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บทความวิจัยการเรียนการสอน
เรื่อง
ผลการใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
จิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
The Effect of Using the Innovative Education (Lesson Study) And Learning Based on
Contemplative Education for Pratomsuksa 1 Students Thai Language Strand
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ของ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูภาษาไทยตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (ยูนิทเอ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 77 คน
และอาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ระดับประถม
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบวา
1. อาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดําเนินการตามขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
3 ขั้นตอน คือ 1) สรา งแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน 2) สังเกตการสอนรวมกัน 3) การสะทอนผลหลังการ
สอนรวมกัน ปญหาในการดําเนินงาน เชน การสรางแผนรวมกันยังไมครบถวน เนื่องจากขอจํากัดในดานเวลา
การเก็บประเด็นรายละเอียดของการคิดของนักเรียนยังไมมากเทาที่ควร ความคิดเห็นที่สะทอนกันยังไมเต็มที่
เพราะผูที่แสดงความคิดเห็นบางทานเกรงวาจะเปนการถกเถียงกันในที่ประชุม จึงมีการยุติการอภิปรายบาง
ประเด็น อาจารยแตละทานมีความรูสึกมุมมองในการศึกษาชั้นเรียนเหมือนและแตกตางกันบาง แตสิ่งที่มีจุด
รวมกันคือ การใหความรวมมือในการดําเนินงานตามขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรียน การยอมรับฟงความ
คิดเห็นของอาจารยทานอื่น เหนือสิ่งอื่นใด ทุกทานยังปรารถนาที่จะดําเนินงานตามขั้นตอนของการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) อยางตอเนื่องตอไป
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย บทที่ 12 ของนักเรียนผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนดคือ
นักเรียนไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 88.31 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน คิดเปนรอยละ
81.90 มีคา เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา กับ 1.74 พฤติกรรมนัก เรีย นที่สอดคลอ งกับจิ ตตปญญาศึกษา
มีดังนี้ 1) นักเรียนสวนใหญมีความพรอมในการเรียน มีความตั้งใจ สนใจในการเรียน นักเรียนทํากิจกรรมฝก
สมาธิ ไ ด เช น กิ จ กรรมจิ ต นิ่ง ยิ่ง รู เช็ คอิ น บิ น สู ก ารเรีย นรู 2) นั กเรี ย นสว นใหญพูด และฟง เพื่อ นอย า ง
ใครครวญ นักเรียนมั่นใจที่จะพูดเพราะหัวขอที่ใหพูดเปดกวางตามความคิดของนั กเรียน ไมมีคําตอบที่ผิด
และคนที่จะพูดไดตองถือสัญลักษณที่ครูกําหนดเทานั้น เชน กิจกรรมตุกตาพูดได นักเรียนที่ถือตุกตาเทานั้น
ที่พูดได เพื่อน ๆ ในกลุมที่ไมไดถือตุกตาจะตองเปนผูฟง นักเรียนสามารถทํากิจกรรมสุนทรียะสนทนาได เชน
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เลาคําที่ฉันชอบใหเพื่อนฟง 3) นักเรียนไดสะทอนความคิด เมื่อนักเรียนไดฟงการนําเสนอผลงานของแตละ
กลุมแลว นักเรียนแตละคนไดสะทอนความคิดเห็นตอผลงานและความคิดของเพื่อน 4) นักเรียนสามารถ
ทบทวนความรูดว ยตนเอง เชน กิจกรรมเช็คเอาทเราทําได
คําสําคัญ : นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน , Lesson Study , จิตตปญญาศึกษา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ครูคือผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งไดรับยกยองใหเปนวิชาชีพชั้นสูงที่มีบทบาทสําคัญตอสังคม
และความเจริญกาวหนาของประเทศ กลา วคือเปนบุคคลที่ชวยขับเคลื่อนงานหลัก 3 ประการคือ 1) สราง
พลเมืองดีของประเทศ โดยการใหการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะทําใหประชาชนเปนพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติ
ตองการ 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3) สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง ใหมีการรักษาความเปนชาติไวอยางมั่นคง
ยาวนาน จากบทบาทดั งกลาว พระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึ งกําหนดแนวทางในการ
ดํา เนินงานกํากับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพ ทางการศึกษา รวมทั้งพระราชบัญ ญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา กําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปน
วิช าชีพ ควบคุ ม การกํ า หนดดัง กล า วจะเปน หลั ก ประกั นและคุ ม ครองให ผู รั บ บริ การทางการศึก ษาได รับ
การศึกษาอยา งมีคุณ ภาพ รวมทั้งจะเป นการพั ฒนาและยกระดั บ มาตรฐานวิ ชาชีพ ใหสูง ขึ้น (สํ า นัก งาน
เลขาธิการคุรสุ ภา,2548)
จากการศึกษาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ที่กําหนดให
มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติตน และจากการตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติตนใหมีมาตรฐานตามที่คุรุสภา
กําหนด ผูวิจัยจึงสนใจจะนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาใชเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งเปน
ครูผูสอนภาษาไทยใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา หากนํานวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียนมาใชจะชวยสงเสริมการบรรลุมาตรฐานตางๆ เชน มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารใน
การพัฒนา
จากตัวอยางมาตรฐานที่ไดนําเสนอ ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นควรวาการนํานวัตกรรมการศึกษา ในชั้น
เรียนมาใชนับวามีคุณประโยชนอยางยิ่ง นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนเปนแนวทาง (Approach) หรือ วิธีการ
(Method) หนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครู หรือการเรียนรูทางวิชาชีพซึ่งกําเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุน เปนแนวทาง
ที่กอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและกอใหเกิดความสําเร็จทั้งในแงตัวครูและนักเรียน ซึ่งนฤมล อิ นทร
ประสิทธิ์(2552) ไดวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน
พบวา การใชการศึกษาชั้นเรียนในการพัฒนาวิชาชีพครูมีผลทําใหครูมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีตอการ
จัดการเรียนรูของตนเอง เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง และเปลี่ยนแปลงเจตคติที่มีตอนักเรียน มีผลทําให
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเกิดกระบวนการคิดในขณะที่เรียนภาษาไทย และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาไทย
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การศึกษาชั้นเรียนคือนวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพที่กระทําโดยครูใ นโรงเรียนเอง โดยครูทํา
กิจกรรมรวมกันอยางนอย 4 กิจกรรม คือ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและ สังเกตการจัดการ
เรียนรู สะทอนผลชั้นเรียน และชวยกันสรุปผลการเรียนรูของตนเอง (นฤมล อินทรประสิทธิ์,2552) ซึ่งใน
การวางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยมีความสนใจในการ
นําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนรู เนื่องจากเปาหมายของจิตตปญญาศึกษา คือการทําให
ผูเรียนเห็นความสําคัญของทุกสรรพสิ่งในโลกเกี่ยวของสัมพันธกัน การกระทําใดของเราอยางหนึ่งอยางใดจะ
สงผลตอผูอื่น หรือสิ่งอื่นไมมากก็นอย กิจกรรมตาง ๆ ของจิตตปญญาศึกษาจึงสามารถสงเสริมใหผูเรียนเปนผู
ที่เห็นความสําคัญของการเปนพลเมืองและพลโลก
จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) เปนกระบวนการเรียนรูที่บมเพาะความเปดกวาง
ออนนอมถอมตน เปดรับตอความหลากหลาย ผานประสบการณตรงอยางกลาเผชิญและละวางตัวตน การใช
ชี วิตอยู กับปจจุบันขณะอยางมีสติสัมปชัญญะ และนอมนําเอาประสบการณมาสูใจอย างใครครวญ ซึ่งเปน
รากฐานของความรูที่แทจริง นําไปสูการตระหนักเห็น และละวางการยึดติดอัตตาตัวตน
การจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาจิตตปญญาศึกษามี 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมพรอมในการเรียน
(check in) 2) การพู ด และฟง เพื่อ นอย า งใครค รวญ (dialogue conversation) 3) การสะทอ นความคิด
(reflection) 4) การทบทวนความรู ด ว ยตนเอง(check out) และ5) จดบั น ทึ ก (journaling) การเรี ย นรู
แนวทางจิตตปญญาศึกษาจะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูภายในตนเองทั้งดานความคิด ความรูสึกผานกิจกรรม
การมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู มีการสะทอนความคิด ความรูสึกของนักเรียนตอครู เรียนรูความ
