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The purposes of this study were to 1) develop a kindergarten teacher training model using
collaborative inquiry process and contemplative learning to enhance professional competencies, and 2)
study the effects of teacher’s professional competencies on the kindergarten teacher training model using
collaborative inquiry process and contemplative learning to enhance professional competencies in
knowledge, working performance, and self-performance. The research participants were six kindergarten
teachers of office of the private education commission, Bangkok. The study design was a research and
development using qualitative methods to collect data. The research procedure was divided into 4 steps
which were 1) the preparation, 2) the development model for the initial phase, 3) the development model for
the revised phase, and 4) the presentation of the revised kindergarten teacher training model using
collaborative inquiry process and contemplative learning to enhance professional competencies.
The research results were:
1. The kindergarten teacher training model using collaborative inquiry process and contemplative
learning to enhance professional competencies consisted of concept, objectives, content, process, and
evaluation. The process of the kindergarten teacher training model using collaborative inquiry process and
contemplative learning to enhance professional competencies consisted of 4 steps including 1) forming 2)
creating 3) acting, and 4) making meaning. Each step was consisted of 3 process, 1) dialogue 2) deep
listening, and 3) learning reflection. The content of the model consisted of child development, learning
instruction, working collaborative with people whom related to children, being role model, and pride of
teacher professional. The duration of experiment was 12 weeks.
2. The kindergarten teacher training model using collaborative inquiry process and
contemplative learning had the effect on enhancing professional competencies. All teacher participants’
behaviors level of professional competencies in knowledge and in working performance increased two level
higher. Also the behaviors level of professional competencies in self- performance increased three level
higher.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ครู คือ ผู้กาหนดคุณภาพประชากรในสังคม ซึ่งเป็น ปัจจัยสาคัญของ ความสาเร็จในการ
พัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม วิชาชีพครูจึง ควรเป็นที่รวมของคนเก่ง คนดี สามารถเป็นต้นแบบทางคุณธรรม
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การดารงชีวิต และการชี้นาสังคมไปในทางที่เหมาะสม (ดิเรก
พรสีมา และคณะ, 2544) ดังนั้น กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มี
บทบัญญัติในส่วนที่ 4 มาตรา 80 (3) ระบุให้ รัฐต้องจัด ให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ได้กาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการผลิต
การใช้ การส่งเสริม และการสนับสนุนครู การมีกฎหมายการศึกษาและมีบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวกับ การพัฒนา ทางวิชาชีพครูไว้โดยเฉพาะ ย่อมเป็นหลักประกันสมรรถนะทางวิชาชีพครูให้
เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิผล มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ก่อให้เกิดสมรรถนะทางวิชาชีพครูที่
ยั่งยืนและถาวร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 ให้
ความหมายของ “วิชาชีพ ” ว่าหมายถึง วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นๆ ส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ได้ให้
ความหมายของคาว่า “ครู” ว่าหมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน นอกจากนี้
สานักเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์สาคัญในการกาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 2) ด้านการปฏิบัติงาน และ 3) ด้านการปฏิบัติตน ในขณะที่ สมาคม
การศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ (National Association for the Education of Young Children,
2005) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและนักการศึกษาปฐมวัย
ได้กาหนด
มาตรฐานวิชาชีพการศึกษาปฐมวัยไว้ 5 มาตรฐาน ได้แก่ 1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก 2) การสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน 3) การสังเกต การจัดทาสารนิทัศน์ และ

2
ประเมินภาพเพื่อสนับสนุนเด็กปฐมวัยและครอบครัว 4) การสอนและการเรียนรู้ และ 5) การเข้าสู่
ความเป็นวิชาชีพ
สภาพความเป็นจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน พบว่า วิชาชีพครูกลับ กลายเป็นวิชาชีพที่คนทั่วไป
ดูแคลน เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มรี ายได้ต่า นักศึกษาครูส่วนหนึ่งจึงเป็นผู้ที่ ไม่สามารถสอบเข้าเรียน
ในสาขาวิชาชีพอื่นได้ โดยปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพครูอาจสรุปได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ปัญหา
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต เช่น ปัญหาอันเนื่องมาจากตัวป้อนเข้าของกระบวนการ ผลิตครู
กระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาครู การกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตครู และการควบคุมให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามที่กาหนด เป็นต้น 2) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการใช้ครู
เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนด้าน งบประมาณ การบารุงขวัญกาลังใจครูดี การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ครู เป็นต้น และ 3) ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อให้การผลิตและการใช้ครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เช่น ปัญหา
ความด้อยประสิทธิภาพของผู้บริหาร การขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผู้บริหาร การไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น การขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการบริหาร รวมทั้งการขาด
สถาบันพัฒนาผู้บริหารระดับมืออาชีพ เป็นต้น (ดิเรก พรสีมา และคณะ, 2544)
ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษารอบสอง ด้านครู จากกลุ่มโรงเรียนอนุบาล
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริม การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูควรได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ หมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตื่นตัวใน
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีวิธีการสอนหรือกิจกรรมที่
หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น และมีการประเมิน
พัฒนาการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังพบว่า ครูเอกชนส่วนใหญ่ ควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทาบันทึกหลังสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพและปัญหาที่พบจริงในขณะจัดการเรียนการสอน สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2553) กล่าวถึง ทิศทางการพัฒนาครูในอนาคตว่า ครู
ควรได้นาความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครู และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน มีการทาวิจัยในชั้นเรียน และนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น และควรส่งเสริมให้ครูพัฒนา
วิชาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาจสรุปได้ว่า ปัญหาของครูอนุบาล โรงเรียนเอกชน คือ
การขาดความรู้ในการนาหลักการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญมาลงสู่การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้
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ลงมือปฏิบัติจริง และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้
ของผู้เรียน
งานวิจัยของ สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล ( 2548) ที่ได้ศึกษาการวิจัยกรณีศึกษาภาระงานของ
ครูอนุบาลในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ภาระ
งานครูอนุบาลในโรงเรียนที่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ได้แก่ 1) งานพัฒนาทางวิชาการ 2)
งานพัฒนาผู้เรียน 3) งานพัฒนาตนเอง และ 4) งานสร้างความร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
งานวิจัย ดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของสมรรถนะทางวิชาชีพของครูแล้ว ยัง
แสดงถึงความสาคัญของ การสร้างความร่วมมือกับผู้อื่น ความสาเร็จในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ของครูจะเกิดขึ้นได้จากการที่ ครูมีผู้ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ
ปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งของทางวิชาชีพของครู คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม ซึ่ง
จะช่วยให้ครูเกิดการเรียนรู้ โดยสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างมีความหมาย และมี ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
อันจะนาไปสู่ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก (Katz, 1972) ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดา นีละมณี ( 2524) ที่กล่าวว่า ครูอนุบาลควรพัฒนา
ตนเองด้านความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่เด็ก และการ
ประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ สาหรับด้านการปฏิบัติงาน พบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษาสภาพและ
ปัญหาของครูอนุบาลในสังกัดต่างๆ กล่าวคือ ครูอนุบาลจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาในด้านการ
ปฏิบัติงาน โดยมี ข้อเสนอแนะ ว่า ควรมีการจัดอบรมครูที่มีประสิทธิภาพ ในการ ส่งเสริม ให้ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัย
อนุบาล (ณัฐธิดา ราชคม, 2545; เต็มศิริ ชาญนุกูล, 2546; และ สุณี บุญพิทักษ์, 2545) สาหรับ
การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการอบรมครูนั้น Mevarech
(1995) ได้นาเสนอกระบวนการเรียนรู้ของครูที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพในรูปแบบ u-shaped
โดยแบ่งเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นอยู่รอด 2) ขั้นสารวจค้นพบและเชื่อมโยง 3) ขั้นปรับตัว 4) ขัน้
เปลี่ยนความคิด และ 5) ขั้นสร้างและทดลองใช้ ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูได้อย่างเป็นระบบ
การสืบสอบแบบร่วมมือ (Collaborative Inquiry) ได้รับการพัฒนาจาก Heron และคณะ
(อ้างถึงใน Bray, Lee and York, 2000) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในการสืบสอบของ
บุคคล พัฒนา ไปสู่ กระบวนการวิจัย และเป็นการสืบสอบแบบร่วมมือ ในที่สุด การสืบสอบแบบ
ร่วมมือ มีลักษณะสาคัญคือ สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสืบสอบหาความรู้ โดยเริ่มต้นจากการสร้าง
คาถามและออกแบบกระบวนการสืบสอบหาความรู้ มีส่วนร่วมในการใช้คาถาม เพื่อ สารวจค้นหา
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ความรู้ ลงมือทา และสื่อความหมาย โดยสมาชิกแต่ละคนจะถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ส่วนตัวและช่วยกันทาความเข้าใจ วิเคราะห์ และสร้างความหมายร่วมกัน (Bray,
Lee and York, 2000) กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ มีทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน คือ 1)การรวมกลุ่ม
(forming) 2) การกาหนดข้อตกลงร่วมกัน (creating) 3) การลงมือปฏิบัติ (acting) และ 4) การ
สร้างความรู้ (making meaning)
Moran
(2007) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
(Collaborative Inquiry) ของนักศึกษาฝึกสอน ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทดลองใช้วิธีการสืบสอบแบบร่วมมือ และ กลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนของหลักสูต รปกติ ผล
การศึกษา พบว่า นักศึกษาฝึกสอนมี สมรรถนะ ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอน มีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร มีความพยายามในการสร้างระเบียบวินัยในตนเองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอน และมีการสะท้อน การเรียนรู้ จากการปฎิบัติมากขึ้น และตระหนักถึง คุณค่าของ
การทาสารนิทัศน์ ที่เชื่อมโยง การคิด การปฏิบัติ งานของครู และการเรียนรู้ของเด็ก จากงานวิจัย
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การสืบสอบแบบร่วมมือ เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพของครูได้
สมรรถนะทางวิชาชีพของครูอนุบาลมีทั้งด้านความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ ได้ ช่วยเสริมสร้าง สมรรถนะทาง วิชาชีพของครู
อนุบาลในด้านความรู้ และการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่ด้านการปฏิบัติตน มีความเกี่ยวข้องกับ
การสร้างเจตคติ หรือแรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็น การพัฒนาคุณภาพด้านในของมนุษย์ และยังคงเป็น
ปัญหาสาคัญของคนในสังคมไทย ไม่เพียงเฉพาะวิชาชีพครูเท่านั้น เ นื่องจากคนส่วนใหญ่ศึกษา
วิชาการเฉพาะภายนอกตัวเพียงอย่างเดียว จึงทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ และไม่
สามารถนาพาสังคมไปสู่สุขภาวะได้ (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 2551)
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ มาจากปรัชญาการศึกษาตะวันออก เป็น “การรู้ ” ผ่าน
การฝึกฝน โดยก้าวข้ามผ่านความเชื่อที่ว่า ความรู้เกิดขึ้นจาก การคิดเท่านั้น แต่ให้ ผู้เรียนได้เปิดใจ
รับรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง มีสติอยู่กับปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ในเนื้อหาวิชาการ
เฉพาะของแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เช่น การสวดมนต์ นั่ง
สมาธิ ความสงบท่ามกลางธรรมชาติ เป็นต้น เป้าหมายของการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ คือ การ
เปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนในความดีงาม ความเมตตา การตื่นรู้ถึงความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของ
ชีวิต การช่วยเหลือผู้อื่น การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ และการสื่อสาร อย่าง มีสติและสมาธิ
(Zajonc, 2006) สอดคล้องกับงานวิจัยของ หฤทัย อนุสสรราชกิจ ( 2549) เรื่อง การพัฒนา
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาเด็กอย่างใคร่ครวญ เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและ
การปฏิบัติของครูการศึกษาปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการดังกล่าวส่งเสริมให้ครูรู้จัก
ตัวเองมากขึ้น รับรู้ความจริงในปัจจุบัน มีสติ และส่งผลให้สามารถรับรู้เด็กได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ตามจริง
แนวคิดของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ( Contemplative Education) เป็นการ
แสวงหาทางเลือกให้กับสังคมและมนุษยชาติ มุ่งเน้นการ พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ โดยพัฒนา
คุณภาพจากด้านในของมนุษย์ ซึ่งเป็น เรื่องของจิตใจหรือเจตคติ ช่วยให้มนุษย์สามารถก้าวพ้น
ขอบเขตของศาสตร์ต่างๆ เสมือนการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม โดยเพิ่มศักยภาพของความเป็น
มนุษย์ให้มากขึ้น ซึ่ง เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน มนุษย์ควรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม มี
ความเคารพซึ่งกันและกัน แม้จะมีระดับความแตกต่างหลากหลายในสังคมอย่างมากก็ตาม
ท้ายที่สุดกระบวนการเหล่านี้จะสร้างสังคมคุณธรรมนาสันติภาพให้เกิดกับผู้คน ซึ่งหลายองค์กรทั่ว
โลกที่ทางานเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น หลายมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศจึงได้มีการสอดแทรกเรื่องของการพัฒนาจิตหรือเจตคติเข้าไปในบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้น
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (
Contemplative
education) จึงเป็นกระบวนการ พัฒนาจิตและปัญญาอย่างรอบด้าน สามารถเชื่อมโยงทั้งความรู้
การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน (ชลลดา ทองทวีและคณะ, 2551)
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า หาก
นากระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ มาใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพนาไปสู่การแก้ปัญหาของครูดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วย
กระบวนการสะท้อนคิดจากประสบการณ์ของครูแต่ละคน นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ช่วยให้ครูเกิด การเรียนรู้ที่แท้จริง และสามารถ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะนาไป ใช้ในสมรรถนะทาง
วิชาชีพ ครูได้อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ในด้านความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน เนื่องจากเป็นกระบวนการพัฒนาครู
ที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจากการอบรมครูโดยให้ความรู้ทั่วไป
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คาถามการวิจัย
1. รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มีลักษณะ องค์ประกอบ และขั้นตอนใน
การดาเนินการอย่างไร
2. รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้นส่งผลต่อสมรรถนะ
ทางวิชาชีพของครูอนุบาลในด้านความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน หรือไม่ อย่างไร และใน
ลักษณะใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาผลของสมรรถนะทางวิชาชีพของ ครูผู้เข้าร่วมการวิจัย ในรูปแบบการอบรม
ครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน
ขอบเขตการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา เมื่อนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ไปทดลองใช้
ตัวแปรต้น คือ การอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการ
เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะทางวิชาชีพครูอนุบาล โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
1) ด้านความรู้
2) ด้านการปฏิบัติงาน
3) ด้านการปฏิบัติตน
2. ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ ครูอนุบาลที่สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ของโรงเรียนดีเด่น
ศึกษา (นามสมมติ) สังกัดสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริม การศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 6 คน
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3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการ
สืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ใช้
เวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์
นิยามศัพท์เฉพาะ
รูปแบบการอบรมครูอนุบาล หมายถึง แบบแผนการจัดอบรมครูอนุบาลที่จัดทาขึ้นโดย
มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ มีแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในการ
จัดอบรมครูอนุบาล ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ การวัดและประเมินผล โดย
ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูอนุบาลเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่
กาหนดไว้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ หมายถึง การรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อแสวงหา
คาตอบจากปัญหาที่สนใจร่วมกัน โดยผ่านวงจรการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เป็นระบบของการสะท้อนการ
เรียนรู้และการลงมือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งความรู้ที่ได้นั้นเป็นการสร้างความหมายใหม่ของสมาชิก
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การรวมกลุ่ม 2) การสร้างเงื่อนไขการเรียนรู้ของกลุ่ม 3) การลงมือ
ปฏิบัติ และ 4) การสร้างความรู้ ตามแนวคิดของ Bray, Lee and Yorks
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
โดยการฟังอย่างลึกซึ้ง และการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองโดยปราศจากอคติ ทาให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การเข้าถึงความจริงที่เชื่อมโยงชีวิตกับสรรพสิ่ง และการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง
ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) สุนทรียสนทนา 2) การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3) การสะท้อน
การเรียนรู้ ตามแนวคิดของ จุมพล พูลภัทรชีวิน
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการ
เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
หมายถึง แบบแผนของการจัดอบรมครูอนุบาลโดยนา
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญมาใช้ในการอบรมครู
อนุบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ การประเมิน การเรียนรู้ ของ
รูปแบบฯ โดยมีขั้นตอนการอบรมครูอนุบาล 4 ขั้น ได้แก่ 1) การรวมกลุ่มอย่างเปิดใจ 2) การ
ร่วมมือแสวงหาแนวทาง 3) การ ปฏิบัติสืบสอบตามแนวทางเป็นรายบุคคล และ 4) การสร้าง
ความหมาย
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การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ หมายถึง การสร้างรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
คือ (1) การเตรียมการ (2) การพัฒนารูปแบบฯ ระยะที่ 1 (3) การพัฒนารูปแบบฯ ระยะที่ 2 และ
(4) การนาเสนอรูปแบบฯ
สมรรถนะทางวิชาชีพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูอนุบาลก่อนและหลัง
การอบรมโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ซึ่งได้จาก
แบบสัมภาษณ์สมรรถนะทางวิชาชีพของครูอนุบาล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบวิเคราะห์สมรรถนะ
ทางวิชาชีพ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หลักการ หรือประสบการณ์ ที่นามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน แบ่งเป็นความรู้ด้านวิชาชีพ
และด้านการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
การปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถ ทักษะ การทากิจกรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ แบ่งเป็น
การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
การปฏิบัติตน หมายถึง ความประพฤติที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ และความ
ภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ ที่นามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และมีความมุ่งมั่นในการ
ประกอบวิชาชีพ แบ่งเป็นการปฏิบัติตนด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้านศรัทธาต่อวิชาชีพ
แบบวิเคราะห์สมรรถนะทางวิชาชีพ หมายถึง ระดับขั้นพฤติกรรมของครูอนุบาล ซึ่ง
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยของ Mevarech (1995) โดยแบ่งเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นอยู่รอด 2)
ขั้นสารวจค้นพบและเชื่อมโยง 3) ขั้นปรับตัว 4) ขั้นเปลี่ยนความคิด และ 5) ขั้นสร้างและทดลองใช้
ครูอนุบาล หมายถึง ผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ในโรงเรียนอนุบาล สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้แนวทางในการพัฒนาครูอนุบาลเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพทั้งในด้าน
ความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน
2. ได้เผยแพร่ รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ แก่องค์กรผลิตและพัฒนาครู
ระดับปฐมวัย
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3. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการอบรมที่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพทั้งในด้านความรู้
การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน
4. ส่งเสริมให้องค์กรผลิตและพัฒนาครูระดับปฐมวัยเห็นความสาคัญของการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพทั้งในด้านความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน
5. ได้แนวทางในการวิจัยด้านการจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพทั้งใน
ด้านความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี
หลักการ และแนวคิด ที่ใช้เป็นพื้นฐานงานวิจัย ดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสืบสอบแบบร่วมมือ
1.1 ความหมายของการสืบสอบแบบร่วมมือ
1.2 องค์ประกอบของการสืบสอบแบบร่วมมือ
1.3 กระบวนการของการสืบสอบแบบร่วมมือ
1.4. บทบาทสมาชิกในกระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
2.1 ความเป็นมาของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
2.2 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
2.3 หลักการการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญสู่การจัดการเรียนการสอน
2.4 องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
2.6 บทบาทของกระบวนกร
3. สมรรถนะทางวิชาชีพครู
3.1 ความหมายของสมรรถนะทางวิชาชีพครู
3.2 องค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู
3.3 มาตรฐานวิชาชีพครู
3.4 ขั้นการพัฒนาทางวิชาชีพของครู
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสืบสอบแบบร่วมมือ (Collaborative Inquiry)
IPSP (2005) กล่าวว่า การสืบสอบแบบร่วมมือ เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทางวิชาชีพ
เนื่องจากเป็นวิธีการที่ช่วยให้บุคคลสืบสอบค้นหาคาตอบแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และในขณะเดียวกันยัง
ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มโดยการที่แลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งเป็นช่วงเวลาสาคัญในการ
สร้างความไว้วางใจและความรู้สึกสบายใจ ดังนั้น การสืบสอบแบบร่วมมือ เป็นการ ส่งเสริมให้กลุ่ม
ทางานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสาหรับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรให้
ดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน หัวข้อ ในการสืบสอบแบบร่วมมือจะเป็นความคิดใหม่และเทคนิคที่
สามารถนาไปทดลองใช้ได้ และสมาชิกจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
1.1 ความหมายของการสืบสอบแบบร่วมมือ
Jarvis (1998) กล่าวว่า การสืบสอบแบบร่วมมือ หมายถึง การที่ บุคคลได้ ทดลองหา
ประสบการณ์ด้วยตัวเองอยู่เสมอจากสิ่งแวดล้อม และได้มาซึ่งความรู้ใหม่ ด้วยการเรียนรู้แบบผล
สะท้อนอย่างจริงจัง และได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านวิธีการสืบสอบแบบร่วมมือ
Bray, Lee and Yorks (2000) กล่าวว่า การสืบสอบแบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิด
จากการรวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพในการสืบสอบแสวงหาความรู้ของมนุษย์ โดยผลสรุปของการ
รวมกลุ่มแต่ละครั้งจะถูกรวบรวมนามาวิเคราะห์อนุมานทาให้เกิดความหมายใหม่ ซึ่ง
เกิด จาก
ประสบการณ์ของแต่ละคน ความหมายที่ได้นั้นผ่านวงจร การสะท้อนการเรียนรู้ และการลงมือ ปฏิบัติ
อย่างจริงจังในการตอบคาถามสาคัญของกลุ่ม จนกระทั่งได้ค้นพบความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล
โดยสรุปแล้ว การสืบสอบแบบร่วมมือ หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคล ในการมีส่วนร่วมสืบ
สอบแสวงหาความรู้ โดยผลสรุปของการรวมกลุ่มแต่ละครั้งจะถูกรวบรวมนามาวิเคราะห์อนุมานทาให้
เกิดความหมายใหม่ ซึ่งมาจากประสบการณ์ของ สมาชิก ความหมายที่ได้นั้นผ่านวงจรซ้าๆของการ
ปฏิบัติและผลการเรียนรู้ จนกระทั่งได้ค้นพบความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล และมี ความสาคัญต่อการทางาน
ของกลุ่ม
1.2 องค์ประกอบของการสืบสอบแบบร่วมมือ
Bray, Lee and Yorks (2000) กล่าวถึง องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการของการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ ดังนี้
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1) สมาชิกกลุ่ม
การสืบสอบแบบร่วมมือ เป็นการทางานสืบสอบหาความรู้ไปพร้อม กัน มากกว่า
การจัดกระทาที่ตัวบุคคล ดังนั้น สมาชิก แต่ละคนก็คือ ผู้ช่วยในการสืบสอบหาความรู้ โดยการสร้าง
คาถาม และร่วมกัน ออกแบบกระบวนการสืบสอบหาความรู้ มีส่วนร่วมในประสบการณ์ การสารวจ
คาถาม ลงมือ ปฏิบัติ และสื่อความหมายออกมา ในขณะเดียวกัน สมาชิก แต่ละคน ร่วมกัน ถ่ายทอด
ประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อช่วยกัน สืบสอบหาความรู้ และร่วมทาความเข้าใจและสร้างความหมาย ของ
กลุ่ม
2) วงจรสะท้อนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติ
วงจรสะท้อน การเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติ เป็นหัวใจของ การสืบสอบแบบ
ร่วมมือ ซึ่งเป็นวิธีการที่เข้าถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ และในขณะเดียวกันเป็นการชี้นาการสืบ
สอบไปยังธรรมชาติของประสบการณ์มนุษย์ Heron (1985) อธิบายว่า วงจรการเรียนรู้ที่เป็นระบบ คือ
การเรียนรู้จากตัวบุคคลและ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญ ของการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ
3) คาถามที่ใช้ในการสืบสอบ
คาถามที่นามาใช้ในการสืบสอบ ควรเป็นคาถามที่กลุ่มสนใจร่วมกัน มีความ
ยืดหยุ่น นาไปสู่กระบวนการสืบสอบที่มีความ หลากหลาย คาถามที่ใช้ในการสืบสอบอาจ ถูกปรับ
เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในประสบการณ์ และมีความชัดเจนในสิ่งที่สนใจเรียนรู้อย่างแท้จริง
หลักการพื้นฐานของการใช้คาถาม 2 ข้อ ดังนี้
1) สมาชิก สามารถใช้คาถามสารวจ สืบสอบเกี่ยวกับ ประสบการณ์ของ
ตนเอง
2) สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมกระบวนการสืบสอบมีความสามารถที่เท่าเทียม
นอกจากนี้ IPSP (2005) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของการดาเนินการสืบสอบแบบร่วมมือ
ดังนี้
1) การบ่มเพาะความสงสัย
2) การยอมรับการเชื้อเชิญในการตั้งคาถาม
3) การเน้นจุดสนใจไปที่บุคคลและการร่วมมือ
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3.1) การเน้นจุดสนใจไปที่คาถาม
3.2) การออกแบบการสืบสอบ
3.3) การพิจารณาข้อมูล
4) การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
4.1) การเก็บข้อมูล
4.2) การจัดการข้อมูล
4.3) การวิเคราะห์ข้อมูล
5) การอภิปรายกับเพื่อนร่วมงาน
1.3 กระบวนการของการสืบสอบแบบร่วมมือ
Bray, Lee and Yorks (2000) ได้อธิบายถึง กระบวนของการสืบสอบแบบร่วมมือ ว่า ดัง
แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ (Bray, Lee and Yorks, 2000)
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จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ภายในครึ่งวงกลมอธิบายขั้นตอนสาคัญในการสืบสอบไว้ มี
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การรวมกลุ่ม (forming) ขัน้ ที่ 2 การกาหนดข้อตกลงร่วมกัน ( creating) ขัน้ ที่ 3
การลงมือปฏิบัติ (acting) และขั้นที่ 4 การสร้างความรู้ (making meaning) เส้นประ หมายถึง ขั้นตอน
ที่ผ่านถึงกันได้ตลอด ในแต่ละขั้นจะมีขั้นตอนหลักๆ ส่วนที่แรเงาเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ขั้นตอนต่างๆไม่จาเป็นต้องแยกจากกันเป็นอิสระ และกระบวนการ
ที่ทาให้เกิดความหมาย
สามารถปรากฎอยู่ได้ตลอดกระบวนการ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ในระหว่างวงจรการลงมือปฏิบัติและ การ
สะท้อนการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่ม คือส่วนที่สาคัญในกระบวนการค้นหาความหมายที่ชัดเจน
IPSP (2005) ได้จัดทาวงจร “การสืบสอบแบบร่วมมือ ” เพื่ออธิบายกระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ จะเห็นว่า มีเส้นทแยงแบ่งภาพเป็น 2 ส่วน ส่วนบนเป็นส่วนของ “ความสงสัย ” (wondering
and wandering) นั่นคือ ในกระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือจะมีขั้นต่างๆที่เกี่ยวกับความสงสัยไม่
แน่ใจในบางครั้งว่าจะดาเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งจะนาไปสู่ในส่วนที่สอง คือส่วนล่างเป็นส่วนของ
“การนาเสนอความรู้ใหม่ ” (exhibiting new knowledge) จะมีขั้นต่างๆที่สมาชิกผู้ร่วมสืบสอบจะ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างลึกซึ้งกับผู้อื่น ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเปิดเผย จริงใจ ต่อตนเอง
และผู้อื่น ในสิ่งที่รู้แล้วและทาอย่างไรถึงจะรู้มากขึ้น กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือจะมีการกลับ
ทิศทางไปมาในแต่ละขั้น ในกรณีที่ข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาทาให้เกิดความสงสัยจึงจาเป็นต้องกลับมาคิด
ใหม่ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 วงจรการสืบสอบแบบร่วมมือ (IPSP, 2005)
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1.4 บทบาทสมาชิกในกระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ แบ่งบทบาทของสมาชิกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ผู้เริ่มการ
สืบสอบ (initiator) และผู้ร่วมสืบสอบ (co-inquirer) (Bray, Lee and Yorks, 2000)
1) ผู้เริ่มการสืบสอบ (initiator) คือ ผู้อานวยความสะดวก และชี้แนะแนวทางให้สมาชิกกลุ่ม
สืบสอบในประเด็นคาถามของกลุ่ม โดยจัดกิจกรรมและทากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เช่น การ
อภิปราย การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ผู้เริ่มการสืบสอบทาหน้าที่เหมือน
สมาชิกคนอื่นๆ คือ ร่วมสืบสอบแสดงความคิดเห็นไปด้วยกัน บทบาทของผู้เริ่มการสืบสอบต้องไม่
ตัดสินผูกขาดอานาจแต่เพียงผู้เดียว แต่ต้องมีความประนีประนอม และเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกคน
อื่นได้
2) ผู้ร่วมสืบสอบ (co-inquirer) คือ สมาชิกที่ร่วมกันสืบสอบในประเด็นคาถามของกลุ่ม
นาไปสู่การออกแบบแนวทาง วิธีการ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยนาไปปฏิบัติ และ
สะท้อนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆอย่างต่อเนื่อง
2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
2.1 ความเป็นมาของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplative Education) มีรากฐานมาจากปรัชญา
การศึกษาตะวันออก ในช่วงประมาณ ค.ศ. 1974 ผู้ก่อตั้งแนวทางการศึกษานี้คือ เชอเกียม ตรงปะ
(Chogyam Trungpa) วัชราจารย์ชาวทิเบต โดยเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้ที่
มหาวิทยาลัยนาโรปะ (Naropa University) มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา บนฐานของ
ศาสนาพุทธนิกายวัชรยานซึ่งเป็นนิกายที่แตกออกมาจากนิกายมหายาน เน้นการปฏิบัติตนเพื่อให้หลุด
พ้นในระยะเวลาอันสั้น แนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญส่งอิทธิพลไปยังสังคมภายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในหมู่นักการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอิทธิพลต่อเครือข่ายการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น เครือข่าย Five Colleges เครือข่าย Rocky Mountain Contemplative
Higher Education Network (RMCHEN) และองค์กร The Contemplative Mind in Society เป็นต้น
นอกจากนี้ยังส่งอิทธิพลให้เกิดการก่อตัวและการขับเคลื่อนแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญใน
ต่างประเทศด้วย (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 2551)
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ปี พ.ศ. 2549 เกิดการประสานในหมู่ผู้สนใจขึ้นเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
เกิดหน่วยงานและองค์กรการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญขึ้นในมหาวิทยาลัยหลายแห่งรากฐานที่มา
และหลักการของแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญนั้น มีที่มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ แนวคิดเชิง
ศาสนา/ความเชื่อ แนวคิดเชิงมนุษยนิยม และแนวคิดเชิงบูรณาการและองค์รวม ดังนี้
1) แนวคิดเชิงศาสนา/ความเชื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตใจ หรือพัฒนาด้านในนั้นได้เริ่มต้น
จากแนวคิดปรัชญาทางศาสนา ซึ่งมีพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับศรัทธาในศาสนา และการปฏิบัติ
ตนตามหลักคาสอน กลุ่มแนวคิดการเรียนรู้ตามรากแนวคิดเชิงศาสนา/ความเชื่อนี้ ได้แก่
1.1) การเรียนรู้ใคร่ครวญ ผ่านการเคารพศรัทธาที่สมบูรณ์ต่อพระเจ้า/เทพเจ้า
1.2) การเรียนรู้ใคร่ครวญ ผ่านศรัทธาต่อคุรุของศิษย์
1.3) การเรียนรู้ใคร่ครวญ ผ่านการปฏิบัติภาวนารูปแบบต่างๆ นาสู่ญาณทัศนะและ
ปัญญา
1.4) การเรียนรู้ ใคร่ครวญ ผ่านการทางานเพื่อขัดเกลาสละตัวตน เช่น กรรมโยคะของ
ฮินดู การทางานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และถวายแด่พระเจ้าของศาสนาคริสต์ หรือการอธิษฐานเป็น
พระโพธิสัตว์ของนิกายมหายานของพุทธ บนหลักพรหมวิหาร 4
2) แนวคิดเชิงมนุษยนิยม กลุ่มแนวคิดนี้ได้พัฒนาเป็นลาดับต่อจากแนวคิดเชิงศาสนา /ความ
เชื่อ โดยมีลักษณะมุ่งสืบค้นพัฒนาศักยภาพด้านในของความเป็นมนุษย์ แนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นและ
พัฒนามาพร้อมกับแนวคิดปัจเจกชนนิยม (Individualism) ในยุคโรแมนติคระหว่างคริสตศตวรรษที่ 19
ต่อเนื่องจนถึงยุคสมัยใหม่ กลุ่มแนวคิดการเรียนรู้เชิงมนุษยนิยมนี้ ได้แก่
2.1) การเรียนรู้ใคร่ครวญ ผ่านการเคารพธรรมชาติของผู้เรียน (learners-centered)
2.2) การเรียนรู้ใคร่ครวญ ผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning)
3) แนวคิดเชิงบูรณาการและองค์รวม กลุ่มแนวคิดนี้อยู่บนฐานของการบูรณาการและความ
เป็นองค์รวมในธรรมชาติ ในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) เพื่อตั้งคาถามต่อกระบวนทัศน์เชิง
วิทยาศาสตร์แบบกลไกของยุคสมัยใหม่ ที่มองโลกอย่างแยกส่วนเพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงกลไก และแยก
มิติกายจากจิตวิญญาณ ทาให้เกิดวิกฤตทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กลุ่มแนวคิดการเรียนรู้
เชิงการบูรณาการและองค์รวมนี้ ได้แก่
3.1) การเรียนรู้ใคร่ครวญ ผ่านการสัมผัสความเป็นองค์รวมของธรรมชาติ
3.2) การเรียนรู้ใคร่ครวญ ผ่านการปฏิบัติในเชิงชุมชนและเครือข่าย
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3.3) การเรียนรู้ใคร่ครวญ ผ่านการเห็นเชื่อมโยง การคิดเชิงระบบ และการประยุกต์ใช้
ตามแนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ใหม่ เช่น ควันตัมฟิสิกส์ (Quantum Physics) และทฤษฎีไร้ระเบียบ
(Chaos Theory)
ดังนั้น กระบวนทัศน์ทางการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ จึงมีที่มาและพัฒนาการตามลาดับ
มีความแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย และต่างไปตามบริบทเชิงวัฒนธรรม แต่ล้วนมีลักษณะร่วมสาคัญ
ประการหนึ่ง คือ การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเป็นการเรียนรู้ในระดับฝังลึก (tacit learning) ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์
โดยการเข้าถึงและเข้าใจต้องอาศัย
ประสบการณ์ตรงของบุคคล และขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะของตน โดยผู้สอนมีบทบาทช่วยเปิดโอกาส
และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน แต่ผู้สอนไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของความรู้ นอกจากนี้ ลักษณะร่วม
อีกประการของกลุ่มแนวคิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตใจในแต่ละยุคสมัย คือ ต่างมุ่งเสริมสร้างการ
ตระหนักรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงตามธรรมชาติของมนุษย์ และความหมายของ
สภาวะการดารงอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติ การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญจึงได้นา 3 แนวคิดมา
บูรณาการกระบวนการ เครื่องมือ และการปฏิบัติ โดยปรับประยุกต์ใช้ในลักษณะของการให้คุณค่าใหม่
เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและหลากหลาย
ในปัจจุบัน ลักษณะทั่วไปของการเรียนรู้แนวการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญจึงเคารพต่อภูมิหลังและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งยังให้ความสาคัญต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน และเน้นการเรียนรู้สู่ใจอย่างใคร่ครวญด้วยกระบวนการใคร่ครวญ
เป็นพื้นฐานสาคัญ
กระบวนการปฏิบัติเน้นให้ผ่านประสบการณ์ตรง และเปิดกว้างต่อการดารงอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งจะ
นาไปสู่การตระหนักรู้ เกิดปัญญา เข้าใจชีวิตและธรรมชาติดังที่เป็น (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 2551)
2.2 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
ชลลดา ทองทวี และคณะ ( 2551) ได้ กล่าวว่า Contemplative Education หมายถึง การ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ของการตระหนักรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความเมตตาทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น โดยใช้การนั่งสมาธิและวิธีการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญต่างๆ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
เกิดการสังเกตและสืบค้นภายในตนเองอย่างลึกซึ้ง สามารถเข้าถึงชุมชนปัญญาภายใน เรียนรู้ถึง
ธรรมชาติของจิต ตัวตน และผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง และได้เน้นว่า การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ไม่ได้
ละทิ้งความเป็นวิชาการ แต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้ภายนอกกับการเรียนรู้ภายใน เพื่อ
บ่มเพาะความสามารถของผู้เรียนให้ข้ามพ้นเพียงสมรรถนะทางการใช้ถ้อยคาและมโนทัศน์ ไปสู่
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สมรรถนะของใจ บุคลิกลักษณะและนิสัยใจคอ ความสร้างสรรค์ การตระหนักรู้ในตนเอง การมีสมาธิ
ความเปิดกว้าง และความยืดหยุ่นทางความคิด
วิจักขณ์ พานิช ( 2551) ได้อธิบายว่า ความหมายของ Contemplative แปลเป็นไทยว่า “ที่
ใคร่ครวญครุ่นคิดคานึงด้วยใจโดยแยบคาย ” ซึ่งตรงกับคาบาลีในพุทธศาสนาว่า “โยนิโสมนสิการ ”
หมายถึง การพิจารณาโดยแยบคาย ซึ่งคาทั้งสองภาษาต่างให้ความหมายเดียวกัน การเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ เน้นที่ “กระบวนการ ” เป็นการจุดประกายความหมายใหม่ให้ย้อนกลับไปหาคุณค่า
และความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ที่มีผลระยะยาวต่อชีวิตของคนคนหนึ่งทั้งชีวิต
ณัฐฬส วังวิญญู ( 2547) กล่าวโดยสรุปได้ว่า
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
(Contemplative Education) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พร้อมด้วย ศีล และสมาธิ บ่มเพาะความเปิด
กว้างอ่อนน้อมถ่อมตน เปิดรับต่อความหลากหลาย ผ่านประสบการณ์ตรงอย่างกล้าเผชิญและละวาง
ตัวตน การมีชีวิตอยู่ในความสดใหม่ของปัจจุบันขณะ
ด้วยสติสัมปชัญญะ และน้อมนาเอา
ประสบการณ์ดังกล่าวมาสู่ใจอย่างใคร่ครวญ ซึ่งจะเป็นรากฐานของความรู้ที่แท้หรือปัญญา ที่สามารถ
มองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง เห็นถึงความสัมพันธ์ เชื่อมโยง การเปลี่ยนแปลงไหลเลื่อนไม่หยุด
นิง่ ไม่คงที่ และนาสู่การตระหนักเห็นและละวางการยึดติดอัตตาตัวตน
สรุปแล้ว การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ คือ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรง น้อมนาเอาประสบการณ์มาสู่ใจอย่างใคร่ครวญ ในการตระหนักรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
ความเมตตาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สามารถมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง เห็นถึงความสัมพันธ์
เชื่อมโยง การเปลี่ยนแปลงไหลเลื่อนไม่หยุดนิ่ง ไม่คงที่ และนาสู่การตระหนักเห็นและละวางการยึดติด
อัตตาตัวตน
2.3 หลักการการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญสู่การจัดการเรียนการสอน
การศึกษาวิจัยของ ชลลดา ทองทวีและคณะ (2551) พบว่า การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ เป็น
การน้อมเอาประสบการณ์การเรียนรู้เข้ามาสัมพันธ์กับชีวิตของผู้เรียนเพื่อพัฒนาด้านในสรุป
เป็น
หลักการได้ดังนี้
1) การศึกษาที่ให้ความสาคัญต่อประสบการณ์ตรงของการเรียนรู้ โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงเป็นหนทางที่จะนามาซึ่งความรู้ความเข้าใจที่สัมพันธ์เชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตของ
ผู้เรียน รวมถึงการเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและความทุกข์ยากลาบากของชีวิต เป็นการ
เรียนรู้ซึ่งอัตตาตัวตนจะได้ถูกทาลาย ซึ่งจะนาไปสู่การเข้าใจเรื่อง อัตตา-อนัตตา ได้ลึกซึ้งด้วยตนเอง
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2) การศึกษาที่ให้ความสาคัญต่อการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) และการเรียนรู้ด้วย
ใจที่เปิดกว้าง เป็นการเรียนรู้ที่จะสัมผัสชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างจริงใจและอ่อนน้อม เปิดกว้างต่อ
ความหลากหลายทางความคิด นาสู่การสื่อสารและความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ และการละวางตัวตน
ของตนเอง
3) การศึกษาที่ให้ความสาคัญต่อการเคารพศักยภาพแห่งการเรียนรู้ของทุกคนอย่างไร้อคติ
โดยหัวใจของการศึกษาด้านใน คือ กระบวนการเรียนรู้และการฝึกตนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพ
ภายในตนเองจนกลายเป็นตัวของตัวเองที่สมบูรณ์อย่างที่ไม่จาเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใคร
4) การศึกษาที่ให้ความสาคัญต่อการน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ (contemplation) เป็นการ
เรียนรู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อหลักการตรรกะ แต่บ่มเพาะน้อมนาประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา มาคิด
ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งบนฐานของจิตใจที่สงบเย็น เพื่อค้นหาความหมายต่อชีวิต และเรียนเพื่อที่จะรู้จัก
ตัวเองและเพิ่มพูนความรู้ด้วยการน้อมนาไปลองปฏิบัติให้เห็นจริง
5) การศึกษาที่ให้ความสาคัญต่อการเฝ้ามองเห็นตามความเป็นจริง (meditation) โดยการ
ปฏิบัติธรรมหรือการภาวนา เฝ้าดูธรรมชาติที่แท้จริงของจิต นั่นคือ การเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ ความบีบ
คั้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง และสภาวะของการเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติภาวนาฝึกสังเกตธรรมชาติของจิต จะทาให้เราเห็นความเชื่อมโยงจากภายในสู่ภายนอก เห็น
ความเป็นจริงที่พ้นไปจากอานาจแห่งตัวตนของตน
6) การศึกษาที่ให้ความสาคัญต่อความสดของปัจจุบันขณะ เป็นการเรียนรู้จากภายใน คือ
กระบวนการแห่งการค้นพบคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ในทุกขณะ ด้วยสติสัมปชัญญะ
เป็นชีวิตที่มีอิสระ อันเกิดจากการกลับมาตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของตน
7) การศึกษาที่ให้ความสาคัญต่อการให้คุณค่าแก่รากฐานทางภูมิปัญญาอันหลากหลาย ของ
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม เป็นการเรียนรู้ที่ให้ความสาคัญต่อคุณค่าทางจิตวิญญาณของภูมิปัญญาที่สืบ
ทอดกันมา เป็นการเรียนรู้ที่ไม่แยกจากวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันซับซ้อนของชุมชน
เป็นการศึกษาเพื่อความเข้าใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ผู้มี
จิตใจสูงและเปิดกว้างอย่างแท้จริง
8) การศึกษาที่ให้ความสาคัญต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้บน
ฐานการโอบอุ้มสนับสนุนของกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนเดินทางในการเรียนรู้พัฒนาด้านใน ที่จะช่วย
สะท้อนให้เห็นตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย
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นอกจากนี้ ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข (2552) ได้ศึกษาหลักการที่เป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 7 ประการ ดังนี้
1) หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (contemplation) คือ การเข้าสู่สภาวะจิตใจที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และนาจิตใจดังกล่าวไปใช้ทางานอย่างใคร่ครวญทั้งในด้านพุทธิปัญญา
(cognitive) ด้านระหว่างบุคคล (interpersonal) และด้านภายในบุคคล (intrapersonal)
2) หลักความรักความเมตตา (compassion) คือ การที่กระบวนการ (facilitator) ส่งพลังออก
เพื่อโอบอุ้มดูแลกลุ่ม และการจัดกระบวนการด้วยสิ่งแวดล้อมและบริบทที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้
(สัปปายะ)
3) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (connection) คือ การช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเชื่อมโยง
ประสบการณ์ในกระบวนการเข้ากับชีวิตได้
นาไปสู่การทาให้กระบวนการเข้ามาสู่ภายใน
(internalization) บูรณาการสู่วิถีชีวิต และการเอื้อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
เชื่อมโยงกับชุมชน และจักรวาล
4) หลักการเผชิญหน้า (confronting) คือ การเปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมออกจากพื้นที่
ปลอดภัยของตนเอง เพื่อเข้าเผชิญกับพื้นที่เสี่ยง เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ๆ และเข้าใจถึงข้อจากัด
และศักยภาพของตนเองต่อการเรียนรู้และพัฒนา
5) หลักความต่อเนื่อง (continuity) คือ การสร้างความไหลลื่นของกระบวนการอันช่วยให้เกิด
พลังพลวัตต่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยเอื้อให้ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการปลดปล่อย
และสามารถเข้าทางานเพื่อบ่มเพาะพัฒนา
6) หลักพันธะสัญญา (commitment) คือ การเอื้อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาเอา
กระบวนการกลับไปใช้ในชีวิตอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการเข้าร่วมการอบรม เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้
เพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
7) หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community) คือ ความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกันของผู้เข้ารับการ
อบรมรวม ทั้งกระบวนกรที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงภายในของแต่ละคน รวมไป
ถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับชีวิต
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2.4 องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
โครงการวิจัยและจัดการความรู้การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ โดยชลลดา ทองทวี และ
คณะ (2551) ได้นาเสนอองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเป็น “จิตตปัญญาพฤกษา”
ประกอบด้วย 8 ส่วน คือ
1) ราก หมายถึงฐานแนวคิด ได้แก่ แนวคิดเชิงศาสนา เชิงมนุษยนิยม และเชิงบูรณาการ
องค์รวม
2) ผล หมายถึงเป้าหมายการเรียนรู้สู่จิตใหญ่ที่กว้างขวางครอบคลุมและเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน
3) แก่น หมายถึงองค์ประกอบหรือกระแสแห่งการพัฒนาสู่จิตใหญ่ ได้แก่ การมีสติเปิดรับ
ประสบการณ์ตรงในปัจจุบันขณะอย่างเต็มเปี่ยม การสืบค้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับตน
การน้อมมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง ความเบิกบานและผ่อนคลาย และการมีจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง
4) กระพี้ หมายถึง บริบทของกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติ ได้แก่ สังฆะคือการให้คุณค่าต่อ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน บนฐานการโอบอุ้มสนับสนุนของกัลยาณมิตร และวัฒนธรรมคือ
การให้คุณค่าแก่รากฐานทางภูมิปัญญาที่หลากหลายและไม่แยกจากชุมชนท้องถิ่น
บริบท
เชิงวัฒนธรรม
5) เปลือก หมายถึง เครื่องมือการปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ ของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
6) เมล็ด หมายถึงศักยภาพภายในของมนุษย์ทุกคน
7) ผืนดิน หมายถึง วงการต่างๆ ที่นาแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญไปประยุกต์ใช้
8) ความรู้ในการปลูกและดูแล หมายถึง การวิจัยสืบค้นความรู้ และการวัดประเมินสาหรับ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สบาย ซึ่งในที่นี้มาจาก สัปปา
ยะ คือสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดได้ในสิ่งแวดล้อมที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้านใน
ผู้คนรู้จักมอบน้าใจให้คนรอบข้าง ให้ความสาคัญ และเอาใจใส่จิตใจของผู้เรียนรู้ในทุกขณะ การเอาใจ
ใส่จิตใจในกระบวนการการเรียนรู้นั้น สามารถทาได้ใน 3 ลักษณะ คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง การน้อมสู่ใจ
อย่างใคร่ครวญ และ การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง (วิจักขณ์ พานิช, 2551)

