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การปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยครูที่มีคุณภาพ เพราะครูเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้การปฏิรูป
การศึกษาประสบความส าเร็จ หน้าที่หลักของครูคือการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวการจัดการศึกษาในหมวดที่ 4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังนั้นการพัฒนาครูจึง
เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการส่งเสริมให้ครูมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถจัดการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพเพ่ือส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาครูประจ าการที่ผ่านมา มักเป็นการพัฒนาโดยการจัดอบรมสัมมนาซึ่งแยกเป็นด้านๆ ไม่
ครอบคลุมทุกประเด็น ผลการอบรมจึงไม่ยั่งยืน เห็นได้จากพฤติกรรมการสอนของครูยังคงเป็นตามแนวปฏิบัติเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสู่การ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 94) ซึ่งมีผลให้ครูผ่านการประเมินมาตรฐาน
ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพียงร้อยละ 50  (อเนก พ.อนุกูลบุตร. 2547: 79 - 81) 

การที่ครูบางส่วนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท าให้ผู้เรียนไม่บรรลุความมุ่งหมายของการศึกษา ทั้งนี้เพราะครูยังไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้สอดคล้องสภาพการณ์หรือบริบทที่แตกต่างไปจากประสบการณ์ที่ครูเคยได้รับมาท าให้เกิดวิกฤติ
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ในตัวผู้เรียน จึงควรมีการทบทวนบทบาทของครูโดยเริ่มจากการทบทวนและปรับแต่งความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการ
เรียนรู้ โดยต้องถือว่าแก่นแท้ของการเรียนคือการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องเปลี่ยนจากยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งหรือที่
เรียกว่า “ผู้เรียนเป็นส าคัญ” 

ดังนั้น ครูต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการเรียนรู้จากการท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และครูจะต้องท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่
ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง (กรมวิชาการ. 2544: 21) 

การคิดไตร่ตรองเป็นกิจกรรมที่ส าคัญมาก ครูสามารถใช้วิธีการคิดไตร่ตรองในการท า ความเข้าใจกับความซับซ้อนของ
กระบวนการเรียนรู้  การคิดไตร่ตรองเกิดขึ้นตลอดเวลาของการเรียนการสอนและหลังจากจบหน่วยการเรียนแล้ว จึงเป็นการตรวจสอบ
กระบวนการและคุณค่าของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อนักเรียน และตรวจสอบผลของการเรียนรู้ ครูจะต้องประเมินสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง เพ่ือเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้วางแผนและคาดการณ์ไว้ (Smith; & Johnson. 1994:65) จึงกล่าวได้ว่าความสามารถคิดไตร่ตรองของ
ครูเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง หากครูได้การพัฒนาการคิดไตร่ตรองย่อมสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น จึงควรพัฒนาความสามารถคิดไตร่ตรองส าหรับครูให้ครอบคลุมทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดไตร่ตรองระดับวิพากษ์ เพราะ
เป็นระดับที่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและสังคมที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ในขณะเดียวกัน การพัฒนาครูเพื่อให้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนจ าเป็นต้องพัฒนาการคิดไตร่ตรองของครู เพ่ือให้ครูสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนโดยครูเองด้วย
การเรียนรู้จากประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนครูและผู้บริหารสถานศึกษาภายในโรงเรียน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

วธิีการวิจัย 

ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มีผู้ร่วมวิจัยคือผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู
วิชาการ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การเขียนบันทึกไตร่ตรองหลังสอน การสังเกตการสอน การสนทนาโต้ตอบ
กลุ่มครู และการวิจัยในชั้นเรียน  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์การคิดไตร่ตรองของครู แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 

2. การด าเนินการพัฒนาครู การพัฒนาครูใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ  เค็มมิสและแม็คแท็ค
การ์ท (Kemmis;& McTaggart. 2000 :150) แบ่งเป็น 3 วงจร ที่ต่อเนื่องกัน ในแต่ละวงจร มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและ
สังเกต และข้ันไตร่ตรอง เป็นกระบวนการพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สถิตินันพาราแมททริกซ์แบบสองกลุ่มสัมพันธ์กันด้วยสถิติทดสอบ
วิลค็อกซัน (The Wilcoxon T Test for Two Related Samples) (Heiman. 2000: 431-432) และการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์กัน (t-test dependent) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
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ผลการวจิัย 

