
บทที ่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 3 ตอน 
ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของครูกลุ่มศึกษา  
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
 ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของครูกลุ่มศึกษา  
 
 1.1  บริบทโรงเรียนของครกูลุ่มศึกษา 
  โรงเรียนที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้มีจ านวน 9 โรงเรียน โดยชื่อที่ปรากฏในงานวิจัยนี้เป็น
นามสมมติทั้งหมด ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงเรียน ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหาร
สนใจและให้การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองระหว่างการด าเนินการวิจัย ทั้ง 9 โรงเรียนมี
ข้อมูลพื้นฐาน เป็นไปตามตารางที่ 4.1   และมบีริบทที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนครูของโรงเรียนที่มีครู

กลุ่มศึกษา 
 

ที ่ โรงเรียน ขนาด นักเรียน ห้องเรียน คร ู

อนุบาล ประถมศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนสุขวิชา ใหญ ่ 194 661 6 18 12 46 58 
2 โรงเรียนบ้านแสนสุข ใหญ ่ 134 481 5 15 4 33 37 
3 โรงเรียนขวัญประชานิยม   กลาง 117 364 2 12 7 32 39 
4 โรงเรียนนัยศึกษา กลาง 63 321 3 12 6 20 26 
5 โรงเรียนขุนไกรศึกษา  กลาง 49 174 2 6 2 19 21 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน ขนาด นักเรียน ห้องเรียน คร ู

อนุบาล ประถมศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา ชาย หญิง รวม 

6 โรงเรียนบุญญาศึกษา ใหญ ่ 143 683 6 24 15 57 72 
7 โรงเรียนสัมฤทธิ์อนุสรณ์ ใหญ ่ 141 616 6 21 9 38 47 
8 โรงเรียนเกร็ดวิทยาศึกษา กลาง 96 187 4 7 7 17 25 
9 โรงเรียนคลองวิทยา

นุสรณ์ 
ใหญ ่ 186 596 7 22 11 45 56 

 
  1.1.1  โรงเรียนสุขวิชา 

โรงเรียนสุขวิชาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
บริเวณใกล้เคียงเป็นวัด ร้านค้า ร้านอาหาร และมหาวิทยาลัย  นักเรียนระดับอนุบาลมีจ านวนรวม 
194  คน เป็นชาย 95 คน เป็นหญิง 99 คน ห้องเรียนอนุบาลมีจ านวน 6 ห้องเรียน นักเรียน
ระดับประถมศึกษามีจ านวนรวม 661 คน  เป็นชาย 358 คน เป็นหญิง 303 คน ห้องเรียน
ประถมศึกษามีจ านวน 18 ห้องเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งหมด 58  คน เป็นชาย 12 คน เป็นหญิง 46 
คน  ด้านอาคารสถานที่  โรงเรียนมีอาคารเรียน 4 หลัง  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง มีห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนวิชาพิเศษ ห้องประชุม สนามเด็กเล่นและสนามกีฬา 
  1.1.2  โรงเรียนบ้านแสนสุข 

โรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
บริเวณใกล้เคียงเป็นวัด ร้านค้า ร้านอาหาร นักเรียนระดับอนุบาลมีจ านวนรวม 134  คน เป็นชาย 66 
คน เป็นหญิง 68 คน ห้องเรียนอนุบาลมีจ านวน 6 ห้องเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวน
รวม 481 คน เป็นชาย 251 คน เป็นหญิง 230 คน ห้องเรียนประถมศึกษามีจ านวน 15 ห้องเรียน ครู
ในโรงเรียนมีทั้งหมด 37  คน เป็นชาย 4  คน เป็นหญิง 33 คน ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคาร
เรียน 4 หลัง  มีห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องประชุม  สนามเด็กเล่น และลานกีฬา
อเนกประสงค์  
  1.1.3  โรงเรียนขวัญประชานิยม   

โรงเรียนขวัญประชานิยมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนตั้งอยู่ติดวัด มี
ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นแหล่งชุชนที่มีประชาชนจ านวนมาก นักเรียนระดับอนุบาลมีจ านวนรวม 117 
คน เป็นชาย 67 คน เป็นหญิง 50 คน ห้องเรียนอนุบาลมีจ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนระดับประถม
ศึกษามีจ านวนรวม 364  คน เป็นชาย 176 คน เป็นหญิง 188 คน ห้องเรียนประถมศึกษามีจ านวน 12 
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ห้องเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งหมด 39 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 32 คน ด้านอาคารสถานที่ 
โรงเรียนมีอาคารเรียน 4 หลัง  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง มีห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องประชุม สนามเด็กเล่น และลานกีฬาอเนกประสงค์  
  1.1.4  โรงเรียนนัยศึกษา 

โรงเรียนนัยศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง นักเรียนระดับอนุบาลมีจ านวน
รวม 63 คน เป็นชาย 34 คน เป็นหญิง 29 คน ห้องเรียนอนุบาลมีจ านวน 3 ห้องเรียน นักเรียน
ระดับประถมศึกษามีจ านวนรวม 321 คน  เป็นชาย 177 คน เป็นหญิง 144 คน ห้องเรียน
ประถมศึกษามีจ านวน 12  ห้องเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งหมด 26  คน เป็นชาย 6  คน เป็นหญิง 20 
คน ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลัง  มีห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง
ประชุม สนามวอลเลย์บอลล์ และลานกีฬา  
  1.1.5  โรงเรียนขุนไกรศึกษา  

โรงเรียนขุนไกรศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง นักเรียนระดับอนุบาลมี
จ านวนรวม 49 คน เป็นชาย 29 คน เป็นหญิง 20 คน ห้องเรียนอนุบาลมีจ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียน
ระดับประถมศึกษามีจ านวนรวม 174 คน เป็นชาย 86 คน เป็นหญิง 88 คน ครูในโรงเรียนมีทั้งหมด 
21  คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 19  คน ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลัง  อาคาร
อเนกประสงค์ 2 หลัง มีห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องประชุม สนามเด็กเล่น และลาน
กีฬาอเนกประสงค์  
  1.1.6  โรงเรียนบุญญาศึกษา 

โรงเรียนบุญญาศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียนระดับอนุบาลมี
จ านวนรวม 143 คน เป็นชาย 78 คน เป็นหญิง 65 คน ห้องเรียนอนุบาลมีจ านวน 6 ห้องเรียน 
นักเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนรวม 683 คน  เป็นชาย 365 คน เป็นหญิง 318 คน ห้องเรียน
ประถมศึกษามีจ านวน 24  ห้องเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งหมด 72  คน เป็นชาย 15 คน เป็นหญิง 57 
คน ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 4 หลัง มีห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม สนามวอลเลย์บอลล์ และลานกีฬา  
  1.1.7  โรงเรียนสัมฤทธิ์อนุสรณ ์

โรงเรียนสัมฤทธิ์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียนระดับอนุบาลมี
จ านวนรวม 141 คน เป็นชาย 75 คน เป็นหญิง 66 คน ห้องเรียนอนุบาลมีจ านวน 6 ห้องเรียน 
นักเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนรวม 616 คน  เป็นชาย 324 คน เป็นหญิง 292 คน ห้องเรียน
ประถมศึกษามีจ านวน 21  ห้องเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งหมด 47 คน เป็นชาย 9 คน เป็นหญิง 38 คน 
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ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารเรียน 4 หลัง มีห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม 
สนามเด็กเล่น ลานอเกนประสงค์และลานกีฬา 
  1.1.8  โรงเรียนเกร็ดวิทยาศึกษา 

โรงเรียนเกร็ดวิทยาศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง นักเรียนระดับอนุบาลมี
จ านวนรวม 96  คน เป็นชาย 47 คน เป็นหญิง 49 คน ห้องเรียนอนุบาลมีจ านวน 4 ห้องเรียน 
นักเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนรวม 187  คน  ชาย 134 คน หญิง 53 คน มีห้องเรียน
ประถมศึกษาจ านวน 7  ห้องเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งหมด 24  คน ชาย 7  คน หญิง 17  คน ด้าน
อาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องประชุม สนามกีฬา และลานกีฬาอเนกประสงค์  
  1.1.9  โรงเรียนคลองวิทยานุสรณ ์

โรงเรียนคลองวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
นักเรียนระดับอนุบาลมีจ านวนรวม 186  คน เป็นชาย 101 คน เป็นหญิง 85 คน ห้องเรียนอนุบาลมี
จ านวน 7 ห้องเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนรวม 596  คน  เป็นชาย 316 คน เป็นหญิง 
280 คน ห้องเรียนประถมศึกษามีจ านวน 22 ห้องเรียน ครูในโรงเรียนมีทั้งหมด 56  คน เป็นชาย 11 
คน เป็นหญิง 45 คน ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง  มีห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง
คอมพิวเตอร์  และห้องประชุม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอลล์ 
 1.2  ข้อมูลครูกลุ่มศึกษา 
  ครูกลุ่มศึกษาในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยครูทั้งหมด 31 คน จาก 9 โรงเรียน ครูกลุ่ม
ศึกษาได้จับกลุ่มเป็นทีม กลุ่มละ 2-3 คน เพื่อพัฒนาบทเรียนศึกษาร่วมกัน ทั้งหมดมีจ านวน 15 ทีม 
ตามความสมัครใจที่จะเข้าร่วมการวิจัยคร้ังนี้ และสามารถรวมกลุ่มครูได้ 2-3 คน ต่อทีม แต่ละทีม
จะมีผู้วิจัยเข้าร่วมทีมในฐานะผู้เชี่ยวชาญภายนอก แบ่งตามวิชาเอกที่แต่ละทีมเลือกพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน มีทั้งสิ้น 5 วิชาเอก ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
ปฐมวัย แต่ละวิชาเอกจะมีผู้วิจัยเข้าร่วม 1 คน ยกเว้นวิชาเอกปฐมวัยที่มีผู้วิจัยเข้าร่วมทีมจ านวน 2 
คน ส าหรับโรงเรียนครูกลุ่มศึกษาที่จะน ามาศึกษาและวิเคราะห์ผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เป็นครูที่มีบทบาทในการเป็นผู้สอนของแต่ละทีม ส าหรับครูที่ร่วมทีมจะเก็บข้อมูลส าหรับ
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน แต่ละวิชาเอกจะมี 2-4 ทีม แต่ละโรงเรียนมี 
1-4 วิชาเอกที่ด าเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งได้แสดงไปแล้วในตารางที่ 3.1  ข้อมูลทั่วไปครู
กลุ่มศึกษาแบ่งตามวิชาเอก เป็นไปตามตารางที ่4.2-4.6  (ชื่อครูที่ปรากฏในงานวิจัยนี้เป็นนามสมมติ
ทั้งหมด) รายละเอียดของครูแต่บะทีมรายงานแยกตามวิชาเอก 
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  1.2.1  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LSG) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มีทั้งสิ้น 4 ทีม 3 

โรงเรียน โรงเรียนสุขวิชา มี 2 ทีม โรงเรียนบ้านแสนสุขและโรงเรียนขวัญประชานิยม มีโรงเรียน
ละ 1 ทีม ข้อมูลทั่วไปของครูวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามตารางที่ 4.2   

 
ตารางที่ 4.2  ข้อมูลทั่วไปครูวิทยาศาสตร์  
 

ทีม โรงเรียน 
ชื่อ 

(รหัส) 
ระดับชั้น
ที่สอน 

อาย ุ เพศ วุฒิ
การศึกษา 

ประสบการณ์สอน (ปี) บทบาท 

รวม วิทยาศาสตร์ 
1 โรงเรียนสุขวิชา ครูอุมาพร Sc1 ป. 4-5 37 ญ ป.ตร ี 13 13 ผู้สอน+ 

ร่วมทีม   ครูมานิต Sc2 ป. 6 41 ช ป.ตร ี 19 5 
2 โรงเรียนสุขวิชา ครูวันชัย Sc3 ป. 2-3 33 ช ป.ตร ี 8 8 ผู้สอน+ 

ร่วมทีม   ครูสุชาดา Sc4 ป. 1 25 ญ ป.ตร ี 3 3 
3 โรงเรียนบ้านแสนสุข ครูจนัทรา Sc5 ป. 3 35 ญ ป.โท 5 5 ผู้สอน+ 

ร่วมทีม   ครูจารุณี Sc6 ป. 4-5 34 ญ ป.ตร ี 5 5 
4 โรงเรียนขวัญประชา

นิยม  
ครูนัทมน Sc7 ป. 3 29 ญ ป.ตร ี 3 3 ผู้สอน+ 

ร่วมทีม  ครูพรพรรณ Sc8 ป. 2 31 ญ ป.ตร ี 7 7 

 
 รายละเอียดของครูแต่ละทีม มีดังนี้ 
 1.  ทีมครูวิทยาศาสตร์ 1 โรงเรียนสุขวิชา 

ครูอุมาพร เป็นครูที่จบมาทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนจบเป็นครูอัตร
จ้าง 8 ปี หลังจากนั้นก็สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ที่โรงเรียนอ่ืนมาก่อน 2 ปี แล้วจึงย้าย
มาสอนที่โรงเรียนสุขวิชา อีก 4 ปีจนถึงปัจจุบัน รวมประสบการณ์สอนทั้งหมดเป็นเวลา 13 ปี ครูอุ
มาพรรับผิดชอบการสอนวิทยาศาสตร์มาตลอดตั้งแต่เป็นครูอัตราจ้าง ทางโรงเรียนสุขวิชามี
นโยบายในการหมุนเวียนครูวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น ครูอุมาพรจึงเคยรับผิดชอบสอน
วิทยาศาสตร์ทั้งในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ส าหรับครูมานิตเป็นครูที่จบมา
ทางด้านการสอนคอมพิวเตอร์  

ครูมานิตเคยเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 4 ปี จึงมาสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูสอนที่
โรงเรียนอ่ืนมาก่อน 5 ปี  แล้วจึงย้ายมาสอนที่โรงเรียนสุขวิชาอีก 10 ปีจนถึงปัจจุบัน รวม
ประสบการณ์สอนทั้งหมด 19 ปี ครูมานิตเป็นครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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รับผิดชอบสอนวิชาคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ จึงมอบหมาย
ให้ครูมานิตรับผิดชอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งครูมานิตสามารถสอนใน
เน้ือหาที่เป็นเนื้อหาทางกายภาพและทางฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถฝึกสอนนักเรียนให้ท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์ การใช้กลไกต่างๆ จนได้รับรางวัล
มากมายทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับภาค จึงท าให้ทางโรงเรียนมอบหมายให้สอนวิทยาศาสตร์
เป็นเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบันควบคู่กับการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ครูทั้งสองท่านตกลงกันที่จะร่วมทีมกัน เนื่องจากในขณะนั้นทั้งสองท่านรับผิดชอบ
สอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมปลาย ห้องเรียนระดับชั้นประถมปลายอยู่ที่ตึกเดียวกัน และมี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อยู่ที่ตึกนั้นด้วย นอกจากนี้ครูทั้งสองท่านยังมีประสบการณ์ในการ
ท างาน กิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการท างานอ่ืนของโรงเรียนอยู่เสมอ และมี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนแนวคิด พูดคุยทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของแต่ละคนอยู่
บ่อยครั้ง จึงคิดว่าน่าจะสามารถร่วมเป็นกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันได้  
 2.  ทีมครูวิทยาศาสตร์ 2 โรงเรียนสุขวิชา 

ครูวันชัยและครูสุชาดาเป็นครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนสุขวิชา ครูวันชัยสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ครูสุชาดา
สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ครูวันชัยเคยเป็นครูอัตราจ้าง 4 ปี ที่โรงเรียนอ่ืนมาก่อนที่จะสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครูที่โรงเรียนสุขวิชา และสอนมาได้ 4 ปี รวมเป็นครูมาแล้ว 8 ปี ทั้งตอนที่เป็นอัตราจ้าง
และเป็นข้าราชการครูก็รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์มาตลอด ในขณะที่ท าวิจัยครูวิชัยท าหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสุขวิชา แต่ เดิมครูวิชัยรับผิดชอบสอนวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ต่อมาย้ายมาสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเปลี่ยนกับครู
อุมาพรที่รับผิดชอบสอนอยู่ก่อนหน้านั้น  

ครูสุชาดาหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ เอก
วิทยาศาสตร์ เป็นครูอัตราจ้าง 1 ปี รับผิดชอบสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 ของ
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง แล้วจึงสอบบรรจุได้ที่โรงเรียนสุขวิชาจนปัจจุบันสอนวิทยาศาสตร์เป็น
เวลา 2 ปี รวมประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 3 ปี หลังจากครูสุชาดามาท างานที่โรงเรียน 
ครูวันชัยจึงมอบหมายให้ครูสุชาดารับผิดชอบการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูวันชัย
รับผิดชอบสอนวิทยาศาสตร์เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3  

ครูทั้งสองท่านเป็นครูที่จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ แต่ครูสุชาดา
ไม่เคยมีประสบการณ์การสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จึงคิดว่าจะท าการพัฒนาบทเรียนและ
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เป็นกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับครูวันชัยซึ่งมีประสบการณ์การสอนมากกว่าได้ และคิดว่าครูวัน
ชัยรวมทั้งผู้วิจัยน่าจะช่วยให้ตนเองสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ ในขณะที่
ครูวันชัยเป็นครูที่มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมพัฒนาบทเรียนร่วมกันในฐานครูผู้สอนด้วย 
เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบ STEM  ซึ่งคิดว่าการมาร่วมกลุ่มพัฒนาบทเรียนในงานวิจัยนี้จะท าให้ตนเองมี
ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ได้ดีขึ้น 
 3.  ทีมครูวิทยาศาสตร์ 3 โรงเรียนบ้านแสนสุข 

ครูจันทราจบปริญญาตรีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เรียนต่อประกาศนียบัตร
บัณฑิตหลักสูตรและการสอน และสามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้โรงเรียนบ้านแสนสุข แล้วจึงเรียน
ต่อปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจและบริหารการศึกษา ครูจันทราในขณะที่ด าเนินการวิจัยครู
จันทราก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านบริหารการศึกษา ครูจันทรารับผิดชอบการสอน
วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3 ตั้งแต่บรรจุเป็นครูที่โรงเรียนเป็นเวลา 5 ปี  

ครูจารุณีจบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ เอกเคมี เป็นครูอัตราจ้าง 1 ปี ที่
โรงเรียนหนึ่งในภาคอีสาน แล้วสามารถสอบบรรจุได้ที่โรงเรียนบ้านแสนสุข เป็นเวลา 4 ปี สอนใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มาตลอด เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ทางโรงเรียน
จึงมอบหมายให้สอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ด้วยกันทั้งสองคน  เร่ิมท างานที่โรงเรียนบ้าน
แสนสุขในปีเดียวกัน มีอายุใกล้เคียงกัน และท างานที่นอกเหนือการสอน กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนร่วมกันอยู่บ่อยคร้ัง แต่ไม่เคยมีโอกาสในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร่วมกันหรือปรึกษากัน เนื่องจากรับผิดชอบการสอนวิทยาศาสตร์คนละช่วงชั้น และด้วยภาระงาน
อ่ืนที่ค่อนข้างมากของทั้งสองคนจึงไม่มีเวลาที่จะได้พูดคุยเร่ืองการสอนของแต่ละคนมากนัก การ
รวมทีมพัฒนาบทเรียนร่วมกันคร้ังนี้ เนื่องมาจากครูทั้งสองคนเคยได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง PLC ที่ทางคณะของผู้วิจัยเป็นวิทยากรมาก่อน และมีแนวคิดเชิงบวกกับกระบวนการ PLC 
ประกอบกับประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์มีน้อยและไม่ได้จบทางด้านศึกษาศาสตร์ในระดับ
ปริญญาตรีโดยตรง ครูทั้งสองท่านจึงรวมทีมกันและต้องการใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของตนเอง  
 4.  ทีมครูวิทยาศาสตร์ 4 โรงเรียนขวัญประชานิยม   

ครูนัทมนจบปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ เป็นครูอัตาราจ้าง 2 
ปีที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ก่อนสอบบรรจุข้าราชการครูได้ที่โรงเรียนขวัญประชานิยม 
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รับผิดชอบสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3-4 ปัจจุบันสอนมาแล้ว 2 ปี  รวม
ประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์ 3 ปี  

ครูพรพรรณจบปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ เป็นครูอัตราจ้างที่
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง เป็นเวลา 5 ปี ก่อนสอบบรรจุข้าราชการครูได้ที่โรงเรียนขวัญประชานิยม
ในปีเดียวกับครูนัทมน รับผิดชอบสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และ 2 รวม
ประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์ 7 ปี  