22
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติของจิตแบบเดียวกัน คือ เป็นจิตใจที่สามารถเป็นอิสระจากอัตตา
ตัวตน ก้าวพ้นสู่การสัมผัสความดี ความงาม และความจริง จนก่อให้เกิดความสุขสงบเย็นอย่างยั่งยืน
ภายใน การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญจะทาให้เห็นได้ชัดเจนถึงการเชื่อมโยงของการเรียนรู้ เพราะ
ความรู้ที่แท้จริง คือ ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว และเมื่อเราเพิ่มมิติของการใคร่ครวญด้วยใจ
เราจะสัมผัสได้ถึงคุณค่า และความงามที่ทาให้จิตใจของเราขยายขึ้น เรียนรู้ที่จะรัก เรียนรู้ที่จะให้
เรียนรู้ที่จะยอมรับความหลากหลายทางความคิดมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการลดอัตตา การเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญจึงนาไปสู่ความตั้งใจที่จะทาประโยชน์เพื่อผู้อื่น ดารงชีวิตเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่
คนรอบข้างอย่างแท้จริง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเกิดขึ้นได้ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สบาย คือ สภาพ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดได้ในสิ่งแวดล้อมที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้านใน การรู้จัก
แบ่งปันน้าใจให้ผู้คนรอบข้าง ให้ความสาคัญและเอาใจใส่จิตใจของผู้อื่น
ประเวศ วะสี (2549) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญทาให้เข้าใจด้านในของตนเอง
รู้ตัว เข้าถึงความจริง ทาให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา
และความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งเกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดย
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เช่นการทางาน ศิลปะ โยคะ ความเป็นชุมชน การเป็นอาสาสมัครเพื่อ
สังคม สุนทรียสนทนา การเรียนรู้จากธรรมชาติ และจิตตภาวนา เป็นต้น
การปฏิบัติตามแนวการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญต้องคานึงถึงความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีบริบทของชีวิตแตกต่างกันไปเป็นหลัก เนื่องจากการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านใน เป็น
การเรียนรู้ในระดับฝังลึก โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนทัศน์ ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงของผู้เรียน จึงมีการนาเอากระบวนการปฏิบัติภาวนาเชิงศาสนาและความเชื่อ และ
กระบวนการทางศิลปะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเชิงการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
อย่างมากมาย อาทิ การปฏิบัติสมาธิภาวนา โยคะ ไท่ชี่ฉวน การเขียนพู่กันจีน และการละคร ทั้งนี้
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเป็นแนวคิดที่มีการสร้างกระบวนการขึ้นใหม่
(reconstruction) อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาด้านใน โดยนามาปรับประยุกต์ใช้ในลักษณะการให้
คุณค่าใหม่ ต่อกระบวนการเชิงศาสนาและความเชื่อเหล่านั้น เพื่อมุ่งเน้นให้เหมาะกับการเรียนรู้พัฒนา
ด้านในของผู้เรียนในสังคมยุคสมัยใหม่ (วิจักขณ์ พานิช, 2551; ชลลดา ทองทวี และคณะ, 2551)
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การศึกษาวิจัยของสถาบัน
Center for Contemplative Mind in Society (2008) ได้รวบรวม
วิธีการในการปฏิบัติตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญบนพื้นฐานของการเข้าร่วมกลุ่มและ
การสร้างความสัมพันธ์ ร่วมกับการตระหนักรู้ตัวตน ซึ่งเปรียบเหมือนฐานของต้นไม้แห่งการเรียนรู้ด้วย
ใจอย่างใคร่ครวญโดยมีแนวทางการปฎิบัติเป็นกิ่งก้านสาขา แบ่ง ได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
1) ฝึกกับการสงบนิ่ง เช่น กิจกรรมการสร้างความเงียบ การภาวนา วิปัสนาสมาธิ การนั่ง
สมาธิ การทาใจให้ว่าง เงียบ
2) ฝึกกับการเคลื่อนไหว เช่น การรามวยจี้กง ไทเก็ก การเดินจงกรม ศิลปะการป้องกันตัว
โยคะ การเดินเขาวงกต (labyrinth)
3) ฝึกกับการสร้างสรรค์ เช่น การร้องเพลง การสวดมนต์ กิจกรรมดนตรี ศิลปะ การคัด
ลายมือ การเขียนบันทึก
4) ฝึกกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การทางานอาสาสมัคร การเดินทางแสวงบุญ ช่วยเหลือ
สังคม
5) ฝึกกับการฝึกสมาธิ เช่น การระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การสวด
มนต์ตามศาสนา
6) ฝึกกับพิธีเฉลิมฉลอง เช่น การประกอบพิธีเฉลิมฉลองตามเทศกาลของศาสนา ปุจฉาวิสัชนา
7) ฝึกกับการสร้างความสัมพันธ์ เช่น สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง การเขียน การเล่า
เรื่องราว การสนทนากับเสียงด้านใน
กิจกรรมตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ทั้ง 7 กลุ่มนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับวัย ความสนใจ ความถนัด และปัจจัยอื่นๆ หากแต่ต้องอยู่
บนฐานของการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การสร้างความสัมพันธ์ และการตระหนักรู้ตัวตน
(Center for Contemplative Mind in Society, 2008)
การปฏิบัติตามหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญต้องอาศัย
คุณลักษณะสองประการคือ สภาวะจิต กับการทางานทางจิต กล่าวคือกิจกรรมตามแนวคิดการเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญอาศัยการปรับสภาวะจิตสู่สภาวะที่เหมาะสมและเกื้อกูลต่อการเรียนรู้ อาทิ
สภาวะสมาธิ สภาวะรู้สึกตัว สภาวะไหลลื่น สภาวะอัลฟ่า ฯลฯ เมื่อปรับสภาวะจิตแล้ว จึงอาศัยสภาวะ
จิตนั้นทางานทางจิตด้วยการพิจารณาอย่างใคร่ครวญและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ ไปในด้านต่างๆ
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อย่างน้อย 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิปัญญา (cognitive) 2) ด้านภายในบุคคล ( intrapersonal) และ 3)
ด้านระหว่างบุคคล ( interpersonal) การพิจารณาเชื่อมโยงประสบการณ์ทั้ง 3 ด้านนี้สอดคล้องไปกับ
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ-ประกอบสร้างของโรเบิร์ต คีแกน ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นองค์ประกอบ
ของการทางานร่วมกันภายในของความเชื่อ คุณค่า และการไว้วางใจระหว่างบุคคล โดยไม่ว่าจะเป็น
การทางานทางจิตในด้านพุทธิปัญญา ด้านภายในบุคคล หรือด้านระหว่างบุคคล จาเป็นต้องมี
คุณภาพของการพิจารณาอย่างใคร่ครวญ โดยน้อมเข้ามาสู่ใจ เข้ามาสู่ประสบการณ์ตรง แต่คุณภาพ
ดังกล่าวแสดงตัวออกมาแตกต่างกันไปตามด้านต่างๆ (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ,
2550) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1) ด้านพุทธิปัญญา เป็นการแสดงตัวออกมาในลักษณะการคิดกระบวนระบบ (systems
thinking) หรือการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking)
2) ด้านภายในบุคคล เป็นการแสดงตัวออกมาในลักษณะการย้อนกลับมาดูตนเอง
(self-reflection) การสืบค้นตนเอง (self-inquiry)
3) ด้านระหว่างบุคคล เป็นการแสดงตัวออกมาในลักษณะการร่วมรู้สึก
(empathy)
การเข้าใจตรงกัน (mutual understanding)
สรุปได้ว่าการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการชะลอประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้ช้าลงเพื่อให้มีเวลาใน
การพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งเล็กๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้น เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ถ่องแท้และค่อนข้างถาวร นาไปสู่การเปลี่ยนผ่านหรือก้าวข้ามจากจิตเล็ก
สู่จิตใหญ่ เน้นการแสวงหาคุณค่า ความหมายของมนุษย์ ชีวิตตนเองและแผ่สู่สังคม ธรรมชาติ และ
สรรพสิ่ง ทั้งนี้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญที่เน้นให้ผู้เรียนได้นาเข้าประสบการณ์อย่าง
ลึกซึ้ง แล้วนามาใคร่ครวญตามความเป็นจริง เป็นกระบวนการจัดการศึกษาแบบหนึ่งซึ่งเหมาะสม และ
สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ หรือในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป (Miller, 1994) โดย
สามารถวิเคราะห์เป็นประเด็นได้ดังนี้
1) ลักษณะพื้นฐานของแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะ
เชื่อมั่นในตนเอง และรู้จักที่จะตอบสนองต่อปัญญาญาณ ( intuition) ของตน สร้างทัศนคติที่ดีในการ
เรียนรู้จากตัวตนและประสบการณ์ของตน
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2) แนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกสติ และสร้างสมาธิด้วย
วิธีการที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งนี้จากการวิจัยพบว่าการฝึกสติ สร้างสมาธิตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วย
ใจอย่างใคร่ครวญทาให้ผู้เรียนผ่อนคลาย และสามารถแสวงหาวิธีการในการผ่อนคลายความตึงเครียด
ของตนเองได้
3) แนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเป็นการจัดการศึกษาซึ่งไม่ได้อยู่บนฐานของการ
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่อยู่บนฐานของการเติมเต็มประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จึงสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนในช่วงวัยนี้ข้ามพ้นการแบ่งแยกระหว่างบุคคล หรือการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางได้
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญให้ความสาคัญกับใจใน
การเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ทางด้านพุทธิปัญญา ด้านภายในบุคคล และระหว่างบุคคล จึงสามารถ
นามาใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาภายในตนเอง และพัฒนาความสามารถในการมองเห็นความ
แตกต่างอย่างตรงตามความเป็นจริง ด้วยวิธีการที่แตกต่างหลากหลากหลายตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล เนื่องจากแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญมีรากฐานมาจากการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม
ไม่แยกส่วน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมอง ด้วยวิธีการเรียนรู้หลักของการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญคือ การนาเอาศาสตร์ต่างๆ บนโลกมาอธิบายความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่ง และ
ลักษณะภายในตัวมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยสามฐานคือ ฐานกาย ฐานใจ ฐานหัว กิจกรรมตาม
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญจึงออกแบบให้หลากหลายช่วยให้มนุษย์ไม่ติดอยู่กับฐานใด
ฐานหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยมีทั้งกิจกรรมที่เน้นฐานกาย เช่นการฝึกมวยจีน กิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกาย การผ่อนคลายร่างกาย และกิจกรรมที่เน้นฐานใจ เช่น ดนตรี การสื่อสารด้วยศิลปะ การเล่า
เรื่องราว การฝึกสติและสมาธิ การพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน ร่วมไปกับ
กิจกรรมที่ใช้ฐานหัวเป็นหลัก เช่น การอภิปราย การแลกเปลี่ยนสนทนา การคิดเชิงระบบ เป็นต้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลจึงสามารถสะท้อนความเป็นองค์รวม ในแง่ของการรู้จักและเข้าใจตนเอง
อย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง พร้อมๆ กับการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนมนุษย์
และสรรพสิ่งรอบตัวในธรรมชาติ บนฐานของการมองโลกและชีวิตด้วยความเข้าใจ ปราศจากอคติจาก
ความแตกต่างหลากหลาย ตามเป้าหมายสูงสุดของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญที่เชื่อมั่นว่ามนุษย์
เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงความจริง ความดี ความงาม รวมทั้งแผ่ขยายคุณภาพภายในดังกล่าวไปสู่การ
สร้างสังคมและโลกที่สันติสุขได้ต่อไป (จารุพรรณ กุลดิลก,2550; ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ, 2550)
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2.6 บทบาทของกระบวนกร
ปรีดา เรืองวิชาธร ( 2551) กล่าวว่า คุณสมบัติภายในตลอดจนทักษะพื้นฐานของการเป็น
กระบวนกร ดังต่อไปนี้
1) รู้ทัน มั่นคง ปล่อยวาง : แก่นแกนภายในของการเป็นกระบวนกร
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงคนอย่างลึกซึ้งนั้น กระบวนกรจะต้องเผชิญหน้า
กับปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ไม่คาดฝันมากมายทั้งที่เกิด จากความเหนื่อยหนักจากการสรุปบทเรียนร่วมกับ
ผู้เรียนซึ่งอาจจะมีทั้งความยาก ของบทเรียนและความฝืดฝืนของผู้เรียน เกิดจากบทเรียนที่ดาดิ่งสู่
สภาวะภายในซึ่งมองเห็นได้ยาก บางคราวก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกด้านร้ายจากการกระแทกความรู้สึก
ยึดมั่นถือ มั่นทั้งผู้เรียนและตัวกระบวนกรเอง บางครั้งก็ต้องใช้พลังสูงในการเผชิญกับความแตกต่าง
หลากหลายรวมถึงความท้าทาย นานาชนิดของผู้เรียน หรือบางครั้งบทเรียนก็ไม่ได้ดาเนินไปตามที่
คาดหวังไว้ และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นกระบวนกรจึงต้องฝึกฝนพลังแห่งสติหรือความระลึกรู้ทัน
ความรู้สึกนึก คิดภายในเวลากระทบสัมผัสกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ฝึกฝนสติจนจิตใจมีความตั้งมั่นมี
ความนิ่งภายในพร้อมเผชิญหน้ากับทุก สถานการณ์ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้จะออกมาดีหรือไม่ประสบ
ผลสาเร็จก็ตาม นอกจากนี้กระบวนกรจาต้องฝึกฝนการเฝ้ามองสรรพสิ่งต่างๆ ทั้งภายในภายนอกของ
เรา จนมองเห็นความจริงว่าสรรพสิ่งล้วนผันผวนปรวนแปรไปตามเหตุปัจจัย พึงปล่อยวางการยึดมั่น
ถือมั่นทั้งหลายทั้งปวง หากฝึกฝนจิตใจให้รู้ทัน มั่นคงและปล่อยวางได้ ก็ย่อมทาให้กระบวนกรมี
สภาวะภายในที่เข้มแข็งปลอดโปร่ง สามารถทากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างไม่ทุกข์กังวล แต่กลับมีพลัง
มีชีวิตชีวา และสามารถทาบทเรียนได้อย่างสร้างสรรค์งอกงามไปได้อย่างไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้สภาวะ
ภายในที่เข้มแข็งมั่นคงมักจะเป็นแก่นแกนสาคัญทาให้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ที่จะกล่าวถึง
ต่อไปมีความแหลมคมและเต็มไปด้วยพลัง
2) รู้กว้าง รู้ลึก รู้ไกล กล้าหาญ และใส่ใจ : คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ศรัทธาต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้
กระบวนกรจะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดบทเรียนที่ลงลึกและนาไป ใช้ได้จริง
กระบวนกรจาต้องหมั่นแสวงหาและเรียนรู้ในเรื่องที่ตนจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ จนสามารถรู้ในเรื่องนั้น
ลึกและกว้างรวมทั้งต้องแสวงหาเรียนรู้เชื่อมโยงไป ถึงเรื่องอื่นที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เราทาซึ่งถือเป็นการรู้
ไกล ดังนั้นยิ่งกระบวนกรรู้กว้าง รู้ลึก และรู้ไกลได้มากเท่าใดก็ย่อมทาให้บทเรียนมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เท่านั้น อีกด้านหนึ่งกระบวนกรจาต้องฝึกฝนความกล้าหาญในมิติต่างๆ ได้แก่ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
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ความเห็นความเชื่อหรือทัศนคติเดิมที่ตนยึดถือ หากมันถูกตรวจสอบชัดเจนแล้วว่ามีข้อจากัดในการ
อธิบายความจริง หรือมีความเห็นหรือทฤษฎีซึ่งอธิบายได้ดีกว่า กระบวนกรจาต้องกล้าที่จะไม่ยึดใน
ความเห็นความเชื่อเดิม และใจกว้างที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดนิ่งตายตัว พร้อมที่จะ
ยืดหยุ่นพลิกแพลงทั้งความคิดเห็นและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มี ความเหมาะสมสอดคล้องไป
ตามบริบทที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ กล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือ กระบวนกรควรฝึกฝนความกล้าหาญที่จะ
เผชิญหน้ากับความเห็นที่ต่างไปจากตนรวมถึง กล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายในทุกรูปแบบของผู้อื่น
รวมถึงผู้เรียนด้วย ที่สาคัญที่สุดในเรื่องความกล้าก็คือ กล้าที่ จะเรียนจากผู้เรียนที่สถานภาพต่าหรือ
ด้อยกว่า รวมทั้งถ้าตัวเองไม่รู้สิ่งใดก็กล้าที่จะบอกหรือยอมรับกับผู้เรียนได้ว่าไม่ รู้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความ
รับผิดชอบอย่างซื่อตรงต่อการจัดการเรียนรู้ ประการสุดท้ายกระบวนกรควรมีสานึกแห่งการใส่ใจ
ผู้เรียนทั้งหมด พยายามเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดซึ่งจะทาได้ดีก็ต่อเมื่อจิตใจภายในกระบวนกร ต้องนิ่ง
พอที่จะดารงอยู่กับเขาอย่างแท้จริงจึงจะทาให้สามารถรับฟังหรือได้
ยินความรู้สึกนึกคิดภายในที่
ผู้เรียนแสดงออกมา หากกระบวนกรไม่นิ่งและไม่ได้ดารงอยู่ร่วมกับผู้เรียนก็ย่อมไม่สามารถได้ยิน ได้
ฟังบทเรียนที่เกิดขึ้นจากผู้เรียน กระบวนกรก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์บทเรียนที่เกิดขึ้นจากตัวผู้เรียนได้
อย่าง แท้จริง แต่จะทาได้แค่เพียงนาเสนอความเห็นตนเองออกไปข้างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้การใส่ใจ
ผู้เรียนอย่างลึกซึ้งยังทาให้กระบวนกรสามารถเห็นช่องทาง หรือกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่
ละบุคคล ซึ่งจะทาให้กระบวนกรสามารถจัดวางเงื่อนไขการเรียนรู้หรือช่วยเอื้ออานวยให้ ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จนสามารถเติบโตงอกงามได้ด้วยตัวเองในที่สุด
นอกจากนี้ กระบวนกรควรมีทักษะที่จาเป็นในการจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1) การรับฟังด้วยใจอย่างลึกซึ้ง กระบวนกรจาต้องฝึกรับฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ฟังด้วยสติจน
สามารถจับประเด็นหรือเข้าถึงเรื่องราวต่างๆของผู้เรียนที่กาลัง แลกเปลี่ยนแบ่งปัน การฟังอย่างลึกซึ้ง
ยังช่วยทาให้กระบวนกรเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน แต่ละคน ซึ่งการเข้าถึงทั้งประเด็นและ
อารมณ์ความรู้สึกจะเป็นประตูสาคัญของการทาให้ บทเรียนลุ่มลึกโผล่ปรากฏขึ้นมา ทาให้กระบวนกร
สามารถเชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ประสบการณ์ของผู้เรียนได้อย่างแม่นยาและแหลมคม
2) วิธีคิดหรือกระบวนการคิดเพื่อใช้เป็นเข็มทิศนาทางในการวางแผนและการสรุปบทเรียน
ในการจัดการเรียนรู้ที่เอากลุ่มผู้เรียนเป็นตัวตั้ง และจะต้องสกัดความเห็นและประสบการณ์ออกจาก
ผู้เรียนแล้วทาให้ปะทะสังสรรค์จน เกิดบทเรียนที่ลึกซึ้งนั้น กระบวนกรจาต้องมีวิธีคิดหรือกระบวนการ
คิดเพื่อใช้เป็นเข็มทิศบ่งบอกทางในการ วางเนื้อหาและการสรุปบทเรียน เข็มทิศของกระบวนการคิด
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ที่ว่านั้นจะช่วยทาให้กระบวนกรรู้ชัดได้ว่าบทเรียน กาลังอยู่จุดใด กาลังเคลื่อนไปอย่างไร ประเด็นกาลัง
เชื่อมโยงสัมพันธ์หรือย้อนแย้งกันอย่างไร ซึ่งถ้ากระบวนกรรู้ตาแหน่งแห่งที่ของบทเรียนชัดเจนก็จะช่วย
กลุ่มผู้เรียน เข้าถึงบทเรียนได้ง่าย ด้วยเหตุนี้กระบวนกรจาต้องฝึกฝนกระบวนการคิดหรือวิธีคิดที่
หลากหลายไว้ใช้งานอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายและเนื้อหาการเรียนรู้
3) การจับประเด็น นอกจากการรับฟังอย่างลึกซึ้งแล้วกระบวนกรจาต้องหมั่นฝึกฝนการจับ
ประเด็นหรือ จับแก่นของเรื่องได้ เพราะหากกระบวนกรจับประเด็นได้แม่นยาไม่หลุดมือก็ย่อมช่วยทา
ให้ทุกคนเข้าถึง บทเรียนได้ง่ายไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความหมายที่ผู้เรียนต้องการสื่อ ซึ่งนั่นก็
จะเป็นประตูสาคัญของการทาให้บทเรียนอันลึกซึ้งซึ่งโผล่ปรากฏขึ้น มา และเท่ากับเป็นการตอกย้าว่า
การรับฟังอย่างลึกซึ้งและการจับประเด็นต้องทางานควบคู่กัน
4) การสื่อสารที่เข้าใจง่ายและทรงพลังทักษะ ด้านนี้ถือเป็นเสน่ห์อย่างยิ่งที่จะทาให้ผู้เรียน
เข้าถึงบทเรียนได้ง่ายและ มีพลังตื่นตัวต่อการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การเล่าเรื่องสั้นๆ หรือการ
พูดให้ข้อคิด หรือเสนอมุมมองใหม่ๆ ของกระบวนกร ดังเรามักจะประทับใจกระบวนกรบางท่านที่
สามารถพูดได้อย่างคมคายและทรงพลังจน ทาให้ผู้เรียนเกิดมโนธรรมสานึกหรือเกิดการฉุกคิดอย่าง
ใคร่ครวญได้อย่างน่า ทึง่ โดยเฉพาะทาให้เราเห็นเรื่องภายในหรือเรื่องใกล้ตัวที่เรามักมองข้ามเสมอ
เป็นต้น
5) การตั้งคาถามที่ลงลึกและเชื่อมโยง ทักษะด้านนี้จัดเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะทาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จาก ภายในและทาให้เกิดปะทะสังสรรค์บทเรียนภายในกลุ่มซึ่งช่วยทาให้องค์ความรู้
ชัดเจนลุ่มลึก และขยายเชื่อมโยงไปสู่บริบทอื่นได้อย่างทรงพลัง
3. สมรรถนะ ทางวิชาชีพครู
3.1 ความหมายของสมรรถนะทางวิชาชีพครู
สมรรถนะ ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ competency นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้
สาโรช บัวศรี (2515) กล่าวว่า สมรรถนะครู หมายถึง ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน สามารถเป็นครูมืออาชีพ สาหรับความมีน้าใจ ได้แก่ มีน้าใจที่จะมุ่งฝึกสอนอบรมศิษย์อย่าง
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เต็มที่ มีน้าใจที่จะบังคับและฝึกอบรมตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และมีน้าใจที่จะวางตนให้
สมเกียรติของครู
สุวัฒน์ นิยมค้า (2531) ให้ความหมายของสมรรถนะครูว่า สมรรถนะครู หมายถึง ความรู้ หรือ
ความสามารถที่ครูจะต้องมีอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจที่กาหนดไว้ได้อย่างแท้จริง
สมรรถนะนี้เป็นด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติ และการทาให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้
กมล สุดประเสริฐ (2533) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นผลมาจากความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ อุปนิสัย หรือบุคลิกภาพ ซึ่งมีผลทาให้เกิดความสามารถในการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ที่พึงปรารถนาได้
รัชนี ขวัญบุญจัน (2536) ให้ความหมายของสมรรถนะครูไว้ว่าหมายถึง ความรู้ เจตคติ และ
คุณลักษณะที่ครูพึงมีอย่างพอเพียง และสามารถแสดงออกมาเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุ
จุดประสงค์ที่วางไว้
สุจิตรา จันทวิภาศ (2537) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่แสดงออกถึง
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
จิรประภา อัครบวร (2549) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง ความรู้ (knowledge)
ทักษะ (skill) และคุณลักษณะ (attributes) ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง (job roles) ให้
ประสบความสาเร็จและมีความโด ดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ในเชิงพฤติกรรม เช่น มากกว่าเพื่อนร่วมงานใน
สถานการณ์ที่หลากหลายกว่า และได้ผลงานที่ดีกว่าคนอื่น เป็นต้น
Vogler (1972 อ้างถึงในรัชนี ขวัญบุญจัน, 2536) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะครู ต้อง
ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ ดังนี้
1. มีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
2. รู้จักใช้สมรรถนะให้เกิดประโยชน์
3. สามารถประเมินผลนักเรียนได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
4. สามารถปรับปรุงเนื้อหาให้พัฒนายิ่งขึ้น
5. ก่อให้เกิดการพัฒนาในตัวนักเรียน
Anderson (1972) กล่าวว่า สมรรถนะครู หมายถึง พฤติกรรมที่เราสังเกตเห็นได้ และ
พฤติกรรมนี้จะมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ในทางบวก
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Good (1973) ได้สรุปความหมายของสมรรถนะครู ไว้ว่า สมรรถนะครู หมายถึง ทักษะ(skill)
ความคิด(concept) และทัศนคติ(attitude) ที่บุคคลต้องมีในการทางาน และสามารถนาเอาวิธีการและ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่ตนปฏิบัติอยู่ได้ และก่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนทั้งในด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
Boyatize (1982 อ้างอิงใน Robertson, Callinan And Bartram, 2002) ให้ความหมายว่า
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานได้มากกว่าปกติ
โดยอาจเกิดจากอุปนิสัย แรงจูงใจ ทักษะ เอกลักษณ์เฉพาะตน บทบาททางสังคม หรือแหล่งรวมของ
ความรู้ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบ
Webster (1987) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะ หมายถึง การมีคุณลักษณะที่จาเป็น หรือ
ทักษะ การแสดงทักษะที่เหมาะสม มีความสามารถที่ชอบด้วยกฎหมายหรือคุณสมบัติ ความสามารถ
ที่เห็นเป็นหลักฐานได้
Sergiovanni (1991) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง การแสวงหาการปฏิบัติที่นาไปสู่ การ
ส่งเสริมและเพิ่มแรงจูงใจภายในของคน ที่ทาให้เกิดประสบการณ์ที่สูงขึ้นกว่าระดับความจาเป็นของ
การบรรลุ
Ledford and Heneman (1998) ระบุว่า สมรรถนะเป็นลักษณะที่บุคคลแสดงออก รวมถึง
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม นอกจากนี้ยังประกอบด้วยลักษณะอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม
และการตระหนักรู้ในตนเอง
จากความหมายของสมรรถนะ และสมรรถนะครูที่นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้
ความหมายไว้ สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะครู หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การปฏิบัติ
ความคิด และเจตคติ ที่ครูพึงมีเพื่อก่อให้เกิดผลสาเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
3.2 องค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู
National Association for the Education of Young Children (2010) กาหนดมาตรฐาน
สาหรับโปรแกรมเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพของสาขาปฐมวัยในระยะเริ่มต้น และระยะก้าวหน้า ซึ่ง
ในส่วนของมาตรฐานที่ 6 ว่าด้วยเรื่องของการเข้าสู่ความเป็นวิชาชีพ ( becoming a professional) มี
องค์ประกอบสาคัญดังนี้
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1) เป็นสมาชิกเข้าร่วมกับองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย
2) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และแนวปฏิบัติวิชาชีพทางการศึกษา
ปฐมวัย
3) แสวงหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือทางวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4) บูรณาการความรู้ ความคิดสะท้อนในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาให้มีคุณภาพ
5) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็น เชิงนโยบายทางวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (2540) ได้กาหนด เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ด้านการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม
ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่าง
ชาญฉลาดด้วยความรักและหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
อื่น ๆ ครูต้องคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด
ตามความถนัด ความสนใจ ความ
ต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้
ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือ
สร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต
เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้

32
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล
ด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจน
เป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และ การดาเนินงานที่
เกี่ยวข้อง โดยครูนาเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
7.1 ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของการ
พัฒนาผู้เรียน
7.2 เทคนิค วิธีการ หรือ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ
7.3 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผู้เรียน
7.4 ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น
8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติใน
ด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา
และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง
สม่าเสมอ ที่ทาให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาคัญ
รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ ของ
เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และ ร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทานั้น
10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน หมายถึง การตระหนักในความสาคัญ รับฟัง
ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
งานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
ความเต็มใจ
11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจา และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะ สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
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สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการนาปัญหาหรือความจาเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน และ การจัดกิจกรรมอื่นๆ
ในโรงเรียน มา กาหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่ง ที่จะนาเอาวิกฤติต่างๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจาเป็นต้อง
มองมุมต่างๆ ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กาหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนา
ของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ มีสติใน
การแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมใน
ทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน
3.3 มาตรฐานวิชาชีพครู
สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ (National Association for the Education of Young
Children) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและนักการศึกษาปฐมวัย
สมาคม
การศึกษาปฐมวัยแห่งชาติได้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน
เป็นฉบับที่พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2001 ซึ่งมีการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพครุศึกษาปฐมวัย ด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการจัดเตรียมนักวิชาชีพสาหรับโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
ในวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยแสดงการสรุปวิสัยทัศน์สาหรับนักวิชาชีพเด็กปฐมวัยควรรู้ และสามารถที่
จะปฏิบัติหลายประการ การพัฒนามาตรฐานต้องการความชานาญและความลึกซึ้งของความรู้ในแต่
ละระดับของการพัฒนา การผ่านระดับที่ สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติสนับสนุนคุณค่าและ
แนวคิดจะเน้นความสาคัญของผลลัพธ์การเรียนรู้ ความเป็นนักวิชาชีพ และความสมดุลของความรู้
ความชานาญและอารมณ์ โดยกาหนดมาตรฐานไว้ 3 ระดับ คือ (NAEYC, 2005 อ้างถึงใน รัศมี
ตันเจริญ, 2553)
1) มาตรฐานในระดับอนุปริญญา (Standards at the Associate Degree Level)สมาคม
การศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ ได้ปรับปรุงมาตรฐานใหม่สาหรับโปรแกรมระดับอนุปริญญา ในวิทยาลัยที่
เตรียมนักวิชาชีพเด็กปฐมวัย โดยสมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติกาหนดมาตรฐานมาจากรายงาน
การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ผ่านมาและการศึกษาจากคาตอบของ
ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ครู
ในมาตรฐานมีการอธิบายคาจากัดความลักษณะของโปรแกรมระดับ
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อนุปริญญา ภายใต้ภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ของการจัดเตรียมนักวิชาชีพเด็กปฐมวัยวิถีทางที่
ท้าทายการสร้างโอกาสสาหรับโปรแกรมระดับอนุปริญญาสาขาเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน
2) มาตรฐานในระดับใบอนุญาตขั้นแรกเริ่ม (Standards at the Initial Licensure Level)
เป็นมาตรฐานสาหรับโปรแกรมปริญญาตรี 4 และ 5 ปี หรือระดับปริญญาโท สาหรับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูปฐมวัย สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ รายงานว่าโปรแกรมการศึกษา
ปฐมวัยที่มีคุณภาพสูงส่งผลให้เด็กมีพื้นฐานสาหรับความสาเร็จในโรงเรียนและในอนาคต
แต่ใน
ปัจจุบันยังไม่มีโปรแกรมคุณภาพสูงพอ ขั้นตอนสาคัญมากในการเพิ่มคุณภาพของโปรแกรมสาหรับ
เด็กทั้งหมด คือการปรับปรุงการจัดเตรียมครูปฐมวัย โดยการกาหนดมาตรฐานที่อยู่บนพื้นฐานของการ
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการเรียนรู้ ที่ผ่านมา และได้รับคาแนะนาโดยผู้เชี่ยวชาญทาง
การศึกษาปฐมวัยและองค์กรต่าง ๆ มากมาย โดยสมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
บรรดาสมาคมนักวิชาชีพชนิดพิเศษทางานกับสภาครุศึกษาแห่งชาติ
ที่เรียกชื่อย่อว่า
NCATE(National Council for Accreditation of Teacher Education) สมาคมการศึกษาปฐมวัย
แห่งชาติได้เตรียมมาตรฐานเหล่านี้เป็นแนวทางสาหรับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มี
โปรแกรมการศึกษา 5 ปี ในระดับปริญญาตรี ที่เตรียมครูปฐมวัยในอนาคต สถาบันต้องได้รับเอกสาร
เกี่ยวกับมาตรฐานระดับแรกเริ่มตามคาขอ เพื่อที่จะได้รับการอนุญาตจากสมาคมการศึกษาปฐมวัย
แห่งชาติและนาไปสู่การรับรองจาก สภาครุศึกษาแห่งชาติ
3) มาตรฐานในระดับสูง (Standards at the Advanced Level) เป็นมาตรฐานสาหรับ
โปรแกรมในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่จัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติได้เตรียมมาตรฐานเหล่านี้เป็นแนวทางสาหรับ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ที่ตระเตรียมนักวิชาชีพเด็กปฐมวัยระดับสูง
เป็น
สถาบันการศึกษาที่จัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันต้อง
ได้รับเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานระดับสูงตามคาขอ เพื่อที่จะได้รับการอนุญาตจากสมาคมการศึกษา
ปฐมวัยแห่งชาติและนาไปสู่การรับรองจากสภาครุศึกษาแห่งชาติการกาหนดมาตรฐานดังกล่าวเป็น
การตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการพัฒนาคุณสมบัติครูของเด็กอายุแรกเกิดถึง
8 ปี
ให้ดีขึ้นสาหรับโปรแกรมระดับอนุปริญญาและเพื่อส่งเสริมคุณภาพของโปรแกรมและคุณวุฒิทางการ
ศึกษาของครู สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ มีมาตรฐานสาหรับโปรแกรม 4 และ 5 ปี ในระดับ
ปริญญาตรี โปรแกรมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู
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ปฐมวัย การมุ่งจัดเตรียมครูเป็นสิ่งที่จาเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมวิธีการปรับปรุงคุณภาพครูปฐมวัย
ส่วนอื่นๆ รวมถึงการยกมาตรฐานสาหรับโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย (ผ่านการรับรองของสมาคม
การศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ) การปรับปรุงการฝึกหัดครู และการเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และการประเมินผล
มาตรฐานวิชาชีพครุศึกษาปฐมวัยในระดับปริญญาตรี คือ มาตรฐานในระดับใบอนุญาต
ขั้นแรกเริ่ม (Standards at the Initial Licensure Level) เป็นมาตรฐานสาหรับโปรแกรม 4 และ 5 ปี
ในระดับปริญญาตรีและในระดับปริญญาโท สาหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูปฐมวัย โดย
สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพและบริการสาหรับเด็กอายุแรกเกิด
ถึง -8 ปี ซึ่งมาตรฐานในระดับใบอนุญาตขั้นแรกเริ่มมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้ (NAEYC, 2001 อ้างถึง
ใน รัศมี ตันเจริญ, 2553)
1) บริบทปัจจุบันและขอบข่ายของสาขาการศึกษาปฐมวัย สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ
เป็นผู้นาในการพัฒนาภารกิจด้านนี้ ด้วยการกาหนดสถานภาพ ให้คาแนะนา และกาหนดมาตรฐานใน
นามของนักวิชาชีพ ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น คือสภาครุศึกษาแห่งชาติ (NCATE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อธิบายชนิดของความรู้
ทักษะ และเป็นผู้กาหนดที่จะให้มีการจัดเตรียมสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรจะควบคุมสาหรับนักวิชาชีพทาง
การศึกษา โปรแกรมของสมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ จะวางมาตรฐานใกล้เคียงกับแนวทางของ
สภาครุศึกษาแห่งชาติ (NCATE) แต่จะเป็นการเตรียมการแนะแนวเกี่ยวกับการเตรียมเป็นนักวิชาชีพ
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติมุ่งหวังให้เด็กเล็กเป็นศูนย์กลางของ
การกาหนดมาตรฐานในสาขาการศึกษาปฐมวัย โดยมีความเชื่อมโยงกันทั้งในส่วนของนักวิชาชีพ
โปรแกรมเทคนิคการปฏิบัติ หลักสูตร สาระ และการประเมินที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ
วัฒนธรรมและชุมชน ซึ่งถ้าต้องการให้เด็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ดี จาเป็นจะต้องให้ความสาคัญ
กับโปรแกรมที่เด็กสนใจ และเข้าถึงหลักสูตรเนื้อหาและการประเมินในระดับปฐมวัย และจะต้องให้
ความสาคัญกับการเตรียมการและการฝึกปฏิบัติสาหรับนักวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย และคาดหวังให้
นักวิชาชีพเหล่านี้เป็นปากเป็นเสียงทางวิชาชีพด้วย
การศึกษาปฐมวัยมีลักษณะที่แตกต่างจาก
การศึกษาในสาขาอื่น ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ความรู้เบื้องต้นร่วมกันกับสาขาอื่น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับครู
ประถมศึกษาและครูมัธยมศึกษา พบว่า นักวิชาชีพการศึกษาปฐมวัยทางานในแหล่งต่างๆ ที่ไม่ใช่
เฉพาะในโรงเรียนของรัฐ แต่มีทั้งโปรแกรมในศูนย์เด็ก โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอนุบาล บทบาท
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ของนักวิชาชีพการศึกษาปฐมวัยจึงมีความหลากหลายมากกว่า คือมีทั้งบทบาทการเป็นผู้นาครู ที่
ปรึกษาครู ผู้ประสานงานการศึกษา ผู้ฝึกเด็กปฐมวัย รวมทั้งเป็นนักวิชาชีพเฉพาะ แล้วยังเป็นแหล่ง
ทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ช่วยทางเทคนิคเฉพาะด้าน ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทาง
การศึกษาปฐมวัย ผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้น และผู้เยี่ยมบ้าน ดังนั้นโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่มี
คุณภาพสูงจะต้องทาให้ผู้เข้าศึกษาสามารถถ่ายโยงและเข้าถึงบทบาทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ และการให้ความร่วมมือกับครอบครัวของเด็กสมาคม
การศึกษาปฐมวัยแห่งชาติกาหนดอายุของเด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงแรกเกิด – 8 ปี ซึ่งเดิมเคยแบ่งช่วงอายุ
เด็กออกเป็น 5 ช่วง คือ เด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาลศึกษา และเด็กก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรครุศึกษาปฐมวัยในช่วงนั้นต้องผลิตครูให้ตรงกับช่วงอายุของเด็ก
แต่
ปรากฏว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนมาก จึงกาหนดว่านักวิชาชีพการศึกษาปฐมวัยควรมีความรู้กว้างขวาง
เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 8 ปี พวกเขาควรทราบเกี่ยวกับหลักสูตรที่
เหมาะสม และการประเมินที่เหมาะสมสาหรับเด็กแต่ละช่วงวัย และพวกเขาควรจะมีความรู้และทักษะ
ที่ลึกซึ้งอย่างน้อย 2 ใน 3 ของช่วงวัยย่อยที่กล่าวมา เหตุผลที่ชัดแจ้งคือ ถ้าปราศจากความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ช่วงวัยก่อนและหลังของเด็กที่ดูแล ครูจะไม่สามารถออกแบบโอกาสการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การมอบหมายงานของนักวิชาชีพเฉพาะและรวมทั้งการวางแผน
การศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเด็กที่พัฒนาการล่าช้าและขาดความสามารถความต้องการความรู้
เกี่ยวกับช่วงพัฒนาการและการเรียนรู้ที่กว้างมากกว่าความจาเป็นในห้องเรียนหลายห้องในอดีต
2) กระบวนการพัฒนามาตรฐานครุศึกษาปฐมวัย
สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ
ดาเนินการพัฒนามาตรฐานครุศึกษาปฐมวัยในระดับใบอนุญาตแรกเริ่มโดยเริ่มดาเนินการศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งและช่องว่างของครุศึกษาปฐมวัยตามแนวทางการขอใบรับรองวิชาชีพในปี ค.ศ.
1994 ด้วยการจัดประชุมปรึกษาและการแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ในการยกร่าง
มาตรฐานฉบับแก้ไขปรับปรุงสมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติทางานร่วมกับสภาครุศึกษาแห่งชาติ
และหน่วยงานเฉพาะทางของสภาครุศึกษาแห่งชาติหลายหน่วยงาน และยังได้ทางานประสานกับกลุ่ม
วิชาชีพอื่นเพื่อการทบทวนมาตรฐานวิชาชีพให้ครอบคลุมและชัดเจน การแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานของ
สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ จึงได้รับอิทธิพลจากหลายสาขาวิชา มาตรฐานของสมาคม
การศึกษาปฐมวัยแห่งชาติจึงเป็นแนวเดียวกับหลักการทั่วไปและมาตรฐานครุศึกษา
หลังจาก
ดาเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาแล้วคณะกรรมการสมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติได้ทบทวน
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โครงสร้างมาตรฐานครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2001 และให้สภาครุศึกษาแห่งชาติตรวจแก้ไข
และใช้เป็นมาตรฐานครุศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน
3) มาตรฐานครุศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบัน สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติได้ปรับปรุง
และจัดทามาตรฐานวิชาชีพครุศึกษาปฐมวัยที่ใช้ในปัจจุบันตามกระบวนการที่กล่าวมาซึ่งมาตรฐาน
วิชาชีพครุศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบันมีสาระที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
3.1) ขอบเขตการศึกษาปฐมวัย วิชาชีพครุศึกษาปฐมวัย คือ การทางานกับเด็กแรกเกิดถึง
อายุ 8 ปี
3.2) สาระสาคัญ มาตรฐานวิชาชีพครุศึกษาปฐมวัย จะเน้นถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
หลักการและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การเล่นเป็นหัวใจของการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจทางวิชาชีพ
การเรียนรู้แบบกิจกรรมและบูรณาการต้องมีความหมายต่อวิถีชีวิตจริงของเด็ก เป็นต้นและในการนี้
รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง วัฒนธรรม และชุมชนด้วย
3.3) สาระที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นจากการพัฒนามาตรฐาน มาตรฐานวิชาชีพครุศึกษา
ปฐมวัย ฉบับปัจจุบันมีสาระใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นจากมาตรฐานฉบับเดิมเช่น
มุ่งเน้น
ความสาคัญทางภาษา และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ขยายกรอบสาระความรู้ให้กว้างขึ้นโดยครอบคลุมไปถึง
เด็กพัฒนาการล่าช้า ไร้ความสามารถ เพิ่มการเน้นสาระวิชาการโดยครูต้องสามารถใช้เนื้อหาวิชาการ
สร้างการเรียนรู้ให้เด็กทุกวัยอย่างผู้รู้และผู้ชานาญเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่
มากขึ้น เน้นศักยภาพด้านครุศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
การศึกษาของเด็ก เน้นถึงกลยุทธ์การสอนกับการพัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
และการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพที่บูรณาการในการพัฒนาเด็กเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ เข้าใจ และทักษะวิชาชีพ
อย่างลุ่มลึก ทาให้การครุศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มต้องเน้นเนื้อหาด้านชุมชน มีการ
ติดตามประเมินนักศึกษาโดยเน้นคุณภาพของผลผลิตเป็นหลัก
4. สรุปมาตรฐานครุศึกษาปฐมวัยในระดับปริญญาตรี มาตรฐานครุศึกษาปฐมวัยในระดับ
ปริญญาตรี (Initial Licensure program) ของสมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ กาหนดมาตรฐานไว้
5 มาตรฐาน (standard) และกาหนดตัวบ่งชี้ไว้จานวน 18 ตัวบ่งชี้ (Key element) สรุปได้ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

