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ก

คํานํา
การศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ทีม่ ีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและภาษาไทย
ของนักเรียนในโรงเรียนเครือขาย : การประยุกตใชทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ ผลปรากฏวานักเรียนของ
โรงเรียน ศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี ที่เปนโรงเรียนเครือขายของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทยอยูในเกณฑสูง
รวมทั้งผลดานอื่น ที่เกิดจากการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถมไปปรับใช มีความเปลี่ยนแปลงและแตกตางจากเดิมอยางเห็นไดชัด เชน พฤติกรรมใน
การเรียนของนักเรียน คือนักเรียนมีความกระตือรือรน กลาคิด กลาแสดงออก ทํางานเปนกลุม
ฯลฯ ครูมีความสุขในการสอนและเตรียมการสอนเพราะสอนแลวนักเรียนตั้งใจเรียน นักเรียนเขาใจ
บทเรียนงายขึ้น สอนงายขึ้น ทําใหครูไมเหนือ่ ย
ผูวิจัยหวังวาผลงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอครู อาจารยที่สอนในระดับประถมศึกษาหรือ
ผูเกี่ยวของอื่น ๆ สามารถนําไปประยุกตใช หรือเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย รวมทั้งวิชาอื่นๆ ได

ผูชวยศาสตราจารยรงุ อรุณ ลียะวณิชย
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ข

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจัยนี้ไดรับ ทุนวิจัยประจําปง บประมาณ 2558 ผูวิจัยขอขอบคุณคณะครุศาสตร
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ตามจํานวนที่ผูวิจัยประสงค
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ ที่ทานไดใหคําแนะนําในการ
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ในการวิจัยและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
ขอขอบคุณอาจารยนพมาศ วองวิทยสกุล ที่คอยชวยเหลือปรับแกการเขียนรายงานการวิจัย
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบคุณอาจารยแคทลียา ศรีแปลก และอาจารยดร.กีรติ คุวสานนท ที่ชวย
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ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี ซึ่งเปน
โรงเรียนเครือขายของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม และเปนโรงเรียนทีม่ ีความมุงมั่นตัง้ ใจในการ
นํารูปแบบแนวทางและวิธีการที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ใช ไปปรับใชไดอยางเหมาะสมและเห็นผล
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะผูบริหาร อาจารยพี่เ ลี้ยงและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถมฯ ที่อํานวยความสะดวกใหโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการดําเนิน
ไปดวยดี รวมทั้งใหความรูและขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดี
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ผูวิจัย

ค

บทคัดยอ
ผลการใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวของโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและภาษาไทยของนักเรียนใน
โรงเรียนเครือขาย : การประยุกตใชทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย ฝายประถม ที่มีผ ลตอผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนคณิตศาสตรและ
ภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนเครือขาย ประชากรคือนักเรียนโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี
ซึ่งเปนโรงเรียนเครือขายของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ที่นําแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไปปฏิบัติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบบันทึกการสังเกต
โครงการสอนระยะยาว แบบนิเทศการสอน แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและภาษาไทย แบบสัมภาษณผูบริหาร ครู และนักเรียน และแบบวัดความ
พึง พอใจของผูบริหาร ครู นัก เรียน และผูป กครอง การวิเ คราะหขอมูล ใชสถิติแบบ t-test
independent ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนกลุม เกง กลุมกลาง กลุมออน มีคะแนนหลังเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิชา
ภาษาไทยเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนกลุม เกง มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทยหลังเรียนกับ
กอนเรียนไมแตกตางกัน
3. นักเรียนกลุม กลางและกลุม ออน มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ง

Abstract
Effects of using the Teaching and Learning Model of Chulalongkorn
University Demonstration Elementary School on Mathematics and Thai Learning
Achievement of Students in School Network : The theory of perceibutes
The purpose of this study was to study the effect of using the Teaching and
Learning Model of Chulalongkorn University Demonstration Elementary School on
Mathematics and Thai Learning Achievement of Students in School Network.
The subject of the study was Sirimongkolsuksa School Nonthaburi, Chulalongkorn
University Demonstration Elementary School’s School Network, who use
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School’s model.
The
instruments used in this study were the Observation form, Long plan project,
Supervision form, Lesson plans, Mathematics learning achievement test, Thai
language learning achievement test, Structured interview form and Satisfaction
form. Data were analyzed by using t-test independent. The results of this study
were as follows :
1. Students in high ability group, moderate ability group, and low
ability group had higher mathematics score and higher thai language score
after received treatment than those before received treatment at .05 level of
significance.
2. Students in high ability group perform no significantly different in
both mathematics and thai language.
3. Students moderate ability group and low ability group had higher
mathematics score and higher thai language score after received treatment
than those before received treatment at .05 level of significance.
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1
บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมาของปญหาในการวิจัย
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ถือ
วาเปนที่ยอมรับ ในวงการการศึกษาโดยทั่วไป ดัง มีขอเท็จ จริง สนั บ สนุนหลายประการอาทิเ ชน มี
โรงเรียนตางๆ ขอมาศึกษาดูงานเพื่อนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสังเกตไดไปปรับใช
กับโรงเรียนของตนเองอยูเสมอ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูง ผลการสอบ
ประเมินระดับ ชาติ (O-net) สูง สุดติดตอกัน 3 ป ผลการสอบประเมินระดับชาติ (O-net) อยูใน
ระดับสูงกวาเกณฑมาตรฐานของชาติ ผลการสอบประเมินระดับชาติ (O-net) อยูในระดับสูงกวา
โรงเรียนสังกัดอื่น ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ครั้ง ในเวลา 9 ป ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยูในระดับสูง อาจารยไดรับเชิญไปเปนวิทยากรใหบริการทางวิชาการ
ใหความรูในดานตาง ๆ เปนจํานวนมากและเปนที่ยอมรับในความสามารถของวงการการศึกษาทั่วไป มี
หลักสูตรเปนเอกลักษณเฉพาะตัว นักเรียนไดรับรางวัลในดานตาง ๆ เปนจํานวนมากโดยไมไดมีการ
จัดเตรียมนักเรียนเพื่อลารางวัล แตนักเรียนไดรางวัลตางๆ เนื่องจากมีการสะสมความรู ความสามารถ
และประสบการณจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เปนรูปแบบที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูข อง
นัก เรียนอยางยั่งยืน ทําให นัก เรียนมีความสามารถอยางหลากหลาย และเปนความสามารถอยาง
แทจริง ไมใชการสรางขึ้นมาชั่วคราวเพื่อการแขงขัน แตเปนความสามารถที่เปนรูป แบบของตัวเอง
อยางยั่งยืน ปรับตัวไดดีในทุกสถานการณ กลาแสดงออก มีความเปนผูนําและผูตามที่ดีและที่สําคัญ
ที่สุดนักเรียนมีความสุขในการเรียน
ซึ่ง สอดคลองกับ ความตองการ หรือแนวทาง หรือวัตถุป ระสงคของชาติที่ตองการพัฒ นา
การศึก ษาไทยให ส ามารถผลิต นัก เรียนออกมาใหมีคุ ณลัก ษณะสอดคลอ งตรงกับ ที่โ รงเรี ยนสาธิ ต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถมดําเนินการอยู ดังมีสาระกลาวไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนบทบัญญัติที่ใหทิศทางในการปฏิรูปการเรียนรูที่ชัดเจน โดยมุงหวังที่จะได
เห็นคนไทยที่พึงประสงค เปนทั้งคนดี คนเกง และมีความสุข ลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงคตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือกระบวนการทางปญญาที่พัฒนาบุคคลอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เปนกระบวนการการเรียนรูที่มีความสุข บูรณาการเนื้อหาสาระ
ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดความรูเกี่ยวกับ ตนเองและความสัมพันธของ
ตนเองกับสังคม สาระการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน ทันสมัย เนนกระบวนการคิด
และการปฏิบัติจ ริง ไดเรียนรูตามสภาพจริง สามารถนําไปใชป ระโยชนไดอยางกวางขวาง เปน
กระบวนการที่มีทางเลือกและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจ เปนกระบวนการเรียนรูที่รวมกัน
โดยมีผูเ รียน ครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุก ฝายรวมกันจัดบรรยากาศใหเ อื้อตอการเรียนรู และมุง
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ประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : 11-12)
นอกจากนี้ลัก ษณะ หรือรูป แบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม ยังมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตางๆ ที่ชวย
สงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพอีกหลายประการ อาทิเชน มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเปนจํานวนมาก มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดคิด เนนให
นักเรียนเกิดการเรียนรูผานการทํากิจกรรม ครูไมเนนการเรียนการสอนแบบบอกความรู เนนการใช
สื่อการเรียนรู เนนการตั้งคําถามใหนักเรียนคิดกอนตอบ เนนใหนักเรียนทํางานเปนกลุม มีการ
แขงขันสะสมคะแนนกลุม โดยมีก ารสอดแทรกคุณธรรมเรื่องความถูกตอง ยุติธรรม การใหโอกาส
การเสียสละ การใหอภัย การแสดงความยินดีกับ ผูอื่น การมีน้ําใจ การรูจักแพ รูจักชนะ การให
เกียรติผูอื่น ฯลฯ หนังสือเรียนสวนใหญจัดทําโดยอาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม และผาน
การทําวิจัยมากอน อาจารยจัดทําแบบฝก หัดเพิ่ม เติมใหกับ นัก เรียนตามความจําเปน และความ
เหมาะสม อาจารยสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่เรียนออน หรือนักเรียนที่ขาดเรียน แบบตัวตอตัว
อาจารยใชคําพูดกับนักเรียนในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ นักเรียนไดรับการสอนผานกิจกรรมรูปแบบ
ใหมๆ จากนิสิตฝกประสบการวิชาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้ไดมีการวางแผนไวทั้งในโครงการสอนระยะยาว และ
ในแผนการจัดการเรียนรูที่ทั้งครูและนิสิตจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เปนเอกลัก ษณและเปนนวัตกรรมของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝาย
ประถมที่ยินดีเผยแพรและมีการถายทอดไปยังโรงเรียนตาง ๆ ที่มีความสนใจมาศึกษาดูงาน หรือมารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบอื่นๆอยูตลอดเวลา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ไดมีรปู แบบการจัดการเรียนการสอนเปน
เอกลักษณของตัวเองมานาน โดยมีการปรับเปลี่ยนใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับทุกสิ่งทุกอยางที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพือ่ เปนประโยชนสงู สุดตอนักเรียนในทุกๆ ดาน ถือวาเปนการพัฒนา
นวัตกรรมใหใหมอยูเสมอ รวมทั้งถือวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝาย
ประถมเปนนวัตกรรมใหมสําหรับโรงเรียนอื่นๆ ที่ไมเคยทราบวาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มี
การจัดการเรียนการสอนอยางไร จึงมีผูคนใหความสนใจมาเยี่ยมชมโรงเรียนอยูอยางสม่ําเสมอ และ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมก็มีความยินดีที่จะถายทอดนวัตกรรมนี้ใหกบั โรงเรียนทีส่ นใจในหลาย
รูปแบบ โดยสามารถแบงตามลักษณะการถายทอดผานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ หลากหลาย
รูปแบบ อาทิเชน การบรรยายโดยคณะผูบ ริหารโรงเรียน การสังเกตและเยี่ยมชมการเรียนการสอน
จริง การสัมภาษณ พูดคุย ซักถาม นักเรียน ผูปกครอง ครู บุคลากรทุกฝาย การจัดนิทรรศการ
การเผยแพรผานสื่ออิเลคโทรนิคตาง ๆ เชน เวปไซดของโรงเรียน อาจารยเปนวิทยากรอบรมครูใน
เรื่องเทคนิคการสอนของแตละวิชา การเปดบานสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม การเขารวมโครงการความ
รวมมือทางวิชาการเพือ่ พัฒนาครูประจําการโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาและขจรเกียรติพฒ
ั นา จังหวัด
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ภูเก็ต (รุนที่ 1-3) และโรงเรียนอื่นๆอีกหลายโรงเรียนในโครงการเดียวกันนี้ โดยครูจากโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ จะมาศึกษาดูงานแบบมีสวนรวมที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม 3 ระยะ ระยะละ 3
วัน รวมเปน 9 วัน ครูที่มารวมโครงการจะเขาสังเกตการสอนในหองเรียนตลอดวัน จดบันทึก
ถายภาพ พูดคุย สอบถาม นําสิ่งตาง ๆ ที่ไดเรียนรูไปปรับใชกับโรงเรียนของตนเองและสุดทาย เปน
การนิเทศติดตามผล โดยอาจารยจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม จะไปดูการสอนของครูทเี่ ขา
รวมโครงการ พรอมนิเทศใหขอแนะนําตาง ๆ
จากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวมาขางตน สามารถเผยแพรรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไดในระดับหนึง่ เทานั้น แตก็ยังคงมีโรงเรียน
ในระดับประถมศึกษาหลายโรงเรียน มีความสนใจตองการทราบวา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มี
วิธีการ หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางไร จึงมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบในการถายทอด
ภูมิปญญาของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ในวิธีการใหมๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในรูปแบบดังกลาวคือ
โครงการทีป่ รึกษาทางวิชาการ ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายกิจกรรมผสมผสานกัน อาทิเชน การใหครูมา
สังเกตการสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม การจัดทําโครงการสอนระยะยาว การใชหนังสือ
เรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมในวิชาคณิตศาสตรและภาษาไทย มีการนิเทศใหคําแนะนํา
ครูอยางใกลชิดในเรื่องเทคนิคการสอนเปนรายชั่วโมง มีการจัดอบรมเพิม่ พูนความรูในเรื่องเทคนิคการ
สอนหรือสื่อการสอน ครูเขารวมโครงการทีละ 1 ระดับชัน้ คือเริ่มตนโครงการกับครูและนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพียงระดับชั้นเดียว เมื่อนักเรียนเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
แลวไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ครูในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่2 ก็เขารวมโครงการตอเพื่อ
ดูแลนักเรียนใหตอเนื่องและเปนรูปแบบเดียวกันกับระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 สวนครูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ก็ดูนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เขามาใหม โดยยึดรูปแบบในการสอน
และการดูแลนักเรียนเหมือนปการศึกษาทีผ่ านมา
โดยทั่วไปนวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบและมีความสําคัญตอการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจ ากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหง ชาติ ไดจัดตั้ง สถาบันแหงชาติเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู (สปช.) ขึ้นเพื่อเปนหนวยงานในการ
ศึกษาวิจัยและจัดทํานโยบายการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามหมวด 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งหนาที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันแหงชาติเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู (สปช.)
ตองรับผิดชอบดําเนินการคือ การวิจัยและการพัฒนา เพื่อทดลองและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เ น น ผูเ รี ยนเป นศู น ยก ลาง รวมทั้ ง การเผยแพร แนวคิ ดการจั ด การเรีย นการสอนที่ ใ ห
ความสําคัญกับนักเรียนอยางกวางขวาง ผลการวิจัยและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เกิดขึ้นทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดนําไปทดลองใชในการจัดการเรียนการสอนจริง
และมีการวิจัย คนควา ทดลองอยางไดผลและเปนที่นิยมแพรหลาย นับวาเปนนวัตกรรมใหมในยุค
ปฏิรูปการศึกษาไทย (วันเพ็ญ วรรณโกมล, 2542 : 166-167)
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ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึก ษา นับ วานวัตกรรมทาง
การศึก ษามี ค วามสํา คั ญ และจํ า เป น มาก เพราะเป นสิ่ ง ที่ช ว ยให ก ารจัด การเรีย นการสอนบรรลุ
วัตถุป ระสงคที่ตั้งไวตามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 แมแตทางกรมวิชาการก็
ตระหนัก ถึง ความสําคัญ ของการนํานวัตกรรมตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูเ พื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเกิดประโยชนโดยตรงตอการสงเสริมใหครู
อาจารยที่สอนในโรงเรียนไดพัฒนา หรือนํานวัตกรรมตางๆที่เปนผลจากการศึกษาวิจัยมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองอยางเต็มที่ (กรมวิชาการ, 2535) ดวยทิศทางของการปฏิรูป
การศึกษา ครู อาจารยในยุคปฏิรูปการศึกษาควรออกจากกฎและกรอบเดิมๆใหได เพื่อสรางความเปน
อิสระและความมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูตองสรางนวัตกรรมหรือ
องคความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูและการเผยแพรอยางกวางขวาง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาแหงชาติ , 2544 : 69) ดัง นั้นจึง เปนหนาที่ของครูที่ดีที่ตองติดตามและนําแนวคิด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนใหมๆ มาทดลองใชและปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น (วันเพ็ญ
วรรณโกมล, 2542 : 191)
หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึก ษาไดพยายามใหความรูแกบุคลากรทางการศึกษาใน
หลายรูปแบบ ทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษามาเผยแพร
ใหแกครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเปนจํานวนมาก เชน หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญ
ศึกษา ไดจัดสัมมนาบุคลากรหลักเพื่อปรับกระบวนทัศนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปน
สําคัญ โดยการปฏิรูประบบการจัดประสบการณการเรียนรู (หนวยศึกษานิเทศก, 2542)
นวั ต กรรมใหมใ นยุ คปฏิ รู ป การศึ ก ษา ได เ กิ ด ขึ้น มากมายและมี ก ารนํ า มาเผยแพร อ ย า ง
กวางขวาง เชน ทฤษฎีการเรียนรู Constructivism แนวคิดทฤษฎีการศึกษา Constructionism
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางแบบประสาน 4 แนวคิดหลัก (CIPPA Model)
การบูรณาการ (Integration) การเรียนการสอนโดยใช Storyline Method เปนตน (วันเพ็ญ
วรรณโกมล, 2542 : 168) และในป พ.ศ. 2542 – 2544 สมาคมครูสังคมศึกษาแหงประเทศไทย ได
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษาหลายครั้ง
ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นไดนําเสนอถึงนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
เชน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช Storyline Method
การใชแผนผังความคิดกับการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน เปนตน และ
เมื่อป พ.ศ. 2544 หนวยศึกษานิเทศกรวมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจวิทยานนท ไดจัดอบรม
พัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู โดยใหความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน เชน การจัดการ
เรียนรูตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4 MAT การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การใชแผนผัง
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ความคิด (Concept Mapping) ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนแบบรวมมือ เปนตน
(เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาครูเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู สหวิทยาเขตเบญจวิทยานนท, 2544)
ในยุคที่กําลังปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เปนยุคที่ครูตองพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง
ครูจําเปนตองศึกษาเอกสารวิชาการ วารสารทางการศึกษา เพื่อใหสามารถติดตามวิธีการหรือเทคนิค
การสอนใหมๆ ที่นํามาใชจัดการเรียนการสอน ครูจึงตองมีความรูความเขาใจลักษณะสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการเรียนการสอนเปนอยางดี ความรูในสองเรื่องนี้จะชวยใหครู
เลือกนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการเรียนรู
ครูอาจพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนได แตการที่ครูผูสอนจะพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาใช
เองยอมใชเวลามากกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ ดังนั้นจึงมีครูผูสอนเปนจํานวนมากนิยมเสาะแสวงหา
นวัตกรรมที่มีผูอื่นสรางไวแลวนํามาใชกับชั้นเรียนของตน ในกรณีนี้ครูผูสอนจําเปนตองพิจารณาให
รอบคอบ กอนตัดสินใจนํานวัตกรรมใดนวัตกรรมหนึ่งมาใช (ชนาธิป พรกูล, 2543 : 144-145)
ที่ผานมามีผูคิดคนนวัตกรรมขึ้นมามากมาย ดังตัวอยางที่กลาวมาแลวขางตน แตระดับการ
ยอมรับ นวัตกรรมแตล ะเรื่องไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับ ความเหมาะสมและปจจัยอื่นๆ หลายประการ
ดวยกันดังที่ สําลี ทองธิว (2545 : 3) กลาวไววา ไมใชสิ่งใหมๆ หรือความคิดใหมๆ ที่เกิดขึ้นทุก
อยางจะเปนที่ยอมรับในสังคม หรือมีอิทธิพลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเสมอไป ในสิ่งใหมๆสิบ
อยาง อาจมีอยางเดียวที่ประสบผลสําเร็จในการเปนที่ยอมรับ อีกเกาอยางอาจถูกมองขามไปอยางนา
เสียดาย และสิ่งใหมๆ อยางเดียวที่ประสบความสําเร็จนั้นก็อาจเปนที่ยอมรับในสังคมเพียงชวงเดียว
เทานั้น ปญหาจึงอยูที่วาทําอยางไรจึงจะใหสมาชิกในสังคมตระหนักถึงความจําเปนของการยอมรั บสิ่ง
ใหมๆเหลานั้น
จากรายงานการวิจัย สภาพปญหา แนวทางการพัฒนาและการใชนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวาครูมีการนําผลการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับนอยมาก สาเหตุเพราะขาดประสบการณ ยังไมไดมีการอบรม ไมมี
ความรูพอ ยังไมเขาใจและไมรูขั้นตอนกระบวนการที่ถูกตอง ทําใหการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษายังไมบรรลุผลเทาที่ควร ครูผูสอนยังมีลักษณะ หรือสภาพการณที่แสดงใหเห็นวาครูผูสอน
โดยทั่วไปยังมีการยอมรับและนําเอาแนวคิด หรือ แนวปฏิบัติใหมๆที่หลักสูตรเสนอแนะไวไปใชไมได
เทาที่ควร (กรมวิชาการ, 2535)
ปจจัยที่ครูจะยอมรับสิ่งใหมๆ หรือแนวคิดใหมๆไดนั้นมีนักการศึกษาทั้งไทยและตางประเทศได
ศึก ษาเรื่องการยอมรับ นวัตกรรมไวเ ปนจํานวนมาก ยกตัวอยางนัก การศึกษาของไทยเชน ดิเ รก
ฤกษหราย (ดิเรก ฤกษหราย, 2528 : 24 – 27) กลาววาองคประกอบที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรม
ทางการศึก ษา คือลัก ษณะของตัวนวัตกรรม สภาพสวนตัวของครูผูสอน โครงสรางของสัง คมใน
โรงเรียน การสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับนักการศึกษาตางประเทศเชน โรเจอรส
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(Rogers, 1995 : 207) ไดกลาวไววา นวัตกรรมที่จะไดรับการยอมรับจากประชากรจะตองคํานึงถึง
คุณสมบัติของตัวนวัตกรรม ลักษณะของระบบสังคมนั้นๆ และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการใชนวัตกรรม
เชน คาใชจายของนวัตกรรมจะตองไมแพงจนเกินไป ควรเปนนวัตกรรมที่ งายตอการใช สามารถ
มองเห็นผลสําเร็จของนวัตกรรมไดชัดเจน ผูบริหารตองใหความชวยเหลือสนับสนุน มีการฝกอบรมและ
ติดตามผลการใชนวัตกรรม มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการใชนวัตกรรมและตองไดรับความชวยเหลือ
จากชุมชนดวย
จากการศึกษาสภาพการยอมรับ และไมยอมรั บนวัตกรรมตาง ๆ มีส าเหตุจ ากหลายปจ จัย
โดยรวมแลวเกิดจากคุณภาพของนวัตกรรมนั้น ปจจัยภายในโรงเรียน และปจจัยภายนอกโรงเรียน
การยอมรับนวัตกรรมใหมๆไปใชนอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ตามที่กลาวมาขางตนแลว
การยอมรับยังมีหลายระดับดังที่โรเจอรส และชูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker 1971 : 100101) ไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมวา เปนกระบวนการในการยอมรับนวัตกรรม
โดยวัดเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธนวัตกรรม ซึ่งประกอบไปดวย 5 ระดับ ดังนี้
1. ระดับรับทราบ (Awareness Stage) เปนระดับที่บุคคลรับทราบวามีความคิดใหม สิ่ง
ใหม วิธีปฏิบัติใหม หรือนวัตกรรม แตยังขาดขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นๆ
2. ระดับสนใจ (Interest Stage) เปนระดับที่บุคคลเริ่มสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและพยายาม
แสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นๆ
3. ระดับประเมินคา (Evaluation Stage) เปนระดับที่บุคคลจะประมวลความคิดที่ไดรับวา
ถานํานวัตกรรมมาใชแลวจะเหมาะกับสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบันหรืออนาคตหรือไม
จะคุมคากับการเสี่ยงหรือไม
4. ระดับทดลองใช (Trial Stage) เปนระดับที่บุคคลจะทดลองใชนวัตกรรมในเขตจํากัดกอน
เพื่อดูวานวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับสถานการณของตนหรือไม กอนที่จะตัดสินใจตกลงใจใช
ตอไป
5. ระดับการยอมรับ (Adoption Stage) เปนระดับที่บุคคลตัดสินใจที่จะใชนวัตกรรมนั้น
หลังจากไดพิจารณาถึงผลการทดลองแลว และยอมรับที่จะใชนวัตกรรมนั้นตอไป
การยอมรั บ นวัตกรรมในระดั บ นําไปใช ซึ่ง ถือเปนระดับ สูง สุดจะขึ้ นอยูกับ คุณ สมบัติของ
นวัตกรรมนั้น หากครู หรือสถานศึกษา ประเมินวานวัตกรรมนั้นๆมีคุณคา หรือมีประโยชน พอก็จะ
ตัดสินใจเลือกนวัตกรรมนั้นไปใช กับ การจัดการเรียนการสอนของตน หรือผูบ ริหารจะกําหนดเปน
นโยบายของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนใหครูนําไปปฏิบัติเปนแนวเดียวกันทั้งโรงเรียน ซึ่งนวัตกรรมที่จะเปน
ที่ยอมรับจะตองมีคุณสมบัติ 5 ประการที่สอดคลองกับทฤษฎีการเผยแพรนวัตกรรมดวยทฤษฎียอมรับ
คุณสมบัติ (The theory of perceibutes) ดังนี้
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1. นวัตกรรมนั้นสามารถทดลองใชไดกอนการจะยอมรับ (Trilability)
2. นวัตกรรมนั้นสามารถสังเกตผลที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน (Obscervability)
3. นวัตกรรมนั้นมีขอดีกวาหรือเห็นประโยชนไดชัดเจนกวาสิ่งอืน่ ๆ ที่มีอยูในขณะนั้น หรือสิ่ง
ที่มีลกั ษณะใกลเคียงกัน (Relative Advantage)
4. ไมมีความซับซอนงายตอการนําไปใช (Complexity)
5. มีความสอดคลองกับการปฏิบัติและคานิยมที่เปนอยูในขณะนั้น (Compatibility)
จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎียอมรับคุณสมบัติผูวิจัยเชื่อวาโรงเรียนเครือขายที่นํารูปแบบการ
จัด การเรี ย นการสอนตามแนวของโรงเรี ยนสาธิ ตจุ ฬ าฯ ฝ า ยประถมไปประยุ ก ต ใ ช จะประสบ
ความสําเร็จไดเปนอยางดี เนื่องจากทุกฝายที่เกี่ยวของของโรงเรียนเครือขายหมายถึง ผูบริหาร ครู
บุคลากรทุกฝายไดมาศึกษาดูงานแบบมีสวนรวม โดยในขั้นตนไดรับฟงคําบอกเลา อธิบาย รวมไปถึง
การไดเห็นตัวอยาง วิธีการสอน การควบคุมชั้นเรียน การสังเกตการณตามสภาพจริงที่โรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถม รวมถึงการไดความมั่นใจวาเมื่อทางโรงเรียนเครือขายยอมรับนํานวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไปใชแลวจะมีอาจารยพี่เลี้ยงคอย
ดูแล ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามแนวทางในแตละดาน แตละขั้นตอนอยางใกลชิด ทําใหทุกฝายใน
โรงเรียนเครือขายมั่นใจที่จะเขารวมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ และมีความเชื่อมั่นวาจะสามารถนํา
นวัตกรรมนี้ไปใชไดอยางดีโดยสามารถปรับใหมีความเหมาะสมกับโรงเรียนของตนไดเปนอยางดี จึงมี
ความมุงมั่น ตั้งใจ สบายใจ ทุมเท ในการดําเนินการตามรูปแบบขั้นตอนของนวัตกรรมที่โรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ จัดเตรียมให
โรงเรียนศิริม งคลศึกษา จัง หวัดนนทบุรี เปนหนึ่งในโรงเรียนเครือขายที่ใหความสนใจใน
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม จึงไดเขามาศึกษาขอมูล
รายละเอียดตาง ๆ จนเปนที่มั่นใจวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝาย
ประถม เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับโรงเรียนศิริมงคล
ศึกษาได และเปาหมายสูงสุดของผูบริหารและครูของโรงเรียนศิริมงคลศึกษาคือมีความมุง หมายให
นักเรียนเรียนอยางมีความสุข สนุกสนานไมเครงเครียด แตมีความรูความสามารถ คิดเปน แกปญหา
เปน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนที่นาพอใจโดยไมตองติว สามารถสอบวัดผลทางการศึกษาที่เปน
มาตรฐานตาง ๆ ที่ทางราชการนํามาทดสอบได ส อดคลองและเหมาะสมกับศัก ยภาพที่แทจริง ของ
นัก เรียนแต ล ะคน เหมือนดั่ง นัก เรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ภายใตแนวคิดว า
คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมที่เห็นและเปนอยูอยางเปนรูปธรรมนี้เปนผลสืบ
เนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เนื่องจากเชื่อวาการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมสามารถพัฒนานักเรียนไดเต็มตามศักยภาพของนักเรียนอยางแทจริง
และนักเรียนมีความสุขในการเรียน ซึ่งการตัดสินใจของผูบริหารและครูของโรงเรียนศิริมงคลศึกษาอยู
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บนพื้นฐานและหลักการของทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ 5 ขอตามที่กลาวไวขางตน จึงตัดสินใจเขารวม
โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2557
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ
รวมทั้งก็ไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับโรงเรียนเครือขายทีจ่ ะนําไปปรับ
ใชอยูอยางสม่ําเสมอ
ซึ่งถือวาเปนการพัฒนานวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหโรงเรียน
เครือขายนําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ศิริมงคลศึกษานําไปใชมีขั้นตอนหรือวิธีการดังนี้ 1.จัดทําโครงการสอนระยะยาว 2. รูปแบบการเขารวม
โครงการทีละระดับชั้นโดยเริ่มตนจาก ป.1 3. ใชหนังสือเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม วิชา
คณิตศาสตรและภาษาไทย 4. กําหนดสือ่ การจัดการเรียนรู 5. ใหครูมาสังเกตการสอนที่โรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถม 6. การบันทึกและสงรายงานในการสังเกตการสอน 7. การแนะนําวิธีการสอนในแต
ละวิชาอยางละเอียด 8. การนิเทศติดตามผล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาวานวัตกรรมที่เปนรูปแบบการถายทอดองคความรูในดาน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม สามารถถายทอด
ไปสูโรงเรียนเครือขายที่เขามารวมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการไดประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด
ซึ่งถือเปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไดมีการปรับปรุง
รูป แบบใหดีขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให เ หมาะกับ การนําไปประยุก ตใ ชของโรงเรียนเครือข าย ใหป ระสบ
ความสําเร็จใหมากที่สุด ตามที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว เชน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานภาวะความเปนผูนํา ดานความคิดสรางสรรค ดานการแกปญหาเปน ดานการปรับตัว
สามารถอยู รวมกั บ ผูอื่น ไดเ ป นอย างดี ดา นการนําความรูที่ ไดเ รียนในโรงเรียนไปประยุก ต ใชใ น
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี ดานสุขภาพ และการมาโรงเรียนอยางมีความสุข สนุกในการเรียน ฯลฯ
เมื่อโรงเรียนศิริมงคลศึกษานํานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแบบของโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถมไปใชแลว ผูวิจัยมีความตองการศึกษาวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกลาว
มีผลตอผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนศิริมงคล
ศึกษาหรือไม อยางไร รวมทั้งมีผลตอความพึงพอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ที่มผี ลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและ
ภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนศิริมงคลศึกษา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน และผูป กครอง โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตอการนํา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มาปฏิบัติ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและผูบ ริหารโรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตอการนํารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มาปฏิบัติ

9
ขอบเขตของการวิจัย
ตัวแปรตน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม แบงเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม
2. รูปแบบและวิธีการที่โรงเรียนเครือขายนําแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไปปฏิบัติ
ตัวแปรตาม 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทยของนักเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูบริหาร และผูป กครอง ตอการนํารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มาใช
ประชากร นักเรียนในโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี ซึ่งเปนโรงเรียนเครือขายที่เขารวม
โครงการทีป่ รึกษาทางวิชาการในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2557
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม หมายถึง
รูปแบบ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
รูปแบบและวิธีการที่โรงเรียนเครือขายนําแนวทางและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไปปฏิบัติ หมายถึง ขั้นตอน หรือวิธีการที่โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม กําหนดใหโรงเรียนเครือขายตองปฏิบัติตาม เมื่อเขามารวม
โครงการ
โรงเรียนเครือขาย หมายถึง โรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการทีป่ รึกษาทางวิชาการเพือ่ พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ในที่นี้หมายถึงโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1ของโรงเรียน
เครือขายทําไดจากการทําแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทยที่ผูวิจัย
สรางขึ้นหลังจากนักเรียนเขารวมเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม
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กรอบแนวคิด หรือทฤษฎีพื้นฐานทางการวิจัย
ทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม
1. สอนผานกิจกรรม-นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
2. สอนตามโครงการสอนระยะยาว
3. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู
4. เนนการใชสอื่ การจัดการเรียนรู
5. เนนกิจกรรมเปนระบบหมู
6. มีการสะสมคะแนนหลากหลายรูปแบบ
7. มีการควบคุมชั้นเรียนหลากหลายรูปแบบ
8. เนนการถาม-ตอบ-นักเรียนไดคิดและตัดสินใจ
9. เนนนักเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง
10. ประเมินผลสอดคลองกับการเรียนการสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและภาษาไทย
ของนักเรียนโรงเรียนเครือขาย

