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 ดุษฎีนิพนธนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 
ของการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครองดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีสวนรวม ผูรวมวิจัย 
ไดแก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือขายผูปกครองนักเรียน จํานวน 52 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการศึกษา
วิเคราะหเอกสาร การใชแบบสํารวจสภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการสังเกต
และการสัมภาษณ ประเด็นการสนทนากลุม ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)  
 ผลการวิจัยพบวา : 
 1. สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ มี 2 ดาน ดังนี้ 1) ดานการบริหารจัดการ ไดแกหองเรียนและหองประกอบตาง ๆ ไมเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ วัสดุครุภัณฑภายในอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ อยูในสภาพที่ไมพรอมใชงาน แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ขาดการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสูการจัดการเรียนการสอน 
สื่อประกอบการเรียนการสอนไมเพียงพอ และ 2) ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก ครูขาดทักษะ
การผลิตสื่อ ใชสื่อ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูขาดทักษะการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน ครูขาดทักษะการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ครูสอนไมตรงตาม
วิชาเอกและครูไมครบชั้น 
 2. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการนําโครงการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมกันกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานพัฒนาการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวยโครงการจํานวน 
5 โครงการ ไดแก 1) โครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 2) โครงการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3) โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 4) โครงการพัฒนา
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แหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 5) โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ผลการดําเนินการ
โครงการ ดังนี้ 1) ดานความรวมมือ พบวา ไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี สงผลใหการดําเนินงานสําเร็จ
อยางรวดเร็ว สามารถแกปญหาดานความขาดแคลนงบประมาณ 2) ดานการบริหารจัดการหลักสูตรที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา คณะครูทุกทานนําหลักสูตรสูการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ แกปญหาการสอนไมทันเหมือนการสอนตามแบบเรียน เมื่อสอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 3) 
ดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา นักเรียน
ตั้งใจเรียน มีความสุข และสนุกสนานกับการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดรับการพัฒนา
ทุกกลุมสาระ การปรับชั้นเรียนและตารางเรียนสงผลใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียน
เปนสําคัญ แทนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง หรือยึดโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียมเปน
ศูนยกลาง 4) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา แหลงเรียนรูที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ไดรับความสนใจจากนักเรียนเปนอยางมาก 5) ดานการสงเสริมศักยภาพผูเรียน 
พบวา นักเรียนไดรับการสงเสริมศักยภาพดานกีฬา ดานภาษาอังกฤษ ดานคุณธรรมจริยธรรม  และ
ดานอาชีพ โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
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_________________________________________________________________________ 

 The purposes of this research were as follows; 1) to study the current 
situations, problems and needs of learning management development of student-
centered learning, and 2) to develop student-centered learning management of Wat 
Nongtakhrong School by participatory action research process. The data were 
collected from 52 key-informants consisting of teachers, educational personnel, 
school board advisors, and students’ parent network by observations, in-depth 
interviews and focus group discussions, and then analyzed by content analysis. 
 The results of the research found that:  
 1. The current situations, problems and needs of student-centered learning 
management development had 2 aspects; 1) In management, the classrooms and 
assembly rooms were not conducive to the student-centered teaching and learning, 
the conditions of classroom materials and school buildings were not ready in use, 
school learning resources were not conducive to the student-centered learning 
management, and there were lacks of curriculum management and teaching 
materials. 2) In teaching and learning, the teachers required skills in media 
production, use of media, tools, equipment, innovation and technology, the teacher 
lacked of skills in implementing the curriculum, measurement and evaluation, the 
teachers taught the subjects out of their major qualifications, and the number of 
teachers did not match the number of classrooms. 

2. The results of the development of student-centered learning management 
with a participatory action research process by implementing 5 development projects;  
1) Collaboration project for development of Wat Nongtakhrong School, 2) School 
curriculum management project, 3) Teaching and Learning adjustment program 
project, 4) Student-centered learning resource development project, and 5) Learners’ 
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multi-potential promotion project. The results of project operations were as follows; 
1) In Cooperation, the school had a good cooperation from the community and that 
resulted to the operation completeness in a short time and the shortage of school 
budget, 2) In student-centered learning curriculum management, the teachers could 
cover the lesson contents in each semester, 3) In student-centered learning 
management development, students paid more attention to their study, studied 
happily and joyfully, had improvement in learning achievement in every subject, and 
furthermore, the teachers could adjust the classrooms and the class schedules by 
learning through satellite television system, 4) In learning resources development, 
student-centered learning resources highly interested instruction students’ attention, 
and 5) In students’ potential promotion, students are enhanced in athletic potential, 
English language skills, morality and ethics, and career with the cooperation of 
community in quality education management. 

 
Keywords : Student-centered learning management, Participatory Action Research, 
    Wat Nongtakrong School 
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กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดเนื่องจากบุคคลหลายฝายที่ไดชวยเหลือในครั้งนี้ ผูวิจัย
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความรูทางการศึกษา 
ดานการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก 
 ขอกราบขอบพระคุณอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ไดอํานวยความสะดวกใน
การศึกษาตลอดหลักสูตร ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน สารรัตนะ ที่ไดให
ความรูและคําแนะนําในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่
ไดอบรมส่ังสอนใหความรูระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธทุกทานที่ไดใหคําแนะนําเก่ียวกับความถูกตองของเน้ือหาในเลมดุษฎีนิพนธดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร  ขันโต ที่ใหความอนุเคราะหรับเปน
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก รองศาสตราจารย ดร.อิศเรศ  พิพัฒนมงคลพร ใหความอนุเคราะห
รับเปนอาจารยที่ปรึกษารวม รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย  ภาณุจารี และ รองศาสตราจารยอําพน ศรัณยชัย 
อาจารยผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไข และแมชีรัศมี บานเย็น บ.ศ.7 พธ.ม.ที่ไดใหความอนุเคราะหใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือในดานรูปแบบการพิมพของดุษฎีนิพนธฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยผูเชี่ยวชาญที่ไดใหแนวทางในการสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือ
วิจัย รวม 5 ทาน คือ ดร.เตือนใจ รักษาพงศ ดร.วิไล กวางคีรี ดร.จิรวรรณ นาคพัฒน ดร.มนัสนันท 
ทองศรีมัณฑนา และ ดร.ศศกร ไชยคําหาญ ที่ไดใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
ของเครื่องมือวิจัย และใหคําแนะนํา ตรวจสอบ แกไข ใหเครื่องมือวิจัยมีความสมบูรณมากข้ึน 
 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดหนองตะครอง ชุมชนหมูบาน
หนองตะครองและหมูบานหนองผักแวน ตลอดจนภาคเอกชน และองคกรบริหารสวนทองถิ่นตําบล
หนองตากยา ที่ใหความรวมมือในการเปนผูวิจัยรวมที่ดี 
 ขอขอบคุณครอบครัว และญาติมิตรทุกทานที่มีสวนเก่ียวของกับการศึกษาในครั้งนี้ ที่คอย
เปนกําลังใจ และใหการสนับสนุนตั้งแตเริ่มศึกษาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา 
 คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากดุษฎีนิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอใชเปนเครื่องสักการบูชา 
คุณพระรัตนตรัย พระคุณของบิดามารดา ครูอาจารย ที่ประสิทธิ์ประสาทความรูที่มีคุณคายิ่ง และขอแผ 
คุณความดีนี้ใหแกเพ่ือนมนุษยและสรรพสัตวทุกรูปทุกนาม พรอมทั้งเจากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติ 
ดวยเทอญ 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

  
 ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตนเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งความรูขาวสารและ
ขอมูลตาง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีตาง ๆ ที่นํามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของมนุษย การติดตอสื่อสารทํา
ไดอยางสะดวก ในขณะที่ธุรกิจปรับตัวกับความเปล่ียนแปลงไดเร็วมาก แตระบบการศึกษากลับพัฒนา
เปลี่ยนแปลงนอยมากจนดูลาหลัง และไดรับคําวิพากษวิจารณวาการจัดการศึกษาของไทยไมทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงมีความจําเปนตองปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งไดกําหนด
หลักการจัดการเรียนรูไวในมาตรา 8 วาดวยการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ 3) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553, 
หนา 12) 
 การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา กระทรวงศึกษาไดกําหนดพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา  
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู  
ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหา และ 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 
ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 
 ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นมีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ดาน ไดแก ครู ผูบริหาร
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา หลักสูตร และกิจกรรมของสถานศึกษา  รวมทั้ ง
สภาพแวดลอม และการบริการ แตปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีตองการ
ไดคือ ครู ซึ่งมีองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 2 สวน ดวยกัน คือ คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผลของครู ดังนั้นครูตองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
การถายทอดความรู และตอยอดความรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554) 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง มุงประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยในบทท่ี 1 ประกอบดวยเน้ือหาที่สําคัญ 7 ประเด็น ไดแก 1) ความเปนมา
และความสําคัญของปญหา 2) วัตถุประสงคของการวิจัย 3) คําถามการวิจัย 4) กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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5) ขอบเขตของการวิจัย 6) นิยามศัพทเฉพาะ 7) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 1.1.1 ความเปนมาของปญหาวิจัย 
 ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช
เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคม 
ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและ
เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไป
ดํารงชีวิตในโลกแหงการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 ซึ่งทักษะที่สําคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู (Learning 
Skill) สงผลใหมีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู เพ่ือเด็กในศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความสามารถ 
และทักษะที่จําเปน อันเนื่องมาจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุนที่จะทําใหเกิดการเรียนรู ดังกลาว (ศิริวรรณ 
ฉัตรมณีรุงเจริญ และวรางคณา ทองนพคุณ, 2557) และเพ่ือใหกาวทันกระแสการเปล่ียนแปลงในยุค
ที่ความรูและเทคโนโลยีเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง (พ.ศ.2552-2561) ไดประกาศวิสัยทัศนเกี่ยวกับคนไทยยุคใหมวา คนไทยยุคใหมตองไดเรียนรู
ตลอดชีวิต มีสติรูทัน มีปญญารูคิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ 
และเปนพลเมืองดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพ (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2554) 
 ดังที่ปรากฏในกรอบความคิดดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คือนักเรียนตองมีความดีเดน
ทั้งในเน้ือหาวิชาการและทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถรับมือกับปญหา และการเปลี่ยนแปลงได
อยางชาญฉลาด (ตะวัน เทวอักษร, 2555) ดังนั้นการจัดการเรียนรูจึงตองมีการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู 
ที่จะเกิดผลจริง ครูตองเปล่ียนบทบทบาทจาก “ครูผูสอน” (teacher) มาเปน “ครูฝก” (Coach) 
หรือครูผูอํานวยความสะดวกในการเรียน (Learning facilitator) หองเรียนตองเปลี่ยนจากหองสอน 
(Classroom) มาเปนหองทํางาน (Studio) เพราะในเวลาเรียนสวนใหญนักเรียนจะเรียนเปนกลุม 
และทํางานรวมกันที่เรียกวา การเรียนแบบโครงงาน (Project – Based Learning) การศึกษาตอง
เปลี่ยนจากเนนการสอนของครูมาเปนเนนการเรียนของนักเรียน และใหครูทุกคนไดมีโอกาสเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงโดยมีเปาหมายหลักท่ีผลการเรียนรูของนักเรียน (วิจารณ พานิช, 2555 หนา 6) การเรียนรู
ตองกาวขาม “สาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครู
จะเปนผูสอนไมได แตตองใหนักเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเจริญ และ
วรางคณา ทองนพคุณ, 2557) 
 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 3 พบวาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไมไดรับรองมาตรฐานจํานวน 2,295 แหง จากจํานวนท่ีประเมิน 7,985 แหง เนื่องจากสวนใหญไม
ผานการประเมินตัวบงชี้ที่ 5 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เปนผลจากการท่ีครูจัดการเรียนการสอน 
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ที่ไมเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับการประเมินตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่มีทั้งประสิทธิผล การดําเนินการของสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู
ของครู (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2554) ลักษณะ
สําคัญของการศึกษาท่ีเมืองไทยหลงทางมากวารอยป โรงเรียนสวนมากใชการเรียนการสอนที่มีครูเปน
ศูนยกลาง แมวากฎหมายการศึกษาจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ แตครูก็แยกไมออกระหวางการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ วามีวิธีการอยางไร ซึ่งการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางจะชวยใหจําได 30 % 
การไดแลกเปล่ียนพูดคุยกัน (Discussion) จะชวยใหจําไดถึง 50 % การไดทดลองปฏิบัติเอง (Practice Doing) จะจําได
ถึง 75 % การไดสอนผูอ่ืน (Teaching) จะชวยใหจําไดถึง 90 % (วรพจน วงศกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ, 
2554) 
 จะเห็นไดวาการศึกษาของไทยในศตวรรษท่ี 21 จําเปนตองปรับเปล่ียนความเช่ือเร่ือง 
การถายทอดความรูไปสูผูเรียน จากท่ีเคยปอนความรูใสลูกศิษยเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนสิ่งที่ทํากันมา
ตลอดในศตวรรษท่ี 20 ไปสูการสงเสริมใหผูเรียนนั้นไดรูจักที่จะคิดและใฝหาวิธีที่จะออกไปหาคําตอบ 
และในทฤษฎีปรามิดแหงการเรียนรู (Learning Pyramid) นั้น ตรงฐานของปรามิดระบุไวชัดเจนวา
การเรียนเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ จะตองมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) มีการทดลอง
ปฏิบัติ (Practicedoing) และสอนผูอ่ืนได (Teaching) แตที่ผานมาน้ันการศึกษาของไทย หรือแมแต
วงการการศึกษาอ่ืน ๆ  ทั่วโลก ยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะยังยึดติดอยูกับยอดปรามิด คือ การถายทอดความรู 
ปอนสูผูเรียน ซึ่งไมใชเรื่องผิด แตไมเหมาะกับการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ไมไดเนนที่ความรู แตเนน 
ที่ทักษะ (Skill) การเรียนจึงตองทําใหเด็กรูสึกทาทาย มีกิจกรรมใหทําเรียกวาเปนการเรียนแบบ 
Action คือ วิ่งออกไปหาความรู ซึ่งจะทําใหเด็กไมเบื่อหนาย (วิจารณ พานิช, 2555) 
 ถึงอยางไรก็ตามการศึกษาของไทยยังกาวไปไมถึง จะเห็นไดวาการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ครูจะมีบทบาทสําคัญยิ่งกวาเดิมแตไมใชในฐานะผูสอน แตในฐานะผูฝกใหเด็กไดเกิดทักษะที่จําเปน 
ครูตองเปล่ียนความคิดตองละท้ิงความยึดมั่นถือมั่นในเน้ือหาวิชาวาถูกที่สุด แลวปรับตัวมาสูการเปน
ผูออกแบบการเรียนรู ตั้งคําถาม เพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดคิดและลงมือปฏิบัติ เพราะการลงมือทําจะ
ชวยสนับสนุนใหเด็กไดเกิดทักษะการเรียนรู (Learning Skill) (วิจารณ พานิช, 2555) สอดคลองกับ 
(ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ, 2555) ซึ่งระบุวาในศตวรรษที่ 21 ครูจะตองมีวิธีการจัดการเรียน 
การสอนที่เหมาะสม โดยใหเด็กวิ่งออกไปหาคําตอบ ไมใชบอกคําตอบและมาน่ังทองจําเหมือนที่ผาน
มา ครูเพียงแคคิดวิธีที่จะบอกใหเด็กออกไปหาคําตอบ และใหเด็กนําคําตอบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 
เพ่ือสรุปมาเปนคําตอบที่เห็นรวมกัน ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเด็กไดทักษะการเรียนรู และยังทําใหเด็กมี
ประสบการณเกิดเปนทักษะชีวิต (Life Skill) ที่ดีและยังชวยใหเด็กรูจักที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ได  
 การจะเปล่ียนแปลงการศึกษาไปสูศตวรรษท่ี 21 นั้น ตองเร่ิมสรางครูที่กลาลอง กลาทํา  
มีแนวคิดเดียวกันเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง โดยไมจําเปนวาตองไปเริ่มที่กระทรวงศึกษาธิการ 
อาจจะเร่ิมจากคนไมกี่คน หรือกลุมคนเล็ก ๆ จากผูบริหาร ครู ที่มีเปาหมายเดียวกัน และโรงเรียนท่ีมี
แนวคิดเดียวกันมารวมเปนภาคีเครือขายในการพัฒนาการเรียนรูทักษะชีวิตใหกับเด็ก (สมศักดิ์ 
ชุณหรัศมิ์, 2555) ผูสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ของสังคม เทคโนโลยีและการเรียนรูของนักเรียน จากผูสอนคือผูถายทอดปรับเปลี่ยนบทบาทเปน  
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ผูชี้แนะวิธีการคนควาหาความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถแสวงหาความรู ดวยตนเอง และ
ประยุกตใชทักษะตาง ๆ สรางความเขาใจดวยตนเองจนเกิดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย 
 ในการปฏิรูปการศึกษาจะตองปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรูเปนอันดับแรก 
โดยครูอาจารยในทุกสถานศึกษาจะตองเลิกการเรียนการสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลาง เปลี่ยนเปน  
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ สาระสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง หรือเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น เปนการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการเรียนรู โดยเนน
ประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ พรอมทั้งคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ปลูกฝงใหผูเรียนรูจัก
แสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียน มีนิสัยรักการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรูจึง
ควรเร่ิมที่สถานศึกษาทุกแหง ดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการเรียนรู และการจัด 
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา (คณะวิทยาการมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม, 2556) ซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2557) หลักการและกระบวนการสอนที่
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีมีหลากหลาย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดคัดสรรที่สําคัญ ๆ ไวสวนหนึ่งที่จะชวยแกปญหาและปฏิรูป
การจัดการเรียนการศึกษาของไทยได ซึ่งสะทอนใหเห็นในมาตราตาง ๆ โดยเฉพาะ ตั้งแตมาตราที่ 22-
30 ไดแก หลักการบูรณาการ หลักการเรียนรูจากประสบการณจริง หลักการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
หลักการเรียนรูทักษะกระบวนการตาง ๆ หลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลักการแนวคิด ซึ่ง
สามารถนํามาใชเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรและสนองเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อันเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทย และที่
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
  
 1.1.2 ปญหาการวิจัย 
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ยังคงยึดครูเปนศูนยกลาง จึงสงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ไมผานเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน อยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวนทั้ง 8 กลุมสาระระการเรียนรู ไดแก สาระ  
การเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ ซึ่งทุกกลุมสาระการเรียนรูไมมี
คะแนนพัฒนาการเน่ืองจากปการศึกษา 2554 มีคาเฉล่ียรอยละนอยกวาปการศึกษา 2553 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2555, หนา 50)  
 
 1.1.3 ความสําคัญของปญหาการวิจัย  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ประถมศึกษา) ของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษา) ในภาพรวม ไมสมควร
รับรองมาตรฐานการศึกษา เนื่องจากตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ไดระดับคุณภาพ
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ตองปรับปรุงเรงดวน คะแนนท่ีได 1.10 จากน้ําหนักคะแนน 20.00 โดยประเมินจากผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 พบวามีคารอยละเฉล่ียนอย
กวาปการศึกษา 2553 ทุกกลุมสาระไมมีคะแนนพัฒนาการ ปจจัยที่สนับสนุนใหคาเฉลี่ยรอยละของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน เนื่องจากสถานศึกษาไมมีครูที่จบ
วิชาเอกครบท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ครูตองรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบ 2 
หองเรียน (องคการมหาชน), 2555, หนา 50-51)  
 เพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ผูประเมินจึงไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) ดานผลการจัดการศึกษา ในการพัฒนา
ผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ครูควรทําวิจัยเพ่ือหาสาเหตุและนําผล
มาปรับการเรียนเปล่ียนการสอน สอนซอมเสริม ใหเกิดองคความรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูที่
เรียนโดยใหไดเรียนรูทั้งทฤษฎีจากเน้ือหาในบทเรียน และฝกปฏิบัติในการทดลอง การทําแบบฝกหัด
และการปฏิบัติจริง รวมท้ังคนควาหาความรูเพ่ิมเติมจากหนังสืออานเพ่ิมเติม หนังสืออางอิง แลวจด
บันทึกความรูทุกครั้ง 2) ดานการบริหารจัดการศึกษา ควรเพ่ิมเติมความรูความเขาใจใหกับครูและ
บุคลากรของสถานศึกษาใหมีทักษะในการปฏิบัติงานตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ครบทุกขั้นตอน
อยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปวิเคราะหทําขอเสนอแนะและนํา
ขอเสนอแนะนั้นไปพัฒนาปรับปรุงแผนงานหรือโครงการในปตอไปทุกโครงการใหชัดเจน 3) ดานการจัด 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาควรติดตามขยายผลการพัฒนาอบรมของครู 
การใชแผนการจัดการเรียนรูประจําภาคเรียนของครูแตละคน พรอมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
การวิเคราะหมาตรฐาน แบบทดสอบ เครื่องมือการวัดผลประเมินผล ในการใชพัฒนาผูเรียนมา
วิเคราะห เพ่ือวางแผนสงเสริมใหครูแตละคนไดรับการพัฒนา นอกจากนี้ครูควรออกแบบการเรียนรู
และจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง การจัดเตรียม
และใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติใหไดตามเกณฑมาตรฐานตอไป (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2555, หนา 67-68)  
 จากปญหาและความสําคัญของปญหาการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะผูบริหาร
สถานศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research : PAR) ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสให 
ผูที่มีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน กลาวคือ เริ่มตนดวยการกําหนดประเด็นที่ดําเนินการแกไขปรับปรุงและ/
หรือสรางขึ้นมาใหม การวางแผนปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) การตรวจสอบหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติ (Observe) และการนําผลการตรวจสอบหรือประเมินไปปรับปรุง (Reflect) ใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชโรงเรียนวัดหนองตะครอง เปนกลุมเปาหมาย สําหรับกรณีศึกษาในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยหวังวาการศึกษาในครั้งนี้จะทําใหสามารถแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดตรงตามสภาพปญหา และความตองการอยางแทจริง 
ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนานักเรียน อันเปนเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
  
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ
ดังตอไปน้ี 

 1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 

 1.2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง
ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

1.3. คําถามการวิจัย 
 

 1.3.1 สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครองเปนอยางไร  
 1.3.2 สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง
ไดอยางไร 
 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองตะครอง หมู 2 ตําบลหนองตากยา อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี ไดนําแนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มาเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษาและพัฒนา โดยนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory Action 
Research) กระบวนการสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เปาหมายเพ่ือคนหาความจริงที่สามารถนําไปสูการเปล่ียนแปลง (Cher, 2009, p. 10) และเพ่ือใหได
องคความรูทั้งทางวิชาการ การเปล่ียนแปลงทางสังคม และการพัฒนาผูปฏิบัติ ซึ่งมีวงจรการวิจัยดวย
การปฏิบัติและการสะทอนกลับ โดยการปฏิบัติมีขั้นตอนท่ีผูรวมวิจัยตองทดสอบการปฏิบัติและคนหา
ขอเท็จจริง สวนการสะทอนกลับ มีขั้นตอนทําความเขาใจขอมูลรวมกันและการวางแผนในการปฏิบัติ 
(Peter and Hilary, 2008, pp. 1-4) มากําหนดวิธีการวิจัยใหสามารถสรางการมีสวนรวมระหวาง
นักวิจัยและกลุมเปาหมาย เพ่ือรวมกันพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รายละเอียด
โดยสรุปแสดงในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
  
 การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง เปนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยกําหนดขอบเขตวิจัยดังนี้ 
 
 1.5.1 ขอบเขตดานประชากรกลุมเปาหมายในการวิจัย 
 การวิจัยนี้กําหนดใหมีกลุมเปาหมาย จํานวน 2 กลุม ไดแก 
 1) กลุมผูรวมวิจัย ไดแก ผูวิจัย คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผูปกครองนักเรียน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) กลุมผูใหขอมูล ไดแก คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผูปกครองนักเรียน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 1.5.2 ขอบเขตเนื้อหา 
 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 
 1.5.3 ขอบเขตพ้ืนที่ 
 งานวิจัยนี้มุงศึกษาในพ้ืนที่โรงเรียนวัดหนองตะครอง หมู 2 ตําบลหนองตากยา อําเภอ 
ทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 1.5.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดการจัด 
การเรียนรูที่ 
เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีสวนรวม 
 - การวางแผน (Planing) 
 - การปฏิบัติตามแผน (Acting) 
 - การสังเกตและบันทึกผล (observing) 
- การสะทอนผล (Reflecting) 

ผลการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

แนวคิดการบริหาร
จัดการศึกษา 
แบบมีสวนรวม 
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 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory Action Research) 
ใชระยะเวลาในวิจัย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2559 รวมระยะเวลา 1 ป
การศึกษา 
 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
  
 การวิจัยนี้ไดใหความสําคัญตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ บนฐานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของเพ่ือรวมกระบวนการเรียนรูรวมกัน ผูวิจัยไดทําการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และไดประมวลความรูสรุปเปนนิยามความหมายของคําศัพทที่สําคัญ 
คําศัพท ดังนี้ 
 1.6.1 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง หลักการสําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ที่เนนประโยชนไปท่ีผูเรียนจะไดรับ พรอมทั้งคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
ปลูกฝงใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียน มีนิสัยรักการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
การใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  
 1.6.2 การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน ในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการรวมกันคิ ด 
รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผล เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการเรียนรู
 1.6.3 การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง วิธีการ ขั้นตอนใน
การพัฒนาความรูและประสบการณใหกับนักเรียน ซึ่งเปนการนําแนวคิด วิธีการที่เกี่ ยวของกับ
หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย การบริหารจัดการหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แหลงเรียนรู การสงเสริมศักยภาพผูเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 1.6.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรูใน
การแกปญหารวมกันของบุคคลที่หลากหลายโดยยึดหลักการมีสวนรวม และการปฏิบัติการรวมกัน 
ดวยการวิเคราะหปญหา ศึกษาความตองการของคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และผูปกครองนักเรียน สํารวจทรัพยากร ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติการแกไขปญหาดาน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน โดยผานกระบวนการรวมตัดสินใจ รวมเรียนรู 
รวมรับผิดชอบดําเนินการส่ิงที่รวมกันคิด เพ่ือนําไปสูการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผูรวม
วิจัย ดวยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต การสะทอนผลการปฏิบัติ และการปรับปรุงแผนเพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติในวงจรการวิจัยชวงตอไปจนกวาจะบรรลุเปาหมายของการวิจัย 
 1.6.5 กระบวนการ หมายถึง วิธีการ ขั้นตอนของการดําเนินโครงการ แบบมีสวนรวมของ
คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และผูปกครองนักเรียน ที่ไดรวมกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
 1.6.6 ผลผลิตของโครงการ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินโครงการแบบมีสวนรวม 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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 1.6.7 ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งอาจเปนทั้งผลดีและผลท่ีควรไดรับการพัฒนาปรับปรุง 
 1.6.8 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผูที่ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตงตั้งขึ้นจากอดีตคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง เพ่ือปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาตามบทบาท
หนาที่ และตามความเหมาะสม 
   