เขาใจ ความรักและความเมตตาของครูศิษย เคารพความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน ตลอดจนเกิดความเขาใจใน
ตัวตนมากขึ้น (ทิพยสุดา ปรีดาพันธุ,2554)
จากลักษณะเดนและคุณประโยชนของนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลของการใชนวัตกรรมการศึกษา
ชั้ น เรี ย น (Lesson Study) และการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษาของครู ภ าษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผลจากการวิจัยจะเปนขอมูลสําคัญในการพัฒ นาวิชาชีพ ครู และพัฒนานักเรียนใหมี
คุณภาพและมีคุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดงั นี้
1. เพื่อศึกษาผลการใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)
2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูภาษาไทยตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาที่มีตอนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)
3. ขอบเขตของการวิจัย
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (ยูนิทเอ 2) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ระดับประถม จํานวน 77 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
และอาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)
ระดับประถม อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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4. นิยามศัพทเฉพาะ
4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ชั้นยูนิทเอ 2
จํานวน 77 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
4.2 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) หมายถึง การศึกษาหรือวิจัยชั้นเรียน ซึ่งเปนแนวทางที่ครู
ทํางานแบบรวมมือกันเพื่อศึกษาเนื้อหา การสอน วิธีการแกปญหา และวิธีการที่จะทําเพือ่ ใหนักเรียนเกิด
ความเขาใจ โดยผูว ิจัยดําเนินการตามแนวทางของ ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2550) ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน
2. การสังเกตการสอนรวมกัน
3. การสะทอนผลหลังการสอนรวมกัน
4.3 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดจิตตปญญา ที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ผานการเรียนรูแบบ ตาง ๆ มี
การเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในตนกอน เกิดความรูเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น เขาใจสรรพสิ่ง ผูวิจัยได
นําแนวคิดการสอนจากทิพยสดุ า ปรีดาพันธุ (2554) มาใชในการจัดการเรียนรู ไดแก การเตรียมพรอมในการ
เรียน (check in) การพูดและฟงเพื่อนอยางใครครวญ (dialogue conversation) การสะทอนความคิด
(reflection) การทบทวนความรูดวยตนเอง(check out) และแนวคิดการจัดกิจกรรมจาก เกรียงศักดิ์ ศรี
สมบัติ(2554) ไดแก สุนทรียะสนทนา ปรบมือฝกสติ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยดังนี้
5.1 ขั้นตอนในการวิจัย
5.1.1 ศึกษานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และแนวการสอนตามหลัก
จิตตปญญาศึกษา
5.1.2 คณาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยประชุมเกี่ยวกับการใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
และการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักจิตตปญญาศึกษา โดยทําความเขาใจนวัตกรรมที่นํามาใช ซึ่งใน
การศึกษาชั้นเรียนในครั้งนี้ดําเนินการ 3 ขั้นตอน ตามแนวคิด ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ ดังนี้
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน
2. การสังเกตการสอนรวมกัน
3. การสะทอนผลหลังการสอนรวมกัน
5.1.3 ประชุมจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใหคณาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยรวมกัน
พิจารณาปรับปรุงแกไข
5.1.4 ผูวิจัยนําแผนเสนอตอคณาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
5.1.5 ผูวิจัยดําเนินการทดลองการจัดการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแนวการ
จัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา โดยมีอาจารยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการ
เรียนอื่นๆ เขาสังเกตการสอน และการเรียนรูของนักเรียน เชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
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5.1.6
5.1.7
5.1.8