ความพึงพอใจของนักเรียน ครู
ผูบริหาร และผูปกครอง

สมมุติฐานการวิจัย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทยอยูในเกณฑดี และนักเรียน ผูปกครอง ครู และผูบ ริหาร จะมี
ความพึงพอใจสูง ในการนํารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝาย
ประถมไปปฏิบัติ
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและ
เปนมาตรฐานสําหรับโรงเรียนเครือขายทีจ่ ะนําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนเครือขายสามารถนําแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามแนวของโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถม ไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง “ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและภาษาไทยของ
โรงเรียนเครือขาย : การประยุกตใชทฤษฎียอมรับคุณสมบัต”ิ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยผูวิจัยขอนําเสนอดังนี้
1. นวัตกรรมทางการศึกษา
1.1 ความหมายของนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษา
1.2 การยอมรับนวัตกรรม
1.3 ปจจัยในการยอมรับนวัตกรรม
1.4 ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา
2. นวัตกรรมการถายทอดองคความรู
2.1 การจัดการความรู
2.2 การสรางความรู
2.3 การถายโอนและเผยแพรความรู
2.4 นวัตกรรมรูปแบบการถายทอดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬา
ฯ ฝายประถม
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม
3. ทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยตางประเทศ
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1. นวัตกรรมทางการศึกษา
1.1 ความหมายของนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษา
ความหมายของนวัตกรรม (Innovation)
การปฏิรูปการศึกษา ทําใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนกันอยางหลากหลาย เพื่อให
การเรียนการสอนมีประสิท ธิภาพยิ่ง ๆขึ้น จึงมีผูคิดคนทฤษฎี แนวคิด เทคนิค วิธีการและสื่อการ
จัดการเรียนรูใหมๆ ออกมาเผยแพร เรียกวานวัตกรรม (Innovation) มีผูเชี่ยวชาญและนักการศึกษา
ใหความหมายของนวัตกรรมไวดังนี้
สําลี ทองธิว (2526 :1) สิ่งใหมๆทางการศึกษา ไมวาจะเปนอุปกรณทางการศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการจัดระบบบริหารทางการศึก ษา ก็ส ามารถพูดถึง ในฐานะ
นวัตกรรมไดทั้งสิ้น ถาจะพิจารณากันตามคําศัพทแลว การที่เราเรียกสิ่งใหมๆทั้งหมดที่กลาวมาวาเปน
นวัตกรรมก็คงไมผิดอะไร เพราะคําวา นวัต หรือ นว แปลวาใหม สวนกรรม แปลวาการกระทํา
ดังนั้นคําวานวัตกรรม หรือ นวัตกรรม จึงสามารถแปลตรงๆไดวา การกระทําใหมๆ
บุญ เกื้ อ ควรหาเวช (2542 : 11-12) นวั ต กรรม คํ านี้ เ ปน ศั พท บัญ ญั ติข อง
คณะกรรมการพิจ ารณาศัพทวิชาการศึก ษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนคําที่มาจากภาษาอังกฤษวา
Innovation คําวา Innovation แปลตามรูปศัพทไดวา “ทําใหม, เปลี่ยนแปลงโดยนําสิ่งใหมๆเขา
มา” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ก็มีคําวา นวกรรม แปลวาการกอสราง ถา
จะใชคําวา นวกรรม แทนคําวา Innovation อาจทําใหเกิดความสับสนขึ้นไดงาย จึงไดมีการบัญญัติ
คําวา นวัตกรรม ขึ้นมาแทน นวกรรมในวงการศึกษา
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542 : 12) นวัตกรรม หมายถึง การนําสิ่งใหมๆ เขามา
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมวิธีการที่ทําอยูเดิม เพื่อใชใหไดผลดียิ่งขึ้น
วิจิตร ศรีสอาน (2534 : 7) นวัตกรรม คือ แนวความคิด วิธีการ ที่เราไมเคยใช
มากอนในระบบการศึกษาของเรา แลวมีการพัฒนาขึ้น แลวเปนที่ยอมรับในชวงนั้น ๆ ในวงการศึกษา
กิดานันท มลิทอง (2543 : 255) นวัตกรรม เปนแนวความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูใหทันสมัย
และใชไดผ ลดียิ่ง ขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมมาใชจ ะชวยใหก ารทํางานนั้นไดผ ลดี มีป ระสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย
ชัยยงค พรหมวงศ (2520 : 42) วิธีก ารที่เ ราปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานที่กําลังดําเนินอยูใหสูงขึ้นเรียกวา “นวกรรม” นวกรรม ครอบคลุมวิธีการ หลัก
ปฏิบัติ แนวคิด กระบวนการและสิ่งประดิษฐ สิ่งที่ถือวาเปน “นวกรรม” มีเกณฑในการพิจารณา
ดังนี้
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1. จะตองเปนสิ่งใหมทั้งหมด หรือบางสวน
2. มี ก ารนํ า วิ ธี ก ารจั ด ระบบ (System
Approach) มาใช โ ดยพิ จ ารณา
องค ป ระกอบทั้ ง ส ว นข อ มู ล ที่ ใ ส เ ข า ไป กระบวนการและผลลั พ ธ ใ ห เ หมาะสมก อ นที่ จ ะทํ า การ
เปลี่ยนแปลง
3. มีการพิสูจนดวยการวิจัย หรืออยูระหวางการวิจัยวาจะชวยใหการดําเนินงาน
บางอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. ยังไมเปนสวนหนึ่งของระบบงานในปจจุบัน หากกลายเปนสวนหนึ่งของระบบที่
ดําเนินอยูในขณะนั้นไมถือวาเปนนวกรรม
สมบูรณ สงวนญาติ (2534 : 14) นวัตกรรม เปนศัพทบัญญัติทางการศึก ษา ซึ่งมี
รากศัพทมาจาก นวตฺต (บาลี) + กรมฺ (สันสกฤต) จึงหมายถึง การกระทํา หรือความคิดใหมๆ ที่
นํามาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานดานตางๆ สาเหตุที่ใชนวัตกรรม แทน นวกรรม เดิม ก็เนื่องจาก
นวกรรม เปนคําที่มีใชมากอนคําวา Innovation และมีความหมายแนนอนอยูแลว นวัตกรรมจึง
เหมาะกวา
โรเจอร (Rogers, 1995 : 11) นวัตกรรมหมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งใดก็ตามที่บุคคลแตละคนเห็นวาเปนของใหม โดยใชความคิดและการตัดสินใจของตนเอง ถาบุคคล
นั้นเห็นวาเปนสิ่งใหมสําหรับเขาสิ่งนั้นก็ถือวาเปนนวัตกรรม คําวาใหมมิไดหมายความวา เปนความรู
ใหมครั้งแรก แตหมายถึงการที่บุคคลนั้นไดรับรูเรื่องเดิมมากขึ้น หรือเปนความใหมในเรื่องเจตคติ หรือ
เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะใชนวัตกรรมนั้น
ไมล (Mile, 1973 : 14) เปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางจงใจดวยความ
รอบคอบ เพื่อใหระบบงานนั้นบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
แฮฟล็อก (Havelock, 1995 : 21) นวัตกรรมหมายถึง สิ่งใดๆก็ตามที่มีความสําคัญ
เหมาะกับสถานการณและทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากที่ ผูเ ชี่ย วชาญได ใ หค วามหมายดั ง ที่ ก ลา วมา สามารถสรุ ป ไดว า นวัต กรรม
(Innovation) เปนคําที่บัญญัติขึ้นมาใหม โดยเปลี่ยนมาจากคําวา นวกรรม หมายถึงสิ่งใหมๆ ไมวาจะ
เป นแนวคิ ด การกระทํ า หลั ก การที่นํ า มาใชใ นการทํ า งานหรื อ ทํา กิ จ กรรมต าง ๆ แลว ประสบ
ความสําเร็จ ไดดีขึ้นกวาเดิม หรือเปนสิ่ง ที่มีอยูเ ดิมและเคยใชมาแลวในอดีตแตไดนํามาพัฒ นาใหดี
กวาเดิมแลวนําไปใชงานและไดผลดีในปจจุบัน
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ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา ( Education Innovation)
นวัตกรรมทางการศึกษา คือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับทางการศึกษา ไดมีนักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาไว ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2543 : 12) นวัตกรรมทางการศึก ษา หมายถึง กระบวนการ
แนวคิด แนวทาง หรือวิธีการใหมๆ ทางการศึกษา ซึ่งอยูระหวางการทดลองที่จัดขึ้นอยางมีระบบและ
กวางขวางพอสมควร เพื่อพิสูจนประสิทธิภาพอันจะนําไปสูการยอมรับที่จะนําไปใชในระบบการศึกษา
อยางกวางขวางตอไป
กิดานันท มลิทอง (2543 : 256) “นวัตกรรมการศึกษา” หมายถึง นวัตกรรมที่จะ
ชวยใหการศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยนวัตกรรมเหลานั้น และประหยัดเวลา
ในการเรียนไดอีกดวย
เชียรศรี วิวิธสิริ (2535 : 112) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิด และ
การกระทําใหมๆ ทางการศึกษา ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อแกปญหา หรือทําใหการทํางาน
ในระบบการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายได
เปรื่อง กุมุท (2518 : 94) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง วิธีการปฏิบัติทางการ
ศึก ษาใหมๆ ซึ่ ง แปลกจากที่ เ คยปฏิ บัติม าแต เ ดิ ม แตก ารที่ จ ะมีก ารปฏิ บัติแ บบใหม ก็ จ ะต องมี
ขบวนการ คือเมื่อมีความคิดใหม หรือสิ่งประดิษฐใหมก็ตองใชเวลา “บม” ใชเวลาทดลองจนเมื่อ
ไดผลจึงจะนํามาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาคปฏิบัติ เปนนวัตกรรมทางการศึกษาขึ้น
พันธณีย วิหคโต (2536 : 4) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงการนําวิธีการ หลัก
ปฏิบัติ และแนวความคิดใหมๆ ทางการศึกษา ซึ่งไดผานการทดลอง พิสูจน และพัฒนาเปนขั้นตอน
เป น ระบบมาปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงแนวการปฏิ บั ติ ท างการศึ ก ษา โดยมี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางการศึกษาใหสูงขึ้น
สําลี ทองธิว (2526 : 2) ในสาขานวัต กรรมทางการศึ ก ษา คําว านวัตกรรม
หมายความถึงสิ่งใหมๆ ทั้งหลายทางการศึกษา ไมวาจะเปนแนวความคิด ระบบการศึกษา เทคนิควิธี
ตลอดจนอุปกรณทางเทคโนโลยี (hardware) และพวกหนังสือเอกสาร (software) แตสิ่งที่กลาวมา
ทั้งหมดนี้จะตองเปนสิ่งที่ใหมในสายตาของผูที่กําลังจะใชมัน สิ่งเหลานี้อาจเกิดขึ้นมานานแลวก็ได แต
ถามันเปนสิ่งใหมและเพิ่งเปนที่รูจักกัน ก็นับไดวาเปนนวัตกรรมอยางหนึ่ง
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กาญจนา เกียรติประวัติ (ม.ป.ป. : 2) นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม
และการกระทําใหม ซึ่ง นํ าความเปลี่ ยนแปลงเขามาสูวงการศึก ษา เพื่อ ปรับ ปรุง การศึก ษาให มี
ประสิทธิภาพตามเปาหมาย
สมบูรณ สงวนญาติ (2535 : 112) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง วิธีการ
ปฏิบัติใหมๆ ในทางการศึกษา ซึ่งแปลกไปจากเดิม โดยอาจไดมาจากการคนพบวิธีการใหม ๆ หรือ
ปรับปรุงของเกาใหเหมาะสม โดยมีการทดลอง พัฒนา จนเปนที่นาเชื่อถือไดวามีผลดีในทางปฏิบัติ
และสามารถทําใหระบบการศึกษาดําเนินไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไมลส (Mile, 1973 : 15) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวความคิด วิธีการ
ปฏิบัติ หรือการกระทําใหม ๆ ที่นําเขามาสูวงการการศึก ษา เพื่อใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
การศึกษาใหดีขึ้นกวาเดิม โดยเปนนวัตกรรมที่เปนที่ยอมรับในชวงเวลานั้น ๆ ของวงการศึกษา
จากความหมายที่ผูเชี่ยวชาญกลาวมา สามารถสรุปไดวา นวัตกรรมทางการศึกษา
คือสิ่งใหมๆ ไมวาจะเปนแนวคิด การปฏิบัติที่วงการการศึกษานํามาใชแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พั ฒ นาขึ้ น ในวงการศึ ก ษา รวมทั้ ง นํ า มาใช ใ นการแก ป ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 การยอมรับนวัตกรรม
สําลี ทองธิว (2545 : 3) ไดกลาวไววา ไมใชวาสิ่งใหมๆ หรือความคิดใหมๆ ที่
เกิดขึ้นทุกอยางจะเปนที่ยอมรับและนําไปใชในสังคม หรือมีอิทธิพลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
เสมอไป ในสิ่งใหมๆ สิบอยางอาจมีเพียงอยางเดียวที่ประสบความสําเร็จในการเปนที่ยอมรับ อีกเกา
อยางอาจถูกมองขามไปอยางนาเสียดาย และสิ่งใหมๆอยางเดียวที่ประสบความสําเร็จนั้นก็อาจเปนที่
ยอมรับในสังคมเพียงชวงเดียวเทานั้น ปญหาจึงอยูที่วา ทําอยางไรจึงสามารถทําใหสมาชิกในสังคม
ตระหนักถึงความจําเปนของการยอมรับสิ่งใหมๆเหลานั้น
การยอมรับนวัตกรรม ไดมีนักการศึกษากลาวไวโดยแยกเปนประเด็นตาง ๆดังนี้
1.2.1 กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม
กาญจนา เกียรติประวัติ (น.ป.ป. : 5-6) กลาวไววาการที่เราจะรับนวัตกรรมได เรา
ตองเปดใจใหกวาง กรรมวิธีที่คนเราจะยอมรับและเปลี่ยนความคิดไดนั้นมีอยู 6 ขั้นตอนดัวยกันคือ
1. ขั้นรับรู (Awareness) คือการรับฟงเกี่ยวกับนวัตกรรมครั้งแรก
2. ขั้นแสดงความสนใจ (Interest) โดยการแสวงหาความรูเ พิ่ม เติม เกี่ยวกับ
นวัตกรรมนั้น มีทัศนคติที่ดีตอนวัตกรรม
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3. ขั้นประเมินคา (Evaluation) โดยพิจารณาวานวัตกรรมนั้นเหมาะกับ ความ
ตองการ หรือปญหาของตนหรือไม
4. ขั้นทดลอง (Trail) ทดลองใชในวงแคบดูกอนวานวัตกรรมนั้นๆใชไดห รือไม
และอํานวยความสะดวกเพียงใด
5. ขั้นรับไปใช (Adoption) ตัดสินใจวาจะรับไปใชหรือไม
6. ขั้นบูรณาการ (Integration) ยอมรับเอานวัตกรรมไปใชในระบบงาน
โรเจอร (Roger, 1995 : 162) ไดสรางแบบจําลองกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรม (A Model of the Innovation – Decision Process) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจ ดังนี้
1. ขั้นความรู (Knowledge) กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเริ่มตนเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลไดสัมผัสรับรูเกี่ยวกับนวัตกรรมและหาขอมูลทําความเขาใจถึงหนาที่ของนวัตกรรมนั้น ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้แบงออกเปน 3 ประเด็นคือ
- การรูจักนวัตกรรม (Awareness knowledge) รูวามีนวัตกรรมเกิดขึ้น
มาแลวและนวัตกรรมนั้นสามารถทําหนาที่อะไรไดบาง
- รูวิธีการใชนวัตกรรม (How – to knowledge) เขาใจการใชนวัตกรรมอยาง
ถูกตอง
- รูหลักการของนวัตกรรม (Principles knowledge) เปนความรูเกี่ยวกับ
หลักการของนวัตกรรมและวิธีการทํางานของนวัตกรรม
2. ขั้นจูงใจ (Persuasion) ขั้นนี้เปนการสรางทัศนคติที่บุคคลมีตอนวัตกรรมวาชอบ
หรือไมชอบนวัตกรรม
3. ขั้นตัดสินใจ (Decision) ขั้นนี้บุคคลกระทํากิจกรรมซึ่งนําไปสูการเลือกที่จ ะ
ยอมรับ หรือปฏิเสธนวัตกรรม
4. ขั้นการนําไปใช (Implementation) เปนขั้นตอนที่บุคคลยอมรับนํานวัตกรรม
นั้นไปใช
5. ขั้นการยืนยัน (Confirmation) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรม เมื่อบุคคลตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมนั้นแลว บุคคลจะแสวงหา
ขอมูลเพื่อเสริมแรง สนับสนุนการตัดสินใจของตนเมื่อไดรับขาวสารที่ขัดแยงกับขอมูลเดิม
โรเจอร และซูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker, 1971 : 99-101) กลาววาการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเปนกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแตบุคคลไดรูจักนวัตกรรมนั้น
เปนครั้งแรก จนถึงขั้นตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม โดยบุคคลจะเปนผูตัดสินใจเองวาจะ
ยอมรับหรือไม ถายอมรับเขาก็จะเริ่มใชของใหมแทนที่ของเกา ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมจึงมีลักษณะพิเศษจากกระบวนการตัดสินใจทั่วไป และการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลนั้น
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ไมไดเกิดขึ้นในทันทีทันใด แตเปนกระบวนการซึ่งตองใชเวลาและประกอบดวยการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเปนขั้นตอน กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมซึ่งเรียกวาเปน “กระบวนการยอมรับ
ไดรับการยืนยันจากคณะกรรมการสมาคมสังคมวิทยาชนบทแหงสหรัฐอเมริกา วาประกอบดวย 5
ระดับ ดังนี้
1. ระดับรับทราบ (Awareness Stage) เปนระดับที่บุคคลรับทราบวามีนวัตกรรม
แตยัง ขาดความรูในดานขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ๆ ไมส ามารถแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นวัตกรรมนั้น ๆ ได
2. ระดับสนใจ (Interest Stage) เปนระดับที่บุคคลเริ่มสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
โดยการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ๆ
3. ระดับประเมินคา (Evaluation) เปนระดับที่บุคคลประมวลความคิดที่ไดรับ
เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นๆ และไตรตรองถึง ผลดีผลเสียของนวัตกรรมวามีความเหมาะสมเพียงใดกอน
ตัดสินใจวาจะทดลองใชหรือไม
4. ระดับทดลองใช (Trial Stage) เปนระดับที่บุคคลจะทดลองใชนวัตกรรมในเขต
จํากัดกอน เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นกอนที่จะตัดสินใจยอมรับตอไปหรือไม
5. ระดับ การยอมรับ (Adoption Stage) เปนระดับที่บุคคลตัดสินใจที่จะใช
นวัตกรรมนั้นหลังจากที่ไดพัฒนาถึงผลการทดลองแลว และยอมรับที่จะใชนวัตกรรมนั้นตอไป
จากข อมู ล ข างตน การยอมรับ นวั ตกรรมของบุค คลขึ้น อยู กับ คุณ ภาพและความ
เหมาะสมของนวัตกรรมนั้น ๆ การยอมรับนวัตกรรมมีลักษณะเปนกระบวนการ มีลําดับขั้นตอนอยาง
เปนระบบ โดยเริ่มจากขั้นตนคือการที่บุคคลไดรับทราบวามีนวัตกรรมเกิดขึ้น ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
นวัตกรรมนั้น ๆ เกิดความสนใจ พิจารณาวามีความเหมาะสมกับตนเองหรือหนวยงานหรือไม นํามา
ทดลองใชในวงจํากัดกอน หากทดลองใชแลวไดผลดีจึงตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้นและนํามาใชเปน
สวนหนึ่งของระบบงาน
1.2.2 ประเภทของผูยอมรับนวัตกรรม
กาญจนา เกียรติประวัติ (น.ป.ป. : 3) อธิบายวาการยอมรับนวัตกรรมของบุคคล
เปรียบเทียบไดกับปฏิกิริยาลูกโซ มีบุคคล 3 ประเภทที่มีสวนเกี่ยวของกับการยอมรับ หรือไมยอมรับ
นวัตกรรมนั้น โดยที่การยอมรับนวัตกรรมจะเริ่มที่บุคคลสําคัญของกลุมกอน แลวจึงขยายไปสูบุคคล
อื่น ๆ และความสัมพันธระหวางบุคคลทั้ง 3 กลุมนี้ อาจทําใหการยอมรับคลอยตามหรือไมก็ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกั บ แรงสนับ สนุน จากชุม ชน อิ ท ธิพ ลของสถาบัน ความมั่น คงของชุม ชนและการเผยแพร
นวัตกรรม บุคคลทั้ง 3 ประเภทนี้ไดแก
1. นวัตกร (Innovators) เปนบุคคลที่มีลักษณะรอบรู เฉลียวฉลาด และขอสําคัญ
คือกลาเสี่ยงที่จะริเริ่มทําการเปลี่ยนแปลง หรือรับความคิดใหมไดรวดเร็ว ขอสังเกตประการหนึ่งคือ
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ถานวัตกรคนใดเคยมีประวัติวายอมรับความคิดใหมมาใชแตไมบังเกิดผล ความเชื่อถือของหมูคณะก็จะ
ลดนอยลงไป
2. นักตอตาน (Resistors) บุคคลประเภทนี้อาจมีความเฉลียวฉลาด รอบรู ถือ
หลักวาทํางานอยางปลอดภัยไรขอผิดพลาดไวกอน เพราะฉะนั้นเขาจะพยายามตอตานมิใหกลุมรับการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ อยูเสมอ เพราะมีลักษณะนิสัยไมสูงาน เกรงกลัวภาระหนาที่หรือความรับผิดชอบที่
อาจเพิ่มขึ้น
3. ผูนํา (Leaders) โดยทั่วไปคนกลุมนี้ตองการที่จะเปนผูเสนอแนวคิดที่ทันสมัย
เขาจะชัง่ น้ําหนักระหวางความคิดใหมของนวัตกร กับความคิดของนักตอตานกอนที่จะตัดสินใจเสี่ยง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงการแสวงหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานอยางจริงใจ
โรเจอรส (Rogers, 1995 : 263-265) ไดแบง ประเภทผูยอมรับนวัตกรรมไว 5
ประเภท ดังนี้
1. นวัตกร : พวกชอบเสี่ยง (Innovators : Venturesome) กลุมพวกนี้มีลักษณะ
ชอบเสี่ยง ชอบทดลองสิ่งใหมๆ มีความมั่นใจที่จะยอมรับความลมเหลวในการใชนวัตกรรม
2. กลุมผูยอมรับนวัตกรรมกอนผูอื่น : เอาใจใส (Early Adopters : Respect)
กลุมนี้เปนกลุมที่รับรูเร็ว จึงมักเปนพวกผูนําทางความคิดมากที่สุด บุคคลอื่นๆ จะยอมรับนวัตกรรมมัก
ไปขอคําแนะนําเพื่อใชเปนแนวทางที่จะยอมรับตอไป การเผยแพรนวัตกรรมจะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับ
คนกลุมนี้เปนอยางมาก
3. คนสวนใหญที่ยอมรับนวัตกรรมในระยะเริ่มตน : รอบคอบ (Early Majority :
Deliberate) กลุมคนเหลานี้จะใชเวลายาวนานกวาคนสองกลุมแรกในการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม
กลุมคนเหลานี้มีความสัมพันธที่ดีกับคนในสังคม แตมิใชผูนําในการใชนวัตกรรมของสังคม
4. คนสวนใหญที่ยอมรับ นวัตกรรมในระยะหลัง : ขี้ส งสัย (Late Majority :
Skeptical) เปนกลุมที่เกิดการยอมรับชา จะเกิดการยอมรับไดเมื่อมีการบังคับใหเปลี่ยนแปลง ความ
จําเปนทางเศรษฐกิจ อิทธิพลจากการเผยแพรนวัตกรรมและการไดรับแรงกระตุนจากเพื่อนๆ
5. พวกลาหลัง : ยึดมั่นประเพณี (Laggards : Traditional) เปนกลุมสุดทายที่จะ
ยอมรับนวัตกรรม เพราะมีลักษณะพิเศษที่สังเกตไดวายึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของสังคม
ไมคบคากับคนตางถิ่น การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมเปนไปไดชา ดวยอาศัยสิ่งที่เคยทํามาแลวเปน
พื้นฐาน ดังนั้นการใชนวัตกรรมของพวกลาหลังก็ตอเมื่อ นวัตกรรมไดแพรหลายแล วจนเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต
ประเภทของผูยอมรับ นวัตกรรมแบง เปนกลุมตามความยาก-งายในการยอมรับ เอา
นวัตกรรมมาใช มีหลายระดับขึ้นอยูกับมุมมองของผูแบงกลุม ซึ่งโดยสรุปสามารถแบงไดเปนกลุมคนที่
ยอมรับนวัตกรรมไดอยางรวดเร็วมากเรียกวากลุม นวัตกร เปนกลุ มคนที่ชอบเสี่ยง ฉลาด ตองการ
ทดลองทําสิ่งใหมๆ มีความกลาและสามารถยอมรับความลมเหลวได กลุมที่ยอมรับนวัตกรรมคอนขาง
เร็ว คือกลุมคนที่มีความรอบคอบ ตองการศึกษาขอมูลที่ชัดเจน รอใหมีการใชใหหลากหลายและเห็น
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ผลดีจริงจึงจะเริ่มใชนวัตกรรมนั้นๆ กลุมที่ยอมรับนวัตกรรมคอนขางชา สวนใหญจะยอมรับเมื่อมีการ
บังคับ มีความจําเปนทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อนใช กลุมลาหลังเปนกลุมที่ไมยอมรับนวัตกรรมใหม ยึด
ติดกับประเพณี ความเคยชินเดิม ๆ จนกวานวัตกรรมนั้นจะเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันจึงจะ
ใช และยังมีกลุมที่สําคัญอีกหนึ่งกลุมคือกลุมตอตาน กลุมนี้จะไมยอมรับนวัตกรรมงาย ๆ มีความคิด
ฉลาดแตไมอยากมีภาระเพิ่มขึ้น ไมชอบการเปลี่ยนแปลง มักจะตอตานไมใหกลุมมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆอยูเสมอ
ดังนั้นบุคคลสําคัญคือผูนําขององคกร จะเปนคนที่คอยฟงเหตุผลของทั้งกลุมนวัตกร
กับกลุมตอตานวากลุมใดมีเหตุผลสนับสนุนที่มีน้ําหนักและเปนไปไดมากกวากัน รวมทั้งตองมีความ
พรอมในการรับความเสี่ยงเมื่อเลือกตัดสินใจรับนวัตกรรม โดยจะตองคอยแสวงหาวิธีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของงานอยูเสมอเพื่อเลี่ยงการถูกโจมตีจากกลุมผูตอตานในหนวยงาน
1.2.3 คุณลักษณะของผูยอมรับนวัตกรรม
โรเจอร (Rogers, 1995 : 269-274) ไดกลาวถึงงานวิจัยจํานวนมากที่ไดศึกษาพบตัว
แปรที่ มีค วามสั ม พัน ธกั บ การยอมรับ นวั ตกรรม พบวา บุค คลที่ ยอมรั บ นวัต กรรมมี คุณ ลัก ษณะที่
ประกอบดวยสถานะทางเศรษฐกิจสังคม บุคลิกภาพสวนตัวและพฤติกรรมการสื่อสาร สรุปไดดังนี้
1. สถานะทางเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic Characteristics) มีผลตอการ
ยอมรับนวัตกรรมไดเร็วกวา ผูที่มีการศึกษาสูงและฐานะทางเศรษฐกิจและสัง คมดีกวา และมองวา
นวัตกรรมนั้นสอดคลองกับการดําเนินชีวิตจะเกิดการยอมรับนวัตกรรมไดสูงกวาผูทไี่ ดรับการศึกษานอย
และดอยในฐานะเศรษฐกิจและสังคม
2. บุคลิกภาพสวนตัว (Personality Variables) เชนไมยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเกาๆ
รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เปนผูที่มีเหตุมีผลและมีทัศนคติที่ดีตอการศึกษา มี ความสามารถในการคิด
และเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม เปนผูชอบเสี่ยง ชอบการเปลี่ยนแปลง
3. พฤติกรรมการสื่อสาร (Communication Behavior) พฤติกรรมการสื่อสาร
ดังตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงการยอมรับนวัตกรรมไดเร็วขึ้น การมีสวนรวมในสังคมและเปนสวนหนึ่งของ
สังคม มีการเดินทางตางถิ่นบอย ๆ มีโอกาสติดตอเกี่ยวของกับตัวกลางการเผยแพรนวัตกรรม มีโอกาส
ใชสื่อสารมวลชนและการสื่อสารกับบุคคล มีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมมาก เพราะมีโอกาสแสวงหา
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม และการเปนผูนําทางความคิด
จากขอมูล ดังกลาว การยอมรับนวัตกรรมของบุคคลขึ้นอยูกับ ปจจัยดานตัวบุคคล
หลายประการ เชนบุคลิกภาพสวนตัว มนุษยสัมพันธการสื่อสารกับผูอื่น รูปแบบการดําเนินชีวิต
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และฐานะทางสังคม
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1.3 ปจจัยในการยอมรับนวัตกรรม
โรเจอรส (Rogers, 1995 : 6) กลาววาการเผยแพรหรือการถายทอดเปนลักษณะหนึ่ง
ของการเปลี่ยนแปลงของสังคม มันเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสรางและ
หนาที่ของระบบสังคม เมื่อความคิดใหมไดถูกประดิษฐคิดคนขึ้น การเผยแพรและการยอมรับหรือการ
ปฏิเสธ ทําใหเกิดผลที่ตามมาอยางแนนอน การเปลี่ยนแปลงของสังคมก็จะปรากฏขึ้น
จากขอ มู ล ดัง กล าวจะเห็ น วา การเผยแพร น วั ตกรรมเข า ไปในสั ง คมจะเกิด การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นเสมอ ไมวาจะมีการยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมนั้นก็ตาม จึงไดมีนักการ
ศึกษาจํานวนมากศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยตางๆที่สงผลตอการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวม
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมไว ดังนี้
ดิเรก ฤกษหราย (2528 : 24-27) กลาววาการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ขึ้นอยูกับองคประกอบ 4 ประการ สรุปไดดังนี้
1. ลักษณะของตัวนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตองพิจารณาทั้งภายในและภายนอก
- ลัก ษณะภายในของตั วนวั ตกรรมและเทคโนโลยี จะตอ งสอดคลองและ
สมดุลยกับเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวของ สามารถแบงแยกทําเปนขั้นตอนได ไมมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน
และสามารถปรับใชไดผลเต็มที่
- ลักษณะภายนอกนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นตองสอดคลองและสมดุลกับ
ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรมและประสบการณของผูใช สามารถปฏิบัติไดงายและเขาใจไดงาย และ
เคยมีการปฏิบัติอยางไดผลมาแลว ใชเวลานอย หรือประหยัดเวลาจะทําใหเกิดการยอมรับไดงายขึ้น
2. ลักษณะของตัวผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่
จะสามารถทําใหเกิดการยอมรับไดดีจะตองทราบปญ หาความตองการของกลุม เปาหมาย พยายาม
หากลยุทธในการดําเนินการใหเหมาะสม ตองอาศัยการประเมินผลเพื่อควบคุมและติดตามกิจกรรมตาม
โครงการที่ทํา จัดระบบเพิ่มพูนความรูความสามารถในการรับรูของกลุมเปาหมาย โดยการทํางานเปน
กลุม นําทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาสนับสนุน สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจ และมี
สื่อกลางรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใชเวลาสั้น
3. กลุมบุคคลเปาหมาย หรือองคกรเปาหมาย จะมีอัตราการยอมรับเทคโนโลยีที่
แตกตางกัน การยอมรับจะมีอัตราสูงในกลุม ที่ตองการทําลายพฤติกรรมเกา ๆ ที่ไมเหมาะสม ตองการ
เสาะแสวงหาความชํานาญใหมๆ ตองการเปลี่ยนแปลงคานิยมแลวปรับ ปรุงใหเขากับ สถานการณ
ตองการไดรับรางวัลจากการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือตองการทําลายความรูสึกที่ดอยกวา
4. สถานการณและสภาพแวดลอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมีผลทําใหการยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีตางกัน เชนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางสังคมและประชากร ซึ่ง
ไดแก ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไมขัดตอการนําการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมทาง
การเมืองในระดับทองถิ่นที่เห็นดวย หรือมีการสนับสนุน และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ไมสามารถ
ควบคุมได
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กิดานันท มลิทอง (2543 : 255-256) กลาววานวัตกรรมเปนสิ่งที่ทําใหชีวิตความ
เปนอยูและการทํางานของคนเราในปจจุบันเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเมื่อนํา
นวัตกรรมมาใชในการศึกษาแลว จะชวยทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้นกวาเดิม แตในบางครั้งเราไมสามารถนํานวัตกรรมไปใชไดทั่วทุกหนทุกแหงเสมอไป เพราะใน
สถานที่แตละแหง ยอมมีความแตกตางกันในเรื่องของทรัพยากรดานตาง ๆ เชน ดานบุคลากร ทุน
ทรัพ ย และอาคารสถานที่ ดั ง นั้ น การที่ จ ะรับ นวั ตกรรมเข ามาใช ในสถานที่ ใดสถานที่ ห นึ่ ง นั้ น
จําเปนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบถึง ประโยชนที่จ ะไดรับ ความเหมาะสม ความเปนไปได
ตลอดจนความคุมคาของการนําไปใชเสียกอน โดยคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. นวัตกรรมที่จะนํามาใชนั้นมีจุดเดนที่เห็นไดชัดกวาวัสดุ อุปกรณ หรือวิธีการที่ใช
อยูในปจจุบันมากนอยเพียงใด
2. นวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไมกับระบบหรือสภาพที่เปนอยู
3. มีก ารวิจั ย หรื อกรณีศึก ษาที่ ยืน ยันแนนอนแล วว า สามารถนํา มาใชได ดีใ น
สภาวการณที่คลายคลึงกันนี้
4. นวัตกรรมนั้นมีความเกี่ยวของกับความตองการของผูใชอยางจริงจัง
นิพนธ แจง เอี่ยม (2524 : 126-127) กลาววาการที่บุคคลจะยอมรับนวัตกรรม
หรือไมนั้น มีองคประกอบดังตอไปนี้
1. บุคลากร หมายถึง บุคคลทุกคนที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมนั้นๆ คือการที่บุคคล
จะยอมใชนวัตกรรมนั้นหรือไม เขาจะตองพิจารณาแลววานวัตกรรมใหประโยชนแกเขามากนอยเพียงใด
2. ความจําเปนทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมเปนอยางมาก
เพราะนวัตกรรมสวนใหญตองใชเงินในการดําเนินการ
3. เทคโนโลยีและความกาวหนาทางวิชาการ สิ่งเหลานี้จะชวยกระตุนใหคนเรามีเจต
คติที่ดี และยอมรับเอาสิ่งใหมๆ ไดงายขึ้น เพราะวิทยาการใหมๆ ไดถูกนํามาใชในสังคมมากขึ้น ทําให
เกิดตัว อยางและการเลียนแบบกันขึ้ นภายในวงการตาง ๆ ความรูสึ ก เชนนี้ ทําใหเ กิดการยอมรั บ
นวัตกรรมมากขึ้น
4. ความเชื่อดั้งเดิม คานิยม และประเพณีของสังคม มีผลตอการยอมรับนวัตกรรม
มาก ผูนํานวัตกรรมเขามาใชจึงควรศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นกอนนําไปใช เพราะวัฒนธรรม
ของแตละสังคมยอมแตกตางกัน
สําลี ทองธิว (2545 : 148-151) กลาววาการที่จะทําใหนวัตกรรมเปนที่ยอมรับของ
ประชากรเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ตาม สิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่งก็คือการเลือกใชวิธีการสื่อสาร (way of
communication) ใหรับกับเวลาและสถานที่ วิธีการสื่อสารที่นิยมใชกันในหมูตัวกลางการเผยแพร
โดยทั่วไป ไดแก เอกสาร หรือขอความเผยแพร แตอิทธิพลของการใชสื่อกลางที่เปนเอกสาร หรือ
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ขอความไมคอยไดผลเทาไหรนัก ภาพยนตรเปนสื่อกลางการสื่อสารอีกประเภทหนึ่ง สามารถทําให
ประชากรเกิดความสนใจและรูรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมไดสะดวก การสาธิต วิธีการนี้จะชวยได
มากในระยะขั้นการตัดสินใจรับนวัตกรรมมาทดลองใช การเขาถึง ประชากรเปนรายบุคคลจะทําให
สามารถรับรูปฏิกิริยาโตตอบ ทําใหประชากรสามารถรับรูนวัตกรรม ในสภาพความเปนจริงกระตุนให
หันมาสนใจนวัตกรรมอยางจริงจัง สามารถเปลี่ยนความคิดเห็น แกไขขอสงสัย ตลอดจนความตองการ
หรือปญหาที่แทจริงได การใชกลุมสัมมนาเปนเครื่องมือในการเผยแพร ประชากรรูสึกอบอุนใจเมื่อรูวา
มีอีกหลายๆ คนที่มีความสนใจ และตองการทดลองหรือยอมรับใชนวัตกรรมนั้น และการใชการสัมมนา
แบบปฏิบัติการ (workshop) หรือการฝกอบรม (training) นิยมใชในกรณีที่นวัตกรรมที่ตองการจะ
เผยแพรมีความซับซอนยากแกการเขาใจ ทําใหทราบถึงรายละเอียดของนวัตกรรม หรือพบขอปญหาที่
เกิดขึ้น หรือไดทักษะอยางใดอยางหนึ่งที่ตองการ
สําลี ทองธิว (2526 : 2-3) อธิบายวาในการสรางนวัตกรรมนั้น ผูส รางจะตอง
คํานึงถึงคุณสมบัติของตัวนวัตกรรมที่จะมีสวนในการทําใหเกิดการยอมรับจากประชากร นวัตกรรมที่
สรางขึ้นควรจะมีลักษณะดังนี้
1. ควรเปนนวัตกรรมสําเร็จรูปแบบเปนชุด คือ ควรจะมีทั้งคูมือครู คูมือการจัด
กิจกรรม มีอุปกรณตาง ๆ ประกอบใหดวย นวัตกรรมที่แยกออกจากกันเปนสวนๆ มักจะไมคอยมีครู
สนใจใช โดยเฉพาะถ า ครู ผูใ ชมี ก ารศึก ษาไม สู ง นั ก และอยูใ นสภาพที่ ไ มเ อื้อ อํา นวยให แสวงหา
สวนประกอบทุกๆ อยางเอาเอง
2. นวัตกรรมที่สรางขึ้นควรจะงายตอการใช ถาผูใชจะตองเสียเวลาในการเรียนรู
นวัตกรรมนั้น จะตองอานคูมืออยางละเอียดและภาษาในคูมือก็ยากแกการเขาใจ นวัตกรรมนั้นจะเปน
ที่ยอมรับ ในสัง คมไดลําบาก ถานวัตกรรมนั้นจะตองใชผูเกี่ยวของดวยมาก กระทบกระเทือนตอ
โครงสรางของระบบโรงเรียนมาก การยอมรับนวัตกรรมจะเกิดขึ้นไดลําบาก และกินเวลามาก
3. คาใชจายในการจัดหาและการใชนวัตกรรมนั้นจะตองไมแพงจนเกินไป นวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ราคาแพง บํารุงรักษาลําบาก และยังมีคาใชจายอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของในการใชแตละ
ครั้ง จะไดรับการยอมรับจากประชากรไดนอย
4. นวัตกรรมที่สรางขึ้นในสังคมที่มีลักษณะตางจากสังคมที่จะใชนวัตกรรมนั้นมาก ๆ
จะมีผลตอการไมยอมรับใชนวัตกรรมนั้น กรณีที่เอานวัตกรรมมาจากสังคมอื่นควรจะปรับนวัตกรรม
ดังกลาวใหเหมาะกับสภาพสังคม
คอสมา (Kozma, 1979 : 761-763) ไดศึกษาเรื่องการติดตอสื่อสาร การใหรางวัล
และการใชน วัตกรรมในชั้นเรียน พบวาปจ จัย 4 ประการที่มีอิท ธิพลตอ การยอมรับ และเผยแพร
นวัตกรรม คือ
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1. ปฏิกิริยาระหวางสมาชิกของสังคม สาเหตุหลักที่ทําใหนวัตกรรมไดรับการยอมรับ
อันดับแรกคือ คนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งเปนผูนําทางความคิดของสังคมนั้น ๆ การดําเนินกิจกรรมของพวกเขา
มีอิทธิพลตอสมาชิกของสังคมในการแพรกระจายนวัตกรรม โดยการชักชวนใหสมาชิกเห็นคุณคาของ
นวัตกรรม
2. การแนะนําแหลงทรัพยากรและการใหคําปรึก ษาของผูมีหนาที่ใหก ารสงเสริม
สนับสนุนการใชนวัตกรรม ซึ่งก็คือตัวกลางการเผยแพรตองมีบทบาทในการเผยแพรใหความรูและระบุ
แหลงการเลือกใชทรัพยากร สงเสริมใหสมาชิกของสังคมไดรับความรู มีทักษะการสอน มีกิจกรรมตาง ๆ
เชน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินการสอน
3. ความพึ ง พอใจส ว นบุ ค คลที่ เ กิ ด จากการมี ส ว นร ว มในการเปลี่ ย นแปลงของ
นวัตกรรม ซึ่งจะเปนแรงจูงใจภายในใหบุคคลยอมรับนวัตกรรมนั้น ๆ
4. การสนับสนุนของผูบริหาร โดยการใหรางวัลกับบุคคลที่นํานวัตกรรมมาใชในการ
เรียนการสอนอยางไดผล
อารบัคเคิล (Arbuckle,1977 : 1757-A) ไดศึก ษาองคประกอบที่มีผลตอการ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา พบวาปจจัยที่สงเสริมการใชนวัตกรรมทางการศึกษาใหไดผลดี
นั้น มีดังนี้
1. ครูผูใชนวัตกรรมตองมีความเขาใจเห็นคุณคาในวัตถุประสงคของโครงการนั้นเปน
อยางดี
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตองไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือจากผูบริหาร
มีการฝกอบรมและติดตามผลโครงการนั้น
การกําหนดประชากรกลุมเปาหมายผูที่ใชนวัตกรรมนั้น
การเตรียมการสําหรับการฝกอบรมและติดตามชวยเหลือ
โครงการใหมนั้นตองมีการปฏิบัติจริง
ตองไดรับความชวยเหลือจากทองถิ่น หรือชุมชน
มีวัสดุอุปกรณที่จําเปน
ตองมีการปรับปรุงตัวครูและการปฏิบัติตามโครงการ
มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาการศึกษา

ไวดเนอร และ ไมเออร (Weidner and Maier, 1975 : 58-62) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
สรางและการสงเสริม สภาพแวดลอมที่เ อื้ออํานวยตอการใชนวัตกรรมทางการศึก ษา พบวาการใช
นวัตกรรมใหมีป ระสิท ธิภาพนั้นขึ้นอยูกับ ผูบ ริห ารของสถาบันตองใหก ารสนับ สนุน ครูผูส อนตอง
ปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอนโดยการใชนวัตกรรมการสอนแบบตาง ๆ นอกจากนี้นวัตกรรมที่
ใชแลวประสบความสําเร็จจะทําใหครูอื่น ๆ สนใจนวัตกรรมนั้นมากขึ้น
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โรเจอร (Rogers,1995 : 207) อธิบายวา การยอมรับนวัตกรรมของสมาชิกในสังคม
มีความสัมพันธกับอัตราการยอมรับ และนวัตกรรมแตละชนิดจะใชเวลาในการยอมรับแตกตางกันขึ้นอยู
กับปจจัยหลายอยาง ตัวแปรที่มีผลตอการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมไดแก คุณลักษณะของนวัตกรรม
ประเภทของนวัตกรรม ชองทางการติดตอสื่อสาร ลักษณะของระบบสังคม การเผยแพรของตัวกลาง
ซึ่งแตละตัวแปรมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณ ลั ก ษณะของนวั ต กรรม (Perceived Attributes of Innovations)
คุณลักษณะของนวัตกรรมเปนสิ่งสําคัญตอการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม ถึงแมวานวัตกรรมนั้นจะมี
คุณคาเพียงใด แตถาผูใชนวัตกรรมนั้นไมเห็นคุณประโยชนและความเหมาะสมที่จะนํามาใช นวัตกรรม
นั้น ก็ อ าจไม ไ ดรั บ การยอมรับ การตกลงใจยอมรั บ นวั ต กรรมของบุ ค คลขึ้ น อยู กับ การพิ จ ารณา
คุณลักษณะของนวัตกรรมดังนี้ (Rogers, 1995 : 250-251)
1. ประโยชนเชิงเปรียบเทียบ (Relative advantage) คือการที่บุคคลนั้นเห็น
ถึงคุณประโยชนของนวัตกรรม โดยพิจารณาจากประโยชนทางเศรษฐกิจ ความสะดวก เหมาะสมและ
ความพอใจที่ ทําให เ ขาไดรับ ประโยชนม ากขึ้นกว าเดิม เป นสวนประกอบในการตัด สินใจยอมรั บ
นวัตกรรม
2. ความสอดคลองกลมกลืน (Compatibility) คือการที่นวัตกรรมจะเปนที่
ยอมรับเร็วหรือชาขึ้นอยูกับความเขากันได หรือไปดวยกันได ระหวางตัวนวัตกรรมกับคานิยม ความ
เชื่อ ประสบการณเดิม และความตองการของผูใช
3. ความยุงยากหรือความซับซอน (Complexity) นวัตกรรมใดที่ไมซับซอน ไม
ยุงยากในการใช เขาใจงาย จะทําใหการยอมรับเกิดขึ้นไดรวดเร็วกวางขวางยิ่งขึ้น
4. ความสามารถทดลองใช (Trialability) นวัตกรรมใดที่สามารถแบงสวนไป
ทดลองใชในวงจํากัดกอนไดเ พื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาด เมื่อยกเลิก การทดลองใชแลวไม
เกิดผลกระทบเสียหายมากนัก นวัตกรรมนั้นมีผลตอการยอมรับสูงขึ้น
5. ความสามารถสัง เกตได (Observability) นวัตกรรมใดที่ส ามารถเห็น
ผลสําเร็จของการใชนวัตกรรมไดชัดเจน สังเกตเห็นผลสําเร็จไดงาย การยอมรับจะมีมากกวานวัตกรรม
ที่เห็นผลไดยากกวาหรือชากวา
2. ประเภทของการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม (Type of Innovation-Decision)
ประเภทของการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมสัมพันธกับอัตราการยอมรับ ถามีผูรวมตัดสินใจมากเท าไร
การยอมรับก็จะชามากขึ้นเทานั้น ประเภทของการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมตามแนวคิดของโรเจอรส
(Rogers, 1995 : 372-373) แบงออกเปนดังนี้
1. การตัดสินใจสวนบุคคล (Optional innovation-decisions) เปนการ
ตัดสินใจสวนบุคคลที่จะเลือกยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม หรื อการตัดสินใจของสมาชิกสวนใหญใน
สังคมที่เห็นพองตองกัน ซึ่งการตัดสินใจสวนบุคคลนี้อาจขึ้นอยูกับอิทธิพลของบรรทัดฐานในสังคมของ
เขา และความสัมพันธระหวางบุคคลในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูอื่นดวย
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2. การตั ด สิ น ใจโดยคนส ว นใหญ (Collective innovation-decisions)
หมายถึง การเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดเห็นของคนสวนใหญในสังคมนั้น
หนวยใหญของสังคมตองมีการตัดสินใจที่เหมือนกันหรือเขากันได
3. การตัดสินใจโดยผูมีอํานาจ (Authority innovation-decisions) หมายถึง
การเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม โดยขึ้นอยูกับผูมีอํานาจที่มีฐานะ ตําแหนงสูงกวา สงผลให
บุคคลอื่นยอมรับ หรือปฏิเสธนวัตกรรมไปได แตโดยทั่วไปแลว อัตราการยอมรับนวัตกรรมจะเกิดขึ้น
ไดเร็วเปนผลมาจากการตัดสินใจของผูมีอํานาจ
3. ชองทางการติดตอสื่อสาร (Communication Channels) ชองทางการ
ติดตอสื่อสารเปนกระบวนการที่ขาวสารจากแหลงไปยังผูรับ ชองทางติดตอสื่อสารที่ใชในการเผยแพร
นวัตกรรม มีอิท ธิพลตออัตราการยอมรับ นวัตกรรม ชองทางการติดตอสื่อสาร เชน การสื่อสาร
ระหว า งบุ ค คล จากคนหนึ่ ง ไปยั ง คนอื่ น ๆ ได แ ก เจา หน า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ นบ า น ช อ งทางการ
ติดตอสื่อสารที่เปนสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อเฉพาะกิจ เชน เอกสารแนะนํา
ตํารา บทความ โปสเตอร เปนตน ถาบุคคลไดรับความรูและขาวสารจากทางการสื่อสารเหลานี้ จะมี
ผลทําใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม ในขณะที่บุคคลไดรับขอมูลขาวสารเปนจํานวน
นอย จะมีแนวโนมที่จะไมยอมรับนวัตกรรม (Rogers, 1995 : 17-19)
4. ลักษณะของระบบสังคม (Nature of the Social System) ระบบสังคม คือ
กลุมชนที่รวมกันเปนหนวยของสังคม มีหนาที่แตกตางกันและมีการรวมกันแกปญหาที่เปนเปาหมาย
รวมกัน การแพรของนวัตกรรมในระบบสังคมมีความสําคัญมาก เพราะโครงสรางของระบบสังคมมี
อิท ธิพลตอการยอมรับ นวัตกรรมเปนอยางยิ่ง โครงสรางของสังคมประกอบดวย สถานภาพหรือ
ตําแหนง บรรทัดฐานทางสังคม การปกครองของหมูคณะ พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมมีอิทธิพลตอ
การยอมรับนวัตกรรมเปนอยางยิ่ง กลาวคือ ถาสัง คมนั้นเปนสังคมที่มีความทันสมัย มีก ารพัฒนา
เทคโนโลยี วิท ยาศาสตร การใชเหตุผ ล มีความเปนพลโลกที่ไรพรมแดน บุคคลในสังคมนั้นก็จ ะ
ยอมรับนวัตกรรมไดเร็วกวา สังคมที่มีลักษณะยึดติดกับประเพณี เกิดการลังเลไมกลาตัดสินใจ หากมี
การยอมรับนวัตกรรมใด ตองอาศัยการตัดสินใจรวมกัน ทําใหการยอมรับชากวาบุคคลที่อยูในระบบ
สังคมที่ทันสมัย (Rogers, 1995 : 37)
5. การเผยแพรของตัวกลาง (Extent of Change Agents’ Promotion Efforts)
ตัวกลางการเผยแพรนวัตกรรม คือบุคคลอาชีพตาง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม
ในการใหคําแนะนํา การกระตุน และใหความเชื่อถือ ตัวกลางการเผยแพรนวัตกรรมมีบทบาทหลาย
อยาง เชน ตองสรางความสัมพันธที่ดีกับประชากร ตองรูจักวินิจฉัยปญหาของประชากร ตองมีความ
สม่ําเสมอในการเปนตัวกลางเผยแพร เปนตน บทบาทหลักของตัวกลางในการเผยแพรนวัตกรรมก็คือ
การอํา นวยความสะดวก คอยชวยเหลือในการแกปญ หา กระตุนให เ กิดการเปลี่ย นแปลง คอย
ชวยเหลือใหผูรับนวัตกรรมมีความมั่นใจที่จะใชนวัตกรรมนั้นตอไป (Rogers, 1995 : 369-370)
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ไมลส (Miles, 1973 : 635-639) กลาววา การที่จะทําใหนวัตกรรมนั้นไดรับการ
ยอมรับจากประชากร จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติของตัวนวัตกรรม ซึ่งควรจะมีลักษณะดังนี้
1. คาใชจาย (Cost) นวัตกรรมใดที่ตองอาศัยการลงทุนสูง สิ้นเปลืองแรงงานและ
เวลามักจะไมคอยไดรับความนิยม หรืออาจเปนคาใชจายในการดูแลรักษา ถานวัตกรรมนั้นแบงแยกได
รับมาใชเปนบางสวน หรือยืดหยุนได ปญหาดานการลงทุนจะนอยลง
2. ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological) ถานวัตกรรมทางเทคโนโลยีนั้นใชงาย
ไมยุงยาก สามารถแบงสวนมาใชได ตรงกับความตองการของผูใช มีความสะดวกเหมาะสมกับความ
ตองการของผูใช จะไดรับการยอมรับงาย
3. วัสดุอุปกรณที่ตองใช (Associated Materials) วัสดุเอกสารอุปกรณตาง ๆ มี
สวนชวยทําใหนวัตกรรมการศึกษาแพรหลายไดรวดเร็ว ถาวัสดุตาง ๆ สะดวกตอการใชของครู หรือ
งายตอการสรางและทําใหครูเกิดความมั่นใจเมื่อนําไปใช
4. การสง เสริม (Implementation Supports)
นวั ต กรรมใดจะประสบ
ความสําเร็จไดขึ้นอยูกับแรงสนับสนุน ถาการปฏิบัติทําใหเกิดความลําบากกับผูใช เชน ทําใหงาน
บริหารเพิ่ม ขึ้น ขัดกับ ระบบเดิม หรือยุง ยากในการจัดการทางเทคนิค จะทําใหนวัตกรรมนั้นจาง
หายไปในที่สุด องคประกอบที่ชวยสง เสริมนวัตกรรม คือ ความสะดวกในการใช ความพรอมของ
เครื่องมือ ความคลองตัวในการบริห ารและทัก ษะของผูป ฏิบัติ ดัง นั้นนวัตกรรมที่ไดคํานึง ถึง การ
สนับสนุนสงเสริมเขาไปในระบบ ยอมแพรกระจายไดรวดเร็วกวา เชน ในการพัฒ นาหลักสูตรการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการใชนวัตกรรม ควรเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติเอกสารและวัสดุประกอบหลักสูตรที่
สงเสริมใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง จะมีแนวโนมเปนที่นิยมไดงาย
5. นวั ต กรรมและความสอดคล อ งต อ ระบบ (Innovation & System
Congruence) นวัตกรรมที่สามารถผนวกเขากับโปรแกรมที่มีอยูเดิมไมทําใหกระทบกระเทือนจะไดรับ
ความนิยม นวัตกรรมที่ตอบสนองชองวางระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติอยางไดผล จะแพรหลายอยาง
รวดเร็ว
1.4 ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา
ในปจจุบันนี้นวัตกรรมทางการศึกษามีอยูเปนจํานวนมาก จึงมีการแบงประเภทโดยใช
เกณฑตาง ๆ ดังตอไปนี้
ทิศนา แขมมณี (2543 : 12-13) ไดจําแนกประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาเปน
5 ดาน ดังนี้
1. ดานหลัก สูตร เชน การจัดหลัก สูตรแบบบูรณาการ หลัก สูตรการศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จ การจัดหลักสูตรใหผูเรียนเรียนตามลําดับขั้นตอนจนบรรลุเปาหมาย (Mastery Leaning)
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2. ดานการเรียนการสอน เชน การสอนแบบโมเดล การสอนแบบจุลภาค การ
สอนซอมเสริม การใหเพื่อนสอนเพื่อน (Peers Teaching) การสอนแบบกลุมสัมพันธ การปรั บ
พฤติกรรม (Behavioral Modification)
3. ดา นสื่อ และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา เชน การใช บ ทเรี ย นสํ า เร็ จ รูป แบบ
โปรแกรม การใชเครื่องมือชวยสอน โทรทัศนและวิทยุเพื่อการศึกษา การใชคอมพิวเตอรชวยสอน
4. ดานการวัดและประเมินผล เชน การวัดผลแบบอิงกลุมและแบบอิงเกณฑ การ
ประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียน
5. ดานการบริหารการศึกษา เชน การจัดการศึกษาแบบเปด การจัดการศึกษา
แนวมนุษยนิยม (Humanistic Education) การจัดตารางสอนแบบยืดหยุน การจัดการศึกษานอก
โรงเรียน การจัดการศึกษาในโรงเรียน (School within School)
กรมวิชาการ (2536 : 4) ไดแบงประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาออกเปน 6
ประเภทตามเนื้อหางาน ดังนี้
1. นวัตกรรมทางดานระบบการศึกษา เชน การศึกษารายบุคคล ระบบการสอน
ทางไกล การสอนระบบเปด การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2. นวัตกรรมทางดานหลักสูตร เชน หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง หลักสูตรการศึกษาผูใหญ
3. นวัตกรรมทางดานการเรียนการสอน เชน การสอนเปนคณะ การสอนดวย
บทเรียนแบบโปรแกรม การสอนซอมเสริม การใชศูนยการเรียน การเรียนดวยตนเอง
4. นวัตกรรมทางดานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน คอมพิวเตอรชวยสอน
เทปเสียง สไลด วีดีโอ และวิทยุโทรทัศน
5. นวัตกรรมทางดานการวัดและประเมินผล เชน การวัดผลแบบอิง กลุม การ
วัดผลกอนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะหขอสอบ
6. นวัตกรรมทางดานการบริหารงานการศึกษา เชน การใชทฤษฎีจัดระบบในการ
บริหาร การใชคอมพิวเตอรจัดระบบขอมูล การใชทฤษฎี MBO
2. นวัตกรรมการถายทอดองคความรู
2.1 การจัดการความรู (Knowledge Management)
การจัดการความรูห มายถึงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูใน 4 ดาน คือ
ความหมายของความรู ความหมายของการจัดการความรู ประโยชนของการจัดการความรูแ ละ
องคประกอบของกระบวนการจัดการความรู
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1. ความหมายของความรู
ความรู คือ ผลที่ไดจากการเรียนรูในสิ่งใดสิง่ หนึง่ จนเกิดความเขาใจในสิ่งนั้นและ สามารถ
ระลึกไดเมื่อตองการใชความรูนั้น
ความรูชวยเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ความรูที่แตละบุคคลมี ไดแก ความรูรอบตัว ความรูในสาขาวิชาชีพ และความรูที่องคกร
สรางขึ้นมาใหมเพื่อใชในการพัฒนาองคกรใหดียิ่งขึ้น ความรูใหมเปนสิง่ จําเปนที่องคกรตองมี เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของบุคคลใหเพิม่ พูนอยูเ สมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสวงหาความรูโดยการอานและ
การคิด หากทําใหความรูเฉพาะบุคคลสงตอไปยังบุคคลอื่น และสามารถแลกเปลี่ยนความรูก ันได จะทํา
ใหเกิดคุณคาสําหรับองคกร ความรูที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการเรียนรูท ี่มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูปฏิบัติงาน จะมีลักษณะของการหมุนเกลียวการเรียนรู (Knowledge Spiral)แบงออกเปน 4
ลักษณะดังนี้
1. Socialization เปนขั้นตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสราง Tacit Knowledge
จาก
Tacit
Knowledge
ของผูรวมงานโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงที่แตละคนมี
2. Externalization เปนขั้นตอนทีส่ องในการสรางและแบงปนความรูจ ากสิ่งทีม่ ีอยูและ
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร เปนการแปลความรูจ าก Tacit Knowledge เปน Explicit
Knowledge
3. Combination เปนขั้นตอนทีส่ ามในการแปลงความรูข ั้นตน เพื่อการสราง Explicit
Knowledge จาก Explicit Knowledge ที่ไดเรียนรู เพื่อการสรางเปนความรูป ระเภท Explicit
Knowledgeใหมๆ
4. Internalization เปนขั้นตอนทีส่ ี่ และเปนขั้นตอนสุดทายในการแปลงความรูจ าก Explicit
Knowledge กลับสู Tacit Knowledge ซึ่งจะนําความรูที่เรียนมาใชในการปฏิบัติหรือใชใน
ชีวิตประจําวัน
2. ความหมายของการจัดการความรู
วิจารณ พานิช (2546: 2-5) กลาววา การจัดการความรู หมายถึง การยกระดับความรูของ
องคกรเพื่อสรางผลประโยชนจากตนทุนทางปญญา โดยเปนกิจกรรมที่ซบั ซอนและกวางขวาง ไม
สามารถใหนิยามดวยถอยคําสั้นๆไดตองใหนิยามหลายขอจึงจะครอบคลุมความหมายดังนี้
- การจัดการความรู มีความหมายถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึง
ขอมูลเพื่อสรางเปนความรู เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเครือ่ งมือชวยเพิม่ พลังในการ
จัดการความรู
แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู
- การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความ ถาไมมีการแลกเปลี่ยนความรูแลว ความ
พยายามในการจัดการความรูก็จะไมประสบผลสําเร็จ พฤติกรรมในองคกรเกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต
และวิธีปฏิบัติมผี ลตอการแลกเปลี่ยนความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมและสังคมมีความสําคัญตอ
การจัดการความรูอยางยิ่ง
- การจัดการความรูตองอาศัยผูรูในการตีความและประยุกตใชความรู ในการสรางนวัตกรรมและ
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เปนผูนําในองคกร
รวมทั้งตองการผูเ ชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการ
ความรู ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแก การดึงดูดคนดี คนเกง การพัฒนาคน การติดตาม
ความกาวหนาของคน และดึงดูดคนที่มีความรูไวในองคกร ถือวาเปนสวนหนึง่ ของการจัดการความรู
- การจัดการความรูเ ปนเรือ่ งของการเพิ่มประสิทธิผลขององคกร การจัดการความรูเ กิดขึ้นเพราะ
มีความเชื่อวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวาและ ความสําเร็จใหองคกร ประเมินตนทุนทางปญญา และ
ผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรูเปนดัชนีบอกวาองคกรมีการจัดการความรูอ ยางไดผล
หรือไม
- โนนากะและทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi:1998) ใหความหมายวา การจัดการความรู
คือ กระบวนการในการสรางความรูใหมอยางตอเนื่อง เผยแพรความรูทั่วทั้งองคกร และนําไปเปน
สวนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑบริหาร เทคโนโลยีและระบบใหมๆ และ เทอบาน แล แอรอนสัน
(Turban and Aronson:2001) ใหความหมายวา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการที่ชวยให
องคกรสามารถระบุ
เลือก
จัดการ
แยกแยะและถายโอนความรูท สี่ ําคัญในองคกร
สรุปไดวา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการรวมกันของบุคลากรในองคกร
เกี่ยวกับความรู เพื่อนําความรูมาใชในการทํางานใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใชเทคโนโลยีดานขอมูล
สารสนเทศคอมพิวเตอรเขามาชวย เพื่อใหการจัดการความรูขับเคลื่อนไปไดอยางรวดเร็ว สามารถ
สื่อสารแบงปนความรูไดอยางกวางขวางและมีการนํามาทบทวนปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3. ประโยชนของการจัดการความรู
3.1 ปองกันการสูญหาย การจัดการความรูท ําใหองคกรสามารถรักษาความ
เชี่ยวชาญ ความชํานาญ และความรูที่อาจสูญหายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร เชน การ
เกษียณอายุทํางานหรือการลาออกจากงานฯลฯ
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เนื่องจากมีการจัดประเภทคุณภาพ
และความสะดวกในการเขาถึงความรูท ําใหผูมหี นาที่ตัดสินใจสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว
33 ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน การทําใหผปู ฏิบัติงานมี
ความเขาใจในงานและวัตถุประสงคของงานโดยไมตองมี การควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนัก จะทํา
ใหผูปฏิบัติงานสามารถทําหนาที่ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการ พัฒนาจิตสํานึกในการทํางาน
4. ความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูชวยใหองคกรมีความ
เขาใจลูกคา แนวโนมของการตลาดและการแขงขัน ทําใหสามารถลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการ
แขงขันได
4. องคประกอบของกระบวนการจัดการความรู
1. การบงชี้หรือกําหนดความรู (Knowlege Identification) เปนการ
กําหนดความรูทมี่ ีความสําคัญและจําเปนตอการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรของ องคกร รวมถึงการหาความรู
ขององคกรที่มีความโดดเดน แตกตางและไดเปรียบคูแขงขัน นอกจากนี้ ยังหมายถึงการตรวจสอบองค
ความรูที่มีอยูภายในองคกรวา องคกรมีความรูอะไรบาง ในรูปแบบใด อยูทีใคร ซึ่งเมือ่ นําความรูที่
ตองการและความรูท ี่มีมาวิเคราะห ก็จะไดเปนชองวางของความรู หรือ ความรูที่ขาดหายไป องคการ
สามารถใชเครื่องมือที่มมี าวิเคราะห ก็จะไดเปนชองวางของความรู หรือ ความรูที่ขาดหายไป องคการ
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สามารถใชเครื่องมือที่เรียกวา แผนที่ความรู (Knowledge Mapping) เปนการทําแผนที่ความรูใน
ขั้นตอนนี้ เพื่อหาวา ความรูใดมีความสําคัญสําหรับองคกร จัดลําดับความสําคัญของความรูเหลานั้น
เพื่อใหองคกรสามารถวางขอบเขตของการจัดการความรู
และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) หมายถึง การไดมาซึ่ง
ความรูจากบุคคล หรือ จากเอกสารและหนังสือตางๆในการแสวงหาความรูแ ละการรวบรวมความรูใน
องคกร โดยทั่วไปความรูในองคกรสามารถแบงออกเปนรูปแบบตางๆ ได 5 รูปแบบ ไดแก ฐานขอมูล
(Shareable Electronic Knowledge Base) 12 % เอกสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Documents)
20% เอกสารตางๆ (Paper Documents) 26% และในสมองพนักงาน (Employee Brains) 42% จะ
เห็นไดวา ความรูสวนใหญในองคการอยูในตัวพนักงาน หรือที่เรียกวาความรูโดยนัย(Tacit Knowledge)
ซึ่งประกอบดวยความชํานาญ ความทรงจํา ความเชื่อ และสมมติฐานตางๆ ของบุคคล สิ่งเหลานีล้ วน
เปนสิ่งมีคาและมีความสําคัญตอองคกร ความรูเหลานี้ยากตอการอธิบาย หรือสือ่ สารออกมาได การ
รวบรวมความรูดังกลาวตองการดําเนินการโดยวิธีการเชิงรุก เชน การตรวจสอบขอมูลภายในองคกร ขุด
คน เพื่อเปลี่ยนใหเปนความรูที่นํามาใชประโยชนได หรือ อาจใชวิธีการเชิงรับ เชน การปลอยใหเกิดการ
เรียนรูผานการรวมกิจกรรม
การเรียนรูจ ากประสบการณรวมกัน
และการนําเอากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงใหมๆ มาใชอยางตอเนื่อง ทําใหการเรียนรูคอยๆแทรกซึมไปทั่วทั้งองคกร นอกจากนีม้ ีการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหความรูทมี่ ีอยูภายในองคกรอาจไมเพียงพอ หรือ
สรางขึ้นไมทัน ดังนั้น องคกรจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศจากภายนอกองคกร ซึ่ง
สามารถทําไดหลายวิธี เชน การเทียบเคียง (Benchmarking) การฝกอบรม การเขารวมประชุมสัมมนา
การจางที่ปรึกษา การควบรวมกิจการ การอานหนังสือพิมพ วารสาร และแหลงขอมูลอื่นๆ เปนตน
3. การจัดเก็บความรูและการเขาถึงความรู (Knowledge Access and
Storage) การจัดเก็บความรู เปนการจัดเก็บองคความรูในรูปแบบตางๆขององคกร ทั้งทีเ่ ปนความรูชัด
แจง (Explicit Knowledge)และความรูไมชัดแจง (Tacit Knowledge) ใหเปนทุนความรูขององคกร
พรอมทั้งการเขารหัสความรู เพื่อใหความรูทจี่ ัดเก็บนั้นงายและสะดวกในการเขาถึงเมื่อคนตองการ การ
จัดเก็บความรูส ามารถดําเนินการไดโดยการจัดเก็บความรูในฐานขอมูล คอมพิวเตอร หรือ จัดเก็บความรู
ในสมอง หรือความจําของคนแตละคน การจัดเก็บความรูม ีเปาหมายสําคัญ คือ การดําเนินการเพื่อ
จัดเก็บความรูขององคการมิใหสูญหายไป ซึ่งหลายครัง้ องคการมักสูญเสียขอมูลและความรูบ างประการ
เมื่อมีการปรับปรุงองคกรดวย ระบบตางๆ ดังนั้น องคกรตองมีการเลือกระบบจัดเก็บที่ดี มีประสิทธิภาพ
ซึ่งเมื่อจัดเก็บความรูแลว ตองมีการปรับปรุงความรูใหทันสมัย มีความสมบูรณถูกตอง รวมถึงการขัด
เกลาภาษาและรูปแบบใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
4. การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) คือ การแบงปน
ความรูใหกระจายทั่วทั้งองคกร โดยการใชชองทางและเครื่องมือทีห่ ลากหลาย เพื่อใหทกุ คนสามารถ
เขาถึงองคความรูทจี่ ดั เก็บไวไดเมื่อตองการ โดยสามารถดําเนินการไดหลายวิธี การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูนั้นแยกเปน 2 ประเภท คือ ความรูป ระเภทเดนชัด (Explicit Knowledge) ไดแก การจัดทํา
เอกสาร จัดทําฐานความรู รวมทั้งการทําสมุดหนาเหลือง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช จะชวยให
การเขาถึงความรูไดงายและรวดเร็ว สวนความรูประเภทไมชัดแจง (Tacit Knowledge)นั้นทําไดหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยูกับความตองการและวัฒนธรรมขององคกร สวนใหญมักจะใชวิธีตามความถนัดและ

31
สะดวก วิธีการหลักๆ มีดังตอไปนี้ 1)ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) 2) Innovation &
Quality Circles (IQCs) 3) ชุมชนแหงการเรียนรู (Community of Practice หรือ CoP) 4) ระบบพี่
เลี้ยง (Mentorings System) 5)การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) หรือ การยืมตัวบุคลากรมาใชงาน
(Secondment)
5. การประยุกตใชความรูและการเรียนรู (Knowledge Application
Learn and Use) คือ การประยุกตใชความรูกับการทํางาน การแกปญ
 หา หรือเมื่อเผชิญกับเหตุการณ
หรือสถานการณใหมๆ โดยเมือ่ มีการนําความรูทจี่ ัดเก็บมาใช จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงความรูที่ดงึ มาใช
กับประสบการณเดิมของแตละบุคคล ผลที่ไดคือ เกิดการเรียนรูขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งถือไดวาเปนสิง่ สําคัญ
และจะกอใหเกิดประโยชนในระยะยาวกับองคกร ในความเปนจริงแลว การนําความรูไปใชเปนหัวใจของ
การจัดการความรู หรือ เปาประสงคหลักในการจัดการความรู ซึ่งบุคลากรทุกคนในองคกรควรตระหนัก
ในประโยชนของการใชความรูนี้
6. การติดตามตรวจสอบความรู (Knowledge Checking) การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินความรู เปนการศึกษาผลการนําความรูไปใชของผูปฏิบัตงิ าน เพื่อใหดําเนินการ
ตามที่บงชี้ความรูไว และเพื่อใหบรรลุตามที่ตั้งเปาหมายไว และนําขอมูลที่ศึกษาไดมาพิจารณาปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้น
4. ระดับของความรู
หากจําแนกระดับของความรู สามารถแบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ
1. ความรูเชิงทฤษฏี (Know-What) เปนความรูเ ชิงขอเท็จจริง รูอะไร
เปนอะไร จะพบในผูท ี่สําเร็จการศึกษามาใหมๆ ที่มีความรูโดยเฉพาะความรูทจี่ ํามาไดจากความรูชัดแจง
ซึ่งไดจากการได เรียนมาก แตเวลาทํางาน ก็จะไมมั่นใจ มักจะปรึกษารุนพี่กอน
2. ความรูเชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เปนความรูเ ชื่อมโยง
กับโลกของความเปนจริง
ภายใตสภาพความเปนจริงที่ซับซอนสามารถนําเอาความรูชัดแจงที่ไดมา
ประยุกตใชตามบริบทของตนเองได มักพบในคนที่ทํางานไปหลายๆป จนเกิดความรูฝ ง ลึกที่เปนทักษะ
หรือประสบการณมากขึ้น
3. ความรูในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เปนความรูเชิงเหตุผล
ระหวางเรือ่ งราวหรือเหตุการณตางๆ ผลของประสบการณแกปญหาที่ซบั ซอน และนําประสบการณมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกบั ผูอื่น เปนผูท ํางานมาระยะหนึ่งแลวเกิดความรูฝงลึก สามารถอดความรูฝ งลึกของ
ตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผูอื่นหรือถายทอดใหผูอื่น ไดพรอมทั้งรับเอาความรูจ ากผูอ ื่นไปปรับใชในบริบท
ของตนเองได
4. ความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ (Care-Why) เปนความรูในลักษณะ
ของความคิดริเริม่ สรางสรรคที่ขับดันมาจากภายในตนเองจะเปนผูท ี่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห
ความรูที่ตนเองมีอยู กับความรูที่ตนเองไดรบั มาสรางเปนองคความรูใหมขึ้นมาได เชน สรางตัวแบบหรือ
ทฤษฏีใหมหรือนวัตกรรม ขึน้ มาใชในการทํางานได
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1.2 การสรางความรู (Knowledge Creation)
การสรางความรู หมายถึง การสรางความรูใหมโดยกระบวนการที่แตกตางกัน
ตั้งแตนวัตกรรมไปจนถึงงานวิจัยที่ยงุ ยาก การสรางความรูต ามแนวคิดของโนนากะและทาเคอูซิ มุงเนน
ใหบุคลากรเกิดการสรางความรูผ านการเรียนรู หรือลงมือปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการสราง
ความรูของมาควอทซ ที่กลาววา ในการสรางความรูขององคกรนั้น จําเปนตองอาศัยชองทางหรือ
กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ความรู ไดแก 1)การเรียนรูเชิงปฏิบัติ (Action
Learning) เปนการเรียนรูท ี่เกิดจากประสบการณและความรูของบุคคลอื่นหรือทีม ประกอบกับทักษะ
และการตัง้ คําถามเชิงวิเคราะหทบทวน อันจะทําใหความรูใหมเกิดขึ้น 2)การแกไขปญหาอยางเปนระบบ
(Systemic Problem Solving) ซึ่งนอกจากการแกไขปญหาใหไดแลว พนักงานจําเปนตองมีรูปแบบ
ความคิดและวินัยในการสังเกต วิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา และมีการรวบรวมหลักฐานซึง่
อาจรวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงานดวย 3)การทดลอง (Experimentation) เปนการสรางความรูเ พื่อ
โอกาสและความตองการในการขยายการดําเนินงานออกไป เชน การทําวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
โครงการนํารอง และ 4) การเรียนรูจ ากประสบการณในอดีต (Learning from Past Experience) การ
ทบทวนความสําเร็จและความลมเหลวดวยการประเมินอยางเปนระบบ
จะสงผลตอการสรางสรรค
ความรูที่กอใหเกิดประโยชนตอองคกรมากที่สุด
1.3 การถายโอนและเผยแพรความรู (Knowledge Transferand
Dissemination)
การถายโอนและเผยแพรความรู หมายถึง การถายโอนและเผยแพรขอมูล
ความรูและสารสนเทศตลอดทั่วทัง้ องคกร ทั้งที่โดยตั้งใจและไมตั้งใจ ซึ่งเปนการสื่อสารโดยใชเครือ่ งมือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส และความรูที่ไดมานัน้ จะไรคาหากไมถูกนําไปเผยแพรเพื่อใหผูอื่นใชประโยชนได การ
กระจายความรูแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1)การปอนความรู (Push) คือ การสงขอมูล/ความรูใหผรู ับ
ซึ้งไมไดรองขอ หรือตองการ หรือเรียกงายๆ วาเปนแบบ "Supply-Based" เชน การสงหนังสือเวียนแจง
ใหทราบเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ขาวสารตางๆ หรือ ขอมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ หรือ บริการขององคกร ซึง่
โดยทั่วๆไป มักจะทําใหผรู ับรูสึกวาไดรบั ขอมูล/ความรูมากเกินไป หรือไมตรงตามความตองการ 2) การ
ใหโอกาสเลือกใชความรู (Pull) คือ การที่ผรู ับสามารถเลือกรับ หรือ ใชแตเฉพาะขอมูล/ความรูที่
ตองการเทานั้น ซึ่งทําใหลดปญหาการไดรับขอมูล/ความรูที่ไมตองการมากเกินไป (Information
Overload) การกระจายความรูแบบนี้ เปนแบบ "Demand-Based" องคกรควรทําใหเกิดความสมดุล
ระหวาง แบบ "Push" และ "Pull"
1.4 นวัตกรรมรูปแบบการถายทอดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯฝาย ประถม

33
1. ครูประจําชั้นระดับ ป.1-3 เปนผูสอนวิชาคณิตศาสตรและวิชา
ภาษาไทยเพื่อใหครูมเี วลาดูแลนักเรียนไดใกลชิดและสามารถแกไขขอบกพรองของนักเรียนไดถูกตอง
และทันทวงที
2. เขารวมโครงการทีละ 1 ระดับชั้นโดยเริ่มตนจากระดับชั้น ป.1
3. ใชหนังสือเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม วิชาคณิตศาสตร
และภาษาไทย โดยทางโรงเรียนที่เขารวมโครงการเปนผูจัดหาเอง (รร.สาธิตจุฬาฯ ฝายประถม
ประสานงานใหในเบือ้ งตน)
4. จัดทําโครงการสอนระยะยาวภาคตน 1 ครั้ง /ภาคปลาย 1 ครั้ง
5. จัดทําขอสอบทุกชุดตามที่กําหนดไวในโครงการสอนระยะยาว ทั้งวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร ตลอดปการศึกษา
6. จัดทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมตามความจําเปน/เหมาะสม
7. ครูมาสังเกตการสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง /ครัง้ ละ 2 วัน
8. จํานวนครูที่เขารวมโครงการขึ้นอยูก ับจํานวนหองเรียนในระดับชั้นที่
เขารวมโครงการ
9. บันทึกและสงรายงานในการสังเกตการสอนอยางละเอียดทุกครั้งที่มา
สังเกตการสอน
10. แนะนําเทคนิคการสอน /วิธีการสอน / สื่อการสอนในวิชาคณิตศาสตร
และวิชาภาษาไทยอยางละเอียด ภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง
11. นิเทศติดตามผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใชจริง และ
ใหคําแนะนําอยางละเอียดเกี่ยวกับวิธีสอน การใชสื่อการสอน เนื้อหา การดูแลนักเรียน การวัดและ
ประเมินผล ภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง
12. จัดอบรมครูทั้งโรงเรียนปการศึกษาละ 1 ครั้ง (ชวงกอนเปดภาคปลาย)
13. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม จัดทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหนกั เรียนโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการทดสอบภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถม
1.
2.
3.
4.
5.

ไมบอกความรูแตใหนักเรียนเกิดการเรียนรูผานการจัดกิจกรรม
นักเรียนไดสรุปความรูดวยตนเอง
นักเรียนไดคิดอยูตลอดเวล
ครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดคิด
ทํากิจกรรมกลุม
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6. เนนการใชสอื่ การสอน
7. ใชกระบวนการกลุม
8. นักเรียนลงมือปฏิบัตจิ ริงมากกวาการเลาใหฟง
9. มีการแขงขันเพื่อกระตุนความกระตือรือรน
10. จัดการเรียนการสอนใน 1 ครั้ง ตองมีขั้นตอนอยางนอย 3
ขั้นตอน คือขั้นนํา ขั้นสรุป และขั้นสอน
11. ไมสกัดกั้นความคิด และคําตอบของนักเรียนดวยคําวา “ผิด”
12. มีของรางวัล
13. มีระบบคะแนนหลากหลาย คือคะแนนกลุม คะแนนเดี่ยว
คะแนนเพศ คะแนนครูกับนักเรียน ฯลฯ
14. มีเกมคุมชั้น
15. มีการเสริมแรงหลากหลายรูปแบบ
16. เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
17. สงเสริมการรักการอาน
18. ครูตรวจงานทุกงานทุกหนาอยางละเอียดและผิดพลาดนอยมาก
19. ซอมเสริมนักเรียนที่ไมเขาใจ
20. นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทุกครั้ง เปนตน
3. ทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ (The theory of perceibut
rogers (1995) ไดขยายความทฤษฎีนี้ไววา กลุมผูมีศักยภาพในการยอมรับนวัตกรรม ตัดสินใจ
รับโดยใชฐานของการรับรู รับทราบถึงคุณสมบัติของนวัตกรรม ซึ่งมีอยูดวยกัน 5 ประการ ไดแก
4.1 นวัตกรรมนั้นสามารถทดลองใชไดกอนการจะยอมรับ (Trilability)
การทดลองใช (Trialability ) ในสวนของการทดลองใช หมายถึง ถาผูท ี่จะนํา
นวัตกรรมไปใชสามารถทดลองใชนวัตกรรมใหม และประเมินขอดีกอนการตัดสินใจใชจริงก็จะชวยทํา
ใหการยอมรับนั้นเร็วขึ้นดวย
4.2 นวัตกรรมนั้นสามารถสังเกตผลที่เกิดขึ้นไดชัดเจน (Obscervability)
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การสังเกตเห็นได เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวานวัตกรรมนั้นสามารถสังเกตเห็นและสื่อสารไป
ยังผูตองการใชนวัตกรรมทีพ่ รอมจะยอมรับได ยิ่งนวัตกรรมสามารถมองเห็นความใหม ความแตกตาง
มากเทาใด ยิ่งทําใหการยอมรับ การกระจายไดรวดเร็วขึ้น
4.3 นวัตกรรมนั้นมีขอดีกวาหรือเห็นประโยชนไดชัดเจนกวาสิ่งอื่น ๆ มีอยูในขณะนั้นหรือสิ่งที่
มีลักษณะใกลเคียงกัน (Relative Advantage)
เปนการเปรียบเทียบประโยชนทจี่ ะไดรบั ผูที่ตองการใชนวัตกรรมใหมมีแนวโนมทีจ่ ะเลือก
นวัตกรรมที่นําเสนอประโยชนที่ดกี วาทางเลือกอื่นๆ โดยระดับการเปรียบเทียบประโยชนที่จะไดรับจะ
พิจารณาจากความแตกตาง และขอดีของนวัตกรรมใหมที่ดกี วาของเดิมที่ใชอยู
4.4 ไมมีความซับซอนงายตอการนําไปใช (Complexity)
ความเรียบงาย หรือความซับซอนในการใชงานของตัวนวัตกรรม ในสวนของความเรียบ
งายคือ สิ่งที่ผูตองการใชนวัตกรรมรูวานวัตกรรมใหมนั้นงายตอการทําความเขาใจ นําไปใชงานไดงาย
ยิ่งนวัตกรรมใหมมีความเรียบงายมากเทาใด โอกาสในการถูกเลือกและถูกยอมรับโดยผูใชนวัตกรรมก็ยิ่ง
มากขึ้นเชนกัน ในทางตรงกันขาม ยิ่งนวัตกรรมใหมมีความซับซอนในการใชงานมากขึ้นเทาใด โอกาส
ในการถูกเลือกและการยอมรับก็จะนอยลง
4.5 สอดคลองกับการปฏิบัติและคานิยมทีเ่ ปนอยูในขณะนัน้ (Compatibility)
เปนความเขากันได โดยนวัตกรรมใหมมีความเหมาะสมกับความตองการ ความเชื่อ
คุณคา ทัศนคติ ประสบการณ และนิสัยของผูใชนวัตกรรม โดยนวัตกรรมใหมที่มีความเขากันไดกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูใชนวัตกรรมที่ดกี วาก็จะสามารถทําใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมใหมไดอยาง
รวดเร็วขึ้น
ทฤษฎีการยอมรับดวยคุณสมบัติของนวัตกรรม ไดนําไปใชในการศึกษาการเผยแพร
และการยอมรับเอานวัตกรรมไปใชในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเปนอยางมาก จากการศึกษาพบวา
Compatibility, Complexity และ Relative Advantage มีอิทธิพลอยางมากในการยอมรับเอา
นวั ต กรรมทางด า นการสอนและเทคโนโลยี ก ารสอนไป ใช Wyner
(1974 ) และ
Holloway (1977) พบวา Relative Advantage และ Compatibility มีอิทธิพลอยางมาก ตอ
ผูที่มีศัก ยภาพในการยอมรับ นวัตกรรมในดานของเทคโนโลยีท างการสอนในโรงเรียนระดับ มัธยม
ปลาย Eads (1984 ) พบวา การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมการฝกอบรม โดยการใชคอมพิวเตอรของ
นัก พยากรณอากาศนั้นมีอิท ธิ พลจากคุ ณสมบัติของตัวนวัต กรรมในดาน Relative Advantage
Complaxity และ Compatibility
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เชื่อวาโรงเรียนเครือขายที่นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไปประยุก ตใช จะประสบความสําเร็จ ไดเปนอยางดี เนื่องจากทุก ฝายที่
เกี่ยวของของโรงเรียนเครือขายหมายถึง ผูบริหาร ครู บุคลากรทุกฝายไดมาศึกษาดูงานแบบมีสวน
รวม โดยในขั้นตนไดรับฟงคําบอกเลา อธิบาย รวมไปถึงการไดเห็นตัวอยาง วิธีการสอน การควบคุม
ชั้นเรียน การสังเกตการณตามสภาพจริงที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม รวมถึงการไดความมั่นใจ
วาเมื่อทางโรงเรียนเครือขายยอมรับนํานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถมไปใชแลวจะมีอาจารยพี่เลี้ยงคอยดูแล ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามแนวทางในแต
ละดาน แตล ะขั้นตอนอยางใกลชิด ทําใหทุกฝายในโรงเรียนเครือขายมั่นใจที่จ ะเขารวมโครงการที่
ปรึกษาทางวิชาการ และมีความเชื่อมั่นวาจะสามารถนํานวัตกรรมนี้ไปใชไดอยางดีโดยสามารถปรับใหมี
ความเหมาะสมกับโรงเรียนของตนไดเปนอยางดี จึง มีความมุงมั่น ตั้ง ใจ สบายใจ ทุม เท ในการ
ดําเนินการตามรูปแบบขั้นตอนของนวัตกรรมที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ พัฒนาขึ้น

