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การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค ์1) พฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตาม

แนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน และ 2) ศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม
เป็นฐาน การวิจยัระยะที่ 1 การพฒันาโปรแกรมฯ จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งแลว้น ามาออกแบบกิจกรรมบนพืน้ฐานของ
แนวคิดการปฏิบัติงานตามแนวทาง  PDCA และการเสริมสรา้งการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม  ความตรงเชิงเนือ้หาของ
โปรแกรมมีค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.66 -1.00 การวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฯ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
ตวัอย่างวิจยัเป็นครูอาชีวศกึษาที่ท  าหนา้ที่สอนจากสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัภาคกลาง จ านวน 30 คน คดัเลือกครูที่ไดค้ะแนนจากแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ตัง้แต ่25 % ลงมา เพื่อ
สุม่ครูเขา้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 15 คน กลุม่ทดลองไดร้บัโปรแกรมฯ 4 วนั ใชเ้วลา 19.30 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจยั คือ โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน แบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา (ค่าแอลฟาเท่ากบั 0.983) และแบบวดัการรบัรูผ้ล
การปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา (ค่าแอลฟาเท่ากบั 0.964) เก็บขอ้มลู 3 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง หลงั
การทดลอง 2 เดือน วิเคราะหด์ว้ยการทดสอบทีแบบเป็นอิสระจากกนั และวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้ ผลวิจัย 
พบว่า 1) กลุ่มทดลอง มีผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .001 และ .05 ตามล าดบั 2) กลุม่ทดลอง มีการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา หลงั
การทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือนสงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .01 3) กลุ่มทดลอง มีผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศกึษา หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .001 4) กลุ่ม
ทดลอง มีการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรน าโปรแกรมนีไ้ปใช้ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษา 
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The aims of this research are as follows: (1) to develop the job performance development program for 

vocational education teachers using the PDCA cycle and collective efficacy-based approaches; and (2) to explore the 
effectiveness of the job performance development program for vocational education teachers using the PDCA cycle 
and collective efficacy-based approaches. The program was developed from the related documents and the research 
in the first phase. Then, the activities were designed based on PDCA cycle and collective efficacy-based approaches. 
The content validity of the program had an IOC index of 0.66-1.00. In the second phase, as a quasi-experimental 
research, the effectiveness of the program was explored. The research sample were 30 vocational teachers who taught 
in a vocational school under the Office of the Vocational Education Commission in the central provinces. The teachers 
who received a score of 25% or less in the performance evaluation were randomly selected and divided into two groups 
including 15 teachers in the experimental group and 15 teachers in the control group. The experimental group was 
received a four-day program which was 19.30 hours. The job performance development program for vocational 
education teachers using the PDCA cycle and collective efficacy-based approaches, vocational teacher performance 
evaluation (Alpha value=0.983) and the perceived job performance evaluations of coworkers (Alpha value is 0.964) 
were used as the instruments in this study. The data collection was divided into three phases: pretest, posttest, and 
follow-up. An independent sample t-test and One-Way Repeated Measures (ANOVA) was utilized for data analysis. The 
results found the following: (1) in the experimental group, posttest and follow-up scores of vocational teacher 
performance evaluation were significantly higher than those of the control group at .001 and .05, respectively; (2) the 
posttest and follow-up scores on perceived job performance evaluations of coworkers in the experimental group were 
significantly higher than those in the control group at .01; (3) the posttest and follow-up scores of vocational teacher 
performance evaluation of the experimental group were significantly higher than the pretest scores at .001; and (4) the 
posttest and follow-up scores of perceived job performance evaluations of coworkers in the experimental group were 
significantly higher than the pretest scores at .001. Consequently, vocational schools should implement this program to 
develop the performance of vocational teachers. 

 
Keyword : Job performance, PDCA cycle, Collective efficacy 
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บทที ่1 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
ภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยตอ้งการแรงงานสายอาชีพเป็นจ านวนมาก และยงัมี

แนวโน้มความต้องการเพิ่มขึน้เรื่อยๆ (สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2558) ข้อมูลจากการส ารวจความ
ตอ้งการแรงงานของกระทรวงแรงงาน ตัง้แต่ตลุาคม 2559 - เมษายน 2560 พบว่า นายจา้ง/สถาน
ประกอบการแจง้ความตอ้งการแรงงานมายงักรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จ านวนทัง้สิน้ 
219,896 อัตรา เฉลี่ย 31,414 อัตรา/เดือน และพบว่าความตอ้งการแรงงานมากที่สุด คือ เดือน
มีนาคม 2560 เป็นจ านวน 37,491 อัตรา โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ตอ้งการแรงงานที่มี
การศึกษาระดบั ปวช.-ปวส./อนุปริญญา มากที่สดุ คือ 82,022 อตัรา (กณัติภณ คสูมิทธ์ิ, 2560) 
จากขอ้มลูนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนัที่มีความตอ้งการผูส้  าเร็จ
การศึกษาระดบั ปวช.-ปวส./อนุปริญญา ที่มีทกัษะดา้นวิชาชีพมากที่สดุ นอกจากนี ้ภายใตก้าร
บริหารประเทศของรฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา ยังมีนโยบายการปฏิ รูปการศึกษา โดย
พยายามเปลี่ยนแปลงระบบการศกึษาของอาชีวะครัง้ใหญ่เพื่อกา้วไปสูก่ารเป็น “อาชีวะสรา้งชาติ” 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตผู้เรียนอาชีวะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานตามมาตรฐานที่สถาน
ประกอบการตอ้งการ (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2558, 29 มีนาคม) การส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียน
การสอนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญ และถือว่าเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนใน
สถานการณปั์จจบุนั 

การผลิตก าลังคนเขา้สู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ และ
ตลาดแรงงานเพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นภารกิจส าคัญของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สาโรจน ์ขอจ่วนเตี๋ยว, ม.ป.ป.) ซึ่งการผลิตก าลงัคนหรือผูเ้รียน
อาชีวะใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานจะตอ้งเรง่พฒันาการจดัการศกึษาในระดบั
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา คือ เพื่อผลิตและพฒันาผูเ้รียนในดา้นวิชาชีพในระดบัฝีมือ (ปวช.) 
ระดบัเทคนิค (ปวส.) และระดบัเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ) และ
ยกระดบัคณุภาพวิชาชีพใหผู้ส้  าเรจ็การศกึษาเป็นผูท้ี่มีความสามารถในการปฏิบตัิดา้นวิชาชีพและ
มีสมรรถนะครบถว้นจนพรอ้มที่จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตนได้ อีกทั้งยังมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (พระราชบญัญัติการอาชีวศกึษา, 2551) ซึง่ครูผูส้อนเป็นบคุคลที่มีบทบาทส าคญัใน
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การส่งเสริมใหผู้เ้รียนอาชีวศึกษาเป็นผูท้ี่ มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ 
ครูอาชีวศึกษาจึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองส าคญัของการจดัการเรียนการสอนระดบัอาชีวศึกษา จึง
จ าเป็นตอ้งพฒันาและส่งเสริมครูอาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพส าหรบัการขบัเคลื่อนการจดัการเรียน
การสอนระดบัอาชีวศกึษาตอ่ไป 

การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการพัฒนาผูเ้รียนอาชีวศึกษาจ าเป็นตอ้ง
พฒันาครูผูส้อนก่อนเป็นล าดบัแรก (จนัทรเ์พ็ญ กลบัดี และมณฑป ไชยชิต, 2558) โดยสิ่งส  าคญั
ที่สุดในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา คือ การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู เนื่องจากผลการ
ปฏิบตัิงานของครูจะสง่ผลต่อคณุภาพของผูเ้รียนอาชีวศกึษาเป็นอย่างมาก ผลการปฏิบตัิงานของ
ครูจะเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัที่จะท าใหท้ราบว่าการปฏิบตัิงานของครูเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชนต์่อ
การพฒันาตนเองของครู และเป็นช่องทางในการก ากบัและติดตามการปฏิบตัิงานดา้นต่างๆของครู 
ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษายงัช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคณุภาพการศึกษา ตลอดจนผลลพัธ์
ทางการศึกษาของผูเ้รียนอาชีวศึกษาไดเ้ป็นอย่างดีดว้ย (Akiri & Ugborugbo, 2009; Darling, 
2000; Eberts, Hollenbeck, & Stone, 2002) นอกจากนี ้ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษายงั
ถูกน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรบัปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การใหอ้อกจากราชการ และการใหร้างวัลจูงใจ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบ่งเป็นการประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินความประพฤติในการรกัษาวินัย การประเมิน
คณุธรรม จริยธรรม และการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ (ส านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั, 2551) (จนัทรเ์พ็ญ กลบัดี & มณฑป ไชยชิต, 2558) 

การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยสนใจที่จะพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ซึ่งจากการ
ทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบตัิงานของครูจากฐานขอ้มลูวิทยานิพนธไ์ทย (ThaiLIS - 
Thai library integrated system) พบว่า การศึกษาเก่ียวกับผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา
ยังมีจ านวนนอ้ย ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษากับครูระดับประถมและระดับมัธยมในสังกัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชน (สช.) และจากการทบทวนงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมพฒันาครูในช่วง 10 ปี 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – 2563 จากฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทยดว้ยการสืบคน้จากค าส าคัญ ไดแ้ก่ 
โปรแกรมพฒันาครูอาชีวศึกษา โปรแกรมเสริมสรา้งครูอาชีวศึกษา กิจกรรมพฒันาครูอาชีวศกึษา 
การพัฒนาครูอาชีวศึกษา โปรแกรมพัฒนาครู โปรแกรมเสริมสร้างครู กิจกรรมพัฒนาครู การ
พฒันาครู โปรแกรมและกบัค าวา่ครูอาชีวศกึษา โปรแกรมและกบัค าวา่ครู กิจกรรมและกบัค าวา่ครู
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อาชีวศกึษา และกิจกรรมและกบัค าว่าครู พบว่า โปรแกรมการพฒันาครูสว่นใหญ่จะเป็นโปรแกรม
พฒันาการจดัการเรียนรูข้องครู (จกัรนิทร ์วรรณโพธ์ิกลาง, 2553; ชนกพร จฑุาสงฆ,์ 2559; ทองไส 
เทียบดอกไม,้ 2556; ธนานนัต ์ดียิ่ง, 2556; พิมพร์ตัน ์ธรรมรกัษา, 2553; ยวุลี โพยนอก, 2559; ศภุ
ฤกษ์ คฤหานนท,์ 2550; สดุารตัน ์ขวญับาง, 2560) นอกจากนีย้บัพบโปรแกรมที่มีเป้าหมายเพื่อ
พฒันาภาวะผูน้  าของครู (ไชยยศ วนัอทุา, 2559; ยอดอนงค ์จอมหงษพ์ิพฒัน,์ 2553; รงัสรรค ์สทุา
รมัย,์ 2556) พฒันาทกัษะการคิดของครู (วราภรณ ์บญุเจียม, 2559; สธิุนนัท ์ภกัดีวฒุิ, 2556) และ
พฒันาคณุลกัษณะอื่นๆของครู เช่น การท างานเป็นทีม (เอกวิทย ์อมตฉายา, 2560) สมรรถนะดา้น
การบริหารหลกัสตูร (ชัยนาท พลอยบุตร, 2559) จากขอ้มลูขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมการ
พฒันาครูมกัจะมุ่งเนน้การพฒันาครูเป็นรายดา้น โดยไม่ไดพ้ฒันาครูใหค้รอบคลมุองคป์ระกอบท่ีมี
ความส าคญักบัการปฏิบตัิงานของครูทัง้หมด 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจงึสนใจที่จะพฒันาผลการฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) ดา้นการจัดการเรียนรู ้(2) ดา้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
ผูเ้รียน (3) ดา้นการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา (4)  ดา้นการประสานความรว่มมือกบั
ผูป้กครองและบคุคลในชมุชน (5) ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และ (6) ดา้นการ
ปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี ้มาจากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูดา้นการปฏิบตัิงานของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส  านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาน ามาใช้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา รัฐบาล (แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, 2560; กลุ่มสารสนเทศ สพป.หนองคาย เขต 2 , 2556; งานบุคลากร 
วิทยาลยัเทคนิคกนัทรารมย ,์ 2561; วิทยาลยัเทคนิคพงังา, ม.ป.ป.) การพฒันาผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศึกษาในการวิจัยครั้งนี ้จึงครอบคลุมองค์ประกอบหรือมิติการปฏิบัติงานที่ มี
ความส าคญักบัการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ซึง่จะเป็นประโยชนต์่อครูอาชีวศกึษาโดยตรง 

การพัฒนาการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษามีอยู่หลายแนวทาง การปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพฒันาการปฏิบตัิงานของครูได ้ซึ่งการศึกษาต่างๆ
แสดงใหเ้ห็นว่าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA มีความสมัพนัธก์บัผลการปฏิบตัิงานของบคุคล 
(แกว้ใจ แสนโสม, 2551; ปริญญา กวดวงศษ์า, 2550; พรสวรรค ์ศิริวฒัน,์ 2552; สไุรยา จินารง, 
2554; สุภาวดี เหลี่ยวเจริญ , 2548) การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA เป็นลักษณะของ
กระบวนการท างานที่มีคณุภาพ มีการบรหิารท่ีเนน้การพฒันาการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องดว้ยวิธีการซึ่งเป็นระบบที่มีเอกลกัษณใ์นตวัเอง การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA เนน้
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หลกัการส าคญั 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การวางแผนปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิงานตามแผน การตรวจสอบ 
และการด าเนินการใหเ้หมาะสม ซึ่งหากครูอาชีวศึกษาไดป้ฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA อย่าง
ตัง้ใจและถูกตอ้งก็จะช่วยใหเ้กิดความเช่ือมั่นในการท างาน และเม่ือการปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA ถกูปฏิบตัิเป็นวงจรที่หมนุซ า้จะท าใหเ้กิดการปรบัปรุงและระดบัของผลการปฏิบตัิงานก็จะดี
ขึน้เรื่อยๆ (Deming, 2004; ปรทิรรศน ์พนธัุบรรยงก,์ 2545; สมศกัดิ ์สินธุระเวชญ,์ 2542) การวิจยั
ครั้งนี ้ผู้วิจัยจึงน าการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA มาเป็นแนวคิดพืน้ฐานของกิจกรรมใน
โปรแกรมพฒันาผลการฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา  

การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาในปัจจุบันจ าเป็นตอ้งอาศัยความร่วมมือและการ
ประสานงานกับครูคนอื่นๆ หรือปฏิบตัิงานร่วมกนัในลกัษณะของการท างานเป็นทีม ไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานไดโ้ดยล าพงั ซึง่การแบ่งสว่นงานของวิทยาลยัจะอยู่ในลกัษณะของการแบ่งสว่นราชการ
เป็นคณะวิชา ภาควิชา แผนก (กลุม่พฒันาระบบบรหิาร ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 
2559) ดงันัน้ การพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาตามแนวทาง PDCA จึงควรอยู่ใน
ลกัษณะของกลุม่หรือทีมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการปฏิบตัิงานที่เกิดขึน้จรงิ โดยการปฏิบตัิงาน
ในลกัษณะของกลุ่มหรือทีมจ าเป็นตอ้งอาศยัการร่วมคิดและการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม
หรือทีม ซึ่งปัจจยัหนึ่งที่น่าจะช่วยสนบัสนนุความส าเร็จในการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ซึ่ง
มุ่งเนน้การท างานรว่มกนัเป็นทีมก็คือ การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ (collective efficacy) ซึง่
เป็นความเช่ือร่วมกันเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มว่าสามารถร่วมกันด าเนินการกระท าของ
ระบบทัง้ระบบเพื่อใหเ้กิดความส าเร็จได ้การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มไม่ใช่การน าการรบัรู ้
ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนมารวมกนั แต่เป็นคณุสมบตัิที่เกิดขึน้มาใหม่จากการรวมตวักนั
เป็นระบบแลว้เกิดความเช่ือร่วมกันเก่ียวกับความสามารถของกลุ่ม (Bandura, 1997, 2000; 
Goddard, Hoy, & Hoy, 2004 ; Katz-Navon & Erez, 2005)  การปฏิบัติงานต่างๆในองค์กร
จ าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมือระหว่างสมาชิกกลุ่มหรือทีม เพื่อแกปั้ญหาที่เกิดขึน้หรือพฒันาการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน จนท าให้ผลงานของกลุ่มหรือทีมบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งหากสมาชิกกลุ่มหรือทีมเกิดความเช่ือมั่นหรือรบัรูค้วามสามารถของกลุ่มหรือทีม 
หรือเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มแลว้ก็จะเกิดผลดี ทัง้ต่อการปฏิบตัิงานของบคุคลและ
ของกลุ่มหรือทีม (Katz-Navon & Erez, 2005; Kellett, Humphrey, & Sleeth, 2009; Klassen & 
Krawchuk, 2009; Watson, Chemers, & Preiser, 2001) การศึกษาต่างๆแสดงให้เห็นว่าหาก
สมาชิกทุกคนเกิดความเช่ือมั่ นหรือเกิดการรับรู ้ความสามารถของกลุ่ มหรือเกิดการรับรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่มมากเท่าไหร่ก็จะท าใหผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มประสบความส าเร็จ
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มากขึน้เท่านัน้ (Bandura, 1993; Hodges & Carron, 1992) การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่ม
จึงเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความส าเรจ็ของงานเป็นอย่างมาก ผูว้ิจยัทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่พบว่ายงัมีจ านวนนอ้ยมาก และยงัไม่เก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา (เสาวรส ยิ่งวรรณะ, 2555; ญาณิศา อยู่งาน, 2552; พิเชษฐ พุ่ม
แจง้, 2555; วิชดุา นอ้ยนวล, สชุาดา กรเพชรปาณี และเจรญิวิชญ ์สมพงษธ์รรม, 2552; หทัยา เกือ้
สกลุ, 2554) (เสาวรส ยิ่งวรรณะ, 2555; ญาณิศา อยู่งาน, 2552; พิเชษฐ พุ่มแจง้, 2555; วิชดุา นอ้ยนวล, สชุาดา กรเพชรปาณี, & เจรญิวิชญ ์สมพงษ์ธรรม, 2552; หทัยา เกือ้สกลุ, 2554) 

ในโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ประกอบไปดว้ยกิจกรรมทัง้หมด 
7 กิจกรรม และในขัน้สดุทา้ยของการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ครูอาชีวศึกษาจะมีการเขียน
บนัทึกการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ลงในสมดุจดบนัทึก PDCA ของตน ซึ่งในขัน้ตอนนี ้ครู
อาชีวศึกษาตอ้งมีการสะทอ้นคิด เพื่อสงัเคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจที่ไดร้บัจากกิจกรรมภายใน
โปรแกรม แสดงออกมาในรูปแบบการเขียนลงในสมุดจดบนัทึก PDCA และหลังจากนัน้ในช่วง
ระยะเวลา 2 เดือน ครูอาชีวศึกษาตอ้งน าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ในสมุดจดบนัทึก 
PDCA ไปปฏิบตัิจริง อีกทัง้ตอ้งน าความรูจ้ากการเขา้ร่วมโปรแกรมที่ตนไดร้บัไปอธิบายขยายผล
โดยสอนความรูท้ี่ตนไดร้บัจากโปรแกรมกับเพื่อนครูในแผนกวิชาเดียวกบัตนพรอ้มทั้งร่วมปฏิบตัิ
จริงพรอ้มๆกับเพื่อนครูในแผนกวิชาเดียวกับตน ครูอาชีวศึกษาจึงตอ้งมีการก ากับตนเองเพื่อให้
ตนเองมีพฤติกรรมท่ีสามารถท าตามเปา้หมายในสิ่งที่ตนเองจดบนัทกึลงไปได ้

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจงึสนใจที่จะน าการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่มาใชใ้นโปรแกรม
พฒันาผลการฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาดว้ย โดยโปรแกรมที่จะพฒันาขึน้ในการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็น
โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ที่มีการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถ
ร่วมของกลุ่มใหก้ับครูอาชีวศึกษาดว้ย นอกจากนี ้การวิจัยครัง้นีย้ังตรวจสอบดว้ยว่า โปรแกรม
พัฒนาผลการฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการ
เสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐานที่พฒันาขึน้นีมี้ประสิทธิผลหรอืไม่ อย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมพฒันาผลการฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงาน

ตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 
2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้

การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การพฒันาโปรแกรมพฒันาผลการฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตาม

แนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็นฐานในการวิจยันีท้  าให้
ไดโ้ปรแกรมและกิจกรรมฝึกอบรมที่จะใชพ้ฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาที่มีคณุภาพ 
ท าใหค้รูอาชีวศกึษาที่เขา้รว่มโปรแกรมไดร้บัการพฒันาผลการปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรงตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว ้ซึ่งเป็น
ประโยชนต์่อโรงเรียนหรือวิทยาลยัที่จะน าโปรแกรมดงักล่าวไปใชใ้นอนาคต อีกทัง้ยงัเป็นแนวทาง
สว่นหนึ่งในการสง่เสรมิหรือพฒันามาตรฐานครูอาชีวศกึษาดา้นการปฏิบตัิงาน เพื่อความเป็นเลิศ 
มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้เป็นไปตามพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อาชีวศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่างวิจยั 

ประชากร ไดแ้ก่ ครูอาชีวศึกษาที่ท  าหนา้ที่สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 7,284 คน (ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก าลงัคนอาชีวศกึษา, 2564) 

ตวัอย่างวิจยั ไดแ้ก่ ครูอาชีวศกึษาที่ท  าหนา้ที่สอนจากสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาแห่งหนึ่งในจงัหวดัภาคกลาง จ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุม่
ทดลอง 15 คน และกลุม่ควบคมุ 15 คน โดยตวัอย่างวิจยัในการวิจยันีไ้ดม้าจากการเลือกตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใชเ้กณฑ ์คือ 1) เป็นครูผูท้  าหนา้ที่สอนในวิทยาลยัแห่งนี ้
2) มีความสมัครใจและไดร้บัการยินยอมจากผูอ้  านวยการวิทยาลัยแห่งนี ้และ 3) ไม่เคยไดร้บั
โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงาน 

กลุ่มควบคุมที่ไม่รบัโปรแกรมพัฒนาผลการฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้าร
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน จะ
ไดร้บักิจกรรมพฒันา เรื่อง เทคนิคการท าวิจยัในชัน้เรยีนโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยั ประกอบดว้ย
กิจกรรม 4 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ครัง้ ใชเ้วลา 12.00 ชั่วโมง 
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ขอบเขตด้านเนือ้หา/ตัวแปร 
วิจัยระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมพฒันาผลการฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้

การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 
ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การ

ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน ซึ่ง
พฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา 6 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการพฒันาการจัดการ
เรียน 2) ดา้นการพฒันาการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน 3) ดา้น
การพัฒนาการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 4) ดา้นการพัฒนาการประสานความ
ร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน 5) ดา้นการพัฒนาการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ และ 6) ดา้นการพฒันาการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย โดยกิจกรรมของ
โปรแกรมจะอยู่บนพืน้ฐานของแนวคิดส าคัญ 2 แนวคิด ไดแ้ก่ 1) แนวคิดการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA ซึ่งมีขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย ขัน้ตอนที่ 1 การวางแผนปฏิบตัิงาน ขัน้ตอน
ที่ 2 การปฏิบตัิงานตามแผน ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบ ขัน้ตอนที่ 4 การด าเนินการใหเ้หมาะสม
และ 2) แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่ม ซึ่งประกอบดว้ยแหล่งของการพฒันาการรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่ม 4 แหล่ง ได้แก่ 1) ความส าเร็จจากการกระท า 2) การได้เห็น
ประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุม่อื่น 3) การใชค้  าพดูชกัจงู และ 4) สภาวะทางรา่งกายและอารมณ ์ 

วิจัยระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาผลการฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐาน 

ตัวแปรจัดกระท า คือ การเข้าร่วมและการไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผล
การฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการ
รบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ตวัแปรตาม คือ ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. การจดัการเรียนรู ้ 
2. การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน 
3. การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา 
4. การประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน 
5. การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
6. การปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ครูอาชีวศึกษา หมายถึง ครูอาชีวศึกษาที่ท  าหนา้ที่สอนและจดัการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียน

ของสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาแห่งหนึ่งในจงัหวดัภาค
กลาง 

นิยามเชิงปฏบิัติการ 
1. โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง 

PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรู ้ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน หมายถึง ชุดกิจกรรม
ฝึกอบรมที่ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
การจดัการเรียนรู ้2) การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน 3) การรว่ม
ปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา 4) การประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน 
5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และ 6) การปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ ได้รับ
มอบหมาย โดยเป็นโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ที่มีการเสริมสรา้งการ
รับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มให้กับครูอาชีวศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม 7 กิจกรรม แบ่ง
ออกเป็น 4 ครัง้ ใชเ้วลา 19.30 ชั่วโมง โดยเม่ือเสร็จสิน้โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศึกษาที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุ่มเป็นฐาน กลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมโปรแกรมจะถูกวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา 
และการรับรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา  และในช่วงระยะเวลา 2 เดือน
ต่อจากนัน้ กลุ่มทดลองตอ้งน าความรูจ้ากการเขา้รว่มโปรแกรมที่ตนไดร้บัไปอธิบายขยายผลโดย
สอนความรูท้ี่ตนไดร้บัจากโปรแกรมกบัเพื่อนครูในแผนกวิชาเดียวกบัตน พรอ้มทัง้รว่มปฏิบตัิ งาน
จริงพรอ้มๆกบัเพื่อนครูในแผนกวิชาเดียวกบัตน เม่ือเสร็จสิน้ระยะเวลา 2 เดือนแลว้ กลุ่มทดลอง 
จะถูกวัดผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา และการรบัรู ้ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครู
อาชีวศกึษาเป็นครัง้สดุทา้ย 

2. ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา หมายถึง การรบัรูข้องครูอาชีวศึกษาเก่ียวกับ
ระดับการปฏิบัติงานของตนเองดา้นการจัดการเรียนรู ้การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการ
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน การรว่มปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา การประสานความร่วมมือ
กบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และการปฏิบตัิงานตาม
ภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย โดยการวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาในการวิจยัครัง้นีใ้ช้
แบบวัดผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ซึ่งพัฒนาขึน้ตามองคป์ระกอบของแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูดา้นการปฏิบตัิงาน ของส านกังาน
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คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบวัดมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ ปฏิบตัิมากที่สดุ - ไม่เคยปฏิบตัิเลย ครูอาชีวศึกษาที่ได้
คะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีผลการปฏิบตัิงานสงูกว่าครูอาชีวศึกษาที่ไดร้บัคะแนนจาก
แบบวดันอ้ยกวา่ ซึง่รายละเอียดมิติ 6 ดา้น ของผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา มีรายละเอียด 
ดงันี ้

การจดัการเรียนรู ้หมายถึง การรบัรูข้องครูอาชีวศึกษาเก่ียวกบัระดบัการปฏิบตัิงานของ
ตนเองที่เก่ียวขอ้งกับการสอนตามแผนการเรียนรู ้การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เป็นผลใหผู้เ้รียนไดร้บัการพฒันาตามวตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนด 

การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน หมายถึง การรบัรูข้อง
ครูอาชีวศึกษาเก่ียวกบัระดบัการปฏิบตัิงานของตนเองที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลและพฒันาส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาผลการเรียนรูข้องตนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องการ
เป็นนกัเรยีน 

การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา หมายถึง การรบัรูข้องครูอาชีวศกึษาเก่ียวกบั
ระดบัการปฏิบตัิงานของตนเองที่เก่ียวขอ้งกบัการมีสว่นรว่มในการด าเนินการของทางโรงเรียน ใน
เรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูร สื่อ เทคโนโลยี นวตักรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู ้และภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

การประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน หมายถึง การรบัรูข้องครู
อาชีวศกึษาเก่ียวกบัระดบัการปฏิบตัิงานของตนเองที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 
การรบัฟังความคิดเห็น และการปฏิบตัิงานร่วมกันโดยไม่มีปัญหา ระหว่างครูกับผูป้กครองและ
บคุคลในชมุชนโดยรอบโรงเรียน อนัจะเป็นผลดีที่น  าไปสูก่ารพฒันาผูเ้รียน 

การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ หมายถึง การรบัรูข้องครูอาชีวศึกษาเก่ียวกบั
ระดบัการปฏิบตัิงานของตนเองที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้รว่มอบรม เขา้รว่มโครงการต่างๆ ที่สามารถ
ช่วยพฒันาตนเอง และพฒันาการเป็นครูที่ดี 

การปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย หมายถึง การรบัรูข้องครูอาชีวศึกษา
เก่ียวกบัระดบัการปฏิบตัิงานของตนเองที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานที่ทางโรงเรยีนมอบหมาย โดย
เป็นงานที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู ้ 

3. การรับรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา หมายถึง การรับรูข้องครู
อาชีวศึกษาเก่ียวกบัระดบัผลการปฏิบตัิงานของเพื่อนครูในแผนกวิชาเดียวกบัตน ดา้นการจดัการ
เรียนรูก้ารจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การร่วมปฏิบัติงาน
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วิชาการของสถานศึกษา การประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชน การพฒันา
ตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 

โดยการวัดการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาในการวิจัยครัง้นีใ้ช้
แบบวดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา ซึ่งพฒันาขึน้ตามองคป์ระกอบของ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูดา้นการปฏิบตัิงาน 
ของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบวดัมีลกัษณะเป็นมา
ตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ ปฏิบตัิมากที่สดุ - ไม่เคยปฏิบตัิเลย โดยแบบวดั
การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 42 ขอ้ ซึ่งมีเนือ้หา
เดียวกบัแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา แต่จะเปลี่ยนขอ้ค าถามใหเ้ป็นค าว่า “ครูใน
แผนกวิชาของฉนั” แทน “ฉนั” ครูอาชีวศกึษาที่ไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกวา่แสดงวา่มีการรบัรูผ้ล
การปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาสงูกว่าครูอาชีวศึกษาที่ไดร้บัคะแนนจากแบบวดันอ้ย
กวา่ 

 
  



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็น
ฐาน และเพื่อศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้าร
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 
ผูว้ิจยัประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ โดยแบ่งหวัขอ้ ดงันี ้

1. ผลการปฏิบตัิงาน 
1.1 ความหมายของผลการปฏิบตัิงาน 
1.2 ความหมายของผลการปฏิบตัิงานของครู 
1.3 การวดัและมิติของผลการปฏิบตัิงานของครู 
1.4 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

1.4.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
1.4.2 ความส าคญัและประโยชนข์องการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
1.4.3 กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

1.5 การพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู 
2. การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 

2.1 ความเป็นมาของการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
2.2 ความหมายของการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
2.3 ประโยชนข์องการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 

3. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
3.1 ความเป็นมาของการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
3.2 การรบัรูค้วามสามารถของตน 
3.3 การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

4. การสะทอ้นคิด 
4.1 ความหมายของการสะทอ้นคิด 
4.2 ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การสะทอ้นคิด 
4.3 การพฒันากระบวนการสะทอ้นคิด 
4.4 การเขียนบนัทกึการสะทอ้นคิด 
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5. การก ากบัตนเอง 
5.1 ความหมายของการก ากบัตนเอง 
5.2 กระบวนการการก ากบัตนเอง 
5.3 ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การก ากบัตนเอง 

6. งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องระหว่างการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA กับผลการ
ปฏิบตัิงาน และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่กบัผลการปฏิบตัิงาน 

6.1 งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งระหว่างการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA กับผลการ
ปฏิบตัิงาน 

6.2 งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งระหว่างการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มกับผลการ
ปฏิบตัิงาน 

7. กรอบแนวคิดการวิจยั 
8. สมมติฐานการวิจยั 

1. ผลการปฏบิัติงาน 
องคก์รจะประสบความส าเรจ็หรือบรรลเุปา้หมายที่วางไวไ้ด ้ก็มาจากผลการปฏิบตัิงานที่

ดีของพนักงานทุกคน ดังนัน้ผลการปฏิบตัิงานจึงเป็นสิ่งส  าคญัที่องคก์รจะตอ้งร่วมพฒันาไปกับ
พนักงาน เช่นเดียวกับสถานศึกษา หากสถานศึกษาตอ้งการบรรลเุป้าหมายที่วางไว ้ผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาตอ้งรว่มพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูใหด้ียิ่งขึน้ การทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบตัิงานในการวิจยันีจ้ะครอบคลมุประเด็นเก่ียวกบัความหมายของผลการ
ปฏิบตัิงาน ความหมายของผลการปฏิบตัิงานของครู การวดัและมิติของผลการปฏิบตัิงานของครู 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการพฒันาผลการปฏิบตัิงาน 

1.1 ความหมายของผลการปฏบิัติงาน 
ความหมายของผลการปฏิบตัิงานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกผลการปฏิบตัิงานจะบ่ง

บอกถึงพฤติกรรมที่แสดงออก โดยผลการปฏิบตัิงาน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกเก่ียวกบัสิ่ งที่
ปฏิบตัิซึง่สง่ผลตอ่การบรรลเุปา้หมายขององคก์ร (Campbell, 1990, as cited in Ilgen & Pulakos, 
1999) ซึ่งพฤติกรรมนัน้สามารถสงัเกต ประเมิน หรือวดัได ้ (McConnell, 2003) แสดงใหเ้ห็นถึง
ศกัยภาพของบคุคล ในเรื่องความช านาญ การอทุิศใหง้าน การท างานเป็นทีม และการเป็นสมาชิก
องค์กร (Organ, 1990; Van Scotter & Motowidlo, 1996 ; Conway, 1999; Neal & Hesketh, 
2000, as cited in Neal & Hesketh, 2001) ในลกัษณะที่สนบัสนนุเปา้หมายขององคก์ร (Cook & 
Hunsaker, 2001)และกลุ่มที่สองผลการปฏิบตัิงานจะบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการกระท า โดยผล
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การปฏิบัติงาน หมายถึง ผลลัพธ์ของงานที่สัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์กร (Ivancevich & 
Matteson, 1990) โดยผลลัพธ์มาจากการกระท าของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องงานหรือชิ ้นงาน 
(Abramis, 1994) 

1.2 ความหมายของผลการปฏบัิตงิานของครู 
ความหมายของผลการปฏิบตัิงานของครูในประเทศไทยมกัจะอา้งอิงจากมาตรฐาน

วิชาชีพครูตามขอ้บงัคบัครุุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
กลา่วคือ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน คือ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคณุลกัษณะหรอืการแสดงพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิงานและพฒันางาน ซึ่งผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบตัิตาม เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละการจดัการศึกษา โดยตอ้งฝึกฝนทกัษะใหมี้ความช านาญสงูขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง 

ความหมายของผลการปฏิบตัิงานของครูตามบริบทสงัคมไทยจึงหมายถึงบทบาท 
ภาระ หนา้ที่ ของครูผูส้อนตามมาตรฐานต าแหน่งหนา้ที่ ซึ่งส  านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดขึน้ (ชนาธิป ทุย้แป, 2551) โดยใชม้าตรฐานวิชาชีพครู 12 
มาตรฐาน จากขอ้บงัคบัครุุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เป็น
เกณฑ ์(เชษฐา ไชยเดช, 2550) ไดแ้ก่ 1) การปฏิบตัิกิจกรรมวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู
อยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผูเ้รียน 3) มุ่งมั่นพัฒนา
ผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ 4) พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบตัิไดเ้กิดผลจริง 5) พฒันาสื่อ
การเรียนการสอนใหมี้คณุภาพอยู่เสมอ 6) จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรที่เกิดแก่
ผูเ้รียน 7) รายงานผลการพฒันาคณุภาพของผูเ้รียนไดอ้ย่างมีระบบ 8) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผูเ้รียน 9) ร่วมมือกับผูอ้ื่นในสถานศึกษาอย่างสรา้งสรรค ์10) ร่วมมือกับผูอ้ื่นในชุมชนอย่าง
สรา้งสรรค ์11) แสวงหาและใชข้อ้มลูข่าวสารในการพฒันา และ 12) สรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
ในทกุสถานการณ ์

ส าหรบัความหมายของผลการปฏิบตัิงานของครูในบริบทสากล ผลการปฏิบตัิงาน
ของครูหมายถึง แนวทางพฤติกรรมของครูในกระบวนการสอน (Medley & Shannon, 1994, as 
cited in Hanif, 2004) เป็นหน้าที่ที่ครูต้องแสดงออกในคาบเรียน รวมไปถึงงานอื่นๆ ที่ต้อง
รบัผิดชอบ เพื่อใหโ้รงเรยีนบรรลเุปา้หมาย (Obilade, 1999) 

1.3 การวัดและมิตขิองผลการปฏบิัตงิาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรเป็นกระบวนการที่เป็นทางการในการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เพื่อปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน (Schermerhorn, 
Hunt., & Osborn, 1991) ชีใ้หเ้ห็นถึงสิ่งที่ควรแกไ้ขและจุดแข็งของบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางส าหรบั
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การใหร้างวลั หรือลงโทษ และการพฒันาองคก์ร (Szilagyi & Wallace, 1990) การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหข้อ้มลูยอ้นกลบัสูบ่คุลากรในแง่ของประสิทธิผลของงาน ทัง้ยงัช่วย
ใหผู้บ้ริหารไดข้อ้มูลในการตัดสินใจและวางเป้าหมาย นอกจากนีก้็เพื่อการเลื่อนต าแหน่ง การ
โยกยา้ย การใหร้างวลั การสง่เสรมิ การจดัสรรทรพัยากรบคุคล การวินิจฉยัตรวจสอบความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมและพฒันา และการจดัสรรงบประมาณ (Hodgetts & Altman, 1979) 

การวัดผลการปฏิบัติงานมีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการวัด/
ประเมิน ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ดังนี ้1) วิธีทดสอบผลงาน เป็นการทดสอบการท างาน
บางอย่าง เช่น การเขียนอธิบายค าตอบ การเลือกตอบขอ้ที่ถกูที่สดุ การทดสอบประเภทนีอ้อกแบบ
มาเพื่อวดัความสามารถของบคุคลภายใตเ้งื่อนไขของการทดสอบ เช่น ทดสอบความสามารถทาง
สมองโดยทั่วไป ทดสอบที่วดัความสามารถเฉพาะ  2) วิธีการประเมินตามพฤติกรรมที่ไดจ้ากการ
สงัเกต เป็นการทดสอบที่เก่ียวขอ้งกบัการสงัเกตพฤติกรรมของผูร้บัการทดสอบ โดยการถกูสงัเกต
และประเมินพฤติกรรม เช่น การสงัเกตพฤติกรรมการเขา้สงัคม พฤติกรรมการท างาน 3) วิธีการ
ประเมินตนเอง เป็นการทดสอบที่ใหผู้ต้อบรายงานเก่ียวกบัตนเอง เช่น ความรูส้ึก ทศันคติความ
เช่ือ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบส ารวจความคิดเห็นต่างๆ การตอบ
ค าถามประเภทนี ้อาจจะไม่ได้เ ก่ียวข้องกับความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบก็ได้ (ส  านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548) โดยวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานมีหลายวิธีขึน้อยู่กับ
ความเหมาะสม ลกัษณะงาน การจดัแบ่งส่วนงาน และมาตรฐานต่างๆที่ก าหนด ซึ่งสามารถแบ่ง
วิธีการวัดผลการปฏิบัติงานได้เป็น 4 ลักษณะ กล่าวคือ 1) การวัดผลการปฏิบัติงานที่ยึด
คุณลักษณะบุคคลเป็นหลัก เนน้การวัดผลเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคลหรือบุคลิกภาพเป็น
ส าคญั มี 5 วิธี คือ วิธีการใหค้ะแนนตามมาตราสว่น วิธีการประเมินแบบรายการตรวจสอบ วิธีการ
เปรียบเทียบระหว่างบุคคล วิธีแบ่งชัน้ และวิธีประเมินตามคะแนน 2) การวดัผลการปฏิบตัิงานที่
ยึดพฤติกรรมการปฏิบตัิงานเป็นหลกั เนน้การวดัผลเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบตัิงานที่ท  าใหง้าน
ส าเร็จ แบ่งเป็น 12 วิธี คือ วิธีประเมินแบบเนน้เหตุการณ์ส าคัญ วิธีการบรรยายความ วิธีการ
ประเมินผลตามแบบพรอบสต ์วิธีการประเมินผลโดยมีผูป้ระเมินหลายคน วิธีการประเมินรว่มกนั 
วิธีประเมินโดยเพื่อนรว่มงาน วิธีการประเมินดว้ยตนเอง วิธีสมัภาษณผ์ลงานกา้วหนา้ วิธีประเมิน
โดยวิธีสมัภาษณ ์วิธีการประเมินแบบใชศ้นูยก์ลางการประเมิน วิธีการประเมินตามพฤติกรรมโดย
อาศยัมาตราส่วน และวิธีการประเมินตามพฤติกรรมที่ไดจ้ากการสงัเกตการณโ์ดยอาศยัมาตรา
ส่วน 3) การวดัผลการปฏิบตัิงานที่ยึดผลส าเร็จของงานหรือวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั เนน้การวดัผล
การปฏิบตัิงานในแง่ผลส าเรจ็ของงานตามวตัถปุระสงคห์รือมาตรฐานที่ก าหนดไว ้แบ่งออกไดเ้ป็น 
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7 วิธี คือ วิธีการประเมินตามผลงาน วิธีประเมินโดยใชต้วัชีโ้ดยตรง วิธีการประเมินโดยเปรยีบเทียบ
กบัมาตรฐานการปฏิบตัิงาน วิธีจดบนัทกึปรมิาณงาน วิธีจดบนัทกึผลการปฏิบตัิงานตามช่วงเวลา 
วิธีทดสอบผลงาน และวิธีการวิเคราะหห์นา้ที่และความรบัผิดชอบตามต าแหน่ง และ 4) การวดัผล
การปฏิบตัิงานแบบผสมผสาน เป็นการวดัผลการปฏิบตัิงานที่เกิดจากการผสมผสานกนัระหว่าง
การวดัท่ีเนน้วางแผน กบัการวดัตามพฤติกรรม เพื่อใชป้ระเมินผลส าเรจ็ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งพยายามที่จะแกไ้ขจุดดอ้ยและน าจุดเด่นของแต่ละวิธีมาใชร้่วมกัน (อลงกรณ ์มี
สทุธา และสมิต สชัฌกุร, 2546) ทัง้นี ้บคุคลที่มีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประกอบไปดว้ย 
1) ผูร้บัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 2) ผูบ้ริหารระดบัสงู 3) ผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงาน 
เช่น หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้ร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน คณะกรรมการ 
พนักงานประเมินตนเอง ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาเป็นผูป้ระเมิน บุคคลภายนอกเป็นผูป้ระเมิน (Gluck, 
1982) ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานของครูนัน้ก็ขึน้อยู่กับที่ผูว้ิจัยจะเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับแนว
ทางการวิธีวิจยัของตน (อลงกรณ ์มีสทุธา & สมิต สชัฌกุร, 2546) 

ส าหรบัการวดัผลการปฏิบตัิงานที่ใชใ้นการศึกษาต่างๆ ผูว้ิจัยพบว่าการศึกษาบาง
เรื่องจะน าแบบวดัผลการปฏิบตัิงานจากภาคกลุม่ธุรกิจหรือองคก์รทั่วไปมาปรบัใชใ้นการวดัผลการ
ปฏิบตัิงานของครู เช่น งานวิจยัของ Vecchio, Justin, and Pearce (2010) ที่ไดศ้ึกษาพฤติกรรม
ผูน้  าแบบใหพ้ลงั ความพงึพอใจงาน และผลการปฏิบตัิงาน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รหิาร 
และยงัมีงานวิจยัของ MacKenzie, Podsakoff, and Fetter (1991) ที่น  าแบบวดัผลการปฏิบตัิงาน
ของลกูจา้งแบบภาพรวมมาปรบัใชใ้นการวดัผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนรฐับาลระดบัมธัยม 
งานวิจัยของ (Olayiwola, 2011) ที่วัดผลการปฏิบัติงานของครู โดยใชแ้บบวัดของพนักงานใน
บริษัทที่มีขอ้ค าถามเก่ียวกบัความสามารถในการใหค้วามสนใจผลลพัธ ์คณุภาพการบริการ การ
ท างานเป็นกลุ่ม และความสามารถในการท างานโดยปราศจากการตรวจสอบ เป็นตน้ นอกจากนี ้
การศึกษาบางเรื่องก็สรา้งแบบวัดขึน้มาเพื่อใชก้ับกล่มครูโดยเฉพาะ เช่น The Teacher's Job 
Performance Scale (TJPS) ซึ่งเป็นแบบประเมินตนเองที่ได้รับการพัฒนาขึน้โดย (Oluwole, 
2004) ประกอบดว้ยขอ้ค าถามดา้นประสิทธิภาพของงาน จ านวน 10 ขอ้ รูปแบบของงาน จ านวน 
4 ขอ้ รูปแบบของการขาดงานของครู จ านวน 8 ขอ้ และการรบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ต่อมา 
Hanif (2004) ไดพ้ฒันาความเที่ยงของแบบวดั TJPS ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดบั จ านวน 25 ขอ้ โดยนกัเรียนเป็นผูป้ระเมิน กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
จ านวน 180 คน ประเมินครู จ านวน 60 คน โดยครู 1 คนจะถกูประเมินโดยนกัเรียน 3 คน ผลการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบ พบวา่ สามารถจ าแนกได ้4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการสอน 2) ทกัษะ
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การจัดการ 3) การอยู่ในระเบียบวินยัและมีความสม ่าเสมอ และ 4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคล โดยแบบวดันีมี้ค่าความเที่ยงทัง้ฉบบัเท่ากบั .94 และมีค่าความสอดคลอ้งภายในในระดบั
พอเหมาะ นอกจากนีก้็ยังมีงานวิจัยของ Shanna (2003) ที่ไดศ้ึกษาการสนับสนุนขององคก์ร 
ความเช่ือในประสิทธิภาพของตน และผลการปฏิบัติงานของครู โดยใช้แบบวัด Teacher 
Evaluation Scale (TES) ซึ่ งพัฒนาขึ ้น โดย McCarney (1986)  เก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ปฏิบตัิงานของครูระดบัประถมและมธัยมศึกษาจากผูบ้ริหาร แบบวดั TES จะระบุถึงพฤติกรรมที่
เหมาะสมของครูและเป็นเครื่องมือมาตรฐานส าหรับการวัดผลการปฏิบัติงาน แบบวัด TES 
ประกอบดว้ย 1) การบริหารจัดการพฤติกรรมนักเรียน จ านวน 10 ขอ้ 2) เก่ียวกับความเป็นมือ
อาชีพ จ านวน 11 ขอ้ และ 3) การสอน จ านวน 14 ขอ้ รวม 35 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 
5 ระดับ จาก 1 (ไม่แสดงพฤติกรรมหรือทักษะนั้นเลย) จนถึง 5 (แสดงพฤติกรรมหรือทักษะนัน้
ตลอดเวลา) และพบว่าแบบวดัชุดนีมี้ค่าความเที่ยงรายดา้นเท่ากบั .96 .95 และ .97 ตามล าดบั 
และงานวิจยัของ เชษฐา ไชยเดช (2550) ที่ไดศ้กึษาคณุภาพชีวิตการท างานของครูที่สง่ผลต่อการ
ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย
ใชแ้บบวดัเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งสรา้งตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู
ของครุุสภา โดยผูว้ิจยัพฒันามาจากแบบสอบถามของนางสาวสภุาวดี มิสนุาและนายกริช นุ่มวดั 
ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 38 ขอ้ วดัการปฏิบตัิงานของครู 12 ดา้น คือ 1) ปฏิบตัิกิจกรรม
ทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยู่เสมอ จ านวน 3 ขอ้ 2) ตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน จ านวน 3 ข้อ 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
จ านวน 3 ขอ้ 4) พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบตัิได้เกิดผลจริง จ านวน 3 ขอ้ 5) พฒันาสื่อ
การเรยีนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยู่เสมอ จ านวน 3 ขอ้ 6) จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้
ผลถาวรที่เกิดแก่ผูเ้รียน จ านวน 3 ขอ้ 7) รายงานผลการพฒันาคณุภาพของผูเ้รียนไดอ้ย่างมีระบบ 
จ านวน 5 ข้อ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เ รียน จ านวน 3 ข้อ 9) ร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศกึษาอย่างสรา้งสรรค ์จ านวน 3 ขอ้ 10) รว่มมือกบัผูอ้ื่นในชมุชนอย่างสรา้งสรรค ์จ านวน 3 
ขอ้ 11) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพัฒนา จ านวน 3 ขอ้ 12) สรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูใ้นทกุสถานการณ ์จ านวน 3 ขอ้ 

นอกจากนี ้Cai and Lin (2006) ไดศ้ึกษาทฤษฎีและการวดัผลการปฏิบตัิของครูที่ใช้
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัเพื่อตรวจสอบโมเดลองคป์ระกอบของผลการปฏิบตัิงานของ
ครู พบวา่ ผลการปฏิบตัิงานของครู ประกอบดว้ย ผลการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ และผลการปฏิบตัิตน
ในการท างาน ซึง่ทัง้สองปัจจยัไม่เป็นอิสระต่อกนัและมีความสมัพนัธก์นัมาก โดยองคป์ระกอบของ
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ผลการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ประกอบดว้ยประสิทธิภาพของครู ปฏิสมัพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
และคณุค่าการสอน และองคป์ระกอบของผลการปฏิบตัิตนในการท างานประกอบดว้ยจรยิธรรมใน
อาชีพ การอทุิศตนใหง้าน และการช่วยเหลือและรว่มมือ 

จากการศกึษาแบบวดัผลการปฏิบตัิงานขา้งตน้นีจ้ะเห็นไดว้่าการวิจยัสว่นใหญ่จะใช้
แบบวดัที่พฒันาขึน้ส  าหรบัการวดัผลการปฏิบตัิงานของครูโดยเฉพาะ แต่จะวดัผลการปฏิบตัิงาน
ของครูในมิติที่มีความแตกต่างกนัไป โดยจ าแนกแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูได ้2 รูปแบบ คือ 
แบบวัดการปฏิบัติงานสอน และแบบวัดการปฏิบัติงานสอนกับงานอื่นๆที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยันีท้ี่ไม่ไดมุ้่งเนน้การพฒันาการปฏิบตัิงานสอนของครูอาชีวศกึษาเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังสนใจเรื่องความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบต่องาน และ
พฒันาการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาใหค้รอบคลมุทุกดา้น ดงันัน้ เครื่องมือส าหรบัวดัผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาจึงตอ้งเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสม ครอบคลมุการปฏิบตัิงาน
ของครู และเป็นเครื่องมือที่มีคณุภาพสงู 

การศึกษาเก่ียวกับผลการปฏิบตัิงานของครูควรศึกษาอย่างครอบคลุมรอบดา้น มี
ความเป็นสากล และไม่ศึกษาเฉพาะเพียงงานสอนอย่างเดียวเท่านัน้ การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยจึงให้
ความหมายของผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาว่า หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษาดา้นการจัดการเรียนรู ้การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
ผูเ้รียน การร่วมปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา การประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและ
บคุคลในชมุชน การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บั
มอบหมาย (แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัเทคนิคสตัหีบ , 2560; กลุ่มสารสนเทศ สพป.
หนองคาย เขต 2, 2556; งานบคุลากร วิทยาลยัเทคนิคกนัทรารมย,์ 2561; วิทยาลยัเทคนิคพงังา, 
ม.ป.ป.) และผู้วิจัยได้สรา้งเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาบนพืน้ฐานของ
องคป์ระกอบการวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาที่ใชส้  าหรบัการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานและการเลื่อนขัน้เงินเดือนขา้ราชการที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั ซึ่งประกอบดว้ย
องคป์ระกอบการจดัการเรียนรู ้การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน 
การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา การประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลใน
ชุมชน การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และการปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย (แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัเทคนิคสตัหีบ , 2560; กลุ่มสารสนเทศ สพป.
หนองคาย เขต 2, 2556; งานบคุลากร วิทยาลยัเทคนิคกนัทรารมย์, 2561; วิทยาลยัเทคนิคพงังา, 
ม.ป.ป.) โดยองค์ประกอบเหล่านี ้เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในแบบประเมินประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการครูดา้นการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ซึ่งส  านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาน ามาใชก้บั
สถานศกึษาอาชีวศกึษารฐับาล 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัสนใจที่จะพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ซึ่งจะตอ้ง
อาศยัพืน้ฐานความรูเ้ก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผูว้ิจยัจงึทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานในหวัขอ้ถดัไป 

1.4 การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ มี

ความส าคัญ เช่นเดียวกับการศึกษาและการฝึกอบรม เพราะการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็น
เครื่องมือที่ใชป้ระเมินความรูค้วามสามารถในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานทุกประเภท 
และเป็นเครื่องในการชี ้วัดความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของหน่วยงานกับความรู้
ความสามารถของบคุลากร (ประเวศ วะสี, 2545) ผูว้ิจยัทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั
การประเมินผลการปฏิบัติงานในประเด็นเก่ียวกับความหมาย วัตถุประสงค ์ความส าคัญและ
ประโยชนข์องการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

1.4.1 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
จากการศกึษาความหมายของการประเมินผลการปฏิบตัิงาน พบว่า ค าศพัทท์ี่ใช้

กันอยู่มีอย่างหลากหลาย เช่น การประเมินค่าของการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนีแ้ล้วก็ยังมีค าอื่นที่ใช้กัน ซึ่งก็เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระบบการบริหารงานบุคคลเช่นกัน ไดแ้ก่ การประเมินพนักงาน การประเมินผล
พนักงาน และการประเมินประสิทธิภาพ (DeNisi & Griffin, 2008) ส าหรบังานวิจัยนีจ้ะใชค้  าว่า
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Business Dictionary, 2009; อลงกรณ ์มีสทุธา & สมิต สชัฌกุร, 2546) 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (performance appraisal) หมายถึง กระบวนการ
ของการอธิบาย วิเคราะห ์และบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกับคุณประโยชนข์องพนักงาน (Mishra, 2009) 
โดยการเทียบผลงานของบุคคลที่ปรากฏกับมาตรฐานที่วางไวส้  าหรบัต าแหน่งนัน้ๆ (Business 
Dictionary, 2009; อลงกรณ ์มีสุทธา และสมิต สชัฌุกร, 2552) และมีการตกลงร่วมกันระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาในฐานะผูว้างมาตรฐานกับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในฐานะผูป้ฏิบตัิ ซึ่งจุดมุ่งหมายของ
การวดัผลการปฏิบตัิงานคือการวดัและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานจริงของพนกังานและศกัยภาพใน
อนาคต เป็นประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของบุคคลให้
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สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ร (ผสุดี รุมาคม, 2551; อลงกรณ ์มีสทุธา และสมิต สชัฌกุร, 
2552) (ผสุดี รุมาคม, 2551; อลงกรณ ์มีสทุธา & สมิต สชัฌกุร, 2552) 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานจ าเป็นตอ้งก าหนดวตัถปุระสงคเ์พื่อควบคมุใหก้าร
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง (Crane, 1986 ; Grote, 2002 ; 
Henderson, 1984 ; Szilagyi & Wallace, 1990)  โดยวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ 1) เพื่อใหท้ราบถึงระดบัศกัยภาพและความสามารถของผูป้ฏิบตัิงาน 2) เพื่อเป็น
แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 3) เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการใหค้่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบตัิงาน 4) เพื่อ
การตดัสินใจที่เก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบตัิงาน เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การโยกยา้ย การลดต าแหน่ง และ
การใหพ้น้จากงาน 5) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและฝึกอบรมผูป้ฏิบตัิงาน ซึ่งจะท าใหผ้ลการ
ปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ 6) เพื่อการตัง้เกณฑก์ารคดัเลือกบคุลากรและการวางแผน
ก าลงัคนขององคก์ร 

1.4.2 ความส าคญัและประโยชนข์องการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลที่ มี

ความส าคญั เพราะการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามวิธีการสมยัใหม่ช่วยใหก้ารเลือกสรรบุคคล 
และการวินิจฉัยเก่ียวกับนโยบายบุคคลด าเนินไปดว้ยความมีเหตุผลและเช่ือถือได ้ซึ่งประโยชน์
ส  าคัญของการประเมินผลการปฏิบตัิงาน สามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการควบคุมการท างานให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์หรอืมาตรฐานที่ก าหนดไว ้รวมทัง้เป็นเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การบรหิารองคก์ร อีกทัง้เป็นประโยชนต์่อการพิจารณาความดีความชอบและรางวลัแก่ผูป้ฏิบตังิาน 
รวมทัง้การสบัเปลี่ยนโยกยา้ย การลดขัน้ ลดต าแหน่ง และการเลิกจา้ง โดยด าเนินไปดว้ยความ
ยุติธรรม มีเหตมีุผล มีระบบเป็นระเบียบแบบแผน กระตุน้ใหผู้ป้ฏิบตัิงานไดร้บัขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อ
การปรบัปรุงตนเอง และวิธีการท างานใหมี้คุณค่าต่อองคก์ร ท าใหบุ้คลากรมีทศันคติที่ดีต่อการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร ท าใหมี้แรงจูงใจที่จะ
ปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของตน ท าใหบ้คุลากรมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ผกูพนัและภกัดีต่อองคก์าร มี
ความตัง้ใจที่จะท างานกบัองคก์ารต่อไป และพรอ้มที่จะอทุิศตนเพื่อความส าเรจ็ขององคก์ร ช่วยให้
องค์การได้ทราบถึงความจ าเป็น และทิศทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้ ท าให้องค์กรมี
ความชอบธรรมตามกฎหมาย ลดการถูกฟ้องรอ้งจากบุคลากร การประเมินจะช่วยใหเ้ห็นความ
ตอ้งการโอกาสของความเจริญเติบโต และการพฒันาของบุคคล การประเมินอย่างเป็นทางการ
และตามระยะเวลาจะกระตุน้ผูบ้งัคบับญัชาใหท้ าการสงัเกตพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
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หากไดมี้การด าเนินการอย่างเหมาะสมแลว้ กระบวนการประเมินทัง้หมดสามารถช่วยใหเ้กิดความ
เขา้ใจรว่มกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อีกทัง้ยงัมีประโยชนใ์นดา้นอื่นๆ เช่น การ
ก าหนดอตัราก าลงัคน การสรรหาคดัเลือกพนกังาน การส่งมอบงานเม่ือสบัเปลี่ยนผูบ้งัคบับญัชา 
และการพัฒนาระบบงาน เป็นตน้ (Mishra, 2009; ชูชัย สมิทธิไกร, 2550; ผุสดี รุมาคม, 2551; 
อลงกรณ ์มีสทุธา และสมิต สชัฌกุร, 2552) (Mishra, 2009; ชชูยั สมิทธิไกร, 2550; ผสุดี รุมาคม, 2551; อลงกรณ ์มีสทุธา & สมิต สชัฌกุร, 2552) 

1.4.3 กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน มีรายละเอียดแตกต่างกนัตามเทคนิควิธี

ที่เลือกใช ้โดยขัน้ตอนหลกัส าหรบัการด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบตัิงานสรุปได ้
ดงันี ้1) ก าหนดวตัถปุระสงคก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยการประเมินผลการปฎิบตัิงานทกุ
ครัง้จะตอ้งมีการก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจน เพื่อจะไดจ้ดัรูปแบบการประเมินที่ชดัเจน 2) ก าหนด
แบบที่จะใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใชบ้นัทึกความเห็นของผูป้ระเมิน 
การเลือกใชแ้บบประเมินควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัองคก์รและวตัถปุระสงค ์โดยเครื่องมือนัน้ตอ้งมี
ความตรง และความเที่ยง โดยเครื่องมือที่ไดร้บัความนิยม ไดแ้ก่ แบบสเกลใหค้ะแนน ( rating 
scales) แบบจัดอันดับ (ranking) แบบตรวจสอบรายการ (checklist) วิธีการประเมินโดยใช้
เหตุการณ์ส าคัญ (critical incident method) และรูปแบบการบรรยาย/ความเรียง (narrative 
forms/essay) 3) ก าหนดผู้ประเมิน โดยปกติผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานมักเป็นหัวหน้างาน
โดยตรง เพื่อนร่วมงาน คณะกรรมการจากการแต่งตัง้ ตนเอง และทุกฝ่ายแบบรอบทิศทาง (360 
degree feedback) 4) การก าหนดวิธีการประเมิน อาจก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาประเมินตามแบบ
ประเมิน ไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ถูกประเมิน หรืออาจมีการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ขึน้อยู่กับ
วัตถุประสงคข์องการประเมิน 5) วิเคราะหผ์ลและน ามาใชป้ระโยชน ์เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งผูว้ิเคราะหผ์ลจะตอ้งกระท าดว้ยความละเอียด ซึ่งจะท าใหท้ราบถึง
การท างานของผูถ้กูประเมินว่าดีหรือไม่อย่างไร มีอะไรบา้งจะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข แลว้น าไปใชต้าม
วตัถปุระสงคต์่อไป เช่น ใชใ้นการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ใชใ้นการพิจารณาปรบัปรุงผูป้ ฏิบตัิงาน 
เป็นตน้ (Swansburg & Swansburg, 2002; สลุกัษณ ์มีชทูรพัย,์ 2539) 

ผูป้ฏิบัติงานจะทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนที่ไดแ้สดงพฤติกรรมในการ
ท างานแลว้จากการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และจะท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานทราบถึงการปฏิบตัิงานได้
ว่าเป็นอย่างไร การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัสนใจที่จะพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ซึ่งหวัขอ้
เรื่องการพฒันาผลการปฏิบตัิงาน  ผูว้ิจยัจะไดอ้ธิบายในหวัขอ้ถดัไป 
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1.5 การพัฒนาผลการปฏบัิตงิานของครู 
ผลการปฏิบตัิงานเป็นสิ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการปฏิบตัิงานของบคุคลใน

องคก์ร ที่จะท าใหอ้งคก์รเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลเุปา้หมายที่องคก์รวางไว ้
นอกจากนีผ้ลการปฏิบตัิงานยงัช่วยกระตุน้บคุคลในหน่วยงานใหมี้มาตรฐานการปฏิบตัิงานที่สงูขึน้ 
เช่นเดียวกบัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนอาชีวศึกษาโดยตรง เม่ือผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาถูกพัฒนาใหอ้ยู่ในระดับที่สงู ผูเ้รียนอาชีวศึกษาก็จะเป็นผู้ที่มี
ความรู ้ความสามารถ มีทกัษะ และคุณลกัษณะที่พึงประสงคต์ามที่สถานประกอบการตอ้งการ 
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเครื่องมือสาหรบัพิจารณา 
การเลื่อนขัน้เงินเดือน การพัฒนาและแกไ้ขการปฏิบัติงาน การใหอ้อกจากราชการ และการให้
รางวลัจงูใจ (ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 2551) 

แนวทางการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูตอ้งใหเ้ป็นไปตาม ขอ้บงัคบัครุุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2562 กล่าวคือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคณุลกัษณะ หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบตัิงานและการพฒันางาน ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทัง้ผูต้อ้งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งปฏิบตัิตาม 
เพื่อใหเ้กิดผลตามวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายการเรียนรู ้หรือการจดัการศึกษา รวมทัง้ตอ้งฝึกฝน
พฒันาตนเองใหมี้ทกัษะ หรือความช านาญสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตอ้งมี
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ดงันี ้1)การปฏิบตัิหนา้ที่ครู 1.1) มุ่งมั่นพฒันาผูเ้รียน ดว้ยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 1.2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่
เขม้แข็ง 1.3) ส่งเสริมการเรียนรู ้เอาใจใส่ และยอมรบัความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 1.4) 
สรา้งแรงบนัดาลใจผูเ้รียนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่เรียนรู ้และผูส้รา้งนวตักรรม 1.5) พฒันาตนเองใหมี้ความรอบ
รู ้ทนัสมยั และทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 2) การจดัการเรียนรู ้2.1) พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การ
จดัการเรียนรู ้สื่อ การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้2.2) บรูณาการความรูแ้ละศาสตรก์ารสอนใน
การวางแผนและจัดการเรียนรูท้ี่สามารถพัฒนาผูเ้รียนใหมี้ปัญญารูค้ิด และมีความเป็นนวัตกร 
2.3) ดแูล ช่วยเหลือ และพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบคุคลตามศกัยภาพ สามารถรายงานผลการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนไดอ้ย่างเป็นระบบ 2.4) จัดกิจกรรมและสรา้งบรรยากาศการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนมี
ความสขุในการเรียนโดยตระหนกัถึงสขุภาวะของผูเ้รียน 2.5) วิจยั สรา้งนวตักรรม และประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน 2.6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ 3) ความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชมุชน 
3.1) ร่วมมือกับผูป้กครองในการพฒันาและแกปั้ญหาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะที่พึงประสงค ์3.2) 