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งเนนที่การลงมือปฏิบัติการรวมกัน
ของนักวิจัย และบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนวัดหนองตะครอง ผลการวิจัยนี้จึงมุงประโยชน
ตอการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 

 1.7.1 ทราบสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งจะเปนประโยชนในการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
 1.7.2 โรงเรียนวัดหนองตะครองไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และสามารถเปนแบบอยางแกโรงเรียนอ่ืนใหมีแนวทางพัฒนาตนเอง 
 1.7.3 ผูมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ไดเรียนรูและเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวมที่สามารถขับเคลื่อนใหการดําเนินการของโรงเรียนบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดรวมกันได 



 
 

 
 

 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ดังนี้ 
 2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 2.2 การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
 2.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  
 2.5 สถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2.7 สรุป 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
  
 2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
 สุนทร  โคตรบรรเทา (2551, หนา 3) ไดกลาวไววา การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง
กระบวนการทํางานกับคนและโดยคน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ 
 ธร  สุนทรายุทธ (2553, หนา 5) ไดกลาวไววา การบริหาร หรือการจัดการทางการศึกษาท่ี
มุงทิศทางการควบคุม และการจัดการทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับกิจการทางดานการศึกษา เชน  
การบริหารงานธุรการ ในความหมายนี้ หมายถึงการบริหารการศึกษาทั่ว ๆ ไป และที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอน เชนครู นักเรียน โปรแกรมการเรียน การสอน กิจกรรม หลักสูตร วิธีการ
สื่อการเรียนการสอนและการแนะแนว ซึ่งอาจเรียกวา การบริหารทางวิชาการ  
 วิโรจน  สารรัตนะ (2555, หนา 1) กลาววา การบริหารหมายถึง กระบวนการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) และประสิทธิผล (Effective) โดย
อาศัยหนาที่ทางการบริหาร (Administrative Functions) 
 รุงชัชดาพร  เวหะชาติ (2556, หนา 4) กลาววา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและ
ศิลปของบุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป รวมมือกันดําเนินกิจกรรมหรืองานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
รวมกัน โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารเปนปจจัยอยางประหยัดและใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ผูบริหารจะบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้นตองมีความรู และ
ความเขาใจในเรื่องของทฤษฎี และหลักการบริหาร เพ่ือจะไดนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
การทํางาน สถานการณและสิ่งแวดลอม จึงพูดไดวาผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จคือผูที่สามารถ
ประยุกตเอาศาสตรการบริหารไปใชไดอยางมีศิลปะ 
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 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวาการบริหาร หมายถึงกระบวนการดําเนินงานโดยใช
ศาสตรการบริหารไปประยุกตใชอยางมีศิลปะในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดที่วาง
ไวรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จคือผูที่สามารถประยุกตเอาศาสตร
การบริหารไปใชไดอยางมีศิลปะ 
 
 2.1.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 ธร  สุนทรายุทธ (2550, หนา 5) กลาววา การบริหารการศึกษา อาจพิจารณาวาเปน
กิจกรรมประเภทหนึ่ง หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลาย ๆ คนรวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาให
เด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคม มีความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยมหรือ
คุณธรรม สวนในดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจนั้น ตองการใหเปนสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ของสังคมโดยกระบวนการตาง ๆ ที่เปนระเบียบแบบแผน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน 
 นพพงษ  บุญจิตราดุล (2551, หนา 4) กลาววา การบริหารการศึกษาหมายถึง กิจกรรม
ตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก  ๆ ดาน นับตั้งแต
บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรมเพ่ือใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการ
ของสังคม โดยกระบวนการตาง  ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคลและอาศัย
ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม เพ่ือใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคม
ที่ตนดําเนินชีวิตอยู  
 เมตต  เมตตการุณจิต (2553, หนา 44) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการพัฒนาคน ทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคม เพ่ือใหบุคคลน้ันดํารงชีวิตอยู
รวมกับสังคมไดอยางมีสันติสุขและสามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของบุคคลนั้น 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวาการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหาร
จัดการโดยการดําเนินการระหวางผูบริหารรวมกับบุคลากรในสถานศึกษารวมมือกันทํากิจกรรมตาง ๆ 
เพ่ือพัฒนาใหเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคม มีความสามารถ ทัศนะคติ และ
พฤติกรรม คานิยมหรือคุณธรรม 
 
 2.1.3 ความหมายและขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารเปนกระบวนการที่ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองใชในการบริหารจัดการ 
ภารกิจที่เปนหัวใจของสถานศึกษาคือการบริหารงานดานวิชาการ ซึ่งในการบริหารงานผูบริหารตอง
ดําเนินการรวมกับบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารไมสามารถดําเนินการเพียงคนเดียว ดังนั้น  งาน
วิชาการจึงเปนงานที่บงบอกถึงศักยภาพในการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.1.3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.ป.ป.  หนา 3-4) กลาวไววา
การบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือให
นักเรียนไดเรียนรูตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการพัฒนาผูเรียน การบริหารงานวิชาการในยุค
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ปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจะมีโอกาสตัดสินใจมากขึ้น ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ  
ทางการศึกษาที่ใหสถานศึกษารับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง ปจจัยความสําเร็จของงาน
วิชาการคือผูบริหารสถานศึกษาและครูจะตองรูเขาใจ และมีทักษะในเร่ืองตอไปน้ี 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู 
4. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
5. กระบวนการวัดผลประเมินผลและวิจัย 
6. ระบบประกันคุณภาพภายใน 

 สันติ  บุญภิรมย (2553, หนา 22) ไดกลาวไววา งานวิชาการ หมายถึงการบริหารจัดการ
กิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตาง  ๆ ที่มีอิทธิพลเพ่ือให
การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางราบรื่น 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 2) ไดกลาวไววา การบริหารงานวิชาการหมายถึง 
การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
 จรุณี  เกาเอ้ียน (2557, หนา 4) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
การจัดกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดลอมตาง  ๆ ที่มี
อิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินการไปอยางราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพสูง 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวาการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการ
กิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารส่ิงแวดลอมตาง ๆ 
ที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
 2.1.3.2 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 
 นพพงษ  บุญจิตราดุล (2551, หนา 21) กลาววา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ผูอํานวยการจะตองดําเนินงานเกี่ยวของกับการท่ีจะตองแสวงหา และเขียนปรัชญา วิสัยทัศน 
จุดประสงคของการจัดการศึกษาของโรงเรียนออกมาใหชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากรไดปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาหมายนั้น จะตองมีความรูความเขาใจในหลักสูตรเปนอยางดี แนะนําใหครูในโรงเรียนรูจัก
ใชและทําประมวลการสอน โครงการสอนหรือบันทึกการสอน รูหลักในการทําตารางสอนจัดวิชาตาง  
ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนผูใหการนิเทศ หรือแสวงหาผูเชี่ยวชาญมานิเทศแกครูใหรูจักเลือก แสวงหา
วัสดุอุปกรณและแนะนําใหครูใชตามกําลังความสามารถของโรงเรียน ใหครูรูจักการเลือกและจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดหองสมุดใหครูและนักเรียนไดคนควาหาความรูเพ่ิมเติม สงเสริมใหครูรูจัก
วิธีการประเมินผลการเรียนการสอน ใหรูจักนําผลการสอบมาปรับปรุงในดานการสอน  ภารกิจ
ทางดานบริหารงานวิชาการน้ัน ผูอํานวยการ จะรับผิดชอบเพียงผูเดียวไมได หนาที่ของผูอํานวยการ
จึงตองคอยกระตุนและสงเสริมใหครูในโรงเรียนรวมมือกันทุกคน ในการท่ีจะปรับปรุงงานวิชาการของ
โรงเรียนใหดีขึ้น ผูอํานวยการมีหนาที่ที่จะตองประสานงานสํารวจความกาวหนาทางวิชาการ วาบรรลุ
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เปาหมายท่ีวางไวหรือไม ตองคอยติดตามรายงานความกาวหนาในดานตาง  ๆ แลวนํามาปรับปรุง
แกไข หรือวางแผนในขั้นตอไปได และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ผูอํานวยการจะตองเปนผูมีความสามารถทางดานการจัดระเบียบบริหารงาน รูจักจัดหนวยงาน รูจัก
เลือกคนเพ่ือจะไดมอบหมายอํานาจหนาที่ใหบุคลากรใชปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
ผูอํานวยการจะตองมีความรูความเขาใจในขบวนการบริหารงาน เชน รูจักวางแผนการจัดองคการ 
การติดตอสื่อสาร การประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา การวินิจฉัยสั่งการ การมอบหมายงาน 
และการวัดและประเมินผล 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 3) ไดเสนอขอบเขตการบริหารวิชาการ ไวดังนี้ 
 1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ ประกอบดวย แผนปฏิบัติงานวิชาการ โครงการสอน 
บันทึกการสอน 

2. การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบดวย การจัดตารางสอน การจัด
ชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดแบบเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝกงาน 
 3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบดวย การจัดสื่อการเรียนการสอน 
การจัดหองสมุด การนิเทศการสอน การวัดและประเมินผล 
 รุงชัชดาพร  เวหะชาติ (2556, หนา 215-220) กลาววา ขอบขายความรับผิดชอบงานหลัก
ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดานการบริหารวิชาการ มีดังนี้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินผลสถานภาพสถานศึกษา  เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1.3 จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระทั้ง
ในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 
  1.4 นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใชหลักสูตรให
เหมาะสม 
  1.5 นิเทศการใชหลักสูตร 
  1.6 ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
  1.7 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  2.1 สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.2 สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 
การประยุกตใชความรูเพ่ือปองกันและแกปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริง และการปฏิบัติจริง 
การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตาง  ๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝง
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คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดย
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดกระบวนการเรียนรู และการนํา 
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม 
  2.3 จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่
รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
รวมกันหรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
  2.4 สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  3.1 กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
  3.2 สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู 
  3.3 สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนน 
การประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 
  3.4 จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษา
อ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  3.5 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 
  4.2 สงเสริมใหครู ศึกษาวิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละกลุม
สาระการเรียนรู 
  4.3 ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงาน  
การวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  
 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  5.1 ศึกษาวิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน 
การสอน และการบริหารงานวิชาการ 
  5.2 สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  5.3 จัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดาน
วิชาการ 
  5.4 ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น 
  5.5 การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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 6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  6.1 สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน
สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกลเคียง 
  6.2 จัดทําเอกสารเผยแพรการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 
  6.3 จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสาน 
ความรวมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา
ในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 
  6.4 สงเสริมสนับสนุนใหครู ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น 
 7. การนิเทศการศึกษา 
  7.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
  7.2 ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และ
เหมาะสมกับสถานศึกษา 
  7.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
  7.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  7.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. การแนะแนวการศึกษา 
  8.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
  8.2 ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
  8.3 ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา 
  8.4 ประสานความรวมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  9.1 จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  9.2 กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ และ
วิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  9.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาให
บรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 
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  9.4 ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  9.5 ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืนในการปรับปรุง และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  9.6 ประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9.7 ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 10. การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 
  10.1 การศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 
  10.2 จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทองถิ่น 
  10.3 การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่น ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ทางวิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
  10.4 สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ทองถ่ิน 
 11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
  11.1 ประสานความรวมมือ และชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาท้ังบริเวณ
ใกลเคียง ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  11.2 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานดานวิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
 12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถานบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  12.1 สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการในการไดรับการ
สนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  12.2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  12.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550, หนา 23) ไดกําหนดขอบเขตและ
ภารกิจงานวชิาการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย รายละเอียดดังนี้ 
 1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาไว 5 ประการ ดังนี้ 
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  1.1 วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําไว 
  1.2 วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือกําหนดจุดเนนหรือประเด็นที่สถานศึกษาให
ความสําคัญ 
  1.3 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือนํามาเปน
ขอมูลจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
  1.4 จัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาเพ่ือนําไปจัดทํารายวิชาพ้ืนฐานหรือ
รายวิชาเพ่ิมเติมจัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือจัดประสบการณ
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียน ประเมินผลและปรับปรุง 
  1.5 ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติตามเสนอ 
 2. การวางแผนงานดานวิชาการ กระทรวงศึกษาการไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของ
สถานศึกษาไว 2 ประการ ดังนี้ 
  2.1 วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูล และกํากับดูแลนิเทศและติดตาม
เกี่ยวกับงานวิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  
  2.2 ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของสถานศึกษาไว 6 ประการ ดังนี้ 
  3.1 จัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  3.2 จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้นตามแนวปฏิรูปการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 
  3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเอ้ือตอการเรียนรู 
  3.5 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  3.6 สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียนและชวยเหลือนักเรียนพิการดอย
โอกาสและมีความสามารถพิเศษ 
 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทและหนาที่
ของสถานศึกษาไว 4 ประการ ดังนี้ 
 4.1 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเองโดย 
  4.1.1 จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใชเองใหทันกับการการเปล่ียนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมและเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอ่ืน 
  4.1.2 จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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  4.1.3 จัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  4.1.4 เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหสูงและลึกซึ้งมากขึ้นสําหรับกลุมเปาหมาย
เฉพาะ ไดแก การศึกษาดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีสงเสริมความเปน
เลิศ ผูบกพรองพิการและการศึกษาทางเลือก 
  4.1.5 เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหาความตองการของ
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สังคมและโลก 
 4.2 สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การสอน และอ่ืน ๆ ให
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ 
 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลให
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาท และหนาที่ของ
สถานศึกษาไว 7 ประการ ดังนี้ 
  5.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  5.2 ฝกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
  5.3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
  5.4 จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
  5.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  
  5.6 จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  5.7 ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่กาวหนาเพ่ือ
เปนผูนําการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอ่ืน 
 6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน กระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาไว 8 ประการ ดังนี้ 
  6.1 กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยใหสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ 
  6.2 จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
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  6.3 วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
  6.4 จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้นและจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียน
ไมผานเกณฑการประเมิน 
  6.5 จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
  6.6 จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใช
ในการอางอิงตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  6.7 ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมิน การเรียนดานตาง  ๆ รายป/รายภาค 
และตัดสินผลการเรียนการผานชวงช้ันและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  6.8 การเทียบโอนผลการเรียนเปนอํานาจของสถานศึกษาที่จะแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑวิธีการ ไดแก คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการพรอมทั้งใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาไว 4 ประการ ดังนี้ 
  7.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการทํางานของนักเรียน ครู และผูเกี่ยวของกับการศึกษา 
  7.2 พัฒนาครูและนักเ รียนใหมีความรู เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู โดยใช
กระบวนการวิจัยเปนสําคัญในการเรียนรูที่ซับซอนขึ้น ทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหา
เหตุผลในการตอบปญหาการผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ 
  7.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 
  7.4 รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของสถานศึกษาไว 4 ประการ ดังนี้  
  8.1 จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียง
เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 
  8.2 จัดระบบแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน เชน  
พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู จัดใหมีหองสมุดหมวดวิชา หองสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือใน
หองเรียน หองพิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย หองคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ศูนยวิชาการ  ศูนย 
วิทยบริการ สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ 
  8.3 จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถิ่นใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน
ของสถานศึกษาของตนเอง เชน จัดเสนทาง/แผนท่ีและระบบการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุด
ประชาชน หองสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 
  8.4 สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู และนิเทศ กํากับติดตามประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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 9. การนิเทศการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา
ไว 3 ประการดังนี้ 
  9.1 สรางความตระหนักใหแกครูและผูเกี่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวา
เปนกระบวนการทํางานรวมกันที่ใชเหตุผล การนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแตละ
บุคคลใหมีคุณภาพ การนิเทศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวา
ไดปฏิบัติถูกตองตรงเปาหมายกาวหนาและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง 
  9.2 จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพท่ัวถึง และตอเนื่องเปนระบบ 
  9.3 จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. การแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาไว  
9 ประการ ดังนี้ 
  10.1 กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเปนองคประกอบสําคัญใหทุกคน 
ในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  10.2 จัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาใหชัดเจน 
  10.3 สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนวและดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
  10.4 สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพ่ิมเติมในเร่ืองจิตวิทยาและการแนะแนว
และดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใหสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงสูการดํารง
ชีวิตประจําวัน 
  10.5 คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมทําหนาที่ครู
แนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
  10.6 ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนว และดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 
  10.7 สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครูผูปกครองและชุมชน 
  10.8 ประสานงานดานการแนะแนว ระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน 
บาน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 
  10.9 เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาไว 7 ประการ ดังนี้ 
  11.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความตองการ
ของชุมชน 
  11.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสรางการบริหารที่เอ้ือตอการพัฒนางาน
และการสรางระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูขอมูลมีความสมบูรณ
เรียกใชงาย สะดวก รวดเร็ว ปรับใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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  11.3 จัดทําแผนสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 
  11.4 ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการกิจกรรมสถานศึกษา
ตองสรางระบบการทํางานที่เขมแข็ง เนนการมีสวนรวมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของ Deming 
Cycle 
  11.5 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่องดวย
การสนับสนุนใหครู ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวม 
  11.6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
  11.7 จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําปโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอ
สาธารณชน 
 12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาไว 4 ประการ ดังนี้ 
  12.1 จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันอ่ืน 
  12.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 
  12.3 สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรูขอมูลขาวสาร 
และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ  
  12.4 พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 
 13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาไว 4 ประการ ดังนี้ 
  13.1 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น 
เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 
  13.2 เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น 
  13.3 ใหบริการดานวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกับแหลง
วิชาการในท่ีอ่ืน ๆ  
  13.4 จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธกับศิษยเกา
การประชุมผูปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานรวมกับชุมชนการรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน สถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาไว 6 
ประการ ดังนี้ 



 
22 

 

  14.1 ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนในเรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  14.2 จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ การเพ่ิมความพรอมใหกับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ 
  14.3 รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนรวมกัน
จัดการศึกษาและใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
  14.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษากับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน  องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
  14.5 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษากับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ไดรับความชวยเหลือทางดาน
วิชาการตามความเหมาะสมและจําเปน 
  14.6 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งดานคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
 15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษ า 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาไว 5 ประการ ดังนี้ 
  15.1 ศึกษาและวิเคราะหระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ
สถานศึกษาเพ่ือใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 
  15.2 จัดทํารางระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือให
ผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 
  15.3 ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา
และแกไขปรับปรุง 
  15.4 นําระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสู 
การปฏิบัติ 
  15.5 ตรวจสอบและประเมินผลการใชระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ
ของสถานศึกษาและนําไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
 16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาไว 3 ประการ ดังนี้ 
  16.1 ศึกษา วิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูตาง  ๆ ที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเปนหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน 
  16.2 จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด 
ใบงาน ใบความรูเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 
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  16.3 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออาน
ประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน ใบความรูเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 
 17. การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาท
และหนาที่ของสถานศึกษาไว 5 ประการดังนี้ 
  17.1 จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา  และพัฒนาสื่อ 
การเรียนรูและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
  17.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาพรอมทั้งใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการชมรมวิชาการเพ่ือเปนแหลง  
การเรียนรูของสถานศึกษา 
  17.3 พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุงเนนการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใหขอเท็จจริงเพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ เกิดขึ้นโดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่
เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  17.4 พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน 
  17.5 นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช 
และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 จากคํากลาวของนักวิชาการดังกลาวขางตนสรุปไดวา ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 
มีดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 5) การนิเทศ
การศึกษา 6) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 7) การวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
8) การสงเสริมความรูแกชุมชน 9) การแนะแนวการศึกษา 10) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 11) 
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 12) การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกชุมชน 
 

2.2 การบริหารจัดการศึกษาแบบสวนรวม 
  
 การบริหารแบบมีสวนรวม (Participation management) ไดถูกนํามาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององคกร โดยเปดโอกาสใหทุกฝายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาในดานตาง ๆ  
 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
 สมเดช  สีแสง (2547, หนา 229) ไดสรุปความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวมไววา 
การบริหารแบบมีสวนรวม (Participation Management) เปนการบริหารท่ีเปดโอกาสใหพนักงาน
ทุกระดับไดมีสวนรวมในการบริหารกิจการ ภายในขอบเขตหนาที่ของตน ถือวาเปนการบริหารท่ีดีและ
เหมาะสมท่ีสุดกับคุณสมบัติของมนุษยในปจจุบัน การบริหารแบบมีสวนรวมนี้เปนหลักการสําคัญของ
การบริหารแบบใหมที่เรียกวา การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Control หรือ TQC) 
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 เมตต  เมตตการุณจิต (2553, หนา 50) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
การศึกษา หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนหรือภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
การศึกษา ไมวาจะมีสวนรวมในการวางแผน การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การประสานงาน 
ตลอดจนการประเมินผลในลักษณะของการรวมคิด รวมทํา และรวมแกไขปญหาดวยความเสียสละ
และเต็มใจสมัครใจมากกวาจะถูกขอรองแกมบังคับ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร 
จะชวยในการตัดสินใจละเอียดถี่ถวนมีโอกาสผิดพลาดนอย กอใหเกิดผลดีแกหนวยงาน ซึ่งถาหาก
ประชาชนมีแนวคิดเชนนี้เปนสวนมาก ก็จะทําใหสังคมเขมแข็งและจะเปนฐานสําคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยตอไป 
 วีระยุทธ  ชาตะกาญจน (2556, หนา 115-116) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม (Participatory 
Management) คือ วิธีการบริหารหรือรูปแบบการตัดสินใจ ซึ่งเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับงาน
หรือการบริหาร มีสวนแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริหาร การมีสวนรวมของ
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนท่ีมีตอโรงเรียนมีหลายระดับ เชน รวมระดมทรัพยากร รวมปฏิบัติงาน 
ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะ เปนวิทยากรหรือการสนับสนุนดานอ่ืน ๆ  แตการมีสวนรวมในการบริหาร 
จะเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริหารในเรื่องสําคัญ เชน คณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวมในการเห็นชอบ
งบประมาณ ที่โรงเรียนตั้ง ผูบริหารโรงเรียนประกาศปฏิทินปฏิบัติ งานวิชาการ ตามที่ไดปรึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ การบริหารแบบมีสวนรวม จะทําใหการตัดสินใจของ
ผูบริหารมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูรวมงานจะเขาใจวางานที่ปฏิบัติมีความเปนมาอยางไรและมีเหตุผล
ความจําเปนอะไรบาง เมื่อถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ผูรวมงานจะรับผิดชอบและเต็มใจดําเนินการมากกวา
การที่ปฏิบัติตามคําสั่งอยางเดียว 
 จากคํากลาวของนักวิชาการขางตนสรุปไดวา การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนหรือภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
การศึกษา ไมวาจะมีสวนรวมในการวางแผน การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การประสานงาน 
ตลอดจนการประเมินผลในลักษณะของการรวมคิด รวมทํา และรวมแกไขปญหาดวยความเสียสละ
และเต็มใจสมัครใจมากกวาจะถูกขอรองแกมบังคับ รวมถึงการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่ง
จะทําใหการตัดสินใจของผูบริหารมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 
 2.2.2 เจตนารมณของการมีสวนรวมบริหารการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหผูปกครอง ชุมชน เอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยจะสําเร็จตามเจตนารมณของ
กฎหมายฉบับนี้ไดนั้น จะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ 
 1) สถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน (Vision) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา จะตองเปดใจกวางและคิดวาสถานศึกษามิใชแหลงความรูเพียงแหงเดียว แตความรูที่
อยูรอบสถานศึกษาน้ันยังมีอีกมากมาย การยอมรับวาภูมิปญญาชาวบานนั้นมีคุณคา จะเปนหนทางที่
ทําใหสถานศึกษาเปดรับการบูรณาการระหวางภูมิความรูของสถานศึกษาและภูมิความรูจากชาวบาน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางแทจริง ในเรื่องนี้จะเห็นไดวาสถานศึกษาท่ีสอนดานเทคโนโลยีไดมี
การประดิษฐเครื่องใชสอดคลองกับการดํารงชีพ สําหรับดานครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาน้ัน 
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จะตองมีใบประกอบวิชาชีพหรือเรียกวาครูมืออาชีพ ดังนั้น ครูอาจารยจะตองมีการพัฒนาความรูอยู
เสมอ 
 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาให
บรรลุเปาหมาย ในเร่ืองน้ีทางราชการจะตองมีการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ 
เพราะเทาที่คนพบจากการวิจัย คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ยังไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนดีพอ 
และการคัดเลือกสรรหาบุคคลดังกลาว จะตองไดผูที่สมัครใจและมีความสนใจในการศึกษา ซึ่งถาหาก
ไดคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่มีคุณภาพ ก็จะเปนสวนที่ผลักดันใหการมีสวนรวมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะเปนผูที่อยูใกลชิดกับชุมชน มีขอมูลและทราบความตองการของชุมชนดีพอ ซึ่ง
ยอมจะมองเห็นแนวทางในการแกไขปญหา นอกจากน้ี การจัดการศึกษาในอนาคตจะเปนเร่ืองของทุก
คนไมใชเรื่องของทางราชการแตเพียงฝายเดียวเหมือนแตกอน เมื่อเปนเชนนี้คณะกรรมการ
สถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญในการระดมสรรพกําลังในการศึกษา โดยเฉพาะเร่ืองของกองทุนศึกษา 
 3) การเรียนการสอน ในการจัดเตรียมการสอนเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองมี 
ความพรอมในทุกดาน ไมวาจะเปนบุคลากร อุปกรณ อาคารสถานที่ เพ่ือใหเด็กไดเรียนอยางเสมอ
ภาค สําหรับกระบวนการเรียนรูจะตองใหเด็กทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด นั้นก็คือการยึดเด็กเปนศูนยกลาง (Chide Centered) สถานศึกษาจะตอง
รวมกับภาคเอกชนเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน จัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนเพ่ือใหชุมชนมี
การจัดการศึกษา ใชภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการ สถานศึกษาจะตองมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนากับชุมชน อยางไรก็ตาม
บุคคลภายนอกมีสิทธิ์ที่จะติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เชน ผลการเรียน การใชจายเงิน 
การจัดกิจกรรม การบริหารสถานศึกษา และจะตองมีการรายงานใหสาธารณชนทราบ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาที่ติดตามควบคุมกิจการของสถานศึกษาและจะตองทํา
หนาที่นี้ใหดีที่สุด 
 4) หลักสูตร นับวาเปนหัวใจของการศึกษา เปรียบเสมือนเปาหมายของการเดินทางหรือ
เข็มทิศของการศึกษา เพราะถาหลักสูตรไมมีเข็มทิศในการเดินทางก็จะไมทราบวาจุดหมายคืออะไร 
อยูที่ไหน กลายเปนการเดินทางอยางไรจุดหมาย ดังนั้นหลักสูตรจะตองไดมาตรฐานสากล ผูทําให
หลักสูตรไดมาตรฐาน นอกจากกระทรวงศึกษาธิการแลว สถานศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ จะตองเปนผูรวมกันพิจารณากําหนด โดยยึดความตองการของสังคมเปนเกณฑ 
นอกจากน้ีการวัดผลจะตองเท่ียงตรง ตลอดจนใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงจะสอดคลองกับ 
การเรียนการสอนหลักสูตรที่ดีจะตองมีความยึดหยุน เชน มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสม
ไวในรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนที่มาจากสถานศึกษาเดียวกัน หรือไม
ก็ตาม รวมทั้งการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือประสบการณการทํางาน 
นอกจากน้ีการจัดทําหลักสูตรจะตองคํานึงถึงสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น 
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 เมตต  เมตตการุณจิต (2553, หนา 55-57) กลาววา องคประกอบที่สําคัญของการมีสวน
รวมจัดการศึกษา ไดแก สถานศึกษา ซึ่งรวมถึงบุคลากรของสถานศึกษาดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งรวมถึงสังคมทุกฝาย การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร ซึ่งทุกปจจัย
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จะตองสอดคลองสัมพันธกันจึงจะผลักดันใหการศึกษามีประสิทธิภาพ ครูที่ทําหนาที่สอนจะตองยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง โดยเฉพาะผูบริหารเปนบุคคลที่สําคัญที่จะตองปรับเปลี่ยนการ
ทํางานแบบดั้งเดิมมาเปนการทํางานโดยวิธีใหม ใหทันกับยุคของการเปลี่ยนแปลง 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะสําเร็จตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นั้น ตอง
อาศัยความรวมมือของผูปกครอง ชุมชน เอกชน โดยจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ คือ  สถานศึกษา 
ซึ่งรวมถึงบุคลากรของสถานศึกษาดวย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งรวมถึงสังคมทุกฝาย 
ในการรวมกันจัดการศึกษา ในดานการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร 
 
