 
pretest. The overall teachers’ abilities in designing learning activities were above 80 %. 
Abilities in learning management for developing whole - students were at a high level and 
opinions on the in-service training course were highly satisfied. 

4.  The effectiveness of the developed in-service training course was relevant to the 
criteria. Some parts of the course contents and training activities were adjusted to promote 
higher relevancy and effectiveness for further implementing. 
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 ปริญญานิพนธ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนแบบองครวม สําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สําเร็จสมบูรณไดดวยการดูแล 
สนับสนุน ชวยเหลืออยางดีจากหลายฝายที่เก่ียวของ ผูวิจัยกราบขอบพระคุณวาที่รอยตรี ดร.มนัส  
บุญประกอบ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ใหคําแนะนํา ขอสังเกต และช้ีแนะแนวทาง 
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  วงษใหญ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิลก  ดิลกานนท คณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แนะแนวทางที่ถูกตองเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ศรีสมร  พุมสะอาด และผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุภา  พูลสุวรรณ      
ที่กรุณาเปนคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ 
 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความอนุเคราะหทั้งในสวนของการประเมิน     
ความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร รวมทั้งคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใน    
การเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการใหคําแนะนําเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาที่เปนประโยชนสําหรับ
การวิจัย ซึ่งประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุภา  พูลสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  
โพธิสาร อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา ผูชวยศาสตราจารยสนั่น  มีขันหมาก อาจารยสังคม          
โทปุรินทร  อาจารยฉัตรชัย  ชุมนุม และอาจารยยุพิน  ปทุมวรชาติ  
 ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ฝายวิชาการโรงเรียน และ  
คณะครูผูสอนโรงเรียนอมรินทราวารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 ทุกทานที่ให  
ความรวมมือ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกทุกดานตลอดการดําเนินงานวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือแกปญหาทางการศึกษา และถือไดวาเปนเครื่องมือของ
การปฏิรูปการศึกษา โดยสวนที่สอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรู ไดกําหนดเปนหลักการให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหคิดได คิดเปน ทําเปน  รักการอาน และเกิด
การใฝรูอยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุน
ใหครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน  และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกิด    
การเรียนรูและมีความรอบรู ทั้งน้ีครูและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุก
เวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา  มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย 
เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 12) จากหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติดังกลาว แสดงถึงความตองการที่จะใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมใน  
การดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 5)  
กลาวไดวา การจัดการเรียนการรูตองเนนการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ดวยเหตุที่วา การเรียนรูใน
รูปแบบน้ีเปนการจัดการเรียนรูที่เอาชีวิตจริง เง่ือนไขการเรียนรู และการรับรูของผูเรียนเปนตัวตั้ง 
ผูเรียนมีอิสรภาพที่จะไดรับการสงเสริมใหพัฒนาตามศักยภาพของความเปนมนุษย ทั้งจิตใจ 
รางกาย สติปญญา อารมณ  สังคม ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนรู เรียนรูวิธีการเรียนรู 
เรียนรูจากปฏิบัติ เรียนรูตลอดชีวิต และเปนบุคคลแหงการเรียนรู (สหชาติ  เหล็กชาย. 2545 : 72)   
 ปจจัยสําคัญที่จะชวยพัฒนาผูเรียนแบบองครวม คือ ทักษะการจัดการเรียนการรูของครู   
ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการวางแผน การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู การอํานวย       
ความสะดวก และรับผิดชอบตอการเรียนรูของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2543 : 1 ; ถวิล  มาตรเลี่ยม. 2542 : 2 ; ไพฑูรย  สินลารัตน. 2538 : 7) 
กลาวไดวา ครูตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมจากผูสอนมาเปนผูชวยเหลือ ใหคําปรึกษา การเปน
ผูสนับสนุนและเสริมแรง เพ่ือกระตุนใหนักเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  
รวมทั้งใหการเสริมแรงตามความเหมาะสม การเปนผูมีสวนรวมในกิจกรรม โดยการใหความคิดเห็น
เก่ียวกับกระบวนการและผลการเรียนรูของนักเรียน การใหขอมูล เนื้อหา ความรูเพ่ิมเติม การเปน
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อยางไรก็ตามผลการศึกษาเก่ียวกับการนําแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมไปใชที่ผานมาพบวา ครูผูสอนยังไมสามารถนําหลักการและ
แนวคิดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนได ขอมูลที่สะทอนปรากฏการณดังกลาวไดแก ครมีู
ความรูความเขาใจในการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยรวมอยูในระดับนอย (อภิชาติ  พรหมพื้น. 
2546 : 93) ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง (ประยูร  ผองอําไพ. 2544 : 103) ดานการใชกิจกรรมการเรียนรู ดานการนํา          
ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช ดานการใหผูเรียนรูจักคิดและศึกษาหาความรูดวย
ตนเองอยูในระดับปานกลาง (สมศักด์ิ  สิทธิวันชัย. 2548 : 88 – 90) และดานการวัดผลประเมินผล
โดยรวมและทุกดานอยูในระดับปานกลางเชนกัน (สุบิน  ณ อัมพร. 2545 : 99 – 102) สาเหตุเพราะ
ความเคยชินที่ไดรับการอบรมสั่งสอนมาดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลาง
มาตลอด (นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ  เบญจลักษณ  น้ําฟา  และชัดเจน  ไทยแท. 2545 : 11)      
ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาครูใหมีทักษะสําหรับการจัดการเรียนรูที่ มี
ประสิทธิภาพสอดรับกับความตองการและเปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติ      
 การพัฒนาครูประจําการที่ผานมาดําเนินการในหลายลักษณะ  เชน การศึกษาตอเพ่ิมเติม   
การฝกอบรมระยะส้ัน การศึกษางานไปพรอมกับการปฏิบัติงาน การทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการ   
การอบรมสัมมนาหรือประชุมปฏิบัติการ  ซึ่งแตละลักษณะมีวิธีการที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับ        
ความตองการและนโยบายของหนวยงานแตละแหง การฝกอบรมมีการดําเนินการในหลายลักษณะ 
เชน การฝกอบรมที่วิทยากรเปนศูนยกลางของการอบรม เนนการใหความรูเปนหลัก  สําหรับผูรับ
การอบรมกลุมใหญ ถือวาวิทยากรเปนผูที่มีความรูความสามารถแตเพียงผูเดียว  การฝกอบรมโดย
ยึดผูเขารับการอบรมเปนศูนยกลาง เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารับการอบรมตองใชเวลา
มากและหากตองการประสิทธิภาพจํานวนผูเขารับการอบรมตองไมมากเกินไป เชน การสัมมนา    
การอภิปราย การทดลอง รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมที่ผสมผสานระหวาง       
การฝกอบรมที่ยึดวิทยากรและผูรับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง (รวีวัตร  สิริภูบาล. 2543 : 33 – 34) 
สําหรับวิธีการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด คือ         
การอบรมในลักษณะการฝกปฏิบัติ  (เฉลิมฤทธิ์  แกวสิมมา. 2535 : 106)  

การฝกอบรมยังคงเปนแนวทางหนึ่งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพครู แตปจจัยที่เก่ียวของตองมี
การปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา ไมวาจะเปนรูปแบบการฝกอบรมที่ตองสนองความตองการสําหรับ       
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 กลาวไดวาการฝกอบรมครูประจําการจัดเปนวิธีการที่ชวยพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน   
ดานการจัดการเรียนสอนของครูได ทั้งน้ีเพราะเปนกระบวนการที่ใชระยะเวลาดําเนินการไมมาก
เกินไป อยางไรก็ตามตองมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม เชน การวางแผนกอนการดําเนินการ โดย
วิเคราะหความตองการ การจัดเตรียมกิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรู เครื่องมือการวัดและประเมินผล       
การดําเนินการฝกอบรมโดยเนนการฝกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม มีการติดตามและ
ชวยเหลือใหสามารถนําความรูและแนวคิดไปใชในสถานการณจริงได และการประเมินผลหลัง     
การฝกอบรม โดยการตรวจสอบผลการนําความรู และทักษะที่ไดไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคได       
   จากสภาพปจจุบันปญหา ความตองการและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวมดังกลาว ผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 
ครูประจําการในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
ซึ่งเปนแนวคิดที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกระบวนการประกอบดวย 
1) การกําหนดขอมูลพ้ืนฐาน โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม แนวคิดและ
ทฤษฎีการฝกอบรม ขอมูลเก่ียวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพัฒนาของครูผูสอน      
2) การออกแบบหลักสูตร โดยการเขียนและประเมินโครงรางหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
และสอดคลอง 3) การนําหลักสูตรไปทดลองใชและหาประสิทธิภาพดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
4 ขั้นตอนคือ การวางแผน การปฏิบัติ การเก็บรวบรวมขอมูล และการสะทอนผล และ 4) การประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร ทั้งน้ีเพ่ือใหไดหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพที่
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคร้ังนี้ มีความมุงหมายเพ่ือ 
 1. พัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบตัิวชิาชพีสําหรบัครูการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 2. ศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัตวิิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีประโยชนซึ่งประกอบดวย 
 1. ไดหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบตัิวชิาชีพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
สําหรับครูระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพ ปญหาและ         
ความตองการของครูผูสอน  
 2. ไดกระบวนการฝกอบรมครูระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ชวยพัฒนาความสามารถ           
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และการจัดการเรียนรูสําหรับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมที่
เหมาะสมกับบริบทและความตองการของครูผูสอน 
 3. โรงเรียนทีจั่ดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีขอมูลสําหรับการวางแผนและดําเนินการพัฒนาทักษะการปฏิบตัวิชิาชีพครูดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ยึดผูเรยีนเปนสําคัญไดสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา 
ผูเรียนแบบองครวม สําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งนี้ มีขอบเขตดังนี้  

1. หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบตัิวชิาชีพที่พัฒนาขึ้นมุงใหครูที่เขารับการฝก 
อบรมไดพัฒนาความสามารถ 2 ดานคือ ความสามารถการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนความตองการหลักของครูผูสอน  

2. กลุมเปาหมาย เปนครูผูสอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 โรง ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีปจจัย
สนับสนุนดังนี้ 
              2.1 ผูอํานวยการสถานศึกษาใหการสนับสนุน การดําเนินการตามหลกัสูตรพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัตวิิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
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              2.2 คณะครตูระหนัก เห็นความสําคัญ และมีความตองการพัฒนาทักษะปฏบิตัิวชิาชีพ 
ในสวนของการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
              2.3 โรงเรียนมีคณะครูที่สนใจรวมฝกอบรมตามหลักสูตรไมเกิน 12 คน ครอบคลุม        
ทุกระดับชั้นทีเ่ปดสอน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการจัดฝกอบรมที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 
  3. กระบวนการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบตัิวชิาชีพใช
กระบวนการวจัิยปฏิบตัิการ ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 
              3.1 การวางแผน 
              3.2 การปฏิบตั ิ
              3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
              3.4 การสะทอนผล   

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

พัฒนาแบบองครวม หมายถึง การท่ีผูเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสม สอดคลองและสมดุล      
ทั้งทางดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม คุณธรรมและจริยธรรม  โดย
เปนผลมาจากการที่ครูผูสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ ดังนี้ 

1. พัฒนาการดานรางกาย หมายถึง การมีความสามารถในการปฏบิตัิกิจกรรมตาง ๆ  
2. พัฒนาการดานสติปญญา หมายถึง การมีความสามารถในการคิด แกปญหาหรือตัดสินใจ 

สรุปองคความรู และจัดระเบียบหรือโครงสรางความรู 
3. พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ หมายถึง การมีความสุขในการเรียนรู และเห็นสําคัญ

ของการเรียนรู       
4. พัฒนาการดานสังคม คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การมีความสามารถในการปรับตวั

ใหเขากับผูอ่ืนและสภาพแวดลอมตาง ๆ การมีทักษะทางสังคม และคุณลักษณะทีจํ่าเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการอยูในสังคม 

ทักษะปฏิบัติวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม หมายถึง ความสามารถใน         
การออกแบบกิจกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย          
ดานสติปญญา ดานอารมณและจิตใจ สังคมและคุณธรรมจริยธรรม   
 ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การจัดทําแผนการเรียนรูใหมี
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม พิจารณาจากการประเมินแผนการจัด      
การเรียนรูโดยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยพิจารณาจาก 
 1. กิจกรรมเพ่ือการสรางความรู หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานสติปญญา ซึ่งประกอบดวย การทบทวนความรูเดิม การแสวงหาความรู การรวบรวมขอมูล และ
การรวบรวมประสบการณ การศึกษาขอมูล ทําความเขาใจ และสรางความหมายขอมูลหรือ
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 2. กิจกรรมเพื่อการมีปฏิสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการดานสังคม 
อารมณและจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูที่จะปรับตัวเขากับผูอ่ืน
และสภาพแวดลอมตาง ๆ หรือการเรียนรูทางสังคม ซึ่งประกอบดวย ปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ 
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมดานสื่อและแหลงเรียนรู  
          3. กิจกรรมเพื่อการเคลื่อนไหวทางรางกาย หมายถึง กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานรางกาย โดยการสนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือใหประสาทการเรียนรูตื่นตัว
พรอมที่รับขอมูลและการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  
          4. กิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการสติปญญา 
อารมณและจิตใจ โดยผานกระบวนการตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย กระบวนการแสวงหาความรู 
กระบวนการกลุม กระบวนการศึกษาดวยตนเอง กระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหาและ
ตัดสินใจ และกระบวนการทํางาน 
 5. กิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู หมายถึง กิจกรรมที่ชวยใหเกิดพัฒนาการดานความรู 
อารมณและจิตใจ ซึ่งประกอบดวย การนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ และการฝกฝนใหเกิด
ความชํานาญการ 
 ความสามารถในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม หมายถึง พฤติกรรม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาจากการจัดส่ิงแวดลอมและ
บรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล 
และแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง การจัดกิจกรรมและสถานการณเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนได
แสดงออกและคิดอยางสรางสรรค การสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง            
การสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม การใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และ
การคนพบความรู การใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิตจริง การฝกฝน
กิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย การสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยาง
ตอเน่ือง และการมีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสําหรับครูการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม หมายถึง ความสามารถในการออกแบบกิจกรรม          
การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู ความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ และ 
ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งเปนผลมาจากการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร       
ในวงรอบที่ 2 โดยมีเกณฑดังนี้ 
 1. ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพครู พิจารณาจาก 
     1.1 ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
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ประเมินจากการจัดทําแผนการเรียนรู โดยมีผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 80 
     1.2 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  ประเมิน
จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมเรียนรู โดยมีผลการประเมินอยูในระดับสูงขึ้นไป 
 2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะการปฏิบตัิวชิาชีพ ประเมินจากแบบวัดกอนและหลัง
การฝกอบรม โดยมีผลการประเมินหลังฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ 80 และสูงกวากอนการฝกอบรม 
 3. ครูผูสอนที่เขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นวาหลกัสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะ    
การปฏิบตัิวชิาชีพสําหรับครูการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก 

   

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การนําเสนอรายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ จําแนกเปน 4 ดาน ไดแก 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม แนวคิดการฝกอบรม งานวิจัยที่เก่ียวของ และสรุป
แนวคิดการวิจัย โดยมีประเด็นที่เก่ียวของในแตละดานดังน้ี 
          1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
              1.1 ความหมาย 
              1.2 แนวคิดการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
              1.3 กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
              1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
              1.5 สรุปแนวคิดที่ไดจากการศกึษา 
              1.6 การนําแนวคิดที่ไดไปใชในการกําหนดองคประกอบหลักสูตร 
          2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการฝกอบรม                   
              2.1 ความสําคญัของการฝกอบรม 
              2.2 ความหมายของการฝกอบรม 
              2.3 จุดประสงคการฝกอบรม 
              2.4 ประเภทของการฝกอบรม  
              2.5 หลักการฝกอบรม 
              2.6 ระบบฝกอบรม 
              2.7 แนวคิดการฝกอบรมยุคใหม 
              2.8 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
              2.9 สรุปแนวคิดที่ไดจากการศกึษา 
              2.10 การนําแนวคิดที่ไดไปใชในการกําหนดองคประกอบหลักสูตร 
          3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
              3.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจําการ 
              3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการฝกอบรม 
              3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการและประสิทธิภาพของการวิจัยเชิงปฏบิัติการ 
              3.4 สรุปแนวคิดที่ไดจากการศกึษา 
              3.5 การนําแนวคิดที่ไดไปใช           
          4. สรุปแนวคิดการวิจัย    
 ดังรายละเอียดแตละดานตอไปน้ี 
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แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ประกอบดวย ความหมาย  
แนวคิดการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน   
แบบองครวม การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 ความหมาย 
 องครวม (Holistic) มาจากคําวา Holos (whole) ในภาษากรีก หมายถึง ทัศนะท่ีมองโลก 
มองความเปนจริงเปนภาพรวม กลาวคือ สรรพสิ่งทั้งหลายลวนมีความสัมพันธเชื่อมโยงอิงอาศัย     
ซึ่งกันและกัน ดังน้ันความเปนจริงทั้งหมดของสิ่งใดยอมมีคุณสมบัติเฉพาะตน ซึ่งไมสามารถเขาใจ
ไดโดยการแยกสิ่งน้ันออกเปนสวนยอย ๆ แลวศึกษาจากคุณสมบัติของสวนยอยนั้น และการเอา
คุณสมบัติสวนยอย ๆ มารวมกันก็ไมสามารถเทียบความหมายกับคุณสมบัติขององครวมเดิมได 
(เพ็ญสิริ  จีระเดชากุล. 2544 : 53)  
 พัฒนาผูเรียนแบบองครวม หมายถึง การพัฒนาศักยภาพผูเรียนไดอยางเต็มที่และกลมกลืน 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนทุกคนและทุกดาน  คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ตามความตองการ ความสนใจและความพรอม การออกแบบกิจกรรม     
ที่เหมาะกับผูเรียน การใหโอกาสผูเรียนไดคนพบการเรียนรู การกระตุนใหผูเรียนคิดตาม สิ่งที่นาสนใจ 
ขอมูลใหมเพ่ือการเช่ือมโยงกับแนวคิดหลัก ทําการวิเคราะห สรุป และจัดระเบียบความรูใหม        
การสงเสริมใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลที่สําคัญ และทันสมัย ความรูใหมมักจะเกิดขึ้นได
จากการสังเคราะหและเชื่อมโยงในการฝกกระบวนการคิดแบบวิเคราะหสัมพันธกันอันจะนําไปสู         
การคิดสรางสรรค การสรางโอกาสใหผูเรียนคนพบตนเอง มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดเห็นวิธีการ
แกปญหา เปนการสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูวิธีการแกปญหาไดดีขึ้น และใหผูเรียนตระหนักถึง
กระบวนการเรียนรูและวิธีการประเมินผลการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2543 : 33) 
 พัฒนาการแบบองครวม หมายถึง สภาวะที่ เด็กมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ           
ที่เหมาะสม สอดคลองกับความสามารถตามวัยของเด็กในดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ 
จิตใจ สังคม และจริยธรรมอยางสมดุล (ลัดดา  เหมาะสุวรรณ และคณะ. 2547 : 7) 
 กลาวไดวา พัฒนาแบบองครวม หมายถึง การที่ผูเรียนไดการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกดานคือ 
ดานรางกาย สติปญญา อารมณและจิตใจ สังคม และดานคุณธรรมจริยธรรม  โดยการออกแบบ
กิจกรรมใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล ตามความตองการ ความสนใจ และความพรอม
ของผูเรียน 
 แนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2545  มุงใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรของประเทศใหเปนมนุษยที่มีความ
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู
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 1. ความหมาย  
     สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ (2542 : 94) ไดใหความหมายไววา การจัดกระบวนการเรียนรู    
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนรูที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต
เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง
ทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  
     กรมวิชาการ (2543 : 5) ไดสรุปความหมายเชิงปรัชญาของการจัดกระบวนการเรียนรู   
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไววาเปนการจัดการเรียนรูที่เอาชีวิตจริงและเงื่อนไขการรับรูของผูเรียนเปนตัว
ตั้ง ผูเรียนมีอิสรภาพ ไดรับการสงเสริมใหพัฒนาเต็มศักยภาพของความเปนมนุษยทั้งจิตใจ รางกาย 
สติปญญา อารมณ สังคม ผูเรียนไดรับการพัฒนาแบบองครวม ไดรับการฝกใหมีศักยภาพใน     
การสรางรูปแบบการคิด ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง แมนยําดวยความรูสึก    
ที่ดีงาม อันเปนการสรางบุคลิกภาพที่ดีงาม เรียนรูวิธีการเรียนรู  เรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง 
คิดอยางมีระบบและมีวิจารณญาณ อยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เรียนรูตลอดชีวิต และเปน
บุคคลแหงการเรียนรู 
     วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 4) ไดกลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ คือ วิธีการสําคัญที่สามารถสรางและพัฒนา “ผูเรียน” ใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตองการ   
ในยุคโลกาภิวัตน เน่ืองจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมให
ผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของ  
ตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพตนเองอยางเต็มที่  
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 1)  ใหนิยามการจัดกระบวนการ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ วาเปนการจัดการเรียนรูที่มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน สนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เรียนรูอยางมีความสุข ไดพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพรอบดานสมดุล มีทักษะการแสวงหาความรู สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต
จริงได 
     ชนาธิป  พรกุล (2544 : 7) กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คือ การจัดการใหผูเรียนสรางความรูใหมโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยการลงมือปฏิบัติ เกิดความเขาใจและสามารถนําความรูไปบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน และมี
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 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง โดยการคิดวิเคราะห ศึกษาคนควา
หาความรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  สามารถนําความรู
ไปใชในชีวิตจริงได ซึ่งครูผูสอนเปนผูจัดการใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
บูรณาการคุณธรรมคานิยมอันพึงประสงค วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบ  ใหผูเรียน
พัฒนาสติปญญา อารมณและทักษะการปฏิบัติ และความตองการของผูเรียน      
 2. การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  
     การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนความคิดเชิงปรัชญาที่กําหนดเปน
หลักการจัดการศึกษาไวในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนความหมายเดียวกันกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ ยึดผูเรียนเปนหลัก ซึ่งมีแนวทางในการจัดหลากหลาย ครูผูสอน
จําเปนตองคิดวิเคราะหและเลือกจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน ธรรมชาติของวิชา และบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม (กรมวิชาการ. 2543 : 3)  ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้เปนแนวคิดที่มีรากฐานจาก
ปรัชญา การศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ  ที่ไดพัฒนามาอยางตอเน่ืองยาวนานและเปนแนวทาง 
ที่ไดรับการพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่ตองการอยางไดผล (วัฒนาพร  ระงับทุกข. 
2542 : 4) โดยหลักการแลวแนวคิดเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดน้ันมีที่มา
จากแนวคิดทางการศึกษาของจอหน ดิวอ้ี  (John Dewey) ในสวนของ “การเรียนรูโดยการกระทํา” 
หรือ “Learning by doing”  อันเปนแนวคิดที่แพรหลายและไดรับการยอมรับทั่วโลกมานานแลว   
การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ นับวาเปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรู
ของผูเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” หรือ        
“ผูถายทอดขอมูลความรู”  มาเปน “ผูจัดประสบการณ การเรียนรู” ใหผูเรียน บทบาทในการเรียนรู
สวนใหญจะอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ (ทิศนา  แขมมณี. 2542 : 4)  และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2542 : 13 - 20)  สรุปวาการเรียนการสอนที่ดีควรมีลักษณะดังนี้  

     2.1 ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  
     2.2 เนนความตองการของผูเรียนเปนหลัก  
     2.3 ตองมีสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน  
     2.4 ตองเปนที่นาสนใจไมทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย  
     2.5 ตองทาทายใหผูเรยีนอยากเรียนรู  
     2.6 ตองตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสม  
     2.7 ตองดําเนินไปดวยความเมตตา กรุณาตอผูเรียน  
     2.8 ตองสรางสถานการณใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบตัิจริง  
     2.9 ตองสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  
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     2.10 ตองมีจุดมุงหมายของการสอนที่ดีและชัดเจน  
     2.11 ตองมีความสามารถเขาถึงใจของผูเรียน  
     2.12 ตองคํานึงถึงภูมิหลังของผูเรียน  
     2.13 ตองไมยึดวิธีการเรียนแบบใดแบบหนึ่งเทาน้ัน  
     2.14 การเรียนการสอนตองเปนพลวตัร  
     2.15 ตองสอนในสิ่งที่ไมไกลตวัผูเรยีนมากเกินไป  
     2.16 ตองมีการวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  

 กลาวโดยสรุปวา การจัดกระบวนการเรียนรูที่เรียนสําคัญที่สุดเปนการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได  
 3. หลักการในการจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  
     เน่ืองจากการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความสําคัญอยางยิ่ง       
ในการปฏิรูปการเรียนรู กรมวิชาการ (2543 : 9 – 10) ไดเสนอหลักการในการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังนี้  
      3.1 การปรับความคิดของครูใหมองนักเรียนบนพื้นฐานของความรักความเขาใจวา
นักเรียนมีศกัยภาพในการเรียนรู ครูผูสอนตองเตรยีมความพรอม อํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ
ใหเอ้ือตอผูเรยีนในการแสวงหาความรู มีอิสระในการคดิ ลงมือปฏิบัต ิ
      3.2 การจัดประสบการณการเรียนรูยดึหลักการพัฒนาผูเรียนใหถงึศักยภาพสูงสุด คือ 
ผูเรียนไดพัฒนาตนทุกดาน หลังการเรียนมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและภูมิใจในผลงาน  

     3.3 การยึดชีวิตจริงของผูเรียนเปนหลกัในการจัดประสบการณการเรียนรู  
     3.4 การจัดประสบการณการเรียนรูยดึหลักความแตกตางระหวางบุคคล  
     3.5 การจัดประสบการณโดยใชคุณธรรมนําความรู  

               3.6 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลอง
กับธรรมชาตวิชิา และวิธีการเรียนรูของผูเรยีน ใชวิธวีัดและประเมินดวยวิธทีี่หลากหลายตามสภาพจริง 
ถือวาการวัดและประเมินเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู และใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึง่
ของการเรียนรู  
 กลาวไดวา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงการที่ผูเรียนตองไดรับการพัฒนา
ครอบคลุมทุกดาน มีกิจกรรมที่สนับสนุนใหผูเรียนไดแสวงหาความรู ลงมือปฏิบัติ มีอิสระทางความคิด 
เรียนรูจากชีวิตจริง สนองความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งการเสริมสราง
ความรูคูคุณธรรม 
 4. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  
     วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีอยูมากมายหลายวิธีที่ครูสามารถ
นําไปปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน จุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรียนรู ตามที่
วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 14 – 52) ไดเสนอแนะไวมีดังนี้  
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     4.1 การจัดการเรียนการสอนทางออม (Indirect Instruction) แนวคิดการจัดการเรียน 
การสอนทางออมตรงกับแนวคิดของทฤษฎี Constructivism ซึ่งผูเรียนสามารถสรางสรรคความรูได 
หากมีการจัดการศึกษาที่เอ้ืออํานวยในบรรยากาศและสิง่แวดลอมที่กระตุนใหผูเรียนคิดและ
สรางสรรคดวยตนเอง กระบวนการเรียนรู จะเกิดขึ้นไดดีเม่ือผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอ
การสรางสรรคดวยตนเอง เห็นวาผลงานของตนเองมีความหมาย และสรางความพึงพอใจสวนตวั 
อันเปนแรงจูงใจที่ดีตอการเรียนรู  
      4.2 การศกึษาเปนรายบุคคล (Individual Study) เปนแนวทางหนึ่งของการเรียนรู       
ที่ผูเรียนแตละคนปฏิบตัิเพื่อพัฒนาตนเองและฝกทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  
      4.3 การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี (Technology Instruction) เทคโนโลยีเปน
เคร่ืองชวยสอน ไมไดใชแทนการสอน ครูตองเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับความตองการของ
ผูเรียน  
      4.4 การจัดการเรียนการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction) เปนการจัด 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญัวธิีหนึ่งทีเ่นนการอภิปราย การแบงปนความรู การแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น การถาม-ตอบ และการทํางานกลุมยอยแบบรวมมือกัน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีปฏกิิริยา
และตอบสนองตอความรู ประสบการณ และความคิดเห็นของครู  
      4.5 การจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณ (Experiential Instruction) เปน
วิธีการสงเสรมิการรับความรูจากประสบการณและการสะทอน (Reflection) ความคิดเห็นที่มีตอ     
สิ่งตาง ๆ ทั้งดานเทคนิควธิีการปฏิบตัขิองผูเรียนแตละบุคคล และกระบวนการเรยีนรู ผูเรียนจะได
ตรวจสอบการเรียนของตน และไดรับประสบการณดานความรูสึกที่จะนํามาปรับความรูสึกที่จะนํามา
ปรับเจตคติและคานิยมของตน ประสบการณที่ผูเรียนไดรับจากการเรียน ไดแก เกม กรณีตัวอยาง 
สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมติ  
      4.6 การเรียนแบบรวมมือ (Co-operative Learning) การเรียนแบบรวมเปนวธิีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมเล็ก ๆ โดยที่สมาชกิในกลุมมีความรู ความสามารถแตกตางกัน สามารถนํามาใชไดกับ       
การเรียนทุกวชิาและทกุระดับชั้น  
      4.7 การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ประกอบดวยหลกัการเรียนรูพ้ืนฐาน 2 อยาง คือ  

          4.7.1 การเรียนรูเชงิประสบการณ (Experiential Learning)  
                    4.7.2 กระบวนการกลุม (Group Process)  
      4.8 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปนการนําเอาความรูสาขาวิชาตาง ๆ     
ที่สัมพันธกันมาผสมผสานกัน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุด  การเรียนการสอน
แบบบูรณาการจะเนนองครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา วธิีการจัดการเรียน
การสอนที่ใชแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ไดแก การเรียนการสอนแบบ 
Storyline Method  
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 วิธีการจัดการเรียนการสอนมีอยูมากมายหลายวิธีที่สงเสริม และใหความสําคัญกับ     
ผูเรียนในฐานะศูนยกลางของการเรียนการสอน  ซึ่งครูสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะกับลักษณะของ
ผูเรียน จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาสาระการเรียนรูตาง ๆ (อรทัย  มูลคํา. 2542 : 30 - 31 ; 
สําลี รักสุทธิ และคนอื่น ๆ.  2544 :  19 – 26) ไดอธิบายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ดังกลาวดังตอไปน้ี 
 1. เกมการศึกษา ถือเปนสวนประกอบสําคัญที่ชวยใหการเรียนการสอนชีวิตชีวา ผูเรียน 
มีความสนุกสนาน เรียนแลวไมเบื่อ สามารถนํามาประยุกตสอนไดทุกวิชาเพียงแตครูตองเปน        
นักแสวงหาความคิดเร่ืองเกมอยูเสมอก็จะทําใหทานมีเกมมาใชประกอบการสอนไดมากมาย       
การเสนอเกมอาจใหผูเรียนชวยกันคิดหรือครูคิด สมมุติเกมขึ้นมาหลาย ๆ เกมแลวใหผูเรียนมีสวนเลือก
ก็ไดการสอนดวยเกม จะทําใหผูเรียนสนุกสนานตื่นเตนเราใจตลอดและรูจักกฎกติกา มีน้ําใจตอกัน 
 2. สถานการณจําลอง กิจกรรมนี้คลาย ๆ กับเกม แตเกมจะสนุกสนานและอาจมีแพชนะ 
เขาไปดวย  สวนสถานการณจําลองจะเนนการแสดง การตีบทบาท ตามสถานการณที่กําหนดขึ้น 
ทุกวิชาผูสอนสามารถนําเร่ืองมาแปลเปนสถานการณจําลองไดทั้งน้ัน อาจใหนักเรียนแสดงตาม          
ตัวละครในเรื่อง 
 3. กรณีตัวอยางเปนการเอาสถานการณใดสถานการณหนึ่งมาใหนักเรียนชวยกันศึกษา 
วิเคราะห อภิปรายและซักถาม เพ่ือสรุปสาระสําคัญ และองคความรูรวมกัน 
 4. บทบาทสมมุติ วิธีการน้ีหมายถึงการนําเน้ือเรื่องหาสาระมาเขียนเปนเรื่องราวมีการ 
กําหนดตัวละครเชนเดียวกับการเลนสถานการณจําลอง มีการเลนการแสดงไปตามบทบาทที่กําหนด
ไวในเรื่องแตพึงตระหนักเสมอวา ผูเรียนตองแสดงไปโดยอิสระและธรรมชาติ 
 5. แกสถานการณ เปนกระบวนการเรียนที่มุงสอนใหผูเรียนรูจักแกปญหาเผชิญปญหา รูจัก 
วิธีการแกปญหา หาทางออกปญหาดวยความสุขุมรอบคอบ 
 6. โปรแกรมสําเร็จรูป การเรียนแบบนี้มุงเนนใหผูเรียนกระทํากิจกรรมดวยตนเองเริ่มตั้งแต 
การเตรียมการ การหาความรูตลอดจนการประเมินดวยตนเอง ดําเนินกิจกรรมไปตามขั้นตอนทีละ
ขั้นและรูขอมูลยอนกลับไดทันที ผูเรียนสามารถรูพัฒนาการของตนเองไดตามลําดับ 
 7. ศูนยการเรียน การศึกษาแบบน้ีเปนการศึกษาที่ใหความเปนอิสระแกผูเรียน โดยผูเรียน 
สามารถเรียนศูนยใดกอนหลังก็ได แตละศูนยจะมีเน้ือหาสาระ การประเมินผลอันเปนขอมูลปอนกลับ
แกผูเรียนทันที ศูนยการเรียนที่ดีจะตองใหผูเรียนไดลงสูภาคปฏิบัติมากที่สุด   ครูเปนเพียงผูสอน
แนะหรือผูประสานเทาน้ัน 
 8. ชุดการสอน คือกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับการออกแบบและจัดชุดการสอนอยางเปนระบบ 
ประกอบดวยจุดมุงหมาย เน้ือหาและวัสดุอุปกรณ โดยกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวไดรับการรวบรวมไว
เปนระเบียบในกลองเพ่ือเตรียมใหผูเรียนไดศึกษาจากประสบการณทั้งหมด 
    8.1 ชุดการสอนรายบุคคล ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ประกอบดวยบทเรียน 
สําเร็จรูป แบบประเมินผล และวัสดุอุปกรณการเรียน 
    8.2 ชุดการสอนสําหรับการเรียนเปนกลุมยอย ซึ่งจะจัดประสบการณตาง ๆ ไวใหนักเรียน 
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ประกอบกิจกรรมเปนกลุมตามคําสั่งที่ปรากฏที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญไดเปนอยางดี เพราะผูสอนสามารถนําเน้ือหาไปจัดทําใหนาสนใจใหผูเรียนอยูในบัตรคําโดย
จัดเปนลักษณะศูนยการเรียน 
 9. คอมพิวเตอรชวยสอน เปนเรื่องใหมที่ไดรับความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะปจจุบัน 
โรงเรียนสวนใหญมีคอมพิวเตอรกันมากแลว ผูเรียนก็สามารถใชคอมพิวเตอรไดดวย ทําใหกิจกรรม
นี้ไดรับความนิยมอยางสูง ซึ่งผูเรียนมีความกระตือรือรนเปนพิเศษ ดังจะเห็นไดจากโรงเรียนที่มี
คอมพิวเตอรและนําไปใชอยางจริงจัง ผูเรียนจะประสบความสําเร็จทางการเรียนสูง บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีหลายลักษณะดังนี้ 
     9.1 โปรแกรมสอนเน้ือหารายละเอียด (Tutor Instruction) ลักษณะกิจกรรมเปนการเสนอ 
เน้ือหา ผูเรียนจะตองติดตามเน้ือหา ตอบคําถาม ตัดสินใจ และรับคําตอบกลับจากโปรแกรมทันที 
    9.2 โปรแกรมแบบฝกทักษะ (Drill and Practice) เน้ือหามีลักษณะฝกทักษะผูเรียน 
ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เร่ิมจาก เลือกคําถามและคําตอบ ตัดสินคําตอบ รูผลคําตอบ ผูเรียน
จะยอนกลับมาฝกจนถึงเกณฑในระดับที่พึงพอใจ 
    9.3 โปรแกรมจําลองสถานการณ (Simulation) เน้ือหามุงใหการฝกทักษะ และการเรียนรู 
โดยไมตองเส่ียงภัย หรือเสียคาใชจายมาก 
    9.4 โปรแกรมเกมการศึกษา (Educational Game) เน้ือหาจะเร่ิมจากบทนําเพ่ือใหผูเรียน 
ในเขาใจวิธีการและกฎเกณฑ แลวจึงเสนอเหตุการณใหผูเรียนไดเลือกเม่ือเลือกแลวมีการแขงขัน 
ผูเรียนจะเลนเกมมากกวาหน่ึงคนก็ได 
 10. โครงงาน คือ กระบวนการแสวงหาความรู หรือคนควาหาคําตอบในสิ่งที่ผูเรียนอยากรู 
หรือสงสัยดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย การเรียนรูแบบนี้กําลังเปนที่นิยม เพราะเปนวิธีการ  
ที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก 

     10.1 ลักษณะเดนของการเรียนรูแบบโครงงาน ประกอบดวย 
   10.1.1 ผูเรียนไดเลือกเร่ืองหรือประเด็นที่จะศึกษาดวยตัวเอง ซึ่งอาจเปน 

รายบุคคลหรือกลุมก็ได 
             10.1.2 ผูเรียนเปนผูเลือกวธิีการศึกษาและแหลงความรู 
             10.1.3 ผูเรียนเปนผูศึกษาหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน 
             10.1.4 การเรียนรูมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการระหวางความรู ทักษะ 
ประสบการณกับสิ่งใหม 
             10.1.5 ผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับผูเรยีนอ่ืน 
             10.1.6 เปนกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่เต็มรูปแบบวิธีหนึง่ 
      510.2 ลักษณะของโครงงาน จําแนกเปน 2 ลักษณะคือ  
             10.2.1 โครงงานตามสาระการเรียนรู เปนโครงที่ผูเรียนเลือกหัวขอที่จะศึกษาจาก 
หนวยหรือเน้ือหาที่เรียนในชั้นเรียนมากําหนดเปนหัวขอโครงงาน โดยบูรณาการความรูในกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ ไปคนควาในสาระการเรียนรูที่นาสนใจจะเรียนรูอยางตอเน่ือง 
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             10.2.2 โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานที่ผูเรียนสนใจที่จะศึกษาในเรื่องใด 
เร่ืองหน่ึงเปนพิเศษ อาจเปนเร่ืองชีวิตประจําวัน สภาพสังคมหรือประสบการณที่ยังตองการคําตอบ
ขอสรุป ซึ่งอาจอยูนอกเหนือจากสาระการเรียนรูในบทเรียน แตใชประสบการณจากการเรียนรูไป
แสวงหาคําตอบในเรื่องที่ผูเรียนสนใจ 
 11. การทดลอง การทดลองเปนการเรียนที่มุงใหผูเรยีน ไดลงมือปฏิบัติแสวงหาคําตอบของ 
สถานการณดวยตนเอง ผูเรียนจะเกิดความซาบซึ้งจากผลงานที่เกิดขึ้นดวยตนเอง ครูสามารถนํา
กิจกรรมนี้ไปใชสอนไดหลายวิชา โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร กลุมการงาน
พ้ืนฐานอาชีพ 
 12. การถามตอบ การถามเปนกระบวนการสรางสรรคทางความคิดประการหน่ึงที่มุงฝกให 
ผูเรียนรูจักตั้งคําถาม การกลาแสดงความคิดเห็น การถายทอดความสงสัยสูคนอ่ืน การเรียนรูแนวนี้
จะทําใหผูเรียนมีความรูวามีที่พ่ึง มีผูคอยชวยเหลือใหคําตอบได การเรียนรูแบบตั้งคําถามมีมาตั้งแต
โบราณ  
 13. การอภิปรายกลุมยอย เปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการวิเคราะห และการตีความของ 
ผูเรียน ไดเห็นคุณคาของการแสดงความคิดเห็น และตระหนักในคุณคาของบทบาทกลุมที่มีผลตอ
ประสบการณการเรียนรูของตนเองและผูอ่ืน การอภิปรายมี 2 แบบคือ การอภิปรายแบบมีการชี้แนะ 
ซึ่งครูจะแนะนํากระบวนการแตละขั้น โดยใชคําถามกระตุนความคิด และการอภิปรายแบบเปด         
ที่เปนการอภิปรายที่ครูใหอิสระและใหขอมูลที่จําเปนเทาน้ัน 
 14. การแกปญหา เปนกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญประการหนึ่งและเนนทักษะ 
กระบวนการกลุม สมาชิกจะคนหาคําตอบ อยางเปนระบบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนจะตั้ง
ปญหาขึ้นเอง ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุของปญหา รวมความคิดเห็นเพื่อหาทางแกปญหา แสวงหา
ทางเลือกที่หลากหลายพรอมดวยเหตุผลที่สนับสนุนหรือคัดคาน แลวเลือกทางออกที่ดีที่สุด และ
ตัดสินใจวาจะนําไปใชเม่ือไร ขั้นตอนการแกปญหามีดังน้ี 
       14.1 ศึกษาและสรุป “ปญหา” คืออะไร 
       14.2 กําหนดขอบเขตของปญหา 
       14.3 วิเคราะหเพ่ือแบงปญหาเปนเรื่องยอย ๆ สําหรับศึกษาคนควา 
       14.4 รวบรวมขอมูลสําหรับแตละเรื่อง 
       14.5 ประเมินขอมูลเพ่ือขจัดความลําเอียง และขอผิดพลาด 
       14.6 สังเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดความสัมพันธที่มีความหมาย 
       14.7 หาขอสรุปและเสนอแนะทางเลือกเพ่ือแกปญหา 
       14.8 นาํเสนอผลการศึกษาหรือแกปญหา 
 15. สืบสวน เปนกระบวนการที่ใชคําถามที่มีความหมาย เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสืบสวนหรือ
คนหาคําตอบในประเด็นที่กําหนด เนนการใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ผูเรียนไดแสดง
บทบาท ในการแสวงหาความรูอยางแทจริง บทบาทของครูคือผูใหความกระจางและอํานวยความ
สะดวกซึ่งจะชวยใหนักเรียนสืบสวนขอมูล และจัดระบบความหมายของขอมูลของตนเอง ครูตองฝก
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 16. กลุมสืบคนควาความรู การเรียนรูแบบนี้กระตุนใหผูเรียนสืบคนหรือคนหาคําตอบใน 
ประเด็นที่กําหนด เนนการใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง นักเรียนเปนผูลงมือกระทําและ
แสวงหาคําตอบอยางกระหายใครรู ครูมีหนาที่ใหความสะดวกใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไป
อยางไรอยางราบร่ืน การกําหนดประเด็นจะตองใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการและ
พัฒนาการของผูเรียน มีขั้นตอนดังน้ี 
      16.1 กําหนดปญหา 
             16.1.1 จัดสถานการณที่หรือเรื่องราว ที่นาสนใจเพ่ือกระตุนใหนักเรยีน สังเกต 
สงสัยในเหตุการณหรือเรื่องราว 
             16.1.2 กระตุนใหผูเรียนระบุปญหาจากการสังเกตวาอะไรคือปญหา 
      16.2 กําหนดสมมุตฐิาน 
             16.2.1 ตั้งคําถามใหนักเรียนรวมกันระดมความคิด 
             16.2.2 ใหนักเรียนสรุปสิ่งที่คาดวาจะเปนคําตอบของปญหาน้ัน 
      16.3 รวบรวมขอมูล 
             16.3.1 มอบหมายไปคนควาหาขอมูลจากเอกสารหรือแหลงขอมูลตาง ๆ 
             16.3.2 ใหนักเรียนวิเคราะหและประเมินวา ขอมูลเหลาน้ันมีความเกี่ยวของกับ
ปญหาหรือไม มีความถูกตองนาเชื่อถือเพียงไร 
      616.4 ทดสอบสมมุติฐาน 
             ใหนักเรียนขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปราย เพ่ือสนับสนุนสมมุติฐานสรางขอสรุป         
ใหนักเรียนสรุปวาปญหานั้นมีคําตอบหรือขอสรุปอยางไรในรูปของรายงานหรือเอกสาร 
 17. กลุมสัมพันธ การเรียนดวยวิธีนี้เปนกระบวนการที่เอ้ือตอการอยูรวมกันของสังคม  
เพราะชวยผูเรียนไดแลกเปลี่ยน และแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน ไดสะทอนความคิด 
อภิปราย ซักถาม และสรุปความคิดรวบยอด ตลอดจนไดทดลองหรือประยุกตแนวคิดเขาดวยกัน 
ทักษะกลุมสัมพันธจะชวยทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมสูงสุดและทําใหบรรลุผลงานสูงสุดดวย 
 18. การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลางที่สําคัญประการหนึ่ง  
เพราะเปนการเรียนรูที่ผูกระทําไดมีสวนรวมในกระบวนการอยางจริงจัง การเรียนรูลักษณะนี้มี
องคประกอบ 4 ประการ คือ 
       18.1 ประสบการณ ครูควรกระตุนใหผูเรียนนําประสบการณเดิมของตนเองมาแลกเปลี่ยน
กับเพื่อนเปนการแลกและรวมประสบการณซึ่งกันและกัน 