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษา
เพชรา เพชรแกว (2534 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบระดับการ
ยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาที่มีภูมิหลังตางกัน เขตการศึกษา
ที่ 11” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรของครู
คณิตศาสตร และเปรียบเทียบระดับการยอมรับนวัตกรรมการเรีย นการสอนวิชาคณิตศาสตรของครู
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 11 ที่มีภูมิหลังตางกันดานเพศ ประสบการณในการสอน
คณิตศาสตร การอบรมเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร และวุฒิทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือครูค ณิตศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 211
คน ผลการวิจัยพบวา ครูคณิตศาสตรมีการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับประเมินคา
และครูคณิตศาสตรที่มีภูมิหลังตางกันในดานเพศ ประสบการณในการสอนคณิตศาสตร การอบรม
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร และวุฒิทางการศึกษา มีการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตรไมแตกตางกัน อยูในระดับประเมินคา
รุงฟา รักษวิเชียร (2525 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การยอมรับนวัตกรรมการเรียน
การสอนของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 7 และ 8” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูภาษาไทย และเปรียบเทียบการยอมรับนวัตกรรม
การเรียนการสอนของครูภาษาไทยที่มี เพศ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณในการสอนภาษาไทย
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แตกตางกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม กลุม ตัวอยางคื อครูภาษาไทยในโรงเรียน
มัธยมศึก ษาในเขตการศึกษาที่ 7 และ 8 จํานวน 230 คน ผลการวิจัยพบวา ครูภาษาไทยมีก าร
ยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนประเภท การสอนแบบทักษะสัมพันธและการสอนแบบศูนยการ
เรียน อยูในระดับขั้นการทดลองใช สวนครูภาษาไทยที่เปนผูชาย มีการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการ
สอนมากกวาครูผูหญิง เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนประเภท การสอนรายบุคคล การสอนโดย
ใชบทเรียนโมดูล การสอนโดยใชสถานการณจําลอง การสอนแบบกลุมสัมพันธ การสอนแบบสืบสอบ
และการสอนแบบใหนักเรียนที่เรียนดีชวยสอนนักเรียนที่เรียนชา ครู ภาษาไทยที่ประสบการณในการ
สอนแตกตางกัน มีการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนแตกตางกันเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการ
สอนประเภทการสอนเปนคณะ และระบบโรงเรียนไมแบงชั้น การสอนรายบุคคล และการสอนแบบ
จุลภาค สวนครูภาษาไทยที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนไม
แตกตางกัน
สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน (2522 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การยอมรับนวัตกรรมทาง
การศึกษาของครูมัธยม” เพื่อสํารวจการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาในดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนของครูมัธยมศึกษา และเปรียบเทียบความแตกตางของการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาใน
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของครูมัธยมศึกษา ตามสภาพความแตกตางของตัวแปรดาน เพศ
อายุ ประสบการณในวิชาชีพ วุฒิทางการศึกษา การไดเขาอบรมหลักสูตรใหม และสาขาวิชาที่สอน
กลุมตัวอยางคือครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 220 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวามีการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาอยูในเกณฑคอนขางสูง มีการยอมรับนวัตกรรม
ทางการศึกษาดานการเรียนการสอนมากกวานวัตกรรมดานหลักสูตร นวัตกรรมทางการศึกษาดานการ
เรียนการสอนนั้น ครูมัธยมศึกษามีการยอมรับนอยที่สุดในเรื่องการใชสื่อการสอนใหมๆ และมีการ
ยอมรับมากที่สุดในเรื่องการนําทฤษฎี หรือแนวความคิดตามผลงานวิจัยใหมๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนมาดัดแปลงใชในวิธีการสอนของครู นอกจากนี้พบวา การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาในดาน
หลัก สูตรของครูวุฒิตั้ง แตป ริญญาตรีขึ้นไป สูง กวาครูที่มีวุฒิก ารศึก ษาต่ํากวาปริญ ญาตรี และครู
มัธยมศึกษาซึ่งมีความแตกตางกันในเรื่องเพศ อายุ ประสบการณวิชาชีพ วุฒิทางการศึกษา การไดเขา
รับการอบรมหลักสูตรใหม และสาขาวิชาที่สอน มีการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาไมแตกตางกัน
บุรินทร บุรัตน (2527 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ระดับการยอมรับนวัตกรรมทาง
การศึกษาของศึกษานิเทศกอําเภอและครูวิชาการกลุมโรงเรียน ในเขตการศึกษา 10” เพื่อศึกษาระดับ
การยอมรับ นวัต กรรมทางการศึก ษาของศึ ก ษานิเ ทศก อํา เภอและครู วิช าการกลุ ม โรงเรีย น และ
เปรียบเทียบความแตกตางของการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูวิชาการกลุมโรงเรียน ในกลุม
โรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และยังศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวแปรดานภาษาถิ่น
ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจ วุฒิทางการศึกษาและระยะเวลาในการทํางานในแตละระดับขั้นของ
การยอมรับ โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังศึกษานิเทศกอําเภอ จํานวน 113 คน ครูวิชาการกลุม
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โรงเรียน จํานวน 315 คน รวมทั้งสิ้น 448 คน ผลการวิจัยพบวาศึก ษานิเ ทศกอําเภอและครู
วิชาการ กลุมโรงเรียนในเขตการศึกษา 10 มีระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาดานการวัดผล
และประเมินผลในระดับทดลองใช สวนดานอื่นๆ อยูในระดับประเมินคา และครูวิชาการกลุมโรงเรียน
มีระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาดานหลักสูตรและดานการวัดผลและประเมินผลในระดับ
ทดลองใช ดานการเรียนการสอนและดานสื่ออยูในระดับประเมินคา นวัตกรรมดานการบริหารและการ
บริการอยูในระดับสนใจ ครูวิชาการกลุมโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก มีการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาไมแตกตางกัน
สวนที่เกี่ยวกับตัวแปรดานตาง ๆ พบวาศึกษานิเทศกอําเภอที่มีประสบการณในการ
ทํางานนาน มีการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาต่ํากวาผูที่มีประสบการณการทํางานนอย และครู
วิชาการกลุมโรงเรียนที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีวุฒิทางการศึกษาตางกัน และมีฐานะทาง
เศรษฐกิจตางกัน มีระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาแตละดานอยูในระดับเดียว
นันทา สุกิจโกวิท (2536 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาการยอมรับนวัตกรรม
การเรียนการสอนของครู อาจารยผูสอนในวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา” เพื่อศึกษาการ
ยอมรับและเหตุผลในการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครู อาจารยผูสอนในวิทยาลัยสารพัด
ชาง กรมอาชีวศึก ษา กลุม ตัวอยางจํานวน 396 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา การยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของครู อาจารยผูสอนในวิทยาลัยสารพัดชาง
ยอมรับนวัตกรรมการสอนแบบศึกษานอกสถานที่อยูในระดับมาก โดยใหเหตุผลวามีความสอดคลองกับ
ความคิดเห็นเดิม ของผูตอบแบบสอบถาม การคาดถึง ผลการเรียนที่จะไดรับ ความสอดคลองของ
วัตถุประสงคของหนวยการเรียนการสอน การสนองความแตกตางระหวางบุคคล และความสอดคลอง
กับหลักสูตร
อุท ร นิยมชาติ (2533 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การศึก ษาระดับ การยอมรับ
นวัตกรรมการเรียนการสอนครูกลุม สรางเสริม ประสบการณชีวิตในโรงเรียนประถมศึก ษา สัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 11” เพื่อศึกษาระดับการยอมรับ
นวัตกรรมการเรียนการสอนและเปรียบเทียบระดับการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอน ของครูกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต ในโรงเรียนประถมศึกษาที่มี เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณใน
การสอนแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ครูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต มีการยอมรับนวัตกรรม
การเรียนการสอนประเภท การสอนแบบกลุมสัมพันธ การสอนโดยใชสถานการณจําลอง การสอนเปน
รายบุคคล การสอนโดยใชชุดการสอน การสอนโดยใชเพื่อนชวยสอน การสอนแบบศูนยการเรียน
การสอนแบบโครงการ และการสอนแบบสืบสวนสอบสวนอยูในระดับประเมินคา สว นการยอมรับ
นวัตกรรมการเรียนการสอนประเภท การโตวาทีธรรมะ การสอนแบบรอบรู การสอนเปนคณะ การ
สอนแบบทักษะกระบวนการ การสอนโดยใชเครื่องชวยสอน และการสอนแบบจุลภาค อยูในระดับ
สนใจ และการสอนโดยใชบทบาทสมมติอยูในระดับทดลองใช ครูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตที่
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เปนเพศชายและหญิง มีการยอมรับนวัตกรรมแตกตางกันเกี่ยวกับการสอนเปนรายบุคคล การสอนโดย
ใชสถานการณจําลอง การสอนแบบทักษะกระบวนการ การสอนโดยใชชุดการสอน และการสอนเปน
คณะ มีก ารยอมรับ นวัตกรรมแตกตางกันเกี่ยวกับการสอนโดยใชเ พื่อนชวยสอน การสอนโดยใช
บทบาทสมมติ และการสอนแบบกลุมสัม พันธ ครูก ลุมสรางเสริม ประสบการณชีวิตที่มีวุฒิต่ํากวา
ปริญญาตรี และตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป มีการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนแตกตางกันเกี่ยวกับ
การสอนแบบสืบสวนสอบสวน และครูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตที่มีประสบการณในการสอน
มากและประสบการณการสอนนอย มีการยอมรับนวัตกรรมแตกตางกันเกี่ยวกับ การสอนแบบจุลภาค
การสอนแบบศูนยการเรียน และการสอนแบบทักษะกระบวนการ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยในการยอมรับนวัตกรรม
อภิญญา ซอหะซัน (2537 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “องคประกอบที่สัมพันธกับการ
ยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึก ษาของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 6” เพื่อศึกษา
ความสัมพันธของการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของครูสอนศาสนาอิสลาม กับองคประกอบดาน
สถานภาพของครูผูสอน ประเภทของนวัตกรรมที่ใช สภาพสังคมของครูในโรงเรียน การสนับสนุนของ
ผูบริหาร และคุณสมบัติของนวัตกรรม ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาครูสอน
ศาสนาอิสลาม และศึกษาวาองคประกอบใดที่มีสวนรวมในการอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับ
กลุมตัวอยางเปนครุสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1 จํานวน 275 คน ผลการวิจัยพบวา การมี
รายไดจากการสอนศาสนาอิสลาม และการไดรับความรูและประสบการณดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
การศึกษา และองคประกอบดานสถานภาพสังคมของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธกับการยอมรับ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา สวนของตัวแปรที่รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ดีที่สุด คือ การมีรายไดจากการสอนศาสนาอิสลาม และการไดรับ
ความรูและประสบการณดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
ศันสนีย ขําเกิด (2530 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาองคประกอบที่มีผลตอ
การยอมรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน” โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อศึกษาประเภทนวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่ครูใชอยูในโรงเรียนมัธยมศึก ษาตอนตน และ
องคป ระกอบที่มีผ ลตอการยอมรับ นวัตกรรมการเรียนการสอน กลุม ตัวอยางเปนครูผูส อนระดั บ
มัธยมศึก ษาตอนตน ในรายวิชาตางๆ 8 รายวิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิท ยาศาสตร
คณิตศาสตร สังคมศึกษา พลานามัย ศิลปศึกษา และการงานอาชีพ รายวิชาละ 1 คน จํานวน 22
โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 176 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบวา
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1. ประเภทของนวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ใชมากที่สุด ไดแก การสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพมนุษยตามแนวคิดของกาเย และนวัตกรรมทางการ
เรียนการสอนที่ครูใชนอยที่สุด ไดแก การสอนแบบเบญจขันธ
2. องคประกอบ 6 องคประกอบ ที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรมทางการเรียนการ
สอนทั้ง 16 ประเภท เรียงตามลําดับจากมากที่สุด ไดแก
2.1 เจตคติที่ดีตอนวัตกรรม
2.2 การที่ครูเคยศึกษาจากสถาบัน
2.3 ไดรับความรูจากวิทยากรที่ใหการอบรม
2.4 ไดรับคําแนะนําจากศึกษานิเทศก
2.5 ไดรับความรูจากนักวิชาการที่เขียนเผยแพร
2.6 เคยไดรับการอบรมสัมมนา
ธีรพงษ ลาภบุญ เรือง (2534 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการใช
นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ” เพื่อศึกษา
ระดับการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนและปจจัยที่สงผลตอการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนและหา
ความสัมพันธระหวางการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนและปจจัยที่สงผลตอการใชนวัตกรรมการเรียน
การสอน กลุมตัวอยางคือครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ
จํานวน 213 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา
1. ครูใชนวัตกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 2 ประเภท คือ การสอนแบบ
บูรณาการ และการสอนแบบกลุมสัมพันธ
2. ปจจัยที่ครูเห็นวาสงผลตอการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับมากมี 5
ดาน คือการสงเสริม ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรม เจตคติและความตองการใช
นวัตกรรม
3. นวัตกรรมการเรียนการสอนมีความสัมพันธกับปจจัยที่สงผลตอการใชนวัตกรรม
การเรียนการสอนดานตาง ๆ คือ การสอนผูเรียนเปนรายบุคคลสัมพันธกับลักษณะของนวัตกรรมและ
งบประมาณ การสอนแบบบูร ณาการสัม พันธกับ การสง เสริม ลัก ษณะของนวัตกรรม และความ
ตองการใชนวัตกรรมและเพื่อนรวมงาน การสอนเปนคณะสัมพันธกับปจจัยดานงบประมาณ การสอน
แบบเกาขั้นของกาเยสัมพันธกับปจจัยดานเจตคติความตองการใชนวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรมและ
งบประมาณ การสอนแบบกลุมสัมพันธสัมพันธกับปจจัยดานความตองการใชนวัตกรรม งบประมาณ
การสง เสริม และเพื่อนรวมงาน บทเรียนโปรแกรมสัม พันธกับ ปจ จัยดานงบประมาณ ชุดการสอน
สัมพันธกับปจจัยดานเพื่อนรวมงาน เกมและสถานการณจําลองสัมพันธกับปจจัยดานความตองการใช
นวัตกรรม เพื่อนรวมงาน และงบประมาณ การสอนซอมเสริมสัมพันธกับปจจัยดานเพื่อนรวมงาน
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เจตคติ ความตอ งการใชน วัต กรรม ลัก ษณะของนวัต กรรม งบประมาณ และความรูเ กี่ย วกั บ
นวัตกรรม การใชนักเรียนที่เรียนดีชวยสอนไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานใดเลย
4. การใชนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูขึ้นอยูกับปจจัยดานตาง ๆ คือ การ
สอนผูเรียนเปนรายบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยดานเพื่อนรวมงาน การสงเสริมและเจตคติ การสอนแบบ
บูรณาการขึ้นอยูกับปจจัยดานลักษณะของนวัตกรรมและความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม การสอนเปนคณะ
ขึ้นอยูก ับปจจัยดานงบประมาณ การสอนแบบเกาขั้นของกาเยขึ้นอยูกับปจจัยดานเจตคติ การสงเสริม
และความตองการใชนวัตกรรม การสอนแบบกลุมสัมพันธกับปจจัยดานงบประมาณ เพื่อนรวมงาน
และความตองการใชนวัตกรรม บทเรียนแบบโปรแกรมขึ้นอยูกับปจจัยดานงบประมาณ การส งเสริม
และเจตคติ ชุดการสอนขึ้นอยูกับปจจัยดานเพื่อนรวมงาน การสงเสริม เจตคติ งบประมาณ เกมและ
สถานการณจําลองขึ้นอยูกับปจจัยดานงบประมาณ เจตคติ และการสงเสริม การสอนซอมเสริมขึ้นอยู
กับปจจัยดานเพื่อนรวมงาน เจตคติ และประสบการณในการสอน การใชนักเรียนที่เรียนดีชวยสอน
ไมขึ้นอยูกับปจจัยดานใดเลย
ภารดี ศิริบุรี (2525 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “องคประกอบที่มีความสัมพันธตอ
การใชนวัตกรรมทางการสอนของอาจารยในวิทยาลัยครูในกลุมนครหลวง” เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยางอาจารยวิท ยาลัยครูในกลุมนครหลวง 6 แหง จํานวน 479 คน
ผลการวิ จั ย พบว า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ ใ นการทํ า งานที่ แ ตกต า งกั น ของอาจารย ไ ม มี
ความสัมพันธตอการใชนวัตกรรมทางการสอน ความตองการของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน และ
อาจารยที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความตองการในการใชนวัตกรรมทางการสอนไม
แตกตางกัน อาจารยที่มีป ระสบการณในการสอนตั้ง แต 15 ปขึ้นไป มีความเห็นวา การใหก าร
สนับสนุนดานตาง ๆ นั้น มีผลตอการใชนวัตกรรมทางการสอนของครู เชน การไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหาร การมีวั สดุอุป กรณที่จําเปนและทันสมัยเพียงพอ มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่
เอื้ออํานวยเชน มีหองปฏิบัติการสอน มีงบประมาณที่แนนอนและเพียงพอ และพบวาสภาพการใช
นวัตกรรมทางการสอนของอาจารยที่มีวุฒิและประสบการณในการทํางานตางกันนั้น ตางก็นิยมใชการ
สอนแบบสืบสวน การสอนเปนคณะ การใชสภาพการณจําลองทําการสอนแบบสะทอนความคิดและ
บทบาทสมมติเหมือนกัน
วิเชียร จิตทรัพย (2533 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “องคประกอบที่สัมพันธกับ
การยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูมัธยมศึกษา เขตการศึกษาที่ 6” มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ดานสถานภาพของครูผูสอน ดานสภาพสังคมในโรงเรียน ดานการสนับสนุนของผูบริหาร และดาน
คุณสมบัติของนวัตกรรม กับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูมั ธยมศึกษา และ
ศึกษาวาองคประกอบใดที่มีสวนรวมในการอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษา กลุ ม ตั ว อย างเป น ครู โ รงเรี ย นมั ธยมศึ ก ษา เขตการศึก ษา 6 จํ า นวน 374 คน
ผลการวิจัยพบวา ครูมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 6 มีการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
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อยูในระดับมากในการหาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสถานภาพของครูผูสอน ดานสภาพ
สังคมในโรงเรียน ดานการสนับสนุนของผูบ ริหาร และดานคุณสมบัติของนวัตกรรมกับการยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู พบวาไมมีตัวทํานายใดที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
สวนการวิเคราะหพหุคูณแบบเพิ่ม ตัวแปรเปนขั้นเพื่อคัดเลือกตัวแปรที่ดีที่สุด พบวาตัวแปรที่มีคา
สัมประสิทธิ์การทํานาย คือเพศ บุคลากรในโรงเรียนที่เสียสละและอุทิศเวลาใหกับการทํางาน และ
ผูบ ริห ารสนับ สนุนการศึกษาตอของครูในโรงเรียน รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาไดดีที่สุด
4.2 งายวิจัยตางประเทศ
เอโรท (Eraut, 1975 : 13-26) ไดวิจัยเรื่อง “Promoting Innovation in
Teaching and Learning Problems, Processes, and Institutional Mechanisms.” เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับการสงเสริมนวัตกรรมการศึกษาในดานการเรียนการสอน โดยศึกษาถึงปญหากระบวนการและ
กลไกของสถาบันที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ พบวา องคประกอบ
ที่มีอิทธิพลตอการใชนวัตกรรมในการเรียนการสอนคือ
1. บรรยากาศทางการสอนของสถาบันขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 ประการ คือ
นโยบายของสถาบัน ความสนใจของอาจารยในการแกปญหาการเรียนการสอน และความรวมมือของ
นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน อยางไรก็ตามบรรยากาศทางการสอนจะไดรับ อิทธิพลจาก
สภาพแวดลอมทั่วไปของสถาบัน
2. การจัดสรรทรัพยากรในสถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดสรรทรัพยากรให
สอดคลองกับการใชนวัตกรรม และการพิจารณาใชเวลาวางของคณาจารยมาพัฒนานวัตกรรม รวมทั้ง
การพิจารณานําแหลงทรัพยากรใหมๆมาใชในกระบวนการเรียนการสอน
3. การจัดบริก ารที่เ หมาะสม เพื่อสนับ สนุนการใชนวัตกรรม การปรับ ปรุง
ทักษะการสอนของอาจารย การพัฒนาแหลงทรัพยากรเพื่อการเรียนรู การชวยเหลือในการออกแบบ
และการประเมินผลรายวิชาเรียน
ฮุนเซน (Hussain, 1987 : 678-A) ไดศึกษาเรื่อง “A Study of Relationship
between Faculty Innovators’Perceptions of Departmental Support and Adoption of
Instructional Innovation.” เพื่อที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับการสนับสนุน
ของหนวยงาน และการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารยคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย
มิชิแกน ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ อาจารยในคณะตางๆของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งไดพัฒนาและ
ใช น วั ต กรรมการเรีย นการสอนในระหวา งป 1975-1979 จํ า นวน 52 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนของหนวยงานดานการเงิน ดานนโยบาย ดานเทคนิค
และดานการสนับสนุนของผูบริหาร ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของ
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อาจารย ค ณะต า ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย แต ก ารสนั บ สนุ น จากฝ า ยธุ ร การ และเพื่ อ นร ว มงานมี
ความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารยคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมิชิแกน
อารคิบอลด (Archibald, 1980 : 41-05 A) ไดวิจัยเรื่อง “The Adoption
Behavior of Vocational Education Teachers with Respect to an Authority Innovation
Decision and the relationship of Situational Variables to that Behavior.” มีวัตถุประสงค
เพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับของครูอาชีวศึกษาในการใชนวัตกรรม และความสัมพันธ
ของตัวแปรดานสถานการณที่มีตอพฤติก รรม กลุมตัวอยางคือ ครูอาชีวศึก ษา จํานวน 99 คน
เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา
1. ครูที่ยอมรับนวัตกรรมและครูที่ไมยอมรับนวัตกรรม ไมมีความแตกตางกันใน
เรื่องของลักษณะสวนบุคคลและลักษณะของโรงเรียน แตสิ่งที่แตกตางกันคือ การสนับสนุนจากกลุม
ความเปนเจาของนวัตกรรม การปรับ ตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง คุณลัก ษณะสําคัญ และคุณคาของ
นโยบาย
2. ครูมีความเขาใจนวัตกรรมแตกตางกัน
3. ลักษณะสวนบุคคลไมมีความสัม พันธกับ พฤติกรรมการยอมรับของครู แต
คุณลักษณะของโรงเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการยอมรับของครู
4. ความเขาใจของครูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการยอมรับ
เกรย (Gray, 1998 : 59-07 A) ไดวิจัยเรื่อง “Teachers’ Perception of
Innovation Adoption (Case Methodology, Education Reform, Staff Development,
Leadership).” เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมตามการรับรูของครู นวัตกรรมที่ถูกใชเปนสาเหตุหลัก
ในการศึกษา วิธีก ารหลากหลายที่ใชในการสนับสนุนและตรวจสอบบทบาทของครูในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง กลุมตัวอยางคือนักการศึกษาที่สอนในระดับ 12 ในมหาวิทยาลัยเวอรจิเนียจํานวน 22
คน ที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและและการบูร ณาการวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาษาศาสตร ประวัติศาสตรและสังคมศึกษา และศิลปะในการสอน ผลการวิจัยพบวา การยอมรับ
นวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอนของครูแตกตางกัน การเรียนการสอนแบบสนทนา เนื้อหาการ
เรียนรูที่มีความหมาย และเวลาในการเผยแพรในการเรียน และการยอมรับการสนับสนุนการศึกษา
เคเมอร (Kremer, 1983 : 44-04 A) ไดวิจัยเรื่อง “The Relationship
between Selected Personal and Perceptual Variables and Level of Use of an
Innovation.” เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัว มโนทัศนสวนตัว และอุปนิสัย
กระตื อรื อร น และบรรยากาศแบบเปด ของโรงเรีย นที่ มี ผ ลตอ ระดับ การใช นวั ตกรรม โดยมี ค รู
อาสาสมัครจํานวน 55 คน เปนกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชเป นแบบสอบถาม 4 วิธี ผลการวิจัย
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พบวา ความสัมพันธระหวางรายงานการบันทึกของครูกับระดับการใชนวัตกรรมและมโนทัศนสวนตัว
อุปนิสัยกระตือรือรน และการรับรูในบรรยากาศแบบเปดของโรงเรียนไมมีความแตกตาง
อารบัคเคิล (Arbuckle, 1977 : 1757-A) ไดวิจัยเรื่อง “A Study of Factors
Facilitating Continued Implementation of Education Change” เพื่อที่จ ะศึก ษาถึง
องคประกอบที่มีผลตอการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สง เสริมใหการ
ใชนวัตกรรมทางการศึกษาประสบความสําเร็จไดแก
1. ครูผูใชนวัตกรรมตองมีความเขาใจเห็นคุณคาในวัตถุประสงคของโครงการนั้น
2. ตองไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือจากผูบริหาร
3. มีการฝกอบรมและติดตามผลโครงการนั้น
4. การกําหนดประชากรกลุมเปาหมายผูที่ใชนวัตกรรมนั้น
5. การเตรียมการสําหรับการฝกอบรมและติดตามชวยเหลือ
6. โครงการใหมนั้นตองมีการปฏิบัติจริง
7. ตองไดรับความชวยเหลือจากทองถิ่นหรือชุมชน
8. มีวัสดุอุปกรณที่จําเปน
9. ตองมีการปรับปรุงตัวครูและการปฏิบัติตามโครงการ
10. มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาการศึกษา
เลวิส (Lewis, 1987 : 295-A) ไดศึก ษาเรื่อง “Faction that Affect
Continued Use of a Curriculum Innovation” มีจุดประสงคเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอการใชนวัตกรรมดานหลัก สูตรอยางตอเนื่อง กลุมตัวอยางคือครูที่ส อนในระดับ ชั้นมัธยมศึก ษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 21 คน จาก 5 โรงเรียนที่เคยใชนวัตกรรมดานหลักสูตร
มาแลว 3 ป เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา รอยละ 81 ของ
ครู ยั ง คงใช น วัต กรรมดา นหลัก สู ตรอยา งตอ เนื่อ ง เพราะคิด ว า นวั ต กรรมนั้น มี ความสํ า คัญ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะกับ รายวิชาที่สอน รอยละ 19 ของครูไมใชนวัตกรรมดานหลัก สูตรตอไป
เพราะคิดวานวัตกรรมไมเหมาะกับรายวิชาที่สอน
โฮโลวิซ (Horowitz, 1982 : 43-09 A) ไดวิจัยเรื่อง “A Study of the
Adoption Process of an Educational Innovation by Teachers in a Primary School.” เพื่อ
ศึกษาวิเคราะหกระบวนการของนวัตกรรมทางการศึกษาที่ไดเผยแพรในโรงเรียนประถมศึกษาเวเนซูเอ
ลา โดยใชรูปแบบการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเท็กซัส เนนที่ครูผู
ซึ่งไดรับผลกระทบจากการแทรกแซง การชวยเหลือ การสนับสนุนการออกแบบในการอํา นวยความ
สะดวกในกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรมการศึก ษา กลุมตัวอยางคือครูจํานวน 250 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การใชนวัตกรรมทางการศึกษาของครูที่

45
ตัวกลางการเผยแพรนวัตกรรมเปนผูวางแผนให ไมบรรลุผล มีครูจํานวนนอยมากที่ ใชนวัตกรรมทาง
การศึกษา ถึง แมวาครูเหลานั้นจะมีความตั้งใจ มีเจตคติที่ดีตอนวัตกรรมและเห็นความสําคัญของ
นวัตกรรม และครูเหลานั้นไมปฏิเสธนวัตกรรม
จากงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศดังที่กลาวมาพบวา งานวิจัยในประเทศได
ศึกษาเกี่ยวกับความตองการในการใชนวัตกรรม ปญหาและอุปสรรคในการใชนวัตกรรม การยอมรับ
นวัตกรรม องคป ระกอบที่มีความสัม พันธกับ การยอมรับนวัตกรรม และปจ จัยที่มีอิทธิพลตอการ
ยอมรับ นวัตกรรมทางการศึก ษาของครูร ะดับ ประถมศึก ษา มัธยมศึก ษา อุดมศึ ก ษา และนํามา
เปรียบเทียบการยอมรับนวัตกรรมของครูที่มีภูมิหลังตางกัน สวนใหญเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ ตัวแปรที่
ศึกษาสวนใหญคือ เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน วุฒิการศึกษา ประสบการณการอบรม
สวนงานวิจัยในตางประเทศสวนใหญเปนงานวิจัยเชิงสํารวจเชนเดียวกันกับงานวิจัยในประเทศ เปน
งานวิจัยที่ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของครูผูสอนในระดับตางๆ องคประกอบที่สงเสริม สนับสนุน
การใชนวัตกรรมในสถาบันการศึกษา และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชนวัตกรรมการศึกษาของครู ซึ่งจะ
เห็นไดวา การศึก ษาเกี่ยวกับ นวัตกรรมทางการศึกษา มัก จะเปนเรื่องที่ไดรับ ความสนใจจากสัง คม
เนื่องจากเมื่อมีนวัตกรรมการศึกษาเกิดขึ้นจะมีผลตอวงการการศึกษาในวงกวาง หากไมทราบจะดูลา
หลังและไมทันกับการพัฒนาที่กาวหนาไป รวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษาสามารถนํามาปรับใชไดทุกยุค
ทุก สมัย โดยเฉพาะเมื่อมีก ารปฏิรูป การศึกษา สถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึก ษาจึง ให
ความสําคัญตอการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพราะมีเปาหมายตองการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง โดยเฉพาะการเลือกหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ศักยภาพ มาเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนใหกับสถานศึกษาของตนเองที่มีความแตกตางจาก
การจัดการเรียนการสอนเดิมที่ปฏิบัติมานานแตไมประสบความสําเร็จในดานคุณภาพของผูเรียน หากมี
รูป แบบการจัดการเรียนการสอนที่โ รงเรียนตนแบบดําเนินการแลวประสบความสําเร็จ และเมื่อ
พิจารณาดูแลวสามารถนํามาปรับใชไดกับบริบทของสถานศึกษาของตนเองได ผูบริหารและครูมักจะมี
ความสนใจเปนอยางมาก
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม ทีม่ ีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและภาษาไทยของโรงเรียน
เครือขาย : การประยุกตใชทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. คัดเลือกโรงเรียน
โรงเรียนทีเ่ ขารวมในการดําเนินโครงการวิจัยมีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้
1.1 เปนโรงเรียนทีส่ นใจสมัครเขารวมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการเองจากการศึกษา
ขอมูลของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชนเวปไซดของ
โรงเรียน คําบอกเลา ฯลฯ
1.2 เปนโรงเรียนที่ตอ งการพัฒนารูปแบบ หรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนตนเองใหมีประสิทธิภาพและมีลักษณะคลายแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝายประถม
1.3 เปนโรงเรียนที่ตอ งการพัฒนาครูใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
1.4 เปนโรงเรียนที่ตอ งการพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน
อยางถูกตอง
2. กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม และกําหนดวิธีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช
ขึ้นมาเพื่อใหโรงเรียนเครือขายปฏิบัติตามโดยอาศัยแนวทฤษฎีการยอมรับคุณสมบัติ
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม โดยคณะกรรมการผูป ระสานงานโครงการ
4. สรางเครื่องมือวิจัย และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบ ดังนี้
เครื่องมือวิจัย แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1) เครื่องมือที่ใชเปนตัวแปรจัด
กระทํา 2) เครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรตาม ดังนี้
4.1 เครื่องมือที่ใชเปนตัวแปรจัดกระทํา ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม มีวิธีการสรางดังนี้
4.1.1 รูป แบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝาย
ประถม รวบรวมจากการสอบถาม สังเกต วิธีการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม รวมทั้ง สัง เคราะหจ าก
แผนการจัดการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย และจาก
เอกสารบันทึกรายงานของครูที่เขารวมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการแลว
นํามารวบรวมสรุปจนไดเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝายประถม และผูวิจัยนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
4.1.2 รูปแบบและวิธีการที่โรงเรียนเครือขายนําแนวทางและวิธีการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไปปฏิบัติ ไดมาจากการ
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ประชุมระดมสมองของกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ และผาน
การเห็น ชอบของคณะกรรมการประสานงานบริห ารโรงเรีย นชว ยกั น
กําหนดขั้นตอน ขอบเขต และวิธีการที่จะใหครูจากโรงเรียนเครือขายได
นําเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝาย
ประถมไปใช โดยมีการปรับเปลี่ยน ตัดทอน และเพิ่มเติมขั้นตอนและ
วิธีการมาแลวหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพ
จริงของโรงเรียนเครือขายแตละโรงเรียนที่จะนําไปปฏิบัติใหไดผลดีที่สุด
และผูวิจัยนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง
4.2 เครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรตาม
4.2.1 เครื่องมือวิจัยที่ใชกับนักเรียน
4.2.1.1 แบบสังเกตพฤติก รรมการเรียนของนักเรียน กําหนดสิ่ง ที่
ตองการสังเกตทั้งหมด 15 ขอ โดยเทียบเคียงกับพฤติกรรมใน
การเรี ย นของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าฯ ฝ า ยประถม
โดยทั่ วไป แล วผูวิ จัยนํ าไปใหผู ท รงคุณวุ ฒิตรวจสอบอี ก ครั้ ง
พรอมกําหนดวิธีใหคะแนนเปนแบบประเมินคา 3 ระดับ โดย
มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
2 หมายถึง ปฏิบัติเปนสวนใหญ
1 หมายถึง ปฏิบัติบางสวน
0 หมายถึง ปฏิบัติเปนสวนนอย
การแปลความหมายการใหคะแนนของผูสัง เกตมีก ารกําหนด
ดังนี้
20 – 30

หมายถึง ปฏิบัติไดดีมาก

10 – 19

หมายถึง ปฏิบัติไดดี

0–9

หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง

4.2.1.2 แบบสัมภาษณนักเรียน กําหนดสิ่งที่ตอ งการสัมภาษณนักเรียน
ทั้งหมด 8 ขอ โดยผูสัมภาษณบันทึกสิ่งที่นกั เรียนตอบลงใน
ชองวางที่กําหนดไวตามรายชื่อของนักเรียนทัง้ หมด 16 คน
4.2.1.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชา
ภาษาไทย จัดทําเปนแบบสอบชนิด 3 ตัวเลือกและชนิดเติม
คําตอบสั้นๆ วิชาละ 20 คะแนน
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4.2.1.4 แบบวัดความพึงพอใจของนัก เรียนที่มีตอรูป แบบการจัดการ
เรี ย นการสอนตามแนวของโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิท ยาลัย ฝายประถม โดยกําหนดคําถาม 10 คําถาม
และใหนักเรียนเลือกตอบตามความพึงพอใจ โดยระดับความพึง
พอใจแบงเปนระดับ 1-5 เรียงตามระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
ถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด
การแปลความหมายมีการกําหนดดังนี้
4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจนอย
1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจนอยที่สุด
4.2.2 เครื่องมือวิจัยที่ใชกับครู
4.2.2.1 แบบประเมิน การจัดการเรียนการสอนของครู กําหนดสิ่ง ที่
ตอ งการประเมิ นทั้ ง หมด 16 ข อ การให ค ะแนนเป นแบบ
ประเมินคา 3 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
2 หมายถึง ปฏิบัติไดดี
1 หมายถึง ปฏิบัติไดนอย
0 หมายถึง ไมไดปฏิบัติ
การแปลความหมายการใหคะแนนของผูประเมินมีการกําหนด
ดังนี้
25 – 32 หมายถึง ปฏิบัติไดดีมาก
17 – 24 หมายถึง ปฏิบัติไดดี
9 – 16

หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง

0 – 8

หมายถึง ปฏิบัติไดนอย
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4.2.2.2 แบบนิเทศการสอน กําหนดสิง่ ที่ตองนิเทศติดตามผลทั้งหมด
12 หัวขอ และมีขอเสนอแนะใหอาจารยนเิ ทศกไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนทายของแบบนิเทศ รูปแบบการให
คะแนนเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ โดยมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้
4 หมายถึง ดีมาก
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง ปานกลาง
1 หมายถึง ตองปรับปรุง
0 หมายถึง ไมผาน
การแปลความหมายการใหคะแนนของผูประเมินมีการกําหนด
ดังนี้
37 – 48

หมายถึง ดีมาก

25 – 36

หมายถึง ดี

13 – 24

หมายถึง ปานกลาง

0 – 12

หมายถึง ตองปรับปรุง

4.2.2.3 แบบสัมภาษณครู กําหนดขอคําถามทั้งหมด 11 ขอใหญ และ
ในบางหัวขอใหญมหี ัวขอยอยอีกทัง้ หมด 20 ขอ
4.2.2.4 แบบประเมินตนเองของครู กําหนดสิ่งที่ตองการใหครูประเมิน
ตนเองทัง้ หมด 16 ขอ โดยมีการแบงการประเมินตนเองเปน 2
ชวง คือ ชวงกอนเขารวมโครงการและชวงหลังการเขารวม
โครงการ และมีขอเสนอแนะใหครูไดแสดงความคิดเห็นใน
สวนทายของแบบประเมิน การใหคะแนนเปนแบบประเมินคา
3 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
2 หมายถึง ปฏิบัติไดดี
1 หมายถึง ปฏิบัติไดนอย
0 หมายถึง ไมไดปฏิบัติ
การแปลความหมายการใหคะแนนของครูที่ประเมินตนเองมีการ
กําหนดดังนี้
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25 – 32 หมายถึง ปฏิบัติไดดมี าก
17 – 24 หมายถึง ปฏิบัติไดดี
9 – 16

หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง

0 – 8

หมายถึง ปฏิบัติไดนอย

4.2.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของครูทั้งโรงเรียนที่เขารวมอบรม
กําหนดคําถามทั้งหมด 10 ขอ โดยใหครูเลือกตอบตามความ
พึงพอใจ โดยระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยทีส่ ุด และมีขอเสนอแนะใหครู
ไดแสดงความคิดเห็นในสวนทายของแบบประเมิน
4.2.3 เครื่องมือวิจัยที่ใชกับผูบ ริหาร
4.2.3.1 แบบสัมภาษณผูบริหาร กําหนดขอคําถามทั้งหมด 5 ขอ
4.2.4 เครื่องมือวิจัยที่ใชกับผูป กครอง
4.2.4.1 แบบวัดความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม โดยกําหนดคําถาม 8 คําถาม และ
ใหผูปกครองเลือกตอบตามความพึงพอใจ โดยระดับความพึง
พอใจแบงเปนระดับ 1-5 เรียงตามระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
ถึงระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด
การแปลความหมายมีการกําหนดดังนี้
4.50 – 5.00

มีความพึงพอใจมากที่สุด

3.50 – 4.49

มีความพึงพอใจมาก

2.50 – 3.49

มีความพึงพอใจปานกลาง

1.50 – 2.49

มีความพึงพอใจนอย

1.00 – 1.49

มีความพึงพอใจนอยที่สุด
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ทั้งนี้ขอมูลและขอคําถามที่ใชในการสรางเครือ่ งมือที่ใชเปนตัวแปรจัดกระทําและใชเปน
เครื่องมือวัดตัวแปรตาม ไดมาจากการสังเกตตามสภาพจริง การสังเคราะหขอมูลจากการบันทึกการดู
งานแบบมีสวนรวม (สังเกตการสอน) ของครูทเี่ ขารวมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการและจากแผนการ
จัดการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทยของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม แลวรวบรวม
สรางเครื่องมือวิจัยทั้งสองสวนนีข้ ึ้นมาใหมีความสอดคลองกับหลักการและวิธีการแหงภูมปิ ญญาของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ที่ถายทอดผานคําแนะนําของอาจารยนิเทศกสูนสิ ิตฝกประสบการณ
วิชาชีพแตละรุน และจากอาจารยอาวุโสผูมปี ระสบการณสูอาจารยรุนใหมแตละรุน จนกลายเปน
แนวทางปฏิบัติตอเนือ่ งกันมายาวนาน หรือเปนภูมปิ ญญาของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ทั้งนี้
ผูวิจัยไดรวบรวมและเรียบเรียงแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจเครื่องมือวิจัย 3 ทาน มีคุณสมบัติดงั นี้
5.1 มีประสบการณในการสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
มาแลว 8 ปขึ้นไป หรือ
5.2 มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
5.3 เปนอาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรหรือภาษาไทย
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูบริหาร ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูบริหารตามขอมูลทีเ่ ตรียมไว และบันทึก
รายละเอียดในการสัมภาษณลงในแบบสัมภาษณผบู ริหาร และนําขอมูลมาวิเคราะห
ครู ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณครูที่เขารวมโครงการระดับชั้น ป.1 จํานวน 1 คน
ตามขอมูล ที่เตรียมไว และบันทึกรายละเอียดในการสัมภาษณล งในแบบสัมภาษณครู ผูวิจัยและ
อาจารยนเิ ทศประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยบันทึกผลการประเมินลงในแบบนิเทศการ
สอนและแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู ครูที่เขารวมอบรมทําแบบสอบถามความพึง
พอใจในการอบรม รวมทั้งผูวิจัยไดนําแบบประเมินตนเองของครูใหครูประเมินตนเอง แลวนําขอมูลมา
วิเคราะห
นักเรียน ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณนักเรียนที่หองเรียนรายบุคคลตามขอมูลที่
เตรียมไวและบันทึกรายละเอียดในการสัมภาษณลงในแบบสัมภาษณนักเรียน ผูวิจัยไปสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนและบันทึกสิ่งที่สังเกตไดลงในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ผูวิจัยนําแบบวัดความ
พึงพอใจของนักเรียนตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝาย
ประถม ไปใหนักเรียนทํา และผูวิจัยนําแบบวัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวิชา
ภาษาไทยใหนักเรียนทําทั้งกอนเขารวมโครงการและหลังเขารวมโครงการ และนําขอมูลมาวิเคราะห
ผูปกครอง ผูวิจัยนําแบบวัดความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ไปใหผูปกครองทํา แลวนํา
ขอมูลมาวิเคราะห
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7. การวิเคราะหขอมูล
7.1.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1. การวิเคราะหและเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และวิชาภาษาไทย กอนและหลังการใชแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม ของนักเรียนแตละกลุม (กลุมเกง กลุม
กลาง และกลุมออน) ดวยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนของ
ประชากร 2 กลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent)
2. การวิเคราะหและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม
แลวนําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยแบงเปน 3 กลุม (t-test independent)
2.1 การวิเคราะหและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน
2.2 การวิเคราะหและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู
2.3 การวิเคราะหและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป กครอง
7.1.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
1. การวิเคราะหความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม จากแบบสัมภาษณ
นักเรียน ครู และผูบ ริหาร โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
2. การวิเคราะหบรรยากาศการใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม จากแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบประเมินการจัดการเรียนการ
สอนของครู แบบประเมินตนเองของครู แบบนิเทศการสอนของครู
และแบบประเมินความพึงพอใจของครูทั้งโรงเรียนที่เขารวมอบรม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
หลังจากโรงเรียนศิริมงคลศึกษานํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ไปปฏิบัติ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลดานตาง ๆ มา
วิเคราะห โดยแบงเปน 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยเก็บขอมูลดวยเครื่องมือวิจัยทีห่ ลากหลาย เพื่อจะไดขอคนพบวารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม โรงเรียนอื่นๆ ซึ่งเปนโรงเรียนเครือขาย เชน
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา สามารถนําไปใชแลวไดผลลัพธเปนอยางไร
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ และ สวนที่ 2 เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
การศึก ษาและวิเ คราะหขอมูลเชิงปริม าณ แบง เปน 3 ตอน ไดแก 1.1) การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
ศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี 1.2) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม และ 1.3) การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฝายประถม
1.1) การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละภาษาไทย ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี
การศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนวิชาคณิตศาสตรและภาษาไทย ของนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 เปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
ภาษาไทย ของนักเรียนทั้ง 3 กลุม (เกง – กลาง – ออน) ในภาพรวมทั้งหมด พบวานักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร และภาษาไทย
ของนักเรียนทั้ง 3 กลุม (เกง – กลาง – ออน)
กลุม

รวม

เกง
ปาน
กลาง
ออน

กอนทดลอง

หลังทดลอง

S.D.