1. ครูมีการคิดไตร่ตรองหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าครูผู้ร่วมวิจัยทุกคนมี
ระดับการคิดไตร่ตรองสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในแต่แต่ละระยะการพัฒนาพบว่าครูมีการเปลี่ยนแปลงการคิดไตร่ตรอง
ในวงจร ที่1 กับวงจรที่ 2 ครูมีพัฒนาการคิดไตร่ตรองเพ่ิมข้ึนทุกคน และครูมีครูหนึ่งคนที่สามารถคิดไตร่ตรองในระดับวิพากษ์ ในวงจรที่ 
2 กับวงจรที่ 3 ครูมีพัฒนาการการคิดไตร่ตรองเป็นระดับวิพากษ์ทุกคน แสดงให้เห็นว่าเมื่อครูได้รับการพัฒนาการคิดไตร่ตรองโดยใช้
เทคนิคการวิจัยปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้ครูมีการคิดไตร่ตรองในระดับที่สูงขึ้นในทุกวงจรการวิจัยปฏิบัติการดังกล่าว  

2. ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
แสดงว่าครูทุกคนเมื่อได้รับการพัฒนาการคิดไตร่ตรองโดยเทคนิคกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้ครูมีพฤติกรรมการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงขึ้นทุกด้าน และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพบว่าครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในทุกด้านอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู  พบว่า
นักเรียนทุกระดับชั้นมีความพึงพอใจหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างนัยมีส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) หลักการในการพัฒนาครู ได้แก่ 1.1) หลักการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือการพัฒนาครูในโรงเรียนที่ครูปฏิบัติงาน โดยบุคลากรภายในโรงเรียนทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีการด าเนินการระยะยาวและต่อเนื่อง 
1.2) หลักการพัฒนาที่เน้นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสถานศึกษาใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการเรียนการสอน 1.3) หลักการพัฒนาตนเองโดยการคิดไตร่ตรองการปฏิบัติงานสอนโดยครูเป็นนักปฏิบัติที่มีการคิด
ไตร่ตรองและเรียนรู้จากสนทนาโต้ตอบ 1.4) หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือตัวแบบของครูที่ได้รับการยกย่อง  และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการสนทนาโต้ตอบกลุ่มครู 2) กระบวนการพัฒนาแบ่งเป็น 3 วงจร คือวงจรที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูสู่การจัดการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วงจรที่ 2 พัฒนาการคิดไตร่ตรองเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและวงจรที่ 3 สร้างนวัตกรรมพฤติกรรม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในแต่ละวงจร มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผนขั้นปฏิบัติและสังเกต และขั้นไตร่ตรอง และ3) การ
ประเมินผล แบ่งการประเมิน เป็น 3 ช่วง คือ ก่อนการพัฒนา ระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนา พฤติกรรมการสอนของครูที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

อภิปรายผล 

1. กระบวนการพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม  

ผลการวิจัยพบว่าครูมีการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงขึ้นหลังการพัฒนาโดยใช้เทคนิค
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นว่ากระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้
พัฒนาการคิดไตร่ตรอง และพฤติกรรมการสอนของครู เพราะกระบวนวิจัยที่เน้นกระบวนการไตร่ตรองด้วยตนเอง (Self-reflection) ใน
ทุกขั้นตอนการวิจัยและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ของการท างาน ขณะเดียวกันยังเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มและเป็นเจ้าของ
การวิจัยร่วมกัน โดยถือว่าทุกคนร่วมกันวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของตน แม้ว่าการวิจัยอาจเริ่มต้นหรือถูกจุดประกายจากนักวิจัยภายนอกก็ตาม  
ทั้งนี้เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการพินิจพิเคราะห์ศักยภาพและคุณค่าในตน มีส่วนร่วมในการจัดการ  ใช้ความรู้ความคิดของตนเพ่ือการ
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เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเรียนรู้ที่จะสะท้อนความคิดและวิพากษ์ตนเองในสิ่งที่ได้กระท าร่วมกัน  (Kemmis ; & McTaggart. 2000: 567-
595)  