18 

 

       18.2 การสะทอนความคิดเห็นและอภิปราย ใหผูเรียนไดนําประสบการณมาแสดง 
ความคิดเห็น  ความรูสึกของตนกับสมาชกิในกลุม  ครูชวยวิจารณในประเด็นที่มีความแตกตางและ
ชวยจุดประกายความคิดใหผูเรียนกวางขวางออกไปดวย 
       18.3 ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด เปนการสรางความเขาใจและนําไปสู      
การเกิดความคิดเห็นความรูอาจจะเกิดขึ้น โดยผูเรียนเปนฝายเร่ิมและครูชวยเติมใหสมบูรณหรือครูอาจชี้
ทางแลวผูเรียนสานตอจนเกิดความคิดสมบูรณกลายเปนความคิดรวบยอดของแตละเรื่อง 
       18.4 การทดลองหรือประยุกตแนวคิด เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนนําเอาการเรียนรูที่ 
เกิดขึ้นใหมไปประยุกตใชในลักษณะและสถานการณตาง ๆ จนเกิดเปนแนวทางของผูเรียนเอง          
อาจสรุปเปนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
 19. การสรางความคิดรวบยอด เปนการฝกใหผูเรียนจัดกลุมความคดิรวบยอดของตนเพื่อให
เห็นภาพรวมของความคิดเห็น ความสําคญัของความคดิรวบยอดเปนภาพรวมของมวลความรู 
 20. ศึกษาคนควาดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริงเพราะเปน 
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูตามอัธยาศัยโดยการศึกษาจากแหลงความรูตาง ๆ ตาม
ความตองการ ซึ่งครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกเทาน้ัน 
 21. อริยสัจ 4 เปนการศึกษาตามแนวพุทธ ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญเพราะบุคคลจะคนพบ 
อริยสัจ 4 ได จะตองลงมือกระทํา ปฏิบัติดวยตนเอง กลาวคือ คนจะไมทุกขถาไมอยูกับทุกข จะไมรู
สาเหตุของทุกขถาไมอยูกับทุกข จะไมรูวิธีแกทุกขถาไมอยูกับทุกข และจะไมรูวิธีดับทุกข ความสุข
อันเกิดจากการดับทุกข กลาวไดวาแนวทางของอริยสัจ 4 เปนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนปฏิบัติ
จริงหรือยึดผูเรียนเปนสําคัญน้ันเอง 
 22. ทัศนศึกษานอกสถานที ่เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดวยลักษณะประจักษแจงและเห็นจริง สัมผัสและแตะตองกับสภาวะจริงที่เปนรูปธรรมชัดเจน         
การเรียนรูจะติดแนนยาวนานเพราะเปนการเรียนรูที่เปนรูปธรรมชัดเจน 
 23. การเรียนรูจากหองสมุด เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองมุงให 
ผูเรียนมีนิสัยใฝรู เสริมสรางนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควาอันเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูตอไป 
หองสมุดเปนแหลงความรูที่สําคัญ เปนขุมทรัพยทางปญญา ดวยเหตุนี้ผูเรียนจึงควรใชแหลงความรู
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 24. พัฒนากระบวนการคิด เปนการสอนทีมุ่งเนนใหผูเรยีนฝกทักษะการคิด โดยครูตั้งคําถามที ่
ยั่วยุใหผูเรียนคิด การตั้งคําถามของครูถือวาสําคัญมาก ครูตองมีศิลปะในการตั้งคําถามตองพยายาม
ตั้งคําถามอยางสรางสรรคเพ่ือผูเรียนจะไดหาคําตอบอยางสรางสรรคเชนกัน อาจใหนักเรียนฝกตั้ง
คําถามเองโดยครูหรือนักเรียนรวมกันตั้งประเด็นปญหา แลวผูเรียนรวมกันตั้งคําถามกันเองโดยมีครู
คอยเติมเต็มให 

25. ปทัสฐานของกลุม เปนการเรียนรูแบบกลุม ที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
ใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกนัเปนกลุมตางๆ แตละกลุมอาจมากนอยตามสภาพของเนื้อหา ผูเรียนใน



19 

 

26. งานวิเคราะหภาคสนามทั่วไป กิจกรรมนี้เกิดขึ้นหลังการใหความรูหรือภาคทฤษฎีแลว 
โดยการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เหมือนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ เชนการแนะนําใหความรูเก่ียวกับการเขียนจดหมายหรือแตงเรื่อง หลังจากน้ันใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติเอง หรือการทํางานดานเกษตรที่เนนผูเรียนลงมือเพาะปลูกทํานาทําสวนดวยตนเอง การเรียน
ลักษณะนี้ทําใหผูเรียนมีความรูอยางมีความหมายและยั่งยืน 

27. ศลิปสรางสรรค เปนการสรางสรรคงานทางดานศิลปะอิสระ เปนตวัของตวัเอง งานชนิดน้ี 
ถือวายึดผูเรียนเปนสําคัญวิธีหน่ึง เพราะผูเรียนสามารถสรางงานไดตามความตองการของตนเอง        
มีอิสระทางความคิด โดยเฉพาะงานเขียนเชิงสรางสรรค ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถของ
ตนเองไดอยางไมจํากัด 

28. การเสนอโดยวีดีโอ เปนการเรียนรูดวยตนเองวธิีหนึ่ง ที่มุงใหผูเรียนศึกษาเรียนรู สรุป
ความรู หาแนวคิด ความคิดรวบยอดดวยตนเอง โดยมีครูและผูเรียนเปนผูเรียนรวมเสนอบทเรียน 

29. วิเคราะหแหลงขอมูล เปนการฝกใหผูเรียน เลอืก ตัดสินใจแหลงความรูดวยตนเอง 
30. การสอนแบบใหเรียนโดยอิสระ เหมือนการศึกษาหรือเรียนรูดวยตนเอง 

 กลาวไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดีนั้นครูผูสอนตองเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสม
กับลักษณะผูเรียน สาระการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตรงตามจุดประสงคใน     
การจัดการเรียนรูนั้น ๆ 
 กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 เปาหมายการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมคือ การที่ผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ
และจิตใจ สังคม สติปญญา คุณธรรมและจริยธรรม ดังน้ันกิจกรรมการเรียนรูจึงตองเอ้ือตอการพัฒนา
ในแตละดานดังน้ี (นวลจิตต  เชาวกีรติพงษ  เบญจลักษณ  น้ําฟา  และชัดเจน  ไทยแท.  2545 : 12 
– 20) 
 1. กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานรางกาย (Physical  
Participation) เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายเพื่อชวยใหประสาท     
การเรียนรูของผูเรียนตื่นตัวพรอมที่จะรับขอมูลและการเรียนรูตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การรับรูเปนปจจัย
สําคัญในการเรียนรู ถาผูเรียนอยูในสภาพที่ไมพรอม แมจะมีการใหความรูที่ดี ๆ ผูเรียนก็ไมสามารถ
รับได  ดังจะเห็นไดวาถาปลอยใหผูเรียนนั่งนาน ๆ ในไมชาผูเรียนก็จะหลับหรือคิดเร่ืองอ่ืน ๆ แตถา
ใหมีการเคลื่อนไหวทางกายบางก็จะทําใหประสาทการเรียนรูของผูเรียนตื่นตัวและพรอมที่จะรับและ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดี ดังน้ันกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนจึงควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหว
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผูเรียน  
 2. กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางสติปญญา (Intellectual  
Participation) เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปญญา ลักษณะของกิจกรรม 
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ประกอบดวย ตองเปนกิจกรรมที่ทาทายความคิดของผูเรียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียนใหเกิด
การเคลื่อนไหว ตองเปนเรื่องที่ไมยากหรืองายเกินไปทําใหผูเรียนเกิดความสนุกในการคิด  
 3. กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation) เปน 
กิจกรมที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว เน่ืองจากมนุษย
จําเปนตองอยูรวมกันเปนหมูคณะ มนุษยตองเรียนรูที่จะปรับตัวเขากับผูอ่ืน และสภาพแวดลอม     
ตาง ๆ การเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานสังคม  
 4. กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรสนับสนุนใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางอารมณ (Emotional 
Participation) เปนกิจกรรมที่สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูนั้นเกิด
ความหมายตอตนเองโดยกิจกรรมดังกลาวควรเกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง ปกติการมีสวนรวมทาง
อารมณนี้มักเกิดขึ้นพรอมกับการกระทําอ่ืน ๆ อยูแลว เชน กิจกรรมทางกาย สติปญญา และสังคม 
ทุกครั้งที่ครูใหผูเรียนเคลื่อนที่เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนกิจกรรม ผูเรียนจะเกิดอารมณ ความรูสึก
ตามมาดวยเสมอ อาจเปนความพอใจ ไมพอใจหรือเฉย ๆ  
 ชนาธิป  พรกลุ (2544 : 3) กลาววากิจกรรมการเรยีนรูที่ดีควรมีความหลากหลาย เปดโอกาส
ใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการเรียนรูไดทุกดาน ดังนี้ 
 1. ดานรางกาย คือการที่ผูเรียนใชสวนตาง ๆ ของรางกายทํากิจกรรม ผูเรียนไดเคลือ่นไหว
รางกายประสาทการรับรูตืน่ตัว ทําใหรับขอมูลไดดี 
 2. ดานสติปญญา คือการที่ผูเรียนใชสมองหรือกระบวนการดําเนินการทํากิจกรรม 
 3. ดานสังคม คือการที่ผูเรียนปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนขณะทํากิจกรรม ทําใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูทักษะทางสังคม 
 4. ดานอารมณ คือการที่ผูเรียนรูสึกตองการ และยินดีทํากิจกรรมเพ่ือแสวงหาความรูที่มี
ความหมายตอตนเอง การมีสวนรวมดานอารมณมักจะดําเนินควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนรูดาน
รางกาย สติปญญา และสังคม 

การจัดการเรียนการสอนทีผู่เรียนสําคัญที่สุดมีลักษณะสําคัญดังนี้ (กรมอาชีวศึกษา.  2544 : 
7 - 8) 
 1. ผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสรางความรูเอง 
 2. ผูสอนใชทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการกลุมเพ่ือใหผูเรียนสรางความรูดวย
ตนเอง 
 3. ผูสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริง ลงมือคิด ปฏิบัติ สรุปความรูดวย
ตนเอง รวมทัง้ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทั้งสมาชิกทั้งในและระหวางกลุม รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับคร ู
 4. ผูสอนสรางบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู ทั้งบรรยากาศทางกายและทางจติใจ เพ่ือใหผูเรียน 
เรียนรูอยางมีความสุข 
 5. ผูสอนวัดและประเมินผลทั้งทักษะกระบวนการ และเนื้อหาสาระ โดยใชการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) 
 6. ผูสอนพัฒนาใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวติประจําวัน 



21 

 

7. ผูสอนเปลีย่นบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด ครูจะตองมีความสามารถที่จะคนพบ

ความตองการที่แทจริงของผูเรียน เปนแหลงความรูที่ทรงคุณคาของผูเรียน และสามารถคนควาหา
สื่อวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับผูเรียน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความเต็มใจของครูที่จะชวยเหลือโดยไมมี
เง่ือนไข ครูผูสอนจะใหทุกอยางแกผูเรียนไมวาจะเปนความรู เจตคติ และการฝกฝนโดยผูเรียนมี
อิสระรับหรือไมรับการใหนั้นก็ได (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2542 :  6) 

ทิศนา  แขมณี  (2541 : 8 – 10)  ไดเสนอหลักการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ
ประกอบดวย 

1. ชวยใหผูเรยีนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู เปนผูสราง (Construct) ดวยตนเอง     
ทําความเขาใจ และสรางความหมายของสาระ ขอความรูใหแกตนเอง คนพบขอความ มีรูดวยตนเอง 

2. ชวยใหผูเรยีนมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ตอกันและกัน และไดเรยีนรูจากกันและกัน      
ไดแลกเปลีย่นขอมูลความรู ความคิด และประสบการณแกกันและกนัใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

3. ชวยใหผูเรยีนมีบทบาท มีสวนรวม (Participation) ในกระบวนการเรียนรูใหมากท่ีสุด 
4. ชวยใหผูเรยีนไดเรียนรูกระบวนการ (Process)  ควบคูไปกับผลงาน (Product)  
5. ชวยใหผูเรยีนนําความรูที่ไดรับไปใชในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง (Application)  
สรุปไดวา แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน ครูตองเปลี่ยนแปลง

บทบาทตัวเองมาเปนผูชี้แนะ ใหคําแนะนํา สงเสริมใหผูเรียน ไดทํากิจกรรมตามความสนใจของ
ผูเรียน และใหผูเรียนมีสวนรวมเสนอความคิดในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

สมาน  อัศวภูมิ และคนอ่ืนๆ (2539 : 8 – 10) กลาวไววา กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่มุงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยใหผูเรียนไดคิดสราง และสรุปขอความรูดวยตนเองสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และนําความรูไปใชประโยชนได ควรใชหลักการดังตอไปน้ี 

1. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ควรเปนไปอยางมีชีวิตชีวา ดังนั้นผูเรียนจึงควรมีบทบาท 
ตอการรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู
เกิดขึ้นไดจากแหลงตาง ๆ กันมิใชจากแหลงใดแหลงหนึ่งเพียงอยางเดียว รวมทั้งประสบการณ
ความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลถือวาเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ 

2. การเรียนรูที่ดีจะตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากความเขาใจ ถึงชวยใหผูเรียนจดจํา และ 
สามารถใชในการเรียนรูนั้นใหประโยชนได การเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูคนพบดวยตนเองนั้นมีสวนชวย
ใหเกิดความเขาใจลึกซ้ึงและจดจําไดดี 

3. การเรียนรูกระบวนการเรียนรูนั้นมีความสําคัญหากผูเรียนเขาใจทักษะในเรื่องนี้แลว 
สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู และคําตอบตาง ๆ ที่ตนตองการได 

4. การเรียนรูที่มีความหมายแกผูเรียน คือ การเรียนที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
หลักการจัดประสบการณการเรียนรู และความเชื่อในลักษณะการเรียนรูทั้ง 4 ประการ ดังกลาว
ขางตน นําไปสูการจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนไดดังนี้ 
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     4.1 ยึดผูเรียนเปนสําคญัทั้งนี้เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกจิกรรมการเรียนการสอน
อยางทั่วถึงและมากที่สุดเทาที่จะทําไดการที่ผูเรียนมีบทบาทเปนผูกระทําจะชวยใหผูเรียนเกิด   
ความพรอมและกระตือรือรนที่จะเรียนอยางมีชีวิตชีวา 

     4.2 ยึดกลุมเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญโดยใหผูเรียนมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกันในกลุมได
พูดคุย ปรึกษาหาหรือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน ขอมูลตาง ๆ 
เหลาน้ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเก่ียวกับพฤติกรรมของตนเอง ผูอ่ืน และการเรียนรูที่จะปรับตวั
ใหสามารถอยูในสังคมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

     4.3 ยึดการคนพบดวยตนเอง เปนวธิีการที่สําคัญการเรียนรูโดยผูสอนพยายามจัดการสอน
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเอง ทั้งเพราะการคนพบความจริงใด ๆ ดวยตนเองนั้น
ผูเรียนมักจะจําไดดี และมีความหมายโดยตรงตอผูเรียน และเกิดความคงทนของการเรียนรู 

     4.4 เนนกระบวนการ (Process) ควบคูไปกับผลงาน (Product) โดยการสงเสริมให
ผูเรียนไดคิดวเิคราะหถึงกระบวนการตาง ๆ ที่ทําใหเกิดผลงานมิใชจะพิจารณาแตเพียงผลงาน       
อยางเดียว ทัง้นี้เพราะประสิทธิภาพของผลงานขึ้นอยูกับประสทิธิภาพของกระบวนการ 

      4.5 เปนการนําความรูไปใชในชวีิตประจําวัน โดยใหผูเรียนมีโอกาสคิดหาแนวทางที่จะ
นําความรู ความเขาใจไปใชในชวีติประจําวัน พยายามสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติจริงและพยายาม
ติดตามผลการปฏิบตัิของผูเรียน 
  การจัดการเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
ตามแนวทางตอไปน้ี  
 1. การจัดกิจกรรมเอ้ืออํานวยใหเกิดการสรางความรู (Construct) จากความคิดพ้ืนฐานที่เชื่อวา 
สมองของผูเรียนมิไดมีแตความวางเปลา แตทุกคนมีประสบการณเดิมของตนเอง เม่ือไดรับ
ประสบการณใหม สมองจะพยายามปรับปรุงขอมูลเดิมที่มีอยูโดยการตอเติมเขาไป  ในกรณีที่ขอมูล
เดิมและขอมูลใหมไมมีความขัดแยงกัน แตถาขัดแยงกันก็จะปรับโครงสรางของขอมูลเดิม เพ่ือให
สามารถรับขอมูลใหมได ซึ่งอาจทําใหโครงสรางของขอมูลเดิมเปลี่ยนแปลงไป  และถาผูเรียนไดมี
โอกาสแสดงความรูที่สรางไดนั้นออกมาดวยคําพูดของตนเอง การสรางความรูนั้นก็จะสมบูรณ 
ดังน้ันถาครูสามารถออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือกระทําตามแนวคิดน้ี  ผูเรียนก็จะสามารถ
สรางความรูได พฤติกรรมที่ครูควรออกแบบในกิจกรรมการเรียนของผูเรียน มีดังนี้ 

  1.1 ใหผูเรียนไดทบทวนความรูเดิม  
  1.2 ใหผูเรียนไดรับ/แสวงหา/รวบรวมขอมูล/ประสบการณตาง ๆ  
  1.3 ใหผูเรียนไดศึกษาขอมูล ทําความเขาใจ และสรางความหมายขอมูล/ประสบการณ

ตาง ๆ โดยใชกระบวนการคดิและกระบวนการอ่ืน ๆ ที่จําเปน  
  1.4 ใหผูเรียนไดสรุปจัดระเบียบ/โครงสรางความรู 
  1.5 ใหผูเรียนไดแสดงออกในสิ่งที่ไดเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ    

 กิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองตามลําดับ
ขั้นตอนตาง ๆ ในขณะที่ใหความรู โดยเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยบอกความรูโดยตรง ใหผูเรียน
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 2. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) คือ การจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดกระทําส่ิงตาง ๆ หรือการกระทําบางสิ่งบางอยาง ดังตอไปน้ี   
     2.1 ใหผูเรยีนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ไดแก การพูดอภิปรายกับเพ่ือนกับครู หรือ
ผูเก่ียวของกับการทํางาน ผูที่สามารถใหขอมูลบางอยางที่ผูเรียนตองการ  
     2.2 ใหผูเรยีนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน กําหนดใหผูเรียนสํารวจ
อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในบริเวณโรงเรียน  
     2.3 ใหผูเรยีนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน กําหนดใหผูเรียนสังเกต
การกินอาหารของสัตวหรือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะของตนไมชนิดตาง ๆ  
      2.4 ใหผูเรียนไดมีปฏิสมัพันธกับสิ่งแวดลอมทางดานสื่อโสตทัศน วัสดุ และเทคโนโลยี
ตาง ๆ เชน ใหผูเรียนไปหาขอมูลจากคอมพิวเตอร หรือใหอานใบความรู ใบงาน หรือใชเคร่ืองมือ
และอุปกรณตาง ๆ ในการเรียน  
 3. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออํานวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย (Physical Participation) คือ 
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวอวัยวะหรือกลามเน้ือตาง ๆ เปนระยะ ๆ ตามความ
เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความสนใจของผูเรียน โดยกลามเน้ือที่เคลื่อนไหวอาจเปนสวนตาง ๆ 
ดังนี้   
    3.1 กลามเนื้อมัดยอย เชน การพิมพดีด รอยมาลัย พับกระดาษ วาดรูป เย็บผา ใชไขควง 
เขียนแบบ เรยีงตัวหนังสือ ปฏิบตัิการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร  
    3.2 กลามเนื้อมัดใหญ เชน กิจกรรมยายกลุม ยายเกาอ้ี จัดโตะ ทุบโลหะ ตอกตะปู      
ยกของ กออิฐ ฉาบปูน ขุดดิน ฯลฯ  
 4. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออํานวยใหผูเรียนไดใชกระบวนการ คือ การจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
ไดเกิดการเรียนรูผานกระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม 
กระบวนการศึกษาดวยตนเอง กระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ กระบวนการ
ทํางาน กระบวนการอื่น ๆ โดยครูจัดกิจกรรม สถานการณหรือกําหนดใหผูเรียนหาขอมูลหรือความรู
โดยใชกระบวนการดังกลาวเปนเคร่ืองมือ    
 ผลของการเรียนรู นอกจากผูเรียนจะไดรับรูขอมูลที่ตองการแลว ยังมีความรูเก่ียวกับการใช
กระบวนการเหลาน้ี เพ่ือหาขอมูลหรือความรูตาง ๆ ไดดวยตนเองในโอกาสตอไป  ขอสําคัญคือ ครู
ตองชวยใหผูเรียนไดสรุปขั้นตอนในการทํางาน ผูเรียนตองบอกไดวาการทํางานนี้เสร็จไดใชขั้นตอน
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 อีกประเด็นหน่ึงคือ การใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ตองแบงหนาที่การทํางาน  
สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมทําใหงานชิ้นนั้นสําเร็จ มิใชใหผูเรียนมานั่งรวมกลุมกันแตทํางานแบบ
ตางคนตางทํา เพราะผูเรียนจะไดมีโอกาสรูบทบาทของตนเองในการทํางานรวมกับคนอ่ืน  ตลอดจน
รูวิธีการจัดระบบระเบียบการทํางานเพ่ือใหงานกลุมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  ตอไปก็จะสามารถ
ใชกระบวนการกลุมน้ีในการทํางานกับคนกลุมอ่ืน ๆ ในสังคมที่ผูเรียนเปนสมาชิกอยูได  
 5. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการประยุกตใชความรู (Application) คือ การจัด
กิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสไดกระทําสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

 5.1 ไดนําความรูไปใชในสถานการณอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย หรือ  
 5.2 ไดฝกฝนพฤติกรรมการเรียนรูจนเกิดความชํานาญ  

 โดยครูจัดสถานการณ  แบบฝกหัด หรือโจทยปญหาใหผูเรียนไดลงมือกระทํา เพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจและความชํานาญในการที่จะนําเอาความรูนั้นมาใชเปนประจําในชวีิตจริง  
 กลาวไดวา กิจกรรมการเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ประกอบดวย กิจกรรมเพ่ือการสรางความรู การมีปฏิสัมพันธ การเคลื่อนไหวทางรางกาย การใช
กระบวนการ และกิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 นอกเหนือจากความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแลว ความสามารถใน    
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาผูเรียนตามจุดประสงค      
ที่กําหนดไวได ดังนั้นบทบาทของครูผูสอนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จที่จะตามมา 
 ทิศนา  แขมมณี (2542 : 23-25) กลาววา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะ 
ประสบผลสําเร็จไปไมได หากครูและผูเรียนไมเปลี่ยนบทบาทของตน ครูจํานวนมากยังเคยชินอยูกับ
บทบาทเดิม คือ การเปนผูบอกเลา ถายทอด  อธิบายเนื้อหาความรูใหผูเรียน และผูเรียนจํานวนมาก
ก็เคยชินกับการเปนผูฟง รับความรู และจําความรู การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือครูและ
ผูเรียนตางก็เปลี่ยนพฤติกรรม ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและ ผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน 
ผูที่จําเปนตองเร่ิมตนกอนก็ควรเปนครู เพราะครูเปนผูดําเนินการและผูรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนอยูแลว ดังน้ัน บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญควรเปน
ดังนี้  

1. การเตรียมการสอน  
     1.1 ศึกษาและวิเคราะหแหลงความรูที่หลากหลาย  

    1.2 ศึกษาสาระความรูทีห่ลากหลาย  
               1.3 วางแผนการสอน  
           1.3.1 กําหนดวัตถปุระสงคใหชัดเจน  
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                     1.3.2 วิเคราะหเน้ือหาและความคิดรวบยอด และกําหนดรายละเอียดใหชัดเจน  
                     1.3.3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู   
                     1.3.4 กําหนดวิธีการประเมินผลการเรยีนรู  

 1.4 จัดเตรียม  
   1.4.1 สื่อ วสัดุการเรียนการสอนใหเพียงพอสําหรับผูเรียน  
   1.4.2 เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับผูเรียน  
   1.4.3 ติดตอแหลงความรูตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปนบุคคล สถานที่ หรอืโสตทัศน วสัดุ  

ตาง ๆ และศกึษาหาความรูเพ่ิมเติม    
   1.4.4 เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู  
   1.4.5 หองเรียน หรือสถานที่เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน อาจจําเปนตองจัด 

โตะเกาอ้ีในลกัษณะใหม  
 2. การสอน  

2.1 สรางบรรยากาศการเรยีนรูที่ดี  
2.2 กระตุนผูเรียนใหสนใจในการเขารวมกิจกรรม  
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่ไดเตรียมไว โดยอาจมีการปรับแผนใหเหมาะกับ 

ผูเรียน และสถานการณที่เปนจริง โดย  
  2.3.1 ดูแลใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมตาง ๆ แกปญหาที่อาจเกิดขึ้น  
  2.3.2 อํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู  
  2.3.3 กระตุนผูเรียนใหมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเตม็ที่  
  2.3.4 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูของผูเรยีน รวมทั้ง 

เหตุการณที่จะสงผลตอการเรียนรูของผูเรยีนที่เกิดขึ้นขณะทํากิจกรรม  
                   2.3.5 ใหคําแนะนํา และขอมูลตาง ๆ แกผูเรียนตามความจําเปน   

  2.3.6 บันทึกปญหาและขอขัดของตาง ๆ เพ่ือการดําเนินการปรับปรุงกิจกรรม 
  2.3.7 ใหการเสริมแรงผูเรยีนตามความเหมาะสม 
  2.3.8 ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการเรียนรูของผูเรียนและอาจใหขอมูล เน้ือหา       

ความรูเพ่ิมเตมิแกผูเรียนตามความเหมาะสม   
  2.3.9 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม และกระบวนการเรียนรูของ 

ผูเรียนและใหขอเสนอแนะตามความเหมาะสม  
 3. การประเมินผล  

3.1 เก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลการเรียนของผูเรยีน  
3.2 ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามที่กําหนดไวในแผนการสอน   

 นอกจากน้ีหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2542 : 13-16) ไดกลาวถึงบทบาทของครู
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวาครูผูสอนควรดําเนินการ ดังนี้  

   1. ขั้นเตรียมการ ประกอบดวย    
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     1.1 เตรียมตนเอง ครูจะตองเตรียมตนเองใหพรอม สําหรับทบบาทของผูใหบริการ     
ดานความรู (Resource Person) ที่จะตองใหคําอธิบายคําแนะนํา คําปรึกษา ใหขอมูลความรูที่
ชัดเจนแกผูเรียน รวมทั้งแหลงความรูที่จะแนะนําใหผูเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลได ดังน้ันครูตอง
มีภาระหนักเตรียมตนเองดวยการอาน การคนควา การทดลองปฏิบัติในหัวขอเน้ือหาที่ตนรับผิดชอบ
รวมทั้งขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของที่จะเปนประโยชนตอผูเรียน  

1.2 เตรยีมแหลงขอมูล เม่ือบทบาทครูไมใชผูบอกเลามวลความรูอีกตอไป ครูจึงตองเตรยีม 
แหลงขอมูลความรูแกผูเรียน ทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียน ใบความรู และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จะ
ใชประกอบกิจกรรมในหองเรียน หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถ
เลือกศึกษาคนควาตามความตองการ หรือแหลงเรียนรูตาง ๆ  เชน ศูนยวิทยบริการ ศูนยสื่อ
หองสมุด หองโสตทัศนศึกษา หองสมุด หองปฏิบัติการวิชาตาง ๆ  และหองพิพิธภัณฑในโรงเรียน 
ทั้งน้ีรวมไปถึงแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนดวย ซึ่งครูสามารถสํารวจบัญชีรายชื่อ หนังสือ อุปกรณ
หรือส่ือตาง ๆ ไวสําหรับผูเรียนไดศึกษา คนควาตามที่กําหนดในกิจกรรมการเรียนหรือศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมทั้งในและนอกเวลาเรียน    

1.3 จัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ บทบาทของครูกอนการเรียนการสอน 
ทุกคร้ัง คือ การวางแผนการจัดการเรียนรูตามจุดประสงคของการเรียนรูที่กําหนด ตองวิเคราะห 
จุดประสงคการเรียนรูเพ่ือใหไดสาระสําคัญ เน้ือหาหรือขอควรรู อันจะนําไปสูการออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรูที่จะสรางเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมตามที่กําหนดไวไดในการจัดทําแผนการสอน ครูตอง
เตรียมการในสิ่งตอไปน้ี  
          1) เตรียมกิจกรรมการเรียน ครูตองวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน 
มีบทบาทในการเรียนรู การคนควาหาความรูและการสรางความรู โดยครูตองทําหนาที่เปนผูจัดการ 
(Manager) ที่กําหนดบทบาทในการเรียนรู และความรับผิดชอบแกผูเรียนใหเขาไดทํากิจกรรม      
ที่สอดคลองกับความตองการ ความสามารถและความสนใจของแตละคน  
  2) เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ เม่ือออกแบบหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนแลวครูจะตอง 
พิจารณาและกําหนดวาจะใชสื่อ วัสดุอุปกรณ เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนดังกลาวบรรลุผลแลว
จัดเตรียมใหพรอม บทบาทของครูตรงนี้จึงเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เพ่ือใหการเรียนรู
บรรลุผล  
  3) เตรียมวัดและประเมินผล บทบาทในดานการเตรียมการอีกประการหน่ึงคือ 
การเตรียมวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น โดยการวัดใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรูและ 
วัดใหครอบคลุมทั้งในสวนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ที่เกิดขึ้นทั้ง        
ดานพุทธิพิสัย (Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill) โดยการเตรียมวิธีการวัดและ
เคร่ืองมือวัดใหพรอมกอนทุกคร้ัง  
 2. ขั้นดําเนินการ ครูผูสอนตองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ไดกําหนดไว 
ในแผนการสอน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรเปนกิจกรรมที่มีลักษณะตอไปน้ี    
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               2.1 ชวยใหผูเรียนไดคนพบคําตอบดวยตนเอง โดยครูผูสอนพยายามจัดการเรียน 
การสอนที่ยึดการคนพบดวยตนเองเปนวิธีการสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนไดคนหาความรูดวยตนเอง 
ทั้งน้ีเพราะการคนพบความจริงใด ๆ ดวยตนเองนั้น ผูเรียนมักจะจดจําไดดีและมีความหมายโดยตรง
ตอผูเรียนรวมทั้งจดจําไดนาน  

    2.2 ชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับเพื่อนและกลุมโดยยดึกลุมเปนแหลงความรู 
ที่สําคัญ สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากกลุม ไดพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณซึ่งกันและกัน ขอมูลตาง ๆ เหลาน้ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเก่ียวกับพฤติกรรม 
ของตนเองและผูอ่ืนและจะปรับตัวใหสามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนได  

    2.3 ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ ทั้งน้ี 
เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสเขามารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางทั่วถึงและมากที่สุดเทาที่จะทําได 
การที่ผูเรียนมีบทบาทเปนผูกระทําจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและกระตือรือรนที่จะเรียนอยางมี
ชีวิตชีวา กิจกรรมที่จัดจึงควรเปนกิจกรรมที่มีลักษณะดังนี้   

    1) ชวยใหผูเรียนไดเคลือ่นไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนระยะ ๆ เหมาะสมกับ 
วัยและความสนใจของผูเรียน 

    2) มีประเด็นทาทายใหผูเรียนไดคิด เปนประเด็นทีไ่มยากหรืองายเกินไป เหมาะสม 
กับวัยและความสามารถของผูเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรยีนคิดหรือลงมือทําเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   

    3) ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากบุคคลหรือส่ิงแวดลอมรอบตัว  
    4) สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรยีนเก่ียวของกับชีวติ ประสบการณและ   

ความเปนจรงิของผูเรียน  
      2.4 เนนกระบวนการ (Process) ควบคูไปกับผลงาน (Product)  โดยการสงเสริมให
ผูเรียนคิดวเิคราะหถึงกระบวนการตาง ๆ ที่ทําใหเกิดผลงาน มิใชมุงพิจารณาถึงผลงานแตเพียง
อยางเดียว ทัง้นี้เพราะประสิทธิภาพของผลงานขึ้นอยูกับประสทิธิผลของกระบวนการ   
      2.5 เนนการนําความรูไปประยุกตใชหรือใชในชวีติประจําวัน โดยใหผูเรียนไดมีโอกาส
คิดหาแนวทางที่จะนําความรูไปใชในชวีิตประจําวัน พยายามสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติจริงและ
พยายามติดตามผลการปฏบิัตขิองผูเรียน  
 3. ขั้นประเมินผล ครูผูสอนตองดําเนินการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาสามารถ 
จัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม ทั้งนี้ครูควรเตรียม
เคร่ืองมือและวิธีการใหพรอมกอนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลทุกครั้ง การวัดควรใหครอบคลุม
ทุกดาน และประเมินตามสภาพจริง (Authentic Measurement) โดยการเนนการวัดจากการปฏิบัติ 
(Performance Measurement) และจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งในการวัดและประเมินผลน้ี 
นอกจากครูจะเปนผูวัดและประเมินผลเองแลว ผูเรียนและสมาชิกของแตละกลุมควรจะมีบทบาท 
รวมวัดและประเมินตนเองและกลุมดวย     
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนที่สงเสริม   
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543 : 30 - 33, 40)  
ไวดังนี้  
 1. ผูสอนตองเปลี่ยนกระบวนทัศนเก่ียวกับการเรียนรูใหม การเปลี่ยนวิธีคิด ความเชื่อวา 
ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได มีวิธีการท่ีแตกตางกันและใชเวลาไมเทากันที่จะพัฒนาทักษะ      
การเรียนรูของตนเองใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ  
 2. ผูสอนมีความเชื่อวามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหมตลอดเวลา การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรูจะกระตุนใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง การเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูตาม
สภาพจริง เปนการสงเสริมใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียนเติบโต
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของแตละบุคคล  
 3. การเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูกระทํา ผูสอนจะตองมีการวางแผนการเรียนการสอน และ
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนสรางความรู ซึ่งการเรียนรูแนวใหม เชื่อวาความรูเปนส่ิงที่มนุษย
สรางขึ้นดวยตนเอง และสามารถพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นไปไดเร่ือย ๆ โดยอาศัยโครงสรางความรู
ภายในของตนเองกับการเรียนรูขอมูลตาง ๆ รอบตัวผูเรียน ผูสอนจะตองคํานึงถึงสิทธิของผูเรียน       
2 ประการ คือ สิทธิของผูเรียนที่จะเรียนรู และกระตุนใหผูเรียนรูหนาที่การเรียนรู  
  4. เนนกระบวนการมากกวาเน้ือหา กระบวนการเรียนรูที่มาจากผูเรียนมีความหลากหลาย 
ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน โดยเนนความแตกตางระหวางบุคคลที่ไมใชคุณภาพของการจํา
แตเปนศักยภาพของความใสใจและแรงผลักดันของแตละบุคคล อารมณพ้ืนฐานของผูเรียนจะพัฒนา
ไปสูคุณธรรมและจริยธรรม กระบวนการเรียนรู ไดแก     

  4.1 กระตุนความรูเดิมของผูเรียน  
  4.2 ใหผูเรียนไดรับขอมูลใหม โดยการแสวงหา รวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
  4.3 ใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจขอมูลโดยใชทักษะกระบวนการตางๆ  
  4.4 ใหผูเรียนสรุปความรูที่ไดดวยตนเองและแสดงออกถึงสิ่งที่คนพบดวยวิธีการตาง ๆ  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนทํางานไดสําเร็จภายใตการแนะนําชวยเหลือ 

จากผูสอน ผูเรียนจะทํากิจกรรมเพ่ิมเติมจากกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายที่ตนเองสนใจ บทบาท
ผูสอนไดแก คอยสังเกต สนับสนุน สรางบรรยากาศทางสังคมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนสมาชิก
ของผูเรียน ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมายและประโยชนของการเรียนรูเปนพ้ืนฐาน         
การพัฒนาความสามารถทางความคิด  
 5. พัฒนาผูเรียนแบบองครวม  เน่ืองจากธรรมชาตขิองผูเรียนมีศักยภาพที่หลากหลาย  และ 
ซับซอน การพัฒนาศักยภาพผูเรียนไดอยางเต็มที่และกลมกลืน กิจกรรมการเรียนรูตองใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาผูเรียนทุกคนและทุกดาน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ตามความตองการ 
ความสนใจ และความพรอม การออกแบบกิจกรรมจะตองเหมาะกับผูเรียน เชน การทําโครงงาน 
การทํางานเปนกลุม โดยคํานึงถึงจุดมุงหมายหรือความตองการ ความสนใจของผูเรียน ความรูเดิม
ของผูเรียนและสาระที่จะเรียนรูใหม การสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูกระทําโดย  
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      5.1 ใหโอกาสผูเรียนไดคนพบการเรียนรู และแนวคิดหลัก  
               5.2 กระตุนใหผูเรียนคิดตามสิ่งที่นาสนใจ ขอมูลใหมเพ่ือการเช่ือมโยงกับแนวคิดหลัก 
ทําการวิเคราะห สรุป และจัดระเบียบความรูใหม 
      5.3 สงเสริมใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลที่สําคัญ ๆ และทันสมัย ความรูใหม
มักจะเกิดขึ้นไดจากการสังเคราะหและเชือ่มโยงในการฝกกระบวนการคิดแบบวิเคราะหสัมพันธกัน
อันจะนําไปสูการคิดสรางสรรค  
      5.4 สรางโอกาสใหผูเรียนคนพบตนเอง และใหมีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดเห็นวิธีการ
แกปญหา จะเปนการสงเสริมใหผูเรียนเรยีนรูวธิีการแกปญหาไดดีขึ้น  
      5.5 ใหผูเรียนตระหนักถึงกระบวนการเรียนรูและวธิีการประเมินผลการเรียนรู เปนสิ่งที่
จะตองปรับปรุงอยูเสมอและไมมีกฎเกณฑตายตวัสําหรับการดําเนินการ  
 6. กิจกรรมการเรียนรูเปนโครงสรางแบบเปดมีความยืดหยุนหลากหลาย ผูเรียนมีสวนรวม 
ในกิจกรรมการเรียนรูเ พ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะการคิดทักษะ
กระบวนการ ทักษะการจัดการ และทักษะการทํางานเปนกลุม ซึ่งทักษะเหลาน้ีจะหลอมรวมเปน
ทักษะชีวิตของผูเรียนตอไป  
 7. การประเมินในขณะมีการเรียนการสอน เปนการประเมินที่เปนธรรมชาติสอดคลองกับ 
ความเปนจริง ซึ่งเปนการประเมินที่ทําไมไดงาย ถาผูสอนไมเขาใจกระบวนการเรียนรูสูการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน เพราะการเรียนรูยังคงดําเนินอยางตอเนื่องขณะที่มีการประเมินวิธีการประเมิน
แบบเดิมโดยใชการทดสอบอยางเดียวจึงไมเหมาะสม ลักษณะการประเมินที่ดีคือการประเมินตาม
สภาพจริงเพ่ือตรวจสอบวาอะไรเปนสิ่งที่ผูเรียนจําได และสิ่งใดที่ผูเรียนประยุกตขึ้น ทําใหเกิด
แนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งนําไปสูความยุติธรรมของการประเมินและเปนการพัฒนาการเรียนรู
สําหรับผูเรียนไปในตัว  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 : 69)  ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีพฤติกรรมที่พบได ไวดังนี้  
 1. ครูตองสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เพ่ือหาคําตอบหรือการแกปญหาไดดวยตนเอง 
สอดคลองกับที่กําหนดไวในแผนการสอน อาจใชแหลงความรู สื่อ วัสดุอุปกรณ และวิธีการตาง ๆ 
โดยผูเรียนจะไดรับคําแนะนําชวยเหลือจากครูอยางทั่วถึงทุกคน แมการเรียนรูของผูเรียนแตละคนจะ
ใชเวลาไมเทากัน หากเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการคนพบดวยตนเองจะทําใหผูเรียนจดจําและมี
ความหมายโดยตรงตอผูเรียน ทําใหการเรียนรูที่เกิดขึ้นมีความคงทนฝงใจจําไดเปนเวลานาน  
 2. ครูตองทําหนาที่ชวยเหลือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากกลุมเพ่ือน ไดพูดคุย ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนการทํางานรวมกันซึ่งจะสงผลตอการไดเรียนรูและปรับพฤติกรรม
ของตนใหสามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูรวมกัน โดยเฉพาะการพูดคุย หรือ
ปรึกษาหารือ จะทําใหเกิดความคิดเห็นจากประสบการณแตกตางกันของแตละบุคคล เปนการฝก
มารยาทในสังคมของผูเรียน ซึ่งมีครูคอยชวยเหลือแนะนําใหผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนาการใช
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 3. ครูตองทําหนาที่ชวยผูเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการเรียนรูอยางทั่วถึง และมาก 
ที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือใหผูเรียนเกิดความพรอมและกระตือรือรนที่จะเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา ไดใช
อวัยวะในการเคลื่อนไหวหรือฝกปฏิบัติใหเกิดความคลองแคลว วองไว เหมาะสม กับวัยและความ
สนใจของผูเรียน  
 4. ครูตองสงเสริม กระตุนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหถึงกระบวนการตาง ๆ ที่จะทําใหเกิด 
การเรียนรูของตนเอง รูจักการจัดลําดับขั้นตอนหรือการวางแผนที่ดีในการเสาะแสวงหาความรู       
มีการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน ปรับปรุงและแกไขอยางเหมาะสม เพ่ือบรรลุผลไดคําตอบหรือผลงาน
อยางนาพึงพอใจ การท่ีผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง จะชวยใหมีความเชื่อม่ันในตัวเอง พ่ึงตนเองได 
สามารถจะประยุกตนําความรูที่มีอยูไปใชในชีวิต ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 กาญจนา  ไชยพันธุ (2544 : 8) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของครูกับการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ไวดังนี้  
 1. การเตรียมครู คือ ครูตองมีความรูในเนื้อหาที่เด็กจะเรียน รวมถึงแหลงความรูที่จะแนะนํา
เด็ก ครูตองคนควาขอมูล รบัผิดชอบสิ่งทีจ่ะเปนประโยชนตอผูเรียน  
 2. การเตรียมสื่อ อุปกรณ กิจกรรมใหเหมาะกับเนื้อหา สื่อตองหลากหลาย  
 3. การเตรียมกิจกรรมหรือแผนกิจกรรมซ่ึงสําคัญมาก เพราะครูตองคํานึงถึงกิจกรรมที่จัดให 
สอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการใหเด็กเกิดการเรียนรู เพราะจุดประสงคจะทําใหเกิดกิจกรรมที่
ใหกับเด็ก กําหนดบทบาทตามที่เด็กตองเรียนรู ความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรวมถึง
ความสามารถและความสนใจเปนของนักเรียน  
 4. การเตรียมการประเมินผล เปนการประเมินการเรียนการสอนใหตรงจุดประสงคของ    
การเรียนรู ดูไดจากผลงาน นอกจากนี้ยังประเมินครอบคลุมความรู จิตพิสัย และการปฏิบตัิ   
 นอกจากนี้ ชนาธิป  พรกุล (2544 : 6) ยังกลาววา ครูมีหนาที่รับผิดชอบการเรียนของผูเรยีน 
ดังนี้  
 1. กอนสอน ทําการวางแผน เตรียมการ เลือกกิจกรรมการเรียนรู 
 2. ขณะสอน ทําหนาที่ผูอํานวยความสะดวก จัดการ แนะนํา สังเกต ชวยเหลือ เสริมแรงและ
ใหขอมูลยอนกลับ  
 3. หลังสอน ทําหนาที่ประเมินการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใชในการวางแผนการสอนตอไป
หรือตัดสินคณุภาพของผูเรียน ผูเรียนมีหนาที่รับผิดชอบการเรียนรูของตนเองโดยเลือกสิ่งทีต่อง 
การเรียน วางแผนการเรียน เขาไปมีสวนรวมในการเรยีน ศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง และ
ประเมินผลการเรียนรูของตน 
 อรุณี  สถิตยภาคีกุล (2542 : 38 – 39) กลาววา นอกจากครูผูสอนตองเตรียมการสอน กระตุน 
สงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ มีพลังที่จะศึกษาคนควาและลงมือทํางานเพื่อใหเกิดการเรียนรู และมี
ชิ้นงานเพื่อใหเกิดองคความรูใหม ผูสอนตองมีทักษะการสอนดังนี้ 
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 1. ทักษะการนําเขาสูบทเรียน เปนทักษะที่ตองมีและนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการสอน 
ใหมากที่สุด เพราะการมีกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนที่หลากหลาย นาสนใจ ชวนใหคิด เปนพ้ืนฐานของ
บทเรียนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีในการเรียนรูตอไป 
 2. ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูสอนตองมีความรูความเขาใจในวิธีสอน 
กิจกรรมการสอนและสื่อตาง ๆ ที่มีผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง สามารถที่จะเลือก
นํามาใชใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับสภาพกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย มี
ความหมาย ทาทายความสามารถ ไมซ้ําซากจําเจ จะชวยใหผูเรียนและผูสอนมีเจตคติที่ดีตอ        
การเรียนการสอน ความมุงม่ัน ความพยายาม ความรวมมือในการเรียนรูจะมีมากขึ้น 
 3. ทักษะการตั้งคําถาม การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียน 
ไดใชกระบวนการคิดเพ่ือสรางสรรค เพ่ือแกปญหา เพ่ือหาคําตอบ ฯลฯ การตั้งคําถามจึงเปนทักษะ
อยางหน่ึงที่ผูสอนตองมีและนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 4. ทักษะการมอบหมายงาน กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมุงใหผูเรียน 
ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยเหตุนี้ทักษะการมอบหมายงานจึงเปนทักษะที่สําคัญ และจําเปน
อยางยิ่ง การมอบหมายงานตองมีการวางแผน เตรียมการลวงหนาโดยคํานึงถึงจุดหมาย             
ความเปนไปไดของการปฏิบัติ ระดับความสามารถ ความสนใจของผูเรียน โดยผูสอนตองมีกลวิธีใน
การอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปาหมายในการทํางานเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจ และ
มองเห็นภาพงานของงานที่ตองปฏิบัติอยางชัดเจน 
 5. ทักษะการสรุปบทเรียน การสรุปสาระสําคัญของบทเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดตระหนักถึงส่ิงที่ได 
เรียนรูและการเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยู ผูสอนควรใชกิจกรรมการสรุปบทเรียนในรูปแบบตางๆ 
เชน การใชแผนภูมิ การตั้งคําถาม การใชเพลง การใหนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาสาระที่เรียน เปนตน 
นอกจากนี้อาจมอบหมายใหผูเรียนไดทํากิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความรูความเขาใจเพ่ิมเติม 
 กลาวไดวาบทบาทของครูที่จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ันประกอบดวย 
การเตรียมความพรอมกอนการจัดการเรียนรู การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการใชวิธี
สอนอยางหลากหลาย และการวัดและประเมินผล โดยทักษะที่สําคัญที่สุดคือ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการครอบคลุมทุกดาน 
 บทบาทผูเรียน เม่ือครูปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู และพฤติกรรมการสอนของตนแลว 
ผูเรียนก็จําเปนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูของตนดวย การเรียนการสอนจึงจะบรรลุ
จุดประสงคตามที่กําหนดไว โดยทั่วไปผูเรียนควรมีบทบาทที่สําคัญ ๆ ดังน้ี (ทิศนา  แขมมณี. 2542 
: 26 - 27)   
 1. บทบาทการมีสวนรวมในการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็นหรือประสบการณ
ตาง ๆ จากแหลงความรูทีห่ลากหลายเพื่อนํามาใชในการเรียนรู  
 2. บทบาทในการศึกษาหรือลงมือกระทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือทําความเขาใจใชความคิดใน
การกลั่นกรอง แยกแยะ วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความรูสึกหรือ
ประสบการณตาง ๆ ที่หามาไดและสรางความหมายใหแกตนเอง  
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 3. บทบาทในการจัดระบบระเบียบความรูที่ไดสรรคสรางขึ้น เพ่ือชวยใหการเรียนรูนั้นเกิด 
ความคงทนและสามารถนําความรูนั้นไปใชไดสะดวกขึ้น  
 4. บทบาทในการนําความรูไปประยุกตใช เพ่ือชวยใหการเรียนรูนั้นเกิดประโยชนตอชีวิต 
นอกจากน้ันการประยุกตใชจะชวยตอกย้ําความเขาใจและสรางความม่ันใจใหแกผูเรียนในความรูนั้น ๆ 
และการนําความรูไปใชยังกอใหเกิดการเรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไดดวย  
 ธีระพัฒน  ฤทธิ์ทอง (2543 : 7) กลาววาแนวคิดที่สําคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนรู   
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ก็คือ การใหผูเรียนมีอิสระแหงการเรียนรู พิจารณาไดจากการทํางานเปนทีม 
การแสดงออกอยางอิสระ การปฏิบัติจริง การมีสวนรวม การคิดดวยตนเอง การแสวงหาความรูอยาง
อิสระ และการมีสมาธิ  

วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 6 – 7)  ไดกลาวถึงหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดผูเรียนสําคัญ 
ที่สุดวา   
  1. ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน กลาวคือ ผูเรียนเปนผูเรียนรู ผูเรียน 
ตองรับผิดชอบตั้งแตเลือกและวางแผนส่ิงที่ตนจะเรียน หรือเขาไปมีสวนรวมในการเลือก และจะ
เร่ิมตนการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการศึกษาคนควารับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผล       
การเรียนรูดวยตนเอง  
 2. การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
กลาวคือ ผูเรียนจะไดรับความสนุกสนานจากการเรียน หากไดเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรูได
ทํางานรวมกับเพ่ือน ๆ ไดคนพบขอคําถามและคําตอบใหม ๆ สิ่งใหม ๆ ประเด็นที่ทาทายและ
ความสามารถในเรื่องหน่ึง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุผลสําเร็จของงานที่ผูเรียนริเริ่มดวยตนเอง  
 3. สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน กลาวคือ การมีปฏิสัมพันธที่ดีในกลุมจะชวยสงเสริม 
ความเจริญงอกงาม การพัฒนาความเปนผูใหญ การปรับปรุงการทํางาน และการจัดการกับชีวิตของ
แตละบุคคล สัมพันธภาพที่เทาเทียมกันระหวางสมาชิกในกลุม จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยสงเสริม       
การแลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกันของผูเรียน  
 4. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหผูเรียนคนพบความสามารถของ 
ตนเองในแงมุมที่แตกตางออกไปผูเรียนจะมีความมั่นใจตนเองและควบคุมตนเองไดมากขึ้น ทําใหสิ่งที่
อยากทํา มีวุฒิภาวะสูงขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมกับ
เหตุการณตาง ๆ มากขึ้น  
 กลาวไดวาบทบาทของผูเรียนของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดแก    
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางกระตือรือรน ใหความรวมมือและรับผิดชอบในการดําเนินงาน/กิจกรรม
ตาง ๆ รวมกับกลุม รับฟง พิจารณาและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ใชความคิดอยางเต็มที่         
มีปฏิสัมพันธ โตตอบ คัดคาน สนับสนุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูสึกของตนกับผูอ่ืน แสดง
ความสามารถของตนและยอมรับความสามารถของผูอ่ืน เรียนรูจากกลุมและชวยใหกลุมเกิด      
การเรียนรู  
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 : 29 – 31) ไดระดมผูเชี่ยวชาญดาน       
การเรียนรู รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูที่เปนทั้งของไทยและสากล นํามาจัดสาระ และ
กระบวนการเพื่อนําเสนอตอหนวยงาน และบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือนําสูการปฏิบัติ และพัฒนาตัวบงชี้
การเรียนของผูเรียนและตัวชี้วัดการสอนของครูซึ่งสังเคราะหจากทฤษฎีการเรียนรู  5 ทฤษฎี ซึ่ง
ประกอบดวย ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม ทฤษฎีการเรียนรู
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : การฝกฝนกาย วาจา ใจ โดย
กําหนดเปนตัวชี้วัดดังน้ี  
 1. ตัวชี้วัดดานการเรียนของผูเรียน  
          1.1 ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

    1.2 ผูเรียนฝกปฏิบตัิจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง  
              1.3 ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม  

    1.4 ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออก 
อยางชัดเจนและมีเหตุผล  

1.5 ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญหาทั้งดวยตนเองและรวมดวย 
ชวยกัน  

    1.6 ผูเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง  
              1.7 ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
อยางมีความสุข  
              1.8 ผูเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน  
              1.9 ผูเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนสนใจใฝหาความรู 
อยางตอเน่ือง  
 2. ตัวชีว้ัดดานการสอนของครู  

    2.1 ครูเตรยีมการสอนทั้งเน้ือหาและวธิีการ  
2.2 ครูจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิด        

การเรียนรู 
    2.3 ครูเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอผูเรยีนอยางทั่วถงึ  

              2.4 ครูจัดกิจกรรมและสถานการณเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยาง 
สรางสรรค  
              2.5 ครูสงเสริมใหผูเรียนฝกคดิ ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง  
              2.6 ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุง
สวนดอยของผูเรียน  
              2.7 ครูใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู  
              2.8 ครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวติจริง  
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              2.9 ครูฝกฝนกิรยิามารยาทและวินัยตามวถิวีัฒนธรรมไทย  
              2.10 ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเน่ือง  
 นอกจากนี้ผลการศึกษาเพื่อสรางแบบประเมินพฤติกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ของวชิราพร มหาวงศนันท (2547: 69) พบวา พฤติกรรมระหวางการจัดการเรียนการสอน ประกอบ 
ดวย  
 1. ครูสรางความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน 
 2. ครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และเชือ่มโยงเนื้อหากับประสบการณชีวติ 
 3. ครูใชสื่อการสอนที่สอดคลองกับบทเรยีน และวิธีสอน 
 4. ครูใชสื่อการสอนเพื่อฝกคิด การแกปญหา และการคนพบความรู 
 5. ครูฝกผูเรียนใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน 
 6. ครูสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน ผูเรียนกับกลุม 
 7. ครูจัดกิจกรรมกระตุนความคิด จินตนาการและแสดงออก 
 8. ครูสรางส่ิงแวดลอมและใชสื่อกระตุนผูเรียนใหมีการเรียนรูดวยตนเอง 
 9. ครูสงเสริมใหผูเรียนฝกคดิ ฝกปฏิบตัิ และปรบัปรุงตนเอง 
 10. ครูใชภาษาชัดเจนถูกตอง 
 11. ครูรับฟงความคิดเห็นและการแสดงออกของผูเรียน 
 12. ครูเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาผูเรียนอยางทั่วถึง 
 13. ครูสังเกตการทํางานของผูเรียน พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดวยของผูเรียน 
 14. ครูฝกฝนกิริยามารยาทตามวิถวีัฒนธรรมไทย 
 15. ครูใชเทคนิคการแบงงานและการทํางานกลุม 
 จากตัวชี้วัดดังกลาวแสดงใหเห็นวา ครูผูสอนตองออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกคิด         
ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา ฝกฝนกิริยามารยาทและวินัย การเชื่อมโยงประสบการณไปสูวิถีชีวิต          
ฝกปรับปรุงตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนหรือกลุม และแสดงออกอยางสรางสรรค 
 3สรุปแนวคิดที่ไดจากการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปประเด็นเพ่ือการนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสราง
ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ใน 2 ประเด็นคือ 
 1. กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึด 
ผูเรียนเปนสําคัญเปนวิธีการท่ีชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการแบบองครวมได ทั้งน้ีเพราะเปนวิธีการที่มุง
พัฒนาผูเรียนทั้งทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ สังคม สติปญญา คุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทั้งมุงเนนใหสามารถนําความรูที่ไดไประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชวิธีการและ
กิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย ประเด็นสําคัญคือ ครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรม 
และบทบาทของตนเองในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และทักษะ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งพบวา ทักษะที่จําเปนที่ครูตองพัฒนาตนเองคือ  การออกแบบกิจกรรม
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    1.1 การออกแบบกิจกรรมเพ่ือการสรางความรู เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ 
ดานสติปญญา โดยกิจกรรมที่นํามาใชตองทาทายความคิดของผูเรียน เกิดความสนุกที่จะคิด การมี
โอกาสแสดงความรูที่สรางออกเปนคําพูด กิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความรูไดแก     
                   1.1.1 การทบทวนความรูเดิม 
          1.1.2 การแสวงหาความรู การรวบรวมขอมูล และการรวบรวมประสบการณ 
                   1.1.3 การศึกษาขอมูล ทาํความเขาใจ และสรางความหมายขอมูลหรือประสบการณ
ตาง ๆ โดยใชกระบวนการคดิ 
                   1.1.4 การสรุปจัดระเบียบหรือโครงสรางความรู 
                   1.1.5 การแสดงออกในส่ิงที่เรียนรูดวยวธิีการตาง ๆ   
    1.2 การออกแบบกิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ 
ดานสังคม อารมณและจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูที่จะปรับตัว
เขากับผูอ่ืนและสภาพแวดลอมตาง ๆ หรือการเรียนรูทางสังคม กิจกรรมเสริมสรางการมีปฏิสัมพันธ 
ไดแก 
                   1.2.1 การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ  
                   1.2.2 การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
                   1.2.3 การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ      
          1.2.4 การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานสื่อและแหลงเรียนรู 
              1.3 การออกแบบกิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรยีน  
มีพัฒนาการดานรางกาย โดยการสนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายเพื่อใหประสาท   
การเรียนรูตื่นตัวพรอมที่รบัขอมูลและการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  
              1.4 การออกแบบกิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ
สติปญญา สังคม อารมณและจิตใจ โดยผานกระบวนการตาง ๆ กิจกรรมเสริมสรางการใชทักษะ
กระบวนการไดแก 
                    1.4.1 กระบวนการแสวงหาความรู 
                    1.4.2 กระบวนการกลุม 
                    1.4.3 กระบวนการศึกษาดวยตนเอง 
                    1.4.4 กระบวนการจัดการ 
                    1.4.5 กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ 
                    1.4.6 กระบวนการทํางาน 
     1.5 การออกแบบกิจกรรมเพื่อการประยุกตใชความรู เปนกิจกรรมที่ชวยใหเกิด
พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ กิจกรรมเสริมสรางการประยุกตใชไดแก 
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                    1.5.1 การนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ  
                    1.5.2 การฝกฝนใหเกิดความชํานาญการ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ. 2543 : 29 – 31 ; วชิราพร  มหาวงศนันท. 2547 : 69) ประกอบดวย 

2.1 จัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ และเสริมแรงใหผูเรยีนเกิดการเรียนรู 
    2.2 เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง  

                2.3 จัดกิจกรรมและสถานการณเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค  
               2.4 สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง  
               2.5 สงเสริมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรบัปรุง        
สวนดอยของผูเรียน  
               2.6 ใชสื่อการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู  
               2.7 ใชแหลงเรยีนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวติจริง  
               2.8 ฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถวีฒันธรรมไทย  
               2.9 สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเน่ือง  
               2.10 สรางความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน 
 การนําแนวคิดที่ไดไปใชกําหนดองคประกอบหลักสูตร 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะและแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติ
วิชาชีพครู สามารถนํามาใชสําหรับการกําหนดองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะ
การปฏิบัติวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ในสวนของจุดหมาย เน้ือหาสาระ และส่ือ/         
แหลงเรียนรูประกอบการอบรม ดังนี้ 
 1. จุดหมายของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทกัษะการปฏิบตัวิิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
ดานการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2. เน้ือหาสาระของหลักสูตร ประกอบดวย 
              2.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม   
              2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  

3. สื่อ/แหลงเรียนรูประกอบการอบรม ประกอบดวย 
              3.1 ใบความรูเก่ียวกับการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู 
              3.2 ใบกิจกรรมการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู   
              3.3 เอกสารเสรมิความรูเก่ียวกับการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการฝกอบรม 
 การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของดานแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการฝกอบรม มีเน้ือหา
ประกอบดวย ความสําคัญ ความหมาย จุดประสงค ประเภท กระบวนการ และหลักการฝกอบรม  
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ความสําคัญของการฝกอบรม 
 คนเปนทรัพยากรท่ีเปนกลไกสําคัญตอความสําเร็จและเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุดในองคกร
หรือหนวยงาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพทัดเทียม มีความรูความสามารถ
พอที่จะแขงขันกับโลกภายนอกได การฝกอบรมนอกจากมีประโยชนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทาง 
ดานเทคนิค วิชาการ และความชํานาญการเพื่อประสิทธิภาพของหนวยงานแลว ยังสามารถ
แกปญหาในองคกรไดอีก เชน ปญหาความขัดแยง การไมไววางใจกัน ปญหาสัมพันธภาพของคนใน
หนวยงาน รวมทั้งปญหาทางเจตคติ และปญหาอ่ืน ๆที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การฝกอบรม
บุคลากรเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาองคการและบุคลากรที่มีความสําคัญตอความอยูรอดและ
ความสําเร็จขององคการ (จงกลนี  ชุติมาเทวินทร. 2542 : 4 – 5 ; ชูชัย  สมิทธิไกร. 2542 : 1) 

ความหมายการฝกอบรม 
 การฝกอบรมเปนกระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับบุคคลโดยตองการใหมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการทํางานทั้งในเรื่องของความรู  ทักษะ เจตคติ         
ความชํานาญในการปฏิบัติงานเฉพาะอยาง  จนสามารถนําไปใชในการแกปญหาของงานที่ปฏิบัติอยู
ใหบรรลุความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความคาดหวังขององคกร (จงกลนี  ชุติมาเทวินทร. 
2542 : 1 ; พงศ  หรดาล. 2539 : 30 ; วิยะดา  รัตนสุวรรณ. 2547 : 79)  
 กลาวไดวาการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคคลใหมีความรู ทักษะ และเจตคติ
ในการทํางานที่ไดรับมอบหมายเฉพาะอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีเปาหมายให ผูเขารับ  
การฝกอบรมนําความรูและประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติจริง  อันจะเปน
ประโยชนทั้งตอหนวยงานและผูเขารับการอบรมเอง 
 จุดประสงคการฝกอบรม 
 การฝกอบรมเปนเสริมสรางสมรรถภาพของบุคลากรในองคกร เพ่ือใหสามารถปฏบิัติงาน     
ไดดีขึ้นหลังจากที่เขารับการฝกอบรมแลว สภาพของความตองการจําเปนที่จะตองใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาสมรรถภาพดวยการฝกอบรมนั้นมีแนวโนมมาจากสาเหตุ 4 ประการดวยกัน (Rothwell. 
1996 : 12-18 ) คือ 
 แนวโนมที่ 1 ไดแก การรักษาสภาพหรือจังหวะของการทํางานที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วของสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งทุกสิ่งไมสามารถรอชา ไมสามารถยืดหยุน จัดการกับ   
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ขึ้นอยูกับความสามารถขององคกรที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วนี้ได 
  



 38 

 แนวโนมที่ 2 ไดแก การสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมแหงการทํางาน เปนความคาดหวัง
สูงสุดขององคกรที่ตองการใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรไดรับการเสริมสรางพลังจูงใจ 
(Empowerment) ในการทํางาน 
 แนวโนมที่ 3 ไดแก การจัดกิจกรรมภายในองคกรดวยแนวทางแหงนวัตกรรมใหม สราง
ทีมงานใหแข็งแรง สรางมุมมองหรือวิสัยทัศนของบุคลากรในองคกรใหกวางขึ้น สรางทักษะทางดาน
การเรียนรู การมีสวนรวม การจัดการองคกร และความมีหุนสวน สรางความรูสึกปลอดภัยใหกับ
บุคลากร และสรางบุคลากรเปนบุคคลแหงคุณภาพ 
 แนวโนมที่ 4 ไดแก การปรับปรุงสมรรถภาพของบุคลากรใหเหมาะสมกับสภาพที่แทจริง 
เปนการเสริมสรางเพื่อเพิ่มผลผลิต กําไร และปรับปรุงดานการสื่อสารบุคคลใหมีบทบาทดวย      
การเร่ิมตนในการพัฒนาตนเอง 
 สวนสมคิด  บางโม (2544 : 14) กลาววา การฝกอบรมเปนการเพิ่มพูนความสามารถ      
ในการทํางานเฉพาะอยาง โดยมีจุดประสงค 4 ประการ เรียกวา KUSA ซึ่งประกอบดวย 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู (Knowledge, K) เปนการใหความรู หลักการ ทฤษฎี และแนวคิด 
เพ่ือนําไปใชในการปฏิบตัิงาน 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความเขาใจ (Understand, U) เปนลักษณะที่ตอเน่ืองจากการใหความรู
กลาวคือ เม่ือรูหลักการหรือทฤษฎีแลว สามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธบิายใหคนอ่ืน
ทราบได รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชได 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Skill, S) เปนการฝกความชํานาญหรือความคลองแคลวใน         
การปฏิบตัิงานอยางหนึ่งอยางใด 

4. เพ่ือเปลี่ยนแปลงเจตคต ิ(Attitude, A) เปนการสรางความรูสึกที่ดีตอองคการตอ     
ผูบังคับบัญชา ตอเพ่ือนรวมงานและตอหนาที่ที่รับผิดชอบ  
 ดังนั้นจุดประสงคของการฝกอบรมโดยทั่วไปประกอบดวย 

1. เพ่ิมพูนความรู (Knowledge) เพ่ือสงเสริมหรือสรางเสริมทางปญญาใหแกบุคลากร 
เก่ียวกบัระเบยีบ กฎเกณฑ ขอบังคับ หนาที่รับผิดชอบ การบริหารงาน ฯลฯ ซึ่งเปนการเพ่ิมพูน
ความรู และสามารถขยายไปถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการนําไปใชปรบัในสถานการณจริงดวย 

2. พัฒนาทักษะ (Skill) เปนการพฒันาทกัษะ ความชํานาญ การแกไขสถานการณเฉพาะหนา 
ตลอดจนการเพิ่มความม่ันใจในการตัดสินใจ ทําใหสามารถปฏิบตัิไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองโดยใชเวลาที่นอยลง 

3. เปลี่ยนแปลงเจตคต ิ(Attitude) ทําใหมีขวัญและกําลงัใจที่ดีในการทํางาน สามารถทํางาน 
ของตนดวยความยินดีและพอใจ ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสขุ สรางแรงจูงใจในการทํางาน 
เพ่ือใหเกิดการใชความสามารถในการปฏบิัติงานอยางเต็มศักยภาพ 
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ประเภทของการฝกอบรม 
สุภาพร  พิศาลบุตร และยงยุทธ  เกษสาคร (2545 : 74 – 75) ไดจําแนกประเภทของ      

การฝกอบรมโดยใชหลักเกณฑดังนี้ 
 1. การฝกอบรมโดยยึดจุดประสงคเปนเกณฑ จําแนกได 2 ประเภท คือ 
              1.1 การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับงาน (Technical Know - How Training) 
เหมาะอยางยิ่งสําหรับองคการที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะงาน ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติตาง ๆ หรือมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน 
     1.2 การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ (Skill or Experiences Training) บุคลากรใน
แตละระดับขององคกรอาจตองใชทักษะในการทํางานหรือตองการทักษะเพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติหนาที่  
 2. การฝกอบรมโดยยึดระยะเวลาการทํางานเปนเกณฑ จําแนกได 2 ประเภท คือ 
     2.1 การฝกอบรมกอนเขาทํางาน (Pre-service Training) เปนความตองการขององคการ
ที่มุงเสริมสรางความรูความสามารถ ความชํานาญเก่ียวกับงานในสวนที่บุคคลจะตองรับผิดชอบ
กอนที่จะเริ่มการปฏิบัติงาน 
     2.2 การฝกอบรมเม่ือไดเขาทํางานแลว (In-service Training) เปนการฝกอบรมตั้งแต
แรกเริ่มที่บุคคลเขาทํางานในองคกร และเปนการฝกอบรมสําหรับผูที่กําลังปฏิบัติงานใหเกิด       
การเพ่ิมพูนความรู ทักษะและเจตคติของผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปตามจุดประสงคที่ตองการ  

นอกจากการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะเฉพาะเรื่อง ใหกับบุคลากรแลว ยังมีการอบรมใน    
ลักษณะอ่ืนๆ  เชน การอบรมเพ่ือฟนความรูใหม (Refresher Training) หรือการฝกอบรมในลักษณะ
ที่เปนการศึกษาตอเน่ือง (Continuing Education) ซึ่งรูปแบบของการอบรมจะแตกตางกันไปตาม
ความจําเปนและลักษณะของงานซึ่งหากจะกลาวอยางกวาง ๆ แลวอาจแบงการฝกอบรมออกเปน 2 
ประเภทคือ การฝกอบรมที่เปนทางการ (Formal Training) และการฝกอบรมอยางไมเปนทางการ 
(Informal Training) อยางไรก็ตาม จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2542 : 10 - 11) และทวีป  อภิสิทธิ์ 
(2538 : 16 - 17) มีความเห็นสอดคลองกันวา ประเภทของการฝกอบรมสามารถแบงออกเปน 4 
ประเภทดวยกันคือ 

1. การฝกอบรมกอนประจําการ (Pre-entry Training) เปนการฝกอบรมใหกับผูเขางานใหม 
หรือเพ่ิงจะเริ่มโครงการใหม โดยทั่วไปผูเขาอบรมมักจะอยูในระยะทดลองงาน ซึ่งเนื้อหาของ      
การอบรมจะเนนในเรื่องของภารกิจแรกเร่ิม และภารกิจทั่วไปขององคกร เน้ือหาโดยทั่วไปจะมี
ลักษณะผสมผสาน คือมีทั้งการฝกอบรมในหอง และการฝกภาคสนาม ปกติจะมีชวงเวลาที่ไมนาน
นัก ตั้งแต 2-3 วัน หรือบางกรณีอาจจะใชเวลาเปนเดือน 

2. การฝกอบรมระหวางประจําการ (In – service Training) เปนการฝกอบรมในชวงที่ 
เขาทํางานแลว หรือผานระยะการทดลองแลว การฝกอบรมจะจัดใหเปนระยะ ๆ ใหกับระดับของ
บุคลากรที่แตกตางกัน มีทั้งในเรื่องของการบริหารทั่วไป การอบรม การจัดการ การอบรมเฉพาะ
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3. การฝกอบรมในโครงการ (Project Related Training) เปนการอบรมที่จัดใหเจาหนาที่ปฏิบัติ 
งานในโครงการ อาทิเชน โครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจากตางประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาไมนานนัก 
เปนการอบรมเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะประเภทของบุคลากร มีทั้งการอบรมทางดานเทคนิคและ    
การอบรมในเชิงจัดการ จัดอบรมโดยผูใหทุน ปกติระยะสั้น คือ 1-3 เดือน หรือขึ้นอยูกับความจําเปน
ของโครงการ 

4. การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง (Self-Development Training) มีความหมายกวางและ 
ครอบคลุม เชน กรณีบุคคลที่ทํางานมานานและมีความรูที่ไมทันตอโลกและเหตุการณ เร่ิมจะไมทันกับ
ขอมูลหรือวิทยาการสมัยใหม ทําใหเกิดความคิดที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจจะเปนการอบรมเพ่ือฟนฟู
ความรูใหม ซึ่งสวนใหญเปนการอบรมเต็มเวลาหรือบางสวนของเวลา โดยหนวยงานตนสังกัดจะให
การอนุมัติและสนับสนุนดานการเงิน ซึ่งสวนใหญเปนการอบรมนอกสถานที่ ระยะเวลาจะขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติที่หนวยงานตองการจะพัฒนา มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว หรือบางคนอาจจะลาศึกษาตอ 
ซึ่งการศึกษาตอก็คือ การฝกอบรมอยางเปนทางการเชนกัน 

สรุปไดวา ประเภทการฝกอบรมจําแนกเปน การฝกอบรมกอนประจําการ ระหวางประจําการ 
การฝกอบรมตามโครงการ และการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ซึ่งมีจุดมุงหมายของการอบรมท่ี
แตกตางกันตามความตองการเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรในองคกร 

หลักการฝกอบรม 
เบเดอรและบลูม (Bader and Bloom. 1995 : 7 - 15) ไดเสนอแนวคิดการจัดฝกอบรมให 

ประสบผลสําเร็จวาควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
1. กําหนดการฝกอบรมและติดตามผล (Defining Training Follow - Through) โดยเร่ิม 

ตั้งแตกอน ระหวาง และหลังการฝกอบรม เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจวาการฝกอบรมนั้นเปน
ประโยชนสูงสุด เปนการสรางสภาวะที่ชวยกลั่นกรองและกระตุนใหเกิดการปฏิบัติงาน 

2. สรางมุมมองใหกวางไกล (The Boarder View) โดยการพิจารณาถึง 
              2.1 ความชัดเจนของเปาหมายขององคกร 
              2.2 การปรับปรุงคานิยมขององคกร 
              2.3 งบประมาณสําหรับการฝกอบรมที่เพียงพอ 
              2.4 การตรวจสอบผลของการอบรม 
              2.5 บรรยากาศของการเรียนรูในองคกร (Learning Environment) เปนการสรางพันธะ 
ความผูกพันใหกับสมาชิก การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การยอมรับสิ่งใหม การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
              2.6 อุปสรรค (Obstacle) ซึ่งไดแก แรงจูงใจ เวลา ทักษะของการจัดการ การใชเวลา และ
การขาดการสนับสนุนจากแหลงทรัพยากรตาง ๆ  
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3. ผูมีสวนรวมในการฝกอบรม ไดแก 
              3.1 ผูจัดการฝกอบรมกับสภาวะแรงจูงใจ การฝกหัด และการประเมินผล 
              3.2 คณะวิทยากรฝกอบรมที่ไดมาจากภายในและภายนอกองคกร 
              3.3 ผูเขารับการอบรมกับแรงจูงใจ และการมีสวนรวม 

4. การสรางพันธะการติดตาม (The Commitment to Follow-Through) เปนกระบวนการ 
ติดตามสรางเสริมแรงจูงใจ สนับสนุน สงเสริม ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และตรวจสอบผลของ         
การฝกอบรมในภาวะตาง ๆ 

สวนเวลลา (Vella. 1995 : 21 - 27) ไดเสนอหลักของการเรียนรูที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม 
ไวเปน 12 ขอ ดังตอไปน้ี 

1. การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ตองสงผลตอผูเรียนทางดานความรู เจตคติ คานิยม การรับรู 
และรูปแบบของพฤติกรรม   

2. บุคคลควรจะตองมีความเชื่อม่ันในความรูที่คนพบดวยตนเองมากกวาความรูที่นําเสนอ 
โดยผูอ่ืน 

3. การเรียนรูจะไดผลหากเปนการเรียนรูดวยการปฏิบัติมากกวาเปนผูรับ 
4. การเรียนรูในลักษณะองครวมทําใหเกิดการเรียนรูไดมากกวาการเรียนรูดวยการแยกสวน 
5. การเปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ และรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลน้ันจําเปนจะตอง 

อาศัยขอมูลและปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบ 
6. การสรางสรรคความรูนั้นจําเปนจะตองอาศัยประสบการณที่หลากหลายมากกวา 

ประสบการณเพียงครั้งเดียว 
7. พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวเทาน้ันถาหากความคิด และเจตคติ 

เก่ียวกับสิ่งนั้นยังไมไดรับการเปลี่ยนแปลง 
8. การรับรูของบุคคลและสิ่งแวดลอมทางสังคมควรจะไดรับการเปลี่ยนแปลงกอนที่จะ 

เปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของบุคคล 
9. การสงเสริม สนับสนุน การยอมรับและการเอาใจใสทางดานสิ่งแวดลอมทางสังคม 

เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีอิสระท่ีจะเลือกรับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  เจตคติ และ
ความคิด 

10. การเปลี่ยนแปลงของบุคคลทางดานพฤติกรรม เจตคติ และความคิดจะเปนไปอยางถาวร  
ถาหากบุคคลไดรับการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมทางบุคคลและสังคม 

11. การเปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของบุคคลจะทําไดงายเม่ือบุคคล 
ยอมรับการเปนสมาชิกในกลุม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นดวยการโตแยงหรือเห็นดวย
ที่เกิดขึ้นในกลุมจะชวยทําใหเกิดพันธะ ความผูกพัน การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
บุคคลและภายในกลุม 

12. บุคคลจะยอมรับระบบความคิดใหม เจตคติ และรูปแบบพฤติกรรมก็เม่ือบุคคลยอมรับ 
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การเปนสมาชิกใหมของกลุม ซึ่งกลุมใหมนี้จะสรางการยอมรับ การใหความหมายและ ใหความคาดหวัง
กับพฤติกรรมที่เหมาะสมและใหความชวยเหลือในการเรียนรูบุคคลจะเปนสวนหนึ่งของสังคมโดย
การยอมรับโดยบรรทัดฐานทางสังคมของกลุมที่ตนเองสังกัด 

นอกจากนั้น เวลลา (Vella. 1994 : 3 - 22) ไดเสนอหลักการพ้ืนฐานในการจัดการฝกอบรม 
เพ่ือใหผูใหญเรียนรูไดดีนั้นมีทั้งหมด 12 ประการดวยกันคือ 

1. วิเคราะหความตองการจําเปน (Needs Assessment) 
2. สรางบรรยากาศแหงความปลอดภัย (Safety) ซึ่งไดแก 

              2.1 ความไววางใจในสมรรถภาพของโปรแกรมและผูฝกอบรม 
              2.2 ความเชื่อม่ันในความเปนไปไดของจุดประสงคของการเรียนรู 
              2.3 การยินยอมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
               2.4 ความเชื่อม่ันในผลลพัธของกิจกรรมการเรียนรูที่งาย ชัดเจน และมีความสัมพันธ 
กับงานที่ทํา 
              2.5 เชื่อม่ันในสิง่แวดลอมที่เหมาะสม 

3. มิตรสัมพันธที่ดีระหวางผูฝกอบรมกับผูเรียนทางดานการเรียนรูและการพัฒนาบุคคล  
ดวยวิธีการแสวงหาและความกระตือรือรน 

4. ใหความสนใจอยางระมัดระวังตอการจัดลําดับของเนื้อหาเพื่อการเรียนรู และการเสริมแรง 
ที่เหมาะสมท้ังโปรแกรมการเรียนรูทางดานความรู ทักษะ และเจตคติ รวมทั้งการเสริมแรงเพื่อให
เกิดการกระทําซํ้าทางดานความรู ความจริง ทักษะ และเจตคติอยาง หลากหลาย มีความสัมพันธกัน 
และมีความนาสนใจ 

5. สรางการปฏิบัติการและมีผลสะทอนกลับ (Praxis) ที่รวมอยูดวยกันภายในเปนการเรียนรู 
ดวยการกระทํา (Learning by Doing) เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ และเจตคติใหเกิดการเรียนรูดวย
กระบวนการ ไดแก การกระทํา การสะทอนกลับ การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลง และการปฏิบัติสิ่ง
ใหม  

6. การยอมรับผูเรียนในฐานะที่สิ่งที่ตองเรียนรู หมายถึง การเรียนรูซึ่งกันและกันใหเกิด 
การตัดสินใจ ยึดผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ วิทยากรเปนผูอํานวยความสะดวก 

7. ยึดม่ันการพัฒนาใหเกิดการเรียนรูทางดานความรูหรือความคิด เจตคติหรือความรูสึกและ 
ทักษะตาง ๆ หรือการกระทํา 

8. สรางการเรียนรูอยางฉับพลัน เกิดประโยชนทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะ 
9. สรางบทบาทที่ชัดเจน (Clear Roles) และบทบาทของการพัฒนา ทั้งทางดานการสื่อสาร 

ระหวางผูเขารับการอบรมกับวิทยากร 
10. การเรียนรูรวมกันดวยการทํางานเปนกลุม (Teamwork) โดยจัดใหเปนกลุมเล็กจํานวน  

หลายกลุมเพ่ือใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดความรูสึกปลอดภัยเปนลักษณะเพ่ือนชวย
เพ่ือน 

11. ความผูกพันระหวางผูเรียนกับสิ่งที่ไดเรียน (Engagement) ทั้งภาระการเรียนรู ทําให  
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ผูเขารับการอบรมมีความผูกพัน 
12. สามารถประเมินและตรวจสอบได (Accountability) เปนการสรางความชัดเจนวาส่ิงที่จัด 

ใหเกิดการเรียนรู  มีทักษะที่ไดรับการพัฒนาและอ่ืน ๆ  
 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา หลักการฝกอบรมที่ดีควรประกอบดวย การสนองความตองการ
ของบุคลากรและหนวยงาน การสรางบรรยากาศการอบรมที่เหมาะสม  โดยเฉพาะความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูใหการอบรมกับผูรับการอบรม เนนกระบวนการเรียนรู ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้น 
การทํางานรวมกันเปนทีม การสรางความผูกพัน การมีสวนรวมทุกขั้นตอน การสะทอนผลการอบรม  
และมีกระบวนการประเมินผลที่เปนระบบและตรวจสอบได 

ระบบฝกอบรม 
ระบบฝกอบรม มีความสําคัญตอการสรางเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนอยางมาก 

เปรื่อง กุมุท และวาสนา ทวีกุลทรัพย (2536 : 129) กลาววา การฝกอบรมเปนกระบวนการใน        
การพัฒนางานที่ทําอยูแลวใหพัฒนาขึ้นใหม อีกทั้งเปนกระบวนการแกปญหาและปรับปรุงระบบงาน 
โดยเนนที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานใน 3 ดาน คือ ดานความรู ความชํานาญ  
และเจตคติ การฝกอบรมจึงไมใชเปนเพียงการใชเคร่ืองมือและการใชทฤษฎีการเรียนรูในการฝก           
อบรมเทาน้ัน แตรวมไปถึงการจัดสภาพแวดลอมทางการฝกอบรมซ่ึงทั้งหมดนี้จะตองอาศัยการ
ออกแบบระบบการฝกอบรมเขาชวย แพทริค (Patrick. 1992 : 2)  กลาววา ระบบฝกอบรมเปนการ
พัฒนารูปแบบความตองการพฤติกรรมดานเจตคติ ความรู และทักษะที่กําหนดไวใหเกิดขึ้นในตัว
บุคคล  เพ่ือใหเพียงพอกับการปฏิบัติงานหรือภาระหนาที่ของงานซึ่งสอดคลองกับ อรพรรณ พรสีมา 
(2537 : 25)  ที่กลาววา ระบบฝกอบรมมุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและเจตคติ
ที่ถูกตองในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือ
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 ธงชัย สันติวงษ (2539 : 195 - 196) กลาววา การฝกอบรมมีขั้นตอนของการดําเนินงาน
ดังนี้ คือ 

1. การพิจารณาตามความตองการและปญหาที่ตองมีการฝกอบรม คอื การตรวจสอบและ 
พิจารณาใหทราบถึงความจําเปนและความตองการที่ตองจัดการฝกอบรมขึ้น 

2. เปาหมายของการฝกอบรม คือ การเขียนระบุเปาหมายท่ีตองการไดรับจากการฝกอบรม 
ใหชัดเจน 

3. การกําหนดเน้ือหาและเนื้อเรื่องที่จะอบรม คือ พิจารณาวาการเสริมสรางความรู       
ความสามารถใหไดผลตามที่ตองการน้ันจะตองมีการอบรมเรื่องอะไรบาง รวมตลอดถึงการพิจารณา
สวนประกอบของเนื้อหาและเร่ืองที่จะอบรม 

4. การกําหนดวิธีที่จะใชอบรมและสื่อหรือเคร่ืองมือที่เหมาะสม คือ พิจารณาวาเร่ืองที่อบรม 
ถาจะใหมีประสิทธิภาพและไดผลดีนั้น ควรใชวิธีการอบรมแบบใดจึงจะไดผลดีที่สุดและเหมาะสมกับ
บุคคลที่จะอบรมและเรื่องที่ตองการอบรม นอกจากน้ีตองพิจารณาสื่อหรือเคร่ืองมือ (Media) ที่จะใช
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5. การดําเนินการอบรม คือ การเร่ิมตนดําเนินการอบรมตามแผนและแนวทางตาง ๆ ที่ได 
พิจารณาและกําหนดไวแลว 

 

 พิจารณาความตองการการฝกอบรม 

กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม 

กําหนดเน้ือหาและเร่ืองที่จะทําการฝกอบรม 

กําหนดวิธีและส่ือที่ใชในการฝกอบรม 

ดําเนินการฝกอบรม

ผลจาก 
การอบรม 

การจัดเตรียม
คนเขารับ 
การอบรม 

จัดตั้งมาตรฐาน 
และเปาหมาย 
ของผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการของการฝกอบรม (ธงชัย สันตวิงษ. 2539 : 195) 
 
 เม่ือการฝกอบรมสิ้นสุดลงแลวผลที่ไดก็คือ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป อันเปนผลผลิตของ
การอบรมที่ทํามา การประเมินผลโครงการฝกอบรมก็คือ การพิจารณาเปรียบเทียบวาผูที่ไดผาน 
การฝกอบรมแลวสามารถทํางานไดผลงานในระดับที่เปนมาตรฐานที่ตองการหรือไม ซึ่งถาหากยังมี
ปญหา การแกไขจะดําเนินการใน 3 จุด คือ (1) การทบทวนพิจารณาดูความเหมาะสมของเนื้อหา
หรือหลักสูตรที่ตองการอบรม (2) การทบทวนความเหมาะสมของส่ือหรือเครื่องมือที่ใชใน          
การฝกอบรมในแตละครั้ง และ (3) การทบทวนถึงตัวผูเขารับการอบรมวามีความพรอมที่จะเขารับ
การฝกอบรมในหลักสูตรที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งอาจมีการปรับใหพรอมกอนเขารับการฝกอบรม 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2540 : 29 - 34) ไดระบุไววา กระบวนการของการจัดการฝกอบรมอยางมี
ระบบประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม ซึ่งมีประเด็น    
การวิเคราะหที่สําคัญ 3 ประการ คือ การวิเคราะหองคกร การวิเคราะหภารกิจและคุณสมบัติ และ        
การวิเคราะหบุคคล (2) กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม (3) คัดเลือกและออกแบบโครงการ
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         การวิเคราะหความตองการ 

การกําหนดวัตถุประสงค
ของการฝกอบรม 

คัดเลือกและออกแบบ 
โครงการฝกอบรม 

จัดการฝกอบรม 

ประเมินผล 

ความแมนตรงของผลที่ได 
รับจากการฝกอบรม 

สรางเกณฑสาํหรับ 
การประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แบบจําลองการฝกอบรมอยางเปนระบบ (ชูชัย สมิทธิไกร. 2540 : 30) 
 
 เทรซี่ (Tracey. 1982) สรางระบบฝกอบรมและพัฒนา โดยแบงลําดับขั้นการดําเนินงาน
ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหระบบ (System analysis) การพัฒนาระบบ (System 
development) และการใชระบบ (System validation) 
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กําหนดวัตถปุระสงคและภาระงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ระบบการฝกอบรมและพัฒนาของเทรซี่ (Tracey. 1982) 
 
 คาสซิโอ (Cascio. 1986: 212 - 246) ไดเสนอวา กระบวนการพัฒนาแบบจําลองการฝกอบรม
โดยทั่วไป (General Systems Model of the Training and Development process) ประกอบดวย 
3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นประเมินความจําเปน (Assessment Phase) เพ่ือกําหนดความตองการใน       
การเรียนการสอน และกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม 2) ขั้นฝกอบรมและพัฒนา (Training and 
development phase) เปนขั้นที่มีการวิเคราะหเพ่ือพิจารณาเลือกสื่อ การฝกอบรมและหลักการเรียนรู 
และวางแผนดําเนินการฝกอบรมที่ตรงกับความตองการ ตองพัฒนาเกณฑขึ้นมาเพ่ือใชใน            
การตรวจสอบความรูขั้นตนของผูเขารับการอบรม กํากับการฝกอบรม ประเมินผลการฝกอบรม และ
การนําความรูไปใช โดยแตละขั้นมีวิธีการดําเนินงานที่สอดคลองกัน 
 