38
ผู้สมัครจะต้องใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และความต้องการของ
เด็กและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สุขภาพให้การยอมรับเด็ก ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างบรรยากาศที่ท้าทายให้เด็กทุกคนเกิดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความ
ต้องการของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพื่อที่จะ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ให้การยอมรับเด็ก ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างบรรยากาศที่ท้าทาย
ให้เด็กทุกคนเกิดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน
ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าความสาคัญ
ของคุณลักษณะที่ซับซ้อนของครอบครัวและชุมชนของเด็ก พวกเขาควรใช้ความเข้าใจนี้สร้างการ
ยอมรับนับถือและสร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของครอบครัว
และชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สนับสนุนการสร้างพลังครอบครัวและชุมชนด้วยการ
สร้างความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
มาตรฐานที่ 3 การสังเกต การจัดทาสารนิทัศน์ และประเมินภาพเพื่อสนับสนุนเด็ก
ปฐมวัยและครอบครัว
ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย ประโยชน์ และ
วิธีการประเมินภาพ พวกเขาควรจะมีความรู้และใช้การสังเกตที่มีแบบแผน การจัดทาสารนิทัศน์ และ
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วิธีการประเมินอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพร่วมกับครอบครัว และนักวิชาชีพอื่น เพื่อสนับสนุนพัฒนาการเด็ก
และการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย ประโยชน์ และวิธีการ
ประเมินภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้การสังเกต การจัดทาสาร
นิทัศน์และการประเมินด้วยวิธีการและเครื่องมืออื่นๆ ที่เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีความเข้าใจและรับผิดชอบปฏิบัติกา รประเมินภาพ
อยู่เสมอ
มาตรฐานที่ 4 การสอนและการเรียนรู้
ผู้สมัครต้องบูรณาการความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัวให้
สามารถพัฒนาการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กได้ โดยความเข้าใจเหล่านี้ช่วยให้ผู้สมัคร
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนและการเรียนรู้ของตนเองด้วย ทาให้ผู้สมัครมีความสามารถทางวิชาการ
มากขึ้น สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผล ที่ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ให้แก่เด็กทุกคน
มาตรฐานที่ 4.1 การประสานสัมพันธ์กับเด็กและครอบครัว โดยผู้สมัคร
รู้จัก เข้าใจ และใช้ความสัมพันธ์ทางบวกและปฏิสัมพันธ์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานในการ
ทางานกับเด็กปฐมวัย
มาตรฐานที่ 4.2 การใช้วิธีการส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ผู้สมัครรู้จัก เข้าใจ และใช้กระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก
มาตรฐานที่ 4.3 การเข้าใจสาระการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัยโดย
ผู้สมัคร เข้าใจ ถึงสาระการเรียนรู้ที่สาคัญในแต่ละด้านในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้สมัครรู้ความคิด
รวบยอดที่จาเป็น เครื่องมือค้นหาความรู้ โครงสร้างสาระและขอบข่ายเนื้อหา สามารถจาแนกแหล่ง
ทรัพยากรเพื่อความเข้าใจที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 4.4 การสร้างหลักสูตรได้อย่างมีความหมาย โดยผู้สมัครใช้
ความรู้ของตนและแหล่งวิทยาการอื่นมาใช้ในการออกแบบ นาไปปฏิบัติและประเมินผลหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ตนจัดให้แก่เด็กว่ามีความหมายและและท้าทายสามารถทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ความสัมพันธ์ทางบวก
และปฏิสัมพันธ์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้กระบวนการวิธีการและ
เครื่องมือที่มีระสิทธิภาพ ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้าใจถึงความคิดรวบยอดที่เป็น
ศูนย์กลางสาระการเรียนรู้ที่สาคัญในแต่ละด้านในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และมีความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือค้นหาความรู้ โครงสร้างสาระและขอบข่ายเนื้อหา หรือสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ใช้ความรู้ของตนและแหล่งวิทยาการอื่นมาใช้ในการ
ออกแบบนาไปปฏิบัติและประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตนจัดให้แก่เด็กว่ามีความหมายและ
ท้าทายให้เด็กเกิดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 5 การเข้าสู่ความเป็นวิชาชีพ
ผู้สมัครต้องแสดงความพร้อมที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ รูแ้ นว
ปฏิบัติทางจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพในทางปฏิบัติ แสดงถึงความเป็นผู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
แสดงถึงความเป็นผู้มีความรู้ สะท้อนความคิดและสามารถเสนอแนวคิดต่องานของตนอย่างมี
วิจารณญาณตัดสินใจโดยบูรณาการความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย พร้อมเป็นปากเสียงทาง
วิชาชีพต่อนโยบายและการปฏิบัติทางการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 แสดงตัวและมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในสาขา
การศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 รู้มาตรฐานแนวปฏิบัติทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติอื่น
ในวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เรียนรู้ที่จะปฏิรูปการฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 บูรณาการความรู้ความสามารถ การสะท้อนความคิด
และแสดงวิจารณญาณต่อการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 เป็นปากเสียงในการพิทักษ์สิทธ์เด็กปฐมวัยและพิทักษ์
สิทธ์ทางวิชาชีพ
ประเทศไทย มาตรฐานวิชาชีพครู เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะและคุณภาพที่พึง
ประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพครู โดยผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องนามาตรฐาน
วิชาชีพเป็นหลักเกณฑ์ในประกอบวิชาชีพคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ.
2488 ได้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ไว้ 3 ด้าน กล่าวคือ
1. มาตรฐาน ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ กาหนดไว้ ดังนี้
1.1 วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรอง หรือ
1.2 วุฒิปริญญาตรีทางวิชาการหรือวิชาชีพอื่น และได้ศึกษาวิชาการศึกษา
หรือฝึกอบรม วิชาชีพทางการศึกษา มาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.3 ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรอง และผ่านการประเมิน
การปฏิบัติการสอนตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกาหนด
2. มาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงาน
สานักเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้กาหนด เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ไว้ 12 มาตรฐานและความหมาย ไว้ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพครูอยู่เสมอ
หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ
การเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น
การประชุม การอบรม การ
สัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง
การเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยความรักและหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายาม
อย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ
ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่
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จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่าง
เป็นระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้
ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ
ที่สามารถ
นาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การ
ประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุ จุดประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความ
แตกต่างของบุคคล ด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและ
นิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
หมายถึง
การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย
และ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูนาเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของการ
พัฒนาผู้เรียน
2) เทคนิค วิธีการ หรือ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ
3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผู้เรียน
4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
หมายถึง การแสดงออก
การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสม
กับความเป็นครูอย่างสม่าเสมอ ที่ทาให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึง
ความสาคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
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กิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับ
ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน หมายถึง การตระหนักใน
ความสาคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือ
ปฏิบัติ-งานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต
จดจา และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะ สารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนาปัญหาหรือความจาเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน และ
การจัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียน มา กาหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่
ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่ง ที่จะนาเอาวิกฤติต่างๆ มาเป็นโอกาสในการ
พัฒนา ครูจาเป็นต้องมองมุมต่างๆ ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กาหนดเป็น
กิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญ
ปัญหาต่างๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครู
สามารถมองหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน
3. มาตรฐาน ด้านการปฏิบัติตน ได้แก่ จรรยาบรรณครู ที่สภาวิชาชีพ (คุรุสภา) กาหนด
ซึ่งปัจจุบันกาหนดไว้ ดังนี้
3.1 ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมกาลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
3.2 ครูต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ ถูกต้องดีงามให้เกิด
แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ
3.4 ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์ และสังคมของศิษย์
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3.5 ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติและไม่ใช้ศิษย์กระทาการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
3.6 ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
3.7 ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
3.8 ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์
3.9 ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย
มาตรฐานวิชาชีพครู จะเป็นหลักเกณฑ์สาคัญในการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดังกล่าวข้างต้น
3.4 ขั้นการพัฒนาทางวิชาชีพของครู
Mevarech (1995) นาเสนอรูปแบบ “ u-shaped” ที่สามารถอธิบายกระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นอย่างช้าและมั่นคงของครูที่ได้รับ ระหว่างประสบการณ์ในการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยเฉพาะ
กิจกรรมอย่าง เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา ฯลฯ กับระยะเวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไป
พร้อมการปฏิบัติในห้องเรียน โดยลาดับขั้นการพัฒนาทางวิชาชีพในรูปแบบดังกล่าว อธิบายดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขั้นอยู่รอด (survival) เมื่อครูมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พวกเขาจะพยายามทาให้สิ่งที่เรียนรู้
นั้นรวมกันเข้ากับองค์ความรู้เดิมของเขา การแสดงออกของครูในขั้นนี้จะเหมือนครูฝึกหัดปีแรก
ค่อนข้างเข้มงวดเกินจาเป็น และมีปัญหาการจัดการเวลา ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ รู้สึกคับข้องสงสัยมักตั้งคาถามว่า “ทาอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไร” ใช้ความพยายามอย่าง
มากในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในระยะเวลาอันสั้น และไม่มีการสะท้อนคิด
ขัน้ ที่ 2 ขั้นสารวจ ค้นพบ และเชื่อมโยง (exploration and bridging) ในขั้นนี้ครูจะเริ่มเข้าใจ
ในสิ่งที่กาลังเรียนรู้ มีความคิดในทางบวกมากขึ้นแต่ยังลังเลสงสัย ถูกครอบงาในความคิดของตนเอง
มักตั้งคาถามว่า “ฉันจะทามันได้อย่างไร” ทาให้การปฏิบัติงานยึดตัวครูมากกว่าตัวผู้เรียน แต่ได้
ผลสาเร็จราบรื่น มีความกดดันน้อยลง จัดการกับปัญหาได้เล็กน้อย ครูมักตอบว่า “ทาได้” “สบายดี”
“มีปัญหาเล็กน้อย” ในขั้นนี้ครูยังไม่มีการสะท้อนคิด แต่เน้นการปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ใหม่อย่าง
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สม่าเสมอขึ้น แต่ยังปรับมาใช้กับผู้เรียนไม่มาก และมีการวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ผลในระยะ
สั้นเท่านั้น
ขัน้ ที่ 3 ขั้นปรับตัว (adaptation) มีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้ใหม่ สามารถจัดการกับ
ความรู้ได้ รู้ความต้องการจาเป็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู และมั่นใจในการจัดการกับ
ความรู้ใหม่ นาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ ไม่ครอบงาในความคิดของตนเอง แต่จะนาความรู้ไปสู่
ผู้เรียน มักมีคาถามว่า “ทาอย่างไรเด็กๆจึงได้เรียนรู้” ใส่ใจวางแผนงานมากขึ้นโดยมองภาพรวม ใช้
ความรู้เกี่ยวกับเด็กประกอบทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนเข้ามาเป็นฐานคิด
ขัน้ ที่ 4 ขั้นเปลี่ยนความคิด (conceptual change) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในการสะท้อนคิด จาก
ความรู้ใหม่นาไปสู่การสอน แสดงหลักฐานว่าได้รับประสบการณ์เปลี่ยนแปลงความคิดจากผู้เรียนและ
กระบวนการเรียนรู้
ขัน้ ที่ 5 ขั้นสร้างและทดลองใช้ (invention and experimentation) สร้างองค์ความรู้มากกว่า
ส่งผ่านความรู้ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาทดสอบสมมติฐาน มีการแนะนาทางเลือกใหม่ ค้นพบการ
เรียนรู้ใหม่ๆ พัฒนาการเรียนรู้และการสอนที่เหมาะสม ไม่สนใจปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับความรู้ใหม่
แต่สนใจผลลัพธ์ระยะยาวที่ได้รับความรู้มากกว่า มักมีคาถามว่า “ทาอย่างไรที่จะแลก เปลี่ ยนความรู้
กับเพื่อนครู” “ทาอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากแนวคิด”
สรุปได้ว่า ขั้นพัฒนาการทางวิชาชีพ คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างช้าและมั่นคงของครู
ที่ได้รับระหว่างประสบการณ์ในการพัฒนาทางวิชาชีพ โดย Mevarech (1995) ได้แบ่งขั้นการพัฒนา
ทางวิชาชีพไว้ 5 ขั้น คือ ขัน้ ที่ 1 ขั้นอยู่รอด ขั้นที่ 2 ขั้นสารวจ ค้นพบ และเชื่อมโยง ขัน้ ที่ 3 ขั้นปรับตัว
ขัน้ ที่ 4 ขั้นเปลี่ยนความคิด และ ขัน้ ที่ 5 ขั้นสร้างและทดลองใช้
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
หฤทัย อนุสสรราชกิจ ( 2549) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาเด็กอย่างใคร่ครวญ เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติของครูการศึกษาปฐมวัย
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการดังกล่าวส่งเสริมให้ครูรู้จักตัวเองมากขึ้น รับรู้ความจริงในปัจจุบัน มีสติ
และส่งผลให้สามารถรับรู้เด็กได้อย่างเป็นธรรมชาติตามจริง
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จิ รัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2550) ทาการ ศึกษาการวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อประมวล และ วิเคราะห์์องค์์ความรู้เกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาที่
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ กระทาอยู่ และวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บนฐานจิตตปัญญาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยที่สาคัญในการจัดการศึกษาตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาคือ
คิดใคร่ครวญ การ
ปัจั จัยภายใน ได้้แก่่ ความรักความเมตตา ความตระหนักรู้ประสบการณ์ตรง
มองเห็นอย่างเชื่อมโยง การคิดเชิงวิพากษ์และวิจารณญาณ ปัจจัยภายนอก ได้แก่่ การเรียนรู้แบบองค์์
รวม กัลยาณมิตร แบบอย่่างของครูผู้สอน ปััจจัยเกื้อหนุน ได้้แก่่ สภาพแวดล้้อมที่เอื้อต่่อการเรียนรู้
เนื้อหา หลักสูตร วัฒนธรรมองค์์กร และการจัดการเรียนรู้
พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์และคณะ (2553) ได้ทาการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยนาการ
จัดการเรียนการสอนแบบจิตปัญญาศึกษาไปใช้ในชั้นเรียนอุดมศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะวิจัยมีส่วนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในการจัดกิจกรรมและกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานเก็บข้อมูลตามกรอบสามทัศน์ (บุคคลที่หนึ่ง สอง และ
สาม) ในสามช่วงเวลา (ก่อน ระหว่าง และหลังภาคการศึกษา) ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะสาคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนแบบจิตปัญญาศึกษา คือ ความสอดคล้องกันระหว่างเส้นทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน การจัดกิจกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีหลักคือ การอยู่กับปัจจุบันขณะของ
ชั้นเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบจิตปัญญาศึกษามีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้น
พื้นฐานในผู้เรียน คือ มีความผ่อนคลายและมีจิตตั้งมั่นเป็นกลางต่อความแตกต่างของบุคลิกภาพ
นิสิตบางคนมีคุณภาพของจิตที่เริ่มขยายออกจากขอบเขตของอัตตาตัวตนไปสู่การเข้าใจและนึกถึง
ผู้อื่นและเข้าใจโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Moran (2007) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ ( Collaborative
Inquiry) ของนักศึกษาฝึกสอนระดับการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองใช้วิธีการ
สืบสอบแบบร่วมมือ และกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนของหลักสูตรปกติ ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษา
ฝึกสอนมีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอน มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน
หลักสูตร มีความพยายามในการสร้างระเบียบวินัยในตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน และมีการ
สะท้อนการเรียนรู้จากการปฎิบัติมากขึ้น และตระหนักถึงคุณค่าของการทาสารนิทัศน์ ที่เชื่อมโยงการ
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คิด การปฏิบัติงานของครู และการเรียนรู้ของเด็ก จากงานวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การสืบสอบ
แบบร่วมมือ เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพของครูได้
Robinson and others (2010) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางานร่วมกันของ
อาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนและครูผู้สอน ในเมืองนิวยอร์ค
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 213 คน และสังเกตการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 37 ครั้ง พบว่าการที่บุคลากรภายในโรงเรียนมีการสืบสอบแบบร่วมมือจะช่วยให้ครูสามารถ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีและสามารถพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของตนเองรวม
ไปถึงการก้าวไปสู่การเป็นผู้นาทางวิชาชีพของตน
Wong and others (2011) ทาการศึกษาผลของการใช้การสืบสอบแบบร่วมมือระหว่าง
ครูผู้สอนภาษาจีน 14 คน นักวิจัย 4 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรภาษาจีนจาก
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ 2 คน ในการออกแบบหลักสูตรภาษาจีนที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) บูรณาการเข้าไปในหลักสูตร โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งและการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ในระยะแรกของการ
ทางานตามกระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือทั้งครู นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงมีความ
ตึงเครียดเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นกับกระบวนการสืบสอบ
แบบร่วมมือจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าการทางานโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ทีมทางานมี
ความคิดที่หลากหลายในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ และสามารถรับมือกับกระแสการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศได้เป็นอย่างดี
King (2004) ทาการวิจัยแบบผสมผสานโดยการสารวจประสบการณ์การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ที่เรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรมุ่ง
ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้และการทางานในวิชาชีพของตนเข้าด้วยกัน รวม
ไปถึงการมีโอกาสได้ใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณต่อการทางานของตนเอง นอกจากนี้ King ยังได้ทา
การสารวจมุมมองและประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรในประเด็นของกิจกรรมที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ของผู้เรียน รวมไปถึง
ความรับผิดชอบของผู้เรียนและสถาบันการศึกษาซึ่งประเด็นที่ศึกษาทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ
ของมิติส่วนบุคคล ชั้นเรียน และองค์กรที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
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Roth (2006) ได้ทาการพัฒนาสาขาวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานด้านประสาทวิทยาขึ้นใหม่ โดยการ
สอนด้วยวิธีบูรณาการศาสตร์ทางมนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะสร้างสรรค์เข้าด้วย เพื่อใช้สอน
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบราว ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเนื้อหาที่ใช้
บูรณาการ เช่น ประเพณีฮินดู ทฤษฎีและการฝึกสมาธิของศาสนาพุทธ ทฤษฎีบุคลิกภาพ วรรณคดี
และละครของญี่ปุ่น เพลง ละคร และความเชื่อในอินเดีย งานกลุ่มสร้างสรรค์ ศิลปะละคร ละครทาง
ตะวันตกเพื่อนาไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ทางจิตตปัญญาศึกษา ซึ่ง Roth จัดกิจกรรมให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการน้อมนาจิตให้เข้าสู่ภาวะสมดุล ผลของการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างชัดเจน
Byrnes (2009) ได้ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติทางจิตตปัญญาศึกษาของครู 3 คน กับ
นักเรียนเกรด 2 ด้วยวิธีวาดรูปคน เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และสังเกตการวาดรูปคน
เนื่องจากการวาดรูปคนจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงมากกว่าการแยกส่วน เป็นการตระหนัก
รู้ในตนเองและการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมการวิจัย ภาพคนจะแสดงถึงรายละเอียดและสามารถ
นามาวิเคราะห์ประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการสอน ห้องเรียนที่แสดงแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และ
สามารถนาเสนอให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงศักยภาพทางการสอนแนวจิตตปัญญาศึกษา
สาหรับวิธีปฏิบัติทางจิตตปัญญาศึกษาจะเน้นความเข้าใจในมนุษย์ ความดีพื้นฐาน การช่วยเหลือผู้อื่น
และให้ความสาคัญกับปัจจุบันขณะ
Jurasaite-Harbison and Rex (2005) ทาการศึกษาลักษณะการเรียนรู้ของครูประจาการ
และครูก่อนประจาการโดยการวิเคราะห์บทสนทนาระหว่างครูและผู้วิจัย พบว่า ครูมีการเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในฐานะผู้เข้าร่วมการวิจัย นอกจากนี้การที่
ผู้วิจัยและครูมีปฏิสัมพันธ์กันยังทาให้ครูเลียนแบบและนาลักษณะบางประการของผู้วิจัยเข้ามาใช้ใน
ตนเอง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ดาเนินการวิจัย
โดยใช้ กระบวนการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development) นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาคาตอบของความจริงเกี่ยวกับครูที่ละเอียดลึกซึ้งในเชิงความรู้สึกนึก
คิด และข้อมูลเชิงลึกต่างๆ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดย
ใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ และ 2) ศึกษาผลของสมรรถนะทางวิชาชีพของ ครู ผู้เข้าร่วม การวิจัย ในรูปแบบการ
อบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (R1D1) (ก.ค.2551-ต.ค.2554)
การวิจัย (R1) คาถามวิจัย : การเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ สามารถนามาพัฒนาเป็นรูปแบบการอบรมครูได้อย่างไร
1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1.2 การเตรียมตัวผู้วิจัย
1.3 การสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
1.4 การตรวจสอบคุณภาพของกรอบแนวคิด
การพัฒนา ( D1) ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับตั้งต้น ตามกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้น
ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพ ระยะที่ 1 (R2D2) (ต.ค.2554-ม.ค.2555)
การวิจัย (R2) คาถามวิจัย : รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มีขั้นตอน กิจกรรม และการดาเนินการอย่างไร
2.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอน กิจกรรม และการดาเนินการของรูปแบบฯ
2.2 การสร้างแผนการอบรมครูอนุบาล
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ
2.4 การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบฯ
การพัฒนา ( D2) ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับทดลองใช้
ขั้นที่ 3 การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพ ระยะที่ 2 (R3D3) (ก.พ.-พ.ค.2555)
การวิจัย (R3) คาถามวิจัย : ผลของการใช้รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นอย่างไร
3.1 การศึกษาข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัย
3.2 การทดลองใช้รูปแบบฯกับผู้เข้าร่วมการวิจัย
3.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย
การพัฒนา ( D3) ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับสมบูรณ์
ขั้นที่ 4 การนาเสนอรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพ (มิ.ย.2555)
ผู้วิจัยจัดทารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับสมบูรณ์
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รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยมีดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (R1D1)
การวิจัย (R1) คาถามวิจัย : การเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการ
สืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ สามารถนามาพัฒนาเป็นรูปแบบการ
อบรมครูได้อย่างไร
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยเพื่อตอบคาถามการวิจัย ดังนี้
1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1.1.1 ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
โดยศึกษาด้านความหมาย หลักการ และ
กระบวนการ จากเอกสารตารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ครูอนุบาล โดยเก็บข้อมูลจากครูอนุบาล สังกัด สานัก งาน คณะกรรมการ ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จานวน 40 คน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยใช้แบบสอบถาม
สภาพและปัญหาของการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และแบบสัมภาษณ์ครูอนุบาล
1.2 การเตรียมตัวผู้วิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้ และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ดังนี้
1.2.1 การฝึกกระบวนการสังเกตแบบ Contemplative Observer ในรายวิชา
คุณธรรมและค่านิยมทางการปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย
2703854 คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2550 ซึ่งทาให้ผู้วิจัยได้ฝึกฝนพัฒนา
ตนเองให้มีสติ รู้ตัวในขณะที่ทาการสังเกตเด็ก และเรียนรู้ที่จะเปิดใจมองผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน
1.2.2 การฝึกฝนทักษะการเป็นกระบวนกรโดยการ ให้ความรู้เรื่องจิตตปัญญา
ศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเดือน สิงหาคม 2553 เวลา 8.00-17.00 น.
1.2.3 การเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานจิตรเสวนา 2 : มี
ปัญญารักษาทุก(ข์)โรค” เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 เวลา 8.00-16.00 น.จัดโดยสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทาให้ผู้วิจัยเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาจิตและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบฯได้
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1.2.4 การเข้ารับการอบรมจิตตปัญญาเบื้องต้น 101 หลักสูตร 3 วัน กับ
คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจิตตปัญญาศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2553
เวลา 8.00-17.00 น.
1.3 การสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวคิด เกี่ยวกับ การสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วย
ใจอย่างใคร่ครวญ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของการพัฒนาสมรรถนะ ทาง
วิชาชีพ ครูอนุบาล แล้วสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดย
ใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพดังแสดงในแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการ
สืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
(R1)
การสืบสอบแบบร่วมมือ
(Collaborative Inquiry)
แนวคิด:

การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาล
โดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
และการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ

การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ
(Contemplative Learning)
แนวคิด:

การรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อ

หลักการ:

บุคคลอาศัยกระบวนการที่ทา

การมีส่วนร่วมในการสืบสอบ

1. การเข้าร่วมกลุ่มสนทนา แลกเปลี่ยน

ให้เกิดความเข้าใจด้านในของ

แสวงหาความรู้ โดยผลสรุป

ประสบการณ์ ด้วยการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ

ตนเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง

ของการรวมกลุ่มแต่ละครั้ง

ทาให้ครูอนุบาลเกิดความรู้ ความเข้าใจใน

ทาให้เปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับ

จะถูกรวบรวมนามา

การนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ

โลกและผู้อื่น เกิดความเป็น

วิเคราะห์อนุมานทาให้เกิด

2. การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

อิสระ ความสุข ปัญญา และ

ความหมายใหม่ ซึ่งมาจาก

ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เห็นคุณค่าการเรียนรู้

ความเมตตา ตระหนักรู้ถึงพุทธ

ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละ

ด้านใน ส่งเสริมให้ครูอนุบาลเป็นผู้พูด และ

สภาวะ(การตื่นรู้ )ที่มีอยู่ใน

คน ความหมายที่ได้นั้นผ่าน

ผู้ฟังที่ดี ยอมรับความแตกต่าง และเห็นแก่

ตนเองอย่างเป็นกระบวนการ

วงจรซ้าๆของการปฏิบัติและ

ส่วนรวม

ธรรมดาของชีวิต

ผลการเรียนรู้ จนกระทั่งได้

3. การรู้จักการใช้คาถามเพื่อการสืบสอบโดย

ค้นพบความรู้ที่เป็นเหตุเป็น

พิจารณาอย่างใคร่ครวญ และคานึงถึงการ

ผล และมีอิทธิพลสาคัญต่อ

เคารพผู้อื่น ทาให้ครูอนุบาลเกิดการเปลี่ยน

การทางานของกลุ่ม

มุมมอง เข้าถึงความจริง

การพัฒนาวิชาชีพ 3 ด้าน ได้แก่
1. ความรู้
2. การปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติตน

1.4 การตรวจสอบคุณภาพของกรอบแนวคิด
ผู้วิจัยนาเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนารูปแบบการอบรมครู
อนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ กับอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้
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1.4.1 ศึกษาแผนภาพกรอบแนวคิดจากงานวิจัยต่างๆ และพัฒนากรอบ
แนวคิดใหม่ จากนั้นนาไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง
1.4.2 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของการสืบสอบแบบร่วมมือ และการ
เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ สังเคราะห์เนื้อหาและปรับภาษาใหม่
1.4.3 อ่านทาความเข้าใจรายละเอียดของกระบวนการของการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ โดยนิยามชื่อภาษาไทยของขั้นตอนทั้ง 4 ขัน้ ให้ตรงกับความหมายของเนือ้ หามากทีส่ ดุ
1.4.4 ปรับกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญใหม่
การพัฒนา (D1) ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับตั้งต้น ตาม
กรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้น
ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการอบรม
ครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ปรึกษา ดังแสดงในแผนภาพที่ 5
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แผนภาพที่ 5 กรอบแนวคิด การวิจัยการพัฒนา รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการ
สืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ(D1)
การสืบสอบแบบร่วมมือ
(Collaborative Inquiry)
แนวคิด:
การรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อการมีส่วนร่วม
ในการสืบสอบแสวงหาความรู้ โดยผลสรุป
ของการรวมกลุ่มแต่ละครั้งจะถูกรวบรวม
นามาวิเคราะห์อนุมานทาให้เกิด
ความหมายใหม่ ซึ่งมาจากประสบการณ์
ชีวิตของแต่ละคน ความหมายที่ได้นั้นผ่าน
วงจรซ้าๆของการปฏิบัติและผลการเรียนรู้
จนกระทั่งได้ค้นพบความรู้ที่เป็นเหตุเป็น
ผล กและมี
หลั
การ:อิทธิพลสาคัญต่อการทางาน
1.
ผู้ใหญ่่มมีประสบการณ์ชีวิตที่สามารถ
ของกลุ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทาให้เกิด
ความหมายใหม่ๆ
2. การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็น
องค์ประกอบสาคัญในการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
3. คาถามที่ใช้ในกระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือมีความยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้เกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์และ
ความสนใจของกลุ่ม

กระบวนการ:
1.การรวมกลุ่ม (forming)
2.การกาหนดข้อตกลงร่วมกัน
(creating)
3.การลงมือปฏิบัติ (acting)
4.การสร้างความรู้ (making
meaning)

การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
(Contemplative Learning)
การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้
แนวคิ
ด
:
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการ
บุคคลอาศัยกระบวนการที่ทาให้เกิดความ
เรียนรู้อย่างใคร่ครวญ
เข้าใจด้านในของตนเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง
หลักการ:
ทาให้เปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิด
1. การเข้าร่วมกลุ่มสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา และความ
ด้วยการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ ทาให้ครูอนุบาลเกิด
เมตตา ตระหนักรู้ถึงพุทธสภาวะ(การตื่นรู้ )ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในการนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ
อยู่ในตนเองอย่างเป็นกระบวนการธรรมดาของ
2. การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่เห็นคุณค่าการเรียนรู้ด้านใน ส่งเสริมให้ครู ชีวิต
อนุบาลเป็นผู้พูด และผู้ฟังที่ดี ยอมรับความแตกต่าง
และเห็นแก่ส่วนรวม
3. การรู้จักการใช้คาถามเพื่อการสืบสอบโดยพิจารณา
อย่างใคร่ครวญ และคานึงถึงการเคารพผู้อื่น ทาให้ ครู
อนุบาลเกิดการเปลี่ยนมุมมอง เข้าถึงความจริง

กระบวนการ:
ขั้นที่ 1 : การสร้างกลุ่ม
การปฐมนิเทศกลุ่ม โดยมีการวางแผน
และสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ขั้นที่ 2 : การสะท้อนการเรียนรู้ และการ
สืบสอบ
การประชุมกลุ่มโดยใช้สุนทรียสนทนา
และใช้คาถามเพื่อการสืบสอบ และ
นรู้
ขัสะท้
้นที่ 3อนการเรี
: การสร้ายงความหมาย
การตีความหมายจากประสบการณ์ของกลุ่ม
เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ที่ได้มา

ขั้นที่ 4 : การลงมือปฏิบัติ
การนาความรู้จากขั้นที่ 3 มาใช้ปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

การพัฒนาวิชาชีพ 3 ด้าน ได้แก่
1. ความรู้ 2. การปฏิบัติงาน 3. การปฏิบัติ
ตน

หลักการ:
1.การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อได้เข้าถึงหัวใจ
ของกระบวนการการฝึกตนเอง การเคารพผู้อื่น
และความเต็มใจเผชิญปัญหา
2. การเรียนรู้ประสบการณ์ทุกอย่างด้วยการ
ใคร่ครวญจะทาให้สัมผัสถึงคุณค่า ยอมรับ
ความแตกต่าง ลดอัตตา นาไปสู่การทา
ประโยชน์เพื่อผู้อื่น
3. การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญเกิดขึ้นได้ด้วย
สิ่งแวดล้อมที่เห็นคุณค่าการเรียนรู้ด้านใน
โดยให้ความสาคัญและเอาใจใส่จิตใจของ
ผู้เรียนในทุกขณะ
4. มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ
เพื่อพัฒนาจิตที่เป็นอิสระ เข้าถึงความดี ความ
งาม และความจริง เกิดความรักเมตตา และ
ความสุขภายใน

กระบวนการ:
1. การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep
listening)
2. น้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ
(contemplation)
3. การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง
(meditation)
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ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
ระยะที่ 1 (R2D2)
การวิจัย (R2) คาถามวิจัย : รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
มีขั้นตอน
กิจกรรม และการดาเนินการอย่างไร
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยเพื่อตอบคาถามการวิจัย ดังนี้
2.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอน กิจกรรม และการดาเนินการของ
รูปแบบฯ
ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ตารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยว
ข้องกับขั้นตอน
กิจกรรม และการดาเนินการของกระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ และสร้างกรอบแนวคิดกระบวนการของรูปแบบ การอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการ
สืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
ดังแผนภาพที่ 6
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แผนภาพที่ 6 กระบวนการของรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ (R2)
ขั้นที่ 1 การแสวงหาความ
ร่วมมือ
1.1 การรวมกลุ่มสมาชิก

1.2 การพัฒนาคาถาม

ขั้นที่ 2 สร้างกลุ่มการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ
2.1 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการสืบสอบ
(รายบุคคล)
3.1 การลงมือปฏิบัติและการบันทึกการ
เรียนรู้
การสะท้อนการเรียนรู้

2.2 การกาหนดแนวทาง

3.2 การสะท้อนคิดกับผู้นากลุ่ม

ปฏิบัติ

ขั้นที่ 4 การสร้าง
ความหมาย

4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.2 การสร้างองค์
ความรู้
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2.2 การสร้างแผนการอบรมครูอนุบาล
ผูว้ ิจยั นากระบวน
การของรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบ
สอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มา
เป็นแนวทางในการเขียนโครงสร้างแผนการอบรมครูอนุบาล โดยศึกษาจากเอกสาร ตารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนามาปรับใช้ ซึ่งสังเคราะห์ได้องค์ประกอบของแผนการอบรมครูอนุบาล
ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ ทักษะที่จาเป็นของกระบวนกร ระยะเวลา ขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรม และการประเมินผล โดยผู้วิจัยสร้างแผนการอบรมครูอนุบาลจานวน 7 แผน ได้แก่ 1) แผน
ขัน้ ที่ 1 การแสวงหาความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.1) การรวมกลุ่มสมาชิก และ 1.2) การ
พัฒนาการสืบสอบแบบร่วมมือ
2) แผนขั้นที่ 2 การสร้างกลุ่มการสืบสอบแบบร่วมมือ
ประกอบด้วย 2.1) การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม และ 2.2) การกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ของการสืบสอบแบบร่วมมือ 3. แผนรวมขั้นที่ 1-4 ประกอบด้วย 3.1) การทาวงจรสะท้อนคิดและ
การปฏิบัติงานด้านความรู้ 3.2) การทาวงจรสะท้อนคิดและการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงาน และ
3.3) การทาวงจรสะท้อนคิดและการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตน
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ
ผู้วิจัยนากระบวนการของรูปแบบฯ และแผนการอบรมครูอนุบาลที่พัฒนาขึ้น
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้
2.3.1 แก้ไขชื่อขั้นตอนให้สอดคล้องกับกระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
2.3.2 ปรับแผนการอบรมครูอนุบาลให้มี 4 ขั้น ขั้นละ 2 กิจกรรม รวม 8 แผน
2.3.3 ศึกษาเพิ่มเติมในการนาแผนการอบรมครูอนุบาลไปใช้ โดยกาหนด
ระยะเวลาของการทดลองใช้จริง
ผู้วิจัย ปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดการวิจัย กระบวนการของรูปแบบฯ และ
แผนการอบรมครูอนุบาล แล้วส่ง ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบโดยใช้แบบประเมิน
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ( IOC) แบ่งเป็น 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ดังนี้
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1) ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดของรูปแบบฯ กับแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐาน
2) ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบฯ กับแนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐาน
3) ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดของรูปแบบฯกับหลักการของ
รูปแบบฯ
4) ความสอดคล้องระหว่างหลักการของรูปแบบฯกับวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบฯ
5) ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ กับเนื้อหา
ของรูปแบบฯ
6) ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา กระบวนการ และการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมของรูปแบบฯ
7) ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯกับการ
ประเมินรูปแบบการอบรมครูอนุบาลฯ
ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของแผนการอบรมครูอนุบาลตาม
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ดังนี้
1) การกาหนดองค์ประกอบของแผนการอบรมครูอนุบาลตาม
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.1) การกาหนดองค์ประกอบของแผนการอบรมครูอนุบาล
ครบถ้วนครอบคลุมตามเป้าหมายของรูปแบบการอบรมครูอนุบาล
1.2) การเรียงลาดับองค์ประกอบของแผนการอบรมครู
อนุบาลมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
1.3) องค์ประกอบของแผนการอบรมครูอนุบาลมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
2) องค์ประกอบของแผนการอบรมครูอนุบาลตามรูปแบบการ
อบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
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2.1) วัตถุประสงค์
2.1.1) วัตถุประสงค์สอดคล้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูอนุบาล
2.2) สาระสาคัญ
2.2.1) สาระสาคัญสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม
2.3) ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
2.3.1) ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
2.3.2) การกาหนดกิจกรรมแต่ละขั้นมีความชัดเจน
เพียงพอ
2.3.3) การกาหนดขั้นตอนของกิจกรรมครอบคลุมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.3.4) การดาเนินการจัดอบรมเสริมสร้างการพัฒนาทาง
วิชาชีพ
2.4) เวลาที่ใช้
2.4.1) เวลาที่ใช้เหมาะสมกับขั้นตอนสาคัญในรูปแบบ
การอบรมครูอนุบาลฯ
2.5) การประเมินผล
2.5.1) ใช้วิธีในการประเมินผลเหมาะสมกับกระบวนการ
ของรูปแบบการอบรมครูอนุบาลฯ
3) การเรียบเรียงและการใช้ภาษา
3.1) เรียบเรียงเนื้อหาได้เป็นลาดับ เข้าใจง่าย
3.2) ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม
ผู้วิจัยนาแผนการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ไปทดลองนาร่องโดยติดต่อ
ขออนุญาตผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อเข้าไปทดลองนาร่องการใช้แผนการอบรมครูอนุบาล เมื่อได้รับ
การอนุญาตจากผู้บริหาร ผู้วิจัยได้ทาการ คัดเลือกครูโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดียวกันกับครู
ผู้เข้าร่วมการวิจัย จึงได้ครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน จากนั้น ทดลองใช้ แผนการอบรมครูอนุบาล เป็นเวลา 2
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สัปดาห์ ในช่วงหลังเลิกเรียน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ การสังเกต เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมของกิจกรรม ระยะเวลา และการเก็บข้อมูล
2.4 การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบฯ
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ( IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และการทดลองนา
ร่องการใช้รูปแบบฯ ได้ผลการวิเคราะห์ และสรุปผลดังนี้
2.4.1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
1) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบฯได้ค่าอยู่ในระหว่าง
0.6-1.0 (ค่าสูงสุด = 1) ซึ่งถือว่ารูปแบบฯที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการนามาใช้
2) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการอบรมครูอนุบาลได้ค่า
อยู่ในระหว่าง 3.8-5.0 (ค่าสูงสุด = 5) ซึ่งถือว่าแผนการอบรมครูอนุบาลที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมในการนามาใช้
2.4.2 สรุปผลจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1) แนวคิดควรใช้ภาษาที่ง่ายกว่านี้ไม่จาเป็นต้องเหมือนนิยามตาม
ทฤษฎี
2) ปรับคาในวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯให้สะท้อนว่าได้นาแนวคิดใน
เรื่องกระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญมาใช้
2.4.3 สรุปผลจากการทดลองนาร่องการใช้รูปแบบฯ
1) แผนการอบรมในขั้นพัฒนาคาถาม เดิมกาหนดไว้ 1 แผน แต่พบว่า
ครูยังไม่สามารถตั้งคาถามของกลุ่มได้ จึงเพิ่มอีก 1 แผน โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน
2) กิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิต่อเนื่องยาวนาน ครูจะเหนื่อยล้าเกินไป และ
ขาดสมาธิ จึงควรจัดกิจกรรมที่ผ่อนคลายสลับกัน
3) กิจกรรมสุนทรียสนทนาอาจต้องปรับเพื่อให้ครูทุกคนได้พูด
เพราะสังเกตว่า มีครูบางคนไม่พูดเลย โดยอาจแบ่งกลุ่ม จับคู่คุยกัน หรือให้อ่านบันทึกการเรียนรู้
ของตัวเองให้เพื่อนฟัง
4) ระยะเวลาในการอบรมเดิมกาหนดไว้ 1 ชั่วโมง 30 นาที แต่ใช้จริง
ประมาณ 2 ชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมง 15 นาที แสดงให้เห็นว่ารูปแบบฯการอบรมลักษณะนี้ต้องอาศัย
เวลาพอสมควรเพื่อให้ครูมีการสะท้อนการเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยไม่จากัดเวลา
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5) การอบรมหลังเลิกเรียน ครูส่วนมากเหนื่อยล้าและหิว ดังนั้น ก่อน
การอบรมควรให้ครูได้รับประทานอาหารรองท้อง หรือ มีเวลาส่วนตัวสักพักก่อนเข้ารับการอบรม
การพัฒนา (D2) ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับทดลองใช้
จากผลการวิจัยในระยะที่
1 (R2) ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิด การวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับทดลองใช้ (D2) ดังแผนภาพที่ 7
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แผนภาพที่ 7 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการ
สืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ(D2)
การสืบสอบแบบร่วมมือ
(Collaborative Inquiry)
แนวคิด:
การรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อแสวงหาคาตอบจาก
ปัญหาที
1.่สนใจร่วมกัน โดยผ่านวงจรการเรียนรู้ที่
ต่อเนื่อง เป็นระบบของการสะท้อนการเรียนรู้และ
การลงมือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งความรู้ที่ได้เป็นการ
สร้างความหมายใหม่ของสมาชิก (Bray และ
คณะ, 2000)

การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
(Contemplative education)
แนวคิด:
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงโดยการฟังอย่าง
ลึกซึ้ง และการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองโดยปราศจาก
อคติ ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
การเข้าถึงความจริงที่เชื่อมโยงชีวิตกับสรรพสิ่ง และการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น อันจะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงภายในตนเอง
(ณัฐฬสวังวิญญู, 2546; ประเวศ
วะสี, 2549;วิจักขณ์ พานิ,ช2547; ชลลดา ทอง
ทวี และคณะ
,
2551)

แนวคิด :
การรวมกลุ่มของสมาชิกที่เท่าเทียมกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อแสวงหาคาตอบจากปัญหาที่สนใจร่วมกัน โดยแต่ละคนใคร่ครวญประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการฟังอย่างลึกซึ้ง
เกิดเป็นวงจรการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเป็นระบบ ในการสะท้อนการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองโดยปราศจากอคติ และการลงมือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งความรู้ที่ได้นั้นเป็นการสร้างความหมายใหม่ของสมาชิก ทาให้
เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การเข้าถึงความจริงที่เชื่อมโยงชีวิตกับสรรพสิ่ง และการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

หลักการ:
1. การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มจะช่วยพัฒนาการสืบสอบ โดยสามารถ กาหนดประเด็นปัญหาที่สนใจร่วมกัน และแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม
2. มนุษย์เป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความแตกต่าง จึงต้องเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการฟังที่ปราศจากอคติด้วยใจที่เปิดกว้าง
3.สรรพสิ่งมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นองค์รวม ซึ่งผู้เรียนสามารถเกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งนาไปสู่แนวทางในการทางานต่อไปได้ โดยการสะท้อนความคิดอย่างใคร่ครวญ มีสติ ได้ลงมือปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องและนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ร่วมกัน จะนาไปสู่การตระหนักรู้ที่เชื่อมโยงชีวิตกับธรรมชาติ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มุมมอง
4. มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนา ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ด้วยการสังเกต เรียนรู้ประสบการณ์ตรง นามาแลกเปลี่ยน
โดยสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน นาไปสู่การปฏิบัติต่อตนเอง และผู้อื่นได้
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ครูอนุบาลพัฒนาความสามารถในสมรรถนะทางวิชาชีพ ใน 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้ : ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือประสบการณ์ ที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน แบ่งเป็นความรู้ด้านวิชาชีพ และด้านการทางานกับครอบครัวและชุมชน
2. ด้านการปฏิบัติงาน : การทากิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ แบ่งเป็นการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการสร้าง
ความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชน
3. ด้านการปฏิบัติตน : ความประพฤติที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ และความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ ที่นามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และมีความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพ แบ่งเป็นการปฏิบัติตนด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้านศรัทธาต่อวิชาชีพ

เนื้อหา:
เนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบ
ประกอบด้วยวิธีการพัฒนา
วิชาชีพ นาไปสู่การเสริมสร้าง
ความรู้ และการปฏิบัติงานเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก และเสริมสร้างการปฏิบัติ
ตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและมี
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ขั้นตอน :
ขั้นที่ 1 การแสวงหาความร่วมมือ
1.1 การวมกลุ่มสมาชิก
1.2 การพัฒนาคาถาม
ขั้นที่ 2 การสร้างกลุ่มการสืบสอบแบบร่วมมือ
2.1 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
2.2 การกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการสืบสอบ (รายบุคคล)
3.1 การลงมือปฏิบัติและการบันทึก
การเรียนรู้
3.2 การสะท้อนคิดกับผู้นากลุ่ม
ขั้นที่ 4 การสร้างความหมาย
4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.2 การสร้างองค์ความรู้

กระบวนการ
:
สุนทรียสนทนา

การประเมิ:น
1. การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม

การฟังอย่าง
ลึกซึ้ง

2. การบันทึกสะท้อนการเรียนรู้

การสะท้อนการเรียนรู้

การประเมินรูปแบบฯ :
หลังการอบรมโดยใช้รูปแบบฯ ครูอนุบาลมีระดับพฤติกรรมสมรรถนะทางวิชาชีพตามตัวบ่งชี้ 5 ขั้น ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ
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ขั้นที่ 3 การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ระยะที่
2 (R3D3)
การวิจัย (R3) คาถามวิจัย : ผลของการใช้รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการ
สืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็น
อย่างไร
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยเพื่อตอบคาถามการวิจัย ดังนี้
3.1 การศึกษาข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนอนุบาลดีเด่นศึกษา (นามสมมติ) สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล โดยมีผู้บริหารให้ความร่วมมือ และสนับสนุนให้ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการอบรมครู
อนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 การติดต่อกับโรงเรียนที่ใช้เป็นสนามวิจัย
ผู้วิจัยได้ติดต่อขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนเพื่อทาการวิจัยกับครู
ระดับชั้นอนุบาล โดยชี้แจงรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ แนวทางในการทางานกับครู และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนั้นผู้วิจัยจึงทาหนังสือขออนุญาตอย่าง
เป็นทางการ
3.1.2 การคัดเลือกครูอนุบาล
ผู้วิจัยติดต่อหัวหน้าครูฝ่ายวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ครูในโรงเรียนที่
สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยการกาหนดคุณสมบัติของครู ดังนี้
1) เป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมการอบรมและยินดีให้ความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสังเกต และสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง
2) เป็นผู้ทมี่ ีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง และคาดว่าจะสามารถ
เข้าร่วมการอบรมตลอดกระบวนการได้
ผู้วิจัยคัดเลือกครูอนุบาลผู้เข้าร่วมการวิจัย ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้
จานวนทั้งสิ้น 6 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลครูผู้เข้าร่วมการวิจัย
ที่
ชื่อ (นามสมมติ)
เพศ
1 ครูกั้ง
หญิง
2 ครูม่อน
หญิง
3 ครูป๋อม
หญิง
4 ครูมา
หญิง
5 ครูหมี
ชาย
6 ครูดาว
หญิง

