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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของฝ่าย
บริหารงานวิชาการ มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนารูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน           
0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ย่อย 2 ข้อ  คือ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการ
เรียน 0 ร มส และ มผ และ 2) เพ่ือประเมินและตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหา
ผู้เรียนที่มผีลการเรียน 0 ร มส และ มผ  กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จ านวนทั้งสิ้น 95 คน ซึ่งเป็น
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 48 คน และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 47 คน เก็บรวบรวมข้อมูล 
จ านวนรายวิชาที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ทั้งก่อนและหลังของการน ารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นตามกระบวนการ PLC ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าร้อยละ แล้วตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบโดย
เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เครื่องมือวัดความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการก ากับติดตาม
แก้ปัญหาผลการเรียน ใช้แบบประเมินที่มีทั้งแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) และแบบ
ค าถามปลายเปิด (Open question) ในฉบับเดียวกัน ส าหรับการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการก ากับ
ติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนในระยะยาว ตรวจสอบจากร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่ 1  
ในปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562   

ผลการวิจัย พบว่า 
1. รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2  มีประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  

กล่าวคือ  รูปแบบที่ 1 ผู้เรียนที่มีจ านวนรายวิชาที่ซ่อมผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 มีจ านวนทั้งสิ้น 51 คน        
คิดเป็นร้อยละ 53.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ (เกณฑ์ข้ันต่ า 50 %) และรูปแบบที่ 2 ผู้เรียนที่มีจ านวน
รายวิชาที่ซ่อมผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  มีจ านวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเป็นร้อยละ 71.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ (เกณฑ์พัฒนาการ 70 %) 

 2. ความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่มีต่อการก ากับ ติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนในรูปแบบที่ 2 
พบว่า ครูมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 คิดเป็นร้อยละ 92.33 ของครู
ทั้งหมดท่ีร่วมท าแบบประเมิน ในขณะที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.55 คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของผู้เรียนทั้งหมดที่ร่วมท าแบบประเมิน 
 3. รูปแบบการก ากับติดตามแก้ไขปัญหาผลการเรียนเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนในระยะยาวเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง กล่าวคือ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  จบหลักสูตร รุ่นที่ 1           
ในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ 13.35 และ 6.95 ตามล าดับ    
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บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  หมวด 1 

มาตรา 6  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และหมวดที่  3  มาตรา 17  ได้ก าหนด
ระบบการศึกษาไว้ว่า “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ส่วนทิศทางการจัดการศึกษาแนวใหม่โดยมีจุดเน้นที่
การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่ส าคัญคือมาตรา 23 บัญญัติ
ว่า “การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการของแต่ละระดับการศึกษา  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข มีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานรวมทั้งเจตนาที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  

เป้าหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการ 
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยการน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการ 
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง น าผลไปปรับปรุงแก้ไขผลการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งน าไปใช้ในการพิจารณาตัดสินความส าเร็จทางการศึกษาของ
ผู้เรียน ตลอดจนความส าเร็จของผู้สอนอีกด้วย 

การบริหารงานวิชาการ เป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาองค์กร  เพราะงานวิชาการถือเป็นงานหลักของโรงเรียน ซึ่งปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2553),              
กาญจน์  เรืองมนตร และธรินธร นามวรรณ (2554) กล่าวว่า งานวิชาการถือเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา  
เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา คือการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพซึ่งขึ้นอยู่กับวิชาการทั้งสิ้น   งานวิชาการ
เป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้  งานการเรียนการสอน  งานสื่อการ
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เรียนการสอน  งานวัดและประเมินผล  งานห้องสมุด  งานนิเทศการสอน  งานวางแผนการศึกษา  เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียน 

เนื่องจากในแต่ละภาคเรียนมีผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส และ มผ  จ านวนมาก  โรงเรียนได้จัด
สอบแก้ตัว 2 ครั้ง  แต่ยังมีผู้เรียนจ านวนมากมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  หรือไม่ด าเนินการสอบแก้ตัว  จึงท า
ให้ผู้เรียนเหล่านั้นไม่สามารถจบหลักสูตรได้  ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  งานวัดผลจึงก าหนดขั้นตอนและ
แนวทางการสอบแก้ตัวของผู้ เรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส และ มผ  ตามแนวทางของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง 2533) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง2533)  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในการแก้ไขผลการเรียน 0 , ร , มส และ มผ  
มีดังนี้ 1) การแก้ไข “0” โดยให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์ที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน  แล้วจึง
สอบแก้ตัวและให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป  ถ้าผู้เรียนไม่
สามารถมาด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาแก้ “0”  ออกไปอีกหนึ่งภาคเรียน เพ่ือให้วิธีการดังกล่าวปฏิบัติได้จริง  มีผลดีต่อผู้เรียนช่วย
ลดจ านวนติด “0”  ให้น้อยลง 2) การแก้ไข “ร” ให้ด าเนินการแก้ไขตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จ
แล้วให้ได้รับผลการเรียนปกติ (ตั้งแต่ 0-4) ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ร” กรณีส่งงานไม่ครบแต่มีผลการ
ประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน  3) การแก้ไข “มส” มี 2 
กรณี คือ มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้สถานศึกษาจัดเรียนเพ่ิมเติมโดย
ใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง ใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานจนมีเวลาเรียนครบ จึงให้วัดผลปลายภาค  
ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” กรณีท่ีสองมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ าในรายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ 4) การแก้ไข “มผ” สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้
ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบ แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 
ส่งผลให้สถานศึกษามีก าหนดการเปิดภาคเรียนล่าช้ากว่าปฏิทินการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
ได้รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) จากการติดตามฝ่ายบริหารวิชาการได้รับข้อเสนอแนะในงานวัดและประเมินผลการ
เรียนเรื่อง จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ที่สะสมเป็นจ านวนมาก โดยมีร้อยละของผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ดังนี้ ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 
79.75 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 87.90 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 81.43 และ ร้อยละของผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ดังนี้ ปีการศึกษา 2560   
ร้อยละ 85.84 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 82.11 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 71.91    
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จากสภาพปัญหาและเหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงาน
วิชาการ ในส่วนของการด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ  อย่างเร่งด่วน  
จึงได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เนื่องจากกระบวนนี้
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตามผลการเรียนเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์
ราษฎร์นุกูล” ในปีการศึกษาต่อไป อีกทั้งน าไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายในสหวิทยาเขต
เดียวกัน เพ่ือวางแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสหวิทยาเขตร่วมกันในโอกาสต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             เพ่ือพัฒนารูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่าย
บริหารงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC)  
โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 2 ข้อ ดังนี้ 
                 1. เพ่ือสร้างรูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มผีลการเรียน 0 ร มส และ มผ 
                 2. เพ่ือประเมินและตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียน 
ที่มผีลการเรียน 0 ร มส และ มผ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D)  โดยใช ้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาแก้ไขปัญหาผู้เรียน  สรุปขั้นตอนดังแผนภาพ 
 

รอบที่ 1 การสร้างรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปญัหาผู้เรยีนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ 
 
 
 
 
 

 
รอบที่ 2 การพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผู้เรยีนที่มผีลการเรยีน 0 ร มส และ มผ 

 
 
 
                   
 

R2 D1 

สรุปประเด็นวิจัย   
และสังเคราะห์แนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

สร้างรูปแบบการก ากับ 
ติดตาม แก้ปัญหา 

ผลการเรียนของนักเรียน 

น ารูปแบบที่สร้าง 
ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

สรุปผล และสะท้อนผล
เพื่อวางแนวทางพัฒนา

ในรอบที่ 2 ต่อไป 

R1 

พัฒนารูปแบบ 
ของรอบที่ 1 

ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น 

น ารูปแบบที่พัฒนา 
ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
(กลุ่มเดียวกับรอบที ่1) 

สรุปผลและสะท้อนผล
เพื่อวางแนวทางพัฒนา 
ในปีการศึกษาต่อไป 

เผยแพร่ผลงาน 
บนเว็บไซต์โรงเรียน 

D2 R3 D3 
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ดุลพินิจ 

วัดผลปลาย
ภาคเรียน 

อนุญาต ไม่อนุญาต 

เรียน เรียนซ้ า เรียนซ้ า 

วัดผล 
ระหว่างภาค 

มีเวลาเรียน
ครบ 

มีเวลา
เรียน 

ไม่แก้ มส 
ภายใน
ภาค

เรียนนัน้ 

ตัดสินผล
การเรียน 
ผลการ

60%<เวลาเรียน
<80% 

เวลาเรียน<60% 

ได้ มส 

เรียนซ้ าเพิ่มเติม 

เวลาเรียนครบ 

วัดผลปลายภาคเป็นกรณี
พิเศษ 

ได้ “0” ได้ “1” 

ไม่เข้าวัดผลระหว่างภาค
เรียน/ไม่เข้าวัดผลปลาย

ภาค/ส่งงานไม่ครบ 

ไม่แก้ “ร” 
ภายใน  1 
ภาคเรียน 

ได้ “ร” 

แก้ “ร” ได้ “1-
4” 

ได้ “0” ได้ “1-
4” 

ยื่นค าร้อง 

แก้ “0” 

สอนซ่อม
เสริม/สอบแก้

ได้ “0” ได้ “1” 

สอบแก้ตัวได้อกี1 

สอนซ่อมเสริม/สอบ

ได้ “0” ได้ “1” 

รูปแบบการ
ก ากับติดตาม  

รูปแบบการ
ก ากับติดตาม 

รูปแบบการ
ก ากับติดตาม 

รูปแบบก ากับติดตาม แกป้ัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ด้วยกระบวนการ PLC 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้  เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์
ราษฎร์นุกูล” ดังนี้ 
 1. ท าให้ได้รูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ที่มีประสิทธิผล
ในฝ่ายบริหารงานวิชาการสอดคล้องตามบริบทของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไปได้ 

3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถน ารูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน 
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรได้ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
   งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส 
และ มผ โดยใช้ของการวิจัย ดังนี้ 
 

  ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย 
             กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย ได้แก่  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ติด 0 ร มส และ มผ 
ของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”  ซึ่งก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 95 คน  
ซึ่งเป็นผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 48 คน และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จ านวน 47 คน 
 

  ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา 
             รูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มผีลการเรียน 0 ร มส และ มผ  โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC) ของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์ นุกูล” 
 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการวิจัย  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ  

  รอบท่ี 1 การสร้างรูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ    
ด าเนินการวิจัย  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

  รอบท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มผีลการเรียน 0 ร มส และ มผ   
ด าเนินการวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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ข้อจ ากัดของการวิจัย 
เป็นกรณีศึกษาของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” การน ารูปแบบที่สร้างหรือ 

พัฒนาขึ้นนั้นไปใช้กับสถานศึกษาอ่ืน อาจท าให้ประสิทธิผลของรูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มี
ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ แตกต่างกันได้ตามบริบทของสถานศึกษา 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
              ประสิทธิผลของรูปแบบ หมายถึง  คุณภาพของรูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มผีล
การเรียน 0 ร มส และ มผ โดยใช้กระบวนการ PLC ทีส่ร้างและพัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่ง
ประสิทธิผลของรูปแบบที่ 1 กลุ่มเป้าหมายต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ส่วน
ประสิทธิผลของรูปแบบที่ 2 กลุ่มเป้าหมายต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จึง
จะถือได้ว่า รูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิผลยอมรับได้ 
 เกณฑ์ก าหนดคุณภาพ  คือ ดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จของรูปแบบที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ใน
การก ากับติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์-
ราษฎร์นุกูล” ซึ่งถูกก าหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน ครูผู้มีความเชี่ยวชาญ       
ด้านงานวัดและประเมินผล  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางโรงเรียน 
 เกณฑ์ขั้นต่ า  หมายถึง  ค่าร้อยละของความส าเร็จในการสร้างรูปแบบที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
รูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มผีลการเรียน 0 ร มส และ มผ มีประสิทธิผลยอมรับได้มากน้อย
เพียงใด โดยก าหนดเกณฑ์ข้ันต่ า เท่ากับ ร้อยละ 20  
 เกณฑ์พัฒนาการ  หมายถึง  ค่าร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
รูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มผีลการเรียน 0 ร มส และ มผ มีประสิทธิผลยอมรับได้มาก         
น้อยเพียงใด  โดยก าหนดเกณฑ์พัฒนาการ เท่ากับ ร้อยละ 35 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  งานวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตามแก้ปัญหาผลการเรียน
ของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส มผ ด้วยกระบวนการ PLC มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการก ากับติดตาม 
แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 2 ข้อ ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการก ากับติดตาม 
แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ  และ 2) เพ่ือประเมินและตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบ
การก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ  รายละเอียดของเอกสารและงานวิจัย     
มีดังนี้ 

1. รูปแบบการก ากับติดตามแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ 
1.1 การแก้ปัญหาผลการเรียนของครูผู้สอน 
1.2 การแก้ปัญหาผลการเรียนของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

      2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2.2 ความเป็นมาและความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2.3 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

   3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางพฤติกรรม 
 3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

   3.1.1 ทฤษฎีทางจิตสังคม  
   3.1.2 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน 
   3.1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบคลาสสิก 
   3.1.4 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระท า 
  3.2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัพฤติกรรม  

  3.2.1 แรงจูงใจ 
3.2.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

    3.2.1.2 ลักษณะของแรงจูงใจ 
    3.2.1.3 แรงจูงใจกับการเรียนการสอน 

   3.2.2 เจตคต ิ
   3.2.3 ปัจจัยด้านอื่น ๆ  

          3.3 กระบวนการเกิดพฤติกรรม 
        3.4 แนวคิดพ้ืนฐานในการปรับพฤติกรรม 
4. การวิจัยและพัฒนา 
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  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
   

 1. รูปแบบการก ากับติดตามแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ 
  ผลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบในการแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส 
และ มผ  มีดังต่อไปนี้ 
  1.1 การแก้ปัญหาผลการเรียนของครูผู้สอน 
  1.1  รูปแบบที่ 1 น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ   มี
ขั้นตอน ดังนี้  1) วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 3)ครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ Course  Syllabus 4) น าแผนฯไปใช้จริงกับผู้เรียน(นิเทศการสอน)  5) พิจารณาว่ามผีู้เรียนคนใดที่คาด
ว่าจะติด 0 ร มส และ มผ  6) เชิญประชุมผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อนที่จะตัดสินผลการเรียน 7) 
คณะครูในกลุ่มร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาผลการเรียนอีกครั้ง (PLC รอบที่ 2) 8) หลังจากตัดสินผลการเรียน
น าจ านวนผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ มาค านวณการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ 
หลังจากท ากระบวนการ PLC ในภาคเรียนที่ 2 เทียบกับ จ านวนผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ในภาคเรียนที่ 1  
(ขนิษฐา โพธิเวชกุล, 2560)   
  1.2 รูปแบบที่ 2  ใช้วิธีจับคู่ผู้เรียนที่ติด 0 ร มส  กับผู้เรียนที่เก่ง โดยการจัดตั้งเป็นโครงการ 
ท าโครงการมีการจับคูผู่้เรียน มีการจัดตั้งโครงการคุณธรรม ศน.ร่วมใจ สานสายใย ปลอด 0 , ร , มส  ให้ผู้เรียน
เก่งช่วยติดตาม และแก้ไขปัญหาผลกาเรียนของผู้เรียนที่ติด o ร มส   และใช้วิธีการอบรมเกี่ยวกับหลักคุณธรรม
อิทธิบาท4  อริยสัจ 4  พระบรมราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องการท างานและหลักการ บ้าน-วัด-
โรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีปัญหาผลการเรียนเปลี่ยนทัศนคติให้สนใจในการแก้ 0 , ร , มส  มากขึ้น(เยาวชน
ทองอุไร ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 2562) 
  1.3 รูปแบบที่ 3 มีการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในรายวิชางานประดิษฐ์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาผู้เรียนติด 0 ร  ที่อาจส่งผลให้ผู้เรียนไม่จบหลักสูตรได้ มีข้ันตอน ดังนี้ 1) ติดตามความคืบหน้าของผู้เรียน
ในการแก้ไขปัญหาผลการเรียนที่ติด 0 ร ผ่านทางครูที่ปรึกษา 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องตามศักยภาพของผู้เรียน และให้มีการประเมินผลตามสภาพจริงให้ผู้เรียนสามารถรู้ผลการประเมินได้
ในทันที 3) ปรับทัศนคติของผู้เรียนให้รู้สึกว่าการสอบซ่อมเป็นสิ่งไม่ยาก และผู้เรียนสามารถท าส าเร็จได้ 4) น า
รูปแบบการแก้ปัญหาไปใช้กับผู้เรียน (พจนา พงษ์สิทธิศักดิ,์  2561)   
  1.4 รูปแบบที่ 4  เป็นโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ ของโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 แล้วใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP-
Model) เมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง, 2560)  
      จากการเผยแพร่ผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นคนดี โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ ของโรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง บนเว็บไซต์ ได้อธิบาย
กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ คือ กิจกรรมที่ปรากฏชัดเจน ดังต่อไปนี้  1) กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ให้กับ
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ผู้เรียน ได้เกิดองค์ความรู้ ในการเป็นคนดี ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  2) กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการเป็นคนดี ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 3) กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เครือข่ายผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆและชุมชนที่ช่วยกันดูแล ผู้เรียนประเมิน 
ตรวจสอบและรับรองการท ากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดี กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย ใช้
เครือข่ายช่วยดูแลผู้เรียน  4) กิจกรรมที่ผู้เรียนน าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติเพ่ือให้เป็นคนดีของ
สังคม 5) กิจกรรมการวัดผลประเมินผล ผู้เรียนตามสภาพจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ ตามจุดเน้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนวัด
วารีวง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  2. , ม.ป.ป.) 
 1.2 การแก้ปัญหาผลการเรียนของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  1.2.1 รูปแบบที่ 1  แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ กรณีที่ผู้เรียนติด 0, กรณีท่ีผู้เรียนติด ร และ
กรณีท่ีผู้เรียนติด มส ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (งานวัดผล, ม.ป.ป.)  
    - กรณีที่ผู้เรียนติด 0 งานวัดผลก าหนดให้ผู้เรียนสอบซ่อมแก้ 0 ได้คนละ 2 ครั้ง มีวิธีการ
ดังต่อไปนี้  1) แก้ 0 ครั้งที่ 1 ให้ครูประจ าวิชาสอนซ่อมเสริมรายจุดประสงค์ก่อน อาจใช้เวลาในคาบเรียนที่ 8 
หรือในคาบว่างก็ได้ 2) หลังจากนั้นให้ผู้เรียนมาสอบภายใน 1 เดือน 3) ถ้าสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่านให้ผู้เรียน
ลงทะเบียนสอบซ่อมใหม่ โดยเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหาด้วย  4) ครูประจ าวิชาสอนซ่อมเสริมอีกครั้ง 
และให้ผู้เรียนมาสอบซ่อมให้เสร็จก่อนสอบปลายภาคเรียนนั้น ๆ ทั้งนี้ในการสอนซ่อมเสริมและสอบซ่อมต้อง
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบด้วย 5) หากผู้เรียนสอบซ่อม 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านผู้เรียนต้องไปเรียนซ้ าชั้นใหม่ 
  - กรณีที่ผู้เรียนติด “ร” งานวัดผลให้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในเดือนแรกของภาค
เรียน ถ้าผู้ เรียนแก้ ร และเป็น 0 ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการแก้  “0” และให้ เสร็จในภาคเรียน
เดียวกัน  ส าหรับผู้เรียนที่ไม่มาแก ้“ ร ” ภายในเดือนแรกของภาคถัดไปฝ่ายวัดผลจะด าเนินการแจ้งผู้ปกครอง
ให้รับทราบเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
  - กรณีที่ผู้เรียนติด “มส” (เวลาเรียนไม่ครบ 80%) งานวัดผลให้ครูประจ าวิชาช่วยสอน
ซ่อมเสริมในช่วงเวลาที่ว่าง หรือมอบหมายงานจนผู้เรียนมีเวลาครบตามที่ก าหนดไว้ในรายวิชานั้น หลังจากนั้น
ให้ผู้เรียนสอบ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน“1” และด าเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียน
ถัดไป  ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาทีโ่รงเรียนก าหนดให้เรียนซ้ า 
ยกเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีก 1  
ภาคเรียนแต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ า หรือให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่ในกรณีที่ไม่ใช่วิชาบังคับจบ  ถ้าผู้เรียน
แก้ “มส” แล้ว เป็น “0” ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการแก้ “0” ถ้าแก้ไม่ทันให้ขยายเวลาไปอีก 1 ภาคเรียน 
   1.2.2 รูปแบบที่ 2  เป็นการวางแนวทางปฏิบัติแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่มีผลการเรียนติด 
0 ร มส และ มผ ของโรงเรียน มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประชุมร่วมกัน เพ่ือก าหนดแนวทางสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ให้กับผู้เรียนที่มีผลการเรียน “0” 
หรือ “มส” กรณีมีเวลาเรียนมากกว่าร้อยละ 60  2) หากยังมีผู้เรียนประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ร่วม
ประชุมอีกครั้ง เพ่ือก าหนดแนวทางการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ให้กับผู้เรียนที่ ยังมีผลการเรียน 
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“0” หรือ “มส” ครั้งที่ 2   3) หากไม่ผ่านทั้ง 2 ครั้ง ประธานกลุ่มสาระฯ ประสานงานผู้รับผิดชอบฝ่ายงาน
ทะเบียนของโรงเรียน โดยประชุมหารือเพ่ือวางแผนการด าเนินการจัดการเรียนรู้และการมอบหมายงานให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียน “0” “ร” “มส” “มผ”  4) ก ากับติดตามผู้เรียนเป็นระยะๆ อย่างใกล้ชิด   
5) ในกรณีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และอาจจะไม่จบการศึกษา ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาประชุม 
เพ่ือขอความร่วมมือกับผู้ปกครองช่วยก ากับติดตามให้ผู้เรียนด าเนินการเรียนซ้ าในรายวิชานั้นโดยด่วน ก่อนที่
จะหมดสภาพความเป็นผู้เรียน  (การติดตามแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ, 
ม.ป.ป.)   
 1.2.3 รูปแบบที่ 3  เป็นการวางแนวทางปฏิบัติแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่มีผลการเรียนติด 
0 ร มส และ มผ ของโรงเรียน มีการด าเนินงานดังภาพที่ 1 ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 1) ครูประจ าวิชาท าการ
สอนเสริมใหผู้้เรียนในช่วงเวลาสะดวก 2) หัวหน้าระดับชั้นจัดห้องเรียนและช่วงเวลาให้ผู้เรียนท าสอบแก้ตัวครั้ง
ที่ 1 และ ครั้งที่ 2  3) ถ้าผู้เรียนไม่สามารถสอบผ่านได้ทั้ง 2 ครั้ง จะเชิญผู้ปกครองประชุม เพ่ือวางแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 4) ด าเนินการตามแผนงานหลังจากประชุมกับผู้ปกครอง  5) ครูประจ าวิชาสอนเสริม 6)ให้
สอบแก้ตัวครั้งที่ 3 กรณีที่ผู้เรียนสอบครั้งที่ 3 ไม่ผ่าน ฝ่ายวิชาการตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ผู้เรียนเรียนซ้ า 
(แนวปฏิบัติในการด าเนินการผู้เรียน ติด (0 ร มส มผ), ม.ป.ป.)  