S.D.

วิชา

N

t

Sig.

คณิตศาสตร

26

8.73

2.25

12.08

2.58

-4.38

.00

ภาษาไทย

26

6.25

3.31

14.35

3.95

-7.91

.00

คณิตศาสตร

6

11.33

2.80

11.17

2.14

.11

.92

ภาษาไทย

6

11.08

2.60

14.00

4.23

-1.91

.11

คณิตศาสตร

13

8.69

1.03

11.23

2.45

-4.12

.00

ภาษาไทย

13

5.23

1.87

13.77

4.27

-6.29

.00

คณิตศาสตร

7

6.57

.53

14.43

1.72

-11.15

.00

ภาษาไทย

7

4.00

1.29

15.71

3.26

-9.18

.00

( คณิต = 12.08 และ 8.73 ตามลําดับ; t = -4.38; Sig. = .00;
6.25ตามลําดับ; t = -7.91; Sig. = .00)

ไทย =14.35

และ

นักเรียนกลุมเกงมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทยหลังเรียนและกอน
เรียนไมแตกตางกัน ( คณิต=11.17 และ 11.33 ตามลําดับ; t = .11; Sig. =.92; ไทย =14.00 และ
11.08 ตามลําดับ; t = -1.91; Sig. = .11)
นักเรียนกลุมปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( คณิต=11.23 และ 8.69 ตามลําดับ; t = -4.12;
Sig. = .00; ไทย =13.77 และ 5.23 ตามลําดับ; t = -6.29; Sig. = .00)
นักเรียนกลุมออน มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( คณิต=14.43 และ 6.57 ตามลําดับ; t = -11.15;
Sig. = .00; ไทย =15.71 และ 4.00 ตามลําดับ; t = -9.18; Sig. = .00)
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1.2) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรีย นตอ รูปแบบการจั ดการเรี ย นการสอนตามแนวของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ผูวิจัยศึกษาและวิเคราะหความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี ที่มีการนําวิธีการจัด
การเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ไปปฏิบัติ พบวา
นักเรียนจํานวน 24 คน มีความพึงพอใจมากทีส่ ุดในดานการสอนของครูที่มีกจิ กรรมหลากหลาย
( = 4.96, S.D.=.20)รองลงมาคือการอยากใหมีการเรียนการสอนแบบนีท้ ุกป ( = 4.88, S.D. = .34)
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในทุกๆดานอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.46 –
4.96) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
ตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม

1. ฉันไดรับความรูและทักษะทางคณิตศาสตรและภาษาไทยเพิ่มขึ้น

ความพึงพอใจ
S.D.
4.46
.72

2. ฉันเขาใจเนื้อหาและคิดเลขไดเกงขึ้น
3. ฉันสามารถฟงพูดอานและเขียนไดเกงขึ้น
4. แบบฝกหัดชวยใหฉันเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น
5. ฉันไดพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรและภาษาไทยอยางเต็มที่
6. ฉันชอบการสอนของครูที่มีกิจกรรมหลากหลาย
7. ฉันไดความรูจากการทํากิจกรรมที่ครูจัดให
8. ฉันเรียนรูอยางสนุกสนาน
9. ครูผูสอนมีวิธีการสอนใหมๆที่เนนใหฉันไดฝกคิด
10. ฉันชอบและอยากใหมีการเรียนการสอนแบบนี้ทุกป
รวม

4.63
4.54
4.71
4.58
4.96
4.75
4.83
4.58
4.88
4.69

รายการที่ประเมิน

.65
.66
.55
.58
.20
.53
.48
.65
.34
.54

* หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 1 – 5 เรียงตามระดับความพึงใจนอยที่สุด –
มากที่สุด และเมื่อนํามาหาคาเฉลี่ย สามารถแปลผลไดดังนี้
4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจนอย
1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจนอยที่สุด
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1.3) การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอรูปแบบการจัดการเรีย นการสอนตามแนวของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
การศึก ษาความพึง พอใจของผูป กครองตอรูป แบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม หาวิท ยาลัย ฝายประถม ผูวิจัยศึก ษาและวิเ คราะหความพึง พอใจของ
ผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี ที่มีการนํา
วิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ไปปฏิบัติ
พบวาผูปกครองจํานวน 19 คน มีความพึงพอใจมากที่สุดในดานอยากใหมีโครงการตอไปในปการศึกษา
หนา ( = 4.95, S.D. = .23) รองลงมาคือครูผูสอนมีความรูในเนื้อหาที่สอน( = 4.89,S.D.=.32) เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจในทุกๆดานอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.47 –
4.95) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึง พอใจของผู ปกครองตอ รูป แบบการจัด การเรีย นการสอน
ตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
รายการที่ประเมิน
1. บุตรหลานของทานมีความรูและมีทกั ษะในวิชาคณิตศาสตร
และวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น
2. บุตรหลานของทานไดพฒ
ั นาความสามารถทางคณิตศาสตร
และทักษะการฟงพูดอานและเขียนอยางเต็มที่
3. บุตรหลานของทานเรียนรูอยางมีความสุขและอยากมาโรงเรียน
4. บุตรหลานของทานชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู
5. ครูผูสอนมีความรูในเนื้อหาที่สอน
6. บุตรหลานของทานมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
7. แบบฝก หัดวิชาคณิตศาสตรและภาษาไทยมีสวนชวยใหบุตรหลาน
ของทานมีพัฒนาการทางการเรียนไดดีขึ้น
8. ทานอยากใหมีโครงการตอไปในปการศึกษาหนา
รวม

ความพึงพอใจ
S.D.
4.47

.84

4.53

.61

4.74
4.68
4.89
4.63

.45
.48
.32
.60

4.58

.51

4.95
4.68

.23
.51

* หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 1 – 5 เรียงตามระดับความพึงใจนอยที่สุด –
มากที่สุด และเมื่อนํามาหาคาเฉลี่ย สามารถแปลผลไดดังนี้
4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจนอย
1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจนอยที่สุด

57

สวนที่ 2 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แบงเปน 2 ตอน ไดแก 2.1) การวิเคราะห
ความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม และ
2.2) การวิเคราะหบรรยากาศการใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถม ทั้งนี้ในขอมูลสวนที่สองนี้จะเปนขอมูลที่จะมาสงเสริมและสนับสนุนขอมูลในสวนแรกวา
การนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไปใชนั้น มีผลตอผูที่
เกี่ยวของโดยตรงคือ นักเรียน ครูผูสอน และผูบริหาร อยางไรบาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะหความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถม
การวิเ คราะหค วามพึง พอใจตอ แนวทางการจัด การเรีย นการสอนตามแนวของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม จากแบบสัมภาษณนักเรียน ครู และผูบริหาร ดังนี้
การสัมภาษณนักเรียน
คํ า ถามในการสั ม ภาษณ นั ก เรี ย นมี ทั้ ง หมด 8 คํ า ถาม นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ป.1
มี 1 หองเรียน จํานวนนักเรียนมี 26 คน ขณะสัมภาษณนักเรียนใหความสนใจตอบคําถามอยาง
กระตือรือรนและตั้งใจตอบทุกคน ทุกขอคําถาม ดังมีรายละเอียดในการตอบแตละคําถามดังนี้
ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทยหรือไม
แนวการตอบ นักเรียนทุกคนตอบวาชอบ (มีบางคนตอบวาชอบมาก)
ชอบเรียนเพราะอะไร
แนวการตอบ สนุก ครูสอนสนุก ไดแขงกับเพื่อน ไดเลนเกม เรียนแลวเขาใจดี
ไดทํา (สะสม) คะแนนกลุม ไดตอบ ไดออกไปหนาชั้น (ไดแสดงออก) ไดทํางานกับเพื่อน (ทํางานกลุม)
ไดเขียนกระดาน
นักเรียนเขาใจบทเรียนหรือไม
แนวการตอบ เขาใจ

(ตอบเปนสวนใหญ ) บางครั้ง ก็ง งบางแตครูชวยอธิบ าย

(จํานวน 4 คน)
นักเรียนชอบกิจกรรมใดบาง
แนวการตอบ การแขงขัน การเลนเกม ติดรูปภาพ/ติดบัตรคําบนกระดาน มีการ
แขงกันแสดงวิธีทําบนกระดาน การตอบคําถาม (เดี่ยว/กลุม หญิง-ชาย) การตอรูปปริศนา ทายคํา/
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ทายรูป/ทายสิ่งของ การอานออกเสียง ทํางานกับเพื่อน (ทํางานกลุม) ชวยกันคิด/ชวยกันทํา (ไม
ตองทําอะไรคนเดียว)
ครูใชสื่อการสอน (สื่อการจัดการเรียนรู) อะไรบาง
แนวการตอบ รูปภาพ บัตรคํา ตาชั่ง เครื่องมือตวง เครื่องมือวัด นาฬิกา รูป
การตูนนารัก ถั่วเขียว มะละกอ ทราย น้ําตาล ขาวสาร สวนใหญนักเรียนตอบวาเยอะมาก หลาย
อยาง จําไมได
นักเรียนชอบวิธีการสอนแบบใดบาง
แนวการตอบ แขงขันกัน ไดเลนเกม ทําคะแนน (สะสมคะแนน) กลุม ชวยกัน
คิด แขงกันตอบ มีรูปภาพใหดู มีบัตรคําสวย มีตัวอยาง ครูอธิบายเขาใจดี มีของใหเลนเยอะ ได
ทําอะไรเอง แบงเปนกลุม ไดตอบ ไดฟงเรื่องเลาสนุก ทําแบบฝกหัดได
แบบฝกหัดที่ครูใหทํามีประโยชนอยางไรบาง
แนวการตอบ ไดทบทวน ไดฝกเพิ่มเติม ไดคิด ทําใหเขาใจบทเรียนมากขึ้น
การเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทยมีประโยชนอยางไร
แนวการตอบ ทําใหเกงขึ้น อานเกงขึ้น คิดเลขเกงขึ้น ทําขอสอบได นักเรียน
สวนใหญตอบวามีประโยชนมาก แตมักจะอธิบายตอไมไดวามีประโยชนอยางไร
จากการที่ ผูวิ จั ย ได พู ดคุ ย สั ม ภาษณ นั ก เรี ย น พบว า นัก เรี ย นมี ความสุ ข ในการเรี ย น
นักเรียนชอบครูและชอบวิธีจัดการเรียนการสอนของครูมาก ทําใหชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรกับวิชา
ภาษาไทยไปดวย ทุกคนตองการเลา ตองการตอบคําถามดวยความภาคภูมิใจ ความมีชีวิตชีวาและ
ความสุขแสดงออกผานทางสายตา รอยยิ้มและทาทางที่กระตือรือรนในการตอบคําถาม
การสัมภาษณครู
ครู ป ระจํา ชั้ นระดับ ป.1 มีจํ า นวน 1 คน สอนวิช าคณิ ต ศาสตร และวิช าภาษาไทย
รายละเอียดของคําภามและแนวการตอบของครูมีดังนี้
สิ่งที่ครูไดรับถายทอดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม
ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น
ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอนวิชาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
เทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร
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ไดเรียนรูเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตรที่หลากหลาย สามารถนําไปสอนแลวทําให
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม และตั้งใจเรียนดีมาก เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนได
ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีสวนรวม เปนการจัดการเรียนการสอนผานกิจกรรม
เทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย
ไดเทคนิคการสอนโดยใชนิทาน และการเลาเรื่อง การสอนโดยใชบัตรคําและบัตร
ภาพ การสอนโดยใหนักเรียนแสดงละครตามเนื้อเรื่องหรือแสดงบทบาทสมมุติ เปนการสอนผาน
กิจกรรม ทําใหนักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก สอนงายขึ้น
สื่อการสอน (สื่อการจัดการเรียนรู)
ไดรูเทคนิคการผลิตสื่อและการใชสื่อการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย การนําสื่อการ
สอนมาใชกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนพัฒนากระบวนการคิด
การออกขอสอบ
การออกข อ สอบที่ เ น น ให นั ก เรี ย นได ใ ช ก ระบวนการคิ ด ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น
หลักการออกขอสอบทั้งที่เปนปรนัยและอัตนัย
การจัดทําโครงการสอนระยะยาว
การจัดทําโครงการสอนระยะยาวที่ชัดเจน และสะดวกตอการนําไปใช
การดําเนินการสอน
การสอนโดยใชสื่อและใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมใหมากที่สุด การสอน
โดยใชเกมและมีการแขงขัน การสอนที่เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการทํากิจกรรมตางๆ
การควบคุมชั้นเรียน
การเลนเกม การบวกคะแนนกลุมหรือคะแนนแถว การกลาวคําชมเชย
ความคิดเห็นดานอื่นๆ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดเรียนอยางสนุกสนาน และไดรับ
ความรูผานทางการจัดกิจกรรม การใชสื่อฯ และการเลนเกมตางๆ เปนการสอนที่ดีมาก ครูไมเหนื่อย
นักเรียนตั้งใจเรียนและมีความสุขในการเรียน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ที่ครูนํามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนมีอะไรบาง
สวนที่ประสบความสําเร็จ
การใชสื่อฯในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหนักเรียนตั้งใจเรียน การบวก
คะแนนในการเลนเกม ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และสามารถทําแบบฝกหัดไดดวยตนเอง
สวนที่ไมประสบความสําเร็จ / เพราะเหตุใด
ไมมีการตอบ
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ความรูสึกโดยรวมที่ไดเขารวมในโครงการ
ดีมากคะ เพราะทําใหรูเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนเปนสําคัญ
ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียน และมีกระบวนการคิดที่
หลากหลาย
ประโยชนที่ครูไดรับจากการเขารวมโครงการ
การนิเทศการสอน
ทําใหรูวาตนเองควรพัฒนาทางดานใดบาง เชน การสอน การใชสื่อ ฯ และการใช
คําถามกับนักเรียน ไดนําขอเสนอแนะไปพัฒนาตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม
การใหความรูในเนื้อหาวิชาและเทคนิคการสอนอยางละเอียด ( การติว )
ไดแนวทางมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน มีความเขาใจใน
เนื้อหาวิชามากขึ้นและมีความมั่นใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให
นักเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรู ไดตัวอยางกิจกรรมที่ใหม และสรางสรรค
การใหคําปรึกษา
ไดแนวคิดที่ดี สามารถนํามาเปนแบบอยางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให
นักเรียนมีกระบวนการคิดที่ห ลากหลาย ไดรูลําดับขั้นตอนในการใชสื่อฯ วาควรใชอยางไร และใช
อยางไรถึงจะมีประโยชน ตอนักเรียนใหมากที่สุด
จากการนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝา ยประถม
ไปใชแตละสวนไดรับประโยชนอยางไรบาง
ตอตัวนักเรียน
นัก เรียนมีความกระตือรือรน และสนุก สนานในเวลาเรียน นัก เรียนตั้งใจเรียน
นักเรียนมี กระบวนการคิดมากขึ้น นักเรียนไดล งมือปฏิบัติจริงในการทํากิจ กรรม นัก เรียนกลา
แสดงออกในการรวมทํากิจกรรมมากขึ้น นักเรียนสามารถอานออก – เขียนได รวดเร็วขึ้น
ตอโรงเรียน
ผูปกครองมีความเชื่อมั่นตอโรงเรียนมากขึ้น (จากการไดพูดคุยกับผูปกครอง)
ตอตัวครู
ไดรับคําชื่นชมจากผูบริหาร ผูปกครอง และนักเรียน วานักเรียนชอบเรียนกับครู
มีความรูเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ทําให
นักเรียนอยากเรียนวิชาที่ครูสอน สามารถควบคุมชั้นเรียนไดดี สอนไมคอยเหนื่อย ไมตองดุนักเรียน
เทาเดิม มีทักษะในการใชสื่อฯมากขึ้น
รูปแบบการสอน - วิธีการสอน ของครู
กอนเขารวมโครงการ
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สอนตามเนื้อหาในหนังสือและใชสื่อฯบางเปนบางครั้ง (ซึ่งนอยมาก) นักเรียนมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมนอยมาก หองเรียนจะนิ่ง ๆ สงบ
หลังเขารวมโครงการ
สอนตามเนื้อหาตามลําดับในโครงการสอนระยะยาวที่จัดไว จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชสื่อฯและนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น สอนโดยการเลานิทาน และการเลน
เกมเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน
สิ่งที่อยากใหโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมชวยเหลือเพิ่มเติม
อยากใหชวยเหลือในเรื่องการจัดทํารูปเลมการใหความรูในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร วิชา
ภาษาไทยและเทคนิคการสอนอยางระเอียด ( การติว ) เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในปตอไป
การนําหนังสือเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไปใช ในวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย
การนําหนัง สือเรียนวิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝาย
ประถมมาใชมีผลดีตอนักเรียนมากคะ เพราะทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
เนื้อหาที่เรียนเรียงจากเนื้อหาที่งายไปเนื้อหาที่ยากขึ้นตามลําดับ นักเรียนมีกระบวนการคิดที่เปนลําดับ
ขั้นตอนมากขึ้น และสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตองกวาเมื่อกอน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแบบโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ตามที่ไดรับถายทอดมา
ตามความคิดเห็นของครูเปนอยางไร
เปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากคะ เพราะเปนการสอนที่ทําใหนักเรียนมี
กระบวนการคิด นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการทํากิจกรรม และนักเรียนมีความกลาแสดงออกในการ
รวมทํากิจกรรม
ปญหา / อุปสรรค
การใชสื่อทางเทคโนโลยี เพราะทางโรงเรียนไมมีอินเตอรเน็ตและโทรทัศนในหองเรียน
ครูอยากใหมีการจัดโครงการนี้อีกในปการศึกษาตอไปหรือไม เพราะเหตุใด
อยากใหมีการจัดโครงการนี้อีกในปก ารศึกษาตอไป เพราะ เปนแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีมาก และนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
จากการสัมภาษณครูพบวา ครูมีทัศนคติที่ดีในการเปนครูอยูเดิมแลวและครูมีทัศนคติที่ดี
ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมดวย เมื่อไดรับฟง ขอมูลวาตองมี
การดําเนินการตามขั้นตอนอยางไรบาง ครูยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นและมั่นใจในการเขารวมเรียนรูนวัตกรรม
ใหมนี้มาก เมื่อครูไดเขารวมเรียนรูและนํานวัตกรรมนี้ไปปฏิบัติจริงทําใหครู มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ
ดีใจที่ไดเรียนรูสิ่งที่มีคุณคาและมีประโยชนตอวิชาชีพของครู ครูมีความตั้ง ใจจริงและสามารถลงมือ
ปฏิบัติตามในสิ่งที่ไดเรียนรูไดเปนอยางดี ครูมีพัฒนาการที่ดีมาก สามารถนําสิ่งตาง ๆ ไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสมกับนักเรียนของตนเองในเกือบทุกๆดาน เชนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช
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สื่อการจัดการเรียนรู การควบคุมชั้นเรียน การเสริมแรงนักเรียน การแบงกลุมนักเรียน การสะสม
คะแนน ฯลฯ สวนที่ครูยังตองการคําแนะนําอยูคือเรื่องการวัดและประเมินผล
การสัมภาษณผูบริหาร
เหตุผลในการเขารวมโครงการ
ตองการที่ป รึก ษาในการชี้แนะแนวทางการสอนใหครูระดับประถมศึก ษา ในทางที่
ถูกตองเพื่อเพิ่มศักยภาพครูในโรงเรียน และพัฒนานักเรียนใหไปในทางที่ถูกตอง เหมาะสม สมวัย
สิ่งที่คาดหวังจากการเขารวมโครงการ
ครูในระดับประถมศึกษา มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่ถูกตอง มั่นใจในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองจากวิธีการสอนแบบเดิม ครูไดประจักษถึงผลของการสอนที่ดี คือ การทําใหนักเรียน
พัฒนาไปในทางที่ดี นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห แกปญหาไดจริง จากการเปลี่ยนแปลงการสอนของ
ครู เพื่อทําใหครูทานอื่น ๆ เห็นและมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและพัฒนาตนเอง
สิ่งที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ
ครูที่เขารวมโครงการเขาใจในบทบาทของตนเองในฐานะครูมากขึ้น มีความมั่น ใจในการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง มีการปรับปรุงวิธีสอนของตนเองไปมาก เชื่อมั่นในรูปแบบและแนวทางที่ไดรับการ
แนะนํา นักเรียนมีการพัฒนาที่ดี แตกตางจากการสอบแบบเดิม ทําใหครูผูสอนมั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ตองการใหครูไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ
ครูไดเห็นและไดรับคําแนะนําเรื่องเทคนิคและวิธีการสอนตางๆ รวมทั้งสื่อการสอนจาก
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯแลว สามารถนําไปปรับใชสอนกับนักเรียนที่โรงเรียนได ครูเปลี่ยนวิธีการสอนจาก
เดิมเปนวิธีการสอนตามแบบอยางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ซึ่งจะมีผลดีตอนักเรียนเปนอยาง
มาก คือนักเรียนจะคิดเปน เรียนอยางมีความสุข เหมือนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และไมตองติว
เพื่อสอบวัดผลระดับจังหวัดและระดับชาติเหมือนที่ผานมา
ปญหา/อุปสรรค
การควบคุมคุณภาพการสอนของครูใหคงที่ ทําไดยาก
ตองการใหโรงเรียนเขารวมโครงการในปถัดไปหรือไม
เขารวมโครงการตอ เพราะเปนโครงการที่ดี เปน โครงการที่สามารถพัฒนาครูไดจริง ปู
พื้นฐานแนวทางการสอนที่ถูกตองใหโรงเรียนของเราได
จากการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งเปนตําแหนงผูจัดการโรงเรียน เปนผูบริหารจัดการทุกเรื่อง
ในโรงเรียนศิริมงคลศึกษา และไมไดมีความรู หรือความถนัดในงานดานการศึกษา ทําใหไมคอยมั่นใจ
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ในการบริหารจัดการเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เมื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบหรือเรียกวา
เปนนวัตกรรมเกี่ยวกับ วิธีก ารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ทําใหมี
ความเชื่อมั่นวาเปนรูปแบบที่ดี เมื่อลองศึกษาหาขอมูลและรับทราบถึงวิธีการเบื้องตนแลว ผูบริหารจึง
ตัดสินใจเขารวมโครงการ และเมื่อเขารวมโครงการแลวผูบริหารไดเห็นความเปลี่ยนแปลงของครูและ
นักเรียนอยางชัดเจน คือครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป จากการสอนโดยการบอกความรู
นักเรียนนั่งเรียนแบบนิ่งๆ เปนการสอนแบบมีกิจกรรมและจัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรูใหนักเรียน
รวมคิด รวมทํามากขึ้น อยางชัดเจน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอยางเห็นไดชัด
การวิเคราะหบรรยากาศการใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถม
การวิ เ คราะหบ รรยากาศการใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนัก เรียน แบบประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของครู แบบประเมินตนเองของครู แบบนิเทศการสอน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของครูทั้งโรงเรียนที่เขารับการอบรม รายละเอียดดังนี้
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนการสังเกตโดยภาพรวมทั้งหองเรียน มีวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลคือ ผูสังเกตบันทึกผลการสังเกตลงในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยมี
จํานวนผูสังเกต 6 คน ซึ่งเปนผูที่ มีความใกลชิดและได เห็นพฤติกรรมของนัก เรียนอยางสม่ําเสมอ
ไดแก ครูผูสอน ผูวิจัย อาจารยนิเทศ และผูบริหาร โดยพฤติกรรมที่ตองการสังเกตประกอบดวย 15
พฤติกรรมดังนี้
กลาแสดงออก
ยกมือเพื่อรวมตอบคําถาม
อาสาออกมาเปนตัวแทนกลุมรวมทํากิจกรรม
ตอบคําถามอยางถูกตองแบบตอบพรอมกัน
ตอบคําถามอยางถูกตองแบบตอบทีละคน
กลาซักถามครูเมื่อสงสัย
อานออกเสียงไดคลอง-ชัดเจน
คิดคํานวณไดถูกตอง
เคารพกฎ-กติกาที่ตกลงกันไว
ตั้งใจเรียน-ใหความสนใจในการเรียน
ตั้งใจทําแบบฝกหัด
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ทําแบบฝกหัดไดอยางถูกตอง
ใหความรวมมือในการทํางานกลุม
กระตือรือรนในการทํากิจกรรมตางๆ
รับผิดชอบกลุม
การบันทึกคะแนนของผูสังเกตสามารถใหคะแนนเปนแบบประเมินคา 3 ระดับ โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้
2
1
0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปฏิบัติเปนสวนใหญ
ปฏิบัติบางสวน
ปฏิบัติเปนสวนนอย

การแปลความหมายการใหคะแนนของผูส ังเกตมีการกําหนดดังนี้
20 – 30

หมายถึง

ปฏิบัติไดดีมาก

10 – 19

หมายถึง

ปฏิบัติไดดี

0–9

หมายถึง

ปฏิบัติไดปานกลาง

ผลการวิเคราะหขอมูลมีคะแนน 158 คะแนน หมายความวานักเรียนสามารถปฏิบัติไดดี
มาก หรือหมายความวานักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนเปนไปตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถมที่ไดแนะแนวทางไว
จากการสังเกตบรรยากาศโดยรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน จะเห็นไดวา
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนเปนไปตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯที่ไดใหการแนะแนวทางไวเปน
อยางดี โดยมีการพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆและมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีแบบนี้อยางสม่ําเสมอ
โดยดูจ ากผูสัง เกตทั้ง 6 คนมีความเห็นสอดคลองกัน ถึงแมวาผูสัง เกตจะมีชวงเวลาในการสัง เกต
แตกตางกัน และสังเกตเปนระยะเวลานานคือตลอดปการศึกษา ถือวานักเรียนมีพฤติกรรมและรูปแบบ
การเรียนคลายคลึงกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมเปนอยางมาก โดยนักเรียนมีพฤติกรรม
การแสดงออกดังนี้ นักเรียนมีความสุขในการเรียน ชอบตอบคําถาม ยกมือแขงกันตอบคําถาม ยกมือ
เพื่อเสนอตัวในการออกไปเปนตัวแทนของกลุม หรือตัวแทนของหองในการทํากิจกรรมตางๆที่ครูจัดให
ใหความรวมมือกันดีมากในการทํางานกลุม กลาแสดงออก เคารพกติกา ยิ้มแยมแจมใส กระตือรือรน
พฤติกรรมที่สังเกตเห็นวายังแสดงออกนอยและเปนพฤติกรรมที่ควรมีการสงเสริมใหนักเรียนแสดงออก
ใหมากขึ้นคือการถามคําถาม
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การจัดการเรียนการสอนของครู
การจัดการเรียนการสอนของครู เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินครู โดยผู ประเมินมี
จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูที่มีความใกลชิดกับครูอยางสม่ําเสมอ ไดแก ผูวิจัย อาจารยนิเทศก และ
ผูบริหาร โดยสิ่งที่ตองการประเมินประกอบดวย 2 ขอใหญ และมี 16 ขอยอยดังนี้
การดําเนินการสอน
มีกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
มีกิจกรรมในขั้นอื่นๆ
มีการสื่อสารและบุคลิกภาพความเปนครู
มีการถามคําถามระหวางเรียน
มีการจัดใหนักเรียนไดเรียนและทํางานเปนกลุม
สอนโดยใชสื่อการจัดการเรียนรู
มีการใหนักเรียนสะสมคะแนนกลุม
มีการแขงขัน
มีการจัดการชั้นเรียนและแกไขปญหาเฉพาะหนา
มีการใหแรงเสริมและกําลังใจนักเรียน
มีการใหโอกาสนักเรียนไดมีสวนรวม
มีการใชคําถามและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิด
การปฏิบัติอื่นๆนอกจากที่กลาวขางตน
มีการตักเตือนนักเรียนเมื่อทําผิดกติกา
ตรวจแบบฝกหัดครบถวน
มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู
ใชไมเรียกชื่อ
การประเมินผูประเมินมีการใหคะแนนเปนแบบประเมินคา 3 ระดับ โดยมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้
2
1
0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปฏิบัติไดดี
ปฏิบัติไดนอย
ไมไดปฏิบัติ

การแปลความหมายการใหคะแนนของผูประเมินมีการกําหนดดังนี้
25 – 32
หมายถึง
ปฏิบัติไดดีมาก
17 – 24

หมายถึง

ปฏิบัติไดดี

9 – 16

หมายถึง

ปฏิบัติไดปานกลาง

0 –8

หมายถึง

ปฏิบัติไดนอย

66

ผลการวิเคราะหขอมูลมีคะแนน 156 คะแนน หมายความวาครูสามารถปฏิบัติไดดี
มาก หรือหมายความวา ครูสามารถนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถมไปปฏิบัติหรือปรับใชที่โรงเรียนของตนเอง คือโรงเรียนศิริมงคลศึกษาไดดีมาก
จากการประเมินโดยภาพรวม ครูมีทัศนคติที่ดมี ากตอวิชาชีพครู ครูมีความสามารถใน
การสอนดวยวิธีเดิมของครูดอี ยูแลว และเมื่อครูไดมารับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯไปใช ทําใหครูชอบมาก มีความสุขและมีความมั่นใจในการสอน ทําใหครู
เขาใจวาสิ่งที่ครูป ฏิบัติอยูมีขอดอยอยางไร สิ่ง ที่ไดม าเห็นมีขอดีอยางไร วิธีการสอนที่แตกตางเปน
อยางไร ทําใหครูสามารถนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนไปปรับใชไดเปน
อยางดี ทําใหครูปฏิบัติการสอนไดดีขึ้นมาก ไดรับคําชื่นชมจากผูปกครอง ผูบริหาร และนักเรียนชอบ
เรียนกับครูมาก ทําใหครูมีกําลังใจและมั่นใจในการนําแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไป
ปฏิบัติอยางตั้งใจ มีความพยายามปรับปรุง ตนเองในสิ่งที่ไดรับการแนะนํา มีผูบริหาร และอาจารย
นิเทศกคอยใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ ทําใหครูสามารถใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไดเปนอยางดี นักเรียนมีความสุขในการเรียน และครูมี
ความสุขในการสอน ครูยืนยันดวยคําพูดกับผูวิจัยเสมอวา “การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถม ตองเตรียมตัวสอนมากขึ้นก็จริง แตตอนสอนทําใหสอนงายขึ้น นักเรียนชอบ นักเรียน
สนุก นักเรียนเขาใจและตั้งใจเรียน ครูสอนเหนื่อยนอยลง”
การประเมินตนเองของครู
การประเมินตนเองของครู มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลคือ ครูประเมินตนเองในแบบ
บันทึกผลการประเมินตนเอง โดยแบงเปนกอนเขารวมโครงการและหลังเขารวมโครงการโดยสิ่งที่ครู
ประเมินประกอบดวย 2 ขอใหญ และมี 16 ขอยอยดังนี้
การดําเนินการสอน
มีกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
มีกิจกรรมระหวางเรียนขั้นอื่นๆ
มีการสื่อสารและบุคลิกภาพความเปนครู
มีการถามคําถามระหวางเรียน
มีการจัดใหนักเรียนไดเรียนและทํางานเปนกลุม
สอนโดยใชสื่อการจัดการเรียนรู
มีการใหนักเรียนสะสมคะแนนกลุม
มีการแขงขัน
มีการจัดการชั้นเรียนและแกไขปญหาเฉพาะหนา
มีการใหแรงเสริมและกําลังใจนักเรียน
มีการใหโอกาสนักเรียนไดมีสวนรวม

67

มีการใชคําถามและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิด
การปฏิบัติอื่นๆนอกเหนือจากที่กลาวขางตน
มีการตักเตือนนักเรียนเมื่อทําผิดกติกา
ตรวจแบบฝกหัดครบถวน
มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู
ใชไมเรียกชื่อ
การประเมินผูประเมินมีการใหคะแนนเปนแบบประเมินคา 3 ระดับ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้
2
1
0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปฏิบัติไดดี
ปฏิบัติไดนอย
ไมไดปฏิบัติ

การแปลความหมายการใหคะแนนของผูประเมินตนเองมีการกําหนดดังนี้
25 – 32

หมายถึง

ปฏิบัติไดดมี าก

17 – 24

หมายถึง

ปฏิบัติไดดี

9 - 16

หมายถึง

ปฏิบัติไดปานกลาง

0 – 8

หมายถึง

ปฏิบัติไดนอย

ผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวน ดังนี้
กอนเขาโครงการมีคะแนน 19 คะแนน หมายความวาครู มีความคิดเห็นว าตนเอง
ปฏิบัติไดนอย หรือหมายความวา กอนเขารวมโครงการครูมีความคิดเห็นวาไมไดปฏิบัติกิจกรรมหลาย
อยางที่ควรปฏิบัติ หรือปฏิบัติไดนอย หรือปฏิบัติไมสม่ําเสมอ ซึ่งสวนที่ครูไมไดปฏิบัติ หรือปฏิบัติได
นอยนั้นเปนขอควรปฏิบัติที่มีความสําคัญตอการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพทั้งสิ้น
หลังเขารวมโครงการมีคะแนน 32 คะแนน หมายความวาครูมีความคิดเห็นวาตนเอง
ปฏิบัติไดมาก หรือหมายความวา หลัง จากเขารวมโครงการแลวครูไดนําแนวทางการปฏิบัติ หรือ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม
ไปปฏิบัติไดมาก สม่ําเสมอ โดยมีบางขอปฏิบัติที่ครูไมเคยรูมากอนวามีหลักการหรือวิธีการนําไปปฏิบัติ
อยางไร แตเมื่อครูไดมาเขารวมโครงการแลวจึงไดเห็นตัวอยาง ไดเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เปนแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไปปรับใชให
ใกลเคียงและเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนและโรงเรียนศิริมงคลศึกษาไดเปนอยางดี

68

การประเมินครูจากแบบนิเทศการสอน
การประเมินจากครู แบบนิเ ทศการสอน มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ผูประเมิน
บันทึกผลการประเมินลงในแบบนิเทศการสอนในสองวิชาคือวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย ซึ่งผู
ประเมินคืออาจารยนิเทศจํานวน 2 คน ประเมินคนละ 3 ครั้ง รวมเปน 6 ครั้ง โดยสิ่งที่ประเมิน
ประกอบดวย 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินโดยวิธีใหคะแนนประเมินคา มีรายละเอียดดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู
1.1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน
1.2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.3 จัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
2. การจัดการเรียนรู
2.1 มีกิจกรรมขั้นนําเขาสูบทเรียนที่นาสนใจและกระตุนใหเกิดการเรียนรู
2.2 มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน
2.3 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน ไดซักถาม แสดงความคิดเห็น
2.4 เลือกใชสื่อฯที่มีความหลากหลาย (บุคคล วัสดุ สถานที่ เอกสาร)
2.5 มีการใชคําถามและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการคิด
2.6 มีการควบคุมชั้นเรียน จัดการชั้นเรียนและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี
2.7 มีการดําเนินการสอนเปนลําดับขั้นตอน
3. การวัดและประเมินผล
3.1 มีการวัดและประเมินผลผูเรียนทั้งกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน
3.2 มีการประเมินผลผูเรียนตรงตามวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู
การประเมินผูประเมินมีการใหคะแนนเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้
4
หมายถึง
ดีมาก
3
หมายถึง
ดี
2
หมายถึง
ปานกลาง
1
หมายถึง
ตองปรับปรุง
0
หมายถึง
ไมผาน
การแปลความหมายการใหคะแนนของผูประเมินมีการกําหนดดังนี้
37 – 48