อายุ
40
30
33
32
26
23

ระดับชั้นที่สอน
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กอนุบาล
โยคะสาหรับเด็กอนุบาล

3.2 การทดลองใช้รูปแบบฯกับผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบ
สอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ตาม
แผนการอบรมครูอนุบาลที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ควบคู่กับการ วิเคราะห์ข้อมูลตลอด ระยะเวลาของ
การวิจัย โดยใช้ วิธีการแบบอุปนัย ( Inductive) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึก
ประจาวัน แบบบันทึกย่อ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวิเคราะห์
ข้อมูลระดับขั้นพฤติกรรมสมรรถนะทางวิชาชีพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของแบบวิเคราะห์สมรรถนะทาง
วิชาชีพของครูอนุบาล โดยมีการ ตรวจสอบ คุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูล หลากหลายวิธี เพื่อแสดง
ความเชื่อถือได้ของข้อมูล แล้วจึงสรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยข้อมูล ระยะที่ 2 ของรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ดังรายละเอียดในบทที่ 5
การพัฒนา (D3) ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัยในระยะที่ 2 (R3) ผู้วิจัย ได้ปรับปรุงแก้ไข รูปแบบการอบรมครูอนุบาล
โดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพ ระยะที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การปรับปรุงรูปแบบ การอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามข้อค้นพบจากการวิจัย
ระยะที่ 2
การพัฒนารูปแบบฯ ระยะที่ 1
ข้อค้นพบจากวิจัย (R3)
(D2)
กรอบแนวคิด
เนื้อหาคือวิธีเสริมสร้างสมรรถนะ วิธีเสริมสร้างสมรรถนะทาง
ทางวิชาชีพนาไปสู่การเสริมสร้าง วิชาชีพที่ครูผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้ คือ
การฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจผู้อื่น
ความรู้ การปฏิบัติงาน และการ
อย่างแท้จริง
ปฏิบัติตน

ขั้นตอนและกระบวนการ
เขียนแยกกันโดยขั้นตอนเป็น
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
และกระบวนการเป็น การเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
การประเมิน
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การประเมิน
และการประเมินรูปแบบฯ ซึ่ง การ
ประเมินเขียนเป็นวิธีการ ส่วนการ
ประเมินรูปแบบเขียนเป็นเกณฑ์

การปรับปรุงรูปแบบฯ ระยะที่ 2
(D3)
ปรับเนื้อหาของรูปแบบฯ คือ การ
ใช้การฟังอย่างลึกซึ้ง และการ
สังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญนาไปสู่
การเสริมสร้างความรู้ การ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน

การจัดกิจกรรมเป็นการรวม
ขั้นตอนและกระบวนการเข้า
ด้วยกันอย่างกลมกลืน ไม่แยกกัน

ปรับขั้นตอนและกระบวนการให้
อยู่รวมกันสอดคล้องกับความจริง

การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ไม่ได้มี
การประเมินที่ชัดเจน แต่มีลักษณะ
เป็นเพียงการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ตัวแปรตามควบคู่กันไป ไม่ได้มีการ
วัดเพื่อประเมินผลในแต่ละครั้ง แต่
ผลจากการเก็บรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตลอดการ
วิจัยจะถูกจะนาไปประเมินรูปแบบ
ฯ เพื่อหาประสิทธิภาพต่อไป

ปรับหัวข้อการประเมิน เป็นการ
ประเมินการเรียนรู้ 5 ระดับ (ขั้น
พฤติกรรมสมรรถนะทางวิชาชีพ)
ส่วนการประเมินรูปแบบฯปรับ
ภาษาให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น
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ตารางที่ 2 การปรับปรุงรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามข้อค้นพบจากการวิจัย
ระยะที่ 2 (ต่อ)
การพัฒนารูปแบบฯ ระยะที่ 1
(D2)
แผนการอบรม
เริ่มต้นด้วยแผนการรวมกลุ่ม
สมาชิก ซึ่งจัดกิจกรรมแบบ
ปฐมนิเทศครูผู้เข้าร่วมการวิจัย แต่
ไม่มีแผนปัจฉิมนิเทศ

จัดทาตัวอย่างแผนการอบรมไว้ 9
แผน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การแสวงหาความร่วมมือ
1.1 แผนการรวมกลุ่มสมาชิก
จานวน 1 แผน
1.2 แผนการพัฒนาคาถาม
จานวน 2 แผน
ขั้นที่ 2 การสร้างกลุ่มการสืบสอบ
แบบร่วมมือ
2.1 แผนการสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ จานวน 1 แผน
2.2 แผนการกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติ จานวน 1 แผน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการสืบสอบ
(รายบุคคล)
3.1 แผนการลงมือปฏิบัติและ
การบันทึกการเรียนรู้ จานวน 3
แผน

ข้อค้นพบจากวิจัย (R3)

การปรับปรุงรูปแบบฯ ระยะที่ 2
(D3)

แผนการรวมกลุ่มใช้ชื่อใหม่ว่า
ปรับแผนแรกของการอบรมเป็น
การปฐมนิเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนปฐมนิเทศ และแผนสุดท้าย
แผนสุดท้ายของการอบรม คือ
ของการอบรมคือ แผนปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเดิมคือแผนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นามารวมกับ
และแผนการสร้างองค์ความรู้ โดย
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1 วัน
ผู้วิจัยนาแผนการอบรมทั้ง 9 แผน
ไปใช้จริง 1 รอบ และเขียนแผนขั้น
ที่ 3-4 เพิ่มอีก 2 รอบ ก่อนจบด้วย
แผนปัจฉิมนิเทศอีก 1 แผน ส่วน
รายละเอียดในแผนมีการปรับเพิ่ม
ในส่วนของขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรมตามความเหมาะสม และมี
การปรับชื่อขั้นใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับงานวิจัยมากที่สุด

ปรับรายละเอียดของแผนการ
อบรมตามที่ได้ทดลองใช้จริง โดยมี
แผนจานวนทั้งสิ้น 18 แผน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การรวมกลุ่มอย่างเปิดใจ
1.1 แผนการรวมกลุ่มสมาชิก
(ปฐมนิเทศ) จานวน 1 แผน
1.2 แผนการพัฒนาคาถาม
จานวน 2 แผน
ขั้นที่ 2 การร่วมมือแสวงหา
แนวทาง
2.1 แผนการสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ จานวน 1 แผน
2.2 แผนการกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติ จานวน 1 แผน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติสืบสอบตาม
แนวทางเป็นรายบุคคล
3.1 แผนการค้นหาและบันทึก
การเรียนรู้ จานวน 3 แผน
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ตารางที่ 2 การปรับปรุงรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามข้อค้นพบจากการวิจัย
ระยะที่ 2 (ต่อ)
การพัฒนารูปแบบฯ ระยะที่ 1
(D2)
แผนการอบรม (ต่อ)
3.2 แผนการสะท้อนคิดกับผู้นา
กลุ่ม จานวน 1 แผน
ขั้นที่ 4 การสร้างความหมาย
4.1 แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน 1 แผน
4.2 แผนการสร้างองค์ความรู้
จานวน 1 แผน
เมื่ออบรมครบทั้ง 9 แผนแล้ว จะ
ย้อนกลับไปแผนขั้นที่ 3-4 อีก 2
รอบ
เครื่องมือการวิจัย
แบบวิเคราะห์สมรรถนะทาง
วิชาชีพของครูอนุบาลในด้านที่
เกี่ยวกับผู้ปกครองและชุมชน

ข้อค้นพบจากวิจัย (R3)

การปรับปรุงรูปแบบฯ ระยะที่ 2
(D3)
3.2 แผนการสะท้อนคิดกับผู้นา
กลุ่ม จานวน 3 แผน
ขั้นที่ 4 การสร้างความหมาย
4.1 แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน 3 แผน
4.2 แผนการสร้างความรู้ จานวน
3 แผน
4.3 แผนปัจฉิมนิเทศ จานวน 1
แผน

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ปกครองและชุมชนได้ค่อนข้าง
น้อย เนื่องจากครูผู้เข้าร่วมการวิจัย
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการทางานหรือ
สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนมากเท่าที่ควร แต่มีความ
เกี่ยวข้องกับครูพี่เลี้ยง และเพื่อนครู
ในโรงเรียนเป็นส่วนมาก

ปรับแก้ไขประเด็นที่ศึกษาทั้ง
ฉบับในส่วนที่ใช้คาว่า “ผู้ปกครอง
และชุมชน” มาใช้คาว่า “ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก” แทน ซึ่งจะทาให้
เก็บข้อมูลได้กว้างขึ้น และมีน้าหนัก
มากพอสาหรับการประเมิน

ขั้นที่ 4 การนาเสนอรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
ผู้วิจัย จัดทารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับสมบูรณ์
ดังรายละเอียดในบทที่ 4
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยการพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ดังนี้
1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งตามขั้นตอนการ
ดาเนินการวิจัย ดังนี้
1.1 ขัน้ ที่ 1 การเตรียมการ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.1.1 แบบสอบถามสภาพและปัญหาของการเสริมสร้างสมรรถนะทาง
วิชาชีพ ใช้ในการสารวจข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพของครูอนุบาลในด้าน ความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน แบ่งเป็น 2
ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพและปัญหาการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพของครูอนุบาล
1.1.2 แบบสัมภาษณ์ครูอนุบาล ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพด้านความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง
1.2 ขัน้ ที่ 2 การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบ
แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ระยะที่ 1 ใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบประเมินรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC)
1.3 ขัน้ ที่ 3 การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบ
แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ระยะที่ 2 ใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.3.1 แบบวิเคราะห์สมรรถนะทางวิชาชีพของครูอนุบาล ใช้ในการวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูอนุบาลเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ โดยผู้วิจัย ได้สังเคราะห์
องค์ประกอบมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
และมาตรฐานวิชาชีพครูของ NAEYC ได้
องค์ประกอบสมรรถนะทางวิชาชีพ ดังนี้
1) ความรู้ ประกอบด้วย
1.1) ด้านวิชาชีพ
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1.1) ด้านการทางานกับครอบครัวและชุมชน
2) การปฏิบัติงาน
2.1) ด้านการจัดการเรียนรู้
2.2) ด้านการสร้างความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชน
3) การปฏิบัติตน
3.1) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.1) ด้านศรัทธาต่อวิชาชีพ
ผู้วิจัยได้กาหนดตัวบ่งชี้ โดย
ศึกษาขั้นของพฤติกรรมการพัฒนาการทาง
วิชาชีพของ Mevarech (1995) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ขั้น ได้กรอบแนวคิดระดับขั้นสมรรถนะทางวิชาชีพ
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 กรอบแนวคิดระดับขั้นสมรรถนะทางวิชาชีพ
ขั้นที่ 1
ขั้นอยู่รอด
(survival)

ขั้นที่ 2
ขั้นสารวจ ค้นพบ
และเชื่อมโยง
(exploration and
bridging)
พยามยามเรียนรู้สิ่ง เริ่มเข้าใจสิ่งที่กาลัง
ใหม่รวมเข้ากับองค์ เรียนรู้ ไม่ได้นามา
ความรู้เดิม แต่มี
ปรับใช้กับผู้เรียน มี
ความคับข้องสงสัย การฝึกฝนปฏิบัติ
เน้นการ
แต่ไม่มีการสะท้อน
เปลี่ยนแปลงทาง
คิด
กายภาพ

ขั้นที่ 3
ขั้นปรับตัว
(adaption)

ขั้นที่ 4
ขั้นเปลี่ยน
ความคิด
(conceptual
change)
มีการแลกเปลี่ยน
มีการสะท้อนคิด
เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ มากขึ้น ได้เรียนรู้
และสะท้อนคิด เริ่ม จากประสบการณ์
คานึงถึงผู้เรียน มี ทาให้เกิดการ
การวางแผนมากขึ้น เปลี่ยนแปลง
ความคิดเกี่ยวกับ
ผู้เรียน หรือ
กระบวนการ

ขั้นที่ 5
ขั้นสร้างและ
ทดลองใช้
(invention and
experimentation)
สร้างองค์ความรู้
คิดสร้างสรรค์
ค้นพบการเรียนรู้
ใหม่ๆพัฒนาการ
สอนที่เหมาะสม
เกิดการเรียนรู้ใน
ระยะยาว

1.3.2 แบบบันทึกประจาวัน ใช้ ในการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ ต่างๆ ความรู้สึก
นึกคิดของผู้วิจัย ตลอดระยะเวลาของการวิจัย
1.3.3 แบบบันทึกย่อ ใช้ในการบันทึกข้อมูลขณะสังเกต สนทนา หรือ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยบันทึกเฉพาะข้อความสาคัญเพื่อเตือนความจา
1.3.4 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ใช้ในการบันทึก ข้อมูล การสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้าง โดยการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์
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2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นที่ 3 การพัฒนารูปแบบ การอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการ
สืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
ระยะที่ 2 ดังนี้
2.1 การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อขอคาแนะนา
2.1.2 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้ว
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้ แบบประเมินรูปแบบการ
อบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC)
2.1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
2.2 การตรวจสอบโดยการทดลองนาร่อง มีขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 นาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปทดลองนาร่องกับครูที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับครูผู้เข้าร่วมการวิจัย
2.2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นที่ไม่เหมาะสมของเครื่องมือ หลังจากทดลอง
นาร่อง แล้วปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้สมบูรณ์มากขึ้น
3. การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ( IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และการทดลองนา
ร่องการใช้เครื่องมือ ได้ผลการวิเคราะห์ และสรุปผลดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ค่าอยู่ใน
ระหว่าง 0.8-1.0 (ค่าสูงสุด = 1) ซึ่งถือว่าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการนามาใช้
3.2 สรุปผลจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ มี 1 ประเด็น
คือ ปรับคาให้สะท้อนว่าเป็นพฤติกรรมในแบบวิเคราะห์สมรรถนะทางวิชาชีพของครูอนุบาล
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3.3 สรุปผลจากการทดลองนาร่องการใช้เครื่องมือ
หลังจากการทดลองนาร่องการใช้เครื่องมือ พบว่า ควร ปรับคาถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ครูให้ละเอียดขึ้นเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง และ
ครอบคลุม
การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผลข้อมูล ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ด้วยตนเอง โดยวิธีการเชิง
คุณภาพ ทั้งจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การศึกษาเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูล เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
บุคลากร และครู จากเว็บไซต์ของโรงเรียน แฟ้ม ประวัติครู แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเอกสาร
บันทึกข้อความ ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจครูอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก
ประจาวัน
1.2 การสังเกต เป็นการรวบรวมข้อมูลการสังเกต โดยใช้ วิธีการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมในระหว่างการ อบรมหลังเลิกเรียน เพื่อดูพฤติกรรมและคาพูดของครูในขณะเข้าร่วม
กิจกรรม และใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในระหว่างการปฏิบัติงานของครู เพื่อดูพฤติกรรม
การสอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก และครูกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกย่อ
1.3 การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ โดย ใช้ วิธี การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในช่วงการทาสุนทรียสนทนา สะท้อนการเรียนรู้ และช่วงระหว่างการ
ลงมือปฏิบัติของครูเป็นรายบุคคล เพื่อสนทนาพูดคุยแสดงความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับสิ่งที่ได้
เรียนรู้ และวิธีการปฏิบัติ หรือปัญหาจากการปฏิบัติ พร้อมให้ปรึกษาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง และ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเป็นทางการในช่วงก่อนและหลังการ อบรม เพื่อได้ข้อมูลเปรียบเทียบการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์
สรุปวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บข้อมูลก่อนการอบรม
ระหว่างการอบรม
ขั้นที่ 1 การรวมกลุ่มเปิดใจ
1.1 การรวมกลุ่มสมาชิก
1.2 การพัฒนาคาถาม
ขั้นที่ 2 การแสวงหาแนวทาง
2.1 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
2.2 การกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 การลงมือเรียนรู้
3.1 การลงมือปฏิบัติและบันทึกการเรียนรู้
3.2 การสะท้อนคิดกับผู้นากลุ่ม
ขั้นที่ 4 การสร้างความหมายใหม่
4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.2 การสร้างองค์ความรู้
เก็บข้อมูลหลังการอบรม
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2
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รวม
เป็นทางการ

ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง

การสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ

การ
ศึกษา
เอก
สาร

แบบไม่มีส่วนร่วม

การสังเกต

แบบมีส่วนร่วม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

/

/

2
2
2

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้
2.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการแบบอุปนัย (Inductive) โดยวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
จากแบบบันทึกประจาวัน แบบบันทึกย่อ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ ความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน จากนั้นนาข้อมูลมา
เทียบเคียงในระดับขั้นพฤติกรรมสมรรถนะทางวิชาชีพ จากแบบวิเคราะห์สมรรถนะทางวิชาชีพของ
ครูอนุบาล แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในบทที่ 4
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2.2 การตรวจสอบคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแสดงความเชื่อถือได้
ของข้อมูล ดังนี้
2.2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับครูภายหลังการบันทึกการ
สังเกต และสัมภาษณ์
2.2.2 การตรวจสอบแบบสามเส้า ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต
2.2.3 การตรวจสอบเป็นระยะต่อเนื่องตลอดการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องตรงกับความจริง และครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาให้ได้มากที่สุด
2.2.4
การตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเพื่อนผู้วิจัยที่มี
ประสบการณ์ในการด้านการทาวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
3. การสรุปผลข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ แล้วนามาสรุปผลการวิจัยเพื่อตอบคาถามการวิจัย 2 ข้อ คือ 1) รูปแบบการอบรมครู
อนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพ มีลักษณะ องค์ประกอบ และขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไร
และ 2)
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่งผลต่อสมรรถนะทางวิชาชีพของ
ครูผู้เข้าร่วมในด้านความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน หรือไม่ อย่างไร และในลักษณะใด
โดยนาเสนอรายละเอียดในบทที่ 4 และ 5 ตามลาดับ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาล
โดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลของการใช้รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดย
ใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ และ ส่วนที่ 2 รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลของการใช้รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
ผลการใช้รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทางวิชาชีพ นาเสนอแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 บริบทของโรงเรียน และตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
ตอนที่

1 บริบทของโรงเรียน
1. ประวัติของโรงเรียน
"โรงเรียนดีเด่นศึกษา" (นามสมมติ) ถูกแยกออกมาจากโรงเรียนในเครือ

เดียวกันในปี พ.ศ. 2538 และได้รับอนุญาตจาก สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดาเนินการสอนในปีนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนดีเด่นศึกษา
จัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

อาคารเรียนถูกแบ่งตามระดับชั้น คือ ระดับอนุบาล ระดับ

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแต่ละอาคารเรียนจะตั้งอยู่บนถนนเดียวกันแต่อยู่ต่างซอย
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กัน เดิมอาคารเรียนระดับอนุบาลอยู่รวมกับระดับประถมศึกษา ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2553 จึงได้แยก
แผนกอนุบาลออกมาอยู่อีกซอยหนึ่ง และเปิดแผนกเตรียมอนุบาลในปีเดียวกัน
2. การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนดีเด่นศึกษาจัดตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2546 เน้นที่การเตรียมความพร้อมเป็นหลัก เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลมีจานวน 5
ห้อง (จานวนเด็กห้องละไม่เกิน 25 คน) ในระดับอนุบาลปีที่ 1 มีจานวน 7 ห้อง (จานวนเด็กห้องละ
ไม่เกิน 30 คน) ระดับอนุบาลปีที่ 2 มี 5 ห้อง (จานวนเด็กห้องละไม่เกิน 36 คน) ระดับอนุบาลปีที่ 3
มี 7 ห้อง (จานวนเด็กห้องละไม่เกิน 36 คน) รวมจานวนเด็กอนุบาลของโรงเรียนดีเด่นศึกษาทั้งสิ้น
ประมาณ 700 คน
3. บุคลากรในโรงเรียน
โรงเรียนดีเด่นศึกษา มีบุคลากรในแต่ละระดับดังต่อไปนี้ ระดับเตรียม
อนุบาล มีครูไทย 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน มีครูต่างชาติ 2 คนต่อ 5 ห้องเรียน และมีพี่เลี้ยง 2 คน ต่อ
1 ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีครูไทย 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน มีครูต่างชาติ 1 คนต่อ 2
ห้องเรียน และมีพี่เลี้ยง 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีครูไทย 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
มีครูต่างชาติ 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน และมีพี่เลี้ยง 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีครู
ไทย 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ครูต่างชาติ 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน และมีพี่เลี้ยง 1 คน ต่อ 2 ห้องเรียน
ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบ
แบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นเวลา 12
สัปดาห์ พบว่า ครูผู้เข้าร่วมการวิจัย มีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. ความรู้ ได้แก่ 1) ด้านวิชาชีพ และ 2) ด้านการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
2. การปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 2) ด้านการสร้างความ
ร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
3. การปฏิบัติตน ได้แก่ 1) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 2) ด้านศรัทธาต่อ
วิชาชีพ
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การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูผู้เข้าร่วมการวิจัย จานวน

6 คน

พิจารณาจากแบบวิเคราะห์สมรรถนะทางวิชาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีตัวบ่งชี้พฤติกรรม
สมรรถนะทางวิชาชีพของครูอนุบาล

5 ระดับ ซึ่งในตอนที่ 2 นี้จะนาเสนอการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะทางวิชาชีพของครูเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น
เปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ

3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานก่อนการ

2) จุดเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ และ

เปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ ดังนี้

3) ผลการ
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การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูกั้ง
1. ข้อมูลพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.1 ประวัติ บุคลิกลักษณะ และนิสัย
ครูกั้ง อายุ 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย เปิดของรัฐ
สาขาบริหารธุรกิจ เคยทางานเกี่ยวข้องกับการเมือง และการประชาสงเคราะห์ ซึ่งทาให้มีโอกาสได้
เรียนรู้งานด้านการสอน เพราะเคยมีประสบการณ์สอนหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอยู่หลายปี จึงรู้สึกชอบ และรักในวิชาชีพครู มีการขวนขวายหาความรู้ด้านการศึกษาด้วย
ตนเองโดยการไปอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา จนกระทั่งไปสมัครงานเป็นครูและได้สอน
หนังสือในโรงเรียน แต่ด้วยความจาเป็นทางบ้านจึงต้องลาออกไป หลังจากนั้นจึงมาสมัครงานเป็น
ครูในโรงเรียนปัจจุบัน รวมประสบการณ์ในการทางานเป็นครูมาประมาณ 9 ปี และมีประสบการณ์
ในการสอนชั้นอนุบาล 3 ปี เคยสอนทั้งในระดับเตรียมอนุบาล อนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2
บุคลิกลักษณะของครูกั้ง เป็นคนที่รักอิสระ ชอบทาตามความคิด ความรู้สึกของ
ตัวเอง ไม่ชอบยุ่งกับใคร จึงไม่ค่อยมีเพื่อนร่วมงานที่สนิทในโรงเรียน ชอบทางานคนเดียว แต่มี
น้าใจแบ่งปันสื่อ อุปกรณ์ต่างๆเวลามีเพื่อนมาขอยืม ชอบตกแต่งสภาพแวดล้อมบรรยากาศใน
ห้องเรียน โดยนากระดาษมาประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆ ติดไว้ในห้อง เพราะอยากให้เด็กๆมาโรงเรียน
แล้วชอบ ครูกั้งชอบเล่นกับเด็กเหมือนเพื่อน เวลาเด็กเล่นเครื่องเล่นในสนามครูกั้งก็จะวิ่งเล่นปีน
ป่ายไปพร้อมกับเด็กๆเสมอ เวลาพูดคุยกับเด็กก็คุยเหมือนเพื่อนเล่น ทาเสียงเล็กๆคุยกันด้วย
รอยยิ้มสดใส นอกจากนี้ ครูกั้งยังเป็นคนชอบถ่ายภาพ เวลาผู้วิจัยไปสังเกตการสอนห้องครูกั้ง
มักจะพบเห็นครูกั้งถ่ายภาพเด็กทากิจกรรมในห้องเสมอ
นอกจากอาชีพครูที่ครูกั้งรักแล้ว ครูกั้งเคยมีประสบการณ์เป็นไกด์นาเที่ยว สิ่งที่
ครูกั้งสนใจ คือ งานด้านการท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ครูกั้งจึงได้ลงทุนซื้อกล้องที่มีราคาแพง โดย
วางแผนในอนาคตไว้ว่า อาจจะซื้อรถตู้สักคันเพื่อทาอาชีพทัวร์ตามที่ตนเองชอบ โดยสายตาคน
ภายนอกอาจจะมองว่า ครูกั้งไม่ได้เป็นครูที่ดีนัก อาจจะด้วยประวัติเรื่องครอบครัวและเรื่องส่วนตัว
หลายเรื่อง แต่ในเรื่องการสอน การฝึกพัฒนาการเด็ก การจัดกิจกรรมให้เด็กครูกั้ง มักจะหาสิ่งดีๆ
มาให้นักเรียนเสมอ เช่น จัดทาสื่อต่างๆ ทาแผ่นเกมการศึกษา หรือหาอุปกรณ์การสอนที่มีราคา
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แพงมาให้นักเรียนในห้องได้ใช้ ซึ่งในเรื่องการสอนนี้ครูกั้งได้รับการยอมรับทั้งจากเด็กๆ ผู้บริหาร
และผู้ปกครองของนักเรียน
1.2 ก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.2.1 ด้านความรู้
1) วิชาชีพ
ครูกั้งไม่เคยมีความรู้ทางด้านการศึกษามาก่อน ดังนั้น ความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับการสอน พัฒนาการเด็ก ส่วนใหญ่ได้มาจากประสบการณ์ตรงจากการทางาน และการ
เลี้ยงลูกที่บ้าน และเคยเข้ารับการอบรมเรื่องการเขียนแผนการสอนมาบ้าง แต่ไม่ได้นาความรู้มาใช้
ประโยชน์ เพราะที่โรงเรียนไม่ต้องเขียนแผนการสอน
“เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการไม่เคยเรียนมาเลยเพราะไม่ได้จบ
ปฐมวัยเดิมเคยอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคยอบรมการเขียนแผนมาบ้าง
สอนแบบบูรณาการเป็นอย่างไร มีเทคนิคการสอนอะไรบ้าง แต่ไม่ค่อย
ได้นํามาใช้สอน เพราะเราใช้ประสบการณ์ที่เคยสอนเด็กมากกว่า”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2) การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
โดยอุปนิสัยส่วนตัวที่รักอิสระและประกอบกับครูกั้งเป็นคนที่ชอบทางาน
คนเดียว จึงไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนร่วมงาน แต่จากการสังเกตพบว่า ครูกั้งมีการพูดคุยอย่างมี
อัธยาศัยที่ดีกับผู้ปกครองที่มารับ ส่งเด็กที่โรงเรียน การสนทนาระหว่างครูกั้งกับผู้ปกครองส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปรวมทั้งเรื่องของเด็ก โดยไม่เคยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องการให้ผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเลย
“เป็นคนที่ไม่สนใจใคร รู้แต่ว่าใครมีหน้าที่อะไรต่างก็ทําหน้าที่กันไป”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)
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1.2.2 ด้านการปฏิบัติงาน
1) การจัดการเรียนรู้
ครูกั้งมีวิธีการสอนแบบดูแลเด็กเหมือนลูกหลานของตนเอง เพราะเคยมี
ประสบการณ์จากการทางานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเลี้ยงลูกของตนเอง จากการสังเกตการสอน
ของครูกั้งในช่วงก่อนการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ครูกั้งสอนเป็นเรื่อง ๆไปโดยไม่มีการบูรณาการ
สอน เช่น ให้เด็กร้องเพลงประกอบท่าทางในชั่วโมง Music and Movement ให้เด็กวาดภาพ
ระบายสีตามคาสั่ง ในชั่วโมง Art เป็นต้น ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีการสร้าง
บรรยากาศให้ห้องเรียนน่าอยู่โดยมีโมบาย ตกแต่ง Artwork ตามเสา หรือผนังห้อง
“หนูชอบตกแต่งห้องให้สวยงามเพราะเด็ก ๆชอบ เวลาเค้ามา
โรงเรียนเห็น แล้วจะตื่นเต้น ดีใจ เวลานอนมองดูเพดานก็เหมือนอยู่ใน
อวกาศ ครูเห็นมั้ยคะ (ชี้ไปที่เพดานหน้าห้อง) ทางนี้กลางวัน ทางนี้
กลางคืน (ชี้ไปที่เพดานหลังห้อง)”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2) การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูกั้งไม่เคยมีประสบการณ์ในการทางานกับผู้ปกครอง จึงไม่รู้ว่ามี
ประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไร และในความคิดของครูกั้ง คือ รู้สึก
เกรงใจผู้ปกครองถ้าหากครูไปขอร้องให้เข้ามามีส่วนร่วม และคิดว่าผู้ปกครองคงไม่มีเวลาขนาดนั้น
“ส่วนใหญ่เวลาที่ผู้ปกครองมาส่งก็จะเห็นว่าผู้ปกครองแต่ละ
คนเป็นคนทํางานหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ละคนท่าทางรีบร้อน คง
ไม่มีเวลาที่จะรวมกิจกรรมกับคุณครู เลยไม่กล้ารบกวนเวลาของ
ผู้ปกครอง”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

1.2.3 ด้านการปฏิบัติตน
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1) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูกั้งเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเหมือนเด็ก ทั้งท่าทาง การพูด น้าเสียง
ซึ่งสังเกตว่า เวลาครูกั้งอยู่กับเด็ก เด็กจะชอบเล่น หัวเราะ สนุกสนานกับครู บ่อยครั้งจะพบว่า ครู
กั้งชอบเลียนแบบเสียงเด็กพูดไม่ชัด นอกจากนี้ ครูกั้งยังยอมรับว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนและอยาก
ปรับปรุงลักษณะนิสัยของตนเองในจุดนี้
“ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขี้หงุดหงิดง่าย ใจร้อน

เจ้าอารมณ์

ถ้าได้ยินอะไรขึ้นมาจะไม่ฟังเหตุผล อารมณ์ขึ้นทันที ก็อยากเปลี่ยนนิสัย
ตัวเองอยู่เหมือนกัน เอาใจใส่ตัวเอง รู้จักตัวเองให้มากขึ้นว่าตัวเองเป็น
อย่างไร”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2) ศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครูกั้ง เคยทางานในอาชีพอื่นมาก่อน พอได้ลองมาเป็นครู ก็เกิดความรัก
ในอาชีพจึงได้มาเป็นครูจนถึงปัจจุบัน รู้สึกสนุกกับการสอนหนังสือ การตกแต่งห้องเรียน ทาสื่อการ
สอน ไม่เคยนึกถึงความสาคัญของวิชาชีพ หรือความมุ่งมั่นอยากพัฒนา ขอแค่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่
ละวันอย่างมีความสุขก็เพียงพอ
“เคยสอนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วเกิดความชอบในการ
เป็นครู เลยตัดสินใจว่า ต่อไปตัวเองจะเป็นครู ทั้งที่ไม่เคยเรียนด้านนี้มา
ก่อน แค่รู้สึกว่าชอบ”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2. จุดเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
หลังจากที่ผ่านการอบรมมาระยะหนึ่ง ครูกั้งลองให้เด็กฝึกออกมาพูดที่หน้าชั้นเรียน
เป็นครั้งแรก โดยจุดประสงค์ของครูกั้งคือยากให้เด็กกล้าแสดงออกและรู้จักการเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟัง
โดยเปิดโอกาสให้เด็กเล่าเรื่องอะไรก็ได้ จะพูดอย่างไรก็ได้
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“อยากให้เค้ากล้าพูดกับเพื่อน กล้าแสดงออก เราใช้หลายวิธี
ถามเค้า ชวนเค้าคุย ให้ออกมาพูดหน้าชั้น มาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิ
บอกให้เพื่อนตั้งใจฟัง แล้วบอกให้เค้าพูดเสียงดัง เค้าก็จะพูดออกเสียง
ไม่ชัด ไม่เคยเรียกเค้าออกมาพูดเลยจริงๆ เราก็กระตุ้นให้เค้าพูดต่อ
แล้วยังไงต่อคะ ถ้าเราไม่ถามว่าแล้วยังไงต่อเค้าก็จะไม่พูดอยู่เฉยๆ
เราไม่หัวเราะเยาะเค้าที่เค้าพูดไม่ชัด ถามไปเรื่อยและรอฟังว่าเค้าจะจบ
ยังไง ก็ชมเค้า แล้วบอกเด็กว่าไม่มีผิดไม่มีถูก ใครจะเล่าอย่างไรก็ได้
ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ แม้ว่าภาพที่เด็กเลือกมาเล่าจะเป็นภาพเหมือนกัน
เด็กสามารถเปลี่ยนเรื่องได้ บอกเด็กๆว่าเราไม่ต้องเล่าจากนิทานก็ได้
เราเล่าจากภาพก็ได้ เรื่องไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ ปกติเราจะใช้หนังสือ
ภาพเล่มใหญ่ แต่บางทีก็ใช้ท่าใบ้ให้เค้าพูดออกมาเอง บางทีไม่ได้ใช้
อะไรเลย เริ่มเล่าว่าเช้าวันหนึ่ง เด็กเค้าก็พูดต่อ คุณครูตื่นนอน เด็กเค้า
ก็จะคอยติดตามว่าเราจะทําอย่างไรต่อ เด็กๆทุกคนจะนิ่ง ไม่มียุกยิก
รอว่าเราจะทําอย่างไรต่อ ตอนแรกเค้าก็งง พอฟังไปสักพัก เค้าก็จะรู้ว่า
เราสมมุติ เรื่องอาจจะไม่ได้อะไรมากนักเพราะเค้ายังเล็กอยู่”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 5)

ระหว่างการอบรมครูโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ครูกั้งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความคิด
ความรู้สึกทีละเล็กละน้อย เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน และเด็ก

โดยเห็นความสาคัญของการทางาน

ร่วมกับผู้อื่นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเวลาที่อยู่ร่วมกับเด็กและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากสิ่ง
เหล่านั้น
“เมื่อก่อนรู้สึกว่าทํางานคนเดียวได้ไม่ต้องให้ใครมาช่วย ตอนนี้
เริ่มเปิดใจรับฟังผู้อื่นมากขึ้น เข้าใจผู้อื่น ทํางานได้อย่างราบรื่น กับเด็ก
เริ่มมองอย่างเข้าใจ ไม่ใช้คําถามว่าทําไม แต่พยายามเข้าใจ และหาทาง
ทําให้เด็กมีความความสุขเวลาอยู่กับเรามากกว่า ฟังเด็กมากขึ้น เวลา
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คุยกับเด็ก เด็กพูดกลับเราฟังมากขึ้น สังเกตว่าเด็กจะพูดมากขึ้นเมื่อเรา
รับฟังอย่างตั้งใจ แสดงให้เห็นว่าเขาไว้วางใจเรา มีอะไรเล่าให้เราฟัง
บอกหมด ที่บ้านมีอะไร วันนี้ม่าม๊าทําอะไรบ้าง ปะป๊าทําอะไรบ้าง”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 7)

ช่วงสุดท้ายของการอบรมครูโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ครูกั้งเริ่มรู้จักวิธีการบูรณาการและ
นามาใช้ในการเรียนการสอนและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจ
“เค้าไม่พูดแต่สติปัญญาเค้าไม่มีปัญหา รู้ได้อย่างไรว่า
สติปัญญาของเค้าไม่มีปัญหาทั้งๆทีเค้าไม่พูด ก็ลองดูด้วยการแยกสีบอล
ตะกร้าละ 10 ลูก ทําให้เค้าดูก่อน แล้วเทลูกบอลกระจายเต็มห้อง บอก
เค้าว่าเก็บใส่ตะกร้าได้ไหมคะ เค้าก็ทําได้ ถึงจะไม่พูดแต่เวลาปฏิบัติเค้า
ทําได้ ทั้งห้องเลย …เราก็คิดอยากทําแผนเกี่ยวกับเรื่องกําเนิดของเสียง
เพื่ออยากฟังเสียงเค้า ให้เค้าได้ออกเสียง อาจจะให้เด็กเป่าลูกโป่ง พอ
ลูกโป่งไม่ปิดปากมันก็จะมีเสียง ฟู่ เด็กก็จะเห็นว่าลูกโป่งมันมีเสียงฟู่ ให้
เค้าทําเสียงฟู่ เหมือนหลอกล่อให้เค้าออกเสียง ”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 11)

3. ผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู้
3.1.1 วิชาชีพ
ครูกั้งได้เรียนรู้จากการสังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญ ทาให้เกิดเป็นองค์
ความรู้
เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยที่สังเกต นามาสู่การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก โดยได้รับความรู้ในเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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“จากการอบรมทําให้เราเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กมากขึ้นจาก
การสังเกต รู้พัฒนาการเด็กในวัยนี้จากสถานการณ์จริง และคิดว่าเราจะ
สามารถเข้าใจพัฒนาการเด็กในระดับอื่น ๆได้ด้วยถ้าเราได้สังเกตอย่างที่
เขาเป็น”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.1.2 การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูกั้งได้เรียนรู้ความหมายของการทางานกับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้ปกครองจากการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น โดยไม่ตัดสิน และได้เรียนรู้วิธีการที่ให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมด้วยความสนับสนุนเต็มใจ
“ความรู้สึกเปลี่ยนไป อย่างครูพี่เลี้ยงที่ทํางานกับเรา เราจะเห็น
เหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานเรา เห็นความสําคัญกับเขามากขึ้น
ถ้าไม่มีเขาเราอาจจะเหนื่อยมากขึ้น และเรารับฟังเขามากขึ้น เปิดรับ
อารมณ์ ความรู้สึก จิตใจของเขา เราเปิดใจ เขาก็เริ่มเปิดใจและรับฟังเรา
มากขึ้น พูดคุยกันอย่างแฟร์ ๆ เข้าใจกันได้ดี ต่างก็รู้ลิมิตของกันและกัน
ไม่เกิดปัญหาในการทํางาน ส่วนผู้ปกครอง เราจะคิดว่า ลูกของเขาอยู่
กับเรา เราจะทําอย่างไรให้เขาไว้ใจเราดูแลลูกเขา มีสมุดสื่อสารคุยกัน
ทุกวัน บอกเล่าเรื่องราวของลูกเขาเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง ผู้ปกครองเห็น
ความใส่ใจและยินดีให้ความร่วมมือกับเราในการพัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.2 ด้านการปฏิบัติงาน
3.2.1 การจัดการเรียนรู้
ครูกั้งใช้วิธีการสังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญ มองเด็กอย่างที่เด็กเป็นโดยไม่
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เอาความคิดของตนเองมาตัดสิน จึงทาให้เรียนรู้วิธีการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม แสวงหาวิธีการ
ใหม่ๆมาใช้สอนเด็ก โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เปิดมุมมองใหม่ ๆในเรื่องของการสอน
และการจัดการชั้นเรียน
“การอบรมนี้ครูกั้งนําไปปรับใช้กับเด็กด้วย เพราะเรารู้สึกว่าเรา
ใจเย็นขึ้น เด็กก็เห็นแบบอย่างจากเรา เป็นการฝึกให้เด็กใจเย็นตามเรา
ได้ด้วยนะ อย่างเช่น เด็กอารมณ์ร้อนมาโรงเรียน เอาแต่ใจ โผงผาง ปา
ข้าวของ ครูพี่เลี้ยงจับมากอดยังไงก็ไม่ยอม ครูก็ปล่อย แต่ไม่ละเลย
พยายามพูดคุยกับเขา โดยไม่ถามสาเหตุว่าทําไม แต่จะชวนคุยอย่างอื่น
เรารู้สึกว่า เขาใจเย็นลง สงบลง และหยุดร้อง สังเกตเขาไปเรื่อย ๆ อย่าง
กิจวัตรประจําวัน เช่น ปูที่นอน ก็จะฝึกให้เด็กมีสมาธิได้ เช่น ครูกําลังถือ
ที่นอนวางเรียง จะใช้เทคนิคว่าให้เด็กมาช่วยกันหยิบหมอน โดยดูครูเป็น
แบบอย่างทําตามครูอย่างช้า ๆ ตอนนี้ทดลองทําอยู่ ทําวันละ

4 คน

ชวนเขามาปูที่นอนเหมือนชวนเขามาเล่น เรารู้สึกเด็กใจเย็นลง ทําตาม
ขั้นตอนเราช้า ๆ ไม่วิ่ง ไม่เหวี่ยงที่นอน รู้สึกว่าเราจัดการชั้นเรียนได้ยิ่งขึ้น
ดูแลเด็กได้ดีขึ้น ทําให้เขาใจเย็นได้ เมื่อก่อนจะใช้คําสั่งเด็ดขาดกับเด็ก
ใช้เสียงดัง แต่เดี๋ยวนี้จากการอบรมกับครูเกด ทําให้ใจเย็นลง และการ
สังเกตเด็กโดยไม่ตัดสิน เข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็น นํามาสู่การจัดการชั้น
เรียนที่ดีขึ้นในตอนนี้ค่ะ”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.2.2 การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูกั้งได้เรียนรู้วิธีการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สามารถ
หาวิธีการแก้ปัญหาของเด็กร่วมกับผู้ปกครองได้ ทาให้เกิดความรู้สึกดีทั้ง 2 ฝ่าย
“อย่างเรื่องการเลิกขวดนม เลิกใช้แพมเพอร์ส เราแสดงให้เห็น
ถึงความตั้งใจที่จะฝึกฝนลูกเขาผ่านสมุดสื่อสาร ผู้ปกครองก็จะตอบ
กลับมาดีทุกคนนะ เชื่อว่าที่ผู้ปกครองมีปฏิกิริยาดีกลับมาเป็นเพราะเรา
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รับฟังเขา เข้าใจเขา และปรารถนาดีกับลูกของเขาจริง ๆ อย่างกรณีเรื่อง
เลิกขวดนม คุณแม่น้องคนหนึ่งบอกว่าทําไมคุณครูบอกอยู่โรงเรียนดื่ม
นมกล่องได้ แต่อยู่ที่บ้านน้องยังติดดื่มนมจากขวดอยู่เลย ครูเลยไปเสริช
หาข้อมูลความรู้เรื่องเด็กติดขวดนมแนบลงสมุดสื่อสารเอาให้ผู้ปกครอง
อ่าน คุณแม่น้องตอบกลับมาดีมาก ขอบคุณคุณครูที่แนะนํา และเอาใจ
ใส่ค่ะ แล้วผู้ปกครองก็สนับสนุน ปฏิบัติตามให้ความร่วมมือกับครูโดย
ตลอดไม่มีปัญหา”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.3 ด้านการปฏิบัติตน
3.3.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูกั้งมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเข้าใจ
และมีความหมาย โดยตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้เด็กได้ซึมซับพฤติกรรมจากตัวเรา
“ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ใจเย็นขึ้น ถ้ามีเรื่องอะไรเข้าใจจะตั้ง
สติก่อนจะไม่เอาอารมณ์เข้ามา ใจเย็นลง ได้สติยั้งคิดก่อน ดูว่าอะไรคือ
สาเหตุ มองหาสาเหตุ จุดเริ่มต้นว่าอะไรถูกอะไรผิดก่อนที่เราจะตัดสินใจ
ทํา การดูแลเด็กก็เช่นกัน ตัวเราต้องมีสติยั้งคิด เช่น เด็กร้องไห้มา เราฟัง
เขาก่อน ถามเขาก่อน หนูรู้สึกเป็นยังไง หนูมาโรงเรียนหนูมีเพื่อนมั้ยคะ
เขาเริ่มหยุดร้องเพื่อจะตอบเรา แต่เราไม่ได้กังวลว่าต้องเงียบนะ อย่าร้อง
เมื่อก่อนเราจะใช้คําถามกับเด็ก ว่าร้องทําไม เดี๋ยวแม่ก็มารับ แต่เดี๋ยวนี้
เราไม่ใช้คําถามกับเด็ก และบอกกับเพื่อนร่วมงานว่าตอนนี้อย่าไปตั้ง
คําถามกับเด็ก เพราะคําถามเหล่านั้นไม่เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอะไร
กับเด็ก ตอนนี้เริ่มใจเย็นขึ้น แบบว่าพูดกับเด็กด้วยวิธีที่ใส่ใจเขาให้เขา
รับรู้ได้ว่าเราห่วงใยเขา ไม่ต้องห่วงกับการร้องไห้ ๆ ๆ เช่น วันนี้เราจะทํา
อะไรกันดีนะ เราจะไม่ใช้คําพูดตรงประเด็นว่าอย่าร้องนะ หยุดร้องนะ
ร้องทําไมน่ะ และบางทีก็ใช้วิธีกอดเค้า เด็กก็เงียบทันที พอเด็กเงียบเรา
ต้องเรียบดึงความสนใจต่อทันที ปรากฏเขาหันมาสนใจทํากิจกรรมกับ
เราทันที โดยที่เราไม่ไปย้ําว่า เห็นไหมหนูไม่ร้องไห้ จะไม่พูด แต่จะชมว่า
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เก่งมาก เมื่อก่อนจะใช้คําพูดเดิม ๆว่าเดี๋ยวมะม๊ามารับ อย่าร้องไห้นะ
พูดคําเดิม ๆเหล่านั้นก็รู้แล้วว่าไม่มีผลอะไรกับเด็ก เรารู้สึกว่าเราใจเย็น
ขึ้น เด็กก็เห็นแบบอย่างจากเรา เป็นการฝึกให้เด็กใจเย็นตามเราได้
ด้วยนะ”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.3.2 ศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครูกั้งเข้าใจถึงความหมายและคุณค่าของความเป็นครู นั่นคือ ความเป็น
แม่ ในบางครั้งอาจเป็นเพื่อนเล่นกับลูกได้ การดูแลเด็กนักเรียน ก็เปรียบเสมือนแม่ดูแลลูก ด้วย
ความรัก และความปรารถนาดี จึงถือเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง ศรัทธา
“เอาวิญญาณความเป็นแม่ของเราสวมเข้ามา นี่เราไม่ใช่ครูนะ
ถ้าไม่มองถึงวิชาการ เราแค่ทําตามบทบาทของเราให้ดีที่สุด นี่ไม่ใช่
บทบาทครูอย่างเดียว ต้องคิดว่าพวกเขาเป็นลูกเรา หรือเป็นเพื่อนกัน
เช่น พาไปเล่นสไลเดอร์ จะไม่ใช้คําพูดว่า เล่นดี ๆนะลูก แต่จะขึ้นไปเล่น
กับเด็กเลย ชวนมาเล่นกัน 123 เราไปเล่นกับเด็กเลย เพื่อนร่วมงานยัง
แซวเราว่าเราเล่นเหมือนเด็กเลย แต่ที่เราทําเราต้องการสร้างความ
ไว้วางใจกับเด็กว่าเราคือเพื่อนของเขา”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูกั้ง สรุปได้ดังแผนภาพที่ 8
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แผนภาพที่ 8 สรุปการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูกั้ง