ครูทั้งสองท่านร่วมเป็นทีมพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เนื่องจากมาบรรจุที่โรงเรียนขวัญ
ประชานิยมพร้อมกัน มีอายุที่ใกล้เคียงกันและมีความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน โดยครูนัทมนเป็นผู้ที่มี
ความสนใจต้องการพัฒนาตนเองในการสอนวิทยาศาสตร์ เพราะมีประสบการณ์การสอนน้อย จึง
ชวนครูพรพรรณเข้าร่วมทีมด้วย ครูพรพรรณเมื่อรับทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย มีความ
ประสงค์ที่จะเป็นผู้สอนและพัฒนาบทเรียนของตนเองไปพร้อมกันด้วย เพื่อจะได้เป็นบทเรียน
ตัวอย่างให้กับทางโรงเรียนในคราวเดียวกัน ครูทั้งสองคนจึงตกลงที่จะท าการสอนและสังเกตการ
สอนซึ่งกันและกัน  
  1.2.2  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LSG) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีทั้งสิ้น 3 ทีม 3 
โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสุขวิชา โรงเรียนนัยศึกษา และโรงเรียนบ้านแสนสุข ข้อมูลทั่วไปของครู
วิทยาศาสตร์ เป็นไปตามตารางที่ 4.3   

 
ตารางที่ 4.3  ข้อมูลทั่วไปครูคณิตศาสตร์ 
 

ทีม โรงเรียน 
ชื่อ 

(รหัส) 
ระดับชั้น
ที่สอน 

อาย ุ เพศ วุฒิ
การศึกษา 

ประสบการณ์สอน (ปี) บทบาท 
รวม คณิตศาสตร ์

1 โรงเรียนสุขวิชา ครูชัย  Ma1 ป.5 28 ช ป.ตร ี 3 3 สอน 
  ครูธิ  Ma2 ป.1 29 ญ ป.ตร ี 7 3 ร่วมทีม 
2 โรงเรียนนัยศึกษา ครูพิสุทธิ์ Ma3 ป.3 27 ญ ป.ตร ี 3 3 สอน 
  ครูลักษณ์ Ma4 ป.5 30 ญ ป.ตร ี 7 3 ร่วมทีม 
3 โรงเรียนบ้านแสนสุข ครูวัฒน ์Ma5 ป.6 32 ช ป.ตร ี 13 7 สอน 
  ครูขวัญ Ma6 ป.4-5 27 ญ ป.ตร ี 3 3 ร่วมทีม 
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 รายละเอียดของครูแต่ละทีม มีดังนี้ 
 1.  ทีมครูคณิตศาสตร์ 1 โรงเรียนสุขวิชา 

ครูชัย เป็นครูที่จบการศึกษาด้านการสอนคณิตศาสตร์ หลังเรียนจบก็สามารถสอบ
บรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนสุขวิชา โดยรับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม 4-6 
หลังจากท างานได้ซักระยะหนึ่ง ครูชัยก็ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการสอนคณิตศาสตร์ 
ภาคพิเศษ ซึ่งเรียนในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ โดยระหว่างศึกษาได้ท างานสอนไปด้วย รวม
ประสบการณ์สอนทั้งหมดเป็นเวลา 3 ปี  

ครูธิ ไม่ได้จบการศึกษาด้านการสอนคณิตศาสตร์ แต่มีประสบการณ์สอนด้าน
คณิตศาสตร์ ระดับประถม 3 ปี ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ต่อมาได้รับผิดชอบการสอนระดับปฐมวัย
เนื่องจากทางโรงเรียนมีนักเรียนระดับปฐมวัยค่อนข้างเยอะและครูปฐมวัยไม่เพียงพอ หลังจาก
ท างานได้ซักระยะหนึ่ง ครูธิก็ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ซึ่ง
เรียนในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ โดยระหว่างศึกษาได้ท างานสอนไปด้วย รวมประสบการณ์สอน
ทั้งหมดเปน็เวลา 7 ปี 

ครูทั้งสองท่านตกลงกันที่จะร่วมทีมกัน ด้วยวัยและบุคลิกที่ใกล้เคียงกัน  สื่อสาร
เข้าใจกันได้ง่าย และครูทั้งสองท่านก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทเหมือนกัน จึงเข้าใจลักษณะงาน
ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งครูคณิตศาสตร์ท่านอ่ืนๆ มีตารางสอนในคาบเดียวกันทั้งหมด จึง
ไม่สามารถร่วมสังเกตการสอนของอีกฝ่ายได้ นอกจากนี้ครูทั้งสองท่านยังมีประสบการณ์ในการ
สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมเช่นกัน และยังได้รับมอบหมายให้ร่วมรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนอยู่เสมอ จึงคิดว่าน่าจะสามารถร่วมเป็นกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันได้  
 2.  ทีมครูคณิตศาสตร์ 2 โรงเรียนนัยศึกษา 

ครูพิสุทธิ์ เป็นครูที่จบการศึกษาด้านการสอนคณิตศาสตร์ หลังเรียนจบก็สามารถ
สอบบรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนนัยศึกษา โดยรับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม 
3 ครูพิสุทธิ์เป็นครูจบใหม่ที่มีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจในการท างานอย่างเต็มเปี่ยม 
พยายามฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสอนตนเองอย่างเต็มที่ ครูพิสุทธิ์มีผลงานฝึกฝนและน านักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลมากมาย รวมประสบการณ์สอนทั้งหมดเป็น
เวลา 3 ปี 

ครูลักษณ์ จบการศึกษาด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนจบก็สามารถสอบบรรจุ
รับราชการครูที่โรงเรียนนัยศึกษา ครูลักษณ์มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมต้น และ
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการในขณะนั้น หลังจากท างานได้ซักระยะหนึ่ง ได้ลาศึกษาต่อระดับ
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ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ซึ่งเรียนในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ โดยระหว่างศึกษาได้
ท างานสอนไปด้วย รวมประสบการณ์สอนทั้งหมดเป็นเวลา 7 ปี 

ครูพิสุทธิ์เมื่อทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย จึงมีความตั้งใจอย่างเข้าร่วม
โครงการวิจัย เนื่องด้วยตนเองพึ่งจบการศึกษามาใหม่ๆ และมีประสบการณ์การสอนน้อย มีความ
สนใจและต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ แต่เนื่องจากทางโรงเรียนมีครู
คณิตศาสตร์อยู่เพียงคนเดียวคือตนเอง จึงได้ชวนครูลักษณ์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการในขณะนั้นเข้า
ร่วมทีม ถึงแม้ครูลักษณ์จะไม่ได้จบการสอนคณิตศาสตร์มาโดยตรง แต่ก็พอมีประสบการณ์สอน
คณิตศาสตร์ระดับประถมต้นอยู่บ้างเล็กน้อย ในขณะเดียวกันครูลักษณ์เองได้สอนวิทยาศาสตร์
ผู้เรียนกลุ่มเดียวกันนี้อยู่ จึงเข้าใจธรรมชาติและลักษณะผู้เรียนเป็นอย่างดี กอปรกับเล็งเห็นความ
ตั้งใจของครูพิสุทธิ์ที่อยากจะพัฒนาตนเอง จึงได้ตกลงร่วมเป็นกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
 3.  ทีมครูคณิตศาสตร์ 3 โรงเรียนบ้านแสนสุข 

ครูวัฒน์  ไม่ได้จบการศึกษาด้านการสอนคณิตศาสตร์ แต่จบการศึกษาด้าน
คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 5 ปี  และยังมีประสบการณ์สอนด้าน
คณิตศาสตร์ระดับประถมอีก 7 ปี ครูวัฒน์สอบบรรจุรับราชการครูได้ที่โรงเรียนบ้านแสนสุข และ
เนื่องด้วยทางโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนครูคณิตศาสตร์มานาน และยังมีครูคณิตศาสตร์พึ่ง
ลาออกไปอีก 1 ท่าน จึงท าให้ครูวัฒน์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสอนคณิตศาสตร์ระดับประถม 
6 ทุกห้องเรียน รวมประสบการณ์สอนของครูวัฒน์ทั้งสิ้น 13 ป ี

ครูขวัญ เป็นครูที่จบการศึกษาด้านการสอนคณิตศาสตร์โดยตรง หลังเรียนจบก็
สามารถสอบบรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนบ้านแสนสุข โดยรับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถม 4-6 ครูขวัญเป็นครูจบใหม่ เร่ิมงานคร้ังแรกก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 4-6 เกือบทุกห้องเรียน ท าการสอนตลอดทั้งสัปดาห์ เหตุ
เน่ืองจากทางโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ดังที่กล่าวไว้ จึงถือว่าเป็นงานที่หนัก
พอสมควร รวมประสบการณ์สอนทั้งหมดเป็นเวลา 3 ป ี

ครูวัฒน์และครูขวัญ เป็นครูเพียงสองท่านในโรงเรียนที่รับผิดชอบสอนคณิตศาสตร์
ระดับประถมปลาย กอปรกับทางโรงเรียนบ้านแสนสุขประสบปัญหาขาดแคลนครูคณิตศาสตร์มา
นาน และยังมีครูคณิตศาสตร์พึ่งลาออกไปอีก 1 ท่าน ครูทั้งสองท่านร่วมเป็นทีมพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน โดยทั้งสองท่านตกลงที่จะท าการสอนและสังเกตการสอนซึ่งกันและกัน แต่ปรากฏว่าใน
ภาคการศึกษานั้นๆทางโรงเรียนมีกิจกรรมอ่ืนเพิ่มเติมค่อนข้างมาก และครูขวัญต้องร่วมรับผิดชอบ
ในหลายกิจกรรม จึงมีการปรับเปลี่ยนโดยครูวัฒน์ซึ่งมีความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองด้าน
การสอนคณิตศาสตร์อยู่แล้ว เป็นผู้ท าการสอนแต่เพียงผู้เดียว และครูขวัญเป็นผู้ร่วมสังเกตการสอน 
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  1.2.3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LSG) วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีทั้งสิ้น 3 ทีม 3 

โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสุขวิชา โรงเรียนนัยศึกษา และโรงเรียนบ้านแสนสุข ข้อมูลทั่วไปของครู
ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามตารางที่ 4.4   

 
ตารางที่ 4.4  ข้อมูลทั่วไปครูภาษาอังกฤษ 
 

ทีม โรงเรียน 
ชื่อ 

(รหัส) 
ระดับชั้น
ที่สอน 

อาย ุ เพศ วุฒิ
การศึกษา 

ประสบการณ์สอน 
(ปี) 

บทบาท 

รวม ภาษาอังกฤษ 
1 โรงเรียนขุนไกรศึกษา ครูกระต่าย En1 ป.2 30 ญ ป.ตร ี 5 5 สอน 

ครูหยก En2 อนุบาล 27 ญ ป.ตร ี 3 3 ร่วมทีม 
2 โรงเรียนบุญญาศึกษา ครูเปรี้ยวEn3 ป.4 27 ญ ป.ตร ี 4 4 สอน 

Mrs.A En4 ป.6 35 ญ ป.ตร ี 9 9 ร่วมทีม 
3 โรงเรียนสัมฤทธิ์อนุสรณ์ ครูอ๊อฟ En5 ป.3 27 ญ ป.ตร ี 4 4 สอน 

Mrs.B  En6 ป.6 40 ญ ป.ตร ี 10 10 ร่วมทีม 

 
 รายละเอียดของครูแต่ละทีม มีดังนี้ 
 1.  ทีมครูอังกฤษ 1 โรงเรียนขุนไกรศึกษา 

ครูกระต่าย เป็นครูที่จบมาทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลังจากบรรจุเป็นครู
รับผิดชอบการสอนภาษาอังกฤษมาตลอด เป็นเวลา 5 ปี โรงเรียนปัจจุบันเป็นโรงเรียนแรกของชีวิต
ราชการครู ซึ่งทางโรงเรียนมีนโยบายให้ครูกระต่ายได้สอนประจ าทุกชั้นปีตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สลับกับครูชาวฟิลิปปินส์ ส่วนครูหยกนั้น เป็นครูที่สอนระดับปฐมวัย แต่เป็น
ผู้ช่วยท าสื่อการสอนให้กับครูกระต่ายและครูท่านอ่ืนๆในโรงเรียน การร่วมทีมกันของครูเนื่องด้วย
มีอายุใกล้เคียงกัน ครูกระต่ายมีโอกาสช่วยสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยด้วย  
 2.  ทีมครูอังกฤษ 2 โรงเรียนบุญญาศึกษา 

ครูเปร้ียว เป็นครูที่จบมาทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลังจากบรรจุเป็นครูที่
รับผิดชอบการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ส่วน Mrs.A เป็น
ครูชาวฟิลิปปินส์ที่ดูแลรับผิดชอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียน การร่วมทีมกันของครู
เปร้ียวและ Mrs.A เป็นความสมัครใจของทั้งสองคน และครูเปร้ียวมักขอค าปรึกษาจาก Mrs.A เร่ือง
การออกเสียงภาษาอังกฤษ และ การจัดกิจกรรม  
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 3.  ทีมครูอังกฤษ 3 โรงเรียนสัมฤทธิ์อนุสรณ์ 
ครูอ๊อฟ เป็นครูที่จบมาทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลังจากบรรจุเป็นครูที่

รับผิดชอบการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  2, 3 และ 4 ส่วน Mrs.B 
เป็นครูชาวฟิลิปปินส์ โรงเรียนนี้มีครูชาวฟิลิปปินส์ 2 คน ผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1 คน เมื่อถามความ
สมัครใจของครูอ๊อฟในการร่วมทีม ครูอ๊อฟระบุ Mrs.B เพราะเป็นครูผู้หญิง และปกติมักขอความ
ช่วยเหลือ ถามค าถามเร่ืองการเรียนการสอนกับ Mrs.B อยู่แล้ว  

 
  1.2.4  วิชาเอกภาษาไทย 

 
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลทั่วไปครูภาษาไทย 
 

ทีม โรงเรียน 
ชื่อ 

(รหัส) 
ระดับชั้น
ที่สอน 

อาย ุ เพศ วุฒิ
การศึกษา 

ประสบการณ์สอน (ปี) บทบาท 

รวม ภาษาไทย 
1 โรงเรียนบ้านแสนสุข ครูกาน Th1 ป. 5 27 ญ ป.ตร ี 5 5 ผู้สอน+

ร่วมทีม 

 

ครูถา Th2 ป. 4 44 ญ ป.ตร ี 10 10 
ครูมุก Th3 ป. 3 25 ญ ป.ตร ี 2 2 

2 โรงเรียนคลองวิทยานุสรณ์ ครูเบน Th4 ป. 5 43 ญ ป.ตร ี 15 15 ผู้สอน+
ร่วมทีม ครูนา Th5 ป. 4 25 ญ ป.ตร ี 5 5 

 
 รายละเอียดของครูแต่ละทีม มีดังนี้ 
 1.  ทีมครูภาษาไทย 1 โรงเรียนบ้านแสนสุข 

ครูกานเป็นครูที่จบมาทางด้านการสอนภาษาไทย และก าลังศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาไทย บรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้  ท าหน้าที่ครูประจ าชั้นและสอน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 มาเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่เร่ิมบรรจุเข้าท างาน ครูกานเป็นครูที่
ตั้งใจท างาน มีการเตรียมการสอนอย่างดี เขียนแผนการสอนอย่างไร มักจะสอนตามขั้นตอนที่ระบุ
ในแผนการสอนนั้น เวลาสอนจะค่อนข้างจริงจัง จนดูเหมือนเป็นคุณครูที่ดุ เมื่อให้วิเคราะห์การ
ท างานของตนเอง มักวิเคราะห์ได้ตรงตามความเป็นจริง 

ครูถาเป็นครูที่จบมาทางด้านการสอนภาษาไทย บรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้ ท าหน้าที่ครู
ประจ าชั้นและสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่  4 มาเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่เร่ิมบรรจุเข้า
ท างาน นอกจากนี้คุณครูถายังท าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและฝ่ายต้อนรับของ
โรงเรียนด้วย  ครูถาเป็นคนมีอัธยาศัยดี รักการสอน รักนักเรียน ตั้งใจจะสอนให้ดีที่สุด จึงคิดหา
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กิจกรรมมาสอนเพื่อให้นักเรียนสนุก ครูถาต้องการให้งานสอนของตนเองออกมาดีที่สุด บางคร้ัง
ความคาดหวังนี้ท าให้ครูถาเครียดและเป็นทุกข์  

ครูมุกเป็นครูที่จบมาด้านการสอนภาษาไทยโดยตรง บรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้ ท า
หน้าที่ครูประจ าชั้นและครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่เร่ิมบรรจุเข้า
ท างาน ครูมุกเป็นครูที่พูดน้อย ไม่มั่นใจในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนพยายามจะสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่อดที่จะสอนเน้นบทบาทครูไม่ได้ เมื่อให้วิเคราะห์การสอนของตนเองมัก
ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน 

 2.  ทีมครูภาษาไทย 2 โรงเรียนคลองวิทยานุสรณ ์
ครูเบน เป็นครูที่จบมาทางด้านการสอนภาษาไทย ด้านการสอนภาษาไทย บรรจุที่

โรงเรียนแห่งนี้ ท าหน้าที่ครูประจ าชั้นและสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่  5 มาเป็นเวลา 
15 ปี ตั้งแต่เร่ิมบรรจุเข้าท างานและก าลังท าผลงานเพื่อเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ ครูเบน เป็นคน
มั่นใจในตนเอง มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส กล้าคิดและกล้าแสดงออก ตั้งใจสอน สอนแล้วนักเรียน
สนุก มักสอนโดยเน้นบทบาทนักเรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมทางภาษา เมื่อให้วิเคราะห์ตนเองด้านการ
สอนสามารถวิเคราะห์ได้ตรงกับความเป็นจริง 

ครูนา เป็นครูที่จบมาทางด้านการสอนภาษาไทย และก าลังศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาไทย เป็นครูจ้างที่โรงเรียนแห่งนี้มาเป็นเวลา 5 ปี ท าหน้าที่สอน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นครูที่พูดน้อย ขาดความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็น
เร่ืองการสอน ขณะสอนจะดุนักเรียน เนื่องจากเกรงว่าถ้าไม่ดุนักเรียน นักเรียนจะไม่อยู่ในระเบียบ
วินัย 
  1.2.5  วิชาเอกปฐมวัย 
 
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทั่วไปครูปฐมวัย 
 

ทีม โรงเรียน 
ชื่อ 

(รหัส) 
ระดับชั้น
ที่สอน 

อา
ยุ 

เพ
ศ 

วุฒิ
การศึกษา 

ประสบการณ์สอน (ปี) บทบาท 

รวม ปฐมวัย 
1 โรงเรียนสุขวิชา 

 
ครูเพชรธิดา Ch1 อนุบาล 2 23 ญ. ป.ตร ี 1 1 สอน 
ครูทิพวรรณ Ch2 อนุบาล 2 33 ญ. ป.ตร ี 10 10 ร่วมทีม 

2 โรงเรียนบ้านแสนสุข 
 

ครูพิมชนก Ch3 อนุบาล 2 25 ญ. ป.ตร ี 1 1 สอน 
ครูเกษศิณี Ch4 อนุบาล 2 30 ญ. ป.ตร ี 6 6 ร่วมทีม 

3 โรงเรียนเกร็ดวิทยา
ศึกษา 

ครูอารียา Ch5 อนุบาล 2 32 ญ. ป.ตร ี 10 10 สอน 
ครูเบญจา Ch6 อนุบาล 2 48 ญ. ป.ตร ี 21 21 ร่วมทีม 
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 รายละเอียดของครูแต่ละทีม มีดังนี้ 
 1.  ทีมครูปฐมวัย 1 โรงเรียนบ้านแสนสุข 

ครูเพชรธิดา เป็นครูที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกการศึกษาปฐมวัย  หลัง
เรียนจบมาท างานที่โรงเรียนสุขวิชาสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ที่โรงเรียนสุขวิชา  ครู
เพชรธิดาเป็นครูที่มีความตั้งใจในการท างานและเรียนรู้ที่พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  ครูเพชรธิดาเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบ พูดน้อย เวลาพูดคุยสนทนากัน มักจะเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด 
เป็นคนที่มีลักษณะถามค าตอบค า และไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง  ครูเพชรธิดาเป็นคนที่เป็นระเบียบ
วินัย เมื่ออยู่ในห้องเรียนจะเคร่งครัดในระเบียบกติกา และคอยก ากับให้เด็กท าตามกติกาของห้องอยู่
สม่ าเสมอ  

ครูทิพวรรณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษาปฐมวัย  มีประสบการณ์
ทางด้านการสอนมาทั้งหมด 10 ปี  โดยท างานเป็นพนักงานราชการที่โรงเรียนสุขวิชามาได้ 9 ปี 
ต่อมาสอบบรรจุได้ข้าราชการครู จึงท างานต่อที่โรงเรียนนี้  ครูทิพวรรณเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส มี
ความมั่นใจในตนเอง พูดเก่ง กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น แต่เปิดรับฟังต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ในด้านการจัดการเรียนการสอน ครูทิพวรรณจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยได้เหมาะสมกับหลักการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย และบริหารจัดการ
ชั้นเรียนได้ดี  รวมทั้งสามารถแบ่งปันประสบการณ์และให้ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานได้ดี 