ในการวิจัยครั้งนี้การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจัยเป็นกระบวนการที่มีพลังผลักดันให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการคิดไตร่ตรองและ
พฤติกรรมการสอน โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างความตระหนักร่วมกันในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการสอนของครู ทั้งนี้เพราะสร้างความ
ตระหนักแก่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในการร่วมกันวิ เคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในโรงเรียนเพ่ือค้นหาประเด็นที่จะน ามา
พัฒนาโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือคุณภาพผู้เรียนและผู้สอนที่ดีขึ้น  หลังจากเมื่อผู้ร่วมวิจัยเห็นความส าคัญแล้วจึงร่วมกันวางแผนพัฒนา
และค้นหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับผู้ร่วมวิจัย ประการส าคัญของการวิจัยครั้งนี้คือการก าหนดบทบาทของผู้ร่วมวิจัย เนื่องจากการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในสภาพการณ์จริงดังนั้นผู้น าการพัฒนาจึงต้องเป็นผู้ที่เป็นคนใน คือผู้อ านวยการสถานศึกษาซึ่งเป็น
ผู้น าอย่างเป็นทางการในสถานศึกษาอยู่แล้ว  และครูวิชาการเป็นผู้ช่วยผู้น าการพัฒนามาเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มครูและ
ครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาอย่างแท้จริง  ดังนั้นในแต่ละวงจรพัฒนาต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทุกฝ่ายคือ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครูวิชาการและครูผู้สอนที่ร่วมกันเป็นชุมชุนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  

นอกจากนี้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้ครูผู้ร่วมวิจัยเกิดเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปรับ
โครงสร้างความคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน สามารถค้นหาวิธีการสอนแบบใหม่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 การประยุกต์ใช้วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาอยู่ในกระบวนการพัฒนาครูก่อให้เกิดผลดีหลายประการ ดังนี้  
1) ท าให้ข้อค้นพบมีความตรงมากขึ้นเพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ในสภาพการจริงของการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไข

ปัญหาบนพ้ืนฐานของกลุ่มผู้ปฏิบัติที่มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ 
 2) ท าให้สามารถสร้างนวัตกรรมในบริบทของโรงเรียน คือครูสร้างนวัตกรรมทางการสอนโดยการเรียนรู้จากกลุ่มครูในโรงเรียน

เองเพราะการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
3) ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นระหว่างนักวิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ซึ่งผู้วิจัยเป็นก ากับ

ดูแลการจัดการศึกษาและผู้ร่วมวิจัยซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และน าไปสู่ความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาอย่างแท้จริงในสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากการก าหนดประเด็นที่
ต้องการแก้ไขปรับปรุง การวางแผนการปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) การสังเกตการปฏิบัติ (Observe) และการไตร่ตรอง 
(Reflect) จนท าให้สามารถแก้ปัญหาพฤตกิรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 

 
2. ผลของการคิดไตร่ตรองต่อพฤติกรรมการสอนของครู  
ผลการวิจัยพบว่ามีครูมีพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เป็นส าคัญอยู่ใน ระดับพอใช้ขึ้นไปในทุกด้าน จากผลการประเมินพฤติกรรมการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้
และด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการใช้แนวทางการพัฒนาการคิดไตร่ตรองการสอนส่งผลให้ครูมีการ
พัฒนาพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงขึ้น   

รูปแบบการคิดไตร่ตรองในการวิจัยครั้งนี้ค้นพบว่าครูมีการคิดไตร่ตรองการสอนใน 3 ช่วงตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ ก่อน
สอนเป็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูคิดไตร่ตรองการสอนในรูปแบบการประเมินตนเองโดยครูประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเองตรวจสอบความเหมาะสมและคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ท าให้ครูได้ข้อมูลส าหรับปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ขณะ
สอนใช้วิธีการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองและเป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นมาทันทีทันใดกับกิจกรรม ซึ่งกลวิธีคิด
ไตร่ตรองขณะสอนของครูนี้มีความส าคัญยิ่งต่อการปรับปรุงการสอนและความเชื่อของครูดังนั้นเพ่ือให้ครูได้รับข้อมูลที่เพียงพอจึงมีการ
สังเกตจากครูวิชาการและผู้วิจัย และมีการบันทึกวีดีโอในขณะสอน ประการสุดท้ายการคิดไตร่ตรองหลังสอนโดยให้ครูเขียนบันทึก
ไตร่ตรองที่บูรณาการลงในบันทึกหลังสอนเดิมของครู ท าให้ครูมีโอกาสพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  ผลจากการคิดไตร่ตรองตาม
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แนวทางข้างต้นท าให้ครูได้ข้อมูลส าหรับปรับปรุงตนเอง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การสอนของตนเองในหมู่เพ่ือน
ครูด้วยกันเองโดยใช้ข้อมูลจากบันทึกไตร่ตรองหลังสอน การสังเกตการสอน บันทึกสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการสังเกต เกี่ยวกับบทบาท
การสอนของครู พฤติกรรมของครู พฤติกรรมของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน แล้วน ามาสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยเน้นตัวแปรที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและต่อการสอนที่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพของผู้สอน ซึ่งผลการพัฒนาการ
คิดไตร่ตรองการสอนด้วยกิจกรรมข้างต้นท าให้ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากขึ้น  