  22 

สรา้งเครือข่ายความรว่มมือกบัผูป้กครองและชมุชน เพื่อสนบัสนนุการเรียนรูท้ี่มีคณุภาพของผูเ้รยีน 
3.3) ศกึษา เขา้ถึงบรบิทของชมุชน และสามารถอยู่รว่มกนับนพืน้ฐานความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
3.4) สง่เสรมิ อนรุกัษว์ฒันธรรม และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น (ขอ้บงัคบัครุุสภา ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562, 2562, 20 มีนาคม) 

ผูว้ิจยัทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู 
พบวา่ เปา้หมายของการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูแบ่งไดห้ลายเปา้หมาย ดงันี ้

1) การพฒันาผลการปฏิบตัิงานดา้นการจดัการเรียนรู ้
โปรแกรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูในรูปแบบการพัฒนาการ

จดัการเรียนรู ้เช่น สดุารตัน ์ขวญับาง (2560) ศึกษาโปรแกรมพฒันาการจดัการเรียนรูข้องครูเพื่อ
สง่เสรมิการคิดวิเคราะห ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 2 ยวุลี โพย
นอก (2559) ศกึษาการพฒันาโปรแกรมพฒันาครูผูช้่วยดา้นการจดัการเรียนรูใ้นสถานศกึษาสงักัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชนกพร จุฑาสงฆ์ (2559)  ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการ
เสริมสรา้งสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ศุภฤกษ์ คฤหานนท ์(2550) ศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วย
สอน เรื่อง การสรา้งสื่อการสอน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรบัครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
ธนานนัต ์ดียิ่ง (2556) ศกึษาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นการ
วดัและประเมินผลในชัน้เรียน ทองไส เทียบดอกไม ้(2556) ศึกษาโปรแกรมพฒันาครูดว้ยการบรู
ณาการ ICT เพื่อการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา พิมพร์ตัน ์ธรรมรกัษา (2553) 
ศึกษาโปรแกรมพฒันาทกัษะครูในการสอนเพศศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา และจักรินทร ์วรรณ
โพธ์ิกลาง (2553) ศกึษาการพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมในการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร ์เพื่อ
พฒันาสมรรถนะของครูคณิตศาสตรช์่วงชัน้ปีที่ 1 

2) การพฒันาผลการปฏิบตัิงานดา้นทกัษะการคิด 
โปรแกรมการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูในรูปแบบการพฒันาทกัษะการ

คิด เช่น สธิุนนัท ์ภกัดีวฒุิ (2556) ศกึษาพฒันาโปรแกรมความคิดสรา้งสรรคใ์นการจดักิจกรรมการ
เรียนรูข้องครูโรงเรียนมัธยมศึกษา และวราภรณ ์บุญเจียม (2559) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
พฒันาครูระดบัประถมศกึษาดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3) การพฒันาผลการปฏิบตัิงานดา้นภาวะผูน้  า และการท างานเป็นทีม 
โปรแกรมการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูในรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้  า 

เช่น ไชยยศ วันอุทา (2559) ศึกษาการพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งสมรรถนะภาวะผูน้  าครูสงักัด
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ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา รงัสรรค ์สทุารมัย ์(2556) ศึกษาการพฒันาโปรแกรม
เสริมสรา้งภาวะผูน้  าครูดา้นการบริหารจัดการเรียนรูโ้รงเรียนประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 
11 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยอดอนงค ์จอมหงษพ์ิพฒัน ์(2553) ศกึษา
การพฒันาโปรแกรมพฒันาครูผูน้  าการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางปฏิรูปการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เอก
วิทย ์อมตฉายา (2560) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรา้งการท างานเป็นทีมของครู สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และชัยนาท พลอยบุตร (2559) ศึกษาการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสรา้งสมรรถนะครูดา้นการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูส้  าหรบั
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถส่งผลต่อการประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร เช่นเดียวกับผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาที่จะส่งผลต่อผู้เรียน
อาชีวศึกษาใหมี้คณุภาพและคณุลกัษณะที่ดีเป็นที่ตอ้งการของสถานประกอบการ อีกทัง้ยงัส่งผล
ถึงการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดต้ั้งใจ ทั้งนีเ้ม่ือพิจารณางานวิจัยต่างๆ
ขา้งตน้เก่ียวกบัการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูจะเห็นไดว้่าการวิจยัเหล่านีจ้ะพฒันาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูเพียงบางดา้น เช่น ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นภาวะผูน้  าและการท างานเป็นทีม 
แต่ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่มีการสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอย่าง
ครอบคลมุทกุดา้นตามการปฏิบตัิงานจริงของครู ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อครู และสถานศึกษาอย่าง
แทจ้ริง นอกจากนี ้ผูว้ิจยัยงัไม่พบโปรแกรมที่ใชส้  าหรบัการส่งเสริมหรือพฒันาผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศึกษาโดยตรง ผูว้ิจัยพบเพียงโปรแกรมการพฒันาระบบการประเมินครูอาชีวศึกษา 
ไดแ้ก่ การศกึษาของ กิตติ จนัทรา (2556) ไดศ้กึษาหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาระบบการประเมิน
สมรรถนะการปฏิบตัิงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา จึงเป็นสาเหตทุี่ท  าใหผู้ว้ิจยัสนใจที่จะ
สรา้งโปรแกรมการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาที่จะเป็นโปรแกรมที่มีครอบคลมุการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานทุกด้านของครูอาชีวศึกษาตามองค์ประกอบผลการปฏิบัติงานของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ส าหรบัการวิจยัครัง้นีจ้ะใชแ้นวคิด PDCA มาเป็นแนวคิดหลกัของการสรา้งกิจกรรม
ในโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
และการเสริมสรา้งการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน เนื่องจากการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA จะช่วยพัฒนาผลการปฏิบัติของครูอาชีวศึกษาอย่างเป็นกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพ และหลายๆองคก์รก็น าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ไปใชเ้พื่อพฒันาผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานในองคก์ร หวัขอ้ถดัไปผูว้ิจยัทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการ
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ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ครอบคลมุประเด็นเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา หลกัการของการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA กบั
ผลการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

2. การปฏบิตัิงานตามแนวทาง PDCA 
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง จดัเป็นกิจกรรมปรบัปรุงและพฒันา

งานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามแผน กา ร
ตรวจสอบ และการด าเนินการให้เหมาะสม ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้มี
หน่วยงานทางการศึกษาและนักวิชาการดา้นการศึกษากล่าวถึง การปฏิบัติงานตามแนวทาง 
PDCA โดยน าเสนอแยกเป็นประเด็นส าคัญๆ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา หลักการของการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ดงันี ้

2.1 ความเป็นมาของการปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA 
ประวตัิของเดมมิ่งเป็นที่รูจ้กักนัแพร่หลาย ในฐานะของผูน้  าเสนอหลกัการที่เรียกว่า 

วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง เดมมิ่งผลักดันใหผู้บ้ริหารญ่ีปุ่ นยอมรบัแนวคิดในการ
จดัการคณุภาพ และเป็นคนแรกที่มองว่าการจดัการคณุภาพเป็นกิจกรรมขององคก์รทัง้หมด และ
เป็นคนแรกที่ระบุว่าคุณภาพเป็นความรบัผิดชอบทางการบริหารของผูบ้ริหาร (เรืองวิทย ์เกษ
สวุรรณ, 2545) เดมมิ่งเป็นบคุคลที่ถือว่าเป็นผูบ้กุเบิกแนวคิดในเรื่องคณุภาพและเป็นที่รูจ้กันบัถือ
ในวงการอตุสาหกรรม เขาเกิดในปี ค.ศ.1900 จบปรญิญาเอกในสาขา Mathematical Physics ใน
ปี ค.ศ.1928 จากมหาวิทยาลัยเยล จากนั้นได้เริ่มท างานครั้งแรกให้กับรัฐบาลอเมริกัน ใน
ส านกังานส ารวจส ามะโนประชากรและเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคนิคการสุม่ตวัอย่างโดยวิธีการ
ทางสถิติ เดมมิ่งไดพ้บกับชิวฮารต์ (Schewhart) นักสถิติที่หอ้งทดลองของบริษัทเบลล ์เทเลโฟน 
ในนิวยอรก์ เขาเช่ือในหลกัการของชิวฮารต์ และน าหลกัการนัน้มาประยุกตก์ับกระบวนการดา้น
อตุสาหกรรมการผลิต ในปี ค.ศ.1940 เดมมิ่งเริม่น าความคิดของชิวฮารต์มาใชก้บังานของเขา จาก
งานด้านส ารวจส ามะโนประชากรที่เดิมเป็นงานจ าเจซ า้ซาก เขาได้ปรับเปลี่ยนโดยการน า
กระบวนการทางสถิติเขา้มาช่วยในการควบคุม ซึ่งผลลพัธท์ี่ไดใ้นกระบวนการขัน้ตอนนัน้มีผลดี
กวา่เดิม และนอกจากนัน้ก็ไดเ้ปิดสอนกระบวนการทางสถิติใหแ้ก่ วิศวกร นกัออกแบบ และผูส้นใจ
ในสหรฐัอเมริกาและแคนาดา ในปี ค.ศ.1943 เขาไดต้ีพิมพห์นังสือเชิงเทคนิค เรื่อง "Statistical 
Adjustment of Data" (ศภุฤกษ ์อคัรวิทยาพนัธุ ์และอญัชลิยา สหชาติโกสีย,์ 2541) (ศภุฤกษ์ อคัรวิทยาพนัธุ ์& อญัชลิยา สหชาติโกสีย,์ 2541) 

หลังจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 แนวคิดของเดมมิ่งก็ไม่ไดร้บัความสนใจ ทั้งนีเ้พราะ
ในช่วงตลาดก าลงัขยายตัวอย่างรวดเร็วนัน้ทัง้สินคา้ที่มีการผลิตโดยใชห้รือไม่ใชร้ะบบควบคุม
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คุณภาพหรือระบบสถิติก็สามารถส่งขายไดห้มด เดมมิ่งถูกส่งตัวกลับประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อเป็นที่
ปรกึษาใหก้บัหน่วยส ารวจส ามะโนประชากร และเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัสหภาพนกัวิทยาศาสตร์
และวิศวกรของญ่ีปุ่ น (The Union of Japanese Scientists and Engineers, JUSE) หลังจาก
สหภาพได้ก่อตั้งขึน้ ในปี ค.ศ.1946 ในเวลาเดียวกันนั้นคณะกรรมการจาก Bell Telephone 
Laboratories จากประเทศสหรฐัอเมริกาเดินทางมายงัประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อสาธิตเทคนิคการควบคมุ
คุณภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดของเดมมิ่งนั่นเองท าใหช่ื้อเสียงของเขาเป็นที่รูจ้ัก และ JUSE ใหค้วาม
สนใจและเชิญเดมมิ่งไปช่วยสอนเรื่องวิธีการทางสถิติ เดมมิ่งเริ่มประสบความส าเร็จมาบา้งแลว้
จากการใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างและเทคนิคการควบคุมทางสถิติเพื่อเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมใน
สหรฐัอเมริกา เดมมิ่งจึงน าเทคนิคการควบคุมทางสถิติมาเผยแพร่ที่ญ่ีปุ่ นดว้ย การสอนและงาน
ของเดมมิ่งขยายวงกวา้งออกไปไกลจากหลกัการทางสถิติมาก เขาชีใ้หช้าวญ่ีปุ่ นปรบัปรุงวิธีการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งต่อมาก็ไดก้ลายเป็นวงจรของ Deming หรือ PDCA (Plan, Do, 
Check and Action) Cycle นอกจากนี ้เดมมิ่งยังพยายามผลกัดันใหผู้บ้ริหารหลกั เขา้มามีส่วน
ร่วมในโครงการการปรบัปรุงพฒันาคุณภาพของบริษัทอย่างจริงจัง จนกระทั่งเดมมิ่งสามารถตัง้
กลุม่ผูบ้รหิารหลกั เพื่อกระจายความคิดออกไปสูผู่บ้รหิารอื่นๆ ทฤษฎีการควบคมุทางสถิติของเดม
มิ่งท าใหค้นญ่ีปุ่ นเขา้ใจและน าไปประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบตัิงานได ้คนญ่ีปุ่ นจึงยอมรบัแนวทางของ
เดมมิ่ง นับว่าเดมมิ่งมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมญ่ีปุ่ นในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ต่อมาใน
ภายหลังญ่ีปุ่ นจึงตั้งรางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize or Deming Award) ให้กับบริษัทที่มีผลงาน
ดีเด่นในดา้นคณุภาพ 

ในปี ค.ศ.1960 แนวคิดของเดมมิ่งเป็นที่ รูจ้ักดีในญ่ีปุ่ นและจักรพรรดิญ่ีปุ่ นทรง
พระราชทานรางวัล  The Second Order of the Sacred Treasure แก่ เ ขา  อย่ า ง ไ รก็ ตาม
แนวความคิดและวิธีการของเดมมิ่งก็ยงัไม่ไดร้บัความสนใจในประเทศตะวนัตก จนกระทั่งเม่ือเขา
ไดพ้บกบั Bill Conway ประธาน บรษัิท Nashua Corporation ในปี ค.ศ.1979 และไดอ้อกรายการ
ทีวีของ NBC เก่ียวกบัแนวคิดของเขาในปี ค.ศ. 1980 ในหวัเรื่อง "If Japan Can, Why Can't we?" 
จากนัน้เป็นตน้มาตลอด ระยะเวลาในช่วงปี ค.ศ.1980 -1990 ก็ไดมี้การน างานและแนวคิดของเดม
มิ่งมาตีความและตีพิมพเ์ป็นหนงัสือโดยผูแ้ต่งหลายท่าน นอกจากนี ้หนงัสือของเดมมิ่งก็ถกูตีพิมพ์
อีกครั้งในปี ค.ศ.1986 ในเรื่อง "Out of the Crisis" และในปีถัดมาเขาก็ได้รับรางวัล National 
Medal of Technology ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี ค.ศ.1987 The British Deming 
Association ก็ได้ก่อตั้งขึน้เพื่อเผยแพร่แนวคิดและปรัชญาของเขา (ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 
และอญัชลิยา สหชาติโกสีย,์ 2541) (ศภุฤกษ ์อคัรวิทยาพนัธุ ์& อญัชลิยา สหชาติโกสีย,์ 2541) 
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2.2 ความหมายของการปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA 
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ตามแนวคิดของเดมมิ่ง เป็นกระบวนการสากล

และเป็นเครื่องมือการบริหารที่ดี ผูว้ิจัยศึกษาคน้ควา้แนวคิดของเดมมิ่ง และสรุปการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA ไวด้งันี ้

การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA หมายถึง พฤติกรรมการท างานที่มีแนวคิดส าคญั
ที่มีการมุ่งเนน้เรื่องคุณภาพ (กมลวรรณ เชาวช์่างเหล็ก, 2558) โดยจัดการปฏิบัติงานใหเ้ป็น
กระบวนการที่มีการด าเนินการต่อเนื่อง (Deming, 2004) ซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนินการให้เกิด
คุณภาพขององค์กร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ วางแผนปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามแผน 
ตรวจสอบ และด าเนินการใหเ้หมาะสม (Deming, 2004; ปริทรรศน ์พนธัุบรรยงก,์ 2545; สมศกัดิ์ 
สินธุระเวชญ,์ 2542) รายละเอียดดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 วางแผนปฏิบตัิงาน (Plan) หมายถึง การคาดการณโ์ดยใชข้อ้มลูที่มี
อยู่แลว้หรืออาจรวบรวมขึน้ใหม่ เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผน ก่อนลงมือปฏิบตัิงาน 

ขัน้ตอนที่ 2 ปฏิบตัิงานตามแผน (Do) หมายถึง ลงมือปฏิบตัิงานจริง ตามแผน
คาดการณท์ี่ไดว้างแผนไว ้

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบ (Check) หมายถึง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ
ขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานที่เป็นอยู่ โดยเทียบกบัสิ่งที่ไดว้างแผนไว ้

ขัน้ตอนที่ 4 ด าเนินการใหเ้หมาะสม (Act) หมายถึง การด าเนินการหลงัจากที่ได้
ตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่แบง่เป็น 

1) ผลลพัธต์  ่ากวา่เปา้หมาย 
ถ้าได้ผลลัพธ์ต ่ากว่าเป้าหมายก็จะ ต้องทบทวนการปฏิบัติงานตาม

แนวทาง PDCA ของตน  แลว้ดูว่าสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นั้น สิ่งใดแกไ้ขไดก้็ใหแ้กไ้ขตามวงจร 
PDCA ที่ตอ้งแกไ้ข 

2) ผลลพัธต์รงตามเปา้หมาย 
ถา้ไดผ้ลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายก็จะ ตอ้งทบทวนว่าไดป้ฏิบัติงานตาม

แนวทาง PDCA ดีแลว้หรือไม่ ถา้ดีแลว้แสดงว่าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ถูกตอ้งและ
ควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานอื่นๆที่
เหมือนกนัตอ่ไป 
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3) ผลลพัธด์ีกวา่เปา้หมาย 
ถา้ไดผ้ลลพัธด์ีกว่าเปา้หมายก็จะตอ้งทบทวนถึงการก าหนดเปา้หมายว่า

ต ่าไปหรือไม่ ตอ้งปรบัเป้าหมายใหสู้งกว่าเดิมหรือไม่ ผลลพัธ์เหนือกว่าเป้าหมายมาจากปัจจัย
ภายนอกอื่นๆดว้ยหรือไม่ 

2.3 ประโยชนข์องการปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA 
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA สามารถสรา้งประโยชนใ์หก้บัผูน้  าไปปฏิบตัิรวม

ไปถึงองคก์รที่น  าไปใชไ้ด ้ดงันี ้
1. เพื่อปอ้งกนั  

การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผนที่ดีเพื่อ
ปอ้งกนัปัญหาที่จะเกิดขึน้ ลดความสบัสนในการท างาน ลดการใชท้รพัยากรที่ใชใ้นการปฏิบตัิงาน 
ลดความสญูเสียในรูปแบบต่างๆ ช่วยใหท้ราบล าดบัความส าคญัของงาน ท าใหก้ารปฏิบตัิงานมี
ความรดักมุมากขึน้ และแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ การตรวจสอบท่ีน าไปสูก่ารแกไ้ขปรบัปรุง เม่ือ
ปัญหาที่เกิดขึน้แลว้จะไม่เกิดซ า้อีก ถือว่าเป็นการน าความผิดพลาดมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ (พระ
สมหุช์าญชยั ญาณชาโต, 2562; สทุธิ สินทอง, 2552)  

2. เพื่อแกไ้ขปัญหา  
การใชก้ารปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA เพื่อการแกปั้ญหา เริ่มจากการ

ตรวจสอบว่าอะไรบา้งที่เป็นปัญหา การตรวจสอบเป็นระยะท าใหก้ารปฏิบตัิงานรดักมุขึน้ เม่ือหา
ปัญหาได้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน าข้อมูลมาวางแผนเพื่อ
ด าเนินการตามวงจร การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ต่อไป (พระสมุหช์าญชัย ญาณชาโต, 
2562; สทุธิ สินทอง, 2552; อาทิตย ์หงษจ์ินตกลุ, 2561) 

3. เพื่อพฒันาปรบัปรุง 
ในการปฏิบตัิงานไม่จ าเป็นตอ้งรอใหปั้ญหาเกิดขึน้ก่อนแลว้คอ่ยแกไ้ข แต่ควร

เสาะแสวงหาวิธีการที่ดีกว่าเดิม เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา และช่วยใหป้รบัปรุงพฒันาขัน้ตอน
การท างาน เม่ือคิดจะปรบัปรุงอะไรก็ใหใ้ชว้งจร การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA เป็นขัน้ตอนใน
การปรบัปรุง ขอ้ส าคญัตอ้งเริ่มที่ตวัเองก่อนมุ่งไปที่คนอื่น (พระสมหุช์าญชยั ญาณชาโต, 2562; 
สทุธิ สินทอง, 2552; อาทิตย ์หงษจ์ินตกลุ, 2561) 

ปัจจุบนัการปฏิบตัิงานภายในองคก์รตอ้งอาศยัการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม 
การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นสิ่งส  าคัญและจ าเป็น ท าใหผู้ว้ิจัยสนใจพฒันาโปรแกรม
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการ



  28 

เสริมสรา้งการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน  ที่ใช้หลักการของการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA มาเป็นแนวคิดหลักของการสร้างกิจกรรมในโปรแกรม พรอ้มทั้งเสริมสรา้งให้
สมาชิกของกลุม่หรือทีมเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ (collective efficacy) ซึ่งผูว้ิจยัเชื่อ
ว่าจะส่งผลต่อผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาไดด้ีมากขึน้ หวัขอ้ถดัไป ผูว้ิจยัทบทวนเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

3. การรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม 
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ใน

การวิจยันีจ้ะครอบคลมุประเด็นเก่ียวกบั ความเป็นมาของการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ การ
รบัรูค้วามสามารถของตน การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่กบัผลการปฏิบตัิงาน 

3.1 ความเป็นมาของการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม 
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่ม (Collective Efficacy) มีรากฐานจากทฤษฎีการ

เรียนรูท้างปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีของแบนดรูา แห่งมหาวิทยาลยั
สแตนฟอรด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา ทฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่าการเรียนรูข้องมนุษยจ์ะเกิดขึน้ไดจ้าก
การสังเกตหรือการเลียนแบบพฤติกรรม และนอกเหนือจากนั้นมนุษย์ยังมีป ฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดลอ้มที่เป็นบริบทรอบตวัอยู่เสมอ โดยการเรียนรูจ้ะเกิดจากปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนและ
สิ่งแวดลอ้มตามบริบทของสงัคม ซึ่งทัง้ผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้มต่างก็มีอิทธิพลต่อกนัและกนั ดงันัน้
จึงเป็นสาเหตทุี่ท  าใหแ้บนดรูาเปลี่ยนช่ือทฤษฎีทฤษฎีการเรียนรู ้ทางปัญญาสงัคม เป็นทฤษฎีการ
เรียนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) แต่ต่อมาก็ไดเ้ปลี่ยนกลบัมาเป็นทฤษฎีการเรียนรูท้าง
ปัญญาสงัคมอีกครัง้ ทัง้นีเ้นื่องจากเขาคน้พบสิ่งที่ไดจ้ากการทดลอง โดยพบวา่สิ่งส  าคญัอย่างหนึ่ง
ในการเรียนรูจ้ากการสงัเกต คือ ผูเ้รียนตอ้งเลือกสิ่งที่ตนสงัเกตและตอ้งการเรียนรูโ้ดยเฉพาะ และ
ตอ้งมีการเขา้รหสั (Encoding) ในความทรงจ าระยะยาวอย่างถกูตอ้ง อีกทัง้ผูเ้รียนยงัตอ้งประเมิน
ไดด้ว้ยว่าสิ่งที่ตนเลียนแบบนัน้ดีหรือไม่ดีอย่างไร และตอ้งควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดด้ว้ย 
แบนดูราจึงสรุปว่า การเรียนรูจ้ากการสังเกตเป็นกระบวนการทางการรูค้ิดหรือพุทธิปัญญา 
(Cognitive Processes) (พิเชษฐ พุม่แจง้, 2555) 

ทฤษฎีการเรียนรู ้ทางปัญญาสังคม เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงเรื่องของการรับรู ้ของ
ความสามารถทัง้หมด กลา่วคือ การรบัรูค้วามสามารถของตน และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของ
กลุ่ม การรับรูท้ั้ง 2 อย่างนี ้เป็นการตัดสินใจของตนเก่ียวกับความสามารถในการจัดการและ
ด าเนินการกระท าใหบ้รรลเุปา้หมายที่ตนตัง้ไวใ้นบรบิทตา่งๆ การตดัสินใจในความสามารถนัน้เป็น
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ความเช่ือและการรบัรูเ้ก่ียวกับความสามารถของตนเองหรือกลุ่ม ซึ่งไม่จ าเป็นว่าการตดัสินนัน้ๆ
ตอ้งถกูตอ้งเสมอ เพราะโดยปกติแลว้บคุคลจะประเมินความสามารถของตนเองหรือกลุม่ไวส้งูหรือ
ต ่ากวา่ความเป็นจรงิ ซึง่การประเมินความสามารถจะสง่ผลตอ่พฤติกรรมท่ีแสดงออก หรอืพยายาม
ที่จะมุ่งการกระท าเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว ้อีกทัง้การประเมินความสามารถเอาไวส้งูหรือต ่า อาจ
สง่ผลตอ่การใชท้กัษะความสามารถของแตล่ะคนอีกดว้ย (Bandura, 1997) 

ทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคมที่ใชใ้นงานวิจัยต่างๆไดข้ยายจากระดบับุคคลสู่
ระดบักลุ่มหรือองคก์ร โดยใชช่ื้อว่าการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ดว้ยเหตุนีแ้หล่งที่มาหรือ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลของการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม จึงมีโครงสรา้งพืน้ฐานอยู่บนการรบัรู ้
ความสามารถของตน (Tschannen-Moran, Hoy, & Hoy, 1998) การรบัรูค้วามสามารถของตนมา
จากแหลง่ปัจจยั 4 แหลง่ คือ ความส าเรจ็จากการกระท า การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ้ื่น การใช้
ค าพูดชักจูง และสภาวะทางร่างกายและอารมณ ์(Bandura, 1997) ซึ่งแหล่งปัจจยัทัง้ 4 แหล่งนี ้
นอกจากจะมีความส าคญัต่อการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนแลว้ ยงัเป็นพืน้ฐานในการ
พัฒนาการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มอีกด้วย (Bandura, 1993; Goddard & Goddard, 
2001; Goddard, Hoy, & Hoy, 2000) แนวคิดนีไ้ดร้บัการยืนยนัโดย Fives and Looney (2009) ที่
ได้ตรวจสอบแนวคิดการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มภายในโรงเรียน และพบว่าการรับรู ้
ความสามารถของตนและการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่ม ส่งผลต่อการตัง้เปา้หมาย แรงจงูใจ 
ความพยายาม ความอดทน ต่อสถานการณห์รืองานที่ท  า โดยแหลง่ของปัจจยัพืน้ฐานของการเกิด
การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มมีพืน้ฐานและศูนยก์ลางอยู่ที่ตัวบุคคล เช่นเดียวกับการรบัรู ้
ความสามารถของตน 

ดงัที่กลา่วมาจะเห็นไดว้่าทัง้การรบัรูค้วามสามารถของตนและการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุ่ม มีแหล่งปัจจยัที่มาเดียวกนั ดงันัน้ จึงจ าเป็นที่จะตอ้งท าความเขา้ใจหลกัการพืน้ฐาน
ของการรบัรูค้วามสามารถของตนก่อนจงึจะสามารถเช่ือมโยงสูค่วามเขา้ใจในหลกัการของการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุ่มได ้ผูว้ิจยัจึงประมวลแนวคิดพืน้ฐานของการรบัรูค้วามสามารถของตน
และเช่ือมโยงสูแ่นวคิดและหลกัการของการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นล าดบัต่อไป 

3.2 การรับรู้ความสามารถของตน 
การรับรูค้วามสามารถของตน (Self-Efficacy) เป็นตัวแปรจิตวิทยาที่จะส่งผลต่อ

ความพยายามในการกระท าของตนเองใหป้ระสบความส าเร็จตามที่คาดหวงัเอาไวไ้ด ้กล่าวคือ 
การรบัรูค้วามสามารถของตน หมายถึง การที่บุคคลมั่นใจในการตดัสินใจเก่ียวกบัความสามารถ
และการแสดงพฤติกรรมของตน ในสถานการณห์นึ่งวา่ท าไดห้รอืไม่ได ้(Baldwin, 1998; Bandura, 
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1986a; Pajares & Miller, 1994; Schunk, 2003; Shell, Murphy, & Bruning, 1989) ซึ่งมีผลต่อ
การเลือกกระท า ความพยายามและอดทน ต่อความยากล าบากเพื่อใหก้ารกระท านั้นประสบ
ผลส าเรจ็ และยงัสามารถใชท้ านายพฤติกรรมของบคุคลได ้(Bandura, 2000; Tschannen-Moran 
et al., 1998) 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเป็นปัจจยัที่มีความส าคญั เนื่องจากท าใหบ้คุคลปฏิบตัิ
พฤติกรรมจริงเพื่อใหเ้กิดผลลพัธต์ามที่คาดหวงัไว ้และยงัมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
เพราะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจที่จะกระท าพฤติกรรมต่างๆ คนที่ มีความเช่ือว่าตนมี
ความสามารถก็จะเลือกลงมือกระท ากิจกรรมนัน้ๆ แต่ถา้ไม่เช่ือว่าตนนัน้มีความสามารถก็จะไม่
กระท ากิจกรรมใดๆ (Bandura, 1997) ซึง่การกระท าพฤติกรรมของบคุคลเกิดจากปัจจยั 2 ประการ 
ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตน และความคาดหวงัในผลที่จะเกิดขึน้ ดงันี ้

1. การรบัรูค้วามสามารถของตนเป็นความเช่ือของบคุคลเก่ียวกบัความสามารถท่ี
จะกระท าพฤติกรรมที่ก าหนดได ้รวมถึงตัดสินความสามารถของตนว่าจะสามารถท างานนัน้ได้
หรือไม่ ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถของตนจะเปลี่ยนแปลงไปตามองคป์ระกอบ 3 อย่าง คือ 1) ขนาด
หรือความยากง่ายของสิ่งที่ท  า เป็นความเช่ือในความสามารถของบคุคลต่อการท ากิจกรรม บคุคล
ที่มีความเช่ือในความสามารถของตนต่อการท างานในระดับที่ไม่ยาก แต่พอเม่ือตอ้งท างานใน
ระดบัที่ยากขึน้ก็จะท าใหมี้ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนลดลง 2) ความแข็งแกรง่หรือความ
เช่ือมั่นในการกระท า เป็นความเช่ือของบคุคลในพลงัความสามารถต่อสิ่งที่กระท า บคุคลที่มีความ
เช่ือมั่นสงูว่าตนสามารถท าไดถ้ึงแมจ้ะยากล าบากก็จะไม่เลิกลม้ความตัง้ใจในการกระท านัน้ ส่วน
บคุคลที่มีความเชื่อในพลงัความสามารถของตนระดบัต ่า เม่ือมีอปุสรรคก็มกัจะขาดความพยายาม
และเลิกลม้ความตัง้ใจไดง้่าย และ 3) ความเป็นสากล เป็นการอา้งอิงความสามารถของตนที่เคย
ประสบความส าเร็จจากการกระท าในอดีตน าไปสู่การท ากิจกรรมอื่นๆที่คลา้ยคลึงกันภายใต้
เหตกุารณท์ี่ต่างกนั (Bandura, 1977, 1997; พิเชษฐ พุม่แจง้, 2555) 

2. ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึน้ เป็นการคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึน้จากการ
กระท าพฤติกรรมนัน้ๆ ผลลพัธท์ี่คาดหวงัเกิดขึน้ไดใ้น 3 รูปแบบ คือ 1) ผลลพัธด์า้นรา่งกายทัง้ใน
เชิงบวกและลบ เช่น ความสขุ ความสบาย และความเจ็บปวด 2) ผลลพัธด์า้นสงัคมทัง้ในเชิงบวก
และลบ เช่น การเป็นที่ยอมรบัหรือไม่เป็นที่ยอมรบัของสงัคม 3) ผลลพัธจ์ากการประเมินตนเองตอ่
พฤติกรรมที่ท  าทัง้ในเชิงบวกและลบ เช่น ความรูส้ึกพอใจ ภาคภูมิใจและรูส้ึกมีคุณค่าในตนเอง 
หรอื รูส้กึไม่พอใจ ไม่มีคณุค่า เป็นตน้ (Bandura, 1977, 1997; พิเชษฐ พุม่แจง้, 2555)  
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ซึ่งการกระท าพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากปัจจัย 2 ประการ สามารถแสดงใน
ภาพประกอบ 1 ดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามสามารถของตน 
และความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้ 

ที่มา: ยวุร ีผลพนัธิน, 2555, อา้งถึงใน Bandura (1997) 

จากแผนภาพแสดงถึงการรบัรูค้วามสามารถของตนเป็นการตดัสินความสามารถของ
ตนวา่จะสามารถท าไดใ้นระดบัใด ในขณะท่ีความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้เป็นการตดัสินวา่ผลกรรม
ใดจะเกิดขึน้จากการกระท าพฤติกรรมดงักล่าว เช่น นักกีฬามีความเช่ือว่าเขากระโดดไดส้งูถึง 5 
ฟุต ความเช่ือดงักล่าวเป็นการตดัสินความสามารถของตน ส่วนการที่จะไดร้บัรางวลั หรือค าชม 
เป็นความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้ แต่ต้องระวังความเข้าใจเก่ียวกับผลที่จะเกิดขึน้ ซึ่งในที่นี ้
หมายถึงผลกรรมของการกระท าพฤติกรรมเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงผลที่แสดงถึงการกระท า
พฤติกรรม เพราะว่าผลที่แสดงถึงการกระท าพฤติกรรมนัน้จะพิจารณาว่าพฤติกรรมนัน้สามารถท า
ไดต้ามการตดัสินความสามารถของตนหรือไม่ นั่นคือกระโดดไดส้งูถึง 5 ฟตุหรือไม่ ซึ่งการกระโดด
ไดถ้ึง 5 ฟตุหรือไม่นัน้ มิใช่เป็นความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้ ซึ่งจะมุ่งที่ผลกรรมที่ไดจ้ากการกระท า
พฤติกรรมดงักลา่ว (Bandura, Ross, & Ross, 1963) 

การรบัรูค้วามสามารถของตน และความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้มีความสมัพนัธก์ัน
มาก โดยทัง้สองตวัแปรนีมี้ผลต่อการตดัสินใจกระท าพฤติกรรมของบคุคล เพื่อใหเ้ขา้ใจชดัเจนขึน้ 
Bandura จึงไดเ้สนอแผนภาพแสดงความแตกต่างระหว่างการรบัรูเ้ก่ียวกบัความสามารถของตน 
และความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้ ดงัภาพประกอบ 2 
  

ฟัง การคดิและจตินาการ                                         

3.1 การฟังอยา่งลกึซึง้                                      

3.2 การคดิวเิคราะห ์                                                    

3.3 การสรา้งจตินาการ 

บุคคล พฤติกรรม ผลลพัธ ์

การรบัรูค้วามสามารถของตน ความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้ 
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  ความคาดหวังผลทีจ่ะเกิดขึน้ 

  ต ่า สงู 

การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง 

สงู มีแนว้โนม้ที่จะไม่ท า มีแนว้โนม้ที่จะท าอย่างแน่นอน 

ต ่า มีแนว้โนม้ที่จะไม่ท าอย่างแน่นอน มีแนว้โนม้ที่จะไม่ท า 

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามสามารถของตน 
และความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้ 

ที่มา: ยวุร ีผลพนัธิน, 2555, อา้งถึงใน Bandura (1997) 

จากตารางพบว่าสิ่งส  าคญัที่ท  าใหก้ารตดัสินใจกระท าพฤติกรรมของบคุคลขึน้อยู่กบั
การรบัรูค้วามสามารถของตนมากกวา่ความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่จะเห็นไดว้า่แมจ้ะมี
ความคาดหวังเก่ียวกับผลที่จะเกิดขึน้สูงแต่มีการรับรูค้วามสามารถของตนต ่า บุคคลก็จะมี
แนวโนม้ที่จะไม่กระท าพฤติกรรมนัน้ๆ แบนดรูามีแนวคิดว่าความสามารถของคนเราไม่ตายตวั แต่
ยืดหยุ่นตามสถานการณต์่างๆ ดงันัน้ สิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกของพฤติกรรม
จึงขึน้อยู่กับการรับรู ้ความสามารถของตนในเหตุการณ์นั้นๆ นั่ นคือ ถ้าบุคคลเช่ือว่าตนมี
ความสามารถ ก็จะแสดงออกถึงความสามารถนัน้ออกมา ถา้บคุคลเช่ือว่าตนมีความสามารถที่จะ
อดทน อตุสาหะ ไม่ทอ้ถอย ก็จะมีโอกาสประสบความส าเรจ็ในที่สดุ (Bandura, 1986a; Bandura 
et al., 1963)  

3.3 การรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม 
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ เป็นความเช่ือรว่มกนัเก่ียวกบัความสามารถของ

กลุ่ม ว่าสามารถร่วมกนัด าเนินการกระท าของระบบทัง้ระบบ เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จในสิ่งนัน้ได ้
(Bandura, 1997, 2000; Goddard et al., 2004; Katz-Navon & Erez, 2005; Lent et al., 2006) 
การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มไม่ใช่การน าการรบัรูค้วามสามารถของสมาชิกแต่ละคนมา
รวมกัน แต่เป็นคุณสมบตัิที่เกิดขึน้มาใหม่จากการรวมตวักันเป็นระบบแลว้เกิดความเช่ือร่วมกัน
เก่ียวกบัความสามารถของกลุม่ (Bandura, 1997, 2000) 

แหล่งที่มาหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลของการรับรู ้ความสามารถร่วมของกลุ่ม มาจาก
แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนของแบนดูรา การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นการ
พิจารณาในระดบักลุ่ม ซึ่ง Goddard et al. (2000) ไดน้  าโมเดลการรบัรูค้วามสามารถของครูของ 
Tschannen-Moran et al. (1998) มาใชอ้ธิบายการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่ม โดยเขาแสดง



  33 

ใหเ้ห็นว่าแหล่งที่มาหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลของการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม มีโครงสรา้ง
พืน้ฐานอยู่บนการรบัรูค้วามสามารถของตน และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรบัรูค้วามสามารถร่วมของ
กลุ่ม มี 4 ปัจจยั (Goddard et al., 2000; Huber, 1991; Levitt & March, 1988) คือ ความส าเรจ็
จากการกระท า การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ้ื่น การใชค้  าพดูชกัจงู และสภาวะทางรา่งกายและ
อารมณ ์

1. ความส าเรจ็จากการกระท า  
เป็นสิ่งที่ มีอิทธิพลมากที่สุดที่ส่งผลต่อการรับรู ้ความสามารถร่วมของกลุ่ม 

เนื่องจากเป็นประสบการณท์ี่เกิดขึน้โดยตรงกบักลุม่ของตนเอง ประสบการณท์ี่ประสบความส าเรจ็
ของกลุ่มเป็นสิ่งส  าคญัส าหรบักลุม่ เปรียบไดก้บักลุ่มบคุคลที่มีประสบการณท์ี่ประสบความส าเรจ็ 
ความส าเร็จเหล่านั้นจะเพิ่มความเช่ือมั่นในการรับรูถ้ึงความสามารถของกลุ่ม และลดความ
ลม้เหลวในการท างานของกลุ่ม ถา้ความส าเร็จนัน้สามารถเกิดขึน้ไดบ้่อยและง่าย การไม่ประสบ
ความส าเรจ็ก็อาจดเูหมือนเป็นสิ่งที่ท  าใหเ้กิดความทอ้แทไ้ด ้การยืดหยุ่นของการรบัรูค้วามสามารถ
ร่วมของกลุ่มจะบ่งบอกถึงประสบการณท์ี่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มจะเรียนรูผ้่านประสบการณท์ี่สมาชิกใน
กลุม่ไดท้  าในสิ่งที่ตอ้งการจะส าเรจ็ (Huber, 1991; Levitt & March, 1988) 

2. การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุม่อื่น  
การไดส้งัเกตตวัแบบ กลุม่ตวัแบบ หรือประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุม่อื่น เม่ือบคุคล

ไดเ้ห็นตวัอย่างพฤติกรรมของกลุม่อื่นที่มีลกัษณะคลา้ยกบักลุม่ของตนเอง กระท าพฤติกรรมต่างๆ
แลว้ไดป้ระสบความส าเร็จ ก็จะท าใหก้ลุ่มของตนเกิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเพิ่มขึน้ 
ซึ่งจะมองว่าผูอ้ื่น/กลุ่มอื่นที่มีความสามารถเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตนเองท าได ้กลุ่มของ
ตนก็จะสามารถท าไดเ้ช่นกัน ในขณะเดียวกันถา้ไดเ้ห็นผูอ้ื่น/กลุ่มอื่นที่มีลักษณะคลา้ยกับกลุ่ม
ตนเองประสบความลม้เหลว ก็อาจจะส่งผลใหข้าดความมั่นใจในกลุ่มของตนได ้การใชต้วัแบบ 
กลุ่มตัวแบบ หรือประสบการณ์ของผู้อื่น/กลุ่มอื่นจะท าให้เกิดแนวทางในการพัฒนาการรับรู ้
ความสามารถของตนเป็นรายบุคคล ซึ่งมากพอที่จะส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม 
(Huber, 1991) 

3. การใชค้  าพดูชกัจงู  
เป็นการใชค้  าพูดเพื่อแสดงท่าทีที่ดีและเหมาะสมสะทอ้นกลบัถึงตัวบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคล เพื่อพยายามท าใหต้วับุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดความมั่นใจและมีก าลงัใจที่จะกระท า
พฤติกรรมเพื่อใหเ้ป็นผลส าเรจ็ต่อกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลใหมี้การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เพิ่มขึน้ 
การใชค้  าพดูชกัจูงจะไดผ้ลหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัความน่าเช่ือถือและการแสดงออกอย่างเหมาะสม
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ของผูช้กัจงู การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัในทางบวก การลบลา้งความเช่ือที่วา่ตนเองหรือกลุม่ของตนเอง
ไม่มีความสามารถจะช่วยใหต้วับุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความพยายามในการกระท าสิ่งต่างๆที่ดี
มากขึน้ (Goddard et al., 2000) 

4. สภาวะทางรา่งกายและอารมณ ์ 
สภาวะทางอารมณ์ ปฏิกิริยาทางร่างกาย และระดับความเครียด ของบุคคล

สามารถมีผลกระทบกับความรูส้ึกของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่อสถานการณน์ั้นๆ ปฏิกิริยาการ
ตอบสนองและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคลในสถานการณ์นั้นๆก็มีบทบาท
ส าคญัในการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ดงันัน้ จึงตอ้งมีการกระตุ้นสภาวะทางร่างกายและ
อารมณข์องบคุคลและกลุ่มบคุคลนัน้ ใหไ้ม่เกิดสภาวะทางอารมณด์า้นลบ ใหไ้ม่เกิดปฏิกิรยิาทาง
ร่างกายที่ไม่พรอ้ม ใหไ้ม่เกิดความเครียด เพื่อใหมี้การตอบสนองของบุคคลและกลุ่มบุคคลไป
ในทางที่ดี (Goddard et al., 2000) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นไดว้่าการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเกิดขึน้ไดจ้ากปัจจยั
หลายประการ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยเดียวหรือหลายๆปัจจัยมาผสมผสานกันก็ ได ้การรับรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่ กลา่วถึงการรบัรูข้องบคุคลที่มีต่อกลุม่ว่ากลุม่บคุคลในองคก์รสามารถ
สรา้งผลลพัธใ์นดา้นที่ดีต่อการพฒันาองคก์รไดด้ีเพียงใด ซึ่งเป็นความเช่ือในความสามารถของ
กลุ่มเพื่อจัดการตามแนวทางใหเ้กิดการสรา้งผลลพัธ์ที่ประสบผลส าเร็จตามที่ ตอ้งการ การรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุ่มแตกต่างจากการรบัรูค้วามสามารถของตน โดยการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุ่มเป็นคณุลกัษณะในระดบักลุ่มแทนที่จะเป็นผลรวมของการรบัรูค้วามสามารถของตน
ของแต่ละคน (Bandura, 1997) การรบัรูค้วามสามารถของตนขึน้อยู่กบัการรบัรูผ้ลการด าเนินงาน
ของคนแต่ละคน ในขณะที่การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ขึน้อยู่กบัการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มในระดบักลุ่มหรือองคก์รทัง้หมด การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อบรรทดัฐานทางสงัคมของกลุม่หรอืองคก์ร (Goddard et al., 2000) และมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ของบุคคลในองคก์ร เพราะการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มในระดับสูงส่งผลต่อบุคคลใหใ้ช้
ความอดทนและใชค้วามพยายามมากขึน้ ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานที่สงูขึน้ (Allinder, 
1994) 

ในกระบวนการของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้าร
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็นฐาน มี
กิจกรรมที่เป็นจุดส าคญัซึ่งเช่ือมโยงผสานกับตวัแปรดา้นจิตลกัษณะ ไดแ้ก่ การสะทอ้นคิด และ
การก ากบัตนเอง โดยการสะทอ้นคิดจะเช่ือมโยงผสานกบัขัน้สดุทา้ยในการด าเนินกิจกรรมแต่ละ
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กิจกรรมของโปรแกรม เนื่องจากครูอาชีวศึกษาตอ้งมีการเขียนบนัทึกการปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA ลงในสมดุจดบนัทึก PDCA ของตน ซึ่งครูอาชีวศึกษาตอ้งมีการสะทอ้นคิด เพื่อสงัเคราะห์
ความรูค้วามเขา้ใจที่ไดร้บัจากกิจกรรมภายในโปรแกรม และแสดงออกมาในรูปแบบการเขียนลง
ในสมดุจดบนัทกึ PDCA เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเรียนรูจ้ากประสบการณ ์น าไปสูก่ารพฒันาผล
การปฏิบตัิงานของตนเอง จากนัน้ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ครูอาชีวศึกษาตอ้งน าการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA ที่จดในสมุดจดบนัทึก PDCA ของตนไปปฏิบัติจริง ซึ่งการก ากับตนเองจะ
เช่ือมโยงผสานในลกัษณะของการที่ครูอาชีวศึกษาตอ้งก ากับตนเองเพื่อใหต้นเองมีพฤติกรรมที่
สามารถท าตามเปา้หมายในสิ่งที่ตนเองจดบนัทกึในสมดุจดบนัทกึ PDCA ใหไ้ด ้

โปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็นฐานนี ้ใชห้ลกัการของ
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA มาเป็นแนวคิดหลกัของการสรา้งกิจกรรมในโปรแกรม พรอ้ม
ทั้งเสริมสรา้งให้ครูอาชีวศึกษาเกิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม อีกทั้งไดส้่งเสริมให้ครู
อาชีวศกึษาเกิดการสะทอ้นคิดในขัน้ตอนการเขียนบนัทกึการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ลงใน
สมุดจดบันทึก PDCA ของตน รวมไปถึงส่งเสริมใหค้รูอาชีวศึกษาเกิดการก ากับตนเองในช่วง
ระยะเวลา 2 เดือน ที่ครูอาชีวศึกษาตอ้งน าการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ที่จดในสมุดจด
บนัทึก PDCA ของตนไปปฏิบตัิจริง ซึ่งผูว้ิจยัเช่ือว่าทัง้หมดนีจ้ะส่งผลต่อผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษาไดด้ีมากขึน้ หวัขอ้ถดัไป ผูว้ิจยัทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั การสะทอ้น
คิด และการก ากบัตนเอง  

4. การสะทอ้นคิด 
ในขั้นสุดท้ายของการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของ โปรแกรมพัฒนาผลการ

ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน ครูอาชีวศึกษาจะมีการเขียนบันทึกการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA ลงในสมุดจดบันทึก PDCA ของตน ซึ่งในขั้นตอนนี ้ครูอาชีวศึกษาตอ้งมีการ
สะทอ้นคิด เพื่อสงัเคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจที่ไดร้บัจากกิจกรรมภายในโปรแกรม แสดงออกมาใน
รูปแบบการเขียนลงในสมดุจดบนัทึก PDCA เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเรียนรูจ้ากประสบการณ ์
น าไปสูก่ารพฒันาผลการปฏิบตัิงานของตนเองได ้

4.1 ความหมายของการสะทอ้นคิด 
การสะทอ้นคิด (Reflective Thinking) หมายถึง การพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบ 

ทบทวนและยอ้นคิดถึงการกระท าของตน (Johns, 2013) พรอ้มทัง้ตดัสินใจ และประเมินผลการ
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ตดัสินใจนัน้ โดยกระบวนการที่เป็นลกัษณะการสนทนาภายในตนเอง ซึ่งตอ้งนึกถึงประสบการณ์ 
ความเช่ือ และการรบัรูท้ี่ผ่านมา (Taggart & Wilson, 2005) ทัง้นีจ้ะมีความรูท้ี่เป็นพืน้ฐานมาช่วย
ในการพิจารณาเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปที่เป็นไปได้ (Dewey, 1933) และสามารถแสดงผ่านการพดูและ
การเขียน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเรียนรูจ้ากประสบการณ ์น าไปสู่การพฒันาตนเองและการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพขึน้ (Johns, 2013) 

4.2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการสะทอ้นคิด 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิด แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ตามที่  

Gustafson and Winston (2002) ไดก้ล่าวไว ้มีดงันี ้1) พืน้ฐานการสะทอ้นคิด ประกอบดว้ย 1.1) 
ทักษะและประสบการณ์ต่อการสะท้อนคิด 1.2) ความรู้พื ้นฐานที่ใช้ในการสะท้อนคิด 1.3) 
แรงจงูใจต่อการสะทอ้นคิดเพื่อใหก้ิจกรรมการสะทอ้นคิดส าเรจ็ 1.4) การเตรียมจิตใจใหพ้รอ้มต่อ
การสะทอ้นคิด 1.5) ความรูส้กึมั่นใจในการสะทอ้นคิด 2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 2.1) 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ส่งผลใหเ้กิดการสะทอ้นคิด 2.2) สภาพแวดลอ้มระหว่างบุคคลที่
ส่งผลใหเ้กิดการสะทอ้นคิด และ 3. ปัจจัยดา้นงานการสะทอ้นคิด ประกอบดว้ย 3.1) ลักษณะ
ค าถามเชิงกระตุน้ 3.2) รูปแบบที่ใชใ้นการน าเสนอผลการสะทอ้นคิด 3.3) คุณภาพของการให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัภายหลงัการสะทอ้นคิด และ 3.4) ผลท่ีตามมาจากการสะทอ้นคิด 

4.3 การพัฒนากระบวนการสะทอ้นคดิ 
จากรูปแบบวงจรการเรียนรูข้อง Kolb (1984) ที่เป็นการเสนอกระบวนการเรียนรูแ้บบ

ประสบการณ ์ซึ่งเป็นการเรียนรูข้องบุคคล มีการสะทอ้นคิดเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่ส  าคัญของ
รูปแบบการเรียนรูน้ี ้โดยเสนอรูปแบบที่มีลกัษณะเป็นวงจร ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนดังนี ้1) ขัน้
ประสบการณรู์ปธรรม ผูเ้รียนจะตอ้งมีประสบการณต์่อสิ่งที่เรียนรูก้่อนในลกัษณะที่เป็นรูปธรรม 
โดยเขา้ไปรบัรูป้ระสบการณโ์ดยตรงและมีส่วนร่วม 2) ขัน้การสงัเกตอย่างไตร่ตรอง ผูเ้รียนตอ้ง
เรียนรูจ้ากการสังเกตและการไตร่ตรอง ซึ่งเป็นการสะท้อนคิดจากประสบการณ์ที่ได้รับ โดย
พิจารณาอย่างลกึซึง้ 3) ขัน้การสรา้งมโนทศัน ์ผูเ้รียนมีความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม จากนัน้จงึ
บรูณาการสิ่งที่สงัเกตไดเ้ขา้กบัทฤษฎีหรอืแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าแนวคิดใหม่ที่ไดม้า
เป็นแนวทางในการกระท าต่อไป และ 4) ขั้นการทดลองปฏิบัติจริง หลังจากสรา้งแนวคิดแลว้ 
ผูเ้รียนจะทดลองปฏิบตัิตามแนวคิดและตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบแนวคิดของตนเอง หลงัจากนัน้
จะน าไปสูก่ารบรูณาการประสบการณเ์ดิมกบัประสบการณใ์หม่ น าไปสูป่ระสบการณรู์ปธรรมอื่นๆ 
และเป็นวงจรต่อเน่ือง (Kolb, 1984; พิมพช์นก เนยพลบั, 2555) 
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4.4 การเขียนบันทกึการสะทอ้นคิด 
การเขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด เป็นการกระตุน้การสะทอ้นคิดและสามารถสะทอ้น

คิดไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม (Olson, 2009) ซึ่งการเขียนไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงความรูท้ี่มีอยู่ แต่เป็น
การเขียนถึงสิ่งที่ไดเ้รียนรูแ้ละสิ่งที่ผูเ้ขียนสะทอ้นคิดหรือแสดงความคิดอย่างลกึซึง้ในสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้ 
(Ho & Manaf, 2014) รูปแบบในการเขียนบนัทกึสะทอ้นคิด ประกอบดว้ย 1) วนัเดือนปีที่บนัทกึ 2) 
บรรยายถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ 3) การสะท้อนคิดของผู้เขียนหรือความคิดเห็นผู้เขียนที่มีต่อ
เหตุการณ ์และ 4) แนวทางแกไ้ขหรือที่จะกระท าในอนาคต (Johns, 2013; Taggart & Wilson, 
2005) การเขียนบนัทึกการสะทอ้นคิดช่วยใหผู้เ้ขียนตระหนกัรูใ้นตนเอง สามารถเขียนความรูส้ึก
ของตน เข้าใจในกระบวนการคิดของตน และวิเคราะหก์ารปฏิบัติของตนได้ ผู้เขียนสามารถ
ตัง้เปา้หมายในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม เพื่อการวางแผนในการปฏิบตัิงานในอนาคตไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จากที่กล่าวมา การสะทอ้นคิด เป็นปัจจยัที่ส  าคญัในการเขียนบนัทึกการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA ลงในสมดุจดบนัทึก PDCA ของครูอาชีวศึกษา เนื่องจากครูอาชีวศึกษาตอ้ง
เขา้ใจในกระบวนการคิดของตน ตอ้งวิเคราะหก์ารปฏิบตัิของตน และสามารถสงัเคราะหค์วามรู้
ความเขา้ใจที่ไดร้บัจากกิจกรรมภายในโปรแกรม แสดงออกมาในรูปแบบการเขียนลงในสมดุจด
บันทึก PDCA เพื่อเป็นแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติจริงตามการปฏิบัติงานของตนเองในช่วง
ระยะเวลา 2 เดือน ตอ่ไป 

5. การก ากับตนเอง 
ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ที่ครูอาชีวศกึษาตอ้งน าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 

ในสมุดจดบันทึก PDCA ไปปฏิบัติจริงตามการปฏิบัติงานของตนเอง ครูอาชีวศึกษาตอ้งมีการ
ก ากบัตนเองเพื่อใหต้นเองมีพฤติกรรมท่ีสามารถท าตามเปา้หมายในสิ่งที่ตนเองจดบนัทกึลงไปได ้

5.1 ความหมายของการก ากับตนเอง 
การก ากบัตนเอง (Self - Regulation) มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญา

สงัคม (Social Cognitive Theory) เป็นวิธีหนึ่งที่ใชเ้ปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคลไปสูพ่ฤติกรรม
เป้าหมายที่ตอ้งการด้วยตนเอง ซึ่งการก ากับตนเอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคลมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจ กระบวนการคิด อารมณแ์ละแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง (Bandura, 1986b) ทัง้นี ้
บคุคลจะตัง้เปา้หมาย คิดกลวิธีใหบ้รรลเุปา้หมาย และเป็นผูค้วบคมุกระบวนการนี ้(Zimmerman, 
1989) เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายที่ตอ้งการ ช่วยให้ไปสู่
เปา้หมายที่ตัง้ไวด้ว้ยตนเองอย่างเป็นระบบ (Schunk, 1991) 
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5.2 กระบวนการการก ากับตนเอง 
กระบวนการการก ากับตนเอง ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3 กระบวนการ 

(Bandura, 1986b; Zimmerman, 1989) ดงันี ้1) กระบวนการสงัเกตตนเอง บคุคลตอ้งรูว้่าตนเอง
ก าลงัท าอะไรและจะมีผลอย่างไร จึงเริ่มปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใชข้อ้มลูจากการสงัเกตตนเอง
มาตัง้เป้าหมาย ติดตาม และประเมินผล กระบวนการสงัเกตตนเองประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 
องคป์ระกอบคือ การตัง้เป้าหมาย และการเตือนตนเอง (Bandura, 1986b; Zimmerman, 1989; 
ดิเรก ธีระภูธร, 2546) โดยมีรายละเอียดดงันี ้1.1) การตัง้เป้าหมาย เป็นการก าหนดเกณฑท์ี่ตน
ตอ้งการจะเป็นหรือตอ้งการเปลี่ยนแปลง หลกัการตัง้เปา้หมายควรมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง วดัได ้
เป้าหมายมีลกัษณะทา้ทาย กระตุน้ และจงูใจบคุคลใหก้ระท าพฤติกรรมมากขึน้เพื่อใหส้  าเรจ็ตาม
เปา้หมาย โดยเริม่จากการตัง้เปา้หมายระยะสัน้ เพราะสามารถเห็นผลไดง้่ายและเรว็กวา่เปา้หมาย
ระยะยาว และเม่ือท าเป้าหมายระยะสัน้ไดส้  าเร็จ บุคคลจะมีแรงจูงใจเพิ่มขึน้ในการพยายามท า
เป้าหมายถัดไป(Bandura, 1986b; Schunk, 1990; Zimmerman, 1989) 1.2) การเตือนตนเอง 
เป็นการที่บุคคลสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเป้าหมายดว้ยตนเองเพื่อเตือนตวัเอง ช่วยใหบุ้คคล
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ้เพราะไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัจากการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมตนเอง 
ท าใหรู้ว้่าตนควรท าอย่างไรต่อไปเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว ้(Bandura, 1986b; Zimmerman, 
1989; สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต, 2556) 2) กระบวนการตดัสินใจ เป็นการที่บคุคลตอบสนองในการ
น าขอ้มลูจากการสงัเกตตนเองไปเปรยีบเทียบกบัเปา้หมายที่ตัง้ไว ้เพื่อเป็นขอ้มลูใหบ้คุคลตดัสินใจ
เองไดว้่าจะด าเนินการต่ออย่างไร (Bandura, 1986b; Zimmerman, 1989; ดิเรก ธีระภธูร, 2546) 
และ 3) กระบวนการแสดงปฏิกริยาต่อตนเอง เป็นการที่บุคคลแสดงปฏิกริยาดา้นบวกต่อตนเอง 
เม่ือท าพฤติกรรมตามเปา้หมายที่ตัง้ไวไ้ด ้การแสดงปฏิกรยิาต่อตนเองนัน้ อาจใชส้ิ่งจงูใจภายนอก
หรอืสิ่งจงูใจภายในก็ได ้(Bandura, 1986b; Zimmerman, 1989) 

5.3 ปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการก ากับตนเอง 
Bandura (1991) กลา่วว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการก ากบัตนเอง มีดงันี ้1) ประโยชน์

ส่วนตวั ถา้บุคคลมีพฤติกรรมการก ากบัตนเอง แลว้เกิดประโยชนต์่อตนเอง จะท าใหบุ้คคลมีการ
ก ากับตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) รางวัลทางสงัคม เม่ือไดร้างวัลจากสงัคม จะช่วยใหก้ระบวนการ
ก ากบัตนเองของบคุคลยงัคงอยู่ได ้3) การสนบัสนนุจากตวัแบบ ถา้บคุคลอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มี
มาตรฐานในการก ากับตนเอง สภาพแวดลอ้มนัน้จะช่วยเป็นตัวแบบที่สนับสนุนพฤติกรรมของ
บุคคล 4) ปฏิกิริยาทางลบจากผูอ้ื่น บุคคลที่พฒันามาตรฐานการก ากบัตนเองแลว้ หากภายหลงั
ใหร้างวัลตนเองต่อพฤติกรรมที่ต  ่ากว่ามาตรฐาน บุคคลจะไดร้บัปฏิกิริยาทางลบจากสังคม ซึ่ง
ส่งผลใหบุ้คคลกลับมาใชม้าตรฐานเดิมอีก 5) การสนับสนุนจากสภาพแวดลอ้ม บุคคลที่อยู่ใน
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สภาพแวดลอ้ม ซึ่งอดีตส่งเสริมการก ากับตนเองดว้ยมาตรฐานระดับหนึ่ง ก็จะมีโอกาสก ากับ
ตนเองตามมาตรฐานนัน้อีก ซึ่งบุคคลเช่นนีมี้แนวโนม้หลีกเลี่ยงสถานการณท์ี่จะท าใหต้นเองลด
มาตรฐานลงไป และ 6) การลงโทษตนเอง เป็นหนทางช่วยใหบุ้คคลลดความไม่สบายใจจากการ
กระท าผิดมาตรฐานของตนได ้และในหลายๆกรณี เป็นการลดปฏิกิริยาทางลบจากผูอ้ื่นได ้แทนที่
จะถกูบคุคลเหลา่นัน้ลงโทษเอาโดยตรง คนสว่นมากจะมีความรูส้กึว่าการลงโทษตนเองมีความไม่
พอใจนอ้ยกวา่ถกูลงโทษจากผูอ้ื่น 

จากที่กล่าวมา การก ากบัตนเอง มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการน าการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA ในสมดุจดบนัทกึ PDCA ของตน ไปปฏิบตัิจรงิตามการปฏิบตัิงานของตนเอง
ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน เพ่ือใหค้รูอาชีวศกึษาไดก้ระท าพฤติกรรมตามแบบแผนที่ตน้ตัง้เปา้หมาย
เอาไวใ้หส้  าเรจ็ น าไปสูพ่ฤติกรรมเปา้หมายที่ตอ้งการ นั่นก็คือผลการปฏิบตัิงานของตน 

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องระหว่างการปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA กับผลการปฏบิัติงาน 
และการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มกับผลการปฏบัิตงิาน 

6.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏบัิตงิานตามแนวทาง PDCA กับผลการ
ปฏบิัติงาน 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA กบัผลการปฏิบตัิงาน พบวา่ สภุาวดี เหลี่ยวเจรญิ (2548) ไดศ้กึษา
การพฒันาการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชว้งจรเดมมิ่ง ดว้ยการนิเทศแบบเพื่อนร่วม
พัฒนาวิชาชีพของครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูฝ่ายวิชาการมี
ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชว้งจรเดมมิ่งทุกขัน้ตอนอยู่ในระดบัดี 
และความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชว้งจรเดมมิ่ง ของครูฝ่าย
วิชาการ ก่อนและหลงัการนิเทศแบบเพื่อนรว่มพฒันาวิชาชีพแตกต่างกนั โดยหลงัการนิเทศสงูกวา่
ก่อนการนิเทศ และการศึกษาของ ปริญญา กวดวงศษ์า (2550) ไดศ้ึกษาผลการใชก้ระบวนการ 
PDCA ที่มีต่องานสุขาภิบาลอาหารในแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหวา้ 
จังหวัดนครพนม โดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่งมาใชใ้นกิจกรรมทุก
ขัน้ตอน แลว้เก็บขอ้มลูเปรียบเทียบก่อนและหลงัทดลอง พบว่า กระบวนการคณุภาพ PDCA ของ
เดมมิ่งในการด าเนินงานสขุาภิบาลอาหารในแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ซึง่สง่ผลท าใหผู้ป้ระกอบการ
จ าหน่ายอาหาร มีความรูแ้ละการปฏิบตัิหลงัทดลองเพิ่มขึน้จากก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ .05 ตลอดจนมาตรฐานสขุาภิบาลอาหารในแผงลอยจ าหน่ายอาหารหลงัการทดลองอยู่
ในระดับสูงขึน้ โดยสรุปการใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง ท าให้ผู้ประกอบการ
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จ าหน่ายอาหารมีการเปลี่ยนแปลงความรู ้การปฏิบตัิดา้นสขุาภิบาลอาหารในแผงลอยจ าหน่าย
อาหารดีขึน้ การศึกษาของ แกว้ใจ แสนโสม (2551) ที่ไดศ้ึกษาการพฒันาศนูยเ์ด็กเล็กน่าอยู่บา้น
หนองนกเขียนโดยการใชว้งจรคุณภาพเดมมิ่งและการวางแผนแบบมีส่วนร่วม พบว่า หลังการ
ทดลอง กลุม่ตวัอย่างมีสว่นรว่มในการพฒันาเด็กเล็กโดยรวมและเป็นรายดา้นทัง้ 5 ดา้น ในระดบั
มากที่สุด และเพิ่มขึน้จากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลการ
ด าเนินงานศนูยเ์ด็กเล็กตามเกณฑม์าตรฐานศนูยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ อยู่ในระดบัดี การพฒันาศนูยเ์ด็ก
เล็กโดยการประยุกตใ์ชว้งจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) มีประสิทธิผล ท าใหบุ้คลากรที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการพฒันาศนูยเ์ด็กเล็กมีส่วนร่วมในการพฒันาตามวงจรเพิ่มขึน้ และมีผลท าใหก้าร
ด าเนินงานของศูนยเ์ด็กเล็กมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ 
การศกึษาของ พรสวรรค ์ศิรวิฒัน ์(2552) เป็นการศกึษาการพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้
กระบวนการคิดโดยใช้หลักการบริหารวงจร PDCA โรงเรียนบา้นโชกนาสาม อ าเภอปราสาท 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสุรินทรเ์ขต 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการ
จัดการเรียนรูท้ี่เน้นกระบวนการคิดโดยใชห้ลกัการบริหารวงจร PDCA ไดแ้ก่ ดา้นความรูค้วาม
เขา้ใจ ดา้นการเขียนแผนการเรียนรูท้ี่เนน้กระบวนการคิด และดา้นการน าแผนการเรียนรูไ้ปใช ้หลงั
การพฒันาครูโดยใชห้ลกัการบริหารวงจร PDCA มีความสามารถในดา้นการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้
กระบวนการคิดสงูกว่าก่อนพฒันา นอกจากนี ้สไุรยา จินารง (2554) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัทกัษะการ
บรหิารกบัการปฏิบตัิงานวิชาการตามกระบวนการ PDCA ของผูบ้รหิารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จงัหวดัยะลา พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างทกัษะการบรหิารงานกบัการปฏิบตัิงานวิชาการ
ตามกระบวนการ PDCA ของผูบ้รหิารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัยะลา อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งสงูถึงสงู นอกจากนีก้็ยงัมีงานวิจยัอีกหลายเรื่องพบว่า การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  (แก้วใจ แสนโสม, 2551; ปริญญา กวดวงศ์ษา , 2550; 
พรสวรรค ์ศิรวิฒัน,์ 2552; สไุรยา จินารง, 2554; สภุาวดี เหลี่ยวเจรญิ, 2548) 

จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ตลอดจน
ผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนวา่การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA สง่ผลต่อผล
การปฏิบตัิงานของผูป้ฏิบตัิงาน การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงน าหลกัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
ในดา้นการวางแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามแผน การตรวจสอบ และการด าเนินการให้
เหมาะสม มาเป็นแนวคิดหลกัของการสรา้งกิจกรรมในโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐาน ซึง่เป็นวตัถปุระสงคส์  าคญัของการวิจยันี ้
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6.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องระหว่างการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มกับผลการ
ปฏบิัติงาน 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง พบว่า การรบัรูค้วามสามารถร่วม
ของกลุ่มส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม อาทิเช่น การศึกษาของ Katz-Navon and Erez 
(2005) ไดศ้ึกษาการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มกับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของทีมภายใตส้ถานการณใ์นการพึ่งพาการท างานระหว่างกัน พบว่า การรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่มมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อการปฏิบตัิงานเป็นทีม โดยเฉพาะย่าง
ยิ่งภายใตส้ถานการณใ์นการพึ่งพาการท างานระหว่างกนัในทีมสงูและตอ้งการการประสานงาน
ภายในทีม ในทางตรงกนัขา้มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจะเป็นแนวคิดที่สามารถอธิบายถึง
ประสิทธิภาพดา้นงานของแต่ละบคุคลภายใตส้ถานการณใ์นการพึ่งพาการท างานระหว่างกนัที่ต  ่า 
และ Klassen and Krawchuk (2009) ไดศ้ึกษาความเช่ือในแรงจูงใจโดยรวมของการท างานเป็น
กลุ่มในวัยรุ่นตอนตน้ พบว่า กลุ่มที่มีการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มและความสามัคคีสูงมี
คะแนนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ากลุ่มที่มีการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มและ
ความสามคัคีต ่า 

นอกจากนีย้งัมีการศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มครู อาทิ
เช่น การศึกษาของ Ross and Gray (2006) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของความเช่ือประสิทธิภาพรว่มกลุม่
เม่ือท าหนา้ที่เป็นตวัแปรส่งผ่านระหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงและความผกูพนัของครู พบว่า 
ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อความเช่ือประสิทธิภาพร่วมกลุ่มครูในโรงเรียนโดยมี
อิทธิพลทางตรงและออ้มต่อความผกูพนัของครูต่อโรงเรียนในดา้นพนัธกิจของโรงเรียน โดยตวัแปร
ความเช่ือประสิทธิภาพรว่มกลุม่เพียงตวัเดียวสามารถท านายความผกูพนัของครูที่มีต่อการรว่มมือ
ทางสงัคม การศกึษาของ Göker (2012) ไดศ้กึษาความสมัพนัธข์องการรบัรูค้วามสามารถรว่มของ
กลุ่มครู ความเครียดในการปฏิบตังานของครู และความพึงพอใจในงานของครู พบว่า การรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่มครูส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของครู และพิเชษฐ 
พุ่มแจง้ (2555) ไดศ้ึกษาโมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตคุวามเครียดในการปฏิบตัิงานของครูและ
การรับรู ้ความสามารถของกลุ่มครูที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของครู พบว่า การรับรู ้
ความสามารถของกลุ่มครูสามารถลดผลกระทบดา้นลบของความเครียดในการปฏิบตัิงานของครู 
และช่วยท าใหค้วามพงึพอใจในงานของครูสงูขึน้ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งระหว่างการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มกบั
ผลการปฏิบตัิงาน ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มส่งผลต่อผลการ
ปฏิบตัิงานของกลุม่ ซึ่งก็น่าจะสง่ผลต่อผลการปฏิบตัิงานของบคุคลไดด้ว้ยเช่นกนั นอกจากนี ้การ
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รบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ยงัมีผลตอ่การเรยีนของผูเ้รียนที่ดีขึน้ มีผลต่อความผกูพนัในองคก์ร
และความพึงพอใจในงาน และยงัลดผลกระทบดา้นลบของความเครียดในการปฏิบตัิงานได ้การ
วิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดและทฤษฎีการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มในดา้นของปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 4 ปัจจยั คือ ความส าเรจ็จากการกระท า การไดเ้ห็น
ประสบการณข์องผูอ้ื่น การใชค้  าพดูชกัจงู และสภาวะทางรา่งกายและอารมณ ์มาเป็นแนวคิดของ
การสรา้งกิจกรรมในโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน  ที่จะพฒันาขึน้ใน
การวิจยันีด้ว้ย 

7. กรอบแนวคิดการวิจยั 
ผูว้ิจยัน าทฤษฎีการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถร่วมของ

กลุม่ มาเป็นฐานแนวคิดส าหรบัการออกแบบโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็น
ฐาน ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Study) โดยมุ่งศึกษาประสิทธิผลของการท ากิจกรรมในโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐาน แสดงดงัภาพประกอบ 3  

 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคดิการวิจยั 

โปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัตงิาน 
ของครูอาชีวศึกษา ทีใ่ช้การปฏิบัตงิาน

ตามแนวทาง PDCA และการ
เสริมสร้างการรับรู้ความสามารถร่วม

ของกลุ่มเป็นฐาน 
 

ผลการปฏิบัตงิานของครูอาชีวศึกษา 
- การจดัการเรียน 
- การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อ 
  การส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน 
- การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของ  
  สถานศกึษา 
- การประสานความรว่มมือกบั 
  ผูป้กครองและบคุคลในชมุชน 
- การพฒันาตนเองและการพฒันา 
  วิชาชีพ 
- การปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ 
  ไดร้บัมอบหมาย 

การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 

การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
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8. สมมตฐิานการวิจัย 
สมมติฐานขอ้ที่ 1  

ระยะหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองที่ไดร้บั โปรแกรม
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการ
เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศึกษา สงูกว่ากลุ่มควบคมุที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่
ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็น
ฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 2  
ระยะหลงัทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองที่ไดร้บัโปรแกรมพฒันา

ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้ง
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐานมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
สงูกวา่ก่อนการทดลอง 

สมมติฐานขอ้ที่ 3  
ระยะหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองที่ไดร้บัโปรแกรม

พัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการ
เสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐานมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงาน
ของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา สงูกว่ากลุ่มควบคมุที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่เป็นฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 4  
ระยะหลงัทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองที่ไดร้บัโปรแกรมพฒันา

ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้ง
การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่ม
เพื่อนครูอาชีวศกึษา สงูกวา่ก่อนการทดลอง 
 



 
 

 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใช้
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 
และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 
โดยแบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะ ระยะที่  1 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุ่มเป็นฐาน และระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่เป็นฐาน ดงันี ้

การวิจัยระยะที ่1 การพฒันาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏบัิตงิานของครูอาชีวศึกษา ทีใ่ช้
การปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม
เป็นฐาน 

การวิจยัระยะที่ 1 เป็นการพฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่
ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็น
ฐาน ผูว้ิจัยพฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐานที่จะใชพ้ฒันาผล
การปฏิบตัิงาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการ
สง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน ดา้นการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา ดา้นการประสานความ
ร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และดา้น
การปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย โดยกิจกรรมของโปรแกรมจะอยู่บนพืน้ฐานของ
แนวคิดการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ซึ่งมี
ขัน้ตอน ดงันี ้
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษา การวิจยันีไ้ดท้  าการศึกษาแนวคิดการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ซึ่งเป็นแนวคิด
ของ ดร.วิลเลียม เอ็ดเวิดส์ เดมมิ่ ง  (Dr. William Edwards Deming) และแนวคิดการรับรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่ ซึง่เป็นแนวคิดของ อลัเบิรต์ แบนดรูา (Albert Bandura) เพื่อน ามาเป็น
แนวคิดพื ้นฐานในการสร้างกิจกรรม และพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐาน 

2. พฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

3. ตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้าร
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 
โดยใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของเนือ้หาสาระและการใชภ้าษา และ
ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษาก่อนใหผู้ท้รงคณุวฒุิ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา (content validity) และประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ความ
สอดคลอ้งของความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรมกับวตัถุประสงคข์องโปรแกรม ความ
สอดคลอ้งระหว่างวตัถปุระสงคข์องโปรแกรมกบักรอบแนวคิดของโปรแกรม ความสอดคลอ้งของ
กรอบแนวคิดของโปรแกรมกบักิจกรรมในโปรแกรม ความครอบคลมุของเนือ้หาสาระในโปรแกรม 
กิจกรรมทัง้ 7 กิจกรรมในโปรแกรม เนือ้หาสาระของใบงาน เนือ้หาสาระของใบกิจกรรม เนือ้หา
สาระของสมุดบันทึก PDCA เนือ้หาสาระของแบบบันทึกผลลัพธ์การปฏิบัติงานตามแนวทาง 
PDCA และเนื ้อหาสาระของใบความรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญดา้นจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร จ านวน 1 ท่าน 
อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษาที่มีความเช่ียวชาญดา้นพฤติกรรมศาสตร ์จ านวน 1 ท่าน และ
อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญดา้นการศึกษาอาชีวศึกษาจ านวน 1 ท่าน 
รายช่ือผูท้รงคณุวฒุิแสดงไวใ้น ภาคผนวก ก. 

4. พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุง โปรแกรมพัฒนาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ แลว้น าโปรแกรมพฒันาผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการ
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รบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐานไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธพ์ิจารณาอีกครัง้ก่อน
น าไปทดลองใช ้

5. น าโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐานไปทดลองใช ้(try 
out) กบัครูอาชีวศกึษาจ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุม่ครูอาชีวศกึษาที่มีคุณลกัษณะคลา้ยกบัตวัอย่าง
ที่จะใช้ในการวิจัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับล าดับขั้นตอน ระยะเวลา เนือ้หา 
ตลอดจนหาขอ้บกพรอ่งที่เกิดขึน้ระหวา่งการทดลอง 

6. ปรบัปรุงโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐานก่อนน าไปใชจ้รงิ 

การวิจัยระยะที ่2 การศกึษาประสิทธผิลของโปรแกรมพัฒนาผลการปฏบัิตงิานของครู
อาชีวศกึษา ทีใ่ช้การปฏบัิตงิานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู้
ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 

การวิจยัระยะที่ 2 เป็นการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่เป็นฐาน ซึง่มีวิธีด  าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและตัวอยา่งวิจัย 
ประชากร ไดแ้ก่ ครูอาชีวศึกษาที่ท  าหนา้ที่สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 7,284 คน (ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก าลงัคนอาชีวศกึษา, 2561)  

ตวัอย่างวิจยั ไดแ้ก่ ครูอาชีวศกึษาที่ท  าหนา้ที่สอนจากสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาแห่งหนึง่ในจงัหวดัภาคกลาง ที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ ์คือ 
1) เป็นครูผู้ท  าหน้าที่สอนในวิทยาลัยแห่งนี ้ 2) มีความสมัครใจและได้รับการยินยอมจาก
ผู้อ  านวยการวิทยาลัยแห่งนี ้และ 3) ไม่เคยได้รับโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงาน โดยครู
อาชีวศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้นจะตอบแบบวัดผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษาแลว้ผูว้ิจยัคดัเลือกครูที่ไดค้ะแนนตัง้แต่ 25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทลล์งมา (ผ่องพรรณ ตรยัมงคล
กูล & สภุาพ ฉัตราภรณ,์ 2553) จ านวน 30 คน ก่อนจบัคู่ครูอาชีวศึกษา (Matching subject) 15 
คู่ ตามระดับคะแนนแลว้ใชว้ิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เพื่อสุ่มครูแต่ละคู่เขา้
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุจงึไดส้มาชิกกลุม่ทดลอง 15 คน และกลุม่ควบคมุ 15 คน 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของครู

อาชีวศึกษา และโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน ที่พฒันาขึน้ในการ
วิจยัระยะที่ 1 รายละเอียด ดงันี ้

2.1 แบบสอบถามผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้ เป็นการสอบถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา 
สงักดัแผนกวิชา และระยะเวลาปฏิบตัิงาน (งานปัจจบุนั) 

ตอนที่ 2 แบบวดัผลการปฏิบตัิงานแบ่งเป็น 2 สว่น 
1) แบบวัดผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ผู้วิจัยพัฒนาขึ ้นตาม

องคป์ระกอบของแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูดา้น
การปฏิบตัิงานของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ซึ่งส  านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาน ามาใชก้บัสถานศึกษาอาชีวศึกษารฐับาล ซึ่งแบ่งเป็น 6 ดา้น คือ 
การจัดการเรียนรู ้การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน การร่วม
ปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา การประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน 
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และการปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 
มาตรวดัมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ ปฏิบตัิในระดบัมาก
ที่สุด ปฏิบัติในระดับมาก ปฏิบัติในระดับปานกลาง ปฏิบัติในระดับนอ้ย และไม่เคยปฏิบตัิเลย 
มาตรวดัประกอบดว้ยขอ้ค าถามดา้นบวกและดา้นลบ รวมทัง้สิน้ 42 ขอ้ (ดา้นละ 7 ขอ้) ตวัอย่างดงั
ตาราง 1 

2) แบบวัดการรับรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา ผู้วิจัย
ปรบัปรุงจากแบบวดัการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา โดยปรบัแกค้ าว่า “ฉัน” เป็น “ครูในแผนก
วิชาของฉัน” แบบวดันีว้ดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครู 6 ดา้นเช่นเดียวกบัแบบวดั
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา แบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั คือ ปฏิบตัิในระดบัมากที่สดุ ปฏิบตัิในระดบัมาก ปฏิบตัิในระดบัปานกลาง ปฏิบตัิในระดบั
นอ้ย และไม่เคยปฏิบตัิเลย มาตรวดัประกอบดว้ยขอ้ค าถามดา้นบวกและดา้นลบ รวมทัง้สิน้ 42 ขอ้ 
(ดา้นละ 7 ขอ้) ตวัอย่างดงัตาราง 2 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ขอ้ค าถามดา้นบวก 

ปฏิบตัิในระดบัมากที่สดุ    เท่ากบั 5 คะแนน 
ปฏิบตัิในระดบัมาก     เท่ากบั 4 คะแนน 
ปฏิบตัิในระดบัปานกลาง    เท่ากบั 3 คะแนน 
ปฏิบตัิในระดบันอ้ย     เท่ากบั 2 คะแนน 
ไม่เคยปฏิบตัิเลย     เท่ากบั 1 คะแนน 

ขอ้ค าถามดา้นลบ 
ปฏิบตัิในระดบัมากที่สดุ    เท่ากบั 1 คะแนน 
ปฏิบตัิในระดบัมาก     เท่ากบั 2 คะแนน 
ปฏิบตัิในระดบัปานกลาง    เท่ากบั 3 คะแนน 
ปฏิบตัิในระดบันอ้ย     เท่ากบั 4 คะแนน 
ไม่เคยปฏิบตัิเลย     เท่ากบั 5 คะแนน 

ตาราง 1 ตวัอย่างขอ้ค าถามจากแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา  

 
ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

การจัดการเรียนรู้ 

1. ฉันปรบัปรุงแผนการเรียนรูข้องฉนัใหท้นัสมยั 5 4 3 2 1 
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพือ่การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
1. ฉันคอยสงัเกต ตกัเตือน และอบรมนกัเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่ถกูตอ้ง 

5 4 3 2 1 

การร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
1. ฉันสรา้งนวตักรรมการศกึษาที่เป็นประโยชนก์บัการ
จดัการเรียนการสอน   

5 4 3 2 1 

การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 
1. ฉันสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบับคุคลในชมุชนโดยรอบ
วิทยาลยั 

5 4 3 2 1 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
1. ฉันแสวงหากิจกรรมการอบรมที่เป็นประโยชนก์บัฉนั 5 4 3 2 1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 
ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

การปฏิบัตงิานตามภาระอ่ืนๆทีไ่ด้รับมอบหมาย 
1. ฉันเตรียมตวัอย่างดีที่จะพดูคยุและอบรมนกัเรยีน  
ในคาบกิจกรรมโฮมรูม 

5 4 3 2 1 

ตาราง 2 ตวัอย่างขอ้ค าถามจากแบบวดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา 

 
ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

การจัดการเรียนรู้ 

1. ครูในแผนกวิชาของฉันปรบัปรุงแผนการเรียนรูข้อง
ฉนัใหท้นัสมยั 

5 4 3 2 1 

การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพือ่การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
1. ครูในแผนกวิชาของฉันคอยสงัเกต ตกัเตือน และ
อบรมนกัเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ถกูตอ้ง 

5 4 3 2 1 

การร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
1. ครูในแผนกวิชาของฉันสรา้งนวตักรรมการศกึษาที่
เป็นประโยชนก์บัการจดัการเรยีนการสอน   

5 4 3 2 1 

การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 
1. ครูในแผนกวิชาของฉันสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบั
บคุคลในชมุชนโดยรอบวิทยาลยั 

5 4 3 2 1 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
1. ครูในแผนกวิชาของฉันแสวงหากิจกรรมการอบรมที่
เป็นประโยชนก์บัฉนั 

5 4 3 2 1 

การปฏิบัตงิานตามภาระอ่ืนๆทีไ่ด้รับมอบหมาย 
1. ครูในแผนกวิชาของฉันเตรียมตวัอย่างดีที่จะพดูคยุ
และอบรมนกัเรียน ในคาบกิจกรรมโฮมรูม 

5 4 3 2 1 

 



  50 

ผูว้ิจยัพฒันาและตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัดงันี ้
1. ศึกษาแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ขา้ราชการครูดา้นการปฏิบตัิงานของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา ซึ่งส  านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาน ามาใชก้บัสถานศกึษาอาชีวศกึษารฐับาล และ
เอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (operational definition) ของผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาทัง้ 6 ดา้นแลว้สรา้งขอ้ค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยแบบ
วดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 42 ขอ้ สว่นแบบวดัการรบัรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาจะเป็นเนือ้หาเดียวกับแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษา แต่จะเปลี่ยนขอ้ค าถามใหเ้ป็นค าวา่ “ครูในแผนกวิชาของฉนั” แทน “ฉนั” 

2. น าแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา และแบบวัดการรบัรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาไปใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความ
ครอบคลมุโครงสรา้งเนือ้หา ความถกูตอ้งเหมาะสม และความชดัเจนของภาษาที่ใช ้แลว้ปรบัปรุง
ขอ้ค าถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

3. น าแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา และแบบวัดการรบัรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาไปใหผู้ท้รงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา (content validity) และความเขา้ใจในภาษา โดยผูท้รงคณุวฒุิประกอบดว้ยอาจารยผ์ูส้อน
ในสถาบนัอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญดา้นจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร จ านวน 1 ท่าน 
อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษาที่มีความเช่ียวชาญ ดา้นพฤติกรรมศาสตร ์จ านวน 1 ท่าน และ
อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ ดา้นการศึกษาอาชีวศกึษาจ านวน 1 ท่าน 
รายช่ือผูท้รงคณุวฒุิแสดงไวใ้น ภาคผนวก ก. 

4. ค านวณค่าดัชนี IOC (Item Objective Congruence) จากผลประเมินของ
ผูท้รงคณุวฒุิ 3 ท่าน ซึ่งประเมินขอ้ค าถามในแบบวดัตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ คะแนน +1 คือ 
ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบตัิการ คะแนน 0 คือ ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามสอดคลอ้งหรือไม่
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ และคะแนน -1 คือ ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัดสินว่าข้อค าถามสอดคลอ้งกับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการหรอืจดุมุ่งหมายของการวดั เม่ือค่าดชันี IOC มากกวา่ .5 (ศิรชิยั กาญจนวาสี, 2552) ซึง่
ผลการค านวณค่าดชันี IOC พบวา่ขอ้ค าถามของแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา และ
แบบวดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาผ่านเกณฑท์กุขอ้ ผลการวิเคราะห์
ค่าดชันี IOC แสดงไวใ้นตารางที่ 3 และ 4 



  51 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหค์่าดชันี IOC ของแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา  

ข้อค าถาม ค่าดัชนี IOC 
การจัดการเรียนรู้  
1. ฉนัปรบัปรุงแผนการเรยีนรูข้องฉนัใหท้นัสมยั 1.00 

2. ฉนัจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการเรียนรู ้ 1.00 

3. ฉนัจดัท าสื่อการเรยีนการสอนที่เป็นประโยชนก์บันกัเรียน 1.00 

4. ฉนัพฒันาสื่อการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 1.00 

5. ฉนัวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนตามความคิดของฉนั 1.00 

6.  ฉนัวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 1.00 

7.  ฉนัจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดร้บัการพฒันาตามวตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนด 1.00 
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพือ่การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
8. ฉนัคอยสงัเกต ตกัเตือน และอบรมนกัเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ถกูตอ้ง 1.00 

9. ฉนัพยายามสอดแทรกเนือ้หาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะพงึประสงค ์
ในการจดัการเรียนการสอน 

 
1.00 

10. ฉนัอธิบายเนือ้หาการสอนอย่างละเอียด เม่ือมีนกัเรียนสอบถามเนือ้หานัน้ 1.00 

11. ฉนัน านกัเรียนที่มีผลการเรยีนไม่ดีในวิชาของฉนัมาสอนเสรมินอกเวลาเรียนปกติ 1.00 

12. ฉนัถ่ายทอดความรูก้บันกัเรยีนที่ตัง้ใจเรยีนในวิชาของฉนัเท่านัน้ 0.66 
13.  ฉนัปฏิบตัิตวัเป็นครูที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างใหน้กัเรียนมีคณุลกัษณะที่พงึประสงค ์ 1.00 

14.  ฉนัแนะน าวิธีการจดัสรรเวลาเรยีน เพื่อใหน้กัเรียนพฒันาผลการเรยีนของตน 1.00 
การร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
15. ฉนัน าขอ้มลูวิชาการต่างๆของวิทยาลยั ไปเผยแพรผ่่านเทคโนโลยีสื่อสงัคมออนไลน์

ตา่งๆ เช่น Facebook YouTube Twitter Blog Line และอื่นๆ 
 

1.00 

16. ฉนัสรา้งนวตักรรมการศกึษาที่เป็นประโยชนก์บัการจดัการเรยีนการสอน   1.00 

17. ฉนัมีส่วนรว่มในการจดัแหลง่เรยีนรูใ้นวิทยาลยัใหก้บันกัเรียน 1.00 

18. ฉนักระตุน้และปลกูฝังใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัในเรื่องภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 1.00 

19. ฉนัไม่รว่มจดัแหล่งเรียนรูใ้นวิทยาลยัใหก้บันกัเรียน 1.00 

20.  ฉนัช่วยประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรของวิทยาลยั ใหบ้คุคลภายนอกไดร้บัทราบ 1.00 

21.  ฉนัใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชนก์บัการจดัการเรียนการสอน   1.00 
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  

22. ฉนัสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี เม่ือตอ้งติดตอ่ประสานงานกบัผูป้กครองของนกัเรียน 1.00 

23. ฉนัสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบับคุคลในชมุชนโดยรอบวิทยาลยั 1.00 

24. ฉนัรบัฟังความคิดเห็นผูป้กครองของนกัเรียนและบคุคลในชมุชนเสมอ 1.00 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ข้อค าถาม ค่าดัชนี IOC 
25. ฉนัปฏิบตัิงานรว่มกบัผูป้กครองของนกัเรียน ในเรื่องที่เป็นประโยชนต์อ่นกัเรียน 1.00 

26. ฉนัหลีกเลี่ยงในการเก่ียวขอ้งกบับคุคลในชมุชนโดยรอบวิทยาลยั 1.00 
27.  ฉนัปฏิบตัิงานรว่มกบับคุคลในชมุชนโดยรอบวิทยาลยั ในเรื่องที่เป็นประโยชนต์อ่

นกัเรียน 
1.00 

28.  ฉนัและบคุคลในชมุชน รว่มมือช่วยกนัพฒันาชมุชนโดยรอบวิทยาลยั 1.00 
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

29. ฉนัแสวงหากิจกรรมการอบรมที่เป็นประโยชนก์บัฉนั 1.00 

30. 
31. 

ฉนัเขา้รว่มกิจกรรมการอบรมที่เป็นประโยชนก์บัฉนั 
ฉนัเขา้รว่มโครงการพฒันาวิชาชีพตา่งๆที่ทางวิทยาลยัจดัขึน้ 

1.00 

1.00 

32. ฉนัเขา้รว่มกิจกรรมการอบรมพฒันาทกัษะการสอนตา่งๆที่จ  าเป็นกบัฉนั 1.00 

33. ฉนัหลีกเลี่ยงที่จะเขา้รว่มกิจกรรมการอบรมตา่งๆ แมว้า่กิจกรรมนัน้จะมีประโยชน์
ส าหรบัฉนัก็ตาม 

0.66 

34.  ฉนัน าความรูท้ี่ไดจ้ากแหลง่เรียนรูท้างอินเตอรเ์น็ตมาพฒันาตนเอง 1.00 

35.  ฉนัพฒันาทกัษะที่จ  าเป็นในวิชาชีพของตนเองเสมอ 1.00 
การปฏิบัตงิานตามภาระอ่ืนๆทีไ่ด้รับมอบหมาย  

36. ฉนัเตรียมตวัอย่างดีที่จะพดูคยุและอบรมนกัเรยีน ในคาบกิจกรรมโฮมรูม 0.66 
37. ฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ในการยืนเวรหนา้ประตวูิทยาลยัทัง้เวลาเขา้เรยีน

และเวลาเลิกเรยีน 
1.00 

38. ฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ในการดแูลการเขา้แถวตอนเชา้ของนกัเรียน 1.00 

39. ฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ในการอยู่เวรของวิทยาลยัในวนัเสารห์รอืวนัอาทิตย ์ 1.00 

40. ฉนัหลีกเลี่ยงหรือไม่ด าเนินกิจกรรมการเย่ียมบา้นนกัเรียน 1.00 

41.  ฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ในการจดักิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารใีหก้บันกัเรียน 1.00 

42.  ฉนัประสานงานกบัฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายปกครอง ในกรณีที่นกัเรียนเกิดปัญหา 1.00 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหค์่าดชันี IOC ของแบบวดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครู
อาชีวศกึษา 

ข้อค าถาม ค่าดัชนี IOC 
การจัดการเรียนรู้  
1. ครูในแผนกวิชาของฉนัปรบัปรุงแผนการเรียนรูข้องฉนัใหท้นัสมยั 1.00 

2. ครูในแผนกวิชาของฉนัจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการเรยีนรู ้ 1.00 



  53 

ตาราง 4 (ตอ่) 

ข้อค ำถำม ค่ำดชันี IOC 
3. ครูในแผนกวิชาของฉนัจดัท าสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชนก์บันกัเรียน 1.00 

4. ครูในแผนกวิชาของฉนัพฒันาสื่อการเรยีนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 1.00 

5. ครูในแผนกวิชาของฉนัวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนตามความคิดของ
ตนเอง 

 
1.00 

6.  ครูในแผนกวิชาของฉนัวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนตามจดุประสงคก์าร
เรยีนรู ้ 

 
1.00 

7.  ครูในแผนกวิชาของฉนัจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดร้บัการพฒันาตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนด 

 
1.00 

การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพือ่การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
8. ครูในแผนกวิชาของฉนัคอยสงัเกต ตกัเตือน และอบรมนกัเรียนที่มีพฤติกรรมไม่

ถกูตอ้ง 
1.00 

9. ครูในแผนกวิชาของฉนัพยายามสอดแทรกเนือ้หาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และ
คณุลกัษณะพงึประสงค ์ในการจดัการเรียนการสอน 

 
1.00 

10. ครูในแผนกวิชาของฉนัอธิบายเนือ้หาการสอนอย่างละเอียด เม่ือมีนกัเรียนสอบถาม
เนือ้หานัน้ 

 
1.00 

11. ครูในแผนกวิชาของฉนัน านกัเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีในวิชาของตน มาสอนเสรมินอก
เวลาเรียนปกติ 

 
1.00 

12. ครูในแผนกวิชาของฉนัถ่ายทอดความรูก้บันกัเรียนที่ตัง้ใจเรยีนในวิชาของตนเท่านัน้ 0.66 
13.  ครูในแผนกวิชาของฉนัปฏิบตัิตวัเป็นครูที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างใหน้กัเรียนมี

คณุลกัษณะที่พงึประสงค ์
 

1.00 

14.  ครูในแผนกวิชาของฉนัแนะน าวิธีการจดัสรรเวลาเรยีน เพื่อใหน้กัเรียนพฒันาผลการ
เรยีนของตน 

 
1.00 

การร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
15. ครูในแผนกวิชาของฉนัน าขอ้มลูวิชาการตา่งๆของวิทยาลยั ไปเผยแพรผ่่านเทคโนโลยี

สื่อสงัคมออนไลนต์า่งๆ เช่น Facebook YouTube Twitter Blog Line และอื่นๆ 
 

1.00 

16. ครูในแผนกวิชาของฉนัสรา้งนวตักรรมการศกึษาที่เป็นประโยชนก์บัการจดัการเรยีน
การสอน   

 
1.00 

17 ครูในแผนกวิชาของฉนัมีส่วนรว่มในการจดัแหล่งเรยีนรูใ้นวิทยาลยัใหก้บันกัเรียน 1.00 

18. ครูในแผนกวิชาของฉนักระตุน้และปลกูฝังใหน้กัเรยีนเห็นความส าคญัในเรื่องภมูิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
1.00 

19. ครูในแผนกวิชาของฉนัไม่รว่มจดัแหลง่เรยีนรูใ้นวิทยาลยัใหก้บันกัเรียน 1.00 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ข้อค าถาม ค่าดัชนี IOC 
20.  ครูในแผนกวิชาของฉนัช่วยประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรของวิทยาลยั ใหบ้คุคลภายนอก

ไดร้บัทราบ 
 

1.00 

21.  ครูในแผนกวิชาของฉนัใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชนก์บัการจดัการเรียนการ
สอน   

 
1.00 

การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  

22. ครูในแผนกวิชาของฉนัสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี เม่ือตอ้งติดตอ่ประสานงานกบั
ผูป้กครองของนกัเรียน 

 
1.00 

23. 
24. 

ครูในแผนกวิชาของฉนัสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบับคุคลในชมุชนโดยรอบวิทยาลยั 1.00 

ครูในแผนกวิชาของฉนัรบัฟังความคิดเห็นผูป้กครองของนกัเรียนและบคุคลในชมุชน
เสมอ 

 
1.00 

25. ครูในแผนกวิชาของฉนัปฏิบตัิงานรว่มกบัผูป้กครองของนกัเรียน ในเรื่องที่เป็น
ประโยชนต์อ่นกัเรยีน 

 
1.00 

26. ครูในแผนกวิชาของฉนัหลีกเลี่ยงในการเก่ียวขอ้งกบับคุคลในชมุชนโดยรอบวิทยาลยั 1.00 

27.  ครูในแผนกวิชาของฉนัปฏิบตัิงานรว่มกบับคุคลในชมุชนโดยรอบวิทยาลยั ในเรื่องที่
เป็นประโยชนต์่อนกัเรียน 

 
1.00 

28.  ครูในแผนกวิชาของฉนัและบคุคลในชมุชน รว่มมือช่วยกนัพฒันาชมุชนโดยรอบ
วิทยาลยั 

 
1.00 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

29. ครูในแผนกวิชาของฉนัแสวงหากิจกรรมการอบรมที่เป็นประโยชนก์บัตนเอง 1.00 

30. ครูในแผนกวิชาของฉนัเขา้รว่มกิจกรรมการอบรมที่เป็นประโยชนก์บัตนเอง 1.00 

31. ครูในแผนกวิชาของฉนัเขา้รว่มโครงการพฒันาวิชาชีพตา่งๆที่ทางวิทยาลยัจดัขึน้ 1.00 

32. ครูในแผนกวิชาของฉนัเขา้รว่มกิจกรรมการอบรมพฒันาทกัษะการสอนตา่งๆที่จ  าเป็น
กบัตนเอง 

1.00 

33. ครูในแผนกวิชาของฉนัหลีกเลี่ยงที่จะเขา้รว่มกิจกรรมการอบรมตา่งๆ แมว้า่กิจกรรม
นัน้จะมีประโยชนส์  าหรบัตนเองก็ตาม 

 
0.66 

34.  ครูในแผนกวิชาของฉนัน าความรูท้ี่ไดจ้ากแหลง่เรยีนรูท้างอินเตอรเ์น็ตมาพฒันา
ตนเอง 

 
1.00 

35.  ครูในแผนกวิชาของฉนัพฒันาทกัษะที่จ  าเป็นในวิชาชีพของตนเองเสมอ 1.00 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ข้อค ำถำม ค่ำดชันี IOC 
การปฏิบัตงิานตามภาระอ่ืนๆทีไ่ด้รับมอบหมาย  

36. ครูในแผนกวิชาของฉนัเตรียมตวัอย่างดีที่จะพดูคยุและอบรมนกัเรยีน ในคาบกิจกรรม
โฮมรูม 

0.66 

37. ครูในแผนกวิชาของฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ในการยืนเวรหนา้ประตวูิทยาลยั
ทัง้เวลาเขา้เรยีนและเวลาเลิกเรยีน 

 
1.00 

38. ครูในแผนกวิชาของฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ในการดแูลการเขา้แถวตอนเชา้
ของนกัเรียน 

1.00 

39. ครูในแผนกวิชาของฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ในการอยู่เวรของวิทยาลยัในวนั
เสารห์รอืวนัอาทิตย ์

 
1.00 

40. ครูในแผนกวิชาของฉนัหลีกเลี่ยงหรอืไม่ด าเนินกิจกรรมการเย่ียมบา้นนกัเรียน 1.00 

41.  
 
42.  

ครูในแผนกวิชาของฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ในการจดักิจกรรมลกูเสือ-เนตร
นารใีหก้บันกัเรียน 
ครูในแผนกวิชาของฉนัประสานงานกบัฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายปกครอง ในกรณีที่นกัเรยีน
เกิดปัญหา 

 
1.00 

1.00 

 
5. พิจารณาขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ โดยผูว้ิจัยสรุปขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

ความเหมาะสมของแบบวัดผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา และแบบวัดการรับรูผ้ลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา ในประเด็นต่างๆตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ให้
ขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

ผูท้รงคณุวฒุิท่านที่ 1  
ไม่มีประเด็นที่ตอ้งปรบัปรุง 

ผูท้รงคณุวฒุิท่านที่ 2  
แบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา และแบบวดัการรบัรูผ้ลการ

ปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา สรา้งตรงนิยาม เพราะใชค้  าที่อยู่ในนิยามมาสรา้งขอ้
ค าถาม แต่ยงัไม่มีขอ้เผ่ือที่อาจตอ้งเสียไปถา้คา่คะแนน IOC ไม่ถึงเกณฑต์อนที่น  าไปทดลองใช ้ 
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ผูท้รงคณุวฒุิท่านที่ 3  
ประเด็นที่ 1 : ขอ้ค าถามที่ 10 ฉนัตัง้ใจถ่ายทอดความรูก้บันักเรยีนที่ตัง้ใจ

เรียนในวิชาของฉันเท่านัน้ควรท าขอ้ค าถามใหมี้ลกัษณะเป็นการวดัพฤติกรรม โดยตดัค าว่าตัง้ใจ
ออก 

ประเด็นที่ 2 : ขอ้ค าถามที่ 25 ฉันไม่สนใจที่จะเขา้รว่มกิจกรรมการอบรม
ต่างๆ แมว้่ากิจกรรมนัน้จะมีประโยชนส์  าหรบัฉันก็ตาม ควรท าขอ้ค าถามใหมี้ลกัษณะเป็นการวดั
พฤติกรรม โดยตดัค าวา่ไม่สนใจออก เปลี่ยนเป็นหลีกเลี่ยงแทน 

ประเด็นที่ 3 : ขอ้ค าถามที่ 26 ฉันเตรียมตวัอย่างดีที่จะออกไปพดูอบรม
นกัเรียน ในเวลาเขา้แถวตอนเชา้ ควรเปลี่ยนขอ้ค าถาม เนื่องจากอาจจะไม่ใช่ครูทกุคนที่มีโอกาส
ไดอ้อกไปพดูอบรมนกัเรียน ในเวลาเขา้แถวตอนเชา้ ใหเ้ปลี่ยนเป็น ฉนัเตรียมตวัอย่างดีที่จะพดูคยุ
และอบรมนกัเรยีน ในคาบกิจกรรมโฮมรูม 

ประเด็นที่ 4 : ควรเพิ่มขอ้ค าถามในมาตรวัดผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษา (การปฏิบตัิงานของตนเอง) และมาตรวดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครู 
อีกดา้นละ 2 - 3 ขอ้ 

จากนัน้ผูว้ิจยัปรบัปรุงขอ้ค าถามของแบบวดัตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ
แลว้น าไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธพ์ิจารณาอีกครัง้ก่อนน าไปทดลองใช ้

6. น าแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา และแบบวดัการรบัรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา ไปทดลองใช ้(try out) กบัครูอาชีวศกึษาจ านวน 30 คนที่
มีคุณลักษณะคล้ายกับตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัย และค านวณค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
(discrimination power) ของขอ้ค าถาม โดยเรียงล าดบัคะแนนรวมของขอ้ค าถามจากมากที่สดุไป
หานอ้ยที่สดุ แลว้คดัเลือกผูท้ี่มีคะแนนสงูกว่าเปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 50 เป็นกลุ่มสงู และผูท้ี่มีคะแนนต ่า
กว่าเปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 50 เป็นกลุม่ต ่าเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายขอ้ระหว่างกลุม่สงูกบักลุ่มต ่า 
โดยใช้การทดสอบทีแบบเป็นอิสระจากกัน ( independent samples t-test) และก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติไวท้ี่ระดบั .05 ผลการค านวณ พบว่า ขอ้ค าถามของแบบวดัผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศกึษา ผ่านเกณฑก์ารคดัเลือกทกุขอ้ โดยมีค่า t อยู่ระหวา่ง 1.694 - 9.539 แสดงวา่ขอ้
ค าถามจ าแนกคนที่ไดค้ะแนนสงูกบัคนที่ไดค้ะแนนต ่าไดท้กุขอ้ สว่นขอ้ค าถามของแบบวดัการรบัรู ้
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาไม่ผ่านเกณฑก์ารคัดเลือก 1 ขอ้ ท าใหเ้หลือขอ้
ค าถามที่ผ่านเกณฑ ์41 ขอ้ ซึง่มีคา่ t อยู่ระหวา่ง 1.474 - 7.483 แสดงวา่ขอ้ค าถามสามารถจ าแนก
คนที่ไดค้ะแนนสงูกบัคนที่ไดค้ะแนนต ่าได ้41 ขอ้  
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7. ค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวม
ของข้ออื่นๆในมารวัด (corrected item-total correlation, CITC) โดยก าหนดเกณฑ์การตัดข้อ
ค าถาม คือ ขอ้ค าถามท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวมของ
ขอ้อื่นๆต ่ากวา่ 0.3 (Ferketich, 1991, as cited in  Lundman et al., 2011) ผลการค านวณ พบวา่ 
ขอ้ค าถามในแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ผ่านเกณฑก์ารคดัเลือก 41 ขอ้ จาก 42 
ขอ้ โดยมีค่า CITC อยู่ระหว่าง 0.147 - 0.953 สว่นขอ้ค าถามในแบบวดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงาน
ของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา ผ่านเกณฑก์ารคัดเลือก 40  ขอ้ จาก 42 ขอ้ โดยมีค่า CITC อยู่
ระหว่าง 0.267 - 0.900 ผลการวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้อื่นๆในมาตรวดั แสดงไวใ้นตาราง 5 และ 6 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้
ค าถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้อื่นๆ ในแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 
การจัดการเรียนรู้       
1. ฉนัปรบัปรุงแผนการเรียนรูข้องฉนัให้
ทนัสมยั 

 
4.93 

 
0.258 

 
4.33 

 
0.488 

 
4.209*** 

 
0.897 

2. ฉนัจดัการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการเรียนรู ้

 
4.87 

 
0.352 

 
4.40 

 
0.507 

 
 2.928** 

 
0.736 

3. ฉนัจดัท าสื่อการเรยีนการสอนที่เป็น
ประโยชนก์บันกัเรยีน 

 
4.93 

 
0.258 

 
4.27 

 
0.458 

 
 4.913** 

 
0.839 

4. ฉนัพฒันาสื่อการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพ 

 
4.80 

 
0.414 

 
4.40 

 
0.507 

 
 2.366* 

 
0.522 

5. ฉนัวดัและประเมินผลการเรยีนของ
นกัเรียนตามความคิดของฉนั 

 
5.00 

 
0.000 

 
3.93 

 
0.594 

 
 6.959** 

 
0.777 

6. ฉนัวดัและประเมินผลการเรยีนของ
นกัเรียนตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 
4.93 

 
0.258 

 
3.80 

 
0.561 

 
 7.112** 

 
0.845 

 

  



  58 

ตาราง 5 (ตอ่) 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 

7. ฉนัจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรยีน
ไดร้บัการพฒันาตามวตัถปุระสงคท์ี่
ก  าหนด 

 
 

4.93 

 
 

0.258 

 
 

4.33 

 
 

0.488 

 
 

4.209*** 

 
 

0.760 
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพือ่
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

      

8. ฉนัคอยสงัเกต ตกัเตือน และอบรม
นกัเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ถกูตอ้ง 

 
5.00 

 
0.000 

 
4.20 

 
0.414 

 
 7.483*** 

 
0.895 

9. ฉนัพยายามสอดแทรกเนือ้หาดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะพงึ
ประสงค ์ในการจดัการเรียนการสอน 

 
 

4.80 

 
 

0.414 

 
 

4.47 

 
 

0.516 

 
 
 1.950** 

 
 

0.376 
10. ฉนัอธิบายเนือ้หาการสอนอย่าง
ละเอียด เม่ือมีนกัเรียนสอบถามเนือ้หานัน้ 

 
5.00 

 
0.000 

 
4.20 

 
0.676 

 
 4.583*** 

 
0.906 

11. ฉนัน านกัเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีใน
วิชาของฉนัมาสอนเสรมินอกเวลาเรยีน
ปกติ 

 
 

4.93 

 
 

0.258 

 
 

4.27 

 
 

0.458 

 
 

 4.913** 

 
 

0.733 
12. ฉนัถ่ายทอดความรูก้บันกัเรียนที่ตัง้ใจ
เรยีนในวิชาของฉนัเท่านัน้ 

 
4.80 

 
0.414 

 
4.47 

 
0.640 

 
 1.694** 

 
0.318 

13. ฉนัปฏิบตัิตวัเป็นครูที่ดี เพื่อเป็น
แบบอย่างใหน้กัเรียนมีคณุลกัษณะที่พงึ
ประสงค ์

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.00  

 
 

0.535 

 
 
 7.246* 

 
 

0.770 
14. ฉนัแนะน าวิธีการจดัสรรเวลาเรยีน 
เพื่อใหน้กัเรียนพฒันาผลการเรียนของตน 

 
5.00  

 
0.000 

 
4.27  

 
0.458 

 
6.205*** 

 
0.953 

การร่วมปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

      

15. ฉนัน าขอ้มลูวิชาการตา่งๆของ
วิทยาลยั ไปเผยแพรผ่่านเทคโนโลยีสื่อ
สงัคมออนไลนต์่างๆ เช่น Facebook 
YouTube Twitter Blog Line และอื่นๆ 

 
 
 

5.00  

 
 
 

0.000 

 
 
 

4.07  

 
 
 

0.594 

 
 

 
 6.089** 

 
 
 

0.695 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 

16. ฉนัสรา้งนวตักรรมการศกึษาที่เป็น
ประโยชนก์บัการจดัการเรยีนการสอน   

 
4.80  

 
0.414 

 
4.33  

 
0.617 

 
 2.432* 

 
0.434 

17. ฉนัมีส่วนรว่มในการจดัแหล่งเรยีนรูใ้น
วิทยาลยัใหก้บันกัเรียน 

 
5.00  

 
0.000 

 
4.13  

 
0.640 

 
5.245*** 

 
0.719 

18. ฉนักระตุน้และปลกูฝังใหน้กัเรยีนเห็น
ความส าคญัในเรื่องภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
4.93  

 
0.258 

 
4.40  

 
0.507 

 
3.630*** 

 
0.806 

19. ฉนัไม่รว่มจดัแหลง่เรยีนรูใ้นวิทยาลยั
ใหก้บันกัเรียน 

 
5.00  

 
0.000 

 
3.80  

 
0.561 

 
8.290*** 

 
0.873 

20. ฉนัช่วยประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรของ
วิทยาลยั ใหบ้คุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 
4.87  

 
0.352 

 
4.20  

 
0.676 

 
 3.388* 

 
0.796 

21. ฉนัใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชนก์บัการจดัการเรยีนการสอน   

 
5.00  

 
0.000 

 
4.40  

 
0.507 

 
4.583*** 

 
0.883 

การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 

      

22. ฉนัสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี เม่ือตอ้ง
ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองของ
นกัเรียน 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.27  

 
 

0.458 

 
 

6.205*** 

 
 

0.953 
23. ฉนัสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบับคุคลใน
ชมุชนโดยรอบวิทยาลยั 

 
5.00  

 
0.000 

 
4.40  

 
0.507 

 
4.583*** 

 
0.883 

24. ฉนัรบัฟังความคิดเห็นผูป้กครองของ
นกัเรียนและบคุคลในชมุชนเสมอ 

 
4.93  

 
0.258 

 
4.27  

 
0.594 

 
3.989*** 

 
0.869 

25. ฉนัปฏิบตัิงานรว่มกบัผูป้กครองของ
นกัเรียน ในเรื่องที่เป็นประโยชนต์อ่
นกัเรียน 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.13  

 
 

0.516 

 
 

6.500*** 

 
 

0.678 
26. ฉนัหลีกเลี่ยงในการเก่ียวขอ้งกบั
บคุคลในชมุชนโดยรอบวิทยาลยั 

 
4.93  

 
0.258 

 
4.33  

 
0.488 

 
4.209*** 

 
0.897 

27. ฉนัปฏิบตัิงานรว่มกบับคุคลในชมุชน
โดยรอบวิทยาลยั ในเรื่องที่เป็นประโยชน์
ตอ่นกัเรียน 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.20  

 
 

0.676 

 
 

4.583*** 

 
 

0.906 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 

28. ฉนัและบคุคลในชมุชน รว่มมือช่วยกนั
พฒันาชมุชนโดยรอบวิทยาลยั 

 
5.00  

 
0.000 

 
4.20  

 
0.676 

 
4.583*** 

 
0.906 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 

      

29. ฉนัแสวงหากิจกรรมการอบรมที่เป็น
ประโยชนก์บัฉนั 

 
5.00  

 
0.000 

 
4.20  

 
0.676 

 
4.583*** 

 
0.906 

30. ฉนัเขา้รว่มกิจกรรมการอบรมที่เป็น
ประโยชนก์บัฉนั 

 
4.87  

 
0.352 

 
4.20  

 
0.676 

 
 3.388** 

 
0.815 

31. ฉนัเขา้รว่มโครงการพฒันาวิชาชีพ
ตา่งๆที่ทางวิทยาลยัจดัขึน้ 

 
5.00  

 
0.000 

 
4.27  

 
0.458 

 
6.205*** 

 
0.561 

32. ฉนัเขา้รว่มกิจกรรมการอบรมพฒันา
ทกัษะการสอนต่างๆที่จ  าเป็นกบัฉนั 

 
4.93  

 
0.258 

 
4.20  

 
0.414 

 
 5.821** 

 
0.834 

33. ฉนัหลีกเลี่ยงที่จะเขา้รว่มกิจกรรมการ
อบรมตา่งๆ แมว้่ากิจกรรมนัน้จะมี
ประโยชนส์  าหรบัฉนัก็ตาม 

 
 

4.87  

 
 

0.352 

 
 

4.33  

 
 

0.488 

 
 

 3.434** 

 
 

0.709 
34. ฉนัน าความรูท้ี่ไดจ้ากแหลง่เรยีนรูท้าง
อินเตอรเ์น็ตมาพฒันาตนเอง 

 
4.87  

 
0.352 

 
4.20  

 
0.676 

 
 3.388** 

 
0.808 

35. ฉนัพฒันาทกัษะที่จ  าเป็นในวิชาชีพ
ของตนเองเสมอ 

 
4.80  

 
0.414 

 
4.47  

 
0.516 

 
 1.950** 

 
0.147 

การปฏิบัตงิานตามภาระอ่ืนๆทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

      

36. ฉนัเตรียมตวัอย่างดีที่จะพดูคยุและ
อบรมนกัเรียน ในคาบกิจกรรมโฮมรูม 

 
4.93 

 
0.258 

 
3.80  

 
0.561 

 
 7.112** 

 
0.848 

37. ฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ใน
การยืนเวรหนา้ประตวูิทยาลยัทัง้เวลาเขา้
เรยีนและเวลาเลิกเรยีน 

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.20  

 
 

0.676 

 
 

3.924*** 

 
 

0.859 
38. ฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ใน
การดแูลการเขา้แถวตอนเชา้ของนกัเรียน 

 
4.93  

 
0.258 

 
4.13  

 
0.640 

 
 4.490** 

 
0.811 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 

39. ฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ใน
การอยู่เวรของวิทยาลยัในวนัเสารห์รอืวนั
อาทิตย ์

 
 

4.87  

 
 

0.352 

 
 

4.20  

 
 

0.676 

 
 
 3.388** 

 
 

0.805 
40. ฉนัหลีกเลี่ยงหรอืไม่ด าเนินกิจกรรม
การเย่ียมบา้นนกัเรียน 

 
4.87  

 
0.352 

 
4.40  

 
0.632 

 
2.497*** 

 
0.579 

41. ฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างดี ใน
การจดักิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารใีหก้บั
นกัเรียน 

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.33  

 
 

0.488 

 
 

4.209*** 

 
 

0.885 
42. ฉนัประสานงานกบัฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่าย
ปกครอง ในกรณีที่นกัเรียนเกิดปัญหา 

 
5.00  

 
0.000 

 
4.13  

 
0.352 

 
 9.539** 

 
0.741 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้
ค าถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้อื่นๆในแบบวดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครู
อาชีวศกึษา 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 
การจัดการเรียนรู้       
1. ครูในแผนกวิชาของฉนัปรบัปรุง
แผนการเรียนรูข้องฉนัใหท้นัสมยั 

 
4.87 

 
0.352 

 
4.33  

 
0.617 

 
 2.907** 

 
0.506 

2. ครูในแผนกวิชาของฉนัจดัการเรียนการ
สอนตรงตามแผนการเรยีนรู ้

 
4.93  

 
0.258 

 
4.40  

 
0.632 

 
3.024*** 

 
0.617 

3. ครูในแผนกวิชาของฉนัจดัท าสื่อการ
เรยีนการสอนที่เป็นประโยชนก์บันกัเรียน 

 
4.80  

 
0.414 

 
4.47  

 
0.640 

 
 1.694** 

 
0.436 

4. ครูในแผนกวิชาของฉนัพฒันาสื่อการ
เรยีนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
5.00  

 
0.000 

 
4.40  

 
0.507 

 
4.583*** 

 
0.786 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 

5. ครูในแผนกวิชาของฉนัวดัและ
ประเมินผลการเรยีนของนกัเรียนตาม
ความคิดของตนเอง 

 
 

4.87  

 
 

0.352 

 
 

4.20  

 
 

0.676 

 
 

 3.388** 

 
 

0.570 
6. ครูในแผนกวิชาของฉนัวดัและ
ประเมินผลการเรยีนของนกัเรียนตาม
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.20  

 
 

0.775 

 
 

3.479*** 

 
 

0.625 
7. ครูในแผนกวิชาของฉนัจดัการเรียนการ
สอนใหน้กัเรียนไดร้บัการพฒันาตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนด 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.07  

 
 

0.594 

 
 

 6.089** 

 
 

0.677 
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพือ่
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

      

8. ครูในแผนกวิชาของฉนัคอยสงัเกต 
ตกัเตือน และอบรมนกัเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่ถกูตอ้ง 

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.20  

 
 

0.414 

 
 

 5.821** 

 
 

0.832 
9. ครูในแผนกวิชาของฉนัพยายาม
สอดแทรกเนือ้หาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
และคณุลกัษณะพงึประสงค ์ในการจดัการ
เรยีนการสอน 

 
 
 

5.00  

 
 
 

0.000 

 
 
 

4.20  

 
 
 

0.414 

 
 
 

7.483*** 

 
 
 

0.900 
10. ครูในแผนกวิชาของฉนัอธิบายเนือ้หา
การสอนอย่างละเอียด เม่ือมีนกัเรยีน
สอบถามเนือ้หานัน้ 

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.67  

 
 

0.488 

 
 

1.871*** 

 
 

0.390 
11. ครูในแผนกวิชาของฉนัน านกัเรียนที่มี
ผลการเรยีนไม่ดีในวิชาของตน มาสอน
เสรมินอกเวลาเรียนปกติ 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.20  

 
 

0.561 

 
 

5.527*** 

 
 

0.685 
12. ครูในแผนกวิชาของฉนัถ่ายทอดความรู้
กบันกัเรียนที่ตัง้ใจเรยีนในวิชาของตน
เท่านัน้ 

 
 

4.87  

 
 

0.352 

 
 

4.60  

 
 

0.507 

 
 

 1.673** 

 
 

0.390 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 

13. ครูในแผนกวิชาของฉนัปฏิบตัิตวัเป็น
ครูที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างใหน้กัเรียนมี
คณุลกัษณะที่พงึประสงค ์

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.00  

 
 

0.655 

 
 

 5.916** 

 
 

0.674 
14. ครูในแผนกวิชาของฉนัแนะน าวิธีการ
จดัสรรเวลาเรียน เพื่อใหน้กัเรียนพฒันาผล
การเรียนของตน 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.27  

 
 

0.458 

 
 

6.205*** 

 
 

0.898 
การร่วมปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

      

15. ครูในแผนกวิชาของฉนัน าขอ้มลู
วิชาการตา่งๆของวิทยาลยั ไปเผยแพรผ่่าน
เทคโนโลยีสื่อสงัคมออนไลนต์า่งๆ เช่น 
Facebook YouTube Twitter Blog Line 
และอื่นๆ 

 
 
 
 

5.00  

 
 
 
 

0.000 

 
 
 
 

4.60  

 
 
 
 

0.507 

 
 
 
 

3.055*** 

 
 
 
 

0.556 
16. ครูในแผนกวิชาของฉนัสรา้งนวตักรรม
การศกึษาที่เป็นประโยชนก์บัการจดัการ
เรยีนการสอน   

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.20  

 
 

0.414 

 
 

7.483*** 

 
 

0.850 
17. ครูในแผนกวิชาของฉนัมีส่วนรว่มใน
การจดัแหลง่เรยีนรูใ้นวิทยาลยัใหก้บั
นกัเรียน 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.20  

 
 

0.561 

 
 

5.527*** 

 
 

0.685 
18. ครูในแผนกวิชาของฉนักระตุน้และ
ปลกูฝังใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัในเรื่อง
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
 

4.87  

 
 

0.352 

 
 

4.20  

 
 

0.676 

 
 

 3.388** 

 
 

0.570 
19. ครูในแผนกวิชาของฉนัไม่รว่มจดัแหลง่
เรยีนรูใ้นวิทยาลยัใหก้บันกัเรียน 

 
5.00  

 
0.000 

 
3.93  

 
0.704 

 
5.870*** 

 
0.753 

20. ครูในแผนกวิชาของฉนัช่วย
ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรของวิทยาลยั ให้
บคุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.20  

 
 

0.676 

 
 

4.583*** 

 
 

0.665 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 

21. ครูในแผนกวิชาของฉนัใชส้ื่อและ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชนก์บัการจดัการ
เรยีนการสอน   

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.07  

 
 

0.594 

 
 

 6.089** 

 
 

0.797 
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชน 

      

22. ครูในแผนกวิชาของฉนัสรา้ง
ความสมัพนัธท์ี่ดี เม่ือตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัผูป้กครองของนกัเรียน 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.20  

 
 

0.676 

 
 

4.583*** 

 
 

0.710 
23. ครูในแผนกวิชาของฉนัสรา้ง
ความสมัพนัธท์ี่ดีกบับคุคลในชมุชน
โดยรอบวิทยาลยั 

 
 

4.87  

 
 

0.352 

 
 

4.13  

 
 

0.743 

 
 

 3.454** 

 
 

0.578 
24. ครูในแผนกวิชาของฉนัรบัฟังความ
คิดเห็นผูป้กครองของนกัเรียนและบคุคลใน
ชมุชนเสมอ 

 
 

4.80  

 
 

0.414 

 
 

4.47  

 
 

0.640 

 
 

 1.694** 

 
 

0.288 
25. ครูในแผนกวิชาของฉนัปฏิบตัิงาน
รว่มกบัผูป้กครองของนกัเรียน ในเรื่องที่
เป็นประโยชนต์่อนกัเรียน 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.33  

 
 

0.617 

 
 

4.183*** 

 
 

0.631 
26. ครูในแผนกวิชาของฉนัหลีกเลี่ยงใน
การเก่ียวขอ้งกบับคุคลในชมุชนโดยรอบ
วิทยาลยั 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.20  

 
 

0.561 

 
 

5.527*** 

 
 

0.699 
27. ครูในแผนกวิชาของฉนัปฏิบตัิงาน
รว่มกบับคุคลในชมุชนโดยรอบวิทยาลยั ใน
เรื่องที่เป็นประโยชนต์อ่นกัเรยีน 

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.27  

 
 

0.594 

 
 

3.989*** 

 
 

0.589 
28. ครูในแผนกวิชาของฉนัและบคุคลใน
ชมุชน รว่มมือช่วยกนัพฒันาชมุชนโดยรอบ
วิทยาลยั 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.13  

 
 

0.516 

 
 

6.500*** 

 
 

0.694 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 
การพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ 

      

29. ครูในแผนกวิชาของฉนัแสวงหา
กิจกรรมการอบรมที่เป็นประโยชนก์บั
ตนเอง 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.33  

 
 

0.488 

 
 

5.292*** 

 
 

0.719 
30. ครูในแผนกวิชาของฉนัเขา้รว่มกิจกรรม
การอบรมที่เป็นประโยชนก์บัตนเอง 

 
4.73  

 
0.458 

 
4.40  

 
0.632 

 
 1.654 

 
0.336 

31. ครูในแผนกวิชาของฉนัเขา้รว่ม
โครงการพฒันาวิชาชีพตา่งๆที่ทางวิทยาลยั
จดัขึน้ 

 
 
5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.20  

 
 

0.676 

 
 

4.583*** 

 
 

0.835 
32. ครูในแผนกวิชาของฉนัเขา้รว่มกิจกรรม
การอบรมพฒันาทกัษะการสอนตา่งๆที่
จ  าเป็นกบัตนเอง 

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.60  

 
 

0.507 

 
 

 2.269** 

 
 

0.436 
33. ครูในแผนกวิชาของฉนัหลีกเลี่ยงที่จะ
เขา้รว่มกิจกรรมการอบรมต่างๆ แมว้า่
กิจกรรมนัน้จะมีประโยชนส์  าหรบัตนเองก็
ตาม 

 
 
 

4.93  

 
 
 

0.258 

 
 
 

4.73  

 
 
 

0.458 

 
 
 

1.474*** 

 
 
 

0.317 
34. ครูในแผนกวิชาของฉนัน าความรูท้ี่ได้
จากแหลง่เรยีนรูท้างอินเตอรเ์น็ตมาพฒันา
ตนเอง 

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.53  

 
 

0.516 

 
 

2.683*** 

 
 

0.547 
35. ครูในแผนกวิชาของฉนัพฒันาทกัษะที่
จ  าเป็นในวิชาชีพของตนเองเสมอ 

 
4.80  

 
0.414 

 
4.27  

 
0.704 

 
 2.530** 

 
0.598 

การปฏิบัตงิานตามภาระอ่ืนๆทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

      

36. ครูในแผนกวิชาของฉนัเตรียมตวัอย่าง
ดีที่จะพดูคยุและอบรมนกัเรียน ในคาบ
กิจกรรมโฮมรูม 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.60  

 
 

0.507 

 
 

3.055*** 

 
 

0.628 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 กลุ่มสูง กลุ่มต ่า   
 (n=15) (n=15) ค่าสถิติ t ค่า CITC 

 M SD M SD  (n=30) 

37. ครูในแผนกวิชาของฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิ
หนา้ที่อย่างดี ในการยืนเวรหนา้ประตู
วิทยาลยัทัง้เวลาเขา้เรยีนและเวลาเลิกเรียน 

 
 

4.87  

 
 

0.352 

 
 

4.60  

 
 

0.507 

 
 

 1.673** 

 
 

0.396 
38. ครูในแผนกวิชาของฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิ
หนา้ที่อย่างดี ในการดแูลการเขา้แถวตอน
เชา้ของนกัเรียน 

 
 

5.00  

 
 

0.000 

 
 

4.27  

 
 

0.594 

 
 

4.785*** 

 
 

0.573 
39. ครูในแผนกวิชาของฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิ
หนา้ที่อย่างดี ในการอยู่เวรของวิทยาลยัใน
วนัเสารห์รอืวนัอาทิตย ์

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.73  

 
 

0.458 

 
 

 1.474** 

 
 

0.267 
40. ครูในแผนกวิชาของฉนัหลีกเลี่ยง
หรอืไม่ด าเนินกิจกรรมการเย่ียมบา้น
นกัเรียน 

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.60  

 
 

0.507 

 
 

2.269*** 

 
 

0.486 
41. ครูในแผนกวิชาของฉนัตัง้ใจและปฏิบตัิ
หนา้ที่อย่างดี ในการจดักิจกรรมลกูเสือ-
เนตรนารใีหก้บันกัเรียน 

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.20  

 
 

0.414 

 
 

 5.821** 

 
 

0.832 
42. ครูในแผนกวิชาของฉนัประสานงานกบั
ฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายปกครอง ในกรณีที่
นกัเรียนเกิดปัญหา 

 
 

4.93  

 
 

0.258 

 
 

4.20  

 
 

0.775 

 
 

3.479*** 

 
 

0.644 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
8. คัดเลือกขอ้ค าถามจากแบบวัดผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา 42 ขอ้ 

โดยเลือกทัง้หมดทัง้ 42 ขอ้ และหวัขอ้การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา 42 
ขอ้ โดยเลือกทัง้หมดทัง้ 42 ขอ้ เนื่องจากแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูทัง้ฉบบันัน้มีจ านวนไม่
มาก ผูว้ิจยัจึงไม่เลือกตดัขอ้ค าถามจากแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครู และไดมี้การปรบัปรุงขอ้
ค าถามนัน้อีกครัง้ ก่อนจะน าไปใช ้

9. ตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ของแบบวัดผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษา และแบบวัดการรบัรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดว้ยวิธีความ
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สอดคล้องภายใน ( internal consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s coefficient alpha) พบว่าเท่ากบั 0.983 และ 0.964 ตามล าดบั และเม่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงของแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา เป็นรายดา้น พบว่าค่าความเที่ยงของ 
1) การจดัการเรียนรู ้เท่ากบั 0.917 2) การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียน เท่ากบั 0.861 3) การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา เท่ากบั 0.890 4) การประสาน
ความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน เท่ากบั 0.955 5) การพฒันาตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ เท่ากบั 0.868 และ 6) การปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย เท่ากบั 0.922 ทัง้นี ้
เม่ือตรวจสอบความเที่ยงของแบบวดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาเป็น
รายดา้น พบว่าค่าความเที่ยงของ 1) การจัดการเรียนรู ้เท่ากับ 0.783 2) การจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน เท่ากับ 0.861 3) การร่วมปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา เท่ากบั 0.877 4) การประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน เท่ากบั 
0.845 5) การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ เท่ากบั 0.763 และ 6) การปฏิบตัิงานตามภาระ
อื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย เท่ากบั 0.804 

3. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจยั 
ตัวแปรจัดกระท า คือ การเข้าร่วมและการไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผลการ

ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ตวัแปรตาม คือ ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา และการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงาน
ของกลุม่เพื่อนครูชีวศกึษา อย่างละ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1 การจดัการเรียนรู ้ 
3.2 การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน 
3.3 การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา 
3.4 การประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน 
3.5 การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
3.6 การปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 

4. การด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม มีกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม วดัตวัแปรก่อนการทดลองและหลงัการทดลองรวม 3 ครัง้ คือ ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 เดือน (Pretest - Posttest - Follow up Control 
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Group Design) โดยด าเนินการทดลองตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 
2563 แบบแผนการทดลอง และแผนการด าเนินการทดลอง แสดงไวใ้นตาราง 7 และ 8 

ตาราง 7 แผนการทดลอง Pretest - Posttest - Follow up Control Group Design 

แบบแผนการวิจัยมีการวัดก่อนการทดลอง - หลังการทดลอง - หลังการทดลอง 2 เดอืน  
(Pretest - Posttest - Follow up Control Group Design) 

กลุ่ม การทดสอบ
ก่อนการ
ทดลอง 

โปรแกรมฝึก การทดสอบ
หลังการ
ทดลอง 

ครูน าความรู้ทีไ่ด้
จากกิจกรรมไป
ปฏิบัตใินงานจริง 

การทดสอบหลัง
การทดลอง 2 

เดอืน 

E JP1 X JP2 2 เดือน JP3 
C JP1 - JP2 - JP3 

 
ความหมายแทนสญัลกัษณ ์มีดงันี ้ 

E  แทน กลุม่ทดลอง (Experimental Group) 
C  แทน กลุม่ควบคมุ (Control Group) 
JP1 แทน ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา และการรบัรูผ้ลการ 

    ปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูชีวศกึษา ก่อนการทดลอง 
JP2 แทน ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา และการรบัรูผ้ลการ 

    ปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูชีวศกึษา หลงัการทดลอง 
JP3 แทน ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา และการรบัรูผ้ลการ 

    ปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูชีวศกึษา หลงัการทดลอง 2 เดือน 
X  แทน การจัดกระท า คือ โปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู

อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐาน 

ส าหรบัขัน้ตอนการด าเนินการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงันี ้
1) ระยะก่อนการทดลอง  

ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครรินทรวิโรฒไปให้
ผูอ้  านวยการวิทยาลยัแห่งหนึ่ง เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มลูและการท าวิจยั เม่ือผูว้ิจยัไดร้บัอนญุาต
จึงด าเนินการวิจยัดว้ยการแจกแบบสอบถามที่ใชใ้นการวิจยัแก่ครูอาชีวศึกษาของวิทยาลยัแห่งนี ้
ทุกคน ก่อนการด าเนินการทดลอง 1 สปัดาห ์ซึ่งเป็นการทดสอบก่อนการทดลอง (pretest) แลว้
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คดัเลือกครูที่มีคะแนนผลการปฏิบตัิงาน ตัง้แต่เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์25 ลงมา (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู 
& สภุาพ ฉัตราภรณ์, 2553) ซึ่งมีจ านวน 30 คน แลว้ใชก้ารจับคู่รายบุคคล (Matching subject) 
ทัง้หมด 15 คู่ ระหว่างระดบัคะแนน เพื่อควบคมุระดบัคะแนนผลการปฏิบตัิงานที่อาจเป็นตวัแปร
แทรกซอ้นในการทดลอง จากนัน้สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ในแต่ละคู่เพื่อสุ่มครู
เขา้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุจงึไดส้มาชิกกลุม่ทดลอง 15 คน และกลุม่ควบคมุ 15 คน  

2) ระยะทดลอง 
ผูว้ิจยัด าเนินการตามโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่

ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็น
ฐานกบักลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคมุจะไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรม โดยผูว้ิจยัด าเนินการทดลองตาม
กิจกรรมของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน ซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรมใน
โปรแกรม 7 กิจกรรม และกลุ่มทดลองไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 4 ครัง้ โดยใชเ้วลาในการท ากิจกรรม
ทัง้หมด 19 ชั่วโมง 30 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ไดร้บัการด าเนินการทดลองตามกิจกรรมของ
โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และ
การเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน แต่กลุ่มควบคุมจะไดร้บัโปรแกรม
ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการท าวิจยัในชัน้เรยีน 2 ครัง้ ใชเ้วลาในการท ากิจกรรมทัง้หมด 12 ชั่วโมง 

3) ระยะหลงัการทดลองทนัที 
เม่ือสิน้สดุการด าเนินการทดลองตามโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ

ครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่เป็นฐานกบักลุม่ทดลองแลว้ ผูว้ิจยัใหก้ลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุตอบแบบสอบถาม
ที่ใชใ้นการวิจยั โดยเป็นการทดสอบหลงัการทดลอง (posttest) ซึ่งจะเป็นการวดัผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศกึษา และการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูชีวศกึษาหลงัเสรจ็กิจกรรมทนัที  

ส าหรับกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุ่มเป็นฐานจะตอ้งน าความรูแ้ละแนวปฏิบตัิที่ไดเ้รียนรูจ้ากโปรแกรมไปใชก้บักลุม่เพื่อนครูที่
ท  างานร่วมกันในแผนกเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยน าสิ่งที่ไดเ้ขียนไวใ้นสมุดบันทึก PDCA ไป
ปฏิบตัิจรงิในสถานการณก์ารท างานจรงิ 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพในขัน้ตอนนี ้โดยสมัภาษณก์ลุ่มทดลองหลงัจาก
เสร็จสิน้กิจกรรม กิจกรรมละ 2 คน รวม 12 คน เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงของตนเองหลงัจากเขา้
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รว่มโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

4) ระยะหลงัการทดลอง 2 เดือน 
ผูว้ิจยัใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุตอบแบบสอบถามที่ใชใ้นการวิจยั ซึ่ง

เป็นการทดสอบเพื่อติดตามผล (follow up) โดยเป็นการวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา
และการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูชีวศึกษา หลงัสิน้สดุการทดลองเป็นระยะเวลา 2 
เดือน ซึ่งกลุ่มทดลองไดน้ าการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ตามที่ไดบ้ันทึกไวใ้นสมุดบนัทึก 
PDCA ของตนไปปฏิบตัิในสถานการณก์ารท างานจรงิในช่วงระยะเวลา 2 เดือน 

ทั้งนี ้ในวันสุดท้ายของสัปดาหท์ี่ 4 และสัปดาหท์ี่ 7 ของช่วงระยะเวลา 2 
เดือน ผูว้ิจยัไดโ้ทรศพัทไ์ปสอบถามกบักลุม่ผูท้ดลองทกุคน รวม 15 คน วา่กลุม่ผูท้ดลองด าเนินการ
อย่างไรไปบา้งและเกิดปัญหาอะไรขึน้หรือไม่ พรอ้มคอยกระตุน้ใหก้ลุ่มผูท้ดลองเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบตัิงานตามที่ตนไดจ้ดบนัทกึลงในสมดุจดบนัทกึ PDCA 

ผูว้ิจยัศกึษาขอ้มลูเชิงคณุภาพ ในขัน้ตอนของการสิน้สดุระยะหลงัการทดลอง 
2 เดือน ของกลุม่ทดลอง โดยการสมัภาษณก์ลุม่ทดลอง 3 คน หลงัจากผ่านระยะหลงัการทดลอง 2 
เดือน ถึงการเปลี่ยนแปลงในตนเองหลงัจากการไดร้บัโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐาน ทัง้หมดตัง้แต่ 3 วนัในการท ากิจกรรม จนถึงระยะหลงัการทดลอง 2 เดือน 

ตาราง 8 แผนการด าเนินการทดลอง 

กิจกรรม วันและเวลา หวัข้อกิจกรรม ระยะเวลา 
1 27 ก.พ. 63 - การปฐมนิเทศ 

- การบรรยายใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตาม 
  แนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
- กิจกรรมกลุม่เพื่อสรา้งความรูส้กึความเป็นทีม 

 
 
 

3 ช.ม. 
2 27 ก.พ. 63 - นอกจากการสอน ฉนัก็ท าได ้ 3 ช.ม. 
3 28 ก.พ. 63 - สอนอย่างไร ใหเ้ด็กมีความสขุ 3 ช.ม. 
4 28 ก.พ. 63 - นกัเรียนของฉนั 3 ช.ม. 
5 4 มี.ค. 63 - สถานศกึษากบัชมุชน 3 ช.ม. 
6 4 มี.ค. 63 - กิจกรรมถอดบทเรยีนจากกิจกรรมทัง้หมด  3 ช.ม. 
7 8 พ.ค. 63 - กิจกรรมหลงัจากปฏิบตัิงานจรงิแลว้ 2 เดือน 1 ช.ม. 30 น. 
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5. การตรวจสอบการจัดกระท า 
ผูว้ิจยัตรวจสอบการจดักระท า (manipulation check) เพื่อตรวจสอบว่ากลุม่ทดลอง

ไดร้ับการพัฒนาการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม และการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA 
ตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้หรือไม่และมากน้อยเพียงใด โดยแบบตรวจสอบการจัดกระท า
ประกอบด้วยข้อค าถาม 32 ข้อ ตามหัวข้อของกิจกรรมทั้งหมดใน โปรแกรมพัฒนาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน ซึ่งผูต้อบจะตอ้งประเมินว่าตนเองเคยไดร้บัการพัฒนาใน
หัวขอ้ที่ไดร้ะบุไวห้รือไม่ ถา้ไม่เคยจะได ้0 คะแนน ถา้เคยจะตอ้งประเมินว่าไดร้บัการพฒันาใน
หวัขอ้ดงักล่าวระดบัใด ตัง้แต่นอ้ยที่สดุ คือ 1 คะแนน ถึงมากที่สดุ  คือ 5 คะแนน แบบตรวจสอบ
การจดักระท าแสดงไวใ้น ภาคผนวก ค 

6. จริยธรรมการวิจัย 
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยทุกคนไดร้บัการขอความยินยอมในการเขา้ร่วมการวิจัย ดังนั้น 

ก่อนที่ผู้วิจัยลงเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการชี ้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการวิจัย 
สาระส าคัญของการวิจัย เหตุผล วิธีการวิจัย และมาตรการที่จะรกัษาความลบั โดยผูว้ิจัยมีการ
ปกปิด ช่ือ-นามสกุล แหล่งขอ้มลูทัง้หมด รวมทัง้อธิบายผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูเ้ขา้ร่วมวิจัย 
ส  าหรบัผูเ้ขา้ร่วมในการวิจัยครัง้นีมี้สิทธ์ิท่ีจะใหค้วามร่วมมือหรือไม่ก็ได ้อีกทัง้มีสิทธ์ิท่ีเปล่ียนใจ
หรือขอถอนตัวออกจากการใหค้วามร่วมมือไดทุ้กครัง้ถา้ตอ้งการ รวมถึงงานวิจัยนีใ้ชห้ลักการ
ปฏิบตัิกบักลุม่ตวัอย่างวิจยัตามหลกัจรยิธรรมการท าวิจยัในมนษุยจ์าก "มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ" เลขที่ SWUEC/E-474/2561 

7. การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบตัิงานของ

ครูอาชีวศึกษา และการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา ก่อนการทดลอง หลงั
การทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื ้นฐานได้แก่ ร ้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
คะแนนผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา และการรบัรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครู
อาชีวศกึษา 

2) วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษา และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง (Pre test) หลงัการทดลอง (Post 
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test) และระยะหลงัการทดลอง 2 เดือน (Follow up) โดยการทดสอบค่าที (independent sample 
t-test) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 และ สมมติฐานขอ้
ที่ 3 

3) วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรเช่นเดียวกับ ขอ้ 2) 
ระหว่างระยะก่อนการทดลอง (Pre test) หลงัการทดลอง (Post test) และหลงัการทดลอง 2 เดือน 
(Follow up) ภายในกลุ่มตวัอย่างเดียวกนั โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบวดัซ า้ (repeated 
measures ANOVA) และวิเคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู ่(pairwise comparisons) 
ดว้ยวิธีของ bonferroni โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 
และ สมมติฐานขอ้ที่ 4 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุ่มเป็นฐาน ซึ่งการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ การวิจัย
ระยะที่ 1 การพฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน และการวิจยัระยะ
ที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้าร
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 
ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี ้

1. ผลการวิจยัระยะที่ 1 การพฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็น
ฐาน 

1.1 ผลการศกึษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  
1.2 ผลการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้าร

ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน  
1.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู

อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐาน 

1.4 ผลการทดลองใชโ้ปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้าร
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

2. ผลการวิจยัระยะที่ 2 การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศกึษา 

2.1 ผลวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของตวัอย่างวิจยั  
2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

3. ผลการตรวจสอบการจดักระท า 
4. ผลการวิเคราะหเ์พิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงของครูอาชีวศึกษาภายหลังการเขา้ร่วม

โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และ
การเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 
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ผลการวิจัยระยะที ่1 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏบัิตงิานของครูอาชีวศึกษา ที่
ใช้การปฏบิัตงิานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถร่วมของ
กลุ่มเป็นฐาน 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยระยะที่  1 ประกอบด้วย 1. ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เ ก่ียวข้อง 2. ผลการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็นฐาน 3. 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐานและ 
4. ผลการทดลองใชโ้ปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

1. ผลการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็นฐาน รายละเอียด
ดงันี ้

1.1 มิติของผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู 
ผูว้ิจัยศึกษาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูประกอบดว้ยแบบประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูของ  งานบคุลากร วิทยาลยัเทคนิค
กันทรารมย ์(2561) แบบรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานของ แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (2560) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต าแหน่งผูส้อน) ของ กลุ่มสารสนเทศ 
สพป.หนองคาย เขต 2 (2556) และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของ
ขา้ราชการครู และบคุลากรทางการศกึษาของ วิทยาลยัเทคนิคพงังา (ม.ป.ป.) เพื่อก าหนดมิติของ
ผลการปฏิบัติงานของครูที่จะน าไปใชใ้นโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 
พบว่า มิติของผลการปฏิบัติงานของครูประกอบดว้ย 6 มิติ ไดแ้ก่ 1) การจัดการเรียนรู ้2) การ
จดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน 3) การร่วมปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศึกษา 4) การประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชน 5) การพฒันาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ และ 6) การปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งกิจกรรมใน
โปรแกรมจะถูกออกแบบขึน้มาเพื่อใหค้รอบคลมุการพฒันามิติของผลการปฏิบตัิงานของครูทัง้ 6 
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มิตินี ้ผลการก าหนดมิติของผลการปฏิบตัิงานของครูจากการศกึษาแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของครูแสดงรายละเอียดไวใ้นตาราง 9 

ตาราง 9 มิติของผลการปฏบิตัิงานของครูจากแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู 

มิตขิองผลการฏิบัตงิานของครู 

หน่วยงาน 

งา
นบ

ุคล
าก

ร-
วิท
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ลัย

เท
คนิ

ค 
กัน

ทร
าร
มย

 ์(2
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1)
 

แผ
นก

เท
คโ
นโ
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ีสา
รส

นเ
ทศ

วิท
ยา

ลัย
 

เท
คนิ

คสั
ตห

บี 
(2

56
0)

 

กลุ่
มส

าร
สน

เท
ศ 
สพ

ป.
หน

อง
คา

ย 
เข
ต 

2 
(2

55
6) 

วิท
ยา

ลัย
เท
คนิ

คพ
ังง
า 
(ม
.ป
.ป
.) 

1. การจดัการเรียนรู ้     

2 การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีน     

3 การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา     

4 การประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน     

5 การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ     

6 การปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย     

 
1.2 การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 

ผูว้ิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้าร
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ผูว้ิจัยศึกษาหนังสือและงานวิจยัที่น  ากระบวนการของกิจกรรม PDCA มาใชใ้น
งานวิจยั ประกอบดว้ย 1) หนงัสือ เรื่อง Out of the Crisis ของ Deming (2004) 2) งานวิจยั เรื่อง 
ผลการวิเคราะหก์ารใชก้ระบวนการ PDCA ช่วยจดบนัทกึรายละเอียดทางการแพทยใ์นช่วงการฝึก
มาตรฐานของแพทยป์ระจ าบา้น ของ HongWei, Wei, Wenyan, and Kaijian (2017) 3) งานวิจยั 
เรื่อง การพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้กระบวนการคิดโดยใชห้ลกัการบริหารวงจร PDCA 
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โรงเรยีนบา้นโชกนาสาม อ าเภอปราสาท ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาสรุนิทรเ์ขต 3 ของ พรสวรรค ์
ศิริวฒัน ์(2552) 4) การพฒันาศนูยเ์ด็กเล็กน่าอยู่บา้นหนองนกเขียนโดยการใชว้งจรคณุภาพเดม
มิ่งและการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ของ แกว้ใจ แสนโสม (2551) และ 5) ผลการใชก้ระบวนการ 
PDCA ที่มีต่องานสุขาภิบาลอาหารในแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหวา้ 
จังหวัดนครพนม ของ ปริญญา กวดวงศษ์า (2550) เพื่อก าหนดกระบวนการของกิจกรรมการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ที่น  ามาใชใ้นโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
พบว่า กระบวนการของกิจกรรมการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ประกอบดว้ย 1) วางแผน
ปฏิบัติงาน (Plan) 2) ปฏิบัติงานตามแผน (Do) 3) ตรวจสอบ (Check) และ 4) ด าเนินการให้
เหมาะสม (Action) ซึ่งกิจกรรมในโปรแกรมจะถูกออกแบบโดยใชก้ระบวนการของกิจกรรมการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA เพื่อพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ผลการก าหนด
กระบวนการของกิจกรรมการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA แสดงรายละเอียดไวใ้นตาราง 10 

ตาราง 10 กระบวนการของกิจกรรมการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ที่น  ามาใชใ้นโปรแกรม
พฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏบิตัิงานตามแนวทาง PDCA และการ
เสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ขั้นตอน 

งานวิจัย 

การประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม 

กิจกรรมจด
บันทกึลงใน
สมุดบันทกึ 

PDCA 
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ญ
า 
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ดว
งศ

ษ์า
 (2

55
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P : Plan 
(วางแผน
ปฏิบตัิ 
งาน) 

     กิจกรรม 1 
     1. วางแผนการจดัการเรียนการสอนใน 
1 คาบ 
     2. วางแผนการสรา้งโดมิโน 
 

1. วางแผน
ปฏิบตัิงาน ใน 6 
องคป์ระกอบของ
ผลการปฏิบตัิ 
งานของ 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขั้นตอน 

งานวิจัย 

การประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม 

กิจกรรมจด
บันทกึลงใน
สมุดบันทกึ 

PDCA 
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ng
 (2

00
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      กิจกรรม 2 
     1. วางแผนการช่วยกนัท างาน 
นอกเหนือจากหนา้ที่ของตน 
กิจกรรม 3 
     1. วางแผนการสอนอย่างไรใหเ้ด็กมี
ความสขุ 
กิจกรรม 4 
     1. วางแผนการสรา้งความรว่มมือกบั
ผูป้กครองและบคุคลในชมุชน 
กิจกรรม 5 
     1. วางแผนการสรา้งแผ่น
ประชาสมัพนัธข์องวิทยาลยั 
กิจกรรม 6 
     1. วางแผนการสรา้งแผนที่ความคิด
การถอดบทเรยีนจากกิจกรรม ของกลุม่
ตน 

อาชีวศกึษา  
ที่เป็นเพียงเฉพาะ
กระบวนการคิด
ของครู
อาชีวศกึษา 

D : Do 
(ปฏิบตัิ 
งานตาม 
แผน) 

     กิจกรรม 1 
     1. ปฏิบตัิตามแผนการจดัการเรียนการ
สอนใน 1 คาบ 
     2. ปฏิบตัิตามแผนการสรา้งโดมิโน 

2. ปฏิบตัิงาน
ตามแผน ตามที่
ตนวางแผนไว ้
โดยลองเขียน
แนวทางของ 6 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขั้นตอน 

งานวิจัย 

การประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม 

กิจกรรมจด
บันทกึลงใน
สมุดบันทกึ 

PDCA 
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      กิจกรรม 2 
     1. ปฏิบตัิตามแผนการช่วยกนัท างาน
นอกเหนือจากหนา้ที่ของตน 
กิจกรรม 3 
     1. ปฏิบตัิตามแผนการสอนอย่างไรให้
เด็กมีความสขุ 
กิจกรรม 4 
     1. ปฏิบตัิตามแผนการสรา้งความ
รว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน 
กิจกรรม 5 
     1. ปฏิบตัิตามแผนการสรา้งแผ่น
ประชาสมัพนัธข์องวิทยาลยั 
กิจกรรม 6 
     1. ปฏิบตัิตามแผนการสรา้งแผนที่
ความคิดการถอดบทเรยีนจากกิจกรรม 
ของกลุม่ตน 

องคป์ระกอบของ
ผลการปฏิบตัิ 
งานของครู
อาชีวศกึษา ลง
ในกระดาษรา่ง
(ซอ้มการเขียน) 
โดยเขียนใหค้รบ
กระบวนการ 
PDCA 

C : Check 
(ตรวจสอบ) 
1. ตรวจ 
สอบผลการ
ปฏิบตัิงาน  

     กิจกรรม 1 
     1. ตรวจสอบผลและขัน้ตอนการ
จดัการเรียนการสอนใน 1 คาบ 
     2. ตรวจสอบผลและขัน้ตอนการสรา้ง
โดมิโน 

3. ตรวจสอบ 
แนวทางของ 6 
องคป์ระกอบของ
ผลการปฏิบตัิ 
งานของครู 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขั้นตอน 

งานวิจัย 

การประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม 

กิจกรรมจด
บันทกึลงใน
สมุดบันทกึ 

PDCA 
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2. ตรวจ 
สอบขัน้ 
ตอนในการ
ปฏิบตัิงาน 

     กิจกรรม 2 
     1. ตรวจสอบผลและขัน้ตอนการ
ช่วยกนัท างานนอกเหนือจากหนา้ที่ของ
ตน 
กิจกรรม 3 
     1. ตรวจสอบผลและขัน้ตอนการสอน
อย่างไรใหเ้ด็กมีความสขุ 
กิจกรรม 4 
     1. ตรวจสอบผลและขัน้ตอนการสรา้ง
ความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลใน
ชมุชน 
กิจกรรม 5 
     1. ตรวจสอบผลและขัน้ตอนการสรา้ง
แผ่นประชาสมัพนัธข์องวิทยาลยั 
กิจกรรม 6 
     1. ตรวจสอบผลและขัน้ตอนการสรา้ง
แผนที่ความคิดการถอดบทเรยีนจาก
กิจกรรม ของกลุ่มตน 

อาชีวศกึษา ที่ตน
เขียนเอาไวใ้น
กระดาษรา่ง 

A : Action 
(ด าเนิน 
การให ้

     กิจกรรม 1 
     1. น าวิธีการจดัการเรียนการสอนใน 1 
คาบ มาเป็นวิธีปฏิบตัิงานมาตรฐาน เพื่อ 

4. ด าเนินการให้
เหมาะสม โดยน า
แนวทางของ 6  
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขั้นตอน 

งานวิจัย 

การประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม 

กิจกรรมจด
บันทกึลงใน
สมุดบันทกึ 
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เหมาะสม) 
1. ผลลพัธ ์
ต ่ากวา่เปา้ 
หมาย :  
ทบทวนการ
ปฏิบตัิ 
งาน แกไ้ข
ตามวงจร 
PDCA 
2. ผลลพัธ ์
ตรงตามเป้า 
หมาย : 
ก าหนดเป็น
วิธีปฏิบตัิ 
งานมาตร 
ฐาน เพื่อใช้
เป็นแนว 
ทางปฏิบตัิ 
งานอื่นๆ 
3. ผลลพัธ ์
ดีกวา่ 

     ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิงานอื่นๆ 
     2. น าวิธีการสรา้งโดมิโนมาเป็นวิธี
ปฏิบตัิงานมาตรฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบตัิงานอื่นๆ 
กิจกรรม 2 
     1. น าวิธีการการช่วยกนัท างาน
นอกเหนือจากหนา้ที่ของตน มาเป็นวิธี
ปฏิบตัิงานมาตรฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบตัิงานอื่นๆ 
กิจกรรม 3 
     1. น าวิธีการสอนอย่างไรใหเ้ด็กมี
ความสขุ มาเป็นวิธีปฏิบตัิงานมาตรฐาน 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิงานอื่นๆ 
กิจกรรม 4 
     1. น าวิธีการสรา้งความรว่มมือกบั
ผูป้กครองและบคุคลในชมุชน มาเป็นวิธี
ปฏิบตัิงานมาตรฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบตัิงานอื่นๆ 
กิจกรรม 5 
     1. น าวิธีการสรา้งแผ่นประชาสมัพนัธ์
ของวิทยาลยั มาเป็นวิธีปฏิบตัิงาน 

องคป์ระกอบของ
ผลการปฏิบตัิ 
งานของครู
อาชีวศกึษา ที่ตน
เขียนเอาไวใ้น
กระดาษรา่ง จด
ลงในสมดุบนัทกึ 
PDCA ของ
ตวัเองใหถ้กูตอ้ง 
ตามแนวทาง 
PDCA 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขั้นตอน 

งานวิจัย 

การประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม 

กิจกรรมจด
บันทกึลงใน
สมุดบันทกึ 

PDCA 

De
mi

ng
 (2

00
4)

 

Ho
ng

W
ei,

 W
ei,

 W
en

ya
n,

 a
nd

 K
aij

ian
 (2

01
7)

 

พร
สว

รร
ค ์
ศิร

ิวัฒ
น ์
(2
55
2)

 

แก
้วใ
จ 
แส

นโ
สม

 (2
55
1)

 

ปร
ิญ
ญ
า 
กว

ดว
งศ

ษ์า
 (2

55
0)

 

เปา้หมาย : 
ทบทวน
เปา้หมาย
วา่ต ่าไป
หรอืไม่ ตอ้ง
ปรบัใหส้งู
กวา่เดิม 
หรอืไม่       

     มาตรฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิงาน
อื่นๆ 
กิจกรรม 6 
     1. น าวิธีการสรา้งแผนที่ความคิดการ
ถอดบทเรยีนจากกิจกรรม ของกลุม่ตน มา
เป็นวิธีปฏิบตัิงานมาตรฐาน เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบตัิงานอื่นๆ 
 

 

 

1.3 การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถรว่ม

ของกลุ่ม เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใช้
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ผูว้ิจัยศึกษางานวิจัยที่น  าการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม มาใชใ้นงานวิจัย 
ประกอบดว้ย 1) แบบฝึกพฤติกรรมของมนษุยผ์่านกระบวนการการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
Bandura (2000) 2) การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม: การวิเคราะหห์ลายระดบั จากทีมบาส
เก็ตบอลของวิทยาลยั ของ Watson et al. (2001) 3) แรงกระตุน้ต่อความเช่ือร่วมของการท างาน
เป็นกลุ่มในวัยรุ่นตอนต้น ของ  Klassen and Krawchuk (2009) 4) การพัฒนาอาชีพ การรับรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่ม และการพัฒนาประสิทธิภาพของงานส่วนบุคคล ของ Kellett et al. 
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(2009) 5) การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มกับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของทีมภายใตส้ถานการณใ์นการพึ่งพาการท างานระหวา่งกนั ของ Katz-Navon and 
Erez (2005) และ 6) โมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตคุวามเครียดในการปฏิบตัิงานของครูและการ
รบัรูค้วามสามารถของกลุม่ครูที่สง่ผลต่อความพงึพอใจในงานของครู ของ พิเชษฐ พุ่มแจง้ (2555) 
เพื่อก าหนดกระบวนการของกิจกรรมที่พฒันาการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ที่น  ามาใชใ้น
โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา พบวา่ กระบวนการของกิจกรรมท่ีพฒันาการ
รับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ประกอบด้วย 1) ความส าเร็จจากการกระท า 2) การได้เห็น
ประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุ่มอื่น 3) การใชค้  าพดูชกัจงู และ 4) สภาวะทางรา่งกายและอารมณ ์ซึ่ง
กิจกรรมในโปรแกรมจะถกูออกแบบโดยใชก้ระบวนการของกิจกรรมท่ีพฒันาการรบัรูค้วามสามารถ
ร่วมของกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ผลการก าหนดกระบวนการของ
กิจกรรมที่พฒันาการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ แสดงรายละเอียดไวใ้นตาราง 11 

ตาราง 11 กระบวนการของกิจกรรมการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่น  ามาใชใ้นโปรแกรม
พฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏบิตัิงานตามแนวทาง PDCA และการ
เสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ขั้นตอน 

งานวิจัย  

การประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม 

 

กระบวนการ 
ของกิจกรรม 
ทีพั่ฒนาการ
รับรู้ความ 

สามารถร่วม
ของกลุ่ม 

Ba
nd

ur
a 

(2
00

0)
 

W
at

so
n 

et
 a

l. 
(2

00
1)

 

Kl
as

se
n 

& 
Kr

aw
ch

uk
 (2

00
9)

 

Ke
lle

tt 
et

 a
l. 

(2
00
9)

 

Ka
tz-

Na
vo

n 
an

d 
Er

ez
 (2

00
5)

 

พเิ
ชษ

ฐ 
พุ่ม

แจ
้ง 
(2

55
5)

 

1. ความ 
ส าเรจ็
จากการ
กระท า 
 
 

      กิจกรรม 1 
     1. กลุ่มส าเรจ็จากการท ากิจกรรม 
“สรา้งโดมิโน” 
กิจกรรม 2 
     1. กลุ่มส าเรจ็จากการน าเสนอ
แนวทาง วิธีแกไ้ขพฤติกรรมไม่ดีของ
ของครูแนนโน๊ะ โดยใหแ้สดงบทบาท 

น ากระบวนการ
ของกิจกรรมที่
พฒันาการรบัรู ้
ความสามารถ
รว่มของกลุม่ มา
ออกแบบ
กิจกรรมใน 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ขั้นตอน 

งานวิจัย  

การประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม 

 

กระบวนการ 
ของกิจกรรม 
ทีพั่ฒนาการ
รับรู้ความ 

สามารถร่วม
ของกลุ่ม 

Ba
nd

ur
a 

(2
00

0)
 

W
at

so
n 

et
 a

l. 
(2

00
1)

 

Kl
as

se
n 

& 
Kr

aw
ch

uk
 (2

00
9)

 

Ke
lle

tt 
et

 a
l. 

(2
00
9)

 

Ka
tz-

Na
vo

n 
an

d 
Er

ez
 (2

00
5)

 

พเิ
ชษ

ฐ 
พุ่ม

แจ
้ง 
(2

55
5)

 

       สมมติ 
กิจกรรม 3 
     1. กลุ่มส าเรจ็จากการระดมสมอง 
และหาวิธีการสอน การสรา้งสื่อการ
เรยีนการสอน การวดัและประเมินผล 
เพื่อที่จะแสดงบทบาทสมมติในการ
สอนนกัเรียน 
กิจกรรม 4 
     1. กลุ่มส าเรจ็จากการระดมสมอง 
เขียนสรุปวิธีช่วยแกไ้ขปัญหา และได้
ออกมาน าเสนอแนวทาง วิธีช่วยแกไ้ข
ปัญหาใหก้บันกัเรยีน  
กิจกรรม 5 
     1. กลุ่มส าเรจ็จากการน าแผ่น
ประชาสมัพนัธข์องกลุม่ตนที่สรา้งเสรจ็
แลว้ ไปเผยแพรล่งในสื่อสงัคมออนไลน ์
กิจกรรม 6 
     1. กลุ่มส าเรจ็จากการถอดบทเรยีน
จากกิจกรรม มาสรา้งและน าเสนอแผน
ที่ความคิดของกลุม่ตน 

โปรแกรม โดย
ในทกุกิจกรรม
ของโปรแกรมจะ
มีการพฒันา 
การรบัรูค้วาม 
สามารถรว่ม
ของกลุม่เสมอ 
และในการท า
กิจกรรมทกุ
กิจกรรม กลุม่
ทดลอง 15 คน 
จะถกูแบง่เป็น
กลุม่ย่อย กลุม่
ละ 3 คน เพื่อให้
สมาชิกทกุคนใน
กลุม่ไดมี้ส่วน
รว่มกบักิจกรรม
ของโปรแกรม
อย่างเต็มที่ และ
มีการตรวจสอบ
การจดักระท า 
ดา้นกิจกรรม
พฒันาการรบัรู ้
ความสามารถ 

2. การได้
เห็น
ประสบ 
การณ ์

      กิจกรรม 1 
     1. กลุ่มไดเ้ห็นประสบการณข์อง
ผูอ้ื่น/กลุม่อื่น จากการท ากิจกรรม ครูที่
เป็นแบบอย่างในวิทยาลยั 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ขั้นตอน 

งานวิจัย  

การประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม 

 

กระบวนการ 
ของกิจกรรม 
ทีพั่ฒนาการ
รับรู้ความ 

สามารถร่วม
ของกลุ่ม 

Ba
nd

ur
a 

(2
00

0)
 

W
at

so
n 

et
 a

l. 
(2

00
1)

 

Kl
as

se
n 

& 
Kr

aw
ch

uk
 (2

00
9)

 

Ke
lle

tt 
et

 a
l. 

(2
00
9)

 

Ka
tz-

Na
vo

n 
an

d 
Er

ez
 (2

00
5)

 

พเิ
ชษ

ฐ 
พุ่ม

แจ
้ง 
(2

55
5)

 

ของผูอ้ื่น/
กลุม่อื่น 
 
 
 
 
 

      กิจกรรม 2 
     1. กลุ่มไดเ้ห็นประสบการณข์อง
ผูอ้ื่น/กลุม่อื่น จากการชมวีดีทศัน ์ครูที่
ท  าทกุอย่างดว้ยหวัใจ และชมวีดีทศัน ์
รว่มดว้ยช่วยกนั 
กิจกรรม 3 
     1. กลุ่มไดเ้ห็นประสบการณข์อง
ผูอ้ื่น/กลุม่อื่น จากการชมวีดีทศัน ์สอน
อย่างไรใหเ้ด็กมีความสขุ และชมวีดี
ทศัน ์Team teaching 
กิจกรรม 4 
     1. กลุ่มไดเ้ห็นประสบการณข์อง
ผูอ้ื่น/กลุม่อื่น จากการชมวิดีทศัน ์สรา้ง
สมัพนัธข์อง โรงเรยีน ชมุชน และ
ผูป้กครอง และชมวีดีทศัน ์ชมุชนเป็น
สขุ 

รว่มของกลุม่ใน
โปรแกรมรว่ม
ดว้ย เพื่อให้
ทราบถึงการ
ไดร้บักระบวน 
การของกิจกรรม
ที่พฒันาการ
รบัรูค้วาม 
สามารถรว่ม
ของกลุม่วา่กลุ่ม
ทดลองไดร้บั
จรงิ 

3. การใช้
ค าพดู 
ชกัจงู 
 
 
 
 
 

      กิจกรรม 1 
     1. กลุ่มไดร้บัค าพดูชกัจงูจากการท า
กิจกรรม “สรา้งโดมิโน” 
กิจกรรม 2 
     1. กลุ่มไดร้บัค าพดูชกัจงูจากจาก
การน าเสนอแนวทาง วิธีแกไ้ข
พฤติกรรมไม่ดีของของครูแนนโน๊ะ โดย
ใหแ้สดงบทบาทสมมติ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ขั้นตอน 

งานวิจัย  

การประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม 

 

กระบวนการ 
ของกิจกรรม 
ทีพั่ฒนาการ
รับรู้ความ 

สามารถร่วม
ของกลุ่ม 

Ba
nd

ur
a 

(2
00

0)
 

W
at

so
n 

et
 a

l. 
(2

00
1)

 

Kl
as

se
n 

& 
Kr

aw
ch

uk
 (2

00
9)

 

Ke
lle

tt 
et

 a
l. 

(2
00
9)

 

Ka
tz-

Na
vo

n 
an

d 
Er

ez
 (2

00
5)

 

พเิ
ชษ

ฐ 
พุ่ม

แจ
้ง 
(2

55
5)

 

       กิจกรรม 3 
     1. กลุ่มไดร้บัค าพดูชกัจงูจาก 
การที่ออกมาแสดงบทบาทสมมติใน
การสอนนกัเรยีน 
กิจกรรม 4 
     1. กลุ่มไดร้บัค าพดูชกัจงูจากการ
ออกมาน าเสนอแนวทาง วิธีช่วยแกไ้ข
ปัญหาใหก้บันกัเรยีน 
กิจกรรม 5 
     1. กลุ่มไดร้บัค าพดูชกัจงูจากการน า
แผ่นประชาสมัพนัธข์องกลุม่ตนที่สรา้ง
เสรจ็แลว้ ไปเผยแพรล่งในสื่อสงัคม
ออนไลน ์
กิจกรรม 6 
     1. กลุ่มไดร้บัค าพดูชกัจงูจากการ
ถอดบทเรยีนจากกิจกรรม มาสรา้งและ
น าเสนอแผนที่ความคิดของกลุ่มตน 

 

4. สภาวะ 
ทางรา่ง 
กายและ
อารมณ ์

      ผูว้ิจยัอธิบายใหค้รูกลุ่มทดลอง รบัรู ้
เก่ียวกบักิจกรรมวา่การด าเนินกิจกรรม
ทัง้หมดเป็นไปอย่างผ่อนคลาย ไม่
กดดนั พรอ้มสรา้งความรูส้กึใหค้รูทกุ
คนไม่ตอ้งตงึเครียดในการรว่มกิจกรรม 
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2. ผลการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ ใช้การ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ ใช้การ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 
โดยน าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการรับรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่มาใชอ้อกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจัดการเรียนรู ้ดา้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่ งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียน ดา้นการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา ดา้นการประสานความรว่มมือกบั
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน ด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และด้านการ
ปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 

2.1 ผลการสรา้งโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ผู้วิจัยสร้างโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 
โดยโปรแกรมนีป้ระกอบด้วยความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม กรอบแนวคิดของโปรแกรม และกิจกรรมในโปรแกรม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

2.1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของโปรแกรม 
ความเป็นมาและความส าคญัของโปรแกรมพฒันาขึน้มาจากสาระส าคญัของ

แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม โดย
ประเด็นส าคญัของความเป็นมาและความส าคญัของโปรแกรมประกอบดว้ย 

ประเด็น 1 ความส าคญัและองคป์ระกอบของผลการปฏิบตัิงานของครู  
ประเด็น 2 ความส าคญัของการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA  
ประเด็น 3 ความส าคญั องคป์ระกอบของการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

2.1.2 วตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 
วัตถุประสงคข์องโปรแกรมพฒันาขึน้มาจากความเป็นมาและความส าคญั

ของโปรแกรม โดยวตัถปุระสงคข์องโปรแกรม คือ เพื่อพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสริมและพฒันาผูเ้รียน ดา้น
การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา ดา้นการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคล
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ในชุมชน ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และดา้นการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆ ที่
ไดร้บัมอบหมาย 

2.1.3 กรอบแนวคิดของโปรแกรม 
กรอบแนวคิดของโปรแกรมมีลกัษณะของการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู

อาชีวศกึษาทัง้หมด 6 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการพฒันาการจดัการเรียน 2) ดา้นการพฒันาการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 3) ด้านการพัฒนาการร่วม
ปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา 4) ดา้นการพฒันาการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและ
บุคคลในชุมชน 5) ดา้นการพัฒนาการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และ 6) ดา้นการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในแต่ด้านของการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษานั้น จะมีกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษา โดยเป็นกิจกรรมที่ มีแนวคิดและทฤษฎีเป็นพื ้นฐานของกิจกรรมอยู่  2 อย่าง 
ประกอบดว้ย 1) การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ซึ่งมีขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย ขัน้ตอน
ที่ 1 การวางแผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตามแผน ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ 
ขัน้ตอนที่ 4 การด าเนินการใหเ้หมาะสม และ 2) การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ไดป้ระยุกต์
จากแหล่งการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มทัง้ 4 วิธีมาใช ้ไดแ้ก่ 1) ความส าเรจ็จาก
การกระท า 2) การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุม่อื่น 3) การใชค้  าพดูชกัจงู และ 4) สภาวะทาง
รา่งกายและอารมณ ์และในขัน้สดุทา้ยของการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโปรแกรมพฒันา
ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้ง
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน ครูอาชีวศกึษาจะมีการเขียนบนัทกึการปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA ลงในสมุดจดบันทึก PDCA ของตน ซึ่งในขั้นตอนนี ้ครูอาชีวศึกษาตอ้งมีการ
สะทอ้นคิด เพื่อสงัเคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจที่ไดร้บัจากกิจกรรมภายในโปรแกรม แสดงออกมาใน
รูปแบบการเขียนลงในสมดุจดบนัทึก PDCA เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเรียนรูจ้ากประสบการณ ์
น าไปสูก่ารพฒันาผลการปฏิบตัิงานของตนเองได ้อีกทัง้ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ที่ครูอาชีวศกึษา
ต้องน าการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ในสมุดจดบันทึก PDCA ไปปฏิบัติจริงตามการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง ครูอาชีวศกึษาตอ้งมีการก ากบัตนเองเพื่อใหต้นเองมีพฤติกรรมที่สามารถท า
ตามเป้าหมายในสิ่งที่ตนเองจดบนัทึกลงไปได้ โดยผลลพัธข์องโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศึกษา ที่ ใช้การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐานที่จะไดม้านัน้ คือ ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาทัง้ 6 
ดา้น ที่จะถกูพฒันาขึน้และคงอยู่ในระยะยาว  
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ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคดิของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้าร
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 
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2.1.4 กิจกรรมในโปรแกรม 
กิจกรรมในโปรแกรมประกอบดว้ย 7 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรม 1 การปฐมนิเทศ 

ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถร่วมของ
กลุ่ม การสรา้งความรูส้ึกความเป็นทีม กิจกรรม 2 นอกจากการสอน ฉันก็ท าได ้กิจกรรม 3 สอน
อย่างไร ใหเ้ด็กมีความสขุ กิจกรรม 4 นกัเรียนของฉนั กิจกรรม 5 สถานศกึษากบัชมุชน กิจกรรม 6 
กิจกรรมถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด และกิจกรรม 7 กิจกรรมหลงัจากปฏิบตัิงานจริงแลว้ 2 
เดือน ซึ่งแต่ละกิจกรรมประกอบดว้ยแนวคิดส าคญั หวัขอ้เนือ้หา วตัถปุระสงค ์ระยะเวลา ขัน้ตอน
ของกิจกรรม สื่อ/อุปกรณท์ี่ใช ้และการประเมินผลกิจกรรม โดยกิจกรรมของโปรแกรมพฒันาผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา แสดงไวใ้นตาราง 12  

ตาราง 12 กิจกรรมของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

1. กิจกรรม
ปฐมนิเทศ  
(3 ช่ัวโมง) 
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่ม
กิจกรรมเขา้ใจวตัถ ุ
ประสงคข์องโปรแกรม 
และรูปแบบกิจกรรม
ของโปรแกรม 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่ม
กิจกรรมมีความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA และ
การรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่ 

1. การบรรยาย ให้
ความรูเ้ก่ียวกบั
ความหมาย 
ความส าคญั และ
องคป์ระกอบของการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA และการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของ
กลุม่ 
2. การท ากิจกรรมกลุม่ 
“สรา้งโดมิโน” 
3. การท ากิจกรรมกลุม่ 
“ครูที่เป็นแบบอย่างใน
วิทยาลยั” 

1. ผูว้ิจยัอธิบายใหค้รูรบัรู ้
เก่ียวกบักิจกรรมวา่การ
ด าเนินกิจกรรมทัง้หมด
เป็นไปอย่างผ่อนคลาย ไม่
กดดนั พรอ้มสรา้งความ 
รูส้กึใหค้รูทกุคนไม่ตอ้งตงึ
เครียดในการรว่มกิจกรรม 
(เป็นการรับรู้ความ 
สามารถร่วมของกลุ่ม 
จากสภาวะทางร่างกาย
และอารมณ)์ 
2. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มครู
ทัง้ 4 กลุม่ ท ากิจกรรมกลุม่ 
“สรา้งโดมิโน” (เป็นการ
รับรู้ความสามารถร่วม 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่ม
กิจกรรมเกิดการสรา้ง
ความรูส้กึความเป็นทีม 
และเกิดการรบัรูค้วาม 
สามารถรว่มของกลุม่ 

 ของกลุ่ม จากสภาวะทาง
ร่างกายและอารมณ)์ 
2. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มครู
ทัง้ 4 กลุม่ ท ากิจกรรมกลุม่ 
“สรา้งโดมิโน” (เป็นการ
รับรู้ความสามารถร่วม
ของกลุ่มจากความส าเร็จ
จากการกระท า และจาก
การใช้ค าพูดชักจูง) 
3. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มครู
ทัง้ 4 กลุม่ ท ากิจกรรมกลุม่ 
“ครูที่เป็นแบบอย่างใน
วิทยาลยั” (เป็นการรับรู้
ความสามารถร่วมของ
กลุ่มจากการได้เหน็
ประสบการณข์องผู้อ่ืน/
กลุ่มอ่ืน) 

 

2. นอกจากการสอน 
ฉันก็ท าได ้
(3 ช่ัวโมง) 
1. เพื่อใหค้รูตระหนกั
ถึงความส าคญัของการ
ปฏิบตัิงานตามภาระ
อื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 
2. เพื่อใหค้รูสามารถ
ออกแบบการปฏิบตัิ 
งานตามภาระอื่นๆที่
ไดร้บัมอบหมายของ
ตนเอง ตามแนวทาง 
PDCA ได ้

1. ผูว้ิจยัเล่านิทาน เรื่อง 
ครูแนนโน๊ะ ใหส้มาชิก
กลุม่ครูทัง้ 4 กลุ่ม ฟัง 
จากนัน้สมาชิกกลุม่ครู
ทัง้ 4 กลุม่ ระดมสมอง 
เพื่อหาแนวทางแกไ้ข
พฤติกรรมที่ไม่ดีของครู
แนนโน๊ะ  
2. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ สรา้งความเช่ือวา่
กลุม่ของเขาจะตอ้งท า
กิจกรรมนีส้  าเรจ็ 

1. ตวัแทนของสมาชิกกลุ่ม
ครูทัง้ 4 กลุ่ม ไดอ้อกมา
น าเสนอแนวทาง วิธีแกไ้ข
พฤติกรรมไม่ดีของของครู
แนนโน๊ะ (เป็นการรับรู้
ความสามารถร่วมของ
กลุ่มจากความส าเร็จจาก
การกระท า) 
2. ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะใน
วิธีแกไ้ขพฤติกรรมไม่ดีของ
ของครูแนนโน๊ะ พรอ้มทัง้
ใหก้ าลงัใจและชมเชยกลุ่ม
ครูทัง้ 4 กลุ่ม ตอนที่แตล่ะ 

กิจกรรมจดบันทกึ 
ลงสมุดบันทกึ PDCA 
1. ผูเ้ขา้รว่มวางแผน
ปฏิบตัิงาน เรื่อง แนว 
ทางปฏิบตัิงานตาม
ภาระอื่นๆที่ไดร้บั
มอบหมาย 
(กระบวนการคิด) (เป็น
การปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง P) 
2. ผูเ้ขา้รว่มปฏิบตัิงาน
ตามแผน ตามที่ตน
วางแผนไว ้โดยลอง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

 3. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ไดร้ะดมสมอง และ
เขียนสรุปเรื่องของครู
แนนโน๊ะที่ฟังลงในใบ
งาน  
4. ผูว้ิจยัใหต้วัแทนของ
สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ไดอ้อกมาน าเสนอ
แนวทาง วิธีแกไ้ข
พฤติกรรมไม่ดีของของ
ครูแนนโน๊ะ 
5. ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะ
ในวิธีแกไ้ขพฤติกรรมไม่
ดีของของครูแนนโน๊ะ 
พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจและ
ชมเชยกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ 
ตอนที่แตล่ะกลุ่ม
น าเสนอเสรจ็ 
6. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ชมวีดีทศัน ์เก่ียว 
กบัเรื่องของ 1) ครูที่ท  า
ทกุอย่างดว้ยหวัใจ และ 
2) รว่มดว้ยช่วยกนั 

กลุม่น าเสนอเสรจ็ (เป็น
การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่มจากการใช้
ค าพูดชักจูง) 
3. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ชมวีดีทศัน ์เก่ียวกบั
เรื่องของ ครูที่ท  าทกุอย่าง
ดว้ยหวัใจ (เป็นการรับรู้
ความสามารถร่วมของ
กลุ่มจากการได้เหน็
ประสบการณข์องผู้อ่ืน/
กลุ่มอ่ืน) 

เขียนแนวทางปฏิบตัิ 
งานตามภาระอื่นๆที่
ไดร้บัมอบหมาย ลงใน
กระดาษรา่ง(ซอ้มการ
เขียน โดยเขียนใหค้รบ 
PDCA ในเรื่องปฏิบตัิ 
งานตามภาระอื่นๆที่
ไดร้บัมอบหมาย) (เป็น
การปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง D) 
3. ผูเ้ขา้รว่มตรวจสอบ 
แนวทางปฏิบตัิงานตาม
ภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบ 
หมาย ที่ตนเขียนเอาไว้
ในกระดาษรา่ง (เป็น 
การปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง C) 
4. ผูเ้ขา้รว่มด าเนินการ
ใหเ้หมาะสม โดยน า
แนวทางปฏิบตัิงานตาม
ภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบ 
หมาย ที่ตนเขียนเอาไว้
ในกระดาษรา่ง จดลง
ในสมดุบนัทึก PDCA 
ของตวัเองใหถ้กูตอ้ง 
ตามแนวทาง PDCA 
(เป็นการปฏิบัตงิาน
ตามแนวทาง A) 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

3. สอนอย่างไร ให้
เดก็มีความสุข 
(3 ช่ัวโมง) 
1. เพื่อใหค้รูตระหนกั
ถึงความส าคญัของการ
จดัการเรียนรู ้
2. เพื่อใหค้รูสามารถ
ออกแบบการจดัการ
เรยีนรูข้องตนเอง ตาม
แนวทาง PDCA ได ้
3. เพื่อใหค้รูเกิดการ
รบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่ 

1. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ชมวีดีทศัน ์3: สอน
อย่างไรใหเ้ด็กมีความสขุ 
และวีดีทศัน ์4: Team 
teaching 
2. สมาชิกครูช่วยกนั
สะทอ้นความคิดเก่ียวกบั
สิ่งที่ไดเ้รยีนรูจ้ากการชม
วีดีทศัน ์3 และ 4 
3. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ระดมสมอง เพื่อหา
วิธีการสอน และแสดง
บทบาทสมมติในการ
สอนนกัเรียนตามเนือ้หา
ที่ผูว้ิจยัเตรยีมใหใ้นใบ
กิจกรรม 
4. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ สรา้งความเช่ือวา่
กลุม่ของเขาจะตอ้งท า
กิจกรรมนีส้  าเรจ็ 
5. สมาชิกกลุม่ครูทีละ
กลุม่ ออกมาแสดง
บทบาทสมมติในการ
สอนนกัเรียน ตามวิธีการ
ที่ดีที่สดุที่ไดจ้ากการ
ระดมสมองของกลุม่ตน 
โดยใหส้มาชิกที่เหลือนั่ง
เรยีนเป็นผูเ้รยีน 

1. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ชมวีดีทศัน ์3: สอน
อย่างไรใหเ้ด็กมีความสขุ 
และวีดีทศัน ์4: Team 
teaching) (เป็นการรับรู้
ความสามารถร่วมของ
กลุ่มจากการได้เหน็
ประสบการณข์องผู้อ่ืน/
กลุ่มอ่ืน)  
2. สมาชิกกลุม่ครูทีละกลุ่ม 
ออกมาแสดงบทบาท
สมมติในการสอนนกัเรียน 
ตามวิธีการที่ดีที่สดุที่ได้
จากการระดมสมองของ
กลุม่ตน โดยใหส้มาชิกกลุม่
ครูที่เหลือนั่งเรยีนและสวม
บทบาทเป็นผูเ้รียน (เป็น
การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่มจาก
ความส าเร็จจากการ
กระท า) 
3. ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะ 
พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจและ
ชมเชยกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่
ตอนที่แตล่ะกลุ่มออกมา
แสดงบทบาทสมมติในการ
สอนนกัเรียน (เป็นการ
รับรู้ความสามารถร่วม
ของกลุ่ม จากการใช้
ค าพูดชักจูง) 

กิจกรรมจดบันทกึ 
ลงสมุดบันทกึ PDCA 
1. ผูเ้ขา้รว่มวางแผน
ปฏิบตัิงาน เรื่อง แนว
ทางการจดัการเรยีนรู ้
(กระบวนการคิด) (เป็น
การปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง P) 
2. ผูเ้ขา้รว่มปฏิบตัิงาน
ตามแผน ตามที่ตน
วางแผนไวโ้ดยลอง
เขียนแนวทางการ
จดัการเรียนรู ้ลงใน
กระดาษรา่ง(ซอ้มการ
เขียน โดยเขียนใหค้รบ 
PDCA ในเรื่องการ
จดัการเรียนรู)้ (เป็น
การปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง D) 
3. ผูเ้ขา้รว่มตรวจสอบ 
แนวทางการจดัการ
เรยีนรู ้ที่ตนเขียนเอาไว้
ในกระดาษรา่ง (เป็น
การปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง C) 
4. ผูเ้ขา้รว่มด าเนินการ
ใหเ้หมาะสม โดยน า
แนวทางการจดัการ
เรยีนรู ้ที่ตนเขียนเอาไว ้
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ตาราง 12 (ต่อ) 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

 6. ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะ 
พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจและ
ชมเชยกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่
ตอนที่แตล่ะกลุ่มออกมา
แสดงบทบาทสมมติใน
การสอนนกัเรยีน 

 ในกระดาษรา่ง จดลง
ในสมดุบนัทึก PDCA 
ของตวัเองใหถ้กูตอ้ง
ตามแนวทาง PDCA 
(เป็นการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง A) 

4. นักเรียนของฉัน  
(3 ช่ัวโมง) 
1. เพื่อใหค้รูตระหนกั
ถึงความส าคญัของการ
จดัระบบการดแูล
ช่วยเหลือเพื่อการ
ส่งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีน 
2. เพื่อใหค้รูสามารถ
ออกแบบการจดัระบบ
การดแูลช่วยเหลือเพื่อ
การส่งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีนตามแนวทาง 
PDCA ได ้
3. เพื่อใหค้รูตระหนกั
ถึงความส าคญัของการ
ประสานความรว่มมือ
กบัผูป้กครองและ
บคุคลในชมุชน 
4. เพื่อใหค้รูสามารถ
ออกแบบการประสาน
ความรว่มมือกบัผูป้ก 
ครองและบคุคล 

1. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่อา่นใบกิจกรรม
สถานการณส์มมติ
เก่ียวกบันกัเรยีนที่มี
ปัญหาในหอ้งเรยีน และ
ระดมสมอง เพื่อหาวิธี
ช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บั
นกัเรียน พรอ้มทัง้เขียน
สรุปวิธีช่วยแกไ้ขปัญหา
นัน้ ลงในใบงาน  
2. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ สรา้งความเช่ือวา่
กลุม่ของเขาจะตอ้งท า
กิจกรรมนีส้  าเรจ็ 
3. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ไดร้ะดมสมอง และ
เขียนสรุปวิธีช่วยแกไ้ข
ปัญหาใหก้บันกัเรยีนลง
ในใบงาน  
4. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ไดอ้อกมาน าเสนอ
แนวทาง วิธีช่วยแกไ้ข 

1. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ไดอ้อกมาน าเสนอ
แนวทาง วิธีช่วยแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัแตงโม (เป็น
การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่มจาก
ความส าเร็จจากการ
กระท า) 
2. ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะใน
การแกไ้ขปัญหาใหก้บั
แตงโม พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจ
และชมเชยกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ตอนที่แตล่ะกลุม่
น าเสนอเสรจ็ (เป็นการ
รับรู้ความสามารถร่วม
ของกลุ่มจากการใช้
ค าพูดชักจูง) 
3. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ชมวีดีทศัน ์5: การ
สรา้งมนษุยส์มัพนัธ ์ชมวีดี
ทศัน ์6: สมัพนัธข์อง 
โรงเรยีน ชมุชน และ
ผูป้กครอง  

กิจกรรมจดบันทกึ 
ลงสมุดบันทกึ PDCA 
1. ผูเ้ขา้รว่มวางแผน
ปฏิบตัิงาน เรื่อง แนว
ทางการจดัระบบการ
ดแูลช่วยเหลือเพื่อการ
ส่งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีน กบัแนวทางการ
ประสานความรว่มมือ
กบัผูป้กครองและ
บคุคลในชมุชน
(กระบวนการคิด) (เป็น
การปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง P) 
2. ผูเ้ขา้รว่มปฏิบตัิงาน
ตามแผน ตามที่ตน
วางแผนไว ้โดยลอง
เขียนแนวทางการ
จดัระบบการดแูล
ช่วยเหลือเพื่อการ
ส่งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีน กบัแนวทางการ
ประสานความรว่มมือ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

ในชมุชน ตามแนวทาง 
PDCA ได ้
5. เพื่อใหค้รูเกิดการ
รบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่ 

ปัญหาใหก้บัแตงโม 
5. ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะ
ในแกไ้ขปัญหาใหก้บั
แตงโม พรอ้มทัง้ให้
ก าลงัใจและชมเชยกลุ่ม
ครูทัง้ 4 กลุ่ม ตอนที่แต่
ละกลุม่น าเสนอเสรจ็ 
6. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ชมวีดีทศัน ์5: การ
สรา้งมนษุยส์มัพนัธ ์ชมวี
ดีทศัน ์6: สมัพนัธข์อง 
โรงเรยีน ชมุชน และ
ผูป้กครอง และชมวีดี
ทศัน ์7: ชมุชนเป็นสขุ 
และสมาชิกครูช่วยกนั
สะทอ้นความคิดเก่ียวกบั
สิ่งที่ไดเ้รยีนรูจ้ากการชม
วีดีทศัน ์
7. ผูว้ิจยัอธิบายเนือ้หา 
เรื่อง มนษุยสมัพนัธ ์ซึง่
ในระหวา่งการอธิบาย
เนือ้หานัน้ ผูว้ิจยัจะ
สอบถามสมาชิกครู 
เพื่อใหส้มาชิกครูรว่ม
อภิปรายดว้ยกนัเป็น
ระยะๆ 
8. สมาชิกครูทกุคน คิด
วิธีเชิญชวนผูป้กครอง  

และชมวีดีทศัน ์7: ชมุชน
เป็นสขุ (เป็นการรับรู้
ความสามารถร่วมของ
กลุ่มจากการได้เหน็
ประสบการณข์องผู้อ่ืน/
กลุ่มอ่ืน) 

กบัผูป้กครองและ
บคุคลในชมุชน ลงใน
กระดาษรา่ง(ซอ้มการ
เขียน โดยเขียนใหค้รบ 
PDCA ในเรื่องการ
จดัระบบการดแูล
ช่วยเหลือเพื่อการ
ส่งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีน กบัการประสาน
ความรว่มมือกบั
ผูป้กครองและบคุคลใน
ชมุชน) (เป็นการ
ปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง D) 
3. ผูเ้ขา้รว่มตรวจสอบ 
แนวทางการจดัระบบ
การดแูลช่วยเหลือเพื่อ
การส่งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีน  กบัแนวทางการ
ประสานความรว่มมือ
กบัผูป้กครองและ
บคุคลในชมุชน ที่ตน
เขียนเอาไวใ้นกระดาษ
รา่ง (เป็นการปฏิบัติ 
งานตามแนวทาง C) 
4. ผูเ้ขา้รว่มด าเนินการ
ใหเ้หมาะสม โดยน า
แนวทางการจดัระบบ
การดแูลช่วยเหลือ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

 มารว่มเสวนา เรื่อง การ
เฝา้ระวงั สอดส่อง ดแูล
บตุรหลานของตน พรอ้ม
ทัง้เขียนวิธีเชิญชวนนัน้ 
ลงในใบงาน 

 เพื่อการส่งเสรมิและ
พฒันาผูเ้รยีน กบั
แนวทางการประสาน
ความรว่มมือกบั
ผูป้กครองและบคุคลใน
ชมุชน ที่ตนเขียนเอาไว้
ในกระดาษรา่ง จดลง
ในสมดุบนัทึก PDCA 
ของตวัเองใหถ้กูตอ้ง
ตามแนวทาง PDCA 
(เป็นการปฏิบัตงิาน
ตามแนวทาง A) 

5. สถานศึกษากับ
ชุมชน (3 ช้ัวโมง) 
1. เพื่อใหค้รูตระหนกั
ถึงความส าคญัของการ
รว่มปฏิบตัิงานวิชาการ
ของสถานศกึษา 
2. เพื่อใหค้รูสามารถ
ออกแบบการรว่ม
ปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศกึษา ตาม
แนวทาง PDCA ได ้
3. เพื่อใหค้รูเกิดการ
รบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่ 

1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกกลุม่
ครูทัง้ 4 กลุ่ม สรา้งแผ่น
ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวน
ใหผู้ส้นใจมารว่มงาน
วิชาการของวิทยาลยั 
และระดมสมอง เพื่อคิด
รูปแบบของแผ่น
ประชาสมัพนัธ ์พรอ้มทัง้
สรา้งแผ่นประชาสมัพนัธ์
ของวิทยาลยั โดยใช้
โปรแกรมจาก 
COMPUTER 
2. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ สรา้งความเช่ือวา่
กลุม่ของเขาจะตอ้งท า
กิจกรรมนีส้  าเรจ็ 

1. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ น าแผ่นระชาสมัพนัธ์
ของกลุม่ตนที่สรา้งเสรจ็
แลว้ ไปเผยแพรล่งในสื่อ
สงัคมออนไลน ์เพื่อเป็นการ
เชิญชวนใหผู้ส้นใจมารว่ม
งานวิชาการของวิทยาลยั 
(เป็นการรับรู้ความ 
สามารถร่วมของกลุ่ม
จากความส าเร็จจากการ
กระท า) 
2. ผูว้ิจยัตรวจสอบแผ่น
ประชาสมัพนัธบ์นสื่อสงัคม
ออนไลน ์และใหข้อ้ 
เสนอแนะ พรอ้มทัง้ให้
ก าลงัใจและชมเชยกลุ่มครู
ทัง้ 4 กลุม่ (เป็นการรับรู้ 

กิจกรรมจดบันทกึ 
ลงสมุดบันทกึ PDCA 
1. ผูเ้ขา้รว่มวางแผน
ปฏิบตัิงาน เรื่อง แนว
ทางการรว่มปฏิบตัิงาน
วิชาการของสถาน 
ศกึษา (กระบวนการ
คิด) (เป็นการปฏิบัติ 
งานตามแนวทาง P) 
2. ผูเ้ขา้รว่มปฏิบตัิงาน
ตามแผน ตามที่ตน
วางแผนไว ้โดยลอง
เขียนแนวทางการรว่ม
ปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศกึษา ลงใน
กระดาษรา่ง (ซอ้มการ
เขียน โดยเขียนใหค้รบ 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

 3. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ไดร้ะดมสมอง และ
คิดรูปแบบของแผ่น
ประชาสมัพนัธ ์พรอ้มทัง้
สรา้งแผ่นประชาสมัพนัธ์
ของวิทยาลยั  
4. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ น าแผ่นระชา
สมัพนัธข์องกลุ่มตนที่
สรา้งเสรจ็แลว้ ไปเผย 
แพรล่งในสื่อสงัคมออน 
ไลน ์เพื่อเป็นการเชิญ
ชวนใหผู้ส้นใจมารว่ม
งานวิชาการของ
วิทยาลยั  
5. ผูว้ิจยัตรวจสอบแผ่น
ประชาสมัพนัธบ์นสื่อ
สงัคมออนไลน ์และให้
ขอ้เสนอแนะ พรอ้มทัง้ให้
ก าลงัใจและชมเชยกลุ่ม
ครูทัง้ 4 กลุ่ม 

ความสามารถร่วมของ
กลุ่มจากการใช้ค าพูดชัก
จูง) 

PDCA ในเรื่องการรว่ม
ปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศกึษา) (เป็นการ
ปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง D) 
3. ผูเ้ขา้รว่มตรวจสอบ 
แนวทางการรว่ม
ปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศกึษา ที่ตนเขียน
เอาไวใ้นกระดาษรา่ง 
(เป็นการปฏิบัตงิาน
ตามแนวทาง C)  
4. ผูเ้ขา้รว่มด าเนินการ
ใหเ้หมาะสม โดยน า
แนวทางการรว่ม
ปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศกึษา ที่ตนเขียน
เอาไวใ้นกระดาษรา่ง 
จดลงในสมดุบนัทกึ 
PDCA ของตวัเองให้
ถกูตอ้งตามแนวทาง 
PDCA (เป็นการ
ปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง A) 