ครูทั้งสองสอนในระดับชั้นอนุบาล 2  ครูเพชรธิดาเป็นครูจบใหม่ที่ ยังไม่มี
ประสบการณ์ ในขณะที่ครูทิพวรรณ เป็นครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี ในการ
พัฒนาบทเรียนศึกษาร่วมกัน ครูเพชรธิดาเป็นผู้สอนและครูทิพวรรณเป็นผู้ร่วมทีม  ซึ่งทั้งสองมี
ลักษณะการท างานแบบพี่สอนน้อง โดยครูเพชรธิดาถ่ายทอดประสบการณ์การสอนและให้
ค าแนะน าแก่น้อง ช่วยเสนอความคิดในการออกแบบกิจกรรม ช่วยคิดและออกแบบสื่อประกอบการ
สอน ครูทิพวรรณจะรับฟังและน าข้อเสนอแนะไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้และในการจัดกิจกรรม  
นอกจากการท างานคู่กันของครูทั้งสองแล้ว  โรงเรียนสุขวิชามีระบบการท างานในแผนกอนุบาลที่
เข้มแข็ง โดยทุกคร้ังที่มีการสังเกตการสอนและการสะท้อนการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้นอนุบาลและ
หัวหน้างานวิชาการอนุบาลจะเข้ามาร่วมเป็นกลุ่มพัฒนาบทเรียน เพื่อให้ข้อสังเกตและขอเสนอแนะ
แก่ครูเพชรธิดา  
 2.  ทีมครูปฐมวัย 2 โรงเรียนบ้านแสนสุข 

ครูพิมชนก จบปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย เคยท างานใน
บริษัทเอกชนที่ท างานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงมีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยหลากหลาย อาทิ เป็นอาสาสมัครเล่านิทาน ครูพิมชนกสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ที่
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โรงเรียนบ้านแสนสุข มีประสบการณ์ทางด้านการสอนด้านปฐมวัย 1 ปี  ครูพิมชนกเป็นคนสดใส 
ร่าเริง กระฉับกระเฉง มีพลังงาน มั่นใจในตนเอง ชอบคิดริเร่ิมสิ่งใหม่  และตั้งใจในการท างาน 
ครูพิมชนกเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน มีเทคนิคใน
การบริหารจัดการชั้นเรียนที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เช่น ใช้เพลง ค าคล้องจอง เป็น
ต้น ห้องเรียนของครูพิมชนกเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา ครูมักจะออกแบบกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อเปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ ประกอบกับการใช้น้ าเสียง การแสดงท่าที และการแสดงความ
กระตือรือร้นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท าให้เด็กๆ ในห้องเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 
ตื่นตัว และอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ  

ครูเกษศิณี จบปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย และได้สอบ
บรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนบ้านแสนสุข มีประสบการณ์ทางด้านการสอนมา 6 ปี  ครูเกษศิณี
เป็นคนเรียบร้อย นิ่ง เงียบ ไม่ค่อยสุงสิงกับคนอ่ืนๆ แต่เมื่อคุ้นเคยแล้ว ก็จะแสดงความเป็นกันเอง
มากขึ้น และพูดคุยและแสดงความคิดเห็น  เมื่ออยู่ในห้องเรียน ครูเกษศิณีมีชีวิตชีวามากขึ้นและ
พูดคุยกับเด็กๆ อย่างเป็นเอง  ครูเกษศิณีจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลง
มือกระท า และบริหารจัดการชั้นเรียนได้ดี  

ครูทั้งสองสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ครูพิมชนกเป็นครูจบใหม่ ในขณะที่ครู
เกษศิณี เป็นครูที่มีประสบการณ์ในการท างานเป็นครูอนุบาล 6 ปี ในการพัฒนาบทเรียนศึกษา
ร่วมกัน ครูพิมชนกเป็นผู้สอนและครูเกษศิณีเป็นผู้ร่วมทีม ซึ่งทั้งสองมีลักษณะการท างานแบบ
เพื่อนคู่คิด ที่มีความคุ้นเคยกันและแวะเวียนมาหากันที่ห้องเรียนเป็นประจ าอยู่ก่อนที่จะมาร่วม
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน  ทั้งสอนใช้เวลาว่างจากการสอนในการสนทนาพูดคุยกันอยู่เสมอ  การ
ท างานของทั้งสองจึงเป็นการปรึกษากัน แลกเปลี่ยนความคิด และให้ข้อเสนอแนะกันและกันในการ
วางแผนและการออกแบบการเรียนรู้ 
 3.  ทีมครูปฐมวัย 3 โรงเรียนเกร็ดวิทยาศึกษา 

ครูอารียา จบปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย สามารถสอบ
บรรจุเป็นข้าราชการครูได้ที่โรงเรียนเกร็ดวิทยา มีประสบการณ์ทางด้านการสอนในระดับปฐมวัยมา 
10 ปี  มี ปัจจุบันครูอารียาก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งหนึ่ง 
ครูอารียาเป็นคนเปิดเผย คุยเก่ง ชอบแบ่งปันประสบการณ์การท างานและชีวิตส่วนตัว กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง   

ครูเบญจา จบปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย และเทคโนโลยีการทางศึกษา แต่
เลือกเป็นครูปฐมวัย อยู่ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 16 ปี และเมื่อสอบบรรจุได้ 5-6 ปีที่แล้ว ก็มาที่นี่  
ครูเบญจาสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 รวมทั้งเป็นหัวหน้าอนุบาลและหัวหน้างานวิชาการ 
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ครูทั้งสองสอนในระดับชั้นเดียวกัน แต่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในโรงเรียนมี
ต่างกันดังที่กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น ในการพัฒนาบทเรียนศึกษาร่วมกัน  ครูอารียาขอให้ครูเบญจา
มาท างานในการพัฒนาบทเรียนกับตน โดยครูเบญจาเข้าร่วมการสังเกตการณ์และสะท้อนความ
คิดเห็นหลังสอน แต่ไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการส่วนอ่ืนๆ  การท างานและความสัมพันธ์ของทั้งคู่
มีลักษณะเป็นหัวหน้าและลูกน้อง โดยครูอารียาเชื่อถือและยกย่องครูเบญจาว่ามีความรู้และ
ประสบการณ์มาก และรู้สึกสนิทสนมกับครูเบญจา เพราะสามารถปรึกษาได้ในทุกเร่ือง ในการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครูอารียาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ และจะน าไปให้ครูเบญจาช่วยพิจารณาแผนและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม   
 

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
 
 การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้มี 3 ช่วง คือ ก่อนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
ระหว่างการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และหลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูก่อนเข้าร่วมการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันจากการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูที่เป็นครูผู้สอน และจากการท าแบบทดสอบ พร้อมทั้ง
การสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในระหว่าง
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
การสังเกตการสอนของครู และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในขั้นตอนการสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ของครูจ านวน 2 คร้ัง ส าหรับข้อมูลและวิเคราะห์สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
หลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบทดสอบ มีการสัมภาษณ์ครูทั้ง
ครูผู้สอนและครูร่วมทีมเป็นรายบุคคล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอนของครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันคร้ังที่ 2  
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ น าเสนอผลการ
วิเคราะห์สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความรู้และด้านความสามารถ แต่ละ
ด้านมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องอย่างเป็นระบบ 2) การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) การ
วัด ประเมินผลการเรียนรู้ การรายงานเป็นการรายงานตามเกณฑ์ 4 ระดับ  
 2.1  สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูก่อนและหลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูเฉพาะครูที่เป็นผู้สอนก่อนและ
หลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยน าเสนอผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูใน
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ภาพรวม ตามด้วยการน าเสนอผลการวิเคราะห์จ าแนก 2 ด้าน คือ ด้านความรู้และด้านความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ และรายงานผลองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ มี
รายละเอียดดังนี ้
  2.1.1  สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในภาพรวม 

ผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในภาพรวมก่อนและหลัง
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน พบว่า ก่อนเข้าร่วมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ระดับสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูอยู่ระหว่างระดับ 1-3 ครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2 มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 อยู่ในระดับ 1 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ 3 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73  
หลังจากการเข้าร่วมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน พบว่า ระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่
ระหว่างระดับ 2-4 ครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3 มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ
ระดับ 4 มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 เปรียบเทียบระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
ก่อนและหลัง พบว่า ครูทุกคนมีระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ คือ 
เพิ่มขึ้น 1 ระดับ  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 เพิ่มขึ้น 2 ระดับ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.27  รายละเอียด ร้อยละ จ านวนครูแต่ละระดับสมรรถนะ และการพัฒนาสมรรถนะของครู 
ปรากฏผลในตารางที่ 4.7 และ 4.8  รายละเอียดระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคล
แสดงดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.7 ร้อยละของครูผู้สอนจ าแนกตามระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการ

พัฒนาบทเรียนร่วมกัน (n=22) 
 

ระดับสมรรถนะ 
ร้อยละ (จ านวนครู) 

ก่อน หลัง 
ระดับ 1 27.27    (6) 0 (0) 
ระดับ 2 50.00   (11) 9.09   (2) 
ระดับ  3 22.73    (5) 59.09 (13) 
ระดับ 4 0 (0) 31.82   (7) 
รวม 100    (22) 100    (22) 

 
 
 



97 

[VALUE].27 

[VALUE].0 

22.73 

0 0 

[VALUE].09 

[VALUE].09 

31.82 

0

10

20

30

40

50

60

70

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

ก่อน หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.8 ร้อยละของการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ (n=22) 
 

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ (จ านวนครู) 

เพิ่มขึ้น 1 ระดับ 72.73   (16) 
เพิ่มขึ้น 2 ระดับ 27.27     (6) 
เพิ่มขึ้น 3 ระดับ 0 (0) 
เพิ่มขึ้น 4 ระดับ 0 (0) 

รวม 100    (22) 
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ตารางที่ 4.9  ระดับและการพัฒนาสมรรถนะการจัดเรียนรู้ของครูผู้สอนก่อนและหลังการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันรายบุคคล (n=22) 

 
ที ่ ทีม โรงเรียน ช่ือ 

(รหัส) 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู ้ การพัฒนา 
ก่อน หลัง 

1 วิทยาศาสตร์1 โรงเรียนสุขวิชา 1. ครูอุมาพร Sc1 2 3 +1 
2. ครูมานิต Sc2 2 3 +1 

2 วิทยาศาสตร์2 โรงเรียนสุขวิชา 3. ครูวันชัย Sc3 2 4 +2 

4. ครูสุชาดา Sc4 2 3 +1 

3 วิทยาศาสตร์3 โรงเรียนบ้านแสนสุข 5. ครูจนัทรา Sc5 2 3 +1 

6. ครูจารุณี Sc6 2 3 +1 

4 วิทยาศาสตร์4 โรงเรียนขวัญประชานิยม  7. ครูนัทมน Sc7 1 3 +2 

8. ครูพรพรรณ Sc8 2 4 +2 

5 คณิตศาสตร1์ โรงเรียนสุขวิชา 9. ครูชัย Ma1 3 4 +1 

6 คณิตศาสตร2์ โรงเรียนนัยศึกษา 10. ครูพิสุทธิ์ Ma3 2 3 +1 

7 คณิตศาสตร3์ โรงเรียนบ้านแสนสุข 11. ครูวัฒน์ Ma5 2 3 +1 

8 ภาษาอังกฤษ1 โรงเรียนขุนไกรศึกษา 12. ครูกระต่าย En1 3 4 +1 

9 ภาษาอังกฤษ2 โรงเรียนบุญญาศึกษา 13. ครูเปรี้ยว En3 3 4 +1 

10 ภาษาอังกฤษ3 โรงเรียนสัมฤทธิ์อนุสรณ์ 14. ครูอ๊อฟ En5 3 4 +1 

11 ภาษาไทย1 โรงเรียนบ้านแสนสุข 15. ครูกาน Th1 1 3 +2 

16. ครูถา Th2 1 3 +2 

17. ครูมุก Th3 1 2 +1 

12 ภาษาไทย 2 โรงเรียนคลองวิทยานุสรณ์ 18. ครูเบน Th4 1 3 +2 

19. ครูนา Th5 1 2 +1 

13 ปฐมวัย1 โรงเรียนสุขวิชา 20. ครูเพชรธิดา Ch1 2 3 +1 

14 ปฐมวัย2 โรงเรียนบ้านแสนสุข 21. ครูพิมชนก Ch3 3 4 +1 

15 ปฐมวัย3 โรงเรียนเกร็ดวิทยาศึกษา 22. ครูอารียา Ch5 2 3 +1 
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 ด้านความรู้ในการจัดการเรียนรู้ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านความรู้ในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ก่อนเข้าร่วมการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน ครูส่วนใหญ่ มีความรู้อยู่ในระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 95.45 หลังการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน ครูส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 63.65 การพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนรู้ 
พบว่า หลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพิ่มขึ้นไป 1 ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.18 เพิ่มขึ้น 2 
ระดับ คิดเป็น 18.18 ไม่เพิ่มขึ้น/เท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 รายละเอียดปรากฏผลดังตารางที่ 4.10 
และ 4.11 ส าหรับรายละเอียดระดับความรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคล แสดงไว้ในตารางที่ 
4.16 

 
ตารางที่ 4.10  ร้อยละของครูผู้สอนจ าแนกตามระดับความรู้ในการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการ

พัฒนาบทเรียนร่วมกัน (n=22) 
 

 

  
ตารางที่ 4.11  ร้อยละของครูผู้สอน จ าแนกตามการพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนรู้ (n=22) 
 

การพัฒนาด้านความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ (จ านวนครู) 

เพิ่มขึ้น 1 ระดับ 68.18 (15) 
เพิ่มขึ้น 2 ระดับ 18.18 (4) 
เพิ่มขึ้น 3 ระดับ 0 (0) 

เท่าเดิม 13.64 (3) 
รวม 100 (22) 

ระดับความรู ้
ร้อยละ (จ านวนครู) 

ก่อน หลัง 
ระดับ 1 0 (0) 0 (0) 
ระดับ 2 95.45 (21) 13.64 (3) 
ระดับ  3 4.55 (1) 63.65 (14) 
ระดับ 4 0 (0) 22.73 (5) 
รวม 100  (22) 100 (22) 
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 ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ จ าแนกตามองค์ประกอบ 
 เมื่อพิจารณาระดับความรู้ในการจัดการเรียนรู้ จ าแนกตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้ก่อนและหลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน พบว่า ก่อนเข้าร่วมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ระดับ
ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูทั้ง 4 องค์ประกอบ ครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2 ส่วนความรู้ในการ
ใช้และพัฒนาสื่อฯ และความรู้เร่ืองการวัดและประเมินผล มีครูบางคนอยู่ในระดับ 1 หลังการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน พบว่า ไม่มีองค์ประกอบใดที่ครูมีความรู้ในระดับ 1 มี 3 องค์ประกอบ ที่ครูส่วน
ใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับ 3 ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้ฯ การจัดการเรียนรู้ฯ การใช้และพัฒนา 
สื่อฯ ส าหรับการวัดและประเมินผล ครูส่วนใหญ่ยังคงมีความรู้อยู่ในระดับ 2 รายละเอียดปรากฏ ดัง
ตารางที่ 4.12 ส าหรับรายละเอียดระดับความรู้ในการจัดการเรียนรู้ จ าแนกตามองค์ประกอบของครู
รายบุคคล แสดงไว้ในตารางที่ 4.17 
 
ตารางที่ 4.12  ร้อยละของครูผู้สอน จ าแนกตามระดับความรู้ในการจัดการเรียนรู้ 4 องค์ประกอบ 

ก่อนและหลังการพัฒนาบทเรียนร่วม (n=22) 
 

ระดับความรู ้
การออกแบบการเรียนรู้ฯ การจัดการเรียนรู้ฯ การใช้และพัฒนาสื่อฯ การวัดและประเมินผล 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
ระดับ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 13.64 0.00 
ระดับ 2 81.82 18.18 90.91 13.64 63.64 13.64 81.82 68.18 

ระดับ  3 18.18 68.18 9.09 77.27 27.27 72.73 4.55 31.82 
ระดับ 4 0.00 13.64 0.00 9.09 0.00 13.64 0.00 0.00 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ก่อนเข้าร่วมการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครูส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 
45.45 หลังการเข้าร่วมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครูส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 59.09 การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูทุกคนมีการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่พัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 68.18 
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ก่อน หลัง 

เพิ่มขึ้น 2 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 31.82 รายละเอียดปรากฏผลดังตารางที่ 4.13 และ 4.14 ส าหรับ
รายละเอียดระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคลแสดงไว้ในตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.13 ร้อยละของครูผู้สอน จ าแนกตามระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลัง

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (n=22) 
 

ระดับ
ความสามารถ 

ร้อยละ (จ านวนครู) 

ก่อน หลัง 
ระดับ 1 31.82 (7) 0 (0) 
ระดับ 2 45.45 (10) 9.09 (2) 
ระดับ  3 22.73 (5) 59.09 (13) 
ระดับ 4 0 (0) 31.82 (7) 
รวม 100    (22) 100    (22) 
 
ตารางที่ 4.14 ร้อยละของครูผู้สอน จ าแนกตามการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ (n=22) 
 

การพัฒนาด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ (จ านวนครู) 

เพิ่มขึ้น 1 ระดับ 68.18 (15) 
เพิ่มขึ้น 2 ระดับ 31.82 (7) 
เพิ่มขึ้น 3 ระดับ 0 (0) 

เท่าเดิม 0 (0) 
รวม 100    (22) 

 
 ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ จ าแนกตามองค์ประกอบ 
 เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ จ าแนกตามองค์ประกอบ 4 
องค์ประกอบ 3 ช่วง คือ ก่อนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน การพัฒนาบทเรียนร่วมกันคร้ังที่ 1 (LS1) 
และคร้ังที่ 2 (LS2) พบว่า ก่อนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ฯ 
และ การจัดการเรียนรู้ฯ ครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 54.55 เท่ากัน ความสามารถใน
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การใช้และการพัฒนาสื่อฯ และการวัดและประเมินผล ครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 
40.91 และ 86.36 ตามล าดับ ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันคร้ังที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พบว่า ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ฯ สามารถพัฒนาไปถึงระดับ 3 และ 4 มากขึ้น ส าหรับความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ และความสามารถในการใช้และการพัฒนาสื่อฯ ครูส่วนใหญ่พัฒนาไปในระดับที่ 
3 แต่ความสามารถในการวัดและประเมินผล ครูส่วนใหญ่พัฒนาไปที่ระดับ 2 และไม่มีครูท่านใดมี
ความสามารถอยู่ในระดับ 4 รายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 4.15 ส าหรับรายละเอียดระดับความรู้ใน
การจัดการเรียนรู้ จ าแนกตามองค์ประกอบของครูรายบุคคล แสดงไว้ในตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.15  ร้อยละของระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูก่อนและหลังการพัฒนา

บทเรียนร่วมกันจ าแนกตามองค์ประกอบ (n=22) 
 

ระดับ
ความสามารถ 

การออกแบบการเรียนรู้ฯ การจัดการเรียนรู้ฯ การใช้และพัฒนาสื่อฯ การวัดและประเมินผล 

ก่อน LS1 LS2 ก่อน LS1 LS2 ก่อน LS1 LS2 ก่อน LS1 LS2 

ระดับ 1 18.18 0.00 0.00 18.18 0.00 0.00 40.91 9.09 0.00 86.36 45.45 0.00 

ระดับ 2 54.55 27.27 0.00 54.55 45.45 9.09 27.27 45.45 13.64 13.64 54.55 77.27 

ระดับ  3 27.27 72.73 59.09 27.27 45.45 68.18 31.82 31.82 54.55 0.00 0.00 22.73 

ระดับ 4 0.00 0.00 40.91 0.00 9.09 22.73 0.00 13.64 31.82 0.00 0.00 0.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 รายละเอียดความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคล ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.16-4.18  
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ตารางที่ 4.16  ระดับความรู้และความสามารถในการจัดเรียนรู้ของครู ก่อนและหลังการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน รายบุคคล (n=22)  

 

ที ่ คร ู
ความรู้ 

การพัฒนา 
ความสามารถ 

การพัฒนา 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 ครูอุมาพร SC1 2 4 +2 2 3 +1 
2 ครูมานิต SC2 2 3 +1 2 3 +1 
3 ครูวันชัย SC3 2 4 +2 2 4 +2 
4 ครูสุชาดา SC4 2 3 +1 2 3 +1 
5 ครูจนัทรา SC5 2 3 +1 2 3 +1 

6 ครูจารุณี SC6 2 3 +1 2 3 +1 

7 ครูนัทมน SC7 2 3 +1 1 3 +2 

8 ครูพรพรรณ SC8 2 4 +2 2 4 +2 

9 ครูชัย Ma1 3 4 +1 3 4 +1 

10 ครูพิสุทธิ์ Ma3 2 3 +1 2 3 +1 

11 ครูวัฒน ์Ma5 2 3 +1 2 3 +1 

12 ครูกระต่าย En1 2 3 +1 3 4 +1 

13 ครูเปรี้ยว En3 2 3 +1 3 4 +1 

14 ครูอ๊อฟ En5 2 3 +1 3 4 +1 

15 ครูกาน Th1 2 3 +1 1 3 +2 

16 ครูถา Th2 2 2 0 1 3 +2 

17 ครูมุก Th3 2 2 0 1 2 +1 

18 ครูเบน Th4 2 3 +1 1 3 +2 

19 ครูนา Th5 2 2 0 1 2 +1 

20 ครูเพชรธิดา ch1 2 3 +1 2 3 +1 

21 ครูพิมชนก ch3 2 4 +2 3 4 +1 

22 ครูอารียา ch5 2 3 +1 2 3 +1 
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ตารางที่ 4.17  ระดับความรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นรายบุคคลก่อนและหลังการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันจ าแนกตามองค์ประกอบ (n=22) 