 2.2.3 ประโยชนของการใหประชาชนมีสวนรวมจัดการศึกษา 
 สมเดช  สีแสง (2547, หนา 230) ไดสรุปถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไววา 
เปนการเปดโอกาสใหพนักงานรวมกลุมกันใชความรู ความสามารถ สติปญญาและประสบการณของ
แตละคนรวมกันปรับปรุงงานในหนวยงานของตนมีขอดี คือ 

1) ผูที่รูปญหาดีที่สุด และสามารถแกปญหาไดดีที่สุด คือ ผูที่อยูใกลชิดกับปญหามากท่ีสุด 
จะแกปญหาไดถูกตองที่สุด 

2) บุคลากรไดเรียนรูการทํางานเปนทีม และมีสวนรวมในการบริหาร 
3) ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนมีคุณคา มีความภาคภูมิใจและทํางานเต็มความสามารถ 

 นพพงษ  บุญจิตราดุล (2551, หนา 30) กลาววา โรงเรียนและชุมชนจะตองเปนของคูกัน
เสมอ เพราะมนุษยตองมีระบบการถายทอดความรูตาง  ๆ ที่สะสมมาใหกับคนรุนหลัง เพ่ือ 
ความเจริญกาวหนาของสังคม โรงเรียนจึงเปนรูปแบบหนึ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นเพ่ือใหมีการถายทอด
ความรูอยางเปนระบบ โรงเรียนไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากชุมชนในรูปของภาษี  และ
ความชวยเหลือพิเศษ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีขอผูกพันทางกฎหมาย ศีลธรรม และความรับผิดชอบรวมกับ
ชุมชน ประชาชนมีสวนเปนเจาของและอุปถัมภโรงเรียน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนจึง
จําเปนตองเปนกระบวนการสองทาง คือโรงเรียนตองมีสวนรวมพัฒนาชุมชน ใหขาวสารกับชุมชน 
และชุมชนตองมีสวนรวมในการพัฒนาสนับสนุนโรงเรียนในเวลาเดียวกัน 
 เมตต  เมตตการุณจิต (2553, หนา 55-64) ไดกลาวถึงประโยชนของการใหประชาชนมี
สวนรวมจัดการศึกษา ไวดังนี้ 
  1) ไดทราบถึงความตองการของทองถิ่น 
  2) แบงเบาภาระหรือรับภาระแทนราชการในการจัดการศึกษาไดบางกรณี 
  3) เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนหรือผูรวมงาน 
  4) ลดความขัดแยงในการบริหารงาน 
  5) เปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
  6) เปนการเสริมสรางบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย 
  7) เปนการลดคาใชจายในการบริหารงาน ซึ่งเทากับวาลดตนทุนในการผลิต เพราะทุกคน
จะมีความรูสึกรวมกันวามีสวนเกี่ยวของผูกพันและเปนสวนหนึ่งขององคกร จึงชวยกันใชทรัพยากร
อยางประหยัด 
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 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวาโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธกันกลาวคือ
โรงเรียนมีสวนรวมพัฒนาชุมชน ใหขาวสารกับชุมชน และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสนับสนุน
โรงเรียนในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการการที่ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจึงเปนประโยชนเปน
อยางมาก ทําใหทราบความตองการของทองถิ่น และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน
และสถานศึกษา เกิดความรวมมือรวมใจกัน อีกท้ังยังสามารถลดคาใชจายในการบริหารงาน  
 

2.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 
 2.3.1 ความหมายของวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 ปจจุบันการวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ัน เปนที่รูจักและไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง 
นอกจากน้ียังไดถูกนําไปใชเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาในชุมชน สถานศึกษา สถาบัน หรือองคกร
ตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทย ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการไวดังตอไปน้ี 
 จอหนสัน (Johnson, 2008, p. 28) ไดใหความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการวาเปน
การวิจัยระหวางการปฏิบัติงานเพ่ือแกปญหาที่ผูปฏิบัติงานกําลังเผชิญอยู โดยเปนกระบวนการศึกษา
สภาพหรือสถานการณที่เปนจริงของสถานศึกษาเพ่ือทําความเขาใจและพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของ
การปฏิบัติงาน 
 องอาจ  นัยพัฒน (2548, หนา 338) กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยที่ทําโดย
นักวิจัยและคณะบุคคลท่ีเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงาน องคกร หรือชุมชน โดยมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือ
นําผลการศึกษาท่ีคนพบหรือสรรคสรางข้ึนไปใชปรับปรุงแกปญหา หรือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ไดอยางทันตอเหตุการณ สอดคลองกับสภาพปญหาที่ตองการ รวมทั้งกลมกลืนกับโครงสรางการบริหารงาน 
ตลอดจนบริบททางดานสังคมและวัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ ที่แวดลอมหรือเกิดขึ้นในสถานที่เหลานั้น 
 วีระยุทธ  ชาตะกาญจน (2557, หนา 126) ไดสรุปความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการศึกษารวบรวมหรือการแสวงหาขอเท็จจริงโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือใหไดมาซึ่งขอสรุปอันจะนําไปสูการแกปญหาที่เผชิญอยูทั้งในดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในขอบขายที่รับผิดชอบ โดยผูวิจัยสามารถดําเนินการไดหลาย  ๆ ครั้ง จนกระทั่ง
ผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือแกไขปญหาที่ประสบอยูไดสําเร็จ โดยกําหนดขั้นตอนของ
การวิจัยประกอบดวย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะทอนกลับ 
(Reflection) 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยที่มุงนําผลท่ีได
จากการศึกษาวิจัยไปใชในการปฏิบัติ พัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด หรือเปนการวิจัยที่มุงแกไขปญหาที่ประสบอยูใหสําเร็จ ดวยกระบวนการ 4 
ขั้นตอนคือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนกลับ 
 
 2.3.2 ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา 
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 ยาใจ  พงษบริบูรณ (2537, หนา 12) ไดเสนอกรอบลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ทางการศึกษา (Action research in education) ไวดังนี้ 
  1) เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมและมีการรวมมือ (Participation and collaboration) 
ใชการทํางานเปนกลุม ผูรวมวิจัยทุกคนมีสวนสําคัญและมีบทบาทเทาเทียมกันในทุกกระบวนการของ
การวิจัย ทั้งการเสนอความคิด ทฤษฎี การปฏิบัติ ตลอดจนการวางนโยบายการวิจัย 
  2) เนนการปฏิบัติการ (Action orientation) การวิจัยใชการปฏิบัติเปนสิ่งที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง และศึกษาผลของการปฏิบัติเพื่อมุงใหเกิดการพัฒนา 
  3) ใชการวิเคราะหวิจารณ (Critical function) กิจกรรมการวิเคราะหการปฏิบัติอยาง
ลึกซึ้งจากสิ่งที่สังเกตได นําไปสูการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล เพ่ือการปรับแผนการปฏิบัติการ 
  4) ใชวงจรการปฏิบัติการ (The action research spiral) ตามแนวคิดของเคมมิสและ
แมคทากกาท (Kemmis & McTaggart) คือการวางแผน (Planning) ตลอดจนการปรับปรุงผล  
(Replanning) เพ่ือนําไปปฏิบัติในวงจรตอไปจนกวาจะไดรูปแบบของการปฏิบัติงานท่ีเปนที่พึงพอใจ 
และไดเสนอเชิงทฤษฎีเพื่อเผยแพรตอไป 
 องอาจ  นัยพัฒน (2548, หนา 335) ไดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการไว 8 ประการ ดังนี้ 
  1) เกี่ยวของกับปญหาทางดานการปฏิบัติงาน (Practical problem) ที่ผูปฏิบัติงาน
ระดับลางมักจะประสบในขณะทํางานอยูประจําหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวของในแตละวัน 
มากกวาการเกี่ยวของกับปญหาทางดานทฤษฎี (Theoretical problem) ซึ่งไดรับการนิยามหรือ
กลาวถึงโดยนักวิจัยบริสุทธิ์ในสาขาวิชาความรูใด ๆ โดยเฉพาะ 
  2) มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือการทําความเขาใจ (Understanding) ตอสภาพปญหาที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู ผูบริหารการศึกษาอยางลุมลึกและกระจางชัด ภายใตกระบวนการ
ใครครวญตรวจสอบในลักษณะสะทอนกลับของยุทธวิธีปฏิบัติที่นักวิจัยเชิงปฏิบัติการไดลงมือกระทํา
ลงไปอยางวิพากษวิจารณ (Critically) อันจะนําไปสูการไดแนวทางปฏิบัติการสําหรับใชแกปญหาได
อยางเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทแวดลอมมากยิ่งขึ้น สําหรับการดําเนินงานในลําดับตอไป 
นอกจากนั้นยังมีจุดมุงหมายเพ่ือการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาวการณ  เงื่อนไขตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มากกวาการมีจุดมุงหมายเพ่ือการสรางสรรคองคความรูเชิงวิชาการอยาง
ใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะ 
  3) มุงเนนการตีความหมายเหตุการณ หรือสภาวการณของปญหา ที่เกิดขึ้นตาม 
ความคิดเห็นหรือทัศนะของผูปฏิบัติงานหรือผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณหรือสภาวการณ
ของปญหาดังกลาว มากกวาการอาศัยแนวคิดทฤษฎี กฎหรือหลักการของวิทยาศาสตรธรรมชาติ ทั้งนี้
เพราะเชื่อวาทาทาง การกระทํา การติดตอสื่อสารหรือพฤติกรรมใด ๆ ของมนุษยทั้งที่ปรากฎใหเห็น
เดนชัดหรือไมเห็นเดนชัดในเหตุการณหรือสภาวการณของปญหาหนึ่ง ๆ สามารถตีความหมายไดโดย
การสรุปอางอิง (Inference) จากแรงจูงใจ ความเชื่อ เจตนา หรือจุดมุงหมายของผูแสดงพฤติกรรม
ประกอบเขากับบริบทแวดลอมที่กอใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําเหลานั้นขึ้น เชน บรรทัดฐาน 
คานิยม และกฎเกณฑตาง ๆ ทางสังคมเปนสําคัญ โดยนัยดังกลาวนี้แสดงวานักวิจัยไมสามารถ
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ตีความหมายพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลใด  ๆ ไดเลย ถาปราศจากการพิจารณาบริบท
แวดลอมพฤติกรรมน้ัน ๆ มาประกอบดวย 
  4) เสนอผลการวิจัยในรูปแบบเรียบงาย การเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบ
ดวยการเลือกใชถอยคําสํานวนในระดับเดียวกับผูปฏิบัติงาน โดยพยายามหลีกเลี่ยงคําศัพทเฉพาะ
สาขาวิชา (Technical term) และภาษาที่มีลักษณะคอนขางเปนนามธรรม เพ่ือทําใหงายตอการ 
ติดตามทําความเขาใจของผูปฏิบัติงาน นอกจากน้ีคําอธิบายเก่ียวกับผลการวิจัยตลอดจน
กระบวนการวิจัยอื่น ๆ สามารถตรวจสอบความตรง (Validity) ไดจากการสนทนาแบบเปนกันเองกับ
ผูปฏิบัติงานหรือผูมีสวนรวมหรือเก่ียวของในระยะของกระบวนการวิจัย 
  5) มุงเนนการมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย การดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในทุก
ขั้นตอนจะตองอยูภายใตบรรยากาศการมีสวนรวม การรวมแรง รวมใจ การเชื่ อถือและไววางใจ  
การเปนมิตร รวมทั้งความเปนอิสระและความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น 
  6) ผอนคลายความเขมงวดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย การดําเนินงานวิจัย 
เชิงปฏิบัติการไมยึดติดอยูภายใตกรอบการจัดกระทําทางการทดลองและควบคุมตัวแปรแทรกซอน
อยางเครงครัดแบบตายตัวดวยแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research design) หรือ
วิธีการทางสถิติใด ๆ (Statistical control) แนวคิดพ้ืนฐานดังกลาวนี้ไมไดหมายความวาการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการละเลยหรือมองขามความสําคัญของการศึกษาคนควาดวยการอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร หากแตปรับวิธีการศึกษาคนควาดวยวิธีการดังกลาวใหกลมกลืนหรือสอดคลองกับ
ลักษณะของปญหาสภาวการณตาง ๆ รวมทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดลอมปญหาที่
ตองการแสวงหาความรูความจริง ดวยเหตุนี้การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยทั่วไปอาจเลือกใชรูปแบบ  
การวิจัยเชิงปริมาณที่อาศัยแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) หรือการวิจัย 
เชิงคุณภาพ 
  7) ไมเนนการสรุปอางอิงผลการศึกษาวิจัยขามไปยังบริบทอ่ืน การสรุปอางผลการวิจัย
หรือการขยายผลการวิจัยใหครอบคลุมไปยังหองเรียน หรือโรงเรียนที่มีทําเลท่ีตั้งหรือบริบทอ่ืน  ๆ 
แตกตางไปจากทําเล หรือบริบทที่ทําการวิจัยจริง มีลักษณะคอนขางจํากัดกวาการวิจัยเชิงทดลอง  
ทางวิทยาศาสตร ทั้งนี้การสรุปอางอิงผลของการวิจัยที่ไดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการไมสามารถอาศัย
กฎของความครอบคลุม (Covering law) ตามกระบวนการและหลักการทางวิทยาศาสตรที่ตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของความสัมพันธหรือการอางอิงเชิงสาเหตุ (Causal relationships) ดังนั้นในทางปฏิบัติ
โดยทั่วไปการสรุปอางอิงผลของการวิจัยที่ไดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงมีแนวโนมกระทําไดเฉพาะ
ในขอบเขตของสถานท่ี บุคคล และเวลาที่ทําการศึกษาวิจัย อยางไรก็ตาม ถาตองการขยายผลของ 
การวิจัยใหครอบคลุมขามไปยังขอบเขตอ่ืนที่นอกเหนือก็สามารถกระทําได ถาปจจัยที่เกี่ยวของ  
ในบริบทเหลานั้นมีลักษณะคลายคลึงหรืออยูในสภาวการณที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งไดรับการยืนยันจาก
ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ ประกอบดวย 
 8) สรางดุลยภาพและความเสมอภาคระหวางทัศนะของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 
นักวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เปนบุคคลภายใน ( Iinsider) และบุคคลภายนอก (Outsider) ของสถานที่
ทําการศึกษาวิจัยมีบทบาทสําคัญ 2 ประการ คือ บุคคลภายในมีบทบาทเปนทั้งผูปฏิบัติงานตามหนาที่
ปกติและเปนนักวิจัยปฏิบัติการในสถานท่ีทํางานของตนเอง ในขณะที่บุคคลภายนอกมีบทบาทเปน
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ผูเชี่ยวชาญ หรือผูใหคําปรึกษาทางวิชาการใหกับบุคคลภายใน และเปนนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เชนเดียวกับบุคคลภายใน นักวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้งที่เปนบุคคลภายในและบุคคลภายนอกจะตองปรับ
บทบาทของตนเองใหมีดุลยภาพทางแนวความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติอยูเสมอในแตละ
สภาวการณ นอกจากนี้จะตองสรางความเสมอภาคทางความคิดเห็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
กิจกรรมการวิจัย เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางความคิดหรือความสับสนระหวางบทบาท
เหลานั้นในขณะปฏิบัติงานวิจัย 
 วีระยุทธ  ชาตะกาญจน (2557, หนา 133-134) ไดสรุปลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการไดมีการพัฒนาขึ้นมาจากฐานคติความเชื่อ (Assumption) สําคัญที่วา 
การสรางสรรคและการใชความรูเชิงปฏิบัติการ (Action or practical knowledge) สําหรับการแกไข
ปญหาหรือการพัฒนาใด ๆ ในองคกร ชุมชน หรือสังคมหนึ่ง ๆ จะตองตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐานของ
ความเปนประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความสันติสุข และความสอดคลองกลมกลืนกับบริบททางดาน
วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รวมทั้งอยูใตบรรยากาศของความเอ้ืออาทร หรือเปนแบบ
กัลยาณมิตรที่นักวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการวิจัยมีการเรียนรูรวมกัน รวมทั้งยอมรับฟง
ความคิดเห็นและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปนผลผลิตอันเกิดจากความรวมมือ
รวมใจระหวางนักวิจัยกับผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) โดยผูปฏิบัติงานซ่ึง
มีความใกลชิดกับปญหาไดเกิดความรูสึกในการเปนเจาของความรู จึงเปนปจจัยผลักดันสําคัญตอ
แนวโนมการนําความรูนั้น ๆ ไปใชประโยชนในการแกปญหา หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด  ๆ ใน
องคกร ชุมชน หรือสังคมใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป   
 จากที่กลาวมาสามารถสรุปลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาเปนการวิจัย
แบบมีสวนรวม มุงเนนการมีสวนรวมในงานวิจัย รวมท้ังการยอมรับฟงความคิดเห็นและใหเกียรติซึ่ง
กันและกัน ความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปนผลผลิตอันเกิดจากความรวมมือรวมใจระหวางนักวิจัยกับผูมี
สวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เนนการปฏิบัติการ ใชการวิเคราะหวิจารณเชิงวิพากษใน  
การดําเนินการปรับแผนปฏิบัติการในการแกปญหาหรือพัฒนาของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ใชวงจร 
การปฏิบัติการในการดําเนินการ สําหรับการเสนอผลการวิจัยใชรูปแบบที่เรียบงาย  
 