ประเมินความตองการฝกอบรมและพัฒนา 

รวบรวม / วิเคราะหขอมูลภาระงาน 

เขียนวัตถุประสงคการฝกอบรม สรางเกณฑการวัด 

เลือกและลําดับเนื้อหา 

พิจารณาอุปกรณที่
ตองการในการฝกอบรม

การจัดการและวิเคราะห
เกณฑการประเมิน 

สรางเคร่ืองมือประเมิน 

เลือกยุทธวิธีและสื่อฝกอบรม 

เลือกวทิยากร 

ประเมินระบบฝกอบรม 

สรางและพัฒนาอุปกรณ

ผลิตเอกสารในการฝกอบรม 

เลือกผูเขารับการอบรม 

ดําเนินการฝกอบรม 

ติดตามผลการฝกอบรม 

1 

2 

3 
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ขั้นประเมินความจําเปน 
(Assessment phase) 

กําหนดความตองการ 
ของการเรียนการสอน 

กําหนดวัตถปุระสงค 

ขั้นฝกอบรมและพัฒนา 
(Training and development phase) 

ขั้นประเมินผล 
(Evaluation phase) 

เลือกสื่อการฝกอบรม 
และหลักการเรียนรู 

ฝกอบรม 

พัฒนาเกณฑการประเมิน 

ทดสอบผูเขาอบรมขั้นตน 

กํากับการฝกอบรม 

ประเมินการฝกอบรม 

ประเมินการนําไปใช 

ขอมูลยอนกลบั 

ภาพประกอบ 4 แบบจําลองระบบการฝกอบรมตามแนวคิดของคาสซิโอ (Cascio. 1986 : 246) 
 
 เดสเลอร  (Dessler. 1988 : 232 - 269) เสนอวาแบบจําลองโดยทั่วไปของการฝกอบรมจะมี
กระบวนการหลัก ๆ ที่สําคัญอยู 4 ขั้นตอน คือ ขั้นประเมินความจําเปน (Assessment)  เพ่ือศึกษา
ปญหาวาจําเปนตองแกไขดวยการฝกอบรมหรือตองการพัฒนาดวยการฝกอบรม ขั้นกําหนด
วัตถุประสงคการฝกอบรม (Set Training Objective) จะตองกําหนดใหเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดหรือ
วัดได ขั้นฝกอบรม (Training) ตองประกอบดวยเทคนิคการฝกอบรมที่เหมาะสมและมีโปรแกรม        
การดําเนินงานประกอบ และขั้นประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินปฏิกิริยาการเรียนรู 
พฤติกรรม หรือผลที่เกิดขึ้น 
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ประเมินความจําเปน (Assessment) 

กําหนดวัตถปุระสงคการฝกอบรม 
(Set Training Objective) 

ฝกอบรม (Training) 

ประเมินผล (Evaluation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 แบบจําลองระบบการฝกอบรมตามแนวคิดของเดสเลอร (Dessler.1988 : 269) 

 
 แพทริค (Patrick. 1992 : 110)  มีความเห็นวา วิธีการระบบที่ใชในการฝกอบรมมีขอบเขตที่
ชัดเจนอยู 2 ประการ คือ ประการแรก การฝกอบรมสามารถดําเนินงานเปนระบบที่สมบูรณ ไดจาก
การมีปฏิสัมพันธกับระบบอ่ืน ๆ เชน การเลือกบุคลากรและการเลือกสิ่งที่ตองการ การฝกอบรมจะมี
ความสําคัญและเกี่ยวของกับระบบอ่ืน ที่สืบเน่ืองมาจากอาชีพการงานหรือปญหาการศึกษาการฝกอบรม 
จึงตองมีปฏิสัมพันธรวมกับระบบที่เก่ียวของกัน ประการที่สอง การฝกอบรมสามารถพัฒนาขึ้นให
เปนระบบเฉพาะตนได โดยการวิเคราะหแยกออกเปนระบบยอย และทําใหเกิดปฏิสัมพันธรวมกัน 
จากการกําหนดและปรับหนาที่ใหแตกตางกันในการพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรม ดังน้ัน แบบจําลอง
ระบบฝกอบรมจึงตองมีขอกําหนดที่มากกวาแบบจําลองระบบการเรียนการสอนโดยทั่วไป 
นอกจากน้ี แพทริค (Patrick 1992 : 114 -115)  ไดเสนอวา ระบบการฝกอบรมควรประกอบดวย
กระบวนการที่สําคัญ 10 ขั้นตอนดวยกัน 

1. กําหนดสิ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลง (Identify changing needs) โดยสรุปจากปญหา และ 
ความตองการขององคกร ที่เกิดขึ้นมาจากอุปกรณใหม การปรับคณะทํางานใหม การพัฒนาใหม ๆ  
การปฏิบัติงานมีความซับซอนมากขึ้น และระดับของทักษะการปฏิบัติงานยังไมพอเพียงในการทํางานให
มีคุณภาพหรือมีปริมาณตามตองการ ซึ่งจะสามารถแกไขปรับปรุงจากการฝกอบรมหรืออบรมเพ่ิมเติม
ใหกับบุคลากร ความตองการท่ีกําหนดขึ้นน้ีจะตองมีความจําเปนอยางยิ่ง มีความชัดเจน และเปน
พฤติกรรมที่ไมคลุมเครือหรือเปนวัตถุประสงคเชิงทักษะปฏิบัติ จากเปาหมายของโปรแกรม       
การฝกอบรม 

2. คัดเลือกผูเขารับการอบรม (Select Trainees) การคัดเลือกน้ีดําเนินการใน 2 กรณี คือ 
ถาเปนบรรยากาศทางอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจในประเด็นที่ไมจําเปนตองอบรมมากนัก สามารถ
เลือกอบรมแบบเพิ่มเติมความรูสําหรับบุคลากรระดับสูงและไมตองการเปลี่ยนแปลงงาน  แตถาเปน
ผลที่เกิดขึ้น โดยไมมีความสําคัญกับธุรกิจการคาขายตองเลือกการฝกอบรม 
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3. พัฒนาเกณฑการวัดผล (Develop Criterion Measures) นําวัตถุประสงคและเปาหมาย  
การฝกอบรมมาเปนขอกําหนดความเหมาะสมของเกณฑการตรวจสอบ ซึ่งสามารถนําไปใชประเมิน
ทักษะปฏิบัติของผูเขาอบรมแตละระดับขั้นตามโปรแกรมการฝกอบรมที่ได 

4. กําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม (Define Training Objectives) กําหนดขึ้นจากสิ่งที่   
คาดหวังวาจะสามารถถายทอดดวยปฏิสัมพันธกับระหวางบุคลากรได ในดานความรู ทักษะ และสิ่ง
ที่ตองการอื่นๆ ดวยการวิเคราะหงานที่ปฏิบัติและภาระหนาที่ที่ตองเขาใจและนําไปปฏิบัติตาม
ตองการ 

5. เน้ือหาการฝกอบรมที่ให (Derive Training Content) พิจารณาขึ้นจากเน้ือหาสาระท่ี 
เหมาะสมตอการถายทอดใหผูเขารับการอบรม ตามวัตถุประสงคการฝกอบรมที่กําหนดไว 

6. ออกแบบวิธีการและเครื่องมือฝกอบรม (Design Methods and Training Material)  
นําเน้ือหาสาระการฝกอบรมมาพิจารณาออกแบบการฝกอบรมใหมากที่สุดเทาที่ผูเขาอบรมจะรับได
โดยออกแบบใหครอบคลุมความสําคัญและลึกซ้ึงมาก ในดานโครงสรางและลําดับขั้น การใชเคร่ืองมือ
ฝกอบรม 

7. โปรแกรมการฝกอบรม (Training Programmed) เปนการรวบรวมวิธีการ เคร่ืองมือและ 
กิจกรรมการฝกอบรมที่ไดออกแบบเอาไว มาประกอบรวมเขากับหลักจิตวิทยาการฝกอบรมและ
สภาพแวดลอมที่เก่ียวของ เพ่ือกําหนดเปนลําดับขั้นของฝกอบรม 

8. การแบงระดับ (Graduates) พิจารณาจากความสําคัญที่สุดของตัวบงชี้ในการประเมินผล 
และโปรแกรมการฝกอบรม เปนเกณฑในการแบงทักษะปฏิบัติของผูเขารับการอบรม 

9. ผูเขารับการอบรม (Trainees) ผูเขารับการอบรมที่เลือกเขารับการอบรมจะประกอบ 
ไปดวยบุคลากรที่มีขีดความสามารถหลากหลาย ตองทําการทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถ         
ที่กําหนดใหนําไปใชกับภาระงานใหม ซึ่งการถายทอดความรู ความสามารถในบางครั้งก็มีความเก่ียวของ
กับองคประกอบอ่ืนที่อยูภายนอกกระบวนการฝกอบรม ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมแรงจูงใจ และ
ความสนใจของผูเขารับการอบรม เชน ระดับของคาจาง สถานภาพในการปฏิบัติงาน ทุกส่ิงที่เก่ียวของ
กับความสามารถในการถายทอดอยางเปนธรรมชาติ และมีความสัมพันธอยางมากทางจิตวิทยา      
อันเปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางความรู และทักษะในการดํารงชีวิตของบุคคลตามที่ตองการกับ
โปรแกรมการฝกอบรม การตัดสินใจเลือกผูเขารับ การฝกอบรมจะมีผลกระทบทั้งวัตถุประสงคและ
เน้ือหาสาระ รวมทั้งการออกแบบขั้นตอนของการฝกอบรม 

10. ผลยอนกลับ (Feedback) การพัฒนาระบบฝกอบรมจะตองกําหนดใหสามารถปรับปรุง 
และเพิ่มเติมบางสิ่งเขาไปในหนวยยอยของระบบได โดยนําเกณฑการวัดผลมากําหนดระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเขารับการอบรม หากผลสัมฤทธิ์ในระดับใดยังไมเปนไปตามตองการก็สามารถนํา
ผลที่ไดไปปรับปรุงและเพิ่มเติมในวัตถุประสงค เน้ือหา วิธีการ และเครื่องมือที่ใชในการฝกอบรม 
รวมทั้งการคัดเลือกผูเขารับการอบรมได 
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เลือกผูเขารับ 
การอบรม 

ผูเขารับการ
ฝกอบรม 

โปรแกรม 
การฝกอบรม 

แบงระดับ 

กําหนด 
วัตถุประสงค 
การฝกอบรม 

เน้ือหา 
การฝกอบรม 

ออกแบบวิธีการ
และเคร่ืองมือ
ฝกอบรม 

พัฒนาเกณฑ 
การวัดผล 

กําหนดสิ่งที่ 
ตองการ 

เปลี่ยนแปลง 

ภาพประกอบ 6 แบบจําลองระบบฝกอบรมตามแนวคดิของแพทริค (Patrick. 1992 : 115) 
 

 ชาง  (Chang. 1995 : 15 - 16) เสนอวา  ระบบการฝกอบรมประกอบดวยกระบวนการ
สําคัญ 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดแตละขั้นสรุปไดดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การกําหนดความตองการฝกอบรม (Identify Training Needs) โดยการตัดสินใจวา
จะอบรมอยางไรจึงจะปรับปรุงทักษะการปฏิบัติงาน และเปาหมายที่เกิดจากการฝกอบรม 
 ขั้นที่ 2 จัดทําแผนวิธีดําเนินการ (Map the Approach) เลือกวิธีการฝกอบรมจากวิธีการ       
ที่ดีที่สุด เพ่ือผลการฝกอบรมเปนไปตามเปาหมาย และการปรับปรุงทักษะการปฏิบัติงาน 
 ขั้นที่ 3 สรางเคร่ืองมือประกอบการเรียนรู (Produce Learning Tools) สรางเคร่ืองมือ 
การอบรมทั้งหมดและสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรม เชน วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ 
โสตทัศน  เครื่องชวยฝกปฏิบัติงาน   
 ขั้นที่ 4 ประยุกตเทคนิคการฝกอบรม (Apply Training Techniques) ออกแบบการฝก 
อบรมที่ม่ันใจวาจะประสบผลสําเร็จเม่ือส้ินสุดกระบวนการ   
 ขั้นที ่5 คาดคะเนผลที่ได (Calculate Measurable Results) ตรวจสอบการฝกอบรม 
ความสําเร็จของกิจกรรมการฝกในการเสริมสรางทักษะปฏิบตั ิและออกแบบการฝกใหม 
 ขั้นที่ 6 ดําเนินการตามที่กําหนด (Track ongoing follow-through) จัดกิจกรรมตาม 
ที่วางแผนไวอยางเปนระบบ 
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 ขั้นที่ 1 
กําหนดความตองการ 

ขั้นที่ 6 
ดําเนินการตามที่กําหนด 

ขั้นที่ 5 
คาดคะเนผลสรุปที่ได 

ขั้นที่ 2 
จัดทําแผนวิธดํีาเนินการ 

ขั้นที่ 3 
สรางเครื่องมือประกอบการเรียนรู 

ขั้นที่ 4 
ประยุกตเทคนิคการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แบบจําลอง The High-IMPACT Training Model (Chang. 1995 : 15) 
 
กลาวไดวา  รูปแบบการฝกอบรมในแตละแนวคิดน้ันมีกระบวนการฝกอบรมที่เหมือนกัน 

อยู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปนกิจกรรมกอนการฝกอบรม (Pre-Implementation) ซึ่งครอบคลุม
ถึงกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ตองเตรียมการลวงหนากอนที่จะดําเนินการฝกอบรม เชน การประเมิน
ความจําเปน การวิเคราะหงาน การออกแบบหลักสูตร การเตรียมการเพ่ือทดลองฝกอบรม ขั้นตอน 
ที่สองเปนกิจกรรมระหวางการฝกอบรม (During Implementation) รวมไปถึงกิจกรรมทางดาน
วิชาการ เทคนิคการฝกอบรม การจดบันทึกผลการดําเนินการ และขั้นตอนสุดทายเปนกิจกรรมหลัง
การฝกอบรม (Post-Implementation) ครอบคลุมขั้นตอนที่จําเปนไดแก การจัดทํารายงานหลังเสร็จส้ิน
การอบรม การติดตามผลภายหลังการอบรม การทบทวนเพ่ือการปรับปรุง และการวิจัยเพื่อสราง
นวัตกรรมสําหรับการฝกอบรม  การดําเนินการจัดอบรมตองคํานึงถึงองคประกอบหลายประการ   
ไมวาจะเปนกําหนดการอบรม  เน้ือหา กิจกรรม และสื่อสําหรับการอบรม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของ 
เชน วิทยากร ผูดําเนินการจัดอบรม การวางแผน  และการเตรียมการที่ดีจะชวยใหสามารถดําเนินการ
จัดอบรมไดอยางมี ประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงคที่ตองการ นอกจากน้ีการประเมินผลทั้งกอน 
ระหวาง และหลังการฝกอบรมเปนอีกองคประกอบที่ชวยใหขอมูลสําหรับการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการฝกอบรมทั้งในระหวางการดําเนินการ  และการฝกอบรมในโอกาสตอไป 
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 แนวคิดการอบรมยุคใหม 
การฝกอบรมยังคงเปนหนทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครู แตรูปแบบและหลักสูตร     

การฝกอบรมตองไดรับการพัฒนา ครูที่เขารับการฝกอบรมจะตองมีความพรอม ศรัทธาในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาผูเรียน โดยจัดเปนกลุมขนาดเล็ก เนนการปฏิบัติตอเนื่องโดยใหนําไปปฏิบัติในชั้นเรียน 
และสามารถกลับมาปรึกษาหารือได กระท่ังสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ         
การฝกอบรมครูลักษณะนี้จึงนาจะเปนทางเลือกหน่ึงที่ทําใหการอบรมครูมีประสิทธิภาพกวาที่ผานมา 
การอบรมครูในรูปแบบใหมเนนการเรียนรู คือ ใหครูไดสะทอนและไดแสดงออก วิทยากรจะเพียง
เปนกัลยามิตรที่คอยชวยเหลือใหการแนะนํา พรอมกําหนดชัดเจนวาผูที่ใหการอบรม 1 คน จะอบรม
ครูไมเกิน 10-12 คน โดยใชวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ใชเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงาน ที่
สําคัญคือ การอบรมลักษณะนี้ ครูตองไมทิ้งโรงเรียน ปรัชญาของการจัดฝกอบรมคร้ังน้ีคือ การใช
โรงเรียนเปนฐาน เพราะมีเชื่อวาความรักตอกันและความสนใจใฝรูของครูจะเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา
ตนเองของครู ทุกขั้นตอนเปนการรวมคิดรวมทํา การสรางความไววางใจไมใหครูเกิดความระแวง  
องคประกอบของการฝกอบรมแบงเปน 2 สวน คือ การสรางความรู ไมใชเปนการบรรยายแตเปน
การเรียนรูเชิงสถานการณในชั้นเรียนแลวสามารถสรางปญญาได และการนําความรูไปปฏิบัติจริง       
บนฐานความรูที่ไดจากกัลยาณมิตร ปจจัยสําคัญของการฝกอบรมในลักษณะนี้ ประกอบดวย ผูให
การอบรม คือ ครูผูนําในการปฏิรูปการเรียนรู ผูเขารับการฝกอบรม คือ ครูที่มีความจําเปนเพ่ือ   
การพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู จํานวนผูเขารับการอบรมไมมากเกินไป รูปแบบและกระบวนการ
ฝกอบรมเปนไปตามสภาพและความตองการ มุงเนนการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียน โดยผูฝก 
อบรมและเขารับการฝกอบรมจะตองรวมกันวางแผนการจัดทําหลักสูตร และพบปะกันในลักษณะ
กัลยามิตรอยางตอเนื่อง มีการประเมินกอน ระหวางและหลังการฝกอบรม และตองไดรับ          
ความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา (รุง  แกวแดง. 2546 : 12 ; สุมน  อมรวิวัฒน. 2546 : 12 ;        
สุทธาสินี  วัชรบูล. 2546 : 12) จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เก่ียวของจําแนกเปน  
2 ประเด็นคือ การฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และกระบวนการฝกอบรม ดังรายละเอียด 
แตละประเด็นดังนี้   
 1. การฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   
              ตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการบริหารจัดการที่สถานศึกษา (School – Based 
Management : SBM) กลาวคือ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและการจัดการทั้งในดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ที่สนองตอบตอความตองการของผูรับบริการ
และชุมชนโดยรอบ ภายใตกรอบนโยบายและแผนงานที่กระทรวงและเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ตองดําเนินงานดวย          
ความโปรงใสและเปดโอกาสใหสังคมตรวจสอบได (เสาวนิตย  ชัยมุกสิก. 2544 : 6)  รูปแบบ      
การฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนพ้ืนฐาน มีลักษณะสําคัญ เปาหมาย ประเภท และยุทธวิธีดังนี้  
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     1.1 ลักษณะสําคัญของการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
         1.1.1 เปนการฝกอบรมที่เริม่โดยโรงเรียนหรือถาเปนการเร่ิมจากภายนอกก็จะตอง
เกิดจากการทํางานรวมกันกับทางโรงเรยีน บนพื้นฐานความตองการของครูและโรงเรียนน้ัน ๆ 
         1.1.2 เปนการฝกอบรมที่เกิดขึ้นภายใตการนําของครูแกนนําในโรงเรียนหรือ          
โดยสวนกลางระดับประเทศ ระดับจังหวัด หรือ บุคคลภายนอก 
         1.1.3 มีสวนเกี่ยวของกับการวางแผน การนําไปใชและการประเมิน 
         1.1.4 เปนการฝกอบรมที่เกิดจากขอเสนอของทุกคนและเปนกิจกรรมที่เกิดจาก   
การทํางานรวมกันตามความตองการของสวนรวม 
         1.1.5 เปนการทํางานตามบทบาทหนาที่หรือกระบวนการจัดการที่ไดรับความเห็นชอบ
จากทุกคนที่เก่ียวของในการอบรมครู (Unesco. 1968 : 13) 
     1.2 เปาหมายสําคัญของการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนพ้ืนฐานนั้น เพ่ือ 
          1.2.1 พัฒนาครูประจําการโดยยึดภารกิจของครูที่ปฏิบัติในโรงเรียนเปนพ้ืนฐาน     
การพัฒนา 
          1.2.2 นําเอาภารกิจ วิธีการทํางานกระบวนการทํางาน ตลอดจนเปาหมายการปฏิบัติงาน
ของครูมาเปนเนื้อหาสาระกระบวนการและกิจกรรมในการพัฒนาครูดวยการนําเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชในกระบวนการพัฒนา 
          1.2.3 เปาหมายของการพัฒนานอกจากจะใหครูไดรับการพัฒนาอยางสัมฤทธิผลแลว
การพัฒนาจะตองสงผลใหเกิดตอการเรียนรูของนักเรียนโดยตรงและพรอมกันนั้นการพัฒนาจะตอง
เกิดผลกระทบในทางบวกตอโรงเรียน และชุมชนดวย 
          1.2.4 การพัฒนาครูประจําการตองไมนําครูออกมาจากวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม     
การปฏิบัติงานประจําของครูเพ่ือใหนักเรียนไดรับการเรียนเต็มตามหลักสูตรไปพรอมกับตัวครูไดรับ        
การพัฒนา 
          1.2.5 การพัฒนาครูยุคใหม ตองทําใหครูรูสึกศรัทธา มีความสุข มีสวนรวมไดใช
ความวิเคราะห ไดลงมือปฏิบัติจริง และเห็นคุณคาของการทํากิจกรรม (พลสัณฑ โพธิ์ศรีทอง. 2541 
: 73) 
     1.3 การฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จําแนกเปน 2 ประเภท คือ  
                   1.3.1 การฝกอบรมแตละโรงเรียน  
                   1.3.2 การฝกอบรมเปนกลุมโรงเรียน (Unesco. 1986 : 13) 
     1.4 ยุทธวิธีการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่นิยมใชกันมาก ไดแก 
          1.4.1 การอภิปราย ประกอบดวย การบรรยาย และการสนทนาโตตอบ 
          1.4.2 การฝกปฏิบัติ ประกอบดวย การสังเกต การสาธิต ภาคสนาม 
          1.4.3 วิธีการกลุม ประกอบดวย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาการประชุม
กลุมยอย 
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          1.4.4 วิธีสรางสรรคความคิด ประกอบดวย สถานการณจําลอง การระดมสมอง
บทบาทสมมติ และการสอนแบบจุลภาค 
          1.4.5 วิธีระบบ ประกอบดวย การวิจัยเชิงทดลอง และการสํารวจ 
                   1.4.6 การใชสื่อผสม ประกอบดวย ชุดการเรียนการสอนดวยตนเอง วิทยุ โทรทัศน 
และแถบบันทึกเสียง (Unesco. 1986 : 9) 
 การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดรับความนิยมในตางประเทศหลายประเทศอาทิ 
ประเทศในกลุมประชาคมยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและญี่ปุน ซึ่งมีแนวคิดหลักตรงกัน คือ         
การพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน สําหรับในประเทศไทยมีจุดเนนตามบริบทของประเทศ 
คือ นอกจากการพัฒนาครูโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครูแลวยังเปนการผลักดัน     
การปฏิรูปการเรียนรูใหเกิดขึ้นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพตาม
เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา ประเด็นสําคัญของแนวทางการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
สรุปไดดังนี้ 
 1. หลักการ การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีหลักการที่สําคัญ 10 ประการ ดังนี้ 
     1.1 เปนการพัฒนาตามสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  
     1.2 เปนการพัฒนาครูที่โรงเรียนหรือชุมชนโดยโรงเรียนเปนเจาของโครงการ 
     1.3 เปนการพัฒนาครูโดยครูหรือกลุมครูที่เปนผูนําการปฏิรูปการเรียนรูที่มีความรู  
ความเขาใจในการปฏิรูปการเรียนรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณการพัฒนาครูโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
     1.4 เปนการฝกอบรมที่เกิดจากความสมัครใจของครูผูเขารับการฝกอบรม มิใชเปน    
การบังคับ 
     1.5 เปนการรวมคิดรวมศึกษา รวมวางแผน รวมกันพัฒนา ระหวางผูใหและผูรับ      
การฝกอบรม 
     1.6 เปนวิธีการฝกอบรมที่เนนการปฏิบัติจริง ใชสื่อและกิจกรรมประกอบการอบรม และ
นําลงสูหองเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางจริงจัง 
     1.7 เปนการฝกอบรมอยางตอเน่ืองหลายคร้ัง หลายวิธีการทั้งในลักษณะการประชุมกลุม
และการพบปะเปนรายบุคคลอยางใกลชิดสมํ่าเสมอเพื่อรวมกันแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน 
     1.8 เปนการฝกอบรมที่ใชกระบวนการ PDCA คือ มีการวางแผนนําไปปฏิบัติตรวจสอบ
หรือประเมินผล ลงมือแกไขและนําไปปรับปรุงเพ่ือวางแผนดําเนินการเปนวงจรการพัฒนาตอเน่ือง 
     1.9 เปนการฝกอบรมที่ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยใชกระบวนการ 
“กัลยาณมิตรนิเทศ” มีการประเมินหลากหลายรูปแบบทั้งกอน ระหวาง และหลังการอบรม และ
ประเมินผลจากการฝกอบรมของครูผูเขารับการฝกอบรมและประเมินผลจากผูเรียนของครูผูเขารับ
การฝกอบรมดวย 
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     1.10 เปนการทําหนาที่ตามภาวะปกติของครูเพ่ือยกคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู 
และคุณภาพของนักเรียน 
 2. องคประกอบ การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีประสิทธิภาพมีองคประกอบ 10 
ประการคือ 
     2.1 ผูบริหารโรงเรียน เปนผูสงเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวกใหการพัฒนาครูใน
โรงเรียนใหสําเร็จตามเปาหมาย กําหนดใหมีโครงการการพัฒนาครูอยูในแผนปฏิบัติการประจําปของ
โรงเรียน และชวยหาทรัพยากรเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน 
     2.2 ผูจัดฝกอบรม ไดแก ครูหรือกลุมครูที่มองเห็นปญหาหรือความตองการในการจัดฝก 
อบรมครู รวมกันจัดทําโครงการฝกอบรมโดยกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการอบรมให
สอดคลองกับบริบทและความตองการของครูและโรงเรียนของตนเปนสําคัญ อาจเปนผูใหการฝก 
อบรมครูดวย 
     2.3 ผูใหการฝกอบรม ไดแก ครูที่มีความรู ความเขาใจและสามารถจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู มีความรอบรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค             
มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาครู เปนที่ยอมรับและศรัทธาของเพ่ือนครูอยางแทจริง 
     2.4 ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก ครูที่มีความสนใจและสมัครใจเขารับการฝกอบรม 
     2.5 ระยะเวลาการอบรม ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดฝกอบรมและผูใหการฝกอบรม        
ควรเปนการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองไปจนกวาจะเห็นผล หรือสามารถประเมินผลใน
การฝกอบรมตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการจัดฝกอบรมในแตละครั้งหรือแตละวงจร 
ซึ่งอาจใชวันหยุดหรือวันทําการที่ฝายวิชาการชวยจัดสรรวันและเวลาในชวงใดชวงหนึ่งตามความ
พรอมและเหมาะสมของทุกฝาย นอกจากนั้นผูใหและผูรับการอบรมมีการพบปะสนทนากันเปน
รายบุคคลเปนประจําในเวลาวาง เชน เวลาหลังเลิกเรียน เวลาพักหลังรับประทานอาหารกลางวัน
หรือเวลาเชากอนเขาหองเรียน 
     2.6 รูปแบบการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใชกระบวนการประเมินครบวงจร 
PDCA และกระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ” ไดแก 
          2.6.1 กระบวนการ PDCA ประกอบดวย ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นนําไปปฏิบัติ (Do) 
ขั้นตรวจสอบหรือประเมิน (Check) และขั้นลงมือแกไขและปรับปรุง (Action) 
          2.6.2 กระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ” ประกอบดวย 1) ใหใจ คือการสรางศรัทธา
เปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญในการพัฒนาครู 2) รวมใจ คือ ผูใหและผูรับการฝกอบรมรวมใจกันทํางานเปน
ทีม 3) ตั้งใจ คือ ทุกคนมีความแนวแนที่จะแกไขและปรับปรุงเพ่ือสรางสรรค คุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอน 4) เปดใจ ทุกคนพรอมยอมรับการพัฒนาตนเอง 
     2.7 เน้ือหาการฝกอบรม ขึ้นอยูกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม 
     2.8 สถานที่ฝกอบรม  สวนใหญเปนการอบรมในโรงเรียน ในหองเรียน เพราะสามารถนํา
ลงสูการปฏิบัติจริง บางคร้ังอาจใชแหลงเรียนรูที่สะดวกในชุมชนของโรงเรียน 
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     2.9 งบประมาณการจัดอบรม โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาครูไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
     2.10 การประเมินผล แบงเปน 3 ระยะ คือ การประเมินกอนการฝกอบรม ระหวาง       
การฝกอบรม และหลังการฝกอบรมเพ่ือใหเกิดวัฏจักรของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. เง่ือนไขที่นําไปสูความสําเร็จ ที่สําคัญคือ ผูบริหารโรงเรียนตองใหความเอาใจใสและ
สนับสนุนอยางจริงจัง โรงเรียนตองนําโครงการหรือแผนการพัฒนาครูบรรจุไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียน ผูใหการฝกอบรมตองเปนผูนําการปฏิรูปการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับอยาง
แทจริง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหความรวมมือ การฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานควรมี
เปาหมายเพื่อสราง “ครูผูนําการปฏิรูปการเรียนรู” เพ่ือสามารถไปพัฒนาครูเครือขายใหจัดการเรียน
การสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูไดมากขึ้น และหนวยงานกลางควรจัดทําคูมือแนวทางการพัฒนา
ครูเผยแพรแกหนวยปฏิบัติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : ข-ฉ) 
นอกจากนี้การพัฒนาครูตามรูปแบบการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐานน้ันจะประสบความสําเร็จ
ไดดีจะตองเกิดจากความรวมมือของทุกฝาย และมีปจจัยที่เก่ียวของกับความสําเร็จหลายประการ 
เชนปจจัย ดานผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคกร ดานการสนับสนุนจากชุมชนองคกร ภายนอกโรงเรียน
และที่สําคัญที่สุด คือ ดานครูผูสอน ซึ่งในแตละดานควรมีลักษณะดงนี้ 
     3.1 ดานผูบริหาร ตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ ไดรับการยอมรับจากครู ลงมือปฏิบัติและ
รวมเรียนรูกับครู และมอบหมายบทบาทหนาที่อยางชัดเจนและมีการติดตามงาน 
     3.2 ดานวัฒนธรรมองคกร โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน ครูสามัคคีกัน
ผูบริหารและครูยกยองยอมรับซึ่งกันและกัน และการทํางานเปนทีม 
     3.3 ดานการสนับสนุนจากชุมชนองคกรภายนอกโรงเรียน การยกยองชมเชยใหกําลังใจ
การกํากับติดตาม และการสนับสนุนดานตาง ๆ  
     3.3 ดานครูผูสอน ตองมีลักษณะที่สงผลตอการพัฒนาครูอยู 4 ลักษณะ คือ การมีความรู
และทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพครู มีความตองการในการพัฒนาตนเอง มีการเขารวมฝกอบรมอยางสมัครใจ 
และความตระหนักในวิชาชีพครู (ประวิต  เอราวรรณ. 2545 : 108) 
 2. กระบวนการฝกอบรม  

    จากหลักการ กระบวนการ รวมทั้งรูปแบบการฝกอบรมครู ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด
และหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     2.1 ความหมาย 
          นักการศึกษาใหความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัย  
เชิงปฏิบัติ การวิจัยดําเนินการ หรือการวิจัยในชั้นเรียน) ไววา เปนรูปแบบการวิจัยที่สะทอน       
การปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตน ทําใหเขาใจถึงสภาพการปฏิบัติงานของ
ตนเอง เพ่ือนรวมงานและองคกร เพ่ือใหสารมารถตัดสินใจในการเลือกสภาพการณที่เหมาะสม 
สําหรับการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานหรือ
แกไขปญหาเฉพาะจุดเฉพาะที่และเฉพาะเรื่องมากกวาเพ่ือสรางผลิตหรือสรางความรู การผลิต



 57 

     2.2 ลักษณะสําคัญ 
                    การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา สามารถทําไดในลักษณะที่เปนกลุม  และเปน 
รายบุคคลโดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลอ่ืนได แตในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนั้นสวนใหญ
เปนการดําเนินงานในลักษณะของกลุมมากกวา (ชาตรี  มณีโกศล. 2539 : 39) นอกจากน้ีโคเฮน  
และเมเนียน (Cohen and Manion. 1980 : 175 – 176) ไดระบุถึงลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการไว 8 ประการดังนี้ 
                    2.2.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติงาน โดยมีจุดประสงค 
คือ ทําใหบางสิ่งบางอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นกวาที่เปนอยู 
          2.2.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการเนนที่หนาที่ของบุคคล ความสัมพันธของ
มนุษยและจริยธรรม และเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทํางานของคน แรงจูงใจ ความสัมพันธและ        
ความเปนอยูที่ดี 
          2.2.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เนนการวิเคราะหงาน และมีเปาหมายที่การปรับปรุง
หนาที่การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
                    2.2.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงองคกร   
                    2.2.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีสวนเกี่ยวของกับการวางแผนและการกําหนด
นโยบาย   
                    2.2.6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีสวนเก่ียวของกับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงและ
แนวทางที่จะนําไปใชในระบบที่ดําเนินอยู   
                    2.2.7 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการใหความสนใจกับการแกปญหา  
                    2.2.8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการเปดโอกาสใหมีการพัฒนาความรูทางทฤษฎี  
          เชนเดียวกับยาใจ  พงษบริบูรณ (2537 : 13) ที่กลาวถึงแนวคิดของการวิจัย   
เชิงปฏิบัติการไวดังนี้ 
                    1. มุงหวังในการปรับปรงุประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานประจําใหดีขึ้น โดยนํางานที่
ปฏิบตัิมาวิเคราะหหาสาระสําคัญของสาเหตุของปญหา อันเปนสาเหตุใหการปฏิบตัิงานนั้นไมประสบ
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                    2. เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชในการแกปญหาทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
หองเรียน  
                    3. การวิจัยเชิงปฏิบตัิการเปนความพยายามที่จะปรับปรุงการศึกษา  
           4. การวิจัยเชิงปฏิบตัิการเปนการทํางานของกลุม และใชการปรึกษาหารือ รวมมือ
ทํางาน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบัตติามแนวทางที่กลุมกําหนด 
                    5. การวิจัยเชิงปฏิบตัิการใชสะทอนการปฏิบตั ิโดยประเมินตรวจสอบทุกขั้นตอน 
เพ่ือการปรับปรุงการฝกหรือการปฏิบัตใิหเปนไปตามจุดมุงหมาย 
                    6. การวิจัยเชิงปฏิบตัิการเปนกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยบุคคลท่ี
เก่ียวของนําความคิดเชิงนามธรรมมาทดลองฝกปฏิบตั ิและประเมินผลการปฏบิัตซิึ่งเปนการทดสอบ 
แนวคิดน้ันวาถูกหรือผิด 
 กลาวไดวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนกระบวนการที่ชวยปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ        
ในการทํางาน โดยการสะทอนผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้น 
     2.3 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

         วงจรของปฏิบัติการ (The Action Research Spiral) ตามแนวคิดของ Kemmiss 
และ McTaggart (Kemmis and McTaggart. 1990) คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) 
การสังเกต (Observing) และการสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) ตลอดจนการปรับปรุง  
(Re-Planning) เพ่ือนําไปปฏิบัติในวงจรตอไปจนกวาจะไดรูปแบบการปฏิบัติงานที่เปนที่พอใจ และ
ไดขอเสนอแนะเชิงทฤษฎีเพ่ือเผยแพรตอไป (ยาใจ  พงษบริบูรณ. 2537 ; ส.วาสนา ประวาลพฤกษ. 
2541 ; เทียมจันทร พานิชยผลินไชย. 2540 ; ประวิต  เอราวรรณ. 2542 ; ทัศนา  แสวงศักด์ิ. 2543) 
รายละเอียดประกอบดวย  
          2.3.1 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) เปนขั้นที่จะตองรวมมือกันเก็บรวบรวมขอมูล
สํารวจปญหาหรือกําหนดแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา สําหรับการกําหนดแนวทางเพ่ือดําเนินการ
ปญหา การกําหนดแผนจึงตองมีความยืดหยุนพอสมควร และสามารถปรับได กิจกรรมที่เลือกมา
กําหนดในแผน จะตองไดรับเลือกมาจากกิจกรรมที่คาดวาสามารถปฏิบัติไดดีกวากิจกรรมอ่ืน ๆ  
มีความเหมาะสมกวา มีประสิทธิภาพสูงกวากิจกรรมที่เคยปฏิบัติมา โดยอิงทฤษฎีและการปฏิบัติที่
กระทํามากอน  
          2.3.2 ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ (Acting) เปนขั้นการการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดวางแผน
ไวอยางมีเหตุผล และมีการควบคุมอยางดี อาจตองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนบาง แผนตองมี
ความยืดหยุน และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงโดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมคร้ังกอนอยาง
ตอเนื่อง และนํามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมคร้ังตอไป การดําเนินงานจะตองเปลี่ยนรูปแบบไป หรือ
ปรับปรุงไปไดเรื่อย ๆ กิจกรรมที่ตองทําควบคูไปกับการปฏิบัติก็คือการเก็บรวบรวมขอมูล  
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          2.3.3 ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล (Observing) เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นควบคูกับ
การปฏิบัติการในขณะดําเนินงาน (Action Process) อาจมีการจดบันทึก สอบถาม สัมภาษณ บันทึก     
วีดีทัศน ทดสอบ หรือวิธีการอ่ืน ๆ   
          2.3.4 ขั้นที่ 4 การสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) หลังจากที่มีการปฏิบัติเพ่ือ แกไข
ปรับปรุงและพัฒนาตามแผนจนปรากฏผลแลวนักวิจัยตองพิจารณาการกระทําตามที่ไดบันทึกไวจาก
การสังเกตและเก็บขอมูล ซึ่งสะทอนออกมาในรูปของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดกระทําลงไป         
การสะทอนจะนําไปสูการปรับสถานการณ การปรับปรุงโครงการและการปฏิบัติ ผูวิจัยตองตัดสินใจวา
ผลของการปฏิบัติเปนสิ่งที่ตองประสงคหรือไมและชวยในการวางแผนการดําเนินงานตอไป  
 กลาวไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยเพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงาน โดยผูปฏิบัติงาน
เปนผูเรียนรูและวิเคราะหผลที่ไดจากการปฏิบัติ มาใชในการแกปญหาน้ัน เพ่ือที่จะไดใชเปนแนวทาง
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ทําใหการจัดการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน  

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 หลักสูตรฝกอบรมเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหผูรับการอบรมมีความรู ความเขาใจ 
มีทักษะการปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและคุณลักษณะที่จําเปนไดตามความตองการของ
องคกรหรือหนวยงาน เน่ืองจากการฝกอบรมมีจุดมุงหมายเฉพาะ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นจึงเปน
รูปแบบที่ประยุกตและปรับปรุงจากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไปใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย
และสนองความตองการความจําเปนของผูเขารับการฝกอบรมและสังคม โดยมีความคาดหวังผลท่ีได
จากการฝกอบรมทั้งในดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ  การพัฒนาหลักสูตรจึงเปนการพัฒนา
หลักสูตรทั้งระบบ ทั้งดานการสรางหรือรางหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช  และการประเมินผล
หลักสูตรดวย สมชาติ กิจยรรยง (2544 : 45) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ    
การฝกอบรม โดยมีขั้นตอนในการสรางหลักสูตร คือ  

1. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหหาความตองการจําเปน ซึ่งหมายถึง สภาพการณหรือปญหาที่ 
เปนอุปสรรคตอผลสําเร็จของงานที่ตองแกไขดวยการฝกอบรมและความตองการฝกอบรม 

2. ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดหลักการและเหตุผล หมายถึง การนําความตองการจําเปนใน 
การฝกอบรม ทําการเรียบเรียงใหเห็นถึงความจําเปนที่ตองดําเนินการฝกอบรมหรือสรางหลักสูตร       
ซึ่งควรประกอบดวย สภาพที่พึงประสงค สภาพที่อยูในปจจุบัน ปญหาและผลเสียหายที่เกิดขึ้น 
ความพยายามในการแกปญหา ความจําเปนที่ตองแกปญหาดวยการฝกอบรม 

3. ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงค หมายถึง สิ่งทีกําหนดวาในโครงการฝกอบรมนั้นจะ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปในลักษณะใดจึงจะสามารถแกไขปญหาท่ี
เปนความตองการจําเปนของหนวยงานได 

4. ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหงาน หมายถึง การจําแนกหนาที่และชิ้นงานในตําแหนงเพ่ือระบุ 
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วิธีการทํางานยอยของแตละชิ้นงาน มีขั้นตอนอยางไร หรือตองทําอะไรบาง และตองใชเคร่ืองมือ
อุปกรณใดบาง 

5. ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดหัวขอวิชา ซึ่งหมายถึง เน้ือหาสาระในลักษณะเดียวกันของเร่ือง 
ที่ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติ และความสามารถ  

6. ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคหัวขอวิชา เปนการระบุถึงสิ่งที่ตองการใหผูเขารับ 
การฝกอบรมเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะอยางไร 

7. ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดหลักการ/ทฤษฎีการเรียนรู เปนการกําหนดวาภายในวิชานั้น 
ตองใชทฤษฎี แนวคิด และหลักการอะไรบาง 

8. ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดวิธีการฝกอบรม เปนเคร่ืองมือที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรม 
เกิดความรู ความเขาใจ เจตคติ และความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ 
 9. ขั้นตอนที่ 9 การกําหนดระยะเวลาของหัวขอวิชาและหลักสูตร ทั้งระยะเวลาของหัวขอ
วิชา ระยะเวลาของหลักสูตร 
 10. ขั้นตอนที่ 10 การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะของผูเขา
รับการฝกอบรมใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
 11. ขั้นตอนที่ 11 การเรียงลําดับหัวขอวิชาและการกําหนดการฝกอบรม เปนการกําหนด 
การเรียนรูเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งสวนยอยและสวนรวมทั้งหมด 
 12. ขั้นตอนที่ 12 การกําหนดวิธีการติดตามผล หมายถึง การตรวจสอบหลังการฝกอบรม
ระยะหนึ่งวา ผูที่อบรมไปแลว สามารถนําเอาความรู หมายถึง เจตคติ และความชํานาญที่ไดรับจาก
การฝกอบรมไปปฏิบัติงานไดจริงเพียงใด 

เชนเดียวกับแนวคิดเก่ียวกับกับการออกแบบการฝกอบรมในลักษณะที่เปนการปฏิบัติ   โดย
เนนผูเขารับการฝกอบรมเปนหลัก เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดเสนอความคิดใหเกิด    
การพัฒนาการตามขั้นตอน ซึ่งสิลเบอรแมน (Siberman. 1998 : 15-16) ไดเสนอรูปแบบไวดังนี้ 

1. ประเมินความตองการจําเปนในการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม (Assess the 
Need for Training and the Participants) เปนการตัดสินใจถึงความจําเปนของผูที่จะเขารับการอบรม 
เปนการประเมินในกอนการเริ่มตนของการฝกอบรม ซึ่งชวยใหสามารถวางแผน ออกแบบ
กระบวนการ และการปรับปรุงหรือเตรียมการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ตั้งเปาหมายการเรียนรูทั่วไป (Set General Learning Goals) เปนการวิเคราะหและ 
แยกแยะสมรรถภาพการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมที่เปนเปาหมาย อธิบายความตองการ
ทางดานการสรางความตระหนักทางดานเจตคติ ความรูความเขาใจ และการสรางพฤติกรรมใหม 
การแกปญหาในชีวิตจริง และการนําไปใชในหนาที่การงาน 

3. ตั้งจุดประสงคการเรียนรู (Specify Objectives) โดยการระบุใหสอดคลอง และครอบคลุม 
ไปถึงชนิดของการเรียนรูที่ตองการ ใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณตามท่ีคาดหวัง 
จุดประสงคเปนเคร่ืองมือสําหรับการจัดการ การตรวจสอบ และการประเมินผลการฝกอบรม 

4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู (Design Training Activities) เปนการกําหนดกิจกรรม 
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การเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว ซึ่งจะตองสรางโครงราง ทั้งวิธีการและรูปแบบของ กิจกรรมที่
จําเปนตอจุดประสงคในโปรแกรมการฝกอบรม 

5. เรียงลําดับความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม (Sequence Training Activities)   
โดยการตัดสินวากิจกรรมใดควรเริ่มตน หรืออยูตอนสิ้นสุดโปรแกรมปรับกิจกรรมเพื่อใหแผนการที่
วางไวคลองตัวมากขึ้น 