อนึ่งวิธีการพัฒนาการคิดไตร่ตรองการสอนด้วยการเขียนบันทึกไตร่ตรองหลังสอนพบว่าในวงจรที่ 1 ครูเขียนบันทึกไตร่ตรองได้
ไม่ชัดเจนตามกรอบการคิดไตร่ตรองมีเพียงการคิดไตร่ตรองอยู่ในระดับวิธีการเป็นการบรรยายถึงเรื่องราวทั่วไปในห้องเรียน ผู้เรียนและ
บรรยากาศในชั้นเรียนและระดับปฏิบัติ ครูอธิบายเปรียบเทียบกระบวนการเรียนการสอนหรือวิธีการที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เหตุผลประกอบซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนการพัฒนาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ครูมีการคิด
ไตร่ตรองทั้ง 3 ระดับ แสดงให้เห็นว่าครูสามารถคิดไตร่ตรองด้วยการให้สัมภาษณ์ได้ดีกว่าการเขียนบันทึกไตร่ตรอง ส่วนวงจรที่ 2 และ
วงจรที่ 3 ครูสามารถคิดไตร่ตรองได้ครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ผลดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่าครูไม่คุ้นเคยกับแนวทางการเขียนบันทึก
ไตร่ตรองการสอนให้ครอบคลุมทุกประเด็น ครูที่เขียนบันทึกไตร่ตรองการสอนที่ยังคงเน้นเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ โดยไม่มีการบันทึกสิ่งที่คิดไตร่ตรองที่เกิดขึ้นขณะสอน แม้ว่าครูมุ่งมั่น ที่จะ
แก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดจากห้องเรียนที่ 1 เพ่ือมิให้เกิดขึ้นอีกในห้องเรียนต่อไปหรือพยายามมองทางแก้ปัญหาที่ท าการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด พบว่าครูผู้สอนมีเวลาไม่มากเพียงพอในการเขียนบันทึกไตร่ตรองหลังสอนเพราะครูต้องสอนติดต่อกัน  เวลาที่จะ
ใช้เขียนบันทึกน้อยและทิ้งไว้นานการคิดไตร่ตรองการสอนก็จะลดความชัดเจน นอกจากนี้ครูผู้เข้าร่วมวิจัยต้องท าหน้าที่พิเศษนอกเหนือ
การสอนค่อนข้างมาก ในขณะที่การพัฒนาการคิดไตร่ตรองของครูในครั้งนี้เป็นการพัฒนาครูระหว่างปฏิบัติงานในโรงเรียน แสดงให้เห็น
ว่าการเขียนบันทึกไตร่ตรองอาจไม่เหมาะสมจึงท าให้ครูบางคนไม่สามารถเขียนบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและวิเคราะห์เหตุการณ์ได้
ครอบคลุมทุกประเด็น  

เมื่อครูผู้ร่วมวิจัยได้มีโอกาสสนทนาโต้ตอบกับกลุ่มครูท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นส่งผลการคิดไต ร่ตรองหลังการ
พัฒนาสูงขึ้นทุกคน ครูซึ่งมีการคิดไตร่ตรองระดับวิพากษ์ ที่ครูความสามารถอธิบายเหตุการณ์สอนเชื่อมโยงถึงความเหมาะสมของ
ค่านิยม เป้าหมายและปรัชญาที่เป็นพ้ืนฐานวิธีการสอนหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใช้อยู่กับหลักคุณธรรม จริยธรรม สังคม
ตามสภาพการณ์จริงโดยมองว่าสิ่งที่กระท าอยู่หรือคิดที่จะกระท า มีผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมกับผู้เรียนหรือสังคม  แสดงให้เห็น
ว่าครูสามารถพัฒนาการคิดไตร่ตรองได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการคิดไตร่ตรองของครูเกี่ยวกับเรื่องราวในการสอนของตน ครูจ าเป็นต้องมีการ
สนทนาพูดคุยกับบุคคลอ่ืน เพราะจะช่วยให้ครูรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการสอนของตนในแง่มุมที่ต่างไปจากเดิม ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ครู
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และตระหนักถึงทิศทางในการสอนของตนได้ดียิ่งขึ้น ในการพัฒนาครั้งนี้ครูผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันจึงเอ้ือต่อการที่จะแลกเปลี่ยนการคิดไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วยกันมากขึ้น  คือมีความไว้วางใจ  ยอมรับ
คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน เปิดใจยอมรับมุมมองของครู อ่ืนๆ เข้ามาพิจารณา ยอมรับฟังมุมมองที่แตกต่างและการฟังที่ปราศจากการ
ตัดสินและมีความเอ้ืออาทร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาที่ว่าการสนทนาโต้ตอบ (Dialogue) เป็นกลวิธีที่มีพลังอ านาจใน
การส่งเสริมการคิดไตร่ตรองและการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่มีศูนย์กลางและเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยประสบการณ์ภายในของ
ตนเองและระหว่างบุคคล เป็นกระบวนการของการร่วมพูดคุยและคิดด้วยกันอย่างมีเป้าหมายเพ่ือขยายความคิด สนับสนุนความเข้าใจ 
สร้างความต่อเนื่อง และสามารถสรุปอ้างอิงที่มีความเป็นไปได้ (York-Barr; et al. 2001: 50 citing Bohm.1996 Issacs.1999; 
Vella.1994) 