6. ถอดบทเรียนจาก
กิจกรรมทัง้หมด 
(3 ช่ัวโมง) 
1. เพื่อใหค้รูตระหนกั
ถึงความส าคญัของการ 

1. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ ระดมสมอง เพื่อ
ถอดบทเรยีนจาก 
กิจกรรมที่ผ่านมาทัง้ 
หมดในรูปแบบของ 

1. ตวัแทนของสมาชิกกลุ่ม
ครูทัง้ 4 กลุ่ม ไดอ้อกมา
น าเสนอแผนที่ความคิด
ของกลุม่ตน (เป็นการรับรู้
ความสามารถร่วมของ 

กิจกรรมจดบันทกึ 
ลงสมุดบันทกึ PDCA 
1. ผูเ้ขา้รว่มวางแผน
ปฏิบตัิงาน เรื่อง แนว
ทางการพฒันาตนเอง 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

พฒันาตนเองและการ
พฒันาวิชาชีพ 
2. เพื่อใหค้รูสามารถ
ออกแบบการพฒันา
ตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ ตามแนวทาง 
PDCA ได ้
3. เพื่อใหค้รูสามารถ
ถอดบทเรยีนจาก
กิจกรรมทัง้หมด 
ออกมาเป็นแผนที่
ความคิดได ้
4. เพื่อใหผู้เ้ขา้ 
รว่มโปรแกรมสามารถ
สะทอ้นคิดหรอืสรุป
ประโยชนข์องการ
พฒันาผลการ
ปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษาได ้
5. เพื่อใหค้รูเกิดการ
รบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่ 

1) การพฒันาการจดัการ
เรยีนรู ้2) การพฒันาการ
จดัระบบการดแูลช่วย 
เหลือเพื่อการส่งเสรมิ
และพฒันาผูเ้รยีน 3) 
การพฒันาการรว่ม
ปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศกึษา 4) การ
พฒันาการประสาน
ความรว่มมือกบั
ผูป้กครองและบคุคลใน
ชมุชน และ 5)การ
พฒันาการปฏิบตัิ 
งานตามภาระอื่นๆที่
ไดร้บัมอบหมาย โดย
บทเรยีนจากกิจกรรมที่
ไดน้ัน้ จะเป็นวิธีพฒันาที่
ครูตอ้งสามารถปฏิบตัิได้
จรงิ จากนัน้สมาชิกกลุ่ม
ครูทัง้ 4 กลุ่ม น าวิธี
พฒันาที่ไดจ้ากการถอด
บทเรยีนมาสรา้งเป็น
แผนที่ความคิด 
2. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 
กลุม่ สรา้งความเช่ือวา่
กลุม่ของเขาจะตอ้งท า
กิจกรรมนีส้  าเรจ็ 
3. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4  

กลุ่มจากความส าเร็จจาก
การกระท า) 
2. ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะ 
พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจและ
ชมเชยกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ 
ตอนที่แตล่ะกลุ่มน าเสนอ
เสรจ็ (เป็นการรับรู้
ความสามารถร่วมของ
กลุ่มจากการใช้ค าพูดชัก
จูง) 

และการพฒันาวิชาชีพ
(กระบวนการคิด) 
(เป็นการปฏิบัตงิาน
ตามแนวทาง P)  
2. ผูเ้ขา้รว่มปฏิบตัิงาน
ตามแผน ตามที่ตน
วางแผนไว ้โดยลอง
เขียนแนวทางการ
พฒันาตนเองและการ
พฒันาวิชาชีพ ลงใน
กระดาษรา่ง (ซอ้มการ
เขียน โดยเขียนใหค้รบ 
PDCA ในเรื่องการ
พฒันาตนเองและการ
พฒันาวิชาชีพ) (เป็น
การปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง D) 
3. ผูเ้ขา้รว่มตรวจสอบ 
แนวทางการพฒันา
ตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ ที่ตนเขียน
เอาไวใ้นกระดาษรา่ง 
(เป็นการปฏิบัตงิาน
ตามแนวทาง C)  
4. ผูเ้ขา้รว่มด าเนินการ
ใหเ้หมาะสม โดยน า
แนวทางการพฒันา
ตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ ที่ตนเขียน 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

 กลุม่ ไดร้ะดมสมอง
พรอ้มทัง้สรา้งแผนที่
ความคิด 
4. ตวัแทนของสมาชิก
กลุม่ครูทัง้ 4 กลุ่ม ได้
ออกมาน าเสนอแผนที่
ความคิดของกลุ่มตน 
5. ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะ 
พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจและ
ชมเชยกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่
ตอนที่แตล่ะกลุ่ม
น าเสนอเสรจ็ 

 เอาไวใ้นกระดาษรา่ง 
จดลงในสมดุบนัทกึ 
PDCA ของตวัเองให้
ถกูตอ้งตามแนวทาง 
PDCA (เป็นการ
ปฏิบัตงิานตาม
แนวทาง A) 

7. กิจกรรมหลังจาก
ปฏิบัตงิานจริงแล้ว 2 
เดอืน (1 ช่ัวโมง 30 
นาท)ี 
1. เพื่อใหค้รูสามารถ
ตรวจสอบ ผลลพัธข์อง
การปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA ของ
ตน ตามแนวทาง 
PDCA ได ้

1. สมาชิกครูกลุ่มทดลอง 
บนัทกึผลลพัธข์องตนที่
ไดจ้ากการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA ที่
ผ่านมาเป็นระยะเวลา 2 
เดือน ลงในแบบบนัทกึ
ผลลพัธ ์

 ด าเนินกิจกรรมบนัทกึ
ผลลพัธข์องตนที่ไดจ้าก
การปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA ซึง่
หวัขอ้เรื่องที่บนัทกึ
ประกอบดว้ย  
- การจดัการเรียนรู ้ 
- การจดัระบบการดแูล
ช่วยเหลือเพื่อการ
ส่งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีน  
- การรว่มปฏิบตัิงาน
วิชาการของ
สถานศกึษา  
- การประสานความ
รว่มมือกบัผูป้กครอง 
 



  99 

ตาราง 12 (ตอ่) 

กิจกรรม 
และวัตถุประสงค ์

การด าเนินกิจกรรม 
19.30 ช่ัวโมง 

(เป็นเวลา 4 วัน) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในกิจกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ร่วมของกลุ่ม 

การปฏิบัตงิาน 
ตามแนวทาง PDCA 

   และบคุคลในชมุชน  
- การพฒันาตนเองและ
การพฒันาวิชาชีพ  
- การปฏิบตัิงานตาม
ภาระอื่นๆที่ไดร้บั
มอบหมาย 

เมื่อเสร็จกิจกรรมทีท่ า 3 วัน หลังจากน้ันจะใช้ระยะเวลา 2 เดอืน 
     ในระยะเวลา 2 เดือนนี ้กลุม่ทดลองจะน าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ที่ตนเองจดบนัทกึในสมดุ
บนัทกึ PDCA ของตน น าไปปฏิบตัิงานจรงิในสถานการณก์ารท างานของตนจรงิๆในช่วงระยะเวลา 2 เดือน 
ซึง่ในช่วงระยะ 2 เดือนนี ้ในขัน้ C-Check (การตรวจสอบ) นัน้ กลุม่ทดลองจะตรวจสอบไดแ้ลว้วา่ การ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ของตนที่บนัทกึลงในสมดุบนัทกึนัน้ จะมีผลลพัทอ์อกมาเป็นเช่นไร 
     1) ผลลพัธต์ ่ากวา่เปา้หมาย 
     ถา้สมาชิกในกลุม่ทดลองไดผ้ลลพัธต์  ่ากวา่เป้าหมาย สมาชิกนัน้ตอ้งมีการทบทวนการปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA ของตน แลว้ดวูา่สิ่งที่ยงัคงเป็นปัญหาอยู่นัน้ มีสิ่งใดที่แกไ้ขได ้ก็ใหแ้กไ้ขตามวงจร PDCA ที่
ตอ้งแกไ้ข โดยเขียนสิ่งที่ตอ้งแกไ้ขในแบบบนัทกึผลลพัธ ์เช่น ผิดพลาดขัน้วางแผน (P) ก็เขียนการแกไ้ขตัง้แต่
ขัน้วางแผน แลว้เขียนการแกไ้ขตอ่ในล าดบัของ DCA ที่เหลือ หรือ ผิดพลาดขัน้ปฏิบตัิ (D) ก็เขียนการแกไ้ข
ตัง้แตข่ัน้ปฏิบตัิ (D) นัน้ โดยไม่ตอ้งกลบัไปเขียนแกไ้ขในขัน้วางแผน (P) อีก แลว้เขียนการแกไ้ขตอ่ในล าดบั
ของ CA ที่เหลือ  
     2) ผลลพัธไ์ดต้รงตามเปา้หมาย 
     ถา้สมาชิกในกลุม่ทดลองไดผ้ลลพัธต์รงตามเปา้หมาย สมาชิกนัน้ตอ้งทบทวนดวูา่ไดมี้การปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA ดีแลว้หรอืไม่ ถา้ดีแลว้แสดงวา่การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA นีถ้กูตอ้งและควรก าหนด
เป็นวิธีการปฏิบตัิงานมาตรฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการปฏิบตัิงานอื่นๆที่เหมือนๆกนัตอ่ไป 
     3) ผลลพัธด์ีกวา่เปา้หมาย  
     ถา้สมาชิกในกลุม่ทดลองไดผ้ลลพัธด์ีกวา่เปา้หมาย สมาชิกนัน้ตอ้งมีการทบทวนถึงการก าหนดเปา้หมาย
วา่ต ่าไปหรอืไม่ ตอ้งปรบัเปา้หมายใหส้งูกวา่เดิมหรอืไม่ ผลลพัธเ์หนือกวา่เปา้หมายจากปัจจยัภายนอกอื่นๆ
หรอืไม่ดว้ย 
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โดยโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน มีรายละเอียด
ของกิจกรรมในโปรแกรม ดงันี ้

1) แนวคิดส าคญั 
แนวคิดส าคัญของกิจกรรม 1 ประกอบด้วย แนวคิดการปฏิบัติงานตาม

แนวทาง PDCA และแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ที่ใชใ้นโปรแกรมพฒันาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

แนวคิดส าคัญของกิจกรรม 2 ประกอบดว้ย นิยามของการปฏิบตัิงานตาม
ภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งเป็นการปฏิบตัิงานเพื่อใหว้ิทยาลยัด าเนินการอย่างเป็นระบบ และ
สามารถบรรลพุนัธกิจของวิทยาลยัได ้

แนวคิดส าคญัของกิจกรรม 3 ประกอบดว้ย นิยามของการจัดการเรียนรู ้ซึ่ง
เป็นการปฏิบตัิงานเพื่อใหน้กัเรยีนในวิทยาลยัจบการศกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน า
ความรูจ้ากการศกึษาไปตอ่ยอดในการประกอบอาชีพ และเป็นที่ตอ้งการของสถานประกอบการ 

แนวคิดส าคญัของกิจกรรม 4 ประกอบดว้ย นิยามของการจดัระบบการดูแล
ช่วยเหลือเพ่ือการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน ซึง่เป็นการปฏิบตัิงานเพื่อพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบคุคล
ที่มีคณุภาพทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคณุธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่
เป็นสขุตามที่สงัคมมุ่งหวงัโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา และนิยามของการประสานความ
รว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน ซึ่งเป็นการปฏิบตัิงานเพื่อสรา้งการรบัรูใ้หผู้ป้กครองและ
ชุมชนรบัรูถ้ึงความส าคญัและความจ าเป็นที่จะตอ้งพฒันานกัเรียนร่วมกนักบัสถานศึกษา พรอ้ม
ทั้งสรา้งแรงบันดาลใจใหผู้้ปกครองและชุมชนในการหาวิธีร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
นกัเรยีนรว่มกบัสถานศกึษา 

แนวคิดส าคัญของกิจกรรม 5 ประกอบดว้ย นิยามของการร่วมปฏิบัติงาน
วิชาการของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมใหว้ิทยาลัยมีความเขม้แข็งในการ
บริหารจัดการ สามารถพฒันาหลกัสตูร และกระบวนการเรียนรูต้ลอดจนการวดัผล ประเมินผล 
รวมทั้งวัดปัจจัย เกือ้หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทอ้งถิ่นไดอ้ย่างมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ  

แนวคิดส าคญัของกิจกรรม 6 ประกอบดว้ย นิยามของการพฒันาตนเองและ
การพฒันาวิชาชีพ ซึง่เป็นการปฏิบตัิงานเพื่อสง่เสรมิใหต้นเองมีศกัยภาพ พรอ้มที่จะเป็นผูถ้่ายทอด
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องคค์วามรูใ้หก้บันกัเรียนและวิทยาลยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัช่วยใหต้นเองและวิทยาลยั
บรรลถุึงวตัถปุระสงคไ์ดร้ว่มกนั และการถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด ซึง่เป็นสิ่งที่สง่เสรมิใหค้รู
ไดต้ระหนกัถึงการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของตน ว่าเป็นสิ่งที่จ  าเป็นและส าคญั เกิดผลกระทบตอ่
ผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งนักเรียน วิทยาลัย และชุมชน ซึ่งครูทุกคนตอ้งปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
สถานศกึษาใหมี้ปะสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

แนวคิดส าคัญของกิจกรรม 7 ประกอบดว้ย การด าเนินการหลงัจากสิน้สดุ
การด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 2 เดือน 

2) หวัขอ้เนือ้หา 
หวัขอ้เนือ้หาของกิจกรรมในโปรแกรมเช่ือมโยงกับแนวคิดส าคญัของแต่ละ

กิจกรรม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
หัวขอ้เนือ้หาของกิจกรรม 1 คือ การสรา้งความเขา้ใจในวัตถุประสงคข์อง

โปรแกรม และรูปแบบกิจกรรมของโปรแกรม และใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ รวมถึงสง่เสรมิความรูส้กึเป็นทีมและ
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

หวัขอ้เนือ้หาของกิจกรรม 2 คือ การสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัของ
การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้ับมอบหมาย และพัฒนาความสามารถในการ
ออกแบบการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถึงสง่เสรมิการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่ 

หวัขอ้เนือ้หาของกิจกรรม 3 คือ การสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัของ
การจดัการเรียนรู ้และพฒันาความสามารถออกแบบการจดัการเรียนรูข้องตนเอง รวมถึงส่งเสริม
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

หวัขอ้เนือ้หาของกิจกรรม 4 คือ การสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัของ
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาความสามารถ
ออกแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การสรา้งความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน และ
พฒันาความสามารถออกแบบการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน รวมถึง
สง่เสรมิการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
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หวัขอ้เนือ้หาของกิจกรรม 5 คือ การสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัของ
การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา และพฒันาความสามารถออกแบบการรว่มปฏิบตัิงาน
วิชาการของสถานศกึษา รวมถึงสง่เสรมิการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

หวัขอ้เนือ้หาของกิจกรรม 6 คือ การสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัของ
การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และพฒันาความสามารถออกแบบการพฒันาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ การสรา้งความสามารถในการถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมดออกมาเป็น
แผนที่ความคิด สามารถสะทอ้นความคิดหรือสรุปประโยชนข์องการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศกึษา รวมถึงสง่เสรมิการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

หวัขอ้เนือ้หาของกิจกรรม 7 คือ การตรวจสอบผลลพัธข์องการปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA 

3) วตัถปุระสงค ์
วัตถุประสงคข์องกิจกรรมในโปรแกรมเช่ือมโยงกับหัวขอ้เนือ้หาของแต่ละ

กิจกรรม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
วตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 1 คือ เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเขา้ใจวตัถปุระสงค์

ของโปรแกรม และรูปแบบกิจกรรมของโปรแกรม เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม และเพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดการสรา้งความรูส้กึความเป็นทีม และเกิดการรบัรูค้วามสามารถของกลุม่ 

วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 2 คือ เพื่อใหค้รูตระหนักถึงความส าคญัของการ
ปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการปฏิบตัิงานตามภาระ
อื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายของตนเอง ตามแนวทาง PDCA ได ้และเพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่ 

วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 3 คือ เพื่อใหค้รูตระหนักถึงความส าคญัของการ
จดัการเรียนรู ้เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการจดัการเรียนรูข้องตนเอง ตามแนวทาง PDCA ได ้และ
เพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 4 คือ เพื่อใหค้รูตระหนักถึงความส าคญัของการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการ
จดัระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน ตามแนวทาง PDCA ได ้เพื่อใหค้รู
ตระหนกัถึงความส าคญัของการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน เพื่อใหค้รู
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สามารถออกแบบการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน ตามแนวทาง PDCA 
ได ้และเพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 5 คือ เพื่อใหค้รูตระหนักถึงความส าคญัของการ
รว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศกึษา ตามแนวทาง PDCA ได ้และเพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 6 คือ เพื่อใหค้รูตระหนักถึงความส าคญัของการ
พฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการพฒันาตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ ตามแนวทาง PDCA ได ้เพื่อใหค้รูสามารถถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด ออกมาเป็น
แผนที่ความคิดได ้เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมสามารถสะทอ้นความคิดหรือสรุปประโยชนข์องการ
พฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาได ้และเพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของ
กลุม่ 

วตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 7 คือ เพื่อใหค้รูสามารถตรวจสอบผลลพัธข์องการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ของตน ตามแนวทาง PDCA ได ้

4) ระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินกิจกรรม 1 2 3 4 5 และ 6 จะใชเ้วลากิจกรรมละ

ประมาณ 3 ชั่วโมง ส่วนระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินกิจกรรม 7 คือ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
รวมเวลาทัง้หมดที่ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมในโปรแกรมนีค้ือประมาณ 19 ชั่วโมง 30 นาที 

5) ขัน้ตอนของกิจกรรม 
ขัน้ตอนของกิจกรรมในโปรแกรมจะประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้เริ่มตน้ 

ขัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
ขัน้เริ่มตน้ของกิจกรรมในโปรแกรมจะเป็นการชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม

ในครัง้นัน้ๆ และการจดักลุม่ครูเพื่อด าเนินกิจกรรม  
ขัน้ด าเนินการของกิจกรรมในโปรแกรมจะเป็นการด าเนินกิจกรรมตามหวัขอ้

เนือ้หารูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาที่ไดก้ าหนดไว ้พรอ้มทัง้ระบสุื่อ/อปุกรณท์ี่ใชใ้นแต่ละขัน้ตอน
ของกิจกรรม 

ขัน้สรุปจะเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสะทอ้นความคิดเก่ียวกบั
สิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรม และสรุปความส าคญัของกิจกรรมแต่ละครัง้ ซึง่ในกิจกรรม 6 
จะเพิ่มการสรุปภาพรวมและความส าคญัของการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาทัง้ 6 
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ดา้น และตอบค าถามขอ้สงสยัของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม ส าหรบักิจกรรมสดุทา้ย คือ กิจกรรม 7 เป็น
การด าเนินกิจกรรมบนัทกึผลลพัธข์องตนที่ไดจ้ากการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 

6) สื่อ/อปุกรณท์ี่ใช ้
สื่อ/อปุกรณท์ี่ใชใ้นโปรแกรมจะประกอบดว้ยใบความรู ้ใบกิจกรรม ใบงาน วี

ดีทัศน์ สมุดบันทึกPDCA และแบบบันทึกผลลัพธ์ การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

ใบความรู ้3 ใบ ไดแ้ก่ ใบความรู ้1 การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ใบ
ความรู ้2 การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ และใบความรู ้3 มนษุยสมัพนัธ ์

ใบกิจกรรม 5 ใบ ไดแ้ก่ ใบกิจกรรม 1 สรา้งโดมิโน ใบกิจกรรม 2 ครูที่เป็น
แบบอย่างในวิทยาลัย ใบกิจกรรม 3 นิทาน เรื่อง ครูแนนโน๊ะ ใบกิจกรรม 4 เรื่อง ขันติ และใบ
กิจกรรม 5 ช่วยแตงโมดว้ย 

ใบงาน 5 ใบ ไดแ้ก่ ใบงาน 1 วิธีแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่ดีของครูแนนโน๊ะ ใบงาน 
2 วิธีช่วยแกปั้ญหาใหก้ับแตงโม ใบงาน 3 วิธีการสรา้งความร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลใน
ชมุชน ใบงานที่ 4 แผ่นประชาสมัพนัธท์ี่สมบรูณ ์และใบงานที่ 5 แผนที่ความคิด Mind Mapping 

วีดีทศัน ์7 เรื่อง ไดแ้ก่ วีดีทศัน ์1 ครูที่ท  าทุกอย่างดว้ยหวัใจ วีดีทศัน ์2 ร่วม
ดว้ยช่วยกันวีดีทัศน์ 3 สอนอย่างไรใหเ้ด็กมีความสุข ครูแบบไหนวัยรุ่นชอบ วีดีทัศน์ 4  Team 
teaching วีดีทศัน ์5 การสรา้งมนษุยส์มัพนัธ ์วีดีทศัน ์6 สมัพนัธข์อง โรงเรยีน ชมุชน และผูป้กครอง 
และวีดีทศัน ์7 ชมุชนเป็นสขุ 

สมดุบนัทึก PDCA เป็นสมดุบนัทึกที่ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งด าเนินกิจกรรมจดบนัทึก
ลงสมดุบนัทกึ PDCA ในกิจกรรม 2 3 4 5 และ 6 

แบบบันทึกผลลัพธ์ การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA เป็นแบบบันทึกที่
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งด าเนินกิจกรรมจดบนัทึกลงแบบบนัทึกผลลพัธ ์การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
ในกิจกรรม 7 

7) การประเมินผลกิจกรรม 
การประเมินผลกิจกรรมจะเชื่อมโยงกบัวตัถปุระสงคข์องแตล่ะกิจกรรม ดงันี ้
กิจกรรม 1 ประเมินผลกิจกรรมจากการสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกครู และวดัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA จากกิจกรรมฝึกการท า PDCA เก่ียวกบั การ
จดัการเรียนการสอนใน 1 คาบ ของตน 
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กิจกรรม 2 3 4 5 และ 6 ประเมินผลกิจกรรมจากใบงาน ใบกิจกรรม สมุด
บนัทกึ PDCA และการสงัเกตพฤติกรรม และการมีสว่นรว่มของสมาชิกครู 

กิจกรรม 7 ประเมินผลกิจกรรมจากแบบบนัทึกผลลพัธ ์การปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA 

3. ผลการตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่
ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็น
ฐาน 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่เป็นฐาน ดงันี ้

3.1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาและความเหมาะสมของโปรแกรม 
ผูว้ิจยัตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาและความเหมาะสมของโปรแกรมในประเด็น

ต่างๆ พบว่า ค่าดชันี IOC ของประเด็นต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่เป็นฐาน ผ่านเกณฑป์ระเมินทกุประเด็น ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งของความเป็นมาและ
ความส าคญัของโปรแกรมกบัวตัถปุระสงคข์องโปรแกรม ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถปุระสงคข์อง
โปรแกรมกับกรอบแนวคิดของโปรแกรม ความสอดคลอ้งของกรอบแนวคิดของโปรแกรมกับ
กิจกรรมในโปรแกรม ความครอบคลุมของเนือ้หาสาระในโปรแกรม ความเหมาะสมของหัวขอ้
เนือ้หา วตัถปุระสงค ์ระยะเวลา ขัน้ตอนของกิจกรรม สื่อหรืออปุกรณท์ี่ใช ้และการประเมินผลของ
กิจกรรม 1 - 7 ความเหมาะสมของเนือ้หาสาระของใบความรู ้1 - 3 ความเหมาะสมของเนือ้หา
สาระของใบกิจกรรม 1 - 5 ความเหมาะสมของเนือ้หาสาระของใบงาน 1 - 5 ความเหมาะสมของ
เนือ้หาสาระในวีดีทศัน ์1 - 7 ความเหมาะสมของสมดุบนัทกึ PDCA และความเหมาะสมของแบบ
บนัทกึผลลพัธ ์การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA โดยค่าดชันี IOC อยู่ระหว่าง 0.66 -1.00 ผูว้ิจยั
แสดงคา่ดชันี IOC ไวใ้นตาราง 13  
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะหค์่าดชันี IOC ของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็น
ฐาน 
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คุณ
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ตงิ
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โปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัตงิานของครูอาชีวศึกษา ทีใ่ช้การปฏิบัตงิานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสร้าง
การรับรู้ความสามารถร่วมของกลุม่เป็นฐาน ในภาพรวม 
1. ความสอดคลอ้งของความ
เป็นมาและความส าคญัของ
โปรแกรม กบัวตัถปุระสงคข์อง
โปรแกรม 

1.00 

            

2. ความสอดคลอ้งระหวา่ง
วตัถปุระสงคข์องโปรแกรม กบั
กรอบแนวคิดของโปรแกรม 

1.00 

            

3. ความสอดคลอ้งของกรอบ
แนวคิดของโปรแกรม กบั
กิจกรรมในโปรแกรม 

1.00 

            

4. ความครอบคลมุของเนือ้หา
สาระในโปรแกรม 

1.00 
            

โปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัตงิานของครูอาชีวศึกษา ทีใ่ช้การปฏิบัตงิานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสร้าง
การรับรู้ความสามารถร่วมของกลุม่เป็นฐาน ในภาพรวม 
กิจกรรม 1: การปฐมนิเทศ 
ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
และการรบัรูค้วามสามารถของ
กลุม่ การสรา้งความรูส้กึความ
เป็นทีม 

 1.00 1.00 1.00 0.66 1.00 1.00       
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ตาราง 13 (ต่อ) 
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กิจกรรม 2: นอกจากการสอน 
ฉนัก็ท าได ้

 1.00 1.00 1.00 0.66 1.00 1.00       

กิจกรรม 3: สอนอย่างไร ใหเ้ด็ก
มีความสขุ 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       

กิจกรรม 4: นกัเรียนของฉนั  1.00 1.00 1.00 0.66 1.00 1.00       

กิจกรรม 5: สถานศกึษากบั
ชมุชน 

 1.00 1.00 1.00 0.66 1.00 1.00       

กิจกรรม 6: กิจกรรมถอด
บทเรยีนจากกิจกรรมทัง้หมด 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       

กิจกรรม 7: กิจกรรมหลงัจาก
ปฏิบตัิงานจรงิแลว้ 2 เดือน 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       

เนือ้หาสาระของใบความรู ้        1.00      

เนือ้หาสาระของใบกิจกรรม         1.00     

เนือ้หาสาระของใบงาน          1.00    

เนือ้หาสาระในวีดีทศัน ์           1.00   

สมดุบนัทกึ PDCA            1.00  

แบบบนัทกึผลลพัธ ์การ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 

            1.00 

 

ผูว้ิจัยสรุปขอ้เสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสมของโปรแกรมในประเด็นต่างๆ 
ตามที่ผูท้รงคณุวฒุิ 3 ท่าน ใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี ้
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ผูท้รงคณุวฒุิท่านที่ 1  
ประเด็นที่ 1: ถา้ปรบัปรุงชื่อวิจยัเป็น "ประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการ

ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถของกลุ่ม" จะชดัเจน
มากขึน้ 

ประเด็นที่  2: โดยภาพรวมดีแล้ว เพียงแต่เป็นห่วงเรื่องตัวแปรผลการ
ปฏิบัติงานของครู ที่นิยามว่าเป็นพฤติกรรมตามการรับรู ้ของตัวครูเอง ซึ่งอาจไม่ใช่ผลการ
ปฏิบตัิงานที่แทจ้ริงของครู การวดัผลการปฏิบตัิงานที่แทจ้ริงอาจใชเ้ครื่องมือในรูปแบบอื่น อนันี ้
ฝากไวค้ิดตอ่นะครบั 

ผูท้รงคณุวฒุิท่านที่ 2  
ประเด็นที่ 1: ในกิจกรรมที่ 2 เป็นการสรา้งใหค้รูตระหนักถึงงานอื่นที่ไดร้ับ

มอบหมาย น่าจะไวก้ิจกรรมหลงัจากดา้นอื่นๆ เพราะนิยามเราไวด้า้นสดุทา้ย   
ประเด็นที่ 2: กิจกรรมที่ 4 คาดว่าเป็นการรวมกนัของดา้นดแูลช่วยเหลือและ

การประสานความรว่มมือ แต่ถา้มีเวลาจะเพิ่มกิจกรรมก็ควรแยกออกจากกนัไปเลย ควรท าคนละ
กิจกรรม  

ผูท้รงคณุวฒุิท่านที่ 3  
ประเด็นที่ 1: ในกิจกรรมที่ 1 ขัน้ตอนของกิจกรรม ในขัน้ด าเนินการ ขอ้ที่ 7 

เรื่องการท ากิจกรรมกลุ่ม “ครูที่เป็นแบบอย่างในวิทยาลัย” ควรระบุว่าครูที่เป็นแบบอย่างใน
วิทยาลยั เป็นครูที่เป็นแบบอย่างในดา้นไหน และจะสามารถเอามาเป็นแบบอย่างในการพฒันาตวั
ครูอย่างไร 

ประเด็นที่ 2: ในกิจกรรมที่ 2 ขัน้ตอนของกิจกรรม ในขัน้ด าเนินการ ในการ
ด าเนินการขอ้ที่ 4 คือ สมาชิกกลุม่ออกน ามาเสนอแนวทาง วิธีแกไ้ขพฤติกรรมไม่ดีของครูแนนโน๊ะ
นัน้ ควรใหส้มาชิกกลุ่มแสดงบทบาทสมมติในแนวทางและวิธีแกไ้ขพฤติกรรมไม่ดีของครูแนนโน๊ะ
ใหเ้ห็นภาพที่ชดัเจน 

ประเด็นที่ 3: ในกิจกรรมที่ 2 ขัน้ตอนของกิจกรรม ในขัน้ด าเนินการ หลงัจาก
ด าเนินการขอ้ที่ 6 เสร็จแลว้ควรเพิ่มกิจกรรมใหค้รูช่วยกนัระดมสมองเก่ียวกบั วีดีทศัน ์1: ครูที่ท  า
ทกุอย่างดว้ยหวัใจ และวีดีทศัน ์2: รว่มดว้ยช่วยกนั 

ประเด็นที่ 4: ในกิจกรรมที่ 4 ขัน้ตอนของกิจกรรม ในขัน้ด าเนินการ ขอ้ที่ 1 
กิจกรรมในใบกิจกรรม 5: ช่วยแตงโมดว้ยนัน้ เนือ้หาของเด็กชายแตงโมที่จะน ามาเป็นสถานการณ์
สมมติเก่ียวกบันกัเรียนที่มีปัญหาในหอ้งเรียน เป็นเนือ้หาที่หนกัเกินไปและจะแกไ้ขไดค้่อนขา้งยาก 
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ควรเปลี่ยนสถานการณส์มมติ เป็นเรื่องที่ไม่หนกัและเป็นกระแสสงัคมในปัจจบุนั เช่น การถกูเพื่อน
บลูลี่ (Bullying) ในเรื่องตา่งๆ 

ประเด็นที่ 5:กิจกรรมที่ 5 ขัน้ตอนของกิจกรรม ในขัน้ด าเนินการ ขอ้ที่ 1 การ
สรา้งแผ่นประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนผูส้นใจมารว่มงานวิชาการ ควรเปลี่ยนจากเรื่องงานวิชาการ มา
เป็นการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรตา่งๆในวิทยาลยั เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผูว้ิจยัลงโปรแกรมกบักลุม่
ครู จะตรงกบัช่วงเวลาที่จะมีการจดังานวิชาการไดจ้รงิหรือไม่ ดงันัน้ควรใชเ้รื่องที่จะประชาสมัพนัธ์
ไดต้ลอดเวลา 

ผูว้ิจัยพิจารณาขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุิ และปรบัปรุงโปรแกรมพฒันาผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการ
รบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้น าโปรแกรม
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการ
เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐานไปใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
พิจารณาอีกครัง้ก่อนน าไปทดลองใช ้

3.2 ผลการทดลองใชโ้ปรแกรม 
ผลการทดลองใช ้(try out) โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา 

ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็น
ฐานกบัครูอาชีวศกึษาจ านวน 30 คน ซึง่เป็นกลุม่ครูอาชีวศกึษาที่มีคณุลกัษณะคลา้ยกบัตวัอย่างที่
จะใชใ้นการวิจยั พบวา่  

กิจกรรม 1: การปฐมนิเทศ กลุ่มครูไม่มั่นใจในวิธีการใชส้มดุบนัทึก PDCA ว่าจะ
จดบนัทึกอย่างไร กลวัจดบนัทึกผิด ผูว้ิจยัจึงตอ้งอธิบายอย่างละเอียดพรอ้มกบัการฝึกปฏิบตัิการ
จดบันทึกลงสมุดบันทึก PDCA ของกลุ่มครู  แล้วจึงบรรยายให้ความรู้ เ ก่ียวกับการรับรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่ม โดยตอ้งอธิบายให้ความรูแ้ละสรา้งความเข้าใจกับกลุ่มครูอย่าง
ละเอียด เนื่องจากเป็นความรูใ้หม่ที่กลุ่มครูไม่รูจ้กัมาก่อน จึงตอ้งยกตวัอย่างและรว่มอภิปรายกนั
โดยใชเ้วลาคอ่งขา้งนาน 

กิจกรรม 2: นอกจากการสอน ฉันก็ท าได ้ซึ่งเป็นการพฒันาการปฏิบตัิงานตาม
ภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย จากการท ากิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับแนวทางและ
วิธีแกไ้ขพฤติกรรมไม่ดีของครูแนนโน๊ะ กลุ่มครูใชเ้วลามากเนื่องจากตอ้งเตรียมตัวที่จะออกมา
แสดงบทบาทสมมตุิ เนื่องจากเรื่องของครูแนนโน๊ะนัน้มีหลายพฤติกรรมที่ตอ้งแกไ้ข  
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กิจกรรม 3: สอนอย่างไร ใหเ้ด็กมีความสขุ ซึ่งเป็นการพฒันาการจัดการเรียนรู ้
จากการท ากิจกรรมของใบกิจกรรม: เรื่องขนัติ กลุ่มครูตอ้งระดมสมองเลือกวิธีการสอน การสรา้ง
สื่อการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ในเนือ้หาเรื่อง ขนัติ พบว่า กลุ่มครูมีแนวทางวิธีการ
สอน การสรา้งสื่อการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลคลา้ยกนัท าใหข้าดทางเลือกที่มีความ
หลากหลายในวิธีการสอน การสรา้งสื่อการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

กิจกรรม 4: นกัเรยีนของฉนั ซึง่เป็นการพฒันาการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อ
การสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน และการพฒันาการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลใน
ชมุชน จากการท ากิจกรรมระดมสมอง เพื่อหาวิธีช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัแตงโม และการท ากิจกรรม
วิธีการสรา้งความร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน ในเรื่องการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล
นักศึกษาในวิทยาลยั ไม่ใหยุ้่งเก่ียวกับยาเสพติด พบว่ากลุ่มครูมีวิธีการคลา้ยกัน และบางกลุ่มก็
เสนอแนวทาง/วิธีการที่ไม่สามารถปฏิบตัิไดจ้รงิเพราะอาจเกิดอนัตรายได ้

กิจกรรม 5: สถานศึกษากับชุมชน ซึ่งเป็นการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา จากการท ากิจกรรมสรา้งแผ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆในวิทยาลัย เนื่องจาก
อุปกรณค์อมพิวเตอรพ์กพาของหลายกลุ่มไม่พรอ้มจึงตอ้งเปลี่ยนจากการใชค้อมพิวเตอรพ์กพา
เป็นการใชก้ารวาดลงในกระดาษแทนท าใหก้ิจกรรมนีไ้ม่สมบรูณ ์ 

กิจกรรม 6: ถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด ซึ่งเป็นการพฒันาตนเองและการ
พฒันาวิชาชีพ จากการท ากิจกรรมน าเสนอแผนที่ความคิดของกลุม่ครู พบวา่กิจกรรมนีก้ลุม่ครูรว่ม
ท ากิจกรรมไดผ้ลส าเรจ็ดี 

การชมวีดีทศัน ์ในกิจกรรมที่ 2 3 และ 4 จากการชมวีดีทศันใ์นกิจกรรมที่ 2 3 และ 
4 ครูส่วนใหญ่ช่ืนชอบและมีอารมณร์ว่มในการรบัชมวีดีทศันแ์ละรว่มอภิปรายแสดงความคิดเห็น
อย่างสรา้งสรรคเ์หมาะสม และทางวิทยาลยัไดข้อไฟลว์ีดีทศันเ์อาไวเ้พื่อน าไปใชป้ระโยชนต์่อไป 

ขอ้สงัเกตที่ไดเ้พื่อเตรยีมการทดลองจรงิในโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุ่มเป็นฐาน พบว่า สภาพแวดลอ้มของสถานที่ปฏิบตัิกิจกรรมเป็นหอ้งประชมุขนาดเล็ก 
โต๊ะกับเกา้อีไ้ม่เอือ้อ  านวยในการแบ่งกลุ่มใหเ้ป็นกลุ่มย่อยจ านวน 4 กลุ่ม จึงตอ้งรวมกลุ่มเป็น 2 
กลุ่ม ในการด าเนินการของกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงหอ้งประชมุนีอ้ยู่ติดกบัโรงอาหาร เม่ือถึงเวลา
พกัเบรคหรือเปลี่ยนคาบการเรียนของนกัเรียน นกัเรียนจะเดินผ่านโรงอาหารและนั่งเล่นส่งเสียงที่
ดงั รบกวนการปฏิบตัิกิจกรรมของกลุม่ครูอาชีวศกึษาท่ีอยู่ในหอ้งประชมุในบางเวลา อีกทัง้อปุกรณ์
ที่ใชข้ยายเสียงของจอมอนิเตอรเ์กิดปัญหาเสียงที่เบาเกินไป ท าใหเ้สียเวลาในการปรบัแกไ้ขไป
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เยอะและไม่สามารถแกไ้ขได ้ส่งผลต่อการรบัชมวิดีทศัของกลุ่มครูอาชีวศึกษาที่อาจไม่ค่อยไดย้ิน
บา้งในบางคน  

ผูว้ิจัยปรบัปรุงโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้าร
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน
ตามขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการทดลองใชก้่อนน าไปใชจ้รงิ โดยรายละเอียดของโปรแกรมพฒันาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐานที่จะน าไปใชจ้รงิ แสดงไวใ้น ภาคผนวก ง  

ผลการวิจัยระยะที ่2 การศึกษาประสทิธิผลของโปรแกรมพัฒนาผลการปฏบัิตงิานของครู
อาชีวศกึษา ทีใ่ช้การปฏบัิตงิานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู้
ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐาน แบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 1. ผลวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของตวัอย่างวิจยั และ 2. ผล
การทดสอบสมมติฐาน 

1. ผลวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของตวัอย่างวิจยั 
ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของตวัอย่างวิจยั โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ จ านวนและ

รอ้ยละ ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สังกัดแผนกวิชา และระยะเวลา
ปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 60.00 เช่นเดียวกับกลุ่ม
ควบคมุที่สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 73.33 กลุม่ทดลองมีอาย ุ25 - 34 ปี มากที่สดุ คิด
เป็นรอ้ยละ 73.33 รองลงมา คือ 35 - 44 ปี และ 45 ปี เป็นตน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 และรอ้ยละ 
6.67 เช่นเดียวกบักลุม่ควบคมุที่มีอาย ุ25 - 34 ปี มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 60.00 รองลงมา คือ 35 
- 44 ปี และ 45 ปี เป็นตน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 26.67 และรอ้ยละ 13.33 กลุม่ทดลองมีวฒุิการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรี มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 93.33 เช่นเดียวกบักลุม่ควบคมุที่มีวฒุิการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 กลุม่ทดลองเป็นครูในสงักดัแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 ช่างไฟฟ้า คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 ธุรกิจคา้ปลีก คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 ช่างยนต ์คิดเป็นรอ้ย
ละ 6.67 และการบญัชี คิดเป็นรอ้ยละ 6.67 ตามล าดบั สว่นกลุม่ควบคมุเป็นครูในสงักดัแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 การบญัชี คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 เทคนิคพืน้ฐาน คิดเป็น
รอ้ยละ 13.33 ช่างไฟฟ้า คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 ธุรกิจคา้
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ปลีก คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 และช่างยนต ์คิดเป็นรอ้ยละ 6.67 กลุม่ทดลองมีระยะเวลาปฏิบตัิงาน 2 
- 12 ปี มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 60.00 รองลงมา คือ 13 - 22 ปี และ 23 ปี เป็นตน้ไป คิดเป็นรอ้ย
ละ 26.67 และรอ้ยละ 13.33 เช่นเดียวกบักลุม่ควบคมุที่มีระยะเวลาปฏิบตัิงาน 2 - 12 ปี มากที่สดุ 
คิดเป็นรอ้ยละ 53.33 รองลงมา คือ 13 - 22 ปี และ 23 ปี เป็นตน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 40.00 และรอ้ย
ละ 6.67 ดงัแสดงไวใ้นตาราง 14  

ตาราง 14 จ านวน และรอ้ยละของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จ าแนกตามขอ้มลูทั่วไป 

ข้อมูล 
กลุ่มทดลอง (n=15)  กลุ่มควบคุม (n=15) 
n %  n % 

เพศ      
 ชาย 6 40.00  4 26.67 
 หญิง 9 60.00  11 73.33 

อายุ      
 25 - 34 ปี 11 73.33  9 60.00 
 35 - 44 ปี 3 20.00  4 26.67 
 45 ปี เป็นตน้ไป 1  6.67  2 13.33 

วุฒกิารศึกษา      
 ปรญิญาตร ี 14 93.33  15   100.00 
 ปรญิญาโท 1  6.67  0  0.00 

สังกัดแผนกวิชา      
 เทคนิคพืน้ฐาน 3 20.00  2 13.33 
 ช่างยนต ์ 1  6.67  1  6.67 
 ช่างไฟฟ้า 3 20.00  2 13.33 
 ช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 2 13.33  3 20.00 
 การบญัชี 1  6.67  3 20.00 
 คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 3 20.00  2 13.33 
 ธุรกิจคา้ปลีก 2 13.33  2 13.33 
ระยะเวลาปฏิบัตงิาน      
  3 - 12 ปี 9 60.00  8 53.33 
 13 - 22 ปี 4 26.67  6 40.00 
 23 ปี เป็นตน้ไป 2 13.33  1   6.67 
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2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผูว้ิจยัทดสอบสมมติฐานวิจยั โดยแบ่งเป็น 2 สว่น สว่นที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน

เก่ียวกบัประสิทธิผลของโปรแกรมที่มีต่อผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา และสว่นที่ 2 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมที่มีต่อการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่ม
เพื่อนครูอาชีวศกึษา 

ส่วนที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมที่มีต่อผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา  

สมมติฐานข้อที่ 1 ระยะหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่ม
ทดลองที่ไดร้ับโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ โปรแกรมพัฒนาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ผูว้ิจยัทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ดว้ยการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาโดยรวม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการ
ทดลอง (posttest) และหลงัการทดลอง 2 เดือน (follow up) และทดสอบนยัส าคญัทางสถิติดว้ย
การทดสอบทีแบบเป็นอิสระจากกนั (independent samples t-test) พบวา่ หลังการทดลอง กลุม่
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาเท่ากับ 4.31และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.13 (M = 4.31 , SD = 2.13) กลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศกึษาเท่ากบั 3.12 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 (M = 3.12 , SD = 0.46) 
เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t = 12.66 , p<.001) 
และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา
เท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 (M = 4.56 , SD = 0.98) กลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาเท่ากับ 3.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.65 (M = 3.17 , SD = 0.65) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบวา่ กลุม่ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 (t = 27.47 , p<.05) 
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เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนองคป์ระกอบรายดา้นของผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง (posttest) 
และหลงัการทดลอง 2 เดือน (follow up) และทดสอบนัยส าคัญทางสถิติดว้ยการทดสอบทีแบบ
เป็นอิสระจากกนั (independent samples t-test) พบวา่ 

1) ดา้นการจดัการเรียนรู ้หลังการทดลอง กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการจัดการเรียนรูเ้ท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46 (M = 4.73 , SD = 0.46) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษาดา้นการจดัการเรียนรูเ้ท่ากบั 3.00 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.00 (M = 3.00 
, SD = 0.00) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาดา้นการจดัการเรียนรูส้งูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .001 (t = 14.67 , p < .001) หลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการจดัการเรียนรูเ้ท่ากบั 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46 (M = 4.73 , SD = 0.46) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษาดา้นการจดัการเรียนรูเ้ท่ากบั 2.93 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.26 (M = 2.93 
, SD = 0.26) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาดา้นการจดัการเรียนรูส้งูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 (t = 13.27 , p < .01)  

2) ดา้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน หลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการจดัระบบ
การดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.49 (M = 4.33 , SD = 0.49) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษาดา้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนเท่ากับ 2.86 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 (M = 2.86 , SD = 0.35) เม่ือทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยพบวา่ กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาดา้นการจดัระบบ
การดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียนสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 (t = 9.44 , p < .05) และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียนเท่ากบั 4.60 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.51 (M = 4.60 , SD = 0.51) กลุม่ควบคมุ
มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาดา้นการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการ
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สง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียนเท่ากบั 3.20 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.41 (M = 3.20 , SD = 
0.41) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่ อการส่งเสริมและพัฒนา
ผูเ้รียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 8.28 , p < .05) 

3) ด้านการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา หลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศึกษาเท่ากบั 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 (M = 4.53 , SD = 0.52) กลุ่ม
ควบคมุมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาดา้นการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศึกษาเท่ากบั 3.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.26 (M = 3.07 , SD = 0.26) เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศึกษาดา้นการร่วมปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษาสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .001 (t = 9.84 , p < .001) และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ย
คะแนนผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
เท่ากับ 4.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 (M = 4.87 , SD = 0.35) กลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษาเท่ากบั 3.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00 (M = 3.00 , SD = 0.00) เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศึกษาดา้นการร่วมปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษาสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 (t = 20.55 , p < .01) 

4) ดา้นการประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน หลังการ
ทดลอง กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาดา้นการประสานความ
รว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชนเท่ากบั 4.47 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 (M 
= 4.47 , SD = 0.64) กลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการ
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเท่ากบั 2.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.26 (M = 2.93 , SD = 0.26) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบวา่ กลุม่ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง
และบุคคลในชุมชนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t = 8.61 , p < 
.001) และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษาดา้นการประสานความรว่มมือกับผูป้กครองและบคุคลในชมุชนเท่ากบั 4.60 และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 (M = 4.60 , SD = 0.51) ) กลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน
เท่ากบั 2.80 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 (M = 2.80 , SD = 0.41) เม่ือทดสอบความ
แตกตา่งของคา่เฉลี่ยพบวา่ กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาดา้น
การประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 10.65 , p < .05) 

5) ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ หลังการทดลอง กลุม่ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ
เท่ากับ 3.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 (M = 3.93 , SD = 0.70) กลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ
เท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 (M = 4.00 =, SD = 0.00) เม่ือทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษาดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพต ่ากว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .001 (t = 0.37 , p < .001) และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพเท่ากบั 
4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 (M = 4.27 , SD = 0.46) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
คะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพเท่ากบั 
4.00 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.00 (M = 4.00 , SD = 0.00) เม่ือทดสอบความแตกตา่ง
ของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการ
พฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 (t 
= 2.26 , p < .001) 

6) ดา้นการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย หลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่
ไดร้บัมอบหมายเท่ากับ 3.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 (M = 3.87 , SD = 0.74) 
กลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการปฏิบตัิงานตามภาระ
อื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายเท่ากับ 2.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 (M = 2.87 , SD = 
0.35) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 4.71 , p < .05) และหลังการทดลอง 2 เดือน 
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กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการปฏิบตัิงานตามภาระ
อื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายเท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 (M = 4.27 , SD = 
0.46) กลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการปฏิบตัิงานตาม
ภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายเท่ากบั 3.07 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.25 (M = 3.07 , SD 
= 0.25) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาดา้นการปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 8.84 , p < .01) 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลแสดงใหเ้ห็นว่าหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 
เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ในระยะหลงัการทดลอง ที่
กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาต ่ากว่ากลุม่ควบคมุ ผลวิจัยจึง
ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตาราง 15  

ตาราง 15 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา หลงัการทดลอง และ
หลงัการทดลอง 2 เดือน ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ตัวแปร ระยะเวลา 
กลุ่มทดลอง  
(n = 15) 

กลุ่มควบคุม  
(n = 15) t P 

M SD M SD 
ผลการปฏิบัตงิานของครู หลงัการทดลอง 4.31 2.13 3.12 0.46 12.66*** .000 
อาชีวศึกษา หลงัการทดลอง 

2 เดือน 
4.56 0.98 3.17 0.65 27.47* .015 

การจดัการเรยีนรู ้ หลงัการทดลอง 4.73 0.46 3.00 0.00 14.67*** .000 
 หลงัการทดลอง 

2 เดือน 
4.73 0.46 2.93 0.26 13.27** .002 

การจดัระบบการดแูล หลงัการทดลอง 4.33 0.49 2.86 0.35   9.44* .011 
ช่วยเหลือเพื่อการส่งเสรมิ
และพฒันาผูเ้รยีน 

หลงัการทดลอง 
2 เดือน 

4.60 0.51 3.20 0.41   8.28* .029 

การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการ หลงัการทดลอง 4.53 0.52 3.07 0.26   9.84*** .000 
วิชาการของสถานศกึษา หลงัการทดลอง 

2 เดือน 
4.87 0.35 3.00 0.00 20.55** .002 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ตัวแปร ระยะเวลา 
กลุ่มทดลอง  
(n = 15) 

กลุ่มควบคุม  
(n = 15) t P 

M SD M SD 
การประสานความรว่มมือ หลงัการทดลอง 4.47 0.64 2.93 0.26   8.61*** .000 
กบัผูป้กครองและบคุคลใน
ชมุชน 

หลงัการทดลอง 
2 เดือน 

4.60 0.51 2.80 0.41 10.65* .029 

การพฒันาตนเองและ หลงัการทดลอง 3.93 0.70 4.00 0.00  -0.37*** .000 
การพฒันาวิชาชีพ หลงัการทดลอง 

2 เดือน 
4.27 0.46 4.00 0.00   2.26*** .000 

การปฏิบตัิงานตามภาระ หลงัการทดลอง 3.87 0.74 2.87 0.35   4.71* .014 
อื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย หลงัการทดลอง 

2 เดือน 
4.27 0.46 3.07 0.25   8.84** .002 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

สมมติฐานข้อที่ 2 ระยะหลงัทดลองและหลงัการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองที่
ไดร้บัโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐานมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศกึษา สงูกวา่ก่อนการทดลอง 

ผูว้ิจยัทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 ดว้ยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 
2 เดือนของกลุ่มทดลอง ผูว้ิจยัทดสอบ Sphericity ความแปรปรวนของคะแนนผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศึกษา โดยผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าสถิติ Mauchly’s W = .570 และมีค่า Sig. = 
.026* ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตาราง 16  

ตาราง 16 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของคา่เฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
ของกลุม่ทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน ดว้ย
คา่สถิติ Mauchly’s W 
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ระยะ M SD Mauchly's W df Sig. 
ก่อนการทดลอง  3.12 .441 .570 2 .026* 
หลงัการทดลอง  4.31 .551    
หลงัการทดลอง 2 เดือน 4.56 .252    

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ ้า (One-Way Repeated 

Measures ANOVA) โดยทดสอบ Sphericity ความแปรปรวนของคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศึกษา ทัง้ 3 ระยะ เพื่อทดสอบระดบัความสมัพนัธแ์ละความแปรปรวนของการวดัแต่ละครัง้ 
(Compound Symmetry) จาก Mauchly’s Test of Sphericity พบว่าจากค่าสถิติ Mauchly’s W = 
.570 และมีค่า Sig. = .026* ซึ่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่าความแปรปรวนของการ
วัดแต่ละครั้งมีขนาดไม่เท่ากัน จึงเลือกใช้การอ่านค่าแบบ Greenhouse - Geisser ผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตาราง 17  

ตาราง 17 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของคา่เฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
ของกลุม่ทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน ดว้ย
ค่าสถิติ Greenhouse - Geisser 

Source SS df MS F Sig. 
การปฏิบตัิงานของตนเอง 634.978  2 317.489 154.097 .000*** 
Error (การปฏิบตัิงานของตนเอง)   57.689 19.582    2.946   

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
จากตางที่  17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ

ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ของกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
การทดลอง 2 เดือน ดว้ยค่าสถิติ Greenhouse – Geisser พบว่า มีค่า Sig. = .000*** ซึ่งนอ้ยกว่า 
p = .05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ทั้ง 3 ระยะ แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อย่างนอ้ย 2 ระยะ ผูว้ิจยัจึงเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคูด่ว้ยการวิเคราะห ์Pairwise Comparisons รายละเอียดดงันี ้

1) ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา หลังการทดลองสงูกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p = .000) โดยค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
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ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา หลงัการทดลองเท่ากับ 4.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.551 (M = 4.31, SD = 0.551) และค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ก่อน
การทดลองเท่ากบั 3.12 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.441 (M = 3.12, SD = 0.441)  

2) ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา หลงัการทดลอง 2 เดือน
สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 (p = .000) โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา หลังการทดลอง 2 เดือนเท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.252 (M = 4.56 , SD = 0.252) และค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศึกษา ก่อนการทดลองเท่ากบั 3.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.441 (M = 3.12, 
SD = 0.441) 

3) ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา หลงัการทดลอง 2 เดือน
สูงกว่าหลงัการทดลองอย่างไม่มีมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = .136) โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา หลงัการทดลอง 2 เดือนเท่ากบั 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.252 (M = 4.56, SD = 0.252) และค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
หลงัการทดลองเท่ากบั 4.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.551 (M = 4.31, SD = 0.551) 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตาราง 18  

ตาราง 18 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา รายคู ่ในระยะก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน ของกลุม่ทดลองดว้ยการวิเคราะห ์Pairwise 
Comparisons 

ระยะ (I) ระยะ (J) MD (I-J) Std. Error Sig. F 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง -7.133 .376  .000*** 154.097 
 หลงัการทดลอง 2 เดือน -8.600 .486  .000***  
หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง  7.133 .376  .000***  
 หลงัการทดลอง 2 เดือน -1.467 .668   .136  
หลงัการทดลอง 2 เดือน ก่อนการทดลอง  8.600 .486  .000***  
 หลงัการทดลอง  1.467 .668   .136  

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
ผลวิเคราะหข์อ้มลูแสดงใหเ้ห็นวา่กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงาน

ของครูอาชีวศึกษา ทั้ง 3 ระยะ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อย่างนอ้ย 2 
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ระยะ คือ คู่ระยะที่ 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา หลงัการทดลองสงูกวา่
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 และคู่ระยะที่ 2) ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา หลงัการทดลอง 2 เดือนสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .001 ผลวิจัยสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที ่2  

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัประสิทธิผลของโปรแกรมที่มีต่อการรบัรู ้
ผลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา 

สมมติฐานข้อที่ 3 ระยะหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่ม
ทดลองที่ไดร้ับโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยคะแนน
การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ไดร้บัโปรแกรม
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการ
เสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ผูว้ิจยัทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 ดว้ยการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม หลงั
การทดลอง (posttest) และหลงัการทดลอง 2 เดือน (follow up) และทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ
ดว้ยการทดสอบทีแบบเป็นอิสระจากกนั (independent samples t-test) พบว่า หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาเท่ากบั 4.29 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.53 (M = 4.29 , SD = 1.53) กลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยคะแนน
การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาเท่ากบั 2.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.74 (M = 2.98 , SD = 0.74) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบวา่ กลุม่ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (t = 17.88 , p < .01) และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาเท่ากับ 4.46 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 (M = 4.46 , SD = 1.09) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรู ้
ผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาเท่ากับ 3.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.59 (M = 3.16 , SD = 0.59) เม่ือทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยพบวา่ กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ย
คะแนนการรับรู ้ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 24.17 , P < .01) 
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เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนองคป์ระกอบรายดา้น ของการรบัรูผ้ล
การปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัการทดลอง 
(posttest) และหลังการทดลอง 2 เดือน (follow up) และทดสอบนัยส าคัญทางสถิติด้วยการ
ทดสอบทีแบบเป็นอิสระจากกนั (independent samples t-test) พบวา่ 

1) ดา้นการจดัการเรียนรู ้หลังการทดลอง กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยคะแนนการรบัรู ้
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนรูเ้ท่ากับ 4.60 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 (M = 4.60 , SD = 0.51) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรู ้
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนรูเ้ท่ากับ 3.00 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00 (M = 3.00 , SD = 0.00) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้น
การจัดการเรียนรูสู้งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t = 12.22 , p < 
.001) และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของ
กลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการจัดการเรียนรูเ้ท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.51 (M = 4.60 , SD = 0.51) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่ม
เพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการจดัการเรียนรูเ้ท่ากบั 2.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 
(M = 2.86 , SD = 0.35) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการจดัการเรียนรูส้งูกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 10.88 , p < .01) 

2) ดา้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน หลัง
การทดลอง กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา
ดา้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเท่ากับ 4.13 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 (M = 4.13 , SD = 0.35) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรู ้
ผลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาดา้นการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิ
และพฒันาผูเ้รียนเท่ากบั 2.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 (M = 2.67 , SD = 0.49) 
เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 9.44 , p < .05) และ
หลังการทดลอง 2 เดือน กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อน
ครูดา้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนเท่ากับ 4.47 และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 (M = 4.47 , SD = 0.52) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรู ้
ผลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาดา้นการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิ
และพฒันาผูเ้รียนเท่ากบั 3.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 (M = 3.20 , SD = 0.41) 
เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 7.41 , P < .01**) 

3) ด้านการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา หลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่ อนครูอาชีวศึกษาดา้นการร่วม
ปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษาเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 (M = 
4.40 , SD = 0.51) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครู
อาชีวศึกษาด้านการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาเท่ากับ 3.00 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.38 (M = 3.00 , SD = 0.38) เม่ือทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยพบวา่ กลุม่
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการร่วม
ปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษาสงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 (t = 
8.57 , p < .001) และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการร่วมปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษาเท่ากับ 
4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 (M = 4.73 , SD = 0.46) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาดา้นการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศึกษาเท่ากบั 3.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00 (M = 3.00 , SD = 0.00) เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรูผ้ลการปฏิบตัิงาน
ของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษาสงูกว่ากลุ่มควบคมุ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (t = 14.67 , p < .001) 

4) ดา้นการประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน หลังการ
ทดลอง กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาดา้น
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 (M = 4.33 , SD = 0.62) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลใน
ชมุชนเท่ากบั 2.87 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 (M = 2.87 , SD = 0.35) เม่ือทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบวา่ กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่
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เพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนสงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (t = 7.99 , p < .01) และหลังการทดลอง 2 เดือน 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการ
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเท่ากบั 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.52 (M = 4.53 , SD = 0.52) กลุม่ควบคมุมีคา่เฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของ
กลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเท่ากบั 
2.80 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.41 (M = 2.80 , SD = 0.41) เม่ือทดสอบความแตกตา่ง
ของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครู
อาชีวศึกษาดา้นการประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชนสงูกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 10.14 , p < .01) 

5) ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ หลังการทดลอง กลุม่ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาดา้นการพฒันาตนเองและ
การพฒันาวิชาชีพเท่ากบั 4.07 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 (M = 4.07 , SD = 0.46) 
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาดา้นการ
พฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพเท่ากบั 3.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 (M = 
3.40 , SD = 0.51) เม่ือทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยพบวา่ กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยคะแนนการ
รบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพสงู
กวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 3.78 , p < .05*) และหลังการทดลอง 
2 เดือน กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาดา้น
การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพเท่ากบั 4.20 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 (M 
= 4.20 , SD = 0.41) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครู
อาชีวศกึษาดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพเท่ากบั 4.00 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.00 (M = 4.00 , SD = 0.00) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบวา่ กลุม่ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาดา้นการพฒันาตนเองและ
การพฒันาวิชาชีพสงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (t = 1.87 , P < .001) 

6) ดา้นการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย หลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ้ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาด้านการ
ปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายเท่ากบั 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 
(M = 4.20 , SD = 0.56) กลุม่ควบคมุมีคา่เฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครู
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อาชีวศึกษาดา้นการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายเท่ากับ 2.93 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.26 (M = 2.93 , SD = 0.26) เม่ือทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยพบวา่ กลุม่
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ้ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาด้านการ
ปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 (t = 7.95 , p < .01**) และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรู ้
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาด้านการปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมายเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 (M = 4.20 , SD = 0.41) กลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ้ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาด้านการ
ปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายเท่ากบั 3.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.26 
(M = 3.07 , SD = 0.26) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาดา้นการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่
ไดร้บัมอบหมายสงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 8.99 , p < .05) 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลแสดงใหเ้ห็นว่าหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 
เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา สงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูแสดงไวใ้นตาราง 19  

ตาราง 19 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา หลงั
การทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ตัวแปร ระยะเวลา 
กลุ่มทดลอง  
(n = 15) 

กลุ่มควบคุม  
(n = 15) t P 

M SD M SD 
การรับรู้ผลการ  หลงัการทดลอง 4.29 1.53 2.98 0.74 17.88** .010 
ปฏิบัตงิานของกลุ่มครู
เพือ่นอาชีวศึกษา 

หลงัการทดลอง 
2 เดือน 

4.46 1.09 3.16 0.59 24.17** .002 

การจดัการเรยีนรู ้ หลงัการทดลอง 4.60 0.51 3.00 0.00 12.22*** .000 
 หลงัการทดลอง 

2 เดือน 
4.60 0.51 2.86 0.35 10.88** .002 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ตัวแปร ระยะเวลา 
กลุ่มทดลอง  
(n = 15) 

กลุ่มควบคุม  
(n = 15) t P 

M SD M SD 
การจดัระบบการดแูล หลงัการทดลอง 4.13 0.35 2.67 0.49   9.44* .011 
ช่วยเหลือเพื่อการส่งเสรมิ
และพฒันาผูเ้รยีน 

หลงัการทดลอง 
2 เดือน 

4.47 0.52 3.20 0.41   7.41** .010 

การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการ หลงัการทดลอง 4.40 0.51 3.00 0.38   8.57*** .001 
วิชาการของสถานศกึษา หลงัการทดลอง 

2 เดือน 
4.73 0.46 3.00 0.00 14.67*** .000 

การประสานความรว่มมือ หลงัการทดลอง 4.33 0.62 2.87 0.35   7.99** .004 
กบัผูป้กครองและบคุคลใน
ชมุชน 

หลงัการทดลอง 
2 เดือน 

4.53 0.52 2.80 0.41 10.14** .010 

การพฒันาตนเองและ หลงัการทดลอง 4.07 0.46 3.40 0.51   3.78* .030 
การพฒันาวิชาชีพ หลงัการทดลอง 

2 เดือน 
4.20 0.41 4.00 0.00   1.87*** .000 

การปฏิบตัิงานตามภาระ หลงัการทดลอง 4.20 0.56 2.93 0.26   7.95** .008 
อื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย หลงัการทดลอง 

2 เดือน 
4.20 0.41 3.07 0.26   8.99* .031 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
สมมติฐานข้อที่ 4 ระยะหลงัทดลองและหลงัการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองที่

ไดร้บัโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา สงูกวา่ก่อนการทดลอง 

ผูว้ิจยัทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 4 ดว้ยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลังการทดลอง 2 เดือน ของกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยทดสอบ Sphericity ความแปรปรวนของ
คะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา โดยผลการวิเคราะหพ์บวา่ ค่าสถิติ 
Mauchly’s W = .847 และมีค่า Sig. = .340 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตาราง 20  
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของคา่เฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่
เพื่อนครูอาชีวศกึษา ของกลุม่ทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการ
ทดลอง 2 เดือน ดว้ยค่าสถิต ิMauchly’s W 

ระยะ M SD Mauchly's W df Sig. 
ก่อนการทดลอง  3.11 .333 .847 2 .340 
หลงัการทดลอง  4.29 .396    
หลงัการทดลอง 2 เดือน 4.46 .284    

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ ้า (One-Way Repeated 

Measures ANOVA) โดยทดสอบ Sphericity ความแปรปรวนของคะแนนการรับรู ้ผลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา ทัง้ 3 ระยะ เพื่อทดสอบระดับความสมัพันธ์และความ
แปรปรวนของการวัดแต่ละครั้ง (Compound Symmetry) จาก Mauchly’s Test of Sphericity 
พบว่าจากค่าสถิติ Mauchly’s W = .847 และมีค่า Sig. = . 340 ซึ่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 แสดงว่าความแปรปรวนของการวัดแต่ละครัง้มีขนาดเท่าๆกัน จึงเลือกใชก้ารอ่านค่าแบบ 
Sphericity Assumed ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตาราง 21  

ตาราง 21 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของคา่เฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่
เพื่อนครูอาชีวศกึษา ของกลุม่ทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการ
ทดลอง 2 เดือน ดว้ยค่าสถิต ิSphericity Assumed 