ผูวิจัยสัมภาษณนักเรียนที่ไดเรียนตามแนวจิตตปญญาศึกษา
ผูวิจัยนําเสนอผลการจัดการเรียนรูโดยใชแนวจิตตปญญาศึกษา
ผูวิจัยรวมกันสรุปผลการวิจัย และจัดทํารายงานวิจัย

5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชมี 5 แบบคือ
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรูภ าษาไทยตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
5.2.2 แบบสังเกตการจัดการเรียนรูภาษาไทยตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาจัดการเรียนรู
ภาษาไทยตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
5.2.3 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูภาษาไทยตามแนวคิดจิตต
ปญญาศึกษา
5.2.4 แบบสัมภาษณอาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเกี่ยวกับการใชนวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study)
5.2.5 แบบทดสอบภาษาไทยบทที่ 12 เรื่องวันสงกรานต ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
5.3 การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
5.3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย บทที่ 12
เรื่อง วันสงกรานต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (ยูนิทเอ 2 ปการศึกษา 2554) โดยนํา คะแนนจาก
การตรวจแบบทดสอบของนักเรียนมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม Excel หาคารอยละ แลวนําเสนอผลในรูป
ตาราง และบรรยายขอมูลในรูปความเรียง
5.3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จาก
แผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบสังเกต การจัดการ
เรี ย นรู ภ าษาไทยตามแนวคิ ด จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษาจั ด การเรี ย นรู ภ าษาไทยตามแนวคิ ด จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา
แบบสัม ภาษณ ความคิ ด เห็น ของนัก เรีย นที่มีตอ การจัดการเรียนรูภาษาไทยตามแนวคิด จิ ตตป ญญาศึกษา
แบบสั ม ภาษณ อ าจารย ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทยเกี่ ย วกั บ การใช น วั ต กรรมการศึ ก ษาชั้ น เรี ย น
(Lesson Study)
6. อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาผลการใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ระดับประถม พบวา คณาจารยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียนตามแนวคิดของไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2550) ที่ไดทําวิจัยเรื่องการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเรื่องการศึกษาชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาเครือขายครูคณิตศาสตรโดยมีการดําเนินงานจํานวน 3
ขั้นตอน ไดแก การสรางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน การสังเกตการสอนรวมกัน และการสะทอนผลหลัง
การสอนรวมกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดดําเนินการ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1)
การสรางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน ซึ่งอาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจํานวน 11 คน ใหความ
รวมมือในสรา งแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 บทที่ 12 เรื่อง วันสงกรานต โดย
แสดงความคิ ด เห็ น เสนอกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ จิต ตปญ ญาศึ กษา เมื่อ ในที่ป ระชุ ม มีค วามคิ ด เห็น ที่ แ ตกต า ง
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คณาจารยภาษาไทยทุกคนยอมรับฟงความคิดเห็นนั้น แลวจึง อธิบายชี้แจงความคิดเห็นที่แตกตาง เมื่อทุกคน
อภิปรายเรียบรอยแลวจึงลงขอสรุปตามเหตุผล ความเหมาะสม ผลการเรียนรูที่จะเกิดกับนักเรียน โดยยึด
หลักแนวทางประชาธิปไตยในการสรุปมติของกลุม 2) การสังเกตการสอนรวมกัน ในการสังเกตการสอน
ผูวิจัยไดเชิญอาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 คน
ชั้น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 จํ า นวน 1 คน ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 จํา นวน 1 คน อาจารย ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ จํานวน 1 คน อาจารยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจํานวน 1
คน มารวมสังเกตการสอนในแตละคาบ ซึ่งจุดประสงคของการสังเกตในชั้นเรียน คือ การสังเกตกระบวนการ