ครูกั้งมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพในทางที่ดีขึ้นทุกด้านโดยเฉพาะ
ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้นถึง 3 ระดับ ส่วนด้านวิชาชีพ ด้านการทางานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการสร้างความร่วมมือและด้านความศรัทธาต่อวิชาชีพ
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 2 ระดับ
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การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูม่อน
1. ข้อมูลพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.1 ประวัติ บุคลิกลักษณะ และนิสัย
ครูม่อน อายุ 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่ง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เอกวิชาวัดและประเมินผล ทางานเป็นครูอนุบาลมา 6 ปี มีประสบการณ์
สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 3 ครูม่อนเป็นคนรูปร่างสูงโปร่ง ท่าทาง
คล่องแคล่ว เป็นคนจริงจัง ถ้าจะทาอะไร ต้องทาให้สาเร็จ มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่นขยันศึกษา
หาความรู้อยู่เสมอ เป็นคนชอบจัดกระทาสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตามความคิดของตัวเอง
แรงบันดาลใจที่ทาให้ครูม่อนอยากมาเป็นครู เพราะเมื่อสมัยเด็กๆ เคยเรียนวิชา
คณิตศาสตร์กับครูคนหนึ่งซึ่งดุมากๆ และชอบตีเด็ก จึงตั้งใจว่า ถ้าตนเองโตขึ้นก็จะมาเป็นครูที่
เข้าใจเด็กมากที่สุด พยายามฝึกพัฒนาการให้นักเรียนเป็นไปตามที่ศักยภาพเขาสามารถทาได้
เมื่อมาเป็นครู ครูม่อนเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี เวลาที่เด็กคนไหน
ร้องไห้ ครูม่อนจะรีบเข้าไปปลอบโยน โดยการอุ้ม หรือถ้าขณะที่กาลังสอนอยู่มีเด็กไม่สนใจ ครู
ม่อนจะบอกพี่เลี้ยงให้นั่งประกบอยู่ข้างๆ แสดงให้เห็นถึงการเป็นคนช่างสังเกต และใส่ใจผู้อื่น
ในขณะปฏิบัติงาน การสอนนักเรียนจะค่อยๆอบรมและบอกนักเรียนทีละอย่าง โดยการสอน
ระดับเตรียมอนุบาลจะสอนให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองให้มากๆ เช่น ฝึกรับประทานอาหาร ฝึก
ขับถ่าย เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต
ครูม่อนเวลาทางานจะค่อนข้างเจ้าระเบียบ เวลาทางานจะค่อนข้างจริงจัง พูด
ตรงๆ ในสิ่งที่ตนเองคิด บางครั้งคนรอบข้างจะไม่ค่อยเข้าใจ ทาให้เกิดปัญหาทะเลาะกันเป็น
บางครั้งบางคราว แต่ทุกอย่างก็สามารถคลี่คลายไปได้เมื่อได้มีการพูดคุยกันกับผู้อื่นอย่างจริงจัง
และพยายามเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นทาไป
ครูม่อนเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรสูง เมื่อมีสิ่งใดที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพครูม่อนจะเข้าร่วมทุกๆครั้ง และเมื่อใดที่โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือต้องการความ
ช่วยเหลือในเรื่องใดๆ ครูม่อนจะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ถึงแม้ว่าตอนนี้
ครูม่อนจะยังไม่ได้เรียนในสายวิชาชีพครู แต่ก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในอนาคตจะศึกษาต่อในระดับ
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ปริญญาโท ทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับเด็ก แต่ในเวลานี้อยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มในด้านการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนสองภาษาได้
ดีขึ้น
1.2 ก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.2.1 ด้านความรู้
1) วิชาชีพ
ครูม่อนเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กมา
ตั้งแต่สมัยเรียนระดับปริญญาตรี เมื่อได้มาเป็นครู ความรู้เหล่านั้นเหมือนถูกแยกออกจากการ
ปฏิบัติ ทาให้บางครั้ง ครูม่อนอาจจัดการเรียนรู้โดยไม่ได้คานึงถึงพัฒนาการเด็กเท่าที่ควร แต่จะใส่
ใจในเรื่องของสุขภาพอนามัย ความสะอาดมากกว่า
“เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก แต่ก่อนจะมองเด็กอย่างผิวเผิน
และตัดสินว่าทําไมเด็กคนนี้เป็นอย่างงี้ ไม่ใช่คนที่ละเอียดอ่อน ที่จะมา
ใส่ใจกับเรื่องของจิตใจของเด็กนัก เป็นคนใจร้อน

แต่จะใส่ใจในเรื่อง

ความสะอาดมากกว่าเรื่องของจิตใจ”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2) การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูม่อนเป็นครูประจาชั้นที่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแลเด็ก 2 คน การทางานกับ
พี่เลี้ยงทั้งสองคนนั้น เป็นลักษณะการบอกหรือสั่งให้ทางานตามที่ครูม่อนต้องการ ซึ่งทาให้มีการ
โต้เถียงกันบ่อยครั้ง ทาให้การทางานร่วมกันไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
“เฉย ๆ ไม่รับฟัง มีการกระทบกระทั่ง โต้แย้ง เถียงกันบ่อย ๆ”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)
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1.2.2 ด้านการปฏิบัติงาน
1) การจัดการเรียนรู้
ครูม่อนใช้แผนการสอนสาเร็จรูปของโรงเรียน โดยไม่ได้คานึงถึงเรื่อง
การบูรณาการการสอน และผู้เรียนเป็นสาคัญ
“สอนตามแผนของโรงเรียน มี Worksheet ในแต่ละวิชา ไม่ได้
คํานึงถึงการบูรณาการ แต่ก็รู้นะคะว่าเด็กเล็กควรสอนแบบบูรณาการ
แต่ครูก็ทําตามแผนของโรงเรียนเป็นหลัก”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2) การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูม่อนยอมรับว่ามีปัญหากับผู้ปกครองมาก ไม่เข้าใจปัญหาของ
ผู้ปกครอง ทั้งที่ตัวครูม่อนเองคิดว่าตนเองดูแลลูกของเขาเป็นอย่างดีแล้ว บางครั้งผู้บริหารต้องเข้า
มาช่วยเจรจาระหว่างครูม่อนกับผู้ปกครอง ทาให้ครูม่อนรู้สึกเสียใจที่ถูกตาหนิ ทั้งที่คิดว่าเราทาดี
ที่สุดแล้ว ส่วนกับพี่เลี้ยงในห้องครูม่อนก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกัน ต่างคนต่างทางาน ต่างคนต่าง
แก้ปัญหา ดังนั้น ความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กจึงมีช่องว่างเกิดขึ้น
“ผู้ปกครองมีปัญหาเยอะ ไม่ค่อยเข้าใจปัญหาของผู้ปกครอง
ส่วนครูผู้ช่วย เราไม่เคยพูดในเรื่องการทํางาน ต่างคนต่างทํางาน ไม่ค่อย
ได้คุยกัน เวลามีปัญหาเกิดขึ้นต่างคนต่างก็แก้กันเอง”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

1.2.3 ด้านการปฏิบัติตน
1) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูม่อนรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนใจร้อน ไม่ยอมรับฟังผู้อื่น แม้กระทั่งเวลาสอน
เด็กจะไม่ให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็น ใช้คาถามปลายปิดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ได้คานึงถึงว่า
พฤติกรรมของครูจะมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างไร
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“เรายังไม่ได้รู้ ไม่ได้ลึกซึ้ง ไม่ได้ตั้งใจฟังเด็กที่แบบว่า ในขณะที่
เราพูด เราก็ไม่ได้ตั้งใจฟังที่เค้าตอบคําถามเรา บางครั้งเราก็ไปตัดสินเค้า
เลย ว่าอย่างนี้ไม่ถูกนะ เป็นคนใจร้อน ไม่คํานึงถึงผลที่ตามมาว่าเราจะ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กหรือไม่”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2) ศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครูม่อนทางานเป็นครูมา

6 ปี มีการเปลี่ยนตาแหน่งครูประจาชั้นทุกปี

ภาระที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างหนัก ทาให้ไม่เคยคิดถึงคุณค่าและความศรัทธาในวิชาชีพครูสัก
เท่าไร เนื่องจากต้องทางานที่รับผิดชอบให้เสร็จในแต่ละวัน
“เราทําหน้าที่ของเราไปเรื่อย ๆ ไม่ได้คํานึงถึงว่าวิชาชีพครูนั้น
เป็นยังไง ดีไหม ครูม่อนรู้อย่างเดียวว่าเหนื่อยค่ะ”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2. จุดเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
ครูม่อนชอบทากิจกรรมสุนทรียสนทนาเป็นพิเศษ เพราะโดยปกติจะเป็นคนทาแต่งาน
โดยไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์พูดคุย หรือรับฟังเพื่อนร่วมงานสักเท่าไหร่ เมื่อครูม่อนได้มีโอกาสมา
อบรมครั้งนี้ จึงรู้สึกประทับใจกิจกรรมสุนทรียสนทนามากเพราะได้สะท้อนความคิดความรู้สึกของ
ตัวเอง โดยมีเพื่อนรับฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดแย้ง ครูม่อนจึงนาวิธีการฟังอย่างลึกซึ้งไปใช้กับพี่เลี้ยงทั้ง
2 คนที่ไม่เคยได้คุยและรับฟังความคิดเห็นของพวกเขามาก่อน เพราะที่ผ่านมาครูม่อนจะทาหน้าที่
สั่งการและให้เขาปฏิบัติตามเท่านั้น เมื่อครูม่อนเริ่มเปิดใจรับฟังอย่างลึกซึ้ง ก็เริ่มรู้สึกดีกับตัวเอง
และเพื่อนร่วมงานก็รู้สึกดีกับครูม่อน ทาให้การทางานร่วมกันราบรื่นขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก และ
ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้น ซึ่งการฟังอย่างลึกซึ้ง ครูม่อนไม่ได้ใช้เฉพาะกับพี่เลี้ยงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
คนอื่น ๆรอบตัวครูม่อน ทั้งเด็ก ผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน หรือคนในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งเป็นผลให้
ตัวครูม่อนมีความเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
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“เปิดใจกว้าง เราเป็นคนใหม่เราอยู่ที่ใดก็ได้ ปัญหามีให้แก้
เราไม่ได้ถามเปิดรับฟังปัญหาทุกปัญหา มีคําถามมา ทําทุกอย่างรับฟัง
ทุกปัญหา รับฟังเขาเปิดใจกว้างแต่ก่อนขี้โวยวาย ใช้วิธีการฟังนี่แหล่ะ
มาปรับใช้ รับฟังผู้อื่น รับฟังเขาเยอะๆ ถ้ารับฟังเขาเราจะแก้ปัญหาได้
เร็วขึ้น เห็นทางแก้ปัญหาได้ดีขึ้น มีคนมาบอกเรา เช่น ตะกร้าไม่มี ถุง
ขยะไม่มีเอาตรงไหน เราก็นิ่งยังไม่ตอบโต้ ตอนนี้ก็กําลังฝึกใช้ เราก็นิ่ง
ไม่ตัดสิน และหยุดฟัง คิดว่าใช้ได้ในอีกระดับหนึ่ง ถ้าเขาแรงมาเราแรง
กลับมันคงไม่ได้”
“สุนทรียสนทนาเป็นกิจกรรมที่ประทับใจมากค่ะ เพราะมีการ
สะท้อนคิด ใคร่ครวญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้นํามาใช้ในชีวิตจริงด้วย
ค่ะ ทําให้ตัวเองเริ่มเปิดใจ เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ปรับบทบาทของตัวเอง
เวลามีเรื่องมากระทบสามารถจัดการได้ดีขึ้นค่ะ"
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 8)

3. ผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู้
3.1.1 วิชาชีพ
หลังจากการอบรม ครูม่อนได้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเด็กโดยการสังเกต
เด็กอย่างลึกซึ้ง ทาให้มองเห็นธรรมชาติของเด็ก ซึ่งจากเดิมไม่เคยมองเด็ก แต่ได้ไปจัดกระทาในสิ่ง
ที่ตัวเองคิดว่าดีกับเขาแล้ว และจากการเข้าใจธรรมชาติของเด็กนั้น ทาให้ครูม่อนคานึงถึงผู้เรียน
เป็นสาคัญในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเขาอย่างเหมาะสม และได้ออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้แผนสาเร็จรูปของโรงเรียน อีกทั้งได้ความรู้ในเรื่อง
การเขียนแผนการสอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
“เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมากขึ้น มองเค้าอย่างลึกซึ้ง
ปรับตัวเราเข้าหาเค้า ดีขึ้น มีความรู้สึกโอบอ้อมอารี คํานึงถึงผู้เรียนเป็น
สําคัญมากขึ้น เรารู้แล้วว่าเราจะยึดเราเป็นหลักไม่ได้ ต้องเอาเค้าเป็น
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หลักด้วย นอกจากนี้ยังได้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าเขียนอย่างไร เพราะเมื่อก่อนมีแผน
สําเร็จอยู่แล้วไม่เคยเขียนเอง ต้องขอบคุณครูเกดมากเลยที่มาให้ความรู้”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.1.2 การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
จากเดิมที่ครูม่อนเป็นคนชอบสั่งหรือบอกให้ทา โดยไม่ได้คานึงถึงผู้อื่นว่า
เขารู้สึกอย่างไร ทาให้การทางานร่วมกันไม่ราบรื่น แต่ภายหลังจากการอบรม ครูม่อนได้ฝึกฝน
ตัวเองใหม่โดยการฟังอย่างลึกซึ้ง นาไปใช้กับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ปกครอง ทาให้เกิดความรู้สึก
และมุมมองที่เปลี่ยนไปในการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
“ตอนนี้บอกได้เลยว่า เป็นคนรับฟังคนอื่นมากขึ้น ฟังแล้วเอา
มาคิด ไม่ได้ตัดสินคนพูด คือ ปัญหามีไว้แก้ เราไม่โต้เถียง เราจะแขวน
ความคิดของเราไว้ก่อน นําไปใช้กับทั้งผู้ช่วย และผู้ปกครอง ทําให้เรา
รู้สึกว่าความขัดแย้งลดลงหรือแทบไม่มีเลย การทํางานไม่สะดุด อาจเป็น
เพราะใจของเราเปิดรับมากขึ้น”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.2 ด้านการปฏิบัติงาน
3.2.1 การจัดการเรียนรู้
ครูม่อนมีการปรับวิธีการสอนที่แตกต่างจากเดิม หรือแผนสาเร็จรูปที่ใช้
อยู่ประจา เนื่องจากการสังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญทาให้ครูม่อนเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น จึงอยากจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเด็กอย่างแท้จริง ครูม่อนได้
ดาเนินการเขียนแผนการสอน และลงมือสอนด้วยตัวเอง ทาให้รู้สึกภูมิใจและมีความสุขที่เห็นเด็ก
ๆชอบเรียนรู้
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“มีการปรับวิธีสอนที่แตกต่างจากเมื่อก่อน คือ เราจะหาวิธีสอน
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ และเข้าใจเด็กมากขึ้น อย่างเช่น จากเดิมจะ
เปิดเพลงให้เด็กร้องตาม ตอนนี้จะร้องเพลงเองให้เด็กฟัง เด็กชอบ สนุก
และนิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะ รู้สึกว่าลองเปลี่ยนมาร้องสดแทน เด็กนิ่งเงียบ
ฟังอย่างตั้งใจมากเลย และยังทําท่าทางประกอบไปด้วย เช่น ร้องเพลง
ผีเสื้อ เพลงไปโรงเรียน ทําท่าทางตามหมดเลย ทุกวันนี้ถึงแม้งานจะ
เหนื่อยแต่เห็นรอยยิ้มของเด็กอย่างนี้ครูม่อนก็มีความสุข เราก็จะใช้การ
สังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญแล้วนําไปลองปรับการสอนดู ได้เทคนิคการ
สอนใหม่ ๆเยอะเลย รู้สึกสนุกกับการสอนมากขึ้น ชอบที่ได้อบรมในครั้ง
นี้ ได้ฝึกการเขียนแผน จากที่ไม่เคยเขียนแผนเลย รู้สึกว่าสิ่งที่เมื่อก่อน
เราเรียนมามันยังไม่ลึกเท่ากับที่เรามีประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้
ต้องขอขอบคุณมาก มีความสุขมากค่ะ ถ้ายังไงมีอะไรใหม่ ๆมาสอน
พวกหนูอย่างลืมพวกหนูนะคะ”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.2.2 การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูม่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยง
ผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน เพราะตัวครูม่อนได้เปิดใจรับฟังยอมรับความคิดของพวกเขาโดยไม่
ตัดสิน และแขวนความคิดไว้ก่อนเมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้ง ทาให้ครูม่อนได้คุยกับเพื่อนร่วมงาน
มากขึ้น เข้าใจผู้ปกครองมากขึ้น มีความสัมพันธ์อันดี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาเด็กต่อไป
“ความคิดเห็นของผู้ปกครองในสมุดสื่อสาร ตอนนี้เราพยายาม
อ่านอย่างตั้งใจ และทําความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการสื่อสาร โดย
ไม่ตัดสินผิดหรือถูก

เวลาเขียนตอบกลับจะเขียนตรงประเด็นไปเลย

จากนั้นไม่มีคําถามจากผู้ปกครอง รู้สึกว่าใจเราเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ปกครองมากขึ้น รู้สึกอบรมแบบนี้ดีมากเลยค่ะ ถ้ามีอีกอยากอบรม
อีกจัง ตอนนี้ก็ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น เค้าก็กล้าคุยกับเรามากขึ้น
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อะไรที่เค้าไม่รู้เราก็จะตอบ จะแนะนําให้เค้าเข้าใจ ถ้ายังไม่เข้าใจ เค้าก็
จะถามเรา เราจะได้พูดคุยกันมากขึ้น”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.3 ด้านการปฏิบัติตน
3.3.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ
จากการที่ครูม่อนที่ฝึกการฟังผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง มีสติรู้ตัว รู้ว่ากาลังคิดอะไร
และแขวนความคิดไว้ได้โดยไม่ตัดสินผู้อื่น ทาให้ครูม่อนกลับมามองที่ตัวเองว่า ตัวเรานั้นควร
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก และได้พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมาจากจิตใจของ
เราที่เปิดใจ มองเห็นสิ่งต่าง ๆตามจริงโดยไม่ตัดสิน ทาให้เราเป็นคนอ่อนโยน และเมตตา
“เป็นคนใจเย็นลง รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ไม่ไปขัดแย้ง
รู้ตัวมากขึ้นว่าจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน เด็กทุก
คนดูเราเป็นตัวอย่างในการยิ้ม พูด ทําท่าทางต่าง ๆ เด็กจะจําไปทําที่
บ้านได้ บางครั้งเราเผลอทําท่าโกรธเด็กก็จะทําตาม บางครั้งเด็กเอา
คําพูดดี ๆที่มาจากเราเอาไปเล่าให้พ่อแม่ฟัง รู้สึกว่าเราได้พัฒนาด้าน
จิตใจดีมาก เข้าใจว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจ อย่างแบบว่าเราเห็นคนอื่นมีความ
ทุกข์มา เราไม่ได้ตัดสินเค้า รับฟัง และคิดไปด้วย ว่าถ้าเกิดเป็นเราเองจะ
เป็นยังไง แต่ก่อนช่างมัน ใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างเค้า อย่างเมื่อวันศุกร์
น้อง (ครูพี่เลี้ยง) ไม่สบาย ไม่มาทํางาน และไม่โทรมา ถ้าเป็นเมื่อก่อน
หนูจะสงสัยว่าจริงหรือเปล่าและพูดนินทากับคนอื่น แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่พูด
และคิดว่าเค้าอาจไม่สบายจริง ๆ เพราะตัวเองเคยไม่สบายเหมือนกัน
และก็มีคนอื่นมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็บอกไปว่าน้องเค้าไม่สบาย จบ
และพอวันจันทร์น้องเค้าก็มาทํางานปกติ บอกว่าไม่สบายท้องเสีย เราก็
รับฟัง คิดใคร่ครวญ ใครพูดให้ร้าย เราไม่ส่งเสริม แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะ
ร่วมให้ร้ายไปด้วย เดี๋ยวนี้เรารู้สึกได้พัฒนาจิตใจเราไปด้วย ชอบมาก
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ตอนทําสุนทรียสนทนา เวลาเรานั่งพูดกันโดยไม่ต้องขัดแย้ง ใครจะพูด
ขึ้นมาก่อนก็ได้ จะชอบช่วงนี้มาก คือเราได้คิด เหมือนกับธรรมะเลย เรา
ได้คิดแตกฉานจนทําให้เราใจเย็นลง
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.3.2 ศรัทธาต่อวิชาชีพ
หลังการอบรม ครูม่อนมีความรู้สึกดีเกี่ยวตัวเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนมุมมองให้เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ไม่เคยรู้สึกเพราะทา
หน้าที่ไปวัน ๆ
“เรารู้แล้ว่าคุณค่าและความภาคภูมิใจของวิชาชีพ เรารู้สึกดี
ขึ้น มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีขึ้น เป็นคนใจเย็นขึ้น”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูม่อน สรุปได้ดังแผนภาพที่ 9
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แผนภาพที่ 9 สรุปการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูม่อน

ครูม่อนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้นถึง 3 ระดับ ส่วนด้าน
วิชาชีพ ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และด้านความศรัทธาต่อวิชาชีพเพิ่มขึ้น 2
ระดับ
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การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูป๋อม
1. ข้อมูลพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.1 ประวัติ บุคลิกลักษณะ และนิสัย
ครูป๋อม อายุ 33 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างจังหวัด
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นครูอยู่ในโรงเรียนปัจจุบันมา 10 ปี แต่ได้สอนระดับชั้นอนุบาล 3 ปี
คือระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 นอกนั้นครูป๋อมจะได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจาห้องสมุดบ้าง อยู่ฝ่าย
สื่อบ้าง หรือวัดและประเมินผลบ้าง ครูป๋อมมีรูปร่างสูงปานกลาง ค่อนข้างอวบ ผมยาว บุคลิก
ภายนอกจะเป็นคนนิ่งๆ เดินช้าๆ ไม่ชอบอะไรเร็วๆ มีเพื่อนสนิทในโรงเรียนคือครูมา ซึ่งเป็นเพื่อน
กันตั้งแต่สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างจังหวัด
ครูป๋อมเป็นคนเงียบๆ ขรึมๆไม่ค่อยพูด เพราะพูดไม่เก่ง คิดว่าคนอื่นฟังตัวเองพูด
ไม่รู้เรื่อง เลยไม่ค่อยได้พูดแสดงความคิดเห็นของตัวเองเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ฟังมากกว่า
เวลาอยู่กับเด็กค่อนข้างดุโดยเฉพาะกับเด็กที่อยู่ไม่นิ่ง ไม่เชื่อฟัง ครูป๋อมจะใช้วิธี Timeout แยกเด็ก
ออกมาจากกลุ่ม เวลาพูดปกติเสียงนุ่ม เบา แต่เวลาอยู่กับเด็กใช้เสียงดัง หนักแน่น ครูป๋อม
ค่อนข้างเปลี่ยนบทบาทในการทางานบ่อย แต่สามารถยอมรับและเข้าใจในเหตุผลของผู้บริหาร
แม้ว่าบางครั้งอาจรู้สึกไม่ดีที่ถูกเปลี่ยนตาแหน่ง แต่ก็อดทน และปฏิบัติตามคาสั่งได้โดยไม่เกิด
ความขัดแย้ง
ถึงแม้ครูป๋อมจะเป็นคนที่นิ่งๆ ไม่ค่อยมีปากเสียงกับใคร แต่ครูป๋อมก็เป็นคนที่ใส่
ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง บางครั้งก็นากลับมาคิดย้าซ้าทวนทาให้ตนเองต้องเครียดและเป็น
กังวล ครูป๋อมเป็นคนที่มีความรู้แต่ขาดความมั่นใจในตนเองทาให้ไม่ค่อยกล้าคิดและตัดสินใจใน
เรื่องใดๆ เพราะกลัวความผิดพลาด แต่สิ่งที่ครูป๋อมมี คือ ครูป๋อมเป็นคนยิ้มง่าย และมีน้าใจชอบ
ช่วยเหลือผู้ที่กาลังเดือดร้อน
ปัจจุบันครูป๋อมได้ไปรับหน้าที่เป็นครูบรรณารักษ์ที่ห้องสมุด ซึ่งครูป๋อมได้เป็น
คุณครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีของครูรุ่นน้อง โดยเฉพาะในเรื่องของความตรงต่อเวลา ความเสียสละ
ในการมาทางานโดยไม่เคยขาด ครูป๋อมมีความซื่อสัตย์ และทางานเป็นระบบได้ดี ผู้บริหารให้ครู
ป๋อมทาสิ่งใดครูป๋อมจะรีบทาให้ในทันทีโดยไม่เกี่ยงงาน ถ้าคุณครูห้องใดลาป่วยหรือลากิจไปข้าง
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นอก ครูป๋อมจะได้รับการไหว้วานให้ไปช่วยดูแลนักเรียนในห้องนั้นให้ ซึ่งครูป๋อมก็สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างดีโดยไม่ขาดตกบกพร่อง
1.2 ก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.2.1 ด้านความรู้
1) วิชาชีพ
ครูป๋อมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนรู้ เข้าใจในเรื่องพัฒนาการ
ของเด็กมาในระดับหนึ่งจากที่เคยเรียนมาในระดับปริญญาตรี แต่พอได้มาทางาน และเข้าสู่ระบบ
ของโรงเรียน ที่มีรูปแบบการสอนเฉพาะค่อนข้างสาเร็จรูป ทาให้ครูป๋อมไม่ได้ใช้ความรู้ในด้านการ
สอน และละเลยใส่ใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก และเรื่องการเขียนแผน
“พัฒนาการเด็กรู้มาจากที่เคยเรียนมา สอนเด็กแบบสอน ๆไป
เราไม่ได้ใส่ใจพัฒนาการเด็ก เคยเขียนแผนมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือ
เปล่า”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2) การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูป๋อมมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร เวลาพูด คนฟังมักฟังไม่รู้เรื่อง
เข้าใจยาก ทาให้การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ราบรื่นเท่าที่ควร และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่
ผู้บริหารเข้าใจปัญหาของครูป๋อม จึงพยายามเปลี่ยนตาแหน่งงานให้ครูป๋อมไม่ต้องทางานกับผู้อื่น
มากนัก ตัวครูป๋อมก็เข้าใจปัญหาของตัวเองเป็นอย่างดี
“ครูป๋อมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งค่ะ เรารู้ตัวเลยไม่อยากพูดคน
ที่ทํางานกับเราเขาก็เข้าใจเรา การทํางานกับคนอื่นก็ไม่ปัญหานะคะ เรา
ไม่พูด แต่ก็ทํา อยากให้ทําอะไรก็ทําค่ะ”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)
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1.2.2 ด้านการปฏิบัติงาน
1) การจัดการเรียนรู้
ด้วยความที่ครูป๋อมมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร แต่เมื่อต้องมาสอนเด็กจึง
พยายามพูดให้เด็กเข้าใจ พูดซ้า ๆ เพื่อให้เด็กทาตามให้ถูกต้อง เลยกลายเป็นครูที่เอาแต่พูดโดยไม่
ฟังเด็ก
“จะเป็นคนที่สอนแบบให้เด็กพยายามเข้าใจเรา ฟังเราให้มาก
ทําให้ถูก”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2) การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูป๋อมเป็นคนเงียบ ๆ ซึ่งครูในโรงเรียนส่วนใหญ่จะรู้กันว่าครูป๋อมพูดไม่
เก่ง แต่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้ปกครองนั้นค่อนข้างดี เพราะครูป๋อมเป็นคนที่รับฟัง
ความคิดคนอื่น แต่ถึงอย่างไรก็ดี ครูป๋อมยอมรับว่าตนเองก็ไม่ใช่ผู้ฟังที่ดี แต่จะเป็นคนที่ฟังเอา
เหตุผลอย่างเดียวมากกว่า บางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดคนพูด แต่ไม่แสดงออก ด้วยบุคลิกลักษณะของ
ครูป๋อมจึงไม่คานึงถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
“เรายังไม่รู้ว่าการฟังผู้อื่นเราควรคิดและวิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ก่อน ส่วนใหญ่จะถามเอาเหตุผล ไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเอา
เหตุผลอย่างเดียว”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

1.2.3 ด้านการปฏิบัติตน
1) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูป๋อมมีบุคลิกลักษณะภายนอกนิ่ง ๆ สุขุม เรียบร้อย ถือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับผู้ที่พบเห็น เป็นคนที่ปรับตัวง่าย ยอมคน จึงไม่ค่อยมีปัญหาใด ๆกับใคร
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2) ศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครูป๋อมยังไม่เคยคิดถึงคุณค่าในวิชาชีพครู เพราะทาหน้าที่ของตัวเองใน
แต่ละวันโดยไม่สนใจในเรื่องนี้มาก่อน
2. จุดเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
แม้ว่าครูป๋อมจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ในเวลาที่ต้องเป็นผู้ฟัง ครูป๋อมเป็นคนที่รับฟัง
ผู้อื่นเป็นอย่างดีและค่อนข้างยอมรับในเหตุผลของผู้พูด นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะปรับตัวได้ตลอดเวลา
“ฟังอยู่เหมือนกัน ฟังจากคนรอบๆข้าง ฟังในสิ่งใหม่ๆ
ยกตัวอย่างผู้บริหารเรียกมาคุยจะเปลี่ยนตําแหน่งให้เหมาะสม ไม่ได้เป็น
ครูประจําชั้น ให้เป็นครูสอนห้องสมุดแทน ก็ถามเค้าว่าทําไม เค้าก็พูด
ออกมา ก็ตั้งใจฟังเค้า ก็ยอมรับอยู่เหมือนกันในสิ่งที่เค้าพูด ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องทําใจยอมรับในสิ่งที่ทําอยู่ ตั้งแต่ที่เข้าทํางานมาก็
มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ทุกคนทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงหมด ไม่ใช่
แค่ป๋อมคนเดียว”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 5)

ครูป๋อมเป็นคนเงียบ ๆ ไม่แสดงความรู้สึก ถ้าไม่ถามก็ไม่พูด และไม่ค่อยเปิดเผย
ความรู้สึกให้คนอื่นฟัง แต่ด้วยวิธีการอบรมในลักษณะนี้ เปิดโอกาสให้ครูป๋อมได้พูดมากขึ้นกว่า
ปกติ และการทาสุนทรียสนทนาก็ทาให้ครูป๋อมมีความกล้าที่จะพูดมากขึ้น และรู้สึกดีกับทั้งตัวเอง
และผู้อื่น
“ครูป๋อมรู้สึกดีที่คนตั้งใจฟังเรา แม้ว่าเรารู้ตัวว่าอาจพูดไปแล้ว
ทําให้คนฟังไม่รู้เรื่อง เลยกลายเป็นคนติดนิสัยพูดซ้ํา ๆ”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 8)
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หลังจากผ่านการอบรม ครูป๋อมมีความคิดที่อยากจะเขียนแผนการสอนตามที่
ตนเองได้รับความรู้มา และเข้าใจขั้นตอนของการสอนรวมไปถึงการเล่านิทานว่าไม่ใช่เพียงเล่า
นิทานไปจนจบเล่มเท่านั้นแต่ต้องทาให้ผู้ฟังเข้าใจว่าเริ่มต้นเป็นอย่างไร เนื้อหาคืออะไรและสุดท้าย
ตอนจบคืออะไร
“อยากทําแผนแบบที่ครูเกดบอก ไม่ใช่เล่านิทานเฉยๆ แต่เล่านิทาน
แล้วบอกองค์ประกอบของหนังสือ...ก็รู้ว่าแผนต้องมีขั้นนํา ขั้นสอน ขั้น
สรุปก็คิดว่าควรจะถามครูประจําชั้นเหมือนกัน ว่าเค้าสอนอะไรแล้วก็หา
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสอนมาไว้ให้เด็ก...บางทีเด็กอาจจะ ไม่รู้ว่าจะ
อ่านเล่มไหนก็แนะนํา
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 11)

3. ผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู้
3.1.1 วิชาชีพ
ครูป๋อมได้เรียนรู้เรื่องพัฒนาการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก โดยการสังเกตอย่างลึกซึ้ง ทาให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่เคย
ศึกษาในอดีต และเข้าใจอย่างมีความหมายมากขึ้น พัฒนาการเด็กจากตาราที่เคยเรียน นามาสู่
ชีวิตจริงที่เปลี่ยนจากตารามาเป็นการศึกษาจากตัวเด็ก ทาให้ครูป๋อมเข้าใจเหตุผลและที่มาของ
พัฒนาการและการเรียนรู้ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนนั้นควรเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยัง
ได้ความรู้ในการเขียนแผนการสอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา นาไปใช้ประโยชน์ในภายหน้า
“จากการอบรมช่วยเสริมให้เรารู้พัฒนาการเด็กมากขึ้น
คํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญมากขึ้นโดยใส่ใจในพัฒนาการอย่างลึกซึ้งมาก
ขึ้น รู้แล้วว่าการเขียนแผนที่ถูกต้องและเขียนให้สอดคล้องกันทําอย่างไร
จากที่ครูเกดแนะนํา ทําให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)
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3.1.2 การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูป๋อมไม่เคยมีปัญหาในการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก แต่จะมี
ปัญหาในเรื่องการสื่อสารมากกว่า ถึงแม้เป็นคนไม่ชอบพูด แต่ก็รับฟังผู้อื่นได้ แต่หลังจากการ
อบรม ครูป๋อมเริ่มมีการพัฒนาเองในด้านการฟังอย่างลึกซึ้งโดยไม่ตัดสินผู้อื่น ทาให้การทางานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กราบรื่นขึ้น
“รับฟังมากขึ้น เปิดใจรับ ไม่ด่วนตัดสินใจเค้าเวลามีเรื่อง
เกี่ยวกับงานก็รับรู้รับฟัง ไม่ตัดสิน”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.2 ด้านการปฏิบัติงาน
3.2.1 การจัดการเรียนรู้
จากเดิมที่ครูป๋อมเรียกว่า “สอนไปวัน ๆ” แต่ตอนนี้ หลังจากได้รับการ
อบรม ครูป๋อมได้เปลี่ยนมุมมองการสอนและลงมือปฏิบัติจริง นั่นคือ การสอนโดยความเข้าใจ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก และมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยคานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ
“มีการปรับการสอนของตัวเองจากเมื่อก่อน คือ เดี๋ยวนี้สอน
โดยรับฟังและเข้าใจเด็กมากขึ้น”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.2.2 การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
หลังจากที่ครูป๋อมได้ปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และ
ผู้อื่น จากการฟังอย่างลึกซึ้งกับทุกคนทุกโอกาสที่มีสติรู้ตัว รวมทั้งการสังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญ
เพื่อเข้าใจธรรมชาติของเด็กอย่างแท้จริง ทาให้ครูป๋อมได้พยายามวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และมีความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กต่อไป
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3.3 ด้านการปฏิบัติตน
3.3.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ
สิ่งสาคัญที่ครูป๋อมปรับเปลี่ยนตนเองเวลาอยู่กับเด็กก็คือ การฟัง ถึงแม้
เมื่อก่อนครูป๋อมจะเป็นคนชอบฟังมากกว่าพูด แต่การฟังเมื่อก่อนจะเป็นการฟังเอาเหตุผล โดยไม่
สนใจอย่างอื่นของผู้พูด ขาดความใส่ใจและมีมุมมองที่แคบในการตัดสินผู้อื่น แต่ตอนนี้ การฟัง
อย่างลึกซึ้งช่วยฝึกให้ครูป๋อมเปิดใจรับฟังทุกอย่างโดยไม่ตัดสิน ทาให้รู้สึกถึงจิตใจที่อ่อนโยนขึ้น ใจ
เย็น และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
“รับฟังเด็กทุกอย่าง ไม่แต่เฉพาะเหตุผล หรือสิ่งที่ต้องการฟัง
เท่านั้น ฟังความคิด ความรู้สึกของเขาโดยไม่ตัดสินเป็นผู้ฟังที่ดี ยังไม่
ตัดสินใจ รับฟังปัญหาผู้อื่นมากขึ้น พัฒนาตนเองขึ้นมาบ้างนะ การ
อบรมครั้งนี้ให้สิ่งดี ๆกับตัวครูป๋อมนะคะ ครูป๋อมพูดไม่เก่ง รู้สึกดีที่ได้มา
อบรมในครั้งนี้ ทําให้เรารู้สึกในการพูดแต่ละครั้ง ต้องใช้ความคิดอย่าง
ลึกซึ้ง และการฟังจากผู้อื่น ฟังอย่างใคร่ครวญ ฟังคิดวิเคราะห์ว่าเขาพูด
และรู้สึกยังไง”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.3.2 ศรัทธาต่อวิชาชีพ
เมื่อครูป๋อมรู้สึกดีกับตนเอง หลังจากเปิดใจรับฟังผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง มีสติ
มากขึ้นในการกระทาเมื่ออยู่กับเด็ก ทาให้เห็นคุณค่าของตนเองในฐานะของครู เพราะเป็นครู
แบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก
“คุณค่าของครู คือ ครูคือผู้สอน เป็นผู้ให้สิ่งดี ๆกับนักเรียน ทั้ง
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)
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การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูป๋อม สรุปได้ดังแผนภาพที่ 10
แผนภาพที่ 10 สรุปการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูป๋อม

ครูป๋อมมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพนั้นเพิ่มขึ้นถึง 3 ระดับ ส่วนด้านวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้าน
ความศรัทธาต่อวิชาชีพเพิ่มขึ้น 2 ระดับ ส่วนด้านการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่เพิ่มขึ้น 1 ระดับ
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การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูมา
1. ข้อมูลพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.1 ประวัติ บุคลิกลักษณะ และนิสัย
ครูมา อายุ 32 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่างจังหวัด เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับครูป๋อม และได้มาทางานที่
เดียวกันในโรงเรียนปัจจุบัน เป็นครูอนุบาลมา 10 ปี สถานะสมรส มีบุตร 1 คน ธิดา 1 คน ครูมามี
รูปร่างอวบ ไม่สูงมาก ผมยาว เดินคล่อง พูดเก่ง นิสัยร่าเริงเข้ากับผู้อื่นง่าย มีมนุษยสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานค่อนข้างดี และชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ครูมา เป็นคนนิสัยโผงผาง พูดตรง จริงจังและจริงใจ ใจร้อน บางครั้งเอาแต่ใจ
ชอบแกล้งชอบแหย่เพื่อนร่วมงาน จนบางครั้งบางคาพูดที่ไปกระทบจิตใจผู้ที่ถูกแหย่ก็ทาให้เกิด
การทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กน้อย แต่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ในภายหลัง ครูมาเป็นคนที่มี
ข้อมูลมากมาย ถ้าใครต้องการรู้เรื่องใดๆ ถ้าไปถามครูมาจะได้คาตอบทุกเรื่อง แต่คาตอบที่ได้มา
นั้นอาจจะต้องใช้การกลั่นกรองข้อมูลและใช้วิจารณญาณในการตัดสินอีกครั้งหนึ่ง พูดจากับ
เพื่อนๆใช้ภาษาไม่ค่อยไพเราะนัก แต่เมื่อเวลาพูดเพราะๆและใช้เสียงพูดไมโครโฟนจะมีน้าเสียงที่
ไพเราะมากจนผู้ฟังอยากพบหน้า เมื่อเวลาโกรธใครจะอารมณ์รุนแรงเป็นฟืนเป็นไฟแต่ในที่สุดก็
สามารถให้อภัยได้ และไม่ผูกใจเจ็บแค้นจนเกินไป เพราะเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัด และนากลับมา
ใช้ได้บ้าง
เหตุที่ครูมาได้มาเป็นครูเนื่องจากคนในครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้มาเป็น
เพราะเชื่อว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ รวมทั้งได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กให้เป็นผู้มีความรู้และเป็นคนที่ดี
นั้นเป็นอาชีพที่ถูกต้องดีงาม เวลาที่ครูมาสอนเด็ก เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ดูแลใส่ใจเด็กทุก
คนเป็นอย่างดี มีการวางแผนการทางานที่เป็นระบบ สามารถจัดการห้องเรียนได้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จึงค่อนข้างเป็นคนเสียงดัง ควบคุมเด็กให้อยู่ในวินัย จากการสังเกตการสอนของครูมา
ในช่วงก่อนการอบรม จะพบว่า ครูมาค่อนข้างยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง คือ พูด บอก สอน สั่งให้เด็ก
ทาตามทุกอย่าง แต่จะเป็นคนจัดการ ดูแล ทาความสะอาด ปูที่นอน เก็บอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน
ด้วยตัวเองโดยไม่ให้เด็กเข้ามาช่วย แต่จะสั่งให้เด็กนั่งชิดผนังเพื่อให้ครูทางานอย่างสะดวก ซึ่งเด็ก
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ในห้องจะซนมาก ไม่สามารถทาตามที่ครูบอกได้ ครูมาจะใช้เสียงตะโกนเรียกชื่อเด็กเพื่อหยุด
พฤติกรรม ในขณะเดียวกัน เด็กในความดูแลของครูมาก็ได้รับการเอาใจใส่ทุกคน
1.2 ก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.2.1 ด้านความรู้
1) วิชาชีพ
ครูมามีความรู้เรื่องพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี แต่เมื่อเข้าสู่ระบบของโรงเรียนที่มีแผนการสอนสาเร็จรูป และมีวิธีการสอนโดยใช้
แบบฝึกเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ไม่ได้คานึงถึงเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ครูมาจึงสอนเด็ก
แบบยึดครูเป็นศูนย์กลางมาตลอด 10 ปี ตั้งแต่มาอยู่ที่โรงเรียนปัจจุบัน
2) การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูมาเป็นคนที่มีทัศนคติค่อนข้างไม่ดีเกี่ยวกับผู้ปกครองรวมถึงผู้บริหาร
อันเนื่องจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับอาจทาให้ครูมาได้ตัดสินบุคคลเหล่านั้นไปแล้ว ซึ่งก่อให้เกิด
ความทุกข์ในใจเวลาที่ต้องทางานร่วมกัน
1.2.2 ด้านการปฏิบัติงาน
1) การจัดการเรียนรู้
การสอนของครูมาเป็นไปตามแผนสาเร็จรูปของโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็น
ใบงานและสมุดทางานที่โรงเรียน ดังนั้น จึงไม่พบเห็นการสอนแบบบูรณาการที่คานึงถึงผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2) การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ด้วยทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับผู้ปกครอง ทาให้ครูมามีความรู้สึกไม่อยากยุ่ง
เกี่ยวด้วย ถ้าไม่จาเป็น ดังนั้น ครูมาจึงไม่เคยคิดถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองที่จะมา
ช่วยเหลือในเรื่องการเรียนรู้ของเด็ก
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1.2.3 ด้านการปฏิบัติตน
1) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูมาไม่ได้ใส่ใจและไม่ให้ความสาคัญในเรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
เด็ก โดยไม่คานึงถึงผลที่ตามว่า การแสดงออกทุกการกระทาทั้งทางกาย วาจา และใจ มีผลกระทบ
อย่างไรต่อเด็ก เพียงแต่คิดว่าตนทาหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันให้แล้วเสร็จก็เพียงพอ
2) ศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครูมาเป็นครูมา