Source SS df MS F Sig. 
การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา 580.044     2 290.022 193.553 .000*** 
Error (การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครู
อาชีวศกึษา) 

  41.956  28    1.498   

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
จากตางที่ 21 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการ

ปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา ของกลุม่ทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลังการทดลอง 2 เดือน ดว้ยค่าสถิติ Sphericity Assumed พบว่า มีค่า Sig. = .000*** ซึ่ง
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นอ้ยกว่า p = .05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา 
ทัง้ 3 ระยะ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อย่างนอ้ย 1 ระยะ ผูว้ิจยัจึงท าการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยการวิเคราะห์ Pairwise Comparisons ดังผลการเปรียบเทียบ
คะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา รายคู ่ในระยะก่อนการทดลอง หลงั
การทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน ของกลุม่ทดลอง พบวา่ 

1) ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาหลงั
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p = .000) โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา หลงัการทดลองเท่ากับ 
4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.396 (M = 4.29 , SD = 0.396) และค่าเฉลี่ยคะแนน
การรบัรูผ้ลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาก่อนการทดลองเท่ากับ 3.11 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.333 (M = 3.11 , SD = 0.333) 

2) ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาหลงั
การทดลอง 2 เดือนสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 (p = .000) โดย
มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาหลงัการทดลอง 2 เดือน
เท่ากับ 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.284 (M = 4.46 , SD = 0.284) และค่าเฉลี่ย
คะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาก่อนการทดลองเท่ากบั 3.11 และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.333 (M = 3.11 , SD = 0.333) 

3) ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาหลงั
การทดลอง 2 เดือนสงูกว่าหลงัการทดลองอย่างไม่มีมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (p = .234) 
โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาหลงัการทดลอง 2 
เดือนเท่ากับ 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.284 (M = 4.46 , SD = 0.284) และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา หลงัการทดลองเท่ากับ 
4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.396 (M = 4.29 , SD = 0.396) ผลการวิเคราะหข์อ้มลู
แสดงไวใ้นตาราง 22  

ตาราง 22 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา ราย
คู ่ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน ของกลุม่ทดลองดว้ยการ
วิเคราะห ์Pairwise Comparisons 
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ระยะ (I) ระยะ (J) MD (I-J) Std. Error Sig. F 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง -7.067 .384  .000*** 193.553 
 หลงัการทดลอง 2 เดือน -8.067  .419  .000***  
หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง  7.067 .384  .000***  
 หลงัการทดลอง 2 เดือน -1.000 .526  .234  
หลงัการทดลอง 2 เดือน ก่อนการทดลอง  8.067 .419  .000***  
 หลงัการทดลอง  1.000 .526  .234  

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
ผลวิเคราะหข์อ้มลูแสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการ

ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศกึษา ทัง้ 3 ระยะ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 อย่างนอ้ย 2 ระยะ คือ คู่ระยะที่ 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครู
อาชีวศึกษา หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 และคู่
ระยะที่ 2) ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา หลงัการทดลอง 
2 เดือนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลวิจัยสอดคล้องกับ
สมมตฐิานข้อที ่4 

ผลการตรวจสอบการจัดกระท า 
ผูว้ิจยัตรวจสอบการจดักระท า (manipulation check) เพื่อตรวจสอบว่ากลุม่ทดลองและ

กลุ่มควบคุม ไดร้บัการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม และการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA ตามที่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดไวห้รือไม่และมากนอ้ยเพียงใด โดยแบบตรวจสอบการจดั
กระท าประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 32 ขอ้ ตามหวัขอ้ของกิจกรรมทัง้หมดในโปรแกรมพฒันาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ซึ่งผูต้อบจะตอ้งประเมินว่าตนเองเคยไดร้บัการพฒันาในหวัขอ้ที่ได้
ระบไุวห้รือไม่ ถา้ไม่เคยจะได ้0 คะแนน ถา้เคยจะตอ้งประเมินวา่ไดร้บัการพฒันาในหวัขอ้ดงักลา่ว
ระดบัใด ตัง้แต่นอ้ยที่สดุ คือ 1 คะแนน ถึงมากที่สดุ คือ 5 คะแนน ผลการตรวจสอบการจดักระท า 
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท าโดยรวมเท่ากบั 4.83 และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 (M = 4.83 , SD = 0.07) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ตรวจสอบการจดักระท าโดยรวมเท่ากบั 0.53 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.11 (M = 0.53 
, SD = 0.11) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ตรวจสอบการจัดกระท าโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 
126.05 , p < .05) และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนองคป์ระกอบรายดา้นของผล
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การตรวจสอบการจัดกระท าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง (posttest) 
พบว่า กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท าในทกุดา้นสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
ผลการตรวจสอบการจดักระท า แสดงไวใ้นตาราง 23  

ตาราง 23 ผลการตรวจสอบการจดักระท า 

 
รายการ 

กลุ่มทดลอง  
(n = 15) 

กลุ่มควบคุม  
(n = 15) 

 
t 

 
P 

M SD M SD 
ผลการตรวจสอบการจัดกระท า 4.83 0.07   0.53    0.11   126.05 *  .030 
กิจกรรม 1: การปฐมนิเทศ     
1. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA 

 
5.00 0.00 

 
0.13 0. 35 

 
53.58** 

 
.002 

2. ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่ 

 
4.93 0.26 

 
0.20 0.41 

 
37.57* 

 
.031 

3. ความรูส้กึถึงความเป็นทีม 5.00 0.00 0.47 0.51 34.00*** .000 
กิจกรรม 2: นอกจากการสอน ฉันก็ท าได้ด ี     

1. ความสามารถในการออกแบบการ
ปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย
ตามแนวทาง PDCA 

 
4.80 

 
0. 56 

 
0.13 

 
0.35 

 
27.31 

 
.380 

2. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากความส าเรจ็จากการกระท ากิจกรรมรว่มกนั 

 
5.00 

 
0.00 

 
0.20 

 
0.41 

 
44.90*** 

 
.000 

3. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากการไดเ้ห็นประสบการณค์วามส าเรจ็ที่เกิด
ขึน้กบับคุคลอื่น/กลุม่อื่น ที่มีความคลา้ยกบั
กลุม่ของตนเอง 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

0.13 

 
 

0. 35 

 
 
53.58** 

 
 
.002 

4. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากค าพดูหรอืการสื่อสารของผูน้  ากิจกรรม 

 
4.93 

 
0.26 

 
0.47 

 
0.64 

 
25.07*** 

 
.000 

5. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากความรูส้กึดี และไม่รูส้กึกดดนัดา้นรา่งกาย
และดา้นอารมณข์ณะท ากิจกรรมรว่มกนั 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

0.80 

 
 

0.77 

 
 
21.00*** 

 
 
.000 

6. หลงัเขา้รว่มกิจกรรมนีแ้ลว้ ท่านรบัรูว้า่กลุ่ม
ของท่านมีความสามารถอยู่ในระดบัใด 

 
4.60 

  
0.63 

 
2.93 

 
0.88 

 
  5.94 

 
.129 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

 
รายการ 

กลุ่มทดลอง  
(n = 15) 

กลุ่มควบคุม  
(n = 15) 

 
t 

 
P 

M SD M SD 
กิจกรรม 3: สอนอย่างไร ใหเ้ดก็มีความสุข     
1. ความสามารถในการออกแบบการจดัการ
เรยีนรูข้องตนเองตามแนวทาง PDCA 

  
4.93 

 
0.26 

 
0.13 

 
0.35 

 
42.59 

 
.237 

2. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากความส าเรจ็จากการกระท ากิจกรรมรว่มกนั 

 
4.73 

 
0.70 

 
0.13 

 
0.35 

 
22.64 

 
.132 

3. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากการไดเ้ห็นประสบการณค์วามส าเรจ็ที่เกิด
ขึน้กบับคุคลอื่น/กลุม่อื่น ที่มีความคลา้ยกบั
กลุม่ของตนเอง 

 
 

4.87 

 
 

0.52 

 
 

0.13 

 
 

0.35 

 
 
29.34 

 
 
.895 

4. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากค าพดูหรอืการสื่อสารของผูน้  ากิจกรรม 

 
4.80 

 
0.56 

 
0.13 

 
0.35 

 
27.31 

 
.380 

5. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากความรูส้กึดี และไม่รูส้กึกดดนัดา้นรา่งกาย
และดา้นอารมณข์ณะท ากิจกรรมรว่มกนั 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

0.27 

 
 

0.46 

 
 
40.05*** 

 
 
.000 

6. หลงัเขา้รว่มกิจกรรมนีแ้ลว้ ท่านรบัรูว้า่กลุ่ม
ของท่านมีความสามารถอยู่ในระดบัใด 

 
 4.73 

 
0.59 

 
2.53 

 
0.92 

 
  7.80* 

 
.040 

กิจกรรม 4: นักเรียนของฉัน     

1. ความสามารถในการออกแบบการจดัระบบ
การดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีนตามแนวทาง PDCA 

 
 

4.60 

 
 

0.83 

 
 

0.20 

 
 

0.41 

 
 
18.41* 

 
 
.034 

2. ความสามารถในการออกแบบการประสาน
ความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน
ตามแนวทาง PDCA 

 
4.93 

 
0.26 

 
0.13 

 
0.35 

 
42.59 

 
.237 

3. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากความส าเรจ็จากการกระท ากิจกรรมรว่มกนั 

 
4.47 

 
0.92 

 
0.27 

 
0.46 

 
15.89** 

 
.004 

4. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากการไดเ้ห็นประสบการณค์วามส าเรจ็ที่เกิด
ขึน้กบับคุคลอื่น/กลุม่อื่น ที่มีความคลา้ยกบั
กลุม่ของตนเอง 

 
 

4.73 

 
 

0.46 

 
 

0.20 

 
 

0.41 

 
 
28.45 

 
 
.408 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

 
รายการ 

กลุ่มทดลอง  
(n = 15) 

กลุ่มควบคุม  
(n = 15) 

 
t 

 
P 

M SD M SD 

5. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากค าพดูหรอืการสื่อสารของผูน้  ากิจกรรม 

 
4.93 

 
0.26 

 
0.40 

 
0.41 

 
25.70*** 

 
.000 

6. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากความรูส้กึดี และไม่รูส้กึกดดนัดา้นรา่งกาย
และดา้นอารมณข์ณะท ากิจกรรมรว่มกนั 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

0.53 

 
 

0.64 

 
 
27.03*** 

 
 
.000 

7. หลงัเขา้รว่มกิจกรรมนีแ้ลว้ ท่านรบัรูว้า่กลุ่ม
ของท่านมีความสามารถอยู่ในระดบัใด 

 
4.80 

 
0.56 

 
2.07 

 
1.09 

 
  8.58** 

 
.010 

กิจกรรม 5: สถานศึกษากับชุมชน       
1. ความสามารถในการออกแบบการรว่ม
ปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษาตาม
แนวทาง PDCA 

 
5.00 

 
0.00 

 
0.27 

 
0.46 

 
40.05*** 

 
.000 

2. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากความส าเรจ็จากการกระท ากิจกรรมรว่มกนั 

 
4.73 

 
0.70 

 
0.33 

 
0.49 

 
19.90 

 
.900 

3. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากการไดเ้ห็นประสบการณค์วามส าเรจ็ที่เกิด
ขึน้กบับคุคลอื่น/กลุม่อื่น ที่มีความคลา้ยกบั
กลุม่ของตนเอง 

 
 

4.67 

 
 

0.49 

 
 

0.33 

 
 

0.49 

 
 
24.32 

 
 
.850 

4. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากค าพดูหรอืการสื่อสารของผูน้  ากิจกรรม 

 
4.80 

 
0.41 

 
0.20 

 
0.41 

 
30.43 

 
.915 

5. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากความรูส้กึดี และไม่รูส้กึกดดนัดา้นรา่งกาย
และดา้นอารมณข์ณะท ากิจกรรมรว่มกนั 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

0.20 

 
 

0.41 

 
 
44.90*** 

 
 
.000 

6. หลงัเขา้รว่มกิจกรรมนีแ้ลว้ ท่านรบัรูว้า่กลุ่ม
ของท่านมีความสามารถอยู่ในระดบัใด 

 
4.60 

 
0.74 

 
2.67 

 
1.05 

 
  5.85 

 
.083 

กิจกรรม 6: ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
ทัง้หมด 

      

1. ความสามารถในการออกแบบการพฒันา
ตนเอง และพฒันาวิชาชีพตามแนวทาง PDCA 

 
4.87 

 
0.35 

 
0.07 

  
0.26 

 
42.59 

 
.237 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

 
รายการ 

กลุ่มทดลอง  
(n = 15) 

กลุ่มควบคุม  
(n = 15) 

 
t 

 
P 

M SD M SD 

2. ความสามารถในการถอดบทเรยีนจาก
กิจกรรมทัง้หมดเป็นแผนที่ความคิด 

 
4.66 

 
0.72 

 
0.20 

 
0.41 

 
20.75 

 
.130 

3. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากการไดเ้ห็นประสบการณค์วามส าเรจ็ที่เกิด
ขึน้กบับคุคลอื่น/กลุม่อื่น ที่มีความคลา้ยกบั
กลุม่ของตนเอง 

 
 

4.80 

 
 

0.56 

 
 

0.40 

 
 

0.51 

 
 
22.54 

 
 
.253 

4. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากความส าเรจ็จากการกระท ากิจกรรมรว่มกนั 

 
4.93 

 
0.26 

 
0.33 

 
0.62 

 
26.63** 

 
.002 

5. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากค าพดูหรอืการสื่อสารของผูน้  ากิจกรรม 

 
4.93 

 
0.26 

 
0.33 

 
0.62 

 
26.63** 

 
.002 

6. การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ที่เกิด
จากความรูส้กึดี และไม่รูส้กึกดดนัดา้นรา่งกาย
และดา้นอารมณข์ณะท ากิจกรรมรว่มกนั 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

0.47 

 
 

0.64 

 
 
27.44*** 

 
 
.000 

7. หลงัเขา้รว่มกิจกรรมนีแ้ลว้ ท่านรบัรูว้า่กลุ่ม
ของท่านมีความสามารถอยู่ในระดบัใด 

 
4.53 

 
0.74 

 
0.73 

 
0.79 

 
13.49 

 
.649 

กิจกรรม 7: กิจกรรมหลังจากปฏิบัตงิานจริง
แล้ว 2 เดอืน 

      

1. ความสามารถในการตรวจสอบผลลพัธข์อง
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 

 
4.47 

 
0.74 

 
0.13 

 
0.35 

 
20.41** 

 
.001 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
ผูว้ิจยัตรวจสอบการจดักระท า (manipulation check) ระยะหลังการทดลอง ของกลุ่ม

ทดลองที่ไดร้ับโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน ดา้นการเสรมิสรา้ง
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ (กิจกรรม 2: ขอ้ค าถามที่ 2 3 4 5 กิจกรรม 3: ขอ้ค าถามที่ 2 3 
4 5 กิจกรรม 4: ขอ้ค าถามที่ 3 4 5 6 กิจกรรม 5: ขอ้ค าถามที่ 2 3 4 5 และ กิจกรรม 6: ขอ้ค าถามที่ 
3 4 5 6) มีค่าเฉล่ียคะแนนการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุม่โดยรวมสงูกว่ากลุม่
ควบคุมที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตาม
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แนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู ้ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน  โดยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสรมิสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่ ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัการทดลอง (posttest) และ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติดว้ยการทดสอบทีแบบเป็นอิสระจากกัน ( independent samples t-
test) พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสริมสรา้งการ
รบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ โดยรวมเท่ากบั 4.87 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.11 (M 
= 4.87 , SD = 0.11) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจัดกระท า ดา้นการ
เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มโดยรวมเท่ากบั 0.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.19 (M = 0.31 , SD = 0.19) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบวา่ กลุม่ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของ
กลุม่โดยรวมสงูกวา่กลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 80.57 , p < . 05)  

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนรายกิจกรรม ของผลการตรวจสอบการจัด
กระท า ดา้นการเสริมสรา้งการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม หลังการทดลอง (posttest) และทดสอบนัยส าคัญทางสถิติดว้ยการทดสอบทีแบบเป็น
อิสระจากกนั (independent samples t-test) พบวา่ 

1) กิจกรรม 2: นอกจากการสอน ฉันก็ท าไดด้ี (ข้อค าถามที่ 2 3 4 5) กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของ
กลุม่เท่ากบั 4.98 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 (M = 4.98 , SD = 0.65) กลุม่ควบคมุ
มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจัดกระท า ดา้นการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วม
ของกลุ่มเท่ากับ 0.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 (M = 0.36 , SD = 0.34) เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจัด
กระท า ด้านการเสริมสร้างการรับรู ้ความสามารถร่วมของกลุ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (t = 51.82 , p < .001)  

2) กิจกรรม 3: สอนอย่างไร ให้เด็กมีความสุข (ข้อค าถามที่ 2 3 4 5) กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของ
กลุม่เท่ากบั 4.85 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.23 (M = 4.85 , SD = 0.23) กลุม่ควบคมุ
มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจัดกระท า ดา้นการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วม
ของกลุ่มเท่ากับ 0.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 (M = 0.17 , SD = 0.15) เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจัด
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กระท า ด้านการเสริมสร้างการรับรู ้ความสามารถร่วมของกลุ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 65.97 , p < .05)    

3) กิจกรรม 4: นกัเรียนของฉัน (ขอ้ค าถามที่ 3 4 5 6) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผล
การตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเท่ากับ 4.78 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.21 (M = 4.78 , SD = 0.21) กลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลการตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เท่ากบั 0.35 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34 (M = 0.35 , SD = 0.34) เม่ือทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสริมสรา้ง
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่สงูกว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ( t = 
43.23 , p < .05) 

4) กิจกรรม 5: สถานศึกษากับชุมชน (ข้อค าถามที่  2 3 4 5) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนผลการตรวจสอบการจัดกระท า ดา้นการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม
เท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 (M = 4.80 , SD = 0.27) กลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของ
กลุ่มเท่ากบั 0.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 (M = 0.27 , SD = 0.15) เม่ือทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจัดกระท า 
ดา้นการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มสงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (t = 56.89 , p < .05) 

5) กิจกรรม 6: ถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด (ขอ้ค าถามที่ 3 4 5 6) กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของ
กลุม่เท่ากบั 4.92 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 (M = 4.92 , SD = 0.18) กลุม่ควบคมุ
มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจัดกระท า ดา้นการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วม
ของกลุ่มเท่ากับ 0.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 (M = 0.38 , SD = 0.32) เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจัด
กระท า ด้านการเสริมสร้างการรับรู ้ความสามารถร่วมของกลุ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 47.15 , p < .05) 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลแสดงให้เห็นว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนผลการ
ตรวจสอบการจัดกระท า ดา้นการเสริมสรา้งการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม สูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตาราง 24  
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ตาราง 24 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนผลการตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสรมิสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่ หลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง  
(n = 15) 

กลุ่มควบคุม  
(n = 15) t P 

M SD M SD 
การรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มโดยรวม 4.87 0.11 0.31 0.19 80.57* .046 
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ในกิจกรรม 2       
ขอ้ค าถามที่ 2 3 4 และ 5 4.98 0.65 0.36 0.34 51.82*** .000 
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ในกิจกรรม 3       
ขอ้ค าถามที่ 2 3 4 และ 5 4.85 0.23 0.17 0.15 65.97* .036 
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ในกิจกรรม 4       
ขอ้ค าถามที่ 3 4 5 และ 6 4.78 0.21 0.35 0.34 43.23* .031 
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ในกิจกรรม 5       
ขอ้ค าถามที่ 2 3 4 และ 5 4.80 0.27 0.27 0.15 56.89* .023 
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ในกิจกรรม 6       
ขอ้ค าถามที่ 3 4 5 และ 6 4.92 0.18 0.38 0.32 47.15* .032 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
การตรวจสอบการจดักระท าในการวิจยันี ้ใชแ้บบสอบถามการตรวจสอบการจดักระท า

ครูอาชีวศึกษาจะตอบแบบสอบถามนีต้อนช่วงเวลาที่เสร็จกิจกรรมในโปรแกรมของแต่ละวนั รวม
ตรวจสอบการจดักระท าทัง้หมด 4 ครัง้ เพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไดร้บัการ
เสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ และการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ตามที่ผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดไวห้รอืไม่และมากนอ้ยเพียงใด 

ผลการวิเคราะหเ์พิม่เตมิ  
การเปลี่ยนแปลงของครูอาชีวศึกษาภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผลการ

ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ผูว้ิจัยไดท้  าการเก็บขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณก์ลุ่มครูอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลอง การ
สัมภาษณค์รูอาชีวศึกษา ใชก้ารสัมภาษณร์ายบุคคลแบบเผชิญหนา้ ภายหลังเสร็จกิจกรรม 7 
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 - 6 กิจกรรมละ 2 คน ส่วนในกิจกรรมที่ 7 สัมภาษณ์จ านวน 3 คน เพื่อ
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สะทอ้นผลการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน สรุปผลไดด้งันี ้

 
กิจกรรม 1: การปฐมนิเทศ ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแนวทาง 

PDCA และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ การสรา้งความรูส้กึความเป็นทีม 
กิจกรรมนีต้ ้องการให้กลุ่มครูเข้าใจวัตถุประสงค์ของโปรแกรม และรูปแบบ

กิจกรรมของโปรแกรม มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการ
รับรูค้วามสามารถของกลุ่ม และเกิดการสรา้งความรูส้ึกความเป็นทีม พรอ้มทั้งเกิดการรับรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่ 

“เป็นครัง้แรกเลยค่ะที่ไดรู้จ้กัค าว่า การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ และก็
ท าใหเ้ขา้ใจความหมายของค านีม้ากขึน้ แลว้ก็ไดรู้ด้ว้ยวา่จะท าอย่างไรใหก้ลุม่หรอืทีมของเรามีการ
รบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ส่วน PDCA คือรูจ้ักค านีอ้ยู่แลว้ว่าหมายถึงอะไร แลว้มีขัน้ตอน
แบบไหน แต่กิจกรรมนีก้็เป็นการไดท้บทวนความรูข้อง PDCA อีกครัง้ ว่าเราเขา้ใจมนัถกูไหม และ
กิจกรรมโดมิโนก็สนุกดี ไดท้  ากันแบบเป็นทีมจริงๆ ส่วนกิจกรรมที่ใหน้ึกหาครูที่เป็นแบบอย่างใน
วิทยาลยัก็ดีค่ะ ท าใหไ้ดว้ิเคราะหจ์รงิๆวา่ใครเหมาะสมที่สดุ”  (สมัภาษณ ์คนที่ 1) 

“พี่ไม่เคยรูจ้ัก การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม มาก่อนเลยค่ะ พอไดรู้ ้
ความหมายเก่ียวกับค านีก้็ รูส้ึกว่ามันเป็นประโยชน์กับวิทยาลัยมาก เพราะมันน่าจะช่วยให้
วิทยาลยัเราท างานไดเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน้ แลว้พี่ก็ชอบกิจกรรมที่ใหฝึ้กท า PDCA 
เก่ียวกบัการสอนในหอ้งเรียนมากเลย มนัไดล้องเขียนจริงแลว้ก็เขา้ใจวิธีการ PDCA มากขึน้ ส่วน
โดมิโนก็สนกุดี ไม่เครียด ลุน้ว่ากลุ่มพี่จะท าไดไ้หม แลว้ที่ตอ้งคิดว่าครูคนไหนจะเป็นแบบอย่างได ้
อนันีก้็ดี พี่ก็เพิ่งจะมาคิดกนัจรงิจงัในตอนนีน้ี่แหละ” (สมัภาษณ ์คนที่ 2) 

จากการเข้าร่วมกิจกรรม 1: การปฐมนิเทศ ความรู้เบื ้องต้นเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ การสรา้งความรูส้กึความ
เป็นทีม ครูอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองสะทอ้นผลการเรียนรูใ้น 3 ประเด็น คือ 1) ไดร้บัความรู้
ความหมายและการสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม 2) ไดท้บทวนการปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA และ 3) ไดเ้ห็นประโยชนข์องการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มที่ท  าใหก้การ
ท างานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม 2: นอกจากการสอน ฉนัก็ท าได ้
กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุ่มครูตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตาม

ภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย และสามารถออกแบบการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆท่ีไดร้บัมอบหมาย
ของตนเอง ตามแนวทาง PDCA ได ้

“พฤติกรรมครูแนนโน๊ะเนี่ย ก็มีบางอย่างที่มีสว่นคลา้ยกบัหนเูหมือนกนั ท าให้
หนคูิดไดว้า่ตอ้งมามองดตูวัเองแลว้เปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ค่อยดี สว่นบทบาทสมมติที่เป็น
วิธีที่ถกูที่ครูแนนโน๊ะควรท า กลุ่มหนกู็ตัง้ใจท า และก็ช่วยกนัหาทางออกใหค้รูแนนโน๊ะอย่างเต็มที่
เลย อีกอย่างหนปูระทบัใจคลิปวิดีโอที่เก่ียวกบัครูค่ะ ดแูลว้มีแอบน า้ตาไหล คิดว่าเราควรท าอะไร
อีกหลายๆอย่างเลยเพื่อใหเ้ป็นครูที่ดีแบบนัน้ใหไ้ด”้ (สมัภาษณ ์คนที่ 3) 

“ผมวา่กิจกรรมที่ออกไปแสดงวิธีแกพ้ฤติกรรมของครูแนนโนะเป็นกิจกรรมที่ดี
นะครบั เพราะในกลุม่ไดช้่วยกนัคิดวิเคราะหว์่าตอ้งแกแ้บบไหนถึงจะดีที่สดุ สมจรงิที่สดุ และคลิป
วิดีโอที่เก่ียวกบัที่ตอ้งช่วยกนัท างานอนันีก้็ดี เพราะมนัเอามาเป็นตวัอย่างส าหรบัเราไดจ้ริง คือถา้
ช่วยกนัท างาน ไม่เก่ียงกนัท างาน งานก็จะส าเรจ็อะไรประมาณนีอ้ะครบั แลว้คลิปวิดีโอที่เป็นครูที่
ท  าทุกอย่างเพื่อเด็กนกัเรียน อนันีผ้มว่ามนัดีมากครบั เพราะมนัเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัตวัผมให้
อยากจะเป็นครูที่ดีครบั” (สมัภาษณ ์คนที่ 4) 

จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 2: นอกจากการสอน ฉันก็ท าได้ ครูอาชีวศึกษาที่เป็น
กลุ่มทดลองสะทอ้นผลการเรียนรูใ้น 3 ประเด็น คือ 1) ไดท้บทวนการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถกูตอ้ง
ของตนเอง 2) ไดว้ิเคราะหแ์ละสามารถหาวิธีปรบัพฤติกรรมที่ถกูตอ้งได ้และ 3) ไดร้บัแรงบนัดาล
ใจในการอยากเป็นครูที่ดี 

 
กิจกรรม 3: สอนอย่างไร ใหเ้ด็กมีความสขุ 

กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุ่มครูตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู ้และ
สามารถออกแบบการจดัการเรียนรูข้องตนเอง ตามแนวทาง PDCA ได ้

“การสอนแบบทีมเป็นเรื่องแปลกใหม่ส  าหรบัผมครบั ไม่รูว้่าจะท าไดจ้ริงไหม
กบัที่นี่ แต่ก็น่าสนใจดี อาจจะเอาไปลองใชก้บัครูที่แผนก และกิจกรรมที่ดคูลิปวิดีโอวิธีการสอนให้
นกัเรยีนมีความสขุ อนันีผ้มวา่จ าเป็นส าหรบันกัเรยีนที่นี่ ผมจะลองเอาวิธีที่เขาบอกในคลิปวิดีโอไป
ลองใชดู้ครบั ส่วนบทบาทสมมติที่กลุ่มผมออกไปสอน อนันีก้็ตัง้ใจคิดวิธีสอน วิธีประเมินผล ใน
เนือ้หาที่ใหม้าครบั” (สมัภาษณ ์คนที่ 5) 
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“ที่ใหอ้อกไปแสดงบทบาทเป็นครูที่ตอ้งสอนในเนือ้หาที่ใหม้า กิจกรรมนีก้ลุม่
ดิฉันก็ตั้งใจกันมาก เราช่วยกันคิดวิธีสอนที่อยากจะท าให้ทุกคนเข้าใจง่าย และคิดวิธีการ
ประเมินผลแบบที่ใชไ้ดจ้ริงค่ะ ดิฉันคิดว่าคลิปวิดีโอที่บอกวิธีการสอนใหน้ักเรียนมีความสุข มัน
ค่อนขา้งจะดีส  าหรบัครูทกุคนมากๆเลยคะ่ เพราะครูจะไดรู้แ้ละเขา้ใจเด็กนกัเรียนมากขึน้ และคลิป
วิดีโอที่เป็นวิธีการสอนเป็นทีมก็น่าสนใจ เพราะดิฉันก็ไม่เคยท ามาก่อน ก็เลยคิดว่าเป็นประโยชน์
ส  าหรบัดิฉนัและครูทกุคนที่เขา้รว่มกิจกรรมคะ่” (สมัภาษณ ์คนที่ 6) 

จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 3: สอนอย่างไร ใหเ้ด็กมีความสขุ ครูอาชีวศึกษาที่เป็น
กลุม่ทดลองสะทอ้นผลการเรียนรูใ้น 3 ประเด็น คือ 1) ไดค้วามรูใ้นเรื่องการสอนแบบทีม 2) ไดร้บัรู ้
ถึงวิธีการสอนใหน้ักเรียนมีความสุข และ 3) ไดท้ดลองสรา้งวิธีการประเมินผลนักเรียนแบบที่
เหมาะสม 

 
กิจกรรม 4: นกัเรยีนของฉนั 

กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุ่มครูตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัระบบการดแูล
ช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน และความส าคัญของการประสานความร่วมมือกับ
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชน สามารถออกแบบการจัดระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริม
และพฒันาผูเ้รียน และการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชน ตามแนวทาง 
PDCA ได ้

“มนัตรงกบัสถานการณปั์จจบุนัเลยครบั เรื่อง การบลูลี่เพื่อน ในวิทยาลยัก็มี
เด็กโดนเพื่อนลอ้เหมือนกนั แต่ก็ไม่ไดมี้ใครมาบอกครูโดยตรง กิจกรรมที่ใหช้่วยเด็กที่ถกูเพื่อนลอ้
ผมจงึวา่มนัดีมาก เป็นการเตรยีมความพรอ้มเอาไวก้่อน เผ่ือตอนไปสอนจะเจอเหตกุารณแ์บบนีจ้ะ
ไดช้่วยเด็กได ้และกิจกรรมที่ใหค้ิดหาวิธีสรา้งความสมัพนัธใ์นชมุชนกบัผูป้กครองอนันีก้็น่าจะเอา
ไปใชจ้รงิ เพราะวิทยาลยัก็พยายามท าอยู่เหมือนกนัครบั” (สมัภาษณ ์คนที่ 7) 

”กิจกรรมที่ใหช้่วยเด็กที่ถูกเพื่อนลอ้ ในวิทยาลยัก็น่าจะมีคลา้ยๆกัน ผมว่า
เป็นกิจกรรมที่ดีที่เราไดฝึ้กหาวิธีช่วยเด็กที่ถกูเพื่อนแกลง้หรือถกูลอ้ และกิจกรรมที่ใหค้ิดหาวิธีสาน
สมัพนัธก์บัผูป้กครองและชมุชนใหช้่วยกนัดแูลนกัเรียนเรื่องยาเสพติด กิจกรรมนีด้ีมากครบั เพราะ
ในวิทยาลัยก็มีเด็กที่สุ่มเสี่ยงเรื่องยาเสพติดเหมือนกัน ผมว่าเป็นประโยชน์กับผมและครูใน
วิทยาลยัในเรื่องนีม้ากครบั” (สมัภาษณ ์คนที่ 8) 

จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 4: นักเรียนของฉัน ครูอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลอง
สะทอ้นผลการเรียนรูใ้น 2 ประเด็น คือ 1) ได้เตรียมความพรอ้มและฝึกซอ้มปฏิบัติส  าหรบัการ
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ช่วยเหลือนกัเรียนที่ถกูบลูลี่ และ 2) ไดรู้ว้ิธีสานสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชมุชนในเรื่องการรว่มมือ
กนัดแูลนกัเรยีนไม่ใหยุ้่งเก่ียวกบัยาเสพติด 

 
กิจกรรม 5: สถานศกึษากบัชมุชน 

กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุ่มครูตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมปฏิบัติงาน
วิชาการของสถานศึกษาสามารถออกแบบการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ตาม
แนวทาง PDCA ได ้

”ผมไม่ถนัดการใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร ์แต่โชคดีที่ในกลุ่มมีคนเก่ง
คอมพิวเตอร์ เลยท าให้แผ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรของกลุ่มผมสวย แล้วตอนเอาแผ่น
ประชาสมัพนัธไ์ปลงใน Facebook ตวัเอง ก็มีนักเรียนและเพื่อนๆมากดถูกใจกนัเยอะ ถา้มีเวลา
เยอะกว่านีแ้ละท าใหม้นัดีดี ผมว่าจะเป็นประโยชนส์  าหรบัประชาสมัพนัธอ์ะไรต่างๆของวิทยาลยั
ได”้ (สมัภาษณ ์คนที่ 9) 

”มีนกัเรยีนเขา้มาถามใน Facebook เยอะเลยคะ่ เคา้นกึวา่จะจดังานวิชาการ
จริงๆ นักเรียนบอกว่าแผ่นประชาสัมพันธ์น่าสนใจ คิดว่าเดี๋ ยวจะให้แผนกวิชาท าแผ่น
ประชาสัมพันธ์แบบนี ้ตอนเวลาที่จะรบัสมัครนักเรียน มันโอเครเลยเพราะมันน่าจะท าไดจ้ริง” 
(สมัภาษณ ์คนที่ 10) 

จากการเข้าร่วมกิจกรรม 5: สถานศึกษากับชุมชน ครูอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ทดลองสะท้อนผลการเรียนรูใ้น 1 ประเด็น คือ 1) ได้รับรูว้ิธีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เป็น
ประโยชนก์บัวิทยาลยัอีกวิธีหนึ่งเพิ่มขึน้มา 

 
กิจกรรม 6: ถอดบทเรยีนจากกิจกรรมทัง้หมด 

กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุ่มครูตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาตนเองและ
การพฒันาวิชาชีพ สามารถออกแบบการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ตามแนวทาง PDCA 
สามารถถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมดออกมาเป็นแผนที่ความคิด และสะทอ้นความคิดหรือ
สรุปประโยชนข์องการพฒันาผลการปฏิบตัิงานได ้

”จากการไดค้วามรูจ้ากกิจกรรมทั้งหมด แลว้น ามาถอดบทเรียนมาสรา้ง 
Mind Mapping คิดว่าได้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการท างานของตนเองมากค่ะ ได้ลงมือท า
กิจกรรมต่างๆก็ถือเป็นประสบการณท์ี่ดีมาก และเอาไปใชไ้ดจ้ริงๆ โดยส่วนตัวก็จะเอาความรูท้ี่
ไดม้าไปใชค้่ะ เดี๋ยวจะลองเอาไปท าด”ู (สมัภาษณ ์คนที่ 11) 
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”ตอนท า Mind Mapping และถอดความรูท้ี่ไดจ้ากกิจกรรมที่ผ่านมาทัง้หมด 
เห็นไดเ้ลยค่ะวา่กิจกรรมทกุอนัเป็นประโยชนต์่อการท างานของครูอย่างมาก คิดว่าจะน าเอาสิ่งที่ได้
เรียนไปใชเ้หมือนกันค่ะ เพราะมนัไม่ไดล้  าบากอะไรมาก และมนัจะเป็นประโยชนต์่อตวัเราเอง” 
(สมัภาษณ ์คนที่ 12) 

จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 6: ถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด ครูอาชีวศึกษาที่
เป็นกลุ่มทดลองสะทอ้นผลการเรียนรูใ้น 2 ประเด็น คือ 1) ไดร้บัความรูท้ี่เป็นประโยชนต์่อการ
พัฒนาการท างานของตน และ 2) ไดร้บัประสบการณท์ี่ดีจากกิจกรรมทั้งหมด และสามารถน า
ความรูท้ี่ไดไ้ปใชไ้ดจ้รงิ 

 
จากผลการวิเคราะหเ์พิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงของครูอาชีวศึกษาภายหลงัการเขา้ร่วม

โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และ
การเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน พบว่า ครูอาชีวศกึษาที่เป็นกลุม่ทดลอง
ไดร้บัความรู ้ประสบการณ ์และมีการเปลี่ยนแปลงในดา้นการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของตนเอง
ตามกิจกรรมที่ออกแบบของโปรแกรม 

 
ผลจากจากสมัภาษณค์รูอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลอง ในระยะหลงัการทดลอง 2 เดือน 

โดยที่กลุม่ทดลองจะน าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ที่ตนเองจดบนัทกึในสมดุบนัทกึ PDCA 
ของตน น าไปปฏิบตัิงานจรงิ ในสถานการณก์ารท างานของตนจรงิๆ ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน 

กิจกรรม 7: กิจกรรมหลงัจากปฏิบตัิงานจรงิแลว้ 2 เดือน 
ผูว้ิจยัด าเนินการหลงัจากสิน้สดุการด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมพฒันาผลการ

ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา 2 เดือน โดยใหก้ลุ่มทดลองตอบแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศึกษา (การปฏิบตัิงานของตนเอง) และแบบวดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครู 
เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูหลงัการทดลอง การวดัครัง้นีเ้ป็นการวดัหลงัเสรจ็กิจกรรม 2 เดือน โดยที่กลุม่
ทดลองจะน าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ที่ตนเองจดบนัทึกในสมดุบนัทึก PDCA ของตน 
น าไปปฏิบตัิงานจรงิ ในสถานการณก์ารท างานของตนจรงิๆ ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน 

”ตอนเอาวิธีต่างๆที่ไดท้  ากิจกรรมมา เอาไปบอกใหค้รูในแผนกท าตาม ก็แอบ
กงัวลเหมือนกนัคะ่ วา่ในหลายๆคนจะเขา้ใจไหม หรอืจะท าดว้ยไหม ครัง้แรกที่บอกก็เห็นพวกครูใน
แผนกเขาเฉยๆกนั ตอ้งพดูประมาณครัง้ที่ 2 คะ่ เขา้จงึลองๆท าตามๆด ูใน 2 เดือนที่ผ่านมา ผลการ
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ปฏิบตัิงานที่ตวัเองไดก้็เป็นระบบระเบียบมากขึน้นะคะ เหมือนเรามีเป้าหมายที่ดีและพยายามท า
ตามเปา้หมายนัน้ สว่นครูในแผนกเขาก็บอกวา่ท าแลว้มนัก็ดีนะคะ” (สมัภาษณ ์คนที่ 13) 

”พอดีในแผนกผมมีครูที่เขา้รว่มกิจกรรมดว้ยกนัอีกคน ผมกบัพี่เขาก็พยายาม
บอกใหค้รูในแผนกน าวิธีการต่างๆที่ผมกบัพี่เขาไดร้บัรูม้าเอาไปปฏิบตัิตาม ในแผนกครูเขาก็ลอง
เอาไปท าตามแนวทางที่พวกผมบอกนะครบั สดุทา้ยแลว้ 2 เดือน ที่ผ่านมาก็ท าใหก้ารท างานของ
ผมมนัชัดเจนขึน้ คือเม่ือผมตัง้เป้าของงานเอาไว ้พอท าตามวิธีที่จดลงในสมดุ PDCA แลว้ มนัก็
เหมือนมีแนวทางชัดเจน งานก็ออกมาดีนะครบั แลว้ที่สงัเกตครูในแผนกเขาก็ท างานกันดีขึน้นะ
ครบั” (สมัภาษณ ์คนที่ 14) 

”ที่ผ่านมา 2 เดือน พี่ว่าการท างานของพี่ดีขึน้ เพราะพี่ท  าตามที่พี่จดลงสมดุ
บนัทกึ PDCA ค่ะ สว่นครูในแผนกพี่ก็ใหเ้ขาท าตามวิธีต่างๆที่พี่ไดรู้ม้าจากกิจกรรม พี่ก็เอามาสอน
พวกเขาอีกที พอดีพี่เป็นหวัหนา้แผนก ก็เลยบอกใหพ้วกครูเขาตอ้งท านะ เขาก็ท าแลว้งานเขาก็
ออกมาดีนะ” (สมัภาษณ ์คนที่ 15) 

จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 7: กิจกรรมหลังจากปฏิบัติงานจริงแลว้ 2 เดือน ครู
อาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองสะท้อนผลการเรียนรูใ้น 2 ประเด็น คือ 1) ได้น าความรูท้ี่ เป็น
ประโยชนม์าเผยแพร่ใหก้ับเพื่อนร่วมงาน และ 2) ตนเองมีการตัง้เป้าหมายในการปฏิบตัิงานที่ดี 
และไดพ้ยายามท าตามเปา้หมายที่ตนตัง้ไว ้อีกทัง้การปฏิบตัิงานของตนก็เป็นระบบระเบียบ 

 
จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถวิเคราะหไ์ดว้่า พฤติกรรมการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู

กลุ่มทดลอง ยังสามารถคงอยู่ได ้จากพฤติกรรมของครูกลุ่มทดลองที่ไดน้  าการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA ที่ตนเองจดบนัทกึในสมดุบนัทกึ PDCA ของตน น าไปปฏิบตัิงานจรงิ และยงัท าให้
กลุม่เพื่อนครูในแผนกของตนมีพฤติกรรมการพฒันาผลการปฏิบตัิงานดว้ย 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์ ดังนี ้1) พัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุ่มเป็นฐาน  และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุ่มเป็นฐาน การวิจัยครัง้นีแ้บ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา และระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 

การวิจยัระยะที่ 1 การพฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน
ผูว้ิจยัพฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA และการเสริมสรา้งการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐานที่จะใช้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจัดการเรียนรู ้ดา้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการ
สง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน ดา้นการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา ดา้นการประสานความ
ร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และดา้น
การปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย โดยกิจกรรมของโปรแกรมจะอยู่บนพืน้ฐานของ
แนวคิดการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม การ
วิจัยระยะนี ้มีขั้นตอน  ดังนี ้ 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 2. พฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใช้
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน
3. ตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 4. พิจารณา
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ และปรบัปรุงโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา 
ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็น
ฐานตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ 5. น าโปรแกรมโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุ่มเป็นฐานไปทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับล าดับขั้นตอน ระยะเวลา 
เนือ้หา ตลอดจนหาขอ้บกพร่องที่เกิดขึน้ระหว่างการทดลอง และ 6. ปรบัปรุงโปรแกรมพฒันาผล
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การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการ
รบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐานก่อนน าไปใชจ้รงิ 

การวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐาน ประชากร ไดแ้ก่ ครูอาชีวศกึษาที่ท  าหนา้ที่สอนในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 27,670 คน (ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก าลงัคนอาชีวศึกษา, 2564) ตวัอย่างวิจยั ไดแ้ก่ ครูอาชีวศึกษาที่ท  าหนา้ที่สอนจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจงัหวดัภาคกลาง จ านวน 
30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคมุ 15 คน ตวัอย่างวิจยั 30 คนนีไ้ดม้าจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑท์ี่ใช ้คือ 1) เป็นครูผูท้  าหนา้ท่ีสอนในวิทยาลยั
แห่งนี ้2) มีความสมัครใจและไดร้บัการยินยอมจากผูอ้  านวยการวิทยาลยัแห่งนี ้และ 3) ไม่เคย
ได้รับโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงาน แล้วจึงคัดเลือกครูที่ได้คะแนนจากแบบวัดผลการ
ปฏิบตัิงาน ตัง้แต่ 25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทลล์งมา (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ.์ 2553: 
49) จ านวน 30 คน แลว้จบัคู่รายบคุคล (Matching subject) 15 คู่ ตามระดบัคะแนนจากนัน้ใชว้ิธี
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เพื่อสุ่มครูแต่ละคู่เขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุจึง
ไดส้มาชิกกลุม่ทดลอง 15 คน และกลุม่ควบคมุ 15 คน เครื่องมือวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม ตอน
ที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 มาตรวดัผลการปฏิบตัิงานแบ่งเป็น 2 สว่น คือ 1) 
มาตรวัดผลการปฏิบตัิงานของตนเอง มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั ตัง้แต่ “ปฏิบตัิในระดบัมากที่สดุ” ถึง “ไม่เคยปฏิบตัิเลย” และ 2) มาตรวดัการรบัรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครู มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตัง้แต่ 
“ปฏิบตัิในระดบัมากที่สดุ” ถึง “ไม่เคยปฏิบตัิเลย” และ 2) โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศกึษา 

การวิจัยระยะที่ 2 ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองโดยใชแ้บบแผนการทดลองเปรียบเทียบ 2 
กลุม่ มีกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ วดัตวัแปรก่อนการทดลองและหลงัการทดลองรวม 3 ครัง้ คือ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 เดือน (Pretest - Posttest - Follow up 
Control Group Design) โดยกลุ่มทดลองจะไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐาน สว่นกลุม่ควบคมุไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรม ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผลการ
ปฏิบตัิงานก่อนการทดลอง (pretest) กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ แลว้จึงด าเนินการทดลอง
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โดยใชโ้ปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษากบักลุ่มทดลอง ซึ่งจะเขา้รว่มกิจกรรม
ทัง้หมด 7 กิจกรรม เป็นระยะเวลา 19 ชั่วโมง 30 นาที เม่ือสิน้สดุการทดลองจะเก็บรวบรวมขอ้มลู
เก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (posttest) หลงัจากนัน้ กลุ่มทดลอง
จะตอ้งน าความรูแ้ละแนวปฏิบตัิท่ีไดเ้รียนรูจ้ากจากโปรแกรมไปใชก้บักลุม่เพื่อนครูที่ท  างานรว่มกนั
อยู่ในแผนกอย่างสม ่าเสมอเป็นระยะเวลา 2 เดือน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ( follow-up) อีกครัง้ การวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจัย
ระยะนี ้ ผู้วิจัยใช้การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระจากกัน ( independent sample t-test) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา (การปฏิบตัิงานของ
ตนเอง) และการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครู ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุใน
ระยะหลังการทดลอง (Posttest) และระยะหลังการทดลอง 2 เดือน (Follow up) และใช้การ
ทดสอบความแปรปรวนแบบวดัซ า้ (repeated measures ANOVA) และวิเคราะหค์วามแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (pairwise comparisons) ดว้ยวิธีของ Bonferroni เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา (การปฏิบตัิงานของตนเอง) และ
การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครู ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 
2 เดือนของกลุม่ทดลอง 

สรุปผลการวจิัย 
1. ผลการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ ใช้การ

ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 
วัตถุประสงค์ประการแรกของการวิจัยนี ้คือ การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการ

ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน ซึ่งโปรแกรมที่ไดพ้ฒันาขึน้นีป้ระกอบดว้ยกิจกรรม 7 กิจกรรม 
ที่ใชพ้ฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดัการเรียนรู ้2) ดา้นการ
จดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน 3) ดา้นการร่วมปฏิบตัิงานวิชาการ
ของสถานศึกษา 4) ดา้นการประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน 5) ดา้นการ
พฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และ 6) ดา้นการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 
โดยกิจกรรม 7 กิจกรรมนีถู้กพัฒนาขึน้บนพืน้ฐานของการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ซึ่ง
ประกอบดว้ย 1) วางแผนปฏิบตัิงาน (Plan) 2) ปฏิบตัิงานตามแผน (Do) 3) ตรวจสอบ (Check) 
และ 4) ด าเนินการใหเ้หมาะสม (Action) และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ซึ่งประกอบดว้ย 
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1) ความส าเรจ็จากการกระท า 2) การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุม่อื่น 3) การใชค้  าพดูชกัจงู 
และ 4) สภาวะทางรา่งกายและอารมณ ์

ส าหรับกิจกรรม 7 กิจกรรม ในโปรแกรม กิจกรรม 1 คือ การปฐมนิเทศ ความรู้
เบือ้งตน้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่ม การ
สรา้งความรูส้ึกความเป็นทีม ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ใจวัตถุประสงคข์อง
โปรแกรม และรูปแบบกิจกรรมของโปรแกรม เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่ม และเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วม
กิจกรรมเกิดการสรา้งความรูส้ึกความเป็นทีม และเกิดการรบัรูค้วามสามารถของกลุ่ม กิจกรรม 2 
คือ นอกจากการสอน ฉันก็ท าได ้ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหค้รูตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการปฏิบตัิงานตามภาระ
อื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายของตนเอง ตามแนวทาง PDCA ได ้และเพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่ กิจกรรม 3 คือ สอนอย่างไร ใหเ้ด็กมีความสขุ ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้รูตระหนกัถึง
ความส าคญัของการจดัการเรียนรู ้เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการจดัการเรียนรูข้องตนเอง ตาม
แนวทาง PDCA ได ้และเพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่ม กิจกรรม 4 คือ นกัเรียน
ของฉนั ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้รูตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพ่ือ
การส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน ตามแนวทาง PDCA ได ้เพื่อใหค้รูตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชน เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการประสาน
ความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน ตามแนวทาง PDCA ได ้และเพื่อใหค้รูเกิดการรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่ม กิจกรรม 5 คือ สถานศึกษากับชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ครู
ตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ครูสามารถ
ออกแบบการร่วมปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา ตามแนวทาง PDCA ได ้และเพื่อใหค้รูเกิด
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ กิจกรรม 6 คือ กิจกรรมถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด ซึ่งมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้รูตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ เพื่อให้
ครูสามารถออกแบบการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ตามแนวทาง PDCA ได ้เพื่อใหค้รู
สามารถถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด ออกมาเป็นแผนที่ความคิดได ้เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม
สามารถสะทอ้นความคิดหรือสรุปประโยชนข์องการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาได ้
และเพื่อให้ครูเกิดการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม และกิจกรรม 7 คือ กิจกรรมหลังจาก
ปฏิบัติงานจริงแล้ว 2 เดือน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของการ
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ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ของตน ตามแนวทาง PDCA ได ้โดยแต่ละกิจกรรมประกอบดว้ย
แนวคิดส าคัญ หวัขอ้เนือ้หา วตัถุประสงค ์ระยะเวลา ขัน้ตอนของกิจกรรม สื่อ/อุปกรณท์ี่ใช ้และ
การประเมินผลกิจกรรม 

2. ผลการศกึษาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ผลการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมที่ มีต่อผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษาพบว่า หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา โดยรวมและรายดา้น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้น
การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสริมและพฒันาผูเ้รียน ดา้นการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ดา้นการประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน และดา้นการ
ปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย สงูกว่ากลุม่ควบคมุ ยกเวน้ดา้นการพฒันาตนเองและ
การพฒันาวิชาชีพ ในระยะหลงัการทดลอง ที่กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศึกษาต ่ากว่ากลุ่มควบคมุ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 และพบว่ากลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ในระยะก่อนทดลอง หลงัทดลอง และหลงั
การทดลอง 2 เดือน แตกต่างกนัอย่างนอ้ย 2 คู่ระยะ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศึกษา หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 
และค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา หลงัการทดลอง 2 เดือน สงูกว่าก่อนการ
ทดลอง ผลวิจยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 2 

ผลการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมที่มีต่อการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของ
กลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาพบว่า หลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา โดยรวมและรายดา้นทุก
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันา
ผู้เรียน ด้านการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน ด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และด้านการ
ปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้ับมอบหมาย สงูกว่ากลุ่มควบคุม สอดคลอ้งกับสมมติฐานขอ้ที่ 3 
และพบวา่กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา ใน
ระยะก่อนทดลอง หลงัทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน แตกต่างกนัอย่างนอ้ย 2 คู่ระยะ โดย
พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาหลงัการทดลองสงู
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 และค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการ
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ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาหลงัการทดลอง 2 เดือน สงูกว่าก่อนการทดลอง ผลวิจยั
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 4 

อภปิรายผล 
ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ดงันี ้
1. การพฒันาโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงาน

ตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 
โปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตาม

แนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐานที่พัฒนาขึน้
ประกอบดว้ยกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ซึ่งการออกแบบกิจกรรมเหลา่นีอ้ยู่บนพืน้ฐานการบรูณาการ
แนวคิดการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ครู
อาชีวศกึษาที่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมนีจ้ึงไดร้บัการพฒันาผลการปฏิบตัิงานผ่านกิจกรรมต่างๆที่จะท า
ใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจและความสามารถที่จะปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ตลอดจนเกิด
ความรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มดว้ย ซึ่งกิจกรรมการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA เป็น
กิจกรรมที่มีกระบวนการท างาน 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การวางแผนปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิงานตามแผน 
การตรวจสอบ และการด าเนินการใหเ้หมาะสม กระบวนการเหลา่นีจ้ะช่วยท าใหเ้กิดการพฒันาการ
ท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเม่ือกิจกรรมเหลา่นีถ้กูผนวกเขา้กบัการเสรมิสรา้งให้
ครูอาชีวศึกษาเกิดการรับรู ้ความสามารถร่วมของกลุ่มก็จะท าให้การปฏิบัติงานของครูเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และยงัท าใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ซึ่งสะทอ้น
จากผลการตรวจสอบการจัดกระท าหลังการเขา้ร่วมโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่ม
ของกลุม่เป็นฐานพบวา่คา่เฉลี่ยคะแนนจากการตรวจสอบการจดักระท าในหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มที่มีค่าอยู่ในระดบัมากที่สดุ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนผล
การตรวจสอบการจดักระท า ดา้นการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ โดยรวมเท่ากบั 
4.87 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมนีช้่วยเสริมสรา้งการรับรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ซึ่งเม่ือครู
อาชีวศึกษาเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มแลว้ก็จะช่วยท าใหค้รูอาชีวศึกษารบัรูเ้ก่ียวกบั
ผลการปฏิบตัิงานที่ดีของกลุ่มเพื่อนครูดว้ย สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Kellett et al. (2009) ที่ได้
ศกึษา การพฒันาอาชีพ การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ และการพฒันาประสิทธิภาพของงาน
ส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มและการท างานเป็นทีม ส่งผล
ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของงานส่วนบุคคลไดเ้ร็ว และการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม
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อาจจะมีความส าคัญมากกว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในประสิทธิภาพของแต่ละงาน 
และในบางสถานการณ ์

โปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐานที่เป็นการพฒันา
ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา และยังช่วยเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม 
เป็นสิ่งที่มีประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา เนื่องจากการปฏิบตัิงานในสถานการณ์
จริงของครูอาชีวศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศัยความร่วมมือและการประสานงานกับครูคนอื่นๆ หรือ
ปฏิบตัิงานร่วมกันในลกัษณะของการท างานเป็นทีม ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดโ้ดยล าพงั หากครู
อาชีวศึกษาเกิดความเช่ือมั่นหรือเกิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มแลว้ก็จะเกิดผลดีต่อการ
ปฏิบตัิงานรว่มกนัเป็นอย่างมาก 

นอกจากกิจกรรมของโปรแกรมจะช่วยพฒันาองคป์ระกอบของผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศึกษาทัง้ 6 ดา้นแลว้ก็ยงัน าไปสู่การพฒันาทกัษะอื่นๆที่จ  าเป็นต่อการปฏิบตัิงานของครู
ดว้ย เช่น 1) ทกัษะการท างานเป็นทีมที่จะไดจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรมที่ 1 ถึง 6 ที่มีการแบ่งสมาชิก
ครูเป็นกลุม่ๆ เพื่อท ากิจกรรมที่จะตอ้งใชก้ารระดมสมองและรว่มแรงรว่มใจกนัเพื่อความส าเรจ็ของ
กิจกรรม และ 2) ทกัษะการตัง้เป้าหมายในการท างาน ทกัษะการจัดล าดบัความส าคญัของงาน 
และทกัษะการท างานอย่างมีระบบขัน้ตอนที่จะไดจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรมที่ 2 ถึง 6 ที่มีการบนัทกึ
ขอ้มลูลงสมดุบนัทึก PDCA ซึ่งจะตอ้งใชก้ระบวนการคิดวางแผนการปฏิบตัิงานเพื่อตัง้เป้าหมาย
การท างาน ปฏิบตัิงานตามแผน โดยลองเขียนแนวทางลงในกระดาษรา่ง ซึ่งจะท าใหค้รูเกิดทกัษะ
การจัดล าดับความส าคัญของงาน และทักษะการท างานอย่างมีระบบขั้นตอนแลว้ตรวจสอบ
แนวทางที่ไดเ้ขียนไวใ้นกระดาษรา่ง ซึ่งจะท าใหค้รูเกิดทกัษะการท างานอย่างมีระบบขัน้ตอน และ
สมาชิกครูจะตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสม โดยน าแนวทางที่ไดเ้ขียนไวใ้นกระดาษรา่งจดลงในสมดุ
บนัทึก PDCA ของตวัเองใหถู้กตอ้งตามแนวทาง PDCA ซึ่งจะท าใหเ้กิดทกัษะการท างานอย่างมี
ระบบขัน้ตอน 

2. การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใช้
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน 

ผลการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมที่ มีต่อผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษา พบว่ากลุม่ทดลองที่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา ที่
ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็น
ฐาน มีผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น 5 ดา้นในระยะหลงัการ



  150 

ทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน สงูกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุ่มเป็นฐาน ยกเวน้ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ในระยะ
หลงัการทดลอง ท่ีกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาต ่ากว่ากลุ่ม
ควบคมุ สาเหตมุาจากกลุม่ทดลองที่เขา้รว่มโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็น
ฐานมีโอกาสท ากิจกรรมต่างๆที่เป็นลกัษณะของกระบวนการ PDCA โดยกลุ่มทดลองตอ้งท าการ
จดบนัทึกกิจกรรมการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ลงในสมดุบนัทึก PDCA ของตน และเม่ือ
เสรจ็สิน้โปรแกรมกลุม่ทดลองตอ้งน าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ที่ตนเองจดบนัทกึในสมดุ
บนัทกึ PDCA ของตน น าไปปฏิบตัิงานจรงิในสถานการณก์ารท างานของตนจรงิๆในช่วงระยะเวลา 
2 เดือน ทัง้นีก้ระบวนการ PDCA เหลา่นี ้เป็นกระบวนการที่มีการจดัการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นขัน้ตอน
ที่ต่อเนื่องและมีการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในตวัของกระบวนการ เม่ือการปฏิบตัิงานถกูท าให้
เป็นขัน้ตอนที่เป็นวงจรต่อเนื่องและมีการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิงานที่ผิดพลาดทนัที ก่อนที่จะ
ด าเนินการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนต่อไปได ้จึงเป็นเหตุผลที่ท  าใหค้ะแนนผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศึกษา หลงัทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน ของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุที่ไม่ได้
ท ากิจกรรมเหลา่นี ้ทัง้นีใ้นดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ในระยะหลงัการทดลอง ที่
กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาต ่ากวา่กลุม่ควบคมุ มีสาเหตมุา
จากกลุม่ควบคมุไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมพฒันา เรื่อง เทคนิคการท าวิจยัในชัน้เรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การวิจยั ประกอบดว้ยกิจกรรม 4 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ครัง้ ใชเ้วลา 12.00 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะท า
ใหก้ลุม่ควบคมุรบัรูว้า่ตนไดร้บัการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ซึง่เป็นดา้นหนึ่งของผลการ
ปฏิบตัิงาของครูอาชีวศึกษาเช่นกนั จึงเป็นสาเหตใุหค้ะแนนผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา 
หลงัทดลอง ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพของกลุ่มควบคุมมีคะแนนสงูกว่ากลุ่ม
ทดลอง นอกจากนีก้ิจกรรมของโปรแกรมยงัเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ใหก้บัครู
อาชีวศึกษากลุ่มทดลองดว้ย ซึ่งก็พบว่าผลการตรวจสอบการจดักระท าในส่วนของการเสริมสรา้ง
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่นัน้ กลุม่ทดลองไดค้ะแนนสงูกวา่กลุม่ควบคมุ โดยกลุม่ทดลอง
มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการตรวจสอบการจัดกระท า ดา้นการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วม
ของกลุม่โดยรวมเท่ากบั 4.87 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.11 สว่นกลุม่ควบคมุมีคา่เฉลี่ย
คะแนนผลการตรวจสอบการจัดกระท า ดา้นการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม
โดยรวมเท่ากับ 0.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 สะทอ้นใหเ้ห็นว่าโปรแกรมนีช้่วย
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เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่นีก้็น่าจะเป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหนึ่งที่ท  าใหก้ลุม่ทดลองมีผลการปฏิบตัิงานสงูกว่า
กลุม่ควบคมุ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kellett et al. (2009) ที่ไดศ้กึษา การพฒันาอาชีพ การรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่ม และการพฒันาประสิทธิภาพของงานส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า 
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มและการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพของ
งานส่วนบุคคลไดเ้ร็ว และการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มอาจจะมีความส าคญัมากกว่าการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในประสิทธิภาพของแต่ละงาน และในบางสถานการณ ์

ส าหรบัผลการวิจยัที่พบวา่กลุม่ทดลองที่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศึกษา ที่ ใช้การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐานมีผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา หลงัการทดลอง และ
หลงัการทดลอง 2 เดือน สงูกว่าก่อนการทดลอง สาเหตมุาจากกิจกรรมที่กลุ่มทดลองไดป้ฏิบตัิใน
โปรแกรม เป็นกิจกรรมที่ครูทกุคนมีสว่นรว่มในการปฏิบตัิ เพราะไดมี้การแบ่งกลุม่เป็นกลุม่ย่อยใน
การท ากิจกรรม และในกิจกรรมก็มีการส่งเสริมการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มร่วมดว้ยในทกุ
กิจกรรม พรอ้มกบัในกิจกรรมที่ 2 3 4 5 และ 6 มีการปฏิบตัิกิจกรรมการปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA รว่มดว้ย ทัง้นี ้ในช่วงหลงัการทดลอง 2 เดือน กลุม่ทดลองไดน้ าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA ตามที่ไดบ้ันทึกไวใ้นสมุดบันทึก PDCA ของตนไปปฏิบัติในสถานการณก์ารท างานจริง
ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน และกลุ่มทดลองยงัไดน้  าความรูจ้ากการเขา้ร่วมโปรแกรมที่ตนไดร้บัไป
อธิบายขยายผลโดยสอนความรูท้ี่ตนไดร้บัจากโปรแกรมกบัเพื่อนครูในแผนกวิชาเดียวกบัตน เช่น 
การปลกูฝังความเช่ือรว่มกนัของครูในแผนก ว่าครูในแผนกของตนสามารถรว่มมือกนัท าใหง้านที่
พวกตนปฏิบตัิส  าเรจ็ได ้และการสอนเรื่องการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA พรอ้มทัง้รว่มปฏิบตัิ
จริงพรอ้มๆกับเพื่อนครูในแผนกวิชาเดียวกับตน จึงเป็นการท าใหก้ลุ่มทดลองไดฝึ้กทบทวนและ
พฒันาความรูท้ี่ตนไดร้บัก่อนที่จะไปอธิบายถ่ายทอดสู่กลุ่มเพื่อนครู ดว้ยสาเหตุนีน้่าจะท าใหผ้ล
การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ในระยะหลังการทดลอง 2 เดือน สูงกว่าก่อนการทดลอง 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พรสวรรค ์ศิริวัฒน ์(2552) ที่ไดศ้ึกษาการพัฒนาครูดา้นการจัดการ
เรียนรูท้ี่เนน้กระบวนการคิดโดยใชห้ลกัการบริหารวงจร PDCA โรงเรียนบา้นโชกนาสาม อ าเภอ
ปราสาท ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาสรุนิทรเ์ขต 3 ผลการศกึษาพบวา่ ครูมีความสามารถในดา้น
การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นกระบวนการคิดสูงกว่าก่อนพัฒนา และยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  
Kellett et al. (2009) ที่ไดศ้ึกษาการพัฒนาอาชีพ การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม และการ
พฒันาประสิทธิภาพของงานส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม
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และการท างานเป็นทีมส่งผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพของงานส่วนบุคคลไดเ้ร็ว และการรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่มอาจจะมีความส าคัญมากกว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
ประสิทธิภาพของแต่ละงาน และในบางสถานการณ ์จากสาเหตทุี่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้จึงเป็นสาเหตุ
ที่ท  าใหก้ลุ่มทดลองที่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้าร
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุ่มเป็นฐาน มี
ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น 5 ดา้น ในระยะหลงัการทดลอง 
และหลังการทดลอง 2 เดือน สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรม และยังท าใหผ้ลการ
ปฏิบตัิงานหลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือนสงูกวา่ก่อนการทดลองดว้ย 

ผลการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมที่มีต่อการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของ
กลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา พบว่าหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา โดยรวมและรายดา้นสงู
กว่ากลุม่ควบคมุ และพบว่ากลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อน
ครูอาชีวศึกษา หลังการทดลอง และหลังการทดลอง 2 เดือน สูงกว่าก่อนการทดลอง  แม้ว่า
การศึกษาครัง้นีจ้ะไม่ไดศ้ึกษาผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาโดยตรง แต่เป็น
การศึกษาการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา ซึ่งผลการวิจยัเก่ียวกบัการรบัรู ้
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษานี ้สะท้อนได้ว่ากลุ่มทดลองได้น าความรูแ้ละ
ประสบการณท์ี่ไดร้บัจากการเขา้รว่มโปรแกรมไปอธิบายขยายผลต่อกลุม่เพื่อนครู และกลุม่ทดลอง
ไดเ้ห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา จึงท าให้
คะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาที่เป็นการรบัรูข้องกลุม่ทดลองสงูขึน้ 
เห็นไดจ้ากหลงัการทดลอง 2 เดือน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของ
กลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาเท่ากับ 4.46 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรบัรูผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาเท่ากบั 3.16 สาเหตมุาจากการที่กลุม่ทดลองไดท้ ากิจกรรม
ในโปรแกรม อย่างเช่นกิจกรรมท่ี 1 ที่มีการท ากิจกรรมกลุม่ในเรื่อง “ครูที่เป็นแบบอย่างในวิทยาลยั” 
โดยกลุ่มทดลองตอ้งระลกึถึงครูที่ดีที่อยู่ในแผนกวิชาในวิทยาลยัของตน จึงท าใหก้ลุ่มทดลองรูส้ึก
กบักลุม่เพื่อนครูในเชิงบวกมากขึน้ และยงัมีกิจกรรมท่ี 2 ที่มีการท ากิจกรรมกลุม่ใน เรื่อง “รว่มดว้ย
ช่วยกนั” โดยกลุม่ทดลองไดเ้ห็นตวัอย่างในวิดีทศันเ์ก่ียวกบักลุม่ทีมที่ช่วยกนัท างาน นอกเหนือจาก
หนา้ที่ของตน รวมถึงกิจกรรมที่ 3 ที่มีการท ากิจกรรมกลุ่มใน เรื่อง “Team teaching” โดยกลุ่ม
ทดลองไดเ้ห็นตวัอย่างในวิดีทศันเ์ก่ียวกบัวิธีการสอน การสรา้งสื่อการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล แบบทีมสอน อีกทั้งกิจกรรมที่  5 ที่ มีการท ากิจกรรมกลุ่มใน เรื่อง “สร้างแผ่น
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ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรต่างๆในวิทยาลยั” โดยกลุ่มทดลองไดค้ิดรูปแบบของแผ่นประชาสมัพนัธ ์
พรอ้มทั้งสรา้งแผ่นประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรมจาก COMPUTER และน าไป
เผยแพรล่งในสื่อสงัคมออนไลน ์ซึ่งในกิจกรรมที่ 2 3 และ 5 ก่อนที่กลุม่ทดลองจะจดบนัทกึลงสมดุ
บันทึก PDCA ของตนแลว้น าไปปฏิบตัิจริงนัน้ กลุ่มทดลองจะตอ้งระลึกถึงการที่ตนตอ้งท างาน
ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาในระยะหลงัการทดลอง 2 เดือน สิ่งเหล่านีมี้ส่วนที่ท  าใหก้าร
รบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน 
ของกลุม่ทดลองโดยรวมและรายดา้นสงูกวา่กลุม่ควบคมุที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรม 

ส าหรบัผลการวิจยัที่พบวา่กลุม่ทดลองที่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศึกษา ที่ ใช้การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐานมีการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา หลงั
การทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน สงูกว่าก่อนการทดลอง สาเหตมุาจากการที่กลุ่มทดลอง
ไดท้ ากิจกรรมในโปรแกรม ที่เป็นทัง้กิจกรรมส่งเสริมความรูส้ึกดา้นบวกกบักลุ่มเพื่อนครูและเป็น
กิจกรรมที่กลุ่มทดลองจะตอ้งระลึกถึงการที่ตนตอ้งท างานร่วมกนักบักลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาใน
ระยะหลงัการทดลอง 2 เดือน อีกทัง้ในระยะหลงัการทดลอง 2 เดือน กลุม่ทดลองไดน้ าความรูจ้าก
การเขา้ร่วมโปรแกรมที่ตนไดร้บัไปอธิบายขยายผลโดยสอนความรูท้ี่ตนไดร้บัจากโปรแกรมกับ
เพื่อนครูในแผนกวิชาเดียวกบัตน เช่น การปลกูฝังความเช่ือรว่มกนัของครูในแผนก ว่าครูในแผนก
ของตนสามารถรว่มมือกนัท าใหง้านที่พวกตนปฏิบตัิส  าเรจ็ได ้และการสอนเรื่องการปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง PDCA พรอ้มทั้งร่วมปฏิบัติจริงพรอ้มๆกับเพื่อนครูในแผนกวิชาเดียวกับตน และกลุ่ม
ทดลองน่าจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา จึง
ท าใหก้ารรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา ที่เป็นการรบัรูข้องกลุ่มทดลองใน
ระยะหลงัการทดลอง 2 เดือน สงูกว่าก่อนการทดลอง แมว้่าการวิจยัในครัง้นีจ้ะไม่ไดศ้กึษาผลการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาโดยตรง แต่เป็นการศึกษาการรบัรูผ้ลการปฏิบัติงานของ
กลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา และผูว้ิจยัยงัไม่พบงานวิจยัที่เป็นการศกึษาผลของการเสรมิสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่ม และการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ที่มีต่อการรับรู ้ผลการ
ปฏิบตัิงานหรือผลงานของกลุม่โดยตรง แต่ผูว้ิจยัไดพ้บงานวิจยัที่ใกลเ้คียง ซึ่งเป็นงานวิจยัที่ศกึษา
การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือทีม ดังงานวิจัยที่
สอดคลอ้งของ Katz-Navon and Erez (2005) ที่ไดศ้ึกษาการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มกบั
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมภายใตส้ถานการณใ์นการพึ่งพา
การท างานระหวา่งกนั ผลการศกึษาพบวา่ การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่มีความส าคญัและมี
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อิทธิพลต่อการปฏิบตัิงานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใตส้ถานการณใ์นการพึ่งพาการท างาน
ระหว่างกนัในทีมสงูและตอ้งการการประสานงานภายในทีม และยงัพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Klassen and Krawchuk (2009) ที่ไดศ้กึษา ความเชื่อในแรงจงูใจโดยรวมของการท างานเป็น
กลุ่มในวยัรุ่นตอนตน้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่มีการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มและความ
สามคัคีสงู มีคะแนนการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพสงูกว่ากลุม่ที่มีการรบัรูค้วามสามารถรว่มของ
กลุ่มและความสามัคคีต ่า และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  Watson et al. (2001) ที่ไดศ้ึกษา การ
รบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม: การวิเคราะหห์ลายระดบั จากทีมบาสเก็ตบอลของวิทยาลยั ผล
การศึกษาพบว่า การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมบาสเก็ตบอล
ตลอดเวลา จากสาเหตทุี่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้จึงเป็นสาเหตทุี่ท  าใหก้ลุม่ทดลองที่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรม
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการ
เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐานมีการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อน
ครูอาชีวศกึษาทัง้ในภาพรวมและรายดา้นในระยะหลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน สงู
กว่ากลุ่มควบคมุที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรม และยงัท าใหก้ารรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครู
อาชีวศกึษา หลงัการทดลอง และหลงัการทดลอง 2 เดือน สงูกวา่ก่อนการทดลองดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้

1. ผลการศกึษาพบวา่กลุม่ทดลองที่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของ
ครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถ
ร่วมของกลุ่มเป็นฐาน มีผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาและการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของ
กลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษา ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น 6 ดา้น ในระยะหลงัการทดลอง และหลงัการ
ทดลอง 2 เดือน สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ไดเ้ข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างๆที่ต้องการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษาจงึควรน าโปรแกรมนีม้าใช ้เพื่อพฒันาผลการปฏิบตัิงานใหก้บัครูอาชีวศกึษา ซึง่จะเป็น
ประโยชนต์่อการพัฒนาศักยภาพของครูอาชีวศึกษาและขยายผลไปสู่ประโยชนต์่อการพัฒนา
นกัเรยีนอาชีวศกึษาดว้ย 

2. การน าโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน ไปใชเ้พื่อให้
เกิดประโยชนส์งูสดุควรด าเนินกิจกรรมตามขัน้ตอนของโปรแกรมใหค้รบถว้น ทัง้ดา้นของกิจกรรม
ในโปรแกรม ท่ีตอ้งด าเนินการใหค้รบทัง้ 7 กิจกรรม และดา้นระยะเวลาที่โปรแกรมก าหนดเอาไวท้ี่ 
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4 ครัง้ ใชเ้วลา 19.30 ชั่วโมง โดยเม่ือเสรจ็กิจกรรม 7 กิจกรรม ตอ้งใหค้รูอาชีวศกึษาน าความรูท้ี่ได้
จากกิจกรรมในโปรแกรมไปปฏิบตัิกบังานของตนจริงๆ และครูอาชีวศึกษาตอ้งน าความรูจ้ากการ
เขา้รว่มโปรแกรมที่ตนไดร้บัไปอธิบายขยายผลโดยสอนความรูท้ี่ตนไดร้บัจากโปรแกรมกบัเพื่อนครู
ในแผนกวิชาเดียวกบัตน พรอ้มทัง้รว่มปฏิบตัิจริงพรอ้มๆกบัเพื่อนครูในแผนกวิชาเดียวกบัตน รวม
เป็นเวลา 2 เดือน เพราะกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้ครูอาชีวศึกษาพัฒนาความรู้และ
ประสบการณท์ี่ไดจ้ากการเรียนรู ้เช่ือมโยงไปสู่การปฏิบตัิไดอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อใหค้รูอาชีวศกึษา
สามารถน าความรูไ้ปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. การวิจยัครัง้นีไ้ม่ไดส้อบถามความตอ้งการของครูอาชีวศกึษาวา่ตอ้งการพฒันาผล

การปฏิบตัิงานในดา้นใด ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรวิเคราะหค์วามตอ้งการในการพฒันาผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาก่อนว่าควรเนน้การพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา
ในดา้นใด แลว้จึงออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมที่จะช่วยพฒันาผลการปฏิบตัิงานดา้นดงักลา่วเพื่อ
ท าใหโ้ปรแกรมที่พฒันาขึน้มามีประโยชนต์่อครูอาชีวศกึษาอย่างแทจ้รงิ 

2. การวิจัยครัง้นีไ้ม่ไดเ้สริมสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับครูอาชีวศึกษา 
ดงันัน้ การวิจยัครัง้ต่อไปอาจเพิ่มรูปแบบของกิจกรรมบนหลกัการการสรา้งแรงจงูใจตามหลกัอิทธิ
บาท 4 เพื่อใหก้ิจกรรมในโปรแกรมมีความน่าสนใจ เนื่องจากอิทธิบาท 4 เป็นแนวทางส าหรบัการ
ใชชี้วิตใหป้ระสบความส าเรจ็ โดยเฉพาะในการท างาน อนัประกอบดว้ยแนวปฏิบตัิ 4 ขอ้ คือ ฉนัทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมงัสา โดยฉันทะ คือ การเห็นคณุค่า มีใจรกั พอใจ จะท าสิ่งนัน้ วิริยะ คือ พากเพียร 
ขยนั หมั่นกระท าสิ่งนัน้ดว้ยความพยายามอดทนจนกวา่จะส าเรจ็ จิตตะ คือ เอาจิตฝักใฝ่ในสิ่งที่ท  า 
อย่างอุทิศตัวอุทิศใจ และวิมังสา คือ การใชปั้ญญาในการพิจารณาตรวจสอบ เพื่อจัดการและ
ด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดี ซึ่งหลักการอิทธิบาท 4 นี ้จะเป็นแรงจูงใจและคอยกระตุ้นให้ครู
อาชีวศกึษาอยากจะพฒันาผลการปฏิบตัิงานของตนเองใหด้ียิ่งขึน้ 

3. การวิจัยครั้งนี ้ไม่ได้น าข้อมูลจากสมุดจดบันทึก PDCA ของกลุ่มทดลอง มา
วิเคราะหเ์พื่อใชใ้นดา้นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ดงันัน้ การวิจยัครัง้ต่อไป
ควรน าขอ้มลูที่ไดจ้ากสมดุจดบนัทึก PDCA ของกลุ่มทดลอง มาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบัคะแนน
ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาของกลุ่มทดลองเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบซึ่งกนัและกัน 
โดยเม่ือมีการเขียนลงไปในสมดุจดบนัทึก PDCA อย่างสมบูรณ ์คะแนนผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษาที่ตนเองประเมินควรจะดีและแปรผนัตามกบัสิ่งที่ตนเองไดเ้ขียนลงไปในสมดุจดบนัทกึ 
PDCA นัน้ 
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4. การวิจัยครัง้นีไ้ม่ไดว้ัดผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษาโดยตรง 

ดงันัน้ การวิจยัครัง้ต่อไปควรวดัผลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครูอาชีวศกึษาโดยตรงแทนการวดั
การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา เพื่อท าใหเ้ห็นประสิทธิผลของโปรแกรม
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการ
เสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน ที่จะช่วยพฒันาผลการปฏิบตัิงานทัง้ของ
ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม และของกลุม่เพื่อนรว่มงานในระยะของการขยายผลไดอ้ย่างชดัเจน 

5. การวิจัยครัง้นีต้รวจสอบการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม จากการตรวจสอบ
การจดักระท าว่าผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมไดร้บัการพฒันาในหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้งกบัการเสริมสรา้งการรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่มหรือไม่ เพียงใดเท่านัน้ ซึ่งการวิจยัครัง้ต่อไปควรจะศึกษาและวดัการ
รบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่โดยตรงดว้ยเพื่อท าใหท้ราบว่าประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ท่ีใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการเสริมสรา้งการ
รบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่เป็นฐาน ที่มีต่อการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ดว้ย
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ภาคผนวก ก  

รายนามผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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โปรแกรมพฒันาผลการปฏบัิตงิานของครูอาชีวศกึษา ทีใ่ช้การปฏบัิตงิานตามแนวทาง 
PDCA และการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 
 
1. รองศาสตราจารย ์ดร. ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพ็ชร ์  คณะศิลปะศาสตรป์ระยกุต ์
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
       พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
2. รองศาสตราจารย ์ดร. ภทัรวรรธน ์จีรพฒันธ์นธร  คณะศกึษาศาสตร ์
       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรณัย ์พิมพท์อง  สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์
       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
 

 

แบบสอบถามผลการปฏบัิตงิานของครูอาชีวศึกษา 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพ็ชร ์  คณะศิลปะศาสตรป์ระยกุต ์
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
       พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
2. รองศาสตราจารย ์ดร. ภทัรวรรธน ์จีรพฒันธ์นธร  คณะศกึษาศาสตร ์
       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรณัย ์พิมพท์อง  สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์
       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
  
 ด้วยข้าพเจ้า นายกวีศุภณิฐ วิกรมวยากรม์ หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด สาขาจิตวิทยา
ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ทำปริญญานิพนธ์เรื่อง “ประสิทธิผลของ
โปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการ
เสริมสร้างการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน” ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมาย 
คือ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน และ 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใช้การปฏิบัติงานตามแนวทาง 
PDCA และการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 
ตอน ได้แก่ 
  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ จำนวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา จำนวน 42 ข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถาม การรับรู้ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครอูาชีวศึกษา 
   จำนวน 42 ข้อ 
 
 เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยอ่านคำชี้แจงในแต่ละส่วน
ให้เข้าใจ โปรดตอบคำถามให้ครบทุกข้อ และตอบตามความเป็นจริงให้ตรงกับความคิดเห็นและการ
ปฏิบัติของท่านมากที่สุด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์และนำเสนอในภาพรวม 
ผู้วิจัยขอรับรองว่าคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น ไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นรายบุคคล และไม่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานใดๆทั้งสิ้น 
 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
 
        ขอแสดงความนับถือ 
                กวีศุภณิฐ วิกรมวยากรม์  
                    ผู้วิจัย  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ 
 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงใน  หรือเติมคำตอบลงในช่องว่างตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ
   ตัวท่าน 
 
 1. เพศ     ชาย     หญิง 
 2. อายุ     ...............   ป ี
 3. สถานภาพ    โสด     สมรส  
 4. รายได้    ต่ำกว่า 16,000 บาท    16,001 - 19,000 บาท 

  19,001 - 22,000 บาท   22,001 บาท ขึ้นไป 
 5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   ..............   ปี   .............   เดือน 

 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 

 
คำชี้แจง  ขอให้ท่านระลึกถึงการปฏิบัติงานของตัวท่าน แล้วพิจารณาข้อคำถามต่อไปนี้ว่าข้อคำถาม
นั้นตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตัวท่านมากน้อยเพียงใด แล้ววงกลม  ล้อมรอบ
ตัวเลขคำตอบให้ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน โดยคำตอบมีให้เลือก ดังนี้ 
 
 5  คือ ข้อคำถามตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานที่ท่านปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

 4  คือ ข้อคำถามตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานที่ท่านปฏิบัติในระดับมาก 

 3  คือ ข้อคำถามตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานที่ท่านปฏิบัติในระดับปานกลาง 

 2  คือ ข้อคำถามตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานที่ท่านปฏิบัติในระดับน้อย 

 1  คือ ข้อคำถามตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานที่ท่านไม่เคยปฏบิัติเลย 
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ข้อคำถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

การจัดการเรียนรู้ 

1. ฉันปรับปรุงแผนการเรียนรู้ของฉันให้ทันสมัย 5 4 3 2 1 

2. ฉันจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการเรียนรู้ 5 4 3 2 1 

3. ฉันจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน 5 4 3 2 1 
4. ฉันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 5 4 3 2 1 

5. ฉันวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามความคิดของ
ฉัน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

6. ฉันวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

7. ฉันจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

8. ฉันคอยสังเกต ตักเตือน และอบรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่
ถูกต้อง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

9. ฉันพยายามสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

10. ฉันอธิบายเนื้อหาการสอนอย่างละเอียด เม่ือมีนักเรียน
สอบถามเนื้อหานั้น 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

11. ฉันนำนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีในวิชาของฉันมาสอนเสริม
นอกเวลาเรียนปกติ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

12. ฉันถ่ายทอดความรู้กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนในวิชาของฉัน
เท่านั้น 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

13. ฉันปฏิบัติตัวเป็นครูที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

14. ฉันแนะนำวิธีการจัดสรรเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาผล
การเรียนของตน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

การร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

15. ฉันนำข้อมูลวิชาการต่างๆของวิทยาลัย ไปเผยแพร่ผ่าน
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook YouTube 
Twitter Blog Line และอื่นๆ 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 
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ข้อคำถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

16. ฉันสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่เป็นประโยชน์กับการจัดการ
เรียนการสอน   

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

17. ฉันมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยให้กับนักเรียน 5 4 3 2 1 

18. ฉันกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญในเรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

19. ฉันไม่ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยให้กับนักเรียน 5 4 3 2 1 

20. ฉันช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัย ให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

21. ฉันใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับการจัดการเรียน
การสอน   

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 
22. ฉันสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อต้องติดต่อประสานงานกับ
ผู้ปกครองของนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

23. ฉันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในชุมชนโดยรอบวิทยาลัย 5 4 3 2 1 

24. ฉันรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองของนักเรียนและบุคคลใน
ชุมชนเสมอ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

25. ฉันปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียน ในเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

26. ฉันหลีกเลี่ยงในการเกี่ยวข้องกับบุคคลในชุมชนโดยรอบ
วิทยาลัย 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

27. ฉันปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลในชุมชนโดยรอบวิทยาลัย ใน
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

28. ฉันและบุคคลในชุมชน ร่วมมือช่วยกันพัฒนาชุมชนโดยรอบ
วิทยาลัย 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

29. ฉันแสวงหากิจกรรมการอบรมที่เป็นประโยชน์กับฉัน 5 4 3 2 1 

30. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมที่เป็นประโยชน์กับฉัน 5 4 3 2 1 

31. ฉันเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพต่างๆที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น 5 4 3 2 1 

32. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสอนต่างๆที่
จำเป็นกับฉัน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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ข้อคำถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

33. ฉันหลีกเลี่ยงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่างๆ แม้ว่า
กิจกรรมนั้นจะมีประโยชน์สำหรับฉันก็ตาม 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

34. ฉันนำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตมาพัฒนา
ตน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

35. ฉันพัฒนาทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพของตนเองเสมอ 5 4 3 2 1 

การปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

36. ฉันเตรียมตัวอย่างดีที่จะพูดคุยและอบรมนักเรียน ในคาบ
กิจกรรมโฮมรูม 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

37. ฉันตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ในการยืนเวรหน้าประตู
วิทยาลัยทั้งเวลาเข้าเรียนและเวลาเลิกเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

38. ฉันตัง้ใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ในการดูแลการเข้าแถวตอน
เช้าของนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

39. ฉันตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ในการอยู่เวรของวิทยาลัย
ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

40. ฉันหลีกเลี่ยงหรือไม่ดำเนินกิจกรรมการเย่ียมบ้านนักเรียน 5 4 3 2 1 

41. ฉันตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีให้กับนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

42. ฉันประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายปกครอง ในกรณีที่
นักเรียนเกิดปัญหา 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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ตอนที่ 3 การรับรู้ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อนครูอาชีวศึกษา 
 

คำชี้แจง  ขอให้ท่านระลึกถึงการปฏิบัติงานของครูในแผนกวิชา แล้วพิจารณาข้อคำถามต่อไปนี้ว่าข้อ
คำถามนั้นตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูในแผนกวิชามากน้อยเพียงใด แล้ว
วงกลม  ล้อมรอบตัวเลขคำตอบให้ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน โดยคำตอบมีให้
เลือกดังนี้ 
 
  5  คือ  ข้อคำถามตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานทีค่รูในแผนกวิชาปฏิบตัิในระดบัมากที่สุด 
  4  คือ   ข้อคำถามตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานทีค่รูในแผนกวิชาปฏิบตัิในระดบัมาก 
  3  คือ  ข้อคำถามตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานที่ครูในแผนกวิชาปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  2  คือ  ข้อคำถามตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานที่ครูในแผนกวิชาปฏิบัติในระดับน้อย 
  1  คือ  ข้อคำถามตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงานที่ครูในแผนกวิชาไม่เคยปฏิบัติเลย 
 

 
ข้อคำถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

การจัดการเรียนรู้ 

1. ครูในแผนกวิชาของฉันปรับปรุงแผนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 5 4 3 2 1 

2. ครูในแผนกวิชาของฉันจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
เรียนรู้ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

3. ครูในแผนกวิชาของฉันจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เป็น
ประโยชน์กับนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

4. ครูในแผนกวิชาของฉันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

5. ครูในแผนกวิชาของฉันวัดและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนตามความคิดของตนเอง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

6. ครูในแผนกวิชาของฉันวัดและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

7. ครูในแผนกวิชาของฉันจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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ข้อคำถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

8. ครูในแผนกวิชาของฉันคอยสังเกต ตักเตือน และอบรม
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

9. ครูในแผนกวิชาของฉันพยายามสอดแทรกเนื้อหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ ในการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

10. ครูในแผนกวิชาของฉันอธิบายเนื้อหาการสอนอย่างละเอียด 
เมื่อมีนักเรียนสอบถามเนื้อหานั้น 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

11. ครูในแผนกวิชาของฉันนำนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีใน
วิชาของตนมาสอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

12. ครูในแผนกวิชาของฉันถ่ายทอดความรู้กับนักเรียนที่ตั้งใจ
เรียนในวิชาของตนเท่านั้น 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

13. ครูในแผนกวิชาของฉันปฏิบัติตัวเป็นครูที่ดี เพื่อเป็น
แบบอย่างให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

14. ครูในแผนกวิชาของฉันแนะนำวิธีการจัดสรรเวลาเรียน 
เพื่อให้นักเรียนพัฒนาผลการเรียนของตน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

การร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
15. ครูในแผนกวิชาของฉันนำข้อมูลวิชาการต่างๆของวิทยาลัย 
ไปเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น 
Facebook YouTube Twitter Blog Line และอื่นๆ 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

16. ครูในแผนกวิชาของฉันสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน   

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

17. ครูในแผนกวิชาของฉันมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ใน
วิทยาลัยให้กับนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

18. ครูในแผนกวิชาของฉันกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

19. ครูในแผนกวิชาของฉันไม่ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัย
ให้กับนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

20. ครูในแผนกวิชาของฉันช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
วิทยาลัย ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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ข้อคำถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

21. ครูในแผนกวิชาของฉันใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
กับการจัดการเรียนการสอน   

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 

22. ครูในแผนกวิชาของฉันสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อต้อง
ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

23. ครูในแผนกวิชาของฉันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลใน
ชุมชนโดยรอบวิทยาลัย 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

24. ครูในแผนกวิชาของฉันรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองของ
นักเรียนและบุคคลในชุมชนเสมอ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

25. ครูในแผนกวิชาของฉันปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองของ
นักเรียน ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

26. ครูในแผนกวิชาของฉันหลีกเลี่ยงในการเกี่ยวข้องกับบุคคล
ในชุมชนโดยรอบวิทยาลัย 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

27. ครูในแผนกวิชาของฉันปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลในชุมชน
โดยรอบวิทยาลัย ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

28. ครูในแผนกวิชาของฉันและบุคคลในชุมชน ร่วมมือช่วยกัน
พัฒนาชุมชนโดยรอบวิทยาลัย 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

29. ครูในแผนกวิชาของฉันแสวงหากิจกรรมการอบรมที่เป็น
ประโยชน์กับตนเอง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

1 

30. ครูในแผนกวิชาของฉันเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมที่เป็น
ประโยชน์กับตนเอง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

1 

31. ครูในแผนกวิชาของฉันเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ
ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

32. ครูในแผนกวิชาของฉันเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนา
ทักษะการสอนต่างๆที่ 
     จำเป็นกับตนเอง 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

33. ครูในแผนกวิชาของฉันหลีกเลี่ยงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมต่างๆ แม้ว่ากิจกรรมนั้นจะมีประโยชน์สำหรับตนเองก็ตาม 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

34. ครูในแผนกวิชาของฉันนำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทาง
อินเตอร์เน็ตมาพัฒนาตนเอง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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ข้อคำถาม 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

35. ครูในแผนกวิชาของฉันพัฒนาทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพของ
ตนเองเสมอ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

การปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

36. ครูในแผนกวิชาของฉันเตรียมตัวอย่างดีที่จะพูดคุยและ
อบรมนักเรียน ในคาบกิจกรรมโฮมรูม 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

37. ครูในแผนกวิชาของฉันตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ใน
การยืนเวรหน้าประตูวิทยาลัยทั้งเวลาเข้าเรียนและเวลาเลิกเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

38. ครูในแผนกวิชาของฉันตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ใน
การดูแลการเข้าแถวตอนเช้าของนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

39. ครูในแผนกวิชาของฉันตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ใน
การอยู่เวรของวิทยาลัยในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

40. ครูในแผนกวิชาของฉันหลีกเลี่ยงหรือไม่ดำเนินกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

41. ครูในแผนกวิชาของฉันตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

42. ครูในแผนกวิชาของฉันประสานงานกับฝา่ยอื่นๆ เช่น ฝ่าย
ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนเกิดปัญหา 
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ภาคผนวก ค 

แบบตรวจสอบการจัดกระท า 
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แบบตรวจสอบการจัดกระท า 
 

ค าชีแ้จง  โปรดพิจารณาขอ้ความตอ่ไปนีแ้ลว้วงกลม  ลอ้มรอบตวัเลขค าตอบ เพื่อระบวุา่ท่าน
 ไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาในกิจกรรมต่างๆมากนอ้ยเพียงใด โดยมีค าตอบใหเ้ลือก
 ดงันี ้

0  คือ  ท่านไม่เคยได้รับการฝึกอบรมและพฒันารายการนี ้ 
1  คือ  ท่านได้รับการฝึกอบรมและพฒันารายการนีร้ะดบัน้อยทีสุ่ด  
2  คือ  ท่านได้รับการฝึกอบรมและพฒันารายการนีร้ะดบัน้อย  
3  คือ  ท่านได้รับการฝึกอบรมและพฒันารายการนีร้ะดบัปานกลาง  
4  คือ  ท่านได้รับการฝึกอบรมและพฒันารายการนีร้ะดบัมาก  
5  คือ  ท่านได้รับการฝึกอบรมและพฒันารายการนีร้ะดบัมากทีสุ่ด 

 

(วันที ่1) 
ข้อความ ไม่เคยได้รับ 

การฝึกอบรม 
และพัฒนา 

ได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนา 
ในระดับ 

กิจกรรม 1: การปฐมนิเทศ 
1. ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 0 1 2 3 4 5 
2. ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการรบัรูค้วามสามารถของกลุม่ 0 1 2 3 4 5 
3. ความรูส้กึถึงความเป็นทีม 0 1 2 3 4 5 
กิจกรรม 2: นอกจากการสอน ฉันก็ท าได้ด ี
1. ความสามารถในการออกแบบการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆ ที่
ไดร้บัมอบหมายตามแนวทาง PDCA 

0 1 2 3 4 5 

2. การรบัรูค้วามสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากความส าเรจ็จากการ
กระท ากิจกรรมรว่มกนั 

0 1 2 3 4 5 

3. การรบัรูค้วามสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากการไดเ้ห็น
ประสบการณค์วามส าเรจ็ที่เกิดขึน้กบับคุคลอื่น/กลุม่อื่น ที่มีความ
คลา้ยกบักลุ่มของตนเอง 

0 1 2 3 4 5 

4. การรบัรูค้วามสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากค าพดูหรอืการสื่อสาร
ของผูน้  ากิจกรรม 

0 1 2 3 4 5 

5. การรบัรูค้วามสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากความรูส้กึดี และไม่
รูส้กึกดดนัดา้นรา่งกาย และดา้นอารมณข์ณะท ากิจกรรมรว่มกนั 

0 1 2 3 4 5 

หลงัเขา้รว่มกิจกรรมนีแ้ลว้ ท่านรบัรูว้า่กลุม่ของท่านมีความสามารถอยู่ในระดบัใด 
               มากที่สดุ                มาก                ปานกลาง                นอ้ย               นอ้ยที่สดุ 
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(วันที ่2) 
ข้อความ ไม่เคยได้รับ 

การฝึกอบรม 
และพัฒนา 

ได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนา 
ในระดับ 

กิจกรรม 3: สอนอย่างไร ใหเ้ดก็มีความสุข 
1. ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเองตาม
แนวทาง PDCA 

0 1 2 3 4 5 

2. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากความสำเร็จจากการ
กระทำกิจกรรมร่วมกัน 

0 1 2 3 4 5 

3. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากการได้เห็น
ประสบการณ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น/กลุ่มอื่น ที่มีความ
คล้ายกับกลุ่มของตนเอง 

0 1 2 3 4 5 

4. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากคำพูดหรือการสื่อสาร
ของผู้นำกิจกรรม 

0 1 2 3 4 5 

5. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากความรู้สึกดี และไม่รู้สึก
กดดันด้านร่างกาย และด้านอารมณ์ขณะทำกิจกรรมร่วมกัน 

0 1 2 3 4 5 

กิจกรรม 4: นักเรียนของฉัน 
1. ความสามารถในการออกแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อ
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง PDCA 

0 1 2 3 4 5 

2. ความสามารถในการออกแบบการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนตามแนวทาง PDCA 

0 1 2 3 4 5 

3. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากความสำเร็จจากการ
กระทำกิจกรรมร่วมกัน 

0 1 2 3 4 5 

4. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากการได้เห็น
ประสบการณ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น/กลุ่มอื่น ที่มีความ
คล้ายกับกลุ่มของตนเอง 

0 1 2 3 4 5 

5. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากคำพูดหรือการสื่อสาร
ของผู้นำกิจกรรม 

0 1 2 3 4 5 

หลงัเขา้รว่มกิจกรรมนีแ้ลว้ ท่านรบัรูว้า่กลุม่ของท่านมีความสามารถอยู่ในระดบัใด 
               มากที่สดุ                มาก                ปานกลาง                นอ้ย               นอ้ยที่สดุ 
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(วันที ่3) 
ข้อความ ไม่เคยได้รับ 

การฝึกอบรม 
และพัฒนา 

ได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนา 
ในระดับ 

กิจกรรม 5: สถานศึกษากับชุมชน 
1. ความสามารถในการออกแบบการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษาตามแนวทาง PDCA 

0 1 2 3 4 5 

2. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากความสำเร็จจากการ
กระทำกิจกรรมร่วมกัน 

0 1 2 3 4 5 

3. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากการได้เห็น
ประสบการณ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น/กลุ่มอื่น ที่มีความ
คล้ายกับกลุ่มของตนเอง 

0 1 2 3 4 5 

4. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากคำพูดหรือการสื่อสาร
ของผู้นำกิจกรรม 

0 1 2 3 4 5 

5. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากความรู้สึกดี และไม่รู้สึก
กดดันด้านร่างกาย และด้านอารมณ์ขณะทำกิจกรรมร่วมกัน 

0 1 2 3 4 5 

กิจกรรม 6: ถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด 
1. ความสามารถในการออกแบบการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพตามแนวทาง PDCA 

0 1 2 3 4 5 

2. ความสามารถในการถอดบทเรียนจากกิจกรรมทั้งหมดเป็นแผนที่
ความคิด 

0 1 2 3 4 5 

3. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากการได้เห็น
ประสบการณ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น/กลุ่มอื่น ที่มีความ
คล้ายกับกลุ่มของตนเอง 

0 1 2 3 4 5 

4. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากความสำเร็จจากการ
กระทำกิจกรรมร่วมกัน 

0 1 2 3 4 5 

5. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากการได้เห็น
ประสบการณ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น/กลุ่มอื่น ที่มีความ
คล้ายกับกลุ่มของตนเอง 

0 1 2 3 4 5 

6. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากคำพูดหรือการสื่อสาร
ของผู้นำกิจกรรม 

0 1 2 3 4 5 

7. การรับรู้ความสามารถของกลุ่ม ที่เกิดจากความรู้สึกดี และไม่รู้สึก
กดดันด้านร่างกายและด้านอารมณ์ขณะทำกิจกรรมร่วมกัน 

0 1 2 3 4 5 

หลงัเขา้รว่มกิจกรรมนีแ้ลว้ ท่านรบัรูว้า่กลุม่ของท่านมีความสามารถอยู่ในระดบัใด 
               มากที่สดุ                มาก                ปานกลาง                นอ้ย               นอ้ยที่สดุ 
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(วันที ่4) 
ข้อความ ไม่เคยได้รับ 

การฝึกอบรม 
และพัฒนา 

ได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนา 
ในระดับ 

กิจกรรม 7: กิจกรรมหลังจากปฏิบัตงิานจริงแล้ว 2 เดอืน 
1. ความสามารถในการตรวจสอบผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA 

0 1 2 3 4 5 
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ภาคผนวก ง 

โปรแกรมพฒันาผลการปฏบัิตงิานของครูอาชีวศึกษา ทีใ่ช้การปฏบัิตงิานตาม
แนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 
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โปรแกรมพฒันาผลการปฏบัิตงิานของครูอาชีวศึกษา ทีใ่ช้การปฏบัิตงิานตาม
แนวทาง PDCA และการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 
 ผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ที่จะท าให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาวางไว ้นอกจากนีผ้ลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษายงัช่วยกระตุน้ครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาใหมี้มาตรฐานการปฏิบตัิงานที่สงูขึน้ ครู
อาชีวศึกษาที่ไดร้บัการประเมินผลการปฏิบตัิงานจะทราบได้ว่าตนมีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบั
ใด และจะต้องพัฒนาความสามารถของตนมากน้อยเพียงใด โดยผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษา สามารถประเมินไดจ้ากองคป์ระกอบ 1) ดา้นการจดัการเรียนรู ้2) ดา้นการจดัระบบ
การดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 3) ดา้นการร่วมปฏิบัติ งานวิชาการของ
สถานศกึษา 4) ดา้นการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน 5) ดา้นการพฒันา
ตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และ 6) ดา้นการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งการ
พฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาจะสามารถเป็นประโยชนต์่อครูอาชีวศกึษาโดยตรงต่อ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานในการเลื่อนขัน้เงินเดือน การพฒันาและ
แกไ้ขการปฏิบตัิงาน และการใหร้างวลัจงูใจไดเ้ป็นอย่างดี 
 การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA เป็นลกัษณะของกระบวนการท างานที่มีคุณภาพ มี
การบริหารที่เนน้การพฒันาการทางานใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เนน้หลกัการที่สาคญั 4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การวางแผนปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิงานตามแผน การตรวจสอบ และการด าเนินการ
ใหเ้หมาะสม ซึ่งหากครูอาชีวศึกษาไดป้ฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA อย่างตัง้ใจและถกูตอ้งก็จะ
ช่วยใหเ้กิดความเช่ือมั่นในการท างาน และเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อประสิทธิผลในการท างานของครู
อาชีวศึกษาคนนัน้ แต่เนื่องจากการท างานของครูอาชีวศึกษาไม่สามารถปฏิบตัิงานคนเดียวเพียง
ล าพังได ้แต่ตอ้งมีการประสานงานกับครูคนอื่น หรือการท างานกับกลุ่มครูซึ่งเป็นการท างาน
ลกัษณะของทีม ดงันัน้การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ควรจะมีการปฏิบตัิในลกัษณะของกลุม่
หรือทีม เนื่องจากจะสามารถส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษาและครูอาชีวศึกษาดว้ย ซึ่ง
ปัจจัยส าคญัประการหนึ่งที่จะสามารถท าใหก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ในลกัษณะของ
กลุ่มหรือทีม ประสบความส าเร็จก็คือ การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม (collective efficacy) 
การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นการที่บุคคลมีความเช่ือในความสามารถของกลุ่มตนว่า
กลุ่มของตนมีความสามารถในการท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ดีได ้
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ซึ่งเม่ือครูอาชีวศึกษาแต่ละคนรบัรูว้่าตนเองมีประสิทธิภาพในการท างาน เม่ือได้เขา้มาท างาน
ดว้ยกนั และมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนัแลว้ จะท าใหเ้กิดความสมัพนัธท์ี่เหนียวแน่นสง่ผลต่อความเชื่อ 
ทศันคติ และพฤติกรรมของครูอาชีวศึกษาทัง้กลุ่ม ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้บทวนเอกสารงานวิจยั ซึ่งไดใ้ห้
ขอ้คน้พบตรงกนัวา่ หากทกุคนมีความเช่ือในการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ของเพื่อนรว่มงาน
ในกลุม่เดียวกนัมากเท่าไร ผลการปฏิบตัิงานของทัง้กลุม่ก็จะประสบความส าเรจ็มากเท่านัน้  
 ส าหรบัโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาที่พฒันาขึน้นี ้ผูว้ิจยัพฒันา
ขึน้โดยอาศยัพืน้ฐานจากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการรบัรู ้
ความสามารถของกลุ่ม น ามาออกแบบและพฒันาโปรแกรมเพื่อพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครู
อาชีวศกึษา 
 
วัตถุประสงคข์องโปรแกรม 
 โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา เป็นโปรแกรมที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ทัง้นี ้พฤติกรรมเป้าหมายที่ผูว้ิจยัตอ้งการ คือ ผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการ
สง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน ดา้นการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา ดา้นการประสานความ
ร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ และดา้น
การปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย โดยใหพ้ฤติกรรมเหลา่นีเ้ป็นพฤติกรรมที่พฒันาขึน้
และคงอยู่ระยะยาว 
 
กรอบแนวคิดของโปรแกรม 
 โปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา เป็นโปรแกรมที่มีลกัษณะของการ
พฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาทัง้หมด 6 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการพฒันาการ
จดัการเรียน 2) ดา้นการพฒันาการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน 3
) ดา้นการพฒันาการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา 4) ดา้นการพฒันาการประสานความ
ร่วมมือกับผูป้กครองและบุคคลในชุมชน 5) ดา้นการพัฒนาการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ และ 6) ดา้นการพฒันาการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งในแต่ดา้นของ
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษานั้น จะมีกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา โดยเป็นกิจกรรมที่มีแนวคิดและทฤษฎีเป็นพืน้ฐานของกิจกรรมอยู่ 2 
อย่าง ประกอบดว้ย 1) การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ซึ่งมีขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 
ขัน้ตอนที่ 1 การวางแผนปฏิบตัิงาน (Plan) ขัน้ตอนที่ 2 การปฏิบตัิงานตามแผน (Do) ขัน้ตอนที่ 3 
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การตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนที่  4 การดาเนินการให้เหมาะสม (Act) และ 2) การรับรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่ ไดป้ระยกุตจ์ากแหลง่การพฒันาการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ทัง้ 
4 วิธีมาใช ้ไดแ้ก่ 1) ความส าเร็จจากการกระท า 2) การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุ่มอื่น 3) 
การใชค้  าพดูชกัจงู และ 4) สภาวะทางรา่งกายและอารมณ ์โดยผลลพัธข์องโปรแกรมพฒันาผลการ
ปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาที่จะไดม้านัน้คือ ผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาทัง้ 6 ดา้น จะ
พฒันาขึน้และคงอยู่ในระยะยาว 
 
กิจกรรมในโปรแกรม 
 
กิจกรรม วัน/เวลา หวัข้อกิจกรรม ระยะเวลา 

1 27 ก.พ. 63 - การปฐมนิเทศ 
- การบรรยายใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตาม 
  แนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
- กิจกรรมกลุม่เพื่อสรา้งความรูส้กึความเป็นทีม 

 
 
 

3 ชั่วโมง 
    

2 27 ก.พ. 63 - นอกจากการสอน ฉนัก็ท าได ้ 3 ชั่วโมง 
    

3 28 ก.พ. 63 - สอนอย่างไร ใหเ้ด็กมีความสขุ 3 ชั่วโมง 
    

4 28 ก.พ. 63 - นกัเรียนของฉนั 3 ชั่วโมง 
    

5 4 มี.ค. 63 - สถานศกึษากบัชมุชน 
 

3 ชั่วโมง 

6 4 มี.ค. 63 - กิจกรรมถอดบทเรยีนจากกิจกรรมทัง้หมด  3 ชั่วโมง 
    

7 8 พ.ค. 63 - กิจกรรมหลงัจากปฏิบตัิงานจรงิแลว้ 2 เดือน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
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กิจกรรม 1: การปฐมนิเทศ ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัการปฏบัิตงิานตามแนวทาง PDCA  
และการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม การสร้างความรู้สึกความเป็นทมี 

 
แนวคิดส าคญั 
 โปรแกรมพัฒนาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา ที่ใชก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA และการเสริมสรา้งการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเป็นฐาน เป็นโปรแกรมที่มีลกัษณะ
ของการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาทั้งหมด 6 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการ
พัฒนาการจัดการเรียน 2) ดา้นการพัฒนาการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 3) ด้านการพัฒนาการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 4) ด้านการ
พฒันาการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชน 5) ดา้นการพฒันาการพฒันา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และ 6) ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งในแต่ดา้นของการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษานัน้ จะมีกิจกรรมที่ใช้
ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา โดยเป็นกิจกรรมที่มีแนวคิดและทฤษฎีเป็น
พืน้ฐานของกิจกรรมอยู่ 2 อย่าง ประกอบดว้ย 1) การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และ 2) การ
รบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
 การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA เป็นการด าเนินการตามวงจร เพื่อใหผ้ลการปฏิบตัิงาน
มีคณุภาพ ซึง่มีขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 
 1) วางแผนปฏิบตัิงาน (Plan) หมายถึง การคาดการณโ์ดยใชข้อ้มูลที่มีอยู่แลว้หรืออาจ
รวบรวมขึน้ใหม่ เพื่อนามาใชใ้นการวางแผน ก่อนลงมือปฏิบตัิงาน 
 2) ปฏิบตัิงานตามแผน (Do) หมายถึง ลงมือปฏิบตัิงานจริง ตามแผนคาดการณใ์นการที่
วางแผนไว ้
 3) ตรวจสอบ (Check) หมายถึง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการ
ปฏิบตัิงาน ที่เป็นอยู่ โดยเทียบกบัสิ่งที่ไดว้างแผนไว ้
 4) ด าเนินการใหเ้หมาะสม (Act) หมายถึง การด าเนินการหลงัจากที่ไดต้รวจสอบเรยีบรอ้ย
แลว้ ดงันี ้
  4.1) ผลลพัธต์  ่ากวา่เปา้หมาย 
  ถ้าได้ผลลัพธ์ต ่ากว่าเป้าหมายก็จะ ต้องทบทวนการปฏิบัติงานตามแนวทาง 
PDCA ของตน แลว้ดวูา่สิ่งที่ยงัคงเป็นปัญหาอยู่นัน้ สิ่งใดแกไ้ขไดก้็ใหแ้กไ้ขตามวงจร PDCA ที่ตอ้ง
แกไ้ข  
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  4.2) ผลลพัธต์รงตามเปา้หมาย 
  ถา้ไดผ้ลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายก็จะตอ้งทบทวนว่าไดป้ฏิบัติงานตามแนวทาง 
PDCA ดีแลว้หรือไม่ ถา้ดีแลว้แสดงว่าการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ถกูตอ้งและควรก าหนด
เป็นวิธีการปฏิบตัิงานมาตรฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการปฏิบตัิงานอื่นๆที่เหมือนกนัตอ่ไป 
  4.3) ผลลพัธด์ีกวา่เปา้หมาย 
  ถา้ไดผ้ลลพัธ์ดีกว่าเป้าหมายก็จะตอ้งทบทวนถึงการก าหนดเป้าหมายว่าต ่าไป
หรือไม่ ตอ้งปรบัเปา้หมายใหส้งูกว่าเดิมหรือไม่ ผลลัพธเ์หนือกว่าเปา้หมายมาจากปัจจยัภายนอก
อื่นๆ ดว้ยหรือไม่  
 การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ หมายถึง การท่ีบคุคลมีความเชื่อในความสามารถของ
กลุ่มในองค์กรและได้ตัดสินความสามารถของกลุ่มว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านบวกต่อองค์กรได้ในระดับที่ต้องการ โดยรูปแบบในการ
พฒันาการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่มี 4 วิธี ดงันี ้
 1. ความส าเรจ็จากการกระท า  
 เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สดุที่ส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม เนื่องจากเป็น
ประสบการณท์ี่เกิดขึน้โดยตรงกบักลุม่ของตนเอง ประสบการณท์ี่ประสบความส าเรจ็ของกลุ่มเป็น
สิ่งส  าคญัส าหรบักลุ่ม เปรียบไดก้บักลุ่มบคุคลที่มีประสบการณท์ี่ประสบความส าเรจ็ ความส าเรจ็
เหล่านัน้จะเพิ่มความเช่ือมั่นในการรบัรูถ้ึงความสามารถของกลุ่ม และลดความลม้เหลวในการ
ท างานของกลุม่ ถา้ความส าเรจ็นัน้สามารถเกิดขึน้ไดบ้อ่ยและง่าย การไม่ประสบความส าเรจ็ก็อาจ
ดเูหมือนเป็นสิ่งที่ท  าใหเ้กิดความทอ้แทไ้ด ้การยืดหยุ่นของการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มจะ
บ่งบอกถึงประสบการณท์ี่ผ่านมา ซึ่งกลุม่จะเรียนรูผ้่านประสบการณท์ี่สมาชิกในกลุม่ไดท้  าในสิ่งที่
ตอ้งการจะส าเรจ็ 
 2. การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุม่อื่น  
 การไดส้งัเกตตวัแบบ กลุ่มตวัแบบ หรือประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุ่มอื่น เม่ือบุคคลไดเ้ห็น
ตวัอย่างพฤติกรรมของกลุม่อื่นที่มีลกัษณะคลา้ยกบักลุม่ของตนเอง กระท าพฤติกรรมต่างๆแลว้ได้
ประสบความส าเร็จ ก็จะท าใหก้ลุ่มของตนเกิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเพิ่ มขึน้ ซึ่งจะ
มองวา่ผูอ้ื่น/กลุม่อื่นที่มีความสามารถเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนักบักลุม่ตนเองท าได ้กลุม่ของตนก็จะ
สามารถท าไดเ้ช่นกัน ในขณะเดียวกันถา้ไดเ้ห็นผูอ้ื่น/กลุ่มอื่นที่มีลักษณะคลา้ยกับกลุ่มตนเอง
ประสบความลม้เหลว ก็อาจจะส่งผลใหข้าดความมั่นใจในกลุ่มของตนได้ การใชต้วัแบบ กลุ่มตวั
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แบบ หรือประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุม่อื่นจะท าใหเ้กิดแนวทางในการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเป็นรายบคุคล ซึง่มากพอที่จะสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่  
 3. การใชค้  าพดูชกัจงู  
 เป็นการใชค้  าพดูเพื่อแสดงท่าทีที่ดีและเหมาะสมสะทอ้นกลับถึงตวับคุคลหรือกลุ่มบคุคล 
เพื่อพยายามท าใหต้วับุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดความมั่นใจและมีก าลงัใจที่จะกระท าพฤติกรรม
เพื่อใหเ้ป็นผลส าเร็จต่อกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลใหมี้การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่มเพิ่มขึน้ การใช้
ค าพดูชกัจงูจะไดผ้ลหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัความน่าเช่ือถือและการแสดงออกอย่างเหมาะสมของผูช้กั
จูง การใหข้อ้มูลป้อนกลบัในทางบวก การลบลา้งความเช่ือที่ว่าตนเองหรือกลุ่มของตนเองไม่มี
ความสามารถจะช่วยใหต้วับคุคลหรอืกลุม่บคุคลมีความพยายามในการกระท าสิ่งตา่งๆที่ดีมากขึน้  
 4. สภาวะทางรา่งกายและอารมณ ์ 
 สภาวะทางอารมณ ์ปฏิกิริยาทางร่างกาย และระดับความเครียด ของบุคคลสามารถมี
ผลกระทบกบัความรูส้กึของบคุคลและกลุม่บคุคลต่อสถานการณน์ัน้ๆ ปฏิกิรยิาการตอบสนองและ
ปฏิกิริยาทางอารมณข์องบุคคลและกลุ่มบุคคลในสถานการณน์ัน้ๆก็มีบทบาทส าคญัในการรบัรู ้
ความสามารถรว่มของกลุ่ม ดงันัน้ จึงตอ้งมีการกระตุน้สภาวะทางรา่งกายและอารมณข์องบคุคล
และกลุ่มบคุคลนัน้ ใหไ้ม่เกิดสภาวะทางอารมณด์า้นลบ ใหไ้ม่เกิดปฏิกิริยาทางรา่งกายที่ไม่พรอ้ม 
ใหไ้ม่เกิดความเครียด เพื่อใหมี้การตอบสนองของบคุคลและกลุม่บคุคลไปในทางที่ดี  
 ทัง้นีผ้ลลพัธข์องโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาที่จะไดม้านัน้คือ ผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาทัง้ 6 ดา้น จะพฒันาขึน้และคงอยู่ในระยะยาว 
 
หวัข้อเนือ้หา 
 1. การปฐมนิเทศ 
 2. ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถ
รว่มของกลุม่ 
 3. การสรา้งความรูส้กึความเป็นทีม 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ใจวัตถุประสงคข์องโปรแกรม และรูปแบบกิจกรรมของ
โปรแกรม 
 2. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแนวทาง 
PDCA และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
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 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการสร้างความรู้สึกความเป็นทีม และเกิดการรับรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่ 
 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
 
ขั้นตอนของกิจกรรม 

กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุ่มครูเขา้ใจวัตถุประสงคข์องโปรแกรม และรูปแบบกิจกรรมของ
โปรแกรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA และการรับรู ้
ความสามารถของกลุ่ม และเกิดการสร้างความรู้สึกความเป็นทีม พร้อมทั้งเกิดการรับรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่ 
ขัน้เริม่ตน้  

1. ผูว้ิจัยชีแ้จงวตัถุประสงคข์องโปรแกรม ขัน้ตอนของกิจกรรมในโปรแกรม และรูปแบบ
กิจกรรมของโปรแกรม 

2. ผูว้ิจยัจดักลุม่ครูออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละเท่าๆกนั  
3. ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 1 

ขัน้ด าเนินการ 
1. ผูว้ิจยัอธิบายใหค้รูรบัรูเ้ก่ียวกบักิจกรรมว่าการด าเนินกิจกรรมทัง้หมดเป็นไปอย่างผ่อน

คลาย ไม่กดดนั พรอ้มสรา้งความรูส้ึกใหค้รูทุกคนไม่ตอ้งตึงเครียดในการร่วมกิจกรรม (เป็นการ
รับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากสภาวะทางร่างกายและอารมณ)์ 

2. ผูว้ิจัยบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกับความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA (ใบความรู้ 1: การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA)  

3. ผูว้ิจยัใหก้ลุม่ครู ฝึกการท า PDCA เก่ียวกบั การจดัการเรียนการสอนใน 1 คาบ ของตน 
จากนัน้ผูว้ิจยัและสมาชิกครูรว่มกนัอภิปราย 

4. ผูว้ิจยัอธิบาย วิธีการใช ้สมดุบนัทกึ PDCA ที่จะน ามาใชใ้นกิจกรรมทัง้หมด 
5. ผูว้ิจัยเปิดโอกาสใหส้มาชิกครูสอบถามขอ้สงสยั และอภิปรายแสดงความคิดร่วมกัน

เก่ียวกบั การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA  
6. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ ท ากิจกรรมกลุม่ “สรา้งโดมิโน” โดยใหส้มาชิกกลุม่ครู

ทัง้ 4 กลุ่ม อ่านและด าเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรม (ใบกิจกรรม 1: สรา้งโดมิโน) (เป็นการรับรู้
ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากความส าเร็จจากการกระท า และจากการใช้ค าพูดชักจูง) 
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5. เม่ือสมาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ด าเนินกิจกรรมเสร็จ ผูว้ิจยัจะใหส้มาชิกกลุ่มครูช่วยกัน
วิเคราะหแ์ละอภิปรายรว่มกนัวา่ความส าเรจ็ของกิจกรรมเกิดจากปัจจยัใด  

6. ผูว้ิจยับรรยายสรุปปัจจยัส าคญัท่ีท าใหส้มาชิกกลุม่ครูประสบความส าเรจ็ในการท างาน
เป็นทีม 

7. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ท ากิจกรรมกลุ่ม “ครูที่เป็นแบบอย่างในวิทยาลยั” 
โดยใหส้มาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ อ่านและด าเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรม (ใบกิจกรรม 2: ครูที่เป็น
แบบอย่างในวิทยาลัย) (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากการได้เห็น
ประสบการณข์องผู้อ่ืน/กลุ่มอ่ืน) 

8. ผูว้ิจัยสรุปกิจกรรม (กิจกรรม 1: สรา้งโดมิโน และกิจกรรม 2: ครูที่เ ป็นแบบอย่างใน
วิทยาลยั) ว่าเช่ือมโยงกับการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม ที่น  ารูปแบบในการพฒันาการรบัรู ้
ความสามารถร่วมของกลุ่มมาใช้ ในเรื่อง พัฒนาการรับรู ้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จาก
ความส าเรจ็จากการกระท า จากการใชค้  าพดูชกัจงู และจากการไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุม่
อื่น 

9. ผูว้ิจัยบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม (ใบความรู้ 2: 
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่) 
ขัน้สรุป 

1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกครูช่วยกนัสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัสิง่ท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการเขา้รว่ม
กิจกรรม 
 
สื่อ/อุปกรณท์ีใ่ช้ 

ใบความรู ้1: การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA และการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
ใบความรู ้2: การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
ใบกิจกรรม 1: สรา้งโดมโิน  
ใบกิจกรรม 2: ครูที่เป็นแบบอย่างในวิทยาลยั 

 
การประเมินผล 

- การสงัเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมของสมาชิกครู และวดัการปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA จากกิจกรรมฝึกการท า PDCA เก่ียวกบั การจดัการเรียนการสอนใน 1 คาบ ของตน 
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กิจกรรม 2: นอกจากการสอน ฉันก็ท าได้ 
 
แนวคิดส าคญั 
 การปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตัิตนของครู
อาชีวศึกษา เก่ียวกับการปฏิบตัิงานที่ทางโรงเรียนมอบหมาย โดยเป็นงานที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการ
จดัการเรียนรู ้เป็นการปฏิบตัิงานเพื่อใหว้ิทยาลยัด าเนินการอย่างเป็นระบบ และสามารถบรรลพุนัธ
กิจของวิทยาลยัได ้
 
หวัข้อเนือ้หา 
 1. การพฒันาการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใหค้รูตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 
 2. เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายของตนเอง 
ตามแนวทาง PDCA ได ้
 3. เพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
 
ขั้นตอนของกิจกรรม 

กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุ่มครูตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่
ไดร้บัมอบหมาย และสามารถออกแบบการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายของตนเอง 
ตามแนวทาง PDCA ได ้
ขัน้เริม่ตน้ 
 1. ผูว้ิจยัจดักลุม่ครูออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละเท่าๆกนั (เป็นกลุม่เดิมเหมือนกบักิจกรรมท่ี 1) 

2. ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 2 
ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผูว้ิจัยเล่านิทาน เรื่อง ครูแนนโน๊ะ ใหส้มาชิกกลุ่มครูทั้ง 4 กลุ่ม ฟัง (ใบกิจกรรม 3: 
นิทาน เรื่อง ครูแนนโน๊ะ) 
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 2. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ระดมสมอง เพื่อหาแนวทางแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่ดี
ของครูแนนโน๊ะ ซึ่งก่อนที่สมาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 จะระดมสมอง ผูว้ิจยัไดใ้หส้มาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม 
สรา้งความเช่ือวา่กลุม่ของเขาจะตอ้งท ากิจกรรมนีส้  าเรจ็ 

3. สมาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ไดร้ะดมสมอง และเขียนสรุปเรื่องของครูแนนโน๊ะที่ฟังลงใน
ใบงาน (ใบงานที่ 1: วิธีแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่ดีของครูแนนโน๊ะ) โดยใชเ้วลาในการเขียนสรุปเรื่องที่
ฟังลงในใบงาน 30 – 45 นาที  
 4. ผูว้ิจัยใหต้ัวแทนของสมาชิกกลุ่มครูทั้ง 4 กลุ่ม ไดอ้อกมานาเสนอแนวทาง วิธีแก้ไข
พฤติกรรมไม่ดีของของครูแนนโน๊ะ โดยใหแ้สดงบทบาทสมมติในแนวทางและวิธีแกไ้ขพฤติกรรมไม่
ดีของครูแนนโน๊ะ โดยใหเ้ห็นภาพที่ชดัเจน (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากความ
สาเร็จจากการกระท า) 
 5. ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะในวิธีแกไ้ขพฤติกรรมไม่ดีของของครูแนนโน๊ะ พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจ
และชมเชยกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ตอนที่แต่ละกลุ่มน าเสนอเสร็จ (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วม
ของกลุ่ม จากการใช้ค าพูดชักจูง) 

6. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มครูทั้ง 4 กลุ่ม ชมวีดีทัศน ์1. (วีดีทัศน์ 1: ครูที่ท  าทุกอย่างดว้ย
หวัใจ) เก่ียวกับเรื่องของ ครูที่ท  าทุกอย่างดว้ยหวัใจ ชมวีดีทศัน ์2. (วีดีทัศน ์2: ร่วมดว้ยช่วยกนั) 
เก่ียวกบักลุ่มทีมที่ช่วยกนัท างาน นอกเหนือจากหนา้ที่ของตน (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วม
ของกลุ่ม จากการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน/กลุ่มอ่ืน) จากนัน้สมาชิกครูช่วยกันระดม
สมองและรว่มอภิปรายขอ้คิดที่ไดจ้ากการชมวีดีทศัน ์

7. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกครู ด าเนินกิจกรรมจดบนัทกึลงสมดุบนัทกึ PDCA โดย  
7.1 วางแผนปฏิบัติงาน  เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ ได้รับ
มอบหมาย (กระบวนการคิด) (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง P) 
7.2 ปฏิบัติงานตามแผน ตามที่ตนวางแผนไว ้โดยลองเขียนแนวทางปฏิบตัิงาน
ตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย ลงในกระดาษร่าง (ซอ้มการเขียน โดยเขียนให้
ครบ PDCA ในเรื่องปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย)  (เป็นการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง D) 
7.3 ตรวจสอบ แนวทางปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย ที่ตนเขียน
เอาไวใ้นกระดาษรา่ง (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง C) 
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7.4 ด าเนินการให้เหมาะสม โดยน าแนวทางปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บั
มอบหมาย ที่ตนเขียนเอาไว้ในกระดาษร่าง จดลงในสมุดบันทึก PDCA ของ
ตวัเองใหถ้กูตอ้ง ตามแนวทาง PDCA (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง A) 

8. ผูว้ิจยัเก็บใบงานทัง้หมด 
ขัน้สรุป 

1. ผู้วิจัยให้สมาชิกครูช่วยกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการเข้าร่วม
กิจกรรม 2 

2. ผูว้ิจยัอธิบายถึงความส าคญัในการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย ที่สง่ผล
ต่อวิทยาลยั 
 

สื่อ/อุปกรณท์ีใ่ช้ 

 ใบกิจกรรม 3: นิทาน เรื่อง ครูแนนโน๊ะ 

 ใบงานที่ 1: วธีิแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่ดีของครูแนนโน๊ะ 

 วีดีทศัน ์1: ครูที่ท  าทกุอย่างดว้ยหวัใจ 

 วีดีทศัน ์2: รว่มดว้ยช่วยกนั 

 สมดุบนัทกึ PDCA 

  

การประเมินผล 

 - ประเมินจากใบงานที่ 1 

 - ประเมินจากสมดุบนัทกึ PDCA 

 - การสงัเกตพฤติกรรม และการมีสว่นรว่มของสมาชิกครู 
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กิจกรรม 3: สอนอย่างไร ใหเ้ด็กมีความสุข 

 

แนวคิดส าคญั 

 การจดัการเรียนรู ้หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตัิตนของครูอาชีวศึกษา เก่ียวกบัการสอน
ตามแผนการเรียนรู ้การพฒันาสื่อการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู ้เป็นผลใหผู้เ้รียนไดร้บัการพัฒนาตามวัตถุประสงคท์ี่ก  าหนด เป็นการปฏิบัติงานเพื่อให้
นกัเรียนในวิทยาลยัจบการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรูจ้ากการศึกษาไป
ต่อยอดในการประกอบอาชีพ และเป็นที่ตอ้งการของสถานประกอบการ 

 

หวัข้อเนือ้หา 

 1. การพฒันาการจดัการเรียนรู ้

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหค้รูตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู ้

 2. เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการจดัการเรียนรูข้องตนเอง ตามแนวทาง PDCA ได ้

 3. เพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 

 

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 

ขั้นตอนของกิจกรรม 
กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุ่มครูตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู  ้และสามารถ

ออกแบบการจดัการเรียนรูข้องตนเอง ตามแนวทาง PDCA ได ้
ขัน้เริม่ตน้ 
 1. ผูว้ิจยัจดักลุม่ครูออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละเท่าๆกนั (เป็นกลุม่เดิมเหมือนกบักิจกรรมท่ี 1) 

2. ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 3  

ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ ชมวีดีทศัน ์3 เก่ียวกบัวิธีการสอนที่จะท าใหท้ัง้ผูเ้รยีน
และผูส้อนมีความสุข และวีดีทัศน ์4 เก่ียวกับประโยชนข์องการสอนแบบ Team teaching (วีดี
ทัศน์ 3: สอนอย่างไรให้เด็กมีความสุข และวีดีทัศน์ 4: Team teaching) (เป็นการรับรู้
ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากการได้เหน็ประสบการณข์องผู้อ่ืน/กลุ่มอ่ืน) 
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 2. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกครูช่วยกนัสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการชมวีดีทศัน ์3 
และ 4 

3. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ ระดมสมอง เพื่อหาวิธีการสอน การสรา้งสื่อการเรียน
การสอน การวดัและประเมินผล และแสดงบทบาทสมมติในการสอนนกัเรียนตามเนือ้หาที่ผูว้ิจัย
เตรียมใหใ้นใบกิจกรรม (ใบกิจกรรม 4: เรื่อง ขนัติ) ซึ่งก่อนที่สมาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 จะระดมสมอง 
เพื่อหาวิธีการสอน การสรา้งสื่อการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และแสดงบทบาทสมมติ
นัน้ ผูว้ิจยัไดใ้หส้มาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ สรา้งความเช่ือวา่กลุม่ของเขาจะตอ้งท ากิจกรรมนีส้  าเรจ็ 
 4. สมาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ไดร้ะดมสมอง และหาวิธีการสอน การสรา้งสื่อการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล เพื่อที่จะแสดงบทบาทสมมติในการสอนนกัเรียนตามเนือ้หาที่ในใบ
กิจกรรม โดยใชเ้วลาในการหาวิธีการสอน 40 – 50 นาที  
 5. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มครูทีละกลุ่ม ออกมาแสดงบทบาทสมมติในการสอนนกัเรียน ตาม
วิธีการที่ดีที่สดุที่ไดจ้ากการระดมสมองของกลุ่มตน โดยใหส้มาชิกกลุ่มครูที่เหลือนั่งเรียนและสวม
บทบาทเป็นผูเ้รียน (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากความส าเร็จจากการ
กระท า) 
 6. ผูว้ิจัยใหข้อ้เสนอแนะ พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจและชมเชยกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ตอนที่แต่ละ
กลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติในการสอนนกัเรียน (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม 
จากการใช้ค าพูดชักจูง) 

6. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกครู ด าเนินกิจกรรมจดบนัทกึลงสมดุบนัทกึ PDCA โดย  
6.1 วางแผนปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการจดัการเรียนรู ้(กระบวนการคิด) (เป็น
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง P) 
6.2 ปฏิบัติงานตามแผน ตามที่ตนวางแผนไว ้โดยลองเขียนแนวทางการจดัการ
เรียนรู ้ลงในกระดาษร่าง (ซอ้มการเขียน โดยเขียนใหค้รบ PDCA ในเรื่องการ
จดัการเรียนรู)้ (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง D) 
6.3 ตรวจสอบ แนวทางการจดัการเรียนรู ้ที่ตนเขียนเอาไวใ้นกระดาษร่าง (เป็น
การปฏิบตัิงานตามแนวทาง C) 
6.4 ด าเนินการให้เหมาะสม โดยน าแนวทางการจดัการเรียนรู ้ที่ตนเขียนเอาไว้
ในกระดาษร่าง จดลงในสมุดบันทึก PDCA ของตัวเองใหถู้กตอ้งตามแนวทาง 
PDCA (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง A) 
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ขัน้สรุป 
1. ผู้วิจัยให้สมาชิกครูช่วยกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการเข้าร่วม

กิจกรรม 3 
 2. ผูว้ิจยัอธิบายถึงความส าคญัในการจดัการเรียนรู ้ที่สง่ผลตอ่วิทยาลยั 
 
สื่อ/อุปกรณท์ีใ่ช้ 
 ใบกิจกรรม 4: เรื่อง ขนัติ 
 วีดีทศัน ์3: สอนอย่างไรใหเ้ด็กมีความสขุ ครูแบบไหนวยัรุน่ชอบ 
 วีดีทศัน ์4: Team teaching 
 สมดุบนัทกึ PDCA 
 
การประเมินผล 
 - ประเมินจากสมดุบนัทกึ PDCA 
 - การสงัเกตพฤติกรรม และการมีสว่นรว่มของสมาชิกครู 
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กิจกรรม 4: นักเรียนของฉัน 
 
แนวคิดส าคัญ 
 การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน หมายถึง พฤติกรรมการ
ปฏิบตัิตนของครูอาชีวศกึษา เก่ียวกบัการดแูลและพฒันาสง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาผลการเรียนรู ้
ของตนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องการเป็นนกัเรียน เป็นการปฏิบตัิงาน
เพื่อพฒันานักเรียนใหเ้ป็นบุคคลที่มีคุณภาพทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คณุธรรมจรยิธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสขุตามที่สงัคมมุ่งหวงัโดยผ่านกระบวนการทางการศกึษา 
 การประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตัิ
ตนของครูอาชีวศึกษา เก่ียวกบัการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั การรบัฟังความคิดเห็น และการ
ปฏิบตัิงานรว่มกนัโดยไม่มีปัญหา ระหวา่งครูกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชนโดยรอบโรงเรียน อนั
จะเป็นผลดีที่น  าไปสูก่ารพฒันาผูเ้รียน เป็นการปฏิบตัิงานเพื่อสรา้งการรบัรูใ้หผู้ป้กครองและชมุชน
รบัรูถ้ึงความส าคญัและความจ าเป็นที่จะตอ้งพฒันานกัเรียนรว่มกนักบัสถานศกึษา พรอ้มทัง้สรา้ง
แรงบันดาลใจใหผู้ป้กครองและชุมชนในการหาวิธีร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน
รว่มกบัสถานศกึษา 
 
หวัข้อเนือ้หา 
 1. การพฒันาการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน 
 2. การพฒันาการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชุมชน 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใหค้รูตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริม
และพฒันาผูเ้รียน 
 2. เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียน ตามแนวทาง PDCA ได ้
 3. เพื่อใหค้รูตระหนักถึงความส าคัญของการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
บคุคลในชมุชน 
 4. เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน 
ตามแนวทาง PDCA ได ้
 5. เพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
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ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
 
ขั้นตอนของกิจกรรม 

กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุ่มครูตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือ
เพื่อการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน และความส าคญัของการประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง
และบคุคลในชมุชน สามารถออกแบบการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียน และการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน ตามแนวทาง PDCA ได ้
ขัน้เริม่ตน้ 
 1. ผูว้ิจยัจดักลุม่ครูออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละเท่าๆกนั (เป็นกลุม่เดิมเหมือนกบักิจกรรมท่ี 1) 

2. ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 4  

ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ อา่นใบกิจกรรมสถานการณส์มมติเก่ียวกบันกัเรียนที่
มีปัญหาในหอ้งเรยีน (ใบกิจกรรม 5: ช่วยแตงโมดว้ย) และระดมสมอง เพื่อหาวิธีช่วยแกไ้ขปัญหา
ใหก้บันกัเรียน พรอ้มทัง้เขียนสรุปวิธีช่วยแกไ้ขปัญหานัน้ ลงในใบงาน (ใบงานที่ 2: วิธีช่วยแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัแตงโม) ซึ่งก่อนที่สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ จะระดมสมอง เพื่อหาวิธีช่วยแกไ้ขปัญหา
ใหก้ับนักเรียนนัน้ ผูว้ิจัยไดใ้หส้มาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม สรา้งความเช่ือว่ากลุ่มของเขาจะตอ้งท า
กิจกรรมนีส้  าเรจ็ 
 2. สมาชิกกลุ่มครูทั้ง 4 กลุ่ม ได้ระดมสมอง และเขียนสรุปวิธีช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ
นกัเรยีนลงในใบงาน โดยใชเ้วลา 30 – 45 นาที  
 3. ผูว้ิจยัใหต้วัแทนของสมาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุม่ ไดอ้อกมาน าเสนอแนวทาง วิธีช่วยแกไ้ข
ปัญหาใหก้ับแตงโม (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากความส าเร็จจากการ
กระท า) 
 4. ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะในแกไ้ขปัญหาใหก้บัแตงโม พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจและชมเชยกลุ่ม
ครูทัง้ 4 กลุม่ ตอนที่แต่ละกลุม่น าเสนอเสรจ็ (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากการ
ใช้ค าพูดชักจูง) 

5. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ชมวีดีทศัน ์5 เก่ียวกบัวิธีการสรา้งมนษุยสมัพนัธ ์(วี
ดีทัศน ์5: การสรา้งมนษุยส์มัพนัธ)์ ชมวีดีทศัน ์6 เก่ียวกบัการที่ชมุชนและผูป้กครองเขา้ไปมีส่วน
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน (วีดีทัศน์ 6: สัมพันธ์ของ โรงเรียน ชุมชน และ
ผู้ปกครอง) และชมวีดีทัศน์ 7 เก่ียวกับการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่ท  าให้เกิดพลังในการ
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สรา้งสรรคส์ิ่งต่างๆ (วีดีทัศน ์7: ชมุชนเป็นสขุ) (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จาก
การได้เหน็ประสบการณข์องผู้อ่ืน/กลุ่มอ่ืน) 
 6. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกครูช่วยกนัสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการชมวีดีทศัน์ 5 
6 และ 7 

7. ผูว้ิจยัอธิบายเนือ้หา เรื่อง มนษุยสมัพนัธ ์(ใบความรู้ 2: มนษุยสมัพนัธ)์ ซึ่งในระหว่าง
การอธิบายเนือ้หานั้น ผูว้ิจัยจะสอบถามสมาชิกครู เพื่อใหส้มาชิกครูร่วมอภิปรายดว้ยกันเป็น
ระยะๆ 

8. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกครูทกุคน คิดวิธีการสรา้งความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน 
ในเรื่อง การเฝา้ระวงั สอดสอ่ง ดแูลนกัศกึษาในวิทยาลยั ไม่ใหยุ้่งเก่ียวกบัยาเสพติด พรอ้มทัง้เขียน
วิธีการสรา้งความรว่มมือนัน้ ลงในใบงาน (ใบงานที ่3: วิธีการสรา้งความรว่มมือกบัผูป้กครองและ
บคุคลในชมุชน) โดยใชเ้วลา 30 – 45 นาที 

9. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกครู ด าเนินกิจกรรมจดบนัทกึลงสมดุบนัทกึ PDCA โดย  
9.1 วางแผนปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการจัดระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน กับแนวทางการประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง
และบคุคลในชมุชน(กระบวนการคิด) (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง P) 
9.2 ปฏิบัติงานตามแผน  ตามที่ตนวางแผนไว้ โดยลองเขียนแนวทางการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน กับแนวทางการ
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชน ลงในกระดาษร่าง  (ซอ้ม
การเขียน โดยเขียนใหค้รบ PDCA ในเรื่องการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการ
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน กบัการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคล
ในชมุชน) (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง D) 
9.3 ตรวจสอบ แนวทางการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียน กับแนวทางการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลใน
ชมุชน ที่ตนเขียนเอาไวใ้นกระดาษรา่ง (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง C) 
9.4 ด าเนินการใหเ้หมาะสม โดยน าแนวทางการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อ
การสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน กบัแนวทางการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครอง
และบุคคลในชุมชน ที่ตนเขียนเอาไวใ้นกระดาษร่าง จดลงในสมดุบนัทึก PDCA 
ของตวัเองใหถ้กูตอ้งตามแนวทาง PDCA (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง A) 

10. ผูว้ิจยัเก็บใบงานทัง้หมด 
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ขัน้สรุป 
1. ผู้วิจัยให้สมาชิกครูช่วยกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการเข้าร่วม

กิจกรรม 4 
2. ผูว้ิจยัอธิบายถึงความส าคญัในการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน กบั

การประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน ที่สง่ผลตอ่วิทยาลยั 
 
สื่อ/อุปกรณท์ีใ่ช้ 
 ใบกิจกรรม 5: ช่วยแตงโมดว้ย 
 ใบงานที่ 2: วิธีช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัแตงโม 
 ใบงานที่ 3: วิธีการสรา้งความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน 
 ใบความรู ้3: มนษุยสมัพนัธ ์
 วีดีทศัน ์5: การสรา้งมนษุยส์มัพนัธ ์
 วีดีทศัน ์6: สมัพนัธข์อง โรงเรยีน ชมุชน และผูป้กครอง 
 วีดีทศัน ์7: ชมุชนเป็นสขุ 
 สมดุบนัทกึ PDCA 
 
การประเมินผล 
 - ประเมินจากใบงานที่ 2 และ 3 
 - ประเมินจากสมดุบนัทกึ PDCA 
 - การสงัเกตพฤติกรรม และการมีสว่นรว่มของสมาชิกครู 
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กิจกรรม 5: สถานศึกษากับชุมชน 
 
แนวคิดส าคญั 
 การร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติตนของครู
อาชีวศึกษา เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของทางโรงเรียน ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หลกัสูตร สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นการ
ปฏิบตัิงานเพื่อส่งเสริมใหว้ิทยาลยัมีความเขม้แข็งในการบริหารจัดการ สามารถพฒันาหลกัสตูร 
และกระบวนการเรียนรูต้ลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกือ้หนุนการพัฒนา
คณุภาพนกัเรยีน ชมุชน ทอ้งถิ่นไดอ้ย่างมีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 
หวัข้อเนือ้หา 
 1. การพฒันาการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใหค้รูตระหนกัถึงความส าคญัของการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา 
 2. เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการร่วมปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา ตามแนวทาง 
PDCA ได ้  
 3. เพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
 
ขั้นตอนของกิจกรรม 

กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุ่มครูตระหนกัถึงความส าคญัของการร่วมปฏิบตัิงานวิชาการของ
สถานศกึษาสามารถออกแบบการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา ตามแนวทาง PDCA ได ้
ขัน้เริม่ตน้ 
 1. ผูว้ิจยัจดักลุม่ครูออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละเท่าๆกนั (เป็นกลุม่เดิมเหมือนกบักิจกรรมท่ี 1) 

2. ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 5  

ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม สรา้งแผ่นประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรต่างๆในวิทยาลยั 
และระดมสมอง เพื่อคิดรูปแบบของแผ่นประชาสัมพันธ์ พรอ้มทั้งสรา้งแผ่นประชาสัมพันธ์ของ
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วิทยาลยั โดยใชโ้ปรแกรมจาก COMPUTER (ใบงานที ่4: แผ่นประชาสมัพนัธท์ี่สมบรูณ)์ ซึง่ก่อนที่
สมาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม จะระดมสมอง เพื่อคิดรูปแบบของแผ่นประชาสมัพนัธ ์พรอ้มทัง้สรา้ง
แผ่นประชาสมัพนัธข์องวิทยาลยันัน้ ผูว้ิจยัไดใ้หส้มาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม สรา้งความเช่ือว่ากลุ่ม
ของเขาจะตอ้งท ากิจกรรมนีส้  าเรจ็ 

2. สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ ไดร้ะดมสมอง และคิดรูปแบบของแผ่นประชาสมัพนัธ ์พรอ้ม
ทัง้สรา้งแผ่นประชาสมัพนัธข์องวิทยาลยั โดยใชเ้วลา 60 – 90 นาที  

3. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม น าแผ่นประชาสมัพนัธข์องกลุ่มตนที่สรา้งเสร็จแลว้ 
ไปเผยแพรล่งในสื่อสงัคมออนไลน ์เพื่อเป็นการเชิญชวนใหผู้ส้นใจมารว่มงานวิชาการของวิทยาลยั 
(เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากความส าเร็จจากการกระท า) 
 4. ผูว้ิจยัตรวจสอบแผ่นประชาสมัพนัธบ์นสื่อสงัคมออนไลน ์และใหข้อ้เสนอแนะ พรอ้มทัง้
ใหก้ าลงัใจและชมเชยกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากการใช้
ค าพูดชักจูง) 

5. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกครู ด าเนินกิจกรรมจดบนัทกึลงสมดุบนัทกึ PDCA โดย  
5.1 วางแผนปฏิบัติงาน  เรื่อง แนวทางการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศกึษา (กระบวนการคิด) (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง P) 
5.2 ปฏิบัติงานตามแผน ตามที่ตนวางแผนไว ้โดยลองเขียนแนวทางการร่วม
ปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา ลงในกระดาษร่าง (ซอ้มการเขียน โดยเขียน
ให้ครบ PDCA ในเรื่องการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา)  (เป็นการ
ปฏิบตัิงานตามแนวทาง D) 
5.3 ตรวจสอบ แนวทางการร่วมปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา ที่ตนเขียน
เอาไวใ้นกระดาษรา่ง (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง C) 
5.4 ด าเนินการให้เหมาะสม โดยน าแนวทางการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา ที่ตนเขียนเอาไวใ้นกระดาษร่าง จดลงในสมุดบันทึก PDCA ของ
ตวัเองใหถ้กูตอ้งตามแนวทาง PDCA (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง A) 

6. ผูว้ิจยัเก็บใบงานทัง้หมด 
ขัน้สรุป 

1. ผู้วิจัยให้สมาชิกครูช่วยกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการเข้าร่วม
กิจกรรม 5 
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2. ผูว้ิจยัอธิบายถึงความส าคญัในการรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อ
วิทยาลยั 
 
สื่อ/อุปกรณท์ีใ่ช้ 
 ใบงานที่ 4: แผ่นประชาสมัพนัธท์ี่สมบรูณ ์
 สมดุบนัทกึ PDCA 
 
การประเมินผล 
 - ประเมินจากใบงานที่ 4 
 - ประเมินจากแผ่นพบัประชาสมัพนัธบ์นสื่อสงัคมออนไลน ์
 - ประเมินจากสมดุบนัทกึ PDCA 
 - การสงัเกตพฤติกรรม และการมีสว่นรว่มของสมาชิกครู 
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กิจกรรม 6: ถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด 
 
แนวคิดส าคญั 
 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติตนของครู
อาชีวศึกษา เก่ียวกับการเขา้ร่วมอบรม เขา้ร่วมโครงการต่างๆ ที่สามารถช่วยพฒันาตนเอง และ
พฒันาการเป็นครูที่ดี เป็นการปฏิบตัิงานเพื่อสง่เสรมิใหต้นเองมีศกัยภาพ พรอ้มที่จะเป็นผูถ้่ายทอด
องคค์วามรูใ้หก้บันกัเรียนและวิทยาลยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัช่วยใหต้นเองและวิทยาลยั
บรรลถุึงวตัถปุระสงคไ์ดร้ว่มกนั  
 การถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด เป็นสิ่งที่ส่งเสริมใหค้รูไดต้ระหนกัถึงการพฒันาผล
การปฏิบตัิงานของตน ว่าเป็นสิ่งที่จ  าเป็นและส าคัญ เกิดผลกระทบต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นักเรียน 
วิทยาลยั และชุมชน ซึ่งครูทุกคนตอ้งปฏิบตัิ เพื่อพฒันาผูเ้รียน และสถานศึกษาใหมี้ปะสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐาน 
 
หวัข้อเนือ้หา 
 1. การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
 2. การถอดบทเรียนจากกิจกรรมทัง้หมด 
 3. การสรุปภาพรวมของการพฒันาผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษา 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใหค้รูตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
 2. เพื่อใหค้รูสามารถออกแบบการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ตามแนวทาง 
PDCA ได ้
 3. เพื่อใหค้รูสามารถถอดบทเรยีนจากกิจกรรมทัง้หมด ออกมาเป็นแผนที่ความคิดได ้
 4. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมสามารถสะทอ้นความคิดหรอืสรุปประโยชนข์องการพฒันาผล
การปฏิบตัิงานของครูอาชีวศกึษาได ้
 5. เพื่อใหค้รูเกิดการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ 
 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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ขั้นตอนของกิจกรรม 
กิจกรรมนีต้อ้งการใหก้ลุม่ครูตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาตนเองและการพฒันา

วิชาชีพสามารถออกแบบการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ตามแนวทาง PDCA สามารถ
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมทั้งหมดออกมาเป็นแผนที่ความคิด และสะท้อนความคิดหรือสรุป
ประโยชนข์องการพฒันาผลการปฏิบตัิงานได ้
ขัน้เริม่ตน้ 
 1. ผูว้ิจยัจดักลุม่ครูออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละเท่าๆกนั (เป็นกลุม่เดิมเหมือนกบักิจกรรมท่ี 1) 

2. ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 6  

ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ระดมสมอง เพื่อถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมา
ทั้งหมดในรูปแบบของ 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้2) การพัฒนาการจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  3) การพัฒนาการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศกึษา 4) การพฒันาการประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน และ 5)การ
พฒันาการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย โดยบทเรียนจากกิจกรรมที่ไดน้ัน้ จะเป็นวิธี
พฒันาที่ครูตอ้งสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง จากนัน้สมาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม น าวิธีพฒันาที่ไดจ้ากการ
ถอดบทเรียนมาสรา้งเป็นแผนที่ความคิด (ใบงานที่ 5: แผนที่ความคิด Mind Mapping) ซึ่งก่อนที่
สมาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ จะระดมสมอง เพื่อถอดบทเรียนจากกิจกรรมในรูปแบบของการพฒันาที่
ครูสามารถปฏิบตัิไดจ้รงิมาสรา้งเป็นแผนที่ความคิดนัน้ ผูว้ิจยัไดใ้หส้มาชิกกลุม่ครูทัง้ 4 กลุม่ สรา้ง
ความเชื่อวา่กลุม่ของเขาจะตอ้งท ากิจกรรมนีส้  าเรจ็ 

2. สมาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ไดร้ะดมสมอง พรอ้มทัง้สรา้งแผนที่ความคิด โดยใชเ้วลา 60 
– 90 นาที  

3. ผูว้ิจัยใหต้วัแทนของสมาชิกกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ไดอ้อกมาน าเสนอแผนที่ความคิดของ
กลุม่ตน (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากความส าเร็จจากการกระท า) 

4. ผูว้ิจัยใหข้อ้เสนอแนะ พรอ้มทัง้ใหก้ าลงัใจและชมเชยกลุ่มครูทัง้ 4 กลุ่ม ตอนที่แต่ละ
กลุม่น าเสนอเสรจ็ (เป็นการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม จากการใช้ค าพูดชักจูง) 

* หมายเหต ุการถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมาทัง้หมด (การปฏิบตัิงาน 5 ดา้น เหลือ
อีก 1 ดา้น คือ การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ) เพื่อสรา้งวิธีพฒันาผลการปฏิบตัิงานที่ครู
ตอ้งสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง แลว้น ามาสรา้งเป็นแผนที่ความคิดนัน้ เป็นการที่ครูทกุคนตอ้งผ่านการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆทัง้ 5 กิจกรรม ก่อนที่จะมาถอดบทเรียนได ้ซึ่งการที่ครูผ่านการปฏิบตัิในทัง้ 5 
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กิจกรรมที่ผ่านมา รวมถึงการร่วมท ากิจกรรมที่  6 การถอดบทเรียนจากกิจกรรมทั้งหมด ก็
เปรียบเสมือนการท่ีครูทกุคนไดผ้่านการฝึกพฒันาตนเองและการฝึกพฒันาวิชาชีพของตนแลว้  

5. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกครู ด าเนินกิจกรรมจดบนัทกึลงสมดุบนัทกึ PDCA โดย  
5.1 วางแผนปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
(กระบวนการคิด) (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง P) 
5.2 ปฏิบัติงานตามแผน ตามที่ตนวางแผนไว ้โดยลองเขียนแนวทางการพฒันา
ตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ลงในกระดาษรา่ง (ซอ้มการเขียน โดยเขียนใหค้รบ 
PDCA ในเรื่องการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ) (เป็นการปฏิบตัิงานตาม
แนวทาง D) 
5.3 ตรวจสอบ แนวทางการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ที่ตนเขียน
เอาไวใ้นกระดาษรา่ง (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง C) 
5.4 ด าเนินการให้เหมาะสม โดยน าแนวทางการพฒันาตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ ที่ตนเขียนเอาไวใ้นกระดาษรา่ง จดลงในสมดุบนัทกึ PDCA ของตวัเองให้
ถกูตอ้งตามแนวทาง PDCA (เป็นการปฏิบตัิงานตามแนวทาง A) 

6. ผูว้ิจยัเก็บใบงานทัง้หมด 
ขัน้สรุป 

1. ผู้วิจัยให้สมาชิกครูช่วยกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการเข้าร่วม
กิจกรรม 6 

2. ผูว้ิจยัอธิบายสรุปความส าคญัของการปฏิบตัิงานดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันา
วิชาชีพ ที่สง่ผลตอ่วิทยาลยั 

5. ผู้วิจัยสรุปภาพรวมและความส าคัญของการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศกึษาทัง้ 6 ดา้น และตอบค าถามขอ้สงสยัของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
 

สื่อ/อุปกรณท์ีใ่ช้ 
 ใบงานที่ 5: แผนท่ีความคิด Mind Mapping  
 สมดุบนัทกึ PDCA 
 

การประเมินผล 
 - ประเมินจากใบงานที่ 5 
 - ประเมินจากสมดุบนัทกึ PDCA 
 - การสงัเกตพฤติกรรม และการมีสว่นรว่มของสมาชิกครู 
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กิจกรรม 7: กิจกรรมหลังจากปฏบิัติงานจริงแล้ว 2 เดือน 
 
แนวคิดส าคญั 
 ผูว้ิจยัด าเนินการหลงัจากสิน้สดุการด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมพฒันาผลการปฏิบตัิงาน
ของครูอาชีวศึกษา 2 เดือน โดยใหก้ลุ่มทดลองตอบแบบวดัผลการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษา 
(การปฏิบตัิงานของตนเอง) และแบบวดัการรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานของกลุม่เพื่อนครู เพื่อน ามาเป็น
ขอ้มลูหลงัการทดลอง การวดัครัง้นีเ้ป็นการวดัหลงัเสรจ็กิจกรรม 2 เดือน โดยที่กลุ่มทดลองจะน า
การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ที่ตนเองจดบันทึกในสมุดบันทึก PDCA ของตน น าไป
ปฏิบตัิงานจรงิ ในสถานการณก์ารท างานของตนจรงิๆ ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งในช่วงระยะ 2 
เดือนนี ้ในขัน้ C-Check (การตรวจสอบ) นัน้ กลุ่มทดลองจะตรวจสอบไดแ้ลว้ว่า การปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA ของตนที่บนัทกึลงในสมดุบนัทกึนัน้ จะมีผลลพัธอ์อกมาเป็นเช่นไร 
 
หวัข้อเนือ้หา 
 1. การตรวจสอบ ผลลพัธข์องการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใหค้รูสามารถตรวจสอบ ผลลพัธข์องการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ของตน 
ตามแนวทาง PDCA ได ้
 
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 
ขั้นตอนของกิจกรรม 
ขัน้เริม่ตน้ 
 1. ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม 7 
ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผู้วิจัยให้สมาชิกครูกลุ่มทดลอง บันทึกผลลัพธ์ของตนที่ไดจ้ากการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง PDCA ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 2 เดือน ลงในแบบบนัทึกผลลพัธ ์(แบบบันทึกผลลัพธ:์ 

การปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA) 
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ขัน้สรุป 
1. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกครู ด าเนินกิจกรรมบนัทึกผลลพัธข์องตนที่ได้จากการปฏิบตัิงานตาม

แนวทาง PDCA ซึง่หวัขอ้เรื่องท่ีบนัทกึประกอบดว้ย  
- การจดัการเรียนรู ้ 
- การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียน  
- การรว่มปฏิบตัิงานวิชาการของสถานศกึษา  
- การประสานความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลในชมุชน  
- การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ  
- การปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 

โดยการบนัทกึผลลพัธข์องตนที่ไดจ้ากการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA นัน้ ผลลพัธท์ี่ได ้
มีดว้ยกนัอยู่ 3 แบบ ประกอบดว้ย 

1.1) ผลลพัธต์  ่ากวา่เปา้หมาย 
ถ้าสมาชิกในกลุ่มทดลองได้ผลลัพธ์ต ่ากว่าเป้าหมาย สมาชิกนั้นต้องมีการ

ทบทวนการปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ของตน แลว้ดวูา่สิ่งที่ยงัคงเป็นปัญหาอยู่นัน้ มี
สิ่งใดที่แกไ้ขได ้ก็ใหแ้กไ้ขตามวงจร PDCA ที่ตอ้งแกไ้ข โดยเขียนสิ่งที่ตอ้งแกไ้ขในแบบ
บนัทึกผลลพัธ ์เช่น ผิดพลาดขัน้วางแผน (P) ก็เขียนการแกไ้ขตัง้แต่ขัน้วางแผน แลว้เขียน
การแก้ไขต่อในล าดับของ DCA ที่เหลือ หรือ ผิดพลาดขั้นปฏิบัติ (D) ก็เขียนการแก้ไข
ตัง้แต่ขัน้ปฏิบตัิ (D) นัน้ โดยไม่ตอ้งกลบัไปเขียนแกไ้ขในขัน้วางแผน (P) อีก แลว้เขียนการ
แกไ้ขต่อในล าดบัของ CA ที่เหลือ  

1.2) ผลลพัธไ์ดต้รงตามเปา้หมาย 
ถา้สมาชิกในกลุ่มทดลองไดผ้ลลพัธต์รงตามเป้าหมาย สมาชิกนัน้ตอ้งทบทวนดู

ว่าไดมี้การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA ดีแลว้หรือไม่ ถา้ดีแลว้แสดงว่าการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทาง PDCA นีถ้กูตอ้งและควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบตัิงานมาตรฐาน เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางส าหรบัการปฏิบตัิงานอื่นๆที่เหมือนๆกนัตอ่ไป 

1.3) ผลลพัธด์ีกวา่เปา้หมาย 
ถา้สมาชิกในกลุม่ทดลองไดผ้ลลพัธด์ีกว่าเปา้หมาย สมาชิกนัน้ตอ้งมีการทบทวน

ถึงการก าหนดเป้าหมายว่าต ่าไปหรือไม่ ตอ้งปรบัเป้าหมายใหส้งูกว่าเดิมหรือไม่ ผลลพัธ์
เหนือกวา่เปา้หมายจากปัจจยัภายนอกอื่นๆหรอืไม่ดว้ย 

 2. ผูว้ิจยัแบบบนัทกึผลลพัธ ์การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
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สื่อ/อุปกรณท์ีใ่ช้ 
 แบบบนัทกึผลลพัธ ์การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
 
การประเมินผล 
 - ประเมินจากแบบบนัทกึผลลพัธ ์การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA 
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ใบงาน 1: วธิแีก้ไขพฤตกิรรมทีไ่ม่ดขีองครูแนนโน๊ะ 
 

ค าชีแ้จง  ใหส้มาชิกกลุม่อา่น ใบกิจกรรม 2: นิทาน เรื่อง ครูแนนโน๊ะ แลว้รว่มกนัระบวุิธีแกไ้ข 
พฤติกรรมที่ไม่ดีของครูแนนโน๊ะ 

 
พฤติกรรมที่ไม่ด ี วิธีแกไ้ข 

1. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

1. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

2. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

2. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

3. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

3. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

4. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

4. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

5. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

5. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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ใบงาน 2: วิธช่ีวยแก้ปัญหาใหก้ับแตงโม 
 

ค าชีแ้จง  ใหส้มาชิกกลุม่อา่น ใบกิจกรรม 3: ชว่ยแตงโมดว้ย แลว้รว่มกนัระบวุิธีชว่ยแกปั้ญหา
ใหก้บัแตงโม 
 

สาเหตุของปัญหา วิธีช่วยแก้ปัญหา 
1. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

1. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

2. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

2. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

3. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

3. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

4. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

4. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

5. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

5. ……………………………………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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ใบงาน 3: วธิกีารสร้างความร่วมมือกบัผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 
 
ค าชีแ้จง ใหส้มาชิกกลุม่รว่มกนัระบวุิธีการสรา้งความรว่มมือกบัผูป้กครองและบคุคลใน
ชมุชน เรื่อง การเฝา้ระวงั สอดสอ่ง ดแูลนกัศกึษาในวิทยาลยั ไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบัยาเสพติด 
 

วิธีการสร้างความร่วมมือ ขั้นตอนการปฏบัิต ิ
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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ใบงานที ่4: แผ่นประชาสัมพันธท์ีส่มบูรณ ์
 
ค าชีแ้จง  ใหส้มาชิกกลุม่รว่มกนัคิดรูปแบบ และเขียนแบบโครงรา่งของแผ่นประชาสมัพนัธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  219 

ใบงานที ่5: แผนทีค่วามคิด Mind Mapping 
 

ค าชีแ้จง  ใหส้มาชิกกลุ่มรว่มกนัระดมสมอง เพื่อถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมาทัง้หมด และ
น าวิธีพฒันาผลการปฏิบตัิงานที่ไดจ้ากการถอดบทเรียนมาสรา้งเป็นแผนที่ความคิด  
 

1. ด้านการพฒันาการจัดการเรียน 
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2. ด้านการพฒันาการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพือ่การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
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3. ด้านการพฒันาการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศกึษา 
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4. ด้านการพฒันาการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 
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5. ด้านการพฒันาการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชพี 
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6. ด้านการพฒันาการปฏบัิตงิานตามภาระอ่ืนๆทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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ใบกิจกรรม 1: สร้างโดมิโน 
 

วัตถุประสงคข์องกิจกรรม : 
     1. เพื่ อให้สมาชิกกลุ่มเกิดการสร้างความรู้สึกความเป็นทีม  และพัฒนาการรับรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่จากดา้นความส าเรจ็จากการกระท า และดา้นการใชค้  าพดูชกัจงู 
 
ระยะเวลาของกิจกรรม :     30-40 นาท ี
 
อุปกรณท์ีใ่ช้ในกิจกรรม : 
     โดมโิน 12 กลอ่ง (กลอ่งละ 55 ชิน้) 
 
วิธีด าเนินการ : 
     1. ใหส้มาชิกกลุม่ครูแบ่งกลุม่ออกเป็น 4 กลุม่ จากนัน้แจกกลอ่งโดมิโนใหก้ลุม่ละ 3 กลอ่ง 
     2. สมาชิกกลุม่ครูวางแผนสรา้งสรรครู์ปแบบการวางตวัโดมิโนใหส้วยงาม 
     3. ระหวา่งการท ากิจกรรม สมาชิกกลุม่สามารถปรกึษาหรือสื่อสารกนัได ้
     4. สมาชิกกลุม่ครูด าเนินการวางตวัโดมิโนไวต้ามรูปแบบท่ีวางแผนไว ้
     5. สมาชิกกลุม่ครูแต่ละกลุม่ ผลกัตวัโดมิโนตวัแรกของกลุม่ตนเอง เพื่อใหต้วัโดมิโนลม้เรยีง
กนัไปเป็นล าดบั 
     6. ตวัโดมิโนของแตล่ะกลุม่ตอ้งลม้ใหห้มดถึงจะส าเรจ็ขัน้ตอนของกิจกรรม 
 
ความส าเร็จของกิจกรรม : 
     ตวัโดมิโนของแต่ละกลุม่ตอ้งลม้ใหห้มด 
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ใบกิจกรรม 2: ครูทีเ่ป็นแบบอย่างในวทิยาลัย  
 
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม : 
     1. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่เกิดการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่จากดา้นการไดเ้ห็น
ประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุม่อื่น 
 
ระยะเวลาของกิจกรรม :     20-30 นาท ี
 
อุปกรณท์ีใ่ช้ในกิจกรรม : 
     ไม่มี 
 
วิธีด าเนินการ : 
     1. ใหส้มาชิกกลุม่ครูแบ่งกลุม่ออกเป็น 4 กลุม่ จากนัน้ใหส้มาชิกกลุม่ช่วยกนัพิจารณาวา่ใน
วิทยาลยัของตน มีกลุม่ครู กลุม่ไหนบา้งที่ท  างานรว่มกนั ซึ่งอาจจะเป็นการปฏิบตัิงานในหนา้ที่
ของตน หรือการปฏิบตัิงานตามภาระอื่นๆที่ไดร้บัมอบหมายก็ได ้ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่รวมตวักัน
แบบชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้และสามารถเป็นแบบอย่างใหก้ลบัครูในกลุม่สมาชิกได ้ 
     2. สมาชิกในกลุ่มครูร่วมกันอภิปราย ถึงกลุ่มครูที่เป็นแบบอย่างว่าเป็นแบบอย่างในดา้น
ไหน และจะสามารถเอามาเป็นแบบอย่างในการพฒันาตวัครูไดอ้ย่างไร และพิจารณาเลือก
กลุม่ครูที่เป็นแบบอย่างใน 
     3. ตวัแทนสมาชิกกลุม่ครู ออกมาน าเสนอถึง กลุม่ครูที่เป็นแบบอย่างในวทิยาลยั ท่ีกลุม่ตน
เลือก 
 
ความส าเร็จของกิจกรรม :  
     ตัวแทนสมาชิกกลุ่ม ออกมาน าเสนอเรื่องราวของ กลุ่มครูที่เป็นแบบอย่างในวิทยาลยั ที่
กลุม่ตนเลือก 
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ใบกิจกรรม 3: นิทาน เร่ือง ครูแนนโน๊ะ 
 

ค าชีแ้จง  ใหส้มาชิกกลุ่มอ่าน ใบกิจกรรม 2: นิทาน เรื่อง ครูแนนโน๊ะ แลว้รว่มกนัระบวุิธีแกไ้ข
พฤติกรรมที่ไม่ดีของครูแนนโน๊ะ ลงในใบงาน 1: วิธีแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่ดีของครูแนนโน๊ะ 
 

นิทาน เร่ือง ครูแนนโน๊ะ 
 
     ครูแนนโน๊ะอายุ 29 ปี เป็นครูผูห้ญิงที่มีนิสยัชอบการแต่งตวัและแต่งหนา้ เพื่อใหต้วัเองดู
สวย ดูดี มีบุคลิกที่ดีตลอดเวลา ในปีการศึกษานี ้ครูแนนโน๊ะไดร้บัหนา้ที่ในการยืนเวรหนา้
ประตโูรงเรยีนในช่วงเวลาเชา้ตัง้แต่ 6.00 - 8.00 น. ของทกุๆวนัจนัทร ์
 
     เวลาผ่านไปตัง้แต่เปิดเทอมจนถึงกระทั่งตอนนี ้ก็ผ่านมาไดเ้ป็นเวลา 7 สปัดาหแ์ลว้ แต่ครู
แนนโน๊ะก็ไม่เคยที่จะมาทนัเวลา 6.00 น. ในการยืนเวรหนา้ประตโูรงเรียนทกุจนัทรเ์ลยสกัครัง้ 
จนท าใหค้รูทองเอกที่ตอ้งยืนเวรคูก่นัเกิดความไม่พอใจ 
 
     อยู่มาวนัหนึ่งครูตุ๊กกี ้ซึง่เป็นเพื่อนครูที่สนิทของครูแนนโน๊ะ เอย๋ปากถามถึงสาเหตทุี่ท  าใหค้รู
แนนโน๊ะนัน้มาไม่ทนัเวลาในการยืนเวรหนา้ประตโูรงเรียนช่วงเช้าในทกุวนัจนัทร ์ครูแนนโน๊ะจงึ
เลา่ถึงสาเหตนุัน้ใหค้รูตุ๊กกีฟั้งวา่ “แหม! กวา่ฉนัจะแตง่หนา้เสรจ็ก็ใชเ้วลาไปตัง้ 1 ชั่วโมงแลว้ จงึ
ท าใหอ้อกมาจากบา้นเวลา 6.00 น. กว่าจะข่ีมอเตอรไ์ซคม์าถึงโรงเรียนก็ใชเ้วลา 20 กว่านาที 
ฉนัก็ท าไดแ้ค่นีแ้หละ จะอะไรกนันกัหนาก็ไม่รู ้สายแค่ 20 นาทีเอง” 
 
     เม่ือไดฟั้งดงันัน้ครูตุ๊กกีก้็ข  าในใจ แลว้จึงถามต่อไปว่า “แลว้เธอตื่นนอนตอนไหน อาบน า้ก่ี
นาที” ครูแนนโน๊ะ ตอบว่า “ก็ถา้วนัจันทร ์ก็ตื่นเวลาประมาณตี 4.45 น . อาบน า้ก็ใชเ้วลา 15 
นาที ที่เหลือก็แต่งหนา้นี่แหละถือวา่เป็นงานที่ตอ้งใชศ้ิลปะและเวลาเยอะหน่อย ชั่วโมงนงึ” 
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ใบกิจกรรม 4: เร่ือง ขนัต ิ
 

ค าชี้แจง  ใหส้มาชิกกลุ่มอ่านเนือ้หา เรื่อง ขนัติ ในใบกิจกรรม 3 จากนัน้ระดมสมอง เพื่อหา
วิธีการสอนในเรื่องขนัติ และน าวิธีการสอนนัน้ไปแสดงบทบาทสมมติในการสอนนกัเรียน หนา้
ชัน้เรยีน โดยใหส้มาชิกกลุม่ครูที่เหลือนั่งเรยีนและสวมบทบาทเป็นผูเ้รียน 

 
ขันต ิ

 
     พระธรรมโกศาจารย ์(ท่านพทุธทาสภิกข)ุ (2520 : 381 - 382) ไดอ้ธิบายวา่ “ขนัติ คือ ความ
อดทน หรืออดกลัน้ตอ่ความจ าเป็นส าหรบัชีวิต 4 อย่างดว้ยกนั” คือ 
 
     1. อดกลัน้ต่อความเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น ความรอ้น ความหนาว ยงุ ลม แดด เป็นสิ่งที่
ยากจะหลีกเลี่ยงไดแ้ต่ตอ้งอดกลัน้ดว้ยการท าจิตใจไม่ใหเ้ป็นทกุขข์ึน้มา 
 
     2. อดกลัน้ต่อความเจ็บไขไ้ดป่้วย ถ้าไม่รูจ้ักอดกลัน้หรือเฉยไดก้็เท่ากบักินของแสลงท าให้
สูญเสีย ก าลงัใจหรือตอ้งอดกลัน้ท าใหเ้กิดความรูส้ึกเป็นทุกขท์รมานเพิ่มขึน้อีก อย่างนีไ้ม่มี
ประโยชนอ์ะไรจงึตอ้งอดกลัน้ ต่อความเจ็บไขไ้ดป่้วย 
 
     3. อดกลัน้ต่อการอยู่รว่มกนั ซึ่งมีทัง้คนพาลหรือคนบา้ การกระท าของคนเหล่านีท้  าใหต้อ้ง
ใชค้วามอดทนอดกลัน้ ฉะนัน้คนมีกิเลสก็ย่อมล่วงเกินผูอ้ื่นดว้ยการด่าบา้งหรือดหูมิ่นดแูคลน
บา้งก็เป็นเรื่องที่จะตอ้งอดกลัน้ 
 
     4. อดกลั้นอย่างสูง คือ อดกลั้นต่อการบีบคั้นแห่งกิเลสของตน ทุกคนมีกิเลสเป็นพลัง
ผลักดัน คอยชักใยอยู่เบือ้งหลังใหต้อ้งท าตามนับตัง้แต่อยากสูบบุหรี่ หรืออยากไปดูหนัง ดู
ละคร อยากกินเหลา้ เมายา อยากไปแสวงหากามารมณด์ว้ยอ านาจของกิเลสนัน้ๆ ก็ลว้นแต่
เป็นเรื่องที่จะตอ้งอดกลัน้ 
 
     พระธรรมโกศาจารย ์(พทุธทาสภิกข)ุ. 2520. อริยศีลธรรม (ชดุธรรมโฆษณ)์. สรุาษฎรธ์านี: 
ธรรมทานมลูนิธิจดัพิมพ.์ 

 



  229 

ใบกิจกรรม 5: ช่วยแตงโมด้วย 
 

ค าชีแ้จง  ใหส้มาชิกกลุม่อา่น ใบกิจกรรม 4: ช่วยแตงโมดว้ย แลว้รว่มกนัระบวุิธีช่วยแกปั้ญหา
ใหก้บัแตงโม ลงในใบงาน 2: วิธีช่วยแกปั้ญหาใหก้บัแตงโม 
 

ช่วยแตงโมด้วย 
 

     แตงโมเป็นเด็กผูห้ญิง เรียนอยู่ ปวช. ชัน้ปีที่ 2 เขาเป็นคนที่มีรูปรา่งอวบอว้น และมีนิสยัรา่
เรงิ แตงโมเป็นที่รกัของคณุครูและกลุม่เพื่อนของเขา 
      
     ในช่วง 2-3 สปัดาหท์ี่ผ่านมา ก็มีเหตกุารณท์ี่ท  าใหแ้ตงโมเปลี่ยนไป จากเด็กผูห้ญิงสดใส 
รา่เรงิ กลายเป็นคนเงียบขรมึ ไม่พดูไม่จา ใบหนา้มุ่ยตลอดเวลา 
 
     อยู่มาวนัหนึ่งแตงโมไดต้ดัสินใจเขา้ไปปรกึษาครูประจ าชัน้ของเขา ซึ่งครูประจ าชัน้ของเขา
ก็แปลกใจไม่นอ้ย แตงโมเลา่ใหค้รูประจ าชัน้ฟังว่า เขาถกูเพื่อนผูช้ายในหอ้งกลุม่หนึ่งลอ้เลียน
เรียกเขาว่า "ชบาแกว้" และมีช่ือเรียกค าอื่นๆตามมาอีก เช่น "อีชา้ง" "อีขาเบียด" แตงโมบอกวา่
แรกๆก็ไม่เครียดกบัค าลอ้เลียนพวกนีอ้ะไรมาก ก็รูว้่าเพื่อนๆเขาพดูหยอกลอ้ แต่!! ที่ท  าใหเ้กิด
ความอัดอัน้จนทนไม่ไหว มันเกิดจากการที่เพื่อนผูช้ายคนหนึ่งเริ่มสนุกปากกับค าหยอกลอ้
เหลา่นัน้จนเกินขอบเขต เช่น ในโรงอาหารที่มีจ านวนคนเยอะๆ ก็พยายามพดูลอ้เลียน เสียดสี
ลกัษณะทางกายภาพของแตงโมดงัๆ จนคนอื่นที่ไม่รูจ้กัแตงโมก็เริม่หวัเราะตามไปดว้ย แตงโม
เศรา้และเสียใจมากที่ตอ้งโดนเพื่อนๆลอ้เลียนเขาแบบนี ้
 
     แตงโมไดข้อรอ้งใหค้รูประจ าชัน้ช่วยเขาที เพราะเขาอายและไม่อยากจะมาเรียนที่วิทยาลยั
อีกแลว้ 
 

หากคุณเป็นครูประจ าชั้นของแตงโม คุณจะท าอยา่งไร 
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ใบความรู้ 1: การปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA  
การปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA 

     การปฏิบตัิงานตามแนวทาง PDCA เป็นการด าเนินการตามวงจร เพื่อใหผ้ลการปฏิบตัิงาน
มีคณุภาพ ซึง่มีขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 
     1) วางแผนปฏิบัติงาน (Plan) หมายถึง การคาดการณโ์ดยใชข้อ้มูลที่มีอยู่แลว้หรืออาจ
รวบรวมขึน้ใหม่ เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผน ก่อนลงมือปฏิบตัิงาน 
     2) ปฏิบตัิงานตามแผน (Do) หมายถึง ลงมือปฏิบัติงานจริง ตามแผนคาดการณใ์นการที่
วางแผนไว ้
     3) ตรวจสอบ (Check) หมายถึง ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน และขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน 
ที่เป็นอยู่ โดยเทียบกบัสิ่งที่ไดว้างแผนไว ้
     4) ด าเนินการใหเ้หมาะสม (Act) หมายถึง การด าเนินการหลงัจากที่ไดต้รวจสอบเรียบรอ้ย
แลว้ ดงันี ้
               1) ผลลพัธต์  ่ากวา่เปา้หมาย 
                  ถ้าไดผ้ลลัพธ์ต ่ากว่าเป้าหมาย ตอ้งมีการทบทวนการปฏิบัติงานตามแนวทาง 
PDCA ของตน   
                  แลว้ดวู่าสิ่งที่ยงัคงเป็นปัญหาอยู่นัน้ มีสิ่งใดที่แกไ้ขได ้ก็ใหแ้กไ้ขตามวงจร PDCA 
ที่ตอ้งแกไ้ข  
              2) ผลลพัธไ์ดต้รงตามเปา้หมาย 
                 ถา้ไดผ้ลลพัธต์รงตามเป้าหมาย ตอ้งทบทวนดวู่าไดมี้การปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
PDCA ดีแลว้ 
                 หรือไม่ ถา้ดีแลว้แสดงว่าการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA นีถู้กตอ้งและควร
ก าหนดเป็นวิธีการ 
                 ปฏิบตัิงานมาตรฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการปฏิบตัิงานอื่นๆที่เหมือนๆกนั
ต่อไป 
             3) ผลลพัธด์ีกวา่เปา้หมาย 
                ถา้ไดผ้ลลพัธด์ีกว่าเป้าหมาย ตอ้งมีการทบทวนถึงการก าหนดเป้าหมายว่าต ่าไป
หรอืไม่ ตอ้งปรบั 
                เปา้หมายใหส้งูกว่าเดิมหรือไม่ ผลลพัธเ์หนือกวา่เปา้หมายจากปัจจยัภายนอกอื่นๆ
หรอืไม่ดว้ย 
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ใบความรู้ 2: การรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม 
การรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม 

 
          การรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม เป็นความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่ม 
ว่าสามารถร่วมกันดำเนินการกระทำของระบบทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความสำเร็จในสิ่งนั้นได้ การ
รับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มไม่ใช่การนำการรับรู้ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน 
แต่เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นมาใหม่จากการรวมตัวกันเป็นระบบแล้วเกิดความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับ
ความสามารถของกลุ่ม  
 
 แหล่งที่มาหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม มาจากแนวคิด
การรับรู้ความสามารถของตนของแบนดูรา การรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่มเป็นการพิจารณา
ในระดับกลุ่ม ซึ่ง Goddard et al. ได้นำโมเดลการรับรู้ความสามารถของครูของ Tschannen-
Moran et al. มาใช้อธิบายการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม โดยเขาแสดงให้เห็นว่าแหล่งที่มา
หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม มีโครงสร้างพื้นฐานอยู่บนการรับรู้
ความสามารถของตน และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม มี 4 ปัจจัย คือ  
 
          1. ความสำเร็จจากการกระทำ  
    เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม เนื่องจาก
เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่มของตนเอง ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จของ
กลุ่มเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่ม เปรียบได้กับกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ 
ความสำเร็จเหล่านั้นจะเพิ่มความเชื่อมั่นในการรับรู้ถึงความสามารถของกลุ่ม และลดความ
ล้มเหลวในการทำงานของกลุ่ม ถ้าความสำเร็จนั้นสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยและง่าย การไม่ประสบ
ความสำเร็จก็อาจดูเหมือนเป็นสิ ่งที ่ทำให้เกิดความท้อแท้ได้ การยืดหยุ ่นของการรับรู้
ความสามารถร่วมของกลุ ่มจะบ่งบอกถึงประสบการณ์ที ่ผ ่านมา ซึ ่งกลุ ่มจะเรียนรู ้ผ ่าน
ประสบการณ์ที่สมาชิกในกลุ่มได้ทำในสิ่งที่ต้องการจะสำเร็จ   
 
          2. การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่น/กลุ่มอื่น  
    การได้สังเกตตัวแบบ กลุ่มตัวแบบ หรือประสบการณ์ของผู้อื่น/กลุ่มอื่น เมื่อบุคคลได้
เห็นตวัอย่างพฤติกรรมของกลุ่มอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มของตนเอง กระทำพฤติกรรมต่างๆ 
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ใบความรู้ 2: การรับรู้ความสามารถร่วมของกลุ่ม (ต่อ) 
แลว้ไดป้ระสบความส าเร็จ ก็จะท าใหก้ลุ่มของตนเกิดการรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม
เพิ่มขึน้ ซึ่งจะมองว่าผูอ้ื่น/กลุ่มอื่นที่มีความสามารถเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตนเองท า
ได ้กลุ่มของตนก็จะสามารถท าไดเ้ช่นกนั ในขณะเดียวกนัถา้ไดเ้ห็นผูอ้ื่น/กลุ่มอื่นที่มีลกัษณะ
คลา้ยกบักลุม่ตนเองประสบความลม้เหลว ก็อาจจะสง่ผลใหข้าดความมั่นใจในกลุม่ของตนได ้
การใชต้วัแบบ กลุ่มตวัแบบ หรือประสบการณข์องผูอ้ื่น/กลุ่มอื่นจะท าใหเ้กิดแนวทางในการ
พัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเป็นรายบุคคล ซึ่งมากพอที่จะส่งผลต่อการรับรู ้
ความสามารถรว่มของกลุม่ 
   
 3. การใชค้  าพดูชกัจงู  
    เป็นการใชค้  าพดูเพื่อแสดงท่าทีที่ดีและเหมาะสมสะทอ้นกลบัถึงตวับคุคลหรือกลุม่
บุคคล เพื่อพยายามท าใหต้วับุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดความมั่นใจและมีก าลงัใจที่จะกระท า
พฤติกรรมเพื่อใหเ้ป็นผลส าเร็จต่อกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลใหมี้การรบัรูค้วามสามารถร่วมของกลุ่ม
เพิ่มขึน้ การใชค้  าพดูชกัจงูจะไดผ้ลหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัความน่าเชื่อถือและการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมของผูช้กัจงู การใหข้อ้มลูป้อนกลบัในทางบวก การลบลา้งความเช่ือที่ว่าตนเองหรือ
กลุ่มของตนเองไม่มีความสามารถจะช่วยใหต้วับุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความพยายามในการ
กระท าสิ่งตา่งๆที่ดีมากขึน้   
 
 4. สภาวะทางรา่งกายและอารมณ ์ 
 สภาวะทางอารมณ ์ปฏิกิรยิาทางรา่งกาย และระดบัความเครียด ของบคุคลสามารถมี
ผลกระทบกบัความรูส้กึของบคุคลและกลุม่บคุคลต่อสถานการณน์ัน้ๆ ปฏิกิรยิาการตอบสนอง
และปฏิกิริยาทางอารมณข์องบุคคลและกลุ่มบุคคลในสถานการณน์ัน้ๆก็มีบทบาทส าคญัใน
การรบัรูค้วามสามารถรว่มของกลุม่ ดงันัน้ จงึตอ้งมีการกระตุน้สภาวะทางรา่งกายและอารมณ์
ของบุคคลและกลุ่มบุคคลนั้น ใหไ้ม่เกิดสภาวะทางอารมณด์า้นลบ ใหไ้ม่เกิดปฏิกิริยาทาง
รา่งกายที่ไม่พรอ้ม ใหไ้ม่เกิดความเครียด เพื่อใหมี้การตอบสนองของบคุคลและกลุม่บคุคลไป
ในทางที่ด ี
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ใบความรู้ 3: มนุษยสัมพันธ ์
มนุษยสัมพันธ ์

ความหมายของมนุษยสัมพันธ ์
          มนษุยสมัพนัธ ์คือ การติดต่อเก่ียวขอ้งกนัระหว่างบคุคล ก่อใหเ้กิดความรูส้กึที่ดีต่อกนั 
เกิดความรว่มมือ รว่มใจในการท ากิจกรรมใหบ้รรลเุปา้หมาย ท าใหส้ามารถด าเนินชีวิตรว่มกนั
อย่างมีความสขุ 
ปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ ์
1) การรบัรูห้รอืความเขา้ใจ 
   การรบัรูต้นเอง หรือการเขา้ใจตนเอง 
         - ถา้เขา้ใจตนเองในแงบ่วก มกัมองคนอื่นแง่บวกดว้ย 
         - การแสดงออกต่อผูอ้ื่นเป็นไปทางดี 
   การรบัรูผู้อ้ื่น หรอืการเขา้ใจผูอ้ื่น 
         - รบัรูผู้อ้ื่นมาอย่างไร มกัจะแสดงออกในทางนัน้ 
2) ความเชื่อ  ความเชื่อมีอทิธิพลตอ่พฤติกรรมท่ีแสดงออก โดยเฉพาะความเช่ือทางศาสนา 
3) ทศันคต ิ เป็นเรื่องความรูส้กึชอบ ไม่ชอบ 
4) ค่านิยม  
    หมายถึง การตีค่าต่อสิ่งต่างๆ ว่าดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร มนุษยมี์ค่านิยมที่แตกต่างกนั 
หากมีการตอบสนองความตอ้งการใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมนัน้ มนษุยสมัพนัธก์็เกิดขึน้ 
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ ์
          - เขา้ใจธรรมชาติดา้นต่างๆของมนษุย ์
          - เขา้ใจความตอ้งการและสนองความตอ้งการพืน้ฐานท่ีเหมือนและแตกต่างกนัของ
มนษุย ์
          - เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม 
          - ไดร้บัความรกัใคร ่เช่ือถือศรทัธาจากบคุคลต่างๆ 
          - เกิดความรว่มมือในการท างานจนส าเรจ็ 
          - ลดปัญหาความขดัแยง้ 
          - เกิดแรงจงูใจในการท างาน 
          - ปัจจยัช่วยประสานประโยชนส์งัคม 
          - ตนเองมีความสขุ ผูอ้ื่นมีความสขุ 
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ใบความรู้ 3: มนุษยสัมพันธ ์(ต่อ) 
แนวทางปฏบัิตต่ิอผู้อ่ืนเพือ่เสริมสร้างความสัมพนัธ ์
- ใหค้วามสนใจเพื่อนรว่มงาน 
          ทกัทายปราศรยั สอบถามเรื่องดีๆที่พอใจและเป็นสขุ 
- เป็นคนยิม้แยม้แจ่มใส 
          ยิม้ใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ ยิม้ดว้ยความจรงิใจ 
- แสดงการจ าได ้
          จ าเหตกุารณห์รอืเรื่องราวดีๆ จ าวนัเกิด 
- เป็นคูส่นทนาที่ด ี
          ปลอ่ยใหอ้ีกฝ่ายไดพ้ดูตามที่ตอ้งการ ไม่ขดัจงัหวะ ไม่ขดัคอ งดการพดูเสรมิเม่ือมีการ
นินทาบคุคลที่ 3 
- รบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
          อย่าชอบเอาชนะความคิดเห็นของผูอ้ื่น ยอมรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ้ื่น  
- ยอมรบันบัถือผูอ้ื่นตามสถานภาพ 
          อาวโุสดา้นอาย ุดา้นคณุวฒุิ ดา้นต าแหนง่หนา้ที่การงาน คนทกุคนมีศกัดิศ์รเีท่าเทียม
กนั 
- แสดงความมีน า้ใจ 
          ใหค้วามรกั ความห่วงใย แบง่ปันสิ่งของ ชว่ยเหลอื ใหอ้ภยั 
- แสดงความช่ืนชมยินด ี
          ในวนัพเิศษหรอืส าคญัของเพื่อนรว่มงาน ดว้ยความจรงิใจ 
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สมุดบันทกึ PDCA 
ค าชีแ้จง  ก่อนจะบนัทกึกิจกรรม PDCA ของตนลงในนีไ้ด ้จะตอ้งผ่านขัน้ตอน ดงันี ้ 
              1) วางแผนปฏิบัติงาน (กระบวนการคิด) 2) ปฏิบัติงานตามแผน (ลองเขียนแนวทาง…. ลงใน
กระดาษรา่ง โดยเขียนใหค้รบ PDCA ในเรื่องนัน้ๆ 3)ตรวจสอบ (แนวทางที่เขียนไวใ้นกระดาษรา่ง) และ 4) 
ด าเนินการใหเ้หมาะสม (โดยน าแนวทาง…. ที่เขียนไวใ้นกระดาษรา่ง จดลงในสมดุบนัทกึ PDCA) 

 

1. ด้านการจดัการเรียนรู้ 

วางแผนปฏิบตัิงาน (P) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ปฏิบตัิงานตามแผน (D) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ตรวจสอบ (C) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ด าเนินการใหเ้หมาะสม (A) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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2. ด้านการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือเพือ่การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

วางแผนปฏิบตัิงาน (P) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ปฏิบตัิงานตามแผน (D) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ตรวจสอบ (C) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ด าเนินการใหเ้หมาะสม (A) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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3. ด้านการร่วมปฏบิัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

วางแผนปฏิบตัิงาน (P) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ปฏิบตัิงานตามแผน (D) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ตรวจสอบ (C) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ด าเนินการใหเ้หมาะสม (A) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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4. ด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 

วางแผนปฏิบตัิงาน (P) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ปฏิบตัิงานตามแผน (D) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ตรวจสอบ (C) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ด าเนินการใหเ้หมาะสม (A) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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5. ด้านการพฒันาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   

วางแผนปฏิบตัิงาน (P) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ปฏิบตัิงานตามแผน (D) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ตรวจสอบ (C) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ด าเนินการใหเ้หมาะสม (A) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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6. ด้านการปฏบัิตงิานตามภาระอ่ืนๆทีไ่ด้รับมอบหมาย 

วางแผนปฏิบตัิงาน (P) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ปฏิบตัิงานตามแผน (D) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ตรวจสอบ (C) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

ด าเนินการใหเ้หมาะสม (A) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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แบบบันทกึผลลัพธ ์การปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA 
1. ด้านการจดัการเรียนรู้ 

 ผลลพัธต์ ่ากวา่เปา้หมาย  ผลลพัธไ์ดต้รงตามเปา้หมาย  ผลลพัธด์ีกว่าเปา้หมาย 
ทบทวนการปฏิ บัติ ง านตาม
แนวทาง PDCA ของตน แลว้ดวู่า
สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นัน้ มีสิ่ง
ใดที่แกไ้ขได ้ก็ใหแ้กไ้ขตามวงจร 
PDCA 

ควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน  เพื่ อ ใช้ เ ป็นแนวทาง
ส า ห รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ๆ ที่
เหมือนๆกนัตอ่ไป 

ต้องทบทวนถึ งการก าหนด
เป้าหมายว่าต ่าไปหรือไม่ ตอ้ง
ปรับเป้าหมายให้สูงกว่าเดิม
ห รื อ ไ ม่  ผ ลลัพ ธ์ เ ห นื อ ก ว่ า
เป้าหมายจากปัจจัยภายนอก
อื่นๆหรอืไม่ดว้ย 

วิธีปฏบัิตติามผลลัพธท์ีไ่ด้ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
แบบบันทกึผลลัพธ ์การปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA 

2. ด้านการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือเพือ่การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
 ผลลพัธต์ ่ากวา่เปา้หมาย  ผลลพัธไ์ดต้รงตามเปา้หมาย  ผลลพัธด์ีกว่าเปา้หมาย 
ทบทวนการปฏิ บัติ ง านตาม
แนวทาง PDCA ของตน แลว้ดวู่า
สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นัน้ มีสิ่ง
ใดที่แกไ้ขได ้ก็ใหแ้กไ้ขตามวงจร 
PDCA 

ควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน  เพื่ อ ใช้ เ ป็นแนวทาง
ส า ห รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ๆ ที่
เหมือนๆกนัตอ่ไป 

ต้องทบทวนถึ งการก าหนด
เป้าหมายว่าต ่าไปหรือไม่ ตอ้ง
ปรับเป้าหมายให้สูงกว่าเดิม
ห รื อ ไ ม่  ผ ลลัพ ธ์ เ ห นื อ ก ว่ า
เป้าหมายจากปัจจัยภายนอก
อื่นๆหรอืไม่ดว้ย 

วิธีปฏบัิตติามผลลัพธท์ีไ่ด้ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทกึผลลัพธ ์การปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA 
3. ด้านการร่วมปฏบิัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

 ผลลพัธต์ ่ากวา่เปา้หมาย  ผลลพัธไ์ดต้รงตามเปา้หมาย  ผลลพัธด์ีกว่าเปา้หมาย 
ทบทวนการปฏิ บัติ ง านตาม
แนวทาง PDCA ของตน แลว้ดวู่า
สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นัน้ มีสิ่ง
ใดที่แกไ้ขได ้ก็ใหแ้กไ้ขตามวงจร 
PDCA 

ควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน  เพื่ อ ใช้ เ ป็นแนวทาง
ส า ห รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ๆ ที่
เหมือนๆกนัตอ่ไป 

ต้องทบทวนถึ งการก าหนด
เป้าหมายว่าต ่าไปหรือไม่ ตอ้ง
ปรับเป้าหมายให้สูงกว่า เดิม
ห รื อ ไ ม่  ผ ลลัพ ธ์ เ ห นื อ ก ว่ า
เป้าหมายจากปัจจัยภายนอก
อื่นๆหรอืไม่ดว้ย 

วิธีปฏบัิตติามผลลัพธท์ีไ่ด้ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
แบบบันทกึผลลัพธ ์การปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA 

4. ด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 
 ผลลพัธต์ ่ากวา่เปา้หมาย  ผลลพัธไ์ดต้รงตามเปา้หมาย  ผลลพัธด์ีกว่าเปา้หมาย 
ทบทวนการปฏิ บัติ ง านตาม
แนวทาง PDCA ของตน แลว้ดวู่า
สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นัน้ มีสิ่ง
ใดที่แกไ้ขได ้ก็ใหแ้กไ้ขตามวงจร 
PDCA 

ควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน  เพื่ อ ใช้ เ ป็นแนวทาง
ส า ห รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ๆ ที่
เหมือนๆกนัตอ่ไป 

ต้องทบทวนถึ งการก าหนด
เป้าหมายว่าต ่าไปหรือไม่ ตอ้ง
ปรับเป้าหมายให้สูงกว่าเดิม
ห รื อ ไ ม่  ผ ลลัพ ธ์ เ ห นื อ ก ว่ า
เป้าหมายจากปัจจัยภายนอก
อื่นๆหรอืไม่ดว้ย 

วิธีปฏบัิตติามผลลัพธท์ีไ่ด้ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 



  243 

แบบบันทกึผลลัพธ ์การปฏบิัติงานตามแนวทาง PDCA 
5. ด้านการพฒันาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   

 ผลลพัธต์ ่ากวา่เปา้หมาย  ผลลพัธไ์ดต้รงตามเปา้หมาย  ผลลพัธด์ีกว่าเปา้หมาย 
ทบทวนการปฏิ บัติ ง านตาม
แนวทาง PDCA ของตน แลว้ดวู่า
สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นัน้ มีสิ่ง
ใดที่แกไ้ขได ้ก็ใหแ้กไ้ขตามวงจร 
PDCA 

ควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน  เพื่ อ ใช้ เ ป็นแนวทาง
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ประวัติผู้เขียน 
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ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาธุรกิจศกึษา  
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พ.ศ. 2556  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒันสงัคมศาสตร ์ 
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
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