6. เริ่มปฏิบัติการตามแผนการรายละเอียดทั้งหมด (Start Detail Planning) กําหนดวิธีการ 
ปฏิบัติกิจกรรมแตละขั้นตอน เวลา ขอแนะนําหรือขอเสนอแนะจุดสําคัญและการสอน วัสดุ อุปกรณ 
สถานที่ และวิธีการจบการฝกอบรม 

7. ทบทวนรายละเอียดเก่ียวกับการออกแบบ (Revise Design Details) ปฏิบัติตามแผนการ 
ที่วางไว และทบทวนประสบการณของผูเขารับฝกอบรม ตองปรับปรุงหรือติดตามงานหรือขั้นตอน
ใดบาง ตัดส่ิงที่ไมมีความสําคัญ ปฏิบัติไมไดหรือบกพรองออก 

8. ประเมินผลโปรแกรมการฝกอบรม (Evaluate the Total Result) โดยการตรวจสอบ 
ผลการฝกอบรมวาเปนไปตามเปาหมาย จุดประสงคหรือผลที่คาดหวังไวหรือไม อยางไร ทั้งน้ีเพ่ือ
เปนขอมูลสําหรับการออกแบบหรือปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมกับการเรียนรูตอไป  แนวคิด 
การฝกอบรมดังกลาวขางตนไมแตกตางจากแนวคิดของนักการศึกษาไทยที่ระบุวาขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่เก่ียวเนื่องกัน 6 ขั้นตอนดังน้ี (สมคิด บางโม. 2539 :18 – 19 ; ทวีป  อภิสิทธิ์. 2538 : 
28 – 29; กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2537 : 36 – 37; ชูชัย  สมิทธิไกร. 2542 : 29 – 41)  

1. การประเมินความจําเปนในการฝกอบรม เปนงานขั้นแรกของการฝกอบรมที่สําคัญมาก  
เพราะกอนจะใชวิธีการฝกอบรมผูจัดฝกอบรมจะตองศึกษาวาปญหาคืออะไร  สาเหตุเกิดจากส่ิงใด  
หรือตองการพัฒนาบุคลากรไปในแนวทางใด ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดฝกอบรมไดตรงจุด  
การประเมินความจําเปนในการฝกอบรม ชวยใหจําแนกปญหาไดชัดเจน สามารถออกแบบ 
การฝกอบรมเพ่ือบรรลุจุดประสงคที่ตองการไดอยางแทจริง 

2. วางแผนพัฒนาการฝกอบรม ดําเนินการโดยนําขอมูลการประเมินความจําเปนมาลําดับ 
ความสําคัญกอนหลัง โดยพิจารณาสาเหตุ ความเรงดวนของปญหา ระยะเวลา งบประมาณ  
นโยบาย และเปาหมายขององคกร จากน้ันจึงจัดทําแผนพัฒนาการฝกอบรม ทั้งแผนแมบทและ
โครงการโดยละเอียด 

3. สรางหลักสูตรฝกอบรม ใหครอบคลุมความจําเปนในการฝกอบรม และสัมพันธกับปจจัยที่ 
เก่ียวของ เชน เวลา งบประมาณ วิทยากร เน้ือหาสาระ จะตองสนองตอบจุดประสงค มีวิธีการฝก 
อบรมและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณสมบัติของผูเขาอบรมสามารถสรางการเรียนรู 
ไดตรงตามจุดประสงคภายในเวลาที่กําหนด 

4. จัดทําโครงการฝกอบรม โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับหลักการและเหตุผล เปาหมาย  
วิธีการ สถานที่ เวลา วิทยากร งบประมาณ ตลอดจนเอกสารและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม  

5. ดําเนินการฝกอบรม โดยเตรียมการความพรอมในทุกดานเพ่ือความม่ันใจในการดําเนิน   
การฝกอบรม การฝกอบรมที่ดีตองมีความคลองตัว มีบรรยากาศของการเรียนรู มีความเปนกันเอง 
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6. ประเมินผลการฝกอบรม ทําไดหลายวิธีทั้งการทดสอบ การตรวจผลงาน การสังเกต   
พฤติกรรม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจุดประสงคของการประเมิน  
 กลาวไดวา หลักสูตรฝกอบรมที่ดีนั้นตองเปนหลักสูตรที่มุงตอบสนองความคาดหวังของ
หนวยงานเปนหลัก กลาวคือ ผูรับการอบรมมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย แนวทางและภารกิจ
ที่ตองปฏิบัติ มีกระบวนการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู  
การทํางานเปนทีม นอกจากน้ีการฝกอบรมท่ีดีตองเสริมสรางคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
เชน บรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรและการดํารงชีวิตในสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความตระหนักและเห็นความสําคัญสําหรับการพัฒนาตน เพ่ือประโยชน
ตอหนวยงาน ผูมีสวนเก่ียวของและสังคม นอกจากนี้ควรมีการสะทอนผลจากการปฏิบัติงาน มี
กระบวนการนิเทศและติดตามอยางเปนระบบ รวมทั้งมีกระบวนการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ือง 

สรุปแนวคิดที่ไดจากการศึกษา 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับของกับการฝกอบรม สามารถสรุปเปนแนวคิด

หลักจําแนกได 2 ประเด็นดังนี้ 
1. หลักการฝกอบรม การฝกอบรมครูประจําการ (In – service Training) ควรคํานึงถึง

หลักการสําคญัดังนี้  
    1.1 เนนบรรยากาศของการเรียนรูในองคกร (Bader and Bloom. 1995) 
    1.2 เรียนรูจากการปฏิบตัิเพื่อการคนพบดวยตนเอง กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง       

ทั้งภายในตวับุคคลและภายในกลุม (Vella. 1995) 
    1.3 สรางบรรยากาศปลอดภัย เนนการปฏิบตัิและการสะทอนผล เรียนรูดวยการทํางาน

เปนกลุม ประเมินและตรวจสอบได (Vella. 1994)         
               1.4 จัดกลุมขนาดเล็ก เนนการปฏิบตัิตอเนื่องเพ่ือใหสามารถปฏบิตัิไดดวยตนเอง เนน
กระบวนการเรียนรู ไมทิ้งโรงเรียน (รุง  แกวแดง. 2546) 
               1.5 ใชโรงเรียนเปนฐาน รวมคิดรวมทํา สรางความไววางใจ การเรียนรูเชิงสถานการณ
ในชั้นเรียน การนําความรูจากกัลยาณมิตรไปปฏิบตัิจรงิ (สุมน  อมรวิวัฒน. 2546 ;  
เสาวนติย  ชัยมุกสิก. 2544 ; อุทัย  บุญประเสรฐิ. 2544) 
               1.6 รูปแบบและกระบวนการฝกอบรมเปนไปตามสภาพและความตองการ เนนการปฏิบัติจริง
ในหองเรียน ตองไดรับความรวมมือจากผูบริหาร (สุทธาสิน ี วัชรบลู. 2546) 
 2. กระบวนการฝกอบรม การฝกอบรมที่เสริมสรางทักษะและกระบวนการเรียนรู โดยใช 
กระบวนการกลุม ตอบสนองและแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เนนทักษะการปฏิบัติ การมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอนคือ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kemmis and McTaggart. 1990) ซึ่งมีขั้นตอน
ประกอบดวย 
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              2.1 การวางแผน เปนความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการรวบรวมขอมูล การสํารวจ
ปญหา กําหนดแนวคิดและแผนการดําเนินงาน โดยอาศัยประสบการณ แนวคิด หรือทฤษฎีเปน
ตัวกําหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ เพ่ือความมั่นใจในประสทิธิภาพที่จะเกิดขึ้น 
              2.2 การปฏิบตัิ เปนการนําแผนที่กําหนดไวไปสูการปฏิบตัิ และเพื่อประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตัิอาจตองมีการยืดหยุนหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กิจกรรมหรือวิธีการบาง  
              2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการบันทึกขอมูลที่เกิดจากการปฏิบตั ิ
              2.4 การสะทอนผล เปนการพิจารณาผลการปฏิบตัิที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลวาผล 
การปฏิบตัิสอดคลองกับความตองการหรือไม ทั้งน้ีเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับแนวทาง  กิจกรรม
หรือวิธีการ หรือชวยในการวางแผนการดําเนินงานตอไป 
 การนําแนวคิดที่ไดไปใชกําหนดองคประกอบหลักสูตร 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับแนวคิดและทฤษฎีดานการฝกอบรม สามารถนํามา 
ใชสําหรับการกําหนดองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวมในสวนของหลักการ และกระบวนการฝกอบรม  ดังนี้ 
 1. หลักการของหลักสูตร   
     การฝกอบรมครูประจําการตองสนองความตองการของครูและสถานศึกษาเปนหลัก  
กระบวนการฝกอบรมตองใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู การเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู 
การมีสวนรวม การเรียนรูและทํางานเปนทีม เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณที่ได
ไปใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน การเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติงาน ไมทิ้งหองเรียน มี
กระบวนการติดตาม ชวยเหลือตลอดระยะเวลาการฝกอบรม และควรไดรับความรวมมือจากผูบริหาร
สถานศึกษา      
 2. กระบวนการฝกอบรม ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบตัิ การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล และการสะทอนผล 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพสําหรับครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จําแนกเปน 3 ดาน คือ งานวิจัยที่เก่ียวของกับพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมครูประจําการ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาครูโดยใช
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจําการ 
 อมรา  เขียวรักษา (2548) ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเร่ือง การประเมินผล      
การเรียนรูตามสภาพจริงโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา โดยมี 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอนคือ การศึกษาบริบทและเนื้อหาท่ีเก่ียวของ การออกแบบและ
สรางหลักสูตร การทดลองใชและหาประสิทธิภาพ การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร และมี



 64 



 65 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรพบวา ขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรที่สําคัญ ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ การกําหนดขอมูลพ้ืนฐาน การออกแบบหลักสูตรให
สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการศึกษา การทดองใชหลักสูตรซึ่งแบงออกเปน 2 ระยะ คือ  การศึกษา
นํารอง และการนําหลักสูตรไปทดลองใช สวนขั้นตอนสุดทายคือ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
สําหรับกระบวนบวนฝกอบรมท่ีเหมาะสมประกอบดวย ศึกษาและวิเคราะหความตองการ สราง
หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมและวิธีการ พัฒนาเคร่ืองมือ เตรียมความพรอม  และประเมินผลกอน  
การฝกอบรม ดําเนินการประเมินผลระหวาง หลังฝกอบรมและผลกระทบ  กิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับใชในการจัดฝกอบรมครูประจําการคือ การฝกปฏิบัติ  
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการฝกอบรม 
 รวีวัตร  สิริภูบาล (2543) ไดพัฒนาแบบจําลองระบบฝกอบรมเชิงทักษะปฏิบัติ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษา พัฒนาและศึกษาผลการใชแบบจําลองระบบฝกอบรม ผลการวิจัยพบวา 
ระบบฝกอบรมครูเชิงทักษะปฏิบัติมีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
การประเมินผล และกลไกควบคุม และมีองคประกอบรอง 14 องคประกอบ คือ การวิเคราะห     
ความตองการและปญหา กําหนดวัตถุประสงค กําหนดกลุมเปาหมาย กําหนดหลักสูตร กําหนด
ทรัพยากรและบุคคล สรางหลักสูตร ออกแบบวิธีการฝกอบรม พัฒนาเครื่องมือฝกอบรม เตรียม
ความพรอมกอนฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรม ประเมินผลกอนฝกอบรม ประเมินผลระหวาง
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 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการและประสิทธิภาพของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 สุชาติ  หม่ืนจิตร (2547) ทําการศึกษาเพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และ  
การนําแผนไปปฏิบัติ การดําเนินงานคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการ 2 วงรอบ แตละวงรอบ
ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะทอนผลการศึกษา  พบการเปลี่ยนแปลง
คือ ครูผูสอนมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดดีกวาเดิมทุก
คน ครูผูสอนมีความพึงพอใจ และไดรับความรูซึ่งจะนําไปใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของตนเองได ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ครูและผูรวมศึกษาคนควา มีทัศนคติที่ดีตอการไดรับการนิเทศและมีความ
ตองการที่จะพัฒนางานการสอนของตนเอง ครูผูสอนสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข มี
ความเปนกัลยาณมิตรในการพัฒนาตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในทํางานที่เปนระบบ 
เชนเดียวกับลักขณา  เตียระกุล (2546)  ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดทําแผนการสอน
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนมี
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 จากผลการวิจัยเก่ียวกับการประสิทธิภาพของการวิจัยเชิงปฏิบัติการสําหรับการพัฒนาครู
ประจําการ ปรากฏวา หลังการฝกอบรมโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแลว ครูผูสอนมีความรู     
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สรุปแนวคิดที่ไดจากการศึกษา 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของสรุปเปนแนวคิดจําแนกได 2 ประเด็นดังนี้ 
1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ การกําหนดขอมูล

พ้ืนฐาน การออกแบบหลักสูตร การทดลองใชและหาประสิทธิภาพ การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร 
 2. การฝกอบรมโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยสวนใหญนิยมใช 2 วงรอบ 

การนําแนวคิดที่ไดไปใช 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียน

แบบองครวม สําหรับครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคร้ังน้ีมีขั้นตอนประกอบดวย 1) การกําหนดขอมูล
พ้ืนฐาน 2) การออกแบบหลักสูตร 3) การทดลองใชและหาประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนนี้ใชการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วงรอบ และ 4) การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร  

 
สรุปแนวคิดการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ และการศึกษาสภาพ และความตองการของ
ครูผูสอนเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม พบวา ครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยัง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานดานการสอนใหมีประสิทธิภาพตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 โดยแนวคิดที่เก่ียวของเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนองครวม สําหรับครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งนี้ ประกอบดวย   
 1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสําหรับครูประจําการ (In – service Training) 
ประกอบดวย   

   1.1 การกําหนดขอมูลพ้ืนฐาน เปนการศึกษารายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของ การศึกษาความตองการของครูเพ่ือใหไดขอมูลที่จําเปนสําหรับการกําหนดองคประกอบ
ของหลักสูตร 
              1.2 การออกแบบหลักสูตร ประกอบดวย การเขียนโครงรางหลักสูตร การประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร การสรางสื่อและเครื่องมือฝกอบรม 
              1.3 การทดลองใชและหาประสิทธิภาพ ประกอบดวย การศึกษานํารอง และการทดลอง
ใชกับกลุมเปาหมาย   
              1.4 การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร เปนการนําผลจากการดําเนินการฝกอบรมมา
ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น   
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 2. ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ครูผูสอนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใน 2 ดาน คือ ความสามารถในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูและการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 
              2.1 ความสามารถในการออกกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
ประเมินจากการจัดทําแผนการเรียนรูในประเด็นตาง ๆ ดังนี้    
                   2.1.1 กิจกรรมเพ่ือการสรางความรู ไดแก    
                           1) การทบทวนความรูเดิม 
                  2) การแสวงหาความรู การรวบรวมขอมูล และการรวบรวมประสบการณ 
                           3) การศึกษาขอมูล ทําความเขาใจ และสรางความหมายขอมูลหรือ
ประสบการณตาง ๆ  
                           4) การสรุปจัดระเบียบหรือโครงสรางความรู 
                           5) การแสดงออกในสิ่งที่เรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ   
          2.1.2 กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ ไดแก   
                           1) การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ  
                           2) การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
                           3) การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ       
                  4) การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานสื่อและแหลงเรียนรู 
                   2.1.3 กิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย  

     2.1.4 กิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ ไดแก  
                           1) กระบวนการแสวงหาความรู 
                           2) กระบวนการกลุม 
                           3) กระบวนการศึกษาดวยตนเอง 
                           4) กระบวนการจัดการ 
                           5) กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ 
                           6) กระบวนการทํางาน 

     2.1.5 กิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู ไดแก 
                           1) การนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ  
                           2) การฝกฝนใหเกิดความชํานาญการ 
     2.2 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม พิจารณา
จากสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูดังนี้ 
                   2.2.1 จัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิด     
การเรียนรู 
                   2.2.2 เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง 
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                   2.2.3 จัดกิจกรรมและสถานการณเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยาง
สรางสรรค 
                   2.2.4 สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง 
                   2.2.5 สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม  
                   2.2.6 ใชสื่อการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหาและการคนพบความรู 
                   2.2.7 ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิตจริง 
                   2.2.8 ฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
                   2.2.9 สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเน่ือง 
                   2.2.10 มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน 

3. กระบวนการฝกอบรมครูเพ่ือเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพครูระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมในครั้งนี้ เนนบรรยากาศของการเรียนรูในองคกร 
เรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือการคนพบดวยตนเอง กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตัวบุคคล
และภายในกลุม สรางบรรยากาศปลอดภัย เนนการปฏิบัติและการสะทอนผล เรียนรูดวยการทํางาน
เปนกลุม จัดกลุมขนาดเล็ก เนนความตอเน่ืองเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง เนนกระบวนการ
เรียนรู ไมทิ้งโรงเรียน ใชโรงเรียนเปนฐาน รวมคิดรวมทํา สรางความไววางใจ เรียนรูจาก
สถานการณในชั้นเรียน การนําความรูจากกัลยาณมิตรไปปฏิบัติจริง รูปแบบและกระบวนการ
ฝกอบรมเปนไปตามสภาพและความตองการ เนนการปฏิบัติจริง ตองไดรับความรวมมือจาก
ผูบริหาร ซึ่งกระบวนการที่นํามาใชคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วงรอบ โดยแตวงรอบมี
ขั้นตอนประกอบดวย 
             3.1 การวางแผน (Plan) การดําเนินงานในขั้นนี้มีจุดประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
การฝกอบรม สรางความตระหนักในการพัฒนาตนและวิชาชีพ ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม กิจกรรมหลักคือ การทดสอบความรูเก่ียวกับทักษะการ
ปฏิบัติวิชาชีพกอนการฝกอบรม การเรียนรูจากใบความรู การปฏิบัติกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากกลุม การวิเคราะหประสบการณ และการระดมพลังสมอง  
             3.2 การปฏิบัติ (Act) การดําเนินงานในขั้นน้ีมีจุดประสงคเพ่ือใหครูผูสอนนําแนวคิดและ
หลักการเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมไปประยุกตใช โดยการมอบหมายใหครูผูสอนจัดทํา
แผนการเรียนรูที่มีกิจกรรมสําหรับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม และนําแผนไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  
             3.3 การสังเกตเพือ่เก็บรวบรวมขอมูล (Observe) ขั้นนี้มีจุดประสงคเพ่ือประเมินการออก 
แบบกิจกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
    3.4 การสะทอนผล (Reflect) ขั้นนี้มีจุดประสงคเพ่ือทราบผลการดําเนินการออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ปญหา อุปสรรค และรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ตอไป 
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  กระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 สรุปแนวคดิการวิจัย 

โครงรางหลกัสูตร -ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 
-สัมภาษณครูเกี่ยวกับสภาพ 
ปญหาและความตองการเกี่ยว 
กับการจัดการเรียนรูเพ่ือ 
พัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

หลักการ 
   เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู สนอง
ความตองการของครูและโรงเรียน เนน
กระบวนการเรียนรู  การฝกปฏบัิติและ 
นําไปใชในชั้นเรยีน เนนความรวมมือ  

ข้ันท่ี 2 
การออกแบบ 
หลักสูตร 

ข้ันท่ี 3 
ทดลองใชและ 
หาประสิทธิภาพ 

ข้ันท่ี 1 
การกําหนด 
ขอมูลพื้นฐาน 

การชวยเหลือและการมีสวนรวม   

จุดมุงหมาย 
เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติวิชาชีพครู 
ดานการออกแบบและการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

เน้ือหาสาระ 
   การออกแบบและกิจกรรมการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

กระบวนการฝกอบรม 
     1. การวางแผน 
     2. การปฏิบัติ 
     3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
     4. การสะทอนผล 
สื่อ/แหลงเรียนรูประกอบการอบรม 
     1. คูมือการฝกอบรม    
     2. เอกสารประกอบการอบรม 
     3. ครู ผูบริหารและผูวิจัย 
     4. แบบวัดและแบบประเมิน 
การวัดและประเมินผล 
     1. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
     2. สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู

 ประเมินความเหมาะสม
 และความสอดคลองของ

โครงรางหลักสูตร  
 โดยผูเชี่ยวชาญ

1.ศึกษานํารองจํานวน 1 โรง 
2.ทดลองใชกับกลุมเปาหมาย 
ดวยกระบวนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ 2 วงรอบ 
3. หาประสิทธิภาพ 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
- ประสิทธิภาพหลักสูตร 
- ความสามารถในการออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู 
- ความสามารถในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู 
- ความรูเกี่ยวกับทักษะการ 
ปฏิบัติวิชาชีพ 
- ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร 
ฝกอบรม 

ข้ันท่ี 4 
การประเมินและ 
ปรับปรุงหลักสูตร  
      3. วัดความรูเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติ 

     4. สอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ 
หลักสูตรฝกอบรม  

หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพครู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ฉบับสมบูรณ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการ 

 
 

 การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียน
แบบองครวม สําหรับครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งน้ี  ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเปน  
4 ขั้นตอนคือ การกําหนดขอมูลพ้ืนฐาน การออกแบบหลักสูตร การทดลองใชและการหาประสิทธิภาพ 
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ดังรายละเอียดของวิธีการและเปาหมายในแตละขั้นตอนดังน้ี 
 

ตาราง 1 ขั้นตอน วิธีการและเปาหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
 

ขั้นตอน วิธีการ เปาหมาย 
1. การกําหนดขอมูล 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 1. ขอมูลมาใชกําหนด 
พ้ืนฐาน    1.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียน  องคประกอบของหลักสูตร 
 แบบองครวม  
    1.2 แนวคิดเก่ียวกับการฝกอบรม  
    1.3 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย   
 เชิงปฏิบัติการ  
 2. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ  
 ความตองการของครูผูสอนเกี่ยวกับ  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา  
 ผูเรียนแบบองครวม  
 3. สรุปเปนแนวคิดเพ่ือการวิจัย  
2. การออกแบบ 2. เขียนโครงรางหลักสูตร 2. โครงรางหลักสูตรที่ผาน 
หลักสูตร    2.1 ประเมินความเหมาะสมของ  การประเมินความเหมาะสม 
 โครงรางหลักสูตร  และความสอดคลองจาก 
    2.2 ประเมินความสอดคลองของ ผูเชี่ยวชาญ 
 โครงรางหลักสูตร  
3. การทดลองใช 3. นําหลักสูตรไปทดลองใช  3. หลักสูตรที่สามารถนําไป 
และหาประสิทธิภาพ     3.1 ศึกษานํารอง ใชในสถานการณจริง และ 
     3.2 กลุมเปาหมาย  มีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ขั้นตอน วิธีการ เปาหมาย 
4. การประเมินและ 4. ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จาก 4. หลักสูตรที่มีความสมบูรณ 
ปรับปรุงหลักสูตร     4.1 ผลการประเมินทักษะปฏิบัติ  
 วิชาชีพ  
     4.2 ผลการวัดความรูเก่ียวกับ  
 ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพครู  
     4.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นตอ  
 หลักสูตร  
     4.4 ปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรอง  

 

การกําหนดขอมูลพื้นฐาน 
 การกําหนดขอมูลพ้ืนฐานเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของเพ่ือนํามาใชสําหรับ
การกําหนดองคประกอบหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
แบบองครวม มีจุดประสงค และวิธีดําเนินการศึกษาดังน้ี      
 1. จุดประสงคของการศึกษา 
              เพ่ือศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม หลักการฝกอบรมครูประจําการ และกระบวนการฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสภาพการดําเนินการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
 2. วิธีดําเนินการศึกษา 
              การดําเนินการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานที่สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการของครูผูสอนเกี่ยวกับการเสริมทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
มีวิธีดําเนินการศึกษาดังน้ี 
     2.1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการออกแบบหลักสูตร ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
                   2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
          2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการฝกอบรม  
          2.1.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจําการ กระบวนการ
ฝกอบรม กระบวนการและประสิทธิภาพของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
              2.2 สัมภาษณครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและ 
ความตองการเก่ียวกับการพัฒนาตนเองดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                   2.2.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา จํานวน 18 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากโรงเรียนที่สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร ทั้ง 3 เขตพ้ืนที่ 
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การศึกษา โดยพิจารณาจากความสมัครใจในการใหขอมูล การกลาแสดงความคิดเห็น และความเปน
ตัวแทนของครูผูสอนจําแนกตามขนาดของโรงเรียนดังนี้ 
                            1) ตัวแทนครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน 300 คน)  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 3 คน รวม 9 คน 
                            2) ตัวแทนครูผูสอนในโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 301-1,000  คน) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 2 คน รวม 6 คน 
                            3) ตัวแทนครูผูสอนในโรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียนตั้งแต 1,001 คนขึ้นไป) 
สํานักเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน รวม 3 คน 
                    2.2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล     
                           เปนแบบสัมภาษณ มีขั้นตอนในการสรางดังน้ี 
                           1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
แบบองครวม เพ่ือกําหนดโครงสรางแนวคําถาม 
                           2) สรางแนวคําถามในแบบสัมภาษณประกอบดวย ที่ มีความยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณระหวางการสัมภาษณ 
                           3) นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
พิจารณา ปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความตรง        
เชิงเนื้อหา รวมทั้งความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอคําถาม ซึ่งผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน       
มีความเห็นวาขอคําถามที่สรางขึ้นมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 ถึง 1.00 
                           4) ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามคําแนะนําและขอสังเกตของผูเชี่ยวชาญใหมี
ความสมบูรณพรอมนําไปใชจริง  
                    2.2.3 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ครูผูสอนรอยละ 88.89 มีความสนใจและตองการ
ที่จะพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน เนื่องจากนักเรียนในความรับผิดชอบยังมีคุณภาพ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคต่ํากวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด ครูผูสอนสวนใหญรอยละ 83.33 
เคยเขารับการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ปญหาที่พบมากที่สุด
คือ เวลาที่ใชในการอบรมนอยเกินไปคือประมาณ 1-2 วัน รองลงมาคือ กระบวนการฝกอบรมเนน
การบรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีเปนหลัก สงผลใหไมสามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติจริงได 
กระบวนการฝกอบรมที่ตองการมากที่สุดคือ การฝกอบรมที่เนนการปฏิบัติจริง เนนการประยุกต 
ใชหลักการหรือทฤษฎี เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรูจากประสบการณของตนเองและเพื่อน 
โดยไมทิ้งหองเรียน 
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การออกแบบหลักสูตร 
 นําขอมูลพ้ืนฐานที่ไดมากําหนดองคประกอบของหลักสูตร  โดยมีกระบวนการจําแนกเปน 3 
ขั้นตอน คือ การเขียนโครงรางหลักสูตร การประเมินโครงรางหลักสูตร การจัดทําเครื่องมือที่ใชใน
เก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดแตละขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. การเขียนโครงรางหลักสูตร หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ สําหรับ 
ครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 
              1.1 ปญหาและความสําคัญ เปนขอมูลสําหรับการกําหนดเปาหมาย และจุดหมายของ
หลักสูตร     
     1.2 หลักการ เปนแนวคิดหลักสําหรับการดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือชวยใหครูผูสอนมีทักษะ
การปฏิบัติวิชาชีพตามที่ตองการได       
              1.3 เปาหมาย เปนผลการดําเนินงานหลังการฝกอบรมตามหลักสูตร โดยครูผูสอนมี 
ทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
              1.4 จุดหมาย เปนผลที่คาดหวังหลังการดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร โดยครูผูสอน 
ที่ เขารับการอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาผู เรียน          
แบบองครวมได 
              1.5 เน้ือหาสาระ นําเสนอความรูที่จําเปนพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
และการจัดการเรียนรูตามแนวคิดเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
              1.6 กระบวนการและกิจกรรมฝกอบรม เปนกระบวนการที่ชวยใหผูเขารับการอบรม 
ซึ่งเปนครูประจําการมีทักษะการปฏิบัติวิชาชีพตามเปาหมายและจุดหมายของหลักสูตร โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) จํานวน 2 วงรอบ 
              1.7 สื่อ/แหลงเรียนรูประกอบการฝกอบรม ประกอบดวยหลักสูตรฝกอบรม คูมือ       
การดําเนินการจัดฝกอบรม ใบความรู ใบกิจกรรม และคณะครูที่เขารับการฝกอบรม รวมทั้งวัสดุและ
อุปกรณที่ใชในการฝกอบรม  
              1.8 การวัดและประเมินผล มีรายละเอียดที่สัมพันธและสอดคลองกับจุดหมายของ
หลักสูตร เน้ือหาสาระ กระบวนการและกิจกรรมฝกอบรม การดําเนินการวัดและประเมินผล          
มีวิธีการซ่ึงประกอบดวย 
          1.8.1 การประเมินความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัตวิิชาชีพเพือ่พัฒนาผูเรียน      
แบบองครวมกอนและหลังกระบวนการและกิจกรรมฝกอบรม เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบวัดความรู
เก่ียวกบัทักษะการปฏิบตัวิชิาชีพ 
                   1.8.2 การประเมินทักษะปฏิบตัิวชิาชีพ จําแนกเปนความสามารถในการออกแบบ 
กิจกรรม และการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เปนการประเมินระหวาง     
การดําเนินการฝกอบรมทั้งในวงรอบที่ 1 และ 2 เครื่องมือที่ใชเปนแบบประเมินการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู และแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน 



 76 

                   1.8.3 การประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร เปนการสอบถามหลังจากเขารับ 
การฝกอบรมตามหลักสูตร เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 
 2. การประเมินโครงรางหลักสูตร เปนขั้นการตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตร       
มีกระบวนการดังน้ี 
              2.1 จุดประสงคของการประเมินโครงรางหลักสูตร ประกอบดวย 
                   2.1.1 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร โดยการพิจารณาความ 
เหมาะสมในแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตรตั้งแต ปญหาและความสําคัญ หลักการ 
เปาหมาย จุดหมาย เน้ือหาสาระ กระบวนการและกิจกรรมฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม     
การวัดและประเมินผล  
                   2.1.2 เพ่ือประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรในแตละองคประกอบโดย 
พิจารณาวาปญหาและความสําคัญ หลักการ เปาหมาย จุดหมาย เน้ือหาสาระ กระบวนการและ
กิจกรรมฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม การวัดและประเมินผล มีความสอดคลองกันเพียงใด 
     2.2 กําหนดผูประเมิน ผูประเมินโครงรางหลักสูตร เปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา 
หลักสูตร และดานการฝกอบรม เพ่ือทําการประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของ      
โครงรางหลักสูตร 
                   2.2.1 มีวุฒิทางการศึกษาตั้งแตปริญญาโทขึ้นไป 
           2.2.2 มีประสบการณดานการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครู 
                   2.2.3 มีประสบการณดานการฝกอบรมครู 
                   2.2.4 ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
      2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินโครงรางหลักสูตรในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยดําเนินการ
และประสานงานกับผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง    
      2.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
       2.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินโครงรางหลักสูตรที่ไดรับ   
  2.4.2 กําหนดเกณฑในการประเมิน 
         1) การประเมินความเหมาะสม   
    (1.1) นําคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาแปลงเปนคะแนน ดังนี้ 
                                     - เหมาะสมดีมาก      มีคาเทากับ 5 คะแนน 
                                - เหมาะสมดี           มีคาเทากับ 4 คะแนน 
                    - เหมาะสมปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 
                    - เหมาะสมนอย        มีคาเทากับ 2 คะแนน 
                    - เหมาะสมนอยที่สุด  มีคาเทากับ 1 คะแนน 
                     (1.2) นําผลจากการประเมินมาหาคาเฉลี่ย แลวเทียบกับเกณฑเพ่ือแปล
ความหมาย ดังนี้ 
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                                     - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมดี
มาก 
                            - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมดี 
                            - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสม
ปานกลาง 
                            - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสม
นอย 
                            - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสม
นอยที่สุด 
                     (1.3) เกณฑในการยอมรับวาหลักสูตรที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมกําหนดไว
ที่คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 
         2) การประเมินความสอดคลอง   
                              (2.1) ใชดัชนีความสอดคลองเปนเกณฑในการพิจารณา โดยนําผล       
การประเมินมาแปลงเปนคะแนน ดังนี้  
    - มีความเห็นวาสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน +1   
              - มีความเห็นวาไมแนใจ กําหนดคะแนนเปน 0 
    - มีความเห็นวาไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน -1 
                              (2.2) นําคะแนนของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง ถามี
เทากับหรือมากกวา .50 อยูในเกณฑใชได 
 3. การจัดทําเครื่องมือเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล 
      เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบประเมินโครงรางหลักสูตร 
แบบวัดความรูเก่ียวกับการปฏิบัติวิชาชีพ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     3.1 แบบประเมินโครงรางหลักสูตร ประกอบดวย ชุดที่ 1 เปนแบบประเมินความเหมาะสม 
ของโครงรางหลักสูตร เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
                                                                                                                                                       
แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร เปนแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ ที่ใชดัชนีความสอดคลองคือ สอดคลอง ไมแนใจ และไมสอดคลอง 
แบบประเมินทั้ง 2 ชุดน้ี ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 
  3.1.1 กําหนดประเด็นการประเมินจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย 
ที่เก่ียวของกบัทั้งหลักสูตรและการสรางแบบสอบถามแลวเขียนเปนขอคําถาม 
  3.1.2 นําแบบประเมินเสนอผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความเหมาะสม ทั้งประเด็นการประเมิน ลักษณะของขอคาํถาม และภาษาที่ใช แลว
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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             3.1.3 นําแบบประเมินที่ปรบัปรุงแกไขแลวเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธตรวจสอบและพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลวนําไปใน     
การเก็บรวบรวมขอมูล 
     3.2 แบบวดัความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบตัิวชิาชีพ มีลักษณะเปนแบบจํากัดคาํตอบ 
(Fix – Response Type) ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) จํานวน 30 ขอ โดยมีขั้นตอนการจัดทํา
และพัฒนา ดังนี้ 
                   3.2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดความรู 
                   3.2.2 สรางตารางการวิเคราะหจุดประสงคการฝกอบรม 
                   3.2.3 กําหนดประเด็นคําถามใหครอบคลุมกับตารางการวิเคราะหจุดประสงค   
            3.2.4 นําแบบวัดที่ไดรับการตรวจจากผูเชี่ยวชาญแลวมาคํานวณหาคาดัชนี 
ความสอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงค IOC (Index of Item-Objective Congruence) จํานวน 
5 ทาน ปรากฏวา แบบวัดความรูมีความสอดคลองรายขอระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนด 
               3.2.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ในหลายดานดังน้ี 
                            1) ไมเนนการวัดความรูและความจํา    
                            2) เพ่ิมประเด็นวดัการนําความรูไปใช เพ่ือใหสอดคลองกับจุดหมายของ     
การพัฒนาหลักสูตรครั้งน้ี 
                    3.2.6 นําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
ตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
               3.2.7 นําแบบวัดไปทดลองใชกับครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เคยผาน 
การอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 60 คน เพ่ือหาคาความยากงาย 
(p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน (Chung 
Teh Fan) เลือกขอสอบที่มีความยากงายระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป
นําแบบวัดที่คัดเลือกไวไปหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตร KR – 20 ปรากฏวามีความเชื่อม่ันเทากับ 
0.81 
                   3.2.8 นําแบบวัดความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลกอนการดําเนินการฝกอบรม และหลังการดําเนินการฝกอบรมในวงรอบที่ 2 แลว โดยแบบวัด
มีลักษณะดังตัวอยางตอไปน้ี 
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แบบวดัความรูเก่ียวกับทกัษะการปฏบิัติวชิาชีพครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

--------------------------------- 

คําช้ีแจง  

 1. แบบวัดความรูมีทั้งหมด 30 ขอ   
 2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 
 3. เวลาที่ใชในการทดสอบ 30 นาที 
 

1. เปาหมายของการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมคือ 
     ก.  เปนบุคคลที่อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
     ข.  เปนบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
     ค.  เปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิต 
     ง.  เปนบุคคลที่มีความสมบูรณ   
 

              3.3 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) จํานวน 5 ดาน รวม 19 ขอ ไดแก ดานกิจกรรมเพ่ือสรางความรู จํานวน 5 ขอ ดานกิจกรรม
เพ่ือการมีปฏิสัมพันธ จํานวน 4 ขอ ดานกิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย จํานวน 2 ขอ ดาน
กิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ จํานวน 6 ขอ ดานกิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู จํานวน 2 ขอ 
โดยมีขั้นตอนการจัดทําและพัฒนา ดังนี้ 
                    3.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
                   3.3.2 สังเคราะหกิจกรรมการเรียนรู แลวกําหนดเปนรายการประเมิน 
                   3.3.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความครอบคลุมของรายการประเมินโดย  
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน ปรากฏวา แบบสังเกตพฤติกรรมการจัด   
การเรียนรูแตละรายการประเมินมีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
               3.3.4 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   
               3.3.5 นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรงุแกไขแลวเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบและพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลว
นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                   3.3.6 นําไปใชในการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนทั้งในวงรอบที่ 1 
และ 2 โดยคณะกรรมการประเมินจํานวน 3 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทน
ครูผูสอน และผูวิจัย ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะดังตัวอยางตอไปน้ี 
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แบบประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
ชื่อผูสอน............................................................ตําแหนง........................................................ 

คําชี้แจง โปรดขีดเคร่ืองหมาย / ลงในชองผลการประเมินโดยพิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ขอคิดเห็น/ 
 มี ไมมี ขอเสนอแนะ 

กิจกรรมเพ่ือสรางความรู    
1.ทบทวนความรูเดิม    
2.การแสวงหาความรู  การรวบรวมขอมูล  และ    
การรวบรวมประสบการณ    
 
              3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) จํานวน 10 ขอ โดยมีขั้นตอนการจัดทําและพัฒนา ดังนี้ 
                   3.4.1 ศึกษาความหมายและลักษณะของตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรยีน
เปนสําคัญ   
                   3.4.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินพฤตกิรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ 
                   3.4.3 สังเคราะหพฤติกรรมการสอน เพ่ือนํามาสรางเปนรายการประเมิน 
                   3.4.4 ตรวจสอบความเทีย่งตรงและความครอบคลุมของรายการประเมิน โดย
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน ปรากฏวา แบบสังเกตพฤติกรรมการจัด    
การเรียนรูแตละรายการประเมินมีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
               3.4.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เชน  
                             1) ตดัรายการประเมินที่ไมใชพฤติกรรมการสอน เชน พฤติกรรมการเตรียม    
การสอน พฤติกรรมหลังการสอน   
                            2) ตัดรายการประเมินบางรายการซ้ําซอนกับแบบประเมินแผนการจัด       
การเรียนรู  
               3.4.6 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอ 
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบและพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง นํามาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ แลวนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                   3.4.7 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ไปเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนทั้งในวงรอบที่ 1 และ 2 โดยคณะกรรมการประเมินจํานวน     
3 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนครูผูสอน และผูวิจัย ซึ่งแบบสังเกตมีลักษณะ        
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
ชื่อผูสอน.......................................................................................ตําแหนง............................. 
หนวย/เรื่อง................................................วัน เดือน ป..............................เวลา....................... 
 

 ระดับการปฏบิัต ิ
รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
 (5) (4) (3) (2) (1) 

1. จัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ       
และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู      
2. เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความ      
เมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง      

 
                 3.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรเปนแบบสอบถาม  
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด จํานวน 3 ดาน รวม 30 ขอ ไดแก ดานปจจัย
ปอน จํานวน 11 ขอ ดานกระบวนการ จํานวน 14 ขอ และดานผลผลิต จํานวน 5 ขอ โดยมีขั้นตอน  
การจัดทําและพัฒนา ดังนี้ 
                  3.5.1 ศึกษาหลักการและกระบวนการสรางแบบสอบถาม   
                    3.5.2 กําหนดรูปแบบและสรางรายการเพ่ือสอบถามใหครอบคลุมทัง้ดานปจจัย    
ดานกระบวนการ และดานผลผลติทีไ่ดจากการดําเนินการฝกอบรม 
                    3.5.3 นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงจํานวน 5 ทาน 
ปรากฏวา แบบสอบถามแตละประเด็นมีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
                    3.5.4 ปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตของผูเชี่ยวชาญ  
                    3.5.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูผูสอนที่เคยเขารับการอบรมเก่ียวกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 60 คน แลวนําผลมาวิเคราะหหา
เชื่อม่ันดวยวิธีการของครอนบัค (Cronbach) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .73 
               3.5.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรเสนอคณะกรรมการควบคุม 
ปริญญานิพนธตรวจสอบและพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ           
แลวนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                   3.5.7 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับผูเขารับ
การฝกอบรมหลังดําเนินการฝกอบรมในวงรอบที่ 2 แลว โดยแบบสอบถามมีลักษณะดังตัวอยาง
ตอไปน้ี 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม 

หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัตวิิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
--------------------------------- 

คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมี 5 ระดับดังน้ี 
   -  มีความเหมาะสมมากที่สุด ให 5 คะแนน 
   -  มีความเหมาะสมมาก       ให 4 คะแนน 
   -  มีความเหมาะปานกลาง    ให 3 คะแนน 
   -  มีความเหมาะสมนอย       ให 2 คะแนน 
   -  มีความเหมาะสมนอยที่สุด ให 1 คะแนน 

ระดับความเหมาะสม 
ประเด็นการประเมิน 

5 4 3 2 1 
หมายเหต ุ

1. ดานปจจัยปอน       
   1.1 ความพรอมของผูเขารับการอบรม………….. …. …. …. …. ….  
   1.2 ความพรอมของวิทยากร……………………. …. …. …. …. ….  