 2.3.3 กระบวนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนามาจากฐานคติความเชื่อที่เนนบูรณาการเชื่อมโยง
ความรูหรือทฤษฎีเชิงปฏิบัติการท่ีไดจากการทําวิจัยกับการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในสถานท่ี
ปฏิบัติงานผสมผสานเขาดวยกัน โดยอาศัยการสะทอนความคิดใครครวญไปมาในเชิงวิพากษผล  
การปฏิบัติงานที่ไดลงมือกระทําตามแผนการที่วางไววาสามารถแกไขปญหาไดสําเร็จหรือไม อยางไร 
รวมทั้งมีปจจัยเกื้อหนุนและขัดขวางความสําเร็จในการแกปญหามีอะไรบาง และจะตองดําเนินการ
อยางไร จึงจะประสบผลสําเร็จ ดังนั้นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงประกอบดวยขั้นตอน  
การดําเนินงานวิจัยที่มีลักษณะเปนวงจรตอเนื่องกันไป (Spiral of steps) ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึง
กระบวนการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการไวดังนี้ 
 Kemmis & McTaggart (1988, p. 11) ไดกลาวไววา กระบวนการดําเนินงานวจิัยเชงิปฏิบัติการ 
ประกอบดวยกิจกรรมการวิจัยที่สําคัญ 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การวางแผนเพ่ือไปสูการเปลี่ยนแปลง 
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ที่ดีข้ึน (Planning) 2) การลงมือปฏิบัติการตามแผน (Action) 3) การสังเกตการณ (Observation) 
และ 4) สะทอนกลับ (Reflection) กระบวนการและผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงาน (re - planning) โดยดําเนินการเชนนี้ตอไปเร่ือย ๆ  
 Stringer (1999, p. 19) ไดแบงกระบวนการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเปน 3 ขั้น ตอนหลัก 
ไดแก 1) การพินิจพิเคราะห (มอง) 2) การคิดวิเคราะห (คิด) และ 3) การปฏิบัติการ (ปฏิบัติ ) 
กิจกรรมหลักทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนวัฏจักรซ้ํากันหลายรอบ (Recycling set of 
activities) การดําเนินกิจกรรมการวิจัยในขั้นตอนแรกมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือชวยใหบุคคลทุกฝายที่มี
สวนรวมในกระบวนการวิจัยไดเขาใจสภาพปญหา ปจจัยสนับสนุนและปจจัยท่ีเปนอุปสรรค การปรับปรุงแกไข
ปญหาและบริบทอ่ืน ๆ ที่แวดลอมปญหาที่ตองการแกไขอยางถองแทและชัดเจน เพ่ือที่จะไดคิดหา
หนทางที่จะนําไปสูการบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวนี้ นักวิจัยที่เปนบุคคลภายนอกจะเปนผูคอยให  
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทําการวิจัย บุคคลภายในองคกรหรือชุมชนทําหนาที่
นิยามปญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนพรรณนารายละเอียดเกี่ยวกับบริบทแวดลอมองคกรหรือชุมชนและ
สภาวการณเงื่อนไขที่เก่ียวของกับปญหา นอกจากน้ียังรวมมือกันเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับปญหาและบริบทแวดลอม โดยใชวิธีการสังเกตการณ สัมภาษณ หรือการศึกษาเอกสาร สวนการดําเนิน 
กิจกรรมในข้ันตอนท่ี 2 ไดแก การตีความและวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดจากขั้นตอนแรก โดย
มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความชัดเจนและขยายความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ตองการแกไขมาก
ยิ่งข้ึน รวมทั้งการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานในขั้นตอนท่ี 3 ซึ่งมี
จุดมุงหมายเพ่ือลงมือปฏิบัติการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปตามที่ไดคิดวิเคราะหไว โดยมี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกลยุทธสําคัญเพ่ือการระบุความสําเร็จของการแกไขปญหาวาอยูใน
ระดับใด มีประเด็นใดบางที่จะตองทําการแกไขในวงจรรอบตอไป 
 Coghlan & Brannick (2001, p. 19) ไดแบงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนขั้นตอน
เบื้องตน 1 ขั้นตอน คือการทําความเขาใจบริบทของปญหาที่ตองการแกไขและการกําหนดจุดมุงหมาย
การปฏิบัติการ และมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การวินิจฉัย (Diagnosing) 2) การวางแผน
ปฏิบัติการ (Planning) 3) การลงมือปฏิบัติการ (Taking action) และ 4) การประเมินผลการปฏิบัติการ  
(Evaluation action) กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก เริ่มตนจาก 
การวินิจฉัยสภาวการณของปญหาที่จําเปนตองแกไข รวมทั้งการระบุกรอบแนวคิดทฤษฎีและหลักการ
พ้ืนฐานสําหรับใชรองรับการปฏิบัติงาน จากนั้นจึงทําการวางแผนปฏิบัติการตามจุดมุงหมายของ  
การแกปญหาหรือโครงการพัฒนาที่กําหนดไว โดยอาศัยขอมูลจากผลการวินิจฉัยในข้ันตอนแรก และ
ความรวมมือรวมใจของบุคลากรฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมิน แลวจึงลงมือปฏิบัติงานทั้งที่
เกิดขึ้นโดยตั้งใจและไมตั้งใจ เพ่ือตรวจสอบดูความถูกตองและความเหมาะสมของการวินิจฉัย 
และการปฏิบัติการตามแผน สารสนเทศที่ไดจากการประเมินผลในข้ันตอนน้ีจะนําไปสูการดําเนินงาน
วิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรรอบตอไป 
 องอาจ  นัยพัฒน (2548, หนา 346) ไดสรุปกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปน
ขั้นตอนยอย ๆ 10 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
  1. ระบุแนวคิดและนิยามปญหาอยางชัดเจน 
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  2. รวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของเพ่ืออธิบายขอเท็จจริงของสภาวการณที่เปนปญหา 
ซึ่งตองไดรับการแกไขปรับปรุง หรือพัฒนา 
  3. วางแผนเพื่อกําหนดยุทธวิธีปฏิบัติการแกไขปญหา 
  4. นํายุทธวิธีปฏิบัติที่วางไวไปลงมือปฏิบัติจริง 
  5. สังเกตการณ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธวิธีปฏิบัติที่ได
ลงมือกระทําไปแลว 
  6. สะทอนกลับผลของการนํายุทธวิธีปฏิบัติที่ไดลงมือปฏิบัติแลวโดยอาศัยการคิดใน  
เชิงวิพากษดวยทัศนะอันหลากหลายจากนักวิจัยเชิงปฏิบัติการและผูมีสวนรวมในการวิจัย บนพ้ืนฐาน
ของขอมูลหลักฐานรองรอยตาง ๆ ที่ไดรับจากข้ันตอนที่ 5 
  7. ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธวิธีปฏิบัติการแกไขปญหา 
  8. นําแผนยุทธวิธีปฏิบัติที่ปรับแลวไปลงมือปฏิบัติจริง 
  9. สะทอนกลับผลของการนํายุทธวิธีปฏิบัติที่ปรับและลงมือปฏิบัติแลว 
  10. ดําเนินการเชนนี้ไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งนักวิจัยเชิงปฏิบัติการและผูมีสวนรวมในการวิจัย 
มีความเห็นรวมกันอยางสอดคลองวาสถานการณที่เปนปญหาน้ันไดรับการปรับปรุงแกไขจนอยูใน
ระดับท่ีพอใจ ภายใตขอจํากัดทางดานเวลาและทรัพยากรของการวิจัย 
 จากแนวคิดที่เกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการดังกลาวขางตน 
เมื่อนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา 
สามารถสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้ 
 1. การสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ รวมกัน 
 2. การศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนดจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนา 
ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาสภาพปญหาหรือประเด็นที่ควรจะไดรับการพัฒนา  แลวจึงนําสภาพปญหา
หรือสิ่งที่จะพัฒนาไปปรึกษากับกลุมเพ่ือพิจารณารวมกันการวางแผนเพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือพัฒนา 
 3. นําแผนงานไปปรึกษากับกลุมเพ่ือวิเคราะหจุดเดน จุดดอย รวมท้ังคําแนะนําเพ่ือนําไป
ปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
 4. การปรับปรุงแกไข โดยนําขอเสนอแนะท่ีไดจากกลุมตามขั้นตอนที่ 5 ไปปรับปรุงแกไข
แผนงาน 
 5. การปฏิบัติงานตามแผนงาน  
 6. การประเมินผล เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางดําเนินการ และภายหลังการดําเนินการ 
ตามแผน 
 7. หลังจากท่ีทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด หากผลการประเมินไม
สามารถแกปญหาหรือพัฒนางานไดตามวัตถุประสงค ตองกลับไปดําเนินการตั้งแตขั้นตอนท่ี 2 ใหม  
จนกวาการดําเนินการจะบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
 2.3.4 หลักการสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
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 การวิจัยนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action 
research) จากผลการศึกษาของ วิโรจน  สารรัตนะ (2556, หนา 47- 48) ที่กลาวถึงการจําแนก
ระดับการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Carr and Kemmis (1992) ออกเปน 3 ระดับ คือ 
  1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มีแนวคิดที่
สําคัญ คือ ผูวิจัยทําตัวเปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอก (Outside expert) ที่นําแนวคิด แผนงาน หรือ
โครงการท่ีคิดหรือจัดทําขึ้นไปใหผูรวมวิจัยเปนผูปฏิบัติ  
  2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) มีแนวคิดที่สําคัญ 
คือ ผูวิจัยมีสวนรวมกับผูรวมวิจัยมากขึ้น ไมนําเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปใหปฏิบัติ
ตามแบบแรก แตจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น และกํากับใหมีการรวมกันคิด 
ปฏิบัติ สังเกตผลและสะทอนผล 
  3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) มีแนวคิดที่
สําคัญ คือ ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผูรวมวิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ (Collaboration)  
ที่ทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล
และสะทอนผลจากทัศนะของ Carr and Kemmis ดังกลาว วิโรจน สารรัตนะ ใหขอสังเกตวา  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค เปนการปฏิบัติแบบบนลงลาง (Top-down) ที่ผูรวมวิจัยมีลักษณะ
เปนผูถูกกระทําหรือเปนผูตาม (Passive/ follower) เปนรูปแบบท่ีมีความเปนอํานาจนิยม 
เปรียบเทียบไดกับการบริหารท่ีใชแนวคิดของทฤษฎี X หรือทฤษฎี Immaturity organization หรือ
ทฤษฎี system 1 เปนตน หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผูนํา ก็เปรียบเทียบไดกับการใชภาวะ
ผูนําแบบยึดผูบริหารเปนศูนยกลาง (Boss centered) แบบกํากับ (Telling) แบบชี้นํา (Directing) 
แบบควบคุม (Control) หรือแบบมุงงาน (Job centered) เปนตน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ 
เปนรูปแบบลางขึ้นบน (Bottom-up) ที่ทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัย ตางมีความเทาเทียมกันทั้งในการ
แสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเปนประชาธิปไตยสูง ตางฝายตางแสดงบทบาทในการ
เปนผูกระทําหรือเปนผูนํา (Active/leader) ซึ่งหากนําไป เปรียบเทียบกับการใชทฤษฎีเพ่ือ 
การบริหาร ก็เปรียบเทียบไดกับการใชทฤษฎี Y หรือทฤษฎี Maturity organization หรือทฤษฎี 
System หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผูนํา ก็เปรียบเทียบไดกับการใชภาวะผูนําแบบยึด  
ผูปฏิบัติเปนศูนยกลาง (Practitioner centered) แบบมีสวนรวม (Participating) แบบมอบอํานาจ 
(Delegating) แบบเปนเพื่อนรวมงาน (Colleague) หรือแบบมุงคน (Employee centered) เปนตน 
เพ่ือใหการเรียกชื่อของ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ สอดคลองกับชื่อที่นิยมเรียกกันทั่วไป คือ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) หรือที่นิยมเรียกกันยอ ๆ 
วา พาร (PAR) อันเปนการนําเอาอักษรตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษมาเขียน ในเน้ือหาท่ีจะกลาวถึงตอ 
ๆ ไป จะเรียกชื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแทน 
สําหรับ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติมีลักษณะปนกันระหวางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม อยูกึ่งกลางของเสนตอเนื่อง (Continuum) ดังแสดงใน
แผนภูมทิี่ 2.1 
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แผนภูมิที่ 2.1 การจําแนกระดับของการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ ตามทัศนะของ 

Carr and Kemmis 

 ที่มา. วิโรจน  สารรัตนะ (2556, หนา 48) 

 การจําแนกระดับของการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ ตามทัศนะของ Carr and Kemmis 
สําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนเทคนิคการวิจัยที่เปลี่ยนรูปแบบไป จากแบบบน  
ลงลาง (Top - down) เปนแบบลางขึ้นบน (Bottom - up) ที่ผูถูกวิจัยไดเปลี่ยนบทบาทจากการเปน
ผูถูกกระทํา (Passive) เปนผูกระทํา (Active) หรือผูรวมกระทํา (Participant) หรือเปล่ียนวิธีการวิจัย
จากพวกเขา (On them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By them and for them) 
กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในการวิจัยทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจาก
การปฏิบัตินั้น นอกจากนั้น บทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูรูดีจาก
ภายนอก (Outside expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมี
จุดมุงหมายเพียงเพ่ือทําความเขาใจ หรือเพ่ือความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น แตจะตอง
มีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิด “การเปล่ียนแปลง” ไปในทิศทางท่ีพึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปน
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทําจากบทบาทการมีสวนรวมในทุก
ขั้นตอนในทางปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนทั้งการทําวิจัย การบริหาร การพัฒนา 
และการทํางานเพ่ือการแกปญหาในเวลาเดียวกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะรวมกันวิเคราะห
สภาพการณที่ตองการเปล่ียนแปลง  จากนั้นจึงกําหนดแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพท่ี 
พึงประสงค มีการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคนั้นแลวนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
ในชวงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุง
แกไข และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แลวมีขอมูล
ยอนกลับ จากลักษณะดังกลาว จึงมีขอสังเกตวา วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมี

เสนตอเนื่อง (continuum) 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 

แบบเทคนิค 

 ผูวิจยัทําตัวเปนผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ที่นาํแนวคิด นําแผนงาน 
หรือนําโครงการ ที่ตนเองคิดหรือจัดทํา
ขึ้น ไปใหผูรวมวิจยัเปนผูปฏบิัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 

แบบปฏบิัต ิ

ผูวิจัยมีสวนรวมมากข้ึน ไมนําเอาแนวคิด 
แผนงาน หรือโครงการของตนไปให
ปฏิบัติตามแบบแรก แตจะทาํหนาที่เปน
ที่ปรึกษา เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น และ
กํากับใหมกีารรวมกันคิด ปฏบิัติ สังเกต
ผลและสะทอนผล 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 

แบบมีสวนรวม 

ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจยักับผูรวมวิจยั ใน
ลักษณะเปนความรวมมอืกัน ที่ทั้งผูวจิัยและ
ผูรวมวิจัยตางมีสถานะที่เทาเทียมกันในการ
รวมกันคิด ปฏบิัติ สังเกตผล และสะทอนผล 
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ความคลายคลึงกับวงจรทั่วไปเ ก่ียวกับการบริหาร/การพัฒนา/การทํางานแบบมีสวนรวม  
ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ 4 ขั้นตอนคือ  
 1. การวางแผนรวม (Shared planning)  
 2. การนําแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared acting/ implementing)  
 3. การติดตามผลรวม (Shared observing/monitoring/ evaluating)  
 4. การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared reflecting/feedback) เพ่ือเขาสูวงจรการ 
ดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ อีก ดังแผนภูมทิี่ 2.2 
 

 
แผนภูมิที่ 2.2 วงจรท่ัวไปเก่ียวกับการบริหาร/การพัฒนา/การทํางานแบบมีสวนรวม 

ที่มา. วิโรจน  สารรัตนะ (2556, หนา 50) 

 วิโรจน สารรัตนะ ไดศึกษาแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (Participatory  
Technology Development : PTD) เปนบทความแปลโดย วาทิต จันทสุริยะวงศ และแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย กาญจนา แกวเทพ แลวมีขอสังเกตวา ทั้ง
สองแนวคิดมีหลักการคลายคลึงกับหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมอยูมาก ซึ่งหาก
ศึกษาแนวคิดใหดี สามารถนําแนวคิดเหลานั้นมาใชกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดหลาย
แนวคิด ดังนี้ 
 1. แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม กลาวถึงกลยุทธที่เนนในเรื่องการชวยเราให
เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุงชักนําใหการพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหมู
ประชาชนเองโดยอาศัยกระบวนการจัดระเบียบชุมชน (อาจเปนเมืองหรือชนบท) บนพ้ืนฐานความเชื่อ
ที่วา เทคโนโลยีจะตองมีวิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจดวยตัวของประชาชนเอง
วาเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของพวกเขาอยางแทจริงแนวคิดของ
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม มีจุดมุงหมายที่จะยกระดับจิตสํานึกแหงการวิเคราะหวิจารณของ
ชุมชนตอเทคนิควิทยาการใด ๆ ที่ดํารงอยู วามีความเหมาะสมสอดคลองกับพวกเขาหรือไม มีพลัง
ความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดคนดัดแปลงเทคโนโลยีไดดวยตัวเองอยางไร  โดยอาศัยกระบวนการ
ทดลอง 4 ประการดังนี้ คือ 1) พยายามดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู ซึ่งไมคอยเหมาะสมสอดคลอง ให
กลายเปนส่ิงที่เหมาะสมใชการไดจริง (หรือทําใหกะทัดรัดลง) 2) พิทักษเทคโนโลยีดั้งเดิมของทองถิ่น 

การวางแผนรวม 

การนําแผนสูการปฏิบัตริวม  การติดตามผลรวม 

การมีขอมูลยอนกลับรวม 
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คิดคนและปรับปรุงใหกาวหนายิ่งขึ้น 3) ทดสอบเทคโนโลยีที่ไดชื่อวามีความเหมาะสมสําหรับที่อ่ืน ๆ 
มาแลว ทั้งนี้จะไดวัดคุณประโยชนวามีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม 4) ใชการประชุมถกเถียง
ความรูทางดานเทคนิค ใหการขยายความคิด และเพ่ิมพูนจิตสํานึกแหงการวิเคราะหวิจารณ  
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม จะทําใหชุมชนพ่ึงตนเองไดมากขึ้น ลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกลง กอใหเกิดความริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนาและดัดแปลง ใหเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้น 
โดยอาจขจัดแบบท่ีไมเขาทาทั้งหลายใหหมดไป ซึ่งแบบที่ไมเขาทานั้น บางครั้งก็อาจเปนเทคโนโลยี
ดั้งเดิมของชุมชนเองหรือที่นําเขามาจากท่ีอ่ืน สําหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมนี้ 
ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงชี้ปญหาและวิเคราะหปญหา 
2) ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแกปญหาที่ชุมชนรับรูหรือคิดไดทั้งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและ
แนะนําเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่พอเปนไปไดสําหรับการแกปญหามาใหลองเปรียบเทียบดูดวย แมอาจจะ
ไมใชเทคโนโลยีที่มาจากประสบการณของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุนใหเกิดการทดลองใน
แนวการแกปญหาที่ชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอํานวยความสะดวกใหกับกระบวนการทดลอง 
5) ขั้นตอนทําการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหมสําหรับการนําเทคโนโลยีไปใชงานจริง ๆ (โดย
เริ่มจากข้ันตอนท่ี 2 มาตามลําดับ แตถาการทดลองปรากฏผลออกมาวาเทคโนโลยีประเภทน้ัน ๆ ใช
การไมได ก็ใหกลับไปเร่ิมตนใหมที่ขั้นตอนท่ี 1 หรือ 2 แลวแตกรณี) การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวน
รวมนั้น นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรืออ่ืน ๆ ) จะตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตอง
ผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองทํางานดวยอยางเต็มท่ี เพ่ือทําความคุนเคย จนมีฐานะ
เปนสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะตองคอยดูดซับกับชุมชน ไมวาจะเปนวัฒนธรรม  ลักษณะนิสัย  
ความตองการ ความใฝฝนทะเยอทะยาน ตลอดจนปญหาตาง ๆ ของชุมชน และรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะตองทําใหกับชุมชนนั้น ในแตละขั้นตอนน้ัน นักพัฒนามีบทบาท 
ดังนี้คือ  
 ขั้นตอนท่ี 1 คือ การแจกแจงช้ีปญหานั้นนักพัฒนาตองเก็บรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาหลัก ๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู เปนปญหาที่สามารถนําเทคโนโลยีมาแกไขได โดยประเด็นปญหาตาง 
ๆ เหลานั้นจะถูกนํามาแจกแจงเพ่ือเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดที่เห็นวามีผลกระทบตอคนสวน
ใหญในชุมชนก็จะถือเปนประเด็นปญหาสําคัญ จากนั้นคอยคนหาประเด็นปญหาสําคัญรองลงไป  
 ขั้นตอนท่ี 2 นักพัฒนาตองพยายามรวบรวมแนวทางการแกปญหาที่เปนไปไดทั้งหมดเทาที่
ผูคนในชุมชนไดสืบทอดหรือรับรูกันมา ซึ่งอาจไดมาจากการสนทนาในวงเล็ก โดยใหโอกาสแกชุมชนท่ี
จะเสนอแนวทางการแกปญหาน้ันดวยตนเองอยางเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน  ๆ  
ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบ
งาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบน้ันแบบน้ีเทานั้นที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน  จะปลอยใหชุมชนคิด
เปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ใหมากกวานั้น 
จนกวาจะมีการถามไถเพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เมื่อเสนอขอมูล
เปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับ
ตนเองมากที่สุดมาชุดหน่ึง  
 ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาตองกระตุนใหมีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือกที่ชุมชนเลือกนั้น 
โดยพยายามชักจูงชาวบานที่ใหความสนใจมาพบปะหารือกันอยางเปนการเปนงาน เพ่ือรวมกัน
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วางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบงงานความรับผิดชอบกันออกไป เพ่ือใหการทดลอง
ปรากฏผลในชวงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาตองคอยอํานวยความสะดวกใหกับชุมชนตามข้ันตอน
ตอไป 
 ขั้นตอนท่ี 4 นักพัฒนาตองพยายามทําใหการทดลองดําเนินไปอยางถูกตองตามหลักการท่ี
รวมกันวางไว แตพยายามหลีกเล่ียงการใหความชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป 
ตราบใดที่การทดลองดําเนินตอไปได นักพัฒนาคอยใหกําลังใจและกระตุนใหเกิดการประดิษฐคิดคนที่
สอดคลองและปฏิบัติไดจริง ขณะเดียวกันก็บันทึกผลทั้งหมดไวใหเปนระบบประมวลผลข้ึนมาอยาง
งาย ๆ เพ่ือใหทุกคนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหหาปญหาในประเด็นตาง ๆ อันจะนําไปสู
ขั้นตอนตอไป 
 ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแลวจะถือเกณฑดานความคุมคาจากการลงทุนเปน
หลักวาแนวทางใดใชทุนนอยกวา แตใหประโยชนมากกวาและคุมคากวา เชน การขุดบอเลี้ยงปลา
ขนาดเล็กใหรายไดดีกวาบอปลาขนาดใหญที่ทําดวยอิฐโบกซีเมนตเมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแลว 
เปนตน เมื่อการทดลองประสบผลสําเร็จ และชาวบานมีความพรอมและตัดสินใจที่จะนําไปใชจริง  
ก็จําเปนตองอาศัยการวางแผนใหมอยางรอบคอบ 
 ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยดี ในระหวางการดําเนินงานก็สงเสริมใหมี
การประชุมถกเถียงกันอยูเปนระยะ ๆ เพ่ือทําใหเทคโนโลยีที่นําไปใชนั้นไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นไปอีก 
จะเปนประโยชนตอชุมชน ปองกันไมใหเกิดการผูกขาดโดยคนกลุมนอยการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมี
สวนรวม มีขอควรคํานึงถึงดังตอไปน้ี คือ  
 1) ปจจัยดานการสะทอนกลับของปญหาจากการดําเนินงาน (Action-reflection) ซึ่งจัด
ในรูปของการถกเถียงอภิปรายกันเปนวาระพิเศษหลังจากการดําเนินงานในขั้นตอนหน่ึง ๆ เสร็จสิ้นลง 
กิจกรรมน้ีจะชวยพัฒนาความสามารถของชุมชนใหเกิดความคิดรวบยอด รูจักกฎเกณฑทางทฤษฎีจาก
กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดดําเนินกันมา กอใหเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณดานตาง ๆ ดวยเหตุดวย
ผล ไดมีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่อยูในใจของแตละคน ไมวาจะเปนทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว 
รวมทั้งความรับรูที่อาจเพ่ิมพูนขึ้นหรือชะงักงันจนตองเก็บไปไตรตรองในใจ ตลอดจนการมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นสนับสนุนคลอยตามกันหรือขัดแยงกัน สิ่งตาง  ๆ เหลานี้จะทําใหชุมชนเขาใจถึง
ภาวะแหงการรวมพลังทํางานของกลุม เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน สิ่งใดที่ควรคัดคาน 
การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลังการดําเนินกิจกรรมหน่ึง ๆ จะชวยพัฒนาทัศนคติและคานิยม
ของชุมชนในดานความเชื่อม่ันในตนเองใหสูงขึ้น ชวยลดความคิดที่จะหวังพ่ึงพาจากภายนอกให
นอยลง ประสบการณที่เกิดขึ้น จะเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูถึงเครื่องมือที่จะนํามาใชแกปญหาใด ๆ 
กอใหเกิดพลังแหงความสามารถท่ีจะแกปญหาไดดวยตนเอง  
 2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจไดผลสรุปวา เทคโนโลยีที่มีอยูเดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม เทคโนโลยีที่นําเขามาจากที่อ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม แลวแตกรณี ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลทําใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิก
ไปในท่ีสุด หากเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยางกวางขวางเรื่อยไป 
นั่นคือ ถายิ่งทําใหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นไดมากเทาใด ก็จะทําใหเทคโนโลยีที่ไม
เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเทานั้น  
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 3) บทบาทของนักพัฒนามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ถาหากนักพัฒนานั้นตกอยูภายใต 
การครอบงําของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใชผลประโยชนของชนชั้นนํา ซึ่งมีลักษณะยัดเยียด 
ครอบงํา และการใหบริการทางความรูตอชุมชนมากกวาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเสมอภาค
กัน อาจจะนําไปสูการเผยแพรเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมออกไปโดยไมตั้งใจได  เพราะชาวบานมี
แนวโนมที่จะเชื่อฟงนักพัฒนาเปนทุนเดิมอยูแลว ดังนั้น นักพัฒนาจะตองทําตัวใหมีบทบาทเปน 
"ตัวกระตุน" ใหเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลง ชวยขจัดลดทอนอุปสรรคในการดําเนินงานของชุมชน 
และหนุนชวยทางความคิดสรางสรรคที่มีความเปนไปไดตาง  ๆ ในการมีสวนรวมกับชาวบานนั้น 
นักพัฒนาจะตองใหความสนใจตอการตัดสินใจของชุมชนวา เปนการตัดสินใจตามความรูสึกของ
อารมณหรือไม เพราะบอยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนตองการน้ันเปนเพียงสิ่งที่ตองการตามความรูสึกเทาน้ัน 
(Felt need) มิใชสิ่งที่ตองการที่แทจริง (Real need) ดังนั้นนักพัฒนาจะตองคอยกระตุนใหชุมชน
รวมกันขบคิดอยูเสมอวา ปญหาที่แทจริงคืออะไร อยากไดอะไร 
 2. แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ใหแนวคิดที่นาสนใจวา “จะไมนําเสนอวาเรา
คือคําตอบทุกอยางในการแกปญหาของการพัฒนา” หรือ “เราคือถนนเสนเดียวที่ตัดตรงไปสู
เปาหมายแหงความสําเร็จในการพัฒนา” จากแนวคิดดังกลาว ทําใหกรอบความคิดและความเชื่อ
พ้ืนฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป คือ เดิมเมื่อนักพัฒนาเขาไปในหมูบาน สิ่งที่
นักพัฒนามีอยูในสมองคือ หมูบานที่เรากําลังเขาไปกําลังมีปญหา ไมวาจะเปนปญหาความยากจน 
ขาดขาว มีหนี้สิน ความเจ็บปวย แลวก็จะมีคําถามวา ชาวบานมีปญหาอะไร แลวก็จะเสนอวิธีการและ
รูปแบบการแกปญหาให เชน หากขาดขาวก็เสนอใหตั้งธนาคารขาว เปนตน ก็จะเปล่ียนไปเปนการตั้ง
คําถามวาหมูบานมีปญหาอะไร เคยแกปญหานั้นอยางไร มีเงื่อนไขหรือเพราะเหตุใดจึงทําใหไม
สามารถแกปญหานั้นไดอยางเต็มที่ ชาวบานมีอะไรอยูบางแลวในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู และจะเอา
มาใชประโยชนไดอยางไร  
 หากเปรียบเทียบกันแลว แนวคิดเดิมดูเหมือนจะเชื่อวาชาวบานมีแตดานที่เปนปญหา
เทานั้น สวนดานที่เปนวิธีแกปญหานั้นวางเปลา ตองนําเอาจากขางนอกเขาไป สวนแนวคิดใหมนั้นเชื่อ
วาในวัฒนธรรมชุมชนน้ันไมวางเปลา ในนั้นบรรจุดวยพลังความสามารถ  พลังภูมิปญญา พลัง
สรางสรรคท่ีจะแกปญหาชุมชนดูแผนภูมิที่ 2.3 
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เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม ตามทัศนะของกาญจนา แกวเทพ 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 2.3 เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม ตามทัศนะ
ของกาญจนา แกวเทพ 

ที่มา. วิโรจน  สารรัตนะ (2556, หนา 54) 
 

 การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนตองคํานึงถึงการพัฒนาจากลางขึ้นบน (Bottom -
up) ซึ่งเปนที่ตรงขามกับการพัฒนาแบบบนลงลาง (Top - down) แตลักษณะการพัฒนาแบบลางขึ้น
บนนั้นมีหลายมิติ คือ มิติแรก เริ่มดวยความตองการวาจะพัฒนาอะไรน้ัน จะตองถูกกําหนดมาจาก
ฝายของชาวบานเอง โดยที่นักพัฒนาไมจําเปนตองเตรียมเอาไวลวงหนาวา ทุกหมูบานจะตองมีปญหา
ทางเศรษฐกิจ ตองทําธนาคารขาวหรือธนาคารปุย หากหมูบานใดมีความสนใจที่จะรวมกลุมกันเพ่ือรื้อ
ฟนธรรมเนียมประเพณีของตนก็ตองเริ่มตนจากความตองการอันนั้นเพราะลําดับความตองการบงบอก
ถึงระดับความสําคัญของสิ่งที่ชาวบานปรารถนาอยางแทจริง ซึ่งอาจไมใชเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได 
มิติที่สอง การกําหนดรูปแบบวิธีการในการตอบสนองความตองการหรือวิธีการแกปญหา จําเปนตอง
ใชวิธีการของชาวบานดวยกันจากคําถามท่ีวาแตกอนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปญหานั้น
อยางไรบาง ถือวาความรูในการแกปญหาดังกลาวเปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะตอง
ไมโยนทิ้งไป มิติที่สาม หลังจากรับรูความตองการของชาวบานและไดศึกษาสํารวจวิธีการแกปญหาที่
เคยมีอยูในวัฒนธรรมชุมชนแลว ในขั้นตอนการวางแผนเพ่ือแกปญหาจะตองใชวัฒนธรรมชุมชน
นั้นเอง เปนตัวตั้งเปนจุดเริ่มตน โดยอาจจะประสานกับความรูที่นําไปจากภายนอก เชน แมวาจะ
จําเปนตองทําธนาคารขาว ก็ตองทํา แตธนาคารขาวในแตละชุมชนอาจไมเหมือนกัน ตามวัฒนธรรม
ชุมชนแตละแหงนั้น เปนตน 
 การนําแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม 
และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน มากลาวถึงขางตนนี้ ทําใหเกิดภาพความเขาใจในเรื่อง
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสมข้ึน โดยเฉพาะการวิจัยในหนวยงานทางการศึกษา ซึ่งผูวิจัยอาจนึกภาพของชาวบาน
และชุมชนเปนภาพของคณะครูอาจารย และโรงเรียนแทนโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปรียบเทียบแนวคิด

แบบเดิม    แบบใหม 
      (แบบบนลงลาง)  (แบบลางขึ้นบน) 
 

 
 
 
ภายในชุมชนน้ีวางเปลา      ภายในชุมชนน้ีไมวางเปลา 
สํารวจพบวาชุมชนมีปญหา      มีศักยภาพและพลังสรางสรรค
นักพัฒนาเทวิธีการแกปญหา     ในการแกปญหาอยูแลว 
นักพัฒนาจากภายนอกลงไปเลย      
เริ่มทํางานตอจากที่เขามีอยู 
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เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหมตามทัศนะของ กาญจนา แกวเทพ กับการแบงระดับ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเปนสามระดับในลักษณะที่เปนเสนตอเนื่อง (continuum) ดังกลาว
ขางตนนั้น อาจนํามาเปรียบเทียบไดถึงความคลายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับ
แนวคิดการพัฒนาแบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม 
โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยูก่ึงกลาง ดังแผนภูมทิี ่2.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
นอกจากการวิเคราะหเปรียบเทียบการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับแนวคิดการพัฒนาสองแนวคิดดังกลาว 

 
 
  

ที่มา วิโรจน สารรัตนะ (2556, หนา 55) 
แผนภูมิที่ 2.4 เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหมกับการวิจัย

เชิงปฏิบัติการสามระดับ 

ที่มา. วิโรจน  สารรัตนะ (2556, หนา 55) 
 
 นอกจากน้ีวิโรจน สารรัตนะ ยังไดสังเคราะหหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัย 
จากผลงานของ McTaggart (1991) ; Webb (1991) ; Kemmis and McTaggart (1992) ; Zuber- 

 Skerritt (1992) ; Arhar, Holly, & Kasten (2001) ; McMillan and Wergin, (2002) ; 
Mills (2007) ; Coghlan and Brannick (2007) ; James, Milenkiewicz and Bucknam, (2008)  
เปนตน ไดขอสรุปเปนหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูวิจัย  
10 ประการ ไวสําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 
 10 หลักการ มีดังนี้ 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปล่ียนแปลง  
4) มุงใหเกิดการกระทําเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษ
และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายใน

แบบเดิม   แบบใหม 
     (แบบบนลงลาง)  (แบบลางขึ้นบน) 

 

ภายในชุมชนน้ีวางเปลา      ภายในชุมชนน้ีไมวางเปลา มี 
สํารวจพบวาชุมชนมีปญหา      ศักยภาพและพลังสรางสรรคใน 
นักพัฒนาเทวิธีการแกปญหา     การแกปญหาอยูแลว นักพัฒนา
จากภายนอกลงไปเลย      เริ่มทํางานตอจากที่เขามีอยู 

เสนตอเน่ือง (continuum) 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
แบบเทคนิค 

ผูวิจัยทําตัวเปนผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ที่นาํแนวคิด นําแผนงาน
หรือนําโครงการ ที่ตนเองคิดหรือ
จัดทําข้ึน ไปใหผูรวมวิจยัเปนผู

ปฏิบัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
แบบปฏบิัต ิ

ผูวิจัยมีสวนรวมมากข้ึน ไมนําเอา
แนวคิด แผนงาน โครงการของตนไป
ใหปฏิบัติ แตจะทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษา 
เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น และกาํกับให
มีการรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผลและ

สะทอนผล 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
แบบมีสวนรวม 

ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจยันั้นกับผู
รวมวิจยั ในลักษณะเปนความรวมมือ
กัน ที่ทั้งผูวิจยัและผูรวมวิจยัตางมี

สถานะที่เทาเทียมกันในการรวมกันคิด 
ปฏิบัติ สังเกตผล และสะทอนผล 
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ชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทํา ทั้งสําเร็จและไมสําเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปน
ระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลงในการทํากิจกรรมและการปฏิบัติ 
การเปล่ียนแปลงในคําอธิบายส่ิงที่ปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบ
องคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัยเปนตน 10) นําไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 10 จรรยาบรรณ มีดังนี้ 1) ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัยเขาถึง
ขอมูลตาง ๆ ไดอยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจ
รวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือ
รวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือ
จุดมุงหมายอ่ืนตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาส
ใหผูอ่ืนใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจา
ตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต
เริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทํางานแตผูที่ไม
ประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล 
 10 บทบาทของผูวิจัย มีดังนี้ 1) เปนครู 2) เปนผูนํา 3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนักวางแผน  
5) เปนนักออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห 7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล  
10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  
 จากผลการศึกษาแนวคิดจากแหลงตาง ๆ ดังกลาว วิโรจน สารรัตนะ ไดนําขอเสนอแนวคิด
และแนวปฏิบัติเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม วาเนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการอิงกับปรัชญา
ของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical social theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of 
postmodernism) ดังนั้น การใหขอเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม นอกจากจะคํานึงถึงแนวคิดสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่กลาวถึงขางตน  
ยังจะคํานึงถึงกระบวนทัศนที่เปนรากฐานการแสวงหาความรูและความจริงตามปรัชญาหรือวิธีคิดของ
ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษและทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม คํานึงถึง 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ  
10 บทบาทของผูวิจัย รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมและแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชนดวย ในกรณีกระบวนทัศนที่เปนรากฐานการแสวงหาความรูและความจริงตาม
ปรัชญาถือวา การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมเปนวิธีการวิจัยตามกระบวนทัศนของการวิจัยภายใต
แนวคิดทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical social theory) เปนการวิจัยที่ใชวิธีวิทยาศาสตรบางสวน  
แตใชวิธีปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action approach) ระหวางผูวิจัยกับผูรวมวิจัย 
เพ่ือผูปฏิบัติแกไขปรับปรุงสภาพของตนเอง โดยมีขอสรุปลักษณะสําคัญที่นํามาใชอธิบายหรือชี้นํา
แนวการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 
 1. ปฏิเสธความคิดที่วาความรูและความจริงแยกขาดจากระบบคุณคา (Set of values) 
และตัวตนของผูแสวงหาความรูและความจริงซึ่งนัยหนึ่งก็คือการปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่
แยกตัวผูแสวงหาออกจากความรูและความจริง 
 2. เปาหมายของการแสวงหาความรูและความจริงไมใชตัวความรูและความจริงนั้น  ๆ แต
คือการนําความรูและความจริงที่ไดมาไปใชในการแกปญหาและสรางการเปลี่ยนแปลง 
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 3. เปนลักษณะของสํานักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ที่ใหความหมายของความรูวาเปน
กระบวนการแสวงหาความจริงดังนั้นจุดมุงเนนจึงไมไดอยูที่ผลลัพธแบบตายตัวแตอยูที่องคประกอบ
ตาง ๆ อาทิวิธีการปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึนในกระบวนการแสวงหาความรูและความจริง 
 4. กระบวนการแสวงหาความรูและความจริงดังกลาว เริ่มตนที่การต้ังคําถามหรือมองไปที่
ปญหาที่เกิดขึ้นแลวจึงสรางกระบวนการท่ีนําไปสูการตอบคําถามหรือแกปญหานั้น  ๆ และปญหาใน
ความหมายน้ีก็ไมใชปญหาหรือคําถามในเชิงปรัชญาหากแตเปนปญหาในเชิงการปฏิบัติ (Practical 
problem) 
 5. สิ่งที่สํานักคิดนี้ใหความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือในกระบวนการแกปญหานั้นจะเกิด
ปญหาหรือคําถามอ่ืน ๆ ขึ้น ผลลัพธของคําถามแรกก็จะเปนพ้ืนฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีสําหรับ
การตอบคําถามใหมที่เกิดขึ้น 
 6. สํานักคิดน้ีเชื่อวากระบวนการแสวงหาความรูไมไดมีเปาหมายในการแสวงหาคําตอบ
แบบเบ็ดเสร็จหากเปนกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการแกปญหาในเชิงปฏิบัติใหดียิ่งขึ้นและเพ่ือ
นําไปสูการแกปญหาในสังคมที่กําลังเปล่ียนแปลงและซับซอนยิ่งขึ้น ดังนั้นความรูภายใตวิธีคิดปฏิบัติ
นิยมจึงหมายถึงการเรียนรูเพ่ือรูอันจะนําไปสูการคิดวิธีการแกปญหาที่ดีย่ิงขึ้นและนักคิดปฏิบัตินิยมก็
ไมตัดสินสิ่งที่ตนคนพบตอคําถามหรือปญหาหนึ่ง ๆ วาถูกหรือผิดแตจะเรียกสิ่งนั้นวาความจริงชั่วขณะ 
(temporary truth) ทั้งนี้ก็เพราะเม่ือเวลาผานไปและสังคมเปล่ียนไปคําตอบท่ีเกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งก็
จะลาสมัยและไมใชคําตอบสําหรับเวลาใหมที่ตามมา 
 7. กระบวนการตอบคําถามหรือแกปญหาที่สําคัญของสํานักคิดปฏิบัตินิยมเปน
กระบวนการท่ีตั้ง อยูบนการไมเห็นพองรวมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกวา Dialectic inquiry 
หรือกระบวนการเขาถึงความรูแบบวิภาษวิธีโดยวิธีการเชนนี้เปนวิธีการที่ใหนักวิจัย 2 กลุมศึกษาในส่ิง
เดียวกันจากนั้นจึงใหทั้งสองวิจารณซึ่งกันและกันวิธีการนี้ จะทําใหทั้งสองกลุมไดมองเห็นตําแหนงแหง
ที่ในเชิงญาณวิทยา (Epistemological position) ของตนกลาวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและ
โลกทัศนที่กํากับกระบวนการแสวงหาความรูรวมทั้งมองเห็นขอจํากัดและจิตสํานึกที่ผิดพลาด  (False 
consciousness) ในวิธีการปฏิบัติของตนกระบวนการเชนนี้จึงไมมีจุดที่สิ้นสุด (Endpoint) หากแต
เปนการเรียนรูกระบวนการในการแกไขปญหาหรือแสวงหาคําตอบใหดียิ่งขึ้นไป และดวยวิธีคิดเชนนี้
เองท่ีทําใหนักคิดสํานักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเห็นวากระบวนการเขาถึงความรูนั้นไม
สามารถแยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม 
 8. ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเปนภววิทยาที่เห็นวาความรูและความจริงนั้นไมได
ไรเดียงสาแตมีลักษณะอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งหมายถึงวาความรูและความจริงไมไดปลอดจากระบบ
คุณคาที่ผูเชื่อที่วาภาวะของผูแสวงหาความรูและความจริงสงผลตอความรูและความจริงนั้น  ๆ 
แสวงหาเชื่อถือ ดังนั้น “ญาณวิทยา” ของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษจึงเปนญาณวิทยาที่ยืนอยูบนความเชื่อ 
ที่วาภาวะของผูแสวงหาความรูและความจริงสงผลตอความรูและความจริงนั้น ๆ  
 ในกรณีกระบวนทัศนที่เปนรากฐานการแสวงหาความรู/ความจริงตามปรัชญาหรือวิธีคิด
ของทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยมนั้นมีลักษณะสําคัญที่นํามาใชชี้นําแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ดังนี้ 
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 1. สิ่งที่รับรูวาเปนความรูและความจริงในโลกน้ีนั้นคือสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมาดวย
อุดมการณ (Ideology) และกระบวนการชุดหนึ่ง ๆ  
 2. ความรูที่มีลักษณะพึงประสงคคือความรูที่มีลักษณะเฉพาะทองถิ่นมีความหลากหลายใช
ในการวิเคราะหระดับจุลภาคและเปนเร่ืองเลาในขอบเขตแคบ ๆ (Little narrative) เปลี่ยนโลกทัศน
ตอความรูเสียใหม จากวิทยาศาสตรแบบกลไกของ Isaac Newton ที่เห็นวาจักรวาลมีความคงที่ โลก
ทัศนยุคใหมจะตองเปล่ียนไปในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรูอยางดีที่สุดจึงเปนความรู
แบบชั่วคราวท่ีตองปรับเปล่ียนอยูเสมอแมแตในวิทยาศาสตรธรรมชาติเองความรูในยุคหลัง  ๆ ก็ได
แสดงใหเห็นชดัวาความคิดแบบ Isaac Newton ไมใชสิ่งที่ถูกอีกตอไปแลว 
 3. หลังสมัยใหมไมไดเชื่อในเร่ืองภววิทยาซึ่งหมายถึงวาไมมีสิ่งที่เรียกวาธรรมชาติของ
ความรูและความจริงความรูและความจริงลวนเปนสิ่งประกอบสรางทางสังคมท่ีขึ้นอยูกับเวลาและ
สถานท่ี (Knowledge is subjected to space and time) และอุดมการณ (Ideology) ที่แตกตาง
หลากหลายดังนั้นภายใตวิธีคิดแบบหลังสมัยใหมนิยมนี้ จึงไมมีกระบวนทัศนอีกตอไปไมมีความรูมีแต
ความเปนจริงที่หลากหลายและสิ่งที่วิธีคิดหลังสมัยใหมกระทําเพ่ือตอบโตความรูในแบบอภิตํานาน  
(Grand narrative) แหงยุคสมัยใหมก็คือการร้ือ (Deconstruct) สิ่งเรียกวาความรูเหลานั้นออกมา
เพ่ือใหเห็นวาสิ่งเหลานั้นประกอบสราง (Construct) ดวยอุดมการณชุดใดบาง 
 จากลักษณะสําคัญของปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical social theory) 
หรือปฏิบัตินิยม (Pragmatism) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of postmodernism) ดังกลาว 
มีความสอดคลองกับ 10 หลักการ10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูวิจัย ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีสวนรวมดังกลาวขางตน นอกจากน้ันยังสอดคลองกับแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีสวนรวมที่กลาววา เปนเทคนิคการวิจัยที่เปลี่ยนรูปแบบไป จากแบบบนลงลางเปนแบบลางขึ้นบน  
ผูถูกวิจัยไดเปลี่ยนบทบาทจากผูถูกกระทําเปนผูกระทํา หรือผูรวมกระทํา หรือเปล่ียนวิธีการวิจัยจาก
พวกเขาเปนการวิจัยโดยพวกเขา โดยผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในการวิจัยทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ  
ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากน้ัน การวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพ่ือทําความเขาใจ 
หรือเพ่ือความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น แตจะตองมีการดําเนินการปฏิบัติเพ่ือ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่
ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทําจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกข้ันตอน 
 หากจะนําเสนอ “แนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ขึ้นมา 
(ในที่นี้สมมุติวามี 2 วงจร) ในข้ันตอนเร่ิมแรก วิโรจน สารรัตนะ เห็นวา ผูวิจัยควรนําแนวคิดการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมชี้แจงตอผูรวมวิจัย เพ่ือใหการเขารวมวิจัยเปนไปดวยความสมัครใจตาม
จรรยาบรรณท่ีระบุวา “ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัย ต้ังแตเริ่มแรก 
รวมทั้งขอเสนอแนะ และผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงหลักการ “ผูรวม
การวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทํางาน แตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิสวนบุคคล” จากน้ันจึงดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ดังที่ไดแสดงไวเปนแนวคิดของการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในแผนภูมทิี่ 2.5 
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แผนภูมิที่ 2 5 แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จากผลการศึกษาของ

วิโรจน สารรัตนะ 

ที่มา. วิโรจน  สารรัตนะ (2556, หนา 66) 

  

คํานึงถึง 10 หลักการของผูวิจัย 
1. ในบริบทเฉพาะ 
2. ทักษะท่ีหลากหลาย 
3. มุงการเปล่ียนแปลง 
4. มุงการกระทําเพื่อบรรลุผล 
5. รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัย 
6. วิเคราะห วิพากษและประเมิน

ตนเอง 
7. เรียนรูจากการกระทํา ทั้งที่

สําเร็จและไมสําเร็จ เกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกันอยาง
เปนระบบ 

8. ตระหนักในศักยภาพ ความเชีย่วชาญ
และการเปนผูมีสวนไดเสียจาก
ภายในชุมชน 

9. การมีบั นทึ กของ ผู ร วมวิ จั ย 
ทุกคน เชน  
- การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม

และการปฏิบัติ  
- การเปล่ียนแปลงใน

คําอธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบัติ  
- การเปล่ียนแปลงใน

ความสัมพันธทางสังคมและ
รูปแบบองคการ  

- การพัฒนาตนเองจากการรวม 
ในการวิจัย 

10. นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

คํานึงถึง 10 จรรยาบรรณของผูวิจัย 
1. รับผิดชอบตอการรักษาความลับ 
2. ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตาง ๆ ได

อยางเสมอภาคกัน 
3. ทิศทางการวิจยัและผลลัพธที่

คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวม 
4. ผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออก 

แบบกระบวนการวิจัยมากท่ีสุด 
5. มีการปรึกษาหารือ ขอเสนอแนะ

ไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 
6. การสังเกตหรือการตรวจสอบ

เอกสารเพื่อจุดมุงหมายอ่ืนตอง
ไดรับการอนุญาตกอน 

7. ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏ
ใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นให
ขอเสนอแนะได 

8. ไมละเมิดลิขสิทธิ์ งานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา
กอนการจัดพิมพเผยแพร 

9. ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต
เร่ิมแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและ
ผลประโยชน 

10. ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอ
การทํางานแตผูที่ไมประสงคมีสวน
รวมตองไดรับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิสวนบุคคล 

 

ปรับปรุงแผนรวม ปฏบิัติรวม 

สะทอนผลรวม   สังเกตผลรวม 

คํานึงถึง 10 บทบาทของผูวิจยั 
เปนครู เปนผูนํา เปนผูฟงท่ีด ีเปนนักวางแผน เปนนักออกแบบ เปนนักวิเคราะห เปนนักสังเคราะห  

เปนผูสังเกตการณ เปนนักรายงานผล เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

ผลการวิจัย 
บรรยายถึงปรากฏการณ ผลการเปล่ียนแปลง  
ผลการเรียนรู และความรูใหมจากการปฏิบัติ 

จุดเร่ิมตน 
นํากรอบความคิดการวจิัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมี
สวนรวมนําเสนอสูการพิจารณารวมกันกับผูรวม
วิจัย ตามจรรยาบรรณที่ระบุวาผูวิจยัตองแสดงให
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแตเร่ิมแรก 
รวมทั้งขอเสนอแนะ และผลประโยชนใหแกผูรวม

วิจัยทราบ 

วางแผนรวม   ปฏิบัติรวม 

สะทอนผลรวม   สังเกตผลรวม 

คํานึงถึง 2 กระบวนทัศนที่เปนรากฐานของการแสวงหาความรู 
ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (critical social theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนยิม (theories of postmodernism) 
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 จากแนวคิดในภาพ หากนําเอาแนวคิดบางประการจากสาระตาง ๆ ที่นํามากลาวถึงขางตน 
จะไดขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 10 ขั้นตอน (กรณีสมมุติวามี 2 วงจร หากมี
มากกวา 2 วงจร ก็เริ่มตนวงจรใหมเหมือนกับวงจรที่ 2 ไปจนสิ้นสุด) ซึ่ง วิโรจน สารรัตนะ ไดให
ขอเสนอแนวปฏิบัติในแตละข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (preparation) จากการแบงรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ของ Calhoun (1996 อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 2549) วามี 3 รูปแบบ คือ แบบครูทําคนเดียว (Individual)  
แบบรวมมือ (Collaborative) และแบบทั้งโรงเรียน (School-wide) จากผลการสังเคราะหของ  
นงลักษณ วิรัชชัย (2543 อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 2549) ไดแบงออกเปน 4 รูปแบบ คือ ในระดับชั้นเรียน 
(Classroom) แบบรวมพลัง (Collaborative) ระดับโรงเรียน (School-wide) และแบบอิงชุมชน 
(Community-based) แตเนื่องจากงานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
ดังนั้นจะกลาวถึงการวิจัยในระดับโรงเรียนซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ทําระดับโรงเรียน
ผูวิจัยควรกําหนดเกณฑเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่จะดําเนินการวิจัยกอน โดยเนนถึงความมีปญหาที่
จะตองแกไขหรือพัฒนาอยูในระดับสูง มีหลักฐานหรือขอมูลเชิงประจักษยืนยันหรืออางอิง (นิยามของ
ปญหา คือ ชองวางระหวางส่ิงที่เปนจริงกับสิ่งที่คาดหวังยิ่งชองวางมีมาก ระดับความรุนแรงของ
ปญหาก็มีมาก) จากนั้นจึงลงพ้ืนที่เพ่ือสรางความคุนเคย สรางความรูสึกเปนแบบเพ่ือนรวมงาน  
ความเปนผูรวมการวิจัย ใหเกิดขึ้นกอน และแสดงบทบาทการเปน “ผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวก” ใหเกิดข้ึนดวย รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดไว 10 บทบาทดังกลาวขางตน  
ใหเหมาะสมกับสถานการณและไมใหเสียหลักความมีสถานะท่ีเทาเทียมกัน ในทุกระยะของการวิจัย 
ควรหลีกเล่ียงรูปแบบการทํางานแบบปรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไมควรกําหนดตําแหนง
หรือสถานะใด ๆ ที่จะทําใหเกิดการแบงชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน การน่ัง
ประชุมสนทนากันแบบโตะกลม (Round table) ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม 
ที่นํามากลาวถึงขางตน ที่กลาววา  