 

คร ู
การออกแบบการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู ้ การใช้และพัฒนาสื่อ การวัดและประเมินผล 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1. ครูอุมาพร Sc1 3 3 2 3 3 4 2 3 

2. ครูมานิต Sc2 2 3 2 3 3 3 2 2 
3. ครูวันชัย Sc3 3 4 2 3 3 3 2 3 
4. ครูสุชาดา Sc4 2 3 2 3 2 3 2 2 
5. ครูจนัทรา Sc5 2 3 2 3 2 3 2 2 
6. ครูจารุณี Sc6 2 3 2 3 2 3 2 2 
7. ครูนัทมน Sc7 2 3 2 3 2 3 2 2 
8. ครูพรพรรณ Sc8 2 4 2 3 2 4 2 3 
9. ครูชัย Ma1 3 4 3 4 2 3 1 2 
10. ครูพิสุทธิ ์Ma3 2 3 2 3 1 3 1 2 
11. ครูวัฒน์ Ma5 2 3 2 3 1 2 1 2 
12. ครูกระต่าย En1 2 3 2 3 2 3 2 2 
13. ครูเปรี้ยว En3 2 3 2 3 2 3 2 2 
14. ครูอ๊อฟ En5 2 3 2 3 2 3 2 3 
15. ครูกาน Th1 2 3 2 3 2 3 2 2 
16. ครูถา Th2 2 2 2 2 3 3 2 2 
17. ครูมุก Th3 2 2 2 2 2 2 2 2 
18. ครูเบน Th4 3 3 3 3 3 3 2 2 
19. ครูนา Th5 2 2 2 2 2 2 2 2 
20. ครูเพชรธิดา Ch1 2 2 2 3 2 3 2 3 
21. ครูพิมชนก Ch3 2 3 2 4 3 4 3 3 
22. ครูอารียา Ch5 2 3 2 3 2 3 2 3 
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ตารางที่ 4.18  ระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นรายบุคคล ก่อนและหลังการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2  จ าแนกตามองค์ประกอบ (n=22) 

 

คร ู
การออกแบบการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู ้ การใช้และพัฒนาสื่อ การวัดและประเมินผล 

ก่อน LS1 LS2 ก่อน LS1 LS2 ก่อน LS1 LS2 ก่อน LS1 LS2 

1. ครูอุมาพร Sc1 3 3 4 2 3 3 3 4 4 1 2 2 

2. ครูมานิต Sc2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 

3. ครูวันชัย Sc3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 1 2 3 

4. ครูสุชาดา Sc4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 

5. ครูจนัทรา Sc5 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 

6. ครูจารุณี Sc6 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 

7. ครูนัทมน Sc7 2 3 3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 

8. ครูพรพรรณ Sc8 3 3 4 2 3 3 3 3 4 1 2 3 
9. ครูชัย Ma1 3 3 4 3 3 4 2 2 3 1 1 2 
10. ครูพิสุทธิ ์Ma3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 1 1 2 
11. ครูวัฒน์ Ma5 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 
12. ครูกระต่าย En1 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 
13. ครูเปรี้ยว En3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 
14. ครูอ๊อฟ En5 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 
15. ครูกาน Th1 2 3 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 
16. ครูถา Th2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 
17. ครูมุก Th3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
18. ครูเบน Th4 1 3 3 2 3 3 1 2 3 1 1 2 
19. ครูนา Th5 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
20. ครูเพชรธิดา Ch1 2 3 3 3 4 3 2 4 3 1 2 2 
21. ครูพิมชนก Ch3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 1 1 2 
22. ครูอารียา Ch5 3 2 4 2 2 3 1 2 3 1 1 2 
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ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่ส่งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในการวิจัยนี้ รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การ
สะท้อนผลการสอนของครู ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้แต่ละบทเรียนของครู การน าเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดฯี น าเสนอ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 น าเสนอผลการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของ
กลุ่มศึกษา ประกอบด้วยลักษณะของการรวมทีมของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และเป้าหมายของ
บทเรียนที่ได้จากการกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูทั้ง 15 ทีม  9 โรงเรียน ส่วนที่ 2 
น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู  
 3.1  ผลการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครกูลุ่มศึกษา  
  การน าเสนอผลส่วนนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการน าเสนอลักษณะของ
การรวมทีมของครูที่ท างานผ่านขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของแต่ละบทเรียน มี 
3 ขั้นตอน คือ การวางแผนบทเรียน (plan) การปฏิบัติการ (do) และการสะท้อน (see) ซึ่งครูแต่ละ
บทเรียนจะมีครูหน่ึงท่านเป็นผู้สอน ครูอีกท่านเป็นเพื่อนร่วมทีม และคณะผู้วิจัยเป็นสมาชิกของทีม
ในฐานผู้เชี่ยวชาญ โดยวิเคราะห์จากลักษณะของการรวมทีมและสภาพการท างานที่เกิดขึ้นจากครู
ทั้ง 15 ทีม ส่วนที่สองเป็นการน าเสนอบทเรียนที่เป็นผลจากการด าเนินงานตาม 3 ขั้นตอนของการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน และผลการจัดกิจกรรมของบทเรียน 
  3.1.1  ลักษณะของการรวมทีมของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

การรวมกลุ่มของครูเป็นกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันแต่ละทีมของแต่ละ
โรงเรียน เป็นการรวมกลุ่มโดยความสมัครใจ เกิดขึ้นหลังจากครูกลุ่มศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจากวิทยากรและคณะผู้วิจัย เร่ือง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน และการพัฒนาทีมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการมีการ
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครู  
ที่ได้จากการวิจัยและการด าเนินโครงการต่างๆ ที่มีหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศด าเนินการ
มาแล้วและด าเนินการอยู่เพื่อการพัฒนาครู ให้ความรู้เร่ืองการสร้างเครือข่ายวิชาชีพครูในโรงเรียน
และต่างโรงเรียน ส าหรับการฝึกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครูแต่ละท่านจะได้มีโอกาส
สะท้อนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จ าลองเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจทั้งบทบาทครูผู้สอน และครูร่วมทีมที่ท าหน้าที่สังเกต ได้มีโอกาสฝึกวิเคราะห์บริบทและ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกการสังเกตและการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของ
เพื่อนครู รวมทั้งมีการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของตนเองการจัดการเรียนรู้ตาม
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ประสบการณ์ของตนเองที่ผ่านมา หลังจากนั้นให้ครูคิดอย่างอิสระที่จะรวมกันเป็นทีมภายใน
โรงเรียนหรือต่างโรงเรียน ผลการรวมทีมของครูกลุ่มศึกษาทั้ง 31 คน รายละเอียดเป็นไปตามตาราง
ที่ 4.19 พบว่า ไม่มีกลุ่มที่มีการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียน เป็นการรวมกลุ่มภายในโรงเรียน
ของตนเอง และเป็นวิชาเอกเดียวกัน สอนต่างระดับชั้นกัน ยกเว้นในครูปฐมวัยที่เป็นการรวมกลุ่ม
ในระดับอนุบาลเดียวกัน เมื่อจัดกลุ่มของการรวมทีมของครูแต่ละวิชาเอกที่เกิดขึ้น สามารถแบ่งเป็น 
4 ลักษณะ ดังนี้ 

1)  กลุ่มแบบคูค่วามร่วมมือคู่ขนาน เป็นลักษณะกลุ่มที่สมาชิกท าบทบาททั้ง
การสอนและร่วมทีม โดยครูแต่ละคนมีความต้องการพัฒนาบทเรียนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
ต้องการด าเนินการสอนในบทเรียนนั้น มุ่งหวังที่จะได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาและปรับปรุง
แล้วเป็นของตนเอง การร่วมทีมกับเพื่อนครูในทีมเป็นการท างานร่วมกันทุกขั้นตอนตาม
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน คือ วางแผนการท างานตลอดขั้นตอนร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน แต่แยกกันไปออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง แล้วน ามาให้เพื่อนร่วมทีมและ
ผู้วิจัยให้ค าแนะน า ปรับแผนนั้นร่วมกัน ครูผู้สอนรับหน้าที่สอนในบทเรียนที่ปรับแล้วของตนเอง 
ร่วมสังเกตการสอนของเพื่อนตามบทเรียนของเพื่อนในในทีม สะท้อนผลการสอน อภิปรายและ
สรุปข้อเรียนรู้ร่วมกัน การท างานกลุ่มในลักษณะนี้ท าให้ได้ทั้งผลงานที่เป็นกระบวนการกลุ่มและ
ผลงานของตนเอง (แผนการจัดการเรียนรู้) ในเวลาเดียวกัน กลุ่มครูที่มีลักษณะเช่นนี้ คือ ครู
วิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ทีม และครูภาษาไทย จ านวน 2 ทีม ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ทีม จะมีเพิ่ม
ขั้นตอนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของแต่ละบทเรียนร่วมกัน ส่วนครูกลุ่มภาษาไทยในการ
วางแผนมีขั้นตอนการออกแบบวางแผนร่วมกัน แต่ไม่สามารถท าได้ทุกบทเรียน เนื่องจากมี
อุปสรรคด้านเวลาในการท างานบางคร้ังไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ลักษณะความสัมพันธ์ของ
ครูที่จับกลุ่มแบบคู่ความร่วมมือคู่ขนาน พบว่า ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อน มีความสัมพันธ์
แบบเพื่อนร่วมงาน มีการท างานร่วมกันในวิชาเอกมาอย่างสม่ าเสมอ และมีความตั้งใจพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเองในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ มีความต้องการให้เพื่อนร่วมทีมและผู้วิจัยใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญภายนอกช่วยแนะน าให้ข้อเสนอแนะส าหรับการออกแบบกิจกรรมที่เน้นไปยัง
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และช่วยให้ผลสะท้อนกลับแก่ตนเองในขณะที่สอน  

2) กลุ่มแบบคู่ความร่วมมือแบบสนับสนุน เป็นลักษณะกลุ่มที่สมาชิกรับ
บทบาทเดียว ซึ่งครูที่รับบทบาทเป็นครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาบทเรียนที่ตนเอง ต้องการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองเป็นเบื้องต้น เนื่องมาจากประสบการณ์การสอนน้อย 
หรือ ยังคิดว่าตนเองมีข้อจ ากัดหรือส่วนที่ยังต้องการการพัฒนาอยู่  ในขณะที่เพื่อนสมาชิกที่รับ
บทบาทเป็นผู้ร่วมทีม ให้เหตุผลว่าขอให้เพื่อนเป็นผู้น าร่องก่อน และเป็นกังวลเร่ืองเวลาที่มีจ ากัด ถ้า
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ต้องพัฒนาบทเรียนของทั้งสองคนอาจจะไม่สามารถท างานนี้ได้ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ 
โดยส่วนใหญ่ก็ตกลงกันว่า เมื่อจบการการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะด าเนินการโดยสลับบทบาทกัน 
ลักษณะการท างานของกลุ่มนี้จะมีการวางแผนขั้นตอนการท างานร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
แต่ให้ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกบทเรียนที่ต้องการพัฒนาของตนเอง ครูผู้สอนเป็นผู้ที่น าแผนการสอน
ของตนเองที่เคยใช้ไปปรับตามค าแนะน าจากผู้วิจัยในฐานะผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน แล้วน ามาให้เพื่อนในทีมให้ค าแนะน าเพิ่มเติมหรือบางคร้ังก็น าไป
สอนโดยไม่ได้มีการปรับจากเพื่อนร่วมทีม เนื่องด้วยเวลาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อนครูและ
ผู้วิจัยจะเข้าร่วมสังเกตการสอน อภิปรายและสะท้อนความคิดเพื่อปรับปรุงแผนการสอนอีกคร้ัง 
ร่วมทั้งสรุปบทเรียนร่วมกัน กลุ่มครูที่มีลักษณะเช่นนี้ คือ ครูคณิตศาสตร์ 3 ทีม ทีมครูภาษาอังกฤษ 
1 ทีม (ทีมครู En1 และ En2) และครูปฐมวัย 3 ทีม 

ลักษณะความสัมพันธ์ของครูที่จับกลุ่มแบบคู่ความร่วมมือแบบสนับสนุน 
พบว่า มีความสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ 1) เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อในในลักษณะเพื่อนร่วมงาน 
ท างานร่วมกันบ่อยครั้ง มีเวลาว่างที่ค่อนข้างสอดคล้องกันในการด าเนินงาน ครูที่รับหน้าที่สอนเป็น
ครูที่อาสาเพื่อเร่ิมพัฒนาก่อนโดยให้เพื่อนครูมีบทบาทสนับสนุนตนเองในส่วนที่ตนเองประเมิน
แล้วว่ายังไม่ดีพอ ทีมที่มีความสัมพันธ์ลักษณะนี้  คือ ทีมครูคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ทีม 2) เป็น
ความสัมพันธ์ที่ดีแบบเพื่อนร่วมงาน ที่มีอายุใกล้เคียงกัน แต่มีประสบการณ์ต่างกัน ครูที่ท าหน้าที่
เป็นครูผู้สอนเป็นครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่าครูร่วมทีม ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อน
ครูและผู้วิจัยที่มีประสบการณ์มากกว่า ทีมที่มีความสัมพันธ์ลักษณะนี้ คือ ทีมครูปฐมวัยทั้ง 3 ทีม 
โดยทีมปฐมวัย 3 ครูผู้สอนมีการขอค าแนะน าในการสอนจากเพื่อนร่วมทีมอยู่ก่อนแล้ว  

3) กลุ่มแบบคู่ความร่วมมือจากภายนอก  เป็นลักษณะกลุ่มที่สมาชิกรับ
บทบาทเดียว ซึ่งครูที่รับบทบาทเป็นครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาบทเรียนที่ตนเอง การวางแผน
การท างานเป็นการวางแผนระหว่างครูกับผู้วิจัยมากกว่าครูกับเพื่อนร่วมทีม การก าหนดเป้าหมาย 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ของบทเรียน จะเป็นการท างานระหว่างครูผู้สอนกับผู้วิจัยเป็นหลัก 
เพื่อนครูร่วมทีมมีการให้ความช่วยเหลือในการปรับแผนการสอนบางส่วน ครูร่วมทีมและผู้วิจัย
ร่วมกันในการสังเกตการสอน อภิปรายและสะท้อนผลการสอนในบทเรียน แต่บทบาทในการ
อภิปรายและสะท้อนเป็นบทบาทของผู้วิจัยเป็นหลัก ครูผู้สอนมีความต้องการค าแนะน า การ
สนับสนุนและการช่วยเหลือจากผู้วิจัยมากกว่าครูร่วมทีม ดังนั้นการท างานในกระบวนการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันเป็นลักษณะการท างานระหว่างครูผู้สอนกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกมากกว่าเพื่อนครู 
ทีมที่มีลักษณะนี้ คือ ทีมครูภาษาอังกฤษ 2 ทีม  คือ ทีมภาษาอังกฤษ 2 และ 3 ซึ่งเป็นการท างานร่วม
ทีมกับครูต่างชาติ ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาในโรงเรียน ให้ค าปรึกษา
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ในด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษ แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของโรงเรียนในประเทศไทย 
ดังนั้น ครูผู้สอนจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับผู้วิจัยมาก เนื่องจากได้รับค าแนะน าลาร
ช่วยเหลือในเร่ืองที่ครูต่างชาติไม่สามารถท าได้ อีกทั้งในการส้ะทอนและอภิปราย เนื่องจากภาษา
และวัฒนธรรมในการสะท้อนที่ต่างกันบางคร้ังก็มีลักษณะของการไม่ยอมรับระหว่างกัน ผู้วิจัยเป็น
ผู้ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือหลัก รวมทั้งปรับและเสริมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของเพื่อนครู
ในทีม และเพื่อให้บทเรียนที่เกิดขึ้นมีการพัฒนาไปได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
ตารางที่ 4.19 ข้อมูลจ านวนสมาชิก ลักษณะของการรวมกัน 
 
ที ่ กลุ่มพัฒนา

บทเรียนร่วมกัน 
จ านวนสมาชิก 

(รหัส) 
ลักษณะของการรวมทีม 

ระดับช้ันที่สอน ความสัมพันธ์ 
1 วิทยาศาสตร์1 2  

(Sc1 , Sc2) 
คนละระดับช้ัน - สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นเดียวกัน  (ป. 4- ป.6) 

- ท างานร่วมกันมากกว่า 5 ปี ทั้งงานการสอนและงานอื่น  
-  มีลักษณะการสอน การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใกล้เคียง
กัน  

2 วิทยาศาสตร์2 2  
(Sc3 , Sc4) 

คนละระดับช้ัน - สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นเดียวกัน (ป. 1- ป.3) 
- Sc3 เปน็หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ร่วมทีม Sc4 ที่มีประสบการณ์
สอนวิทยาศาสตร์น้อย 

3 วิทยาศาสตร์3 2  
(Sc5 , Sc6) 

คนละระดับช้ัน - สอนวิทยาศาสตร์คนละช่วงชั้น (ป.3 กับ ป.5) 
- เป็นเพื่อนครูที่มีอายุใกล้เคียงกัน 
- เป็นครทูี่มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน 

4 วิทยาศาสตร์4 2  
(Sc7 , Sc8) 

คนละระดับช้ัน - สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นเดียวกัน (ป. 1- ป.3) 
- เป็นเพื่อนครูที่สนทิกันและมีอายุใกล้เคียงกัน 

5 คณิตศาสตร1์ 2  
(Ma1 , Ma2) 

 

คนละระดับช้ัน - Ma1 เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระร่วมทีม Ma2 ที่มีประสบการณ์
สอน 
- เป็นเพื่อนครูที่สนทิกันและมีอายุใกล้เคียงกนั 
- ท ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนดว้ยกันเสมอ 

6 คณิตศาสตร2์ 2  
(Ma3 , Ma4) 

คนละระดับช้ัน - Ma3 เป็นครูที่มปีระสบการณ์สอน ร่วมกับ Ma4 หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ  
- เป็นเพื่อนครูที่มีอายุใกล้เคียงกัน 
- ท ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนด้วยกันเสมอ 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 
 
ที ่ กลุ่มพัฒนา

บทเรียนร่วมกัน 
จ านวนสมาชิก 

(รหัส) 
ลักษณะของการรวมทีม 

ระดับช้ันที่สอน ความสัมพันธ์ 
7 คณิตศาสตร3์ 2  

(Ma5 , Ma6) 
คนละระดับช้ัน - สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นเดียวกนั (ป. 4- ป.6) 

- เป็นเพื่อนครูที่มีอายุใกล้เคียงกัน 
- ท ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนด้วยกันเสมอ 

8 ภาษาอังกฤษ1 2  
(En1 , En2) 

คนละระดับช้ัน - เป็นเพื่อนครูที่สนทิกันและมีอายุใกล้เคียงกัน 
- ท ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนดว้ยกันเสมอ 

9 ภาษาอังกฤษ2 2  
(En3 , En4) 

คนละระดับช้ัน - สอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นเดียวกัน  (ป.4 กับ ป.5) 
- En4 เป็นครูชาวต่างชาติที่สามารถปรึกษาได้เมื่อมีปัญหา
เรื่องภาษาอังกฤษและเรื่องการเรยีนการสอน  

10 ภาษาอังกฤษ3 2  
(En5 , En6) 

คนละระดับช้ัน - สอนภาษาอังกฤษคนละช่วงชั้น (ป.3 กับ ป.6) 
- En6 เป็นครูชาวต่างชาติที่สามารถ ปรึกษาได้เมื่อมีปัญหา
เรื่องภาษาอังกฤษและเรื่องการเรยีนการสอน 

11 ภาษาไทย1 3  
(Th1, Th2 , 

Th3) 

คนละระดับช้ัน - สอนช่วงชั้นเดียวกัน (ป. 4- ป.6) 
- ความสัมพันธ์เป็นเพื่อนร่วมงาน 
- ต้องการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้จากผู้ที่มปีระสบการณ์การ
สอนที่ต่างกัน 

12 ภาษาไทย 2 2  
(Th4 , Th5) 

คนละระดับช้ัน -  สอนช่วงชั้นเดียวกัน (ป. 4- ป.6) 
- ความสัมพันธ์เป็นเพื่อนร่วมงาน 
- ต้องการพัฒนาตนเองและเรียนรูจ้ากผู้ที่มปีระสบการณ์การ
สอนที่ต่างกัน 

13 ปฐมวัย1 2  
(Ch1 , Ch2) 