หมายถึง

ดีมาก

25 – 36

หมายถึง

ดี

13 – 24

หมายถึง

ปานกลาง

0 – 12

หมายถึง

ตองปรับปรุง
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ผลการวิเคราะหขอมูลมีคะแนน 249 คะแนน หมายความวาครูสามารถจัดการเรียน
การสอนและดําเนินการสอนไดดีมาก หรือหมายความวา ครูส ามารถนําแนวทางการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไปปฏิบัติหรือปรับใชที่โรงเรียนของตนเอง คือโรงเรียน
ศิริมงคลศึกษาไดดีมาก
จากการประเมินโดยภาพรวม ครูสามารถนํารูป แบบการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไปใชไดดีมาก มีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเ รียนเปนสําคัญ มีก ารสอนดวยการจัดกิจ กรรม นัก เรียนไมไดนั่ง เรียนเฉยๆแตเ รียนโดยการทํา
กิจกรรม การแบงกลุม การใหคะแนนกลุม การถามคําถาม การจับ ไมเรียกชื่อ การใชสื่อการจัด
การเรียนรูทุกขั้นตอนของการสอน การดูแลนั กเรียน การกลาวชมนักเรียน การเสริมแรงทางบวก
นักเรียน มีการสอนเปนลําดับขั้นตอนที่ดีทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนและมีความสุขและสนุกสนานใน
การเรียน
สวนที่ 2 การประเมินโดยการเขียนความคิดเห็นมีรายละเอียดดังนี้
สิ่งแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียน/ทั่วไป
หองเรียนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวางเหมาะสม อากาศถายเทไดสะดวก หองเรียนมี
การแบงสัดสวนดีพอควร มีสื่อฯ – อุปกรณ – ปายนิเทศที่เอื้อตอการเรียนการสอนพอสมควร มี ก า ร
นําสื่อฯ มาตกแตงหองเรียนใหสวยงามมีสีสันและเหมาะสมมากขึ้น
สิ่งที่ทําไดดีแลว
การดูแลเอาใจใสนักเรียน การเตรียมการสอน การจัดเตรียมสื่อฯ ทําไดสวยงามและมีปริมาณ
เพียงพอ การดําเนินการสอนทีเ่ ปนขั้นตอน ไมสับสน ซึ่งชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี การนําสื่อฯ
อุปกรณที่ไดจากการอบรมมาใชจริง เชนไมเรียกชื่อ ไมชี้ มีการควบคุมชั้นเรียนไดดี นักเรียนมี
ความสุขในการเรียน ครูจัดกิจกรรมใหนกั เรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนทุกขั้นตอน นักเรียน
เกิดการเรียนรูจ ากการลงมือปฏิบัติจริง บางสวนไดเห็นทีเ่ พื่อนทําใหดู ไมบอกความรูก ับนักเรียน แต
นักเรียนเกิดการเรียนรูจ ากการทํากิจกรรม ครูนําสิ่งตางๆ เชนคะแนนกลุม ไมเรียกชื่อ ที่ไดรับ
คําแนะนํามาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มาใชจริงและใชอยางตอเนื่อง (สามารถสังเกตได
จากพฤติกรรมการเรียน การสอนของทัง้ ครูและนักเรียน รวมทั้งไดขอมูลจากการสอบถามพูดคุยกับ
นักเรียน) การจัดทําแผนฯ ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ สื่อฯสวยงาม สอดคลองกับเนื้อหาทีส่ อน การ
คุมชั้นเรียนดวยกิจกรรม – สื่อฯ ทําไดดี
ปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมที่จะชวยใหนักเรียนไดฝกคิด บางครั้งครูมีเสียง
ที่ดัง และพูดสั้นๆ หวนๆ ทําใหดูเหมือนดุ ควรเพิ่มคําลงทาย (คะ คะ) ควรชวยตักเตือนการแตง
กายของนักเรียนชายมีหลายคนเสื้อหลุดออกนอกกางเกง บางชวงครูดําเนินการสอนชา ระมัดระวัง
เรื่องการติดสื่อฯ บนกระดานใหตรง จะดีมาก ครูควรใหความรูเพิ่มเติมกับนักเรียนในบางคําที่ใหม
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เชน หยาด โหล ฯลฯ ปายนิเทศในหองเรียนนาจะเปนแบบหมุนเวียนบาง การขีดเสนบนกระดาน
ควรใชสิ่งของที่ตรงๆมาวางทาบ เพื่อความตรงสวยงามและเปนตัวอยางที่ดีใหกับนักเรียน
การประเมินความพึงพอใจของครูทั้งโรงเรียนที่เขารวมอบรม
การประเมินความพึง พอใจของครูทั้งโรงเรียนที่เ ขารวมอบรม แบงผลการประเมิน
ออกเปน 3 สวน คือ 1) ความพึงพอใจตอการเขารวมอบรมเรื่องการทําสื่อการสอน 2) ความพึงพอใจ
ตอ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวทางของโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าฯ ฝ า ยประถม และ
3) ความพึงพอใจตอพฤติกรรมของนักเรียน รายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอการเขารวมอบรมเรื่องการทําสื่อการสอน
การประเมินความพึงพอใจของครูทั้งโรงเรียนที่เขารวมอบรมเรื่องการทําสื่อการสอน
จํ า นวน 24 คน โดยมี อ าจารย ศ ศิ วิ ม ล รอบคอบ จากโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
ฝายประถม เปนวิทยากร โดยมีหัวขอการประเมินดังนี้
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอนีก้ อนการอบรม
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอหลังการอบรม
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
การใหความรู/ เทคนิคการอบรมของวิทยากร
การประสานงาน/ประชาสัมพันธการอบรมกอนการจัด
การตอนรับและการลงทะเบียน
ขั้นตอนพิธีการมีความเหมาะสม
สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
กิจกรรมทั้งหมดโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ตอเนื่อง
จากการประเมินพบวาโดยภาพรวม ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําสื่อหลัง
การอบรมในระดับปานกลาง ( = 3.00) เมื่อไดรับการอบรมแลว ครูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( = 4.62) และครูคิดวาสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได ในระดับมากที่สุด
( = 4.52) รวมถึงมีความพึงพอใจตอการใหความรูของวิทยากร ในระดับมากที่สุดเชนกัน ( = 4.83)
ในสวนหัวขอการประเมินอื่นๆผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก-มากที่สุด ( = 4.13 – 4.70)
จากการพูดคุยกับครูที่เ ขารวมอบรมไดขอมูลเพิ่ม เติม วา ชอบการอบรมครั้งนี้มาก
เพราะไดทําสื่อฯออกมาเปนชิ้นแลวสามารถนําไปใชสอนไดจริง วิทยากรมีการอธิบาย แนะนําวิธีการนํา
สื่อฯไปใช มีการแนะนําเทคนิคการสอนควบคูไปดวย และไดรูวาสื่อฯ 1 ชิ้น สามารถปรับใชสอนได
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หลายเรื่อง หลายวิชา รูสึกถึงความคุมคา ไมเคยอบรมแบบนี้มากอน สนุก ไดความรู สามารถนํา
ความรูไปใชไดจริง อยากใหมกี ารจัดอบรมใหครูในโรงเรียนบอยๆ และครูมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ในการจะทํากิจกรรมผลิตสื่อ ควรจะใหใชเวลามากกวานี้ เพื่อที่จะไดสื่อที่หลากหลายมากกวานี้
เวลาในการจัดกิจกรรมนอยไป อยากใหมีเวลาอบรมมากกวานี้
อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปการศึกษา
อยากใหอาจารยมาสอนทําสื่อการเรียนการสอนอีก
อยากใหสอนสื่อมากกวานี้
นาจะจัดกิจกรรมเต็มวัน เพราะไดรับความรูดีมากและสนุกดวย
ความพึงพอใจของครูตอแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม
จากการพูดคุยกับครูอื่นๆ ที่สอนอยูในระดับชั้นอื่นที่ยังไมไดเขารวมโครงการ และครู
ประจําวิชาอื่นๆ ไดใหขอมูลวา จากการไดมาสังเกตการสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และจากการไดเห็น
เพื่อนครู ป.1 ที่เขารวมโครงการแลวไดนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนสาธิตจุฬาฯมา
ใชสอนนักเรียนชั้น ป.1 เห็นวาเปนวิธีการที่ดี แปลกใหมไมเคยรูมากอนวาจะมีวิธีการดูแลนักเรียนที่ดี
มีวิธีก ารสอนที่ส นุก ทุกชั่วโมงมีเกม กิจกรรม และมีสื่อฯ นัก เรียนชอบและเรียนอยางมีความสุข
ครูไมตองดุแตนักเรียนก็ตั้งใจเรียน มีความรูสึกอยากเขารวมโครงการโดยเร็ว
ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมของนักเรียน
ครูใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะของนักเรียนชั้น ป.1 ดังนี้
มีระเบียบ เคารพกติกา กระตือรือรน มีชีวิตชีวา ไมเซื่องซึม มีความสุขในการเรียน กลา
แสดงออก กลาซักถาม มีเหตุผล ชอบตอบคําถาม สื่อสารไดดีมาก รูเรื่อง ดูแลตัวเองไดดี ชอบทํา
การบาน ชอบอานหนังสือ ไมตองใหบังคับ อานคลอง อานออกไดเร็วกวาทุกปที่ผานมา มีลักษณะ
โดยภาพรวมแตกตางจากนักเรียนหองอื่น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จัย เรื่ อง ผลการใช รู ป แบบการจั ด การเรี ยนการสอนตามแนวของโรงเรี ยนสาธิ ต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและภาษาไทยของ
โรงเรียนเครือขาย : การประยุกตใชทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ มีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพื่อศึกษา
ผลการใช รูป แบบการจัด การเรี ยนการสอนตามแนวของโรงเรี ยนสาธิต จุฬาลงกรณ ม หาวิท ยาลั ย
ฝายประถม ที่ มีผ ลตอ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นคณิตศาสตรแ ละภาษาไทยของโรงเรีย นเครือ ขา ย
ในการศึก ษากํ าหนดตั วแปรต นคื อ รู ป แบบการจัดการเรีย นการสอนตามแนวของโรงเรีย นสาธิ ต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ในวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย
ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนศิรมิ งคลศึกษา จ.นนทบุรี ซึ่งเปนโรงเรียนเครือขายที่เขารวม
โครงการทีป่ รึกษาทางวิชาการในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2557
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัย แบงเปน 2 ประเภท ไดแก เครื่องมือที่ใชเปนตัวแปรจัด
กระทํา และเครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชเปนตัวแปรจัดกระทํา ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม หาวิท ยาลัย ฝายประถม ไดแก ก) รูป แบบและวิธีก ารจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม และ ข) รูปแบบและวิธีก ารที่โรงเรียนเครือขายนํา
แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไปปฏิบัติ
2. เครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรตาม แบงไดดังนี้
ก) เครื่องมือวิจัยที่ใชกบั นักเรียน ไดแก 1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
2) แบบสัมภาษณนักเรียน 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย และ
4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ข) เครื่องมือวิจัยที่ใชกบั ครู ไดแก 1) แบบประเมินครู 2) แบบนิเทศการสอน
3) แบบสัมภาษณครู 4) แบบประเมินตนเองของครู และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของครู
ค) เครื่องมือวิจัยที่ใชกบั ผูบ ริหาร ไดแก แบบสัมภาษณผบู ริหาร
ง) เครื่องมือวิจัยที่ใชกับผูปกครอง ไดแก แบบวัดความพึงพอใจของผูป กครอง
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การดําเนินการวิจัย เริ่มตนดวยการคัดเลือกโรงเรียนเครือขายที่เขารวมในโครงการที่ปรึกษา
ทางวิชาการ ในปก ารศึกษา 2557 ซึ่งคือโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จัง หวัดนนทบุรี หลังจากนั้นได
ประชุมเพื่อพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับ รูปแบบการของการเขารวมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการใน
เบื้องตน ระหวางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม กับผูบริหารและครูโรงเรียน
ศิริมงคลศึกษา จนผูบริหารและครูไดรับขอมูลเปนที่นาพอใจและมีความเขาใจในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม เปนอยางดี และมีความตองการที่จะเขา รวม
โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการดังกลาวดวยความกระตือรือรน ทั้งนี้ครูโรงเรียนศิริมงคลศึกษาเห็นวา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกลาวเปนวิธีการที่แปลกใหม ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรมที่ครูตองการ
พิสูจนดวยการนําไปปฏิบัติจริง เปนรูปแบบและวิธีการที่ครูไมเคยใช มากอน และครูมีคําถามในใจวา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใชไดผลดีกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม จะสามารถใชไดผลดี
กับโรงเรียนศิริมงคลศึกษาหรือไม ถานําไปใชแลวจะเกิดผลอยางไร จะสอนงายขึ้นหรือยากกวาเดิม
นักเรียนจะชอบหรือไม นักเรียนจะตั้งใจเรียนหรือไม นักเรียนจะเรียนเกงขึ้นหรือไม และอยากทราบวา
เวลานําไปปฏิบัติจริงจะมีวิธีการหรือรายละเอียดอื่นๆอยางไรบาง ทําใหครูคอนขางกระตือรือรนและ
ตั้งใจเขารวมโครงการเปนอยางมาก ทั้งนี้ทุกฝายตางมีจุดประสงคเดียวกันคือตองการพัฒนานักเรียนให
เรียนอยางมีความสุข กระตือรือรน คิดเปน แกปญหาเปน กลาแสดงออกอยางมีกาลเทศะ เหมือน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
หลังจากกําหนดรูปแบบการเขารวมโครงการ และกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ใหเขาใจตรงกันระหวางสองโรงเรียนแลว ขั้นตอนตอไป
คือการกําหนดเครื่องมือเก็บขอมูลวิจัยและสรางเครื่องมือพรอมนําไปเก็บขอมูลตามกําหนดเวลาของ
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557
การเก็บขอมูลวิจัยเริ่มจาก ผูวิจัยนําขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไปใหนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศิริมงคลศึกษาทําการทดสอบ (pre-test) กอนเริม่ โครงการ หลังจากนั้น
เริ่มดําเนินโครงการตามขั้นตอนและรูปแบบทีก่ ําหนดไว ในชวงปลายของภาคการศึกษาตน ผูวิจัยได
เก็บขอมูลวิจัยดวยการสัมภาษณนักเรียน สัมภาษณครู สัมภาษณผูบริหาร อาจารยนิเทศทํา
การนิเทศแนะนําพูดคุยกับครูเปนระยะๆ ตามกําหนดการที่วางไว ในชวงจบภาคการศึกษาตน ผูวิจัย
ไดเก็บขอมูลวิจัยเพิ่มเติมโดยการนําแบบวัดความพึงพอใจไปใหนักเรียน ผูปกครอง ครู ทําการประเมิน
และใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (post-test) สุดทายผูวิจัยและอาจารยนเิ ทศก
ไดประเมินนักเรียนและครูดวยแบบประเมินที่เตรียมไว
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ในการดําเนินการวิจัยครัง้ นี้ ผูวจิ ัยไดตั้งสมมุติฐานไววา “นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทยอยูในเกณฑดี
และนักเรียน ผูปกครอง ครู และผูบริหาร จะมีความพึงพอใจสูง ในการนํารูปแบบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไปปฏิบัต”ิ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม ทีม่ ีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและภาษาไทยของโรงเรียน
เครือขาย : การประยุกตใชทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. นักเรียนกลุม เกง กลุมกลาง กลุมออน มีคะแนนหลังเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิชา
ภาษาไทยเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนกลุม เกง มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทยหลังเรียนกับกอน
เรียนไมแตกตางกัน
3. นักเรียนกลุม กลางและกลุม ออน มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทยหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
4. นักเรียนจํานวน 24 คน มีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มากที่สุดในดานการสอนของครูที่มีกจิ กรรม
หลากหลาย รองลงมาคืออยากใหมีการเรียนการสอนแบบนีท้ ุกป เมือ่ พิจารณาในภาพรวม
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในทุกๆดานอยูในระดับมากทีส่ ุด
5. ผูปกครองจํานวน 19 คน มีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มากที่สุดในดานอยากใหมีโครงการตอไปในป
การศึกษาหนา รองลงมาคือครูมีความรูในเนื้อหาที่สอน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา
ผูปกครองมีความพึงพอใจในทุกๆดานอยูในระดับมากที่สุด
6. การสัมภาษณนักเรียนพบวา นักเรียนมีความสุขในการเรียน นักเรียนชอบครูและชอบ
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนของครูเปนอยางมาก ทําใหชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรกับวิชา
ภาษาไทยไปด ว ย นั ก เรี ย นต อ งการเล า ความรู สึ ก ของตนเองด ว ยความภาคภู มิ ใ จ
กระตือรือรน มีชีวิตชีวาและกลาแสดงออก
7. การสัมภาษณครูพบวา ครูมีทัศนคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถมเปนอยางมาก สามารถรับ และเรียนรูเทคนิคและวิธีก ารหรือรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไดเปนอยางดี ครู มี
ความเชื่อมั่นและมั่นใจในการนํานวัตกรรมใหมนี้ไปปฏิบัติ ทําใหการนําไปใชไดผลเปนที่นา
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พอใจ ครูมีความตั้งใจจริงและสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําไดดีมาก ครูมีพัฒนาการที่ดีใน
ทุกดาน ครูแสดงความคิดเห็นวาสอนงายขึ้น ควบคุมชั้นเรียนไดงายขึ้น นักเรียนตั้งใจเรียน
ดีมาก นักเรียนมีความสุขในการเรียนไมตองบังคับเหมือนเมื่อกอน
8. การสัมภาษณผูบริหารพบวา ผูบริหารมีความมั่นใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม และเมื่อดําเนินโครงการผานไประยะหนึ่ง ผูบริหารไดให
ขอมูลวาเห็นความเปลี่ยนแปลงของครูและนักเรียนอยางเห็นไดชัด เชนนักเรียนมีความสุข
ในการเรียน กลาแสดงออก ชอบตอบคําถาม ครูกระตือรือรนในการเตรียมการสอนและ
ดําเนินการสอน ครูมีความสุขในการทํางาน
9. การวิเคราะหบรรยากาศการใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถม ดานพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบวาไดคะแนน 15 คะแนน ซึ่ง
หมายความวานักเรียนสามารถปฏิบัติไดดีมาก นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนใกลเคียงกับ
นัก เรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม เปนอยางมาก เชน นักเรียนมีความสุขใน
การเรียน ชอบตอบคําถาม ยกมือแขงกันตอบคําถาม ยกมือเพื่อเสนอตัวในการออกไปเปน
ตัวแทนของกลุม หรือตัวแทนของหองในการทํากิจกรรมตางๆที่ครูจัดให ใหความรวมมือกัน
ดีมากในการทํางานกลุม กลาแสดงออก เคารพกติกา ยิ้มแยมแจมใส กระตือรือรน
10. การวิเคราะหบรรยากาศการใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถม ดานการจัดการเรียนการสอนของครู พบวาไดคะแนน 156 คะแนน
หมายความวาครูสามารถปฏิบัติไดดีมาก สามารถนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไปปฏิบัติหรือปรับใชที่โรงเรียนของตนเอง คือโรงเรียน
ศิริมงคลศึกษาไดดีมาก ครูชอบและมีความเชื่อมั่นในวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
สาธิตจุฬาฯ ฝายประถมเพราะชวยใหครูสอนงายขึ้น นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ครูไดรับ
ผลตอบรับที่ดีจากนักเรียน ผูบริหาร และผูปกครอง ครูมีความสุขในการสอนและสามารถ
เตรียมการสอนและเตรียมขอสอบในการประเมินผลไดครบถวนและมีคุณภาพ
11. การวิเคราะหบรรยากาศการใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถม ดานการประเมินตนเองของครู พบวากอนเขารวมโครงการไดคะแนน
19 คะแนน หลัง เขารวมโครงการไดคะแนน 32 คะแนน หมายความวากอนเขารวม
โครงการครูสอนดวยวิธีการทั่วไป ไมไดมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริม พัฒนาการของนักเรียน
แตห ลัง เขารวมกิจ กรรมครู จัดการเรียนการสอนผานกิจ กรรมตางๆและสามารถทํา ไดดี
มีความมั่นใจ สงผลใหนัก เรียนเกิดพัฒ นาการที่สอดคลองตามแนวทางของโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถม
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12. การประเมินครูจากแบบนิเทศการสอน แบงเปน 2 รูปแบบดังนี้
1) การประเมินโดยวิธีใหคะแนนประเมินคา มีคะแนน 249 คะแนน หมายความวาครู
สามารถจั ดการเรีย นการสอนและดํา เนิ นการสอนไดดี ม าก ครู ส ามารถนํ าแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไปปฏิบัติห รือปรับ ใชที่
โรงเรียนของตนเอง คือโรงเรียนศิริมงคลศึกษาไดดีมาก
2) การประเมินโดยการเขียนความคิดเห็น มีทั้งสวนที่ครูทําไดดีแลว คือดูแลหองเรียนให
เป น แหล ง เรี ย นรู ที่ ดี เตรี ย มตั ว สอนล ว งหน า ดํ า เนิ น การสอนเป น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอน
ควบคุมดูแลนักเรียนไดเหมาะสม นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถม มาปรับใชไดดี สวนที่เปนขอเสนอแนะคือควรเพิ่มกิจกรรมที่สงเสริมการคิดให
มากขึ้น
13. การประเมินความพึงพอใจของครูทั้งโรงเรียนที่เขารวมอบรม แบงเปน 3 ดาน ดังนี้
1) ความพึง พอใจตอการเขาร วมอบรมเรื่องการทําสื่ อการสอน พบว าโดยภาพรวม
ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําสื่อหลังการอบรมในระดับปานกลาง ( = 3.00)
เมื่อไดรับการอบรมแลว ครูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.62) และครูคิดวา
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได ในระดับมากที่สุด ( = 4.52)
รวมถึงมีความพึงพอใจตอการใหความรูของวิทยากร ในระดับมากที่สุดเชนกัน ( = 4.83)
ในสวนหัวขอการประเมินอื่นๆผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก - มากที่สุด
( = 4.13 – 4.70)
2) ความพึงพอใจของครูตอแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถม จากการพูดคุยกับครูอื่นๆ ที่สอนอยูในระดับชั้นอื่นที่ยังไมไดเขารวมโครงการ
และครูประจําวิชาอื่นๆ ไดใหขอมูลวา จากการไดมาสังเกตการสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
และจากการไดเห็นเพื่อนครู ป.1 ที่เขารวมโครงการแลวไดนําแนวทางการจัดการเรียน
การสอนแบบโรงเรียนสาธิตจุฬาฯมาใชสอนนักเรียนชั้น ป.1 เห็นวาเปนวิธีการที่ดี แปลก
ใหมไมเคยรูมากอนวาจะมีวิธีการดูแลนักเรียนที่ดี มีวิธีการสอนที่สนุก ทุกชั่วโมงมีเกม
กิจกรรม และมีสื่อฯ นักเรียนชอบและเรียนอยางมีความสุข ครูไมตองดุแตนักเรียนก็
ตั้งใจเรียน มีความรูสึกอยากเขารวมโครงการโดยเร็ว
3) ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมของนักเรียน ครูใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ลักษณะของนักเรียนชั้น ป.1 ดังนี้ มีระเบียบ เคารพกติกา กระตือรือรน มีชีวิตชีวา
ไมเซื่องซึม มีความสุขในการเรียน กลาแสดงออก กลาซักถาม มีเหตุผล ชอบตอบ
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คําถาม สื่อสารไดดีมาก รูเรื่อง ดูแลตัวเองไดดี ชอบทําการบาน ชอบอานหนังสือ ไม
ตองใหบังคับ อานคลอง อานออกไดเร็วกวาทุกปที่ผานมา มีลักษณะโดยภาพรวม
แตกตางจากนักเรียนหองอื่น
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและภาษาไทยของ
โรงเรียนเครือขาย : การประยุกตใชทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนในวิชาคณิ ตศาสตรและวิ ชาภาษาไทยของนัก เรียนระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนเครือขาย (โรงเรียนศิริมงคลศึกษา จังหวัดนนทบุรี) นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางชัดเจน และมีขอนาสังเกตวา นักเรียนกลุมเกง
มีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนกอนเรียนและหลัง เรียนไมแตกตางกัน คือไดคะแนนสูง เหมือนกัน แต
นักเรียนกลุมกลางและกลุมออน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางเห็น
ไดชัด แสดงวาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ซึ่ง มี
รูปแบบคือเปนการจัดการเรียนการสอนผานกิจกรรม ครูไมบอกความรูนักเรียนโดยตรง นักเรียนจะ
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ไมวาจะเปนการทดลอง การทํางานที่ไดรับมอบหมาย การถามคําถาม
การคนควาหาคําตอบจากคําถามที่ครูถาม การนําเสนอความรูหนาชั้นเรียน การชวยเหลือเพื่อนในกลุม
โดยการสอนอธิบายเพิ่มเติม การใชระบบหมูในการทํากิจกรรมตาง ๆ ชวยใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน
กลาแสดงออก ครูเปดโอกาสใหนัก เรียนไดคิด ไดถามคําถาม ไดล งมือปฏิบัติจริง รูปแบบการจัด
การเรียนการสอนตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลองกับธรรมชาติและความตองการของนักเรียนทุกกลุม
เพราะนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยไมรูตัว สนุกสนาน มีความสุข ไมเบื่อ เปนการเรียนรูแบบยั่งยืน
คิดเปน แกปญหาไดเพราะครูจัดสถานการณใหอยูเสมอ จึงมีสวนชวยใหนักเรียนกลุมกลางและกลุม
ออนเกิดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ สามารถนําความรูไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปนอยางดี
ซึ่งนักเรียนทั้งสองกลุมนี้ถือเปนนักเรียนสวนใหญของหองเรียน สวนนักเรียนกลุมเกงจะเรียนดวยวิธใี ดก็
สามารถเรียนรูได และเปนนักเรียนสวนนอยในหองเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม จึงเปนการจัดการเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนสวนใหญได
พัฒนาตนเองใหไดเต็มตามศักยภาพนั่นเอง
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม สามารถชวย
ใหนักเรียนโรงเรียนเครือขายระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (โรงเรียนศิริมงคลศึกษา จังหวัดนนทบุรี) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนนั้น มีความสอดคลองกับผลการวิจัยที่สะสมมายาวนาน
ที่รูจักกันทั่วไปในวงการศึกษาวา“ปรามิดการเรียนรู”(Learning Pyramid) (สุพจน หารหนองบัว :
2559) ที่นักการศึกษาทั่วโลกยอมรับ และเปนสิ่งที่หลายประเทศนําไปปรับใช โดยการวัดผลสัมฤทธิ์
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ของการศึกษาจากความรูที่เหลืออยูกับผูเรียน พบวาการเรียนที่ครูเปนผูบอกความรูใหกับนักเรียนนั้น
เมื่อทดสอบนักเรียนมีความรูเหลือติดตัวนักเรียนอยูเพียง 5% ถานักเรียนอาน คนควาเพิ่มเติมจะมี
ความรูเ หลือติดตัว 10% ถาครูบอกความรูพรอมมีภาพประกอบจะชวยเพิ่ม ความเขาใจใหมากขึ้น
ความรูที่ติดตัวจะเพิ่มขึ้นเปน 20% และถาครูมีการสาธิตประกอบจะทําใหนักเรียนมีความรูเหลืออยู
30% แตทั้งหมดนี้ยังถือวาเปนการเรียนการสอนแบบบอกความรูอยู (วิจารณ พานิช : 2559) ตามที่
เรียกวา เปนการเรียนรูแบบจากขางนอกสูขางใน (Outside in) ซึ่งผลที่เกิดกับนักเรียนยังไมดีพอ
หรือเปนแบบนกแกวนกขุนทอง
การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม จะชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูแบบยัง่ ยืนและชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี โดยครูมีการจัดการเรียนการสอนให
นักเรียนไดถกเถียง (Debate หรือ Discussion)
กันเสมอทั้งถกเถียงในกลุมของนักเรียนเอง
ถกเถียงระหวางกลุม และถกเถียงระหวางครูกับนักเรียน ครูมีหนาที่ตั้งคําถามที่มีมมุ มองในหลายมิติ
จัดแบงนักเรียนใหเปนกลุมๆ ใหมีการถกเถียงกันดวยขอมูล การหาขอมูลสามารถเปดกวางใหคนผาน
คอมพิวเตอร เปนการเพิ่มทักษะดานสารสนเทศ ซึ่งเปนคุณลักษณะสําคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21
ความรูจะเหลือติดตัวนักเรียน 50%
ถาครูจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
(Practice) หรือทําการทดลองดวยตนเอง ความรูจ ะเหลือติดตัวนักเรียน 70% และถาครูจัดการเรียน
การสอนใหนักเรียนไดสอนเพือ่ น (Teach other) หรือติวใหกับเพือ่ น หรือการนําเสนอหนาชั้นเรียน
เพราะกอนทีจ่ ะนําเสนอหรือสอนผูอื่นได ผูเรียนจะตองศึกษาใหเขาใจ ตองตกผลึกความรู ตองสรุป
ประเด็นแลวนําเสนอสิ่งที่ตนเองรูหรือคนความา ความรูจะเหลือติดตัวนักเรียน 90% ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนแบบนีเ้ ปนการชวยใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูแบบขางในสูขางนอก (Inside out)
ซึ่งสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมาคือจะทําใหนกั เรียนอยากรูอยากเห็น ทําใหนักเรียนอยากคนควาหาความรูดวย
ตนเอง และในทีส่ ุดจะกลายเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) นําไปสูการคนพบตนเอง
การจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนตองคิด ตองแกปญหาอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นในระหวางเรียนนั้น ถือเปนกระบวนการฝกฝนเพื่อใหนักเรียนไดคิดนอกกรอบซึ่งเปนตนทางของ
การคิดสรางสรรค และตนทางของคําวา “นวัตกรรม” ซึ่งหมายถึงสิง่ ที่แตกตางและนําไปสูการใช
ประโยชน การแกปญหาชุมชนหรือการสรางมูลคาในทางธุรกิจตอไป ซึ่งการศึกษาในรูปแบบนี้เปน
การศึกษาแบบ 4.0 ที่นักการศึกษาทั้งโลกกําลังใหความสําคัญ โดยเปาหมายสูงสุดคือนักเรียนตอง
สามารถ “สรางนวัตกรรมได” โดยการศึกษาตองไมแยกออกจากชุมชน นั่นคือตองใหความสําคัญตอ
การเรียนรูท ั้งในและนอกชั้นเรียน โดยการเรียนในชั้นเรียนยังคงเนนทีก่ ารศึกษา 3.0 คือ จัดใหมีการ
“แบงกลุมถกเถียง ลงมือปฏิบัติ และใหสอนเพื่อนหรือนําเสนอหนาชั้นเรียน” ซึ่งเปนกลไกที่จะนําไปสู
การคิดนอกกรอบและการคิดสรางสรรค
สวนการเรียนรูนอกชั้นเรียน หมายถึง นักเรียนไดออกปฏิบัติงานจริงในชุมชน เพื่อนําความรู
ในชั้นเรียนไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และนําสิ่งที่เห็นในชีวิตจริงกลับไปคุยกันในชั้นเรียน เพื่อยอนนํา
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กลับไปแกปญ
 หาในชีวิตประจําวัน นําไปชวยชุมชน ชวยสังคม รวมถึงการนําความรูไปสรางมูลคาทาง
ธุรกิจตอไป
ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีความสอดคลอง
กับหลักการขางตนมาโดยตลอด ถือไดวาเปนการจัดการศึกษาที่บรรลุถึงจุดสูงสุด คือ การศึกษา 4.0
เนื่องจากปจจุบันนี้นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไดสรางนวัตกรรมออกสูส ังคมไดแลวเปน
จํานวนมาก มีทั้งการนํางานนวัตกรรมไปประกวดที่ตางประเทศ และนําผลิตออกจําหนาย ซึ่งเปนผล
สืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมที่ไดจัดการเรียนการสอน
ตามหลักการของการศึกษา 3.0 ไดอยางครบถวน นักเรียนจึงสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูทสี่ ะสมไว
ทั้งหมดมาใชสรางสรรคนวัตกรรมได
ขณะนีโ้ รงเรียนเครือขายก็ไดนําแนวทางการจัดการศึกษาแบบ
3.0 นี้ไปปรับใชแลวหลายโรงเรียน และไดผลเปนที่นาพอใจ แตยังเปนการศึกษาในระดับ 3.0 อยู แต
คาดหมายวาในที่สุดโรงเรียนเครือขายจะบรรลุจุดมุง หมายถึงการศึกษา 4.0 อยางแนนอน ถายังคงใช
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมอยางตอเนื่องและ
มุงมั่นตั้งใจดวยกันทุกฝายในโรงเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง คุณครูผูสอน คุณครูในระดับชั้นอื่นที่ยังไมไดเขา
รวมโครงการ ผูบริหาร และความคิดเห็นของอาจารยพี่เลี้ยงจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม
โดยขอมูลดังกลาวไดนํามาจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณตางๆ มาสรุปเปนภาพรวมไดวา ทุกคน
ทุกฝายมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา มีความพึง พอใจตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม เปนอยางยิ่ง การที่ทุกฝาย ทุกคน มีความพึงพอใจสอดคลองตรงกัน
คงเปนเพราะผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนมีความชัดเจนมาก ทั้งในดานพฤติกรรม โดยนักเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนแตกตางกับนักเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการอยางเห็นไดชัดเจน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาขึ้นมาก เหตุผลที่แตละฝายมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มีดังนี้
นักเรียน : เรียนดวยความสนุกสนาน มีกิจกรรมตางๆใหทําตลอดเวลา มีการถาม-ตอบ
ระหวางครูกับนักเรียน มีการแขงขัน มีการสะสมคะแนนกลุม ไดรับคําชม ไดรับการยอมรับจากเพื่อน
และครู ไดแสดงออกตามธรรมชาติที่ควรจะเปน
ผูปกครอง : ไดสัมผัสบุตรหลานวามีความสุขในการเรียน ชอบมาโรงเรียน อานออกเขียน
ไดอยางรวดเร็ว อานหนังสือดวยตัวเองโดยไมตองบังคับ ชอบและมีความสุขในการเลาเรื่องที่โรงเรียน
ใหผูปกครองฟง เขาใจบทเรียนโดยไมตองสอนเพิ่มเติมมากนัก
คุณครูผูสอน : ดําเนินการสอนไดงายขึ้น มีอุปกรณและสื่อการสอนชวยดึงดูดความสนใจ
นักเรียนไดมาก นักเรียนมีความสุขในการเรียน นักเรียนชอบเรียนและตั้งใจเรียน ครูควบคุมหองเรียน
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ไดงายขึ้นมาก สอนเหนื่อยนอยลง นักเรียนทําแบบฝกหัดไดเองเปนสวนใหญ นักเรียน ผูปกครองและ
ผูบริหารชื่นชมครู ทําใหครูภาคภูมิใจและมีกําลังใจ มีความมัน่ ใจในการสอนเพราะไดมีโอกาสมาสังเกต
การสอนของอาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมแลวไดนําวิธีการตางๆ กลับไปทดลองใชสอนจริง
และเห็นผลดีจริง และเมื่อเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การควบคุมชั้น
เรียน และปญหาอื่นๆ ครูสามารถถาม ขอคําปรึกษาจากอาจารยพี่เลี้ยงทุกทานไดตลอดเวลา และ
อาจารยพี่เลี้ยงยังมีการแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการสอน สื่อการสอน ฯลฯ ใหกับครูเปนระยะๆ ตลอด
ปการศึกษา
คุณครูในระดับชั้นอื่นที่ยังไมไดเขารวมโครงการ : ไดเห็นการสอนของครูที่เขารวมโครงการ
แลวรูสึกวานาสนใจ เปนการจัดการเรียนการสอนที่ดี นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนแตกตางออกไป
จากกลุมที่ไมไดเขารวมโครงการ ครูมีสื่อ อุปกรณที่ดึงดูดความสนใจนักเรียนไดเปนอยางดี ไดมีโอกาส
มาเห็นเทคนิค วิธีการสอนของอาจารยที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมแลวทําใหเขาใจและตองการ
นําไปสอนจริงบาง
ผูบริหาร : ไดเห็นพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนที่เขารวมโครงการกับที่ไมไดเขารวม
โครงการวามีความแตกตางอยางเห็นไดชัดเจน นักเรียนกลาแสดงออกและมีความสุขในการเรียน คุณครู
ที่เ ขารวมโครงการมีก ารปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นอยางชัดเจน ในเรื่องการจัด
การเรียนการสอน การจัดทําสื่อการสอน การเตรียมตัวกอนสอน การวางแผนการสอน การดําเนิน
การสอน การวัดและประเมิน ผล รวมทั้ง การให ขอมู ล จากการพู ดคุย และทัศ นคติ ของครู ที่ มีต อ
การจัดการเรียนการสอนในแบบของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครูมีทัศนคติที่ดีมาก มีความคิด
เปนบวกและชื่นชมในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม อยางเห็น
ไดชัดเจน วาเปนแนวทางการสอนที่ดี สามารถนําไปปฏิบัติไดจ ริง สามารถพัฒ นานักเรียนไดจริง
ครูจึงมีความมุงมั่น ตั้งใจในการพัฒนาตนเองในทุกๆดาน สามารถนําสิ่งที่ไดรับคําแนะนําไปปรับใชกับ
นักเรียนที่โรงเรียนศิริมงคลศึกษาไดเปนอยางดี
อาจารยพี่เลี้ยงจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม : ไดเห็นพัฒนาการของครูที่เขารวม
โครงการ จากตอนเริ่มตนที่ครูคอนขางกลัว วิตกกังวล ไมมั่นใจ แลวมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ
หายกังวลในที่สุด สวนในเรื่องการสอนครูมีพัฒนาขึ้นอยางกาวกระโดด ครูสามารถสอนไดดีและสอน
ดวยวิธีก ารตามที่ไดรับคําแนะนํามาอยางสม่ําเสมอ ไมไดเตรียมสอนดีเฉพาะวันที่ อาจารยพี่เลี้ยงไป
นิเทศเทานั้น ทั้งนี้สังเกตไดจากพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เปนธรรมชาติ และจากการสอบถาม
นักเรียนโดยตรง รวมทั้งไดเห็นพัฒนาการของนักเรียนโรงเรียนศิริมงคลศึกษาที่พฤติกรรมในการเรียนมี
ลักษณะเหมือน หรือคลายกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม เปน
อยางมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา ถาครูมีวิธีการสอนที่ดี เตรียมการสอนดี นักเรียนโรงเรียนไหนก็สามารถ
เรียนไดอยางมีความสุข สามารถเขาใจบทเรียน และคิดเปนไดทุกโรงเรียน
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3. การวิเคราะหบรรยากาศทั่วไปใน 3 ดาน คือ 1) ดานพฤติก รรมการเรียนของนัก เรียน
2) ดานการจัดการเรียนการสอนของครู และ 3) ดานการประเมินตนเองของครู ซึ่งขอมูลทั้ง 3 สวนนี้
ไดจากการสังเกต พูดคุย และการสอบถามทั่วๆไป โดยภาพรวมแลวทั้ง 3 ดานมีบรรยากาศที่ดีมาก
เปนที่นาพอใจของทุกๆฝายที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งรายละเอียดของแตละดานมีดังนี้
1) ดานพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีพฤติกรรม
การเรียนคลายหรือใกลเคียงกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม คือ
กล า แสดงออก กล า แสดงความคิ ด เห็ น ชอบตอบคํ า ถาม ยกมื อ ก อ นตอบ แย ง กั น ยกมื อ ด ว ย
ความรวดเร็วเพื่อจะไดเปนคนตอบ ไมกลัวการตอบคําถาม ทํางานเปนกลุมไดดี ชวยเหลือกันในกลุม
เคารพกฎ-กติกาดวยระบบคะแนน ชอบการเสริมแรงทางบวก ชอบใหครูชม ชวยเชียรและใหกําลังใจ
เพื่อนอยางจริงจังและมีชีวิตชีวาเมื่อมีตัวแทนกลุมออกไปแขงขัน ชอบการแขงขัน และสามารถยอมรับ
ผลการแขงขันไดโดยมีปญหาทะเลาะกันนอยมาก ใหอภัยเพื่อนและคอยใหกําลังใจเพื่อนเสมอฯลฯ
การเรียนการสอนผานกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม เปน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่คอยๆหลอหลอม และชวยเอื้อใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียน
แบบกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น กลาคิด กลาทํา กระตือรือรนและแกปญหาเปน การที่
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยตนเอง ไดคิดหาคําตอบจากการถามคําถามของครู จะทําให
นักเรียนไดฝกคิด ฝกแกปญหา การทํางานเปนกลุมถึงแมบางครั้งนักเรียนจะทะเลาะถกเถียงกันบาง
แตในความเปนจริงการถกเถียงเพื่อแกปญหาและเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดเพื่องานกลุมของตนเองจะเสร็จ
สมบูรณถือวาเปนสิ่งที่ดีตอตัวนักเรียน จะชวยทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามธรรมชาติ เรียนรูแบบ
ไมรูตัว ซึ่งเปนการเรียนรูแบบยั่งยืน ชวยใหนักเรียนไดฝกคิด ฝกหาเหตุผล ฝกหาคําตอบ นักเรียนได
คิด ได ต กตะกอนความคิ ด ของตนเองก อนแล ว จึ ง จะสามารถโต แ ย ง หรื อให เ หตุ ผ ลกั บ คนอื่ น ได
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผานกิจกรรมนี้ถือวาเปนการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง
อยางแทจริง นักเรียนมีความสําคัญมาก ครูเปนเพียงผูเตรียมสถานการณใหเอื้อตอการเกิดการเรียนรู
และการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของนักเรียนเทานั้น แตครูจะตองมีบทบาทที่สําคัญในอีกดานคือตอง
ดูแลเอาใจใส ใหความรัก เปนกลาง ยุติธรรม ชวยแกปญหา ใหกําลังใจกับนักเรียนอยางจริงใจจน
นักเรียนสัมผัสได ในหองเรียนมีบรรยากาศเชิงบวก นักเรียนอบอุนใจ ไวใจ ครูเมตตานักเรียนอยาง
ทั่วถึง จะชวยทําใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) ดานการจัดการเรียนการสอนของครู : ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไดเปนอยางดี ซึ่งสิ่งที่ครูนํามาปรับใชสามารถแบงเปน 7 สวน ดังนี้
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผานกิจกรรม
ไมบอกความรูใหกับนักเรียนโดยตรง การเรียนรูผานกิจกรรมจะทําใหนักเรียนเรียนรูแบบไมรูตัวและ
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เป น การเรี ย นรู แ บบยั่ ง ยื น นํ า ไปใช แ ก ป ญ หาได ไม ต อ งท อ งจํ า นั ก เรี ย นสนุ ก ตั้ ง ใจเรี ย น
ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ เปนอยางดี ทําใหครูสอนงายขึ้น ไมตองคอยดุเด็กเพราะทุกคน
ตั้งใจเรียน
2.2 เนนการใชสื่อการจัดการเรียนรู สื่อการสอนหรือสื่อการจัดการเรียนรู เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญและจําเปนมาก โดยเฉพาะกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพราะเปนเด็กเล็กที่การรับรู
และเรียนรูจะเกิดการพัฒนาไดดีเมื่อสิ่งนั้นมีความเปนรูปธรรมสูง เด็กเล็กจะเขาใจความเปนนามธรรม
ไดนอย การไดมีโ อกาสเห็น สัม ผัส ลงมือทํา กับ สื่อการสอนที่ครูเ ตรียมใหอยางเหมาะสม เปน
การเพิ่ม โอกาสในการเรียนรูที่ดีใหกับนักเรียน รวมทั้งสื่อการจัดการเรียนรูที่ส วยงามจะชวยดึง ดูด
ความสนใจจากนักเรียนไดมาก ครูโรงเรียนศิริมงคลศึกษาไดตระหนักในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี จึงมี
การเตรียมสื่อการจัดการเรียนรูมาใชประกอบการจัดการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ ชวยใหครูสอน
งายขึ้น นั ก เรียนเข าใจบทเรีย นง ายขึ้ น นัก เรี ยนตั้ง ใจเรียนมากขึ้น อย างเห็น ไดชั ดเมื่อเทีย บกั บ
การจัดการเรียนการสอนที่ไมมีการใชสื่อการจัดการเรียนรูในปที่ผานๆมา
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนดวยระบบหมู ครูมีการแบงกลุมนักเรียนทั้งกลุมตาม
การนั่งตามโตะเรียนและกลุมที่แบงตามเพศ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนครูและนักเรียนจะรวมกัน
ตัดสินใจวาการเรียนวันนี้จะใชระบบกลุมแบบหญิงชาย หรือกลุมตามที่นั่ง การจัดใหมีระบบกลุมจะ
ชวยใหนักเรียนไดฝกความรับผิดชอบตอกลุมเมื่อมีการทํางาน หรือมีการแขงขัน ทุกคนจะทําหนาที่
เพื่อกลุมของตนเองเปนอยางดี เปนการฝกใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม รูจักการชวยเหลือผูอื่น รูจักแบงปน ใหอภัย มีน้ําใจ นักเรียนจะเรียนอยางมี
ความสุขและสนุกสนาน
2.4 การใชไมเรียกชื่อ ทําใหนักเรียนทุกคนรูสึกมีความสําคัญเทาเทียมกัน ทุกคนมี
สวนรวม ครูยุติธรรมไมลําเอียง ไมเ รียกชื่อจะชวยใหนัก เรียนมีความตื่นตั วและกระตือรือรนตอ
การเรียนอยูตลอดเวลา เพราะไมสามารถกําหนดไดวาตนเองจะถูกจับไมเรียกชื่อใหตอบเมื่อไหร ทุกคน
จะตองเตรียมพรอมอยูเสมอเมื่อครูจับไมเรียกชื่อทุกคนมีโอกาสไดออกมาเปนตัวแทน หรือตอบคําถาม
หรื อ ถามคํา ถาม หรื อ ทํา กิ จ กรรมต า งๆ เท า ๆกัน ทุ ก คน ทํ าให ทุ ก คนมีส ว นร ว ม มี ส มาธิแ ละมี
ความสนใจในการเรียนอยูต ลอดเวลา