“...ผูวิจัยจะตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชน  
ที่ตนเองทํางานดวยอยางเต็มที่เพ่ือทําความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะตอง
คอยดูดซับกับชุมชน ไมวาจะเปนวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความตองการ ความใฝฝนทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปญหาตาง ๆ ของชุมชน และรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานท่ีจะตองทํา
ใหกับชุมชนนั้น...” 
 ในข้ันตอนการเตรียมการนี้ ผูวิจัยควรจะตองมีการเสริมพลังดานความรูความเขาใจใหกับ  
ผูรวมวิจัยเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่ใชและเกี่ยวกับแนวคิดเชิงเทคนิค ที่จะทําใหการดําเนินงานใน
ขั้นตอนตาง ๆ ในระยะตอไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังเชนแนวคิดการวิจัย
เชิงปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมตามหลักการท่ีกลาวถึงขางตน คือ “ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติ
ของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะ และผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” 
 แนวคิดเชิงเทคนิค เชน เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ เทคนิคการระดมสมอง เทคนิค 
การนําแผนสูการปฏิบัติ เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการสะทอนผลการปฏิบัติงาน 
เทคนิคการบันทึกขอมูลภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียน และอ่ืน  ๆ เปนตน ในการดําเนินงาน
ตั้งแตเริ่มตนของขั้นตอนการเตรียมการน้ี ผูวิจัยและผูรวมวิจัยควรกําหนดใหมีการสังเกตผล 
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(Observing) เปนกิจกรรมควบคูขนาน (Parallel) กับทุกกิจกรรมไปดวย เพ่ือบันทึกผลการดําเนินงาน 
ไปเปนระยะ ๆ โดยอาจใชเทคนิควิธีและเครื่องมือตาง ๆ ดังตอไปนี้อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง
ผสมกันตามสถานการณและความเหมาะสม เชน การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณ
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน 
เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ เปนตน โดยประเด็นในการสังเกตและ
บันทึกอาจเปนเรื่องการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายหรือ
นิยามของสิ่งที่ปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงในความสัมพันธทางสังคมของผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของและ
รูปแบบองคการ การเรียนรูหรือการพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย ความรูใหมที่เกิดขึ้น และอ่ืน ๆ   
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปน 
ผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพของ “งาน”  
ที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปล่ียนแปลง เพ่ือระบุ “สภาพที่เคยเปนมา”“สภาพปจจุบัน”“สภาพปญหา” 
“สภาพท่ีคาดหวังจากการแกปญหา”“ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปญหา” “การเลือกทางเลือก
เพ่ือปฏิบัติการแกปญหา” 
 ในข้ันตอนน้ี ผูวิจัยควรจะตองคํานึงถึง “การดึงศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาอยางเต็มที่
กอน” โดยปลอยใหผูรวมวิจัยรวมกันวิเคราะหและกําหนดประเด็นตาง ๆ ดังกลาวตามประสบการณ
และทุนความรูที่มีอยูเดิมของพวกเขา จากนั้นผูวิจัยจึงจะนําเอาสิ่งที่ศึกษาไวเปนแนวคิดเชิงทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนางานนั้น ๆ มาเสริมหรือนําเขาสูวงสนทนากับพวกเขาไดรับรูและพิจารณารวมกันซึ่ง
อาจมีผลใหพวกเขานําเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยนําเขาไปเสริมนั้นไปปรับแกหรือบูรณาการเขากับ
สิ่งที่พวกเขารวมกันคิด และกําหนดขึ้นจากประสบการณและทุนความรูเดิม ทั้งนี้เปนไปตามหลักการ 
“ดึงศักยภาพจากภายในหรือใหมีการระเบิดจากภายใน (Inside-out) กอน แลวเสริมดวยศักยภาพ
จากภายนอก (Outside - in)” หรือตามแนวคิด “Let them first, then researcher” และตาม
หลักการท่ีวา 
 “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” 
และตามความเชื่อของกาญจนา แกวเทพ (2532) ที่กลาววา “แนวคิดใหมในการพัฒนานั้น เชื่อวา 
ในวัฒนธรรมชุมชนน้ัน ไมวางเปลา ในนั้นบรรจุดวยพลังความสามารถ พลังภูมิปญญา และพลัง
สรางสรรคท่ีจะแกปญหาชุมชน” 
 “ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่ จากนั้น
นักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนา
ดวย ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะชวยแกปญหาให
ชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง  ๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาวพาดพิงถึง
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ใหมากกวานั้น จนกวาจะมีการถามไถเพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยู
เปนระยะ ๆ เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือก 
เทคโนโยลีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดมาชุดหนึ่ง…” 
 หากพิจารณาจากหลักการดังกลาวในขั้นตอนการวางแผน (planning) นี้ ควรประกอบดวย
ขั้นตอนการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ 
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 1. ขั้นตอนการดึงศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาใหเต็มท่ี อาจใชเวลา 1-2 วัน ใหพวกเขา
ไดรวมกันระดมสมองคิดอยางเต็มที่โดยอาศัยความรูและประสบการณพ้ืนฐานที่เขามีและเคยทํากันมา 
เพ่ือกําหนด “สภาพท่ีเคยเปนมา” “สภาพปจจุบัน” “สภาพปญหา” “สภาพที่คาดหวังจากการกปญหา” 
“ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปญหา”“การเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแกปญหา” ในเรื่องที่
ทําวิจัย เพ่ือจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ (Action plan) ที่ประกอบดวยโครงการจํานวนหนึ่งที่พวกเขา
คิดวาจะรวมกันนําไปปฏิบัติ และอาจใหแตละรายจัดทําแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual development  
plan : IDP) ดวย ก็จะทําใหการแกปญหามีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะโครงการจํานวนหนึ่งนั้นอาจไม
ครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรทําเพ่ือการแกปญหาในรายละเอียดบางกรณีได และบางโครงการก็จําเปนตองมี
แผนพัฒนาสวนบุคคลรองรับเพ่ือการนําไปปฏิบัติดวย  
 2. ขั้นตอนการพัฒนาความรูเชิงทฤษฎีใหแกผูรวมวิจัย อาจใชเวลา 2-3 วัน เพ่ือผูวิจัย
นําเอาความรูภาคทฤษฎีที่ศึกษาไวในบทที่ 2 ไปถายทอดใหผู รวมวิจัยไดทราบถึงแนวทาง  
การแกปญหาหรือการพัฒนาในเร่ืองที่ทําวิจัย ถือเปนองคความรูใหมสําหรับผูรวมวิจัย นอกจากนั้น 
อาจเชิญวิทยากรมาใหความรูเพ่ิมเติม การใหศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ตลอดจนการนําไปศึกษาดูงาน
สถานศึกษาที่เปนตนแบบ เพ่ือใหเกิดวิสัยทัศนและความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการแกปญหา
หรือการพัฒนาในเรื่องท่ีทําวิจัยอยางหลากหลาย 
 3. ขั้นตอนการบรรจบกันของธารสองสาย สายประสบการณและสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติ
และภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมใหมีการบูรณาการความรูเชิงทฤษฎีที่ไดรับ (ในขั้นตอน 2) เขากับส่ิงที่
พวกเขารวมกันคิดและกําหนดเปนแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคล (ในขั้นตอน 1) อาจใช
เวลา 1-2 วัน ซึ่งผลจากการบูรณาการอาจเปนอยางใดอยางหนึ่งดังนี้  
  1. ยืนยันเอาตามส่ิงที่พวกเขากําหนดในขั้นตอน 1 หรือ 
  2. เปลี่ยนความคิดใหม ยึดเอาตามแนวทางทฤษฎีที่ผูวิจัยนําไปถายทอดให หรือ  
  3. บูรณาการเขาดวยกันระหวางสิ่งที่พวกเขาคิดแตแรกและทฤษฎีใหมที่พวกเขาไดรับ 
เพ่ือกําหนดเปนแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคลใหมข้ึนมา 
 แผนปฏิบัติการ (Action plan) และแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual development 
plan) มีองคประกอบอะไรบางนั้น ขึ้นอยูกับผูวิจัยและรวมวิจัยจะรวมกันกําหนด แตอยางนอยควร
ประกอบดวยจุดมุงหมายและวิธีการ (Ends and means) ในการพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลงนั้นวา
จะทําเพ่ืออะไร (What) และจะทําอยางไร (How) ทั้งนี้แผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคลท่ีได
จากหลักการมีสวนรวมตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาองคการ (Organizational development) ถือ
เปนตัวสอดแทรกหลัก (Main intervention) ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันจัดกระทํา (Manipulate) 
เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และความรูใหมดวย  (การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 
สวนรวมตองการทราบการเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการกระทําดวย ไมมีจุดมุงหมายเฉพาะ
เรื่องการเปลี่ยนแปลงวาสําเร็จหรือไมสําเร็จเทานั้น)  
 ผลจากการที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหเพ่ือกําหนดประเด็นตาง  ๆ ดังกลาว
ขางตนจากประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมกอน แลวผูวิจัยนําเอาหลักการและแนวคิด 
เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวของเขาไปเสริมกับพวกเขาในภายหลัง กําหนดเปนแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
และแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual development plan) นั้น จะทําใหผูวิจัยไดทราบถึง “การเรียนรู 
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และความรูใหม” ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับสถานศึกษา โดยการสังเกตผลจาก 
การบันทึก และการนําไปสะทอนผลรวมกันถึงสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและรวมกันกําหนดแตแรกนั้นวา
เปนอยางไร เมื่อรับรูถึงหลักการและแนวคิดเชิงทฤษฎีเพ่ิมขึ้นแลวพวกเขาคิดกันอยางไร มีการปรับปรุง
แกไขหรือบูรณาการกันอยางไร มีผลทําใหไดแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคลชุดใหมเปน
อยางไร เหมือนหรือแตกตางจากท่ีกําหนดไดในตอนเร่ิมแรก อะไรบาง ทําไมถึงเปนเชนนั้น  
 ในการวิจัย นอกจากจะถือวา แผนปฏิบัติการ (Action plan) และแผนพัฒนาสวนบุคคล 
(Individual development plan) เปนตัวสอดแทรกหลักเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู  
และความรูใหมแลว ผูวิจัยสามารถนําเสนอหลักการใดหลักการหนึ่งหรือหลายหลักการ เปนตัว
สอดแทรกเสริม (Additional intervention) หรือเปนเงื่อนไขสอดแทรก (Intervening condition)
เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และความรูใหมรวมอีกดวยก็ได เชน การนําหลักการ  
บูรณาการ (Integrated approach) เปนตัวสอดแทรกเสริมเพ่ือพัฒนางานวิชาการ ในงานวิจัย ของ 
ศิริกุล นามศิริ (2552) หรือการนําเอาหลักองครวม (Holistic approach) เปนตัวสอดแทรกเสริมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในงานวิจัยของชยานนท มนเพียรจันทร (2553) 
เปนตน  
 การกําหนดใหมี “หลักการใดหลักการหนึ่งหรือหลายหลักการ” เปนตัวสอดแทรกเสริม นั้น 
มีจุดมุงหมายเพ่ือใหเปนกรอบหรือทิศทางของการทํางานระหว างผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพ่ิมขึ้น 
นอกเหนือจากหลักการ “มีสวนรวม”(ตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม) และ
เพ่ือเพ่ิมคุณคาความหลากหลายใหกับงานวิจัย เพราะเพียงลําพังแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวน
บุคคล ที่จะไดจากการวางแผนรวมที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลักที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น อาจ
ทําใหองคความรู “ที่จะใช และ ที่จะได” จากการวิจัยไมหลากหลาย โดยเมื่อกําหนดหลักการใด
หลักการหนึ่ง (หรือหลายหลักการ) เปนตัวสอดแทรกเสริม ผลที่จะเกิดข้ึนตามมาคือ 
 การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี ทั้งในกรณีที่เปนตัวสอดแทรกหลัก และกรณีที่เปนตัว
สอดแทรกเสริมหรือเง่ือนไขสอดแทรก กระทําในฐานะผูวิจัยเปนเสมือนตัวแทนของผูรูในดานทฤษฎี 
ตามที่ไดศึกษาไวในบทท่ี 2 ทั้งนี้เพราะทฤษฎีมีประโยชนหลายประการ เชน ชวยชี้นําการตัดสินใจ 
ชวยใหมองภาพองคการไดชัดเจนขึ้น ชวยใหตระหนักถึงสภาพแวดลอมขององคการ ชวยเปนแหลง
ของความคิดใหม (Stoner & Freeman, 1992) ชวยกําหนดกรอบของปรากฏการณที่มีความสัมพันธ
กัน ชวยจําแนกแยกแยะปรากฏการณ ชวยสรางสิ่งใหม ๆ ชวยทํานายปรากฏการณ (Lunenburg & 
Ornstein, 2000) เปนตน  
 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบวา ผูวิจัยใหความสนใจไปท่ีตัวสอดแทรกเสริมมากกวาตัว
สอดแทรกหลักหรือผูวิจัยมีความสับสนในการปฏิบัติการวิจัย เนื่องจากหลักการของตัวสอดแทรกเสริม
ที่กําหนดไมแตกตางจากหลักการมีสวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนั้นเพ่ือให
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดใหความสนใจไปที่แผนปฏิบัติการ (Action plan) และแผนพัฒนาสวนบุคคล 
(Individual development plan) ซึ่งเปนตัวสอดแทรกหลักและเพ่ือไมใหมีความสับสนในการปฏิบัติ 
การวิจัย ผูวิจัยอาจไมกําหนดตัวสอดแทรกเสริม 
 หากพิจารณาตามหลักการจัดการความรู (Knowledge management) ผูวิจัยเปนเสมือน
ตัวแทนของคนท่ีมีความรูเชิงทฤษฎีหรือความรูที่ชัดแจง (Explicit knowledge) ในขณะที่ผูรวมวิจัย
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จะเปนเสมือนตัวแทนของกลุมคนที่มีความรูจากประสบการณที่สะสมมา เปนความรูสวนตัวหรือ
ความรูที่ฝงตัว (Tacit knowledge) จึงเปนการผสมผสานกันระหวางความรูเชิงทฤษฎีกับความรู
เฉพาะตัวหรือความรูจากประสบการณ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหวางภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติเปนสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ไดจากนักวิจัย
กับสายธารเชิงประสบการณที่มาจากสิ่งที่สะสมอยูในตัวของผูรวมวิจัยในพ้ืนที่ ตามความเชื่อของ
ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษที่กลาวถึงกระบวนการเขาถึงความรูแบบวิภาษวิธี (Dialectical method) วา
“โดยวิธีการเชนน้ีเปนวิธีการท่ีใหนักวิจัย 2 กลุมศึกษาในส่ิงเดียวกันจากนั้นจึงใหทั้งสองวิจารณซึ่งกัน
และกันวิธีการนี้จะทําใหทั้งสองกลุมไดมองเห็นตําแหนงแหงที่ในเชิงญาณวิทยา  (Epistemological 
position) ของตน” 
 แนวคิดจากกระบวนการสรางความรูแบบวิภาษวิธี (Dialectical method) หรือการอุปมา 
อุปมัยผสมผสานกันระหวางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่เปนธารสองสายท่ีมาบรรจบกันดังกลาวมีขอที่
ผูวิจัยควรคํานึง 3 ประการ คือ  
 1. การนําเสนอทฤษฎีของผูวิจัยในบทที่ 2 จะตองนําเสนอไวอยางมีจุดมุงหมาย อยางมี
ความหมาย และอยางมีประโยชนที่จะทําใหผูวิจัยมีความรอบรูและความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical 
sensitivity) ตอการนําไปใชอธิบายปรากฏการณหรือการใหคําแนะนําตอผูรวมวิจัย ตามทัศนะของ 
กาญจนา แกวเทพ (2549) ที่วาไมใชทบทวนมาไวอยางเปนไมประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจํา
งานวิจัยที่ไมมีการมาเซนไหวเหลียวแลอีกเลย  
 2. ผูวิจัยจะตองสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของวาทฤษฎีกับ 
การปฏิบัติเปนส่ิงที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน เหมือนกับคําพูดที่มักพูดกัน
วา “ทฤษฎีจัดปฏิบัติไมได หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เปนตน ตองสรางความตระหนัก 
วาทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได ดังประโยชนของทฤษฎีที่กลาวถึงขางตน 
และหากวิเคราะหความสัมพันธระหวาง “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” หรือ “นักวิจัย” กับ  
“นักปฏิบัติ” ดังกลาวในข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยอาจสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของไดเขาใจและ
ตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกเพ่ิมขึ้นเปนลักษณะสามเสาระหวาง “การวิจัย” “ทฤษฎี” และ 
“การปฏิบัติ” หรือ “นักวิจัย” “นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบัติ” หากสามารถทําใหเกิดขึ้นได ก็จะทําให
การดําเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 3. การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี ไมวาจะเปนแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานที่
กําหนดเปนประเด็นในการวิจัย หรือแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการท่ีเปนตัวสอดแทรกเสริม ตอง
เปนไปหลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิดอยางเต็มที่กอน โดยหากนําเสนอกอน มีแนวโนมที่
พวกเขาจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นไปใชเลยมีอยูสูง อาจเปนเพราะความเคยชินกับการเปน
ผูถูกกระทํา (Passive) หรือเปนผูตาม (Follower) ในระบบการบริหารแบบส่ังการหรือแบบบนสูลาง 
(Top - down approach) ที่ฝงรากมานาน หรืออาจเปนเพราะแนวโนมที่จะเชื่อฟงผูวิจัยเปนทุนเดิม
อยูแลว ซึ่งจะทําใหการวิจัยมีแนวโนมเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มากกวาจะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) 
แนวโนมที่อิทธิพลของความรูเชิงทฤษฎี (Explicit knowledge) ที่สําเร็จรูปจากภายนอกจะมีมากจน
ความรูสวนตัวที่สะสมจากประสบการณ (Tacit knowledge) ของผูรวมวิจัยไมไดถูกนําออกมาใช  
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 การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีของผูวิจัยจะตองนําเสนอแบบไมยัดเยียด ไมชี้นํา หรือไมใหมี
อิทธิพลตอการนําไปปฏิบัติของผูรวมวิจัย แตตองคํานึงถึงการเปนทางเลือก การเปนตัวเสริม โดยยึด
หลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตน ที่กลาววา  
 “ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่  จากนั้น
นักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนา
ดวย ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะชวยแกปญหาให
ชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง  ๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาวพาดพิงถึง
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ใหมากกวานั้น จนกวาจะมีการถามไถเพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยู
เปนระยะ ๆ เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือก 
เทคโนโยลีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดมาชุดหนึ่ง” 
 เชนเดียวกับขั้นตอนการเตรียมการ ในขั้นตอนการวางแผนน้ี ผูวิจัยและผูรวมวิจัยควร
กําหนดใหมีการสังเกตผล (Observing) ควบคูขนาน (Parallel) กับทุกกิจกรรมไปดวย เพ่ือบันทึกผล
การดําเนินงานไปเปนระยะ ๆ  
 ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติ (Acting) 
 การปฏิบัติ (Acting) ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) และแผนพัฒนาสวน
บุคคล (Individual development plan) ที่กําหนดไวนั้น โดยมุงใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่
กําหนด ตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิดการกระทําเพ่ือบรรลุผล” พยายามไมให
ความชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยใหกําลังใจและกระตุนใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง พิจารณาถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และ
การจัดการในการนําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ เชน การจัดทีมงาน การแบงงาน การมอบอํานาจ
หนาที่ การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกําหนดเครือขายการติดตอสื่อสาร ทั้งในแนวต้ัง
และแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เปนตน โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานภายใตบริบทของ “หลักการ” ที่ผูวิจัยกําหนดเปนตัว
สอดแทรกเสริมหรือเปนเงื่อนไขสอดแทรกดวย 
 ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล (Observing)  
 นอกจากการสังเกตผล (Observing) ที่แนะนําใหปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการวิจัยแลว ใน
การสังเกตผลในขั้นตอนนี้ถือเปนการสังเกตผลท่ีตอเนื่อง ยาวนาน และซับซอน เปนการสังเกตผลใน
ขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนที่ 3) ที่ใชระยะเวลาท่ียาวนานกวาขั้นตอนอ่ืน มีกิจกรรมเกิดขึ้น จํานวน
มาก สลับซับซอน และตอเนื่อง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตองมีการสังเกตผล (Observing) เปนกิจกรรม
ควบคูขนาน (Parallel) กับทุกโครงการและทุกกิจกรรม เชนเดียวกับขั้นตอนการเตรียมการและ
ขั้นตอนการวางแผน เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ไปเปนระยะ ๆ โดย
อาจใชเทคนิควิธีและเครื่องมือตาง ๆ ดังตอไปน้ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางผสมกันตาม
สถานการณและความเหมาะสม เชน การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร 
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เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ เปนตน โดยประเด็นในการสังเกตและบันทึก
นอกจากจะเปนประเด็นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงใน
คําอธิบายหรือนิยามของส่ิงที่ปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงในความสัมพันธทางสังคมของผูรวมวิจัยและ
ผูเกี่ยวของและรูปแบบองคการ การเรียนรูหรือการพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย ความรูใหมที่
เกิดขึ้น ที่สําคัญคือบันทึกผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงในแตละกิจกรรมหรือแตละโครงการในแผนปฏิบัติการ
และแผนพัฒนาสวนบุคคล เพ่ือเปรียบเทียบกับผลลัพธที่คาดหวังไว เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงสภาพของ
การเปล่ียนแปลง (Change) ที่เกิดขึ้นจากการใชแผนปฏิบัติการท่ีถือเปนตัวสอดแทรกหลัก (Main 
intervention) และบันทึกแนวคิดและแนวปฏิบัติของผูรวมวิจัยตามหลักการตามท่ีกําหนดเปนตัว
สอดแทรกเสริมวาเปนอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือไม อยางไร  
 ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอนผล (Reflecting) 
 เปนข้ันตอนการนําเอาผลการบันทึกจากการสังเกตผลในทุกขั้นตอนที่ผานมา คือ ขั้นตอน
การเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งที่เปนผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมี
สวนรวม การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ 
แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ แลวแตกรณีที่ได
นําไปใช เปนการนํามาเสนอ (presentation) เพ่ือกอใหเกิดการถกเถียงอภิปรายรวมกัน ซึ่งอาจมีทั้ง
ความเห็นที่สนับสนุนสอดคลองกันหรือขัดแยงกัน แตใชหลักความมีเหตุมีผล ที่มีจุดมุ งหมายจะหา
บทสรุปวา สิ่งที่รวมกันคาดหวังไวกอนหนานั้น วามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร มีอะไรที่ประสบ
ผลสําเร็จ เพราะอะไร อะไรท่ียังไมประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร หากจะดําเนินการแกไขปญหานั้น
ตอไปอีก อะไรที่ยังเหมาะสมอยูควรดําเนินการตอเนื่อง อะไรที่ไมเหมาะสมควรตัดออก และอะไรท่ี
ควรนํามาเสริมเขาไปอีก และจากผลการปฏิบัติงานรวมกันมาตั้งแตตนนั้นไดกอใหเกิดการเรียนรูใน
ระดับตัวบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงานอะไรบาง และไดกอใหเกิดความรูใหมอะไรข้ึนมาบาง 
(ตามแนวคิดในภาพขางลาง) เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศที่จะนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผน 
เพ่ือดําเนินการใหมในข้ันตอนตอไป ตามแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามา
กลาวถึงขางตนดวย ดังแผนภูมทิี่ 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.6 แนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม 

ที่มา. วิโรจน  สารรัตนะ (2556, หนา 75) 

 

model of work-based learning 
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 “ปจจัยดานการสะทอนกลับของปญหาจากการดําเนินงาน (Action-Reflection) ซึ่งจัดใน
รูปแบบของการถกเถียงอภิปรายกัน.กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนาความสามารถของชุมชนใหเกิดความคิด
รวบยอด รูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดดําเนินกันมา กอใหเกิดการอธิบาย
ตีความปรากฏการณดานตาง ๆ ดวยเหตุดวยผล ไดมีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่อยูในใจของแตละคน ไมวา
จะเปนทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรูที่อาจเพ่ิมพูนขึ้นหรือชะงั กงันจนตอง
เก็บไปไตรตรองในใจ ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคลอยตามกันหรือขัดแยงกัน  
สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะทําใหชุมชนเขาใจถึงภาวะแหงการรวมพลังทํางานของกลุม เกิดการตระหนักถึงสิ่ง
ใดที่ควรสนับสนุน สิ่งใดที่ควรคัดคาน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลังการดําเนินกิจกรรม
หนึ่ง ๆ จะชวยพัฒนาทัศนคติและคานิยมของชุมชนในดานความเชื่อมั่นในตนเองใหสูงขึ้น ชวยลด
ความคิดท่ีจะหวังพึ่งพาความชวยเหลือจากภายนอกใหนอยลง ประสบการณท่ีเกิดข้ึน จะเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนรูถึงเครื่องมือที่จะนํามาใชแกปญหาใด ๆ กอใหเกิดพลังแหงความสามารถที่จะแกปญหา
ไดดวยตนเอง การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจไดผลสรุปวา เทคโนโลยีที่มีอยูเดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม เทคโนโลยีที่นําเขามาจากที่อ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม แลวแตกรณี ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลทําใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิก
ไปในท่ีสุด หากเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยางกวางขวางเรื่อยไป 
นั่นคือ ถายิ่งทําใหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นไดมากเทาใด ก็จะทําใหเทคโนโลยีที่ไม
เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเทานั้น นักพัฒนาจะตองใหความสนใจตอการตัดสินใจของชุมชนวาเปน
การตัดสินใจตามความรูสึกของอารมณหรือไม เพราะบอยคร้ังที่สิ่งที่ชุมชนตองการนั้นเปนเพียงสิ่งที่
ตองการตามความรูสึกเทานั้น (Felt need) มิใชสิ่งที่ตองการท่ีแทจริง (Real need) ดังนั้นนักพัฒนา
จะตองคอยกระตุนใหชุมชนขบคิดอยูเสมอวา ปญหาที่แทจริงคืออะไร อยากไดอะไร” 
 การถอดบทเรียน : เทคนิคหนึ่งเพื่อการสะทอนผล 

 การสะทอนผลการปฏิบัติงานในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม อาจนําเอาเทคนิค
การถอดบทเรียน (Lesson distilled) มาใชได เปนเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณการทํางาน 
ที่ผานมาในแงมุมตาง ๆ เพ่ือใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งทําให
เกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่สําเร็จหรือไมสําเร็จ โดยเนนการระดมสมอง การพูดคุย การเลาเรื่อง  
การสังเคราะห และการจับประเด็นกระบวนการวิธีทํางานเชิงบทเรียนหรือประสบการณหรืออาจกลาว
ไดวา การถอดบทเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัดความรูและ
ประสบการณท่ีฝงลึกจากผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของที่ไดรวมการปฏิบัติงาน พรอมทั้งบันทึกรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรูใหมที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานท้ังที่สําเร็จ
หรือไมสําเร็จ เพ่ือเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และสามารถ
เผยแพรศึกษาเรียนรูไดหรือกลาวในอีกนัยหนึ่งวา การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบาง
สิ่งบางอยางออกมาจากบทเรียนที่มีอยูจากสิ่งที่ เราทํา เพ่ือใหไดงานที่เปนความสําเร็จ ( Best 
practice) รวมทั้งความไมสําเร็จ (Bad practice) ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จหรือไมสําเร็จ และ
แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
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 การถอดบทเรียนโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ  
 1. การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพ่ือการเรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน ดําเนินการทันที
หลังจากทํากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเปนชุดกิจกรรมก็ดําเนินการหลังจากกิจกรรมยอยเสร็จ 
และสามารถนําผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้น ๆ ไปใชประโยชนในการพัฒนาโครงการให
ประสบความสําเร็จในอนาคต 
 2. การถอดบทเรียนทั้งโครงการ เพ่ือการเรียนรูหลังสิ้นสุดโครงการ เปนการถอดบทเรียน
ทั้งระบบ เปนกระบวนการวิเคราะหการปฏิบัติงานและบทเรียนความรูที่ลึกซึ้ง และประกอบดวย
รายละเอียดจํานวนมากโดยเริ่มตั้งแตความเปนมาของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ
เมื่อสิ้นสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตองใชการวิเคราะหเชิงลึก เชน วิเคราะหดวย 
SWOT เพ่ือศึกษาปจจัยและเง่ือนไขท่ีนําไปสูผลของการดําเนินโครงการ 
 เทคนิคการถอดบทเรียนที่จะชวยใหทีมงานถอดบทเรียนและผูรวมถอดบทเรียนเกิดการเรียนรู 
ในระหวางการทํางานและไดบทเรียนพัฒนาวิธีการทํางานใหดีขึ้น เชน เทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ 
(After action review) การเลาเรื่อง (Story telling) การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การทําแผน
ที่ความคิด (Mind map) ซึ่งอาจใชหลายวิธีรวมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After 
action review) ตองทําทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหวางปฏิบัติงานใน
โครงการ โดยผูมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน อาศัยคําถามดังนี้ คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ สิ่งที่บรรลุ
ความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และถามีงาน
แบบน้ีอีก เราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร ภายใตหลักการ 1) เปนธรรมชาติ สบาย  ๆ อาจน่ังเกาอ้ี
หรือปูเสื่อทําในทาที่สบายที่สุด 2) เรียบงาย แตมีแบบแผน (สัมพันธกัน แตมีชองวางใหกัน) 3) เห็น
หนากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ และการพูดคุย ) และ 4) เห็นขอมูลเหมือนกันไป  
พรอม ๆ กัน (ตรวจสอบ/สอบถามและเพ่ิมเติมได) 
 ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม (Re-planning) 
 เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริม
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการวางแผน ใหมีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของการพัฒนางาน  
เพ่ือระบุปญหา สาเหตุของปญหา ทางเลือกเพ่ือการแกปญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือ 
การปฏิบัติใหมโดยนําสารสนเทศ (Information) ที่ไดจากการสะทอนผลในข้ันตอนท่ี 5 มารวม
พิจารณาดวย ซึ่งจะทําใหไดตัวสอดแทรกหลัก คือ แผนปฏิบัติการ (Action plan) และแผนพัฒนา
สวนบุคคล (Individual development plan) ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งอาจมีบางอยางตองทําอยางตอเนื่อง 
และบางอยางตองหยุดไป หรือมีบางอยางเพ่ิมเติมเขามา ทั้งนี้ผูวิจัยและผูรวมวิจัยควรใหมีการสังเกต
ผล (Observing) ควบคูไปกับกิจกรรมการวางแผนไปดวย 

 ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม (Re-acting) 
 เชนเดียวกับขั้นตอนท่ี 3 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริม
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคลที่
กําหนดใหมนั้น โดยมุงใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด ใหมีการบันทึกผลการดําเนินงานทั้งของ
ผูวิจัยและผูรวมวิจัย และจัดใหมีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนระยะ  ๆ โดย
คํานึงถึงหลักการตาง ๆ ดังกลาวในขั้นตอนท่ี 3  
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 ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม (Re-observing) 
 เชนเดียวกับขั้นตอนท่ี 4 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวม และเปนผูสงเสริม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการสังเกตผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง (Actual effects) จาก
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคลท่ีกําหนดขึ้นใหมในขั้นตอนท่ี 7 และอาจจัด
ใหมีการสังเกตผลการใชเทคนิควิธีและเคร่ืองมือในการสังเกตผลเพ่ือการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมขึ้น
ดวยอีกได ตามหลักการและแนวคิดท่ีกลาวไวในขั้นตอนท่ี 4 

 ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอนผลใหม (Re-reflecting) 
 เชนเดียวกับขั้นตอนท่ี 5 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการสะทอนผล โดยมีจุดมุงหมายและวิธีดําเนินการตามท่ี
กลาวถึงในข้ันตอนท่ี 5 

 ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
 การสรุปผลการวิจัยหากพิจารณาตามแนวคิดของ Coghlan and Brannick (2007) และ 
James, Millenkiewicz and Buckhano (2008) การสรุปผลการวิจัยจะเปนการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน (สมมุติงานวิจัยกําหนด 2 วงจร)  
 10.1 ผลการดําเนินงานตามขั้นตอน 1-9 เปนการเลาเรื่องจากงานท่ีทํา (Stories at work) 
ตามความเปนจริงและเปนกลาง (Factual and neutral manner) ของแตละขั้นตอนวา “ทําอะไร 
ไดผลเปนอยางไร” โดยอาจมีภาพถาย ขอมูล คําสัมภาษณ หรือหลักฐานอ่ืน ๆ แสดงประกอบใหเห็น
ชัดเจนขึ้นได ไมตายตัว อาจนําเสนอรูปแบบอ่ืนที่เห็นวาเหมาะสมกวาได ดังนี้ 
  1. การเตรียมการ เชน การเตรียมตัวกอนลงพ้ืนที่การนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมและแนวคิดเก่ียวกับเทคนิควิธีตาง ๆ นําเสนอชี้แจงตอผูรวมวิจัย เปนตน 
  2. การวางแผนในวงจรแรกเชนการวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมาสภาพปจจุบันสภาพ
ปญหาสภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพ่ือการแกปญหา การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติ 
การกําหนดเปนแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual development plan) และแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) เปนตน  
  3. การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสวนบุคคล (individual development plan) และ
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ที่กําหนดไวในวงจรแรก 
  4. การสังเกตผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาสวนบุคคล 
  5. การสะทอนผลโดยภาพรวมของวงจรแรก 
  6. การวางแผนใหมในวงจรที่สอง โดยการนําผลสะทอนกลับในวงจรแรกมาจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการ (Action plan) และแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual development plan) ใหม 
มีอะไรท่ีทําตอเนื่อง อะไรท่ีตัดออกไป และอะไรท่ีเพ่ิมเติมเขามา  
  7. การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual development plan) และ
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ใหมในวงจรที่สองทั้งท่ีทําตอเนื่องและท่ีเพ่ิมเติมใหมเขามา 
  8. การสังเกตผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคลใหมในวงจรท่ี
สองการสะทอนผลโดยภาพรวมของวงจรที่สอง  
 



 
55 

 

 10.2 ผลการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู และความรูใหม 
 การเปล่ียนแปลง (Change) ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวัง ซึ่งใน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น ไมควรกําหนดความคาดหวังการเปล่ียนแปลงเฉพาะใน
ระดับโครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ (Action plan) และแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual 
development plan) เทานั้น แตควรกําหนดความคาดหวังการเปล่ียนแปลงในระดับที่เปนภาพรวม
ทั้งหนวยงานหรือทั้งสถานศึกษาดวย เนื่องจากเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในระดับ
โรงเรียน (School-wide) หากพิจารณาถึง “มิติความคาดหวังการเปล่ียนแปลงระดับหนวยงานหรือ
ระดับสถานศึกษา” แลว อาจพิจารณาไปท่ี 1) การเปลี่ยนแปลงในคนและวัฒนธรรมองคการ (รวมทั้ง
บรรยากาศองคการ) 2) การเปล่ียนแปลงในโครงสรางองคการ 3) การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี  
4) การเปล่ียนแปลงในกระบวนการและระบบการทํางาน เปนตน (หรืออาจเปนมิติอ่ืน ๆ แลวแตจะ
กําหนด) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในตัวคนนั้นควรคํานึงถึง ทั้งระดับตัวบุคคล (Self) และในระดับกลุม 
(Group/team) และในระดับทั้งองคการ (Entire organization) โดยพิจารณาทั้งดานความรูและ
ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการนําไปใชประโยชน เนื่องจากการดําเนินการใดๆ ใน
สถานศึกษา มุงไปที่เปาหมายสุดทาย (Ultimate goal) คือ นักเรียน ดังนั้น หากสงผลถึงนักเรียนดวย 
ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงควรพิจารณาการเปล่ียนแปลง 
ในนักเรียนดวย  
  การนําเสนอ “ผลการเปลี่ยนแปลง” ควรคํานึงถึงรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาความเหมาะสม 
กับลักษณะของขอมูล ซึ่งมีทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ อาจนําเสนอเปนการพรรณนา  
ที่มีภาพถาย หรือคําสัมภาษณ หรือหลักฐานอ่ืน  ๆ ประกอบ หรืออาจนําเสนอเปนขอความ 
เชิงพรรณนา โดยมีขอมูลหรือสถิติประกอบ หรืออาจนําเสนอเปนชุดของตารางหรือเปนกราฟก เปนตน  
โดยเปรียบเทียบใหเห็นถึงสภาพที่เคยเปนมา และสภาพท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือแสดงใหเห็นถึง
ชองวาง (Gap) ระหวางปญหาที่เคยเกิดขึ้นกับผลลัพธที่ไดรับวามีสวนใดที่ทําสําเร็จ สําเร็จมากนอย
เพียงใด และมีสวนใดท่ียังไมสําเร็จ ทําไมถึงยังไมสําเร็จ และควรทําอะไรอยางไรตอไป เปนตน 
สําหรับแนวการนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายรูปแบบ  
 การเรียนรู (Learning) เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ในระดับกลุม และใน
ระดับหนวยงานถือเปนการเรียนรูจากการกระทํา (Action learning) หรือการเรียนรูเชิงประสบการณ 
(Experiential learning) จากการรวมกันแกปญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจัย วามีอะไรบาง 
เนนการเรียนรูเพื่อที่รูอันจะนําไปสูการคิดวิธีการแกปญหาที่ดียิ่งขึ้นการเรียนรูจากการกระทํา (Action 
learning) ถือเปนความคาดหวังจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นอกเหนือจากเร่ือง 
การเปลี่ยนแปลง (Change) และเรื่องความรูใหม (New knowledge) เนื่องจากผลจากการศึกษาวิจัย
พบวา การกระทํา (Doing) กอใหเกิดการเรียนรู (Learning) ไดมากถึง 75 % ซึ่งสูงกวากิจกรรม 
เพ่ือการเรียนรูอ่ืน ๆ เชน การอภิปราย การสาธิต การใชโสตทัศนูปกรณ การอาน และการบรรยาย  
ดังแผนภูมิที่ 2.7  
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แผนภูมิที่ 2.7 ประมิดการเรียนรู 

ที่มา. วิโรจน  สารรัตนะ (2556, หนา 80) 

 การเรียนรูจากการกระทํา (Action learning) มีพัฒนาการจากชวงแรกของศตวรรษที่ 20 
John Dewey นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่งเปนผูคิดคนวิธีสอนแบบแกปญหาและเปนผูเสนอแนวคิด
ที่วา การเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติหรือไดลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning by doing) จากแนวคิด
นี้ ไดนําไปสูทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivist learning theory) ถือเปนแนวคิด
ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุดซึ่งในกลุมนี้มีความเชื่อวา มีวิธีการแสวงหา
ความรูและคําตอบในส่ิงตาง ๆ ดวยหลักการท่ีวา “ใชไดหรือไม” ถาใชได ก็คือ “ทําได” หมายความ
วา “เปนความจริง” เปนการคิดที่แสวงหาวิธีการกระทํา นํามาใชใหเกิดผลตามที่กําหนดไว 
(Workability) เปนประโยชนเมื่อนํามาปฏิบัติไดจริง ประยุกตไดจริง (Adaptability) การเรียนรูจะ
เกดิข้ึน เมื่อผูเรียนไดสรางความรูที่เปนของตนเองข้ึนมาจากความรูที่มีอยูเดิมหรือจากความรูที่รับเขา
มาใหม ที่เกิดจากความเขาใจของตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนมากข้ึน  (Active learning) 
รูปแบบการเรียนรู ที่เกิดจากแนวคิดนี้ มีอยูหลายรูปแบบไดแก การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
learning) การเรียนรูแบบชวยเหลือกัน (Collaborative learning) การเรียนรูโดยการคนควาอยาง
อิสระ (Independent investigation method) รวมทั้งการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-
Based learning) ซึ่งจากท่ีกลาวมา เห็นไดวา การเรียนรูจากการกระทําในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมดูเหมือนจะครอบคลุมในทุกรูปแบบของการเรียนรูดังกลาวขางตนนี้ เพราะเปน  
การเรียนรูที่มีท้ังจากการรวมมือ จากการชวยเหลือกัน จากการคนควาอยางเปนอิสระ และจากการใช
ปญหาเปนฐาน ในการระบุวาอะไรคือ “การเรียนรูจากการกระทํา” อาจต้ังคําถามวา “สิ่งที่ฉันจะทํา
ใหตางไปในคร้ังหนาคืออะไร” (What will I do differently next time?) ในลักษณะเปน “บทเรียน
ที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้” ถึงสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทําจากส่ิงที่ทําหรือไมทําในคร้ังนี้ เชน “เรียนรู
วาหากจัดทําแผนเพ่ือแกปญหานี้อีก จะไม....(ทําอะไรบางอยาง) .........เชนที่ทําในคร้ังนี้ แตจะ...... ...
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(ทําอะไรบางอยาง)...................... เนื่องจาก .........................” เปนตน ทั้งนี้ การเรียนรูจากการกระทํา
ไมหมายถึงความรูในส่ิงใดส่ิงหนึ่งในลักษณะ “รู......................” เชน รูเทคนิคการวางแผน รูเทคนิค
การทํางานกับคนอ่ืน รูวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เปนตน  
 ความรูใหม (New knowledge) เปนความรูใหมที่เกิดข้ึนจากการกระทํา (Action) จัดเปน
ความรูชั่วคราวชั่วขณะในบริบทหน่ึง ๆ ซึ่งหากพิจารณา “ความรู” ภายใตวิธีคิดปฏิบัตินิยมดังกลาว
ในตอนตน ก็หมายถึง “การเรียนรูเพ่ือที่รู” อันจะนําไปสู “การคิด” ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งนักคิดปฏิบัตินิยมจะ
ไมตัดสินส่ิงที่คนพบตอวิธีการแกปญหาท่ีดีปญหาหนึ่ง ๆ วา “ถูก” หรือ “ผิด”แตจะเรียกสิ่งนั้นวา 
“ความจริงชั่วขณะ” (Temporary truth) เพราะเม่ือเวลาผานไปและสังคมเปล่ียนไปคําตอบท่ีเกิดขึ้น 
ณ เวลาหน่ึงก็จะลาสมัย ไมใชคําตอบสําหรับเวลาใหมที่ตามมา  ความรูใหมที่เกิดจากการทํางาน
รวมกัน มี 3 ประเภท ดังแผนภูมิที่ 2.8 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2.8 ความรู 3 ประเภท และความรูใหมเกิดจากการทํางานรวม 

ที่มา. วิโรจน  สารรัตนะ (2556, หนา 82) 

  จากแผนภูมิที่ 2.8 แสดงวาความรูใหมเกิดจากการปฏิบัติงานรวมกัน ดังนั้น ความรูใหม
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงเกิดขึ้นไดจากการพิจารณารวมกันของผูวิจัยและผูรวม
วิจัย ในขั้นตอนการสะทอนผล (Reflecting) เชน พิจารณาวา “จากการบูรณาการในแนวคิดระหวาง
นักวิจัยที่มีความรูเชิงทฤษฎี กับผูรวมวิจัยที่มีความรูเชิงประสบการณในพ้ืนที่ เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในแตละขั้นตอนของการทํางาน เมื่อประมวลเปนภาพโดยรวมแลวไดกอใหเกิดความรูใหม ที่นํามา
แกปญหาแตกตางจากทฤษฎีหรือแตกตางจากท่ีเคยทํากันมาแตเดิมอะไรบาง ?” ดังนั้น ความรูใหม 
(New knowledge) ในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงเปนผลจากการรวบรวม
ขอมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (Action) ในแตละสวนงาน 
(Parts) เมื่อนํามาเชื่อมโยงกัน (Connection of parts) จะกอใหเกิดภาพความรูใหม (A whole) ซึ่ง
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ความรูใหมที่ไดรับนี้ หากเชื่อมโยงกันหลากหลาย (Joining of wholes) จะเปนภูมิปญญา (Wisdom) 
ดูภาพแนวคิดการกําหนดความรูใหมจากแผนภูมิที่ 2.9 

 
 

แผนภูมิที่ 2.9 แนวการกําหนดความรูใหมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ที่มา. วิโรจน  สารรัตนะ (2556, หนา 82) 
 

 จากทัศนะของ วิโรจน สารรัตนะ ดังกลาวขางตน ที่ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
วิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเพ่ือกําหนดเปนขอตกลงเบ้ืองตนสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยจะมุงศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก คือ 
  1.1 เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (คือขั้นตอนท่ี 1-9 ที่กลาวถึงในตอนตน)  
  1.2 เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู และความรูใหมที่เกิดขึ้น 
 2. การกําหนดตัวสอดแทรกในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดเฉพาะตัวสอดแทรกหลัก (Main 
intervention) ไมกําหนดตัวสอดแทรกเสริม (Additional intervention) หรือเปนเงื่อนไขสอดแทรก 
(Intervening condition) โดยจะใหความสนใจไปที่แผนปฏิบัติการ (Action plan) และแผนพัฒนา
สวนบุคคล (Individual development plan) ในเร่ืองการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง ที่มุงจะพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนตัวสอดแทรกหลัก 
  2.1 การกําหนดสถานที่เพ่ือการวิจัยและผูรวมการวิจัย  คือ สถานท่ีเพ่ือการวิจัย คือ 
โรงเรียนวัดหนองตะครอง สวนผูรวมวิจัย ไดแก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน  
  2.2 การกําหนดวงจรการวิจัยและระยะเวลา ผูวิจัยกําหนดวงจรการวิจัย 2 วงจร วงจร
แรกดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ชวงเดือน พฤษภาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2558 วงจรท่ีสอง
ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ชวงเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน เมษายน 2559 
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  2.3 การกําหนดประเด็นเพ่ือการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการศึกษา
วิจัยในบทที่ 2 ประกอบดวยแนวคิดการบริหารการศึกษา แนวคิดการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม 
แนวคิดการบริหารงานวิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ สถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ  
  

2.4 แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  
 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุงเนนการสรางทักษะและนักเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียน
เปนสําคัญมากกวาการใหเนื้อหาและครูเปนผูกําหนดการเสริมสรางความเขมแข็งการเรียนรูที่ยึด
นักเรียนเปนสําคัญนั้น เกี่ยวของกับดานตาง ๆ ดังนี้ หลักสูตร ครู ผูเรียน การจัดกระบวนการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน หองเรียน และแหลงเรียนรู (อางอิงแหลงเรียนรูทั้งหมด) ซึ่งนักวิชาการ
ไดกลาวถึงรายละเอียดไวดังนี้ 
 
 2.4.1 ความหมายการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner 
centered, Child centered, Student centered) นั้น เปนหลักการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีนักการศึกษาไดใหความหมายไวดังนี้ 
 สุมน  อมรวิวัฒน (2543, หนา 5) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญไววาเปนการเรียนรูที่ผูเรียนมีอิสรภาพ ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพของความเปนมนุษย 
เรียนรูอยางมีความสุข เนนกระบวนการคิด ปฏิบัติไดจริง สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ 
สอดคลองกับคติ สอนใหทํา นําใหคิด ลงมือทํา เรียนรูสอนตนเอง เอาความจริงเปนตัวตั้ง เอาวิชาเปน
ตัวประกอบ 
 ประเวศ  วะสี (2543, หนา 4) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ไววา เปนการจัดการเรียนรูที่เอาชีวิตจริงของผูเรียนเปนตัวตั้ง เรียนรูเพ่ือสรางปญญาใหรูจัก
ตนเอง และรูจักโลก สามารถพ่ึงตนเองไดทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม อยูรวมกันอยางมีดุลยภาพ
เรียนรูไดอยางตอเน่ือง มีความสุข สนุกสนานและเกิดฉันทะในการเรียนรู 
 ทิศนา  แขมมณี (2545, หนา 121) ไดใหความหมายการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญไววา เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีบทบาทหรือมีสวนรวมอยาง
ตื่นตัว (Active participation) ทั้งทางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ในการจัดกิจกรรมหรือ
กระบวนการเรียนรูโดยผูเรียนมีบทบาทดังกลาวมากกวาผูสอน 
 ชนาธิป  พระกุล (2555, หนา 7) ผูเรียนเปนศูนยกลางหมายถึง ผูเรียนเปนคนสําคัญที่สุด 
การจัดการเตรียมการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง คือการใหมีผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู โดย
การใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากท่ีสุด  
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการจัดการเรียนรู
ตามความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน เนนกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ผูเรียน
มีบทบาทในกิจกรรมมากกวาผูสอน  
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 2.4.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 มงคล  อาทิภาณุ (2551) กลาววา ความจําเปนที่ตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน โดย
อาศัยหรือยึดผูเรียนเปนสําคัญก็เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
และทวีคูณในทุก ๆ 2 ป การเรียนรูเทคโนโลยีและการประยุกตใชงานของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ครู
ถายทอดใหลูกศิษยสามารถนําไปใชงานไดในชวงเวลาสั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม ผูเรียนจะตอง
มีคุณลักษณะพิเศษที่ตองเรียนรูเองไดหรือเรียนรูวิธีการเรียนรู และเรียนรูวิธีการอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคม หรือเพ่ือนรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งพฤติกรรมท้ังสองนี้มีความสําคัญและจําเปน สําหรับ
นักเรียนยุคปจจุบันทุกคนจะตองมีเปนคุณสมบัติประจําตัวนี้ มิฉะนั้นแลวจะเปนผูที่ลาหลังอยาง
รวดเร็ว 
 การเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการเพ่ิมสมรรถภาพการเรียนรูในอนาคตของ
นักเรียนมากกวาการนําเสนอหรือทองจําความรูที่มีอยูในปจจุบัน 
 นิภาพรรณ  เจนสันติกุล (2554) กลาววา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : บท
พิสูจนทางทฤษฎีการปฏิรูปการศึกษา 6 ปที่ผานมา ยังไมสามารถทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตรงตามที่
การปฏิรูปการศึกษาต้ังเปาไววา ตองการปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน มีความสามารถใน
เชิงวิเคราะห ผลการประเมิน พบวา มีโรงเรียนรอยละ 39.2 ที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผู เรียนเปนสําคัญไดมีคุณภาพระดับดี และพบวามีสถานศึกษาเพียงรอยละ 34.2 มีครูที่มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 สถาพร  พฤฑฒิกุล (2555) กลาววา Active Learning เปนกระบวนการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดการสรางสรรคทางปญญา (Constructivism) ที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา 
เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดขึ้นในตนเอง  ดวยการลงมือปฏิบัติ
จริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรูที่มีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน หรืออํานวยความสะดวก ให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูง กลาวคือ ผูเรียนมีการคิดวิเคราะห การสังเคราะห 
และการประเมินคาจากสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู ทําใหการเรียนรูเปนอยางมีความหมายและ
นําไปใชในสถานการณอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวา กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือ 
กระทําผานกิจกรรมหรือสื่อนวัตกรรมโดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา ชวยเหลือและอํานวยการใหเกิด
การเรียนรู หรือ Active Learning จึงเปนกระบวนการเรียนรูที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
หลักสูตรของไทยในปจจุบันเปนอยางยิ่ง ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาของไทยควรใหความสําคัญ  
ตอการเปล่ียนแปลงที่กระบวนการจัดการเรียนรูเปนสําคัญ เพ่ือสงผลใหทุกคนท่ีเกี่ยวของเกิดความตระหนัก 
และนําไปสู “การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน” ซึ่งนาจะเปนแนวทางที่สําคัญอันจะนําไปสูความสําเร็จ
ในดานคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 
 
 2.4.3 หลักการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ (Student-CenteredInstruction) 
 ชนาธิป  พรกุล (2555, หนา 8) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เปนการจัดตามทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive theories) ที่เชื่อวาการเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในสมอง เกิดจากกระบวนการจัดกระทํากับขอมูล มีการบันทึกขอมูล และดึงขอมูลออกมาใชวิ ธี
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เรียนรูมีผลตอการจํา การลืม และการถายโอน (Transfer) ความรู แรงจูงใจระหวางการเรียนรูมี
ความสําคัญตอการชี้นําความสนใจ มีอิทธิพลตอกระบวนการจัดขอมูล และสงผลโดยตรงตอรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียน 
 ทิศนา  แขมมณี (2557) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 
เปนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนตัวตั้ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและ
ประโยชนสูงสุดที่ผูเรียนควรจะไดรับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาท
สําคัญในการเรียนรู ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัวและไดใชกระบวนการเรียนรูตาง ๆ 
อันจะนําผูเรียนไปสูการเกิดการเรียนรูที่แทจริงทั้งนี้การมีสวนรวมอยางตื่นตัวที่จะชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูที่แทจริงไดดี ควรเปนการตื่นตัวที่เปนไปอยางรอบดานทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคม 
และอารมณ เพราะพัฒนาการท้ัง 4 ดาน มีความสัมพันธตอกันและกัน และสงผลตอการเรียนรูของ
ผูเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางกาย (Active participation : physical) คือ การให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกายทํากิจกรรมตาง ๆ ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของผูเรียน เพ่ือชวยใหรางกายและประสาทการรับรูตื่นตัว 
พรอมที่จะรับรูและเรียนรูไดดี 
 2. การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางสติปญญา (Active participation-intellectual) คือการให 
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดมีการเคล่ือนไหวทางสติปญญาหรือสมอง  
ไดคิด ไดกระทําโดยใชความคิด เปนการใชสติปญญาของตนสรางความหมาย ความเขาใจในส่ิงที่
เรียนรู 
 3. การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางอารมณ (Active participation : emotional) คือการให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหวทางอารมณหรือความรูสึก 
เกิดความรูสึกตาง ๆ อันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีในเร่ืองที่เรียนรูอารมณและความรูสึกของ
บุคคลจะชวยใหการเรียนรูมีความหมายตอตนเอง และตอการปฏิบัติมากข้ึน 
 4. การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางสังคม (Active participation : social) คือการใหผูเรียน
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนมีการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือมีการปฏิสัมพันธ  
ทางสังคมกับผูอ่ืนและส่ิงแวดลอมรอบตัว เนื่องจากการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม การได
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน จะชวยขยายขอบเขตของการเรียนรูของบุคคลใหกวางขวางขึ้น และ
การเรียนรูจะเปนกระบวนการท่ีสนุก มีชีวิตชีวามากข้ึน หากผูเรียนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
 ปจจุบันแนวคิดการสรรคสรางความรู (Constructivism) ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย
วามีความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง แนวคิดนี้มีความเชื่อวา
ความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหงอกงามขึ้นไดเรื่อย  ๆ 
โดยอาศัยการพัฒนาโครงสรางความรูภายในบุคคล และการรับรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว โครงสรางของ
ความรูมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ความรูเดิม 2) ความรูใหมที่ผูเรียนไดรับเปนขอมูล 
ความรู ความรูสึก และประสบการณ 3) กระบวนการทางสติปญญา เปนกระบวนการทางสมองท่ี
ผูเรียนใชทําความเขาใจกับความรูใหม และใชเชื่อมโยงปรับความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกัน  
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 ระวิวรรณ  ศรีครามครัน (2553 หนา 117-118) ไดกลาวไววา การสอนที่มีผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (Student-Centered) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในลักษณะที่ชวยใหผูเรียน
รูจักการคิดคน แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยผูสอนจะเปนผูกําหนดสถานการณ หรือสภาพแวดลอม
รวมทั้งกําหนดปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน บูรณาการกับความรูเนื้อหาวิชาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร ซึ่งการกําหนดสถานการณ หรือสภาพแวดลอมดังกลาวจะกระตุนหรือสงเสริมใหผูเรียนได
ศึกษาคนควาหาความรู มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ทั้งนี้เปนการเพ่ิมพูนทักษะในดานตาง ๆ ใหแก
ผูเรียน เชน ทักษะในดานการคิด การแสวงหาความรู การปรึกษาหารือ และการรวมกันตัดสินใจ ซึ่ง
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีดังตอไปนี้ 

1. เริ่มจากผูสอนกําหนดปญหา หัวขอเร่ืองหรือสถานการณท่ีนาสนใจ ซึ่งอยูในขอบเขต 
ของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่จะตองศึกษา 