 1.2.4 รูปแบบที่ 4  ฝ่ายบริหารวิชาการมีนโยบายต้องการป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนติด 0 
ร มส ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีบทบาทครูประจ าวิชา ครูที่ปรึกษา และฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการก ากับ ติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม และสอนเสริมให้กับ
ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส  ขั้นตอนการด าเนินงาน  (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม, ม.ป.ป.) แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน  คือ 

1.2.4.1 ส่วนที่ 1 บทบาทครูผู้สอน  มีดังนี้  
 1. ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผล รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี  

เรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขอบข่ายเนื้อหาวิชา ชิ้นงาน 

และวิธีวัดผลประเมินผลตลอดรายวิชาให้ผู้เรียนทราบตั้งแต่ คาบแรกของการสอน 
 3. จัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล และความยืดหยุ่นในระเบียบการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 4. ดูแลข้อมูลผู้เรียนทีส่อนทั้งในเรื่องเวลาเรียน คะแนนสอบระหว่างภาค การปฏิบัติ

ชิ้นงานอย่างเป็นปัจจุบัน 
 5. ติดตามช่วยเหลือ ตักเตือน ให้ค าปรึกษา สอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมให้ผู้เรียนเพ่ือ

แก้ปัญหาเรื่องการเรียน การติด 0 ร มส ด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่อย่างแท้จริง 
 6. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง หรือฝ่ายอ่ืนๆเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่าง

ทันท่วงที และเหมาะสมเม่ือเกิดปัญหา 
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1.2.4.2 บทบาทของครูที่ปรึกษา มีดังนี้  
 1. สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และก าหนดข้อตกลงร่วมกันกับผู้ปกครองของผู้เรียน 

ทุกคน เพ่ือร่วมกันดูแลติดตามช่วยเหลือผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
 2. ข้อมูลผู้เรียนทั้งเรื่องการเรียน ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางบ้านที่จ าเป็นเพ่ือการ 

ติดตามช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อเกิดปัญหา 
 3. ดูแล ให้ความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ทั้งเรื่องการเรียน  

ความประพฤติและเรื่องส่วนตัวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 4. ติดตามประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา และผู้ปกครองผู้เรียนอย่าง 

สม่ าเสมอ ในเรื่องการเรียน ความประพฤติและเรื่องทั่วๆไปของผู้เรียนในชั้น 
1.2.4.3 บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ เฝ้าระวังผู้เรียนเรื่องการติด 0 ร มส โดย 

ควบคุม ดูแล ผู้เรียน และให้ความร่วมมือของงานฝ่ายทะเบียนวัดผล งานแนะแนว  งานปกครอง และครูที่
ปรึกษา เพ่ือ 

 1, ส ารวจจัดท าข้อมูลผู้เรียนเรื่องการติด 0 ร มส ที่เป็นปัจจุบันทุกระดับ 
 2. ก ากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. จดัให้มีการสอนปรับพ้ืนฐานความรู้ สอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมหรือแก้ ร มส อย่าง
ทันท่วงที โดยมีระบบประชาสัมพันธ์ และระบบการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องการสอบซ่อม หรือแก้ ร มส 
อย่างเหมาะสม 

 4. ติดตาม แก้ปัญหา เมื่อครูผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาละเลย หรือด าเนินการแก้ปัญหา
ไม่ส าเร็จ โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าทุกภาคเรียนต้องแก้ 0 ร มส ให้หมด 

 5. วางระบบ และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองผู้เรียน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในวัน
มอบตัวผู้เรียนทุกระดับชั้น 

 จากเอกสารที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนทีติ่ด 0 ร มส 
และ มผ ทั้งในส่วนของครูผู้สอน และฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่กล่าวถึงท้ังหมดข้างต้น ท าให้ได้ข้อสรุปว่า 
รูปแบบการติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0  ร มส และ มผ  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้ง
ฝ่ายบริหารงาน คณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูประจ าวิชา ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองร่วมกัน
แก้ไขปัญหา นอกจากนี้ควรมีการปรับทัศนคติของผู้เรียน ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนควบคู่
กันไปด้วย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถจบหลักสูตรได้ตาม
ก าหนดของสถานศึกษา 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการ เมื่อผู้เรียนติด 0 ร มส และ มผ 
         (ที่มา : http://www.acsp.ac.th/download/evaluation/57/04.pdf) 

 
 
 
 

http://www.acsp.ac.th/download/evaluation/57/04.pdf
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 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเวียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
      Senge (1990) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่กลุ่มบุคคลแสดงความสามารถ 

ในการสร้างสรรค์งานที่บังเกิดผลที่เป็นที่ต้องการอย่างแท้จริงของบุคลากรและองค์กรโดยสมาชิกมีอิสระใน      
การคิด การท างาน และการสร้างสรรค์งานอย่างเต็มที ่
 Hord (1997) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Conmunity 
: PL C) ไว้ว่าหมายถึง โรงเขียนที่ดึงเอาผู้มีส่วนเกี่ยวช้องกับวิชาชีพมาเรียนรู้ร่วมกันภายใต้สังคมที่สร้างขึ้นและ
ได้รับการสนับสนุน ครู และผู้บริหารได้รับการเรียนรู้ที่ซับช้อนขึ้น และเข้มข้นมากขึ้น ท าให้ผู้เข้าร่วมมี
ปฏิสัมพันธ์กัน  เกิดการทดสอบแนวคิด  เกิดความท้าทายในการสรุปและแปลความหมายและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลใหม่ๆ  ซึ่งกันและกัน  เมื่อคนหนึ่งเรียนรู้เอง ถือว่าเป็นแหล่งความรู้และความคิดใหม่  และเมื่อความรู้
ดังกล่าวได้รับการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนจะเกิดความรู้และความเชี่ยวชาญหลายเท่าตัว  ก่อนจะน าไป
ทดสอบหาประสบการณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ก่อให้เกิดการกระตุ้นมากขึ้น 
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2544, น.11)  ได้กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไว้ว่า  หมายถึง
องค์การที่สมาชิกในองค์การมีความตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ  ใหม่ๆ  ให้เกิดขึ้นกับองค์การ  มีความสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในองค์การ  โดยภาพรวมจะเป็นองค์การที่มุ่งแสวงหาความเป็นไปได้และโอกาสเพ่ือการพัฒนา  
เพ่ือความเติบโตและเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 Dufour (2004, pp.6-11) ได้ให้ความหมายของชุมซนแห่งการเรียนรู้ ว่าเป็นการรวมตัวของ
บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพ ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการรวมตัวกัน เพ่ือปฏิบัติภารกิจ หรือท ากิจกรรม
ต่างๆ จบเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียน (school culture) 
 วิจารณ์ พานิช (2555, น.139) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องที่ครู
และนักการศึกษาท างานร่วมกันในวงจรของการร่วมกันตั้งค าถาม และการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือบรรลุผล
การเรียนรู้ที่ดีข้ึน อยู่ที่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการท างานของครูและนักการศึกษา 

 ฉัตรชัย ทองเจริญ (2556, น.41) กล่าวไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) คือ การที่บุคลากรในโรงเรียนที่สนใจแสวงหาความรู้ ถ่ายทอดสร้างความรู้ และใช้
ประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ รวมทั้งผู้บริหารจัดการและสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลภายใน
โรงเรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับบุกคล และการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การสรรหา
ถ่ายโอนองค์ความรู้และบุคลากรในโรงเรียนต่างเรียบรู้วิธีเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง 
 ณัฐิกา นครสูงเนิน (2556, น.49-50)  ได้สรุปความหมายของค าว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ไว้ว่าเป็นการรวมตัวของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ ครูผู้สอน ผู้บริหารผู้ปกครอง บุคลากรใน
ชุมชนอ่ืนๆ และผู้เรียน ในการท ากิจกรรมหรือการด าเนินการเพ่ือเป้าหมายของ "การเรียนรู้" มีวัฒนธรรม
องค์กรที่มีความร่วมมือ มีการท างานเป็นทีม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีระบบสื่อสารที่ดีระหว่าง
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สมาชิก โดยการรวมตัวกันท าอย่างกระตือรือร้นและต่อ เนื่อง โดยสมาชิกในชุม ชนเกิดแรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic motivation) ในการร่วมกิจกรรม เพราะได้รับอิสระ ในการคิด ท างาน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตาม
ความต้องการที่แท้จริงของตนเองและองค์กร 
 ดลนภา วงข์ศิริ (2556, น.11) ได้ให้ความหมายของค าว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ว่า
หมายถึง โรงเรียนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพที่มีเป้าหมายที่
ชัดเจน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อความรู้ดังกล่าวได้รับการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันเพ่ือจะ
เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญหลายเท่าตัว และเป้าหมายสูงสุด คือ ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียน 
 จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557, น.27) ได้กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัว
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิชาชีพ 
 วรลักษณ์ ชูก าเนิด และ เอกรินทร์ สังข์ทอง (2557, น.95) ได้กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หรือ PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครูและผู้บริหาร 
และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุนสู่       
การเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพคนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จ หรือ
ประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น ส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนวิชาชีพ 
 

 2.2 ความเป็นมาและความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ในศตวรรษท่ีผ่านมาประเทศสหรัฐอมริกาได้ให้ความส าคัญกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(Professional learning community) เป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็น "กลยุทธ์ที่ส าคัญที่สุดต่อการพัฒนา 
โรงเรียน" (Dufour & Eaker, 1998) นักวิจัยหลายคนเกิดความสนใจในศักยภาพของการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนของผู้เรียน (Herd, 1997) 

 ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดเดียวกันกับองค์การแห่งการเรียนรู้ แต่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
จะมุ่งไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในขณะที่องค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะน าไปพัฒนาในองค์การ
ต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถศึกษาได้จากผลงาน
การเขียนร่วมกันระหว่างของ Argyris ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่สอนด้านการศึกษาและพฤติกรรมองค์การ
ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และ Schon ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาจูเซท 
(Massachusetts Institute of Technology : MIT) ในปี ค.ศ. 1978 ในหนังสือชื่อ Organization learning : 
A theory of action perspectives) ซึ่งถือว่าเป็นต าราเล่มแรกขององค์การแห่งการเรียนรู้ โดยในระยะ
เริ่มแรกหนังสือนี้ได้ใช้ค าว่า การเรียนรู้องค์การ (Organization Learning : OL) ต่อมา Senge  ผู้ก่อตั้งศูนย์
การเรียนรู้องค์การ (Center fororganizational learning ในสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาจูเซา ในปี ค.ศ.
1990 ได้มีบทบาทอย่างสูงในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้นและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ และได้ใช้ค าว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (Leaniing organizational) แทนค าว่า การเรียนรู้
องค์การ (Organization Learning) ที่มีใช้อยู่เดิมและกลายเป็นค าที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และเพ่ือ
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เป็นการเชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฏิบัติ เซ็งเก้ และคณะ ได้เขียนหนังสือขึ้นอีกเล่มหนึ่งชื่อ The fifth discipline 
field book strategies and tools for building a learning organization เพ่ือให้ข้อเสบอแนะ สนับสนุน
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การในรูปแบบต่างๆ (ศักดา มัชปาโต, 2550, น.11) 
 Senge (1990) ศาสตราจารย์ ชื่ อดั ง ในสาขาวิ ช าบริ หารจั ดการ  และการศึ กษาแห่ ง
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในสหรัฐ ได้ร่วมกับคณะท าการวิจัยเพ่ือหาแนวทางฟ้ืนฟู
บริษัทธุรกจิที่ประสบความล้มเหลวในกรด าเนินกิจการหลายแห่งในสหรัฐ จึงพบว่า ตัวแปรที่เป็นปัจจัยส าคัญที่
สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงให้การด าเนินงานภายในองค์การของบริษัทเหล่านั้นประสบความส าเร็จได้ ก็คือ
การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ซึ่งต่อมานักการศึกมาได้
ประยุกต์แนวคิดตังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการท างานทางการศึกษาของครูและผู้บริหาร
โรงเรียน เพื่อให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 แนวคิดเบื้องต้นขององค์การแห่งการเรียนรู้ตามทัศนะของ Senge (1990) ก็คือ "องค์การที่มีการ
ขยายขีดศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา" หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
"องค์การแห่งการเรียนรู้ก็คือ หน่วยงานซึ่งประกอบด้วย บุคลากรทุกระดับท่ีด่างร่วมมือร่วมใจกับส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพให้แก่กัน รวมทั้งศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้เกิดผลงานได้ระดับ
คุณภาพคามที่ปรารถนา" 

 Senge และคณะ ให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมว่า การสร้างสรรค์ให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
ก็คือ การท าให้คนในองค์การรู้จักเรียบรู้การท างานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี จนสามารถยกระดับผลส าเร็จของ
องค์การ ให้สูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในกระบวนการพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมงานชั้นยอดจนสามารถร่วมสร้างและ ร่วม
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ได้นั้น สมาชิกแต่ละคนของทีมงานจะได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะใหม่ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับผลงานให้สูงขึ้น และจากการมีโอกาสท างานร่วมกันเช่นนี้ ท าให้สมาชิก
ของทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมไปกับการเรียนรู้วิธีท างานของตนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดย 
Senge ได้อธิบายถึงทีมงานที่มีประสิทธิผลในองค์การแห่งการเรียนรู้ว่า "เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากสมาชิก
ทีมงานแต่ละคนมองเห็นและได้ประสบการณ์จากมุมมองโลกในแง่ที่แตกต่างของกันและกัน ก็จะเริ่มเกิดความ
เชื่อและมีสมมติฐานใหม่ขึ้น ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนตามมา ที่เรียกว่า "วงจรของการ
เรียนรู้แบบลุ่มลึก (Deep learning cycle)" อันเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งขององค์การแห่งการเรียนรู้เพราะ
เป็นปัจจัยช่วยพัฒนาทั้งด้านศักยภาพ และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่บุคคลและองค์การโดยรวม" (Senge, 
et al.,1994, น. 18 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, น.25) 
 อมรา จ ารูญศิริ (2554) กล่าวไว้ว่า มีค ากล่าวที่แสดงถึงความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
ระบุในบทความทางวิชาการของ Wikipedia, the free encyclopedia ว่า "ถ้าโรงเรียนต้องการประสิทธิภาพ
มากขึ้น จ าเป็นต้องหยุดการด าเนินงานในรูปแบบของอุตสาหกรรมแล้วสร้างสรรค์และน ารูปแบบใหม่มาใช้ เช่น 
ปรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากองค์การแห่งการเรียนรู้เป็น "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" ในหลายเหตุผล ค าว่า 
"องค์การ" (Organization) " เกิดจากความเห็นหุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพ มีความเรียบง่าย และมีความสน ใจ
ร่วมกัน ส่วนค าว่า "ชุมชน" (Community)" ให้ความส าคัญมากกว่าในด้านความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน
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วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้มีความส ากัญต่อการพัฒนาโรงเรียนความท าทายของ
นักการศึกษา คือ การสร้างชุมชนที่มีพันธสัญญาที่เรียกว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)" แม้จะฟังดูง่ายดาย แต่
มีความยุ่งยากในการปฏิบัติโดยละเอียด" 

