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 กรณีต้องการสั่งซื้อหนังสือปริมาณมาก หรือเข้าชั้นเรียนติดต่อได้ที่
ฝ่ายจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สั่งซื้อทันที



ผู้แต่ง: รศ. ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

	 หนัังสืือเทคนิัคการสืรุปความเล่่มน้ั�ม้เนืั�อหาครอบคลุ่ม

วิธ้ีการสืรุปความงานัเข้ียนัประเภทต่่าง	ๆ	ท้�พบเห็นัได้้จากสืื�อในั

ช้ีวิต่ประจำาวันั	อาทิ	สืารคด้้	บันัเทิงคด้้	บทวิเคราะห์	บทวิจารณ์์	

บทสืัมภาษณ์์	 โด้ยนัำาวิธ้ีการจด้บันัทึกแบบ	 Cornell	 Notes	 

ขีอง	 Dr.	Walter	 Pauk	 มาประยุกต์่ใช้ีในัการเขี้ยนัเร้ยบเร้ยง 

เนืั�อความสืรุป	 อ้กทั�งยังม้การสืรุปความในัการเข้ียนัผล่งานัวิจัย 

เพื�อให้ความร้้เบื�องต้่นัเก้�ยวกับการเข้ียนัผล่งานัวิจัยบางองค์

ประกอบ	 แล่ะเพื�อป้องกันัการลั่กล่อกแล่ะล่ะเมิด้ลิ่ขีสิืทธิี�ผล่งานั

วรรณ์กรรมพร้อมตั่วอย่างประกอบอย่างชัีด้เจนัในัแต่่ล่ะบท	 

เพื�อให้ผ้้อ่านัสืามารถศึึกษาเร้ยนัร้้ได้้ด้้วยต่นัเอง	จึงเป็นัประโยชีน์ั

ต่่อนัักเร้ยนั	 นัักศึึกษา	 คร้	 อาจารย์	 นัักวิชีาการ	 แล่ะผ้้สืนัใจในั 

ทุกสืาขีาอาช้ีพ

	 “เมื�อการบ้รณ์าการการวิจัยกับงานัทางด้้านั

เทคโนัโล่ย้การศึึกษาเป็นัสิื�งสืำาคัญ”	 การเร้ยนัร้้เก้�ยวกับ

กระบวนัการวิจัย	 เทคนิัควิธ้ีการ	 แล่ะการประยุกต์่ใช้ี

เทคโนัโล่ยก้ารศึึกษาด้้วยการนัำาการวิจัยมาเป็นัส่ืวนัหนึั�งในั

งานัด้้านัเทคโนัโล่ย้การศึึกษาจึงม้ความสืำาคัญด้้วยเช่ีนักันั	

หนัังสืือเล่่มน้ั�จึงได้้รวบรวมแล่ะเร้ยบเร้ยงเนืั�อหาเก้�ยวกับ

แนัวคิด้	ทฤษฎ้ีแล่ะการวิจัยทางเทคโนัโล่ย้การศึึกษาท้�เป็นั

ประโยชีน์ัแล่ะสืำาคัญกับการวิจัยทางเทคโนัโล่ย้การศึึกษา	

เพื�อให้ผ้้อ่านัสืามารถเร้ยนัร้้แล่ะนัำาความร้จ้ากหนัังสืือเล่่มนั้�

ไปใช้ีประโยชีน์ั	สืำาหรับการทำาวิจัย	วิทยานิัพนัธ์ี	แล่ะผล่งานั

วิชีาการต่่าง	ๆ	ได้้

ผู้แต่ง : ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี

เทคนิคการสรุปความ
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หนำังส้อแนำะนำำ�

	 “สืื�อพิมพ์เพื�อการศึึกษา”	 มิใช่ีเพ้ยงแค่หนัังสืือหรือเอกสืารทั�วไปเท่านัั�นั	 

แต่่ม้ความสืำาคัญอย่างยิ�งในัการถ่ายทอด้ความร้้ไปส่้ืผ้้อ่านัโด้ยผ่านัการรับร้้ทางสืายต่า	 

ม้คำาถามเกิด้ขึี�นัมากมายเก้�ยวกับสืื�อพิมพ์เพื�อการศึึกษา	 ถึงความสืำาคัญขีองสืื�อพิมพ์ 

เพื�อการศึึกษากระบวนัการพิมพ์	 ออกแบบสืารอย่างไรให้อ่านัแล่ะเข้ีาใจง่าย	 ดึ้งด้้ด้ 

ความสืนัใจ	 ตั่วอักษรควรใช้ีแบบไหนัขีนัาด้เท่าไหร่	 การจัด้หน้ัาพิมพ์ทำาอย่างไร	 

กราฟแล่ะแผนัภ้มิ	 การเชืี�อมโยงข้ีอความในัร้ปแบบขีองข้ีอความหล่ายมิติ่แล่ะ 

สืื�อหล่ายมิติ่	 ช่ีวยส่ืงเสืริมการรับร้้ได้้อย่างไร	 ม้กระบวนัการทด้สือบประสิืทธิีภาพ 

สืื�ออย่างไร	ทุกอย่างท้�เป็นัคำาถาม	คุณ์หาคำาต่อบเหล่่านัั�นัได้้ในัหนัังสืือเล่่มน้ั�	
ผู้แต่ง: รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
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สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้  

ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น 

 

ผู้จัดพิมพ ์ สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 
มีวางจำาหน่ายที ่ 1. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

         สาขา  ศาลาพระเกี้ยว กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-7000-3 

  สยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์  กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-9881, 0-2255-4433 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-5 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-216131-2 

  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) จังหวัดนครนายก โทร. 037-393-023, 037-393-036 

  จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ โทร. 0-2160-5301 

  มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 0-5446-6799, 0-5446-6800 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทร. 044-922662-3 

  สาขาย่อยคณะครุศาสตร์จุฬาฯ โทร. 0-2218-3979 

  สาขาหัวหมาก โทร. 02-374-1378 

    2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน   

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0-2579-0113 

    3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์  

        แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-3899, 0-2623-6493 

         สาขา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5394-4990-1 

  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โทร. 0-7428-2980, 0-74282981 

  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7329-9980 

    4. สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา 

        จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0-5596-8833 ถึง 8836 

 

 

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการจัดทำาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ออกแบบรูปเล่ม สรญา แสงเย็นพันธ์ 

พิมพ์ที่  รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3  30-31 ถนนพญาลิไท อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0-5525-8101

สำานักพิมพ์นี้เป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ ์
และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

http://www.thaibooksociety.com
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กรณีต้องการสั่งซื้อหนังสือปริมาณมาก หรือเข้าชั้นเรียนติดต่อได้ที ่
ฝ่ายจัดจำาหน่ายสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พิมพ์บน

กระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด 
กระดาษคุณภาพ เพื่อผลงานคุณภาพ



คำำ�นำำ�

 ในการนิเทศการสอน อาจารย์นิเทศมักประสบปัญหาในการให้คำาวิจารณ์หรือเสนอแนะ

นิสิต นักศึกษา ฝึกสอน เพราะต่างคนก็ต่างวิจารณ์กันไปตามทัศนะและประสบการณ์ของตนเอง 

โดยเม่ือหวังท่ีจะให้นิสิต นักศึกษา มีความสามารถในการสอนเหมือนกับตนเองจนนิสิต นักศึกษา 

ฝึกสอนเกิดความไม่แน่ใจและไม่ม่ันใจต่อการสอนของเขา เพราะว่าอาจารย์ท่านหน่ึงก็นิเทศ 

อย่างหน่ึง อีกท่านหน่ึงก็นิเทศอีกอย่างหน่ึง ดังน้ัน จึงสมควรท่ีจะแสวงหาวิธีการนิเทศ ท่ีเป็นระบบ

เดียวกันได้มีเกณฑ์ท่ีเหมือนกัน เพ่ือให้ทุก ๆ คนท่ีมีส่วนร่วมในการฝึกสอน สามารถพิจารณาได้ 

ในลักษณะท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

 ข้าพเจ้าเคยประสบปัญหาเช่นน้ีแต่ยังไม่เคยพยายามท่ีจะค้นหาวิธีนิเทศท่ีเหมาะสม    

ซ่ึงในขณะน้ันข้าพเจ้ายงัไม่มีความรู้เก่ียวกับเร่ืองของการวเิคราะหพ์ฤติกรรมการเรียนการสอนอยา่ง

มีระเบียบ แบบแผนเช่นน้ีเลย จึงทำาให้วิธีการท่ีคิดข้ึนไม่ได้ผลเท่าท่ีควร ในเม่ือมีโอกาสได้ศึกษา 

เพ่ิมเติมจากอาจารย์ท่ีเป็นคนแรกของการคิดค้นวิธีการท่ีมีระบบน้ี ก็ปรารถนาท่ีจะเสนอแนะให้ 

การนิเทศการศึกษาในสถาบันฝึกหัดครูต่าง ๆ ได้ทดลองใช้วิธีน้ีดูบ้าง ท้ังน้ีก็เพ่ือประสิทธิภาพ 

ของนิสิตและนักศึกษาฝึกสอน

 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอนไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์กับอาจารย์นิเทศเท่าน้ัน 

แต่ยังมีคุณค่าต่อครูประจำาการและนักศึกษาฝึกสอนท่ีประสงค์จะพัฒนาประสิทธิภาพของการสอน

ให้ดีข้ึน ถ้าครูประจำาการหรือนิสิต นักศึกษาฝึกสอนได้นำาวิธีการเช่นน้ีมาใช้กับการสอนของตนเอง

แล้ว ก็เปรียบเสมือนกระจกเงาส่องดูตนเอง เพ่ือท่ีจะทราบได้ว่าผลของการสอนเป็นอย่างไรและ 

จะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้าง

 หนังสือเล่มน้ีมีท้ังหมดดว้ยกัน 10 บท ในบทท่ี 1 - 6 จะไดก้ล่าวถึงระบบท่ีนยิมใช้กันอยา่ง

แพร่หลายมากท่ีสุดคือระบบ Flanders Interaction Analysis Category (FIAC) ท้ังหกบทน้ีจะได้

อธิบายวิธีการใช้อย่างละเอียด เพราะเป็นพ้ืนฐานสำาหรับวิธีการในระบบอ่ืน ๆ ด้วย จึงได้มีตัวอย่าง

และแบบฝึกหัดให้ท่านทดลองทำาประกอบด้วย



 ส่วนในบทท่ี 7 ถึง 10 ก็ได้กล่าวถึงระบบอ่ืน ๆ อีก 4 ระบบ ซ่ึงเป็นระบบท่ีได้มาจาก 

การปรับปรุงระบบ FIAC ให้เหมาะสมกับความต้องการมากข้ึน ในภาคผนวกก็ได้สรุปของ  

Dr. Withall เก่ียวกับ Social-Emotional Climate Index เพ่ือให้ท่านทราบความต้นแบบ 

ของวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน

 หนังสือเล่มน้ี ข้าพเจ้าขออุทิศแด่ Dr. Withall และ Dr. Neuhart ซ่ึงท้ังสองท่านน้ีเป็นท้ัง

ผู้สอนวิชาน้ีและได้ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อย่างมากมายท่ีจะนำาวิธีการเช่นน้ีมาใช้ในบ้านเรา ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สุรพล เกียนวัฒนา ในความรักและความหวังดีของท่านท่ีมีต่อศิษย์

ประสิทธ์ิประสาท ความรู้ ก่อเกิดหนังสือเล่มน้ีข้ึมมา
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ก�รจำำ�แนำกพฤติิกรรม
ก�รเร่ยนำ/ก�รสอนำ

 

   จำุดัมุ่งหม�ย

  เมื่อสิ้นสุดการอ่านบทที่  1 แล้ว ท่านจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

  1. อธบิายลกัษณะของพฤติกรรมการเรียนการสอนได้ถกูต้องทัง้ 10 ประเภท

  2. ระลกึการจำาแนกพฤตกิรรมการเรียนการสอนได้โดยบอกทนัทว่ีาพฤติกรรม 

   ที่เกิดขึ้นนี้จัดอยู่ในประเภทใด
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บทท่� 1 การจำำาแนกพฤติิกรรมการเรียน/การสอน

ก�รจำำ�แนำกพฤติิกรรมก�รเร่ยนำ/ก�รสอนำ
 ในอดีต แม้ครูทราบว่าคุณภาพและปริมาณของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  

จะมีผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอนก็ตาม แต่ครูไม่มีโอกาสที่จะพิสูจน์ทฤษฎีการสอน 

ต่าง ๆ  ทีม่อียู ่เพือ่ใช้เป็นหลกัในการดำาเนนิการเรยีนการสอนเลย เขาไม่สามารถสงัเกตปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ว่า การสอนของเขาทำาให้เกิดบรรยากาศอย่างไรขึ้น และมีผลต่อนักเรียน

อย่างไรบ้าง

 การวเิคราะห์พฤตกิรรมการเรยีนการสอน เป็นการวเิคราะห์การปฏสัิมพันธ์ (Interaction 

Analysis) ระหว่างครูกับนักเรียนที่ดำาเนินต่อเนื่องกันในห้องเรียน แต่ไม่ได้หมายความว่า  

การวิเคราะห์นี้ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทุกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ มันเป็นเพียงวิธีการที่ใช้

สังเกตการณ์ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่เป็นคำาพูดเท่านั้น

  Withall (1949 , p. 347 – 361) เปน็คนแรกท่ีได้ทำาการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรม

การเรียนการสอน วิธีการวิเคราะห์ของ Withall เรียกว่า Social-emotional Climate in  

Classroom ในระบบนี้ เขาได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมที่เป็นคำาพูดของครูออกเป็น 7 ประเภท

ด้วยกัน (อ่านรายละเอียดในภาคผนวก) ระบบของ Withall ได้รับความนิยมกันมาก ในยุคนั้น  

แต่ต่อมาทฤษฎีการสอนมีแนวโน้มที่จะมุ่งสู่นักเรียนมากขึ้น จึงทำาให้ระบบของ Withall มีขีดจำากัด

เพราะระบบของเขาไม่มีการพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักเรียนเลย

 ในระหว่างปี ค.ศ. 1955 – 60 Flanders et al. (1963 , p.251 – 260) และคณะได้ 

ร่วมกันจัดทำาระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอนขึ้นใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม 

ของครู และของนักเรียน เรียกว่า Flanders Interaction Analysis Category (ใช้ตัวย่อว่า FIAC) 

พฤติกรรมที่เป็นคำาพูดซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชั้นเรียน

 Flanders et al. (1963 , p.251 – 260)  มีหลักการว่า อิทธิพลของครูที่ใช้ในการสอน

นัน้ สามารถนำามาวเิคราะห์ได้โดยการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมทีเ่ป็นคำาพดูทัง้ของครแูละนกัเรยีน 

เขาให้เหตุผลว่า พฤติกรรมท่ีเป็นคำาพูดนี้เป็นการแสดงออกที่น่าเชื่อถือมากกว่าพฤติกรรมอื่น ๆ  

เช่น การแสดงท่าทาง หรือการแสดงออกทางหน้าตา ทั้งนี้เขามีความเชื่อในสมมติฐานท่ีว่า 

“พฤติกรรมที่เป็นคำาพูดของคนเราจะเป็นตัวแทนที่มากเพียงพอสำาหรับพฤติกรรมทั้งหมดของ 

คนนั้น”

บทท่� 1 การจำำาแนกพฤติิกรรมการเรียน/การสอน



วิิธี่ก�รบัันำทึกพฤติิกรรม
และกฎพ้�นำฐ�นำ

จำุดัมุ่งหม�ย

เมื่อสิ้นสุดการอ่านบทที่ 2 นี้แล้ว ท่านจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

 1. อธิบายวิธีการบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้

 2. รักษา ความสมำ่าเสมอของการบันทึกพฤติกรรมได้ประมาณ 20 - 25 คร้ัง  

  ต่อ 1 นาที

 3. อธิบายกฎพื้นฐานของการบันทึกพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องทุกข้อ

 4. นำาความรู้จากเรื่องการจำาแนกพฤติกรรมและกฎพื้นฐานไปใช้ในการบันทึก 

  พฤติกรรมการเรียนการสอนได้โดยคำานึงถึงความสมำ่าเสมอของการบันทึก 

  อีกประการหนึ่งด้วย
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บทท่� 2 วิิธีีการบัันทึึกพฤติิกรรมและกฎพ้�นฐาน

วิิธี่ก�รบัันำทึกพฤติิกรรม

 ผู้บันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนจะเลือกนั่งอยู่ในตำาแหน่งท่ีสามารถเห็น และได้ยิน

พฤติกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนได้อย่างถนัดชัดเจนท่ีสุด หลังจากท่ีนั่งสังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใน 

ชั้นเรียนสักครู่หนึ่งจนเข้าใจเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ดีแล้ว จึงเริ่มพิจารณาว่าพฤติกรรมที่

กำาลังเกิดข้ึนในขณะนั้นจัดอยู่ในประเภทใด แล้วเขียนตัวเลข ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพฤติกรรม 

นั้น ๆ ลงในกระดาษเปล่า หรืออาจทำาเป็นตารางที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า และในขณะที่กำาลังเขียน

เลขอยู่น้ัน ก็จะต้องฟังต่อไปว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปนั้นจัดอยู่ในประเภทใดอีก แล้วก็

เขียนเลขลงไป ทำาเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดการบันทึก

 การใช้ตารางในการบันทึกพฤติกรรมน้ันเป็นเพียงการช่วยให้การบันทึกสะดวกข้ึนและ 

ยังช่วยหลีกเล่ียงความสับสนในการนำาตัวเลขเหล่าน้ีลงไปในตารางสำาหรับการวิเคราะห์ได้อีกด้วย

 ผู้บันทึกจะดำาเนินการบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยอัตรา 3 วินาทีอย่างสมำ่าเสมอ ดังนั้น

ในเวลา 1 นาที จึงควรบันทึกได้ประมาณ 20 พฤติกรรม การที่ผู้บันทึกจะต้องบันทึกพฤติกรรม 

ทุก ๆ 3 วินาทีน้ี ไม่ใช่สูตรมหัศจรรย์แต่อย่างใด เท่าท่ี Flanders (1963) ได้ทำาการศึกษาวิจัยดู  

เขาพบว่าอัตรา 3 วินาทีน้ี เป็นอัตราท่ีเหมาะสม และเขาให้ข้อเสนอแนะว่าในระยะแรก ๆ ของ 

การเร่ิมฝึกหัดบันทึกพฤติกรรม ผู้ฝึกหัดไม่ควรกังวลกับอัตรา 3 วินาทีน้ีให้มากนัก ส่ิงสำาคัญของ 

การบันทึกไม่ได้อยู่ท่ีอัตรา 3 วินาที แต่จะข้ึนอยู่กับ ความสมำ่าเสมอของการบันทึกมากกว่า และ 

เม่ือมีประสบการณ์มากข้ึนก็จะทำาให้สามารถบันทึกด้วยอัตรา 3 วินาทีน้ีได้เอง นอกจากน้ี Flanders 

พบว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์มากจะบันทึกด้วยอัตราท่ีเร็วกว่า 3 วินาที



ติ�ร�งมิติิ (Matrix)

จุดมุ่งหมาย

 เมื่อสิ้นสุดการอ่านบทที่ 3 นี้แล้ว ท่านจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

  1. อธิบายลักษณะของตารางมิติบันทึกพฤติกรรมการเรียน/การสอน

  2. นำาตัวเลขจากบันทึกพฤติกรรมไปลงในตารางมิติ

  3. คำานวณหาผลรวมและคิดเปอร์เซ็นต์เพ่ือนำาไปวิเคราะห์และแปล 

   ความหมายต่อไป

  4. อธิบายความหมายของพื้นที่ต่าง ๆ ในตารางมิติ
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บทท่� 3 ตารางมิิติ (Matrix)

 เมื่อได้ทำาการบันทึกพฤติกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไปก็จะนำาพฤติกรรมเหล่านั้น

มาเข้าตารางมิติ ตารางมิติดังกล่าวเป็นตารางมิติบันทึกพฤติกรรมการเรียน/การสอนเพ่ือทำาการ

วิเคราะห์และแปลความหมายของการปฏิสัมพันธ์ของพฤติกรรมเหล่านั้น

 ตารางมิติเป็นตารางบันทึกพฤติกรรมการเรียน/การสอนที่มีแถวตั้ง (column) 10 ช่อง 

และแถวนอน (row) อยู่ 10 ช่องเช่นเดียวกัน ดังน้ันเมื่อรวมกันแล้ว จะเห็นได้ว่า ในตารางมิตินี้  

จะมีช่องเล็กทั้งหมด 100 ช่อง (10 × 10) ซึ่งเรียกว่า cell ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4 นี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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10 T

T

%

ภาพ 4 ตารางมิติ



ก�รแปลคำวิ�มหม�ย
ติ�ร�งมิติิ

จำุดัมุ่งหม�ย

 มื่อสิ้นสุดการอ่านบทที่ 4 นี้แล้ว ท่านจะมีความสามารถดังนี้

  1. อธิบาย “ค่าเฉลี่ย” ของพฤติกรรมทั้ง 10 ประเภท

  2. บอกความแตกต่างในการใช้พฤติกรรมทั้ง 10 ประเภทระหว่างครูที่สอน 

   วิชาวิทยาศาสตร์กับสังคมศึกษา

  3. วิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ของการเรียนการสอน
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บทท่� 4 การแปลความหมายตารางมิติ

ก�รแปลคำวิ�มหม�ยติ�ร�งมิติิ

 ในการอธิบายเกี่ยวกับตารางมิติที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น ควรระลึกอยู่เสมอว่า ผู้สอน 

คนเดียวเท่าน้ันท่ีจะตัดสินในข้ันสุดท้ายได้ว่า พฤติกรรมไหนเป็นพฤติกรรมท่ี “ดี” หรือ “ไม่ดี”  

“ ควรกระทำา” หรือ “ ไม่ควรกระทำา” ส่วนผู้บันทึกพฤติกรรมเป็นเพียงแต่ผู้ท่ีจะบอกผู้สอนถึงผล 

ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการดำาเนินการเรียนการสอนเท่านั้น และในบทนี้จะได้

อธิบายถึงการวิเคราะห์ตารางมิติเพื่อแปลความหมายของมันต่อไป ท้ังนี้ก็เพ่ือจะใช้เป็นแนวทาง 

ในการอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากช่องทางต่าง ๆ ในตารางมิตินี้

 การแปลความหมายท่ีจะได้กล่าวดังต่อไปนี้  เป็นการแปลความหมายที่มีรากฐาน 

มาจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่ง Flanders ได้ศึกษาในขณะที่เขาทำางานอยู่ที่ University of  

Minnesota และผู้ที่ทำาการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ก็คือ Amidon และคณะแห่งมหาวิทยาลัย  

Temple University ในมลรัฐ Pennsylvania

 ในท่ีน้ี “ ครูท่ีมีอิทธิพลทางตรง” (Direct Teacher) จะหมายถึงครูท่ีมีพฤติกรรมทางตรง

ในการสอนสูงกว่าค่าเฉล่ียส่วน “ ครูท่ีมีอิทธิพลทางอ้อม” (Indirect Teacher) ก็หมายถึงครูท่ีมี

พฤติกรรมทางอ้อมในการสอนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกัน

 คำาว่า “ ค่าเฉล่ีย” หมายถึงเปอร์เซ็นต์เฉล่ียท่ีได้มาจากข้อมูล ซ่ึงรวบรวมมาจากการสอน

ของครูในระดับมัธยมต้น เพราะว่ามีข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของการสอนท้ังหมดได้ 

และเท่าที่ Flanders ได้ทำาการศึกษามา เขาพบว่า ค่าของเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่ได้มาจากคร ู

มัธยมต้นนี้ ก็ไม่แตกต่างไปจากครูในระดับประถมหรือระดับมัธยมปลายเท่าใดนัก ฉะนั้น ค่าเฉลี่ย

ก็คือผลที่ได้จากการปฏิบัติงานในการดำาเนินการเรียนการสอนโดยปกติท่ัวไป มิได้หมายถึง 

การดำาเนินการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมหรือที่พึงประสงค์ที่สุด

 หรืออาจกล่าวได้ว่า  ครูท่ีมีอิทธิพลทางอ้อม คือ ครูท่ีมีพฤติกรรมทางอ้อมในการดำาเนิน

การเรียนการสอนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมทางอ้อมที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลนั่นเอง และ

ครูที่มีอิทธิพลทางตรงก็คือ ครูที่มีพฤติกรรมทางตรงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมทางตรง

 พฤติกรรมประเภท 1

 พฤติกรรมประเภท 1 นี้เกิดขึ้นน้อยมากไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบใดก็ตาม  

เพราะปรากฏว่า เวลาเฉลี่ยท่ีเกิดพฤติกรรมนี้จะมีค่าน้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด  

และการใช้พฤติกรรมประเภทนี้ระหว่างครูท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม จะมีความแตกต่างกัน

น้อยมาก คือ ครูท่ีมีพฤติกรรมทางอ้อมจะใช้พฤติกรรมประเภทนี้ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนครูที่มี



ก�รลำ�ดัับัเหติุก�รณ์ ์
ในำห้องเร่ยนำ

จำุดัมุ่งหม�ย

 เมื่อสิ้นสุดการอ่านบทที่ 5 นี้แล้ว ท่านจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

  1. ดำาเนินการโยงลูกศรเพื่อลำาดับเหตุการณ์ในห้องเรียนจากตารางมิติ

  2. อธิบายเหตุการณ์ในห้องเรียนจากการรวบรวมของ Flanders

  3. อธิบายเหตุการณ์ในห้องเรียนจากตารางมิติที่ได้ทดลองทำาด้วยตนเอง
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บทท่� 5 การลำำาดัับเหตุุการณ์์ในห้องเรียน

เหติุก�รณ์์ในำห้องเร่ยนำ

 Flanders (1967, p.360 – 375) ได้พยายามเน้นถึงพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นได ้

อยู่เสมอ เพราะเขาเชื่อว่า มันจะเป็นตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดได้ พฤติกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน 

ช้ันเรยีนเหล่านี ้จงึเป็นพฤตกิรรมทีค่วรมกีารวดัออกมาเพือ่แสดงให้เหน็ได้ว่ามข้ีอดหีรอืข้อบกพร่อง

ประการใดบ้าง ดังนั้น ระบบการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์นี้ จึงสามารถนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือใน 

การพิจารณาถึงพฤติกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะมันสามารถทำาให้เราทราบถึง

เหตกุารณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กิดขึน้ในการดำาเนนิการเรียนการสอนเพ่ือนำามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิิธี่ลำ�ดัับัเหติุก�รณ์์ในำชั�นำเร่ยนำ

 เมื่อได้นำาความถี่จากการบันทึกพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมาลงในตารางมิติ

แล้ว ก็อาจทำาการลำาดบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึน้ได้ การลำาดบัเหตกุารณ์นีจ้ะนำาไปใช้ในการพจิารณา

ถึงวิธีการสอนของครูได้

 สมมติว่า ตารางมิติในตารางที่ 19 แสดงถึงพฤติกรรมการเรียนการสอนที่บันทึกได้  

เราสามารถทำาการลำาดับขั้นเหตุการณ์ในชั้นเรียนนั้น ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

 1. ตรวจดูว่า ในช่องใดของตารางมิตินี้ มีความถ่ีของพฤติกรรมมากท่ีสุด ในท่ีนี้คือ 

ช่อง 10-10 ให้ถือว่าช่องนี้เป็นช่องเริ่มต้น

 2. ตรวจดูต่อไปว่า ท่ีช่องใดมีความถี่รองลงมาจากช่อง 10-10 ในที่นี้คือช่อง 5-5 ให้ 

โยงลูกศรจากช่อง 10-10 ไปยังช่อง 10-5 ก่อน

 3. จากช่อง 10-5 ให้โยงลูกศรต่อไปยัง 5-5 ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมที่มักจะเกิดขึ้นต่อ 

จากพฤติกรรมประเภท 5 คือ พฤติกรรมประเภท 5 ในช่อง 5-5

 4. จากช่อง 5-5 ให้โยงลูกศรต่อไปยังช่อง 5-10 ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมประเภท 10  

มักจะเกิดขึ้นต่อจากพฤติกรรมประเภท 5



ก�รปรับัปรุงระบับั FIAC

จุำดัมุ่งหม�ย

  เม่ือส้ินสุดการอ่านบทท่ี 6 น้ีแล้ว ท่านจะมีความสามารถดังต่อไปน้ี

  1. อธิบายแนวทางการปรับปรุงระบบ FIAC

  2. ออกแบบระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให ้

   เหมาะสมกับความประสงค์ของท่านเอง

  3. ดำาเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมระบบการเรียนการสอนด้วยระบบท่ี 

   ออกแบบเอง
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บทท่� 6 การปรับปรุงระบบ FIAC

แนำวิท�งในำก�รปรับัปรุง ระบับั FIAC

 เม่ือวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอนด้วย ระบบ FIAC ของ Flanders ได้รับ

ความนิยมอย่างกว้างขวาง ก็มีผู้สนใจหลายท่านได้พยายามปรับปรุงวิธีการของ Flanders ให้มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ในปี 1967 Amidon (1967) ได้ทำาการสำารวจพบว่า  ระบบทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

พฤติกรรมการเรียนการสอนนี้มีจำานวนถึง 20 ระบบด้วยกัน ซึ่งระบบเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นระบบ

ที่มีรากฐานมาจากระบบของ Flanders ทั้งสิ้น สำาหรับในบทนี้ Amidon,  Hunter (1966) ได้เสนอ

แนะแนวทางในการปรับปรุงระบบของ Flanders ซ่ึงอาจสามารถกระทำาได้หลายลักษณะด้วยกัน

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของการนำาไปใช้

 จากบทท่ี 1 ซึ่งได้กล่าวถึงการจำาแนกพฤติกรรมการเรียนการสอนของระบบ FIAC นั้น 

ได้มีการจำาแนกได้แต่เพียงพฤติกรรมทางคำาพูดของครูและนักเรียนเท่านั้น เพราะพฤติกรรมทาง

ท่าทางหรือการแสดงออกทางสีหน้านั้นไม่สามารถที่จะจำาแนกออกมาได้ ดังนั้นระบบ FIAC จึงแบ่ง

พฤติกรรมดังกล่าวออกเป็น 10 ประเภท คือพฤติกรรมของครู 7 ประเภท ของนักเรียน 2 ประเภท 

ส่วนประเภทสุดท้าย ได้แก่ ความเงียบหรือความสับสน

 การปรับปรุงระบบ FIAC ท่ีจะกล่าวถึงในบทน้ี ก็ยังคงประเภทของพฤติกรรมท้ัง  

10 ประเภทน้ีไว้ แต่มีการเพ่ิมเติมความคิดบางอย่างลงไปด้วยตามท่ีนักวิจัยในสาขาน้ีได้เสนอแนะ

ดังน้ันจึงมีพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้องบันทึกเคร่ืองข้ึนอีกหลายประเภทตามภาพท่ี 27 เพ่ือทำาให้

บรรดาผู้สอนท้ังหลายได้มีโอกาสท่ีจะพิจารณาถึงการปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนท่ีเขาสอนอยู่ได้อย่าง

ละเอียดมากข้ึน

 การปรับปรุงระบบ FIAC น้ี สามารถกระทำาได้หลายลักษณะต่าง ๆ กัน ซ่ึงข้ึนอยู่ 

กับความมุ่งหมายของการวิเคราะห์ว่าต้องการจะเน้นถึงพฤติกรรมใด เช่น ถ้าต้องการท่ีจะทำา 

การวิเคราะห์เก่ียวกับการใช้คำาถามประเภทต่าง ๆ ก็อาจจะบันทึกพฤติกรรมเพียง 13 ประเภท



 ระบับั VICS

จำุดัมุ่งหม�ย

 เมื่อสิ้นสุดการอ่านบทที่ 7 นี้แล้ว ท่านจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

  1. อธิบายวิธีการจำาแนกพฤติกรรมของระบบ VICS

  2. อธิบายวิธีการบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนเมื่อใช้ระบบ VICS

  3. อธิบายความหมายของช่องต่าง ๆ ในตารางมิติของระบบ VICS

  4. นำาระบบนี้ไปใช้กับสถานการณ์จริง

  5. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่าง VICS กับ FIAC
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บทท่� 7 ระบบ VICS

ก�รวิิเคำร�ะห์ด้ัวิย ระบับั VICS

 VICS (ย่อมาจาก The Verbal Interaction Category System) เป็นระบบหนึ่งที่มี

รากฐานมาจากระบบ FIAC ของ Flanders น่ันเอง แต่ได้มีการปรับปรุงเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

ของระบบ FIAC เพ่ือให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำามากข้ึน  ระบบ VICS น้ีเป็นผลงานของ Amidon, 

E.J. กับ E. Hunter (1967) ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้นิยมใช้ระบบนี้ไม่น้อยไปกว่าระบบอื่น ๆ เลย

 VICS จะจัดหมวดหมู่ของพฤติกรรมทางวาจาในชั้นเรียนออกเป็น 5 หมวดหมู่ใหญ่ ๆ  

ด้วยกัน คือ

 1. ครูพูด- ริเร่ิม (Teacher-initiated Talk)

 2. ครูพูด-โต้ตอบ (Teacher-response Talk)

 3. นักเรียนพูด-โต้ตอบ (Pupil-response Talk)

 4. นักเรียนพูด-ริเริ่ม (Pupil-initiation Talk)

 5. อื่น ๆ (Other)

 วิธีการท่ีใช้ในการบันทึกพฤติกรรมต่าง ๆ ก็กระทำาเหมือนกันกับระบบ FIAC ทุกอย่าง

กล่าวคอื ก่อนอ่ืนผูท่ี้เริม่ทำาการบันทึกจะต้องจำาการจำาแนกประเภทของพฤตกิรรมให้ได้อย่างแม่นยำา

เสียก่อน แล้วจึงฝึกหัดบันทึกจากเทปบันทึกเสียงจนเกิดความชำานาญแล้วจึงสามารถไปบันทึกกับ

สถานการณ์จริงได้  สำาหรับผู้ท่ีมีความชำานาญกับระบบของ FIAC แล้วก็จะสามารถใช้ ระบบ VICS 

ได้ง่ายขึ้น เพราะเพียงแต่จำาการจำาแนกพฤติกรรมเสียใหม่เท่านั้น เพราะวิธีการบันทึกก็ให้บันทึก 

ทุก ๆ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง และทุก ๆ 3 วินาที เมื่อเสร็จแล้วก็นำามาเข้าตารางมิติเพ่ือทำา 

การวิเคราะห์ต่อไป

หมวด ประเภท

(ก) ครูพูด-ริเริ่ม

1. เสนอข้อความหรือความคิดเห็น

2. ออกคำาสั่ง

3. ถามคำาถามแบบแคบ

4. ถามคำาถามแบบกว้าง



 ระบับั OSIA

 จำุดัมุ่งหม�ย

 เมื่อสิ้นสุดการอ่านบทที่ 8 นี้แล้ว ท่านจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

  1. อธิบายวิธีการจำาแนกพฤติกรรมของระบบ OSIA

  2. อธิบายวิธีการบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนเมื่อใช้ระบบ OSIA

  3. อธิบายความหมายของช่องต่าง ๆ ในตารางมิติของระบบ OSIA

  4. นำาระบบนี้ไปใช้ในสถานการณ์จริง

  5. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่างระบบ OSIA กับระบบอื่น ๆ ที่ได้ศึกษา 

   มาแล้ว
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บทท่� 8 ระบบ OSIA

ก�รวิิเคำร�ะห์ดั้วิยระบับั OSIA

 Hough (1967) ได้คิดวิธีวิเคราะห์ พฤติกรรมการเรียนการสอนข้ึนอีกวิธีหน่ึง เรียกว่า  

The Observational System for Interaction Analysis (OSIA) ซ่ึงประกอบด้วยพฤติกรรม 

ของครูและของนักเรียน 16 ประเภทด้วยกัน ความมุ่งหมายของเขาก็เพื่อที่จะทดสอบสมมติฐาน

ของการสอนที่ได้รับมาจากทฤษฎีการเรียนรู ้ทั้งหลาย เขาได้จัดหมวดหมู ่ของพฤติกรรมทั้ง  

16 ประเภทนี้ออกเป็น 4 หมวดใหญ่ ๆ คือ

 1. พฤติกรรมทางอ้อมของครู (Teacher indirect behavior)

 2. พฤติกรรมทางตรงของครู (Teacher direct behavior)

 3. พฤติกรรมทางวาจาของนักเรียน (Student verbal behavior)

 4. ความเงียบหรือพฤติกรรมทางวาจาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (Silence or 

nonfunctional verbal behavior) ดังภาพที่ 33

 Hough ได้พยายามจัดหมวดหมู่ของพฤติกรรมต่าง ๆ ให้คล้ายคลึงกับของ Flanders  

เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับผู ้ ท่ีต้องการศึกษาวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมท้ังสองระบบนี้  

นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงระบบของ Flanders ให้ละเอียดยิ่งขึ้น เพ่ือใช้พิจารณาพฤติกรรม 

บางประเภทที่ไม่ได้กล่าวไว้ในระบบของ Flanders

 ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ความมุ่งหมายของระบบ OSIA นี้ก็เพื่อที่จะทำาการทดสอบ

สมมติฐานบางประการของการสอนท่ีได้มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ถ้ามีพฤติกรรมของ 

ครูบางประเภทท่ีเป็นการแก้ไขความผิดพลาดของนักเรียน หรือการวิจารณ์และไม่เห็นด้วยกับ 

ความคิดเห็นรวมทั้งการกระทำาของนักเรียนเกิดขึ้นแล้ว นักเรียนจะมีการตอบสนองต่อพฤติกรรม

ของครูเหล่านี้อย่างไรบ้าง

 Hough ยังได้แบ่งประเภทของความเงียบออกเป็น 3 ประเภท คือ การฝึกหัดหรือ 

ปฏิบัติกิจกรรมโดยตรง (directed practice or activity) ความเงียบ ใน การไตร่ตรอง (silence for 

contemplation) และสาธิต (demonstration) ทั้งนี้ เพื่อทำาให้การพิจารณาลักษณะของ 

การเรียนแบบหยั่งรู้ (insight) มีความถูกต้องมากขึ้นและถ้าจะเปรียบเทียบลักษณะของความเงียบ 

ทั้งสามประเภทน้ีกับความเงียบท่ีปราศจากความหมายดังเช่นที่ใช้ในระบบของ Flanders  

(พฤติกรรมประเภท 10 ของ Flanders) แล้ว ก็คงจะเห็นได้ว่าความเงียบเหล่านี้เป็นความเงียบที่มี

ความหมายต่อการเรียนอย่างเด่นชัดขึ้น



ระบับั BIAS

 จุำดัมุ่งหม�ย
 เม่ือส้ินสุดการอ่านบทท่ี 9 น้ีแล้ว ท่านจะมีความสามารถดังต่อไปน้ี

  1. อธิบายวิธีการจำาแนกพฤติกรรมของระบบ BIAS

  2. อธิบายวิธีการบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน เม่ือใช้ระบบ BIAS

  3. อธิบายวิธีการแปลความหมายจากความถ่ีของพฤติกรรมและการใช้ 

   ตารางเวลา

  4. นำาระบบน้ีไปใช้กับสถานการณ์จริง

  5. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่างระบบ BIAS กับระบบอ่ืน ๆ ท่ีได้ 

   ศึกษามา
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บทท่� 9 ระบบ BIAS

ก�รวิิเคำร�ะห์ด้ัวิย ระบับั BIAS

 BIAS (Brown’s Interaction Analysis System) เป็นระบบท่ีใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม

การเรียนการสอนอีกระบบหน่ึงท่ีมีรากฐานมาจากระบบ FIAC ของ Flanders เช่นเดียวกัน  

Brown (1975) ได้เป็นผู้คิดค้นระบบน้ีข้ึน เพ่ือใช้กับการฝึกสอนแบบจุลภาค (microteaching)  

ในประเทศอังกฤษ BIAS เป็นระบบท่ีไม่ยุ่งยากเท่าไรนัก จึงสามารถฝึกหัดได้ง่ายโดยใช้เวลาฝึกเพียง

ไม่ก่ีช่ัวโมง ก็นำาไปทดลองบันทึกพฤติกรรมในช้ันเรียนได้แล้ว ดังน้ัน จึงเป็นท่ีนิยมใช้กันมาก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษและประเทศอ่ืน ๆ ทางยุโรป

ก�รจำำ�แนำกพฤติิกรรม

 Brown จำาแนกพฤติกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน และใช้ตัวอักษร

เป็นสัญลักษณ์แทนพฤติกรรมเหล่านั้นแทนที่จะใช้ตัวเลขเหมือนกับระบบอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ดังต่อไปนี้

 TL (Teacher Lectures) หมายถึง พฤติกรรมของครูที่เป็นการบรรยาย, อธิบาย, บอก, 

แนะนำา ซึ่งอาจเทียบได้กับพฤติกรรมประเภท 5 และ 6 ของระบบ FIAC

 TQ (Teacher Question) หมายถึง การท่ีครูต้ังคำาถามเก่ียวกับเน้ือหาวิชาหรือวิธีการ 

ท่ีคาดหวังจะให้นักเรียนตอบคำาถามน้ัน ๆ จึงเทียบได้กับ พฤติกรรมประเภท 4 ของระบบ FIAC

 TR (Teacher Response) หมายถึง การที่ครูยอมรับความรู้สึกของนักเรียนในชั้น,  

เล่าถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในอดีต หรือกำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยคำาพูดที่แสดงถึงความเห็นอก

เหน็ใจรวมทัง้การยกย่องชมเชย การเร้าความสนใจของนกัเรยีน การพดูตลกเพ่ือเป็นการผ่อนคลาย

ความตึงเครียดของการเรียนหรือการสอน การยอมรับและนำาความคิดเห็นของนักเรียนไปใช้  

การปฏิเสธอย่างนิ่มนวล เช่น “ยังไม่ถูกต้องดีนัก” ในพฤติกรรม TR นี้ก็จะเป็นการรวมพฤติกรรม

ประเภท 1-3 ของระบบ FIAC เอาไว้ด้วยกัน

 PR (Pupils Respond) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนโต้ตอบกบัคร ูจงึเป็นเหมอืนกบัพฤตกิรรม

ประเภท 8 ในระบบ FIAC

 PV (Pupils Volunteer) หมายถึง การท่ีนักเรียนเป็นผู้ริเร่ิมการพูดข้ึนก่อน จึงเหมือน

กับ พฤติกรรมประเภท 9 ในระบบ FIAC

 S (Silence) หมายถึง การหยุดหรือความเงียบท่ีเกิดข้ึนช่ัวระยะหนึ่งนั่นก็คือพฤติกรรม

ประเภท 10 ในระบบ FIAC



The Social-Substantive Schedule 
ติ�ร�งส�ระสำ�คัำญท�งสังคำม

จุำดัมุ่งหม�ย

 เม่ือส้ินสุดการอ่านบทท่ี 10 น้ีแล้ว ท่านจะมีความสามารถดังต่อไปน้ี

  1. อธิบายวิธีการจำาแนกพฤติกรรมของ The Social-Substantive  

   Schedule

  2. อธิบายวิธีการบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนเม่ือใช้ The Social- 

   Substantive Schedule

  3. อธิบายวิธีการแปลความหมายและวิเคราะห์การสอน

  4. นำาระบบน้ีไปใช้กับสถานการณ์จริง

  5. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่าง  The Social-Substantive Schedule  

   กับระบบอ่ืน ๆ ท่ีได้ศึกษามาแล้ว
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บทท่� 10 กำำ�หนดกำ�รท�งสัังคมท่�สัำ�คัญ The Social-Substantive Schedule

 เป็นวิธีการวิเคราะห์ พฤติกรรมการเรียนการสอนอีกวิธีหน่ึง Dr. Robert B. Ribble  

เเละ Dr. Charles B. Schultz เป็นผู้คิดค้นสร้างข้ึนมาใช้ในการนิเทศการเรียนการสอนสำาหรับ

นักศึกษาฝึกสอนท่ี The Pennsylvania State University

 Ribble, Schultz (1970) ให้ความหมายของระบบของเขาว่า มันเป็นภาษาของการสอน

ภาษาหน่ึงสำาหรับครู เพราะเหตุว่าภาษาน้ีได้มาจากการรวบรวมถ้อยคำาและสัญลักษณ์ท่ีมี 

ความสัมพันธ์ต่อกัน ซ่ึงจะมีความหมายท่ีชัดเจนและสามารถใช้ในการส่ือสารความหมายกับผู้อ่ืนได้

นอกจากนี้ เขาทั้งสองยังได้พยายามแสวงหาวิธีการ เพื่อนำาไปใช้ในการสื่อความหมายและประเมิน

ความสมัพันธ์ระหว่างจดุประสงค์ทีค่รไูด้กำาหนดขึน้ไว้กบัวธิสีอนทีค่รนูำามาใช้สอน เพือ่ให้การเรยีนรู้ 

บรรลุสู่จุดประสงค์เหล่านั้น

หลักก�รและเหติุผล

 การท่ีระบบน้ีมีช่ือว่า  The Social-Substantive Schedule น้ัน ก็เพราะว่าได้นำา 

หลักการต่าง ๆ มาจากระบบ Social-emotional Climate  ของ Withall เเละ Substantive- 

logical Dimension of Classroom Instruction ของ Bellack มารวมกนั แล้วทำาการแก้ไขดดัแปลง

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 จากผลงานของ Bloom (1968), Gagne’ (1985) และ Mager (1984) ที่ได้เสนอ 

ความคิดเห็นและวิธีการกำาหนดจุดประสงค์ของการสอนขึ้นมา ดังนั้นจึงได้นำาวิธีการนี้มาปรับปรุง 

เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับแนวคิดของ  Smith และ Burnett เกี่ยวกับการจัดระดับของจุดประสงค์

ดังต่อไปนี้

 1. จุดประสงค์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ (Associative Objectives) หมายถึง จุดประสงค์

ทีค่รมุู่งหวงัทีจ่ะให้นกัเรยีนใช้ความคดิเหน็ของเขาเองอย่างอสิระหรอืพยายามกระตุน้ให้นกัเรยีนใช้

ความสามารถในการสร้างสมมติฐานขึ้นมา โดยครูจะไม่ทำาการห้ามปรามหรือคอยเอาใจใส่ตามจ้ี

นักเรียนอย่างเข้มงวด จุดประสงค์เช่นนี้จึงอาจเทียบได้กับขั้นสังเคราะห์ (synthesis) ของ Bloom 

สำาหรับวิธีสอนนั้น ครูส่วนใหญ่จึงมักใช้วิธีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นักเรียนทุกคนแสดง 

ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง แล้วครูจึงสรุปความคิดเห็นเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง

 2. จุดประสงค์ท่ีแสดงถึงการถ่ายทอด (Replicative Objectives) หมายถึง จุดประสงค์

ท่ีครูมุ่งหวังท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อเท็จจริง หลักการและ 

ทฤษฎีท้ังหลาย ดังน้ัน ครูจึงคาดหวังว่า นักเรียนควรจะมีความสามารถท่ีอาจแสดงให้ครูทราบได้ว่า
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วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

	 หนัังสืือเทคนิัคการสืรุปความเล่่มน้ั�ม้เนืั�อหาครอบคลุ่ม

วิธ้ีการสืรุปความงานัเข้ียนัประเภทต่่าง	ๆ	ท้�พบเห็นัได้้จากสืื�อในั

ช้ีวิต่ประจำาวันั	อาทิ	สืารคด้้	บันัเทิงคด้้	บทวิเคราะห์	บทวิจารณ์์	

บทสืัมภาษณ์์	 โด้ยนัำาวิธ้ีการจด้บันัทึกแบบ	 Cornell	 Notes	 

ขีอง	 Dr.	Walter	 Pauk	 มาประยุกต์่ใช้ีในัการเขี้ยนัเร้ยบเร้ยง 

เนืั�อความสืรุป	 อ้กทั�งยังม้การสืรุปความในัการเข้ียนัผล่งานัวิจัย 

เพื�อให้ความร้้เบื�องต้่นัเก้�ยวกับการเข้ียนัผล่งานัวิจัยบางองค์

ประกอบ	 แล่ะเพื�อป้องกันัการลั่กล่อกแล่ะล่ะเมิด้ลิ่ขีสิืทธิี�ผล่งานั

วรรณ์กรรมพร้อมตั่วอย่างประกอบอย่างชัีด้เจนัในัแต่่ล่ะบท	 

เพื�อให้ผ้้อ่านัสืามารถศึึกษาเร้ยนัร้้ได้้ด้้วยต่นัเอง	จึงเป็นัประโยชีน์ั

ต่่อนัักเร้ยนั	 นัักศึึกษา	 คร้	 อาจารย์	 นัักวิชีาการ	 แล่ะผ้้สืนัใจในั 

ทุกสืาขีาอาช้ีพ

	 “เมื�อการบ้รณ์าการการวิจัยกับงานัทางด้้านั

เทคโนัโล่ย้การศึึกษาเป็นัสิื�งสืำาคัญ”	 การเร้ยนัร้้เก้�ยวกับ

กระบวนัการวิจัย	 เทคนิัควิธ้ีการ	 แล่ะการประยุกต์่ใช้ี

เทคโนัโล่ยก้ารศึึกษาด้้วยการนัำาการวิจัยมาเป็นัส่ืวนัหนึั�งในั

งานัด้้านัเทคโนัโล่ย้การศึึกษาจึงม้ความสืำาคัญด้้วยเช่ีนักันั	

หนัังสืือเล่่มน้ั�จึงได้้รวบรวมแล่ะเร้ยบเร้ยงเนืั�อหาเก้�ยวกับ

แนัวคิด้	ทฤษฎ้ีแล่ะการวิจัยทางเทคโนัโล่ย้การศึึกษาท้�เป็นั

ประโยชีน์ัแล่ะสืำาคัญกับการวิจัยทางเทคโนัโล่ย้การศึึกษา	

เพื�อให้ผ้้อ่านัสืามารถเร้ยนัร้้แล่ะนัำาความร้จ้ากหนัังสืือเล่่มนั้�

ไปใช้ีประโยชีน์ั	สืำาหรับการทำาวิจัย	วิทยานิัพนัธ์ี	แล่ะผล่งานั

วิชีาการต่่าง	ๆ	ได้้

ผู้แต่ง : ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี

เทคนิคการสรุปความ
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หนำังส้อแนำะนำำ�

	 “สืื�อพิมพ์เพื�อการศึึกษา”	 มิใช่ีเพ้ยงแค่หนัังสืือหรือเอกสืารทั�วไปเท่านัั�นั	 

แต่่ม้ความสืำาคัญอย่างยิ�งในัการถ่ายทอด้ความร้้ไปส่้ืผ้้อ่านัโด้ยผ่านัการรับร้้ทางสืายต่า	 

ม้คำาถามเกิด้ขึี�นัมากมายเก้�ยวกับสืื�อพิมพ์เพื�อการศึึกษา	 ถึงความสืำาคัญขีองสืื�อพิมพ์ 

เพื�อการศึึกษากระบวนัการพิมพ์	 ออกแบบสืารอย่างไรให้อ่านัแล่ะเข้ีาใจง่าย	 ดึ้งด้้ด้ 

ความสืนัใจ	 ตั่วอักษรควรใช้ีแบบไหนัขีนัาด้เท่าไหร่	 การจัด้หน้ัาพิมพ์ทำาอย่างไร	 

กราฟแล่ะแผนัภ้มิ	 การเชืี�อมโยงข้ีอความในัร้ปแบบขีองข้ีอความหล่ายมิติ่แล่ะ 

สืื�อหล่ายมิติ่	 ช่ีวยส่ืงเสืริมการรับร้้ได้้อย่างไร	 ม้กระบวนัการทด้สือบประสิืทธิีภาพ 

สืื�ออย่างไร	ทุกอย่างท้�เป็นัคำาถาม	คุณ์หาคำาต่อบเหล่่านัั�นัได้้ในัหนัังสืือเล่่มน้ั�	
ผู้แต่ง: รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
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