 
การทดลองใชหลักสูตรและการหาประสิทธิภาพ 
 หลังจากการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรแลว ไดนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมเปาหมาย 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 
 1. จุดประสงคการทดลองใชหลักสูตรครั้งน้ี ประกอบดวย 
              1.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรที่มีตอการเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
              1.2 เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนําหลักสูตรไปใช 
          2. แบบแผนการทดลอง การทดลองใชหลักสูตรครั้งน้ีกลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมสนใจ และมุง
ศึกษาความกาวหนาของผูเขารับการอบรม จึงใชรูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุมทดลอง และวัด
สองครั้ง (One Group Pretest – Posttest Design) 
 3. การเตรียมการทดลองใชหลักสูตร เพ่ือใหการดําเนินการทดลองใชหลักสูตรดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดเตรียมความพรอมหลายดานดังน้ี 
             3.1 คูมือสําหรับผูดําเนินการอบรม 
             3.2 คูมือผูเขารับการอบรม 
             3.3 แผนการจัดฝกอบรม 
             3.4 สื่อ วัสดุและอุปกรณ 
             3.5 การสรางความคุนเคยกับกลุมเปาหมาย     
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 4. การดําเนินการทดลองใชหลักสูตร จําแนกเปน 2 ระยะคือ 
    4.1 ระยะที่ 1 การศึกษานํารอง เปนกระบวนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
ที่มีลักษณะเชนเดียวกับกลุมเปาหมาย เพ่ือศึกษาถึงความเปนไปไดของการนําหลักสูตรไปใชใน
สถานการณจริง โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 
                  4.1.1 กลุมตัวอยาง   
                          กลุมตัวอยางศึกษานํารองใชหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนแบบองครวม เปนครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบานตาเสาะ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยเปนตัวแทนครูที่รับผิดชอบสอนนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 1, 3 และ 5 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 3 ระดับชั้นละ 2 คน รวม 10 คน ในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2549  
         4.1.2 ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร 
                          ดําเนินการทดลองใชหลักสูตรระหวางวันที่ 3-30 เดือนพฤศจิกายน 2549  
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห 
         4.1.3 เคร่ืองมือที่ใชการทดลอง 
                          1) โครงรางหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบตัิวชิาชพีเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม สําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          2) แบบวัดความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
                          3) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
                          4) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 
                          5) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอหลักสูตร   
         4.1.4 การดําเนินการทดลอง  
                          การนําหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียน
แบบองครวมไปใชกับกลุมเปาหมายการวิจัย ดําเนินการโดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research) 1 วงรอบ ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action)             
การสังเกตเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล (Observation) และการสะทอนผล (Reflection)  
         4.1.5 ผลการศึกษานํารอง 
                         1) กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 
                         2) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยูในระดับมากที่สุด 
                         3) การสะทอนผลของกลุมตัวอยางที่นํามาใชสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ประกอบดวย 
                            (3.1) ควรมีตัวอยางกิจกรรมการการเรียนรูแลวใหครูใชประสบการณวิเคราะห 
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วากิจกรรมการเรียนรูเหลาน้ัน ชวยพัฒนาผูเรียนดานใด สอดคลองกับหลักการสอนเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวมหรือไม อยางไร เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ และเปนแนวทางใหครูนําไป
ประยุกตใช 
                            (3.2) ควรเปดโอกาสใหนําแผนการจัดการเรียนรูที่มีอยูมาปรับจะชวยใหเกิด 
การเรียนรูและประหยัดเวลาไดมากกวา  
                            (3.3) ควรมีการใหความรูเพ่ิมเติมเปนรายบุคคลระหวางดําเนินการ  
    4.2 ระยะที่ 2 การทดลองใชกับกลุมเปาหมาย    
         เปนขั้นตอนสําหรับการตัดสินคุณคาของหลักสูตรวามีประสิทธิภาพเพียงใด และเปน
ขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยการนําหลักสูตรไปทดลองใชจริง
กับครูผูสอน มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 
         4.2.1 เกณฑการเลือกโรงเรียน ประกอบดวย 
                          1) เปนโรงเรียนที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งใน
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
                           2) เปนโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนมีความตองการเก่ียวกบั       
การพัฒนาตนเองใหมีทักษะการปฏิบตัิวชิาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
                          3) เปนโรงเรียนที่ไดรับการยอมรับและพรอมที่จะเปนโรงเรียนตนแบบเพื่อ        
การพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
                  4.2.2 โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือการทดลองใชหลักสูตรครั้งน้ี คือ โรงเรียน 
อมรินทราวารี เปนโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยูเลขที่ 43 หมูที่ 3 ถนนรําเบอะ-บุฤาษี  ตําบลโคกยาง 
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3  
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปที่ 1-2) และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชวงชั้นที่ 1-3) ปการศึกษา 2549 มีนักเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิน้ 578 คน 
จําแนกเปนระดับปฐมวัย จํานวน 110 คน  ระดับประศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 338 คน และระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 130 คน จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 คน เปนชาย จํานวน 
12 คน และหญิง จํานวน 17 คน ระดับการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกเปนระดับ
อนุปริญญา 1 คน คิดเปนรอยละ 3.45 ปริญญาตรี 26 คน คิดเปนรอยละ 89.65 และปริญญาโท 2 คน 
คิดเปนรอยละ 6.90  อายุโดยเฉลี่ยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 46 ป และอายุ
ราชการโดยเฉลี่ย 20.55 ป   เปนโรงเรียนตนแบบดานยุวเกษตรกร และการจัดการเรียนรูที่เนน
เศรษฐกิจพอเพียง 
                   4.2.3 กลุมเปาหมายของการใชหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม เปนครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอมรินทราวดี สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยเปนตัวแทนครูที่รับผิดชอบสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 
1-6 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระดับชั้นละ 1 คน  รวม 9 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 



 85 

                   4.2.4 การเขาสูสนามการวิจัย จําแนกเปน 2 ระยะ  
                          1) การเขาสูสนามอยางไมเปนทางการ แบงเปน 2 ชวงคือ 
                              (1.1) การสํารวจความตองการจากผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนเก่ียวกับ
ความตองการในการพัฒนาตนเองดานการปฏิบัติวิชาชีพ ในเดือนกรกฎาคม 2549 
                              (1.2) หลังจากโรงเรียนไดรับคัดเลือกแลว ไดเขาไปทําความคุนเคย 
กับครูผูสอนทุกคน สอบถามสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง       
ดานการปฏิบัติวิชาชีพ ในเดือนกันยายน 2549 
                          2) การเขาสูสนามอยางเปนทางการ โดยการขอหนังสือความรวมมือใน      
การดําเนินการทดลองการใชหลักสูตรฝกอบรมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนําหนังสือ 
สงโรงเรียนดวยตนเองในเดือนธันวาคม 2549  
          4.2.5 ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร 
                          ดําเนินการทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ระหวางวันที่ 
16 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 รวมระยะเวลาประมาณ 13 สัปดาห 
          4.2.6 เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
                           1) โครงรางหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบตัิวชิาชีพเพ่ือพัฒนา 
ผูเรียนแบบองครวม สําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          2) แบบวัดความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
                          3) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
                          4) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 
                          5) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอหลักสูตร   
          4.2.7 การดําเนินการทดลอง  
                          การนําหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียน
แบบองครวมไปใชกับกลุมเปาหมายการวิจัย ดําเนินการโดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 
2 วงรอบ แตละวงรอบประกอบดวย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action)  
การสังเกตเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล (Observation) และการสะทอนผล (Reflection) จําแนก
รายละเอียดในแตวงรอบดังนี้ 
                 1) การดําเนินการฝกอบรมในวงรอบที่ 1 
                    ดําเนินการอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
แบบองครวมกับครูผูสอนที่เปนกลุมเปาหมาย โดยมีรายละเอียดแตละขั้นดังนี้ 
                             (1.1) การวางแผน (Planning) จําแนกเปน 2 ระยะดังนี้ 
                                    - ระยะเตรียมการ ดําเนินการวางแผนการดําเนินการอบรมโดยการ
ประชุมรวมกับผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยโรงเรียน ครูผูสอนที่รับผิดชอบฝายวิชาการโรงเรียน 
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การเรียนรู การนิเทศติดตามชวยเหลือระหวางการอบรม ดําเนินการวันที่ 11 ธันวาคม 2549 
ระหวางเวลา 10.00-15.00 น. 
                                    - ระยะดําเนินการ จัดอบรมครูในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2549 ตั้งแต
เวลา 08.30-16.30 น. สถานที่ฝกอบรมคือ หองประชุมโรงเรียนอมรินทราวารี ผูเขารวมอบรม
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครู และผูรวมศึกษา รายละเอียดการดําเนินการปรากฏ
ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 รายละเอียดการฝกอบรมตามหลักสูตรวงรอบที่ 1 (ขั้นการวางแผน : P) 
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

1. เตรียม  1. พิธีเปด   1. สังเกต 
ความพรอมกอน  2. รายงาน  ความสนใจ 
การฝกอบรม  กระบวนการดําเนิน   
2. สรางความ  การวิจัยโดยผูวิจัย   
ตระหนักใน  3. บรรยายพิเศษ   
การพัฒนาตน  โดยผูอํานวยการ   
และวิชาชีพ  โรงเรียน   
  (30 นาที)   
3. ศึกษาความรู  4. ทดสอบกอนฝก  2. ทดสอบ 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ  อบรม (30 นาที)  ความรู 
การจัดการเรียนรู  โดยใชแบบวัดความรู  เก่ียวกับ 
เพ่ือพัฒนาผูเรียน  เก่ียวกับทักษะ  ทักษะ 
แบบองครวม  การปฏิบัติวิชาชีพ  การปฏิบัติ 
4. ทราบขอมูล    วิชาชีพ 
สําหรับการวาง     
แผนการฝกอบรม     
ใหมีประสิทธิภาพ     
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

5. วิเคราะหแนวคิด  ความหมาย 5. ศึกษาเอกสารและ 1. ใบความรู - ตรวจผล 
และหลักการพัฒนา ความสําคัญ หลัก ปฏิบัติกิจกรรม ที่ 1-3 การปฏิบัติ 
ผูเรียนแบบองครวม การและแนวคิด (5 ชั่วโมง) ดังนี้ 2. ใบกิจกรรม กิจกรรม 
 การพัฒนาผูเรียน    5.1 ศึกษาความรู ที่ 1-5  
 แบบองครวม เก่ียวกับความหมาย   
  การพัฒนาผูเรียน   
  แบบองครวม    
     5.2 ปฏิบัติกิจกรรม    
  การบอกความหมาย   
  และวิเคราะหเปาหมาย   
  การพัฒนาผูเรียน   
  แบบองครวม    
     5.3 แบงกลุมตาม    
  ตามชวงชั้นที่สอน   
  (ชวงชั้นที่ 1-3) แต   
  ละกลุมรวมกันศึกษา   
  ตัวอยางกิจกรรม   
  การเรียนการสอน   
     5.3 แตละกลุมรวม   
  แลกเปลี่ยนเรียนรู   
  จากประสบการณ   
  ดานการสอน สรุป   
  และนําเสนอ    
     5.4 ครูผูสอนแตละ   
  คน ออกแบบกิจกรรม   
  การเรียนรู โดยเลือก   
  หนวยการเรียนรู    
  วิเคราะหจุดประสงค   
  กําหนดกิจกรรมให   
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

  สัมพันธกับการพัฒนา   
  ผูเรียนแบบองครวม   
  นําเสนอ รวมกัน   
  อภิปราย เสนอแนะ   
  แนวทาง   
     5.5 ศึกษาแนวคิด   
  เก่ียวกับพฤติกรรม   
  การจัดการเรียนรู   
  พัฒนาผูเรียนแบบ   
  องครวม   
    5.6 คณะครูรวมกัน   
  สะทอนผลการออก   
  แบบการจัดการเรียนรู   
  และนําขอสังเกตไป   
  ปรับการออกแบบ   
  กิจกรรมการเรียนรู   
  6. นิเทศเก่ียวกับ     
  การออกแบบกิจกรรม   
  โดยคณะกรรมการฯ   

 
                               (1.2) การปฏิบัติตามแผน (Action) มอบหมายใหครูผูสอนในกลุมเปาหมาย
ไปจัดทําแผนการเรียนรู และเตรียมตัวจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่จัดขึ้น 
กิจกรรมหลักประกอบดวย 1) จัดทําแผนการเรียนรู ระหวางวันที่ 17 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 14 
มกราคม 2550 และ 2) สงแผนการจัดการเรียนรู 1 แผน ระหวางวันที่ 15-19 มกราคม 2550 
รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 
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ตาราง 3 รายละเอียดการฝกอบรมตามหลักสูตรวงรอบที่ 1 (ขั้นปฏิบัติ : A) 
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

นําแนวคิดและ การจัดการเรียนรู 1. จัดทําแผนการจัด - ใบกิจกรรม ประเมินแผน 
หลักการเก่ียวกับ เพ่ือพัฒนาผูเรียน การเรียนรู โดยเลือก ที่ 6 และการจัด 
การพัฒนาผูเรียน แบบองครวม หนวยการเรียนรู  การเรียนรู 
แบบองครวม  นําไปจัดทําแผน    
ไปประยุกตใช  การเรียนรู 1 แผน    
  2. สงแผนการจัด   
  การเรียนรู    
 

                               (1.3) การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล (Observation) มีกิจกรรมหลัก
ประกอบดวย 1) การประเมินผลการจัดทําแผนการเรียนรู ระหวางวันที่ วันที่ 23-26 มกราคม 2550 
และ 2) การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ระหวางวันที่ 29 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2550 โดยคณะกรรมการประเมิน 3 คน รายละเอียดปรากฏดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 รายละเอียดการฝกอบรมตามหลักสูตรวงรอบที่ 1 (ขั้นการสังเกตเพื่อเก็บรวบรวม 
     ขอมูล : O) 
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

1. ประเมิน การจัดการเรียนรู 1. คณะกรรมการประเมิน - ใบกิจกรรม ประเมินแผน 
การออกแบบ เพ่ือพัฒนาผูเรียน แผนการเรียนรู โดยใช ที่ 7 และการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู แบบองครวม แบบประเมินแผนการจัด  กิจกรรม 
2. ประเมินการจัด  การเรียนรู  การเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู  2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู   
  ตามแผนการจัดการเรียนรู    
  ที่จัดทํา ประเมินโดย   
  คณะกรรมการ โดยใช   
  แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การจัดการเรียนรู   
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

  3. นิเทศเก่ียวกับการจัด   
  ทําแผนการเรียนรู และ   
  การจัดการเรียนรูโดย   
  คณะกรรมการฯ   

 
                              (1 .4 )  การสะทอนผล  (Reflection)  คณะครู ในกลุ ม เป าหมาย  และ
คณะกรรมการประเมิน จํานวน 3 คน ซึ่งประกอบดวย ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ฝายวิชาการโรงเรียน และผูวิจัย รวมกันสะทอนผลการดําเนินการจัดทําแผน 
และการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม โดยรวมกันวิเคราะหจุดเดน และจุดดอย และ
รวมกันกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ณ หอง
ประชุมโรงเรียนอมรินทราวารี วันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 รายละเอียดการฝกอบรมตามหลักสูตรวงรอบที่ 1 (ขั้นการสะทอนผล : R) 
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

ทราบผลและแนว 1. การออกแบบ  1. ครูผูสอนนําเสนอ -ใบกิจกรรม -สังเกตจาก 
ทางการปรับปรุง กิจกรรมการเรียน ปญหา อุปสรรคที่พบ ที่ 8 การแสดง 
การออกแบบ 2. การจัดกิจกรรม 2. คณะกรรมการ  ความคิดเห็น 
และการจัดกิจกรรม การเรียนรู รวมแสดงความคิด   
การเรียนรูเพ่ือ  เห็นเพิ่มเติม   
พัฒนาผูเรียน  3. ครูผูสอนและคณะ   
แบบองครวม  กรรมการฯ รวมกัน   
  กําหนดแนวทางเพื่อ   
  นําไปปฏิบัติ   
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                           2) การดําเนินการฝกอบรมในวงรอบที่ 2 
                      การดําเนินการอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียน
แบบองครวมในรอบนี้ใชกลุมเปาหมาย และวิธีการเดิม โดยมีรายละเอียดแตละขั้นดังนี้ 
                               (2.1) การวางแผน (Planning) ดําเนินการในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 
รายละเอียดปรากฏดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 รายละเอียดการฝกอบรมตามหลักสูตรวงรอบที่ 2 (ขั้นการวางแผน : P) 
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

ครูผูสอนมี 1. การออกแบบ  1. ครูผูสอนแตละคน 1. ใบความรู  - สังเกต 
ความม่ันใจใน กิจกรรมการเรียน เลือกหนวย/เน้ือหา ที่ 1-3 การแสดง 
การออกแบบ 2. การจัดกิจกรรม เพ่ือการจัดทําแผน 2. ใบกิจกรรม ความคิดเห็น 
และจัดกิจกรรม การเรียนรู 2. วิเคราะหและ ที่ 1-8  
การเรียนรูเพ่ือ  กําหนดจุดประสงค   
พัฒนาผูเรียน  การเรียนรู   
แบบองครวม  3. แลกเปลี่ยนเรียนรู   
  เก่ียวกับกิจกรรมที่จะ   
  นํามาใชใหสอดคลอง   
  กับจุดประสงค   
  4. นิเทศเก่ียวกับการ   
  จัดทําแผนการเรียนรู   
  โดยคณะกรรมการฯ   

    
                            (2.2) การปฏิบัติตามแผน (Action) มอบหมายใหครูผูสอนในกลุมเปาหมาย
ไปจัดทําแผนการเรียนรู และเตรียมตัวจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่จัดขึ้น 
กิจกรรมประกอบดวย 1) จัดทําแผนการเรียนรู ระหวางวันที่ 6-16 กุมภาพันธ 2550 และ 2) สง
แผนการจัดการเรียนรู 1 แผน ระหวางวันที่ 19-23 กุมภาพันธ 2550 รายละเอียดปรากฏดังตาราง 7 
 
 
 
 
 



 92 

ตาราง 7 รายละเอียดการฝกอบรมตามหลักสูตรวงรอบที่ 2 (ขั้นการปฏิบัติ : A) 
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

นําแนวคิดและ การจัดการเรียนรู 1. ดําเนินการจัดทํา  - ใบกิจกรรม  ประเมินแผน 
หลักการเก่ียวกับ เพ่ือพัฒนาผูเรียน แผนการเรียนรู 1 แผน ที่ 9 และการจัด 
การพัฒนาผูเรียน แบบองครวม โดยใชขอสังเกต และ  การเรียนรู 
แบบองครวม  ปญหาที่พบจากวงจร   
ไปประยุกตใช  ที่ 1 มาเปนแนวทาง   
  ในการจัดทํา   
  2. นิเทศเก่ียวกับการจัด   
  ทําแผนการเรียนรู โดย   
  คณะกรรมการฯ   
  3. สงแผนการจัด   
  การเรียนรู   

 
                               (2.3) การสังเกตเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล (Observation) มีกิจกรรมหลัก
ประกอบดวย 1) การประเมินผลการจัดทําแผนการเรียนรู ระหวางวันที่ 24-27 กุมภาพันธ       
2550 และ  2) การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ระหวางวันที่  6-9 มีนาคม 2550                     
โดยคณะกรรมการประเมิน 3 คน รายละเอียดปรากฏดังตาราง 8 
 
ตาราง 8 รายละเอียดการฝกอบรมตามหลักสูตรวงรอบที่ 2 (ขั้นการสังเกตเพื่อเก็บรวบรวม  
     ขอมูล : O)  
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวั ดและ
ประเมินผล 

ครูผูสอนมี การจัดการเรียนรู 1. คณะกรรมการ -ใบกิจกรรม ประเมินแผน 
ความม่ันใจใน เพ่ือพัฒนาผูเรียน ประเมินแผนการจัด ที่ 10 และการจัด 
การออกแบบ แบบองครวม การเรียนรู โดยใชแบบ  กิจกรรม 
และจัดกิจกรรม  ประเมินแผนการจัด  การเรียนรู 
การเรียนรูและ  การเรียนรู   
พัฒนาผูเรียน  2. ครูจัดกิจกรรม   
แบบองครวม  การเรียนรูตามแผน   
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ตาราง 8 (ตอ)   
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวั ดและ
ประเมินผล 

  การจัดการเรียนรูที่   
  จัดทํา ประเมินโดย   
  คณะกรรมการ โดยใช   
  แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การจัดการเรียนรู   
  3. นิเทศเก่ียวกับการจัด   
  ทําแผนการเรียนรู และ   
  การจัดการเรียนรูโดย   
  คณะกรรมการฯ   

 
                               (2.4) การสะทอนผล (Reflection) ณ หองประชุมโรงเรียนอมรินทราวารี ใน
วันที่ 30 มีนาคม 2550 รวมทั้งสรุปเพ่ือการนําไปปฏิบัติ การวัดความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม การสอบถามความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรม และพิธีปด
การอบรม รายละเอียดปรากฏดังตาราง 9 
      
ตาราง 9 รายละเอียดการฝกอบรมตามหลักสูตรวงรอบที่ 2 (ขั้นการสะทอนผล : R) 
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวั ดและ
ประเมินผล 

ระบุแนวทาง 1. การออกแบบ  1. ครูผูสอนนําเสนอ -ใบกิจกรรมที่ 1. สังเกตจาก 
การปรับปรุง กิจกรรมการเรียน ปญหา อุปสรรคที่พบ 11-13 การแสดง 
การออกแบบ 2. การจัดกิจกรรม 2. คณะกรรมการ  ความคิดเห็น 
และการจัดกิจกรรม การเรียนรู รวมแสดงความคิด   
การเรียนรูเพ่ือ  เห็นเพิ่มเติม   
พัฒนาผูเรียน  3. ครูผูสอนและคณะ   
แบบองครวม  กรรมการฯ รวมกัน   
  กําหนดแนวทางเพื่อ   
  นําไปปฏิบัติ   
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ตาราง 9 (ตอ)  
 

จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อ การวั ดและ
ประเมินผล 

  4. สอบถามความคิด  2. ซักถาม 
  เห็นที่มีตอหลักสูตร  เก่ียวกับ 
    ปญหา และ 
    การนําไป 
    ประยุกตใช 
    3. สอบถาม 
    ความคิดเห็น 
  5. วัดความรูเก่ียวกับ  4. ทดสอบ 
  ทักษะการปฏิบัติ   
  วิชาชีพหลังการฝก   
  อบรม   
  6. พิธีปด   

 
  4.2.8 การวิเคราะหขอมูล  
                          1) ความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพกอนและหลังการฝกอบรมใช 
แบบวัดความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

คาเฉลี่ย ( )                               (1.1) X

                              (1.2) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
                     (1.3) คารอยละ 
                              (1.4) เปรียบเทียบความแตกตางของความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมกอนและหลังการฝกอบรม  โดยใช The Wilcoxon Matched 
– pairs Signed – ranks Test กรณีกลุมตัวอยางขนาดเล็ก (N ≤ 25)  (ดิลก  ดิลกานนท. 2537 : 
29 – 32) 
                 2) ประเมินแผนการจัดการเรียนรู เคร่ืองมือเปนแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
โดยคณะกรรมการประเมินจํานวน 3 คนประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนครูผูสอน และ
ผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาฐานนิยม และคารอยละ      
                            3) ประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต
พฤติกรรมขณะทําการสอน โดยคณะกรรมการประเมินจํานวน 3 คนประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 
ตัวแทนครูผูสอน และผูวิจัย สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 
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                               (3.1) คาเฉลี่ย ( ) X

                               (3.2) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
                               (3.3) เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ประกอบดวย  
                                      - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51-5.00 หมายถึง มีความสามารถจัด 
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยูในระดับสูงที่สุด 
                             - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51-4.50 หมายถึง มีความสามารถจัด 
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยูในระดับสูง 
                             - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51-3.50 หมายถึง มีความสามารถจัด 
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยูในระดับปานกลาง 
                             - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51-2.50 หมายถึง  มีความสามารถจัด 
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยูในระดับต่ํา             
                                      - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.50 หมายถึง มีความสามารถจัด 
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยูในระดับต่ําที่สุด 
         4) ประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอหลักสูตร โดยใช 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอหลักสูตร มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) จํานวน 3 ดานคือ  ดานปจจัย
ปอน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

คาเฉลี่ย ( )                                (4.1) X

                              (4.2) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
                     (4.3) เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ประกอบดวย 
                                     - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51-5.00 หมายถึง หลักสูตรฝกอบรม 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 
 
                            - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51-4.50 หมายถึง หลักสูตรฝกอบรม 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
                            - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51-3.50 หมายถึง หลักสูตรฝกอบรม 
มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
                            - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51-2.50 หมายถึง หลักสูตรฝกอบรม 
มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.50 หมายถึง หลักสูตรฝกอบรม                             - 
มีความเหมาะสมอยูในระดับนอยที่สุด 
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การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 การดําเนินการในขั้นตอนนี้  เปนการประเมินผลหลังจากการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช  
เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชปรับปรุงองคประกอบตาง ๆ การประเมินผลและปรับปรุง
พิจารณาจากขอมูลในหลายดาน ดังนี้ 
 1.  การประเมินหลักสูตร พิจารณาจากประสิทธิภาพของหลักสูตร ดังนี้ 
      1.1 ผลการวัดความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
      1.2 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
      1.3 ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอหลักสูตร 
      1.4 ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของครูที่มีตอหลักสูตร สังเคราะหจาก 
           1.4.1 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบวัดความคดิเห็นของผูเขารับการอบรบที่มีตอ
หลักสูตร 
                    1.4.2 การแสดงความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมระหวางการอบรม และหลัง   
การฝกอบรม 
 2. การปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการหลังจากการนําไปทดลองใช และการประเมิน 
ประสิทธิภาพของหลักสูตร รวมทั้งขอเสนอแนะที่ไดจากผูเขารับการอบรม ผูบริหารสถานศึกษาและ
ขอบกพรองที่พบระหวางการนําไปทดลองใช เปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในประเด็น  
ตาง ๆ เชน เน้ือหา กิจกรรม กระบวนการ สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลใหสมบูรณ ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชนสําหรับการนําไปใชในการเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพครูตอไป   
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งน้ี จําแนกและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ดาน 
ตามความมุงหมายของการวิจัยคือ (1) ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพสําหรับครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม และ(2) ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
ดังรายละเอียดแตละดานตอไปน้ี 
 

ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสําหรับครู  
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 หลังจากไดดําเนินการเขียนโครงรางหลักสูตรแลว ผูวิจัยไดนําโครงรางหลักสูตรเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง นําผลการประเมินมา
วิเคราะหขอมูล ปรับปรุงแกไข พรอมนําโครงรางที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธตรวจสอบอีกคร้ัง รายละเอียดผลการประเมินจําแนกเปน 2 ดานดังนี้  
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม รายละเอียดปรากฏดังตาราง 10 
  

ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความเหมาะสม และประเด็นการปรับปรุงโครงรางหลักสูตร 
 

ระดับ ประเด็น ประเด็นการประเมิน X 
ความเหมาะสม การปรับปรุง 

1. ปญหาและความสําคัญของหลักสูตร    
   1.1 มีความสมเหตุสมผล 4.00 ดี เพ่ิมรายละเอียด 
   1.2 สอดคลองกับสภาพจริง 4.40 ดี ของสภาพและ 
   1.3 มีความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตร 3.80 ดี ความตองการ 

เฉลี่ย 4.07 ดี  
2. หลักการของหลักสูตร    
   2.1 ความเปนไปได 3.60 ดี ระบุรายละเอียด 
   2.2 การนําไปใชจริง  4.00 ดี ของแนวคิดทีน่ํามา 
   2.3 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน 4.40 ดี กําหนดใหชัดเจน 

เฉลี่ย 4.00 ดี  
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ระดับ ประเด็นการประเมิน ประเด็น X 
ความเหมาะสม การปรับปรุง 

3. เปาหมายของหลักสูตร    
   3.1 มีความเปนไปได 4.20 ดี - 
   3.2 มีประโยชน 4.40 ดี  
   3.3 เหมาะกับผูเขารับการอบรม 4.00 ดี  

เฉลี่ย 4.20 ดี  
4. จุดหมายของหลักสูตร    
   4.1 มีความชัดเจน 4.20 ดี - 
   4.2 ครอบคลุม 4.60 ดีมาก  
   4.3 มีความเปนไปได 4.20 ดี  
   4.4 เหมาะกับผูรับการอบรม  4.40 ดี  

เฉลี่ย 4.35 ดี  
5. เน้ือหาของหลักสูตร    
   5.1 ครอบคลุมสาระทีต่องการ 3.80 ดี เพ่ิมประเด็นการจัด 
   5.2 กระชับไดสาระที่จําเปน 3.60 ดี การเรียนรู 
   5.3 เหมาะกับผูรับการอบรม 4.40 ดี  

เฉลี่ย 3.93 ดี  
6. กิจกรรมการฝกอบรม    
   6.1 มีความเปนไปได 4.20 ดี สอดแทรกกิจกรรม 
   6.2 เรียงตามลําดับขั้นตอน 4.60 ดีมาก การนิเทศ ระหวาง 
   6.3 เสริมสรางการบรรลจุุดประสงค 4.40 ดี การดําเนินการฝก 
   6.4 เหมาะสมกับระยะเวลา 4.60 ดีมาก อบรม 
   6.5 เหมาะกับผูเขารับการอบรม 4.40 ดี  

เฉลี่ย 4.44 ดี  
7. สื่อประกอบการอบรม    
   7.1 สนับสนุนใหบรรลุจุดประสงค 4.20 ดี ปรับและเพ่ิมกิจกรรม 
   7.2 เหมาะกับการนําไปใช 4.40 ดี ใหมีกระบวนการกลุม 
   7.3 เหมาะกับผูเขารับการอบรม 4.20 ดี การระดมพลังสมอง ฯ 

เฉลี่ย 4.27 ดี  
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ระดับ ประเด็นการประเมิน ประเด็น X 
ความเหมาะสม การปรับปรุง 

8. การประเมินผลหลักสูตร   ปรับเคร่ืองมือประเมิน 
   8.1 ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคได 4.40 ดี ระหวางใชหลกัสูตร 
   8.2 ครอบคลุมสิ่งที่ตองการประเมิน 4.60 ดีมาก เปนการออกแบบ 
   8.3 มีความเปนไปได 3.80 ดี และการจัดกิจกรรม 

เฉลี่ย 4.27 ดี - 
รวมเฉลีย่ 4.21 ดี - 

 
 จากตาราง 10 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะ
การปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับดี และเม่ือ
พิจารณาผลการประเมินความเหมาะสมจาก 8 รายการหลักพบวา ทุกรายการมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับดี  อยางไรก็ตามผูวิจัยยังไดดําเนินการปรับปรุงในหลายประเด็นตามคําแนะนําและขอสังเกต
ของผูเชี่ยวชาญ 
 2. ผลการประเมินความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม รายละเอียดปรากฏดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 แสดงผลการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
 

ขอ  ความคิดเห็น คา 
รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญคนที่ IOC 

  1 2 3 4 5  
1 ปญหาและความสําคัญกับหลักการของหลักสูตร 1 1 0 1 1 .80 
2 ปญหาและความสําคัญกับเปาหมายของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
3 ปญหาและความสําคัญกับจุดประสงคของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
4 หลักการกับจุดประสงคของหลักสูตร 1 1 0 1 1 .80 
5 หลักการกับกิจกรรมการฝกอบรม 1 0 1 1 1 .80 
6 หลักการกับการประเมินหลกัสูตร 1 1 1 0 1 .80 
7 เปาหมายกับจุดประสงคของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
8 จุดประสงคกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร 0 1 1 1 1 .80 
9 จุดประสงคกับกิจกรรมการฝกอบรม 1 1 1 0 1 .80 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ขอ  ความคิดเห็น คา 
รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญคนที่ IOC 

  1 2 3 4 5  
10 จุดประสงคกับการประเมินผลหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
11 เน้ือหากับกิจกรรมการฝกอบรม 1 1 1 1 1 1.00 
12 เน้ือหากับสื่อประกอบการอบรม 1 0 1 1 1 .80 
13 เน้ือหากับการประเมินผลหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
14 กิจกรรมการฝกอบรมกับสื่อประกอบหลักสูตร 1 0 1 1 1 .80 
15 กิจกรรมการฝกอบรมกับการประเมินผลหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
 

 จากตาราง 11 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะปฏิบัติ
วิชาชีพมีความสอดคลองกัน ในภาพรวมมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 โดยสวนมาก 
(จํานวน 8 ขอ) มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ .80 สวนที่เหลือมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 
1.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติ 
     วิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมพิจารณาจาก (1) ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพซ่ึงประกอบดวย 
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรม และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม (2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรม
เสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม และ (3) ผลการสอบถามความคิด 
เห็นของครูผูสอนที่เขารวมฝกอบรมตามหลักสูตรเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม โดยมีรายละเอียดแตละดานดังน้ี 
 1. ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ พิจารณาจากความสามารถในการออกแบบและการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ดังรายละเอียดแตละดานตอไปน้ี 
     1.1 ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินแผนการจัดการจัดการเรียนรูของครูกลุมเปาหมาย    
ทั้ง 9 คน ในขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล (ขั้นที่ 3 ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) ทั้ง 2 วงรอบรายละเอียด
ปรากฏดังตาราง 12 
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ตาราง 12 สรุปผลการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 

กิจกรรมการเรียนรู วงรอบที่ 1 วงรอบที่ 2 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การจัดกิจกรรมเพ่ือการสรางความรู     
   1.1 กิจกรรมเพ่ือการทบทวนความรูเดิม 9 100 9 100 
   1.2 กิจกรรมเพ่ือการรวบรวมขอมูล       
และการรวบรวมประสบการณ 2 22.22 5 55.56 
   1.3 กิจกรรมเพ่ือการศึกษาขอมูล       
ทําความเขาใจ และสรางความหมาย     
ขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ 3 33.33 6 66.67 
   1.4  กิจกรรมเพ่ือการสรุป จัดระเบียบหรือ     
โครงสรางความรู   6 66.67 9 100 
   1.5  กิจกรรมเพ่ือการแสดงออกในสิ่งที่เรียนรู     
ดวยวธิีการตาง ๆ 3 33.33 6 66.67 

เฉลี่ย - 51.11 - 77.78 
2. การจัดกิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ     
   2.1  กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธกับ 7 66.67 9 100 
บุคคลตาง ๆ     
   2.2  กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธกับ     
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 6 66.67 8 88.89 
   2.3  กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธกับ     
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ 3 33.33 6 66.67 
   2.4  กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธกับ     
สิ่งแวดลอมดานสื่อและแหลงเรียนรู 9 100 9 100 

เฉลี่ย - 66.67 - 88.89 
3. การจัดกิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหว     
ทางรางกาย 4 44.44 7 77.78 
4. การจัดกิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ     
   4.1  กิจกรรมที่เนนกระบวนการแสวงหา     
ความรู 3 33.33 6 66.67 
   4.2  กิจกรรมที่เนนกระบวนการกลุม 5 55.56 8 88.89 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู วงรอบที่ 1 วงรอบที่ 2 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

   4.3  กิจกรรมที่เนนกระบวนการศึกษาดวย     
ตนเอง 6 66.67 8 88.89 
   4.4  กิจกรรมที่เนนกระบวนการจัดการ 3 33.33 6 66.67 
   4.5 กิจกรรมที่เนนกระบวนการแกปญหาและ     
ตัดสินใจ 2 22.22 7 77.78 
   4.6  กิจกรรมที่เนนกระบวนการทํางาน 4 44.44 8 88.89 

เฉลี่ย - 42.59 - 79.63 
5. การจัดกิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู      
   5.1  กิจกรรมที่สนับสนุนการนําความรูไปใช     
ในสถานการณตาง ๆ  3 33.33 8 88.89 
   5.2  กิจกรรมที่สนับสนุนการฝกฝนใหเกิด     
ความชํานาญ 5 55.56 8 88.89 

เฉลี่ย - 44.45 - 88.89 
รวมเฉลีย่ - 49.85 - 82.59 

 
 จากตาราง 12 พบวา ครูผูสอนมีพัฒนาการดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวมในวงรอบที่ 2 โดยรวมคิดเปนรอยละ 82.59 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ 
80) ยกเวนกิจกรรมเพ่ือการสรางความรู กิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย และกิจกรรมเพื่อ
การใชกระบวนการที่ยังต่ํากวาเกณฑประสิทธิภาพ 
     1.2 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการจัดการจัดการเรียนรูของครู
กลุมเปาหมายทั้ง 9 คน ในขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล (ขั้นที่ 3 ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) ทั้ง 2 
วงรอบ รายละเอียดปรากฏดังตาราง 13 
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ตาราง 13 แสดงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 

พฤติกรรมการสอน วงรอบที่ 1 วงรอบที่ 2 
ระดับ เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม X X ระดับ 

1. จัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ      
และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 2.89 ปานกลาง 3.56 สูง 
2. เอาใจใสผูเรียนเปนรายบคุคล และแสดงความ     
เมตตาตอผูเรยีนอยางทั่วถงึ 3.07 ปานกลาง 3.52 สูง 
3. จัดกิจกรรมและสถานการณเพ่ือสงเสริมให     
ผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 2.81 ปานกลาง 3.48 ปานกลาง 
4. สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝก     
ปรับปรุงตนเอง 2.96 ปานกลาง 3.59 สูง 
5. สงเสริมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูจากกลุม  3.15 ปานกลาง 4.33 สูง 
6. ใชสื่อการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา      
และการคนพบความรู 2.67 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 
7. ใชแหลงเรยีนรูที่หลากหลายและเชื่อม     
ประสบการณกับชีวติจริง 2.70 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 
8. ฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถ ี     
วัฒนธรรมไทย 2.37 ปานกลาง 3.52 สูง 
9. สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียน     
อยางตอเน่ือง 2.67 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 
10. มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน 2.74 ปานกลาง 3.44 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 2.80 ปานกลาง 3.53 สูง 

 
 จากตาราง 13 พบวาครูผูสอนมีความสามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
โดยรวมในวงรอบที่ 1 อยูในระดับปานกลาง และวงรอบที่ 2 อยูในระดับสูง กลาวคือ หลักสูตร
ฝกอบรมเสริมสรางทักษะวิชาชีพปฏิบัติชวยใหครูผูสอนมีพัฒนาการดานการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผูเรียนแบบองครวมสูงขึ้น 
 อยางไรก็ตามเม่ือการดําเนินการฝกอบรมแตละวงรอบสิ้นสุดลงไดมีขั้นการสะทอนผลโดย
การจัดประชุมผูเขารับการฝกอบรม และผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน  
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ครูผูสอนที่ทําหนาที่ฝายวิชาการโรงเรียน และผูวิจัย เพ่ือใหทุกคนได
แสดงความคิดเห็น และรวมกันกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติ รายละเอียดจําแนกตามวงรอบ    
การดําเนินการดังนี้ 
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 1. การสะทอนผลวงรอบที่ 1 จําแนกรายละเอียดเปน 2 ดานดังนี้ 
     1.1 ปญหาการนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติ 
          1.1.1 กังวลวาจะสอนไมทันตามเนื้อหา เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไมพอ 
                   1.1.2 สื่อ/แหลงเรียนรูไมเหมาะสม และไมสอดคลองกับความตองการของนักเรียน 
                   1.1.3 ไมม่ันใจวานักเรียนจะเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดหรือไม 
              1.2 แนวทางการแกปญหา 
                   1.2.1 กิจกรรมบางอยางไมจําเปนตองเรียนรูในหองเรียน เชน การศึกษาคนควา  
การปฏิบัติกิจกรรม/งานตาง ๆ ควรใชเวลานอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยปกติ เพ่ือ
การประหยัดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
          1.2.2 ควรใหความสําคัญแกกระบวนการเรียนรูมากกวาเน้ือหา เพราะความรูอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได  
          1.2.3 ควรมีการยืดหยุนเวลาเพราะนักเรียนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบทบาท
ในการเรียนรู 
          1.2.4 ควรปรับกิจกรรมใหครอบคลุมกับเปาหมายของการพัฒนาแบบองครวม ดังนี้ 
                           1) การสรางความรู ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อการรวบรวมขอมูลและ
ประสบการณ การศึกษาขอมูล ทําความเขาใจ และสรางความหมายของขอมูลหรือประสบการณ 
และกิจกรรมเพ่ือการแสดงออกในสิ่งที่เรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ   
                           2) การมีปฏิสัมพันธ ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใหมากขึ้น 
                  3) การใชกระบวนการ ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมที่เนนกระบวนการ
แกปญหาและตัดสินใจ การแสวงหาความรู การจัดการ และกระบวนการทํางาน  
                           4) การประยุกตใชความรู ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมที่สนับสนุนการนํา
ความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ   
 2. การสะทอนผลวงรอบที่ 2 จําแนกรายละเอียดเปน 2 ดานดังนี้ 
     2.1 ปญหาการนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติ 
                   2.1.1 การจัดการเรียนรูในบางเรื่อง/เน้ือหาไมสามารถหากิจกรรมไดครอบคลุม     
ทั้ง 5 กิจกรรมตามเปาหมายของการพัฒนาแบบองครวม   
                   2.1.2 กิจกรรมการเรียนรู และเนื้อหาตองสัมพันธและครอบคลุมกับจุดประสงค    
การเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูดวย    
              2.2 แนวทางการแกปญหา 
          2.2.1 ลักษณะการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับเปาหมายของการพัฒนาแบบองครวม
คือ การเรียนรูในลักษณะบูรณาการ  
                   2.2.2 เม่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรูไวอยางไร ตองจัดกิจกรรม นําส่ือมาใช
รวมทั้งดําเนินการวัดและประเมินผลใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 
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                   2.2.3 ควรมีการเพ่ิมหรือปรับกิจกรรมใหครอบคลุมกับเปาหมายของการพัฒนา      
แบบองครวม ซึ่งยังมีประเด็นที่ไมตางจากแนวทางการแกปญหาในวงรอบที่ 1 ดังนี้ 
                           1) การสรางความรู ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อการรวบรวมขอมูลและ
ประสบการณ การศึกษาขอมูล ทําความเขาใจ และสรางความหมายของขอมูลหรือประสบการณ 
และกิจกรรมเพ่ือการแสดงออกในสิ่งที่เรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ   
                           2) การมีปฏิสัมพันธ ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
                  3) การใชกระบวนการ ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมที่เนนกระบวนการ       
การแสวงหาความรู การจัดการ กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเขารวมในหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการ
ปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรยีนแบบองครวม รายละเอียดปรากฏดังตาราง 14 
 
ตาราง 14 แสดงคะแนนการทดสอบกอนและหลังอบรมหลักสูตรเสรมิสรางทักษะการปฏิบัตวิิชาชีพ 
 

ลําดับที ่ ระดับชั้นที่สอน กอน
ฝกอบรม 

หลัง ความ
ตาง 

ลําดับที่
ของ 

ลําดับที ่
ฝกอบรม 

(30 (30 (d) ความตาง 
คะแนน) คะแนน) 

ของ
เครื่องหมายที่
เกิดนอยกวา 

1 ชั้นประถมศกึษาปที ่1 13 21 8 1 - 
2 ชั้นประถมศกึษาปที่ 2 15 24 9 3 - 
3 ชั้นประถมศกึษาปที่ 3 17 26 9 3 - 
4 ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 11 23 12 8.5 - 
5 ชั้นประถมศกึษาปที่ 5 13 24 11 7 - 
6 ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 16 25 10 5.5 - 
7 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 12 22 10 5.5 - 
8 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 14 26 12 8.5 - 
9 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 18 27 9 3 - 

รวม 129 221 - - - 

X  14.33 24.56 - - - 
S.D. 2.35 1.74 - - - 
รอยละ  47.78 81.85 - - - 

T = 0 
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 จากตาราง 14 แสดงวาครูผูสอนมีความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียน
แบบองครวมกอนการฝกอบรมคิดเปนรอยละ 47.78 (  = 14.33, S.D. = 2.35) และหลังฝกอบรม
คิดเปนรอยละ 81.85 (  = 24.56, S.D. = 1.74) โดยคะแนนกอนและหลังฝกอบรมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 กลาวคือ หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการพัฒนาใหครูผูสอนมีความรูเพ่ิมขึ้น 

X

X

 3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนที่เขารวมในหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะ
การปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม รายละเอียดปรากฏดังตาราง 15 
 
ตาราง 15 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอ 
     หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัตวิิชาชพีเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. ดานปจจัยปอน    
   1.1 ความพรอมของผูเขารับการอบรบ 3.67 0.50 มาก 
   1.2 ความพรอมของวิทยากร 4.67 0.50 มากที่สุด 
   1.3 วิทยากรมีความรอบรู ชัดเจนเน้ือหาที่เสนอ 4.56 0.53 มากที่สุด 
   1.4 ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม    
        1) ดานจุดประสงค   3.89 0.60 มาก 
        2) ดานเน้ือหา 4.00 0.50 มาก 
        3) ดานกิจกรรม 4.44 0.53 มาก 
        4) ดานสื่อและเอกสาร 3.78 0.44 มาก 
        5) ดานการวัดและประเมินผล 4.22 0.44 มาก 
   1.5 ระยะเวลาในการฝกอบรม     
        1) ภาคทฤษฎี 4.11 0.60 มาก 
        2) ภาคปฏิบัต ิ 4.78 0.44 มากที่สุด 
   1.6 ความเหมาะสมของสถานที่ฝกอบรม  4.89 0.33 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.27 0.49 มาก 
2. ดานกระบวนการ    
   2.1 การอธิบายจุดประสงคการฝกอบรม  4.67 0.50 มากที่สุด 
   2.2 การนําเสนอเน้ือหา 4.33 0.50 มาก 
   2.3 การจัดกิจกรรมแตละขั้นตอน 4.67 0.50 มากที่สุด 
   2.4 การใชสื่อ อุปกรณ 3.89 0.60 มาก 
   2.5 การประเมินและนําผลมาปรับปรุง 4.22 0.44 มาก 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

X  S.D. รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
   2.6 การใหขอมูลยอนกลบัและการเสริมกําลังใจ 4.56 0.53 มากที่สุด 
   2.7 การกระตุนใหผูรบัการอบรมใฝรู 4.00 0.71 มาก 
   2.8 ความชดัเจนในการคลี่คลายประเด็นปญหา 4.67 0.50 มากที่สุด 
   2.9 ปฏิสัมพันธระหวางวทิยากรกับผูอบรม 4.78 0.44 มากที่สุด 
   2.10 ปฏิสมัพันธระหวางผูอบรม 3.89 0.33 มาก 
   2.11 สัมพันธภาพที่ดีของผูอบรม 4.22 0.44 มาก 
   2.12 การมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน   3.89 0.60 มาก 
   2.13 ความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนางาน    
          ของผูอบรม 4.22 0.44 มาก 
   2.14 ความเต็มใจชวยเหลือของวิทยากรใน    
          การปฏิบัติงานกลุม/เด่ียว 4.56 0.53 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.33 0.50 มาก 
3. ดานผลผลิต    
   3.1 ความรู/ทักษะที่ไดมีประโยชนตอการพัฒนางาน 4.78 0.44 มากที่สุด 
   3.2 ความรูทักษะที่ไดมีประโยชนตอการพัฒนา    
        ผูเรียน 4.89 0.33 มากที่สุด 
   3.3 ความรู/ทักษะที่ไดสามารถนําปฏิบตัิใน    
        สถานการณจริงได  4.78 0.44 มากที่สุด 
   3.4 มีความม่ันใจในการพัฒนางานและตนเอง 4.44 0.53 มาก 
   3.5 มีความพึงพอใจในการฝกอบรม 4.56 0.53 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.69 0.45 มากที่สุด 
รวมเฉลีย่ 4.37 0.49 มาก 