นอกจากนั้นผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสามารถท าให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน  
ทั้งที่เป็นเพราะครูได้มีโอกาสพิจารณาตัดสินใจก าหนดเนื้อหาในการพัฒนาด้วยตนเองและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ด าเนินการ
ในขณะที่ครูก าลังปฏิบัติงานสอนท าให้ครูสามารถใช้ให้ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นเสมือนผลย้อนให้ครูได้ส ารวจและพัฒนาตนเอง เปิด
โอกาสให้ครูได้เรียนรู้พัฒนาตนเองผ่านการสนทนากลุ่มครูเพ่ือให้ครูพิจารณาหาทางเลือกทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากกว่าการเน้นหา
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ค าตอบที่ถูกต้องและเป็นการเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการ สนับสนุน เฝ้าดู การพัฒนาครูภายในโรงเรียน และ
เมื่อครูในโรงเรียนเดียวกันซึ่งมีความเชื่อและมีปัญหาและประสบการณ์ในการสอนเหมือนกัน ได้มีโอกาสพูดคุยสนทนาในระหว่างกลุ่ม
เพ่ือนจะช่วยให้ครูพัฒนาความเชื่อมั่นในความรู้ในการสอนของตน สนใจที่จะทดลองหาความรู้ใหม่ๆ ด้านการสอน ตลอดจนมองเห็น
หนทางที่จะจัดการกับปัญหาในการสอนของตนให้ดียิ่งขึ้น  

การคิดไตร่ตรองระดับกลุ่มต้องอาศัยผู้น ากลุ่มที่มีความสามารถ ในการวิจัยครั้งนี้มีครูเกียรติยศร่วมอยู่ด้วย ซึ่งพบว่ามีบทบาท
ส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ช่วยสนับสนุนกลุ่มครูในการตัดสินใจปรับปรุงตนเอง นอกจากนี้ขนาดของกลุ่มในการศึกษา
ครั้งนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจอนสัน (York-Bar; et al. 2001: 83 citing Johnson. 1999)  ที่เสนอแนะไว้ว่าขนาดกลุ่มที่ดีอยู่
ระหว่าง 4 -6 คน เพราะครูมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงและเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี   

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. หากต้องศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ ผู้วิจัยควรก าหนดบทบาทผู้ร่วมวิจัยให้ชัดเจนโดยเฉพาะบทบาทผู้น าการพัฒนาซึ่ง
อาจเป็นผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายและต้องร่วมวิจัยได้ตลอดโครงการวิจัยและพัฒนาทักษะเบื้องต้นที่
จ าเป็นส าหรับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการคิดไตร่ตรองการปฏิบัติงานได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการบันทึกและทักษะ
การวิเคราะห์สังเคราะห์และทักษะการตัดสินใจ 

 2. การวิจัยครั้งนี้พบว่าครูผู้ร่วมวิจัยซึ่งเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงขึ้น 
จึงควรวิจัยเพ่ือพัฒนาครูทั้งโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน โดยแบ่งครูเป็นกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือให้ครูทุกคนในโรงเรียน
สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาครูเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน 4 ด้าน คือ การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้และการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่ยังพัฒนาน้อยคือการ
วัดและประเมิน จึงควรมีการวิจัยด้านนี้เพิ่มขึ้น 

 

 