 อย่างไรก็ตาม แนวปรัชญาเกี่ยวกับการท าให้โรงเรียนเป็นชุมชนนี้ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่าง
แพร่หลายจบถึงช่วงต้นปี 1970 ซึ่งนักการศึกษาต่างก็เริ่มเห็นความส าคัญของการเป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้
ทั้ งผู้ เ รี ยนและครู  Richard Graham (1972) ได้ท าการศึกยางานวิจั ย เรื่ องWisconsin research and 
development center for cognitive learning ซึ่งเขาได้แบ่งให้ โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยๆ เรียกว่า ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ จะ ได้มีการวางแผนการศึกษาโดยคณะทีมงานของชุมชนครู โดยให้
ความส าคัญกับผู้เรียนมากกว่าให้ความส าคัญกับหลักสูตรนอกจากนี้ครูจะมีการแลกเปลี่ยนเรียบรู้อย่างต่อเนื่อง
ผ่านการพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน Graham (1972) เห็นว่าการเรียนรู้เป็น "ที่ที่
เกิดความไว้ใจและเกิดความร่วมมือและกันมากกว่าเพ่ือการแข่งขันกัน" ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้ให้ความส ากัญกับ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าของครูอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
แนวคิดนี้ยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังมีประเพณีเดิมๆ ที่แยกกันท างานอยู่ 

 
 2.3 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 Senge (1990) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 5 ประการ ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ แบบจ าลองในใจ การคิดอย่างมีระบบ ความเชี่ยวชาญของบุคคล และการเรียนรู้เป็นทีม 
Senge เป็นบุคคลแรกท่ีสนับสนุนการเรียนแบบมืออาชีพ Senge และคณะ ได้รวบรวมองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง
กับโรงเรียน และอธิบายถึงการปฏิบัติผ่านงานที่ชื่อว่า School thatLearn 

 Hord (1997) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
 1) การสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน หมายถึง ผู้บริหารและครูผู้สอบร่วมกันสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จ ทั้งด้านนโยบายการปฏิบัติ การตัดสินใจร่วมกับหรือการปรับปรุง
โรงเรียน สนับสนุนให้เพ่ือนร่วมงานมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผู้บริหารสนับสนุนครูในการพัฒนาวิชาชีและ
เพ่ิมพูนความรู้ 
 2) การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง ผู้บริหารและครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับด้านการสอนของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนและโรงเรียนมี
คุณภาพ 
 3) การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้  หมายถึง ผู้บริหารและครูผู้สอนมีวิธีการสอนที่
หลากหลาย มีหลักสูตรที่ทันสมัย มีการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน ทราบความต้องการของผู้เรียน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน 

 4) การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน หมายถึง ผู้บริหารต้องสร้างเงื่อนไขให้ครูผู้สอนมีก าลังใจ มีการยก
ย่องชมเชย มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครูมีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล หมายถึง ผู้บริหารและครูผู้สอนต้องลดช่องว่างระหว่าง
ครูผู้สอนและผู้เรียน ครูต้องสร้างความน่านับถือและความไว้วางใจให้แก่ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 Dufour and Eaker (1998) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้5 ประการ 
ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  2) ความต้องการร่วมกัน 3) การร่วมมือกันของทีมงาน 
4) การปฏิบัติงานและการทตลอง 5) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 6) การให้ความส าคัญกับผลที่เกิดข้ึน 
 จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครู ตามแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช ร่วมกับแนวทางของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส านัก
คณะกรรมการการศึกขาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งงานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1) วิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง ภาพความส าเร็จกว้างๆ ในอนาคต ที่ทุกคนในองค์กรประสงค์ให้
เกิดขึ้น โดยอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ที่จะ
เชื่อมโยงสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเริ่มจากผู้น าท าหน้าที่เหนี่ยวน าให้ผู้ร่วมงานเห็บวิสัยทัศน์นั้น
ร่วมกัน 

  2) ทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง การรวมตัวของบุคคลภายใต้ค่านิยม ความเชื่อ ราม
ทั้งทัศนคติเดียวกัน เพ่ือร่วมกันปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของทีม 
 3) การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการความรู้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและ
แนวปฏิบัติ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ การประมวลความรู้ การเข้าถึงความรู้ ระบบ
จัดเก็บ และการน าองค์ความรู้ไปใช้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
 4) การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สภาวะที่ส่งผลให้การเรียนรู้
ของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประสบผลส าเร็จ เช่น สิ่งแวดล้อมเชิงบวก  ชุมชนกัลยาณมิตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะและศักยภาพพร้อมแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างทางกายภาพ และทรัพยากร 
 วรลักษณ์ ชูก าเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากแนวคิดของนักวิจัยหลายๆ ท่าน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อนการเป็น 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการก าหนดเป้าหมายร่วมกันในองค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ร่วมกันนั้นคือ  
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จ วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
 1.1 การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) การเชื่อมโยงให้เห็นภาพความส าเร็จ
ร่วมกัน 

    1.2 เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นเป้าหมายชีวิตของสมาชิกแต่ละคนในองค์กร 
ที่สัมพันธ์กับเป้าหมายร่วมกันในการสร้างชุมซนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายส าคัญ คือ การ พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

    1.3 คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเชื่อมโยงเป้าหมาย และเป้าหมายดังกล่าว 



18 
 

มีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงาน จนเชื่อมโยงเป็นความหมายของงานที่เกิดจากการ
ตระหนักรู้ของสมาชิกในองค์กร จนเกิดเป็นพันธะสัญญาร่วมกัน และท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 1.4 ภารกิจร่วม (Shared Mission) เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ 
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สิ่งส าคัญ คือการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเริ่ม
จากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองเพ่ือพัฒนาศิษย์ร่วมกันของครู 
  2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) เป็นการท างานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ 
คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ มีลักษณะ
การคิด การวางแผน ข้อตกลง การตัดสินใจ แนวปฏิบัติ การประเมินผล และการรับผิดชอบร่วมกัน 
  3. กาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership) ภาวะผู้น าร่วมในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมี 2 นัยส าคัญอยู่ 2 ลักษณะ คือ ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วม และกาวะผู้น าร่วมกันให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ขับเคลื่อนด้วยการน าร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วม เป็นผู้น าที่สามารถท าให้สมาชิกในองค์กรเกิด 
การเรียนรู้ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและวิชาชีพ จนสมาชิกเกิดภาวะผู้น าในตนเองและเป็นผู้น าร่วม
ขับเคลื่อนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลมาจากการเสริมพลังอ านาจจากผู้น าทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะการเป็นผู้น าที่เริ่มจากตนเองก่อนด้วยการลงมือท างานอย่างตระหนักรู้ และ  ใส่ใจกับผู้ร่วมงานทุก
คน จนท าให้ผู้ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับการท างานร่วมกันอย่างวิสัยทัศน์ร่วม ผู้น าที่จะสามารถ
สร้างให้เกิดการน าร่วมได้นั้น ควรมีลักษณะส าคัญคือ มีความสามารถในการลงมือท างานร่วมกัน การเข้าไปอยู่
ในความรู้สึกของผู้อ่ืน ได้ การตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      
การมีวิสัยทัศน์ การมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการเติบโตของผู้อ่ืน เป็นต้น 

   3.2 กาวะผู้น าร่วมกัน เป็นผู้น าร่วมกันของสมาชิกในองค์กรด้วยการกระจายอ านาจเพ่ิม
พลังอ านาจซึ่งกันและกัน ให้สมาชิกมีภาวะผู้น าเพ่ิมมากขึ้น จนเกิดเป็นผู้น าร่วมของครูในการขับเคลื่อน สู่การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยยึดหลักแนวทางบริหาร
จัดการร่วม การสนับสนุน การกระจายอ านาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู โดยครูเป็นผู้ลงมือกระท าเพ่ือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ ผู้น าร่วมจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่งเสริม ให้ครูสามารถ
แสดงออกด้วยความเต็มใจ 
  4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and development) การ
เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีจุดเน้นส าคัญ 2 ด้าน คือ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพ และการเรียนรู้เพ่ือจิตวิญญาณความเป็นครู รายละเอียดดังนี้ 
 4.1 การเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาวิชาชีพ อ้างถึงแนวคิดของ Dale (1969) แนวคิดกรวย
ประสบการณ์ (Cone of Experience) ยืนยันว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ได้มากท่ีสุด 
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 4.2 การเรียนรู้เพ่ือจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองจากข้างใน
หรือวุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยครูรู้จักตนเอง เพ่ือที่จะเข้าใจผู้เรียนที่มากกว่าความรู้ แต่
เรียนรู้ผู้เรียน ในความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อครูมีความเข้าใจในตนเองแล้ว จึงจะสามารถข้าใจ
ผู้เรียนได้ จนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยยืดผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 
  5. ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) มีลักษณะ ส าคัญคือ การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคน
ที่มุ่งเน้นความสุขทั้งการท างานและการอยู่ร่วมกัน มีลักษณะวัฒนธรรม แบบวัฒนธรรมเปิดเผย ที่ทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นของคนเองได้อย่างอิสระ มีความไว้วางใจ และเคารพซึ่งกันและกัน มีความเอ้ืออาทร 
เกื้อกูลกัน สมาชิกร่วมกันท างานแบบอุกิสตนเพื่อวิชาชีพ มีเจตคติทางบวกต่อการศึกษาและผู้เรียน 
  6. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure) โครงสร้างของการเป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ ต้องใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรแทนวัฒนธรรมแบบราชการ และเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
วิสัยทัศน์ การด าเนินการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน มีโครงสร้างการบริหารงาน ชุมชนแบบปกครองตนเอง เพ่ือลด
ความขัดแย้งระหว่างครูผู้สอนกับฝ่ายบริหาร มีการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้น
รูปแบบทีมงานเป็นหลัก จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เน้นความ
คล่องตัวในการด าเนินการจัดการกับเงื่อนไขความขัดแย้ง และมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ 

 3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางพฤติกรรม 
3.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

 3.1.1 ทฤษฎีทางจิตสังคม (Psychosocial Theory) 
      อีริคสัน (Erik H. Erikson) เป็นชาวเดนมาร์คที่เกิดในเยอรมัน  ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มจิต

วิเคราะห์ ผู้ให้ก าเนิดทฤษฎีจิตสังคม และได้ชื่อว่าเป็น Ego Psychologist เนื่องจากเชื่อว่าพัฒนาการของ
บุคคลเป็นผลจากการท างานของอีโก้ (Ego) อีริคสันกล่าวว่าการพัฒนาอีโก้เป็นการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนไป
ตลอดชีวิตของบุคคล และเป็นการพัฒนาลักษณะทางสรีระและสังคมไปพร้อมๆ กัน ระหว่างการพัฒนาจะเกิด
ภาวะวิกฤติ (Crisis) ซึ่ง เกิดได้ทั้งทางบวกและทางลบ ถ้าประสบความส าเร็จ (Ego Achievement) ก็จะได้ผล
ทางบวก เช่น ความไว้วางใจ (Trust) ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ในทางกลับกัน ถ้าล้มเหลว (Ego 
Damage) ก็จะเกิดผลทางลบ เช่น ความไม่ไว้วางใจ (Mistrust) ความละอาย (Shame) ความสงสัย (Doubt) อี
ริคสันแบ่งพัฒนาการของบุคคลเป็น 8 ขั้นตอน (นัสสรา หงส์ร่อน, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 Infancy : Sense of Trust Versus Mistrust  

 อายุระหว่างแรกเกิด - 2 ปี เป็นระยะที่ทารกพัฒนาความไว้วางใจ (Trust) แต่ถ้าพัฒนาการ 
ในระยะนี้ล้มเหลวจะเกิดความไม่ไว้วางใจ (Mistrust) 

 สิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีส าคัญของทารกในระยะนี้  คือ มารดา หรือผ้ที่ท าหน้าที่แทนมารดา  
  1.1 ความไว้วางใจ  เป็นผลจากการพัฒนาบุคลิกภาพในขั้นนี้ได้ส าเร็จ เป็นการเริ่มต้นของ

การมีบุคลิกภาพ ที่ดี มีความเชื่อมั่น มีความมั่นคงทางจิตใจ รู้สึกว่าโลกนี้ปลอดภัย ทารกจะพัฒนาความ
ไว้วางใจได้มากน้อย เพียงใดขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของมารดาหรือผู้ท าหน้าที่แทนมารดา เนื่องจากจะเป็นผู้ที่
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ตอบสนองความต้องการของ ทารกทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากการให้อาหารที่เพียงพอแก่ความต้องการ
ของร่างกายแล้ว ยังต้องให้ความ รัก ความอบอุ่น ความสนิทสนมคุ้นเคยอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง ทารกที่
สามารถพัฒนาความไว้วางใจได้ จะ เป็นพ้ืนฐานให้เขาได้พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง และยังพัฒนาการ
ยอมรับบุคคลอ่ืนเช่นเดียวกับการยอมรับ ตนเอง ความไว้วางใจตนเองที่ทารกพัฒนาได้ จะเป็นการเตรียม
ตนเองไว้ให้สามารถปรับตัวต่อความเครียดที่ เกิดขึ้น เช่น สามารถทนต่อสภาวะการณ์ถูกแยกจากมารดา 
(Separation Anxiety)  

  1.2 ความไม่ไว้วางใจ เป็นผลจากการพัฒนาบุคลิกภาพในขั้นนี้ล้มเหลว เนื่องจากมารดาไม่
สามารถสนอง ความต้องการของทารกทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มารดาไม่มีแบบแผนการเลี้ยงดูที่แน่นอน ให้
ความรักและ ตอบสนองความต้องการทางร่างกายไม่สม ่าเสมอทอดทิ้งทารก หย่านมเร็วเกินไป หรือเลี้ยงดูด้วย
ความรุนแรง ทารกจะเติบโตท่ามกลางความสงสัย ไม่แน่ใจ ว้าเหว่ มองโลกในแง่ร้าย รู้สึกว่าคนรอบข้างและ
สิ่งแวดล้อมไม่น่า ไว้ใจ และจะพัฒนาความรู้ สึกไม่ไว้วางใจ และไม่เชื่อถือในบุคคลอ่ืน ถ้าพัฒนาการของความ
ไม่ไว้วางใจรุนแรง มาก จะท าให้เกิดภาวะซึมเศร้า (Depression) และหวาดระแวง (Paranoid) ได ้ 

 ขั้นที่ 2 Early Childhood : Sense of Autonomy Versus Shame and Doubt  
 อายุระหว่าง 2 - 3 ปี เป็นระยะการพัฒนาการเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ถ้าพัฒนาการใน

ระยะนี้ ล้มเหลวจะเกิดความละอาย สงสัย และไม่แน่ใจ (Shame and Doubt)  
 สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญของเด็กยังคงเป็นมารดา หรือผู้ท าหน้าที่แทนมารดา  
  2.1 ความเป็นตัวของตัวเอง หรือความเป็นอิสระ ระยะนี้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

เจริญเติบโตขึ้น สามารถใช้ภาษาในการติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ ได้ รู้จักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เด็กจะเริ่มค้นหาและ
มีปฏิสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อม จะมีความภาคภูมิใจมากถ้าค้นพบสิ่งใหม่ๆ และค้นพบความสามารถของตนเอง 
เด็กจะชอบท าอะไร ด้วยตนเอง เช่น ตักอาหารรับประทานเอง ถ้าเด็กสามารถพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองได้
ส าเร็จ จะเป็นคนเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจ รู้จักการควบคุมตนเอง 
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่พ่ึงตนเองและเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้ ตลอดจนรู้จักสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน  

  2.2 ความละอาย สงสัย เป็นผลจากการพัฒนาบุคลิกภาพในขั้นนี้ล้มเหลว เนื่องจากเด็กไม่ได้
รับโอกาสที่จะทดลองความสามารถของตนเองโดยอิสระ โดยการกระตุ้นให้เด็กท ากิจกรรมที่เด็กยังไม่พร้อม
หรือ ในทางกลับกัน ห้ามเด็กท ากิจกรรมที่เขาสามารถท าด้ วยตนเองได้ ซึ่งเป็นการปิดโอกาสในการค้นคว้า 
ประสบการณ์รอบตัวของเด็ก เด็กจะสงสัยในความสามารถของตนเอง และเกิดความละอายที่ไม่สามารถท า 
กิจกรรมที่ถูกกระตุ้นให้ท าได้ส าเร็จ และจะพัฒนาลักษณะของการไม่กล้าลงมือท าอะไร ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่เป็น
ตัวของตัวเอง จะแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน และอาจพัฒนาเป็นพฤติกรรมย้ าคิดคิดย้ าท า 
(Obsessive compulsive) หรือหวาดระแวง (Paranoid) ได ้ 

 ขั้นที่ 3 Play Age : Sense of Initiative Versus Guilt  
 อายุระหว่าง 3 - 5 ปี เป็นระยะที่เด็กพัฒนาความคิดริเริ่ม (Initiative) ถ้าพัฒนาการในระยะนี้

ล้มเหลว เด็กจะเกิดความรู้สึกผิด (Guilt)  
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 สิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีส าคัญของเด็กในระยะนี้ คือ ครอบครัว 
   3.1 ความคิดริเริ่ม เป็นผลจากการพัฒนาทางบุคลิกภาพในขั้นนี้ได้ส าเร็จ ระยะนี้เด็กจะมี

ความ กระตือรือร้น ต้องการมีความรับผิดชอบ อยากมีของเป็ นของตนเอง เช่น ตุ๊กตา ของเล่น สัตว์เลี้ยง สนใจ
ในงาน กิจกรรมของผู้ใหญ่ มีการลอกเลียนแบบ ( Identification) การท างานหรือบุคลิกภาพของบุคคลที่เขา
ประทับใจ เลียนแบบบิดามารดาที่เป็นเพศเดียวกับตน บิดามารดาจะมีบทบาทส าคัญในการเป็นต้นแบบให้เด็ก
เลือก เลียนแบบบทบาททางเพศ ถ้าบิดามารดาไม่สามารถแสดงบทบาททางเพศที่เหมาะสม จะท าให้เด็กไม่
สามารถ พัฒนาเอกลักษณ์ทางเพศท่ีเหมาะสมได้  

  3.2 ความรู้สึกผิด เป็นผลจากพัฒนาการทางบุคลิกภาพในระยะนี้ล้มเหลว เกิดจากการที่บิดา
มารดาไม่ เปิดโอกาสให้เด็กได้ท าในสิ่งที่เขาต้องการด้วยตนเอง หรือบิดามารดาใช้วิธีลงโทษเมื่อเด็กท าผิดจาก
ความหวังของ ตน ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกผิด ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์จะชะงักลง ไม่กล้าแสดงออก 
เฉื่อยชา ชอบหลบ เลี่ยงไม่กล้าเข้าร่วมกลุ่ม ไม่มีความเป็นผู้น า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หวาดระแวง เก็บ
กดในเรื่องบทบาท ของตนเอง บางครั้งแสดงออกในรูปของการต้านสังคม  

 ขั้นที่ 4 School age : Sense of Industry Versus Inferiority  
 อายุระหว่าง 6 - 12 ปี เป็นระยะที่เด็กพัฒนาความอุตสาหะ หมั่นเพียร (Industry) ถ้าพัฒนาการ 

ในระยะนี้ล้มเหลวเด็กจะเกิดปมด้อย (Inferiority)  
 สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญของเด็กในระยะนี้ คือ บ้าน เพ่ือนบ้าน และโรงเรียน 
 ระยะนี้เด็กรู้จักความเป็นชาย - หญิง ของตนแล้ว ขณะเดียวกันก็เรียนรู้ทักษะทางภาษา และ

บทบาททางสังคม เพียงพอที่จะติดต่อสื่อความหมายกับคนทั่วไปได้คล่อง  
  4.1 ความอุตสาหะหม่ันเพียร เป็นผลจากการที่เด็กสามารถพัฒนาบุคลิกภาพในระยะนี้ได้

ส าเร็จ ระยะนี้ เด็กจะเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ รู้จักการให้และรับ มีความคิดเป็นเหตุผลมากขึ้น มีการยอมรับนับ
ถือซึ่งกันและกัน ท าให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีแรงขับในการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความ
อุตสาหะ หมั่นเพียร เด็กจะภูมิใจมากเม่ือสามารถกระท ากิจกรรมเป้าหมายได้ส าเร็จ  

  4.2 ความต ่าต้อย เป็นผลจากการพัฒนาการทางบุคลิกภาพในระยะนี้ล้มเหลว เนื่องจากเด็ก
ไม่สามารถ สนองความต้องการตามมาตรฐานตามที่บิดามารดาตั้งไว้ซึ่งเกิดจากการให้ท าในสิ่งที่ เกิน
ความสามารถ ได้รับการ ซ้ าเติมเมื่อท าความผิดพลาด ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นบ่อยๆ จะท าให้เด็กท้อแท้ ไม่
มั่นใจในความสามารถของตน ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกต ่าต้อย  

 ขั้นที่ 5 Adolescence : Sense of Identity Versus Identity Diffusion  
 อายุระหว่าง 12 - 17 ปี เป็นระยะของการพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ ( Identity) ของตน ถ้า

พัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลวเด็กจะเกิดความสับสนในเอกลักษณ์และบทบาท (Identity Diffusion) ของตนเอง  
 สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญของเด็กในระยะนี้ คือ กลุ่มเพื่อน และบุคคลที่ยึดถือเป็นแบบอย่าง  

  5.1 ความเป็นเอกลักษณ์ เป็นผลจากการที่เด็กสามารถพัฒนาบุคลิกภาพในระยะนี้ได้ส าเร็จ 
ระยะนี้เด็กจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมที่จะประเมินสิ่งต่างๆ รอบตัว อยากเป็นอิสระจากการควบคุม
ของบิดามารดา แต่จะยอมรับความคิดเห็นและท าตามแบบอย่างเพ่ือนในวัยเดียวกัน มีการตั้งกลุ่มเพ่ือนวัย
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เดียวกัน เรียนรู้บทบาท ทางเพศของตนเอง รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม มีการยึดมั่นในอุดมคติ รู้จักการเคารพ
สิทธิของผู้อื่น ท าให้เด็กสามารถวางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทที่ถูกก าหนดโดยเพศของเขา  

  5.2 ความสับสนในเอกลักษณ์และบทบาท  เป็นผลจากพัฒนาการทางบุคลิกภาพในระยะนี้
ล้มเหลว เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กต้องเผชิญกับการปรับตัวทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเนื่องจากเข้าสู่ระยะ
วัยรุ่น ต้อง ปรับตัวให้เข้ากับค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ ท าให้เกิดการสับสนทางความคิด และบทบาทของ
ตนเอง เกิดความ ขัดแย้งในจิตใจ หาเอกลักษณ์ของตนเองไม่ได้ ไม่มีความมั่นใจในตนเอง  

 ขั้นที่ 6 Young Adulthood : Sense of Intimacy Versus Isolation 
 อายุระหว่าง 17 - 21 ปี เป็นระยะพัฒนาความใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน (Intimacy) ถ้าพัฒนาการ

ระยะนี้ล้มเหลวจะเกิดภาวะเหงา โดดเดี่ยว (Isolation)  
 สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญในระยะนี้ คือ เพ่ือนสนิท และคูร่ัก 
  6.1 ความใกล้ชิด เป็นผลจากความส าเร็จของพัฒนาการบุคลิกภาพในระยะนี้  ในระยะนี้

บุคคลค้นพบ เอกลักษณ์ของตนเองแล้ว พร้อมที่จะสร้างสัมพันธภาพกับเพศตรงข้าม มีความไว้วางซึ่งกันและ
กัน รู้จักการสร้าง ความคุ้นเคยและปรับตัวเข้าหากัน รู้ จักการควบคุมตนเอง มีความสุขุมรอบคอบ รู้จักการเข้า
สังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีอิสระทางความคิดและการกระท า  

  6.2 ความเหงา โดดเดี่ยว เป็นผลจากความล้มเหลวของพัฒนาการทางบุคลิกภาพในระยะนี้ 
บุคคลที่ ประสบภาวะเช่นนี้ จะกลัวความสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง จึงท าตัวห่างจากสังคม หลีกเลี่ยงการ
ใกล้ชิด สนิทสนม หมกมุ่นอยู่กับตนเอง การติดต่อกับคนอ่ืนมักเป็นไปแบบผิวเผิน สนใจความต้องการของ
ตนเองมากกว่า ความต้องการของคนอ่ืน ไม่สามารถมอบและรับความรักที่แท้จริงได้ มีบุคลิกภาพที่เป็นปัญหา 
มีพฤติกรรมที ่สับสนไม่มีจุดหมาย เกิดภาวะโดดเดี่ยว อ้างว้าง  

 ขั้นที่ 7 Middle Adulthood: Sense of Generativity Versus Self- absorption 
(Stagnation) อายุระหว่าง 22 – 40 ปีเป็นระยะของการพัฒนาความต้องการส่งเสริมเลี้ยงดูผู้อื่น 
(Generativity) ถ้าล้มเหลวจะเกิดการหมกมุ่นอยู่กับตนเอง Self - Absorption or Stagnation  

 สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญของระยะนี้ คือ หน้าที่และความรับผิดชอบในครอบครัว  
  7.1 ความต้องการส่งเสริมเลี้ยงดูผู้อ่ืน ระยะนี้บุคคลจะสร้างหลักฐานและความมั่นคง มี

ความพยายาม ในการสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความภาคภูมิใจในบุตรหลาน อบรม
สั่งสอนคนรุ่นใหม่ ให้ด าเนินรอยตามสิ่งที่ดีงาม ผลิตและคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ส าหรับคนรุ่นต่อไป 

  7.2 การหมกมุ่นกับตนเอง เกิดขึน้เนื่องจากประสบกับความล้มเหลวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพในระยะนี้ บุคคลจะค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ ไม่ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ไม่
สามารถให้ความรักและ  การคุ้มครองแก่บุคคลอ่ืนได้ ค านึงถึงแต่ความต้องการของตนฝ่ ายเดียว หลงตนเอง 
ไม่สร้างหลักฐานเพ่ือความมั่นคง  
 ขั้นที่ 8 Maturity : Sense of Integrity Versus Despair  

 อายุระหว่าง 41 - 60 ปี เป็นระยะสุดท้ายของชีวิต บุคคลจะมองสิ่งที่ผ่านมาอย่างมีความสุข 
(Integrity) ถ้าพัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลวจะรู้สึกสิ้นหวัง (Despair)  
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 สิ่งแวดล้อมในระยะนี้ คือ บุคคลในวัยและสถานภาพเดียวกัน 
  8.1 การมองชีวิตที่ผ่านมาอย่างมีความสุข เมื่อมีการพัฒนาบุคลิกภาพในขั้นนี้  ้ได้ส าเร็จ 

บุคคลจะมีความ มั่นคงในชีวิตจิตใจ หรือมีบูรณภาพในตน มีความเชื่อในคุณค่าของตนเอง ทั้งอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต สามารถ รักษาความสมดุลของความต้องการของตนเองกับความเปน็จริงได้ ยอมรับในวงจรและ
แบบแผนของชีวิต ไม่กลัว ถ้าต้องตายจากโลกนี้ เนื่องจากตนเองได้ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้ว 

  8.2 ความสิ้นหวัง เกิดเนื่องจากความล้มเหลวของการพัฒนาบุคลิกภาพในระยะนี้ บุคคลจะ
หมดหวัง ทอดอาลัย โทษสิ่งต่างๆ ที่ท าให้ชีวิตล้มเหลว คิดถึงอดีตที่ผ่านมาด้วยความหดหู่ รู้ สึกสายเกินไปที่จะ
เริ่มต้นใหม ่แสดงออกด้วยการโกรธ กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวตาย  

 จากทฤษฎีของอีริคสัน จะเห็นได้ว่าแบ่งพัฒนาการของบุคลิกภาพในแต่ละขั้นตอนออกเป็นสอง
ด้าน คือ ด้านความส าเร็จ และความล้มเหลว ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลจะต้องมี
ความสมดุลในทั้งสองด้าน เช่น ในระยะแรก คือ Infancy เด็กจะต้องเรียนรู้ความสมดุลระหว่างความไว้วางใจ 
และไม่ไว้วางใจ ถ้าเด็กพัฒนาแต่ความไว้วางใจเพียงด้านเดียวเด็กก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดีไปหมด ท าให้
ไม่สามารถเรียนรู้ ได้ว่าอะไรที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเขาได้ แต่ถ้าเด็กพัฒนาแต่ความไม่ไว้วางใจเพียงด้านเดียว 
เขาก็จะมีแต่ความหวาดระแวง ท าให้การด าเนินชีวิตของเขาเป็ ไปอย่างทุกข์ทรมาน เป็นต้น ดังนั้น พัฒนาทาง
บุคลิกภาพของบุคคลจ าเป็นที่จะต้องมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมในแต่ละขัน้ตอนด้วย 

 
 3.2 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน 
 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน ถูกสร้างขึ้นมาโดยอลัเบิร์ต แบนดูรา ซึ่งเขาได้ พัฒนามาจาก 

ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social cognitive theory) ที่มีทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นพ้ืนฐาน  แบนดูรา เชื่อว่า       
การที่พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เป็นผลมาจาก สภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว หากแต่มีผลมา
จากกระบวนการทางปัญญาด้วย กล่าวคือ ถ้ากระบวนการทางปัญญาเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคคลก็จะ
เปลี่ยนไปด้วยซึ่งการรับรู้ความสามารถ ของตน เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญา 
(ประทีป จินงี่, 2540) Bandura (1986) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคลเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 
องค์ประกอบ ได้แก่พฤติกรรม การรู้คิดและองค์ประกอบส่วนบุคคล และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 
องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การรู้คิดและองค์ประกอบส่วนบุคคล และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  
             (Bandura, 1986) 
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   เพ่ือให้เข้าใจชัดเจนจึงขอแยกกล่าวปฏิสัมพันธ์ทีละคู่ ดังนี้ 
    1. ระหว่าง P           B  เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล ได้แก่ ความคิด ความคาดหวัง ความเชื่อ 

ความรู้สึก  การรับรู้ตนอง เป้าหมาย ความตั้งใจกับพฤติกรรม ปัจจัยตังกล่าวก าหนดว่าจะแสดงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางใด ในขณะเตียวกันพฤติกรรมก็เป็นตัวก าหนดปัจจัยภายในตัวบุคคลด้วยคือ ตอบสนองความรู้สึก เช่น 
บุคคลคิดว่าการดูทีวีรายการเกมโชว์ให้ความบันเทิงแก่ตน และรู้สึกอยากดูรายการตังกล่าว จึงเปิดรายการเกม
โซว์ การเปิดทีวีจึงเป็นการสนองอารมณ์และความรู้สึกด้วย 

2. ระหว่าง   E           P  เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและตัวบุคคล สิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะ
เป็นสื่อ ข้อความหรือตัวแบบจะกระตุ้นความคิด ความคาดหวัง ความรู้สึก การรับรู้ตนองและลักษณะอ่ืนๆ ของ
บุคคล โดยผ่านตัวแบบการอบรมสั่งสอนหรือการชักจูงทางสังคม ในขณะเดียวกันบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ภายในต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น รายการทีวีจะกระตุ้นให้บุคคลรับรู้ว่ามีประโยชน์และท าให้เกิดความอยากดู เกิด
การวางแผนที่จะดูและเลือกรายการทีวี แม้ว่ารายการทีวีต่างๆ มีให้คนดูเหมือนกันหมด แต่บุคคลก็จะเลือกดู
ทีวีเมื่อไร โปรแกรมไหนก็ได้ การเลือกรายการทีวีก็จะจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความชอบตน 

3. ระหว่าง B          E   เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม นั่นคือ พฤติกรรม
จะเปลี่ยนเงือ่นไขสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจะเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย เช่น จากตัวอย่างช้าง
ต้น  บุคคลจะเปลี่ยนรายการทีวี (สิ่งแวดล้อม) ตามความชอบ เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนก็จะท าให้พฤติกรรม
เปลี่ยนไปด้วย 

 การอธิบายปัจจัย 3 ด้าน ซึ่งเป็นตัวก าหนดซึ่งกันและกันแต่ละตัวมีอิทธิพลไม่เท่ากัน และอาจจะ
เกิดข้ึนไม่พร้อมกัน  

 Bandura (1986 อ้างถึงใน วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2542) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตน 
เป็นการตัดสินใจของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนที่จะจัดการระบบและกระท าพฤติกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนนั้นมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจของบุคคลที่จะเลือก
กระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยเกี่ยวกับการคาดหวัง 2 ประการ คือความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง (Efficacy expectation) และ ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น  (Outcome 
expectation) ซึ่งความคาดหวังในความสามารถของตนเองนั้น เป็นการประมาณความสามารถของตนเองว่า
สามารถท าพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ ผลลัพธ์ที่ต้องการได้หรือไม่ ส่วนความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นนั้น 
คือ การประมาณความสามารถของตนเอง พฤติกรรมที่ท าจะน าไปสู่ผลลัพธ์เช่นไร หลังจากได้ท าพฤติกรรมนั้น 
(Bandura, 1977 อ้างถึงใน พรสุข หุ่นนิรันดร,์ 2545)  

 การรับรู้ความสามารถของตนนั้น มีอิทธิพลต่อการการก ากับพฤติกรรมมนุษย์โดยผ่านการท างาน
ร่วมกันขององค์ประกอบ 4 ประการ (วิลาสลักษณ์ ชัววัลล,ี 2542, หน้า 31-32 อ้างอิงจาก Bandura, 1997,     
p. 3) ได้แก่ 

  1. กระบวนการรู้คิด (Cognitive process) การรับรู้ความสามารถของตนนั้น ส่งผลต่อ 
แบบแผนการคิดที่จะส่งเสริม หรือบั่นทอนการปฏิบัติพฤติกรรมได้ โดยบุคคลจะตีความสถานการณ์หรือ
คาดการณ์ในอนาคตอย่างไร ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตน ซึ่งบุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนเองสูง
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จะมองสถานการณ์ที่ประสบอยู่ว่าเป็นโอกาส และมองภาพความส าเร็จให้เป็นสิ่งน าทางการกระท าของเขา ส่วน
คนที่รับรู้ความสามารถของตนเองต่ าจะคิดในทางลบ มองเห็นแต่ความล้มเหลวในอนาคต และเป็นการท าลาย
แรงจูงใจและผลการปฏิบัติพฤติกรรมของตนเอง 

 2. กระบวนการจูงใจ(Motivational process) มีพ้ืนฐานมาจากกระบวนการคิดซึ่งเป็น 
พ้ืนฐานของการจูงใจ เนื่องจากบุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะตั้งเป้าหมายไว้สูง ก็จะมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติพฤติกรรมได้ดี 

3. กระบวนการด้านความรู้สึก(Affective process)  การรับรู้ความสามารถของตน จะ 
ส่งผลต่อประสบการณ์ทางอารมณ์โดยผ่นาการควบคุมตนเอง 3 ด้าน  ได้แก่  ด้านการคิด โดยการรับรู้
ความสามารถของตนจะมีอิทธิพลต่อความสนใจและการตีความเหตุการณ์ในชีวิตที่อาจ  ให้ความรู้สึกทางบวก
หรือทางลบ และรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมความคิดทางลบที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ด้วย การรับรู้ ความสามารถ
ของตนจะส่งเสริมการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เพ่ือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ได้ และด้านความรู้สึกที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ว่าตนสามารถท าให้สภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ดีของตนดีขึ้นได้
หรือไม ่

4. กระบวนการเลือก (Selection process) บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกปฏิบัติกิจกรรมและ 
เลือกสิ่งแวดล้อมที่แน่ใจว่าตนเองสามารถจัดการได้และหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสภาพการณ์ท่ีเชื่อว่าเกิน
ความสามารถ ผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะเลือกกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ 

แบนดูรา ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการรบัรู้ความสามารถของตนว่า สามารถพัฒนาได้จาก  
4 แหล่งดังนี้ (Bandura, 1977 อ้างถึงใน พรสุข หุ่นนิรันดร์, 2545)  

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (Mastery experience) ซ่ึง  
Bandura เชื่อว่า เป็นวิธีการที่มีระสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เนื่องจาก
เป็นประสบการณ์โดยตรง จะท าให้บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเอง รับรู้ว่าตนมีความสามารถ และพยายามใช้
ทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ การที่บุคคลกระท า และประสบ
ความส าเร็จด้วยตนเองหลาย ๆ ครั้ง จะส่งผลให้บุคคลรับรู้ในความสามารถตนเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองควรมีการส่งเสริมให้บุคคลมมีการฝึกทักษะอย่างเพียงพอที่จะท าให้
ประสบความส าเร็จได้พร้อม ๆ กับการท าให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะกระท ากิจกรรมนั้น ๆ ได้ 
เพ่ือที่จะได้ใช้ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะในขณะเดียวกันประสบการณ์จาก
ความล้มเหลวก็จะเป็นตัวลดความเชื่อในความสามารถของตนเองได้ด้วยเช่นกัน 

  2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious experiences) การใช้ “ตัวแบบ” 
(Model) จากตัวแบบที่ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวจากการกระท าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีผลต่อการ
รับรู้ความสามารถของผู้สังเกตในเรื่องนั้น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าตัวแบบนั้นมีลักษณะหรืออยู่ใน
สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับผู้สังเกตมากเท่าไร ก็ยิ่งมีอิทธิพลมากขึ้น การที่ได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่ มี
ความซับซ้อนและได้รับผลลัพธ์ที่พึงพอใจก็จะท าให้ผู้สังเกตรู้สึกว่าเขาก็สามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ด้วย 
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ถ้าเขาพยายามจริงจังและไม่ย่อท้อ  Bandura จึงมี ความเชื่อว่าคนเราส่วนใหญ่นั้นจะต้องผ่านการเรียนรู้ โดย
การสังเกตพฤติกรรมจากผู้อื่นมาแทบทั้งสิ้น 

3. การใช้ค าพูดชักจูง (Verbal persuation) เป็นการพูดชักจูงให้เชื่อในความสามารถของ 
ตนเอง บอกว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ วิธีการดังกล่าวนั้นค่อนข้างใช้ง่ายและใช้กัน
ทั่วไป ซึ่งถ้าจะให้ได้ผลควรจะใช้ร่วมกับการท าให้บุคคลมมีประสบการณ์ของความส าเร็จพ้อมทั้งการใช้ค าพูด
ชักจูงร่วมกันก็จะได้ผลดีในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน 

4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional arousal) การกระตุ้นทางอารมณม์ีผลต่อการรับรู้  
ความสามารถของตน บุคคลที่ถูกกระตุ้นอารมณ์ทางลบจะน าไปสู่การรับรู้ความสามารถของตนลดลง และถ้า
อารมณ์ลักษณะดงักล่าวเกิดมากขึ้นก็จะท าให้บุคคลไมม่สามารถที่จะแสดงออกได้ดี ซึ่งน าไปสู่ประสบการณ์ของ
ความล้มเหลว และท าให้การรับรู้กับความสามารถของตนต่ าลงไปอีก ถ้าบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูก
กระตุ้นทางอารมณ์ได้จะท าให้การรับรู้ความสามารถของตนดีขึ้นอันจะท าให้การแสดงออกถึงความสามารถดี
ขึ้นด้วย 

 3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบคลาสสิก (Classical Conditioning) 
 เป็นการเรียนรู้ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า และปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้าที่ว่านี้ เป็น สิ่งเร้า 
ภายนอกทีม่ากระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรมที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ  เพราะพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง
รู้ตัวทั้งหมด เช่น ถ้าคนเอามือไปถูกเตาร้อนๆ ก็จะหดมืออย่างรวดเร็ว เป็นปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนี้ ไม่ได้เกิด
จากการเรียนรู้ แต่มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ สิ่งเร้าที่มากระตุ้นไม่ได้เป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข  แต่มันจะเป็นไป
โดยอัตโนมัติ สิ่งเราที่มากระตุ้นไม่ได้เป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (Uncondition Stimulus) ดังนั้น เมื่อน าสิ่งเร้า
ใหม่มาควบคู่กับสิ่งเร้าซึ่งท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาสะท้อน 
(Unconditioned Response) สิ่งเร้าใหม่ที่มีความเป็นกลางจะท า ให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกวางเงื่อนไขได้ ดังเช่น
การทดลองสั่นกระดิ่งให้สุนัขฟัง สุนัขจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่อาจท านายได้ (อาจเฉยๆ หรือกระดิกทาง 
ฯลฯ) เมื่อเอาผงเนื้อใส่ปากสุนัข สุนัขจะน้ าลายไหล ต่อมาเมื่อท าการทดลองโดยสั่นกระดิ่ง (สิ่งเร้าที่เป็นกลาง) 
แล้วเอาผงเนื้อซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อน (Uncondition Stimulus) ใส่ปากสุนัข โดยท าซ้ าๆ ใน
เวลาที่ไกล้ชิดติดกันหลายๆ ครั้ง ในระยะหลังเมื่อสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวสุนัขจะน้ าลายไหล เพราะเกิดการ
เรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างเสียงกระดิ่งกับอาหาร นั่นคือแต่เติมน้ าลายของสุนัขไม่ไหลเมื่อได้ยินสียงกระดิ่ง แต่
เมื่อน าเสียงกระดิ่งไปควบคู่กับผงเนื้อน้ าลายสุนัขจะไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งอย่างเดียวในเวลาต่อมา เขียนเป็น
ไดอะแกรมได้ดังนี้ 
 

สั่นกระดิง    ปฏิกิริยาตอบสนองที่ท านายไม่ได้ 
    (cs)     (no predictable) 

 
  ผงเนื้อ     น้ าลายไหล 
  (ucs)     (ucr) 
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สั่นกระดิง 
  (cs) 

จับคู ่
  ผงเนื้อ     น้ าลายไหล 
  (ucs)     (ucr) 
 
สั่นกระดิง    น้ าลายไหล 
  (cs)     (ucr) 
 

 จากไดอะแกรมจะเห็นว่าเสียงของกระดิ่ง ในตอนแรกเป็นสิ่งเร้าที่เป็นกลาง (cs) โดยเราไม่ทราบ
ว่าสุนัขจะตอบสนองต่อเสียงกระดิ่งในลักษณะใด ต่อมาเมื่อเอาผงเนื้อใส่ปากสุนัขควบคู่กับเสียงกระดิ่งในเวลาที่
ซ้ ากันหลายๆ ครั้ง กระดิ่งจะกลายเป็น "สิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข” (Conditioned Stimulus) หมายความว่า 
สุนัขเกิดการเรียนรู้ว่า เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งจะได้กินเนื้อ การที่สุนัขน้ าลายไหลในครั้งหลังๆ จึงเป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไซ(Conditioned Response) 

 3.4 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระท า (Operant  Conditioning)  
 เป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระท า  เป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 

ซึ่งเน้นการกระท าทีบุ่คคลต้องลงมือกระท าเอง (Emitted Behaviaor) สกินเนอร์ เชื่อว่า พฤติกรรมเกิดร่วมกัน
ระหว่างตัวผู้แสดงพฤติกรม (Genetic Endowment) และเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมในรูปผลกรรม 
(Consequences) ท าให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า พฤติกรมที่เกิดข้ึนเอง (Emitted Response) ซึ่งผู้แสดง
พฤติกรรมแสคงเอง และพฤติกรรมดังกล่าวถูกควบคุมโดยผลกรรมนั้น รูปแบบการเกิดพฤติกรรมมีดังนี้ 

 
  Sd   R   SI 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบของการเกิดพฤติกรรมตามแนวคิดของสกินเนอร์ 
 

 จากภาพที่ 3 อธิบายได้ว่า สัญญาณสิ่งแวดล้อม (Sd) จัดโอกาสให้บุคคลแสดงพฤติกรรม (R) และ
เกิดผลกรรมหลังพฤติกรรม (SI) ผลกรรมจะควบคุมพฤติกรรมนั้นๆ ค าตอบคือ สาเหตุของพฤติกรรมคือ เงื่อนไข
สิ่งเร้า ดังนั้น พฤติกรรมจึงเกิดจากเงื่อนไขสิ่งเร้าที่ชี้น าให้เกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกควบคุม
และถูกปรับโดยสิ่งเร้าซึ่งเป็นแรงเสริมที่เกิดหลังพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม สกินนอร์  ก็มิได้ปฏิเสธสิ่งที่อยู่ในตัว
คน (inner events) ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรม แต่เขาให้ความส าคัญกับสิ่งเร้าภายนอกที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
มากกว่าสิ่งเร้าภายใน (Bandura. 100) ดังนั้นพฤติกรรมจะถูกควบคุมโดยสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
อย่างอัตโนมัติ นั่นคือ สิ่งเร้าที่เป็นแรงเสริมนั่นเอง พฤติกรรมในที่นี้เรียกว่า พฤติกรรมตอบสนองหรือปฏิกิริยา
ตอบสนอง (Response) 

 ปฏิกริิยาตอบสนองในที่นี้หมายถึง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน       
วัดได้นับได้ เช่น พูดจาสุภาพ นั่งกับที่ พูดชัดเจน ฯลฯ สิ่งเร้าที่เป็นแรงเสริมหรือรางวัลอาจจะเป็นสิ่งของ ค าชม
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ชยหรือสัญลักษณ์ การให้สิ่งเราดังกล่าว ควรให้ทันทีทีเ่กิดพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ พฤติกรรมที่พึงประสงค์จะ
เพ่ิมข้ึน ส่วนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ พูดจาหยาบคาย ลุกจากที่ พูดไม่ชัด ฯลฯ จะไม่ได้รับความสนใจ 
พฤติกรรมดังกล่าวก็จะลดลงและหายไปในที่สุด 

  
3.2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  

  3.2.1. แรงจูงใจ 
    3.2.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ  

  “แรงจูงใจ” มาจากค ากิริยาในภาษาละตินว่า  “Movere” ซึ่งมีความหมายตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “to  move”  อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือชักน าให้บุคคลเกิดการกระท าหรือ
ปฏิบัติการ (To move a person  to  a course of action)  ดังนั้นแรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมากในทุก ๆ 
วงการ 

   โลเวลล์  (Lovell, 1980: 109)  ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการที่ชักน า 
โน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายาม  เพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ 

  ไมเคิล  คอมแจน  (Domjan, 1996: 199)  อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิม
พฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจจะกระท าพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการแรงจูงใจทางสังคมเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมให้แสดงออกตามสถานการณ์และสภาวะทาง
สังคมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคมตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ตนเองในการอยู่ในสังคม  ตัวอย่างของแรงจูงใจทางสังคมเช่นความต้องการชื่อเสียงมีสมาคมพวกพ้องต้องการ
ความผูกพันการยอมรับความต้องการมีอ านาจความส าเร็จในงานที่ท า 

  3.2.1.2 ลักษณะของแรงจูงใจ 
     แรงจูงใจของมนุษย์มีมากมายหลายอย่าง เราถูกจูงใจให้มีการกระท าหรือพฤติกรรมหลาย

รูปแบบเพ่ือหาน้ าและอาหารมาดื่มกิน สนองความต้องการทางกาย แต่ยังมีความต้องการมากกว่านั้น เช่น 
ต้องการความส าเร็จ ต้องการเงิน ค าชมเชย อ านาจ และในฐานะท่ีเป็นสัตว์สังคม คนยังต้องการมีอารมณ์ผูกพัน
และอยู่รวมกลุ่มกับผู้อื่น แรงจูงใจ จึงเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

3,1.2.1 แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดัน 
จากภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ 
ความต้องการ ฯลฯ สิ่งต่างๆ ดังกล่าวมาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานที่เห็นคุณค่า
ของงาน มองว่าองค์การคือสถานที่ให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การ กระท า การต่างๆ 
ให้องค์การเจริญก้าวหน้า หรือในกรณีที่บ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาของเศรษฐกิจขาลง 
องค์การจ านวนมากอยู่ในภาวะขาดทุน ไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทน แต่ด้วยความผูกพัน เห็นใจกันและกัน ทั้ง
เจ้าของกิจการ และพนักงานต่างร่วมกัน ค้าขายอาหารเล็กๆ น้อยๆ ทั้งประเภทแซนวิช ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ เพียง
เพ่ือ ให้มีรายได้ ประทังกันไปทั้งผู้บริหารและลูกน้อง และในภาวะดังกล่าวนี้จะเห็นว่า พนักงานหลายราย ที่ไม่
ทิ้งเจ้านาย ทั้งเต็มใจไปท างานวันหยุดโดยไม่มีค่าตอบแทน ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นไปโดย เนื่องจาก
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ความรู้สึก หรือเจตคติที่ดีต่อเจ้าของกิจการ หรือด้วยความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขององค์การ มิใช่
เพราะ เกรงจะถูกไล่ออกหรือไม่มีที่ไป ก็กล่าวได้ว่า เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน 

3.1.2..2 แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดัน 
ภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง ค าชม การได้รับ
การยอมรับ ยกย่อง ฯลฯ แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะ แสดงพฤติกรรม เพ่ือ ตอบสนอง
สิ่งจูงใจดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่ต้องการรางวัล ต้องการเกียรติ ชื่อเสียง ค าชม การยกย่อง การได้รับ การ
ยอมรับ ฯลฯ ตัวอย่างแรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น การที่คนงาน ท างานเพียง เพ่ือแลกกับ 
ค่าตอบแทน หรือเงินเดือน  การแสดงความขยันตั้งใจท างานเพียง เพ่ือให้หัวหน้างานมองเห็นแล้ว ได้ความดี
ความชอบ เป็นต้น 

 3.1.3 แรงจูงใจกับการเรียนการสอน 
       ในการเรียนการสอนนั้น สิ่งส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งก็คือ ส่งเสริมให้เด็กเกิดมีแรงจูงใจข้ึน   

 ถ้าสามารถท าได้ควรส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจภายใน แต่แรงจูงใจภายในนั้นปลูกฝังได้ยาก ครูทั่วไปจึงมักใช้
แรงจูงใจภายนอกเข้าช่วย แรงจูงใจภายนอกที่ครูใช้อยู่เป็นประจ า มีดังนี้ 

           3.1.3.1 รางวัล  การให้รางวัลมีหลายอย่าง   เช่น ให้รางวัลเป็นของ การให้
เครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี เช่น ให้ดาว หรือให้ เกียร ติบางอย่าง หรือให้สิทธิ พิเศษ
บางอย่าง   การให้รางวัลนี้ครูแทบทุกคนปฏิบัติกันอยู่ และเมื่อให้รางวัลไปแล้ว เด็กรู้สึกตื่นเต้นและเรียนดีขึ้น 
แต่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาบางท่านไม่เห็นด้วยกับการให้รางวัล โดยกล่าวว่า การให้รางวัลนั้นมีทางท าให้
เด็กเรียนเพ่ือเอารางวัล มากกว่าเรียนเพ่ือให้เกิดความรู้จริง ๆ ถ้าครูให้รางวัลบ่อยเกินไป นอกจากนี้เมื่อเด็ก
ได้รับรางวัลไปแล้ว จะไม่ท าให้เด็กกระตือรือร้นอย่างเดิมอีก 
   3.1.3.2 ความส าเร็จในการเรียน การที่เด็กได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้นจากการ
เรียน  ก็เป็นแรงจูงใจให้เด็กเรียนดีขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ดีครูต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย นั่น
คือ ครูต้องจัดการสอนให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของเด็กทุกคน เพ่ือให้เด็กแต่ละคนได้รับความส าเร็จ
ตามระดับของตน การสอนที่เราท ากันเป็นปกตินั้น ได้แก่การสอนตามแบบกลางๆ ซึ่งไม่พยายามปรับบทเรียน
ให้เข้ากับเด็กทุกระดับ ซึ่งอาจจะท าให้เด็กที่เรียนเก่ง เบื่อหน่าย เพราะเรื่องที่สอนนั้นง่ายเกินไป คนปานกลาง
อาจสนุก ส่วนเด็กอ่อนอาจจะเรียนไม่ทัน เพราะครูสอนเร็วเกินไป 
   3.1.3.3 การยกย่องชมเชย ค าชมที่เหมาะกับโอกาสและเหมาะสมกับการกระท า
ของผู้เรียนย่อมเป็นแรง จูงใจให้แก่เด็กเป็นอย่างดี แต่ถ้าครูชมอย่างไม่จริงใจ และเด็กรู้กันทั่วไปว่า ค าชมเชย
ของครูไม่มีความหมายพิเศษเด็กจะไม่เอาใจใส่ต่อค าชมเชยนั้น ครูไม่ควรใช้ค าชมพร่ าเพรื่อส าหรับเด็กที่เรียน
อ่อนนั้น แม้เรียนดีขึ้นเพียงเล็กน้อย เราก็ควรชมเชย ส่วนเด็กเรียนเก่ง จะชมก็ต่อเมื่อท างานยากๆ ได้ส าเร็จ ค า
ชมของครูจึงจะมีค่าส าหรับเด็กทุกคน ในแง่ของจิตวิทยามีผู้พบแล้วว่า การชมเชยเด็กที่เก็บตัวมักได้ผลดีในการ
จูงใจกว่าการชมเด็กเปิดเผย และการชมเด็กเก่งมากๆ มักได้ผลน้อยกว่าการชมเด็กอ่อน 

        3.1.3.4 การต าหนิ การต าหนิก็เหมือนกับการชมเชย ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บุคคล ถ้าครูต าหนิเด็กเรียนอ่อนมากๆ  ค าต าหนินั้นจะไม่มีผลในการสร้างแรงจูงใจ ถ้าต าหนิเด็กเรียนเก่งให้
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ตรงกับข้อบกพร่องของเด็ก ค าต าหนิของครูจะมีผลดีมาก แต่เท่าที่เราปฏิบัติกันอยู่นั้นเรามักท าตรงข้ามกับค า
กล่าวนี้ คือเราชอบต าหนิเด็กเรียนอ่อนและยกย่องเด็กเรียนเก่ง ครูไม่ควรต าหนิเด็กโดยไม่มีหลักฐาน และต้อง
ให้เด็กรู้ว่าตนควรแก้ไขอย่างไร 

   3.1.3.5. การแข่งขัน การแข่งขันในการเรียน ถ้าเป็นไปในท านองเป็นมิตรก็เป็นการ
จูงใจในการเรียนที่ดี อย่างหนึ่ง ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กแข่งขันหลาย ๆ ทาง การแข่งขัน นักจิตวิทยาแบ่ง
ออกเป็น 3 วิธีคือ 
               วิธีที่ 1 แข่งขันระหว่างผู้เรียนทั้งหมด 
               วิธีที่ 2 แข่งขันระหว่าง หมู่ต่อหมู่ 
               วิธีที่ 3 แข่งขันกับตนเอง 

       3.1.3.6 ความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือก็นับเป็นแรงจูงใจในการเรียนที่ดีอย่างหนึ่ง 
ตามปกติเด็กย่อมมีความต้องการฐานะทางสังคม และความต้องการความรักอยู่แล้วความช่วยเหลือเป็นการ
สนับสนุนให้เด็กสนองความต้องการทั้งสองอย่างนี้ได้เป็นอย่างดี  

   3.1.3.7 การรู้จักความก้าวหน้าของตน การรู้จักความก้าวหน้าของตน ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับความส าเร็จ แต่การที่เด็กจะทราบถึงความก้าวหน้าของคนนั้นต้องอาศัยการบอกกล่าวของครู  ถ้า
เด็กทราบความก้าวหน้าของตนอยู่เสมอ เด็กจะมีก าลังใจที่จะเรียนมากข้ึน 

   3.1.3.8 การรู้จักวัตถุประสงค์ของการเรียนการทราบวัตถุประสงค์ของการเรียน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะท าให้เด็กเข้าใจแนวการเรียนได้ดีขึ้น และจะท าให้เด็กมีแรงจูงใจมากขึ้น วัตถุประสงค์ที่เด็ก
ควรทราบมีทั้งจุดประสงค์ในระยะใกล้ และจุดประสงค์ในระยะไกล จุดประสงค์ในระยะใกล้ได้แก่ประโยชน์
ปัจจุบันของการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วนวัตถุประสงค์ในระยะไกลได้แก่การเรียนในอนาคตของเด็กเอง  

  3.2.2 เจตคติ 
  3.2.2.1 ความหมายและประเภทของเจตคติ 

  อัลพอร์ท (Allport อ้างถึงในนวลศิริ เปาโรหิต, 2545 : 125) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า 
 เป็นสภาวะของความพร้อมทางจิตใจซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนี้เป็นแรงที่ก าหนดทิศทาง
ของปฏิกริิยาระหว่างบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของและ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เจตคติจึงก่อรูปได้ดังนี้ 
              1. เกิดจากการเรียนรู้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในสังคม 
              2. การสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง 
              3. ประสบการณ์ท่ีได้รับจากเดิม มีทั้งทางบวกและลบ จะส่งผลถึงเจตคติต่อสิ่งใหม่ที่ 
คล้ายคลึงกัน 
              4. การเลียนแบบบุคคลที่ตนเองให้ความส าคัญ และรับเอาเจตคตินั้นมาเป็นของตน 

     เบลกินและสกายเดล (Belkin and Skydell อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2549 : 58)  
ให้ความส าคัญของเจตคติว่า เป็นแนวโน้มที่บุคคลจะตอบสนองในทางที่พอใจหรือไม่พอใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
เจตคติจึงมีความหมายสรุปได้ดังนี้ 
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            1. ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลังจากท่ีบุคคลได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น ความรู้สึก
นี้จึงแบ่งเป็น  3 ลักษณะ คือ 
                 1.1 ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบและ
สนับสนุน 
                 1.2 ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกในลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบและไม่
สนับสนุน 
                 1.3 ความรู้สึกท่ีเป็นกลางคือไม่มีความรู้สึกใด ๆ 

2. บุคคลแสดงความรู้สึกทางด้านพฤติกรรม ซึ่งแบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ลักษณะ คือ 
          2.1 พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ มีการกล่าวถึง สนับสนุน ท่าทางหน้าตา 

บ่งบอก ความพึงพอใจ 
                 2.2 พฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่สังเกตไม่ได้ ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่แสดงออก เจตคติ
แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
                        1. เจตคติในด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Attitude) 

   2. เจตคติทางปัญญา (Intellectual Attitude) 
                        3. เจตคติทางการกระท า (Action-oriented Attitude) 
                        4. เจตคติทางด้านความสมดุล (Balanced Attitude)             

              5. เจตคติในการป้องกันตัวเอง (Ego-defensive Attitude) 
 3.2.2.2 การเกิดและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ เจตคติเกิดจากการมีประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม หากประสบการณ์ที่เราได้รับเพ่ิมเติมแตกต่างจากประสบการณ์เดิม เราก็อาจเปลี่ยนแปลงเจตคติได้ 
การเปลี่ยนแปลงเจตคติมี 2 ทาง 
              1. การเปลี่ยนแปลงในทางเดียวกัน (Congruent Change) หมายถึง เจตคติเดิมของบุคคลที่
เป็นไปในทางบวกจะเพิ่มมากขึ้นในทางบวก แต่ถ้าเจตคติเป็นไปทางลบก็เพ่ิมมากข้ึนในทางลบด้วย 
              2. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง (Incongruent Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
เดิมของบุคคลที่เป็นไปในทางบวกจะลดลงและไปเพ่ิมทางลบ 
        3.2.2.3 หลักการของการเปลี่ยนแปลงเจตคติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน  
หรือการเปลี่ยนแปลงไป คนละทางนั้น การเปลี่ยนแปลงเจตคติเก่ียวข้องกับปัจจัยต่อไปนี้ 
              1. ความสุดขีด (Extremeness) เจตคติที่อยู่ปลายสุดเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าเจตคติที่ไม่
รุนแรงนัก เช่น ความรักท่ีสุดและความเกลียดที่สุดเปลี่ยนแปลงยากกว่าความรักและความเกลียดที่ไม่มากนัก 
             2. ความซับซ้อน (Multicomplexity) เจตคติที่เกิดจากสาเหตุเดียวกันเปลี่ยนได้ง่ายกว่า
เกิดจากหลาย ๆ สาเหตุ 
             3. ความคงที่ (Consistency) เจตคติที่มีลักษณะคงท่ีมาก หมายถึงเจตคติท่ีเป็นความเชื่อฝัง
ใจ เปลี่ยนแปลงยากกว่าเจตคติทั่วไป 
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             4. ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง (Interconnectedness) เจตคติที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะที่เป็นไปในทางเดียวกันเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าเจตคติที่มีความสัมพันธ์ไปในทางตรงกันข้าม 
             5. ความแข็งแกร่งและจ านวนความต้องการ (Strong and Number of Wants 
Served) หมายถึง เจตคติที่มีความจ าเป็นและความต้องการในระดับสูง เปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าเจตคติที่ไม่
แข็งแกร่งและไม่อยู่ในความต้องการ 

   6. ความเกี่ยวเนื่องกับค่านิยม (Centrality of Related Values) เจตคติหลายเรื่อง
เกี่ยวเนื่องจากค่านิยมความเชื่อว่าค่านิยมนั้นดีน่าปรารถนา และเจตคติสืบเนื่องจากค่านิยม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก 

 3.2.2.3 คุณลักษณะของเจตคติ  เจตคติมีคุณลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
              1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์ สิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัวบุคคล 
            2. เจตคติเป็นการเตรียม หรือความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
             3. เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือลักษณะความรู้สึกหรืออารมณ์
ที่เกิดขึ้น 
             4. เจตคติมีความเข้ม คือมีปริมาณมากน้อยของความรู้สึก ถ้าชอบมากหรือไม่เห็นด้วยอย่าง
มากก็แสดงว่าม ีความเข้มสูง ถ้าไม่ชอบเลยหรือเกลียดที่สุดก็แสดงว่ามีความเข้มสูงไปอีกทางหนึ่ง 
             5. เจตคติมีความคงทน เจตคติเป็นสิ่งที่บุคคลยึดมั่นถือมั่น 
             6. เจตคติมีท้ังพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเป็นสภาวะทาง
จิตใจ 

   7. เจตคติต้องมีสิ่งเร้าจึงมีการตอบสนองขึ้น 
 
  3.2.3 ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  จากการศึกษาของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ได้กล่าวถึงปัจจัยอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมส่วนบุคคล มีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ (สุรางค ์ โค้วตระกูล, 2559) 
3.2.3.1 เชาว์ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความถนัดและความสนใจ บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญา 

ดีย่อมมีพฤติกรรมต่างจากบุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาต่ า บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาดีจะชอบค้นคว้าหาความรู้ ชอบ
อ่านหนังสือ ส่วนบุคคลที่มเีชาวน์ปัญญาต่ ามักชอบกิจกรรมที่ใช้แรงงาน เช่น ท าไร่ ท าสวน ชกต่อย เป็นต้น 

3.2.3.2 เพศและขนาดของร่างกาย เพศต่างกันท าให้มีพฤติกรรมต่างกัน เช่น หญิง มีกิริยา 
วาจาอ่อนหวาน นุ่มนวล ส่วนชายจะหยาบกระด้างกว่า ขนาดของร่างกาย รูปร่างหน้าตา ก็มีส่วนท าให้
พฤติกรรมแตกต่างกัน ผู้มีรูปร่างหน้าตาดี ก็จะชอบออกสังคม  ปรากฏตัวต่อหน้าชุมชน ส่วนผู้มีปมด้อย
เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา เช่น อ้วน เตี้ย จะเก็บตัวไม่ค่อยกล้าแสดงออก  เป็นต้น 

3.2.3.3 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพสิ่งแวดล้อม บุคคลที่มีฐานะเศรษฐกิจดีมีฐานะ 
ร่ ารวยจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและพฤติกรรมจะแตกต่างจากบุคคลที่มีฐานะด้อยกว่า และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เป็นต้น 
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3.2.3.4  วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการใช้ภาษาของแต่ละท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ ท าให้ 
บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างหลากหลาย การด าเนินชีวิต การพูด การรับประทานอาหาร การแสดงออก
เกือบทุกด้านจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรม  ประเพณี ศาสนา และการใช้ภาษาของแต่ละท้องถิ่นแทบ
ทั้งสิ้น เช่น คนภาคเหนือกับคนภาคใต้ คนตะวันตกกับคนตะวันออก  จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชัด เป็นต้น 

3.2.3.5 สภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ มีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมโดยเฉพาะนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล เช่น ผู้ทีอ่ยู่ในอากาศร้อน จะมีความเฉื่อยซา เบื่อ
หน่าย ไม่ค่อยกระตือรือร้น เท่ากับผู้ที่อยู่ในอากาศหนาว หรือผู้ทีอ่ยู่ในเมืองหลวง จะมีพฤติกรรมที่คล่องแคล่ว 
กระฉับกระเฉง 

3.2.3.6 อาชีพ อาชีพที่ต่างกันมีอิทธิพลให้พฤติกรรมแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะบทบาท  
สถานภาพ และกาลเทศะของบุคคล เช่น อาชีพนักธุรกิจกับครูสอนหนังสือ เกษตรกรกับคนงานในโรงงาน ล้วน
แต่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
 
 3.3 กระบวนการเกิดพฤติกรรม 

      เมื่อบุคคลกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาการแสดงออกเช่นนั้นได้ย่อมต้องอาศัยชั้นตอนของการเกิด
อย่างเป็นกระบวนการมาก่อนทั้งสิ้น และในกระบวนการเกิดพฤติกรรมทั้งหมดนี้ เราอาจแยกออกเป็น
กระบวนการย่อยได้อีกอย่างน้อย 3 กระบวนการ คือ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553) 
           3.1 กระบวนการรับรู้ (perception process) กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้น
ที่เริ่มจากการที่บุคคลได้รับสัมผัสหรือรับข่าวสารสัมผัสจากสิ่งเร้าต่างๆ โดยผ่านระบบประสาทสัมผัส ซึ่งรวมถึง
การที่รู้สึก (sensation) กับสิ่งเร้าที่รับสัมผัส นั้นๆ ด้วย 

   3.2 กระบวนการคิดและเข้าใจ (cognition process) กระบวนการนี้อาจเรียกได้ว่า 
กระบวนการทางปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ การคิด และการจ า ตลอดจนการ
น าไปใช้หรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรู้นั้นๆ ด้วยการรับสัมผัส การรู้สึก ที่น ามาสู่การคิดและเข้าใจนี้เป็น
ระบบการท างานท่ีมีความละเอียดซับซ้อนมาก และเป็นกระบวนการภายในทางจิตใจ 
  3.3 กระบวนการแสดงออก (spatial behavior process) หลังจากผ่านชั้นตอนของการ
รับรู้และการคิดและเข้าใจแล้ว บุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับรู้นั้นๆ แต่ยังมิได้แสดงออกให้ผู้อ่ืน
ได้รับรู้ ยังคงเป็นพฤติกรมที่อยู่ภายใน (cover behavior) แต่เมื่อได้คิดและเลือกที่จะแสดงการตอบสนองให้
บุคคลอ่ืนสังเกตได้ เราจะรียกว่าพฤติกรรมภายนอก (overt behavior) ซึ่งพฤติกรรมายนอกนี้เป็นเพียงส่วน
หนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง การแสดง
ออกมาเพียงบางส่วนของที่มีอยู่จริงเช่นนี้  จึงเรยีกว่า spatial behavior โดยแท้ท่ีจริงแล้ว กระบวนการย่อยทั้ง 
3 ชั้นตอนนี้ ไม่สามารถแยกเป็นขั้นตอนต่างหากหรือเป็นอิสระจากกัน เพราะการเกิดพฤติกรรมในแต่ละครั้งนั้น 
จะมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างมาก 
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  3.4 แนวคิดพื้นฐานในการปรับพฤติกรรม 
  การปรับพฤติกรรมเป็นวิชาการสาขาหนึ่งของการบ าบัดทางจิต (Psychotherapy) ที่เน้น 

เฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตได้  การปรับพฤติกรรมเป็นวิธีการน าเอาหลักการเรียนรู้และหลักพฤติกรรมที่ได้จาก
การทดลองมาใช้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้เป็นพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และเสริมสร้าง
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาให้ถาวรขึ้น แนวคิดทฤษฎีที่กล่าวถึงในที่นี้คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ตัง
กล่าว เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับปฏิกิริยาตอบสนองหรือความสันพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรมหรือความประพฤติของบุคคล ทฤษฎีการเรียนรู้ที่น ามาปรับพฤติกรรมที่กล่าวถึง
ในที่นี้มี  3  ประเภท  คือ  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบคลาสสิก  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระท าและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (สมพร สุทัศนีย์, 2544) 
 

    4. การวิจัยและพัฒนา 
        การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Research) เป็นลักษณะหนึ่งของการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research)  แนวคิดดั้งเดิมน าเสนอโดย Kemmis (1988) ดังปรากฏในภาพที่ 4  
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนหลังจากที่วิเคราะห์และก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข
ร่วมกัน (Planning) (2) การด าเนินงานตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ (Acting)  (3) เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน (Observing)   (4) การสะท้อนผลหลังจากการด าเนินงานให้ผู้ที่มีส่วน
ร่วมร่วมกันวิพากษ์ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานต่อไป (Reflecting)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 วงจรการวิจัยปฏิบัตกิาร (Riel, 2010) 
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 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ขนิษฐา โพธิเวชกุล  (2560) ได้มีการน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนที่ติด 0 ร 
มส และ มผ ร่วมกับครูผู้สอน ในโรงเรียนดอนพุดวิทยา อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน  2) สรุปแนวทางแก้ไขใช้แผนการสอน Course 
Syllabus 2) จัดท าปฏิทิน 3) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 4) น าแผนฯไปใช้ในห้องเรียน 5) สรุปจ านวนผู้เรียน
ที่คาดว่าจะติด 0 ร มส และ มผ  6) เชิญผู้ปกครองร่วมประชุมแก้ไขก่อนตัดสินผลการเรียน           
7) วางแผนและด าเนินการแก้ไขตามมติหลังประชุมผู้ปกครอง  8) สรุปจ านวนผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ  ผล
จากการน ากระบวนการ PLC มาใช้ พบว่า  จ านวนผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดอนพุดวิทยา มีจ านวนผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ลดลงจากภาคเรียนที่ 1 
คิดเป็นร้อยละ 21.01  ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการน ากระบวนการ PLC มาใช ้ช่วงเวลาที่ให้ผู้เรียนที่คาดว่าจะติด 
0 , ร , มส และ มผ  ด าเนินการแก้ไขก่อนการตัดสินผลการเรียนเป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียนและครูผู้สอนท าการเรียน
การสอนปกติ  ท าให้มีความยากล าบากในการด าเนินการเพราะครูผู้สอนมีภาระงานสอนและผู้เรียน  ก็มีภาระ
การเรียนในชั้นเรียน  ส่งผลให้มีเวลาในการด าเนินการแก้ไขน้อยเกินไป นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรก าหนด
ตารางเรียนในการด าเนินการแก้ไขส าหรับผู้เรียนที่คาดว่าจะติด 0 , ร , มส และ มผ ให้ชัดเจนและมีเวลาที่
เพียงพอ 
 พจนา พงษ์สิทธิศักดิ์ (2561)  ได้ท าวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหา
ผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0  ร ที่อาจจะไม่จบหลักสูตร โดยมีการปรับรูปแบบการสอนใหม่ในรายวิชางาน
ประดิษฐ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร ผ่านทางครูที่
ปรึกษา  2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และประเมิน
ตามสภาพจริงทีผู่้เรียนสามารถทราบผลการประเมินได้ทันที ปรับทัศนคติของผู้เรียนที่ติด o ร ให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกว่าการแก้ไขปัญหาผลการเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ยาก และครูพร้อมจะช่วยเหลือผู้เรียนให้ผู้เรียนสอบผ่านได้
ถ้าผู้เรียนท าตามที่ครูแนะน า 4) น าการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียน และสรุปผล ซึ่งผลการด าเนินงาน พบว่า 
ผู้เรียนมาติดต่อของแก้ 0 และ ร และท างานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง การปรับรูปแบบการสอนให้กับผู้เรียน
กลุ่มนี้สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน กล้าพูด กล้าถามมากข้ึน นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะว่า การที่ผู้เรียนไม่ส่ง
งานไม่ควรโทษผู้เรียนฝ่ายเดียว ครผูู้สอนควรส ารวจพฤติกรรมของตนเองด้วยว่า การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับ
ผู้เรียนหรือไม่ เมื่อพบข้อบกพร่องควรหาวิธี หนทางแก้ไขข้อบกพร่อง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง  (2560) จัดท ารายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส  
ของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะของโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบ   การ
ประเมินแบบซิป (CIPP-Model)  ผลการประเมิน พบว่า  คุณภาพการด าเนินการแก้ปัญหาการติด 0,ร, มส 
ของผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลลวิทยา ปีการศึกษา 2560  ผลจากการส ารวจ
ความคิดเห็นของของผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่
ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.36, S.D. = .44) ( x ̄ = 4.38, S.D. = 
.39) และ ( x̄= 4.21, S.D. = .56) ตามล าดับ และมีคะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น
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ตัวชี้วัดที่ประเมิน  สรุปผลการประเมินโครงการ พบว่า การแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP-Model) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ จากคะแนนรวม 100 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  
95 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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บทท่ี 3 
การด าเนินการวิจัย 

 
                 งานวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนารูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มี
ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC) เป็นการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) 4 
ขั้นตอน คือ วางแผน (Planning) ลงมือปฏิบัติ (Acting) สังเกต วิเคราะห์ผล (Observing) สะท้อนผล 
(Reflecting) (Kemmis (1988)  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนารูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่
มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  ( PLC) ของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
 การด าเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 2 รอบ  สรุปดังภาพที่ 5   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ  
           โดยใช้กระบวนการ  PLC ของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 

วิธีการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 

รอบที่ 2 
การพัฒนารูปแบบการก ากับ 
ติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนท่ีม ี

ผลการเรยีน 0 ร มส และ มผ 
 โดยใช้กระบวนการ PLC 

รอบท่ี 1 
การสร้างรูปแบบการก ากับติดตาม 
แก้ปัญหาผูเ้รียนทีม่ีผลการเรียน   

0 ร มส และ มผ โดยใช้
กระบวนการ PLC 

 

1.  วิเคราะห์ปัญหาที่ต้องแก้ไขด่วน 
2.  ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง  
3.  สร้างรูปแบบการก ากับ ติดตาม  แก้ปัญหาผล  
การเรยีน 
4.  ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
5.  ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
6.  ทดลองใช้รูปแบบที่ 1  (try out) 
7. น าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
8. สรุปผลและสะท้อนผล เพื่อน ารูปแบบไปพัฒนา 

 

1. พัฒนารูปแบบจากแนวทางของระยะที่ 1 
2.  ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
4. ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชีย่วชาญ 
5. น ารูปแบบท่ีพัฒนาไปใช้กับกลุม่เป้าหมายเดมิ  
6. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและคร ู
7. สรุปผล และสะท้อนผล เพื่อน าไปพัฒนา 
   ในปีการศึกษาต่อไป 
 

รูปแบบการก ากับ ตดิตาม แก้ปัญหาผลการเรียน
ในระยะที่ 2 ที่ได้พัฒนาแล้ว 

รูปแบบการก ากับ ตดิตาม แก้ปัญหาผลการเรียน 
ในระยที่ 1 เพื่อพัฒนาต่อไป  
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1. การด าเนินงานวิจัย (ภาพที่ 5) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
            รอบที่ 1 การสร้างรูปแบบการก ากับติดดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ 
มผ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC) 
   คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ส ารวจสภาพปัญหาการด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ และน าปัญหาไปสะท้อนผลกับ
สมาชิกในกลุ่ม  เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนร่วมกัน 
 2. ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพ่ือให้ได้รูปแบบที่ใช้ในการ
ก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ  
 3. สร้างรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ 
 4. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 5. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของสถานศึกษาอ่ืน 
 6. ปรับแก้รูปแบบให้เหมาะสมหลังจากน าไปใช้กับกลุ่มทดลอง (try out) 
 7. น ารูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย  
 8. ตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบที่ได้สร้างขึ้นเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ า  
            9. สรุปผล และสะท้อนผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบในระยะที่ 2  
 
           รอบที่ 2 การพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส 
และ มผ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC) 
   คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

  1. พัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ จากการ
สะท้อนผลในระยะที่ 1 

  2. ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 
ร มส และ มผ ที่พัฒนาขึ้น 
    3. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  4. น ารูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเดิม)  พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 
  5.  ประเมินและตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบทีได้พัฒนาขึ้นเทียบกับเกณฑ์พัฒนาการ 
  6.  สรุปผล และสะท้อนผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบในปีการศึกษาต่อไป 
  7.  เผยแพร่รูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
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ช่วงเช้าผู้เรียนเข้าแถว 

ครูช้ีแจงแนวทาง 

ผู้เรยีนมาพบ 

ครูประจ าวิชาตามจดุนัด 

ครูที่ปรึกษา  
ช่วยควบคุม ดูแล 

ผู้ปกครองมารับกลับ 

ผู้เรยีนท าเช่นเดมิจนครบ
ก าหนดหรือผ่านทุกวิชา 

16.00 น. 

18.00 น. 

สรุปประสิทธผิล 

ของรูปแบบ 

ส่งแบบประเมินไปยัง 

ครูและผู้เรียน 

สะท้อนผล วางแนวทาง
พัฒนาในปีต่อไป 

หลังจากสิ้นสุดโครงการ 

ตามปฏิทินก าหนด 

เผยแพรผ่ลงาน 

บนเว็บไซตโ์รงเรียน 

รูปแบบที่ 2 

2. รูปแบบที่ใช้ในการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน   
  มีการก าหนดรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC 

เป็น 2 รูปแบบ  ซ่ึงรูปแบบที่ 1 สร้างข้ึนจากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็น
การพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของรูปแบบที ่1 
แผนภาพการด าเนินงานทั้ง 2 รูปแบบ สรุปได้ดังภาพที่ 6  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 รูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนในภาพรวม 

 

รูปแบบที่ 1 

ช้ีแจงแนวทาง และสร้าง
ความตระหนักให้ผูเ้รียน 

ประชุมครูที่ปรึกษาท่ีมี
ผู้เรยีนติด 0 ร มส มผ 

ประชุมผู้ปกครอง  
เพื่อร่วมแก้ไขปญัหา 

ผู้เรยีนด าเนินการแก้ไข 
0 ร มส มผ 

สะท้อนผล เพื่อก าหนด
แนวทางพัฒนาในรอบท่ี 2 

1 สัปดาห ์

1 สัปดาห ์

สรุปผลการแก้ไขปญัหา 
0 ร มส มผ 
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   2.1 การสร้างรูปแบบที ่1 ของการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน (รอบท่ี 1)        
มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  

1.  รวบรวมรายชื่อผู้เรียนและรายวิชาที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ  
2. ก าหนดปฏิทินด าเนินการ 
3. ชี้แจงผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ  

มผ ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 สัปดาห์  โดยก าหนดเงื่อนไขว่า “หากผู้เรียนคนใด มี
รายวิชาที่ไม่ผ่าน ตั้งแต่ 5 รายวิชาขึ้นไป จะเชิญผู้ปกครองประชุม เพื่อรับทราบปัญหาและก าหนดแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน 
 4. ผู้เรียนด าเนินการแก้ผลการเรียนติด 0 ร มส และ มผ ภายใน 2 สัปดาห์   

 5. ฝ่ายวิชาการ ในส่วนของงานวัดผลสรุปผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส และ มผ ของผู้เรียน 
 6. ผู้เรียนที่ยังมีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ  ตั้งแต่ 5  รายวิชาขึ้นไปรับหนังสือเชิญผู้ปกครอง  

เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา 
 7. ประชุมผู้ปกครอง  ผู้เรียน ครูประจ าวิชา  ครูที่ปรึกษา รับทราบแนวทางในการปฏิบัติ  ก ากับ 

ติดตามผู้เรียนให้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ภายใน 2 สัปดาห์  นับจากวันประชุม 
8. ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผลสรุปผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส และ มผ ของผู้เรียนที่ซ่อมผ่าน 

ทั้งหมด และร่วมกันสรุปความส าเร็จของการด าเนินงานตามรูปแบบที่ได้ร้างขึ้น โดยเทียบกับค่าเป้าหมาย 
9. สะท้อนผลเพื่อก าหนดแนวทางปรับปรุงรูปแบบการก ากับติดตาม  แก้ไขปัญหาผลการเรียน 

ของผู้เรียนต่อไป 
 
 2.2 การพัฒนารูปแบบที่ 2 ของการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน (รอบท่ี 2)    
มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
               1. รวบรวมรายชื่อผู้เรียนและรายวิชาที่ติด 0 ร มส และ มผ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
     2. ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 
     3. ชี้แจงผู้ปกครอง  ครูประจ าวิชา  ครูที่ปรึกษาให้ทราบแนวปฏิบัติในการก ากับติดตามผู้เรียน
ตามปฏิทินด าเนินงาน 
     4. สร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญของการแก้ไข
ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนในครั้งนี้ 

5. ครูเวรประจ าวัน ประกาศแจ้งให้ผู้เรียนที่ต้องแก้ไขผลการเรียนตามรายวิชาที่ได้ก าหนด 
ไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้มาเข้าแถวตามจุดนัดหมาย ในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวหน้าเสาธง พร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์ครูครูที่ปรึกษาช่วยก ากับ ดูแลผู้เรียนด้วย 
  6. คณะท างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบรายชื่อผู้เรียน และแจกเอกสารให้ผู้เรียนกรอก
รายวิชาทุกรายวิชา และก าชับให้ผู้เรียนมาแก้ไขผลการเรียนกับครูประจ าวิชาในช่วงเวลา  16.00 – 18.00 น. 
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  7. เมื่อถึงเวลา 16.00 น. คณะท างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประกาศเรียกผู้เรียนที่นัดหมาย         
ช่วงเช้า ให้มารวมตัวกัน และเช็คชื่อผู้เรียน  ซึ่งในขณะเดียวกันครูประจ าวิชาได้มาคอยพบผู้เรียน 
  8. ส่งมอบผู้เรียนให้กับครูประจ าวิชา เพื่อรับงานมาท า หลังจากนั้นขอความอนุเคราะห์ครูที่
ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น ช่วยก ากับ ติดตาม และดูแลผู้เรียนให้ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่จนถึง
เวลา 18.00 น. 
  9. เมื่อถึงเวลา 18.00 น. คณะท างานฝ่ายบริหารวิชาการ เรียกผู้เรียนรวมตัวอีกครั้ง เพื่อเช็คชื่อ
ผู้เรียนและนัดหมายผู้เรียนให้มาเข้าแถวช่วงเช้าเช่นเดิมจนกว่าผู้เรียนจะผ่านรายวิชานั้น ๆ หรือจนกว่าจะครบ
ตามปฏิทินช่วงเวลาการแก้ไขปัญหาผลกาเรียนของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 
  10. หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม (4 สัปดาห์) คณะท างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้ครูที่ปรึกษา 
ครูผู้สอนและผู้เรียน ช่วยประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานผ่านทางออนไลน์ 
  11. งานวัดผลรวบรวมรายชื่อและรายวิชาของผู้เรียนที่ซ่อมผ่านแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งสรุปผลการ
ด าเนินงาน  โดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 12. คณะท างานสะท้อนผล จุดเด่น จุดด้อยและจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญ
ในการด าเนินงานในปีการศึกษา  
  13. เผยแพร่รูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียน บนเว็บไซต์โรงเรียน 

 
3. กลุม่เป้าหมายของการวิจัย 
                ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ที่ติด 0 ร มส และ มผ ของโรงเรียน 
ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”  ในปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 95 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 48 คน และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  47 คน 
ใช้เป็นตัวแทนในการวิจัยครั้งนี้ 
 

4. ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจัย   
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยของแต่ละรอบ  สรุปดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย ตลอดปีการศึกษา 2563 (วันที่ 29 มิ.ย. 2563  – 9 เม.ย. 2564) 
 

รอบ วางแผน           ด าเนินงาน สรุปผล  
รอบที่ 1  

การสร้างรูปแบบ 
29 มิ.ย. – 29 ก.ค. 63 30 ก.ค. – 25 ต.ค. 63 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 63 

รอบที่ 2  
การพัฒนารูปแบบ 

8 ธ.ค. 63 – 2 ก.พ. 64 3 ก.พ. – 31 มี.ค. 64 1 เม.ย.  -  9 เม.ย. 64 
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5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1 เกณฑ์การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบ  
      5.1.1 เกณฑ์การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบรายบุคคล 
      พิจารณาจากผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายทะเบียนและวัดผล นับจากวันแรกของการท า
วิจัย จนถึง 2 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละรอบ  สรุปเกณฑ์ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบรายบุคคล  
 

เกณฑ์พิจารณา ผ่านเกณฑ์ เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์ 
รอบท่ี 1 

การสร้างรูปแบบ 
ระดับข้ันต่ า จ านวนรายวิชาของผู้เรียนติด 0 ร มส มผ  

ลดลงร้อยละ 20 
รอบท่ี 2 

การพัฒนารูปแบบ 
ระดับพัฒนาการ จ านวนรายวิชาของผู้เรียนติด 0 ร มส มผ  

ลดลงร้อยละ 35 
 
      5.1.2 เกณฑ์การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบในภาพรวม         
          1. พิจารณาจากจ านวนผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ลดลงตรงตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้
ในหัวข้อ 4.1.1  โดยมีเงื่อนไขการผ่านเกณฑ์ท่ีบ่งชี้ได้ว่ารูปแบบที่สร้างและพัฒนามีประสิทธิผลยอมรับได้มาก
น้อยเพียงใด สรุปเกณฑ์ดังตารางที่ 3  มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบในภาพรวม 
 

เกณฑ์พิจารณา ผ่านเกณฑ์ เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์ 
รอบท่ี 1 

การสร้างรูปแบบ 
ระดับข้ันต่ า จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จากข้อ 4.1.1 รอบท่ี 1  

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
รอบท่ี 2 

การพัฒนารูปแบบ 
ระดับพัฒนาการ 

    1. จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จากข้อ 4.1.1 รอบท่ี 2  
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

การจบหลักสูตร ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 1ในปีการศึกษา 
2563 ต้องมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในปีการศึกษา 2562 

   
 5.2 แบบประเมินการก ากับติดตามแก้ไขปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน  
            คือ แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหา
ผู้เรียนทีม่ีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ   ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ    
(บุญชม ศรีสะอาด,2546)   โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รูปแบบที่สร้างและพัฒนาขึ้น อีกทั้งขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับแต่งรูปแบบที่สร้างและพัฒนาขึ้นนี้
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ให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากยิ่งข้ึน  ส าหรับรูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีรายละเอียดการ
พิจารณา ดังนี้ 
   5   หมายถึง  รูปแบบที่สร้างและพัฒนามีความเหมาะสมและชัดเจนมากที่สุด 

4   หมายถึง  รูปแบบที่สร้างและพัฒนามีความเหมาะสมมาก 
3   หมายถึง  รูปแบบที่สร้างและพัฒนามีความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง  รูปแบบที่สร้างและพัฒนามีความเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง  รูปแบบที่สร้างและพัฒนามีความเหมาะน้อยที่สุด 

  คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจสอบความเหมาะสมและความชัดเจนของรูปแบบที่สร้างและ
พัฒนาขึ้น มีคุณสมบัติ ดังนี้  เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวัดและประเมินผลมากกว่า 10 ปีขึ้นไปของโรงเรียน
ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
 

  5.3 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียน 
                  หลังจากสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียน คณะผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
9 ท่าน ประกอบด้วย  หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียน  จ านวน 1 ท่านและประธานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  จ านวน  8 ท่าน ช่วยตรวจสอบความเหมาะสมและความชัดเจนของเครื่องมือวัด โดย
ใช้วิธีการหาค่า IOC   ซึ่งแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียด ดังนี้ 
            5.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมของครู  

       มีรายละเอียดของการประเมิน แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
       สว่นที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน เป็นแบบเลือกตอบ 
       สว่นที่ 2 แบบประเมินแนวทางการจัดกิจกรรม ด้านวันเวลา สถานที่ และการประชาสัมพันธ์ 
การประสานงานของทีมผู้วิจัย รวม 5 ข้อ เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ  โดยให้ค่าน้ าหนักคะแนน 
ดังนี้ 
  4 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมกับข้อค าถามมากที่สุด 
  3 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมกับข้อค าถามมาก 
  2 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมกับข้อค าถามปานกลาง 
  1 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมกับข้อค าถามน้อย 
  0 คะแนน หมายถึง ไม่มีความเหมาะสมกับข้อค าถาม 
 ส่วนที่ 3 แบบแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เป็นแบบเลือกตอบจ านวน 2 ข้อ  
ซึ่งเมื่อตอบข้อใดข้อหนึ่งแล้ว จะต่อด้วยค าถามปลายเปิดอีก 1 ข้อ ให้อธิบายเหตุผลประกอบ 
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 5.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน   
       มีรายละเอียดของการประเมิน แบ่งออกเป็น  2 ส่วน ดังนี้ 

        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน เป็นแบบเลือกตอบ 
        ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ด้านวัน เวลา สถานที่  การ
ประชาสัมพันธ์ ความต้องการให้จัดกิจกรรมในปัจจุบันและจัดต่อเนื่อง และประโยชน์ที่ได้รับ รวม 7 ข้อ เป็น
แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ และมีค่าน้ าหนักคะแนนเช่นเดียวแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
แนวทางการจัดกิจกรรมของครู 
           5.3.3 การแปลความหมายของแบบประเมินความพึงพอใจ 
                จ าแนกความเหมาะสมออกเป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดับมีช่วงห่างกัน 1.33  (บุญชม ศรีสะอาด , 
2546, หน้า 162) มีสูตรการค านวณ คือ ค่าพิสัย =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนกลุ่ม                
= ( 4  – 0 /3 ) 
       คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.00 – 1.33   มีความเหมาะสม/มีความพึงพอใจระดับน้อย 
       คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.34 – 2.67   มีความเหมาะสม/มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
       คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.68 – 4.00   มีความเหมาะสมมาก/มีความพึงพอใจระดับมาก 
 
           4.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ชนิดค าถามปลายเปิด โดยคณะผู้วิจัยเป็นผู้
สังเกต 
 

6. ขั้นตอนการก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบ มีดังนี ้
    1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน และคณะครูที่มีประสบการณ์ในด้านการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างน้อย 10 ปี (ผู้เชี่ยวชาญ) ของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” เพ่ือลงมติเห็นชอบการ
เกี่ยวกับก าหนดเกณฑ์ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาผู้เรียน ติด 0 ร มส และ 
มผ    
    2. ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางโรงเรียน  เพ่ือให้ร่วมกันพิจารณา
เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นในการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน  ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
ควรมีการปรับแก้หรือไม่อย่างไร 
                   3. เมื่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีมติเห็นชอบแล้ว คณะผู้วิจัยจึงก าหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ขึ้น 
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7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. นับจ านวนรายวิชาของผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ก่อนจัดกิจกรรม ในรอบที่ 1 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมในรอบที่ 1  
3. นับจ านวนรายวิชาของผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ หลังจัดกิจกรรมในรอบที่ 1 
4. นับจ านวนรายวิชาของผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ก่อนจัดกิจกรรม ในรอบที่ 2 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมในรอบที่ 2 และสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
6. ประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียนหลังจัดกิจกรรม 
7. นับจ านวนรายวิชาของผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ หลังจัดกิจกรรมในรอบที่ 2  

 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
           1. การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบของการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน 
ที่ติด 0 ร มส และ มผ ใช้ค่าร้อยละเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 2. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและครูที่มีต่อรูปแบบการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 งานวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตามแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผล
การเรียน 0 ร มส และ มผ ด้วยกระบวนการ PLC มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการก ากับติดตาม 
แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียนของผู้เรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC) โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 2 ข้อ ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการก ากับ
ติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มผีลการเรียนของผู้เรียน 0 ร มส และ มผ  และ 2) เพ่ือประเมินและตรวจสอบ
ประสิทธิผลของรูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มผีลการเรียนของผู้เรียน 0 ร มส และ มผ  การ
น าเสนอผลการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ประสิทธิผลของรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน  
 ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหา
ผลการเรียน 

 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 
 

ตอนที่ 1 ประสิทธิผลของรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน 
            
ตารางที ่4 ประสิทธิผลของรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ 
             ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียน(คน) 

จ านวนคนที่ผ่านเกณฑ์ (คน) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 
ผลต่าง รูปแบบที่ 1 

 
รูปแบบที่ 2 

 
รูปแบบที่ 1 
(เกณฑ์ 20%) 

รูปแบบที่ 2 
(เกณฑ์ 35%) 

ม.3 48 14 39 29.17 81.25 52.08 
ม.6 47 37 29 78.72 61.70 17.02 
รวม 95 51 68 53.68 71.58 17.90 
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ภาพที่ 7 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการน ารูปแบบที่ 1 และ 2 ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
จากตารางที่ 4  และ ภาพที่  7  สรุปได้ดังนี้ 
เมื่อน ารูปแบบที่ 1 ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายมีการแก้ไขผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนด (จ านวนรายวิชาที่ซ่อมผ่านไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 จากรายวิชาทั้งหมดที่ไม่ผ่าน)  คิดเป็นร้อยละ 29.17 และ 78.72 ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมพบว่า ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 95 คน มีจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 51 คน คิดเป็นร้อยละ  
53.68  

 เมื่อน ารูปแบบที่ 2 ซึ่งพัฒนาต่อจากรูปแบบที่ 1 ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  พบว่า ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีการแก้ไขผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์พัฒนาการที่ก าหนด 
(จ านวนรายวิชาที่ซ่อมผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  จากรายวิชาทั้งหมดท่ียังไม่ผ่านในรอบที่ 1)  คิดเป็นร้อยละ 
81.25 และ 61.70 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 95 คน มี
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 68 คน คิดเป็นร้อยละ  71.58  

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบในแต่ละระดับชั้น พบว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สามารถซ่อมผ่านตามเกณฑ์ในรูปแบบที่ 2 มากกว่ารูปแบบที่ 1 คิดเป็นร้อยละของผลต่าง เท่ากับ 52.08
ในขณะที่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถซ่อมผ่านตามเกณฑ์ในรูปแบบที่ 1 มากกว่ารูปแบบที่ 2  
คิดเป็นร้อยละของผลต่าง เท่ากับ 17.02  
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ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการก ากับ ติดตาม 
แก้ปัญหาผลการเรียน 
 
2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับรูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียน 
 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนของ 
             ผู้เรียน 

 
ข้อมูลทั่วไปของครูที่เข้าร่วมท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหา

ผลการเรียนของฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
คิดเป็นเพศชาย ร้อยละ 18.75  และเพศหญิงร้อยละ 81.25    

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการก ากับ ติดตามแก้ไขผลการเรียนของ
ผู้เรียนของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ ครูพึงพอใจต่อการประสานงานของฝ่ ายบริหารงาน
วิชาการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94  รองลงมา ครูพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมไปยัง
ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88  ครูพึงพอใจต่อช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของการจัดกิจกรรม         มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75  ครูพึงพอใจต่อจ านวนวันของการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 และพึงพอใจต่อ
สถานที่ในการจัดกิจกรรมน้อยท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สรุปได้ว่า ครมูีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 คิดเป็นร้อยละ 92.33 

 
 
 
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความพึงพอใจ 

1 จ านวนวันของการจัดกิจกรรม 2.72 0.77 มาก 
2 สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 2.56 0.84 ปานกลาง 
3 ช่วงเวลา 16.00 -18.00 น. ในการจัดกิจกรรม 2.75 0.80 มาก 

4 
การประชาสัมพันธ์ในการจดักิจกรรมไปยังผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง 

2.88 0.49 มาก 

5 การประสานงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการไปยังคร ู 2.94 0.62 ปานกลาง 
                      ค่าเฉลี่ยภาพรวม 2.77 0.70 มาก 

คิดเป็นร้อยละ  92.33 
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2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียน 
 
 ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียน 
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 จ านวนวันของการจัดกิจกรรม 2.49 0.82 ปานกลาง 
2 สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 2.40 1.09 ปานกลาง 
3 ช่วงเวลา 16.00 -18.00 น. ในการจัดกิจกรรม 2.51 1.04 ปานกลาง 
4 การประชาสัมพันธ์ในการจดักิจกรรม 2.46 1.01 ปานกลาง 
5 กิจกรรมที่จดัตรงกับความต้องการเพียงใด 2.60 1.14 ปานกลาง 
6 ได้รับประโยชน์จากการจดักิจกรรมเพียงใด 2.69 1.18 มาก 
7 ความต้องการในการจดักิจกรรมครั้งต่อไป 2.71 1.18 มาก 

                      ค่าเฉลี่ยภาพรวม 2.55 1.06 ปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ  85.00 

 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนที่เข้าร่วมวิจัยและท าแบบทดสอบครั้งนี้ เป็นเพศชาย ร้อยละ 28.57   

เพศหญิงร้อยละ 71.43  เมื่อจ าแนกตามระดับชั้นที่เข้าร่วมท าแบบประเมิน พบว่า เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา          
ปีที่ 3 ร้อยละ 11.43 และเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 88.57 

จากตารางที ่6  ผลการประเมินความพึงพอใจชองผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหา 
ผลการเรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อความต้องการให้จัดกิจกรรมครั้งต่อไปมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.71 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมา ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.69 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ส าหรับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผู้เรียนมีความคิดเห็น
ว่ากิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน ช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น.ในการจัดกิจกรรม 
จ านวนวันในการจัดกิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ของทีมผู้วิจัยไปยังผู้เรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60, 2.51, 
2.49, 2.46 ตามล าดับ และผู้เรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.40  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ        
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 คิดเป็นร้อยละ 85.00 
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ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 
 
ตารางที ่7  เปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 1 
              ของปีการศึกษา 2562 และ 2562  

 

 
 

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 
 
  จากตารางที่ 7 และกราฟที่ 8  เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 1                

(ภายใน 31 มีนาคม 2564) ของปีการศกึษา 2562 กับ 2563 พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตร
รุ่นที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 77.91 และ 91.27 ตามล าดับ ในขณะที่ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบหลักสูตร รุ่นที่ 
1 คิดเป็นร้อยละ 81.09 และ 88.04 ตามล าดับ   

 เมื่อพิจารณาร้อยละของผลต่างของจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตร พบว่า จ านวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนมากกว่าในปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ13.36  
และ 6.95 ตามล าดับ 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 งานวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนของ
ผู้เรียนที่ติด 0 ร มส มผ ด้วยกระบวนการ PLC : กรณีศึกษา โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”                
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ 
ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC)  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 รูปแบบที่ 1  และ รูปแบบที่ 2 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นจากกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีประสิทธิผลในการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งเมื่อประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่
เข้ารว่มวิจัยหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมในรูปแบบที่ 2  พบว่า ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับความ
ต้องการในการให้จัดกิจกรรมออย่างต่อเนื่องในแบบประเมิน ผลการประเมินพบว่าทั้งครูและผู้เรียนต้องการให้
จัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน แต่ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
บางส่วนในการก ากับ ติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนให้มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทั้งสอง
ระดับชั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคอื รูปแบบที่ใช้ควรมีประสิทธิผลต่อผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 ใกล้เคียงกันเมื่อคิดเป็นร้อยละของความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากการตรวจสอบประสิทธิผล
ในระยะสั้น (หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม 2 สัปดาห์แล้ว) คณะผู้วิจัยไดต้รวจสอบประสิทธิผลในระยะยาว ด้วยการ
ใช้เกณฑ์การจบหลักสูตรรุ่นที่ 1 เป็นดัชนีขี้วัดความส าเร็จของรูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาผลการ
เรียนของผู้เรียนของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 2563 เทียบกับผู้เรียนที่จบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2562  ผลการวิจัยพบว่า จ านวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 1 
(ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564) มีค่าร้อยละการจบหลักสูตรสูงกว่าในปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นการยืนยันและ
ยอมรับได้ว่า รูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นในการก ากับติดตาม แก้ไขปัญหาผลการเรียนของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีประสิทธิผลต่อผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 ของโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”   
 ส าหรับรายละเอียดในเชิงลึก คณะผู้วิจัยได้สรุปและอภิปรายผล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

1. ประสิทธิผลของรูปแบบการก ากับ ติดตาม แกไ้ขผลการเรียนของผู้เรียน 
1.1 การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบหลังจากน าไปใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6        

ทั้งรูปแบบที่ 1 และ 2 พบว่า มีประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ รูปแบบที่ 1 จ านวนผู้เรียน   
ที่มีรายวิชาที่ซ่อมผ่านอย่างน้อยร้อยละ 20 นับจากเสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน 2 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 53.68 ซึ่งมี
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ค่าสูงกว่าเกณฑ์ข้ันต่ าร้อยละ 50 ที่ได้ก าหนดไว้ ส่วนรูปแบบที่ 2 จ านวนผู้เรียนที่มีรายวิชาที่ซ่อมผ่านอย่างน้อย
ร้อยละ 35 นับจากเสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน 2 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 71.51  ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์พัฒนาการ 
ร้อยละ 70 ที่ได้ก าหนดไว้    

1.2  เมื่อจ าแนกตามระดับชั้น พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าร้อยละของจ านวนรายวิชาที่
ซ่อมผ่านในรูปแบบที่ 2 สูงกว่ารูปแบบที่ 1 ในขณะที่ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าร้อยละของจ านวน
รายวิชาที่ซ่อมผ่านในรูปแบบที่ 1 สูงกว่ารูปแบบที่ 2 ทั้งนี้จากการสังเกตพฤติกรรม และการสัมภาษณ์ผู้เรียน         
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขณะจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  (อายุ 14 – 16 ปี) ต้องการ
ให้ครูคอยชี้แนะแนวทางปฏิบัติ ชอบท าตามค าสั่ง และต้องการให้ครูคอยดูแล คอยสอบถามอย่างใกล้ชิดเป็น
รายบุคคล ซึ่งเป็นลักษณะการก ากับติดตามผู้เรียนในรูปแบบที่ 2 มากกว่ารูปแบบที่ 1 ในขณะที่ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 17 – 19 ปี)  จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นพบว่า ผู้เรียนไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมหลัง
เวลาเลิกเรียน ไม่ต้องการให้ครูมาบังคับ ไม่ต้องการอยู่ภายใต้กรอบและเงื่อนไขใด ๆ  รักอิสระ ชอบท างานที่
ได้รับมอบหมายเมื่อตนเองพร้อมมากกว่าให้ครูมาก าหนดช่วงเวลาให้ท างานส่งในแต่ละวัน และมีเป้าหมาย
ต้องการหลักสูตรการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้ประสิทธิผล
การก ากับติดตามผู้เรียนด้วยรูปแบบที่ 1 สามารถแก้ไขปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ได้สูงกว่าการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนด้วยรูปแบบที่ 2 สอดคล้องกับ ทฤษฎีทางจิตสังคมของอิริคสัน 
(Erik H. Erikson) (นัสสรา หงส์ร่อน, ม.ป.ป.)  ซึ่งแบ่งพัฒนาการออกเป็น 8 ขั้น ผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง 14 - 
16 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดอยู่ในขั้นที่ 5 Adolescence : Sense of Identity 
Versus Identity Diffusion ของทฤษฎีทางจิตสังคมของอิริคสัน โดยอิริคสัน ได้อธิบายว่า ช่วงวัยนี้มีเอกลักษณ์
ในการพัฒนาการตนเอง ให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อน โดยยอมรับความคิดเห็นและท าตามแบบอย่างเพ่ือนในวัย
เดียวกัน วัยนี้ต้องเผชิญกับการปรับตัวทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงท าให้เกิดความสับสนทางความคิด และ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  เกิดความขัดแย้งในจิตใจ หาเอกลักษณ์ของตนเองไม่ได้ ไม่มีความมั่นใจในตนเอง จึง
ต้องมีคนคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ส่วนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 17 – 19 ปี  จัดอยู่ในชั้นที่ 6  
Young Adulthood : Sense of Intimacy Versus Isolation ของทฤษฎีทางจิตสังคม  อิริคสัน ได้กล่าวว่า 
วัยนี้มีเอกลักษณ์คือ ให้ความส าคัญกับเพ่ือนสนิท รู้จักการควบคุมตนเอง มีความสุขุมรอบคอบ มีอิสระทาง
ความคิดและการกระท า การติดต่อกับผู้อ่ืนเป็นเพียงผิวเผิน สนใจความต้องการของตนเองมากกว่าความ
ต้องการของผู้อ่ืน  นอกจากนี้ สุรางค์  โค้วตระกูล (2559) ได้กล่าวว่า เชาวน์ปัญญาก็มีผลต่อประสิทธิผลของ
รูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนด้วยเช่นเดียวกัน บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาดีชอบค้นคว้าหา
ความรู้ ชอบอ่านหนังสือ ส่วนบุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาต่ ามักชอบกิจกรรมที่ใช้แรงงาน เช่น ท าไร่ ท าสวน ชกต่อย 
เป็นต้น  ซึ่งผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ไม่ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่แล้ว ดังนั้น งานที่ครูประจ าวิชา
มอบหมายถ้าเป็นงานที่ต้องอ่าน ต้องท่อง ต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนเกิดความท้อถอยและ
หลบหนีไม่เข้าร่วมกิจกรรม จึงส่งผลให้ประสิทธิผลของรูปแบบต่ าลงได้  
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เมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของผู้เรียนในแต่ละรูปแบบ พบว่า สิ่งเร้ามีผล
ท าให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดประสิทธิผลในรูปแบบที่ 2 สูงกว่ารูปแบบที่ 1 สอดคล้องตามทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบคลาสสิก (Classical Conditioning) (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี , 2542 อ้างถึงใน Bandura, 1986) ที่ได้
กล่าวว่า สิ่งเร้ามีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งสิ่งเร้านี้ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้แต่
เป็นไปโดยอัตโนมัติ ถึงแม้จะไม่มีการวางเงื่อนไขของสิ่งเร้าก็ตาม เช่นเดียวกับ การทดลองสั่นกระดิ่งให้สุนัขฟัง 
สุนัขจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่อาจท านายได้ (อาจเฉยๆ หรือกระดิกทาง ฯลฯ) เมื่อเอาผงเนื้อใส่ปากสุนัข 
สุนัขจะน้ าลายไหล ต่อมาเมื่อท าการทดลองโดยสั่นกระดิ่ง (สิ่งเร้าที่เป็นกลาง) แล้วเอาผงเนื้อซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่ท า
ให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อน (Uncondition Stimulus) ใส่ปากสุนัข โดยท าซ้ าๆ ในเวลาที่ใกล้กันหลาย ๆ ครั้ง ใน
ระยะหลังเมื่อสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวสุนัขจะน้ าลายไหล เพราะเกิดการเรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างเสียง
กระดิ่งกับอาหาร นั่นคือแต่เติมน้ าลายของสุนัขไม่ไหลเมื่อได้ยินสียงกระดิ่ง แต่เมื่อน าเสียงกระดิ่งไปควบคู่กับผง
เนื้อน้ าลายสุนัขจะไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งอย่างเดียวในเวลาต่อมา ในขณะที่แรงจูงใจของการจบหลักสูตร 
เพ่ือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป และเจตคตขิองผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นปัจจัยส าคัญทีท่ าให้ผู้เรียน
เกิดประสิทธิผลในรูปแบบที่ 1 สูงกว่ารูปแบบที่ 2 สอดคล้องกับ ไมเคิล  คอมแจน  (Domjan, 1996: 199) ที่
ได้กล่าวถึงแรงจูงว่า เป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจจะกระท า
พฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการแรงจูงใจทางสังคมเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมให้
แสดงออกตามสถานการณ์และสภาวะทางสังคมขนบธรรมเนียม ประเพณี เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเองในการอยู่ ในสังคม และเบลกินและสกาย
เดล (Belkin and Skydell อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2549 : 58) ที่ได้กล่าวถึงเจตคติไว้ว่า เป็นแนวโน้ม
ที่บุคคลจะตอบสนองในทางท่ีพอใจหรือไม่พอใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความรู้สึกทั้งเชิงบวก ที่แสดงออก
ในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบและสนับสนุน และความรู้สึกในเชิงลบ ซึ่งเป็นการแสดงออกใน
ลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบและไม่สนับสนุน เช่นเดียวกับพฤติกรรมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  6 ที่ ไม่ต้ องการ เข้ าร่ วมแก้ปัญหาผลการ เรี ยนในช่ ว ง เย็นหลั งจากเลิ ก เรี ยน (รูปแบบที่  2) 
 

2. การประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหา 
ผลการเรียนของผู้เรียน 

 2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียน
ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

     พบว่า ในภาพรวมของการจัดกิจกรรมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 92.33 
ของครูที่ร่วมท าแบบประเมินทั้งหมด เมื่อจ าแนกตามระดับความพึงพอใจ พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อการ
ประสานงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94  ในขณะที่ครูมีความพึงพอใจ       
น้อยที่สุดต่อสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56  ทั้งนี้เนือ่งจากสถานที่ที่จัดกิจกรรม
ครูประจ าวิชาต้องลงมาจากห้องพักส่วนตัวซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บนอาคารชั้น 3 และ 4 คอยก ากับ ดูแลผู้เรียน
ตลอดเวลา ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ บริเวณพ้ืนที่นันทนาการของผู้เรียน (ลานอินทนิล) จึงท าให้ครูไม่
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มีพ้ืนทีส่่วนตัว ครูจึงมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้ปรับเปลี่ยนสถานที ่หรือให้ครูอยู่ในห้องพัก
ของตนเอง ให้ผู้เรียนไปติดต่อตามจุดที่นัดหมาย แต่อย่างไรก็ดี ครูที่เข้าร่วมท าแบบประเมินมีความเห็นตรงกัน
ว่ากิจกรรมครั้งนี้ควรมีการจัดต่อไปอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของครูที่ท าแบบประเมินทั้งหมด ซ่ึง
ส่วนใหญ่เห็นว่าควรใช้รูปแบบเดิม คิดเป็นร้อยละ 57.14  ในขณะที่ครูบางส่วนมีความคิดเห็นว่าควรปรับ
รปูแบบเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 42.86 เช่น ควรเพิ่มระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ควรปรับเปลี่ยนสถานที่จัด
กิจกรรม ควรแก้ปัญหาผลการเรียนให้เสร็จสิ้นในแต่ละภาคเรียน เป็นต้น   
 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหา 
ผลการเรียนของฝ่ายบริหารงานวิชาการ  

       พบว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการก ากับติดตามแก้ปัญหาผลการเรียนของ           
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55  คิดเป็นร้อยละ 85.00 แต่เมื่อพิจารณา
ตามรายละเอียดการประเมิน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อความต้องการให้จัดกิจกรรมครั้งต่อไปมากที่สุด มีผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71  และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อสถานที่ที่จัดกิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 เช่นเดียวกับผลจากการประเมินความพึงพอใจของครู จากผลการประเมินในภาพรวม  
จะเห็นไดว้่าขัดแย้งกับความเป็นจริง กล่าวคือ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อความต้องการให้จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก แต่ในทางตรงกันข้าม ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาผู้เรียนที่ร่วมท าแบบประเมินตามระดับชั้น พบว่า ผู้เรียนทีท่ าแบบประเมินส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 88.67 ส่วนที่เหลืออยู่อีกร้อยละ 11.33 คือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ซึ่งส่งผลให้การประเมินของผู้เรียนเกิดความล าเอียง (bias) เนื่องจากผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิผลของการก ากับติดตามผลการเรียนในรูปแบบที่ 2  ต่ ากว่ารูปแบบที่ 1 ดังนั้น เมื่อผู้เรียนที่ท าแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงท าให้ผลการประเมินในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง  แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมินเกี่ยวกับความต้องการในการให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องยังคงอยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกับผลการประเมินของครู 

 

3. ประสิทธิผลของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสตูรการศึกษา รุ่นที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 
 ผลจากการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 1 (ภายใน 31 มีนาคม 2564) 
ของปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จบหลักสูตร
การศึกษา รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษา  
รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 13.35 และ 6.95 ตามล าดับ   จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นได้ว่า 
รูปแบบการก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีประสิทธิผลต่อผู้เรียนในระยะยาว ส่งผลให้จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา 
รุ่นที่ 1 สูงกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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แนวทางการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ โดยใช้ 

เทคนิคและรูปแบบอ่ืน ๆ  
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการติด 0 ร มส และ มผ ของผู้เรียน 
3. ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งระบบ  
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แบบประเมินความพึงพอใจของคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ปฏิทินการด าเนนิงานตามกระบวนการ PLC 
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การด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ PLC รอบที่ 1 
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การด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ PLC รอบที่ 2 
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การด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ PLC รอบที่ 2 (ต่อ) 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการด าเนนิงานวิจัย ด้วยกระบวนการ PLC  

ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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ประมวลภาพการด าเนินงานก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ 
ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามวิชาชีพ (PLC) รอบท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

นัดหมายผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ เพ่ือให้ด าเนินการติดตามแก้ไข 

ผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ 
 

  

 

 

 

 

 

 

หลังจากให้ด าเนินการติดตามแก้ไขผลการเรียน 2 สัปดาห์ 
ได้จัดการประชุมผู้ปกครองผู้เรียนที่ยังคงมีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ เกิน 5 รายวิชา 

 เพ่ือให้ผู้ปกครองเป็นผู้ก ากับติดตามงานของผู้เรียนควบคู่กับครูประจ าวิชา 
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ประมวลภาพการด าเนินงานก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ 
ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามวิชาชีพ (PLC) รอบท่ี 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมรายชื่อผู้เรียนที่ยังคงมีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ก าหนดรูปแบบการก ากับติดตาม และก าหนดการ
การด าเนินงาน ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา และครูประจ าวิชา โดยให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการนัดหมายผู้เรียนร่วมกับครูประจ ารายวิชาตามช่วงเวลาที่ก าหนด และด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา 

นักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มส และ มผ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมกันสรุปผลการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2563 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ สกุล นางสาวทิพวัลย์  อัตถาหาร 
วัน เดือน ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2521 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 62  หมู่ 4 ต าบลคลองนารายณ์  อ าเภอเมือง 
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สถานที่ท างาน โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
 ต าบลท่าใหม่  อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 
ประวัติการศึกษา  
  

ปี 2546    ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

            ป ี2553    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ สกุล นางสาวอาทิตยา  วิมลลักษณ์ 
วัน เดือน ปีเกิด 6 กันยายน 2535 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 70/2  หมู่ 10  ต าบลเขาบายศรี  อ าเภอท่าใหม่ 

 จังหวัดจันทบุรี 22120 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ - (ภาษาญี่ปุ่น) 
สถานที่ท างาน โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
 ต าบลท่าใหม่  อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 
ประวัติการศึกษา  
  

ปี 2559    กาศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 
 มหาวิทยาลัยบูรพา  

 
 
 
 
 
 
 