 
 จากตาราง 15 พบวา ครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมหลักสูตรเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม มีความคิดเห็นตอหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณา
เปนรายดานพบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดานผลผลิตอยูในระดับมากที่สุด สวนความคิดเห็น    
ดานปจจัยปอนและดานกระบวนการอยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดทั้งโดยภาพรวมและ  
รายดาน  
 นอกจากนี้จากการสะทอนผลในวงรอบที่ 2 ผูมีสวนเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นตอหลักสูตร
ฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมในหลายประเด็นดังนี้ 
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 “ทีแรกมองวาเปนภาระที่ครูตองทําเพ่ิมอีกแลว รูสึกไมดีตอการอบรมแตพอผานวงจรรอบ
แรกแลวความกังวลใจลดลง เพราะแผนการจัดการเรียนรูเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ครูตองทําเพียงแต
เพ่ิมกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของพระราชบัญญัติการศึกษาใหมากขึ้น” 

(ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 : สัมภาษณ) 
 
 “ไมยาก ไมเครียด เพียงปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองตอการจัดการเรียนรูใหมเทาน้ัน”                        
                                                                   (ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 : สัมภาษณ) 
 
 “ปญหาคือตองใหความรูความเขาใจแกผูปกครอง เพราะหลักการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
มีลักษณะเดียวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีเปาหมายเพ่ือเตรียมความพรอมทั้งดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา แตผูปกครองสวนใหญตองการใหผูเรียนเรียนหนังสือ” 

(ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 : สัมภาษณ) 
 
 “ผมม่ันใจวาครูทุกคนทําได ถามีกระบวนการอยางน้ีและมีปจจัยสนับสนุนเพียงพอ” 

(ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 : สัมภาษณ) 
 
 “ผมเพ่ิงเขาใจวาทําไมครูตองเตรียมกระบวนการเรียนรู เพราะความรูอาจเปลี่ยนแปลงได 
สิ่งที่ควรติดตวัผูเรียนคือกระบวนการเรียนรูมากกวา” 

(ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 : สัมภาษณ) 
 
 “อยาใจรอนตองคอยเปนคอยไป ตองใหเวลาผูเรียนปรับพฤติกรรมการเรียนรูดวย” 

(ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 : สัมภาษณ) 
 
 “ปญหาที่สําคญัคือ ความไมพรอมของแหลงเรียนรูเทาน้ัน” 

(ครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 : สัมภาษณ) 
 
 “แมไมใชวิทยากรที่มีชื่อเสียง มีตําแหนงทางวิชาการรองรับ แตหากเขาใจความตองการ       
ที่แทจริงของครูก็สามารถชวยเหลือไดอยางดี”        
           (ครูผูสอนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 : สัมภาษณ) 
 
 “วิทยากรไมจําเปนตองมีตําแหนงทางวิชาการ แตตองมีจิตสํานึกที่จะเรียนรูพรอมกับ         
ผูเขารับการอบรม ใหคําแนะนํา ชวยเหลือทั้งระหวางและหลังการอบรม และควรตองมีความสามารถ
ในการประยุกตแนวคิด/หลักการไปสูการปฏิบัติมากกวาที่จะมีความรูอยางเดียว” 

(ครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 : สัมภาษณ) 
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 “ตอนนี้ครูผูสอนนาจะมีทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูพอสมควรแลว สิ่งที่
ตองการตอไปคือ การวัดและประเมินการเรียนรู ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญไมนอยไปกวาทักษะนี้  
โรงเรียนอยากไดหลักสูตรฝกอบรมในลักษณะนี้”  

(ครูผูสอนที่รบัผิดชอบฝายวิชาการโรงเรียน : สัมภาษณ) 
 
 “ปญหาไมไดอยูที่ตัวหลักสูตร และกระบวนการฝกอบรม แตอยูที่โรงเรียนมีภารกิจตางๆ 
มากมายโดยเฉพาะในภาคเรียนที่ 2 จึงตองปรับกําหนดการอบรมทุกเดือน” 

(ผูอํานวยการโรงเรียน : สัมภาษณ) 
 
 โดยสรุปกลาวไดวาหลังการดําเนินงานตามหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพสําหรับครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมทั้ง 2 วงรอบแลว ผูมีสวน
เก่ียวของไมวาจะเปนฝายบริหาร ฝายวิชาการ และครูผูสอนท่ีเขารับการฝกอบรมมีความเห็น
สอดคลองกันวา การดําเนินงานตามหลักสูตรนี้สอดคลองและสนองความตองการของครูผูสอนได  
 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏบิัตวิิชาชีพสําหรับครูผูสอน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียดเก่ียวกับความมุงหมาย วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัตวิิชาชีพสาํหรับครูระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัตวิิชาชพี 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การกําหนดขอมูลพ้ืนฐาน เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของเพ่ือนํามาใชใน  
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของครูผูสอน ขอมูลพ้ืนฐาน 
ที่นํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรไดมาจาก 2 แหลงคือ 
              1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
                   1.1.1 แนวคดิเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
                   1.1.2 แนวคดิเก่ียวกับการฝกอบรม 
                   1.1.3 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏบิตัิการ 
              1.2 สัมภาษณครูผูสอนเกี่ยวกบัสภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการพัฒนาตนเอง
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 2. การออกแบบหลักสูตร โดยการเขียนโครงรางหลักสูตร ประเมินความเหมาะสมของ  
โครงรางหลักสูตร และประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 
 3. การทดลองใชและหาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยการศึกษานํารองกับกลุมตวัอยางที่มี
สภาพใกลเคียงกับกลุมเปาหมาย ปรับปรุงและแกไข แลวจึงนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมายดวย
กระบวนการวจัิยเชิงปฏิบตักิาร 2 วงรอบ  
 4. การประเมินและปรับปรงุหลักสูตร โดยใชขอมูลจากผลการวัดความรูเก่ียวกับทกัษะ 
การปฏิบัตวิิชาชีพครู ผลการประเมินทักษะปฏบิัตวิิชาชีพซ่ึงประกอบดวย การประเมินการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู และการจัดการเรียนรู และผลการสอบถามความคิดเห็นตอหลักสูตร  
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพสําหรับครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม มีรายละเอียดจําแนกตาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
          1. การกําหนดขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตร ขอมูลที่นํามาใชไดมาจาก           
1) การศึกษาเอกสารและงานที่เก่ียวของกับการเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม พบวา 
กิจกรรมการเรียนรูที่ชวยพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได ประกอบดวย 5 กิจกรรมหลัก ไดแก 
กิจกรรมเพ่ือการสรางความรู กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ กิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย 
กิจกรรมเพื่อการใชกระบวนการ และกิจกรรมเพื่อการประยุกตใชความรู การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ
การฝกอบรมครูประจําการ (In – service Training) พบวา การดําเนินการตองสนองความตองการ
ของครูและโรงเรียนอยางแทจริง กระบวนการฝกอบรมตองใหความสําคัญกับการเรียนรูควบคูกับ
การปฏิบัติ เพ่ือการนําไปใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เนนการมีสวนรวมของผูเขารับ  
การอบรมทั้งในสวนของการกําหนดจุดหมาย วิธีการ แลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน       
มีระบบการติดตาม ชวยเหลืออยางตอเนื่อง ตลอดจนตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา 
และกระบวนการฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของครูประจําการ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
และ 2) การศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการ พบวา ครูมีความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือ
การจัดการเรียนรูใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยมีกระบวนการฝกอบรมที่เปนการใหทั้งความรู
พ้ืนฐานในลักษณะที่เปนนําหลักการ แนวคิด และทฤษฎีไปสูการประยุกตใช รวมทั้งมีการฝกทักษะที่
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การนิเทศและมีการชวยเหลือ
ระหวางการฝกอบรม  
 2. การออกแบบหลักสูตร โดยการนําขอมูลพื้นมาฐานมากําหนดองคประกอบหลักสูตรซ่ึง
ประกอบดวย ปญหาและความสําคัญ หลักการ เปาหมาย จุดหมาย เน้ือหาสาระ กระบวนการและ
กิจกรรมฝกอบรม สื่อ/แหลงเรียนรูประกอบการฝกอบรม การวัดและประเมิน รวมทั้งการจัดทําส่ือ 
เคร่ืองมือ และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการฝกอบรม แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญประเมิน  
ความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตร ตลอดจนใหขอสังเกต คําแนะนําสําหรับ          
การปรับปรุงหลักสูตร ผลการประเมิน หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสําหรับ
ครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ปรากฏวาหลักสูตรฝกอบรมมีความ
เหมาะสมโดยรวม อยูในระดับดี และมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด  
 3. การทดลองใชและหาประสิทธิภาพ หลังจากดําเนินการปรับปรุง แกไขหลักสูตรตามคําแนะนํา 
และขอสังเกตของผูเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญแลว ไดนําหลักสูตรไปทดลองใช  และหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร จําแนกเปน 2 กลุม คือ 1) การศึกษานํารอง โดยการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับ
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                 3.1 การวางแผน (Plan) จุดประสงคของขั้นนีค้ือ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการฝกอบรม 
เพ่ือสรางความตระหนักในการพัฒนาตนและวิชาชีพ เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัด    
การเรียนรู เพ่ือพัฒนาผู เรียนแบบองครวม เพ่ือทราบขอมูลสําหรับการวางแผนฝกอบรมใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือใหครูผูสอนสามารถวิเคราะห หลักการและแนวคิดการพัฒนาผูเรียนแบบ
องครวม โดยมีกิจกรรมคือ พิธีเปด การบรรยายพิเศษ การทดสอบความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพกอนการฝกอบรม การเรียนรูจากใบความรู การปฏิบัติกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
กลุม การวิเคราะหประสบการณ รวมทั้งการระดมพลังสมอง  
               3.2 การปฏิบัติ (Act) การดําเนินงานขั้นน้ีมีจุดประสงคเพ่ือใหครูผูสอนนําแนวคิด และ 
หลักการเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมไปประยุกตใช โดยใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรู
ที่มีกิจกรรมสําหรับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
                3.3 การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล (Observe) มีจุดประสงคเพ่ือประเมินการออกแบบ 
กิจกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม โดยคณะกรรมการ 3 คน 
เคร่ืองมือประกอบดวย แบบประเมินแผนการเรียนรู และแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  
     3.4 การสะทอนผล (Reflect) ขั้นนี้มีจุดประสงคเพ่ือรับทราบผลจากขั้นการเก็บรวบรวม 
ขอมูล และแนวทางการปรับปรุง แกไขการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
แบบองครวม โดยคณะกรรมการประเมินรวมกับครูผูสอนพิจารณาผลที่ไดจากการประเมิน วิเคราะหผล 
และรวมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติที่มีความเปนไปได  
 4. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จําแนกรายละเอียดการดําเนินงานออกเปน 2 ดาน 
ประกอบดวย 
              4.1 การประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร ประกอบดวย 
                   4.1.1 การประเมินระหวางดําเนินการฝกอบรม พิจารณาจากผลการประเมินแผน 
การจัดการเรียนรู และสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ในวงรอบที่ 2 ขั้นที่ 3 (การเก็บรวบรวม
ขอมูล) ของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมินพบวา ครูผูสอนมีความสามารถใน     
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยรวมสูงกวารอยละ 80 และมีความสามารถในการจัดกิจกรรม  
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยูในระดับสูง ซึ่งเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนด 
                   4.1.2 การประเมินหลังดําเนินการฝกอบรม พบวา ครูผูสอนมีความรูเก่ียวกับทักษะ
การปฏิบัติวิชาชีพหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม และมีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรม 
อยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนด 
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             4.2 ดําเนินการปรับปรุงในสวนของความสอดคลองของเนื้อหาหลักสูตร และกิจกรรม      
การฝกอบรม เพ่ือใหสามารถนําหลักสูตรไปใชการจัดฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ประสบการณจากการนําหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะวิชาชีพไปใช 
และจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ สามารถนํามาอภิปรายผลที่เกิดขึ้น จําแนกตามความมุงหมาย
ของการวิจัยดังน้ี  
 1. หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสําหรับครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ  
พัฒนาผูเรียนแบบองครวม มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับดี และมีคาดัชนีความสอดคลอง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งน้ีเปนผลมาจากมีกระบวนการจัดทําและพัฒนาอยางเปนระบบ ทั้งใน
สวนของโครงรางหลักสูตร สื่อ แผนการจัดฝกอบรม และเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล นอกจากนี้ 
จุดเดนคือ มีตัวอยางกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมใหศึกษา มีกิจกรรมให
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณของตนเองและเพื่อนทั้งในดานความรู และประสบการณเก่ียวกับ
การจัดการเรียนสอน การระดมพลังสมอง การอภิปรายกลุม การสะทอนความคิดเห็นจากการปฏิบัติ 
และการมีสวนรวมกําหนดแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งวิธีการฝกอบรมไมมุงเนนหลักการและทฤษฎีแตให
ความสําคัญกับการประยุกตและนําไปใช ทําใหผูรับการอบรมไมเครียดและวิตกกังวล ประเด็นสําคัญ
คือ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทําใหครูเห็นแนวทางและเกิดการเรียนรูไดมากกวา เชนเดียวกับ
แนวคิดที่วา หลักสูตรฝกอบรมที่ดีตองสรางแรงจูงใจในการเรียนรูโดยการใหความรูที่เปนประโยชน 
การนําเสนอเนื้อหาตองเหมาะสม และหัวขอการฝกอบรมตองชัดเจน สามารถนําไปประยุกตใชใน
ระหวางการฝกอบรม รวมทั้งตองมีการประเมินผลและติดตามผล (นิรชรา  ทองธรรมชาติ. 2544 : 
83-95)  รวมทั้งสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานในการจัดการฝกอบรมเพ่ือใหผูใหญเรียนรูไดดีที่วา 
ตองมีการวิเคราะหความตองการจําเปน (Needs Assessment) สรางบรรยากาศแหงความปลอดภัย 
(Safety) สรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูฝกอบรมกับผูเขารับการฝกอบรม สรางการปฏิบัติการและ
มีผลสะทอนกลับ (Reflect) เรียนรูดวยการกระทํา (Learning by Doing) สรางบทบาทที่ชัดเจน 
(Clear Roles) การเรียนรูรวมกันดวยการทํางานเปนกลุม (Teamwork) โดยจัดเปนกลุมเล็กเพ่ือให
เกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความรูสึกปลอดภัย มีลักษณะเปนการชวยเหลือกัน รวมทั้งชวย
สรางความผูกพันระหวางผูเขารับการอบรมกับสิ่งที่ไดเรียนรู (Engagement) (Vella. 1994 : 3-22) 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่วา ตองมีการวิเคราะหหาความ
ตองการจําเปนและความตองการ การกําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค การวิเคราะหงาน 
การกําหนดหัวขอ การกําหนดหลักการ/ทฤษฎีการเรียนรู การกําหนดวิธีการฝกอบรม การกําหนด
ระยะเวลา และการกําหนดวิธีการติดตามผล (สมชาติ  กิจยรรยง. 2544 : 45) และยังสอดรับกับ   
กลยุทธการใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งเนนการพัฒนาวิชาชีพครูในภาพรวมทั้งโรงเรียน เนนการพัฒนา
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 2. หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
ที่พัฒนาขึ้น ชวยใหครูผูสอนท่ีเขารับการฝกอบรมมีทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบ
องครวม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม และความคิดเห็นตอหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนด โดยหากพิจารณาแตละดานพบวา ดานทักษะครูผูสอน
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมในวงรอบ    
ที่ 2 มากกวาวงรอบที่ 1 โดยมีการใชกิจกรรมเพื่อการมีปฏิสัมพันธ กิจกรรมเพื่อการประยุกตใช 
กิจกรรมเพื่อการใชกระบวนการ กิจกรรมเพื่อการสรางความรู และกิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหว 
เรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุดตามลําดับ และครูผูสอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรม    
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมในวงรอบที่ 2 อยูในระดับสูง ในขณะที่วงรอบท่ี 1 อยูใน
ระดับปานกลางเทาน้ัน สําหรับดานความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ พบวา ครูผูสอนมีความรู
เก่ียวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม และดานความคิดเห็น 
พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมทั้ง 3 ดานไดแก ดานปจจัยปอน ดานกระบวนการ 
และดานดานผลผลิต และโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนผลมาจากการที่ผูเขารับการฝกอบรมมี
สวนรวมในกระบวนการฝกอบรม การฝกอบรมที่เนนการลงมือปฏิบัติ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดสะทอน
ผลการเรียนรูและการปฏิบัติเพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสมและสามารถ
นําไปปฏิบัติจริงได ซึ่งประสิทธิภาพดังกลาวเปนผลจากการใชแนวคิดและหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) เปนหลักในการจัดฝกอบรม สอดคลองกับลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ที่วา กระบวนการน้ีเปนการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นกวาที่เปนอยู 
เปนการเนนที่หนาที่ของบุคคล ความสัมพันธของมนุษยและจริยธรรม เก่ียวของกับประสิทธิภาพ
การทํางานของคน แรงจูงใจ ความสัมพันธและความเปนอยูที่ดี เนนการวิเคราะหงาน มีเปาหมาย
เพ่ือการปรับปรุงหนาที่และการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
องคกร มีสวนเกี่ยวของกับการวางแผน การกําหนดนโยบาย และแนวทางที่จะนําไปใชในระบบที่
ดําเนินอยู และเปนการใหความสนใจกับการแกปญหา (Cohen and Manion.  1980 : 175 – 176) 
กระบวนการนี้มุงปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจําใหดีขึ้น เปนการทํางานของกลุม และใช
การปรึกษาหารือ รวมมือทํางาน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบัติตามแนวทางที่กลุมกําหนด 
ใชสะทอนการปฏิบัติ โดยประเมินตรวจสอบทุกขั้นตอน เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติใหเปนไปตาม
จุดมุงหมาย และเปนกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยบุคคลที่เก่ียวของนําความคิดเชิงนามธรรม
มาทดลองฝกปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติซึ่งเปนการทดสอบแนวคิดน้ันวาถูกหรือผิด (ยาใจ  
พงษบริบูรณ.  2537 : 13) นอกจากนี้สอดคลองกับผลการนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช
เพ่ือการพัฒนาครูประจําการทั้งดานการจัดทําแผน และการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญที่
พบวา ครูผูสอนมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีความพึงพอใจ 
และไดรับความรูนําไปใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี 
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สวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ (สุชาติ  หม่ืนจิตร. 2547 : 74-75 ; พยอม หม่ืนจิตร.  
2547 : 73) ครูผูสอนมีความรูความเขาใจในกระบวนการเขียนแผนการสอน โดยมีการวางแผน   
และการเตรียมการสอนอยูในระดับมาก (ลักขณา  เตียระกุล. 2546 : 103 – 104 ; เดชา  รวมใหม.  
2547 : 138 – 139) ครูกระตือรือรนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ    
มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาตนเอง มีความพรอมเพรียงและตรงตอเวลาการเขาฝกอบรม สนใจ
ฝกอบรม กลาซักถามปญหาในการจัดการเรียนการสอน ในหองเรียนพบวา ครูผูสอนมีการนํา
เทคนิคการสอนในหลายรูปแบบทั้งการใชเกม เพลง กิจกรรมกลุม มาประยุกตใชไดเหมาะสมกับ
บทเรียน มีกิจกรรรมการสอนนอกหองเรียน การสอนแบบรวมมือกันของครู นักเรียนและเพื่อน
นักเรียน มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของนักเรียน  มีการสรางบรรยากาศ
ของการเรียนไมใหนาเบื่อ มีการเตรียมการสอนลวงหนากอนเขาสอน ครูมีความเชื่อม่ัน กระตือรือรน
ในการเตรียมการสอน นักเรียนมีความสนุกสนานและตื่นตัวในการเรียนรู ใหความสนใจ กลาพูด 
กลาแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีการตอบโตกับเพื่อภายในกลุม กระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
และอยากมาโรงเรียน (ศิริวัฒน  คําศรีสุข. 2547 : 68 - 70)  
 อยางก็ตามครูผูสอนที่เขารับการฝกอบรมยังมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรม      
การเรียนรูในบางดานต่ํากวาเกณฑที่กําหนด เชน การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรู การจัดกิจกรรม
เพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อการใชกระบวนการ เน่ืองจากสาเหตุหลาย
ประการ ไมวาจะเปนการวางแผนและจัดกิจกรรมเหลาน้ีจําเปนตองมีเวลาสําหรับการเตรียมกิจกรรม 
สื่อวัสดุอุปกรณ รวมทั้งตองมีแหลงเรียนรูที่สัมพันธและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งตอง
ไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอจากโรงเรียน หนวยงานที่เก่ียวของ การมีระยะเวลาจํากัดสําหรับ
ดําเนินการฝกอบรม และครูผูสอนมีภารกิจที่ตองปฏิบัติมากเกินไปนอกเหนือจากการสอนปกติ 
 

ขอเสนอแนะ 
 การพัฒนาผูเรียนแบบองครวมจัดเปนรูปแบบการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงสอดคลอง
กับแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ จัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา ผลจากการพัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนแบบ
องครวม สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะได 3 ลักษณะดังนี้ 
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 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยน 

ความคิดที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนครู โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนรูควบคูกับเนื้อหา 
      1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรใหความสําคัญกับการฝกอบรมโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน โดยหนวยศึกษานิเทศกควรเขามามีบทบาทในการใหความรวมมือพัฒนาครูผูสอน หรือ
สนับสนุนสถานศึกษาโดยคํานึงถึงปญหาและความตองการในแตละสถานศึกษาเปนหลัก  
        1.3 สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตนเองใหมากยิ่งขึ้น 
ทั้งน้ีเพราะนโยบายหรือระเบียบตาง ๆ เปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการไดตาม       
ความตองการ 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชปฏิบัติ 
              2.1 การนําหลักสูตรไปใชในการฝกอบรม  
                   2.1.1 หลักสูตรน้ีเหมาะสําหรับการนําไปพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนแบบองครวม สําหรับครูประจําการ และมีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมไมมากเกินไป 
                     2.1.2 การสรางบรรยากาศการฝกอบรมแบบเปด โดยสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรม 
นําเสนอความรู ประสบการณ รวมทั้งไดแสดงความคิดอยางอิสระ ชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ความม่ันใจ เกิดความปลอดภัย และความพึงพอใจตอการอบรมมากขึ้น และประเด็นสําคัญคือ ตองมี
การสรุปสาระที่ไดทุกคร้ัง 
                   2.1.3 ระยะเวลาสําหรับการฝกอบรมควรมีการยืดหยุนตามความเหมาะสม และควร
ดําเนินการฝกอบรมตั้งแตภาคเรียนที่ 1 เพ่ือใหครูผูสามารถวางแผนการจัดการเรียนรูไดเหมาะสม
กับสภาพการจัดการเรียนการสอน   
              2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมที่มีประสิทธิภาพ ครูผูสอน
ควรคํานึงถึงปจจัยดังน้ี 
          2.2.1 ครูผูสอนตองใหความสําคัญทั้งตอกระบวนการเรียนรูและสาระการเรียนรู  โดย
ผูสอนตองมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมซึ่งสนับสนุนใหนักเรียนไดใชกระบวนการเรียนรู
ตาง ๆ เพ่ือใหไดซึ่งความรูหรือสามารถสรางองคความรูตามจุดประสงคการเรียนรูหรือความสนใจใฝรู
ของนักเรียน   
           2.2.2 หากพบวานักเรียนยังขาดทักษะในการสรุปหรือสรางองคความรู ครูผูสอน
ควรจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสรางความรูหลังการจัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู  
           2.2.3 บทบาทของครูผูสอนเพ่ือการจัดการเรียนรูสําหรับการพัฒนาผูเรียนแบบ     
องครวมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
                 1) การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                           2) การจัดหนวยการเรียนรูในลักษณะบูรณาการ 
                 3) การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู 
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                           4) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
                           5) การจัดทําพัฒนาสื่อ/กําหนดแหลงเรียนรู 
                           6) การเตรียมการเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
          2.2.4 กิจกรรมที่ควรนํามาใชเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ประกอบดวย 
                           1) การเรียนรูแบบโครงงาน เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรู 
การสรางองคความรู การไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน การไดเชื่อมโยงหรือบูรณาการ
ระหวางความรู/ทักษะ/ประสบการณกับสิ่งใหม และการมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนอ่ืน 
                           2) การสํารวจธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนเกิด
ความตระหนัก เห็นความสัมพันธ ความเชื่อมโยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 
                           3) การสอบถามจากผูรู/ภูมิปญญา/ผูเชี่ยวชาญ เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณตรง ชวยใหเกิดความรู ทักษะ และการประยุกตใชไดดีกวา ตลอดจนชวย
เสริมสรางคุณลักษณะตามวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในดานมารยาท การรูจักและการวางตัวใหเหมาะสม
กับกาละ เทศะ บุคคล และสถานที่  
                           4) การสืบคนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีทักษะใน
การเรียนรู แสวงหาความรู การสรางองคความรู รวมทั้งมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

         2.2.5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ควรมีกิจกรรม
ครอบคลุมทุกดานในแตละหนวยการเรียนรู  

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
    3.1 การศึกษาความคิดเห็น พัฒนาการ พฤติกรรม เจตคติของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนา

ตามหลักการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
    3.2 กระบวนการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา

และครูผูสอนมากที่สุดคือ การใชโรงเรียนเปนฐาน และเพื่อสนับสนุนใหมีองคความรูดานน้ีมากยิ่งขึ้น 
ควรมีการศึกษาและวิจัยในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

          3.2.1 คุณลักษณะและบทบาทของบุคลากร ลักษณะและโครงสรางขององคกรที่
สอดคลองกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

          3.2.2 รูปแบบและกระบวนการฝกอบรมลักษณะตาง ๆ ของโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
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ปญหาและความสําคัญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญกับการปฏิรูป     

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดเปนหลักการไวในมาตรา 24 ใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เก่ียวของจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหคิดได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546 : 12) หลักการดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ซึ่งเปนการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนทุกคนและทุก
ดาน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ตามความตองการ  ความสนใจ และความพรอมของ
ผูเรียน เปนการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะกับผูเรียน เปดโอกาส ใหผูเรียนไดคนพบวิธีการเรียนรู
และแนวคิดหลัก กระตุนใหผูเรียนคิดในส่ิงที่สนใจ ใชขอมูลใหมเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดหลัก 
วิเคราะห สรุปและจัดระเบียบความรูใหม สงเสริมใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลที่สําคัญ ๆ 
และทันสมัย ทําใหเกิดความรูใหมจากการสังเคราะหและเชื่อมโยงในการฝกกระบวนการคิดอันจะ
นําไปสูการคิดสรางสรรค การสรางโอกาสใหผูเรียนคนพบตนเอง และใหมีการแลกเปลี่ยนทั้งความ
คิดเห็นวิธีการแกปญหา จะเปนการสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูวิธีการแกปญหาไดดีขึ้น และใหผูเรียน
ตระหนักถึงกระบวนการเรียนรูและวิธีการประเมินผลการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2543 :  33) 

ปจจัยสําคัญที่จะชวยพัฒนาผูเรียนแบบองครวม คือ ทักษะการจัดการเรียนการสอนของครู 
เพราะครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการวางแผน ออกแบบการเรียนรู การอํานวยความสะดวก และ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของผูเรียน  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  กระทรวงศึกษาธิการ. 
2543 : 1 ; ถวิล  มาตรเลี่ยม. 2542 : 2 ; ไพฑูรย  สินลารัตน. 2538 : 7) อยางไรก็ตามผลการศึกษา
เก่ียวกับการนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญในการพัฒนาผูเรียนแบบ
องครวมพบวา ครูยังไมสามารถนําหลักการและแนวคิดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียนได ขอมูลที่สะทอนปรากฏการณดังกลาวไดแก ผลการประเมินดานการจัดกระบวนการเรียนรู 
ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง (ประยูร  ผองอําไพ. 2544 : 103)  ดานการใชกิจกรรมการเรียนรู ดานการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช ดานการใหผูเรียนรูจักคิดและศึกษาหาความรูดวยตนเองอยู



 133 

 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนแบบองครวม โดยการพัฒนาครูผูสอนใหมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรม   
การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู และสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดจริง 
 

หลักการ 
 หลักสูตรการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
สําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการตามหลักการดังนี้   
 1. เนนการฝกทักษะดวยการลงมือปฏิบตัใินสถานการณจริง ตั้งแตการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู และการจัดการเรียนรู  
 2. กระบวนการเรียนรูเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม การใหความรวมมือ และชวยเหลือ
กันของผูเขารับการฝกอบรม 
 3. ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็น การสะทอนผลการปฏิบัติและ
กําหนดแนวทางปฏิบัตเิพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู 
 4. คํานึงถึงความตองการของคณะครูเปนหลัก โดยการรวมคิดรวมทาํ สรางความไววางใจ 
การเรียนรูเชิงสถานการณในชั้นเรียน การนําความรูจากกัลยาณมิตรไปปฏิบตัิจริง   
 
เปาหมาย 
 เปาหมายของหลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ีคือ ครูผูสอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 

จุดหมาย 
 หลังการฝกอบรมตามหลักสูตรแลว 
 1. ครูผูสอนมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบ    
องครวมโดยมีกิจกรรมครอบคลุม 5 กิจกรรมหลัก ไดแก  
    1.1  กิจกรรมเพ่ือการสรางความรู   
            1.2  กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ     



 134 

             1.3  กิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย  
             1.4  กิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ 
             1.5  กิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู     
 2. ครูผูสอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
ตามที่วางแผนไว  
 

เนื้อหาสาระ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
1. ความหมายและความสําคัญ  

          2. หลักการและแนวคิด 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
     3.1 กิจกรรมเพ่ือการสรางความรู   
             3.2 กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ     
              3.3 กิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย  
              3.4 กิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ 
              3.5 กิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู     
 44. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 

กระบวนการและกิจกรรมฝกอบรม 
 1. กระบวนการ การฝกอบรมครั้งนี้มีกระบวนการและกิจกรรมดังนี้ 
             1.1 การวางแผน (Plan) การดําเนินงานในขั้นนี้มีจุดประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
การฝกอบรมเพื่อสรางความตระหนักในการพัฒนาตนและวิชาชีพ เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพ่ือทราบขอมูลสําหรับการวางแผนการฝกอบรม
ใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือใหครูผูสอนสามารถวิเคราะหหลักการและแนวคิดการพัฒนาผูเรียน
แบบองครวม โดยมีกิจกรรมคือ พิธีเปด การบรรยายพิเศษ การทดสอบความรูเก่ียวกับทักษะการ
ปฏิบัติวิชาชีพกอนการฝกอบรม การเรียนรูจากใบความรู การปฏิบัติกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากกลุม การวิเคราะหประสบการณ การระดมพลังสมอง  
             1.2 การปฏิบัติ (Act) การดําเนินงานในขั้นน้ีมีจุดประสงคเพ่ือใหครูผูสอนนําแนวคิดและ
หลักการเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมไปประยุกตใช โดยการมอบหมายใหครูผูสอนจัดทํา
แผนการเรียนรูที่มีกิจกรรมสําหรับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
             1.3 การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล (Observe) มีจุดประสงคเพ่ือประเมินการออกแบบ
กิจกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม โดยคณะกรรมการ 3 คน 
เคร่ืองมือประกอบดวย แบบประเมินแผนการเรียนรู และแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
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    1.4 การสะทอนผล (Reflect) ขั้นน้ีมีจุดประสงคเพ่ือทราบผลและแนวทางการปรับปรุง 
แกไขการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม โดยคณะกรรมการ
ประเมินรวมกับครูผูสอนพิจารณาผลที่ไดจากการประเมิน วิเคราะหและรวมกันกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่มีความเปนไปไดตอไป 
 2. กิจกรรม 
             2.1 ทดสอบกอนการฝกอบรม   
             2.2 การฝกอบรมวงรอบที่ 1 
                  2.2.1 การวางแผน (Planning : P) 
                  2.2.2 การปฏิบัติ (Acting : A) 
                  2.2.3 การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล (Observing : O) 
                  2.2.4 การสะทอนผล (Reflection : R) 
             2.3 การฝกอบรมวงรอบที่ 2 
                  2.3.1 การวางแผน (Planning : P) 
                  2.3.2 การปฏิบัติ (Acting : A) 
                  2.3.3 การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล (Observing : O) 
                  2.3.4 การสะทอนผล (Reflection : R) 
    2.4 การสรุปผลการฝกอบรม และกําหนดแนวปฏิบัติ  
             2.5 ทดสอบหลังการฝกอบรม 
             2.6 สอบถามความคิดเห็นหลังการฝกอบรม 
    
สื่อ/แหลงเรียนรูประกอบการฝกอบรม 
 1. หลักสูตรฝกอบรม 
 2. คูมือการฝกอบรม   
 3. เอกสารประกอบการอบรม  ประกอบดวย 
    3.1 ใบความรู  
    3.2 ใบกิจกรรม 
    3.3 เอกสารและตําราทางวิชาการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
          4. คณะครู  ผูบริหาร  และผูวิจัย 
 5. แผนโปรงใสประกอบการบรรยายและเครื่องฉาย 
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การวัดและประเมินผล 
  

สิ่งที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
1. ความรูเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติ ทดสอบ แบบวัดความรู รอยละ 80 
วิชาชีพ    
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ประเมินแผน แบบประเมินแผน รอยละ 80 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรู  
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤต ิ ระดับมาก 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม การสอน กรรมการสอน  
4. ความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรม สอบถาม แบบสอบถาม มีคาเฉลี่ยตั้งแต 
  ความคิดเห็นตอ 3.51 ขึ้นไป 
  หลักสูตรฝกอบรม (ระดับมากขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แนวทางการฝกอบรม 
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แนวทางการฝกอบรม 
 

กระบวนการฝกอบรม 
 การดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตรนี้ ใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 
ซึ่งมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน จํานวน 2 วงรอบ ดังนี้ 

การวางแผน (Plan : P)         1. 
การปฏิบัติ (Action : A)           2. 

          3. การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล (Observation : O) 
  4. การสะทอนผล (Reflection : R) 
 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
 1. ความหมายและความสําคัญ 
 2. หลักการและแนวคิด 
 3. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

กิจกรรมเพ่ือการสรางความรู        3.1 
             3.2 กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ     
              3.3 กิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย  
              3.4 กิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ 
              3.5 กิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู     
 94. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 
กิจกรรมและระยะเวลาในการฝกอบรม 
 ระยะเวลาการดําเนินการฝกอบรม  จําแนกตามกิจกรรมดังนี้ 
 1. พิธีเปด  ประมาณ 30 นาที 
 2. การทดสอบกอนการฝกอบรม  ประมาณ 30 นาที 
  3. กิจกรรมวงรอบที่ 1 
             3.1 การวางแผน  ประมาณ 10 ชั่วโมง 
             3.2 การปฏิบัติ  
             3.3 การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล   ประมาณ 8 สัปดาห 
     3.4 การสะทอนผล  
 4. กิจกรรมวงรอบที่ 2 
             4.1 การวางแผน  ประมาณ 5 ชั่วโมง 
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             4.2 การปฏิบัติ  
             4.3 การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล   ประมาณ 5 สัปดาห 

การสะทอนผล       4.4 
 5. การสรุปและกําหนดเปนแนวปฏิบัติ  ประมาณ  1 ชั่วโมง  
 6. การทดสอบหลังการฝกอบรม  ประมาณ 30 นาที 
 7. การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม  ประมาณ 30 นาที 
 8. พิธีปด  ประมาณ 30 นาที 
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ตารางการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 

วัน เดือน ป กระบวนการ กิจกรรม 

16 ธ.ค. 49 -   วงรอบที่ 1 1. พิธีเปด 
5 ก.พ. 50  2. ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 
  3. การฝกอบรมวงรอบที่ 1 
 1. การวางแผน (P)     3.1 การศึกษาเอกสาร 
      3.2 การวิเคราะหสภาพและความตองการ 
 2. การปฏิบัติ (A)     3.3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
 3. การสังเกตเพื่อเก็บ     3.4 ประเมินแผนการจัดการเรียนรูและสังเกต 
 รวบรวมขอมูล (O) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 4. การสะทอนผล (R)     3.5 สะทอนผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  
  และการจัดการเรียนการสอนโดยครูผูสอนและ 
  คณะกรรมการ 
5 ก.พ. 50 - วงรอบที่ 2 4. การอบรมวงรอบที่ 2 
30 มี.ค. 50 1. การวางแผน (P)     4.1 การนําเสนอปญหาของการจัดการเรียน  
  การสอน   
      4.2 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
      4.3 การกําหนดแนวปฏิบัติ   
 2. การปฏิบัติ (A)     4.4 การนําแนวปฏิบัติไปออกแบบกิจกรรม 
  การเรียนรู 
 3. การสังเกตเพื่อเก็บ     4.5 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู และ 
 รวบรวมขอมูล (O) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 4. การสะทอนผล (R)     4.5 สะทอนผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  
  และการจัดการเรียนการสอนโดยครูผูสอนและ 
  คณะกรรมการ 
  5. การสรุปและกําหนดเปนแนวปฏิบัติ 
  6. การทดสอบหลังการฝกอบรม 
  7. การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  
  ฝกอบรม   
  8. พิธีปด 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แผนการฝกอบรม 
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แผนการฝกอบรม 
กิจกรรมที่ 1  พิธีเปด  (30 นาที) 
 1. จุดประสงค 
    1.1  เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการฝกอบรม 
    1.2  เพ่ือสรางความตระหนักในการพัฒนาตนและวิชาชีพ 
 2. กิจกรรม 
    2.1  ประธานจุดธูปเทียบบูชาพระรัตนตรัย 
             2.2  ผูวิจัยกลาวรายงานความเปนมาของการดําเนินงาน 
    2.3  ประธานกลาวเปดการฝกอบรม  และบรรยายพิเศษ 
 3. สื่อ/เคร่ืองมือ 
             3.1  หลักสูตร 
             3.2  คูมือการฝกอบรม 
             3.3  แผนโปรงใสประกอบการอบรม  
กิจกรรมที่ 2  ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม  (30 นาที) 
 1. จุดประสงค 
             1.1  เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน
แบบองครวม 
    1.2  เพ่ือทราบขอมูลสําหรับการการวางแผนการจัดฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ 
 2. กิจกรรม 
             2.1  ชี้แจงจุดประสงคและวิธีการทดสอบ 
             2.2  ดําเนินการทดสอบ 
             2.3  ตรวจและแจงผลการสอบ         
 3. สื่อ/เคร่ืองมือ 
             3.1  หลักสูตร 
             3.2  คูมือการฝกอบรม 
             3.3  แบบทดสอบ 
กิจกรรมที่ 3  การฝกอบรมวงรอบที่ 1  (8 สัปดาห) 
 1. จุดประสงค 
             1.1  บอกความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและหลักการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
    1.2  นําแนวคิดและหลักการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมไปประยุกตใชไดอยางมี    
ประสิทธิภาพ 
             1.3  ระบุจุดเดนและขอบกพรองของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
แบบองครวมของตนเอง 
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2. กิจกรรม 
             2.1 การวางแผน (5 ชั่วโมง)  มีกิจกรรมประกอบดวย  
                  2.1.1 การศึกษาเอกสาร  (2 ชั่วโมง) 
                          1)  ความหมาย และความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
                          2)  หลักการและแนวคิดสําคัญของการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
                  2.2.2 การวิเคราะหสภาพและความตองการของครูและโรงเรียน (3 ชั่วโมง)        
                         1)  การเสนอปญหาการจัดการเรียนการสอน 
                         2)  การกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
    2.2 การปฏิบัติ  (3 สัปดาห)  โดยการนําแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ไดไปปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู  โดยการเรียนรูจากเพ่ือนครู  ผูวิจัย  และเอกสารที่เก่ียวของ 
             2.3 การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล  (1 สัปดาห)  โดยคณะกรรมการติดตามการนํา
แนวคิดไปสูการปฏิบัติจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู และสังเกตพฤติกรรมการสอน  
    2.4 การสะทอนผล  (ใชเวลาเดียวกับขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล)  โดยคณะกรรมการให
ขอมูลยอนกลับแกครูผูสอน    
 3. สื่อ/เคร่ืองมือ 
             3.1  ใบความรูที่ 1-3 
             3.2  ใบกิจกรรมที่ 1-8 
    3.3  เอกสารและตําราเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
             3.4  แบบสังเกตทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 4  การฝกอบรมวงรอบที่ 2  (5 สัปดาห) 
 1. จุดประสงค 
             1.1  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเองได 
    1.2   นําแนวคิดและหลกัการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมไปประยุกตใชไดอยางมี    
ประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรม 
             2.1 การวางแผน (3 ชั่วโมง)  มีกิจกรรมประกอบดวย  
                  2.1.1 การนําเสนอปญหาของการจัดการเรียนการสอนที่พบ  (1 ชั่วโมง) 
                  2.2.2 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา (1 ชั่วโมง)        
                  2.2.3 การกําหนดแนวปฏิบัติ  (1 ชั่วโมง) 
     2.2 การปฏิบัติ  (3 สัปดาห)  โดยการนําแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ไดไปปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู  โดยการเรียนรูจากเพ่ือนครู  ผูวิจัย  และเอกสารที่เก่ียวของ 
              2.3 การสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล  (1 สัปดาห)  โดยคณะกรรมการติดตามการนํา
แนวคิดไปสูการปฏิบัติจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู และสังเกตพฤติกรรมการสอน  
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      2.4 การสะทอนผล  (ใชเวลาเดียวกับขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล) โดยคณะกรรมการให
ขอมูลยอนกลับแกครูผูสอน    
 3. สื่อ/เคร่ืองมือ 
             3.1  ใบกิจกรรมที่ 9-10 

   3.2  เอกสารและตําราเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    3.3  แบบสังเกตทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 5 การสรุปและกําหนดเปนแนวปฏิบัติ  (1 ชั่วโมง) 
 1. จุดประสงค 
             1.1  แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน แบบองครวม 
             1.2  อภิปรายกระบวนการฝกอบรม  และสรุปผลการเรียนรูได 
          2. กิจกรรม 
              2.1  รวมกันอภิปรายถึงจุดเดน – จุดดอยของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา   
ผูเรียนแบบองครวม 
              2.2  รวมกันกําหนดแนวทางเพื่อการนําไปปฏิบตั ิ
              2.3  รวมกันสะทอนกระบวนการฝกอบรม 
 3. สื่อ/เคร่ืองมือ 
             3.1  ใบกิจกรรมที่ 11-13 
             3.2  ผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน 
             3.3  ผลงานหรือชิ้นงานของครู 
กิจกรรมที่ 6  การทดสอบหลังการฝกอบรม  (30 นาที) 
 1. จุดประสงค 
             1.1  แจงผลการทดสอบหลังการฝกอบรม 
 2. กิจกรรม 
             2.1  ชี้แจงจุดประสงคของการทดสอบ 
             2.2  ดําเนินการทดสอบ 
             2.3  ตรวจและแจงผลการทดสอบ 
 3. สื่อ/เคร่ืองมือ 
             3.1  แผนโปรงใสประกอบการฝกอบรม 
             3.2  แบบทดสอบ 
กิจกรรมที่ 7  การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม  (30 นาที) 
 1. จุดประสงค 
             1.1  ทราบความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตร 
 2. กิจกรรม 
             2.1  ชี้แจงจุดประสงคของการตอบแบบสอบถาม 
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             2.2  ผูเขารับการฝกอบรมตอบแบบสอบถาม 
             2.3  ตรวจและแจงผลการประเมิน 
 3. สื่อ/เคร่ืองมือ 
             3.1  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม 
กิจกรรที่ 8 พิธีปด  (30 นาที) 
 1. จุดประสงค 
             1.1  รายงานผลการฝกอบรม 
             1.2  รวมแสดงความยินดีและขอบคุณ 
 2. กิจกรรม 
             2.1  ผูวิจัยกลาวสรุปผลการฝกอบรม 
             2.2  ตัวแทนผูเขารับการฝกอบรมแสดงความรูสึกตอกระบวนการฝกอบรม 
             2.3  ประธานกลาวปดการอบรม 
 3.สื่อ/เคร่ืองมือ 
             3.1  เอกสารสรุปผลการฝกอบรม 
             3.2  หลกัสูตร 
             3.3  คูมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เอกสารประกอบการฝกอบรม 
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ใบความรูที่ 1 
เร่ือง  ความหมายการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