ระดับช้ันเดียวกัน - ลักษณะการท างานแบบพี่สอนน้อง เนื่องจาก Ch1 อายุน้อย
กว่า และเป็นครบูรรจใุหม่ ท างานปีแรก ในขณะที่ Ch2 เป็น
ครูท างานในโรงเรียนประมาณ 10 ป ี

14 ปฐมวัย 2 2  
(Ch3 , Ch4) 

ระดับช้ันเดียวกัน - ลักษณะการท างานเปน็แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ครูทัง้สองมี
อายไุม่ห่างกันมาก แต่ครู Ch3 เป็นครูทีบ่รรจุใหม่และท าการ
สอนปีแรก ในขณะที่ครู Ch4  เป็นครูทีท่ างานมาแล้ว
ประมาณ 6 ปี 

15 ปฐมวัย 3 2  
(Ch5 , Ch6) 

ระดับช้ันเดียวกัน 
 

- ลักษณะการท างาน เปน็หัวหน้ากับลูกน้อง 
- Ch5 และ Ch6 ท างานด้วยกันมานาน Ch5 มักขอค าปรึกษา
จาก  Ch6 ซ่ึงเป็นหัวหน้าสายงานแผนกอนุบาล 
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  3.1.2  ลักษณะบทเรียนและผลการจัดกิจกรรม 
บทเรียน (Lesson) ในงานวิจัยนี้ หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ด าเนินการพัฒนา

บทเรียนร่วมกันของครใูนงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 สิ่ง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ (lesson plan) การ
ปฏิบัตกิารสอนของครู (teaching process) และ ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู จากผล
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันในแต่ละทีม บทเรียนจากการสอนของครู 
จ านวน  22 คน แบ่งเป็นวิชาที่สอน ดังนี้ 1) บทเรียนวิทยาศาสตร์ 16 บทเรียน 2) คณิตศาสตร์ 6 
บทเรียน 3) ภาษาอังกฤษ 6 บทเรียน 4) ภาษาไทย 10 บทเรียน และ  5) ปฐมวัย 6 บทเรียน 
รายละเอียดของแต่ละบทเรียนแสดงดังตารางที่ 4.20 – 4.24 

ด้านเป้าหมายของบทเรียน ครูตั้งเป้าหมายตามจุดเน้นการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของวิชา โดยครูวิทยาศาสตร์ตั้งเป้าหมายด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
ครูคณิตศาสตร์ ตั้งเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ครูภาษาอังกฤษและครูภาษาไทยเน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ครูปฐมวัย
ตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ และการคิดสร้างสรรค์ 

ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
บทบาทนักเรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของตน โดยครูวิทยาศาสตร์ใช้การสอนแบบ 5E 
การสอนแบบโครงการ การสอนสะเต็ม การสอนโดยใช้กิจกรรมส ารวจ กิจกรรม  analogy กิจกรรม
แบบจ าลอง กิจกรรมเกม ครูคณิตศาสตร์ใช้กิจกรรมการสอนแบบผสมผสาน ครูภาษาอังกฤษใช้
กิจกรรมเล่นเกมเป็นหลัก ครูภาษาไทยเน้นให้นักเรียนท ากิจกรรมทางภาษาที่หลากหลาย ครูปฐมวัย
ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และในภาพรวม ครูปฏิบัติการสอนได้สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู ้

ด้านผลการจัดกิจกรรม  ในภาพรวม  ครูจะรายงานผลตามเป้าหมายของการ
จัดการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังที่ 1 ครูจะรายงานว่าพบข้อผิดพลาดแต่เป็น
ข้อผิดพลาดที่ครูผู้สอนสังเกตและแก้ไขได้ เช่น ครูวิทยาศาสตร์พบว่าการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ 1 
กิจกรรมมากไป นักเรียนไม่มีเวลาสรุปสิ่งที่ศึกษา ในการสอนคร้ังที่ 2 ครูมีการปรับกิจกรรมให้
กระชับ เน้นกิจกรรมส าคัญ ท าให้ประสบความส าเร็จในการสอน  เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.20 บทเรียนจากกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูวิทยาศาสตร์ 
 

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู ้ ผลการจัดกิจกรรม 

1  
(Sc1) 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์

LS1: เรื่องที่สอน: การเดินทางของแสง 
เวลาที่สอน: 2 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
การสอนแบบสืบเสาะ 5E ส ารวจ

ตรวจสอบในกจิกรรมการเดนิทางของแสง 
(หลอดดดูน้ าทีโ่ค้งงอได้ ดูแสงจากเทียนไข 
แทนการใช้อุปกรณ์ในคู่มือครู) 
ใช้ PPT ในการเรียนการสอน 

ประกอบการบรรยาย อธิบาย 

- นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม ร่วมมือท ากิจกรรมทุก
ขั้นตอน  

- อุปกรณ์ที่ใช้ในกจิกรรมยังไม่สามารถ
ท าให้นักเรียนสังเกตเหน็การเดินทาง
ของแสงไม่ชัดเจน ต้องอาศัยารเชือ่ม
โยงจากส่ิงที่เห็นกับการตคีวามหมาย
ข้อมูล จึงมีการปรบักิจกรรมและใช้
อุปกรณ์อื่นที่สามารถสังเกตเหน็
ล าแสง เพื่อน าไปสู่การเดินทางของ
แสงที่เปน็เส้นตรงเท่านั้นได้ง่ายและ
ชัดเจนกว่ามาทดแทน ร่วมกับการใช้
ค าถามน าการสังเกตมากขึ้น เพื่อให้
นักเรียนปฏิบตัิตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสรุปข้อมูลได ้
 

 LS2: เรื่องที่สอน: สเปกตรัมของแสง/รุ้ง 
เวลาที่สอน: 2 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

การสอนแบบสืบเสาะ 5E ส ารวจ
ตรวจสอบในกจิกรรมสเปกตรัมของแสง/
รุ้ง โดยใช้การเชื่อมโยงจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติไปยังการส ารวจและค้นหาใน
ห้องเรียน เพื่อสร้างค าอธิบาย เงื่อนไขของ
การเกิดสเปคตรัมสีต่างๆ ทั้งในธรรมชาติ
และห้องทดลอง 

 

- นักเรียนไดฝ้ึกใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสร้าง
ค าอธิบาย การสร้างข้อสรุป และ
สามารถเชื่อมโยงได้กับชีวิตจริง 

- ครูใช้ส่ือที่หลากหลาย คล่องแคลว่
เหมาะสมมาก 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
 

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู ้ ผลการจัดกิจกรรม 

1  
(Sc2) 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์

LS1: เรื่องที่สอน: หินบนผิวโลกและ
ภายในโลก  
เวลาที่สอน: 2 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
กิจกรรมส ารวจลักษณะของหิน จ าแนก 
และลงข้อสรุป โดยใช้ขั้นตอนทาง
วิทยาศาสตร์ 

- การสอนครั้งที่ 1 นักเรียนไม่สามารถ
สังเกต บันทึก สรุปข้อมูล จ าแนก
ประเภทได้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะ
ของการปฏบิัติงานตามค าส่ังของครู  

- การสอนครั้งที่ 2 นักเรียนสามารถ 
สังเกต บันทึก และสามารถสรุปขอ้มูล 
ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนีเ้นื่องจากครู
แทรกค าถามเพื่อช่วยในการสังเกต 
บันทึก และน าไปสู่การสรุปที่ชัดเจน
มากขึ้น  

การคิดสร้างสรรค ์ LS2: เรื่องที่สอน: รถของเล่นไฟฟ้า 
เวลาที่สอน: 2 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
   การสอนแบบโครงการเปน็ฐาน 
มอบหมายให้นักเรียนสร้างรถของเล่นอย่าง
ง่ายตามอุปกรณ์และเงื่อนที่ก าหนดให้ ซ่ึง
ครูเตรียมไว้ให้ นักเรียนสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
เพื่อน ามาสร้างรถของเล่นตามแบบที่แต่ละ
กลุ่มออกแบบไว้ 

- กิจกรรมเน้นการบูรณาการความรู้และใช้
ความคิดสร้างสรรค นักเรียนมีความ
สนุกสนานและสามารถออกแบบได้ตาม
ประสบการณ์และความรู้พ้ืนฐานที่มีได้ดี
มาก ประสบความส าเร็จตั้งแต่ครัง้แรกที่
ใช้บทเรียน 

- ครูยังไม่สามารถแสดงเครื่องมือหรือ
วิธีการที่จะตรวจสอบความก้าวหน้า
ระหว่างเรียนได ้

2 
(Sc3) 

การคิดสร้างสรรค ์
 

LS1: เรื่องที่สอน: พลังงาน 
เวลาที่สอน: 4 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

การสอน STEM ใช้การสอนแบบ
โครงการเป็นฐาน ใหน้ักเรียนออกแบบและ
สร้างรถที่อาศัยพลังงานรปูแบบตา่งๆ บท
เงื่อนไขที่ก าหนด 

ใช้ส่ือวีดิทัศนP์PT น าเข้าสู่บทเรียน 
สรุป และขยายความรู้  

- ส่ือมีความหลากหลายมาก แหล่งข้อมูล
มากมายส าหรับนักเรียนในการเรยีนรู้  

- การใช้กิจกรรมโครงการท าให้นักเรียน
แสดงศักยภาพของการคิดสร้างสรรค์ได้
มาก  

- ควรเพิ่มการวัดและประเมินผลให้
นักเรียนได้แสดงผลการเรียนรูข้อง
ตนเองให้มากขึน้ 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
 

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู ้ ผลการจัดกิจกรรม 

 ทักษะการคดิ
วิเคราะห ์

LS2: เรื่องที่สอน: น้ าเสีย 
เวลาที่สอน: 3 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

กิจกรรมส ารวจแหล่งน้ าที่โรงเรียน วัด
หน้าโรงเรียน บันทึก วิเคราะห์คุณภาพ  

ใช้ส่ือวีดิทัศน์น าเข้าสู่บทเรียน สรุป 
และขยายความรู้  
ใช้ PPT ในการเรียนการสอน ประกอบการ
บรรยาย อธิบาย 

- กิจกรรมส ารวจและการใช้ส่ือที่ดี ท าให้
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและ
น ามาสู่การวิเคราะห์คุณภาพน้ าได้ 

- นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นมาก 
เนื่องจากการส ารวจนอกสถานที่ การ
บันทึกโดยการวาดภาพ ประกอบกับการดู
วีดิทัศนท์ี่น่าสนใจ 

 

2  
(Sc4) 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์

LS1: เรื่องที่สอน: ดินในท้องถิ่น  
เวลาที่สอน: 2 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
กิจกรรมส ารวจลักษณะของดินโดยใช้

เครื่องมือต่างๆ บนัทึกและสรุปขอ้มูลดินที่
ศึกษา 
ใช้ส่ือวีดิทัศน์ในการสรุป 

- ครั้งแรกทีใ่ช้แผนเวลาในการท ากิจกรรม
ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีกิจกรรมเยอะ บาง
กิจกรรมสับสน นักเรียนรบีเรง่ท า
กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาทีจ่ะไดส้รุปสิ่ง
ที่ศึกษา  

- ครั้งที่ 2 ปรับกิจกรรมให้กระชับ เน้น
กิจกรรมส าคัญ คือ กิจกรรมทีน่ักเรียนลง
มือปฏิบตัิจรงิมาก และได้บันทึกข้อมูล 

- นักเรียนมคีวามสนุกสนานให้ความ
ร่วมมือ สามารถตอบค าถามจากการ
สังเกตและสรุปได้ด้วยตนเอง แมว่้าการ
บันทึกข้อมูลยังไม่ถูกต้องทัง้หมด 

LS2: เรื่องที่สอน: ท้องฟ้าบ้านเรา 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

กิจกรรม analogy การส่องสว่างของ
ดาวเพื่อสรุปลักษณะของดาวฤกษ์ ดาว
เคราะห์ ในประเด็นของลักษณะการมี
หรือไม่มีแสงในตัวเอง ลักษณะการ
มองเหน็แสง การส่องสว่าง 

 

- การใช้แผนครั้งแรกประสบความส าเร็จ
ในการใช้อุปกรณ์ การสังเกต การตอบ
ค าถามของนักเรียน และนักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงจากส่ิงที่เป็น analog ไปยัง 
target ได ้



115 

ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
 

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู ้ ผลการจัดกิจกรรม 

3  
(Sc5) 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  
และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

LS1: เรื่องที่สอน: สมบัติและความส าคัญ
ของอากาศ 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
กิจกรรมเป่าลูกโปง่ ใช้การสังเกตร่วมกับ

ค าถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลในการสรุป
แนวคิด 
ใช้ส่ือวีดิทัศน์น าเข้าสู่บทเรียน และสรุป 

ใช้ PPT ในการเรียนการสอน ประกอบการ
บรรยาย อธิบาย 

- ครูสามารถควบคุมช้ันเรียนไดด้ี จดั
บรรยากาศในการเรียนการสอนทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู้  

- กิจกรรมสามารถท าให้นักเรียนมคีวาม
กระตือรื้อร้น ในการสังเกต บันทกึ 
อภิปรายและลงข้อมสรุป มคีวามสุขใน
การเรียน แต่นักเรียนยงัเป็นลักษณะของ
การเรียนรู้ของแต่ละบคุคลมากกว่าการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  

- ครูยังไม่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมสู่การ
สรุปแนวคิดที่ถูกต้องได้ ท าใหค้รเูป็นผู้
สรุปและบอกความรู้ในช่วงท้าย  

 LS2: เรื่องที่สอน: เวลาที่สอน: ลักษณะของ
ของเหลว:น้ า 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
กิจกรรมสืบเสาะ 5E การรักษาระดับ

ผิวหน้าของน้ าในแนวราบ โดยการสาธิต
หน้าช้ันเรียนของครู  
ใช้ส่ือวีดิทัศน์น าเข้าสู่บทเรียนและสรุป 

ใช้ PPT ในการเรียนการสอน ประกอบการ
บรรยาย อธิบาย 

- นักเรียนสามารถด าเนินกจิกรรมการ
สืบเสาะ และฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองและมกีาร
ท างานแบบร่วมมือกันจรงิๆในกลุ่มมาก
ขึ้น  

- กิจกรรมส่งผลใหน้ักเรียนกระตือรือร้น
มาก เป็นไปอย่างสนุกสนาน  

- ครูพยายามใช้ค าถามให้มากขึ้น และ
อดทนรอคอยค าตอบของนักเรียนมาก
ขึ้น  

3  
(Sc6) 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

LS1: เรื่องที่สอน: เมฆ หมอกและฝน 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

กิจกรรมการส ารวจตรวจสอบการเกิด
เมฆ หมอกและฝน ที่ใช้การต้มน้ า น้ าแข็ง 
เชื่อมโยงมาสู่สาเหตุการเกิดเนื่องจากความ
แตกต่างระหว่างความร้อนกบัความเย็น 
ใช้แผนภาพ ประกอบการบรรยาย 

อธิบาย 

- ครั้งแรกทีใ่ช้สอน ครูสามารถควบคุมช้ัน
เรียนได้ดี แตก่ารด าเนินกจิกรรมค่อนข้าง
เร่งรีบ เนื่องจากเป็นเวลาในคาบท้ายก่อน
กลับบ้าน ท าให้ทั้งครูและนักเรียนเกิด
ความกังวล  

- ครั้งที่สองใช้กับห้องอื่นสามารถท าได้ดี 
ส่ือการสอนที่ใช้เหมาะสมกับนักเรียน 
และมีการใช้ส่ืออย่างง่านร่วมด้วย แต่การ
สรุปยังคงเปน็บทบาทของคร ู
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
 

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู ้ ผลการจัดกิจกรรม 

  LS2: เรื่องที่สอน: แรงที่ของเหลวกระท าต่อ
วัตถ ุ
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
กิจกรรมแบบจ าลองแรงดันน้ าจากขวด

พลาสติกเจาะรูในระดับต่างๆ กัน โดยใช้
การสาธิตหน้าห้องและท าการสังเกต 
บันทึกพร้อมกันทั้งหอ้งโดยมใีบงานร่วม
ด้วย 
ใช้ PPT ในการเรียนการสอน 

ประกอบการบรรยาย อธิบาย 

- การควบคุมช้ันเรียน บรรยากาศในการ
เรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น
กว่าเดิม  

- นักเรียนมีการท างานแบบร่วมมือกัน
จริงๆในกลุ่มมากขึ้น กระตื้อรือรน้มาก
กิจกรรมเปน็ไปอย่างสนุกสนาน 

- ครูเริ่มที่จะใช้ค าถามปลายเปิดใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่งผลใหน้ักเรียนมี
การสังเกตและคิดวิเคราะห์มากขึน้  

4  
(Sc7) 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

LS1: เรื่องที่สอน: แรงดึง แรงผลกั 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง  
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
กิจกรรมสถานการณ์จ าลองเรื่องการเกิด

แรงในรปูแบบต่างๆ บันทึกและนมา
เชื่อมโยงกับแนวคดิทางวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนมีทักษะการสังเกต และการ
บันทึกข้อมูลที่ดี แต่การท างานแบบ
ร่วมมือนักเรียนแสดงออกไม่ชัดเจน  

- การใช้ค าถามของครูและการล าดบั
กิจกรรมท าใหน้ักเรียนเกิดความสับสน 
และการเรียนรู้แนวคดิทางวิทยาศาสตร์ 

 LS2: เรื่องที่สอน: สารที่ละลายในน้ า 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
กิจกรรมการทดสอบน้ าชนดิต่างๆ เพื่อ
บันทึกลักษณะและน ามาสรุปเป็นแนวคิด
เรื่องสารที่ละลายในน้ า 
 

- กิจกรรรมที่ออกแบบสามารถสร้างการ
ท างานอย่างร่วมมือได้ดีมาก นักเรียนมี
การสังเกต จ าแนก และแบ่งกลุ่มจัด
ประเภทได้ด้วยตนเอง  

- ครูยังขาดเรื่องการอภิปรายการแสดง
ความคิดเห็นจากการสังเกตและการลง
ข้อสรุปของนักเรียนในขณะทีน่ักเรียน
น าเสนองาน ท าให้การสรุปเปน็ลกัษณะ
ของการสรุปตามหนังสือมากกว่า 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
 

ทีมท่ี 
(ครู
สอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรม 

4  
(Sc8) 

ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

LS1: เรื่องที่สอน: 
วัสดุน่ารู้ 
เวลาที่สอน: 1 
ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อน
เป้าหมาย: 
กิจกรรมจัดกลุ่ม
ส่ิงของแบง่เปน็
ของเล่นของใช้ 
วัสดุประเภทต่างๆ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนไดด้ี ใหน้ักเรียนไดฝ้ึกทกัษะการ
สังเกต จ าแนกจากส่ือที่ครูเตรียมให้ การควบคุมช้ันเรียน บรรยากาศในการ
เรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้  

- ในการร่วมกันลงข้อสรุป ครูยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่สังเกตได้
กับการตีความและลงข้อสรุปตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ครูใช้ลักษณะการ
บอกใหจ้ าแทนในตอนท้าย 

 LS2: เรื่องที่สอน: 
สมบัติของแมเ่หล็ก 
เวลาที่สอน: 1 
ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อน
เป้าหมาย: 
กิจกรรมตกปลา 

เป็นเกมการศึกษา 
เพื่อสร้างความ
เข้าใจใช้แม่เหล็ก มี
ลักษณะคล้ายเกม
เพื่อฝึกทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนไดด้ีมากกว่าเดิม นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการสังเกต จ าแนก แบ่งกลุ่มจากส่ือที่ครูเตรียมให้  

- การควบคุมช้ันเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ครูผลิตส่ืออย่างง่ายทีด่ี และใช้ไดห้ลายครั้ง 
- ครูสามารถใช้ค าถามเชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อสรุปได้ดีขึน้ ท าให้นกัเรียน
สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้นกว่าการสอนที่ผ่านมา 
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ตารางที่ 4.21 บทเรียนจากกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูคณิตศาสตร์ 
 

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

1 
(Ma1) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร ์

LS1: เรื่องที่สอน: โจทย์ปัญหา การบวก การ
ลบ ทศนิยม (การบันทึกรายรับ-รายจ่าย) 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย:  
กิจกรรมการสอนแบบผสมผสาน สาธิต

ร่วมกับการใช้ส่ือ ppt และย้ าความเข้าใจด้วย
กิจกรรมที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ คือเกมภารกิจ
บันทึกเงิน  
 

- ครูจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้เรียนไดด้ี สมวัยโดยใช้กิจกรรมเกม
กระตุ้นการเรียนรู ้

- การควบคุมช้ันเรียน บรรยากาศใน
การเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
นักเรียนให้ความร่ววมมือในตอนต้น 
เนื่องจากครูมีความกังวลในเรื่องเวลา 
เกรงจะสอนไมท่ัน ท าให้ครู
ด าเนินการสอนอย่างรวดเร็ว พูดเร็ว 
นักเรียนบางคนตามครูไม่ทนั ไม่
เข้าใจเนื้อหา และจดตามไม่ทัน จงึ
ให้ความสนใจช้ันเรียนลดน้อยลง 
หันมาคุยกัน แตใ่นขณะเริ่มกิจกรรม
เกม นักเรียนตื่นเต้นและใหค้วาม
สนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ผูเ้รียนและ
เสริมแรงด้วยการให้รางวัลผู้ชนะเกม 