10 ปี โดยพื้นฐานเดิมคือ ใจรักในอาชีพ แต่จาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมาทาให้ครูมาเรียนรู้ถึงวิชาชีพครูในมุมมองแง่ลบเป็นส่วนมาก ทาให้การ
ทางานในแต่ละวันเหมือนคนแบกโลกไว้ทั้งใบ หน้าตาจะดูเหน็ดเหนื่อย ไม่มีความสุขเท่าที่ควร
2. จุดเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
การเปลี่ยนแปลงของครูมา ค่อย ๆซึมซับการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากจิตใจ ครูมามักพูด
เสมอเมื่อถึงเวลาอบรมว่า “ได้เวลาเข้าห้องบําบัดจิตแล้ว” ซึ่งเมื่อเข้ามาในห้องอบรมทุกครั้ง ครูมา
จะให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด และสะท้อนการเรียนรู้ถึงความคิดความรู้สึกหลังการอบรม
แต่ละครั้งว่า รู้สึกดีกับตัวเอง บรรยากาศในห้อง วิธีการอบรมทาให้ครูมาใจเย็นลง สงบ ผ่อนคลาย
แม้บางครั้งรู้สึกง่วงนอน และอาจวูบหลับไปบางช่วง แต่เมื่อสติกลับมาสู่การอบรม ครูมาก็จะได้รับ
ความรู้สึกที่ดีกลับไป หรือครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้ารับการอบรม ครูมามีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว จาก
ภายนอก เมื่อเริ่มต้นกิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้ ให้ครูผู้เข้าร่วมได้ทาการ Check-in คือได้
พูดระบายสิ่งที่อึดอัดอยู่ในใจออกมาทั้งหมดโดยมีเพื่อนนั่งฟังอย่างลึกซึ้งโดยไม่พูดแทรกและไม่
ตัดสิน เป็นกิจกรรมที่ครูมาสามารถปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในการอบรมได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมสุนทรียสนทนา เป็นกิจกรรมที่ได้รับฟังความคิด ความรู้สึกด้วยประสบการณ์แต่ละคนของ
ผู้พูด ครูมาจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดคาพูดของแต่ละคนมาทบทวนประสบการณ์เดิมของตนว่า
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เคยรู้แล้ว แต่ไม่เคยใส่ใจ แต่เมื่อถูกนามารับรู้
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ใหม่อีกครั้งด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ทาให้ครูมามีมุมมองใหม่ ๆในสิ่งที่เคยรู้
เหล่านั้นอีกครั้ง
“เคยดูวิดีโอนี้มาก่อน พอดูอีกก็ได้รื้อฟื้นเรื่องเก่า ๆ แต่เปิดมุมมอง
ใหม่ ๆ ทําให้รู้ว่าน้ํามีความบริสุทธิ์แตกต่างกัน เหมือนคนเรามีความ
แตกต่างกัน ความเป็นไปของแต่ละปัจเจคบุคคลมันแตกต่างกัน โดย
สถานะ สิ่งแวดล้อม การกระทํา ทุกอย่าง มันขึ้นกับองค์รวมทั้งหมด จะ
เป็นน้ําที่ดีได้ก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีปัจจัยหลาย ๆด้านที่ทําให้
กลายเป็นน้ําที่ดี ส่วนน้ําในคนโท ตอนแรกรู้สึกว่าน่าจะเย็นกว่านี้ เพราะ
ที่บ้านครูมามีคนโทดินเผา มันเย็นมาก หอม หวาน พอได้ดื่มน้ําใน
คนโท รู้สึกรสชาติ อุณหภูมิของน้ําแตกต่างกันในการใส่ภาชนะที่ต่างกัน
ภาชนะดินกับแก้วก็ต่างกันทั้งนี้การที่จะทําให้น้ําเป็นอย่างไรก็ขึ้นกับ
สภาพแวดล้อม”
(สุนทรียสนทนา สัปดาห์ที่ 10)

หลังจากรับการอบรมครูมายอมรับว่าการอบรมทาให้เป็นคนที่ใจเย็นขึ้น ไม่หงุดหงิด
ง่าย ไม่ฉุนเฉียวเหมือนเมื่อก่อน คล้ายกับการบาบัดจิตและเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมี
การเปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับมอบหมายให้ทาในสิ่งที่ตนไม่อยากทาก็จะใช้วิธีการประนีประนอมไม่
ใช้วิธีการที่ทาให้เกิดความขัดแย้งหรือต้องขุ่นข้องหมองใจ
“ .....ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ชินแล้ว ...แต่บอกตรงๆนะ อยู่กับ
ครูเกด เหมือนมาเข้าบําบัดจิต.....ดีขึ้นนะคะ...ที่หนูมองอะไรที่ได้ปลงไป
เยอะค่ะ หนูปลงไปเยอะ(เสียงเบา) เพราะว่าก็คุยกับผู้บริหารตรงๆว่า...
เขาอยากได้อะไร อยากให้ครูมาทําอะไร จะให้ทําอะไรก็บอกมาตรงๆ
ครูมาก็บอกเค้าว่าจะพยายามทําให้ค่ะ…..”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 11)
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3. ผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู้
3.1.1 วิชาชีพ
หลังจากการอบรม ครูมาได้รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ
กลุ่มครูผู้เข้าร่วม ทาให้ได้คิดทบทวนความรู้ที่เคยศึกษามาตั้งแต่ปริญญาตรีในด้านการจัดการ
เรียนรู้ ไม่เพียงเท่านั้น ครูมายังได้เปิดมุมมองความหมายใหม่ของการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ได้ศึกษา
จากตารา แต่เป็นการนาชีวิตจริงของการปฏิบัติงานมาเรียนรู้ใคร่ครวญ อย่างมีเหตุมีผล ตั้งแต่การ
ฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเปิดใจยอมรับทั้งตนเองและผู้อื่น และได้นามาใช้สังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญเพื่อ
เข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้จากชีวิตจริง ซึ่งมีความหมายมากกว่าความรู้เรื่องพัฒนาการที่อยู่
ในตารา ได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายจากการที่ครูมาได้สังเกตเด็กอย่าง
ใคร่ครวญ ซึ่งประสบการณ์จากการอบรมครั้งนี้ทาให้ครูมาได้เข้าใจถึงเหตุและผลของการจัดการ
เรียนรู้ว่ามีที่มาอย่างไร และทาอย่างมีความหมาย
3.1.2 การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
เมื่อครูมาเปิดใจรับฟังผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน ทาให้ครูมาเป็นคนใจเย็นลง ไม่
บุ่มบ่าม สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น มีสติขึ้น ซึ่งทาให้ผู้อื่นความประหลาดใจในพฤติกรรมของครูมา
และรับรู้สัมผัสได้ ความขัดแย้งลดลง มีความเข้าใจกันมากขึ้น การทางานจึงราบรื่นขึ้น
3.2 ด้านการปฏิบัติงาน
3.2.1 การจัดการเรียนรู้
ถึงแม้ว่าครูมา ยังคงใช้แผนการสอนสาเร็จรูปของโรงเรียน แต่หลังจากที่
ได้อบรม ครูมาได้ใส่ใจและเข้าใจเด็กมากยิ่งขึ้น จึงมีการพยายามปรับพฤติกรรมบางอย่างเช่นการ
ดูแลในกิจกรรมประจาวันที่ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม แทนที่จะทาเองคนเดียว หรือการใช้เสียงดังของ
ครูก็ลดลง เข้าใจในธรรมชาติของความซุกซนไม่อยู่นิ่งของเด็ก และสามารถจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กได้ ดังนั้น ครูมาจึงได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
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พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กจากการสังเกตเด็กอย่าลึกซึ้ง โดยได้รับความรู้ในเรื่องการเขียน
แผนที่ถูกต้องตามหลักวิชาไปพร้อมกัน
3.2.2 การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูมาได้เปิดใจ และเข้าใจผู้ปกครองมากขึ้นหลังจากการอบรม จึง
คานึงถึงการสร้างความร่วมมือให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็ก แต่ยังอยู่ใน
ขั้นตอนของการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งถ้ามีโอกาสจะนาไปปฏิบัติตามแผนการจัดกา
เรียนรู้ที่วางไว้
3.3 ด้านการปฏิบัติตน
3.3.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูมาได้เปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึกในใจจากเมื่อก่อนที่เป็นคนใจ
ร้อน ด่วนตัดสิน ไม่ฟังใคร ตอนนี้เป็นคนใจเย็น อดทนมากขึ้น รู้ตัวมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา ที่ผู้อื่นสัมผัสได้
“เดี๋ยวนี้คิดก่อนทํา ใจเย็นขึ้น ได้ทบทวนความรู้ ประสบการณ์
เมื่อก่อนที่ลืมไปแล้วย้อนกลับมาใหม่จากการอบรมแล้วรู้สึกดี ครูมิชอบ
ขัดชอบแซวแต่รู้ตัวว่าทําอะไร แต่นิสัยเดิมแก้ยาก แต่ใจไม่ได้คิดร้าย
อะไร และวิธีการนี้รู้ตัวมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.3.2 ศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครูมาเริ่มได้กลับมาทบททวนตัวเอง และเปิดใจรับรู้ผู้อื่นอย่างมีสติ เข้าใจ
ทั้งตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ทาให้ได้เปลี่ยนมุมมอง และทัศนะเกี่ยวกับครูใหม่ จาวันแรกที่ครูมา
เขียนถึงความหมายของคาว่าครู คือ “อาชีพที่น่าเบื่อ เหนื่อย ไม่มีอนาคต” แต่ตอนนี้ความคิด
ความรู้สึกของครูมากลับมองว่า ครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่า และมีความสาคัญ การทางานครูไม่ใช่งาน
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ที่น่าเบื่ออีกต่อไป หากแต่มีความหมายในสิ่งที่ทามากขึ้นในแต่ละวัน ถึงแม้งานในแต่ละวันจะหนัก
และรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ทาแล้วมีความสุข
“ขอขอบคุณครูเกดนะคะที่จัดสรรเวลามาให้กับพวกเรา
เพราะว่า สิ่งที่ครูเกดให้คือความรู้ และสามารถนําไปปฏิบัติได้ ใช้ได้กับ
ชีวิตจริง ขอขอบคุณครูเกดที่ทําให้อะไรที่เราลืมใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะ
เรามองข้ามในสิ่งที่เราเคยนํามาใช้นานมากขอบคุณครูเกดที่ให้ประโยชน์
ให้ความรู้ สิ่งดีที่เอามาใช้กับเด็ก ประโยชน์ สามารถเอามาใช้พัฒนาตัว
เราเอง สามารถทําให้เรามีความเป็นครูได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการให้เรามองเด็ก
อย่างลึกซึ้ง ฟังอย่างลึกซึ้ง คิดอย่างลึกซึ้ง ค่อย ๆคิดพิจารณาโดยไม่
ตัดสินก่อนโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์มาตัดสินเหมือนเมื่อก่อน เราต้องมอง
คนอื่นอย่างลึกซึ้ง สิ่งที่ครูเกดให้ความรู้เราจะนําเอาไปใช้ ถึงแม้จะปิด
คอร์สไปแล้วเราจะระลึกถึงเสมอ และหวังว่าเราจะได้เจอกันอีก”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูมา สรุปได้ดังแผนภาพที่ 11
แผนภาพที่ 11 สรุปการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูมา
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ครูมามีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
ความศรัทธาต่อวิชาชีพนั้นเพิ่มขึ้นถึง 3 ระดับ ส่วนด้านวิชาชีพ ด้านการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็ก ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเพิ่มขึ้น 2 ระดับ
ส่วนด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพิ่มขึ้น 1 ระดับ
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การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูหมี
1. ข้อมูลพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.1 ประวัติ บุคลิกลักษณะ และนิสัย
ครูหมี อายุ 24 ปี เคยทางานครูเมื่อครั้งเป็นทหาร ได้สอนเด็กในโรงเรียนเขต
ชายแดน ต่อมาทางานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และมีเพื่อนที่เป็นครูชวนมาทางานที่โรงเรียนปัจจุบัน
ได้ 2 ปี เนื่องจากครูหมีไม่ได้เรียนทางด้านการศึกษามาก่อน แต่มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
จึงได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ด้วยความที่ครูหมีเป็นคนที่มีบุคลิกที่ยิ้ม
แย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าใครจะไหว้วานสิ่ง
ใดครูหมีจะต้องพยายามช่วยเหลือให้ได้จนถึงที่สุด มีความกระตือรือร้นหนักเอาเบาสู้ รักการ
เรียนรู้ เสียสละเวลาและอุทิศตนให้กับโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ ครูหมีจึงได้รับการยอมรับ
จากผู้บริหาร และได้รับการคัดเลือกให้ไปทางานในตาแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครูผู้สอน ตาแหน่งนั้นมี
ความสาคัญและรับผิดชอบมาก ครูหมีเกิดความรู้สึกเครียดมากในเวลานั้น ด้วยความที่เพิ่งเริ่มต้น
ชีวิตความเป็นครูผู้สอนได้เพียงไม่นาน และได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ทาให้เขามีกาลังใจ จึง
อยากจะได้รับโอกาสนาสิ่งที่ได้อบรมนี้ไปพัฒนาวิชาชีพครูในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แต่
ในเมื่อต้องโยกย้ายตาแหน่งและไม่ได้มีหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้ว ครูหมีจึงคิดที่จะกลับไป
รับราชการเป็นทหาร หรือตารวจในสิ่งที่เขาเคยเป็นมาก่อน หรือกลับไปทางานที่บริษัทอีกครั้ง
เพื่อหลีกเลี่ยงการโยกย้ายงานครั้งนี้ แต่ก็ด้วยเหตุผลบางประการ ครูหมีก็ได้รับหน้าที่ใหม่และ
ย้ายไปทางานอีกซอยหนึ่งของโรงเรียน โดยยังไม่รู้ว่าจะดาเนินอาชีพอะไรต่อไปดี
ทุกๆครั้งที่ครูหมีเดินกลับมาเยี่ยมเยียนเพื่อนครูที่ซอยเดิม และเห็นนักเรียนที่เคย
สอนมา จดจาเขาได้และเรียกชื่อ “ครูหมี” ทาให้เขารู้สึกอยากกลับมาสอนเด็กๆอีกครั้ง ถึงแม้ว่า
เขาจะไม่เต็มใจที่ถูกโยกย้ายไปทางานในตาแหน่งใหม่ แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ทาให้ครูหมีค้นพบตัวเขา
เองอีกครั้งว่า จริงๆแล้วเขามีความสุขที่ได้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และรักในวิชาชีพครูที่ได้ทามา
เพียงไม่นานนี้ตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ สิ่งนี้เป็นความรู้สึกที่ค่อยๆซึมซับเข้ามาในความรู้สึกและจิต
วิญญาณของครูหมี เขาอยากที่จะทาให้เด็กๆ ได้รับความรู้ และสนุกสนานกับการเรียน เขารู้สึก
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ว่าสบายใจและผ่อนคลายเมื่อได้ทางานกับเด็กๆ โดยเฉพาะนักเรียนอนุบาล และสุดท้ายเขาก็หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตเขาคงจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นครูผู้สอนอีกครั้ง
1.2 ก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.2.1 ด้านความรู้
1) วิชาชีพ
ครูหมีไม่เคยเรียนทางด้านครูมาก่อน มักจะบอกผู้วิจัยว่าไม่มีความรู้เรื่อง
เหล่านี้ ถ้าถามเรื่องพวกนี้ ครูหมีไม่สามารถตอบได้เลย
2) การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
เนื่องจากเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ไม่จาเป็นต้องทางานกับครูคนอื่น หรือ
ผู้ปกครอง ครูหมีจึงไม่คานึงถึงเรื่องนี้มาก่อน และไม่ให้ความสาคัญ
1.2.2 ด้านการปฏิบัติงาน
1) การจัดการเรียนรู้
การสอนคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมช่วยสอนสาเร็จรูปซึ่งครูใหม่ใช้โปรแกรม
นี้มาโดยตลอดและไม่เคยคานึงถึงว่าจะต้องปรับการสอนไปทาไม เพราะเชื่อมั่นในโปรแกรมว่าดี
อยู่แล้ว
2) การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูหมีมีเพื่อนสนิทเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เหมือนกัน แต่ไม่เคย
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการสอน และไม่เคยมีความคิดในเรื่องการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก
1.2.3 ด้านการปฏิบัติตน
1) จรรยาบรรณวิชาชีพ
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ครูหมีปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองในแต่ละวันโดยไม่ได้คานึงถึงเรื่องการ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก
2) ศรัทธาต่อวิชาชีพ
วิชาชีพครูสาหรับครูหมีเป็นงานใหม่ที่ยังรู้สึกท้าทาย แต่ยังไม่เคยได้รู้สึก
ถึงคุณค่าหรือความสาคัญ เพราะภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติในแต่ละวัน จึงยังไม่เคยคานึงถึงเรื่องนี้
2. จุดเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
เดิมครูหมีเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิในการฟัง สังเกตจากวันปฐมนิเทศที่ผู้วิจัยเปิดเพลง
ให้ฟังเนื้อร้องและทานอง ครูหมีได้สะท้อนคิดว่า ตนเองไม่สามารถจับใจความของเนื้อเพลงได้เลย
ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร ครูหมีเคยบอกว่า เวลาอยู่กับเพื่อน ฟังเพื่อนคุยกันไม่เคยขัดแย้ง หรือโต้เถียง
แต่ในระหว่างการอบรมที่ครูหมีได้ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง พบว่า ครูหมีทนฟังเพื่อนพูดได้ไม่นานจะ
ขัดขึ้นทุกครั้ง จึงสงสัยว่าตนปฏิบัติถูกวิธีหรือไม่ ทาไมจากการฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี กลายมาเป็นผู้ฟังที่
แย่ลง ผู้วิจัยจึงแนะนาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องคือ เมื่อเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นในใจเราให้แขวน
ความคิดของเราไว้ก่อน หรือเรียกว่า “รูดซิบปาก” อย่าโต้ตอบ แต่ให้ฟังจนจบ ซึ่งครูหมีก็ได้นา
คาแนะนาไปปรับ ภายหลังกลับมาบอกว่าตนเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ครูหมีรู้สึก
ว่าตนเองได้เปิดใจกับเพื่อนที่เคยตัดสินเขามาก่อนว่าเป็นคนไม่ดี ครูหมีเล่าว่า วันหนึ่งหลังเลิก
เรียนก็ไม่สังสรรค์กับเพื่อน ซึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งที่ครูหมีฟังจากคนอื่นว่าเป็นคนไม่ดี อย่าไปคบ แต่ครู
หมีจะลองเปิดใจกับเพื่อนคนนี้ โดยใช้การฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งก็พบว่า เขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไร วัน
หนึ่ง ครูหมีไปทานข้าวกับเพื่อนคนนี้ แล้วเห็นอุบัติเหตุสุนัขโดนรถชน คนที่อยู่แถวนั้นไม่มีใครสนใจ
สุนัขตัวนั้นเลย และเพื่อนของครูหมีก็ลุกจากโต๊ะอาหารที่ยังทานอาหารยังไม่เสร็จ เดินไปอุ้มสุนัข
ตัวนั้นที่เต็มไปด้วยเลือด โดยไม่ห่วงว่าเสื้อผ้าตัวเองจะเปรอะเปื้อน แล้วบอกครูหมีว่าเขาจะพา
สุนัขไปโรงพยาบาลสัตว์ แล้วก็โบกเรียกแท็กซี่อุ้มสุนัขขึ้นไปเลย ครูหมีรู้สึกว่าการเปิดใจยอมรับ
ผู้อื่น ทาให้เรามองเห็นความจริงของคนนั้น ซึ่งอาจไม่เหมือนที่คนอื่นได้ตัดสินเขาไปแล้ว หลังจาก
นั้นครูหมีจึงให้ความสาคัญในการฝีกพัฒนาตนเองโดยการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่พูดแทรก
ตัดสินอะไรอะไรไปก่อนและเข้าใจตนเองมากขึ้น

ไม่ด่วน
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“เริ่มรับรู้ตนเอง ไม่ขัดใคร แต่ก็ไม่เห็นด้วยในข้างใน แต่ก็เปิดใจ
ฟัง ผมเห็นคนนี้แล้วหงุดหงิด เขาชวนผมไปกินข้าวอยู่ด้วยกัน 2 คน ฟัง
ในสิ่งที่เขาเป็น ไม่ได้พูดขัด จะพยายามไม่ตัดสิน ตั้งใจฟังมากขึ้นมารู้ใจ
ตนเอง ว่าเราเป็นคนอย่างนี้นะเราเป็นคนชอบตัดสินคนจริงๆ นะ
บางครั้งคนอื่นเลวเช่นเพื่อนผมเขาติดคุก ค้ายา เขาก็มีส่วนที่เป็นคนดี
อยู่ เขาเห็นหมาบาดเจ็บแล้วเขาเอาไปจากบางบอนไปตลิ่งชัน ถ้าเป็น
ผม ผมอาจไม่ทํา หรือหลายคนก็อาจไม่ทํา การมองคนก็ต้องมองให้
ลึกซึ้ง ตั้งใจฟัง คิดตาม น่าจะนําไปใช้ได้แน่ รู้สึกดี”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 5)

ครูหมีตระหนักดีว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากันจึงไม่ทาให้โมโห
เมื่อเด็กทาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็จะให้ความใส่ใจกับเด็กที่ยังทาไม่ได้โดยให้เด็กที่อ่อนมาอยู่
ใกล้ครูและสังเกตไปด้วยว่าทาไมเด็กจึงทาไม่ได้
“ไม่ค่อยโกรธเด็ก ไม่โมโห รู้ว่าเด็กทําได้แค่นั้น เวลาสอน ให้
เวลาเด็กแต่ละคนมากขึ้นเด็กแต่ละคนเขามีอะไรไม่เท่ากัน พอทําความ
เข้าใจ ก็รู้สึกสนุกกับการสอนเด็ก ในการสอนให้เด็กใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ก็ให้เด็กอย่างเท่าเทียม ฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป พูดคุยกับ
เขาค่อยๆ อธิบาย มีเด็กคนหนึ่งมาจากอเมริกาทางอเมริกาเขาใช้เว็บ
สอนเด็ก เด็กเขาก็จะเรียกร้อง แต่พอสังเกตอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าเขา
ดับเบิ้ลคลิกยังไม่ได้เลย จึงต้องให้เขาได้พัฒนาอย่างเหมาะสม ไม่ใช่
ตามใจเขา จนลืมสังเกตสิ่งอื่นๆ ที่เขาควรเรียนรู้ก่อน”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 7)
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หลังจากนั้น ครูหมีจึงให้ความสาคัญในการฝึกพัฒนาตนเองโดยการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่พูด
แทรก ทาให้รู้สึกดี เข้าใจผู้อื่น เปิดใจมอง เกิดความรู้สึกรัก เมตตา และพบว่า ช่วงหลัง ๆ ครูหมีจะ
มีอารมณ์ดี เบิกบาน มีความสุข และชอบแต่งกลอนทาง Facebook
“ครูหมีบอกตั้งแต่อบรมทําให้ผมชอบเขียนกลอน และทําตามที่
แนะนําคือรูดซิปปาก ฟังโดยไม่เถียง แต่ยังคงเป็นคนขี้ลืม ปฏิบัติไป
แล้วแต่ลืม และไม่ได้จดบันทึก”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 10)

นอกจากนี้ ครูหมียังได้ตระหนักถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ตนเองได้มองข้ามไปเนื่องมาจาก
ชีวิตประจาวันที่ต้องทากิจกรรมอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา
“ผมไม่รู้รสชาติน้ํามานานแล้ว วันนี้ได้คิดถึงรสชาติของน้ํา ผมติด
กินเร็วมาตั้งแต่สมัยเป็นทหาร ทําให้ผมพลาดเรื่องความสุขเล็กของ
รสชาติไป กลายเป็นคนเคี้ยวข้าวเร็ว รู้สึกว่าเรามองข้ามสิ่งเล็กไปหรือ
เปล่า ผมเคยสงสัยเรื่องน้ํามานานแล้ว มันมาจากไหน อะไรยังไงพอ
ได้มาดูวีดิโอนี้แล้วรู้สึกว่านําเป็นสิ่งวิเศษ รู้สึกชอบ”
(สุนทรียสนทนา สัปดาห์ที่ 10)

3. ผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู้
3.1.1 วิชาชีพ
ครูหมีได้เรียนรู้เรื่องพัฒนาเด็กจากการสังเกตอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้เรื่องการ
จัดการเรียนรู้ จากการสังเกตเด็กและเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก โดยนามาปรับวิธีการสอน
คอมพิวเตอร์ที่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก และเรียนรู้วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชา
3.1.2 การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
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ครูหมีเกิดการเรียนรู้จากการฟังอย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้การทางานร่วมกับ
ผู้อื่นมีความเข้าใจ และทางานอย่างราบรื่นขึ้น
3.2 ด้านการปฏิบัติงาน
3.2.1 การจัดการเรียนรู้
ครูหมีมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก โดยปรับการสอนคอมพิวเตอร์ให้มีการคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของเด็ก และเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมนามาสู่การสอนเนื้อหาสาระได้
3.2.2 การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูหมีได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็กขณะอยู่บ้าน และจะนาไปทดลองใช้ต่อไป
3.3 ด้านการปฏิบัติตน
3.3.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูหมีมองว่าการอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่
สาคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่น ๆอย่างถาวร รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับเด็ก
“ชอบแนวการอบรมแบบนี้ครับ ช่วงแรกของการอบรม เคยคิด
ว่า ทําไมต้องเป็นเราที่มาอบรม ไม่ได้มองเรื่องของการเสียเวลาที่มา
อบรมนะครับ แต่สงสัยว่าทําไมต้องเป็นเราที่ต้องมาพัฒนา เหมือนกับ
บําบัดจิตยังไงไม่รู้ ทําไมไม่ให้พวกที่มีปัญหาเยอะแยะมาอบรมแทน
อย่างพวกที่ไม่ชอบฟังคนอื่นเวลาอยู่ในที่ประชุมชอบคัดค้านคนอื่น พูด
แทรกตลอดเวลา พอมาอบรมสักพัก ผมกลับรู้สึกดีนะ มันเริ่มทําให้ผม
มองโลกในแง่บวกมากยิ่งขึ้น เข้าใจชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเรียน
การสอนได้แนวคิด เมื่อก่อนทําโดยไม่ได้คิด พอมาอบรมนี้รู้สึกว่าได้คิด
เข้าใจเหตุและผลของการปฏิบัติอย่างมีความหมาย เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
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เมื่อก่อนผมติดนิสัยชอบตัดสินคนจากประสบการณ์เดิมของตัวเอง ว่า
หน้าตาอย่างนี้ การกระทําอย่างนี้ นิสัยมันต้องเป็นอย่างนี้ ๆ ผมเป็นคน
ตัดสินคนแบบนั้น เพราะเพื่อนฝูงเยอะมีหลากหลาย เหมือนหมอดู พอ
มาอบรมเรารู้สึกว่า เออ ที่เราตัดสินไปมันก็ไม่จริงนะ กลายเป็นคนแขวน
ความคิดตัวเองได้มากขึ้น รับฟังผู้อื่นมากขึ้น เลยรู้สึกชอบ และได้
คําตอบจากแก้วน้ําใบนี้ (ที่ใช้ดื่มน้ําจากคนโท แล้วเขียนชื่อของตัวเองที่
ก้นแก้วว่า MAI พอยกแก้วดื่มจะเห็นตัวอักษรกลับด้านว่า IAM) I AM
ผมคือ เป็นอย่างที่ผมเป็นนี่แหละดีแล้ว”
(สุนทรียสนทนา สัปดาห์ที่ 12)

3.3.2 ศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครูหมีมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพครู รู้สึกว่าการทางานครู
อย่างมีความหมาย นั้นมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อเด็กมากมายมหาศาล เกิดความรัก และ
ภาคภูมิใจในอาชีพ ที่ทาให้เด็กมีความสุข และตัวเราก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเด็กด้วยเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูหมี สรุปได้ดังแผนภาพที่ 12

122

แผนภาพที่ 12 สรุปการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูหมี

ครูหมีมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้านความศรัทธาต่อวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นถึง 3 ระดับ ส่วนด้านวิชาชีพ ด้านการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และด้านการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 2 ระดับ
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การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูดาว
1. ข้อมูลพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.1 ประวัติ บุคลิกลักษณะและนิสัย
ครูดาว อายุ 23 ปี กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ภาคนอกเวลา) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มีประสบการณ์การสอนอนุบาล

2 ปี เป็นครู

สอนโยคะ ครูดาวเป็นคนรูปร่างสมส่วน สูงปานกลาง ผมยาว ยิ้มเก่ง เรียบร้อย เชื่อฟังผู้ใหญ่ เข้า
กับผู้อื่นง่าย ครูดาวยอมรับว่าตนเองมีนิสัยเชื่อคนง่าย เป็นคนหูเบา ชอบตัดสินคนจากการฟังคน
อื่นเขาพูดมา ครูดาวเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา อ่อนโยนต่อสิ่งที่ไดพบเห็น และได้ยินมา จนบางครั้ง
ครูดาวได้ยินสิ่งต่างๆมามากจนเก็บไปคิดมาก ทาให้เครียดเป็นกังวลจนเกินเหตุ บางครั้ง
หวาดระแวง และกังวลต่อความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไป แต่ครูดาวเป็นคนที่มีความ
กระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ตลอดเวลา อะไรที่ทาให้ครูดาวได้พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพครู ครูดาวจะขวนขวายให้ตนเองได้เข้าไปอบรมทุกเรื่อง
ครูดาวเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนแคทอลิก มีแม่ชีคอยสอน และเห็นเด็กๆใน
หมู่บ้านมากมายที่มาเรียนในโบสถ์ และใช้ชีวิตเรียนรู้กับความเป็นครูผู้เสียสละและนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาส ทาให้ครูดาวมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และผันตนเองมาทาอาชีพครู
ในที่สุด
ครูดาวมีประสบการณ์การทางานในโรงเรียนนี้มา 5 ปี เป็นครูที่รักการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรื่องเพลงใหม่ๆ ถามครูดาวรู้จักทุกเพลง
และสิ่งที่ครูดาวเริ่มการฝึกใหม่คือ อะคูเลเล่ ด้วยความที่เป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี้จึงผันตนเอง
จากการเป็นครูพี่เลี้ยงที่เป็นอยู่ 3 ปี มาเป็นครูสอนวิชาโยคะได้ 2 ปีแล้ว โดยการคัดเลือกจาก
ผู้บริหาร นอกจากสอนวิชาโยคะแล้วครูดาวยังได้รับหน้าที่ช่วยจัดกิจกรรมทุกๆกิจกรรมสาหรับ
นักเรียนอีกด้วย เมื่อสอนโยคะครูดาวก็พยายามหาวิธีการใหม่มาฝึกพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรม
Brain Gym กิจกรรมฝึกให้นักเรียนสงบแนววอลดอร์ฟ

และพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆตามที่

โรงเรียนจัดอบรมให้ เช่น คัดลายมือ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ในอนาคตอันใกล้นี้ครูดาว
มุ่งมั่นที่จะเรียนให้สาเร็จในระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยที่เรียนอยู่ และอยากจะนา
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ความรู้ที่ได้เรียนมานี้ไปทาประโยชน์ให้เกิดแก่เด็กๆ และวงการศึกษาต่อไป โดยยึดปรัชญาที่ว่า
“เด็กเป็นบุคคลที่ใสบริสุทธิ์ ครูควรต่อเติมความใสบริสุทธิ์นั้นด้วยความดี”
1.2 ก่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
1.2.1 ด้านความรู้
1) วิชาชีพ
เมื่อก่อนครูดาวไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก แต่หลังจากที่กาลัง
ศึกษาในสาขาการศึกษาปฐมวัย ไปพร้อมกับทางานที่โรงเรียน ทาให้ครูดาวเข้าใจเรื่องพัฒนาการ
เด็กมากขึ้น แต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรียนรู้ จึงไม่ได้คานึงถึงผู้เรียน เพราะสอนตามแผน
สาเร็จรูปของโรงเรียน
“เข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กจากการเรียนในมหาลัย เด็กที่มี
ปัญหาเวลาทํากิจกรรม เรารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของครู ไม่เกี่ยวกับเรา
แผนการสอนของโรงเรียนมีอยู่แล้ว เราไม่เคยทําเลย”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2) การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูดาวไม่ค่อยมีปัญหาในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน และสามารถ
สื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กได้ค่อนข้างดี แต่จะมีทัศคติแง่ลบกับ
ผู้ร่วมงานบางคนเพราะเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายจึงตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดีโดยที่ยังไม่เคยรู้จักกัน
มาก่อน ทาให้เกิดความหวาดระแวง และปฏิเสธที่จะร่วมงานกับบางคน
“เมื่อก่อนจะหูเบาฟังคนอื่นพูดมาว่าทํางานกับครูคนนี้เป็น
อย่างนี้นะ เราก็จะเชื่อไปเลย ตัดสินเขาไปแล้ว”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)
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1.2.2 ด้านการปฏิบัติงาน
1) การจัดการเรียนรู้
ครูดาวเรียนรู้เรื่องการสอนแบบบูรณาการ แต่ไม่เคยนามาใช้สอน เพราะ
ใช้ความเคยชินในการสอนแบบเดิม คือ สอนโดยการพูด หรือบอกให้เด็กฟังหรือทาตาม ไม่
คานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ
“โรงเรียนมีสอนแบบบูรณาการบ้าง แต่การสอนของเรา คือ
จะไม่ฟังเด็กเลย เวลาเด็กพูดจะบอกให้เด็กหยุดฟังครูก่อน ครูจะเป็น
ฝ่ายพูดมากกว่า ส่วนมากไม่ค่อยให้เด็กเสนอความคิดเห็น”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2) การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูดาวมีความเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองผ่านสมุดสื่อสารของโรงเรียนเท่านั้น
ไม่ค่อยได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองมากนักส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของครูประจาชั้น ดังนั้น จึงไม่ได้
คานึงถึงประโยชน์ของการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง
“สนใจผู้ปกครองบ้าง แต่ปล่อยผ่านไปให้เป็นหน้าที่ของครู
ประจําชั้น เป็นคนที่ไม่ชอบคนไหนก็ไม่คุยด้วย โอเคเขาไม่ชอบเรา
เราก็ไม่สนใจ ต่างคนต่างอยู่”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

1.2.3 ด้านการปฏิบัติตน
1) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูดาวไม่เคยได้คานึงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของตนเองว่าจะส่งผลต่อ
เด็กอย่างไร เพราะชีวิตได้ดาเนินไปอย่างปกติตามหน้าที่การทางานที่โรงเรียน
“ดําเนินชีวิตปกติ ทํางานตามปกติ ไม่ได้คิดอะไร”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)
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2) ศรัทธาต่อวิชาชีพ
คุณค่าและความสาคัญของครูสาหรับครูดาวนั้น ไม่เคยรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง
นี้มาก่อน เนื่องจากการสอนเป็นไปอย่างปกติ ทาตามหน้าที่ในแต่ละวัน ไม่เคยได้นึกถึง
“การเป็นครู ก็เป็นปกติ สอนอยู่กับเด็กไปเรื่อย ตามปกติ
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ”
(สัมภาษณ์ก่อนการอบรม)

2. จุดเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
ครูดาวมีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกครั้งที่เข้ารับการอบรม ปฏิบัติตามขั้นตอนและ
กิจกรรมการอบรมเป็นอย่างดี และมีวินัยสูงในการฝึกฝนตนเองตามแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบ
คาถามของกลุ่ม ครูดาวเป็นคนช่างสังเกตทั้งตนเองและคนรอบข้างหลังจากที่ได้รับการอบรม
มาแล้วรู้สึกดี มีความสุข และอยากแบ่งปันวิธีการที่ทาให้ตนเองมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานคน
อื่นๆ จากการสัมภาษณ์หลังจากครูมีการฟังอย่างลึกซึ้ง ในทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ที่มีสติรู้ตัว
แล้วพบว่าครูดาวมีการปฏิบัติตนในทางที่ดีขึ้น
“ฟัง สังเกตผู้อื่น รู้ว่าอยากพูดแทรก แต่ก็สังเกตตัวเอง มองตน
เห็นว่าตนมีความใจร้อนก็นํามาเตือนตนได้มากขึ้น”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 5)

ครูดาวมุ่งมั่นและตั้งปณิธานกับตนเองว่าจะปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอบรมอย่าง
เคร่งครัดเพื่อจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ครู
“รับฟังมากขึ้น เข้าใจผู้อื่น

ตั้งใจปฏิบัติตามแนวทางการอบรม

อย่างจริงจัง มีการสะท้อนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
ร่วมงานเปลี่ยนไป คือ เราจะฟังมากขึ้น ไม่พูดแทรก”
(สัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 7)
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การพูดดีดีต่อกันเป็นอีกข้อคิดหนึ่งที่ครูดาวได้จากการดูวีดีโอเรื่องน้า สะท้อนให้เห็นว่า
ครูดาวได้ซึมซับสิ่งที่ได้จากการอบรมไปและพร้อมที่จะนาไปปฏิบัติ
“เดิมรับรู้แค่ว่าน้ําเป็นของเหลว พอได้ดูวีดิโอนี้แล้วรู้สึกว่า น้ํามี
ชีวิต รับรู้สิ่งต่าง ๆภายนอกได้เหมือนกัน เห็นการทดลอง การพูดกับน้ํา
ก็เหมือนกับคนเรา ควรพูดในสิ่งที่ดี ๆให้แก่กันและกัน”
(สุนทรียสนทนา สัปดาห์ที่ 10)

3. ผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู้
3.1.1 วิชาชีพ
หลังการอบรมครูดาวได้เรียนรู้เรื่องพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างมีความหมายมากขึ้น เพราะเป็นความรู้จากประสบการณ์จริงจากเด็กที่ได้สังเกตอย่างลึกซึ้ง
โดยไม่ตัดสิน ทาให้เข้าใจธรรมชาติของเด็ก และรู้วิธีการที่จะจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเด็กได้ดี
ขึ้นกว่าเมื่อก่อน
“จากการได้มาอบรมทําให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นในเรื่อง
ของพัฒนาการเด็ก และการสอน โดยที่ครูเกดไม่ได้สอนเราโดยตรง แต่
เราได้ความรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยการสังเกตเด็ก และได้มาพูดคุย
สนทนากับครูเกด ที่ชี้ให้เห็นการเชื่อมโยงจากประสบการณ์จริง ดูจาก
ตัวเด็กจริง ทําให้ได้ความรู้จากตรงนั้น แต่เมื่อก่อนเราจะรู้จากตําราจาก
ที่เรียนเป็นการฝึกการสังเกต บันทึกด้วย ใส่ใจเด็กมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่
เด็กมีปัญหาจะโยนให้ครูอีกคนแก้ปัญหาแทน แต่เดี๋ยวนี้เรารับรู้ปัญหา
ของเด็กและช่วยแก้ไขเอง เพราะเราคํานึงถึงเด็กมากขึ้น การทําแผนการ
สอนทําให้เราได้คิดเอง และยังได้รับคําแนะนําจากครูเกดเกี่ยวกับวิธี
เขียนที่ถูกต้องทําให้เรารู้จักและเขียนแผนการสอนเป็นมากขึ้น”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)
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3.1.2 การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูดาวเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดจากเดิมที่ไม่ชอบยุ่งกับผู้ปกครอง
แต่ตอนนี้เปิดใจ และรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่ได้ฟังคนอื่น
พูดจะไม่ยอมเข้าไปเกี่ยวข้องใด ๆ แต่ตอนนี้สามารถทางานร่วมกันได้ รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่
คนอื่นพูด และรู้สึกว่าเราได้ตัดสินคนไปก่อน เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ครูดาวจึงเรียนรู้ที่จะเปิดใจกับ
คนทุกคน ด้วยความรัก และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
“การทํางานกับผู้ปกครองเราจะไม่ตัดสินเขาก่อน เพราะบางที
ยังไม่เกิดเรื่องขึ้นมาเลย เราอย่าไปฟังคนอื่นพูด เราต้องเปิดใจรับฟัง
ด้วยตัวของเราก่อน คือมันทําให้เรารู้สึกว่า บางอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่
เขาพูดมา พอเราได้รับการอบรมแบบนี้เรารู้สึกว่าเราทํางานกับใครก็ได้
อย่างมีความสุข ชอบมากเลย”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.2 ด้านการปฏิบัติงาน
3.2.1 การจัดการเรียนรู้
ตอนนี้ครูดาวใช้การฟังอย่างลึกซึ้งมาใช้กับการสอนเด็กในห้องเรียน ทา
ให้ครูดาวได้มองเห็น และเข้าใจเด็กมากขึ้น ดังนั้น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ครูดาวจึงได้
ปรับการสอนของตัวเองในยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนมาเป็นคานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญมากขึ้น
เข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเขามากขึ้นอีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการเขียนแผนการสอนที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชา
“บางทีเด็กจะพูดอะไรเราก็ฟัง ฟังในสิ่งที่เค้าพูด และนิ่งคิด
ทบทวนว่าจะตอบเขาอย่างไร คือใส่ใจในสิ่งที่เขาพูด รู้สึกตัวเรานิ่งมาก
ขึ้นเวลาอยู่กับเด็ก”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)
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ครูดาวใช้การฟังอย่างลึกซึ้งมาใช้กับการสอนเด็กในห้องเรียน ทา
ให้ครูดาวได้มองเห็น และเข้าใจเด็กมากขึ้น จึงได้นามาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ การประเมิน
อย่างไม่ตัดสินและเปรียบเทียบเด็ก
“แนะนําเด็กในด้านการอยู่ร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือกัน
และในการรับผลงาน ของเด็ก 2 คนมาเราเห็นว่าเขาทํางานได้ไม่
เท่ากัน คนหนึ่งระบายสวย คนหนึ่งทําไม่สวย และในการตอบ
คําถามก็มีการตอบคําถามได้แตกต่างกัน ก็ไม่ได้เปรียบเทียบและ
ตัดสินเขา”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.2.2 การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครูดาวเริ่มใส่ใจ เอาใจใส่ในความต้องการของผู้ปกครองมากขึ้น เพราะ
เปิดใจรับฟัง เกิดความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจในความรู้สึกของผู้ปกครองมากขึ้น นามาสู่การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้ปกครองจากเดิมที่เมื่อก่อนไม่เคยรับหน้ากับผู้ปกครองคนไหน
“สนใจในรายละเอียดเล็ก ๆน้อย ๆมากขึ้นกับผู้ปกครอง
เน้นการฟังมากขึ้น รับฟังคําพูดมาวิเคราะห์ไตร่ตรอง เรียบเรียงเป็น
คําพูดนําเสนอแนวทางกับครูประจําชั้น เริ่มที่ตัวเราไม่จําเป็นต้องเริ่ม
ที่ตัวเขา อยู่ที่ตัวเราจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ ถ้าเราผิดเราถูกยังไง
ก็ไม่เป็นไร ขอให้เราเริ่มต้นใหม่กับเพื่อนร่วมงาน และความสัมพันธ์ก็ดี
ขึ้นจริง ๆ”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.3 ด้านการปฏิบัติตน
3.3.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ
เมื่อครูดาวเริ่มเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้นจากการเปิดใจรับฟังอย่าง
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ลึกซึ้ง ทาให้เกิดมุมมองที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อก่อนจะไม่รู้สึก หรือ
คานึงถึงตัวเราว่าจะมีผลต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะเด็กอย่างไร แต่ตอนนี้ ครูดาวคิดว่าการเป็น
แบบอย่างที่ดีของตนมีผลกับตัวเด็กโดยตรง จึงต้องระมัดระวังตัวเอง มีสติมากขึ้นในการปฏิบัติ
หรือแสดงพฤติกรรม
“มองตัวเองมากขึ้น ใส่ใจตัวเองมากขึ้นในการเป็นแบบอย่าง
ของความเป็นครูจากที่ได้รับการอบรมนี้เป็นการพัฒนาตัวเองโดยตรง
เลยค่ะ คือ การฟังมากขึ้น แล้วก็ไม่ตัดสิน ที่สําคัญที่สุดคือการไม่
ตัดสิน พอเราไม่ตัดสิน เราลองได้สัมผัสด้วยตัวเอง เราได้ใช้ความคิด
ของตัวเราเอง ทําให้เราได้ค้นพบด้วยตัวของเราเอง เราได้ค้นพบว่า
มันเป็นสิ่งที่ต้องทดลองทําด้วยตัวเองแล้วจะรู้ด้วยตัวเอง สิ่งที่ทํามันจะ
ได้รับผลดีตอบแทนเราด้วย ได้ผลดีในที่นี้หมายถึง มันไม่ได้เป็นอย่าง
ที่คนอื่นเขาพูดเลย อย่างกรณี หนูต้องมาทํางานกับครูตาล คนอื่นพูด
ให้หนูฟังเกี่ยวกับครูตาลเยอะมาก หนูก็ไม่ตัดสินเขา ถ้าหนูเริ่มคล้อย
ตามหนูจะแขวนความคิดไว้ก่อน เมื่อหนูต้องมาทํางานกับครูตาล หนู
ก็เปิดใจรับ สนทนาพูดคุยกับครูตาลไปเรื่อย ๆ ปรากฏว่าหนูมี
ความสุขที่อยู่กับเขา จากที่เมื่อก่อนอาจเคยมีปัญหากันแต่เมื่อเราได้
อบรมนําวิธีการนี้มาใช้แล้ว หนูสามารถอยู่ร่วมกับครูตาลได้อย่างมี
ความสุข พอหนูถูกคําสั่งย้ายไปอยู่กับครูคนอื่น ครูตาลก็ไม่อยากให้
หนูย้าย เพราะเขาก็คงรู้สึกดีกับหนู รู้สึกวิธีการอบรมนี้ใช้ได้ผลดีมาก
เลยค่ะ อย่างกรณีเพื่อนบางทีเพื่อนจะมาถาม หนูจะบอกเพื่อนเสมอ
ว่า อย่าเพิ่งตัดสิน เรื่องยังไม่เกิดเลย นอกจากเราใช้กับตัวเราแล้ว เรา
ยังสามารถนําไปบอก อธิบายกับคนอื่นได้ ถึงแม้เขายังไม่เข้าใจ แต่เรา
ก็อยากบอก ว่าอย่าเพิ่งตัดสิน ชอบการอบรมนี้ค่ะ ยินดีที่ได้เข้ารับการ
อบรม การอบรมทุกครั้ง ทุกวินาที มีความหมายและมีประโยชน์มาก
ชอบ ให้ความรู้ต่อตัวเราเอง มองผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง เข้าใจไม่ตัดสิน เวลา
ได้ฟังอะไรมารับรู้อะไรมาจะไม่ตัดสินไปก่อนจะคิดและรอดูก่อนแขวน
ความคิดเอาไว้ก่อนจะไม่ตัดสินใจ ก็มีประโยชน์ต่อตัวเราเป็นอย่าง
มาก”
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(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

3.3.2 ศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครูดาวเริ่มรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองในฐานะของครูซึ่งการอบรมครั้งนี้ช่วย
ให้ครูดาวได้พัฒนาตนเองจากภายใน ทาให้เกิดมุมมองที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการ
ทางาน และรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นครู
“ความเป็นครูน่าจะพัฒนาออกมาจากตัวเรามากกว่านี้ และ
รู้สึกภูมิในความเป็นครูมากขึ้นกว่าแต่ก่อน”
(สัมภาษณ์หลังการอบรม)

การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูดาว สรุปได้ดังแผนภาพที่ 13
แผนภาพที่ 13 สรุปการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพของครูดาว

132

ครูดาวมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
วิชาชีพ ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพิ่มขึ้น
ถึง 3 ระดับ ส่วนด้านการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านความ
ศรัทธาต่อวิชาชีพเพิ่มขึ้น 2 ระดับ
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ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพ
การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพแต่ละด้านของครูผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้ง

6 คน สรุปได้

ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพด้านความรู้
1.1 วิชาชีพ
แผนภาพที่ 14 การเปลี่ยนแปลงด้านวิชาชีพ

แผนภาพที่

14 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการอบรม ครูทุกคนมีระดับการเปลี่ยนแปลงด้าน

วิชาชีพเท่ากันคือ ระดับ 1 แต่หลังการอบรมพบว่า ครูทุกคนมีระดับการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น โดยครู 5 คน เพิ่มขึ้นเท่ากันคือ 2 ระดับ แต่มีครูดาวเพียงคนเดียวที่เพิ่มขึ้นถึง 3 ระดับ
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1.2 การทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
แผนภาพที่ 15 การเปลี่ยนแปลงด้านการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

แผนภาพที่ 15 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการอบรม ครูทุกคนมีระดับการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเท่ากันคือ ระดับ 1 แต่หลังการอบรมพบว่า ครูทุกคนมีระดับการ
เปลี่ยนแปลงด้านการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเพิ่มมากขึ้น โดยครู
เปลี่ยนแปลงด้านการทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเพิ่มขึ้นเท่ากันคือ
ระดับ และครูม่อนเพิ่มขึ้นถึง 3 ระดับ

4

คนมีระดับการ

2 ระดับ ครูป๋อมเพิ่มขึ้น 1
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2. การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน
2.1 การจัดการเรียนรู้
แผนภาพที่ 16 การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนรู้

แผนภาพที่

16 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการอบรม ครูทุกคนมีระดับการเปลี่ยนแปลงด้านการ

จัดการเรียนรู้เท่ากันคือ ระดับ 1 แต่หลังการอบรมพบว่า ครูทุกคนมีระดับการเปลี่ยนแปลงด้านการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยครู 5 คน เพิ่มขึ้นเท่ากันคือ 2 ระดับ แต่มีครูม่อนเพียงคนเดียวที่
เพิ่มขึ้นถึง 3 ระดับ
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2.2 การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
แผนภาพที่ 17 การเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

แผนภาพที่ 17 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการอบรม ครูทุกคนมีระดับการเปลี่ยนแปลงด้านการ
สร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเท่ากันคือ ระดับ 1 แต่หลังการอบรมพบว่า ครูทุกคนมี
ระดับการเปลี่ยนแปลงด้านการการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเพิ่มมากขึ้น โดยครู 3
คนมีระดับการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเพิ่มขึ้น 2 ระดับ ครู 2
คนเพิ่มขึ้นถึง 3 ระดับ มีครูป๋อมคนเดียวที่เพิ่มขึ้นเพียง 1 ระดับ
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การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะทางวิชาชีพด้านการปฏิบัติตน
3.1 จรรยาบรรณในวิชาชีพ
แผนภาพที่ 18 การเปลี่ยนแปลงด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ

แผนภาพที่

18 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการอบรม ครูทุกคนมีระดับการเปลี่ยนแปลงด้าน

จรรยาบรรณในวิชาชีพเท่ากันคือ ระดับ

1 แต่หลังการอบรมพบว่า ครูทุกคนมีระดับการ

เปลี่ยนแปลงด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยครู 5 คน เพิ่มขึ้นเท่ากันคือ 3 ระดับ แต่มี
ครูมาเพียงคนเดียวที่เพิ่มขึ้น 1 ระดับ
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3.2 ศรัทธาต่อวิชาชีพ
แผนภาพที่ 19 การเปลี่ยนแปลงด้านศรัทธาต่อวิชาชีพ

แผนภาพที่ 19 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการอบรม ครูทุกคนมีระดับการเปลี่ยนแปลงด้าน
ศรัทธาต่อวิชาชีพเท่ากันคือ ระดับ 1 แต่หลังการอบรมพบว่า ครูทุกคนมีระดับการเปลี่ยนแปลง
ด้านศรัทธาต่อวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยครู 4 คนมีระดับการเปลี่ยนแปลงด้านศรัทธาต่อวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นเท่ากันคือ 3 ระดับ และครูอีก 2 คนเพิ่มขึ้นเท่ากันคือ 2 ระดับ
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ส่วนที่ 2 รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการ
เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพฉบับนี้ ได้ผ่านการศึกษา พัฒนา และปรับปรุง
รูปแบบฯ โดยสามารถสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เป็นรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการ
สืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับ
สมบูรณ์ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบฯ
หลักการของรูปแบบฯ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ
เนื้อหาของรูปแบบฯ
กระบวนการของรูปแบบฯ
คุณสมบัติของผู้นากลุ่ม
การนารูปแบบฯไปใช้

แผนภาพกรอบแนวคิดรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับสมบูรณ์ ดังนี้
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แผนภาพที่ 20 กรอบแนวคิดรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ
และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ

การสืบสอบแบบร่วมมือ

การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

(Collaborative Inquiry)

(Contemplative education)

แนวคิด:

แนวคิด:

การรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อแสวงหาคาตอบจาก

กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงโดยการฟัง

ปัญหาที่สนใจร่วมกัน โดยผ่านวงจรการเรียนรู้ที่

อย่างลึกซึ้ง และการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเอง

ต่อเนื่อง เป็นระบบของการสะท้อนการเรียนรู้และ

โดยปราศจากอคติ ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่า

การลงมือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งความรู้ที่ได้เป็นการ

ของความเป็นมนุษย์ การเข้าถึงความจริงที่เชื่อมโยง

สร้างความหมายใหม่ของสมาชิก

ชีวิตกับสรรพสิ่ง และการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับ
โลกและผู้อื่น อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน

หลักการ:

ตนเอง

1. การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มจะช่วยสามารถพัฒนาการสืบสอบ โดยสามารถ กาหนดประเด็นปัญเพืหาที
่อค้น่สหาแนวทางแก้
นใจร่วมกัน ปัญหาของกลุ่มร่วมกัน

2. มนุษย์เป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความแตกต่าง จึงต้องเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการฟังท
เปิดกว้าง

3.สรรพสิ่งมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นองค์รวม ซึ่งผู้เรียนสามารถเกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งนาไปสู่แนวทางในการทางานต่อไปได้ โดยการสะ

ใคร่ครวญ มีสติ ได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องและนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ร่วมก
ที่เชื่อมโยงชีวิตกับธรรมชาติ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมอง

ย์สามารถเรี
วั4.ตมนุ
ถุปษระสงค์
: ยนรู้และพัฒนา ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ด้วยกา
ประสบการณ์ตรง นามาแลกเปลี่ยนโดยสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน นาไปสู่การปฏิบัติต่อตนเอง และผู้อื่นได้
เพื่อให้ครูอนุบาลพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพใน3 ด้านดังนี้

1. ด้านความรู:้ ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือประสบการณ์ ที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน แบ่งเป็นความรู้ด้านวิชาชีพ แ
ครอบครัวและชุมชน

2. ด้านการปฏิบัติงาน: ความสามารถ ทักการท
ษะ ากิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ แ
ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการสร้างความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชน

บัติตน: ความประพฤติที่ดขัีท้นั้งตอนและกิ
ทางกาย วาจา
ชาชีพ อที:ย่นามาใช้เป็นแนวทางการปฏิการประเมิ
บัติ และมีนคการเรี
วามมุย่งนรู
่น้ ในบ
เนื3.้อด้หาานการปฏิ
:
จกรรม
: ใจ และความภาคภูมิใจในการประกอบวิ
กระบวนการย่
5มัระดั
แบ่งเป็นการปฏิบัติตนด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้านศรัทธาต่อวิชาชีพ
ขั้นที่ 1 การรวมกลุ่มเปิดใจ
เนื้อหาการเรียนรู
ใช้้วิธีการฟัง
1. ขั้นอยู่รอด
อย่างลึกซึ้ง และการสังเกตเด็กอย่าง
1.1 การวมกลุ่มสมาชิก
2. ขั้นสารวจ ค้นพบ และ
ใคร่ครวญนาไปสู่การเสริมสร้าง
เชื่อมโยง
1.2 การพัฒนาคาถาม
สมรรถนะในด้านความรู้ การ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ใน
เรื่อง1. พัฒนาการและการจัดการ

ขั้นที่ 2 การแสวงหาแนวทาง

3. ขั้นปรับตัว
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รายละเอียดของรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มีดังนี้
1. ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ได้กาหนดแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการผลิต การใช้ การส่งเสริม และการสนับสนุนครู
การมีกฎหมาย
การศึกษาและมีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ การพัฒนา ทางวิชาชีพครูไว้โดยเฉพาะ สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2553) กล่าวถึง ทิศทางการพัฒนาครูในอนาคต
ว่า ครูควรได้นาความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สร้างสรรค์ผลงานที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ของครู นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การสืบสอบแบบร่วมมือ
(Collaborative Inquiry) มีลักษณะสาคัญคือ การร่วมกันสืบสอบหาความรู้ โดย การลงมือทา และ
สะท้อนการเรียนรู้ นามาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ช่วยกันทาความเข้าใจ วิเคราะห์ และสร้าง
ความหมายร่วมกัน (Bray, Lee and York, 2000) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพของครูอนุบาลในด้านความรู้ และการปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี แต่ การพัฒนาคุณภาพ
ด้านในของมนุษย์ และยังคงเป็น ปัญหาสาคัญ เ นื่องจาก คนส่วนใหญ่ศึกษาวิชาการ เฉพาะ
ภายนอกตัวเพียงอย่างเดียว จึงทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆได้ (ชลลดา ทองทวี
และคณะ, 2551) การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ทาให้ผู้เรียนได้เปิดใจรับรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง มีสติ
อยู่กับปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ในเนื้อหาวิชาการเฉพาะ ของแต่ละคนอย่าง
ลึกซึ้ง ดังนั้น การนากระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และแนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
มาใช้ในการ เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด อย่างใคร่ครวญ จาก
ประสบการณ์ของครูแต่ละคน นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ทาให้ครูเกิด การเรียนรู้ที่
แท้จริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะนาไป ใช้ในสมรรถนะทางวิชาชีพ ครูได้อย่างยั่งยืนใน
ด้านความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน จึงเหมาะสมสาหรับนามาเป็นรูปแบบการอบรมครูที่
มีประสิทธิภาพแตกต่างจากการอบรมครูโดยให้ความรู้ทั่วไป
2. หลักการของรูปแบบฯ
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มีหลักการ 4 ข้อ ดังนี้
2.1 การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มจะช่วย ให้สามารถ พัฒนาการสืบสอบ
โดยสามารถ กาหนดประเด็นปัญหาที่สนใจร่วมกัน เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่มร่วมกัน
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2.2 มนุษย์เป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความแตกต่าง จึงต้องเคารพในคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ และการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการฟังที่ปราศจากอคติด้วยใจที่
เปิดกว้าง
2.3 สรรพสิ่งมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นองค์รวม ซึ่งผู้เรียนสามารถเกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งนาไปสู่แนวทางในการทางานต่อไปได้ โดยการสะท้อนความคิดอย่าง
ใคร่ครวญ มีสติ ได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องและนาความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ร่วมกัน จะนาไปสู่การตระหนักรู้ที่เชื่อมโยง
ชีวิตกับธรรมชาติ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
2.4 มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนา ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิด
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ด้วยการสังเกต เรียนรู้
ประสบการณ์ตรง นามาแลกเปลี่ยนโดยสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน นาไปสู่การปฏิบัติต่อตนเอง และ
ผู้อื่นได้
3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูอนุบาล มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ใน 3 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านความรู้ : ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือประสบการณ์ ที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน แบ่งเป็นความรู้ด้านวิชาชีพ และด้านการทางาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
3.2 ด้านการปฏิบัติงาน : ความสามารถทักษะการ ทากิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ แบ่งเป็นการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการสร้างความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
3.3 ด้านการปฏิบัติตน : ความประพฤติที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ และความภาคภูมิใจ
ในการประกอบวิชาชีพ ที่นามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และมีความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพ
แบ่งเป็นการปฏิบัติตนด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้านศรัทธาต่อวิชาชีพ
4. เนื้อหาของรูปแบบฯ
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มีเนื้อหาการเรียนรูโ้ ดยใช้ วิธีการฟังอย่างลึกซึ้ง
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และการสังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญ นาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะในด้านความรู้ การปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตน ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 พัฒนาการและการจัดการเรียนรู้ : ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็ก ผ่านการสังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญโดยไม่ตัดสิน เข้าใจธรรมชาติของเด็กอย่างแท้จริง นาไปสู่
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนและพัฒนาการเด็กในแต่ละ
วัย
4.2 การทางานและสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก : ความเข้าใจในการทางาน
ร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เกิดการประสานความร่วมมือกันที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก
4.3 การเป็นแบบอย่างที่ดี : การรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ส่งผลให้เกิดการตระหนักรู้ใน
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ
4.4 ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู : ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าที่แท้จริงของงาน ส่งผลให้
เกิดความรัก ความรู้สึกที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อไป
5. กระบวนการของรูปแบบฯ
กระบวนการของรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1
การรวมกลุ่มเปิดใจ ประกอบด้วยกิจกรรม 1.1 การรวมกลุ่มสมาชิก และ 1.2 การพัฒนาคาถาม
ขัน้ ที่ 2 การแสวงหาแนวทาง ประกอบด้วยกิจกรรม 2.1 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และ 2.2
การกาหนดแนวทางปฏิบัติ ขัน้ ที่ 3 การลงมือเรียนรู้ (รายบุคคล) ประกอบด้วยกิจกรรม 3.1 การลง
มือปฏิบัติและการบันทึกการเรียนรู้ และ 3.2 การสะท้อนคิดกับผู้นากลุ่ม ขั้นที่ 4 การสร้าง
ความหมายใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรม 4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 4.2 การสร้างองค์ความรู้
โดยแต่ละกิจกรรมมี 3 กระบวนการย่อย ประกอบด้วย 1.สุนทรียสนทนา 2.การฟังอย่างลึกซึ้ง และ
3.การสะท้อนการเรียนรู้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 21
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แผนภาพที่ 21 กระบวนการของรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทางวิชาชีพ

ขั้นที่ 1
การรวมกลุ่มอย่างเปิดใจ

1.1 การรวมกลุ่มสมาชิก

1.2 การพัฒนาคาถาม

ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3

การร่วมมือแสวงหาแนวทาง
2.1 การสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้

การปฏิบัติสืบสอบตามแนวทางเป็น
รายบุคคล
3.1 การค้นหาและบันทึก

2.2 การกาหนด

การเรียนรู้

แนวทางปฏิบัติ
3.2 การสะท้อนคิด
กับผู้นากลุ่ม

ขั้นที่ 4
การสร้างความหมาย
4.1 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

4.2 การสร้าง
ความรู้
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การดาเนินกิจกรรมในแต่ละขั้น มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่

1 การรวมกลุ่มอย่างเปิดใจ
1.1 กิจกรรมการรวมกลุ่มสมาชิก
1.1.1 สาระสาคัญ คือ การจัดตั้งกลุ่มคนที่มีความสนใจและสมัครใจเข้าร่วม

กลุ่มเพื่อแสวงหาวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ สิ่งสาคัญในการรวมกลุ่ม คือ การสร้าง
ความไว้วางใจแก่สมาชิกในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันไปพร้อมกับเข้าใจตนเองและผู้อื่น
1.1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1) เพื่อให้ครูอนุบาลร่วมทากิจกรรมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ของสมาชิกกลุ่ม
2) เพื่อให้ครูอนุบาลรู้จักเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น
1.1.3 การดาเนินกิจกรรมด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ 1) สุนทรียสนทนา 2)
การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3) การสะท้อนการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้
1) เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
กิจกรรมเริ่มต้นของการรวมกลุม่ ครัง้ แรก เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้
สมาชิกกลุ่มได้รู้สึกผ่อนคลาย เรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านเกมที่สนุกสนาน ในขณะที่ได้ฝึกสติ รู้ตัว
ในขณะทากิจกรรม
2) เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การรวมกลุ่มสมาชิก
กิจกรรมที่จัดเป็นลักษณะของการปฐมนิเทศ คือการบอกเล่าถึง
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม ขั้นตอนและกิจกรรมการอบรม และมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพ
ครูซึ่งเป็นวิชาชีพของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
3) สะท้อนการเรียนรู้
กิจกรรมจัดในลักษณะการทาสุนทรียสนทนา เพื่อแสดงความคิด
ความรู้สึกที่ผ่านการทากิจกรรมที่ผ่านมาโดยมีกติกา คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่พูดแทรก ห้อยแขวน
ความคิด
1.1.4 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของครู และสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในการทาสุนทรียสนทนา และสะท้อนการ
เรียนรู้
1.2 กิจกรรมการพัฒนาคาถาม
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1.2.1 สาระสาคัญ คือ สมาชิกกลุ่มร่วมกาหนดคาถามการสืบสอบ ทาความ
เข้าใจร่วมกันให้ชัด ผู้วิจัยทาหน้าที่อานวยความสะดวกให้แก่กลุ่ม และแปลความหมายในความ
สนใจของสมาชิกแต่ละคนไปสู่คาถามของกลุ่ม จากนั้นจึงออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อตอบคาถาม
ของกลุ่ม
1.2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1) เพื่อให้ครูอนุบาลร่วมกันตั้งคาถามการสืบสอบ
2) เพื่อให้ครูอนุบาลทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูล
นามาใช้ในการตั้งคาถาม
1.2.3 การดาเนินกิจกรรมด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ 1) สุนทรียสนทนา 2)
การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3) การสะท้อนการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้
1) เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
กิจกรรมที่จดั มีลกั ษณะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจของ
สมาชิก ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย ก่อนเริ่มการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
2) เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การพัฒนาคาถาม
กิจกรรมที่นาสมาชิกเข้าสู่การตั้งคาถามการสืบสอบ เป็นกิจกรรมที่
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของครู หรือทบทวนประสบการณ์ นามาสู่คาถาม โดยคิดใคร่ครวญ
3) สะท้อนการเรียนรู้
กิจกรรมจัดในลักษณะการทาสุนทรียสนทนา เพื่อแสดงความคิด
ความรู้สึกที่ผ่านการทากิจกรรมที่ผ่านมาโดยมีกติกา คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่พูดแทรก ห้อยแขวน
ความคิด
1.2.4 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของครู และสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในการทาสุนทรียสนทนา และสะท้อนการ
เรียนรู้
ขั้นที่
2 การร่วมมือแสวงหาแนวทาง
2.1 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
2.1.1 สาระสาคัญ คือ กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องราว ความ
คิดเห็น ความสุข หรือความทุกข์ใจ โดยผู้ฟังใช้การฟังอย่างลึกซึ้งไม่ตัดสิน ไม่พูดแทรก จึงเป็นธรรม
เนียมการปฏิบัติของกลุ่มทุกครั้งที่สมาชิกมีการเข้าร่วมอบรม
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2.1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้ครูอนุบาลค้นหาและสะท้อนคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันของ
กลุ่ม
2.1.3 การดาเนินกิจกรรมด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ 1) สุนทรียสนทนา 2)
การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3) การสะท้อนการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้
1) เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
กิจกรรมที่จดั มีลกั ษณะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจของ
สมาชิก ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย ก่อนเริ่มการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
2) เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งสร้างความคุ้นชินของการปฏิบัติ โดยมี
กระบวนกรให้การอานวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้สมาชิกกลุ่มได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการฟังอย่างฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา และสะท้อนการเรียนรู้
3) สะท้อนการเรียนรู้
กิจกรรมจัดในลักษณะการทาสุนทรียสนทนา เพื่อแสดงความคิด
ความรู้สึกที่ผ่านการทากิจกรรมที่ผ่านมาโดยมีกติกา คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่พูดแทรก ห้อยแขวน
ความคิด เคารพและไม่ตัดสินผู้พูด
2.1.4 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของครู และสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในการทาสุนทรียสนทนา และสะท้อนการ
เรียนรู้
2.2 กิจกรรมกาหนดแนวทางปฏิบัติ
2.2.1 สาระสาคัญ คือ กลุ่มร่วมกันหาแนวทางลงมือปฏิบัติเพื่อหาคาตอบของ
คาถามที่กลุ่มร่วมกันสร้างขึ้น
2.2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้ครูอนุบาลกาหนดวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม
2.2.3 การดาเนินกิจกรรมด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ 1) สุนทรียสนทนา 2)
การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3) การสะท้อนการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้
1) เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
กิจกรรมที่จดั มีลกั ษณะเป็นการผ่อนคลาย แต่มสี ติรบั รู้ ความรู้สึก
นึกคิด ซึ่งทาให้ร่างกาย และจิตใจมีความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ต่อไป
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2) เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การกาหนดแนวทางปฏิบัติ
กิจกรรมที่จัดมีลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก เพื่อสืบ
ค้นหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการตอบคาถามของกลุ่ม
3) สะท้อนการเรียนรู้
กิจกรรมจัดในลักษณะการทาสุนทรียสนทนา เพื่อแสดงความคิด
ความรู้สึกที่ผ่านการทากิจกรรมที่ผ่านมาโดยมีกติกา คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่พูดแทรก ห้อยแขวน
ความคิด
2.2.4 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของครู และสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในการทาสุนทรียสนทนา และสะท้อนการ
เรียนรู้
ขั้นที่
3 การปฏิบัติสืบสอบตามแนวทางเป็นรายบุคคล
3.1 กิจกรรมค้นหาและบันทึกการเรียนรู้
3.1.1 สาระสาคัญ คือ ครูอนุบาลได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามสภาพ
จริงเพื่อตอบคาถามการสืบสอบของกลุ่ม และได้บันทึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
3.1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1) เพื่อให้ครูได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางการสืบสอบของกลุ่ม
2) เพื่อให้ครูได้บันทึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบั ติ
3.1.3 การดาเนินกิจกรรมด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ 1) สุนทรียสนทนา 2)
การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3) การสะท้อนการเรียนรู้ ดังนี้
1) ครูได้ทดลองปฏิบัติตามแนวทางการสืบสอบของกลุ่ม
2) ครูบันทึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามถนัด เช่น
วาดรูป เขียน บันทึกเสียง ฯลฯ
3.1.4 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในขณะ
ปฏิบัติงาน และศึกษาบันทึกการเรียนรู้
3.2 กิจกรรมสะท้อนคิดกับผู้นากลุ่ม
3.2.1 สาระสาคัญ คือ ครูที่ได้รับคาแนะนาด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตร
จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
3.2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้ครูได้รับคาแนะนาในการนาไปใช้ลงมือปฏิบัติเพื่อตอบคาถาม
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ของกลุ่ม
3.2.3 การดาเนินกิจกรรมด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ 1) สุนทรียสนทนา 2)
การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3) การสะท้อนการเรียนรู้ ดังนี้
ผู้วิจัยนัดพบครูเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา ฟัง
อย่างลึกซึ้ง และสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน
3.2.4 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการใน
การทาสุนทรียสนทนา และสะท้อนการเรียนรู้
ขั้นที่
4 การสร้างความหมาย
4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1.1 สาระสาคัญ คือ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติของสมาชิกแต่ละคน
ถูกนามาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม โดยอาศัยการฟังอย่างลึกซึ้ง เคารพในความคิด และการไม่
ตัดสินผู้พูด
4.1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้ครูได้เล่าประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
4.1.3 การดาเนินกิจกรรมด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ 1) สุนทรียสนทนา 2)
การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3) การสะท้อนการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้
1) เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
กิจกรรมที่จดั มีลกั ษณะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจของ
สมาชิก ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย ก่อนเริ่มการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
2) เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่จัดเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก
โดยใช้การฟังอย่างฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา และสะท้อนการเรียนรู้
3) สะท้อนการเรียนรู้
กิจกรรมจัดในลักษณะการทาสุนทรียสนทนา เพื่อแสดงความคิด
ความรู้สึกที่ผ่านการทากิจกรรมที่ผ่านมาโดยมีกติกา คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่พูดแทรก ห้อยแขวน
ความคิด เคารพและไม่ตัดสินผู้พูด
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2.1.4 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของครู และสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในการทาสุนทรียสนทนา และสะท้อนการ
เรียนรู้
4.2 กิจกรรมสร้างความรู้
4.2.1 สาระสาคัญ คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
โดยอาศัยการฟังอย่างลึกซึ้ง เคารพในความคิด และไม่ตัดสินผู้พูด และสะท้อนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความรู้ และความหมายของกลุ่ม ซึ่งอาจจะนาไปสู่การปรับคาถาม หรือแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันใหม่ได้
4.2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้ครูได้เล่าประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
4.2.3 การดาเนินกิจกรรมด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ 1) สุนทรียสนทนา 2)
การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3) การสะท้อนการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้
1) เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
กิจกรรมที่จดั มีลกั ษณะเป็นการผ่อนคลาย แต่มสี ติรบั รู้ ความรู้สึก
นึกคิด ซึ่งทาให้ร่างกาย และจิตใจมีความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ต่อไป
2) เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การสร้างความรู้
กิจกรรมที่จัดมีลักษณะเป็นการทบทวนประสบการณ์เดิม เพื่อให้ครู
ได้คิดใคร่ครวญหาความหมาย และความรู้ที่เกิดขึ้นของกลุ่ม
3) สะท้อนการเรียนรู้
กิจกรรมจัดในลักษณะการทาสุนทรียสนทนา เพื่อแสดงความคิด
ความรู้สึกที่ผ่านการทากิจกรรมที่ผ่านมาโดยมีกติกา คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่พูดแทรก ห้อยแขวน
ความคิด
4.2.4 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของครู และสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในการทาสุนทรียสนทนา และสะท้อนการ
เรียนรู้
การดาเนินการอบรมครูอนุบาลตามรูปแบบฯ แสดงในดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การดาเนินการอบรมตามรูปแบบฯ
สัปดาห์ที่

ช่วงเวลา เวลาที่ใช้

สถานที่

1

1 วัน

7 ชั่วโมง

ห้องประชุม

2 ชั่วโมง

ห้องประชุม

2 ชั่วโมง

ห้องประชุม

2

หลังเลิก
เรียน
หลังเลิก
เรียน

2 ชั่วโมง

ห้องประชุม

3

หลังเลิก
เรียน
หลังเลิก
เรียน

2 ชั่วโมง

ห้องประชุม

4-5

2 สัปดาห์

ไม่จากัด สถานการณ์
จริง
2 ชั่วโมง/ ห้องเรียน
คน

ขั้นตอน
ประเด็น
ขั้นที่ 1 การแสวงหาความร่วมมือ
1.1 การรวมกลุ่มสมาชิก
(ปฐมนิเทศ)
1.2 การพัฒนาคาถาม
(ครั้งที1)่
1.2 การพัฒนาคาถาม
คาถามของกลุ่ม คือ “การฟัง
(ครั้งที2)่
อย่างลึกซึ้งด้วยใจที่ใคร่ครวญ
จะนาไปสู่การพัฒนาตนเองของ
ครูอย่างเป็นธรรมชาติได้
อย่างไร”
ขั้นที่ 2 การสร้างกลุ่มการสืบ
สอบแบบร่วมมือ
2.1 การสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้
2.2 การกาหนดแนวทางปฏิบัตแนวทางปฏิ
ิ
บัติของกลุ่ม คือ “ครู
ใช้การฟังอย่างลึกซึ้งในทุก
โอกาส ทุกสถานการณ์ที่มีสติ
รู้ตัว และบันทึกการเรียนรู้”
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการสืบสอบ
(รายบุคคล)
3.1 การลงมือปฏิบัติและการ
บันทึกการเรียนรู้
3.2 การสะท้อนคิดกับผู้นา
กลุ่ม
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ตารางที่ 5 การดาเนินการจัดอบรมตามรูปแบบฯ (ต่อ)
สัปดาห์ที่

ช่วงเวลา เวลาที่ใช้
หลังเลิก
เรียน

2 ชั่วโมง

หลังเลิก
เรียน

2 ชั่วโมง

6

7-8

2 สัปดาห์

ไม่จากัด
2 ชั่วโมง/
คน

9

หลังเลิก
เรียน

2 ชั่วโมง

หลังเลิก
เรียน

2 ชั่วโมง

ไม่จากัด
10-11

2 สัปดาห์
2 ชั่วโมง/
คน

สถานที่

ขั้นตอน
หมายเหตุ
ขั้นที่ 4 การสร้างความหมาย
ห้องประชุม 4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับคาถามของกลุ่ม คือ “ถ้าเรา
ได้สังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญเรา
จะมีวิธีการพัฒนาเด็กได้
อย่างไร”
ห้องประชุม 4.2 การสร้างองค์ความรู้
ปรับแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม คือ
“ครูสังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญ
แล้วลองปรับวิธีสอนที่
เหมาะสม”
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการสืบสอบ
(รายบุคคล)
สถานการณ์ 3.1 การลงมือปฏิบัติและการ
จริง
บันทึกการเรียนรู้
ห้องเรียน 3.2 การสะท้อนคิดกับผู้นา
กลุ่ม
ขั้นที่ 4 การสร้างความหมาย
ห้องประชุม 4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้คาถามเดิม คือ คือ “ถ้าเราได้
สังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญเราจะ
มีวิธีการพัฒนาเด็กได้อย่างไร”
ห้องประชุม 4.2 การสร้างองค์ความรู้
ปรับแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม คือ
“ครูออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของเด็ก”
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการสืบสอบ
(รายบุคคล)
สถานการณ์ 3.1 การลงมือปฏิบัติและการ
จริง
บันทึกการเรียนรู้
ห้องเรียน 3.2 การสะท้อนคิดกับผู้นา ผู้วิจัยแนะนาการเขียนแผนการ
กลุ่ม
จัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชา
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ตารางที่ 5 การดาเนินการจัดอบรมตามรูปแบบฯ (ต่อ)
สัปดาห์ที่

12

ช่วงเวลา เวลาที่ใช้
1 วัน

7 ชั่วโมง

สถานที่

ขั้นตอน
ขั้นที่ 4 การสร้างความหมาย
ห้องประชุม 4.3 ปัจฉิมนิเทศ

หมายเหตุ

6. คุณสมบัติของผู้นากลุ่ม
ผู้นากลุ่ม (ผู้วิจัย) มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของครูผู้เข้าร่วมการวิจัย และเรียนรู้ไปพร้อมกัน ซึ่งผู้นากลุ่มควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้
ผู้นากลุ่ม คือ ผู้ที่รู้ขั้นตอนของกระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ ซึ่งนามาจัดการเรียนรู้ผ่าน
3 กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ โดยมีการจัดทาแผนการอบรมไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้
ผู้นากลุ่มควรศึกษาแผนการอบรมมาก่อนทุกครั้ง ทบทวนขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมจนชานาญ
เพื่อที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างลื่นไหลต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
แบบบันทึก และเครื่องบันทึกภาพหรือเสียง ฯลฯ นอกจากนี้ กระบวนการต้องเป็นผู้ที่สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กรณีหากครูผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ดาเนินไปตามแผนการอบรม
6.2 การใช้การฟังอย่างลึกซึ้ง
ผู้นากลุ่มนอกจากเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครูผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญแล้ว ผู้นากลุ่มต้องเป็นผู้ปฏิบัติไปพร้อมกับกลุ่ม
และต้องทาได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมวิจัยเกิดความรู้สึกไว้วางใจ และ
ยอมรับทั้งตัวผู้นากลุ่มและรูปแบบการอบรม
6.3 การเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผูน้ ากลุ่ม เป็นผู้เปิดโอกาสให้ครูผ้เู ข้าร่วมการวิจยั ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้น ผู้นา
กลุ่มจึงต้องเคารพในความคิดเห็น ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยใช้การฟังอย่างลึกซึ้ง
ไม่ตัดสิน หากมีความคิดเกิดขึ้นให้แขวนความคิดไว้ และกลับมาฟังอย่างตั้งใจ ซึ่งจะช่วยให้ครู
ผู้เข้าร่วมการวิจัยยอมรับและเปิดใจกับกลุ่มและผู้นากลุ่มมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การจัดกระบวนการ
เรียนรู้มีความราบรื่น และผ่อนคลาย
6.4 บทบาทเสมือนครูผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผูน้ ากลุ่ม นอกจากเป็นผู้จดั กระบวนการเรียนรู้ ยังมีบทบาทเสมือนครูผ้เู ข้าร่วมการวิจยั คน
หนึ่ง คือ ร่วมทากิจกรรมไปพร้อมกับกลุ่ม เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทาสุนทรียสนทนา การ
สะท้อนการเรียนรู้
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7. การนารูปแบบฯไปใช้
ผู้นารูปแบบฯนี้ไปใช้ สิ่งที่ควรคานึงมีดังนี้
7.1 การยินยอมของสมาชิกกลุ่ม
ผูท้ เี่ ข้าร่วมในรูปแบบการอบรมครูโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ต้องเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโดยไม่มี
การบังคับ แต่ผู้นากลุ่มสามารถแนะนากระบวนการของรูปแบบฯ โดยการประชาสัมพันธ์ หรือเข้า
พบเป็นรายบุคคล เพื่อเชิญชวนให้เป็นสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มได้ ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมไม่ เต็มใจ หรือถูก
บังคับโดยผู้บังคับบัญชาจะทาให้กระบวนการเรียนรู้ถูกปิดกั้นด้วยความรู้สึกอคติ ความไม่สบายใจ
หรือความเบื่อหน่ายได้
7.2 การสร้างความไว้วางใจ
เมื่อสมาชิกกลุ่มยินยอมพร้อมใจเข้าร่วมในรูปแบบฯ สิ่งที่ผู้นากลุ่มพึงกระทาเมื่อมีการ
รวมกลุ่มครั้งแรก คือ การสร้างความไว้วางใจแก่สมาชิกในกลุ่ม ทั้งระหว่างผู้นากลุ่มกับสมาชิก
และระหว่างสมาชิกด้วยกัน ซึ่งสามารถใช้กิจกรรมในลักษณะเกม การละลายพฤติกรรม โดย
แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 คน 3 คน 5 คนบ้างเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เวียนรู้จักซึ่งกันและกัน
7.3 การสร้างข้อตกลงของกลุ่ม
ข้อตกลงของกลุ่ม มีความจาเป็นเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป็นไปโดยราบรื่น
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก ข้อตกลงเบื้องต้นที่ควรกาหนด คือ สมาชิกต้องเข้าร่วมการ
อบรมทุกครั้ง ถ้าหากสมาชิกคนใดไม่สามารถมาร่วมได้ ต้องบอกล่วงหน้าเพื่อให้ผู้นากลุ่มจัดหา
เวลาอบรมแทนได้ ทั้งนี้ เพราะสมาชิกทุกคนจะได้เรียนรู้การสืบสอบแบบร่วมมือของกลุ่มร่วมกันใน
แต่ละครั้ง ข้อตกลงของกลุ่มอาจสร้างขึ้นหลังผ่านการอบรมมาสักระยะได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้นากลุ่ม
เห็นสมควรที่สมาชิกควรมีข้อปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การเรียนรู้ของกลุ่มเป็นไปโดยราบรื่น
7.4 สภาพแวดล้อมของการอบรม
สถานที่ใช้ในการอบรมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม ดังนั้น การเลือกสถานที่นอกจาก
คานึงถึงความเหมาะสมทางกายภาพแล้ว ยังควรคานึงถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่รบกวนสมาชิกกลุ่ม
เช่น หลีกเลี่ยงการใช้สถานที่ใกล้อาคารก่อสร้าง เพราะจะถูกรบกวนด้วยเสียง หรือควรหลีกเลี่ยง
สถานที่อบรมที่ทาให้สมาชิกรู้สึกกังวลใจ ไม่สบายใจ และในขณะอบรมควรให้สมาชิกปิดเครื่องมือ
สื่อสาร และปล่อยวางภาระหน้าที่ต่างๆก่อนเข้าอบรม
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7.5 ความยืดหยุ่นของกระบวนการ
เนื่องจากรูปแบบฯนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้กลุ่มสามารถพัฒนาคาถามการสืบสอบได้ ทั้งนี้ผู้นากลุ่ม
อาจต้องมีการจัดสรรเพิ่มเวลาให้ตามความเหมาะสม หรือจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม
สามารถพัฒนาคาถามได้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
ใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development) และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อ
ค้นหาคําตอบของความจริงเกี่ยวกับครูที่ละเอียดลึกซึ้งในเชิงความรู้สึกนึกคิด และข้อมูลเชิงลึก
ต่างๆ ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ ครูชั้นอนุบาลของโรงเรียนดีเด่นศึกษา (นามสมมติ) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 6 คน
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ขัน้ ที่ 2 การพัฒนา
รูปแบบฯ ระยะที่ 1 ขั้นที่ 3 การพัฒนารูปแบบฯ ระยะที่ 2 และ ขั้นที่ 4 การนําเสนอรูปแบบการ
อบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ (ฉบับสมบูรณ์)
กระบวนการของ รูปแบบ ฯ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การรวมกลุ่มอย่างเปิดใจ
ประกอบด้วยกิจกรรม 1.1 การรวมกลุ่มสมาชิก และ 1.2 การพัฒนาคําถาม ขั้นที่ 2 การร่วมมือ
แสวงหาแนวทาง ประกอบด้วยกิจกรรม 2.1 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และ 2.2 การกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ขัน้ ที่ 3 การปฏิบัติสืบสอบตามแนวทางเป็นรายบุคคล ประกอบด้วยกิจกรรม 3.1
การค้นหาและบันทึกการเรียนรู้ และ 3.2 การสะท้อนคิดกับผู้นํากลุ่ม ขั้นที่ 4 การสร้างความหมาย
ประกอบด้วยกิจกรรม 4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 4.2 การสร้างความรู้ โดยแต่ละกิจกรรมมี 3
กระบวนการ ย่อย ประกอบด้วย 1.สุนทรียสนทนา 2.การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3.การสะท้อนการ
เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการตลอดระยะเวลาของการวิจัย พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีการแบบอุปนัย เพื่อตอบคําถามการวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้
อย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มีลักษณะ องค์ประกอบ และขั้นตอนในการ
ดําเนินการอย่างไร
2. รูปแบบฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่งผลต่อสมรรถนะทางวิชาชีพของ ครู ผู้เข้าร่วมในด้าน
ความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน หรือไม่ อย่างไร และในลักษณะใด
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาผลของสมรรถนะทางวิชาชีพของ ครูผู้เข้าร่วมการวิจัย ในรูปแบบการอบรม
ครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน
ผู้เข้าร่วมวิจัย
ผู้เข้าร่วมวิจัยคือ ครูอนุบาลที่สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ของ โรงเรียนดีเด่นศึกษา
(นามสมมติ) สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 6
คน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development) โดยเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีการดําเนินการวิจัย 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (R1D1)
การวิจัย (R1) คําถามวิจัย : การเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพครูโดยใช้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ สามารถนํามาพัฒนาเป็น
รูปแบบการอบรมครูได้อย่างไร
1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1.2 การเตรียมตัวผู้วิจัย
1.3 การสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
1.4 การตรวจสอบคุณภาพของกรอบแนวคิด
การพัฒนา (D1) ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบ
สอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับ
ตั้งต้น ตามกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้น
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ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ระยะที่
1 (R2D2)
การวิจัย (R2) คําถามวิจัย : รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบ
สอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
มี
ขั้นตอน กิจกรรม และการดําเนินการอย่างไร
2.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอน กิจกรรม และการ
ดําเนินการของรูปแบบฯ
2.2 การสร้างแผนการอบรมครูอนุบาล
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ
2.4 การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบฯ
การพัฒนา (D2) ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบ
สอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับ
ทดลองใช้
ขั้นที่ 3 การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ระยะที่
2 (R3D3)
การวิจัย (R3) คําถามวิจัย : ผลของการใช้รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ เป็นอย่างไร
3.1 การศึกษาข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัย
3.2 การทดลองใช้รูปแบบฯกับผู้เข้าร่วมการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย
การพัฒนา (D3) ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการ
สืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
ฉบับสมบูรณ์
ขั้นที่ 4 การนาเสนอรูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
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ผู้วิจัย จัดทํา รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการ สืบสอบแบบร่วมมือ
และการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถตอบคําถามการวิจัย ดังนี้
คาถามการวิจัยข้อที่ 1 รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มีลักษณะ
องค์ประกอบ และขั้นตอนในการดําเนินการอย่างไร
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์
เนื้อหา กระบวนการ และการประเมินผลรูปแบบฯ ดังนี้
1. แนวคิดของรูปแบบฯ คือ
การรวมกลุ่มของสมาชิกที่เท่าเทียมกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อแสวงหาคําตอบ
จากปัญหาที่สนใจร่วมกัน โดยแต่ละคนใคร่ครวญประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการ
ฟังอย่างลึกซึ้ง เกิดเป็นวงจรการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเป็นระบบ ในการสะท้อนการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง
โดยปราศจากอคติ และการลงมือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งความรู้ที่ได้นั้นเป็นการสร้างความหมายใหม่
ของสมาชิก ทําให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การเข้าถึงความจริงที่เชื่อมโยง
ชีวิตกับสรรพสิ่ง และการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น อันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเอง
2. หลักการของรูปแบบฯ มีดังนี้
2.1 การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มจะช่วยพัฒนาการสืบสอบ โดย
สามารถ กําหนดประเด็นปัญหาที่สนใจร่วมกัน และแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม
2.2 มนุษย์เป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความแตกต่าง จึงต้องเคารพในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ และการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการฟังที่ปราศจากอคติด้วย
ใจที่เปิดกว้าง
2.3 สรรพสิ่งมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นองค์รวม ซึ่งผู้เรียนสามารถ
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งนําไปสู่แนวทางในการทํางานต่อไปได้ โดยการสะท้อนความคิด
อย่างใคร่ครวญ มีสติ ได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องและนําความรู้และ
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ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ร่วมกัน จะนําไปสู่การ
ตระหนักรู้ที่เชื่อมโยงชีวิตกับธรรมชาติ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
2.4 มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนา ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ด้วยการสังเกต เรียนรู้
ประสบการณ์ตรง นํามาแลกเปลี่ยนโดยสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน นําไปสู่การปฏิบัติต่อตนเอง และ
ผู้อื่นได้
3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ
เพื่อให้ครูอนุบาลพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ใน 3 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านความรู้
3.2 ด้านการปฏิบัติงาน
3.3 ด้านการปฏิบัติตน
4. เนื้อหาของรูปแบบฯ คือ
การใช้วิธีการฟังอย่างลึกซึ้ง และการสังเกตเด็กอย่างใคร่ครวญนําไปสู่การเสริมสร้าง
ความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการ การจัดการเรียนรู้ การทํางาน
และสร้างความร่วมมือสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก การเป็นแบบอย่างที่ดีและความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพครู
5. กระบวนการของรูปแบบฯ
กระบวนการของ
รูปแบบ ฯ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การรวมกลุ่มอย่างเปิดใจ
ประกอบด้วยกิจกรรม 1.1 การรวมกลุ่มสมาชิก และ 1.2 การพัฒนาคําถาม ขั้นที่ 2 การร่วมมือ
แสวงหาแนวทาง ประกอบด้วยกิจกรรม 2.1 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และ 2.2 การกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ขัน้ ที่ 3 การปฏิบัติสืบสอบตามแนวทางเป็นรายบุคคล ประกอบด้วยกิจกรรม 3.1
การค้นหาและบันทึกการเรียนรู้ และ 3.2 การสะท้อนคิดกับผู้นํากลุ่ม ขั้นที่ 4 การสร้างความหมาย
ประกอบด้วยกิจกรรม 4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 4.2 การสร้างความรู้ โดยแต่ละกิจกรรมมี 3
กระบวนการ ย่อย ประกอบด้วย 1.สุนทรียสนทนา 2.การฟังอย่างลึกซึ้ง และ 3.การสะท้อนการ
เรียนรู้
6. การประเมินการเรียนรู้
หลังการอบรมโดยใช้รูปแบบฯ ครูผู้เข้าร่วมการวิจัยมีระดับขั้นพฤติกรรมสมรรถนะทางวิชาชีพ
สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ร้อยละ80 ถือว่ารูปแบบฯมีประสิทธิภาพ
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คาถามการวิจัยข้อที่ 2 รูปแบบ การอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบ
ร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ส่งผลต่อสมรรถนะทางวิชาชีพของ ครูอนุบาล ในด้านความรู้ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน
หรือไม่ อย่างไร และในลักษณะใด
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ มีผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพของครูอนุบาลทั้ง 6 คน โดยสรุปได้
ดังนี้
1. ความรู้ ประกอบด้วย
1.1 ด้านวิชาชีพ ครูทุกคนได้รับประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ที่นํามาใช้ใน
การส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ และบริบทของผู้เรียนมากขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม
1.2 ด้านการทํางานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ครูทุกคนได้รับประสบการณ์ เกี่ยวกับ
วิธีการสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมากขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม
2. ด้านการปฏิบัติงานประกอบด้วย
2.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคน สามารถบูรณาการความรู้ การจัดสภาพแวดล้อม
สื่อ และการประเมินผล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม
2.2 ด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ครูทุกคนสามารถประสาน
ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้นกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรม
3. ด้านการปฏิบัติตนประกอบด้วย
3.1 ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ครูทุกคน มีความประพฤติที่ดีและเหมาะสมทั้งทาง
กาย วาจา ใจที่นํามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพมากขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม
3.2 ด้านศรัทธาต่อวิชาชีพ ครูทุกคน มีความรัก ความรู้สึกที่ดี และการเห็นคุณค่าของ
วิชาชีพครู ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพมากขึ้นกว่าก่อนเข้า
รับการอบรม
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อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลของการพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบ
แบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพมี ลักษณะ
สําคัญของกระบวนการที่ช่วยพัฒนาครูให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. การพัฒนาคําถามการสืบสอบ
รูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ มีการดําเนินการโดยมีขั้นตอนของ
กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การแสวงหาความร่วมมือ ขั้น
ที่ 2 การสร้างกลุ่มการสืบสอบแบบร่วมมือ ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการสืบสอบ (รายบุคคล) และขั้นที่ 4
การสร้างความหมาย ร่วมกับกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ซึ่งประกอบด้วย 3
กระบวนการ ได้แก่ สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง และการสะท้อนการเรียนรู้ ได้ถูกนํามา
พัฒนาเป็นแผนการอบรมครูอนุบาล ซึ่งในแผนการพัฒนาคําถาม ครูผู้เข้าร่วมวิจัยจะกําหนด
คําถามการสืบสอบของกลุ่มเพื่อนําไปสู่แนวทางปฏิบัติของกลุ่มต่อไป จะพบว่า คําถามการสืบ
สอบของกลุ่ม ได้รับอิทธิพลจากการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ดังจะเห็นได้จาก คําถามของกลุ่ม
ครั้งที่ 1 คือ “การฟังอย่างลึกซึ้งด้วยใจที่ใคร่ครวญจะนาไปสู่การพัฒนาตนเองของครูอย่างเป็น
ธรรมชาติได้อย่างไร” และหลังจากนั้นได้มีการปรับคําถามของกลุ่มครั้งที่ 2 คือ “ถ้าเราได้สังเกต
เด็กอย่างลึกซึ้ง เราจะมีวิธีการพัฒนาเด็กได้อย่างไร” และคําถามครั้งที่ 3 คือ “หลังจากที่เราได้
สังเกตเด็กอย่างลึกซึ้ง เราจะมีการวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กได้อย่างไร” จะ
เห็นได้ว่า ครูผู้เข้าร่วมวิจัยใช้คําว่า “การฟัง/สังเกตอย่างลึกซึ้ง” “ใคร่ครวญ” “ธรรมชาติ” ซึ่งคํา
เหล่านี้ครูได้รับฟังจนคุ้นชินและเรียนรู้จากการอบรมด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
ค่อยๆซึมซับทางจิตใจ ส่งผลให้ความคิด ความรู้สึกถูกแสดงออกมาในการตั้งคําถามของกลุ่ม
2. การกําหนดแนวทางปฏิบัติ
หลังจากการพัฒนาคําถามของกลุ่มแล้ว ครูผู้เข้าร่วมวิจัยได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อตอบคําถามของกลุ่ม ซึ่งจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติของกลุ่มนั้นมีลักษณะเป็นไปโดยธรรมชาติ
และปฏิบัติตามสภาพจริง กล่าวคือ ไม่มีการกําหนดวัน เวลา แต่สามารถปฏิบัติได้ในทุกโอกาส ที่มี
สติรู้ตัว ดังจะเห็นได้จาก แนวทางปฏิบัติเพื่อตอบคําถามครั้งที่ 1 คือ “ครูใช้การฟังอย่างลึกซึ้งใน
ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ที่มีสติรู้ตัว” ครั้งที่ 2 คือ “ครูทําการสังเกตเด็กอย่างลึกซึ้งในทุกโอกาสที่มี
สติรู้ตัว และหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก” และครั้งที่ 3 คือ “ครูเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กที่ได้สังเกตอย่างลึกซึ้ง” จะเห็นได้ว่า ครูผู้เข้าร่วมวิจัย
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ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อตอบคําถามของกลุ่มอย่างเป็นไปโดยธรรมชาติสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
ครูอย่างกลมกลืน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาตนเองจากภายในเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพโดย
ไม่มีการบังคับ ดังจะเห็นได้จากครูผู้เข้าร่วมวิจัยมีความกระตือรือร้นที่จะเขียนการจัดการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง แสวงหาแนวทางการเขียนที่ถูกต้องตามหลักวิชา
3. เนื้อหาสาระการเรียนรู้
ด้วยการอบรมโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ ทําให้ครูผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ตื่นรู้ มีสติ เปิดใจยอมรับประสบการณ์ใหม่ แม้ว่าบางสิ่ง
เป็นเรื่องที่ครูรู้อยู่แล้ว แต่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญทําให้เปิดใจรับรู้สิ่งเดิมๆ
ด้วยความคิด ความรู้สึก ที่ค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น ครูได้สังเกตเด็กอย่างลึกซึ้ง ถึงแม้ว่าจะ
เป็นเด็กที่ครูรู้จักมาก่อน แต่เมื่อเปิดใจมองโดยไม่ตัดสิน และเรียนรู้จักการแขวนความคิดของ
ตนเองได้ ทําให้เปิดมุมมองประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับเด็กคนนั้น ทําให้ครูรู้วิธีการที่จะส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ ตัวอย่างกรณีครูกั้งที่เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ
เด็กจากเดิมที่ชอบใช้คําถามกับเด็กที่ร้องไห้มาโรงเรียนตอนเช้ามาตลอด ว่าร้องไห้ทําไม อย่าร้อง
นะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่มารับ ซึ่งวิธีการพูดปลอบเด็กแบบนี้ไม่เคยได้ผลเลย เด็กยังคงร้องไห้ไม่หยุด
ครูจึงเลิกสนใจปล่อยให้เด็กหยุดร้องเอง ต่อมาครูกั้งได้เปิดใจ สังเกตเด็กอย่างลึกซึ้ง และเข้าใจใน
ตัวเด็กมากขึ้น จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีแสดงความรักและความไว้วางใจให้เด็กอยู่กับครูกั้งอย่างมี
ความสุขแทนการหว่านล้อมสารพัดเพื่อให้เด็กหยุดร้อง จะเห็นได้ว่า เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ครู
ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับจากการอบรมครั้งนี้ เป็นวิธีการที่ครูได้ค้นพบด้วยตัวเองในการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กที่เหมาะสมตามธรรมชาติ โดยที่ไม่มีการสอนหรือบอกให้ทํา แต่
ครูค้นพบวิธีนั้นด้วยตนเอง
4. เวลาที่เหมาะสมในการจัดอบรม
ในช่วงแรกผู้วิจัยกําหนดวันเวลาในการอบรมกลุ่มใหญ่ช่วงต้นของสัปดาห์ (จันทร์อังคาร) หลังเลิกเรียน ผู้วิจัยสังเกตว่า ช่วงต้นสัปดาห์ ครูไม่ค่อยมีสมาธิในการเข้ารับการอบรม
และมีความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ทําให้ช่วงกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ ครูผู้เข้าร่วมวิจัยทํา
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร กล่าวคือ ครูบางคนเหม่อลอย ไม่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บางคนลําดับความคิด
ค่อนข้างสับสน ผู้วิจัยจึงเปลี่ยนวันในการอบรมเป็นช่วงปลายสัปดาห์ (พฤหัสบดี-ศุกร์) หลังเลิก
เรียน และผู้วิจัยจะเตรียมอาหารว่างไว้สําหรับครูผู้เข้ารับการอบรมเพื่อรับการประทานก่อนเริ่มการ
อบรม ซึ่งพบว่า ครูมีสมาธิในการอบรมมากขึ้น ให้ความร่วมมือดีมากขึ้น และสามรถสะท้อนการ
เรียนรู้ได้มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้การวิจัยครั้งต่อไป นําไปพัฒนาให้ครอบคลุม จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การวิจัยนี้มุ่งให้ครูได้เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ทั้งความรู้ การปฏิบัติงาน และ
การปฏิบัติตน โดยธรรมชาติของรูปแบบการอบรมนี้ ไม่ได้เป็นการชี้นําแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้ครู
ได้พัฒนาทางวิชาชีพในด้านต่างๆ แต่มีลักษณะเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ในการนําไป
พัฒนาทางวิชาชีพของตัวเอง ทําให้ผลการวิจัยอาจไม่ครอบคลุมตัวแปรตามทั้งหมด ดังนั้น การ
ดําเนินการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรออกแบบการวิจัยที่สอดคล้อง และมีการศึกษาตัวแปรตามที่
ครอบคลุม
2. การวิจัยนี้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีความเป็นอัตนัยค่อนข้างสูง ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งต่อไป จึงควรพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเป็นปรนัยมากขึ้น เพื่อให้ให้ผลการวิจัย
มีความน่าเชื่อถือ
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องค์ประกอบ