จุดประสงค 
 1. บอกความหมายของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 2. วิเคราะหเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
คําชี้แจง 
 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนแบบองคตอไปน้ี แลวปฏิบัติกิจกรรมที่ 1-2 
 
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มุงใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือใน   
การพัฒนาทรัพยากรของประเทศใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 5) ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม ซึ่งสอดคลองกับหลักการ แนวคิดและกระบวนการจดัการเรียนการสอนทีย่ดึผูเรยีน
เปนสําคัญนั่นเอง ดวยเหตุที่วา การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการจัดการเรียนรูที่เอาชีวิตจริง
และเงื่อนไขการเรียนรู  การรับรูของผูเรียนเปนตัวตั้ง ผูเรียนมีอิสรภาพท่ีจะไดรับการสงเสริมให
พัฒนาตามศักยภาพของความเปนมนุษย ทั้งจิตใจ รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ผูเรียนได
พัฒนาแบบองครวม ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนรู เรียนรูวิธีการเรียนรู เรียนรูจาก       
การปฏิบัติ  และอยูกับคนอ่ืนอยางมีความสุขเรียนรูตลอดชีวิต  และเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
(สหชาติ  เหล็กชาย.  2545 : 72) 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง  เปาหมายการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

 
จุดประสงค 
 1. บอกความหมายของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 2. วิเคราะหเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 
คําชี้แจง 
 แบงกลุมออกเปน 3 กลุมตามชวงชั้นที่รับผิดชอบ ชวยกันวิเคราะหเปาหมายของ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมแลวแสดงรายละเอียดลงในแผนที่ความคิด 
(ใบกิจกรรมที่ 1) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางพัฒนาการของผูเรียนกับเปาหมายการจัดการ
เรียนรู (ใบกิจกรรมที่ 2)  
 1. การพัฒนาผูเรียนแบบองครวม หมายถึง..................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2. เปาหมายการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 
 
 
 
 
 
                                                                เปาหมาย 

การพัฒนาผูเรียน                                                            
                                                         แบบองครวม 
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ใบกิจกรรมท่ี  2 
เร่ือง  เปาหมายการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

 
จุดประสงค 
 วิเคราะหความสัมพันธระหวางพัฒนาการของผูเรียนกับเปาหมายการจัดการเรียนรูเพ่ือเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 
คําชี้แจง 
 วิเคราะหความสัมพันธโดยโยงความสัมพันธระหวางเปาหมายของการจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมกับพัฒนาการของผูเรียนแตละดานลงในใบกิจกรรมที่ 2 
 

เปาหมายการจัดการเรียนรู  พัฒนาการของผูเรียน 
1. การเสริมสรางความรู  1. ดานรางกาย 
2. การมีปฏิสัมพันธ  2. ดานอารมณ-จิตใจ 
3. การเคลื่อนไหวทางรางกาย  3. ดานสังคม 
4. การใชกระบวนการ  4. ดานดานสติปญญา 
5. การประยุกตใชความรู  5. ดานจริยธรรม 
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ใบความรูที่ 2 
เร่ือง  กิจกรรมการเรียนการสอน 

จุดประสงค 
 ระบุกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนํามาใชสําหรับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 
คําชี้แจง 
 ศึกษาสาระขอ 1-6 และการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู แลวปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3 
 1. ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เปนวิธกีารที่ใหความสําคัญหรือยึดผูเรียนเปนสําคัญโดย
ใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ใชสื่อประสม และกระบวนการกลุม เพ่ือสงเสริมใหการเรียน 
การสอนมีชีวติชวีา นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรม สงเสริมการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ฝกการทํางานกลุม รูจักเคารพสิทธิและความคดิเห็นของผูอ่ืน ฝกความรบัผิดชอบ 

2. บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนที่ประกอบดวยกรอบเนื้อหา สําหรับการศึกษาทําความเขาใจ 
เก่ียวกับสาระการเรียนรู  กรอบกิจกรรม เพ่ือการเรียนรูและตรวจสอบผลการเรียนรู และกรอบเฉลย 
สําหรับการตรวจสอบผลการเรียนรู โดยมีกระบวนการเรียนรูประกอบดวย การทดสอบกอนเรียน 
การเรียนรู และการทดสอบหลังเรียน 

3. บทบาทสมมุติ เปนการสรางสถานการณและบทบาทสมมุติขึ้นจากความเปนจริง เพ่ือให 
นักเรียนไดแสดงออกตามที่ผูเรียนคิดวาควรจะเปน โดยการใหแสดงออกทั้งดานความรู ความคิด 
และพฤติกรรมของผูแสดงมาเปนพื้นฐานในการใหความรู และสรางความเขาใจแกนักเรียน ซึ่งชวย
ใหเขาใจเน้ือหาของบทเรียนอยางลึกซ้ึง และรูจักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการแกปญหาตาง ๆ ได 
อยางเหมาะสม 
 4. โครงงาน เปนการจัดประสบการณการเรียนรู โดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัตใินลักษณะ
ของการศึกษา สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐ คิดคน โดยมีครูเปนผูคอยกระตุน แนะนํา และให
คําปรึกษาอยางใกลชิด มีขัน้ตอนประกอบดวย การกําหนด/เลือกประเด็นปญหา วางแผน/เขียน 
เคาโครง ลงมือปฏิบัติ สรุปผล/เขียนรายงาน และเสนอผล/แลกเปลีย่นเรียนรู  

5. การทดลอง เปนวิธีสอนที่มุงใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควาดวยการทดลอง 
เพ่ือพิสูจนหลักการ ทฤษฎีที่ผูอ่ืนคนพบ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง 
มีทักษะการใชเคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ ฝกการปฏิบัติเพื่อคนควาหาขอเท็จจริงอยางเปนระบบ 
ฝกการสังเกต คิด วิเคราะห สรุป และรายงานผลตามความเปนจริงที่คนพบ  

6. การอภิปราย เปนวิธีการที่มุงใหนักเรียนไดมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
หรือพิจารณาหัวขอที่กลุมมีความสนใจรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือหาคําตอบ แนวทาง หรือเพ่ือ 
แกปญหาใดปญหาหนึ่งรวมกัน เปนวิธีการที่นักเรียนไดคิด ไดทํา ไดแกปญหา และไดฝกการรวมกัน
ทํางานแบบประชาธิปไตย เปนการพัฒนานักเรียนทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะการเรียนรู เชน 
ทักษะการคิด การพูด การฟง การแสดงความคิดเห็น และการทํางานรวมกัน 
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เปาหมายการจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

ชุด
กา
รส
อน

แบ
บศู

นย
 

กา
รเร

ยีน
 

บท
เรีย

นส
ําเร

็จรู
ป 

บท
บา
ทส

มม
ุติ 

โค
รง
งา
น 

กา
รท
ดล
อง

 

กา
รอ
ภิป

รา
ย 

การเสริมสรางความรู       
1. การทบทวนความรูเดิม          
2. การแสวงหาความรู  การรวบรวมขอมูล       
การรวบรวมประสบการณ  √ √  √ √  
3. การศึกษาขอมูล ทําความเขาใจ และสราง       
ความหมายขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ         
โดยใชกระบวนการคิด √  √ √ √ √ 
4. การสรุป จัดระเบียบหรือโครงสรางความรู  √  √ √  
การมีปฏิสัมพันธ       
1. การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ √  √ √ √ √ 
2. การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง       
กายภาพ    √   
3. การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง       
ธรรมชาติ    √   
4. การมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงเรียนรู √ √  √   
การเคลื่อนไหวทางรางกาย   √  √  
การใชกระบวนการ       
1. กระบวนการแสวงหาความรู √ √  √ √  
2. กระบวนการกลุม √  √ √ √ √ 
3. กระบวนการศึกษาดวยตนเอง √ √     
4. กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ √   √ √  
5. กระบวนการทํางาน     √ √ 
การประยุกตใชความรู       
1. การนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ    √   
2. การฝกฝนใหเกิดความชํานาญ  √  √ √  
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ใบกิจกรรมท่ี  3 
เร่ือง  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  วิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแตละดานได 
 2.  รวมกันกําหนดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแตละดานได 
 
คําชี้แจง 
 1. จัดกลุมตามความสนใจ จํานวน 3 กลุม  
 2  แตละกลุมรวมกันศึกษา วิเคราะห  และระบุกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3.  นําเสนอกิจกรรมที่ไดตอที่ประชุม 
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กิจกรรมเพื่อการเสริมสรางความรู 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………………………………… 

 
 
 



 154 

 

กิจกรรมเพื่อการมีปฏิสัมพันธ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………………………………… 
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กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางรางกาย 
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กิจกรรมการใชกระบวนการ 
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กิจกรรมการประยุกตใชความรู 
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ใบกิจกรรมท่ี  4 
เร่ือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

จุดประสงค 
 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 
คําชี้แจง 
 1. เลือกหนวยการเรียนรูที่ยังไมไดจัดการเรียนการสอนมา 1 หนวย 
 2. ดําเนินการวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู ระบุพัฒนาการ และกําหนดกิจกรรม 
การเรียนรูที่จะนํามาใช 
 3. นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมเพ่ือการอภิปรายและทราบแนวทางสําหรับ 
การปรับปรุงแกไข 
 

หนวยการเรียนรูเร่ือง................................ 
 
หนวยยอยที่/เรื่อง จุดประสงคการเรียนรู พัฒนาการดาน กิจกรรมที่นํามาใช 
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ใบความรูที่ 3 
เร่ือง การจัดการเรียนรู 

 
จุดประสงค 
 ระบุพฤติกรรมของการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 
คําชี้แจง 
 1. รวมกันศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมรวมอภิปรายถึงวิธีการ แนวทางการนําไปประยุกตใช ประเด็น
ปญหาและแนวทางการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการจัดการเรียนรู 
 3. นํากิจกรรมที่ออกแบบไว และแนวคิดที่ไดไปใชในการจัดทําแผนการเรียนรู รวมทั้ง
เตรียมตัวจัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่วางแผนไว 
  
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมที่ดี ครูผูสอนควรมีพฤติกรรม 
ประกอบดวย 
 1. จัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

2. เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง  
          3. จัดกิจกรรมและสถานการณเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค  
          4. สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง  
          5. สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอย
ของผูเรียน  
          6. ใชสื่อการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู  
          7. ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิตจริง  
          8. ฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย  
          9. สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเน่ือง  
          10. สรางความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543 : 29-31 ; วชิราพร  มหาวงศนันท. 2547 : 69) 
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ใบกิจกรรมท่ี  5 
เร่ือง การสะทอนผลการออกแบบการเรียนรู 

 
จุดประสงค 
 1.  ระบุขอบกพรองของการวางแผนการจัดการเรียนรู 
 2.  ปรับปรุงแกไขแนวทางการจัดการเรียนรูตามคําแนะนํา และขอสังเกต   
 
คําชี้แจง 
 1.  คณะครูรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู   
 2.  คณะครูนําขอสังเกตไปปรับแนวทางการจัดการเรียนรู 
   
บันทึกผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

หนวยการเรียนรูเรื่อง..............................................อาจารย......................................ผูสอน 
 

จุดเดน ประเด็นทีต่องเพ่ิมเติม/ปรับปรุง/แกไข 
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ใบกิจกรรมท่ี  6 
เร่ือง การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 
จุดประสงค 
 จัดทําแผนการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 
คําชี้แจง 
 1.  เลือกหนวยยอยจากหนวยการเรียนรูที่เคยวางแผนการเรียนรูไวแลว 1 หนวยยอย   
 2.  นํารายละเอียดที่เคยวางแผนไวไปจัดทําหรือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมแผนการจัดการเรียนรู 
 3.  องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด 
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ใบกิจกรรมท่ี  7 
เร่ือง การนําแผนไปใชในการจัดกิจกรรม 

จุดประสงค 
 1.  ระบุขอบกพรองของการจัดการเรียนรู 
 2.  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนํา และขอสังเกต   
 
คําชี้แจง 
 1.  คณะกรรมการรวมกันสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู   
 2.  นําผลจากการสังเกตเสนอที่ประชุม 
   

บันทึกการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
หนวยการเรียนรูเรื่อง.........................................หนวยยอยที่... เรื่อง...................................... 

(สําหรับผูสอน) 
 

ปญหา สาเหต ุ
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ใบกิจกรรมที่  8 
เร่ือง การสะทอนผลการการนําแผนไปใชในการจัดกิจกรรม 

จุดประสงค 
 1.  ระบุขอบกพรองของการจัดการเรียนรู 
 2.  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนํา และขอสังเกต   
 
คําชี้แจง 
 1.  คณะครูรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
แบบองครวม   
 2.  คณะกรรมการรวมกันแสดงความคิดจากขอมูลการสังเกตพฤติกรรมการสอน 
 3.  คณะครูและคณะกรรมการรวมกันกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเพือ่การนําไปใชในการ
จัดการเรียนรู 
 

ปญหา แนวทางการแกปญหา 
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ใบกิจกรรมท่ี  9 
เร่ือง การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 
จุดประสงค 
 จัดทําแผนการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 
คําชี้แจง 
 1. เลือกหนวยยอยจากหนวยการเรียนรูที่ยังไมไดจัดการเรียนรูมา 1 หนวยยอย   
 2. จัดทําหรือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม 
 3. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด 
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ใบกิจกรรมท่ี  10 
เร่ือง การนําแผนไปใชในการจัดกิจกรรม 

จุดประสงค 
 1.  ระบุขอบกพรองของการจัดการเรียนรู 
 2.  กําหนดแนวทางแกไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
 
คําชี้แจง 
 1.  หลังการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแลว คณะกรรมการและครูผูสอนรวมกัน   
พิจารณาขอบกพรอง และสรุปแนวทางการแกไขขอบกพรอง 
 2.  ครูผูสอนนําขอบกพรองและแนวทางของตนเสนอที่ประชุม   
 

บันทึกการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
หนวยการเรียนรูเรื่อง.........................................หนวยยอยที่... เรื่อง...................................... 

(สําหรับผูสอน) 
 

ขอบกพรอง แนวทางการแกไขขอบกพรอง 
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ใบกิจกรรมที่  11 
เร่ือง การสะทอนผลการการนําแผนไปใชในการจัดกิจกรรม 

จุดประสงค 
 1. ระบุปญหาของการจัดการเรียนรู 
 2. สรุปแนวทางการแกปญหา   
 
คําชี้แจง 
 1. คณะครูรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
แบบองครวม   
 2. คณะกรรมการรวมกันแสดงความคิดจากขอมูลการสังเกตพฤติกรรมการสอน 
 3. คณะครูและคณะกรรมการรวมกันกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเพือ่การนําไปใชในการจัด 
การเรียนรู 
 

ปญหา แนวทางการแกปญหา 
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ใบกิจกรรมท่ี  12 
เร่ือง ปญหา  สาเหตุและแนวทางปฏิบัติ 

 
จุดประสงค 
 1.  ระบุปญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 2.  ระบุสาเหตุของปญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
ได 
          3.  รวมกันกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได 
 
คําชี้แจง 

1.  สํารวจปญหาท่ีพบจากการนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบ
องครวมไปปฏิบัติ  แลวบันทึกลงในตารางขอ 1 
 2.  รวมกันอภิปรายและวิเคราะหสาเหตขุองปญหาทีพ่บ  แลวบันทึกลงในตารางขอ 2 
 3.  รวมกันกําหนดแนวทางเพื่อการนําไปปฏิบตัิ  แลวบนัทึกลงในตารางขอ 3 
 
1.  ปญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

กิจกรรม ปญหา 
1. กิจกรรมเพ่ือการสรางความรู  
  
  
2. กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ  
  
  
3. กิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย  
  
  
4. กิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ  
  
  
5. กิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู  
  
  

 



 168 

2. วิเคราะหสาเหตุของปญหา 
ปญหา สาเหต ุ

  
  
  
  
  
  
  
 
3. แนวทางปฏิบัติ 

กิจกรรม แนวทางปฏบิตั ิ
1. กิจกรรมเพ่ือการสรางความรู  
  
  
2. กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ  
  
  
3. กิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย  
  
  
4. กิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ  
  
  
5. กิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู  
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ใบกิจกรรมท่ี  13 
เร่ือง  สรุปและกําหนดแนวปฏิบตัิ 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.  แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
แบบองครวมได 
          2.  อภิปรายกระบวนการฝกอบรมได 
 3.  สรุปผลการเรียนรูได 
คําชี้แจง 

แลกเปล่ียนเรียนรูเ ก่ียวกับประสบการณการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน       
แบบองครวมกับเพ่ือนแลวสรุปรายละเอียดลงในตาราง  
 

ความหมาย หลักการและแนวคิด กิจกรรมการเรียนการสอน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือการวิจัย 
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แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 
ฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัตวิิชาชพีเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

--------------------------------- 
คําชี้แจง  โปรดขีดเคร่ืองหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมี 5 ระดับ 
ดังนี้ 
   -  มีความเหมาะสมมากที่สุด  ให  5  คะแนน 
   -  มีความเหมาะสมมาก        ให  4  คะแนน 
   -  มีความเหมาะสมปานกลาง ให  3  คะแนน 
   -  มีความเหมาะสมนอย        ให  2  คะแนน 
   -  มีความเหมาะสมนอยที่สุด  ให  1  คะแนน 
 

ระดับความเหมาะสม 
ประเด็นการประเมิน 

5 4 3 2 1 
หมายเหต ุ

1. ปญหาและความสําคัญของหลักสูตร       
   1.1 มีความสมเหตุสมผล       
   1.2 สอดคลองกับสภาพจริง       
   1.3 มีความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตร       
2. หลักการของหลักสูตร       
   2.1 ความเปนไปได       
   2.2 การนําไปใชจริง        
   2.3 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน       
3. เปาหมายของหลักสูตร       
   3.1 มีความเปนไปได       
   3.2 มีประโยชน       
   3.3 เหมาะกับผูเขารับการอบรม       
4. จุดหมายของหลักสูตร       
   4.1 มีความชัดเจน       
   4.2 ครอบคลุม       
   4.3 มีความเปนไปได       
   4.4 เหมาะกับผูรับการอบรม        
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ระดับความเหมาะสม 
ประเด็นการประเมิน 

5 4 3 2 1 
หมายเหต ุ

5. เน้ือหาของหลักสูตร       
   5.1 ครอบคลุมสาระทีต่องการ       
   5.2 กระชบัไดสาระที่จําเปน       
   5.3 เหมาะกับผูรับการอบรม       
6. กิจกรรมการฝกอบรม       
   6.1 มีความเปนไปได       
   6.2 เรียงตามลําดับขั้นตอน       
   6.3 เสริมสรางการบรรลจุุดประสงค       
   6.4 เหมาะสมกับระยะเวลา       
   6.5 เหมาะกับผูเขารับการอบรม       
7. สื่อประกอบการอบรม       
   7.1 สนับสนุนใหบรรลุจุดประสงค       
   7.2 เหมาะกับการนําไปใช       
   7.3 เหมาะกับผูเขารับการอบรม       
8. การประเมินผลหลักสูตร       
   8.1 ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคได       
   8.2 ครอบคลุมสิ่งที่ตองการประเมิน       
   8.3 มีความเปนไปได       
 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 1.  ปญหาและความสําคญั..................................................................................................................………………………………………… 

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

          2.  หลักการของหลักสูตร.................................................................................................................................…………………...…………… 

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

          3.  เปาหมายของหลักสูตร...................................................................................................................………………………………………… 

 
……………………........................................................................................................................................………………………………………………………………………………… 
 
……………………........................................................................................................................................………………………………………………………………………………… 
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          4.  จุดประสงคของหลักสูตร.................................................................................................................................…………………………… 

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

          5.  เน้ือหาของหลักสูตร.....................................................................................................................…………………………………………… 

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

          6.  กิจกรรมการฝกอบรม................................................................................................................................………………………………… 

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

 7.  สื่อประกอบการฝกอบรม.................................................................................................................................………………………… 

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

 8.  แหลงเรียนรูประกอบการฝกอบรม.......................................................................................................………………………… 

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

 9.  การประเมินผลหลักสูตร.............................................................................................................................……………………………… 

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

 10.  อ่ืน ๆ .................................................................................................................................…………………………………………………………………… 

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

 
      ลงชื่อ……………………….….ผูประเมิน 
           (………………………………….) 
      วันที…่…เดือน………………..พ.ศ………. 
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แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตร 
ฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัตวิิชาชพีครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

--------------------------------- 
คําชี้แจง  โปรดขีดเคร่ืองหมาย  / ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมี 3 ระดับ 
ดังนี้ 
   - แนใจวาสอดคลองให  +1  
            - ไมแนใจวาสอดคลองให  0 
            - แนใจวาไมสอดคลองให  -1 
 

ความสอดคลอง ขอ รายการประเมิน 
+1 0 -1 

หมายเหต ุ

1 ปญหาและความสําคัญกับหลักการของหลักสูตร… …. …. ….  
2 ปญหาและความสําคัญกับเปาหมายของหลักสูตร.. …. …. ….  
3 ปญหาและความสําคัญกับจุดประสงคของหลักสูตร …. …. ….  
4 หลักการกับจุดประสงคของหลักสูตร……………... …. …. ….  
5 หลักการกับกิจกรรมการฝกอบรม………………… …. …. ….  
6 หลักการกับการประเมินหลกัสูตร………………… …. …. ….  
7 เปาหมายกับจุดประสงคของหลักสูตร……………. …. …. ….  
8 จุดประสงคกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร………….. …. …. ….  
9 จุดประสงคกับกิจกรรมการฝกอบรม……………… …. …. ….  
10 จุดประสงคกับการประเมินผลหลักสูตร…………... …. …. ….  
11 เน้ือหากับกิจกรรมการฝกอบรม………………….. …. …. ….  
12 เน้ือหากับสื่อประกอบการอบรม………………….. …. …. ….  
13 เน้ือหากับการประเมินผลหลักสูตร……………….. …. …. ….  
14 กิจกรรมการฝกอบรมกับสื่อประกอบหลักสูตร…… …. …. ….  
15 กิจกรรมการฝกอบรมกับการประเมินผลหลักสูตร.. …. …. ….  
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ............................................................................................................................................................................................................………………………………………… 
 
……………………..................................................................................................................................................………………………………………………………………………………… 
 
……………………..................................................................................................................................................………………………………………………………………………………… 

      ลงชื่อ……………………….….ผูประเมิน 
           (………………………………….) 
      วันที…่…เดือน………………..พ.ศ………. 
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แบบสัมภาษณครูผูสอนเก่ียวกับความตองการพัฒนาทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

 
ชื่อผูใหสัมภาษณ...........................................................................ตําแหนง............................. 
วัน เดือน ปทีส่ัมภาษณ...........................................................เวลา......................................... 

-------------------------------- 
คําชี้แจง  
 แบบสัมภาษณนี้ใชสําหรับสัมภาษณครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใน 3 ประเด็น คือ สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการพัฒนาตนเอง
เก่ียวกบัการจัดการเรียนรู 
  
ตอนที่ 1 สภาพปจจุบัน 
 1. ทานมีความรูความเขาใจในแนวคิดหรือหลักการจัดการเรียนรูทีส่นับสนุนใหนกัเรียน     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มากนอย
เพียงใด  
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 2. ทานเรียนรูเก่ียวกบัแนวคิดหรือหลักการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ดวยวธิีการใด มากนอยเพียงใด  
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 3. ทานม่ันใจในการนําแนวคิดหรือหลักการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไปใชหรือไมอยางไร 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 4. กิจกรรมการเรียนรูที่ทานนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูมีอะไรบาง และใชกิจกรรม
เหลาน้ันเพื่อจุดประสงคอะไร 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 5. คุณภาพของนักเรียนทีท่านสอนเปนอยางไร ทานพึงพอใจหรือไมอยางไร 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
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 6. หากทานเคยเขารับการอบรมหรือพัฒนาเก่ียวกบัการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช 2542 ที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น ทานมีความพึงพอใจมากนอย
เพียงใด เพราะเหตใุด 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 ปญหา 
 1. ปญหาที่ทานพบเก่ียวกับออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูมีอะไรบาง มากนอยเพียงใด 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
  2. ทานมีปญหาในการแสวงหาความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาตนเองดานการจัด  
การเรียนรูหรอืไม อยางไร 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
ตอนที่ 3 ความตองการ 
 1. ทานตองการพัฒนาเองดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม อยางไร 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 2. ทักษะทีเ่ก่ียวของกับการจัดการเรียนรูที่ทานมีความตองการในการพัฒนามากที่สุดคือ
ทักษะอะไร และเพราะเหตใุด 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 3. วิธีการทีท่านม่ันใจวาชวยใหทานเกิดการเรียนรู และมีทักษะการจัดการเรียนรูมากที่สุด
คืออะไร เพราะเหตใุด 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
 
ชื่อผูสอน............................................................ตําแหนง........................................................ 
คําชี้แจง โปรดขีดเคร่ืองหมาย / ลงในชองผลการประเมินโดยพิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ขอคิดเห็น/ 
 มี ไมมี ขอเสนอแนะ 

กิจกรรมเพ่ือสรางความรู    
1. ทบทวนความรูเดิม    
2. การแสวงหาความรู  การรวบรวมขอมูล  และ    
การรวบรวมประสบการณ    
3. การศึกษาขอมูล  ทําความเขาใจ  และสราง    
ความหมายขอมูลหรือประสบการณ    
4. การสรุปจัดระเบียบหรือโครงสรางความรู    
5. การแสดงออกในสิ่งที่เรียนรู    
กิจกรรมเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ      
1. การมีปฏิสัมพันธกับบคุคลตาง ๆ    
2. การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ    
3. การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ    
4. การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานส่ือและ    
แหลงเรียนรู    
กิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวทางรางกาย           
กิจกรรมเพ่ือการใชกระบวนการ    
1. กระบวนการแสวงหาความรู    
2. กระบวนการกลุม    
3. กระบวนการศึกษาดวยตนเอง    
4. กระบวนการจัดการ    
5. กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ    
6. กระบวนการทํางาน    
กิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู    
1. การนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ    
2. การฝกฝนใหเกิดความชํานาญการ    
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
                                                              ลงชื่อ……………………….….ผูประเมิน 
           (………………………………….) 
      วันที…่…เดือน………………..พ.ศ………. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
ชื่อผูสอน.......................................................................................ตําแหนง............................. 
หนวย/เรื่อง................................................วัน เดือน ป..............................เวลา....................... 
 

 ระดับการปฏบิัต ิ
รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
 (5) (4) (3) (2) (1) 
1. จัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจ       
และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู      
2. เอาใจใสผูเรียนเปนรายบคุคล และแสดงความ      
เมตตาตอผูเรยีนอยางทั่วถงึ      
3. จัดกิจกรรมและสถานการณเพ่ือสงเสริมให      
ผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค      
4. สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝก      
ปรับปรุงตนเอง      
5. สงเสริมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูจากกลุม       
6. ใชสื่อการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา       
และการคนพบความรู      
7. ใชแหลงเรยีนรูที่หลากหลายและเชื่อม      
ประสบการณกับชีวติจริง      
8. ฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถ ี      
วัฒนธรรมไทย      
9. สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียน      
อยางตอเน่ือง      
10. มีความสมัพันธที่ดีกับผูเรียน      

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
                                                              ลงชื่อ……………………….….ผูประเมิน 
           (………………………………….) 
      วันที…่…เดือน………………..พ.ศ………. 
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แบบวัดความรูเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพครู 
เพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

--------------------------------- 
คําชี้แจง  
 1.  แบบทดสอบมีทั้งหมด  30  ขอ   
 2.  ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 
 3.  เวลาที่ใชในการทดสอบ  30  นาที 
 
1. เปาหมายของการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมคือ 
     ก.  เปนบคุคลที่อยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 
     ข.  เปนบคุคลที่มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค 
     ค.  เปนบคุคลทีป่ระสบความสําเร็จในชีวติ 
     ง.  เปนบคุคลที่มีความสมบูรณ   
2.  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมใหความสาํคัญกับองคประกอบใด    
มากที่สุด 
     ก.  เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู   
     ข.  กิจกรรมการเรียนรู 
     ค.  กระบวนการเรียนรู 
     ง.  เน้ือหา 
3. ขอใดไมใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบองครวม 
     ก.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนนําความรูไปใช 
     ข.  จัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียนทุกคน 
     ค.  ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูจากกลุม 
     ง.  ผูเรียนไดฝกคน  รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
4.  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวมจําเปนหรอืไมที่ตองทบทวน 
ความรูเดิม 
     ก.  จําเปน  เพราะเปนหลักการสอน 
     ข.  จําเปน  เพราะชวยเสริมสรางความรู  
     ค.  ไมจําเปน  เพราะนกัเรียนเกิดการเรียนรูมาแลว 
     ง.  ไมจําเปน  เพราะนกัเรียนจะเบื่อหนายกิจกรรมการเรียนรูตอไป 
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5.  ครูควรใชกิจกรรมใดสําหรับการแกปญหานักเรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่
สถานศึกษากําหนด 
     ก.  การใชกระบวนการ 
     ข.  การสรางความรู 
     ค.  การมีปฏิสัมพันธ 
     ง.  การประยุกตใชความรู 
6.  เพราะเหตใุดจําเปนตองใชกิจกรรมเพ่ือการประยุกตใชความรู 
     ก.  เพ่ือใหนักเรียนมีความม่ันใจและมีทักษะในการนําความรูไปใช  
     ข.  เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา 
     ค.  เพื่อใหนักเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค 
     ง.  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู   
7.  ลักษณะกจิกรรมใดที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมมากที่สุด 
     ก.  วิเคราะหผูเรียน  สอน  ประเมินผล  
     ข.  จัดการเรียนรู  ประเมินผล  และซอมเสริม  
     ค.  จัดกิจกรรมใหนักเรยีนปฏิบตัิ  เรยีนรูวธิีการเรียนรู  เรียนรูจากกิจกรรม 
     ง.  วิเคราะหหลักสูตร  วิเคราะหผูเรียน  จัดทําหนวยการเรียนรู  จัดกิจกรรมและประเมินผล 
8.  กิจกรรมใดที่มีสวนเสรมิสรางการสืบคน รวบรวม และสรางสรรคความรูของผูเรียน 
     ก.  โครงงาน 
     ข.  แบบฝกหัด  
     ค.  การเลาประสบการณ 
     ง.  การเขยีนอัตชวีประวัต ิ
9.  กิจกรรมพัฒนากลามเน้ือเล็กเหมาะกับนักเรียนระดับใดมากที่สุด 
     ก.  ปฐมวยั 
     ข.  ชวงชัน้ที่ 1 
     ค.  ชวงชัน้ที่ 2 
     ง.  ทุกระดับ 
10. ขอใดเปนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การขยายพันธุสตัว  โดยใชศนูยการเรียน  
     ก.  การสรางความรู 
     ข.  การประยุกตใชความรู 
     ค.  การสรางและประยกุตใชความรู    
     ง.  การสรางความรูและการมีปฏิสัมพันธ 
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11.  การจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  ควรใชกิจกรรม
ใดเปนหลัก 
     ก.  การสรางความรู 
     ข.  การประยุกตใชความรู 
     ค.  การมีปฏิสัมพันธ 
     ง.  การใชกระบวนการ 
12. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมใดมากที่สุด        
     ก.  การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ 
     ข.  การมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงเรยีนรู 
     ค.  การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
     ง.  การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ 
13. ขอใดเปนเปาหมายหลกัของการใชกิจกรรมศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
     ก.  เสริมสรางกระบวนการเรียนรู 
     ข.  พัฒนาความรู 
     ค.  เสริมทักษะการคิด 
     ง.   พัฒนาทักษะการเรียนรู 
14. หากพบวานักเรียนขาดความรูพ้ืนฐานที่จําเปนควรใชกิจกรรมใด 
     ก.  การสรางความรู 
     ข.  การประยุกตใชความรู 
     ค.  การสรางและประยกุตใชความรู    
     ง.  การสรางองคความรูและการมีปฏิสัมพันธ 
15. การกําหนดหรือใชสถานการณตาง ๆ เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาดานใด 
     ก.  การประยุกตใชความรู 
     ข.  การใชกระบวนการ    
     ค.  การสรางความรู 
     ง.  การมีปฏิสัมพันธ 
 
ใชขอความตอไปน้ีตอบคําถามขอ 16 - 20 
      ก. การทําแบบฝกหัด 
      ข.  การจัดทํารายงาน  
      ค.  การสอบถามภูมิปญญาทองถิ่น   
      ง.  การเลนเกม 
      จ.  การทดลองทางวทิยาศาสตร 
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16.  ขอใดเปนกิจกรรมหลักเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ 
17.  ขอใดเปนกิจกรรมหลักเพ่ือการประยุกตใชความรู 
18.  ขอใดเปนกิจกรรมหลักเพ่ือการใชกระบวนการ 
19.  ขอใดเปนกิจกรรมหลักเพ่ือการเคลือ่นไหวทางรางกาย 
20.  ขอใดเปนกิจกรรมหลักเพ่ือการสรางความรู 
21.  ผลการประเมินปลายปพบวา นักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ยังไมสามารถตอบคําถาม   
และสรุปขอคดิจากการอานเรื่องที่กําหนดใหได ทานจะแกปญหานี้ดวยกิจกรรมใด 
      ก.  การฝกทักษะ       
      ข.  การแสวงหาความรู      
      ค.  การสรางองคความรู   
      ง.  การทบทวนความรูเดิม   
22.  ผลการวิเคราะหสาเหตทุี่นักเรียนหาคําตอบจากโจทยปญหาคณิตศาสตรไมได พบวา 
นักเรียนขาดทักษะการคิดคํานวณ  สื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับการแกปญหาน้ีคือ 
สิ่งใด 
      ก.  บัตรเนื้อหา    
      ข.  แบบฝกหัด    
      ค.  หนังสือเรียน 
      ง.  เกมคณิตศาสตร 
23.  จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับสูงสําหรับการสอนซอมเสริม แตครูขาดทักษะการจัดทํา ควรนาํส่ือชนิดใดมาใชแทน              
      ก.  ศูนยการเรียน   
      ข.  บทเรยีนโปรแกรม    
      ค.  หนังสือสงเสริมการอาน 
      ง.  เอกสารประกอบการเรียนรู 
24.  หลังจากการจัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูแลว ครูจะใหนักเรียนจัดทําผังความคดิ ทาน
คิดวากิจกรรมน้ีมีประโยชนอยางไร 
      ก.  เพื่อการสรุปสาระการเรียนรู 
      ข.  เพื่อการไดความรูที่เหมาะสม 
      ค.  เพ่ือการสรุปและจัดระเบียบความรู 
      ง.  เพื่อการนําความรูทีไ่ดไปประยุกตใช 
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25.  ผลการประเมินการจัดทํารายงานของนักเรียนพบวา เน้ือหาที่นาํเสนอมีรายละเอียดที่ไม
ครอบคลุม และบางประเด็นยังคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง กิจกรรมใดที่เหมาะกับการนํามาใช
มากที่สุด 
      ก.  การใชภูมิปญญาทองถิ่น 
      ข.  การเรียนรูแบบโครงงาน 
      ค.  การสืบคนจากอินเตอรเนต็ 
      ง.  การสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรูทีห่ลากหลาย 
26.  รายงานผลการประเมินสถานศึกษาดานผูเรียนพบวา การคิดวเิคราะหอยูในระดับพอใช หาก
ทานเปนผูอํานวยการโรงเรยีนจะแนะนําครูใหใชวธิีการใด 
      ก.  การกําหนดสถานการณเพ่ือการแกปญหา 
      ข.  การสํารวจหรือศึกษาสิ่งแวดลอม    
      ค.  การแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับเพื่อน 
      ง.  การสนทนา ซักถาม 
27.  ผลจากการวิเคราะหนกัเรียนเปนรายบุคคลพบวา เด็กชายแดงขาดทักษะทางสังคม  
ทานจะใชวิธีการใดท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับการปรับเปลีย่นพฤติกรรมนี้ 
      ก.  การใชกลุมสัมพันธ 
      ข.  การใหแรงเสริมทางบวก 
      ค.  การสรางขอตกลงในชั้นเรียน 
      ง.  การอบรมและใหความรูดานพฤตกิรรม 
28.  จากการประเมินความพรอมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ในกจิกรรมสรางสรรคพบวามี
นักเรียนสวนใหญยังขาดความสามารถในการตัด ฉีก ตดิ ปะ สําหรับการสรางชิ้นงาน หากทาน
รับผิดชอบนักเรียนชั้นน้ีทานจะแกปญหาดวยวธิีการใดที่จะชวยพัฒนาผูเรียนดานนีไ้ดมากที่สุด   
      ก.  การแสดงทาทางประกอบเพลง   
      ข.  การฝกโยนลูกบอล    
      ค.  การปนดินนํ้ามัน 
      ง.  การจัดส่ิงของ 
29.  การวิเคราะหผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พบวา 
มีนักเรียน 3 คน  ยังขาดทกัษะในการแยกตัวประกอบ  วิธีการใดสามารถชวยนักเรียนเหลาน้ี 
ไดดีที่สุด 
      ก.  กลุมสืบคนความรู 
      ข.  การแกสถานการณ    
      ค.  การเรียนรูรายบุคคล 
      ง.  การสรุปขั้นตอนการแยกตวัประกอบ 
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30.  คุณครูทีร่ับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระศาสนาตางมีความเห็นตรงกันวา นักเรียน 
สวนใหญไมสนใจเรียนสาระนี้  ทานจะใชกิจกรรมใดเพ่ือการเสริมสรางเจตคติตอการเรียนสาระนี้    
      ก.  กิจกรรมเพ่ือการแกปญหาหรือสถานการณตาง ๆ 
      ข.  กิจกรรมเพื่อการศึกษาและคนหาความรู    
      ค.  กิจกรรมเพ่ือการฝกทักษะการปฏิบัต ิ
      ง.  กิจกรรมเพ่ือการเสริมสรางคุณธรรม 
 
 

----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
1. ง       2. ก      3. ข       4. ข      5. ค       6. ก      7. ค       8. ก      9. ก      10. ง 
11. ข    12. ก     13. ก     14. ก     15. ก     16. ค     17. ก     18. จ     19. ง     20. ข 
21. ค    22. ข     23. ข     24. ค     25. ง      26. ก     27. ก     28. ค     29. ค    30. ก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม 
หลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัตวิิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  

--------------------------------- 
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมี 5 ระดับ 
ดังนี้ 
   -  มีความเหมาะสมมากที่สุด ให  5  คะแนน 
   -  มีความเหมาะสมมาก       ให  4  คะแนน 
   -  มีความเหมาะปานกลาง    ให  3  คะแนน 
   -  มีความเหมาะสมนอย       ให  2  คะแนน 
   -  มีความเหมาะสมนอยที่สุด  ให 1  คะแนน 
 

ระดับความเหมาะสม 
ประเด็นการประเมิน 

5 4 3 2 1 
หมายเหต ุ

1. ดานปจจัยปอน       
   1.1 ความพรอมของผูเขารับการอบรม………….. …. …. …. …. ….  
   1.2 ความพรอมของวิทยากร……………………. …. …. …. …. ….  
   1.3 วิทยากรมีความรอบรู ชัดเจนเน้ือหาที่เสนอ.. …. …. …. …. ….  
   1.4 ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม       
        1) ดานจุดประสงค……………………………  …. …. …. …. ….  
        2) ดานเนื้อหา……………………………….. …. …. …. …. ….  
        3) ดานกิจกรรม……………………………… …. …. …. …. ….  
        4) ดานสื่อและเอกสาร………………………. …. …. …. …. ….  
        5) ดานการวัดและประเมินผล………………. …. …. …. …. ….  
   1.5 ระยะเวลาในการฝกอบรม        
        1) ภาคทฤษฎี……………………………….. …. …. …. …. ….  
        2) ภาคปฏิบตั…ิ…………………………….. …. …. …. …. ….  
   1.6 ความเหมาะสมของสถานที่ฝกอบรม………..  …. …. …. …. ….  
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดานปจจัยปอน 
 
 ............................................................................................................................................................................................................………………………………………… 
 
……………………..................................................................................................................................................………………………………………………………………………………… 
 
……………………..................................................................................................................................................………………………………………………………………………………… 
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ระดับความเหมาะสม 
ประเด็นการประเมิน 

5 4 3 2 1 
หมายเหต ุ

2. ดานกระบวนการ       
   2.1 การอธบิายจุดประสงคการฝกอบรม………...  …. …. …. …. ….  
   2.2 การนําเสนอเน้ือหา………………………….. …. …. …. …. ….  
   2.3 การจัดกิจกรรมแตละขั้นตอน……………….. …. …. …. …. ….  
   2.4 การใชสื่อ อุปกรณ…………………………… …. …. …. …. ….  
   2.5 การประเมินและนําผลมาปรับปรุง………….. …. …. …. …. ….  
   2.6 การใหขอมูลยอนกลบัและการเสรมิกําลังใจ... …. …. …. …. ….  
   2.7 การกระตุนใหผูรับการอบรมใฝรู……………. …. …. …. …. ….  
   2.8 ความชดัเจนในการคลี่คลายประเด็นปญหา... …. …. …. …. ….  
   2.9 ปฏิสัมพันธระหวางวทิยากรกับผูอบรม…… …. …. …. …. ….  
   2.10 ปฏิสัมพันธระหวางผูอบรม………………... …. …. …. …. ….  
   2.11 สัมพันธภาพที่ดีของผูอบรม………………. …. …. …. …. ….  
   2.12 การมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  …. …. …. …. ….  
   2.13 ความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนางาน       
          ของผูอบรม............................................... …. …. …. …. ….  
   2.14 ความเต็มใจชวยเหลือของวิทยากรใน       
          การปฏิบัติงานกลุม/เด่ียว………………….. …. …. …. …. ….  
       

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดานกระบวนการ 
 
 ............................................................................................................................................................................................................………………………………………… 
 
……………………..................................................................................................................................................………………………………………………………………………………… 
 
……………………..................................................................................................................................................………………………………………………………………………………… 
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ระดับความเหมาะสม 
ประเด็นการประเมิน 

5 4 3 2 1 
หมายเหต ุ

3. ดานผลผลติ       
   3.1 ความรู/ทักษะทีไ่ดมีประโยชนตอการพัฒนา       
        งาน…......................................................... …. …. …. …. ….  
   3.2 ความรู/ทักษะทีไ่ดมีประโยชนตอการพัฒนา       
        ผูเรียน......................................................... …. …. …. …. ….  
   3.3 ความรู/ทักษะทีไ่ดสามารถนําปฏิบตัิใน       
        สถานการณจริงได.......................................  …. …. …. …. ….  
   3.4 มีความมั่นใจในการพฒันางานและตนเอง….. …. …. …. …. ….  
   3.5 มีความพึงพอใจในการฝกอบรม…………….. …. …. …. …. ….  
       
 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดานผลผลติ 
 
 ............................................................................................................................................................................................................………………………………………… 
 
……………………..................................................................................................................................................………………………………………………………………………………… 
 
……………………..................................................................................................................................................………………………………………………………………………………… 
 

      ลงชื่อ……………………….….ผูประเมิน 
           (………………………………….) 
      วันที…่…เดือน………………..พ.ศ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
คณะครูที่เขารับการอบรมตามหลักสูตร 
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รายช่ือคณะครูที่เขารับการอบรม 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหนง ระดับชั้นที่รบัผิดชอบ 
1 นางเยาวดี  พันธวิไล ครูชํานาญการ ชั้นประถมศึกษาปที ่1 
2 นางคําพอ  ดีพูน ครูชํานาญการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
3 นางณัฐพร  บญุทว ี ครูชํานาญการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
4 นายสุมิตร  ดีพูน ครูชํานาญการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
5 นายสาธติ  ผลเกิด ครูชํานาญการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
6 นางจินตนา  ชุมสูงเนิน ครูชํานาญการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
7 นางวรรณศรี  ดีพาชู ครูชํานาญการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
8 นางนภิศ  ประสานสุข ครูชํานาญการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
9 นางชุติมา  คาํนึงคง ครูชํานาญการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล                          สันต  ศูนยกลาง 
วัน  เดือน  ปเกิด                   2 ตุลาคม 2506  
สถานที่เกิด                          อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร  
สถานที่อยูปจจุบัน                  67 หมู 4 ตําบลเทนมีย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000 
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน             - 
สถานที่ทํางานปจจุบัน              -  
ประวตัิการศึกษา                    
 พ.ศ. 2529                กศ.บ. การประถมศึกษา 
                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
 พ.ศ. 2535                ศศ.ม. หลักสูตรและการนเิทศ 
                                        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2551                กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
                                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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