2.5 หนังสือแบบเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนศิริมงคลศึกษามีความเห็นตรงกันวา
แบบฝกหัดและหนังสือเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม นาทํา อยากทํา ดูแลวไมยาก และ
เมื่อไดทําแลวก็รูสึกวาทําได เขาใจบทเรียนไดดี มีการลําดับขั้นตอนจากงายไปยาก มีรูปภาพประกอบ
ที่นาสนใจ มีการระบายสีหรือวาดรูปเพิ่มเติม ไดฝกคิดอยางหลากหลาย ทําใหนัก เรียนชอบทํา
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แบบฝกหัดจึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น นักเรียนสงงานครบถวนและ
สม่ําเสมอ ครูไมตองมีปญหาเรื่องการติตตามงานคาง
2.6 การดูแลนักเรียน ครูเปลี่ยนแปลงวิธีการดูแลนักเรียนใหม คือจากเดิมที่ดุ พูด
เสียงดัง ออกคําสั่งใหนักเรียนปฏิบัติตาม เปลี่ยนมาเปนพูดเพราะๆ ไมตองดุ ชมนักเรียนที่ทําดี ให
แรงเสริมทางบวกอยางสม่ําเสมอ ทําโทษแบบสรางสรรค ใชกติกาที่ตกลงรวมกันไวอยางสม่ําเสมอ
เชน การใหคะแนนกลุมเมื่อทําความดีหรือเรียบรอยเขาที่เร็ว การชื่นชม การใหเ พื่อนปรบมือให
กําลังใจหรือแสดงความยินดีกับเพื่อน การใหอภัย ไมซ้ําเติม ใหกําลังใจเพื่อนที่ทําผิดพลาด เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดแสดงออกอยางเต็ม ที่ คอยตักเตือนในเวลานัก เรียนทําตัวไมถูก ตองเหมาะสม ฯลฯ
ซึ่งเปนการดูแลนักเรียนในเชิง บวก นักเรียนจะรูสึก อบอุน มีความสุขในการเรียน ไมกลัวครู กลา
แสดงออก กลาพูดคุย นักเรียนและครูรักกัน จึงทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ การสอน การควบคุม
หองเรียนทําไดงายกวาการสอนแบบเดิม ทําใหครูเหนื่อยนอยลง มีความสุขในการสอนมากขึ้น
2.7 การวัดและประเมินผล โรงเรียนศิริมงคลศึกษามีรูปแบบการวัดและประเมินผล
เหมือนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ทั้งจํานวนครั้งในการสอบ รูป แบบของขอสอบที่แบงเปน
ขอสอบชุดที่1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 และขอสอบยอย รวมทั้งเนื้อหาในการออกขอสอบจะตองยึดตามที่
กําหนดไวในโครงการสอนระยะยาว ยกเวนรายละเอียดของขอสอบที่ครูโรงเรียนศิริมงคลศึกษาตองเปน
คนออกขอสอบดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเ กี่ยวกับ การออกขอสอบดัง นี้ 1) ครูโ รงเรียน
ศิริมงคลศึก ษาออกขอสอบ 2) ครูสงขอสอบมาใหอาจารยพี่เ ลี้ยงโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 3) อาจารยพี่เลี้ยงตรวจแกไขขอสอบแลวสงกลับไปใหครู 4) ครูนําไป
ใหนักเรียนสอบ
จากแนวทางทั้งหมดที่ครูโรงเรียนศิริมงคลศึกษาไดมีการนําเอาแนวทางของโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถมมาปฏิบัติตาม แนวทางการวัดและประเมินผลเปนแนวทางที่ยากที่สุดสําหรับครู
โดยเฉพาะขั้นตอนการออกขอสอบเปนขั้นตอนที่ยาก เพราะปกติครูจะใชขอสอบเดิมของโรงเรียน และ
ถามีการออกขอสอบเพิ่มเติมจะเปนขอสอบแบบตรงไปตรงมา ไมคอยมีการพลิกแพลงใหนักเรียนไดคิด
มากนัก แตครูก็มีความพยายามและมีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตยัง ก็ยังตองพัฒนาอีกมาก
พอสมควร ทั้ง นี้จะเห็นไดจ ากผลการทดสอบการวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนที่นักเรียนสวนใหญทํา
ขอสอบที่วัดความรูความจํา ความเขาใจ ไดเปนอยางดีแตจะทําขอสอบวัดการประยุกตใชหรือขอสอบ
ที่พลิกแพลงซับซอนไดนอย
การที่ครูไดมีโอกาสเรียนรูวิธีการออกขอสอบแบบใหมที่มีคุณภาพและมีความแตกตางจาก
เดิมที่เคยปฏิบัติมา และเปนขอสอบที่ชวยพัฒนาการคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี ทําใหครูรูสึกวาเปน
โอกาสที่ดีที่จะไดฝก ฝนตนเอง ครูมีความมั่นใจ อบอุนใจเพราะมีอาจารยพี่เลี้ยงคอยชวยเหลือให
คําแนะนําตลอดเวลา
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3) ดานการประเมินตนเองของครู : ครูเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวางกอนและ
หลัง การนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมมาใช โดยสิ่ง ที่
เปลี่ยนไปในทางที่ดีคือ วิธีการจัดการเรียนการสอนจากบอกความรูมาเปนใหความรูผานการทํากิจกรรม
พูดเพราะขึ้น ไมคอยดุเหมือนเดิม สอนไมเหนื่อยเทาเดิม เตรียมตัวสอนมากขึ้น สอนสนุกขึ้น ซึ่งผล
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหนักเรียนอานออกเขียนไดเร็วขึ้น นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ครูมีความสุข
ในการสอนมากขึ้น ครูไดรับคําชื่นชมจากผูบริหาร ผูปกครอง นักเรียน และอาจารยพี่เลี้ยง ทําใหครู
มีกําลังใจ มั่นใจ และมีความมุงมั่นตั้งใจในการทําตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต
จุฬาฯ ฝายประถม ใหไดผลดีที่สุด
อยางไรก็ตามถึง แมโ รงเรียนศิริม งคลศึก ษาจะประสบความสําเร็จ ในการนําแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ไปปรั บใช แตยังมีโรงเรียนเครือขาย
บางโรงเรียนที่นําไปใชแลวไมป ระสบความสําเร็จเทาที่ควร ทั้งนี้ขึ้ นอยูกับ ปจ จัยหลายอยาง เชน
1) การยายโรงเรียนของครู โดยครูที่เขารวมในโครงการมาแลวระยะหนึ่งสอบบรรจุไดครูตองยายกลาง
เทอมไปอยูโรงเรียนใหม ครูไมสามารถอยูดําเนินโครงการตอได เมื่อครูคนใหมมาแทนก็จะไมตอเนื่อง
2) ครูที่เขารวมโครงการมีทัศนคติไมดีตอรูปแบบหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝายประถม 3) ครูที่เขารวมโครงการมีงานอื่นมากเกินไป 4) ผูบริหารไมดูแลเอาใจใส
เทาที่ควร 5) ผูบริหารไมใหการสนับดานงบประมาณ 6) การเอาใจใสใหคําแนะนําของอาจารยพี่เลี้ยง
จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม 7) ความมุงมั่นตั้งใจของครูที่เขารวมโครงการ 8) ศักยภาพและ
คุณภาพของครูที่เขารวมโครงการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. การวิจัยในครั้งนี้ทําการวิจัยเฉพาะแนวทางการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร
และวิชาภาษาไทยเทานั้น และทั้งสองวิชามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึง
พอใจเปนอยางมาก ดัง นั้น ครูผูส อนควรนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนดัง กลาวไปปรับใชกับ
การจัดการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ที่มีลักษณะธรรมชาติของวิชาเหมือน หรือใกลเคียงกัน
2. โรงเรียนอื่นๆ สามารถนําวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถมไปปรับใชใหเหมาะสมกับโรงเรียนของตนเองได
3. เทคนิคการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ที่ครูไดรับการถายทอด
มาจากอาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ครูสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับนักเรียนของ
ตนเองได และสามารถสรางสรรคใหมใหเปนแบบเฉพาะของครูเองได
4. เอกสารเสริม บทเรียนตางๆ เชน เลขคิดเร็ว แบบฝก หัดทบทวน แบบฝกทักษะวิชา
ภาษาไทย ครูสามารถจัดทําเปนเอกสารและผลงานของครูเองได
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5. นัก เรียนกลุมเกงสามารถเรียนไดดีในทุกวิธี นัก เรียนกลุม กลางและกลุมออนสามารถ
เรียนรูไดดีผานการทํากิจกรรม แตนักเรียนทุกคนชอบและมีความสุขกับการเรียนผานการทํากิจกรรม
ดังนั้นครูและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาควรตระหนักและสงเสริมใหโรงเรียนใช
การจัดการเรียนการสอนผานกิจกรรม การใชสื่อการจัดการเรียนรูอยางกวางขวางและสม่ําเสมอ
6. ผูบ ริห ารควรใหก ารสนับ สนุนครูผูส อนซึ่ง เปนผูที่มีความสําคัญ และมีความใกลชิดกับ
นักเรียนมากที่สุดในดานงบประมาณ และขวัญกําลังใจอยางดีที่สุด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มีผลดีตอ
การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ดังนั้นควรมีการนําวิธีก ารจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมไปใชกับระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอื่นๆ พรอมกับทํา
การวิจัยควบคูไปดวยตอไป
2. การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม มีผลดีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละวิชา ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาวานอกจากมีผลดี
ตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝายประถม มีผ ลตอ การพัฒ นาความคิดสรางสรรค หรือความคิดดานอื่นๆ รวมทั้ง ความเปนผูนํา
ทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ ของนักเรียนดวยหรือไม อยางไร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือวิจัย

ภาคผนวก ข

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคผนวก ค

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
- เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
- เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน

ภาคผนวก ง

ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
- การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาคผนวก จ

รูปแบบและวิธีการที่โรงเรียนเครือข่ายนาแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ไปปฏิบัติ
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และ
วิชาภาษาไทย และเครื่องมือวิจัย
1. อาจารย์ ศรียา เนตรน้อย
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
2. อาจารย์ ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล
อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
3. อาจารย์ พิรุนเทพ เพชรบุรี
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจเครื่องมือวิจัย
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือวิจัยที่ใช้กับนักเรียน
1.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
1.2 แบบสัมภาษณ์นักเรียน
1.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย
1.4 แบบวัดความพึงพอใจของนั กเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
2. เครื่องมือวิจัยที่ใช้กับครู
2.1 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู
2.2 แบบนิเทศการสอน
2.3 แบบสัมภาษณ์ครู
2.4 แบบประเมินตนเองของครู
2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของครูทั้งโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม
3. เครื่องมือวิจัยที่ใช้กับผู้บริหาร
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
4. เครื่องมือวิจัยที่ใช้กับผู้ปกครอง
แบบวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
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1. เครื่องมือวิจัยที่ใช้กับนักเรียน
1.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น................................. วันที่สังเกต .............................................
ให้ใส่ เครื่ องหมาย ( ) ในช่องที่นกั เรี ยนแสดงพฤติกรรม
พฤติกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กล้าแสดงออก
ยกมือเพื่อร่วมตอบคาถาม
อาสาออกมาเป็นตัวแทนกลุ่มร่วมทากิจกรรม
ตอบคาถามได้อย่างถูกต้องแบบตอบพร้อมกันทั้งห้อง
ตอบคาถามได้อย่างถูกต้องแบบตอบทีละคน
กล้าซักถามครูเมื่อสงสัย
อ่านออกเสียงได้คล่อง-ชัดเจน
คิดคานวณได้ถูกต้อง

9. เคารพกฎ-กติกาที่ตกลงกันไว้
10. ตั้งใจเรียน-ให้ความสนใจในการเรียน
11. ตั้งใจทาแบบฝึกหัด
12. ทาแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง
13. ให้ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม
14. กระตือรือร้นในการทากิจกรรมต่างๆ
15. รับผิดชอบกลุ่ม

ระดับการแสดงออก
0
1
2
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1.2 แบบสัมภาษณ์นักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
แบบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2557
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี (วิชาคณิตศาสตร์-ภาษาไทย)
ชื่อนักเรียน ชอบเรียน
2
วิชานี้
หรือไม่
1.

2.

3.

เพราะ
อะไร

นร.เข้าใจ นร.ชอบ ครูใช้สื่อ นร.ชอบ แบบฝึกหัด ทั้ง 2
บทเรียน กิจกรรม การสอน วิธีการ
ที่ให้ทามี
วิชามี
หรือไม่
ใดบ้าง อะไรบ้าง สอนของ ประโยชน์ ประโยชน์
ครูแบบ
อย่างไร อย่างไร
ใดบ้าง
บ้าง
บ้าง
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1.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กับโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2557

วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (20คะแนน)

ชื่อ ............................................................................ ชัน้ ป. ......................... เลขที่ ...............
***************************************************************************

ตอนที่ 1 เลือก X ทับอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ( 5 คะแนน )
1.ข้อใดคือคาที่ใช้สระ เ-ะ ทั้งหมด
ก. แข็งแรง

ข. เละเทะ

ค. เด็กน้อย

2.คาในข้อใดที่ไม่ได้ประสมด้วยสระ – ะ
ก. จัก

ข. หัว

ค. วัด

ข. กลืน

ค. เดือน

ข. รีด ยืด

ค. กิน ลึก

ข. มัด

ค. แตร

3.คาในข้อใดมีสระต่างจากคาอื่น
ก. ยืด
4. คาในข้อใดใช้สระ เสียงยาว
ก. ขา วัน
5. คาในข้อใด ไม่มีตัวสะกด
ก.ลูก

6. คาว่า หนู พยัญชนะตัวใดเป็นพยัญชนะต้น
ก. ห

ข. น

ค. หน

7. คาใดประสมสระเหมือนกับคาว่า “ ประตู ”
ก. กระดุม

ข. จมูก

ค. ขัดถู
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8. ข้อใดใช้สระ ใ – ได้ถูกต้อง
ก. ตะใคร่

ข. สะใภ้

ค. ลาใย

9. คาว่า “ แกร็น “ ประสมด้วยสระอะไร
ก. แ –

ข. เ – ะ

ค. แ – ะ

10. เด็กคนนี้เหลว ____ไม่ยอมไปโรง____คาที่นามาเติมในช่องว่างประสมด้วยสระ
อะไรบ้าง
ก. ใ___ กับ เ – ย

ข. ไ___ กับ เ – ย

ค. โ___ กับ แ___

ตอนที่ 2ปฏิบัติตามคาสั่ง ( 5 คะแนน )
1. เติมพยัญชนะต้น
สี

าว

องเท้า

2. เติมตัวสะกด
สวยงา

เข็มขั

3. เติมสระ
ชมือ

ผ้า

หม

ยนตรง

เสียงดง

4. บอกสระ
........... .....

รัก ใช้สระ________

................
เจ็ด ใช้สระ________
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ตอนที่ 3เติมพยัญชนะหรือสระในช่องว่างให้เป็นคาที่สมบรูณ์ ( 3 คะแนน )
โ____ ะไฟ

ดวง____ด___น

สวน____ ___วั

เฉอะแ____ะ

___ ___วยไข่

ผู_้ __หญ่

ตอนที่ 4เขียนเป็นคาให้ถูกต้อง ( 2 คะแนน )
หม ใ- -

..........................................................
..........................................................

ปร โ- ง -

..........................................................
..........................................................
..........................................................

คร โ –ะ บ

..........................................................
..........................................................

ช –ว ย-

..........................................................
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ตอนที่ 5แยกส่วนประกอบของคา ( 5 คะแนน )
คา
เพลีย
บวก
ค้น
กลัว
น้อง

พยัญชนะต้น
…………………….
……………………
……………………..
……………………...
……………………
…………………..
……………………
……………………
……………………..
……………………...

สระ
……………………
…………………..
……………………
……………………
…………………….
…………………….
…………………….
……………………..
……………………..
……………………...

ตัวสะกด
…………………….
………………………
……………………..
…………………….
………….…………
…………………….
……………………..
…………………….
………………………
………………………

วรรณยุกต์
…………………….
……………………..
……………………
…………………….
……………………..
………………………
………………………
………………………
…………………….
…………………….

รศ.พัชรี วรจรัสรังสี
ผู้ออกข้อสอบ
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ข้ อสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม กับโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี
ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2557 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ชื่อ ........................................................................................ ชั้น ป. ......................... เลขที่ ...............
********************************************************************************
ตอนที่ 1 ทาเครื่ องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด (ข้อละ 1 คะแนน)
1.

จากรู ปที่กาหนดให้ขอ้ ใดถูกต้อง
ก. 5 = 4

ข. 5 > 4

2. จากภาพที่กาหนดให้ ภาพใดอยูต่ รงกลาง

ก.

ข.

ค
3.

ค. 5 < 4
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จากภาพ ข้อความใดถูกต้อง
ก. ตัวตั้งเท่ากับ 6 ตัวลบเท่ากับ 0
ข. ตัวตั้งเท่ากับ 6 ผลลัพธ์เท่ากับ 0
ค. ตัวลบเท่ากับ 6 ผลลัพธ์เท่ากับ 6
4. 4 + 3 =

แสดงด้วยภาพได้อย่างไร

ก.

ข.

ค.

5.

จากภาพ ตัวบวก คือจานวนใด
ก. 1
6.

ข. 4

ค. 5

ข้อใดเรี ยงลาดับจาก มากไปหาน้อย และเป็ นจานวนคู่ท้ งั หมด
ก. 75 53 41
ข. 20 40 82
ค. 64 28 12
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7. จากจานวน

28

ก.

2 มีค่ามากที่สุด

ข.

2 มีค่าน้อยที่สุด

ค.

8 มีค่ามากที่สุด

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่ องหลักเลข

8. ข้อใดใช้การจัดหมู่สิบในการบวกเลขได้
ก. 2 + 5 + 7
ข. 9 + 2 + 3
ค. 6 + 3 + 4
9.

5 + 3 =
ก. 8

+ 5 =

จานวนในช่องว่างคือข้อใด

และ 13

ข. 5 และ 8
ค. 3 และ 8
10. นกมีเงิน 9 บาท นิ่มมีเงินน้อยกว่านก 3 บาท นิ่มมีเงินกี่บาท เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้
ตามข้อใด
ก. 9 + 3 =

ข. 3 - 9 =

ค. 9 - 3 =
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ตอนที่ 2 จงทาเครื่ องหมาย √ หน้าข้อความที่ถูก และเครื่ องหมาย X หน้าข้อความที่ผดิ (5 คะแนน)
..................

1. 40 +

= 40

ตัวเลขใน

คือ 40

..................

2. 2 + 5 + 8 > 8 + 2 + 5

……………

3. น้องมีดินสอ 2 แท่ง พี่ให้อีก 6 แท่ง รวมแล้วน้องมีดินสอกี่แท่ง
คาตอบของข้อนี้เป็ นจานวนคู่

..................

4.

64 กระจายค่าหลักเลขได้ 60 + 4

..................

5. 85

8 อยูใ่ นหลัก สิ บ มีค่า 8

ตอนที่ 3 เติมคาตอบให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน)
เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ
1.1

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
1.2 น้องอายุ 5 ปี พี่อายุ 6 ปี สองคนมีอายุรวมกันกี่ปี
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
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1.3

จากรู ป เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ปิด
....................................................................................................
....................................................................................................

1.4
0

1

2

3

4

5

6

7

8

วาดเส้นจานวนแสดง 5 - 5 = 0
1.5 เติมรู ปต่อไปให้เข้าชุดกัน

………………………….

ผศ.รุ่ งอรุ ณ ลียะวณิ ชย์
ผูอ้ อกข้อสอบ

9
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1.4

แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

โรงเรียนสาธิ ตจุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย ฝ่ ายประถม
โครงการที่ปรึกษาทางวิ ชาการ
แบบประเมินผลการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนศิรมิ งคลศึกษา จ.นนทบุร ี (สาหรับนักเรียน)
วิ ชาคณิ ตศาสตร์และวิ ชาภาษาไทย
********************************************************************************************************
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงใน
๑.

เพศ

(๑) ชาย

ตอนที่ ๒ คาชี้แจง โปรดใส่เครือ่ งหมาย
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ลงในช่องว่าง
(๒) หญิง

 ในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากทีส่ ุด

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ฉันได้รบั ความรูแ้ ละทักษะทางคณิตศาสตร์/ภาษาไทยเพิม่ ขึน้
ฉันเข้าใจเนื้อหาและคิดเลขได้เก่งมากขึน้
ฉันสามารถฟงั พูด อ่าน และเขียนได้เก่งขึน้
แบบฝึกหัดช่วยให้ฉนั เข้าใจบทเรียนได้ดขี น้ึ
ฉันได้พฒ
ั นาความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาไทยอย่างเต็มที่
ฉันชอบการสอนของครูทม่ี กี จิ กรรมหลากหลาย
ฉันได้ความรูจ้ ากการทากิจกรรมทีค่ รูจดั ให้
ฉันเรียนรูอ้ ย่างสนุกสนาน
ครูผสู้ อนมีวธิ กี ารสอนใหม่ๆ ทีเ่ น้นให้ฉนั ฝึกคิด
ฉันชอบและอยากให้มกี ารเรียนการสอนแบบนี้ทุกปี

ตอนที่ ๓ สิง่ ทีน่ กั เรียนอยากบอก
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2. เครื่องมือวิจัยที่ใช้กับครู
2.1 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
แบบประเมินครูโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ
ชื่อครู ..................................................................................................
ให้ใส่ เครื่ องหมาย ( ) ในช่องที่ตรงความเป็ นจริ ง
พฤติกรรม

ระดับการปฎิบัติ
0
1
2

16. การดาเนินการสอน
a. มีกิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
b. มีกิจกรรมระหว่างเรียนขั้นอื่นๆ
1.3 มีการสื่อสารและบุคลิคภาพความเป็นครู
1.4 มีการถามคาถามระหว่างเรียน
1.5 มีการจัดให้นักเรียนได้เรียนและทางานเป็นกลุ่ม
1.6 สอนโดยใช้สื่อการจัดการเรียนรู้
1
1.7 มีการให้นักเรียนสะสมคะแนนกลุ่ม
2
1.8 มีการแข่งขัน
3
4
5
6

1.9 มีการจัดการชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
1.10 มีการให้แรงเสริมและกาลังใจนักเรียน
1.11 มีการให้โอกาสนักเรียนได้มีส่วนร่วม
1.12 มีการใช้คาถามและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิด
2. อื่นๆ
2.1 มีการตักเตือนนักเรียนเมื่อทาผิดกติกา
2.2 ตรวจแบบฝึกหัดครบถ้วน
3
2.3 มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
4
2.4 ใช้ไม้เรียกชื่อ
0

หมายถึง

ไม่ได้ทา

1

หมายถึง

ทาได้น้อย

2

หมายถึง

ทาได้ดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
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2.2 แบบนิเทศการสอน
โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ
แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่.........
โรงเรียน ..................................................................... จังหวัด ................................
ชื่อ-นามสกุลครูผู้รับการนิเทศ..........................................................วิชาที่สอน...............................
ระดับชั้น........................ภาคการศึกษา .......................... ปีการศึกษา.......................
วัน....................ที่................เดือน................................... พ.ศ. .................. เวลา .......................
****************************************************************************************
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน 4 = ดีมาก 3=ดี 2=ปานกลาง 1=ต้องปรับปรุง 0=ไม่ผ่าน
รายการ
ระดับคุณภาพ
4 3 2 1 0
1. แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 จัดทาแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาทีส่ อน
1.2 จัดทาแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3 จัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
2. การจัดการเรียนรู้
2.1 มีกิจกรรมขั้นนาเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
2.2 มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูเ้ รียน
2.3 เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียน ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น
2.4 เลือกใช้สื่อฯทีม่ ีความหลากหลาย (บุคคล วัสดุ สถานที่ เอกสาร ฯลฯ)
2.5 มีการใช้คาถามและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
2.6 มีการควบคุมชั้นเรียน จัดการชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
2.7 มีการดาเนินการสอนเป็นลาดับขั้นตอน
3 การวัดและประเมินผล
3.1 มีการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
3.2 มีการประเมินผลผูเ้ รียนตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน/ทั่วไป
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................
สิ่งที่ทาได้ดีแล้ว
...........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ

...................................................
(........................................................)
อาจารย์นิเทศโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
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2.3 แบบสัมภาษณ์ครู
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
แบบสัมภาษณ์ครูโรงเรียนศิริมงคลศึกษา บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ
********************************************************************************************

วันที่สัมภาษณ์ ..........................................................
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล ....................................................................
ปัจจุบันอายุ ....................... ปี
วุฒิการศึกษา ............................................................
ประสบการณ์การสอน .............................. ปี
สอนที่โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ................... ปี
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ
2.1 สิ่งที่ครูได้รับถ่ายทอดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
2.1.1 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
2.1.2 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย
2.1.3 เทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์
2.1.4 เทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย
2.1.5 สื่อการสอน
2.1.6 การออกข้อสอบ
2.1.7 การจัดทาโครงการสอนระยะยาว
2.1.8 การดาเนินการสอน
2.1.9 การควบคุมชั้นเรียน
2.1.10 อื่นๆ
2.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ครูนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง
2.2.1 ส่วนที่ประสบความสาเร็จ
2.2.2 ส่วนที่ไม่ประสบความสาเร็จ / เพราะเหตุใด
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2.3 ความรู้สึกโดยรวมที่ได้เข้าร่วมในโครงการ
2.4 ประโยชน์ที่ครูได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
2.4.1 การนิเทศการสอน
2.4.2 การให้ความรู้ในเนื้อหาวิชาและเทคนิคการสอนอย่างละเอียด ( การติว )
2.4.3 การให้คาปรึกษา
2.5 จากการนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมไป
ใช้แต่ละฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง
2.5.1 ต่อตัวนักเรียน
2.5.2 ต่อโรงเรียน
2.5.3 ต่อตัวครู
2.6 รูปแบบการสอน - วิธีการสอน ของครู
2.6.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ
2.6.2 หลังเข้าร่วมโครงการ
2.7 สิ่งที่อยากให้โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมช่วยเหลือเพิ่มเติม
2.8 การนาหนังสือเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย
2.9 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแบบโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตามที่ได้รับถ่ายทอด
มาตามความคิดเห็นของครูเป็นอย่างไร
2.10 ปัญหา / อุปสรรค
2.11 ครูอยากให้มีการจัดโครงการนี้อีกในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด

***************************************
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2.4 แบบประเมินตนเองของครู
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
แบบประเมินตนเองของครูโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี
โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ
ชื่อครู ..................................................................................................
ให้ใส่เครื่ องหมาย ( ) ในช่องที่ตรงความเป็ นจริ ง
พฤติกรรม

7
8

ระดับการปฎิบตั ิ
ก่อนเข้าโครงการ
หลังเข้าโครงการ
0
1
2
0
1
2

1. การดาเนินการสอน
1.1 มีกิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
1.2 มีกิจกรรมระหว่างเรียนขั้นอืน่ ๆ
1.3 มีการสื่อสารและบุคลิคภาพความเป็นครู
1.4 มีการถามคาถามระหว่างเรียน
1.5 มีการจัดให้นักเรียนได้เรียนและทางานเป็นกลุ่ม
1.6 สอนโดยใช้สื่อการจัดการเรียนรู้
1.7 มีการให้นักเรียนสะสมคะแนนกลุ่ม
1.8 มีการแข่งขัน
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1.9 มีการจัดการชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
1.10 มีการให้แรงเสริมและกาลังใจนักเรียน
1.11 มีการให้โอกาสนักเรียนได้มีส่วนร่วม
1.12 มีการใช้คาถามและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิด
2. อื่นๆ
2.1 มีการตักเตือนนักเรียนเมื่อทาผิดกติกา
2.2 ตรวจแบบฝึกหัดครบถ้วน
3
2.3 มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
4
2.4 ใช้ไม้เรียกชื่อ
อื่นๆ ..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
0
1

หมายถึง
หมายถึง

ไม่ได้ทา
ทาได้น้อย

2

หมายถึง

ทาได้ดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

110
2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของครูทั้งโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
การอบรมเรื่ อง “สือ่ สร้ างสรรค์การเรี ยนการสอน”
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรี ยนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี
***********************************************************
ตอนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบประเมิน (โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน ให้ ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง)
๑. เพศ

ชาย

๒. สถานะ

ครู
ผู้บริ หาร

หญิง

อื่นๆ ........................................... (โปรดระบุ)

ตอนที่ ๒ ข้ อมูลแสดงความพึงพอใจที่มตี อ่ การจัดอบรบ
ข้ อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รายการ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้ อย

ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหัวข้ อนี ้ก่ อนการอบรม
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหัวข้ อนี ้หลังการอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้ รับไประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้
การให้ ความรู้/เทคนิคการอบรมของวิทยากร
การประสานงาน/ประชาสัมพันธ์การอบรมก่อนการจัด
การต้ อนรับและการลงทะเบียน
ขันตอนพิ
้
ธีการมีความเหมาะสม
สถานที่จดั กิจกรรมมีความเหมาะสม
กิจกรรมทังหมดโดยภาพรวมมี
้
ความเหมาะสม
ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี ้ต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะ ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม

น้ อยที่สุด
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3. เครื่องมือวิจัยที่ใช้กับผู้บริหาร
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี
โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจาปีการศึกษา
********************************************************************************
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1

ชื่อโรงเรียน.............................................................................

1.2

จานวนครู

ชาย.............................คน
หญิง............................คน
รวม.............................คน

1.3

จานวนนักเรียน ......................................คน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม
2.1

เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการนี้กับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
2.2

สิ่งที่คาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ

2.3

สิ่งที่ต้องการให้ครูได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ

2.4

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

2.5

ปัญหา/อุปสรรค

2.6

ท่านจะให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่ /เพราะเหตุใด

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
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4. เครื่องมือวิจัยที่ใช้กับผู้ปกครอง
แบบวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

โรงเรียนสาธิ ตจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ฝ่ ายประถม
โครงการที่ปรึกษาทางวิ ชาการ
แบบประเมินผลการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๑
ปี การศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนศิรมิ งคลศึกษา จ.นนทบุรี (สาหรับผูป้ กครอง)
วิ ชาคณิ ตศาสตร์และวิชาภาษาไทย
**************************************************************************************************************
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน
๑.