คิดของนักเรียน 3) การสะทอนผลหลังการสอนรวมกัน คณาจารยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทุกทานได
ประชุมสะทอนผลหลังการสอนรวมกัน ทุกทานยอมรับความคิดเห็นที่อาจารยในที่ประชุมเสนอแนะ มีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการแสดงความคิดเห็นในการสะทอนผลเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรูในปการศึกษา 2555 ตอไป ซึ่งจะนําไปใชในหองเรียนใหมนั่นคือใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ปการศึกษา 2555
นอกจากผลจากการดําเนินงานการศึกษาชั้นเรียนดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดวิเคราะหสรุปความคิดเห็น
ของตัวแทนอาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเกี่ยวกับการทําวิจัยการศึกษาชั้นเรียนในครั้งนี้ ปรากฏผล
ดังตอไปนี้คือ อาจารยทุกทานไดรับประสบการณในการดําเนินงานตามขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study) มีการพบปญหาในการดําเนินงานบางสวน เชน การสรางแผนรวมกันยังไมครบถวน เนื่องจากขอจํากัด
ในดานเวลา การเก็บประเด็นรายละเอียดของการคิดของนักเรียนยังไมมากเทาที่ควร ความคิดเห็นที่สะทอน
กันยังไมเต็มที่เพราะผูที่แสดงความคิดเห็นเกรงวาจะเปนการถกเถียงกันในที่ประชุม จึงมีการยุติการอภิปราย
บางประเด็น อาจารยแตละทานมีความรูสึกมุมมองในการศึกษาชั้นเรียนเหมือนและแตกตางกันบาง แตสิ่งที่มี
จุดรวมกันคือ การใหความรวมมือในการดําเนินงานตามขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรียน การยอมรับฟงความ
คิดเห็นของอาจารยทานอื่น เหนือสิ่งอื่นใด ทุกทานยังปรารถนาที่จะดําเนินงานตามขั้นตอนของการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) อยางตอเนื่องตอไป
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงาน และความคิดเห็นของคณาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ดังกลาวขางตนมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของนฤมล อินทรประสิทธิ์ (2552)ที่ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ในบางประเด็นเชน การใชการศึกษาชั้น
เรียนในการพัฒนาวิช าชีพครูมีผลทํา ใหครูมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีตอการจัดการเรียนรูของตนเอง
เปลี่ ย นแปลงบทบาทของตนเอง ความมั่ น ใจว า การศึ ก ษาชั้ น เรี ย นเป น โอกาสของการพั ฒ นาวิ ช าชี พ
ประสบการณในการทํางานรวมกันของครูที่เขารวมในกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการจัดการเรียนรู
ในการดําเนินการตามขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียนดังที่กลาวมา คณาจารยไดนําประเด็นของการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญามาใชในการสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแนวทางของทิพยสุดา ปรีดา
พันธุ (2554) ซึ่งกลาวถึงการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาจิตตปญญาศึกษา 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมพรอมใน
การเรี ย น(check in) 2) การพู ด และฟ ง เพื่อ นอย า งใครค รวญ (dialogue conversation) 3) การสะท อ น
ความคิด (reflection) 4) การทบทวนความรูดวยตนเอง (check out) และ5) จดบั น ทึ ก(journaling) ทั้ ง นี้
ผูวิจัยไดนํามาปรับใชเปนกิจกรรมหลักจํานวน 4 กิจกรรม คือ การเตรียมพรอมในการเรียน การพูดและฟง
เพื่อนอยางใครครวญ การสะทอนความคิด การทบทวนความรูดวยตนเอง ซึ่งผลการจัดการเรียนรูภาษาไทย
ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาที่มีตอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ศึกษาศาสตร) ระดับประถม ปรากฏวา นักเรียนรอยละ 88.31 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทที่ 12 เรื่องวัน
สงกรานต ผานเกณฑที่โรงเรียนกําหนดคือ ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป ในดานของคะแนนเฉลี่ยบทที่
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12 เรื่องวันสงกรานต พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.90 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว คือ
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80 จากคะแนนที่ผานเกณฑที่กําหนดสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวนีย
จัน ทรที( 2546) อารมย สนานภู (2551) ฆนัท ธาตุท อง (2552) ธิรนันท มีสา (2553) ที่ได นําแนวคิด จิต ต
ปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนแลวพบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอน
เรียน สวนการสังเกตนักเรียนที่เปนกลุมวิจัยในครั้งนี้ในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน พบวา
นักเรียนสวนใหญมีความตระหนักในการเปนผูฟงและผูพูดที่ดี แมวาเพื่อนอาจจะพูดไมถูกใจตนเองก็ไมโกรธ
ยินดีรับฟงเพื่อนอยางใสใจและใครครวญ นักเรียนบอกวาอยากฟงเพื่อนพูด เวลาเราเลาก็อยากใหเพื่ อนฟง
เรา หงุดหงิดบางเวลาเพื่อนเลาชา ไมรําคาญเมื่อเพื่อนพูดเยอะ รูจักวิเคราะหตนเองและปรับปรุงตนเองให
ดีขึ้น เขาใจคนอื่นมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิราณี อิ่มน้ําขาวและคณะ (2553) ที่จัดกิจกรรมตาม
แนวคิดจิตตปญญาสงผลใหชวยลดความวิตกกังวล ความเครียดของนักศึกษา นักศึกษาไดบอกเลาเรื่องราว
ของตนเองช วยให เกิด การระบาย รูจัก วิเ คราะหตนเองและปรับปรุงตนเองให ดีขึ้น เขา ใจคนอื่น มากขึ้ น
กิ จกรรมตามแนวคิดจิตตปญ ญา ผลการวิจัยครั้งนี้ยังไมสามารถที่จะใหนักเรียนทุ กคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคที่สมบูรณตามที่ตั้งเปาหมายไว จึงยังไมสอดคลองกับผลที่เกิดกับผูเรียนของอรอนงค แจมผล(2552)
ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจิตตปญญาศึกษาที่มีตอการเรียนรูภายในตนของนักศึกษาแลว ผูเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงความคิดและแนวปฏิบัติใ หมตอ ตนเอง และใครครวญอย า งลึ กซึ้ง เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความคิด และแนวปฏิบัติใหมตอตนเองและผูอื่น สงผลสูการประพฤติอยางมีสติ และปญญา และมีความรัก
ความเมตตาตอตนเอง และผูอื่น ตลอดจนสรรพสิ่งรอบตัว จากพฤติกรรมของนักเรียนที่สื่อถึงผลของการใช
จิตตปญญาอาจจะยั งไมลึกซึ้งเหมือนผูเรียนในระดับนักศึกษามากนัก อาจเปนเพราะระยะเวลาและความ
ต อ เนื่ อ งในการจั ด กิ จ กรรมในแนวทางจิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษายั ง ไม ม ากพอ อี ก ทั้ ง นั ก เรี ย นเป น นัก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 บางคนยังไมลึกซึ้งกับคําที่เปนนามธรรม เชน การคิดอยางใครครวญ
กลาวโดยสรุป การนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study )มาใชในการพัฒนาวิชาชีพครู
และพั ฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้ งนี้นับ ไดวา เปน จุ ดเริ่มตนที่ทํา ใหอ าจารย ก ลุ มสาระการเรียนรู
ภาษาไทยตระหนั ก ในการพั ฒนาตน รู จั ก ทํ า งานเป น ที ม ยอมรับ ฟ ง ความคิ ดเห็ น ของผู อื่ น แม ว า การ
ดําเนินการตามขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียนเปนไปตามลําดับขั้นแตก็ยังไมสมบูรณเทาที่ควรจะเปน อยางไรก็
ตามคณาจารยทุกทานไมไดทอแทที่ดําเนินการนําการศึกษาชั้นเรียนมาใชอีก ยังคงปรารถนาใหจะดําเนินการ
ตอไปอยางตอเนื่องในปการศึกษาตอ ๆ ไป สวนการนําแนวทางจิตตปญญามาใชในการจัดการเรียนรูแมวาจะ
ยังไมสมบูรณแตนับไดวาคณาจารยมีความตระหนักที่จะทําใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม ไมไดเนน
ใหนักเรียนเกงทางวิชาการอยางเดียว ฝกใหนักเรียนรูจักยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น เปนผูฟงและผูพูดที่ดี
ซึ่งจะชวยใหนักเรียนดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
7. ขอเสนอแนะ
7.1 คณาจารยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ศึกษาศาสตร) ควรนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนไปใชอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนานักเรียน
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตลอดไป
7.2 ในชวงสังเกตการสอน ผูสังเกตควรบันทึกใหละเอียด โดยเฉพาะการสังเกตการตอบคําถามที่
แสดงแนวคิดของนักเรียน สังเกตลักษณะการเรียนรูของนักเรียนที่แสดงถึงความเขาใจในบทเรียน
7.3 ควรคิดสรางขั้นตอนการสอนภาษาไทยตามแนวจิตตปญญาศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น
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7.4 ควรปรับแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาใหเหมาะสม และมีตัวชี้วัด
แสดงอยางชัดเจนเพื่อตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา โดยนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยในปการศึกษาตอไป
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