- ในการร่วมกันสรุป ครูมีบทบาท
มากกว่าผู้เรียน ครูเปน็ผู้สรุปด้วย
ตนเองมากกว่า  

LS2: เรื่องที่สอน: ร้อยละของจ านวนนับ 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย:  
กิจกรรมการสอนแบบผสมผสาน สาธิต

ร่วมกับการใช้ส่ือ ppt และย้ าความเข้าใจด้วย
กิจกรรมที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ คือเกม “บิงโก 
โอ้โหร้อยละ” 

 

- ครูจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้เรียนไดด้ีมากกว่าเดิม  

- การควบคุมช้ันเรียน บรรยากาศใน
การเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้เรียนใหค้วามร่ววมมือเป็นอย่างดี
ตลอดทั้งคาบเรียน ครปูรับการสอน
ตนเอง พูดช้าลง เว้นช่วงเวลาให้
นักเรียนไดจ้ดและท าความเข้าใจกับ
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เนื้อหา ให้เวลากิจกรรมเกมมากขึน้ 
ให้ผูเ้รียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเกม นักเรียนมคีวาม 

ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 
 

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

   กระตือรือร้น ตื่นเต้นและใหค้วามสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ผูเ้รียน
และเสริมแรงได้เป็นอย่างด ี
- ในการร่วมกันสรุป ครูใชค้ าถามเชื่อมโยงได้สอดคล้องกับ
ข้อสรุป เนน้บทบาทใหผู้้เรียนเปน็ผู้สรุปความรู้ด้วยตนเอง 

2 
(Ma3) 

ทักษะการแก้
โจทยป์ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
เรื่องโจทย์
ปัญหาระคน 

LS1: เรื่องที่สอน: การ
วิเคราะห์โจทยป์ัญหาการ
หาร 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย:  
กิจกรรมการสอนแบบ
ผสมผสาน บรรยายและ
สาธิต ย้ าความเข้าใจโดยให้
นักเรียนจับคู่วิเคราะห์โจทย์
ปัญหา 
 

- ครูจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเน้นใหผู้้เรียนท างาน
ร่วมกัน 

- การควบคุมช้ันเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอนเอื้อต่อ
การเรียนรู้เรียนรู้ นักเรียนใหค้วามร่วมมือ ครูสาธิตวิธีการท า
โจทย์ให้นักเรียนดู 2 ตัวอย่าง ในขณะทีค่รูตื่นเต้นท าให้การ
สอนติดขดัเล็กน้อย และข้ามตัวอย่างแรกในแผนการสอนที่
เตรียมไว้ ครูใหน้ักเรียนจบัคู่กันท าโจทย์ทีค่รูก าหนด ซ่ึงพบว่า
นักเรียนต่างคนต่างท า ไม่ปรึกษากัน และนักเรียนส่วนใหญไ่ม่
เข้าใจว่าโจทย์ต้องการใหห้าอะไร นั่นแสดงว่านักเรียนไม่
สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ ท าให้ไม่สามารถแก้โจทย์
ปัญหาได ้

- ในการสรุป ครูเป็นผู้สรุปความรูด้้วยตนเอง 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 

 
  

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

  LS2: เรื่องที่สอน: การวิเคราะห์โจทยป์ัญหาการ
บวก ลบ คูณ หาร ระคน 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย:  

กิจกรรมการสอนแบบผสมผสาน บรรยาย
ร่วมกับการใช้ส่ือแผ่นป้ายโจทยป์ัญหา ย้ าความ
เข้าใจการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาดว้ยเทคนคิการวาด
รูปเปรียบเทียบ 

 

- ครูจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้เรียนไดด้ีมากกว่าเดิม  

- บรรยากาศในการเรียนการสอน มี
เสียงดัง และร้อนเนื่องจากมีการ
ต่อเติมอาคารเรียน แต่ผูเ้รียนให้
ความร่ววมมือเป็นอย่างดีตลอด
ทั้งคาบเรียน ครูควบคุมช้ันเรียน
ได้ดี ครูปรับกลยุทธ์ิการสอนใหม ่
โดยใช้เทคนคิการวาดรูป
เปรียบเทียบในขั้นตอนการ
วิเคราะห์โจทยป์ัญหา เน้น
บทบาทผูเ้รียนมากขึ้นจากการ
ถามตอบ เพิ่มตัวอย่างมากขึ้นเพื่อ
ฝึกทักษะการวิเคราะห์และแก้
โจทยป์ัญหา เนน้ขัน้ตอนการ
แก้ปัญหาทีละขั้นอย่างชัดเจน 
และก าหนดบทบาทผู้เรียนในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ท าใหน้ักเรียน
สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเปน็ขัน้ตอน   

- ในการร่วมกันสรุป ครูใชค้ าถาม
เชื่อมโยงได้สอดคล้องกับข้อสรปุ 
เน้นบทบาทให้ผู้เรียนเป็นผู้สรปุ
ความรู้ด้วยตนเอง 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 
 

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

3 
(Ma5) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร ์

LS1: เรื่องที่สอน: ทิศและแผนผัง 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย:  
กิจกรรมการสอนแบบผสมผสาน บรรยาย

ร่วมกับการใช้รูปภาพ ย้ าความเข้าใจด้วยการท า
แบบฝึกหัด 

- ครูจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เน้น
การบรรยายร่วมกับสื่อรูปภาพ 

- บรรยากาศในการเรียนการสอนเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ แต่ครูยงัควบคุมช้ัน
เรียนได้ไม่ดี นักเรียนหลงัห้องคุย
และไม่ให้ความสนใจ ในขณะทีค่รู
ไม่สามารถดึงความสนใจผู้เรียน
กลับมาได้ ครูเนน้การบรรยาย
ประกอบสื่อรูปภาพ และสาธิต
ตัวอย่างที่ค่อนข้างไกลตัวผู้เรียน ครู
ตั้งค าถามถามผู้เรียนน้อยมาก ผู้เรยีน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมค่อนข้างนอ้ย 
ตลอดทั้งคาบเรียน การส่ือสารเน้น
การส่ือสารทางเดียวจากครูผู้สอน ท า
ให้ความสนใจช้ันเรียนของผู้เรียน
ลดลงเรื่อยๆ ผูเ้รียนเริ่มคุยเสียงดัง  

- ในการสรุป ครูเป็นผู้สรุปความรูด้้วย
ตนเอง 

LS2: เรื่องที่สอน: การหาพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยม
คางหม ู
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย:  
กิจกรรมการสอนแบบผสมผสาน บรรยาย

ร่วมกับการใช้รูปภาพ ย้ าความเข้าใจด้วยการท า
แบบฝึกหัด 

- ครูจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้เรียนไดด้ีมากกว่าเดิม เน้นผูเ้รียนมี
บทบาทในกจิกรรม 

- บรรยากาศในการเรียนการสอนเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ครคูวบคุมช้ันเรียนได้
มากขึ้น ครูยกตัวอย่างทีห่ลากหลาย 
และใกล้ตัวผู้เรียน ใช้กระบวนการ
ท าซ้ าเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทักษะและ
ความช านาญ ครูพยายามให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมด้วยการใช้เทคนคิการเรยีก
ถามรายบุคคลเพื่อกระตุ้นความสนใจ 
และสุ่มผู้เรียนออกมาท าหน้าช้ันเรียน 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 
 

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

   เป็นรายคน ท าให้ผูเ้รียนหาบอกวิธีและ
สามารถหาพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้
อย่างถูกต้อง 
-  ในการร่วมกันสรุป ครูใช้ค าถาม

เชื่อมโยงได้สอดคล้องกับข้อสรปุ 
เน้นบทบาทให้ผู้เรียนเป็นผู้สรปุ
ความรู้ด้วยตนเอง 

 
ตารางที่ 4.22 บทเรียนจากกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูภาษาอังกฤษ 
 
ทีมท่ี 

(ครูสอน) 
เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

1 
(En1) 

ทักษะการส่ือสาร LS1: เรื่องที่สอนเรื่องที่ 1: Yummy food  
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมหลักที่สะทอ้นเป้าหมาย:  
ครูใช้วิธีการเล่นเกมเปน็หลักในการเรียนการ
สอน (Game based learning)  ใหน้ักเรียน
ออกเสียงและฝึกพูดในขณะเล่นเกม  

- เป็นไปตามเป้าหมาย นักเรียนได้
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน แต่
การฝึกหน้าช้ันเรียนอาจไม่ครบทกุ
คน มีการฝึกโต้ตอบเปน็
ภาษาอังกฤษเฉพาะในบทเรียนที่
ครูสอนในวันนั้น ซ่ึงนักเรียนส่วน
ใหญ่ท าไดด้ ี

  LS2: เรื่องที่สอนเรื่องที่ 2: Nice Weather 
เวลา: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมหลักที่สะทอ้นเป้าหมาย:  

ครูใช้วิธีการเล่นเกมเปน็หลักในการเรียน
การสอน (Game based learning)  และใช้
วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

- เป็นไปตามเป้าหมาย นักเรียนได้ใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้นทุกทักษะ 
โดยเฉพาะการฟังและการพูด มีการ
โต้ตอบโดยการใช้ภาษาอังกฤษ
นอกเหนือจากบทเรียนที่ก าหนด 
นักเรียนกล้าแสดงออกและกล้าพูด
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ) 
 

ทีมท่ี 
(ครูสอน) 

เป้าหมายของ
บทเรียน 

ขอ้มูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

2  
(En3) 

ทักษะการส่ือสาร LS1: เรื่องที่สอนเรื่องที่ 1: Places 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมหลักที่สะทอ้นเป้าหมาย 
ครูใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร (Communicative approach) เพื่อให้
นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็น
ธรรมชาต ิ

- เป็นไปตามเป้าหมาย นักเรียนมีการใช้
ภาษาในชั้นเรียนตามบทเรียนที่ครู
ก าหนด สามารถฝึกโต้ตอบโดยการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ที่ครู
ก าหนดให้ในกลุ่มย่อยได้ แตค่รูยงั
ต้องคอยกับและชี้แนะอย่างใกล้ชิด 

  LS2:เรื่องที่สอนเรื่องที่ 2: Preposition of 
place  
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมหลักที่สะทอ้นเป้าหมาย: 
ครูใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร (Communicative approach) เพื่อให้
นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็น
ธรรมชาต ิ

- เป็นไปตามเป้าหมาย นักเรียนกลา้
แสดงออก สามารถออกไปใช้
ภาษาอังกฤษหน้าช้ันเรียนได้ทุกคน 
นักเรียนสามารถโต้ตอบระหว่างกัน
ได้ตามบทเรียนที่ครูสอน และไมก่ลัว
ที่จะพดูภาษาอังกฤษเมื่อครูถาม
นอกเหนือจากประโยคที่ได้เรียนใน
วันนั้น 

3  
(En5) 

ทักษะการส่ือสาร LS1:เรื่องที่สอนเรื่องที่ 1: Jobs 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมหลักที่สะทอ้นเป้าหมาย: 
ครูใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร (Communicative approach) เพื่อให้
นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็น
ธรรมชาต ิ
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย นักเรียนไมก่ลัว
ที่จะพดูภาษาอังกฤษ และสามารถ
ประกอบกจิกรรมบทบาทสมมตหิน้า
ช้ันได้อย่างดีทุกคน มีการฝึกร้องเพลง
ตามเพลงภาษาอังกฤษทีค่รูได้เปิดให้
ฟัง แสดงท่าทางประกอบตาม 
สามารถตอบค าถามภาษาอังกฤษตาม
เนื้อหาบทเพลง แต่อาจใช้เวลาในการ
คิดโต้ตอบ 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ) 
 
ทีมท่ี 

(ครูสอน) 
เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

  LS2:เรื่องที่สอนเรื่องที่ 2: Animals on the 
farm 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมหลักที่สะทอ้นเป้าหมาย:  

ครูใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 
(Communicative approach) เพื่อให้นักเรียน
ส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

- เป็นไปตามเป้าหมาย โต้ตอบ
ระหว่างกันได้ดขีึ้นมากโดยไม่ต้อง
ใช้เวลาในการคิดนานเหมือนเดิม 
กล้าใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่
ครูก าหนดในช้ันเรียน และหน้าช้ัน
เรียน นักเรียนแย่งกันตอบค าถาม
ภาษาอังกฤษ และสามารถโต้ตอบ
ค าชมที่ครูชมเป็นภาษาอังกฤษด้วย   

 
ตารางที่ 4.23 บทเรียนจากกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูภาษาไทย 
ทีมท่ี 

(สมาชิก) 
เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

1 
(Th1) 

การสอน
ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 
 

LS1: เรื่องที่สอน: ประถม ก กา:แม่ ก กา 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

ครูใหน้ักเรียนมบีทบาทหลักในการ
ท ากิจกรรมการเรียนรูท้างภาษา เช่น ให้
สังเกต ให้อ่าน แบง่กลุ่มศึกษา น าเสนอ
งาน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 

การท ากิจกรรมทางภาษาท าให้นกัเรียนได้อ่าน 
ได้ค้นคว้าหาค าตอบ ไดน้ าเสนองานซ่ึงได้ผลดี
ตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้ 
ขณะท ากิจกรรมนักเรียนไดใ้ช้ความคิดจาการตั้ง
ค าถามของครู นักเรียนสนุกกับบทเรียนกบัการ
เข้ากลุ่มท างาน 
อย่างไรก็ตามครูยังไม่สามารถโยงสู่การสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารได้ (ได้ความรู้เรื่องแม่ ก.กา 
แล้วเกี่ยวข้องหรือช่วยเรื่องการส่ือสารอย่างไร) 

 การสอน
ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 
 

LS2: เรื่องที่สอน:ประโยคและ
ส่วนประกอบของประโยค 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

ครูใหน้ักเรียนเรียนรูผ้่านการแสดง
บทบาทสมมุต ิแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมทาง
ภาษา ครูอธิบายเนื้อหาประโยค 

กิจกรรมที่ครูใหน้ักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ  
นักเรียนสนุกสนาน มีความสุขกบัการแสดง
บทบาทสมมุติทีค่รูก าหนดขึ้น พฤติกรรมของ
นักเรียนขณะท ากิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนได้
ส่ือสารรูปประโยคต่างๆ ทั้งนี้เปน็ไปตาม
เป้าหมายการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ขณะเดียวกันนักเรียนก็ได้รบัความรู้เรื่องประโยค
จากการบรรยายเนื้อหาของคร ู
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 
 
ทีมท่ี 

(สมาชิก) 
เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

1 
(Th2) 

การสอน
ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 

 

LS1: เรื่องที่สอน:การตั้งค าถามจากนิทาน 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

นักเรียนอ่านในใจ สนทนาเกี่ยวกบั
นิทาน อภิปรายการตั้งค าถาม อ่านออก
เสียงนิทาน อาสาสมัครนักเรียนตัง้ค าถาม  
ฝึกนักเรียนตัง้ค าถามตอบค าถาม นักเรียน
น าเสนองาน  

กิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติ ครูเน้นด้านความรู้
เรื่องหลักการตั้งค าถามและการตอบค าถามจาก
นิทาน ซ่ึงไม่ตรงจุดประสงคข์องบทเรียนทีเ่น้น
ให้นักเรียนสามารถตั้งค าถามและตอบค าถามได้  
ขณะท ากิจกรรมฝึกตั้งค าถามและตอบค าถาม
นักเรียนสนุกสนาน มีความกระตอืรือร้นมาก  
เพราะเปน็กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
อย่างไรก็ตามครูน่าจะเชื่อมโยงสิง่ที่ปฏิบัติไปสู่
เป้าหมายการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารได้(การตั้ง
ค าถาม การตอบค าถามช่วยให้สถานการณ์การ
ส่ือสารชัดเจน มีประสิทธิภาพ) 

 การสอน
ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 

 

LS2: เรื่องที่สอน:การแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคดิเหน็ 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

นักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาหรือข่าวจาก
ส่ือ  นักเรียนศึกษาหลักการแยก
ข้อเทจ็จริงและข้อคดิเห็น นักเรียน
แบ่งกลุ่มย่อยหรือจับคู่ และช่วยกัน
จ าแนกข้อเทจ็จริงและข้อคิดเห็นในใบ
กิจกรรมที่ 1 นักเรียนสรุปความรู้ และครู
มอบหมายให้ท าใบกิจกรรมที่ 2  

กิจกรรมทีให้นักเรียนปฎบิัติมีการเชื่อมโยงเปน็
ล าดับ และกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  พบว่าพฤติกรรมของนักเรียนขณะท า
กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนได้ส่ือสาร 
ความคิดเห็น ทัง้นี้เป็นไปตามเป้าหมายการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

1 
(Th3) 

การสอน
ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 
 

 

LS1: เรื่องที่สอน:ส านวนสุภาษิต 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
ให้นักเรียนเรียนรู้และท ากิจกรรมผ่าน

ส่ือจ านวนมาก เช่น อ่านส านวน จากนั้น
อ่านหาความหมายของส านวนจาก power 
point  ดูวิดีโอความรู้เรื่องส านวน  เล่น 

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ครจูัดขึ้นมุง่เน้นความรู้
เรื่องส านวน จึงไม่เป็นไปตามจดุประสงคท์ี่
ก าหนดไว้ แต่เนื่องจากมีการใช้ส่ือจ านวนมาก 
นักเรียนแสดงความสนใจส่ือทีค่รนู ามาใน
ระยะแรก แต่เนื่องจากครใูช้ส่ือแต่ละประเภท
นานเกินไป นักเรียนจ านวนหนึ่งไม่สนใจแอบคุย
และเล่นกัน เฉพาะกิจกรรมการเลน่เกมแข่งขัน 



126 

ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 
 
ทีมท่ี 

(สมาชิก) 
เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

  เกมส านวน  สุดท้ายคือร่วมกันสรุป
ความรู้ 

ตอบค าถามนักเรียนจะตั้งใจเลน่เพราะครูมี
อุปกรณ์ประกอบการเลน่ มีการแข่งขนัและครูใช้
เวลาไม่นานนักเรียนจึงแสดงความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมนี้มากที่สุด 
อย่างไรก็ตามควรโยงสู่เป้าหมายของการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารได้(ในชีวิตประจ าวันการ
ส่ือสารโดยใช้ส านวนท าให้การส่ือสารกระชับ
ชัดเจน มคีวามลุ่มลึก) 

 การสอน
ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 
  

LS2: เรื่องที่สอน: ค าสรรพนาม 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

นักเรียนอ่านเพลงสรรพนาม  
นักเรียนและครูสนทนาถึงเนื้อหาของ
บทเพลง นักเรียนศึกษาความรู้เรือ่ง
สรรพนามจากหนังสือ นักเรียนอา่น
บทความจากแถบประโยค นักเรียน
และครูสรุปความรู้เรื่องค าสรรพนาม 

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ครจูัดขึ้นมุง่เน้นความรู้
เรื่องค าสรรพนาม จึงไมเ่ปน็ไปตามจุดประสงคท์ี่
ก าหนดไว้ 
กิจกรรมของครูยังไม่ท าให้นักเรียนทุกคนให้
ความสนใจและร่วมมือในการท ากิจกรรม  และ
ครูควรเชื่อมโยงสู่เป้าหมายของการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสารด้วย(ในชีวิตประจ าวันการส่ือสาร
โดยใช้สรรพนามช่วยให้การส่ือสารชัดเจนและมี
กาละเทศะ) 
 

2  
(Th4) 

การสอน
ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 

 

LS1: เรื่องที่สอน:การอ่านจับใจความ
ส าคัญ 
เวลาที่สอน: 1 ช่วโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

ครูบรรยายความรู้เรื่องการอ่านจบั
ใจความส าคัญแล้วใหน้ักเรียน
ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายของครู 
จากนั้นให้เข้ากลุ่มฝึกอ่านจับใจความ
ส าคัญจากหนังสือประเภทต่างทีค่รู
เตรียมมา นักเรียนน าเสนองานกลุม่ 
และครูสรุบบทเรียน 
 

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ครจูัดขึ้นสว่นใหญ่มุ่งเน้น
ให้ความรู้เรื่องการอ่านจบัใจความส าคัญ ซ่ึงไม่
ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ แต่การที่ครูใช้
ค าถามปลายเปิดขณะท ากิจกรรมและครูยิ้มแย้ม
แจ่มใสช่วยให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ครูก าหนด
ด้วยความกระตือรือร้น อย่างไรก็ตามครูควร
เชื่อมโยงสู่เป้าหมายของการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารได้(ในชีวิตประจ าวันการอ่านจับใจความ
ส าคัญช่วยให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ) 
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 
ทีมท่ี 

(สมาชิก) 
เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

 การสอน
ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

 

LS2: เรื่องที่สอน:การอวยพร 
เวลาที่สอน:1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
ให้นักเรียนเข้ากลุ่มต่อค ากลอน ครู

ให้ความรู้เกี่ยวกับบทร้อยกรองที่เป็น
ค าอวยพร ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้
เรื่องการเขียนค าอวยพรตาม
สถานการณ์ที่ได้รับ  ฝึกเขียนบัตรอวย
พร เสนอผลงาน 

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ครจูัดมีการล าดับต่อเนือ่ง
สอดคล้องกัน นักเรียนท ากิจกรรมด้วยความ
สนุกสนานและเรียนรู้ได้ตามล าดบั กิจกรรมที่ให้
นักเรียนปฎบิัตทิ าใหน้ักเรียนได้รบัทั้งความรู้และ
สามารถส่ือสารผ่านการเขียนค าอวยพรได้ตาม
เป้าหมายของการสอนภาษาที่เนน้การส่ือสาร 
 

2  
(Th5) 

การสอน
ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

 

LS1: เรื่องที่สอน:ลักษณะของค าเป็น-
ค าตาย 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
ครูอธิบายความรู้ นักเรียนช่วยครู
ยกตัวอย่าง เล่นเกมแข่งขันตอบค า
เป็นค าตาย ครูสรุปบทเรียน 
 
 

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ครจูัดขึ้นสว่นใหญ่มุ่งเน้นให้
ความรู้เรื่องต าเป็นค าตาย ซ่ึงเป็นไปตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดไว้ และะการทีค่รูเข้มงวดขณะอธิบาย
ความรู้ก็ท าให้นักเรียนต้องตั้งใจฟัง แต่เมื่อครูให้
เล่นเกมแขง่ขนันักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย จึง
กระตือรือร้นและสนุกสนาน  อย่างไรก็ตามครูควร
เชื่อมโยงสู่เป้าหมายของการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารได้(ในชีวิตประจ าวันการส่ือสารโดยไม่รู้
หลักไวยากรณ์ท าให้การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ) 

 การสอน
ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

 

LS2: เรื่องที่สอน:การเขียนจดหมาย 
เวลาที่สอน: 1 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

เขียนตามค าบอก อ่านจดหมาย
กิจกรรมฝึกปฏบิัตทิางภาษา  
เขียนจดหมายถึงเพื่อน สรุปบทเรยีน 

 
 

กิจกรรมทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน ยกเว้นการเขียนตามค าบอก ควรเลือก
ค าที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน กิจกรรมเรียนรู้ค าขึ้นตน้
และค าลงท้ายจดหมายแต่ละประเภท เป็นกจิกรรม
ที่ดี นักเรียนใหค้วามสนใจ มาก เรียนด้วยความรู้สึก
สนุกสนาน และได้ผลการเรียนรู้เป็นไปตาม
จุดประสงคท์ี่ก าหนดไว้   อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต
ว่าการสอนเขียนจดหมายเปน็เรื่องไม่เหมาะสมกับ
ยุคสมัย ครูควรเชื่อมโยงสูเ่ป้าหมายของการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารได้(ในชีวิตประจ าวันการ
ส่ือสารมีการส่ือสารที่ทันสมัย เช่น ไลน์ เฟสบุ้ค 
นักเรียนจะมีวิธีเขียนส่ือสารอย่างไรจะท าให้การ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพ) 
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ตารางที่ 4.24 บทเรียนจากกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูปฐมวัย  
 
ทีมท่ี 

(สมาชิก) 
เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

1 
(Ch1) 

พัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร ์

LS1: เรื่องที่สอน:ดอกไม้ 
เวลาที่สอน: 1/2 ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดย
จัดกิจกรรมให้เด็กทายดอกไม้ ผ่าน
การใช้ประสาทสัมผัส 
สนทนาเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง 
กลิ่น ของดอกไม้ และส ารวจว่า 
เด็กชอบดอกไม้ประเภทใดมาก
ที่สุด จากนั้นช่วยกันนับจ านวน
เด็กที่ชอบดอกไม้แต่ละประเภท 

- การสอนครั้งนี้ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  เดก็สามารถ
นับ 1-10 ได ้
เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ให้ความ
สนใจในทุกขัน้ตอนของการจดักจิกรรม  
กระตือรือร้นทีจ่ะตอบค าถาม และเรียนรู้
อย่างสนุกสนาน  แต่ควรออกแบบใหเ้ด็กทุก
คนได้ลงมือปฏบิัติมากย่ิงขึน้ รวมถึงส่งเสริม
ทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ เช่น การ
เปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม   
- การใช้ค าถามยังไม่กระตุ้นการคดิ และขาด
ความหลากหลาย  
-ใช้ส่ือจริงที่สอดคล้องกับเนื1้28อหากิจกรรม
ที่สอน แต่ควรใช้ส่ือใหคุ้้มค่า และน าไปสู่
การสร้างความเข้าใจในเรื่องค่าจ านวน 
- ในครัง้ที ่2 ปรับการออกแบบกจิกรรมให้ได้
ทักษะคณิตศาสตร์ทัง้ในเรื่องการนับและ
ทักษะอื่นๆ รวมถึงปรบัการใช้ค าถาม 
 

  LS2: เรื่องที่สอน: ผีเส้ือ 
เวลาที่สอน: 1/2  ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดย
จัดกิจกรรมให้เด็กท่องค าคล้องจอง 
สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมที่เด็ก
รู้ เกี่ยวกับผีเส้ือ สอนเกี่ยวกับรูปร่าง
ลักษณะของผีเ ส้ือ นับจ านวนผีเ ส้ือ 
และแยกกลุ่มผีเส้ือ 

 

- การสอนในครั้งนี้เป็นไปตามเปา้หมายที่
ก าหนด  เด็กสามารถนับ 1-20  และได้ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์อื่น ได้แก่ การเปรียบเทียบ
ขนาด การจัดกลุ่ม  เด็กให้ความสนใจใน
กิจกรรมบ้างในบางขั้นตอน แต่ในบางช่วง
เด็กไม่สนใจ เนื่องจาก เมื่อพิจารณาในการ
สอนภาพรวม เด็กยังไม่เข้าใจในเนื้อหาที่
เรียน สังเกตไดจ้ากการที่เด็กไม่สามารถตอบ
ค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาทีเ่รียนได ้ ครูต้องใช้
บอกใบค้ าตอบ 

  



129 

ตารางที่ 4.24 (ต่อ)  
 
ทีมท่ี 

(สมาชิก) 
เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

2  
(Ch3) 

พัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ 

LS1: เรื่องที่สอน: ฤดูหนาว 
เวลาที่สอน: 1/2  ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยจัด
กิจกรรม เล่านิทาน อภิปรายสนทนา
เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้กันหนาวผ่านการ
ใช้หุ่นมือ และบันทึกโดยใช้ผังความคิด 
และให้เด็กวาดภาพอุปกรณ์ที่ใช้กัน
หนาว 

 

กิจกรรมการสอนเหมาะสมกับวัย  เด็กมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอย่างกระตือรือรน้ สนใจกับ
กิจกรรม โดยสังเกตจากการทีเ่ด็กตอบค าถาม
และแสดงความคิดเหน็  อย่างไรหากพิจารณา
เป้าหมายของบทเรียน พบว่า กิจกรรมที่จดัยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบทเรยีนที่ตั้งไว้
เท่าทีค่วร   
- ในครัง้ที่ 2 ครูปรบับทเรียนด้วยการปรับ
กิจกรรมใหเ้น้นความคิดสร้างสรรค์มาก
ยิ่งขึ้น 

  LS2: เรื่องที่สอน: อาชีพ 
เวลาที่สอน: 1/2  ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยให้

เด็กทายปรศินาค าทายเกี่ยวกับอาชีพ  
สนทนาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ โดยให้เด็ก
จับคู่ภาพกับบัตรค าศัพท์ ให้เด็กผลัด
การออกบอกหน้าที่ของอาชีพนั้น 
พร้อมบันทึกค าพูดของเด็กลงบน
กระดาษ  จากนั้นให้เด็กแต่ละกลุ่มคิด
ท่าทางแสดงบทบาทตามภาพที่จบัได้ 
เพื่อให้เพื่อนทายอาชีพ 

 

- การสอนครั้งนี้ประสบความส าเรจ็ เปน็ไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ด้วยครูออกแบบให้
เด็กร่วมกันแสดงบทบาทตามจินตนาการ 
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิด
สร้างสรรค์  กิจกรรมมีเนื้อหาสาระมีความ
เหมาะสมกับวัย เปน็เรื่องใกล้ตัวเด็ก แต่ครู
สอนจัดกิจกรรมที่ช่วยขยายประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็ก  เด็กมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ ตื่นตัว สนใจในกจิกรรม เรียนรู้
อย่างสนุกสนานและสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรม 

3 
(Ch5) 

พัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ 

LS1: เรื่องที่สอน: ฤดูหนาว 
เวลาที่สอน: 1/2  ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยการ

ท่องค าคล้องจองเกี่ยวกับฤดหูนาว ให้
เด็กสังเกตภาพการแต่งกายในฤดหูนาว 
และสนทนาเกี่ยวกับภาพที่เห็น  จากนั้น 

- กิจกรรมไม่ตอบวัตถุประสงค์การสอน และ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบทเรยีน  
กิจกรรมไม่สัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้ที่
ก าหนด  กิจกรรมที่สอนให้แก่เดก็ยากเกิน
ความเข้าใจของเด็ก ประกอบกับครูขาด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน  ท าให้ครู
ไม่สามารถอธิบายเรื่องที่สอนได้   
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ)  
 
ทีมท่ี 

(สมาชิก) 
เป้าหมายของ
บทเรียน 

ข้อมูลการสอน ผลการจัดกิจกรรม 

  ท าการทดลองนอกห้องเรียนเรื่องไฟฟ้า
สถิต  โดยให้เด็กหวีผมแล้วสังเกตการ
เกิดไฟฟ้าสถิต 

- ส่ือที่ใช้ไม่ช่วยสร้างความคิดรวบยอดหรือ
ขยายความเข้าใจของเด็กในเรื่องที่เรียน 
- ในครัง้ที่ 2 ครูปรบับทเรียนด้วยการปรับ
กิจกรรมใหเ้น้นความคิดสร้างสรรค์มาก
ยิ่งขึ้น และปรับเรื่องส่ือ 

  LS2: เรื่องที่สอน: คมนาคม 
เวลาที่สอน: 1/2  ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่สะท้อนเป้าหมาย: 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ 
โดยใหเ้ด็กคดิแสดงท่าทางการ
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ โดยครูให้
ค าส่ัง   ส าหรับกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ จัดกิจกรรมการสนทนา
ข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และสนทนา
เกี่ยวกับการปฏิบัตตินให้ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุและการรักษาความปลอดภัย 

- การสอนในครั้งนี้เป็นไปตามเปา้หมายของ
บทเรียน  เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการเคลื่อนไหว 
- ครูใช้วิธีการการสอนที่หลากหลายมากขึ้น 
ได้แก่ การสนทนาอภิปราย  การสนทนาข่าว  
การส ารวจ  รวมทั้งการล าดับเนื้อหาการสอน
ได้ดีขึ้น เด็กให้ความร่วมมือ สนใจและ
กระตือรือร้นกับกจิกรรมทีจ่ัดขึ้น  
- ใช้ส่ือจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรมที่
สอน แต่หากอธิบายเชื่อมโยงส่ือกับเนื้อหาที่
สอน จะท าให้เด็กเข้าใจเนื้อหามากย่ิงขึ้น 

 
 3.2  แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
  แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันได้มาจากการวิเคราะห์กระบวนการ
และผลการด าเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จากแบบการสังเกต การสะท้อนและอภิปรายผลการ
สอนของครู การสัมภาษณ์และการพูดคุยกับครูตลอดกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นเวลา
ประมาณ 4 เดือน โดยคณะผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้ค าปรึกษา แนะน า การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันแบ่งตามวิชาเอกที่รับผิดชอบได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และปฐมวัย ตั้งแต่การด าเนินงานในส่วนการเตรียมการ จนถึงการด าเนินงานที่มี 3 
ขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบัติการและสะท้อนผล สามารถสรุปประเด็นที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดังนี้ 
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แนวปฏิบัติท่ีดี 1:  การสร้างความเข้าใจและมีแนวคิดเชิงบวกต่อกระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันเป็นสิ่งท่ีท าให้ครูสามารถด าเนินกระบวนการพัฒนาบทเรียนได้เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ 

 
 จากการวิ เคราะห์การด า เนินงานตามกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การเตรียมด าเนินการ และการด าเนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยในส่วนของการเตรียมการด าเนินการเป็นส่วนที่มี
ความส าคัญมากต่อความส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมทั้งหมด โดยขั้นตอนการเตรียมการ
ด าเนินงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การก าหนดรูปแบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้
เหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทการด าเนินงาน (2) การเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) การจัดกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (4) การ
แสวงหาและประสานงานผู้ รู้  และ (5) การจัดตารางปฏิบัติงานและการจัดประชุมเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จากการสังเกตและการวิเคราะห์ พบว่า ขั้นตอน
ส าคัญที่ส่งผลให้ครูทั้ง 5 วิชาเอก สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ คือ การเผยแพร่
แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู ขั้นตอนนี้ในงานวิจัย
ด าเนินการโดยใช้ 2 แนวทาง คือ 1) เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้วิจัยกับโรงเรียนทั้งผู้บริหารและ
ครูกลุ่มศึกษาบางท่าน และ 2) การอบรมเชิงปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของการเผยแพร่
แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
 จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียน
การสอนของครูและเหตุผลที่ครูเข้าร่วมโครงการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความต้องการ
พัฒนาการสอนของตนเอง และเห็นว่าโครงการนี้น่าจะช่วยได้ แต่อย่างไรก็ตามด้วยภาระงานที่มาก
ของโรงเรียน และกิจกรรมที่โรงเรียนมักจะมีเข้ามาแทรกแบบไม่มีแผนล่วงหน้า ท าให้ครูหลายท่าน
มีความกังวลว่าจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบขั้นตอนและอยู่ตลอดทั้งการวิจัย เช่นตัวอย่าง
จากการพูดคุยระหว่างครูกับนักวิจัย 
 ครูถา Th 2:  “ตอนนี้งานครูเยอะ หนูท าไม่ไหว แต่ถ้าจะเข้าร่วมวิจัยคร้ังนี้ไม่เพิ่มงาน 
และท าให้งานสอนของหนูดีขึ้น หนูก็อยากเข้าร่วมโครงการนะคะ”  

             (สัมภาษณ์แบบกลุ่ม, วันที ่15 กันยายน 2560) 
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 ครูจารุณี Sc6: “ตอนที่อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง PLC กับอาจารย์ก็ชอบนะคะ คิดว่า
น่าจะดีถ้าได้ท าแบบที่อบรมมา เพราะน่าช่วยให้สอนวิทยาศาสตร์ได้ดี อยากให้มีคนช่วยชี้แนะค่ะ 
แต่ตอนนี้งานที่โรงเรียนก็มาก เกรงว่าจะท าตามแผนไม่ส าเร็จ แล้วต้องท าเป็นรายงานไหมคะ” 

     (สัมภาษณ์แบบกลุ่ม, วันที ่5 กันยายน 2560) 
 ค าพูดนี้สะท้อนว่าครูต้องการท างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองด้านการสอนและ
เป็นงานที่ไม่เพิ่มภาระงานให้ตนเองมากจนเกินไป ดังนั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้จึงมี
เป้าหมายเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันว่าเป็นกระบวนการที่
สามารถผนวกไปกับการจัดการเรียนสอนและการพัฒนาตนเองในบริบทจริง ในห้องเรียนจริง 
ก่อนที่ครูจะเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ ครูมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
น้อยมาก รวมทั้งเร่ืองชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คณะผู้วิจัยจึงเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์ตรงเร่ือง การพัฒนาบทเรียนร่วมกันและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ลักษณะของการอบรมใช้รูปแบบของการฝึกปฏิบัติ เป็นการจ าลองสถานการณ์ในการ
ด าเนินการพัฒนาบทเรียน เพื่อให้ครูเห็นภาพการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้น ครูจะได้รับรู้ รับทราบว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ละขั้นตอนมีความคาดหวังสิ่งใด ตัวอย่างเช่น ฝึกสังเกตการสอน อภิปรายและ
สะท้อนผลจากการสังเกต เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายของการสังเกตแต่ละคร้ังว่าเน้นการเรียนรู้ของ
นักเรียนมากกว่าพฤติกรรมการสอนของครู การใช้ภาษาในการชื่นชมหรือการเสนอแนะในระหว่าง
การสะท้อนการสอนของเพื่อนร่วมทีม ที่มีลักษณะเชิงพัฒนามากกว่าการจับผิดพฤติกรรมการสอน
ของครู อธิบายการรวมกลุ่มของครูในลักษณะต่างๆ ของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน บทบาทหน้าที่
ของสมาชิกในทีม และบทบาทของผู้เชี่ยวชาญภายนอก ท าให้ครูมีความเข้าใจและรับรู้ขั้นตอน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถก าหนดและวางแผนงานได้ในขั้นตอน
การวางแผนการท างานของทีมตนเองได้  
 นอกจากนี้วิทยากรยังน าเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของครูในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก ในสภาพที่ไม่มีความพร้อมทั้ ง
ทางด้านครูและอุปกรณ์ทางการศึกษา แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
และน ากระบวนการพัฒนาบทเรียนไปใช้แล้วประสบความส าเร็จ ท าให้ครูรับรู้และเห็นว่าสภาพ
ความไม่พร้อมของโรงเรียนไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ถ้าครูผู้นั้นมี
ความตั้งใจและใช้กระบวนการที่เหมาะสม  มีเพื่อนครูหรือผู้ร่วมทีมที่สนับสนุนและช่วยเหลือกัน
ตลอดการพัฒนาบทเรียนก็จะสามารถประสบความส าเร็จได้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างแรง
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจให้ครูอยากจะพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และมีความเข้าใจว่า
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันไม่ได้เป็นภาระงานใหม่ที่นอกเหนือจากภาระงานการสอนที่หนักอยู่แล้ว 
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 ในการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนใน
แต่ละวิชาเอก ครูหลายท่านสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนของตนเองและ
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และเห็นตรงกันว่ากระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ตนเองพัฒนาได้ ครูหลายท่านมีความประสงค์ว่า ต้องการ
พัฒนาบทเรียนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อจะได้เป็นบทเรียนตัวอย่างหรือต้นแบบของ
ตนเองในการน าไปประยุกต์กับบทเรียนอ่ืนๆ การแสดงความต้องการและการอาสาเป็นครูผู้สอน 
แสดงให้เห็นว่าครูมีมุมมองเชิงบวกต่อกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน หรือแม้แต่ในกรณีที่บาง
ทีม สมาชิกแต่ละคนเลือกเพียงบทบาทเดียว แต่การเลือกสมาชิกที่จะเป็นผู้สอนมาจากเหตุผลว่าครูผู้
นั้นเป็นผู้อาสาที่จะสอน เพราะเห็นว่าตนเองต้องการได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนครูมากกว่าจะเป็น
ผู้แนะน า  
 การสร้างแนวคิดเชิงบวกที่ท าให้ครูเห็นความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันที่มีต่อทั้งครูและนักเรียน แสดงให้เห็นชัดเจนหลังบทเรียนที่ 1 ที่ครูแต่ละทีมพยายามท าตาม
แผนการที่ได้วางกันไว้ในบทเรียนที่ 2 เพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงานของตนเองให้ได้ ครูพยายามจะมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันได้ตลอดเกือบครบทุกขั้นตอน และมีความต้องการ
ที่จะพัฒนาบทเรียนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเพิ่มเติม หรือ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองที่ ประ เมินแล้ วพบว่ ายั งไม่ประสบความส า เ ร็จและมีความ เชื่ อมั่นว่ า
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน สามารถช่วยให้ตนเองเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ได้  
 แนวปฏิบัติ ท่ีดี  2:  การสร้างข้อตกลงร่วมกัน และการใช้ เค ร่ืองมือต่างๆ  ใน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นสิ่งสนับสนุนให้ครูสามารถแสดงพฤติกรรม เสนอความคิด 
วิเคราะห์และน าไปสู่การปรับปรุงบทเรียนคร้ังต่อไปได้ดี 
 จากแนวทางการด าเนินงานในกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของทีมครูทั้ง 5 วิชา 
พบว่า การก าหนดข้อตกลงร่วมกัน และการใช้เคร่ืองมือต่างๆ เช่น แบบบันทึกการสังเกต 
(SITMAP) แบบรายงานผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนรายแผน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การบันทึกเร่ืองราว เช่น สมาร์ทโฟน เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องวิดีโอ ในกระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน ซึ่งใช้ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วางแผน มี 2 
กิจกรรม คือ การก าหนดเป้าหมายและการวางแผนบทเรียน 2) ปฏิบัติการ มี 2 กิจกรรม คือ การสอน 
และการสังเกต และ 3) สะท้อนผล มี 3 กิจกรรม คือ การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุง
แก้ไขบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้ครูสะท้อนความคิดเห็นได้ตรงประเด็น มีแนวทางใน
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การสังเกต มีแนวทางในการสะท้อนได้ตรงเป้าหมาย และการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินงานในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี รายละเอียดดังน้ี 
 ขั้นตอนการวางแผน  
 กิจกรรมการก าหนดเป้าหมายที่ดี คือ เป็นการก าหนดเป้าหมายที่มาจากการวิเคราะห์
สภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ครูรับผิดชอบ ไม่จ าเป็นต้องเป็นเป้าหมายตามนโยบาย 
ก่อนการก าหนดเป้าหมาย คณะผู้วิจัยตกลงร่วมกับครูว่าจะเลือกเป้าหมายจากการวิเคราะห์ที่ท า
ร่วมกัน โดยให้ครูรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนของตนเองที่ผ่านมา สังเกตการสอน
ซึ่งกันและกันก่อนเข้าร่วมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เขียนทบทวนว่าสิ่งที่ประสบความส าเร็จและ
ไม่ประสบความส าเร็จในการสอนของตนเอง เขียนบันทึกในแบบบันทึก แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไข
ปัญหา ร่วมกันเสนอแนวทางปัญหา ในการพิจารณาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบ
มาแล้วนั้น  
 การก าหนดประเด็นที่ชัดเจนในการพิจารณาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ส่งผล
ให้การวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไปได้ง่ายและเข้าใจตรงกัน รวมทั้งการพิจารณาปรับแผนการ
จัดการเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นต่อกันของสมาชิก เช่น การพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์ กิจกรรมและการวัดและประเมินผล เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือกระท า 
และด าเนินการสืบเสาะได้ด้วยตนเอง (ในวิชาวิทยาศาสตร์) คณะผู้วิจัยในฐานะผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ
ครูก าหนดประเด็นในการพิจารณาแผนก่อนที่จะเร่ิมพิจารณา และใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
บทเรียนครัง้ที่ 1 และคร้ังที่ 2  เป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าสมาชิกในทีมจะช่วยแนะน า หรือให้
ข้อสังเกตใดบ้างกับครูที่จะท าการสอนในแต่ละคร้ัง ท าให้การแลกเปลี่ยนเป็นไปด้วยดี ตรงประเด็น
และครูรู้สึกว่าสามารถพิจารณาและมั่นใจในการเสนอความคิดเห็น ในกรณีที่ เป็นครูที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า  
 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยเวลา ดังนั้นการที่ทีมสามารถจัดสรร
เวลาได้ตรงกัน และมีเวลาเพียงพอที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  ท าให้สามารถช่วยกันวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากการนัดประชุมที่มีการก าหนดวันเวลาไว้ล่วงหน้า 
ส าหรับการพิจารณาปรับแผนการจัดการเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นต่อกันของสมาชิก  จะมี
บางช่วงที่ไม่สามารถด าเนินการตามตารางที่ก าหนดกันไว้ได้ จึงมีการใช้ social media คือ ไลน์ และ 
e-mail  เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนร่วมกัน เป็นการลดข้อจ ากัดของเวลาที่ไม่ตรงกัน และต้องให้
เวลาในแต่ละวันที่โรงเรียนกับภาระงานที่ครูต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน  
 
 



135 

 ขั้นตอนการปฏิบัติการ  
 การสังเกตควรมีข้อตกลงร่วมกันและเคร่ืองมือที่ใช้ในการบันทึกการสังเกต ได้แก่ 
แบบบันทึกวีดิทัศนภ์าพถ่ายท าให้ผู้สังเกตสามารถสังเกตได้ตรงประเด็นมากขึ้น ในขั้นตอนของการ
สังเกต ผู้วิจัยจะมีเคร่ืองมือและข้อแนะน าในการสังเกตให้แก่ครูสมาชิกที่ร่วมสังเกต จดบันทึก ก่อน
สังเกตจะมีการพูดคุยว่าสิ่งที่สังเกตหลัก คือ การเรียนรู้ของนักเรียน ถ้าครูไม่แน่ใจให้สังเกตตาม
ประเด็นที่เขียนไว้ในเคร่ืองมือ หลังจากที่สังเกตแล้วจะมาพูดคุยในประเด็นที่จดบันทึกไว้ การ
ด าเนินการเช่นนี้ท าให้ครูสามารถสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น และมีความชัดเจนในการที่
จะมาแนะน าเพื่อนสมาชิกในทีม นอกจากนี้มีการตกลงกันว่า ครูผู้สังเกตสามารถถ่ายภาพ และการ
อัดคลิปการสอนช่วงใดช่วงหนึ่ง เมื่อพบประเด็นครูผู้สังเกตรู้สึกว่าต้องน ามาพูดคุยในภายหลัง ซึ่ง
การมีเคร่ืองมือท าให้ครูร่วมทีมสามารถจับประเด็นที่ได้จากการสังเกตได้ง่ายขึ้น รวมถึงสังเกตให้
ครอบคลุมทุกประเด็น ช่วยให้เก็บข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งเมื่อน ามาใช้ประกอบกับการจด
บันทึกการสังเกต ท าให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริง รวมถึงสามารถใช้เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการจดบันทึก ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อ  
 ขั้นตอนการสะท้อนผล 
 การเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกและเคร่ืองมือที่ใช้ท าให้ช่วงเวลาของการสะท้อนเป็นไป
ได้ดีมีความชัดเจนและตรงประเด็น การสร้างข้อตกลงในการสะท้อนอย่างมีระบบและใช้ข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตมาประกอบในขั้นตอนการสะท้อน ท าให้การสะท้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ข้อตกลงที่คณะผู้วิจัยน าไปใช้กับกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันในการสะท้อนและประสบผลส าเร็จ 
ท าให้ครูทุกท่านสามารถสะท้อนได้เป็นอย่างดี คือ เร่ิมต้นด้วยการย้อนทวน (recall) ที่เปิดโอกาสให้
ครูผู้สอนเป็นผู้เร่ิมต้นโดยการเล่าทบทวนการสอนของตนเองของครูที่มีบทบาทเป็นผู้สอน ประเมิน
ความส าเร็จในการสอนของตนเอง วิเคราะห์การสอนของตนเองที่ส าเร็จ และที่ไม่ส าเร็จ เทคนิคที่
ใช้ในการประเมินแล้วท าให้ผู้สอนสามารถประเมินได้ในเวลาอันรวดเร็ว คือ ให้ผู้สอนประเมินการ
จัดการเรียนการสอนของตนเองโดยรวมด้วยการให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ถ้าผู้สอนให้ไม่เต็ม 
ผู้สอนจะต้องอธิบายว่า ส่วนที่หายไป คือ อะไร ส่วนที่ท าให้ได้คะแนนดีคืออะไร โดยให้นึกถึง
ประเด็นที่ตกลงกันไว้ว่าบทเรียนนี้หรือการสอนคร้ังนี้มีเป้าหมายอะไรบ้าง จากนั้นครูที่เป็นสมาชิก
ร่วมทีมจะเป็นผู้สะท้อน และตามด้วยผู้วิจัยเป็นล าดับสุดท้าย ในขณะที่ผู้สอนสะท้อนตนเอง ผู้
สังเกตก็สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองสังเกต เพื่อยืนยัน เห็นด้วย เห็นต่าง เห็นในประเด็นอ่ืนๆ 
เป็นการสะท้อนประกอบกับข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้จากการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการสังเกต ช่วยให้
การสะท้อนตรงประเด็น ชัดเจนและไม่สร้างความแตกแยก หรือ อคติต่อกันในการสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ และถ้าเห็นตามที่ร่วมกันได้ข้อสังเกตก่อนที่จะไปปรับปรุงในคร้ังต่อไป ครูผู้สอนจะ
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เป็นผู้ที่แจ้งกับสมาชิกในกลุ่มว่า สิ่งที่ตนเองจะปรับและคาดว่าสามารถท าได้เลยในคร้ังต่อไป เพื่อ
เติมเต็มให้การประเมินตนเองสูงขึ้นกว่าคร้ังนี้ ส่วนประเด็นที่ดีและเหมาะสมควรท าต่อ บันทึกและ
เสนอเป็นตัวอย่างหรือแนวทางให้กับครูผู้สอนท่านอ่ืนในการแลกเปลี่ยนต่อไป 
 แนวปฏิบัติท่ีดี  3: การสนับสนุน การอภิปราย การสะท้อนผลย้อนกลับ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกท่ีมีประสบการณ์มากท้ังทางด้านเนื้อหาวิชาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีผลต่อการพัฒนาบทเรียนและกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
 ความรู้ในการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์การสอนของครูทั้งครูร่วมทีม และ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมีผลต่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกต และการสะท้อนการเรียนรู้ ครู
ร่วมทีมและผู้เชี่ยวชาญภายนอกเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดที่คอยช่วยมอง ช่วยคิด ช่วยให้ข้อเสนอ ที่
เป็นประโยชน์ ซึ่งครูร่วมทีมและผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์และความรู้จะช่วยท าให้ครูผู้สอน
สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมายของบทเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น รวมถึงสามารถให้ข้อค าแนะน า การ
ชี้แนะและการสะท้อนที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ซึ่งส่งให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  
 ตัวอย่างเช่น กลุ่มภาษาอังกฤษที่สมาชิกเป็นชาวต่างชาติ ครูจะได้แลกเปลี่ยนความคิด 
เกี่ยวกับสื่อและกิจกรรม รวมไปถึงเทคนิคการเรียนการสอนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในมุมมองของ
ชาวต่างชาติในเ ร่ืองการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย  มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนทั้งข้อดีและข้อผิดพลาด รวมถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้พบเจอมาก่อนทั้ง
จากนักเรียนต่างชาติและนักเรียนไทยที่โรงเรียนอ่ืนๆ และนักเรียนไทยในโรงเรียนที่ก าลังสอนนี้ 
โดยเฉพาะครูชาวต่างชาติที่มีวัยวุฒิมากกว่าและ มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่าจะสามารถเล่า
ประสบการณ์ และให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนอย่างมากในการออกแบบแผนการสอน
ใช้กิจกรรมหรือวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งสื่อการสอนที่เหมาะสมมากขึ้น แม้ว่าในงานวิจัยนี้มี
ข้อจ ากัดของการที่ครูต่างชาติเป็นสมาชิก คือ ไม่สามารถอ่านแผนการสอนที่ครูเขียนได้ แต่ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ พูดคุยเกี่ยวกับแผนนั้นแทน ท าให้ครูไทยที่ร่วมทีมกับชาวต่างชาติมีโอกาสใช้
ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นกว่าเดิมก่อนการเข้ารวมพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
 อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจะมีเคร่ืองมือและค าแนะน า จาก
การบันทึกและการพูดคุยกันที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน แต่ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยว่าจะมี
มุมมองที่ไม่ละเอียดและการให้ค าแนะน าแก่เพื่อนเพื่อการปรับปรุงที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่าง
ชัดเจนนัก ผู้วิจัยที่มีความแม่นย าในเนื้อหาและการสอนก็มาช่วยเสริมในส่วนที่สมาชิกยังไม่
สามารถสะท้อนได้อย่างครอบคลุม มีความแตกต่างจากทีมที่สมาชิกมีประสบการณ์การสอนที่
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มากกว่าและมีความรู้ที่ดีจะสามารถแนะน าครูที่สอนได้อย่างชัดเจนเป็นไปตามหลักการจัดการ
เรียนรู้และน าไปสู่การปรับปรุง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ครูร่วมทีมและผู้เชี่ยวชาญภายนอกเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดที่คอยช่วยมอง ช่วยคิด ช่วย
ให้ข้อเสนอ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งครูร่วมทีมและผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์และความรู้จะช่วยท าให้
ครูผู้สอนสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมายของบทเรียน จัดการเรียนการสอน
ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น  รวมถึงสามารถให้ข้อค าแนะน า การ
ชี้แนะ และการสะท้อนที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ ซึ่งส่งให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  
 ในกรณีของครูวิทยาศาสตร์และภาษาไทยที่มีการรวมทีมที่แตกต่างจากวิชาอ่ืน คือ 
สมาชิกท าหน้าที่เป็นผู้สอนและผู้สังเกต ท าให้สมาชิกแต่ละคน การมีโอกาสสังเกตการสอนของ
เพื่อนในกลุ่ม กลุ่มที่มีประสบการณ์สอนต่างกัน ระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ต่างกัน เช่น 
วิทยาศาสตร์ 4 ครู Sc3 คู่กับ Sc4 โดยครู Sc3 เป็นครูที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ระดับดี เน้นการ
สืบเสาะของนักเรียน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนด้วยความระตือรือร้น (active learning) ครู Sc4 มี
ประสบการณ์การสอนน้อย เมื่อมาสังเกตครู Sc3 ท าให้เห็นต้นแบบ แบบอย่างหรือต้นแบบ 
(modeling) ท าให้เห็นภาพของความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ครูสามารถ
เข้าใจและมองเห็นแนวทางการปฏิบัติและน ามาปรับใช้กับตนเองได้ เป็นลักษณะเหมือนการ
เลียนแบบโดยไม่รู้ตัว  
 แนวปฏิบัติท่ีดี 4: การสร้างบรรยากาศท่ีดีเอื้อต่อการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นสิ่งท่ี
ผลักดันให้เกิดบทเรียนและการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ท่ีตรง
กับเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
 บรรยากาศในการท างานร่วมกันของทีมมีความส าคัญมากที่จะเป็นแรงผลักดันให้ครู
ทั้งทีมสามารถท ากิจกรรมได้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบไม่รู้สึกว่าเป็น
ภาระงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการสอนปกติ และส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ เช่น การที่ครูผู้สอนยอมรับและรับฟังข้อเสนอแนะจากครูผู้สังเกตอย่างเต็มใจ หรือการที่ครูผู้
สังเกตให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า หรือข้อคิดเห็นในการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอนแบบ
กัลยาณมิตรด้วยวาจาที่สุภาพและค าพูดเชิงบวก บทบาทของสมาชิกที่ท าหน้าที่สังเกตและสะท้อน
การสอนเป็นบทบาทที่ส าคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยเฉพาะ
ในขั้นตอนการสังเกตและการสะท้อน  
 ขั้นตอนการสังเกต  
 ผู้วิจัยจะมีการพูดคุยกับครูในแต่ละทีมก่อนการสอนทุกคร้ัง โดยเน้นย าเร่ืองเป้าหมาย
ของการสังเกต คือ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าครู และเป็นการสังเกตล าดับ



138 

ขั้นตอนของการสอนตามแผนที่วางไว้  การสร้างบรรยากาศแบบกัลยานมิตรในขณะสังเกตท าให้
ผู้สอนแสดงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปตามสภาพจริง ในการสังเกตเมื่อ
สมาชิกรับรู้ร่วมกันว่าเป็นการสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลักไม่ได้เป็นการสังเกตเพื่อจับผิด
ว่าครูสอนอย่างไร หรือสังเกตเพื่อประเมินการสอน หรือนิเทศการสอนในแบบเดิมที่ครูเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ในการสังเกตการสอนคร้ังแรกก่อนพัฒนาบทเรียนครูผู้สอนและผู้สังเกต
ยอมรับว่ามีความไม่มั่นใจ เกร็งมากในขณะสอน เน่ืองจากกลัวสอนผิดไปจากแผนที่วางไว้  
 ผู้วิจัย:  การสอนคร้ังแรกครั้งนี้คุณครูรู้สึกยังไงบ้างคะ เกร็งไหม? 
 ครูจันทรา Sc5: แรกๆ ค่ะ แต่ยังรู้สึกดีกว่าการนิเทศปกติ อย่างเวลาที่คนนิเทศมอง
มาเงี้ยคะ แล้ว เช็คๆ ในกระดาษ.. ก็รู้สึกไม่ดี 
 ผู้วิจัย: อ้าว (หัวเราะ) แล้วครั้งนี้ละคะ แตกต่างเหรอคะ อาจารย์ก็จดนะ 
 ครูจันทรา Sc5: ก็อาจารย์ไม่จ้องหนู อาจารย์ดูแต่นักเรียน ก็สบายใจค่ะ  

     (การสะท้อนบทเรียนคร้ังที่1: วันที่  8 ธ.ค. 
2560) 
 
 ขั้นตอนการสะท้อน  
 ส าหรับขั้นตอนการสะท้อน ผู้วิจัยได้สร้างข้อตกลงและมีการฝึกปฏิบัติในระหว่างการ
อบรมเชิงปฏิบัติถึงล าดับของผู้สะท้อนและใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาประกอบในการสะท้อน 
จะท าให้การสะท้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ล าดับของการสะท้อนจะเร่ิมต้นด้วยการย้อนทวน 
(recall) ที่เป็นการเล่าทบทวนการสอนของตนเองของครูที่มีบทบาทเป็นผู้สอน และวิเคราะห์การ
สอนของตนเองในตอนต้น ท าให้การสะท้อนในขั้นต่อมาเป็นไปได้ด้วยดี รวมทั้งการมีการสะท้อน
ประกอบกับข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้จากการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการสังเกต ช่วยให้การสะท้อนตรง
ประเด็น ชัดเจนและไม่สร้างความแตกแยก หรือ อคติต่อกันในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  
 ผู้สังเกตที่มีบทบาทเป็นผู้รับฟังที่ดีในขณะที่ผู้สอนท าการย้อนทวน ฟังการสะท้อน
อย่างตั้งใจ ไม่ขัดจังหวะหรือพูดแทรก ท าให้ครูผู้สอนกล้าที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนมากขึ้น ส่งผลให้
บรรยากาศในการสะท้อนการสอนไม่ตึงเครียด ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง ครูผู้สอนมีโอกาสที่จะ
เปิดใจซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยในคร้ังแรกของการสะท้อนบทเรียน บทบาทผู้สังเกตและผู้น า
สนทนา จะเป็นผู้วิจัยแสดงบทบาทให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่ครูร่วมทีมก่อน พอในคร้ังต่อๆมา ผู้วิจัยก็
จะลดบทบาทลงและให้ครูร่วมทีมเป็นผู้สะท้อนคนแรกหลังจากที่ครูผู้สอนย้อนทวนเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อผ่านการสะท้อน การวิเคราะห์จากผู้วิจัยและเพื่อนสมาชิกในทีม รวมทั้งสิ่งที่สะท้อนเป็นการ
สังเกตที่นักเรียนและการเรียนรู้เป็นหลัก ท าให้ครูมีความสบายใจในการสอน และผู้สังเกตมีความ
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สบายใจในการสังเกตมากขึ้น ท าให้บรรยากาศในการสังเกตคร้ังต่อมา เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
ผู้สังเกตก็สามารถบันทึก ถ่ายภาพ และเดินสังเกตนักเรียนได้รอบห้อง โดยที่ครูผู้สอนไม่รู้สึก
ประหม่าหรือขัดเขินหรือไม่พึงพอใจผู้สังเกต  
 บทบาทที่ส าคัญที่ส่งผลให้บรรยากาศของการท างานร่วมกันเอ้ือต่อการพัฒนา คือ ผู้น า
การสนทนาในการสะท้อนผลส่งผลต่อคุณภาพของการสะท้อนการเรียนรู้ ผู้น าการสนทนา เป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการเป็นผูช้วนคุย คอยตั้งค าถามหรือประเด็นชวนคิด เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถ
ทบทวนและวิเคราะห์ตนเองได้มากขึ้น เน่ืองจากบางคร้ังสิ่งที่ครูสะท้อนอาจไม่ตรงประเด็นหรือครู
มองข้ามบางประเด็นที่ส าคัญ  ดังน้ันการมีผู้ต้ังค าถามที่กระตุกความคิดจะช่วยท าให้ครูวิเคราะห์การ
สอนของตนเองได้ดีขึ้นผู้น าการสนทนาสามารถเปลี่ยนกันไปมาได้ระหว่างผู้สังเกตตามแต่ละ
สถานการณ์ในกรณีที่มีผู้สังเกตมากกว่า 1 คน นอกจากนี้ผู้น าการสนทนายังมีความส าคัญในการ
เป็นผู้กระตุ้นให้ครูร่วมทีมใช้ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากสังเกตมาใช้ในการสะท้อนการเรียนรู้ และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น  รวมทั้งเป็นผู้เกลี่ยบทบาทในการสนทนาไม่ให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งผูกขาดการสนทนามากเกินไป เป็นผู้ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผ่อนคลาย สมาชิกในทีม
รู้สึกปลอดภัย ไม่รู้สึกอึดอัดใจที่จะพูดคุยกัน  
 นอกจากนี้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์การสอนของครูทั้งครูที่เป็น
ผู้สอนและครูที่ร่วมสังเกต และผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีผลต่อบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยเฉพาะถ้าข้อแนะน าข้อสังเกตที่น าไปปรับใช้แล้วส่งผลต่อความส าเร็จของครูในคร้ังต่อไป ครู
จะเปิดใจยอมรับและรับฟังข้อแนะน านั้น พร้อมที่น าไปปรับใช้ทันที บรรยากาศการร่วมทีมจะมี
ลักษณะของการยอมรับค าแนะน า การชี้แนะและการสะท้อน ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงแก้ไข
บทเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  