ประเด็นที่ศึกษา
1.1 ด้านวิชาชีพ

ขั้นอยู่รอด
ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ หรือ
รูปแบบการจัดการศึกษา
ที่คุ้นเคยเป็นฐานความรู้
ในการจัดการเรียนรู้ แต่
เริ่มไม่แน่ใจหรือเริ่มสนใจ
ที่จะเรียนรู้วิธีการสอน
เทคนิค องค์ความรู้ใหม่ๆ

ระดับขั้นของพฤติกรรมสมรรถนะทางวิชาชีพ
ขั้นสารวจ ค้นพบ
ขั้นปรับตัว
ขั้นเปลี่ยนความคิด
ขั้นสร้างและทดลองใช้
และเชื่อมโยง
เริ่มมีความเข้าใจในความรู้ เริ่มนาเอาความรู้และ
สามารถอธิบายความรู้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
และเทคนิคใหม่ๆ แต่ยัง
เทคนิคใหม่ๆ มาปรับใช้
และจัดการเรียนรู้ได้อย่าง นามาใช้ส่งเสริมพัฒนาการ
ไม่ได้นามาปรับใช้
โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ลง มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
และการเรียนรู้ได้อย่างดี
สู่การปฎิบัติ และคานึงถึง
รู้สึกดีกับวิธีการสอน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ใหม่ๆ และต้องการที่จะ
เรียนรู้มากขึ้น

1. ความรู้
1.2 ด้านการทางาน
ยังไม่มีความรู้เรื่องการ
กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก แต่พยายามมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก และเริ่ม
ให้ความสาคัญกับการ
ทางานอย่างมีส่วนร่วม

เริ่มมีความรู้ และตระหนัก
ถึงความสาคัญของ
ประโยชน์ในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น แต่ยังไม่
สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติได้

มีความรู้ในเรื่องการทางาน
มากขึ้น และพยายามนา
ความรู้มาใช้ในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

มีความรู้ในเรื่องการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก และกิจกรรมโดย
เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วน
ร่วมกับเด็กเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

มีองค์ความรู้เรื่องการมีส่วน
ร่วมในมุมมองที่กว้างขึ้น
และสามารถสร้างและ
ทดลองจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กเข้ามามี
ส่วนร่วม
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ประเด็นที่ศึกษา
2.1 ด้านการจัดการ
เรียนรู้

ขั้นอยู่รอด
ใช้ความรู้เดิม หรือ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
มาจัดการเรียนรู้ โดยยัง
ไม่เห็นความสาคัญของ
ผู้เรียน แต่มีความ
พยายาม หรือเริ่มสนใจที่
จะจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอน เทคนิค องค์
ความรู้ใหม่ๆ

ระดับขั้นของพฤติกรรมสมรรถนะทางวิชาชีพ
ขั้นสารวจ ค้นพบ
ขั้นปรับตัว
ขั้นเปลี่ยนความคิด
และเชื่อมโยง
เริ่มมีความเข้าใจในความรู้ เริ่มจัดการเรียนรู้โดยนาเอา สามารถจัดการเรียนรู้
และเทคนิคใหม่ๆ ในการ
ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ใน แบบบูรณาการได้อย่างมี
จัดการเรียนรู้ แต่ยังไม่ได้
การจัดการเรียนรู้มาปรับใช้ ประสิทธิภาพ อีกทั้งรู้สึก
นามาปรับใช้
และคานึงถึงผู้เรียนเป็น
ดีกับวิธีจัดการเรียนรู้
สาคัญ
ใหม่ๆ และต้องการที่จะ
เรียนรู้มากขึ้น

ขั้นสร้างและทดลองใช้
สร้างและทดลองวิธีการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อ
นามาใช้ส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ได้อย่างดี

2. การ
ปฏิบัติงาน

2.2 ด้านการสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก

ยังไม่มีวิธีการเรื่องการ
ทางานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก แต่พยายามมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก และเริ่ม
ให้ความสาคัญกับการ
ทางานอย่างมีส่วนร่วม

เริ่มตระหนักถึงความสาคัญ
และประโยชน์ในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น แต่ยังขาด
เทคนิควิธีการในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

มีเทคนิควิธีการ และการ
วางแผนการทางานร่วมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อ
พัฒนาเด็ก และเกิด
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง

สามารถจัดกิจกรรมสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก และรู้สึก
ดีกับการทางานร่วมกับผู้
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

สามารถจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ได้อย่างสร้างสรรค์
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ประเด็นที่ศึกษา
3.1 ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

3. การปฏิบัติตน
3.2 ด้านศรัทธาต่อ
วิชาชีพ

ระดับ
ขั้นอยู่รอด
ปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย แต่ไม่ได้
ให้ความสาคัญกับการ
เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ขาดการตระหนักรู้ต่อ
ตนเองในการแสดงออก
ต่อเด็ก แต่มีความ
พยายามที่จะปรับเปลี่ยน
ทางานเพราะถือว่าเป็น
อาชีพ โดยยังไม่เห็น
คุณค่าและความหมาย
ของการเป็นครู

ขั้นของพฤติกรรมสมรรถนะทางวิชาชีพ
ขั้นสารวจ ค้นพบ
ขั้นปรับตัว
ขั้นเปลี่ยนความคิด
และเชื่อมโยง
ปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่
ตระหนักถึงความสาคัญ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้รับมอบหมาย และเริ่ม
ของการเป็นแบบอย่างที่ดี หรือบุคลิกภาพบางส่วนที่
เห็นความสาคัญของการ
และเริ่มรู้เท่าทันตนเองใน
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ยังไม่ การแสดงพฤติกรรม
ตนเองไปสู่การเป็น
สามารถปฏิบัติได้
ตอบสนองต่อเด็ก
แบบอย่างที่ดี

เริ่มเห็นความสาคัญของ
เห็นความหมายที่ลึกซึ้งของ
หน้าที่ครู แต่ยังไม่รู้สึก
ความเป็นครู และมีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็ก
ขาดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ตนเอง

มีความภาคภูมิใจ หรือ
เห็นคุณค่าในวิชาชีพครู
และมีความมุ่งมั่นในการ
ตนเองเพื่อประโยชน์ของ
เด็ก

ขั้นสร้างและทดลองใช้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
บุคลิกภาพของตนเองทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดี
ของเด็ก และเป็นต้นแบบ
ของครูที่ดี

มีความรัก ภาคภูมิใจ และ
เห็นคุณค่าที่ได้เป็นครู และ
มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
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ขั้นที่ 1 การรวมกลุ่มอย่างเปิดใจ
1.1 กิจกรรมการรวมกลุ่มสมาชิก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจความคิดหรือความรู้สึกของครูอนุบาล และสร้างความไว้วางใจในการเข้า
ร่วมกลุ่ม
การสืบสอบแบบร่วมมือด้วยความสมัครใจ
2. เพื่อให้ครูอนุบาลรู้จักเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น
สาระสาคัญ
การจัดตั้งกลุ่มสืบสอบ คือ การรวมกลุ่มของสมาชิกตั้งแต่ 5-12 คน โดยผู้นากลุ่ม(ผู้วิจัย)
เข้าไปสารวจความคิดหรือความรู้สึกของครูอนุบาล ที่มีความสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับวิธี เสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพ สิ่งสาคัญในการรวมกลุ่ม คือ การสร้างความไว้วางใจแก่สมาชิกในการ
พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันไปพร้อมกับเข้าใจตนเองและผู้อื่น
ทักษะที่จาเป็นของผู้นากลุ่ม
การสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจแก่ครูอนุบาลที่จะเข้าร่วมกลุ่ม โดยรับฟังความ
คิดเห็นและความรู้สึกของครูอนุบาลอย่างตั้งใจ และเสนอแนะแนวทางในการเข้าร่วมกลุ่มสืบสอบ
ระยะเวลา
1 วัน (6 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
กิจกรรมย่อย เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
9.00 – 9.15 น. กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมก่อนเรียนรู้ (15 นาที)
1. หลับตา ผ่อนคลายร่างกาย ฟังเพลงครุบุปผชาติ
2. ทาสุนทรียสนทนา สะท้อนคิดเกี่ยวกับเพลงที่ได้ยิน
3. ร่วมร้องเพลงครุบุปผชาติ

สื่อ

- เพลงครุบุปผชาติ
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9.15 – 9.45 น.

กิจกรรมย่อย แรกพบ (30 นาที)
- เกมตุ๊กตาล้มลุก
1. สบตากับคนที่ไม่สนิทแล้วเดินไปหา นั่งลงจับคู่กันสลับกันถาม 4
ข้อ ดังนี้ 1) ชื่อ 2) สังกัด 3) ทาไมถึงมาเป็นครู และ 4) ความ
คาดหวังจากการเข้าร่วมกลุ่ม โดยฟังอย่างตั้งใจ พยายามเก็บ
รายละเอียดให้ได้มากที่สุด
2. เล่น “เกมตุ๊กตาล้มลุก” โดยจับคู่เดิมผลัดกันเป็นตุ๊กตาล้มลุก
เอียงลาตัวไปข้างหน้าและข้างหลัง โดยเพื่อนอีกคนช่วยรับไม่ให้ล้ม
และลองจับเป็น 3 คน 5 คน และ 7 คน สารวจความรู้สึกของเราใน
ทุกขณะของการทากิจกรรม
3. จับคู่เหมือนเดิมในข้อ 1 นั่งเป็นวงกลม และแนะนาเพื่อนของเรา
ตามที่ได้ฟังมาทั้งหมดให้คนอื่นฟัง และเช็คคาตอบกับเพื่อนว่า
ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ ให้เพื่อนแนะนาตัวเองเพิ่ม
4. ทาสุนทรียสนทนา สะท้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมาโดย
ผู้วิจัยแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ (สร้างความ
ไว้วางใจ) และการจาอาจมีการลืมเป็นธรรมดา เราอาจมีการบันทึก
เตือนความจา หากข้อมูลเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญ เพราะเป็นการ
เรียนรู้ของเราเอง
9.45 – 10.15 น. กิจกรรมย่อย เปิดสัมผัส (30 นาที)
- กระดาษ
1. หลับตานึกถึงเรื่องตอนเช้าตั้งแต่ก้าวเข้ามาในห้องอบรมว่าเจอ - ปากกา / ดินสอ
ใคร อะไร อย่างไร ประมาณ 2 นาที แล้วเขียนบันทึกอีก 1 นาที
2. ลืมตามองสิ่งต่างๆในห้องและนอกหน้าต่างว่ามีใคร อะไร
อย่างไร ที่ยังไม่เคยเห็น มีวัตถุอะไรบ้างที่เคลื่อนไหวภายในห้อง
ประมาณ 2 นาที แล้วเขียนบันทึกอีก 1 นาที
3. หลับตาเปิดรับฟังทุกเสียงที่เข้ามากระทบหู 2 นาที แล้วเขียน
บันทึกอีก 1 นาที
4. ใช้ร่างกายสัมผัสพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัว ใช้ตาได้เห็น ใช้
หูได้ยิน ใช้จมูกได้กลิ่น ใช้ใจเข้าไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้น ประมาณ
2 นาที แล้วเขียนบันทึกอีก 1 นาที
5. เอาของใช้ส่วนตัวออกมาคนละ 1 อย่างแล้วพิจารณาของสิ่งนั้น
อย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนที่เราไม่เคยเห็นหรือสังเกตมาก่อน
ประมาณ 2 นาที แล้วเขียนบันทึกอีก 1 นาที
6. ทาสุนทรียสนทนา สะท้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา
ประมาณ 10 นาที
กิจกรรมย่อย เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การรวมกลุ่มสมาชิก
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10.15 – 12.00 น. กิจกรรมย่อย ปฐมนิเทศ (125 นาที)
1. เขียนความรู้สึกของคาต่อไปนี้ : ตัวฉัน / ครูอนุบาล / เด็กอนุบาล
/ การพัฒนาวิชาชีพครู / การสืบสอบแบบร่วมมือ / การเรียนรู้ด้วย
ใจอย่างใคร่ครวญ (จิตตปัญญา) / สุนทรียสนทนา
2. จัดกลุ่มสุนทรียสนทนา อ่านสิ่งที่เขียนให้เพื่อนฟัง
3. ผู้วิจัยบรรยายตาม Power Point เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และ
กระบวนการอบรม
4. ทาสุนทรียสนทนา สะท้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมย่อย ความเป็นครู (120 นาที)
1. ให้ครูย้อนนึกถึงตัวเองในช่วงอายุตั้งแต่ อยู่ในครรภ์มารดา /
วินาทีแรกที่คลอดออกมา / ช่วงวัยทารก / วัยเตาะแตะ / วัยอนุบาล
/ วัยประถม / วัยมัธยม / วัยมหาวิทยาลัย / เรียนจบ / ทางานวัน
แรก-ปัจจุบัน โดยให้ครูใช้เวลาสัมผัสกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่
ละช่วงวัยพร้อมทาท่าทางประกอบตามความรู้สึกนั้น ๆ
2. ครูนั่งเป็นวงกลม และวาดรูป สัญลักษณ์ หรือเขียนคา ที่เป็น
เรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาจนได้มาเป็นครูในทุกวันนี้
3. จัดกลุ่มสุนทรียสนทนา เล่าเรื่องราวของภาพวาดของตัวเองให้
เพื่อนฟัง
4. ส่งผ่านภาพของเราไปให้เพื่อนทางขวามือ และรับภาพของเพื่อน
อีกคนมาสังเกตรายละเอียดอย่างตั้งใจ แล้วต่อเติมโดยวาดรูป
สัญลักษณ์ หรือเขียนคา ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้เพื่อนให้
เติบโตทางวิชาชีพอย่างงดงาม และมีความสุข (ทาขั้นตอนนี้ซ้า
จนกว่าภาพของเราจะได้กลับคืนมา)
5 นาภาพวาดของแต่ละคนมาวางไว้กลางห้อง เดินสารวจภาพของ
ทุกคนอย่างตั้งใจ
6 ครูนั่งเป็นวงกลมอีกครั้ง ทาสุนทรียสนทนา สะท้อนคิดเกี่ยวกับ
กิจกรรม
กิจกรรมย่อย สะท้อนการเรียนรู้
15.00 – 15.30 น. กิจกรรมย่อย ปากกาพาไป : Intuitive Writing (30 นาที)
1. หลับตาฟังเพลงบรรเลงด้วยใจที่ผ่อนคลาย แล้วค่อย ๆย้อนนึก
ถึงตอนเช้าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามารวมกลุ่ม และได้ทากิจกรรมต่าง
จนถึงตอนนี้ โดยให้ครูใช้เวลาสัมผัสกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่
ละช่วงกิจกรรม

- กระดาษ
- ปากกา / ดินสอ

- PowerPoint

- กระดาษวาดเขียน
- สีเทียน

- เพลงบรรเลง
- กระดาษ
- ปากกา / ดินสอ
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2. เขียนบันทึกโดยใช้ปากกาพาไปรับรู้ความรู้สึก (ความคิด)ภายใน
ของเราไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดเขียน ไม่ต้องเป็นประโยคเรื่องราวที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ต้องกลับไปกลั่นกรองภาษา ไม่ต้องแก้ไข ไม่
ต้องรีบเขียน รู้สึกอย่างไรในขณะนั้นก็เขียนออกไป ถ้านึกไม่ออก ก็
เขียนว่า “นึกไม่ออก นึกไม่ออก...”
15.30 – 15.50 น. กิจกรรมย่อย ไขข้อสงสัย (20 นาที)
ครูถามคาถามที่อยากรู้ หรืออยากระบายความรู้สึกของตนเองที่ได้
ทากิจกรรมในวันนี้
15.50 – 16.00 น. กิจกรรมย่อย ต่อยอดการเรียนรู้ (10 นาที)
- เพลงบรรเลง
ครูหลับตาฟังเพลงบรรเลง ให้นึกถึงหน้าเด็กที่เราสอน ถ้านึกถึงเด็ก
หลายคนให้เลือกเด็กที่เราคิดถึงที่สุด เห็นชัดที่สุดในความคิด เพียง
1 คน ขอให้ครูสังเกตเด็กคนนั้นอย่างลึกซึ้งทุกโอกาสที่เจอใน
โรงเรียน และนึกถึงเขาก่อนนอนทุกคืน เพื่อวันพฤหัสหน้าเราจะมา
พูดคุยกันเรื่องนี้

วิธีการเก็บข้อมูล
- การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของครู การพูดสะท้อนการเรียนรู้
- การศึกษาบันทึกการเรียนรู้
1.2 กิจกรรมการพัฒนาคาถาม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูอนุบาลสังเกตเด็กอย่างลึกซึ้ง
2. เพื่อให้ครูอนุบาลพูดสะท้อนการเรียนรู้จากเด็กที่สังเกต
3. เพื่อให้ครูอนุบาลทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลนามาใช้ในการตั้ง
คาถาม
4. เพื่อให้ครูอนุบาลร่วมกันกาหนดคาถามการสืบสอบของกลุ่ม
สาระสาคัญ
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การเริ่มต้นการสืบสอบ สมาชิกกลุ่มต้องกาหนดคาถามการสืบสอบ ทาความเข้าใจร่วมกัน
ให้ชัด ผู้วิจัยทาหน้าที่อานวยความสะดวกให้แก่กลุ่ม และแปลความหมายในความสนใจของ
สมาชิกแต่ละคนไปสู่คาถามของกลุ่ม จากนั้นจึงออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อตอบคาถามของกลุ่ม
ทักษะที่จาเป็นของผู้วิจัย
เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิด และเป็นแบบอย่างในการเป็น
ผู้ฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตัดสิน เคารพความคิดของทุกคน
ระยะเวลา
2 ชั่วโมง
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
(วันที่ 1)
เวล
รายละเอียดกิจกรรม
า
กิจกรรมย่อย เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
16. กิจกรรมย่อย Check-in (15 นาที)
00 ครูจับคู่คนที่พบปะพูดคุยกันน้อยที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทบทวนประสบการณ์ที่ผ่าน
– มาของแต่ละคนตั้งแต่วันเสาร์หลังจากวันปฐมนิเทศจนถึงก่อนเข้าห้องประชุมในวันนี้ ซึ่งมี
16. เรื่องราวต่าง ๆเกิดขึ้นมากมายกับตัวเรา และให้คิดว่ามีเรื่องไหนที่อยากเล่า อยากระบาย
15 ความคิด ความรู้สึกของตัวเองให้เพื่อนฟัง โดยใช้ศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ตัดสิน เคารพผู้พูด
น. แขวนความคิด ถ้าบางทีรู้ตัวว่าใจลอยไม่ได้ฟังเพื่อนพูด ก็ให้กลับมาฟังใหม่อย่างลึกซึ้ง ผลัดกัน
เล่า ภายในเวลา 7 นาที ขอให้คิดถึงเพื่อนว่า ถ้าหากเราพูดนานไป เพื่อนอาจมีเวลาน้อยที่จะพูด
บ้าง หรือยังไม่ได้พูดเพราะหมดเวลาก่อน ขอให้รับรู้เกี่ยวกับตัวเอง ไปพร้อมกับผู้อื่นด้วย เมื่อ
ครบ 7 นาทีมารวมในกลุ่มใหญ่
กิจกรรมย่อย เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การพัฒนาคาถาม
16. กิจกรรมย่อย เข้าใจเด็ก (90 นาที)
15 1. ครูหลับตาฟังเพลงบรรเลงเบา ๆ ผู้นากลุ่มนาครูด้วยคาพูดให้เกิดสมาธิ จากนั้นอ่านเรื่อง ครู
– ทอมป์สัน
17. 2. ครูนึกถึงเด็กที่ไปสังเกต แล้วให้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ สัญลักษณ์ หรือภาษาเกี่ยวกับเด็ก
45 คนนั้น แล้วแนะนาเด็กแลกเปลี่ยนให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
น. 3. ครูทบทวนภาพวาดกว่าจะมาเป็นครู และภาพเด็กที่เราสังเกตอย่างสงบ สังเกตตัวเองว่ามี

สื่อ

- เรื่อง
ครู
ทอม
ป์สัน
เพลง
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คาถาม หรือ คา หรือ วลีอะไร ที่ผุดขึ้นมาในความคิด ให้บันทึกออกมา ผู้นากลุ่มเก็บบันทึกนั้นไว้ บรรเ
ลง
- สี
เทียน
กระด
าษ
กิจกรรมย่อย สะท้อนการเรียนรู้
17. กิจกรรมย่อย สะท้อนการเรียนรู้ (15 นาที)
45 ครูทาสุนทรียสนทนาพูดแสดงความคิด ความรู้สึกถึงกิจกรรมที่ผ่านมา
กระด
–
าษ
18.
00
ปากก
น.
า

(วันที่ 2)
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมย่อย เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมย่อย ศิลปะสีน้า (30 นาที)
1. ผู้นากลุ่มสาธิตการทาศิลปะสีน้าทีละขั้นตอนแอย่างละเอียด
2. ครูนากระดาษวาดเขียนแช่น้าทั้งแผ่น แล้ววางบนแผ่นไม้กระดาน
ใช้ฟองน้าถูกกระดาษเบา ๆ เพื่อไล่ฟองอากาศ จากนั้นใช้พู่กันจุ่มสี
น้าวาดภาพตามความคิด ความรู้สึก โดยมีสติรู้ตัว รับรู้อย่างลึกซึ้ง
จนภาพวาดนั้นเสร็จ
3. นาผลงานไปตาก และกลับมาทาสุนทรียสนทนาเกี่ยวกับศิลปะสี
น้า
กิจกรรมย่อย เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การพัฒนาคาถาม
16.30 – 17.45 น. กิจกรรมย่อย สร้างคาถาม-หาคาตอบ (75 นาที)
1. ทบทวนขั้นตอนการอบรมโดยศึกษาจาก Power Point แสดง
ลาดับภาพขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน และขั้นตอนต่อไปจนจบ
2. ศึกษากรณีตัวอย่างกลุ่มสืบสอบแบบร่วมมือเพื่อเป็นแนวทางใน
การตั้งคาถาม
3. มีบัตรคาที่มาจากประสบการณ์ของกลุ่มวางกระจายไปทั่วห้อง ให้

สื่อ
- สีน้า
- กระดาษ
- ไม้กระดาน
- พู่กัน

- บัตรคา
- ดินสอ / ปากกา
เมจิก
- Power Point
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ครูเดินอ่านสารวจแต่ละคาพร้อมคิดทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านของ
กลุ่มกับคาคานั้น และตอบโจทย์ว่า “อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงคาเหล่านี้
ไว้ด้วยกัน”
4. ครูบันทึกคาตอบ และอ่านแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น
5. ครูร่วมกันตั้งคาถามเพื่อการสืบสอบของกลุ่มนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม (ผู้วิจัยพิมพ์คาถามแสดงใน Power Point)
6. เมื่อได้คาถามให้ครูใช้เวลาคิดหาวิธีการปฏิบัติเพื่อตอบคาถาม
ของกลุ่ม แล้วบันทึก อ่านสิ่งที่เขียนแลกเปลี่ยนในกลุ่ม (ผู้วิจัยพิมพ์
คาตอบแสดงใน Power Point)
กิจกรรมย่อย สะท้อนการเรียนรู้
17.45 – 18.00 น. กิจกรรมย่อย สุนทรียสนทนา (15 นาที)
ครูทาสุนทรียสนทนาเพื่อสารวจความคิด ความรู้สึกในคาตอบของ
กลุ่ม

วิธีการเก็บข้อมูล
- การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของครู การพูดสะท้อนการเรียนรู้
- การศึกษาบันทึกการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 การร่วมมือแสวงหาแนวทาง
2.1 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูอนุบาลค้นหาและสะท้อนคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม
สาระสาคัญ
ตลอดเวลาที่กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องราว ความคิดเห็น ความสุข หรือ
ความทุกข์ใจ สิ่งเหล่านี้จะกลายมาเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมกลุ่ม ประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละ
คนคือ เนื้อหาของการปฏิบัติงานและการสะท้อนคิด สมาชิกกลุ่มจะได้เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการ
ด่วนตัดสินและสรุป แต่ต้องคิดในระดับที่ลึก ซึ่งใคร่ครวญ เฝ้ามองเห็นตามจริง และความรู้ที่ฝังลึก
จะถูกดึงออกมา
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ทักษะที่จาเป็นของผู้วิจัย
เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิด และเป็นแบบอย่างในการเป็น
ผู้ฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตัดสิน เคารพความคิดของทุกคน
ระยะเวลา
2 ชั่วโมง
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
สื่อ
กิจกรรมย่อย เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
16.00-16.15 น. กิจกรรมย่อย Check-in (15 นาที)
ครูจับกลุ่ม 3 คนทีค่ ิดว่าพบปะพูดคุยกันน้อยที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย
ทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนตั้งแต่วันเสาร์หลังจากวันปฐมนิเทศ
จนถึงก่อนเข้าห้องประชุมในวันนี้ ซึ่งมีเรื่องราวต่าง ๆเกิดขึ้นมากมายกับตัวเรา
และให้คิดว่ามีเรื่องไหนที่อยากเล่า อยากระบายความคิด ความรู้สึกของตัวเองให้
เพื่อนฟัง โดยใช้ศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ตัดสิน เคารพผู้พูด แขวนความคิด ถ้า
บางทีรู้ตัวว่าใจลอยไม่ได้ฟังเพื่อนพูด ก็ให้กลับมาฟังใหม่อย่างลึกซึ้ง ผลัดกันเล่า
ภายในเวลา 7 นาที ขอให้คิดถึงเพื่อนว่า ถ้าหากเราพูดนานไป เพื่อนอาจมีเวลา
น้อยที่จะพูดบ้าง หรือยังไม่ได้พูดเพราะหมดเวลาก่อน ขอให้รับรู้เกี่ยวกับตัวเอง
ไปพร้อมกับผู้อื่นด้วย เมื่อครบ 7 นาทีมารวมในกลุ่มใหญ่
กิจกรรมย่อย เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
16.15-17.45 น. กิจกรรมย่อย ค้นหาการเรียนรู้ของกลุ่ม (90 นาที)
- กระดาษ
1. ครูนึกถึงเด็กที่ไปสังเกต แล้วให้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ สัญลักษณ์ หรือ
- สีเทียน
ภาษาเกี่ยวกับเด็กคนนั้น แล้วเล่าเกี่ยวกับเด็กแลกเปลี่ยนให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
2. ครูผลัดกันเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับ การนา
คาตอบของกลุ่มไปทดลองปฏิบัติ
3. ครูร่วมกันสะท้อนคิดเกี่ยวกับลักษณะ หรือวิธีการ หรือการปฏิบัตเิ พื่อการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม จากคาถามและคาตอบ ซึ่งอาจมีการปรับคาถามหรือ
คาตอบให้ตรงกับวิธีการเรียนรู้ของกลุ่ม (ผู้วิจัยพิมพ์ข้อตกลงของกลุ่มแสดงใน
Power Point)
กิจกรรมย่อย สะท้อนการเรียนรู้
17.45-18.00 น. กิจกรรมย่อย บันทึกการเรียนรู้ 15 นาที
- เขียนบันทึกความคิด ความรู้สึกจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ผ่านมา

188

วิธีการเก็บข้อมูล
- การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของครู การพูดสะท้อนการเรียนรู้
- การศึกษาบันทึกการเรียนรู้
2.2 กิจกรรมการกาหนดแนวทางปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูอนุบาลกาหนดรายละเอียดของการปฏิบัติการสืบสอบของกลุ่ม
สาระสาคัญ
การสืบสอบแบบร่วมมือ เป็นกระบวนการแบบวงกลม เกลียว และหมุนวน ผ่านขั้นตอนที่
ต่อเนื่องของการปฏิบัติและการสะท้อนคิดอย่างสมดุล ความท้าทายและกระตุ้นอย่างเป็นมิตรใน
บรรยากาศที่ไว้วางใจ จะช่วยเพิ่มการสะท้อนคิดได้มากเท่าที่เป็นไปได้ และความต่อเนื่องของการ
ปฏิบัติและการสะท้อนคิดช่วยให้ความรู้ที่ฝังแน่นจะปรากฏออกมา
ทักษะที่จาเป็นของผู้วิจัย
เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิด และเป็นแบบอย่างในการเป็น
ผู้ฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตัดสิน เคารพความคิดของทุกคน
ระยะเวลา
2 ชั่วโมง
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมย่อย เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมย่อย ศิลปะสีน้า (30 นาที)
1. ครูนากระดาษวาดเขียนแช่น้าทั้งแผ่น แล้ววางบนแผ่นไม้กระดาน
ใช้ฟองน้าถูกกระดาษเบา ๆ เพื่อไล่ฟองอากาศ จากนั้นใช้พู่กันจุ่มสี
น้าวาดภาพตามความคิด ความรู้สึก โดยมีสติรู้ตัว รับรู้อย่างลึกซึ้ง
จนภาพวาดนั้นเสร็จ

สื่อ
- สีน้า
- กระดาษ
- ไม้กระดาน
- พู่กัน
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2. นาผลงานไปตาก และกลับมาทาสุนทรียสนทนาเกี่ยวกับศิลปะสี
น้า
กิจกรรมย่อย เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การกาหนดแนวทางปฏิบัติ
16.30 – 17.45 น. กิจกรรมย่อย วางแผนการปฏิบัติ (75 นาที)
1. ผู้วิจัยเปิด Power Point แสดงข้อตกลงของกลุ่มเกี่ยวกับ คาถาม
คาตอบ และวิธีการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม มาให้ครูใช้เวลาคิด
ทบทวนอย่างสงบ
2. ครูสะท้อนคิดเพื่อกาหนดรายละเอียดของการปฏิบัติการสืบสอบ
ของกลุ่ม โดยผู้วิจัยพิมพ์ประเด็นบน Power Point
กิจกรรมย่อย สะท้อนการเรียนรู้
17.45-18.00 น. กิจกรรมย่อย บันทึกการเรียนรู้ 15 นาที
- เขียนบันทึกความคิด ความรู้สึกจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ผ่าน
มา

- Power Point

วิธีการเก็บข้อมูล
- การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของครู การพูดสะท้อนการเรียนรู้
- การศึกษาบันทึกการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติสืบสอบตามแนวทางเป็นรายบุคคล
3.1 กิจกรรมการค้นหาและบันทึกการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางการสืบสอบของกลุ่ม
2. เพื่อให้ครูได้บันทึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
สาระสาคัญ
ครูอนุบาลได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามสภาพจริงเพื่อตอบคาถามการสืบสอบของ
กลุ่ม และได้บันทึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ระยะเวลา
2 สัปดาห์
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ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1. ครูได้ทดลองปฏิบัติตามแนวทางการสืบสอบของกลุ่ม
2. ครูบันทึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามถนัด เช่น วาดรูป เขียน
บันทึกเสียง ฯลฯ
วิธีการเก็บข้อมูล
- การสังเกตพฤติกรรมของครู
- การศึกษาบันทึกการเรียนรู้
3.2 กิจกรรมการสะท้อนคิดกับผู้นากลุ่ม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูได้รับคาแนะนาในการนาไปใช้ลงมือปฏิบัติเพื่อตอบคาถามของกลุ่ม
สาระสาคัญ
การได้รับคาแนะนาด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตรจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ทักษะที่จาเป็นของผู้วิจัย
ให้คาปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และให้กาลังใจครูได้ปฏิบัติตามแนวทางการสืบสอบ
ระยะเวลา
2 สัปดาห์ (ผู้วิจัยนัดพบรายบุคคลสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
ผู้วิจัยนัดพบครูเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา ฟังอย่างลึกซึ้ง และ
สะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
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วิธีการเก็บข้อมูล
- การสังเกตพฤติกรรมของครู
- การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
ขั้นที่ 4 การสร้างความหมาย
4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูได้เล่าประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
สาระสาคัญ
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติของสมาชิกแต่ละคนถูกนามาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม
โดยอาศัยการฟังอย่างลึกซึ้ง เคารพในความคิด และการไม่ตัดสินผู้พูด
ทักษะที่จาเป็นของผู้วิจัย
อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดในการทากิจกรรม
เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สะท้อนคิด และเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตัดสิน เคารพความคิดของทุกคน
ระยะเวลา
2 ชั่วโมง
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
สื่อ
กิจกรรมย่อย เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
16.00 – 16.15 น. กิจกรรมย่อย Check-in (15 นาที)
- สมุดบันทึกการ
ครูจับคู่คนทีค่ ิดว่าพบปะพูดคุยกันน้อยที่สุดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่าน เรียนรู้
มา โดยทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนตั้งแต่วันเสาร์
หลังจากวันปฐมนิเทศจนถึงก่อนเข้าห้องประชุมในวันนี้ ซึ่งมีเรื่องราว
ต่าง ๆเกิดขึ้นมากมายกับตัวเรา และให้คิดว่ามีเรื่องไหนที่อยากเล่า
อยากระบายความคิด ความรู้สึกของตัวเองให้เพื่อนฟัง โดยใช้ศิลปะ
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การฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ตัดสิน เคารพผู้พูด แขวนความคิด ถ้าบางทีรู้ตัว
ว่าใจลอยไม่ได้ฟังเพื่อนพูด ก็ให้กลับมาฟังใหม่อย่างลึกซึ้ง ผลัดกัน
เล่า ภายในเวลา 7 นาที ขอให้คิดถึงเพื่อนว่า ถ้าหากเราพูดนานไป
เพื่อนอาจมีเวลาน้อยที่จะพูดบ้าง หรือยังไม่ได้พูดเพราะหมดเวลา
ก่อน ขอให้รับรู้เกี่ยวกับตัวเอง ไปพร้อมกับผู้อื่นด้วย เมื่อครบ 7 นาที
มารวมในกลุ่มใหญ่
กิจกรรมย่อย เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
16.15 – 17.45 น. กิจกรรมย่อย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (90 นาที)
1. ครูนึกถึงเด็กที่ไปสังเกต แล้วให้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ
สัญลักษณ์ หรือภาษาเกี่ยวกับเด็กคนนั้น แล้วเล่าเกี่ยวกับเด็ก
แลกเปลี่ยนให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
2. ครูแสดงผลงาน หรืออ่านบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ หรือ เล่าเรื่อง
จากประสบการณ์ของตัวเองในการนาแนวทางการสืบสอบของกลุ่ม
ไปลงมือปฏิบัติ
3. ครูผลัดกันเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การนาแนวทางการสืบสอบของกลุ่มไปลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมย่อย สะท้อนการเรียนรู้
17.45 - 18.00 น. กิจกรรมย่อย สุนทรียสนทนา 15 นาที
ครูทาสุนทรียสนทนา แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกจากการเรียนรู้
ในกิจกรรมที่ผ่านมา

- กระดาษ
- สีเทียน
- ผลงาน
- บันทึกการเรียนรู้

วิธีการเก็บข้อมูล
- การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของครู การพูดสะท้อนการเรียนรู้
- การศึกษาบันทึกการเรียนรู้
4.2 กิจกรรมการสร้างความรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูได้เล่าประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
สาระสาคัญ
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เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติตามแนวทางการสืบสอบของ
กลุ่ม โดยอาศัยการฟังอย่างลึกซึ้ง เคารพในความคิด และไม่ตัดสินผู้พูด โดยอาศัยเวลาได้คิด
ใคร่ครวญและสะท้อนการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความหมายใหม่ของกลุ่ม ซึ่งอาจจะ
นาไปสู่การปรับคาถาม แนวทางปฏิบัติ หรือเงื่อนไขการทางานร่วมกันใหม่ได้
ทักษะที่จาเป็นของผู้วิจัย
อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดในการทากิจกรรม
เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สะท้อนคิด และเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตัดสิน เคารพความคิดของทุกคน
ระยะเวลา
2 ชั่วโมง
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมย่อย เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมย่อย ศิลปะสีน้า (30 นาที)
ครูนากระดาษวาดเขียนแช่น้าทั้งแผ่น แล้ววางบนแผ่นไม้กระดาน ใช้
ฟองน้าถูกระดาษเบา ๆ เพื่อไล่ฟองอากาศ จากนั้นใช้พู่กันจุ่มสีน้า
วาดภาพตามความคิด ความรู้สึก โดยมีสติรู้ตัว รับรู้อย่างลึกซึ้ง จน
ภาพวาดนั้นเสร็จ
กิจกรรมย่อย เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ : การสร้างความรู้
16.30 – 17.45 น. กิจกรรมย่อย บ่มเพาะองค์ความรู้ (75 นาที)
1. ครูหลับตาคิดทบทวนถึงการลงมือปฏิบัติและสะท้อนการเรียนรู้
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แล้ววาดภาพ สัญลักษณ์ หรือภาษา เป็น
ตัวแทนการเรียนรู้ของเราเอง แล้วผลัดกันเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
2. จัดกลุ่มสุนทรียสนทนา เพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การ
เรียนรู้ของกลุ่มที่ผ่านมา โดยอาจสร้างองค์ความรู้ เกิดความหมาย
ใหม่ นาไปสู่การปรับคาถาม คาตอบ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบ
คาถามของกลุ่ม โดยผู้วิจัยพิมพ์ประเด็นบน Power Point
กิจกรรมย่อย สะท้อนการเรียนรู้
17.45-18.00 น. กิจกรรมย่อย บันทึกการเรียนรู้ 15 นาที
- เขียนบันทึกความคิด ความรู้สึกจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ผ่าน

สื่อ
- กระดาษวาด
เขียน
- ไม้กระดาน
- ฟองน้า
- พู่กัน / สีน้า
- กระดาษ
- สีเทียน
- Power Point
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มา

วิธีการเก็บข้อมูล
- การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของครู การพูดสะท้อนการเรียนรู้
- การศึกษาบันทึกการเรียนรู้
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวแสงโสม กชกรกมุท เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25 22 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สาเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี
การศึกษา 2542 สาเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงการณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2545 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย เมื่อปีการศึกษา 2550 ปัจจุบัน ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนอนุบาล
แสงอารีย์