เพศ

ตอนที่ ๒ คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย
ข้อ

ลงในช่องว่าง
๑) ชาย

๒) หญิง

 ในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านดังต่อไปนี้
รายการประเมิน
๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ระดับความคิดเห็น
๔
๓
๒

บุตรหลานของท่านมีความรูแ้ ละมีทกั ษะในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย
เพิม่ ขึน้
บุตรหลานของท่านได้พฒ
ั นาความสามารถทางคณิตศาสตร์และทักษะการฟงั พูด
อ่าน และเขียนอย่างเต็มที่
บุตรหลานของท่านเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขและอยากมาโรงเรียน
บุตรหลานของท่านชอบวิธกี ารจัดการเรียนการสอนของครู
ครูผสู้ อน มีความรู้ ในเนื้อหาทีส่ อน
บุตรหลานของท่านมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมีสว่ นช่วยให้บุตรหลานของท่านมี
พัฒนาการทางการเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ
ท่านอยากให้มโี ครงการต่อไปในปี การศึกษาหน้า

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………

๑
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ภาคผนวก ค
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
- เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
- เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน
ครูจากโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการและได้
นาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมไปปฏิบัติ
ซึ่งรูปแบบและวิธีการทั้งหมดที่ครูนาไปใช้นี้ ครูได้จากการสังเกต การสอบถาม และการแนะนาของ
อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โดยครูรวบรวมบันทึกเป็นรายงานการศึกษาดูงานแบบมีส่วน
ร่วมของครู รวมทั้งได้นาไปปฏิบัติจริง ผู้วิจัยได้รวบรวมเทคนิควิธีการต่างๆจากการร่วมสังเกต การ
สอบถาม การแนะนา ของอาจารย์ในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม รวมทั้งสอบถามและติดตามไป
นิเทศก์การนาไปปฏิบัติของครู แล้วจึงนามารวบรวมเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ

ฝ่ายประถม

มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนของโ รงเ รี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ฝ่ายประถม ที่ครูโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี และครูโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการที่
ปรึกษาทางวิชาการทุกโรงเรียน นาไปปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบและวิธีการจัด
การเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ครูนาไปปฏิบัติตามซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบคือ
ก) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ข) เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน และ 2) รูปแบบและวิธีการที่
โรงเรีย นเครือข่ายนาแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ไปปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้
รู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าฯ ฝ่ า ยประถม
ที่ครูนาไปปฏิบัติตาม แบ่งย่อยได้เป็น 2 แบบ คือ ก) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ข) เทคนิค
การควบคุมชั้นเรียน
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ก) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบจัดผ่านกิจกรรม / เกม / และมีการแข่งขัน เพือ่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดในทุกขั้นตอน สนุกสนาน มีความสุขและให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมให้มากที่สุด ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีตัวอย่างดังนี้
- การต่อภาพบนกระดาน
- การเล่านิทาน
- การเล่าเรื่องราวเชื่อมโยง/สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
- การทายคา
- การใบ้คา
- การทายภาพจากการเปิดภาพเพียงบางส่วน
- การโยนลูกเต๋าเพื่อนาจานวนมาตั้งโจทย์
- การโยนลูกเต๋าตัวอักษรเพื่อนาตัวอักษรมาสร้างคา
- การโยนลูกเต๋าเพื่อสะสมคะแนน
- การคลาสิ่งของในกล่อง/ถุงที่ไม่สามารถมองเห็นได้แล้วทายว่าสิ่งของนั้นคืออะไร
- การคลาสิ่งของแล้วใบ้ลักษณะให้เพื่อนทายว่าสิ่งของนั้นคืออะไร
- การจับคู่คาตอบบนกระดาน
- การเขียนคาตอบบนกระดานให้ได้มากที่สุด
- การแสดงวิธีทาการแก้โจทย์ปัญหาต่อเนื่องกัน
- การอ่านออกเสียงทีละกลุ่ม หรือหญิง/ชาย
- การจับคู่กับเพื่อนช่วยกันคิดหาคาตอบ/ช่วยกันทางาน
- การแข่งเขียนคาบนกระดานระหว่างชาย/หญิง หรือระหว่างกลุ่มโดยการส่งต่อชอล์ก
- การต่อจิกซอว์เป็นกลุ่ม
- การส่งของต่อกันไปเรื่อยๆ และหยุดเมื่อเสียงเพลงจบ
- การเลือกเปิดแผ่นป้ายโดยไม่เห็นคาตอบ หรือคะแนน
- การได้รับคะแนนด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การหมุนวงล้อ การทอย
ลูกเต๋า การพลิกแผ่นป้าย การเปิดรูปภาพ เป็นต้น
- การปิดตาวาดภาพ
- การหาฝ่ายที่จะได้ตอบคาถามหรือได้ทากิจกรรมก่อน โดยมีเทคนิคหลากหลาย เช่น
การวิ่งมาใช้ค้อนทุบโต๊ะ การจับฉลาก การจับไม้เรียกชื่อ ฯลฯ
- การแข่งขันใช้ไม้ตีแมลงวันวิ่งมาตี (เลือก) คาตอบที่ถูกต้องจากคาตอบที่คละกันอยู่
หลากหลายบนกระดาน
- การแข่งขันเกมเปายิงฉุบ โดยมีการแข่งขันหลายรูปแบบทั้งนักเรียนแข่งกับครูและ
นักเรียนแข่งกันเอง
- การจับคู่ภาพ
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- การจับคู่บัตรคา
- การเรียงตัวอักษรให้เป็นคา
- ปริศนาอักษรไข้
- บิงโก
- การจับผิดภาพ
- การต่อคา
- โดมิโนคา
- โดมิโนตัวเลข
- เกมกระซิบ
- การถอดรหัสคาจากตัวเลข
- การแต่งเรื่องต่อกันเรื่อยๆ (นิทานไม่รู้จบ)
- การเล่าเรื่องจากภาพที่กาหนดตามจินตนาการ
- คาถามอะไรเอ่ย
- การเติมคาในช่องว่าง
- การเรียงลาดับเหตุการณ์ มีเทคนิคหลากหลาย เช่น ช่วยกันเล่าต่อกัน เขียนเนื้อ
เรื่ อ งใส่ แ ถบประโยคคละกั น แล้ ว ให้ นั ก เรี ย นยื น ถื อ แถบประโยคเรี ย งล าดั บ ตาม
เหตุการณ์ หรือให้นักเรียนถือรูปเรียงลาดับเนื้อเรื่อง
- การจาแนก การแบ่งกลุ่ม มีเทคนิคหลากหลาย เช่น คละบัตรคาแล้วให้นักเรียน
ช่วยกันจัดเป็นกลุ่ม คละรูปเลขาคณิตแล้วให้นักเรียนจัดกลุ่ม ฯลฯ
- เกมรวมเงิน
- ฯลฯ

ภาพที่ 1 อ.พิรนุ เทพ เพชรบุรี สาธิตเทคนิคการสอนการเรียงลาดับเนื้อเรื่องด้วยรูปภาพ
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ภาพที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทางานเป็นกลุ่ม

ภาพที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
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ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย
ชือ่ กิจกรรม
เขียนให้ไว
กติกา
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่ม1/กลุ่ม2 หรือชาย/หญิง)
2. แบ่งกระดานออกเป็นสองด้าน
3. นักเรียนยืนเรียงแถวจากหน้ากระดานต่อไปด้านหลังห้อง
4. คนแรก (หรือคนที่เป็นคนเขียนคนต่อๆไป) จะต้องยืนตรงจุดที่ห่างจาก
กระดานในระยะที่เท่ากันทั้งสองฝ่าย (ครูต้องกาหนดจุดให้ชัดเจน)
5. เมื่อครูให้สัญญาณเริ่ม นักเรียนคนแรกจะเขียนคาตามที่ครูกาหนด 1
คา แล้วส่งชอล์กต่อให้เพื่อนคนถัดไปให้ออกไปเขียนและตัวเองต้องวิ่ง
ไปต่อแถวหลังสุด เพื่อรอเขียนรอบใหม่ถ้าเวลายังไม่หมด
6. เมื่อหมดเวลาครูตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับนักเรียนทุกคน
7. ฝ่ายที่เขียนได้มากที่สุดในเวลาที่กาหนด เป็นฝ่ายชนะ
เพิ่มความสนุก อาจมีการกาหนดว่าคนที่จะเขียนคือคนสุดท้ายของแถวโดยเพื่อนคนหน้า
สุดจะต้องส่งสิ่งของ (ตุ๊กตา/ลูกเต๋า ฯลฯ) กลับหลังต่อกันทีละคน (ห้ามส่ง
ข้าม ห้ามโยน) เมื่อสิ่งของมาถึงคนสุดท้าย คนนั้นจะถือสิ่งของวิ่งออกไป
จับชอล์กเขียนที่กระดาน เขียนเสร็จวิ่งไปยืนต่อที่หัวแถว (คนหน้าสุด)
แล้วส่งสิ่งของไปด้านหลังให้เพื่อน ทาต่อกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดเวลา
หมายเหตุ

1. สามารถใช้ได้ทั้งขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุป ในหลายวิชา
2. สิ่งที่ครูกาหนดให้เขียนมีหลากหลาย เช่น คาในมาตราแม่กด คาพ้อง
เสียง คาราชาศัพท์ ข้อสรุปจากเนื้อเรื่องที่อ่าน ฯลฯ
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รูปภาพประกอบการทากิจกรรม “เขียนให้ไว”

ภาพที่ 4-5 อ.พรศิริ สันทัดรบ ใช้กิจกรรม“เขียนให้ไว” สาธิตการสอนวิชาภาษาไทย
อ่านจับใจความ (ขั้นสรุป) ห้อง ป.3/4

119
วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อกิจกรรม
สายรุ้งแสนสวย
รูปแบบการทา 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ 4-5 คน
กิจกรรม
2. ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มดังนี้
- เครื่องเย็บกระดาษ (แม็กซ์) กลุ่มละ 1 ตัว
- แถบกระดาษคละสีประมาณ 10-15 ชิ้น
3. เมื่อครูให้สัญญาณเริ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องช่วยกันเย็บกระดาษสีให้
เกี่ยวกันเป็นวงกลมต่อกันให้ได้ยาวที่สุดเป็นสายรุ้งในเวลาที่ครูกาหนด
4. เมื่อหมดเวลา ครูให้ตัวแทนกลุ่มนาสายรุ้งมาหน้าห้องเรียน
5. ให้แต่ละกลุ่มชูให้เพื่อนดูว่าของกลุ่มไหนยาวที่สุด /สั้นที่สุด /ยาวเป็น
อันดับที่ 3 หรือลาดับอื่นๆ หรือให้ยืนเรียงลาดับ หรือใช้การวัดด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสม (ไม้บรรทัด)
หมายเหตุ

1. สามารถใช้ได้ทั้งขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุป ในเนื้อหาเรื่องการวัด
2. ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม ความสามัคคี ฯลฯ

รูปภาพประกอบการทากิจกรรม “สายรุ้งแสนสวย”
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ภาพที่ 6-7 อ.ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ ใช้กิจกรรม“สายรุ้งแสนสวย” สาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การวัด (ขั้นนา) ห้อง ป.3/5
การจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม / การเล่นเกม / การแข่งขัน ถือว่าเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นมากของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น
จะสอนด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด ไม่สอนแบบบอกความรู้ เนื่องจากการ
บอกความรู้จะทาให้นักเรียนใช้แต่การจา ไม่ได้ฝึกการคิด ไม่ได้ฝึกการแก้ปัญหา ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
นาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ดี การเรียนการสอนที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด คือการเรียนรู้ผ่านการทา
กิจกรรม หรือการเรียนปนเล่นนั่นเอง จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งจะเป็นความรู้ที่ยั่งยืน นาไปประยุกต์ใช้ได้ แก้ปัญหาได้ มีความสุข สนุกในการเรียน
การจั ดการเรี ย นการสอนผ่ านกิจกรรม การเล่ นเกม และการแข่งขั น เป็ นกิจกรรมที่
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ไม่อืดเอื่อย มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา การที่นักเรียนได้ลงมือทา ได้คิด ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน จะทาให้
นักเรี ย นเกิดการเรี ย นรู้ ที่ยั่ งยื น ได้พัฒ นาทักษะที่ ห ลากหลายไปในคราวเดียวกัน ได้ฝึ กความคิด
สร้างสรรค์ ไม่ใช่การจาความรู้จากการบอกของครูเพียงอย่างเดียว การเรียนรู้ที่เกิดจากการเล่น การ
แก้ปัญหา การทากิจกรรม เป็นการเรียนรู้ที่ทวีคูณ มีคุณภาพ
2. การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่ วนร่วมในการใช้สื่อ
การจัดการเรียนรู้ให้มากที่สุด
- สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นเอง เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการสอน เช่น บัตรคา
แถบประโยค รูปภาพ ลูกเต๋าตัวเลข ลูกเต๋าตัวอักษร จิกซอว์ ฯลฯ
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- สื่อการจัดการเรียนรู้ที่หาซื้อมา มีความทนทาน สวยงาม เช่น รูปเรขาคณิตสามมิติ
- สือ่ การจัดการเรียนรู้ที่เป็นของจริง เช่น เครื่องมือชั่ง ตวง วัด ฯลฯ
- สื่อการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยี เช่น คลิปต่างๆ เพาเวอร์พอยท์ วิดีโอ การ์ตูน
ความรู้จากอินเทอร์เนต ฯลฯ ที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
สื่อการจัดการเรียนรู้สามารถสื่อสารความรู้ไปสู่นักเรียนได้อย่างกว้างขวาง หลากหลาย ไม่
มีขีดจากัด สื่อการจัดการเรียนรู้บางครั้งช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจนมากกว่า
คาพูด การอธิบายของครู นอกจากช่วยให้ เกิดการเรียนรู้แล้ วยังช่วยในเรื่องดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี สื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีความสวยงาม แปลกใหม่ ขนาดผิดจากเดิม จะช่วย
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้
มากที่สุด

ภาพที่ 8-9 สื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
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ภาพที่ 10 อ.อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์ ใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนนักเรียน ป.2/5
3. การสื่อสารและบุคลิกภาพของอาจารย์
- ดาเนินการสอนด้วยความกระตือรือร้น
- พูดไพเราะ พูดเบาๆนักเรียนก็ฟัง ไม่ตะโกนเสียงดัง
- มีการจัดการชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเหตุผล
- เสริมแรงด้านบวกและให้กาลังใจนักเรียนตลอดเวลา
- เตรียมการสอนล่วงหน้า
- เดินดูนักเรียนเวลาทางานอย่างทั่วถึง
- ตักเตือนนักเรียนเมื่อทาผิดกติกาด้วยเหตุผล ไม่ละเลยเมื่อนักเรียนทาตัวไม่เหมาะสม
- ให้โอกาสนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และได้แสดงออกมากที่สุด
- ตรวจแบบฝึกหัดนักเรียนให้ครบถ้วน
- ติดตามช่วยเหลือซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน
4. การถามคาถามของอาจารย์
- มีการถามคาถามตลอดการดาเนินการสอน
- ถามบ่อย ถามสม่าเสมอ
- ไม่ใจร้อนตอบเอง หรือรีบเฉลยคาตอบ ให้เวลานักเรียนได้คิดคาตอบก่อน
- ไม่บอกว่าคาตอบของนักเรียนผิด
- ให้การเสริมแรงทางบวกเมื่อนักเรียนตอบผิด เช่นลองคิดใหม่ เกือบถูกแล้ว ฯลฯ
อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เน้นเรื่องการถามคาถาม เพราะเมื่อครูถาม
นักเรียนจะได้คิดทันที การตอบคาถามของนักเรียนจะทาให้ ครูทราบว่านักเรียนคิดอย่างไร เข้าใจ
การเรี ย นในขณะนี้ ห รื อ ไม่ นอกนั้ น ครู ยั ง เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ ถ ามอย่ า งอิ ส ระ ซึ่ ง กลายเป็ น
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างครูกับนักเรียน
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5. การใช้ระบบหมู่ในห้องเรียน
- ในหนึ่งห้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม
- มีการติดคะแนนกลุ่มแสดงไว้บนกระดานเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน
- มีการเปลี่ยนกลุ่มตามความเหมาะสม
- มีการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนกลุ่ม เช่นการตอบคาถาม การเล่นเกม การทางานต่างๆ
- มีการให้คะแนนกลุ่มเพื่อควบคุมชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
การจัดระบบหมู่จะช่วยฝึกให้นักเรียนสามัคคี กัน ช่วยเหลือกัน ไม่เอาเปรียบเพื่อน ครู
สามารถใช้โอกาสที่นักเรียนเกิดการโต้แย้ง แข่งขัน มาอบรมให้นักเรียนรู้จักเคารพกติกา รู้จักให้อภัย
เพื่อนที่ทาให้เกิดความผิดพลาด เกิดพลังและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน

ภาพที่ 11 การสะสมคะแนนหมู่
6. ใช้ไม้เรียกชื่อประกอบการสอนและการทากิจกรรมต่างๆอย่างสม่าเสมอ
การใช้ไม้เรียกชื่อแสดงถึงความเสมอภาคของทุกคน นักเรียนไม่เกิดความรู้สึกว่าครูลาเอียง
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน

นักเรียนจะตื่นเต้นและลุ้นตลอดเวลาว่าครูจะจับชื่อของตนเองได้

หรือไม่ ทุกคนมีโอกาสที่จะถูกจับไม้เรียกชื่ออยู่ตลอดเวลา ทาให้ทุกคนเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
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ภาพที่ 12 ไม้เรียกชื่อ
ข) เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน
ใช้การสะสมคะแนนกลุ่มเป็นหลัก ปลูกฝังให้นักเรียนเคารพกฎกติกาตามที่ตกลงกันไว้ ฝึกให้
รู้จักรับผิดชอบต่อกลุ่ม ไม่ทาอะไรตามใจตนเอง ฝึกความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือและให้อภัยต่อกัน
อาจารย์จะให้คะแนนกลุ่มที่เรียบร้อย
น่ารัก หรือบางครั้งอาจมีการหักคะแนนกลุ่มที่ไม่เรียบร้อย
ไม่เตรียมพร้อมด้วย แต่ในเชิงลบนี้จะใช้ตามความจาเป็นเหมาะสมเท่านั้น ส่วนใหญ่มักจะใช้เชิงบวก
มากกว่า ซึ่งวิธีการเตรียมนักเรียนเพื่อการตัดสินให้คะแนนกลุ่มของอาจารย์มีหลากหลายวิธีเช่น
1. การเงียบ (ครูเงียบ ยืนนิ่งๆ เฉยๆ ไม่พูด)
2. การนับเพื่อให้นักเรียนได้ทราบว่ากว่าจะเข้าที่เรียบร้อยครูต้องนับถึงจานวนใด นานหรือ
รวดเร็วมากน้อยต่างกันในแต่ละครั้ง
3. การพูดชมคน (หรือกลุ่ม) ที่เรียบร้อยน่ารัก
4. การเดินไปบวกคะแนนกลุ่มที่เรียบร้อย กลุ่มอื่นๆจะรู้ตัวและรีบควบคุมตนเองหรือเตือน
เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
5. การเดิน/เคลื่อนตัวหมากในเกมคุมชั้นของแต่ละกลุ่ม จะทาให้คน/กลุ่มที่ยังไม่เรียบร้อยรู้ตัว
และจะควบคุมตัวเองให้เรียบร้อยขึ้น
6. การยืนนิ่งๆ แล้วชูนิ้วขึ้นทีละนิ้วจนกว่านักเรียนจะเข้าที่หมดทุกคน (คล้ายกับการนับ แต่ไม่
ออกเสียง)
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การใช้เทคนิคการคุมชั้นของอาจารย์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
แต่ละห้อง เพราะนักเรียนแต่ละห้องและอาจารย์แต่ละคน ก็มคี วามแตกต่างกัน และในแต่ละปี
การศึกษานักเรียนก็มีความแตกต่างกันด้วย วิธีการควบคุมชั้นเรียนที่ใช้ได้ดีในปีการศึกษาที่ผ่านมาอาจ
ใช้ไม่ได้ผลกับนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันก็เป็นได้ ทั้งนี้แต่ละห้องจะมีข้อตกลง (รหัสลับ) หรือ
กติกาที่ตกลงร่วมกันของแต่ละห้องแตกต่างกันไป

ภาพที่ 13-14 เกมควบคุมชั้นเรียน
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อย่างไรก็ตามในมุมมองของครูจากโรงเรียนเครือข่ายที่มาร่วมเรียนรู้แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้จากการอ่านบันทึกการมาร่วมสังเกตการสอน
และสรุปจากการประชุมโดยให้ครูเล่าสิ่งที่ได้เห็น
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนของตน

สิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนากลับไปปรับใช้ในการ

สรุปได้ว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้
1.

การสอนโดยเน้นการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้

2.

การสอนผ่านการจัดกิจกรรม

3.

การสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด

4.

การสอนโดยใช้เกมและมีการแข่งขัน

5.

การสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

6.

การสอนโดยใช้ระบบหมู่

7.

การสอนที่เน้นการถามคาถาม

8.

การสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม

9.

การสอนที่เน้นให้นักเรียนได้คิดและตัดสินใจ

10. การสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและ
สร้างสรรค์
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
เรื่อง การบอกค่าของตัวเลขในหลักหน่วยและหลักสิบ (โดย อ.วราพร สิทธิ์พรสุวรรณ ป.1/7)
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น “ฝ่ายชายและหญิง” จากนั้นครูสุ่ม “นักเรียนที่เรียบร้อย” ของแต่ละ
ฝ่ายออกมาหยิบลูกอมในถุงให้ได้จานวนมากที่สุด และนามาใส่ไว้ในแก้วที่ครูเตรียมไว้ โดยครูบอก
นักเรียนว่าหากนักเรียนหยิบลูกอมได้เป็นจานวนที่มีเลข 2 หลัก ฝ่ายนั้นจะได้ลูกอมเพิ่มอีก 1 เม็ด
2. ครูให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันนับจานวนลูกอมที่แต่ละฝ่ายหยิบได้ และถามนักเรียนถึงเลขในหลักสิบ
และหลักหน่วยของจานวนลูกอมของแต่ละฝ่าย (โดยลูกอมนี้จะนาไปเป็นคะแนนของแต่ละฝ่าย
หากมีนักเรียนฝ่ายใด “ที่ไม่เรียบร้อย หรือไม่ตั้งใจเรียน” ครูจะหยิบลูกอมของฝ่ายนั้นออก “แต่
หากนักเรียนตั้งใจเรียน” ครูจะเติมลูกอมให้)

3. ครูทาการทบทวนค่าประจาหลักของหลักหน่วยและหลักสิบ โดยให้นักเรียนทากิจกรรม “นับฉันที
ฉันมีอยู่เท่าไร”
3.1 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น “10 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน” ตามแถวที่นั่งติดกัน ในแต่ละกลุ่มจะ
ได้รับแถบประโยคที่เขียนว่า ____สิบกับ____หน่วย และรับหลอดกับหนังยางหนึ่งชุด (หลอดของแต่
ละกลุ่มมีจานวนไม่เท่ากัน)
3.2 ครูให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันนับหลอด โดยเมื่อ ครบสิบหลอดให้ทาการรัดหนังยาง เมื่อ
นักเรียนนับจานวนหลอดครบแล้วให้นักเรียนเขียนว่าหลอดของกลุ่มตัวเองมีจานวนกี่สิบ กับ กี่หน่วย ลง
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ในบัตรคาที่แจก และนามาส่งครูที่หน้าห้อง (จานวนหลอดประกอบด้วย 43 67 52 28 30 19 34 26
49 33)

4. ครูติดแถบประโยคของทุกกลุ่มบนกระดาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบ โดยอธิบายถึง
ค่าประจาหลักของจานวนหลอดของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะเริ่มจากกลุ่มที่มีจานวนหลอด 43 อัน ครูให้
นักเรียนช่วยกันนับ และนาจานวนหลอดที่มัดครบสิบใส่ลงในแก้วที่เขียนว่า “หลักสิบ” และนา
จานวนหลอดที่ไม่ครบสิบใส่ลงในแก้วที่เขียนว่า “หลักหน่วย” จากนั้นครูเขียนตัวเลขผลลัพธ์ (43)
บนกระดาน พร้อมติดบัตรคา
4 อยู่ในหลัก........

3 อยู่ในหลัก.........

พร้อมถามนักเรียนว่าตัวเลข 4 และ 3 อยู่ในหลักอะไร
ตัวอย่าง
43

4 อยู่ในหลัก (สิบ)

3 อยู่ในหลัก (หน่วย)
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5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า จานวนที่มีสองหลัก จานวนหนึ่งจะอยู่ในหลักหน่วย และอีก
จานวนหนึ่งจะอยู่ในหลักสิบ ซึ่งจะมีค่าไม่เท่ากัน โดยจานวนที่อยู่ขวามือสุดคือหลักหน่วย จานวนที่
อยู่ทางซ้ายมือคือหลักสิบ
6. ครูถามนักเรียนว่า จานวนที่อยู่ในหลักสิบมีจานวนใดได้บ้าง (10 20 30 40 50 60 70 80 90)
จากนั้นครูติดบัตรคา หลักสิบ และตัวเลข 10 20 30 40 50 60 70 80 90 บนกระดาน ครูถาม
นักเรียนต่อว่า จานวนที่อยู่ในหลักหน่วยมีจานวนใดบ้าง (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) จากนั้นครูติดบัตร
คา หลักหน่วย และตัวเลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 บนกระดาน
7. ครูติดบัตรคา

มีค่า

ต่อจากบัตรคาในกิจกรรมข้อที่ 4 ดังนี้

43
4 อยู่ในหลัก (สิบ)

มีค่า

3 อยู่ในหลัก (หน่วย)
มีค่า
จากนั้นครูถามนักเรียนว่า เลข 4 ที่อยู่ในหลักสิบ มีค่าเท่าไร (40) พร้อมเขียนตัวเลขนั้นบนกระดาน
และถามนักเรียนต่อว่า 3 อยู่ในหลักหน่วย มีค่าเท่าไร (3) พร้อมเขียนตัวเลขนั้นบนกระดาน
8. ครูให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของจานวนหลอดและคาตอบในแถบประโยคของกลุ่ม
ที่เหลือในกิจกรรมที่ 3 โดยครูสุ่มตรวจสอบจานวน 5 กลุ่ม จากนั้นครูเขียนตัวเลขผลลัพธ์และติด
บัตรคา ดังนี้
อยู่ในหลัก
อยู่ในหลัก

มีค่า
มีค่า

ครู ให้ “ตั วแทนห้องออกมาเขียนค าตอบให้ถูกต้อง” เมื่อนักเรียนตอบถูกจะได้ “ทอยลูกเต๋า
“เพื่อพา 1/7 เดินหน้า “เกมบันไดงู” ไปยังจุดหมายซึ่งจะต้อง “อาศัยความร่วมมือของทุกคน”
(ทากิจกรรมดังกล่าว 5 รอบ)
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9. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “กลุ่มย่อย” โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับชุดสี่เหลี่ยมที่มีจานวนไม่เท่ากัน
พร้อมกระดาษคาตอบ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันนับจานวนชุดสี่เหลี่ยมให้ครบสิ บ โดย
ให้ติดเรียงต่อกันเป็นตารางสิบ และส่วนที่เหลือจะเป็นตารางหน่วย จากนั้นให้นักเรียนเขียนว่าชุด
สี่เหลี่ยมที่นักเรียนได้มีจานวนทั้งหมดเท่าไร และเขียนจานวนนั้นว่ามีกี่สิบกับกี่หน่วย จากนั้นเขียน
ตัวเลขที่เป็นหลักหน่วยสิบและหลักหน่วย พร้อมทั้งบอกค่าของตัวเลขในหลักสิบและหลักหน่วย
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10. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สระอะ (โดย อ.วราพร สิทธิ์พรสุวรรณ ป.1/7)
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น “5 กลุ่ม” ตามแถวที่นั่ง แต่ละกลุ่มจะได้ “ทายของปริศนา” กลุ่มละ 1
อย่าง โดยการใช้ “ประสาทสัมผัส” ซึ่งถ้าทายสิ่งของปริศนาถูกจะได้ “ทอยลูกเต๋า” สะสม
คะแนนและเมื่อนักเรียนทายถูกครูจะติดภาพและบัตรคาบนกระดาน
สิ่งของปริศนาประกอบด้วย
1) กะปิ (ดม)
2) มะนาว (ชิม)
3) มะลิ (ดม)
4) กระทะ (คลา)
5) มะม่วง (ชิม)
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2. ครู ให้ นั กเรี ย นอ่านคาจากบั ตรคาบนกระดาน และถามนักเรียนว่าคาบนกระดานมีอะไรบ้างที่
เหมือนกัน (สระอะ) จากนั้นติดบัตรคาสระอะบนกระดาน
3. ครูติดแผนภาพการเขียนสระอะ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการเขียนที่ถูกต้อง จากนั้นสุ่ม “นักเรียนที่
เรียบร้อย” “ออกมาเขียนสระอะบนกระดาน” แถวละ 1 คน รวม 5 คน

4. ครูให้นักเรียนสะกดคาบนกระดาน และออกเสียง “อะ” ครูถามนักเรียนว่า สระอะ มีเสียงสั้น
หรือเสียงยาว (เสียงสั้น) จากนั้นครูติดแถบประโยค “สระอะมีเสียงสั้น” บนกระดาน
5. ครูให้นักเรียน “สังเกต” บัตรคาบนกระดานและถามนักเรียนว่า สระอะ เขียนไว้ที่ตาแหน่งไหน
(หลังพยัญชนะต้น) จากนั้นครูติดแถบประโยคบนกระดาน
6. ครูเล่านิทาน เรื่อง “สระอะเปลี่ยนรูป”
“คุณตา ต มีหลานหนึ่งคนคือ ะ ทุกวันคุณตา ต จะพาหลาน ะ ไปข้างนอกด้วยเสมอ ไม่ว่าจะไปที่
ตลาด ที่สวนของชุมชน คุณตาก็จะพาหลาน ะ เดินตามหลังไปด้วย อยู่มาวันหนึ่งคุณตาก็พบว่า
ตนเองมีหลานเพิ่มขึ้นอีก 1 คนคือหลาน ก เอาล่ะสิ ทีนี้คุณตามีหลานเพิ่มมาเป็น 2 คน พอคุณตา
จะออกจากบ้าน หลานทั้งสองก็ร้องขอตามไปด้วย แต่คุณตาบอกหลานๆว่าถ้าจะเดินตามคุณตาไป
ทั้ง 2 คนคุณตาคงดูแลไม่ไหวแน่ แต่หลาน ะ และหลาน ก ก็ร้องไห้จะขอตามไปด้วย คุณตา ต ก็
ตัดสินใจว่า โอเค ถ้าหลานอยากไปด้วยตาจะให้ตามไปก็ได้ แต่หลาน 1 คนจะต้องมาขี่บนหลังของ
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ตา และทั้งสองก็เป่ายิงฉุบกันว่าถ้าใครแพ้จะต้องมาขี่บนหลังตา ทั้งสองเป่ายิงฉุบไปหลายครั้งก็
ออกเหมือนกัน จนกระทั่งครั้งที่5 หลาน ก ออกกระดาษแต่หลาน ะ ออกค้อน สุดท้ายหลาน ะ จึง
ต้องไปขี่บนหลังของคุณตา เมื่อหลาน ะ ขี่บนหลังของคุณตา ทันใดนั้นคุณตาก็เข่าทรุดทันที เพราะ
หลาน ะ ตัวหนักมาก คุณตาจึงบอกหลาน ะ ว่า “หลาน ะ ช่วยทาตัวให้เล็กกว่านี้ได้ไหม” หลาน ะ
จึงบอกว่า “ผมขอรวบรวมพลังทั้งหมดก่อนนะครับ ” และหลาน ะ ก็รวมพลังทั้งหมด 1...2... 3...
ฮึบ! หลาน ะ จึงย่อส่วนให้ตัวเองเบาลง กลายเป็นไม้หันอากาศ (_ั) และเมื่อไปขี่บนหลังของตาอีก
ครั้ง ตาจึงบอกหลาน _ัว่า ค่อยยังชั่วหน่อย ตาคงไม่ เข่าทรุดอีกแล้ว และทั้ง 3 คนก็เดินไปตลาด
ด้วยกันอย่างมีความสุข”

7. ครูถามนักเรียนว่าคาที่อยู่บนกระดานที่ได้คือคาว่าอะไร (ตัก) และครูอธิบายนักเรียนต่อว่า
ต + ะ + ก จะเกิดเป็นคาว่า ตัก ซึ่ง ต คือพยัญชนะต้น ะ คือสระ และ ก คือตัวสะกด ครูถาม
นักเรียนต่อว่าหากครูเปลี่ยนตัวสะกดเป็น น.หนู จะเกิดเป็นคาว่าอะไร (ตัน)จากนั้นครูถามนักเรียน
ว่าเมื่อมีตัวสะกดตามหลังสระอะ สระอะเปลี่ยนรูปหรือไม่ (เปลี่ยนรูป) ครูถามต่อว่าสระอะเปลี่ยน
รูปเป็นอะไร (ะ เปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ _ั และไปวางอยู่บนพยัญชนะต้น) จากนั้นครูติดแถบ
ประโยค
“เมื่อมีตัวสะกด สระอะเปลี่ยนรูปเป็น ไม้หันอากาศ”
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8. ครูติด “ภาพปริศนาไขอักษร” ทั้งหมด 7 ข้อ แล้ว “สุ่ม” นักเรียนจาก “ไม้เรียกชื่อ” ให้ออกมา
เขียนคาใหม่ให้ถูกต้องตัวอย่างเช่น
+

ะ

+
คาประกอบด้วย
1) ขับ 2) จัด
3) ดัง 4) นับ
5) รัก 6) ผลัก
7) นั่ง

9. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “หาคาสระอะ” โดยครูจะติด “ตารางซ่อนคา” บนกระดาน และ
อธิบายวิธีการเล่นโดยวงคาที่ใช้ สระอะ ได้ทั้งแนวนอน แนวตั้ง และแนวทแยง แล้ว “จับไม้
เรียกชื่อ” นักเรียนทีละ 1 คนออกมาหาคา สระอะ ที่ซ่อนอยู่ในตารางคนละ 1 คา แล้ววงกลมคา
ที่หาได้ ถ้าตอบถูกจะได้ “ทอยลูกเต๋าคะแนน” เพื่อสะสมเป็นคะแนนกลุ่ม จากนั้นครูติดบัตรคา
คานั้นบนกระดาน และให้นักเรียน “อ่านและสะกดคา” ซึ่งคาประกอบไปด้วย มะขาม กระบะ
กัด ชั้น สัตว์ พัง ตะกละ มะระ
ก
น
ม
ส
ม
ชั้
บั

ร
ม
ะ
ร
ะ
น
ค

ะ
า
ข
น
กั
ป
สั

บ
ร
า
ด
ะ
สั
ต

ะ
ร
ม
พ
พั
ย
ว์

พ
ก
ส
นี
ด
ง
ะ

ก
ต
ะ
ก
ล
ะ
บ

10. ครูสุ่มนักเรียนจาก “ไม้เรียกชื่อ” ให้ “แต่งประโยค” จากคาที่ครูให้ ซึ่งคาประกอบด้วย ฉัน พระ
ตะปู ทะเล ฟัง
11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเรื่องสระอะ
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ภาคผนวก จ
รูปแบบและวิธีการที่โรงเรียนเครือข่ายนาแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ไปปฏิบัติ
รูปแบบและวิธีการที่โรงเรียนเครือข่ายนาแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ไปปฏิบัติ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ข้อตกลงทั่วไป 2. เอกสารที่ครู
ผู้ เข้าร่ ว มโครงการต้องจั ด ทา โดยมีอาจารย์โ รงเรีย นสาธิ ตจุฬาฯ เป็นพี่ เลี้ ยงดูแลช่ว ยเหลื อ และให้
คาแนะนาอย่างใกล้ชิด 3. การไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 4. สิ่งที่อาจารย์
โรงเรี ย นสาธิตจุฬาฯ ฝ่ ายประถม จั ดให้ กับครูจากโรงเรียนที่เข้าร่ว มโครงการ

5. การวัดและ

ประเมินผล รายละเอียดดังนี้
1. ข้อตกลงทั่วไป
1.1
ครูประจาชั้นระดับ ป.1-3 ควรเป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย เพราะเป็น
วิชาทักษะที่ต้องการฝึกฝนและเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรี ยนได้ใกล้ชิดและสามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียนได้ถูกต้องและทันท่วงที
1.2
เข้าร่วมโครงการปีการศึกษาละ 1 ระดับชั้นโดยเริ่มต้นจากระดับชั้น ป.1
1.3

ใช้หนังสือเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย
โดยทางโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่ วมโครงการเป็นผู้จัดหาเอง (รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ประสานงานให้ในเบื้องต้น)

1.4

เน้นการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน

1.5

เน้นจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม

1.6

ใช้ระบบหมู่ในการจัดการชั้นเรียน

2. เอกสารที่ครูผู้เข้าร่วมโครงการต้องจัดทา โดยมี อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เป็นพี่เลี้ยงดูแล
ช่วยเหลือและให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
2.1

โครงการสอนระยะยาวภาคต้น 1 ครั้ง /ภาคปลาย 1 ครั้ง

2.2

ข้อ สอบทุ ก ชุ ด ตามที่ ก าหนดไว้ใ นโครงการสอนระยะยาว ทั้ ง วิช าภาษาไทยและวิ ช า
คณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา

2.3

แบบฝึกหัดเพิ่มเติมตามความจาเป็น/เหมาะสม
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3. การสังเกตการสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
3.1 ครูมาสังเกตการสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ภาคการศึกษาละ1ครั้ง/ครั้งละ2วัน
3.2 จานวนครูที่มาสังเกตการสอนขึ้นอยู่กับจานวนครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
ภาษาไทยในระดับชั้นนั้นๆ
3.3 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จัดทาตารางการเข้าสังเกตการสอนให้ครูเป็นรายบุคคล
3.4 ครูต้องจดบันทึกสิ่งที่ได้เห็นและได้เรียนรู้อย่างละเอียดเป็นรายชั่วโมง พร้อมจัดทารายงาน
ส่งโรงเรียนต้นสังกัดและโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ทุกครั้งที่มาสังเกตการสอน โดย
มีข้อแนะนาในการสังเกตการสอนและการจัดทารายงานดังนี้
3.5.1
3.5.2

3.5.3

3.5.4
3.5.5

ศึกษาสภาพทั่วไปที่เป็นกิจวัตรประจาวันของนักเรียนในห้องเรียน อาจารย์
ผู้ปกครอง และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ถ้ามี)
ศึกษาการดูแลและปรับพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรั บ พฤติ ก รรมนั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ท าตามข้ อ ตกลงและกติ ก าที่ ก าหนดไว้ เช่ น
ระเบียบวินัย มารยาท การใช้คาพูด สุขนิสัย ฯลฯ
ศึ ก ษาเทคนิ ค การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม การเสริมแรง การปรับพฤติกรรมนักเรียนด้านต่าง ๆ การคุมชั้น
เรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ การตรวจ
งานนักเรียน ฯลฯ
ร่ว มสนทนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและซักถามปัญหา เพื่อแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันกับอาจารย์
บันทึกกิจกรรมและสิ่งที่พบเห็นในโรงเรียนที่สามารถนาไปปรับใช้ได้
บันทึกความรู้และสาระสาคัญที่ได้รับในแต่ละชั่วโมง ตามหัวข้อดังนี้
1) เทคนิคการสอนวิชาต่าง ๆ
2) เทคนิคการคุมชั้น
3) เทคนิคการปรับพฤติกรรมของนักเรียน
4) เทคนิคการปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ
5) เทคนิคการเสริมแรง
6) เทคนิคการประเมินผล
7) เทคนิคการใช้คาพูดของอาจารย์
8) เทคนิคการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้
9) เทคนิคอื่น ๆ ที่สังเกตเห็น
10) ความรู้ที่ท่านจะเลือกไปประยุกต์ใช้ได้มีอะไรบ้าง
11) ท่านได้ข้อคิดอะไรบ้าง
12) อื่น ๆ ที่ท่านอยากบันทึก
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3.5 สามารถพูดคุย ซักถามอาจารย์พี่เลี้ยง หรืออาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลาที่มีข้อสงสัย
3.6 สามารถถ่ายรูปกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม
3.7 หลังจากสังเกตการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละวัน ครูทุกคนต้องมีการประชุมร่วมกับฝ่ายวิจัยและ
บริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ ให้ ค รู แ ต่ ล ะคนเล่ า สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ใ นวั น นั้ น ๆให้ ที่ ป ระชุ ม ฟั ง เป็ น
การถ่ายทอดสิ่ งที่ได้เรีย นรู้ จ ากการดูการสอนของอาจารย์แต่ละชั่ว โมงเกี่ยวกับตัว อย่าง
กิจกรรม สื่อการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเทคนิคการควบคุมชั้นเรียนและเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมนักเรียน ให้เพื่อนครูคนอื่นๆ ฟังด้วย ทุกคนจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจะ
ได้ประสบการณ์อย่างหลากหลายมากขึ้นจากการฟังเพื่อนครูเล่า
4. การนิเทศและการจัดการอบรม
4.1

แนะนาเทคนิคการสอน วิธีการสอน และสื่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และ
วิชาภาษาไทยอย่างละเอียด ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
4.2
นิ เทศติด ตามผล เป็ น การดู การสอนของครู แล้ ว หลั งจากนั้ นอาจารย์นิเทศก์ จะให้
คาแนะนาข้อที่ทาได้ดีแล้ว ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ใน
การสอนของครู ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
4.3

จัดอบรมรวมให้ครูทั้งโรงเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (ช่วงเวลาที่สะดวก เหมาะสม และ
เนื้อหาที่อบรมจะเป็นเนื้อหาที่ครูต้องการนาไปใช้ได้จ ริง เช่นการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้
เทคนิคการสอนแต่ละวิชา ฯลฯ)

5. การวัดและประเมินผล
5.1 อาจารย์นิเทศก์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จัดทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อใช้ทดสอบนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
5.2 อาจารย์นิเทศก์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ให้คาแนะนา ดูแล ตรวจแก้ไขข้อสอบ
ทุกชุดก่อนนาไปทดสอบนักเรียนตลอดปีการศึกษา
5.3 อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ให้คาแนะนากับครูในเรื่องการดูแลนักเรียน หรือ
เรื่องอื่นๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม
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ประวัติผูวิจัย
ผูชวยศาสตราจารยรงุ อรุณ ลียะวณิชย เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2515 สําเร็จ
การศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2538 สําเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประถมศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2546 และเขาทํางานตําแหนงอาจารย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ตัง้ แต พ.ศ. 2541 จนถึงปจจุบัน (2560)
ปจจุบันสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม

