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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบ และเพือ่ ตรวจสอบยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยและพัฒนาแบบ           
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด�ำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน น�ำเสนอเป็นความเรียง ขั้นตอนที่ 2การร่างรูปแบบ โดยการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาสร้างรูปแบบ กรอบแนวคิดและแบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสม      
รูปแบบโดยการจัดประชุมกลุ่มสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา              
ด้านการพัฒนาครู เป็นผู้สอนและศิษย์เก่า จ�ำนวน 7 คนขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบและขั้นตอนที่ 5
การยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างความสุขในการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการจัดประชุมยืนยันร่วมกับผู้ทรงวุฒิในขั้นตอนที่ 3แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้แก่
แบบประเมินประกอบร่างรูปแบบ และแบบสอบถามความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบสูก่ ารปฏิบตั เิ ป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของ Likert ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องของข้อความอยูร่ ะหว่า 0.60-1.00 โดยปรับแก้ไขให้เหมาะสมและน�ำไปใช้จริง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จากการก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 44 โรงเรียน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน ครูผู้สอน และศิษย์เก่า จ�ำนวน 3 คน ที่สุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนโดยใช้ตาราง                 
เลขสุม่ รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลจ�ำนวนทัง้ สิน้ 220 คน ก�ำหนดระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในแนวทางสูก่ ารปฏิบตั ติ งั้ แต่ระดับ
มากขึ้นไป หรือ 3.50 ขึ้นไป
ผลการวิจัย พบว่า
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกับรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู          ้
ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยการสังเคราะห์ที่ครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระส�ำคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย (1) ด้านการพัฒนาความเป็นครู       
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(2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (3) ด้านสือ่ การเรียนรูแ้ ละแหล่งการเรียนรู้ และ (4) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4) แนวทาง
การน�ำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไขการน�ำรูปแบบไปสู่ความส�ำเร็จ และน�ำสาระส�ำคัญของรูปแบบ 4 ด้านไปสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
การประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครจ�ำแนกเป็น การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดส�ำหรับการประเมินความเหมาะสมสาระส�ำคัญของรูปแบบ                    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการ  
เรียนรูข้ องนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามสาระส�ำคัญของรูปแบบ โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้ในการน�ำ
รูปแบบสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
การตรวจสอบยืนยันรูปแบบรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเห็นด้วย และสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ร้อยละ 100
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบ, การจัดการเรียนรู้, ความสุขในการเรียนรู้

ABSTRACT

This research aimed to create, develop and verify the pattern of teacher development on knowledge
management supporting the learning happiness of secondary school students in Bangkok. Five research
methods were used in this study. The tools were evaluation form and questionnaire in 5-point Likert scale.
The Index of Item Objective Congruence was from 0.60 - 1.00. The sample group was 44 schools under the
Secondary Educational Service Area Office 2, Bangkok. The size was determined by using Krejcie and Morgan
Table. The total informant was 220 persons including: school directors, teachers and alumni. The level of
appropriateness and possibility was set at high level, or at 3.50 or above.
The results found that:
The synthesized contents were covered 1) Principles and reasons, 2) Objectives, 3) the gist of the
pattern: (1) Teacher professional development, (2) Learning activity management, (3) Learning media and
resources, and (4) Learning environments, 4) Usage guidelines, and 5) Success conditions. The four aspects
of the gist of the pattern were employed to create the conceptual framework. Overall, the assessment on
the appropriateness of the pattern was at the high level and on the contents was at the high level. The
possibility analysis on the usage of the pattern was overall at the high level. 100 percent of the experts
agreed that the pattern can be applied to the real situation.   
Keyword : Pattern, Knowledge Management, Learning Happiness

บทน�ำ

รวมทั้งเจตคติที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญบน         
และกระบวนการน�ำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่ พื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
การศึกษาและสถานศึกษาคือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกุคน ซึ่งเป็น เต็มศักยภาพ และได้ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย สมรรถนะส�ำคัญของ
ก�ำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และ
คุ ณ ธรรม มี จิ ต ส� ำ นึ ก ในความเป็ น พลเมื อ งไทยและเป็ น           ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดท�ำหลักสูตรการ
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี เรียนการสอนในแต่ละระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,        
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน น. 2-4)
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การทีผ่ เู้ รียนจะพัฒนาให้มศี กั ยภาพในการเรียนรูไ้ ด้นนั้
ต้องผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพ กล่าวคือโรงเรียนต้องมีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ     
รวมทั้ ง มี ร ะบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาที่ ด            ี
การท�ำงานด้านการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และผสมผสานกับการปฏิบตั งิ านตามปกติ โดยมีการด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาการ     
เรียนรู้การสอน และการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดการเรียน
การสอน และการบริ ห ารจั ด การที่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ             
เพื่อน�ำไปสู่การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประสบ
ความส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ค าดหวั ง ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง            
ทั้ ง ระดั บ ชาติ ชุ ม ชน ครอบครั ว และบุ ค คลต้ อ งร่ ว มกั น                
รับผิดชอบ โดยร่วมกันท�ำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง         
ในการวางแผนด�ำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบศึกษา
ตลอดจนปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ พั ฒ นาเยาวชนของชาติ ไ ปสู ่
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งในแต่ละ
โรงเรียนได้ก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส�ำคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และ
ปฏิบัติได้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์              
ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ เ ป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
พั ฒ นาการศึ ก ษาทั้ ง ระบบ รวมทั้ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ          
ตรวจสอบเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษา และการทดสอบระดั บ ชาติ เพื่ อ สะท้ อ นภาพ            
การจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่
ได้ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551, น. 8) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นระบบจะช่วยให้ได้ขอ้ มูล
และสารสนเทศที่ชัดเจนและครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา      
ได้อย่างชัดเจน ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จากความส�ำคัญดังกล่าวในฐานะผู้วิจัย
เป็นรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจึงสนใจที่ศึกษา          
รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความ
สุ ข ในการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา                                
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนมัธยมศึกษาได้น�ำไปใช้         
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่ รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการ
จัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ตรวจสอบยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการ
จัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการ    
เรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา        
(research and development) โดยมีการด�ำเนินการวิจัย        
5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมหรือ
เคยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา
จ�ำนวน 5 ท่าน โดยน�ำเสนอเป็นความเรียง
ขั้นตอนที่ 2 ร่างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยและผลการ
สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒจิ ากขัน้ ตอนที่ 1 น�ำมาสร้างรูปแบบการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการ
เรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ครอบคลุ ม องค์
ประกอบ 1) ด้านการพัฒนาความเป็นครู 2) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   3) ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการ         
เรียนรู้ และ4) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมร่างรูปแบบ
การพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างความสุขในการ
เรียนรูข้ องนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการจัดประชุมกลุม่
สนทนา (focus group) ซึ่งเป็นผู้ทรงวุฒิที่มีความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา ด้านการ
พัฒนาครูเป็นผู้สอนและศิษย์เก่า จ�ำนวน 7 คน และผู้วิจัย         
ได้ ส ร้ า งแบบการประเมิ น ประกอบร่ า งรู ป แบบเป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scales) ของ Likert
(อ้างถึงใน บุญชุม ศรีสะอาด, 2553) น�ำมาหาค่าเฉลีย่ (X) และ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ก�ำหนดระดับความเหมาะสมของ
รูปแบบตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป หรือ 3.50 ขึ้นไป ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-3.49 รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4   การตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างความสุขในการ
เรียนรูข้ องนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กับกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จาก
การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan
(1970, p. 608 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553) คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 44 โรงเรียน และกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศิษย์เก่า
จ�ำนวน 3 คน ที่สุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลของ
แต่ละโรงเรียนโดยใช้ตารางเลขสุม่ รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลจ�ำนวนทัง้ สิน้
220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่
เสริ ม สร้ า งความสุ ข ในการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา มีเนือ้ หาครอบคลุมตามขัน้ ตอนที่ 2 จ�ำนวน 4 ด้าน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก�ำหนดระดับความ
เป็นไปได้ในแนวทางสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป หรือ
3.50 ขึ้นไป ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  มีความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบ
สู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  มีความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบ
สู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  มีความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบ
สู่การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-3.49  มีความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบ
สู่การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49  มีความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบ
สู่การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้มี
ประสบการณ์ และคณะกรรมการผู ้ ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์           
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เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
และหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อความ (Index of Item        
Objective Congruency : IOC) โดยใช้เกณฑ์ของ บุญชุม         
ศรีสะอาด (2543) ได้คา่ ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
ผู้วิจัยปรับข้อความหรือภาษาให้เหมาะสมตามค�ำแนะน�ำก่อน
การน�ำไปใช้จริง
ตอนที่ 5 การยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครโดยการน�ำรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้าน
การจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาครู เป็นผู้สอน และศิษย์เก่า
จ�ำนวน 7 คน ด�ำเนินการจัดประชุมยืนยัน (connoisseurship)
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%)

ผลการวิจัย

ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒโิ ดยผูว้ จิ ยั สามารถสรุปประเด็นได้ 4 ด้าน
คือ 1) การพัฒนาความเป็นครู 2) ด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3) ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และ 4) ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้
ขั้ น ตอนที่ 2 ผู ้ วิ จั ย สั ง เคราะห์ เ อกสาร งานวิ จั ย                    
ทีเ่ กีย่ วข้อง และผลสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ จากขัน้ ตอนที่ 1 แล้ว
น� ำ มาสร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาครู ด ้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้                
ทีเ่ สริมสร้างความสุขในการเรียนรูข้ องนักเรียนโรงมัธยมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) หลักการ
และเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระส�ำคัญของรูปแบบ
ประกอบด้วย (1) ด้านการพัฒนาความเป็นครู (2) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ (3) ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการ        
เรียนรู้ และ (4) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4) แนวทางการน�ำ
รูปแบบไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และ 5) เงือ่ นไขการน�ำรูปแบบไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมร่างรูปแบบ
การพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร        
มีดังนี้
3.1 การประเมิ น ความเหมาะสมรู ป แบบการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1   การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
		
รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
			
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. แนวทางน�ำไปสู่การปฏิบัติ
4. เงื่อนไขสู่ความส�ำเร็จ
รวมเฉลี่ย
จากตารางที่ 1 พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X = 4.59, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน         
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไป
หาน้ อ ย ดั ง นี้ ด้ า นเงื่ อ นไขสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ (X = 4.79,                          

ความเหมาะสม		
X
S.D.
4.45
0.03
4.57
0.79
4.55
0.66
4.79
0.43
4.59
0.47

การแปลผล
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านวัตถุประสงค์ (X = 4.57,        
S.D. = 0.79) และแนวทางน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ (X = 4.55,  
S.D. = 0.66) ตามล�ำดับ และอยู่ในระดับมาก จ�ำนวน 1 ด้าน
ดังนี้ ด้านหลักการและเหตุผล (X = 4.45, S.D. = 0.03)
3.2 การจัดการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างความสุขในการ
เรียนรู้ จ�ำแนกสาระส�ำคัญของรูปแบบแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การประเมินความเหมาะสมการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ จ�ำแนกสาระส�ำคัญของรูปแบบ
ความเหมาะสม
X
S.D.

การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้
		
สาระส�ำคัญของรูปแบบ
1. ด้านการพัฒนาความเป็นครู
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
4. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
รวมเฉลี่ย
จากตารางที่ 2 พบว่า ความเหมาะสมการจัดการ        
เรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.40, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
ความเป็นครู (X = 4.53, S.D. = 0.67) และอยู่ในระดับมาก
จ�ำนวน 3 ด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ (X = 4.41, S.D. = 0.73) รองลงมา        
คือ ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ (X = 4.38,             
S.D. = 0.77) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X = 4.30,
S.D. = 0.84) ตามล�ำดับ
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4.53
4.30
4.38
4.41
4.40

0.67
0.84
0.77
0.73
0.75

การแปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร       
มีดังนี้
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกีย่ วกับสาระ
ส�ำคัญของรูปแบบ แสดงดังตารางที่ 3

117

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ตารางที่ 3   ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้
  ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ด้านสาระส�ำคัญของรูปแบบ
รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุข
ในการเรียนรู้ของนักเรียน
สาระส�ำคัญของรูปแบบ
1. ด้านการพัฒนาความเป็นครู
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
4. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
รวมเฉลี่ย

ความเป็นไปได้ใน
การน�ำรูปแบบสู่ปฏิบัติ
X
S.D.
4.35
4.07
4.16
4.09
4.17

การแปลผล

0.54
0.70
0.57
0.58
0.41

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ความเป็นไปได้ในการปฏิบตั ขิ อง
รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความ
สุ ข ในการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.17,
S.D. = 0.41) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนา
ความเป็นครู (X = 4.35, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ ด้านสื่อ

การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ (X = 4.16, S.D. = 0.57) ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ (X = 4.09, S.D. = 0.58) และด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X = 4.07, S.D. = 0.70) ตามล�ำดับ
ขั้นตอนที่ 5 การยืนยันความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ ข องรู ป แบบการพั ฒ นาครู ด ้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่          
เสริ ม สร้ า งความสุ ข ในการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
		
ตารางที่ 4  การยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
      มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง ความเป็นไปได้ในการน�ำ
		
ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน
รูปแบบสู่ปฏิบัติ
				
X
S.D.
1. หลักการและเหตุผล
4.45
0.03
2. วัตถุประสงค์
4.57
0.79
3. สาระส�ำคัญของรูปแบบ
3.1 ด้านการพัฒนาความเป็นครู
4.35
0.54
     3.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.07
0.07
     3.3 ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
4.16
0.57
     3.4 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
4.09
0.58
4. แนวทางการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
4.55
0.66
5. เงื่อนไขความส�ำเร็จ
4.79
0.43
รวมเฉลี่ย
4.39
0.56

ผลการยืนยัน
เห็นด้วย
100
100

ไม่เห็นด้วย
-

100
100
100
100
100
100
100

-

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน โดยภาพรวม มีความเห็นว่า เห็นด้วย          
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้        ทุกด้าน ร้อยละ 100
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ของ                   
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อภิปรายผล

จากผลการวิจัย สามารถน�ำมาอภิปรายผลดังนี้
1. การสร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาครู ด ้ า นการจั ด การ     
เรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอน
ที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาครู ด ้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ ท               ี่
เสริ ม สร้ า งความสุ ข ในการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา มาสังเคราะห์และสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยประเด็นหลัก
ทางการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาความเป็นครู  
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้และ
แหล่ ง การเรี ย นรู ้ และ 4) ด้ า นบรรยากาศการเรี ย นรู ้                          
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตยิ วดี บุญซือ่ และ คณะ (2540),
จ�ำรัส นองมาก (2551), อาภรณ์  ใจเที่ยง (2546) และ สุมน
อมรวิวฒ
ั น์ และ สมพงษ์ จิตระดับ (2530) สรุปไว้วา่ การพัฒนา
ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถด�ำเนินการได้ดังนี้
1) ด้านการพัฒนาความเป็นครู ครูต้องมีจิตวิญญาณความ         
เป็นครู มีความเมตตา จริงใจ เอาใจใส่และยุติธรรมต่อเด็ก         
ทุกคนอย่างทั่วถึง เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมการ
พัฒนา กระบวนการคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง สิ่งที่เรียนรู้ต้องมีความหมาย เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำ
วันได้ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ครูต้องผลิต
สื่ อ การเรี ย นรู ้ ต ้ อ งกระตุ ้ น ความสนใจของนั ก เรี ย น ท� ำ ให้
นั ก เรี ย นเข้ า เนื้ อ หาวิ ช าได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู                  ้
ที่หลากหลายไม่จ�ำกัดอยู่ในห้องเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ภายในโรงเรียนหรือชุมชน เพื่อจะ
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และ 4) ด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ครูต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เพราะบรรยากาศ
การเรียนรูม้ สี ว่ นส�ำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รใู้ คร่เรียน
ให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ความเห็ น อกเห็ น ใจ และความเอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ ต ่ อ กั น และ
กั น ย่ อ มเป็ น แรงจู ง ใจภายนอกที่ ก ระตุ ้ น ให้ ผู ้ เ รี ย นรั ก                    
การเรี ย น รั ก การอยู ่ ร ่ ว มกั น ในชั้ น เรี ย น และช่ ว ยปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมร่างรูปแบบการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ตามขั้นตอนที่ 3 มีดังนี้
2.1 การประเมิ น ความเหมาะสมรู ป แบบการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับ Madaus, Scriven and Stufflebeam
(1983) ได้กล่าวถึงการประเมินรูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบ
ว่า เป็นการตรวจสอบรูปแบบนัน้ ๆ ว่ามีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เที่ยงตรง เชื่อถือได้เพียงใด โดยปกติแล้วการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มักจะประเมินรูปแบบ
ด้วยวิธกี ารทางสถิติ ผลของการประเมินรูปแบบจะน�ำไปสูก่ าร
ยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้นๆ และน�ำไปสู่การสร้างทฤษฎี
ใหม่ต่อไป
2.2 การประเมิ น ความเหมาะสมการจั ด การ        
เรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ ด้านสาระส�ำคัญของ
รูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ Madaus,
Scriven and Stufflebeam (1983) ได้เสนอแนวทางการ
ประเมิ น รู ป แบบดั ง นี้ 1) มาตรฐานด้ า นความเป็ น ไปได้                  
2) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 3) มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม และ 4) มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม
3. ผลการตรวจสอบจากการสอบถามความคิดเห็น
เกีย่ วกับความเป็นไปได้ในการปฏิบตั จิ ริงของรูปแบบการพัฒนา
ครูดา้ นการจัดการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างความสุขในการเรียนรูข้ อง
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามขัน้ ตอน
ที่ 4 เกี่ยวกับสาระส�ำคัญของรูปแบบ 4 ด้านโดยภาพรวม           
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
3.1 ด้านการพัฒนาความเป็นครู โดยข้อทีม่ รี ะดับ
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สุขภาพกายที่แข็งแรง สมบูรณ์เพราะครู
ควรดูและรักษาสุขภาพของตนเองอยูต่ ลอดเวลา สอดคล้องกับ
จักรแก้ว นามเมือง (2555) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของครูที่ดี
ประกอบด้วยบุคลิกภาพ 4 ด้าน คือ 1) บุคลิกภาพทางกาย
ประกอบด้วย รูปร่างหน้าตา กิริยาอาการลักษณะท่าทาง             
ที่สง่างามการแต่งกายที่เหมาะสม คือ การแต่งกาย (รวมถึง          
แต่งหน้าและทรงผมด้วย) ที่สะอาด เรียบร้อย ดูดี น่านับถือ
ถูกกาลเทศะมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ 2) บุคลิกภาพ
ทางอารมณ์ ประกอบด้วย การควบคุมอารมณ์ได้ดี ทั้งอารมณ์
ดีใจ โกรธ เศร้า หรือหงุดหงิด ความสนใจผู้เรียน หมายถึง           
มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะรับรูห้ รือถ่ายทอดความรูต้ า่ งๆ รวมทัง้
การแสวงหาประสบการณ์ทกี่ ว้างขวางหลากหลายมีความสนใจ
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ในตัวผู้เรียน บทเรียน และวิธีสอน มีความเข้าใจและสนใจ
ปัญหาต่างๆ ของผูเ้ รียน 3) บุคลิกภาพด้านสังคม ประกอบด้วย
มีความเป็นผู้น�ำ  ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นชุมชน และสังคม  
ความมีระเบียบวินัย ส�ำรวมระวังความประพฤติตนอยู่ใน
ระเบียบแบบแผน (ประพฤติต่อเป็นแบบอย่างที่ดี) สามารถ
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คมได้ ดี มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ เ รี ย นและ          
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาที่ดี และ 4) บุคลิกภาพด้าน
สติปัญญา ประกอบด้วย การมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี ความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม มีการ  
ตัดสินใจที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ จ�ำเจริญรัตน์          
จิตต์จิรจรรย์ (2559) ได้กล่าวว่า ทักษะที่ส�ำคัญในศตวรรษ           
ที่ 21 ของครูต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning
and innovation) ประกอบ การคิดวิพากษ์และการแก้ปัญหา
(critical thinking and problem solving) นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ (innovation and creativity) และการสือ่ สาร
และความร่วมมือ (communication and collaboration)
ซึ่งเป็นทักษะที่ส�ำคัญในการเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้
ของนักเรียน สอดคล้องกับ Richard (2006) ได้ศึกษาเรื่อง
Leader Self-Development Intervention Study : The
Impact  of Self  Discrepancy and Feedbackพบว่า การ
พัฒนาตนเองด้านความเป็นครูเพื่อให้ตนเองมีประสิทธิภาพ       
ที่ สู ง ขึ้ น จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เป้ า หมายหรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพ         
ของงานที่เพิ่มขึ้นด้วยสอดคล้องกับ Langkamer (2008) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ ง Development of a Nomological Net              
Surrounding Leader Self-Development พบว่า การพัฒนา
ตนเองด้ า นความเป็ น ครู เ ป็ น ปั จ จั ย บ่ ง ชี้ ที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประสิทธิภาพการท�ำงาน และเป็นตัวท�ำนายคุณลักษณะของ
ผู้น�ำที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในกระบวนการที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาตนเอง  จะเป็นผูท้ จี่ ดั การกิจกรรมต่างๆ
ที่ท้าทายได้มากขึ้นสอดคล้องกับNgo (2010) ได้ศึกษาเรื่อง
Promoting High Quality Educaton at Small Private
University : Leadership Challenges and Strategies       
พบว่า ภาวะผู้น�ำครูที่มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา มีความ
มุง่ มัน่ ในการส่งเสริมการศึกษา โดยการศึกษาค้นคว้าจัดหาแผน
กลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ หาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
พัฒนาสถานศึกษา อุทิศตนให้แก่สถานศึกษา และมีบทบาท
ส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ท�ำให้สถานศึกษา
จั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ Holbert       
(2010) ได้ศึกษาเรื่อง Student Teacher’ Perception of
Cooperating Teachers as Teacher Education :                 
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

Development of Standards Bases พบว่า การพัฒนาตนเอง
ด้านความเป็นครูช่วยท�ำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น  และได้รับ
ความร่วมมือจากครู นักเรียนในการท�ำงาน นอกจากนี้ยัง        
ช่ ว ยให้ ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานภายนอกกั บ หน่ ว ยงาน                        
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางการศึ ก ษาให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ          
Romeyn (2010) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง A Descriptive Comparative
Student of Professional Development and Education
and Observe Quality in Early Care and Education
Program พบว่า ครูที่ได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง หรือการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นครู
มืออาชีพ และมีความเป็นผู้ทางวิชาการในระดับสูง
3.2 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ โดยข้อที่มีระดับ
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ การแก้ไขและปรับปรุงการจัดสิง่ แวดล้อม
และบรรยากาศการเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
มี ค วามสุ ข ของนั ก เรี ย น เพราะการจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มและ
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น สนใจที่จะศึกษาหาความรู้มากขึ้น
สอดคล้ อ งกั บ สุ ม น อมรวิ วั ฒ น์ และ สมพงษ์ จิ ต ระดั บ
(2530) ได้สรุปผลการวิจยั เรือ่ งสภาพในปัจจุบนั และปัญหาด้าน
การเรียนการสอนของครูประถมศึกษาไว้ว่า บรรยากาศใน        
ชั้นเรียนต้องมีลักษณะทางกายภาพที่อ�ำนวยความสะดวก        
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความสนใจใฝ่รู้และศรัทธา
ต่อการเรียน นอกจากนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักเรียนและ
ระหว่างครูกับนักเรียน ความรักและศรัทธาที่ครูและนักเรียน
มี ต ่ อ กั น การเรี ย นที่ ร่ื น รมย์ ป ราศจากความกลั ว และวิ ต ก
กังวล สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนได้ดี ดังนั้น      
จึ ง สามารถแบ่ ง ประเภทของบรรยากาศในชั้ น เรี ย น
ได้ 3 ประเภทคือ 1) บรรยากาศทางทางกายภาพ การจัด
บรรยากาศทางด้ า นกายภาพ เป็ น การจั ด วั ส ดุ อุ ป กรณ์                   
สิ่ง อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน       
รวมตลอดไปถึ ง สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ สริ ม ความรู ้ เช่ น ป้ า ยนิ เ ทศ                   
มุมวิชาการ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะวางสื่อการสอน ฯลฯ ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ท�ำให้เกิดความสบายตา สบายใจ แก่ผพู้ บเห็น             
2) บรรยากาศทางสังคม การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู และนักเรียนกับ
ครอบครัวสร้างบรรยากาศให้เป็นประชาธิปไตย ให้รักเรียน
สามารถสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้และสร้างความ
สัมพันธ์ของนักเรียนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นหาก
นักเรียนมีความคุน้ เคยกันจะท�ำให้เกิดการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องเรียนหรือเรื่องสังคมหากมีการ
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ท� ำ งานร่ ว มกั น ภายในห้ อ งก็ ต ้ อ งใช้ ค วามสามั ค คี ภ ายใน
ห้องเรียนเพื่อให้งานออกมาส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากขาด
ความสามั ค คี แ ละ 3) บรรยากาศทางจิ ต วิ ท ยา การจั ด
บรรยากาศทางด้านจิตวิทยาหรือทางด้านจิตใจ จะช่วยสร้าง
ความรูส้ ึกให้นักเรียนเกิดความสบายใจในการเรียน ปราศจาก
ความกลัวและวิตกกังวล มีบรรยากาศของการสร้างสรรค์          
เร้าความสนใจ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
ความสุขครูใช้จิตวิทยาการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียน
รู้สึกมั่นใจในตนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ  
สุเนตร ทองโพธิ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 พบว่า การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ            
เสริมสร้างการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเป็นสิ่งที         ่
พึงพอใจนัน้ เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นและส�ำคัญยิง่ เพราะการพัฒนาใดๆ
มิได้เกิดขึ้นจากกระบวนการนั้นๆ โดยตรง หากแต่จะต้อง         
เกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศและเงื่อนไขที่สอดคล้องเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานการณ์ทเี่ อือ้ อ�ำนวย บรรยากาศเหมาะ
สมสมาชิกทุกคนต้องเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ทุกคน         
มีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของหมูค่ ณะ ความเคารพนับถือไว้เนือ้
เชื่อใจซึ่งกันและกัน มีการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจ ทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของโรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการ
เรี ย นรู ้ ก� ำ หนดทิศทางและจุดประสงค์ก ารปฏิบัติร่ว มกัน         
เชื่อมั่นในหลักการและเหตุผล เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความ        
คิดเห็น ส่วนการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ       
ถวิล  มาตรเลี่ยม (2545) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
เชิงฐานบริหารจัดการ (School Based Management : SBM)
พบว่า บรรยากาศขององค์กรเป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลมากต่อการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลง โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนและระหว่างนักเรียนกับนักเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู        ้
การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ บรรยากาศและสิง่ แวดล้อม        
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและสอดคล้องกับ
ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น�ำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ
โรงเรี ย นคาทอลิ ก สั ง ฆมณฑลจั น ทบุ รี พบว่ า บรรยากาศ
องค์การเป็นความรู้สึกต่างๆ ของบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อ
องค์การ ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน อันเป็นบุคลิกคุณลักษณะ
เฉพาะตัวเป็นภาวะแวดล้อม หรือกระบวนการที่เป็นตัวแปร
หรือปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลอันส่งผลต่อความเป็นไปของ
องค์การ
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3.3 ด้ า นสื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละแหล่ ง การเรี ย นรู ้          
โดยข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คือ มีการจัดให้มีข้อมูล
สารสนเทศตามเพือ่ การเรียนรูแ้ ละข้อมูลเทียบกับแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ เพราะสถาน
ศึกษาเห็นความส�ำคัญในการจัดแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาความรู้
ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ สอดคล้องกับ
สุมน อมรวิวฒ
ั น์ และสมพงษ์ จิตระดับ (2530) ได้กล่าวว่า การ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ต้องกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ท�ำให้
นั ก เรี ย นเข้ า เนื้ อ หาวิ ช าได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู                   ้
ที่หลากหลายไม่จ�ำกัดอยู่ในห้องเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ภายในโรงเรียนหรือชุมชน เพื่อจะ
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาดังนั้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการใช้สื่อการเรียนและแหล่งการเรียนครูจะต้องมี
กระบวนการการด�ำเนินการดังนี้1) ก�ำหนดจุดประสงค์จากผล
การเรียนที่คาดหวังให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ     
เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใดบ้างจากบทเรียนนั้น เพื่อจะ
ได้สร้างสือ่ หรือเลือก แหล่งเรียนรู้ ให้สมั พันธ์กบั จุดมุง่ ประสงค์
และกิจกรรมการเรียนการสอน  2) ศึกษาผู้เรียน โดยพิจารณา
ถึงวัย ระดับชั้น ความรู้ ประสบการณ์ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้            
3) ศึกษาธรรมชาติของเนื้อหา สาระ ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
เรียนรูแ้ ต่ละเรือ่ ง อาจมีลกั ษณะเฉพาะบางเรือ่ งด้วยการปฏิบตั ิ
จริง หรือเรียนรู้จริง ดูการสาธิตจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
บางเรือ่ งต้องอาศัยจากการสืบค้นข้อมูล การฟัง การดู และการ
อ่าน 4) พิจารณาประโยชน์และความคุม้ ค่าของแหล่งเรียนรูว้ า่
สามารถเร้าความสนใจ สื่อความหมายและประสบการณ์การ
เรียนการสอนแก่ผเู้ รียน การจัดประสบการณ์ เรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน
เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนได้ประสบการณ์ตรง 5) หาประสิทธิภาพของ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ โดยการปรับปรุงสื่อที่จัดไว้ เพื่อเป็นการ
ปรับคุณภาพสือ่ ว่าเหมาะสม ในการน�ำไปใช้และสอดคล้องกับ
พรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้แหล่ง
วิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดล�ำพูน พบว่า ครูได้ใช้แหล่งการ
เรียนรู้เป็นแหล่งวิทยาการชุมชนร้อยละ 21.82 และนักเรียน
ได้ใช้แหล่งการเรียนรู้วิทยาการชุมชนได้รับความรู้ทางด้าน
สังคมวิทยาเพิม่ ขึน้ และได้ความรูต้ ามเนือ้ หาและประสบการณ์
อื่นๆ อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับ ภัทรพร ศักดิ์สูง (2553)
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง บทบาทในการบริ ห ารชุ ม ชนของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาส่วนกลางตามทัศนะของผู้บริหารและครูพบว่า      
การใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ นับว่ามีความส�ำคัญ

121

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

เพราะเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรู้ และสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ ด้วยการ
ใช้สอื่ การเรียนรูแ้ ละแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย อีกทัง้ ยังจะช่วย
สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
สอดคล้องกับ ประหยัด โมกศรี (2554) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การศึกษา
ความสามารถในการน�ำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การให้
แหล่ ง การเรี ย นรู ้ น อกสถานที่ข องนัก เรียน ท�ำให้นัก เรียน
สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ และ
สอดคล้องกับ ณรงค์ ก่องแก้ว (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้
แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดล�ำพูน       
พบว่า สภาพการใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในการพัฒนา
หลักสูตร โรงเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้วิทยากรท้องถิ่น คือ
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัตถุที่มนุษย์
สร้างขึ้นและทรัพยากรทางสังคม ในการพัฒนาหลักสูตรสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต โดยลักษณะการเรียนรู้เป็นการปรับ
กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างประสบการณ์         
ที่เหมาะสม
3.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยข้อที่มี
ระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสชื่นชม          
กับความส�ำเร็จของตนเองและทีมงานเพราะครูจัดการเรียน         
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และครูเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้มีส่วนรวมในการจัดการเรียนรู้ด้วย สอดคล้องกับสุมน
อมรวิวัฒน์ และ สมพงษ์ จิตระดับ (2530) ได้กล่าวว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสให้นกั เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง สิ่งที่เรียนรู้ต้องมีความหมาย เชื่อมโยงกับ
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในชีวติ ประจ�ำวันได้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะต้อง
ประกอบด้วย 1) บทบาทของผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาส           
ร่ ว มก� ำ หนดเป้ า หมายการเรี ย นรู ้ แ ละวางแผนการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะในการแสวงความรู้
จากแหล่งการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ในการเรียนการรู้ด้วยตนเอง การใช้ IT เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และการจัดกระท�ำข้อมูล และคิด ท�ำ  และแสดงออกเพื่อแก้
ปัญหาหรือสร้างผลงานเป็นต้น 2) บทบาทผูส้ อน ประกอบด้วย
ให้ผู้เรียนมีโอกาสก�ำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้และร่วม
วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ นบรรยากาศทีย่ ดื หยุน่
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย และประสบการณ์
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การเรียนรู้ ที่กระตุ้นและส่งเสริมการคิด  การค้นคว้าหาความ
รู้และการแสดงออกของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่ง
เรี ย นรู ้ ห รื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายด้ ว ยตนเองเป็ น ต้ น
สอดคล้องกับ ประทุมวัลย์ ทองมนต์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง      
การปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านค�ำบง 1
อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า การจัดกิจกรรม         
การเรียนรูแ้ บบ 4MAT เป็นกิจกรรมทีส่ ามารถตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี กล่าวคือ นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ท�ำงานเป็นกลุ่ม มีการ       
ช่วยเหลือภายในกลุม่ สามารถปรึกษาวางแผน 40 ร่วมกันและ
ช่ ว ยกั น แก้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ประสบการณ์ แ ละรู ้ จั ก รั บ ผิ ด ชอบงานในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ             
มอบหมาย ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนได้รับการพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับ วชิรภรณ์ กุดแถลง
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้เรื่องการหารทศนิยม
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 พบว่ า ความคิ ด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
หลักการได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบใช้เกมสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
อุทมุ พร แก่นทอง (2554) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การเปรียบเทียบความ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
โรงเรียนวัดปากท่อ กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์มีค่าความคิดสร้างสรรค์สูง
กว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การเรี ย นแบบปกติ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ               
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ เจริญกุล (2554) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเรื่องบทประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบบูรณาการสูงกว่ากลุม่ ทีจ่ ดั
กิจกรรมการเรียนรู้ปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคล้องกับ ละมัย แก้วสวรรค์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง        
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวัสต์สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี        
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนที่ 5 ของผู้ทรง  
คุ ณ วุ ฒิ 7 คน โดยภาพรวม มี ค วามเห็ น ว่ า เห็ น ด้ ว ยกั บ                
รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความ
สุ ข ในการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา                               
ในกรุงเทพมหานคร สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรน�ำผลการวิจยั เป็นแนวทางในการพัฒนา
ครูดา้ นการจัดการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างความสุขในการเรียนรูข้ อง
นักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ
1.2 ควรแสวงหาบุคคลตัวอย่างในวิชาชีพครู ที่มี
ความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับนับถือในแวดวงวิชาชีพ  
เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดความรักในวิชาชีพและความรัก เมตตาผูเ้ รียน
ตลอดจนการท�ำให้กิจกรรมการนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
1.3 ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง
ชุมชนทางวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความเชื่อมั่น     
ในการน�ำผลงานของตนเองมาแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร        
ฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นครู เพราะเป็นองค์ประกอบที่
ส�ำคัญที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดกิจ
รรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียน       
ที่สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะทีส�ำคัญของ
ผู้บริหารมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อสามารถบริหารและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเสริมสร้างความสุขในการ      
เรียนรู้ของผู้เรียน
2.4 ควรมีการวิจยั เพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมของครูเพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของ           
ผู้เรียน
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