2. ผูเรียนศึกษาปญหา หัวขอเร่ือง หรือสถานการณ โดยการคิดคน แสวงหาความรู ดวย 
วิธีการตางๆ เชนศึกษาจากตํารา สัมภาษณผูรู หรือผูที่เกี่ยวของโดยมีผูสอนใหคําแนะนํา ชวยเหลือ 
ชี้แนะในการสืบคนแหลงขอมูล 

3. ผูเรียนสามารถคนพบหลักการ ขอสรุป แนวคิดในลักษณะของนัยทั่วไปหรือความคิด 
รวบยอดของปญหานั้นๆ พิจารณาตัดสินใจ และเสนอผลงานตอเพ่ือนๆ และผูสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางมี 4 ประเภท ตามลักษณะของการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูดังตอไปน้ี  

1. การสอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction)  
2. การสอนโดยออม ( Indirect Instruction) 
3. การสอนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและเรียนในลักษณะกลุม (Interactive Instruction  

and Cooperative learning)  
4. การสอนใหผูเรียนมีประสบการณจริง (Experiential Instruction) ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเปนศูนยกลางนั้น ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน โดยการเนน 
และสงเสริมความสามารถของผูเรียน รวมทั้งความสนใจของผูเรียนในแตละคนหรือในแตละกลุม และ
สงเสริมใหผูเรียนไดรวมกันทํางาน รวมกันสืบคนหาความรู หรือดําเนินกิจกรรมในลักษณะของ  
การเรียนแบบกลุมยอย (Small group) 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวา ครูที่จัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
จึงมีความเชื่อวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได ผูสอนไมจําเปนตอง
ถายทอดความรูเนื้อหาสาระแบบเดิม 
 
 2.4.4 ตัวบงช้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ 
 ผูสอนสามารถตรวจสอบวา การจัดการเรียนการสอน เปนไปตามหลักการจัดการเรียน 
การสอนแบบศูนยกลาง โดยใชเกณฑมาตรฐาน ดังที่ นักวิชาการไดกําหนดไวดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (อางถึงใน สมจิต  ขอนวงค 2554 หนา 306 -
307) ไดกลาววา ตัวบงชี้ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ศูนยพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน (พ.ค.ร.) ไดพัฒนาตัวบงชี้การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หรือการจัดการเรียน 
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การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยกําหนดตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน จํานวน 9 ขอ และตัวบงชี้
การสอนของครูจํานวน 10 ขอ เพ่ือใชเปนเคร่ืองตรวจสอบวา เมื่อใดก็ตามที่เกิดการเรียนรูหรือการสอน
ตามตัวบงชี้เหลานี้ เมื่อนั้นไดเกิดการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หรือการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางแลวดังนี้ 
 ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน 

1. มีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. ฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง 
3. ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากกลุม 
4. ฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรค จินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจน 

และมีเหตุผล 
5. ไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหาทั้งตนเองและรวมดวยชวยกัน 
6. ไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
7. เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองอยางมี 

ความสุข 
8. ฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน 
9. ฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื่น ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยางตอเนื่อง 

 ตัวบงชี้การจัดการเรียนการสอนของครู 
1. เตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
2. จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
3. เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางท่ัวถึง 
4. จัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 
5. สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง 
6. สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอย 

ของผูเรียน 
7. ใชสื่อการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหาและการคนพบความรู 
8. ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง 
9. ฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
10. สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
พิมพันธ  เดชะคุปต (2548, หนา 27) ไดกลางถึง ตัวบงชี้การจัดการเรียนการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนศูนยกลาง  ไววาครูหรือผูสอนตองเปล่ียนบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 
คือเปนผูจัดประสบการณ รวมท้ังสื่อการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนใชเปนแนวทางสรางความรูดวย
ตนเอง คือผูสอนที่เปนผูอํานวยความสะดวกนั้นมีบทบาทดังนี้ 1) เปนผูนําเสนอ (Presenter) 2) เปน
ผูสังเกต (Oberver) 3) เปนผูถาม (Asker) 4) เปนผูใหการเสริมแรง (Reinforce) 5) เปนผูแนะนํา 
(Director) 6) เปนผูสะทอนความคิด (Reflector) 7) เปนผูจัดบรรยากาศ (Atmosphere organizer) 
8) เปนผูจัดระเบียบ (Organizer) 9) เปนผูแนะแนว (Guide) 10) เปนผูประเมิน (Evaluator) 11) 
เปนผูใหคําชื่นชม (Appaiser) 12) เปนผูกํากับ (Coacher)  
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 ชนาธิป  พรกุล (2555, หนา 15-16) ไดกําหนดตัวบงชี้ในการตรวจสอบดวยตนเองของ
ครูผูสอนไวดังนี้ 
 1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน 
 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนฝกคนควาสังเกตรวบรวมขอมูล วิเคราะห
คิดอยางหลากหลาย สรางสรรคและสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 
 3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูและแสวงหา
คําตอบดวยตนเอง 
 4. มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
 5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝกและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน 
 6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยาง
ครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะและกีฬา 
 7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีความรับผิดชอบตอกลุม 
 8. มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตอเนื่อง 
 9. ผูเรียนรักโรงเรียนของตนและมีความกระตือรือรนในการมาโรงเรียน 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวาตัวบงชี้การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญนั้นประกอบดวย 1) ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียนไดแก ประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม การฝกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู กลาแสดงออก การคนควาหาคําตอบดวย
ตนเอง มีวินัยและความรับผิดชอบ ประเมินและปรับปรุงตนเอง คนควาหาความรูอยางตอเนื่อง  
2) ตัวบงชี้การจัดการเรียนการสอนของครู ไดแก การเตรียมการสอนท้ังเนื้อหาและวิธีการ จัด
บรรยากาศที่เสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา แลกเปลี่ยนเรียนรู การคนควาหาความรู
และวิเคราะหขอมูล การสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาสุนทรียภาพ สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย การนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี การใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และประเมิน
ผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย 
  
 2.4.5 องคประกอบของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  2.4.5.1 ดานหลักสูตร 
  ไพรัช  สูแสนสุข (2546) กลาววา ภาพรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจะแสดง
ใหเห็นถึงการยึดถือวา “ผู เรียนสําคัญที่สุด” หรือ “เพ่ือผู เรียนเปนสําคัญ” นั้น จะดูไดจาก
องคประกอบแตละสวนของหลักสูตรสถานศึกษานั้น  ๆ ลวนสะทอนถึงการมีเปาหมาย การมี
กระบวนการและความพยายามที่ชัดเจน การพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง อาทิ วิสัยทัศน ภารกิจ และ
เปาหมาย ของหลักสูตรสถานศึกษานั้น ๆ จะกลาวถึงความพยายามที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด
เทาที่โรงเรียนจะมีศักยภาพ ดวยเจตนารมณที่ชัดเจนบนพ้ืนฐานความเขาใจผูเรียนและชุมชนของ
โรงเรียนเปนอยางดีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคที่โรงเรียนกําหนด จะกําหนดบนพ้ืนฐานความเปนจริง
และความเปนไปไดของการพัฒนาผูเรียนที่โรงเรียนมิใชกําหนดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีฐานขอมูล
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เพียงพอ โครงสรางกรอบสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาก็
กําหนดอยางมีเหตุผลถึงความใสใจในการพัฒนาผู เรียนอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
การกําหนดสาระการเรียนรู หนวยการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู ของหลักสูตรสถานศึกษา ก็
กําหนดอยางเขาใจ ผูเรียนแตละคน แตละกลุมเปนฐาน ประกอบกับการกําหนดความพยายามให
ผูเรียนแตละคนเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดอยางแทจริงตามธรรมชาติ เชน จัดอยางบูรณาการ และ
สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งก็คือ กิจกรรมการเรียนรูและการจัดแหลงเรียนรู
ยอมหลากหลาย อีกท้ังการระดมทรัพยากรมุงสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก และการ
กําหนดแนวการวัดผลประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษานั้น ก็จะเปนไปอยางรอบคอบ เนนเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองมากกวาแคการตัดสินเลื่อนชั้น และไปตามหลักการประเมินตามสภาพจริง 
มิใชแคความสะดวกของการประเมินเปนตน 
 กิตติภูมิ  มังสุรีย (2548) กลาววา แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญมี 7 ภารกิจ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพรอม กําหนดระยะเวลาอบรมเชิงปฏิบัติการใหเหมาะสม ควรสราง
ความตระหนักใหผูเกี่ยวของเห็นความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและประชาสัมพันธ
อยางกวางขวาง โรงเรียนควรเตรียมการดานขอมูลสารสนเทศใหพรอม โดยสํารวจขอมูลทั่วไป ในดาน
ความสนใจ ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น กอนดําเนินการจัดทําหลักสูตร ควร
คํานึงถึงความพรอมดานบุคลากรของโรงเรียนและใหความชวยเหลือในการจัดทําหลักสูตรทุกกลุม
สาระและทุกชวงช้ัน 
 2. การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการจัดทํา
หลักสูตรอยางชัดเจน ควรมีการประชุมและติดตามการดําเนินงานจัดทําสาระหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
ควรปรับเน้ือหาสาระที่คลายกัน โดยจัดบูรณาการเขาดวยกัน เพ่ือลดคาบเวลาเรียนลงมา ควรให
ชุมชนมีสวนรวมในการใหขอมูลใหมาก  
 3. การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ควรมีการวางแผน การใชหลักสูตร การวิเคราะห
หลักสูตรและการวัดผล ประเมินผล ทุกโรงเรียนควรมีมาตรฐานใกลเคียงกันในการวางแผนดําเนินการ
ใชหลักสูตร ควรปรับตารางเรียนและเวลาเรียนใหเหมาะสมกับกลุมสาระ ควรกําหนดแผนการติดตาม
และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเน่ือง และใหคําแนะนําเพิ่มเติมในการใชหลักสูตรแกครู 
 4. การดําเนินการบริหารหลักสูตร โรงเรียนควรสงเสริมการมีสวนรวม โดยใหครูทุกคนมี
สวนรวมทุกขั้นตอนของการจัดทําหลักสูตร ครูควรมีความเขาใจการจัดทําหลักสูตร การใชหลักสูตร
และพัฒนาตนเองอยูเสมอ ผูบริหารและครูควรมีความรูดานหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลตาม
หลักสูตรเปนอยางดี ควรจัดประชุม สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง  
ควรปรับเนื้อหาสาระลงอีกในบางกลุมสาระที่มีเนื้อหามากเกินไป เชน กลุ มสาระวิทยาศาสตร  
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5. ผูบริหารควรวางแผนและดําเนินการนิเทศตามแผน ครูควรใหความสําคัญและเขารวม
ในกิจกรรมการนิเทศของโรงเรียนอยางเต็มที่ ควรมีการประเมินผลการนิเทศรวมกันเพ่ือกําหนด
แนวทางปรับปรุงแกไขการใชหลักสูตร ศึกษานิเทศกควรใหความชวยเหลือโรงเรียนมากกวา 
การประเมินโรงเรียน 
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 6. การสรุปผลการดําเนินงาน ควรสรุปผลการดําเนินงานเปนระยะ และใหขอมูลยอนกลับ
แกผูเกี่ยวของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนควรมีการสํารวจขอมูลการใชหลักสูตรเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาทุกระดับ โดยเนนใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ และควรลดภาระงานดานอ่ืน ๆ 
ลง ใหครูไดสอนอยางเต็มที่ ควรจัดใหมีบุคลากรฝายสนับสนุนมาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน  
 7. โรงเรียนควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และควรมีการพัฒนาปรับปรุง
และแกไขขอบกพรองทุกปการศึกษา 
 ขั้นตอนในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพรอม 
 ครูควรไดรับการอบรมเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรอยางทั่วถึง หนวยงานที่รับผิดชอบควรมี
การวางแผนลวงหนา และครูควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
 2. ขั้นการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.1 ควรจัดอบรมใหความรูในการจัดทําหลักสูตรอยางชัดเจนและมีระยะเวลาที่
เหมาะสมอยางนอย 7 วัน ครูควรทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนทีม แบงงานกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เปนชวงช้ันและกลุมสาระ 
   2.2 ควรมีการประชุมและติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และควรดําเนินการ
ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรใหมตามความเหมาะสม 
 3. ขั้นการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 
   3.1 ผูบริหารควรมีการวางแผนนิเทศติดตามการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ  
   3.2 ฝายวิชาการควรมีการแนะนําชวยเหลือกันอยางตอเนื่องและสรุปแนวทาง
ปฏิบัติงานใหชัดเจนเพื่อปฏิบัติไดถูกตอง 
 4. ขั้นดําเนินการบริหารหลักสูตร  
   4.1 ครูควรพัฒนาตนเองดานวิชาการอยูเสมอและเขาใจการทําหลักสูตร  
   4.2 โรงเรียนควรปรับปรุงตารางเรียนและคาบเวลาเรียนใหเหมาะสม  
 5. ขั้นการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล  
   5.1 ผูบริหารควรวางแผนและดําเนินการนิเทศตามกําหนดและท่ัวถึง 
   5.2 ครูควรเขารวมในกิจกรรมการนิเทศของโรงเรียนอยางเต็มที่ 
   5.3 ควรมีการประเมินผลการนิเทศรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางแกไข 
 6. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน 
   6.1 ควรเปดรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสรุปผลเปนระยะ ๆ  
   6.2 ควรสํารวจเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
  6.3 ครูควรยอมรับผลการดําเนินงานและแนวทางปรับปรุงแกไข  
  6.4 ควรใหความรวมมือตามมติ เนนใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ 
  6.5 ควรลดภาระงานอื่น ๆ นอกเหนืองานวิชาการออกไปจากครู 
 สถาพร  พฤฑฒิกุล (2555) กลาววา หลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือที่เรียกกันติด
ปากวาหลักสูตรใหม กิจกรรมการเรียนรูควรจะตองเปนแบบ Active Learning แตกลับใชวิธีการสอน
แบบ Passive Learning จะยิ่งทําใหผูเรียนขาดคุณภาพมากขึ้นเร่ือย ๆ เนื่องจากเน้ือหาท่ีออกแบบ
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โดยหลักสูตรใหมนั้น จะมีเพียงเฉพาะหัวขอเร่ืองหลัก ๆ ในลักษณะขององคความรูแบบสรุปเทา
นั้นเอง ดังนั้น แนวทางปฏิรูปที่สําคัญจึงตองหาวิธีการท่ีใหผูเรียนปรับวิธีการเรียน และครูปรับวิธีการ
สอนใหสอดคลองกับหลักสูตร มิฉะนั้นแลวการสรางเยาวชนใหมีคุณภาพตามที่ตองการคงเกิดขึ้นได
ยาก ในการจัดการศึกษาที่ตองการสรางเยาวชนท่ีมีคุณภาพของสังคม แมวาหลักสูตรจะดีเลิศเพียงใด 
แตถาผูบริหารและครูไมเขาใจแนวทางการจัดการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด ก็จะจัดการเรียนรูตาม
ประสบการณเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติมา ผลผลิตที่ไดก็ไมอาจมีคุณภาพตามที่ตองการ หรือดูเหมือนจะใช 
แตจริง ๆ แลวคุณภาพกลับไมใชตามที่ตองการ 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวา หลักสูตรสถานศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงการยึดผูเรียน
เปนสําคัญมีองคประกอบ ดังนี้ วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายของหลักสูตรที่ชัดเจนบนพ้ืนฐานความเขาใจ 
ผูเรียนและชุมชน โครงสรางกรอบสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา 
การกําหนดสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู โดยกําหนดขึ้นดวยความเขาใจ
ผูเรียนแตละคนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดอยางแทจริงตามธรรมชาติ กิจกรรมการเรียนรู 
ควรเปนแบบ Active Learning ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรประกอบดวย 1) การเตรียม
ความพรอม 2) การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา 3) การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 4) การดําเนินการ 
บริหารหลักสูตร 5) การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 6) การสรุปผลการดําเนินการ 
  2.4.5.2 ดานครู 
 มงคล  อาทิภาณุ (2551) กลาววา ตองเปล่ียนบทบาทของผูสอนจากการเปนผูปอนความรู
มาเปนผูชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและกลุม การเรียนการสอน  
แบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนจะตองเกินรอยเปอรเซ็นตอยาง
แนนอน เหตุผลมิใชผูสอนวิธีนี้เกงกวาผูสอนวิธีเดิม แตเนื่องดวยวิธีการแบบใหมนี้ครูไมตองเปนผูปอน 
ดังนั้น Input จะตองนอยมาก สวน Output นักเรียนไดออกมาจะตองมากกวา Input อยางแนนอน 
อยางไรก็ตามดวยวิธีการสอนแบบใหมนี้จะทําใหผลลัพธ (Output) ของผูเรียนมากกวารอยเปอรเซ็นต 
แต Output จะตองอยูในเกณฑข้ันต่ําที่ยอมรับได มิใชมากกวาศูนยเพียงเล็กนอย ในกรณีที่ครูไมปอน
อะไรเลย อีกปรากฏการณหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นไดดวยวิธีการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง และเรียน
เปนกลุมก็คือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูอาจจะมากกวาครูคาดหวังหรือเกินคาด สามารถเกิดขึ้นได
เสมอ ๆ ถาเปนการเรียนการสอนแบบเดิมไมสามารถเกิดปรากฏการณนี้ขึ้นไดเพราะวาโอกาสทํา
ขอสอบไดเต็มรอยเปอรเซ็นตก็คอนขางยากอยูแลว และมีนักเรียนนอยมากที่สามารถทําได การทําให
คะแนนเกินรอยเปอรเซ็นต จึงไมมีโอกาสเพราะผูสอนไมไดเปดโอกาส สวนการเรียนแบบนักเรียนเปน
ศูนยกลาง โอกาสกลุมผูเรียนทํากิจกรรมหรือสรางผลงานไดดีกวาที่ครูคิดยังมีโอกาสเกิดขึ้นไดเสมอ ๆ 
และอาจเกิดข้ึนบอย ๆ ดวย 

 สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ (2553) กลาววา ปรากฏการณหรือปญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัด 
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ภาพของครูที่ยืนสอนหนาชั้นเรียนคอยบอกใหนักเรียนจดหรือ
ทองจําสิ่งที่ครูรูอาจยังคงมีอยู ภาพของผู เรียนที่อานเอกสารประกอบการสอน หรือเลคเชอรโนตไป
พลาง ๆ ระหวางที่ครูบรรยายหนาหองก็คงปรากฏ ภาพของครูผูสอนที่พยายามสรางปฏิสัมพันธกับ
ผูเรียน ดวยการสอดสองดูวามีนักเรียนคนใดหลับ พูดคุยกัน ไมสนใจฟงครู หรือคอยเรียกนักเรียนให
ตอบคําถาม ก็ยังคงมีใหเห็น แตภาพของผูเรียนที่มีจํานวนมากขึ้นในแตละชั้นเรียน จนทําใหวีการสอน
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แบบเดิม ๆ ไมมีประสิทธิภาพพอเพียง สื่อที่แสดงมีขนาดไมใหญเพียงพอสําหรับผูเรียนดานหลังชั้น
เรียน ความจดจอกับผูสอนถูกเบ่ียงเบนจากพฤติกรรมและสภาพแวดลอมในช้ันเรียนขนาดใหญ 
 ภาพของผูเรียนซึ่งอาจนําหนังสือหรือตําราที่เกี่ยวกับที่เรียนในวันนั้นเขามาศึกษา เขามา
เปรียบเทียบกับคําสอนของครู รวมถึงการนําเอาคอมพิวเตอรพกพาเขามาสืบคนความรูในชั้นเรียนก็
ปรากฏใหเห็นเพ่ิมขึ้น ภาพของผูเรียนซึ่งถามคําถามเก่ียวกับเร่ืองที่ครูกําลังสอนหรือนําเอาขอมูล
ความรูในเร่ืองน้ันมาพูดคุย โดยครูอาจตอบไมได หรือไมเคยรูขอมูลนั้นมากอน อาจพบเพ่ิมขึ้น  ๆ 
เชนกัน 
 ในฐานะครู เราควรจะเดือดรอนหรือไมพอใจกับปรากฏการณ เชนที่วาไหม เพราะครูไมใช 
“ศูนยกลาง” อีกแลว ความรูที่ครู “ปอนให” และ “จํากัด” นาจะลาสมัย และจะกลายเปนการ “ปด
กั้น” การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน รวมท้ังปญหาอุปสรรคท่ีเคยประสบ เชน จํานวนอาจารยผูสอน/
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตรหนึ่ง ๆ จํานวนผูเรียนที่มีปริมาณมากข้ึน จะชวยใหบทบาทของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเรียนรูดวยตนเอง เดนชัดมากขึ้น 
 ครูโดยเฉพาะอยางยิ่งครูหรืออาจารยในมหาวิทยาลัยที่ถูกคาดหวังวาตองติดตาม
ความกาวหนาดานวิชาการตองทํางานวิจัย ตองใชความรู ความสามารถใหบริการวิชาการดวย ทําให
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบคอนขางมาก ในการสํารวจภาระงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบัน โดยเฉลี่ยพบวาภาระงาน 75% เปนงานจัดการเรียนการสอน 20% ทํางานวิจัย และ 5% 
เปนภาระงานบริการวิชาการ แตหากศึกษาอาจารยในมหาวิทยาลัยพบวามีเพียง 25-30% เทานั้นที่มี
โอกาสทําวิจัย ไดรับทุนวิจัยและกําลังทําวิจัยอยู อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยและอาจารยก็ถูกคาดหวัง
ใหทําการศึกษาวิจัยมากขึ้น เพ่ือผลักดันใหสถาบันเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และเพ่ือใหไดผลงานวิจัยมา
พัฒนาประเทศ และแมวาจะมีการกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัยวาบางมหาวิทยาลัยมุงเป าเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย บางสถาบันมุงเปาเปนมหาวิทยาลัยทองถิ่น แตเกณฑการประเมินเขาสูตําแหนง
วิชาการสูงขึ้นในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยนั้น ก็ยังใหน้ําหนักกับ
ผลงานวิจัยคอนคางมาก สวนทางกับงานที่ปฏิบัติ 
 ความรูแพรกระจายหรือเปดใหเกิดการรับรูไดมากขึ้น เขาถึงไดงายขึ้น และสื่อสารกันได
งาย ก็กลายเปนความรูพ้ืนฐานท่ีสามารถตอยอดไปสูความรูใหม ๆ หรือมีการพิสูจนซ้ํา หรือหักลาง
ความรูเดิม ๆ ไดงายขึ้น ตางจากในอดีต นอกจากนั้นความรูที่เคยถูกเสนอไว และเชื่อถือกันมาอาจถูก
ความรูใหม ๆ หักลาง หรือความรูถูกทําใหสมบูรณข้ึน ความรูจึงถือวามีวันลาสมัยได หรืออาจกลาวได
วา ความรูมีอายุใชงาน (Shelf-life) และดูเหมือนวาอายุการใชงานของความรูในปจจุบันและใน
อนาคตจะสั้นลง 
 แมวาความรูที่ถูกนํามาใชสวนมาก จะถูกยอมรับตอเมื่อมีการพิสูจน หรือทดสอบวามีความ
แมนตรง (Validity) ซึ่งก็ไดแกความรูที่ไดรับจากกระบวนการศึกษาคนควาวิจัยอยางเปนระบบ ตาม
ระเบียบแบบแผนวิธีวิจัย แตความรูเฉพาะตนหรือภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น (Tacit or 
Implicit Knowledge) ก็นับวาเปนความรูที่พยายามนํามาใช แมจะไมไดผานการพิสูจน ทดสอบวิจัย
ตามขั้นตอน เพราะพบวาผลท่ีไดรับที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานประสบความสําเร็จ และอาจถูกนํามา
ทดสอบตามกระบวนการวิธีวิจัยสมัยใหม ในอีกแงหนึ่งความรูอาจกลายเปนของที่มีราคา กลายเปน
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ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งมีกฎเกณฑกํากับมิใหลอกเลียนหรือนําไปใชโดยไมมีการบอกกลาว รวมถึง
กลายเปนสินคาที่ตองซื้อดวย 
 1. สภาพของการเรียนรูในโลกแหงการเรียนรูยุคปจจุบันและอนาคตและครูมืออาชีพจาก
ปจจัยของการเรียนรู และความรูที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากดังไดกลาวมาแลว จึงทําให “ครู” หรือ 
“อาจารย” ตองปรับตัวในการถายทอดความรูเพ่ือใหได “ผลผลิต” ทั้งในดาน “ความรู” ที่จะ
ถายทอด และ “บัณฑิต” ที่มีคุณภาพ โดย 
  1.1 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ตรวจสอบ คุณภาพของความรู “คุณคา” ของ
ความรู “ความแมนตรง” ของความรู ที่จะนํามาถายทอด 
  1.2 “ใชความรู” นั้น ๆ เปนฐาน ในการถายทอดสูผูเรียน ตาม “ระดับความเหมาะสม” 
เพ่ือใหตนเองและผูเรียนรูสามารถใชความรูประยุกตในการแกปญหา หรือหาหนทางพัฒนางานที่
เกี่ยวของ หรือนําไปใชเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต ตลอดจนการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน ความรูที่ถายทอดท้ังเนื้อหาความรู (Cognitive) วิธีปฏิบัติหรือ
ความสามารถในการใช (Skills) และเจตคติ (attitude) 
  1.3 ศึกษาความรูที่เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับความรูในศาสตรเฉพาะทางแหงตน เพราะ
ปจจุบันตองใชความรูแบบองครวม หรือสหวิทยาการมากขึ้น 
  1.4 “พิสูจน” และ “สราง” ความรู คือท้ังพิสูจนความรูที่ติดตามมาวาเปนจริง แมนตรง 
ทั้งในภาพรวม และมีความถูกตองเมื่อนํามาใชในแตละประเทศ แตละภูมิภาค ที่มีสภาพแวดลอม
ตางกัน รวมถึงสรางความรูใหมข้ึนเองจากการศึกษาคนควาวิจัย ซึ่งอาจตอยอดจากความรูที่มีผูคนพบ
มาแลว รวมถึงนําความรูที่ไดจากการวิจัยนั้นมาใชในการถายทอดหรือปฏิบัติงาน 
  1.5 “ถายทอด” ความรูตามแนวคิดของการเรียนรูสมัยใหม ที่ผูเรียนมีอิสระในการรับรู 
และสรางศักยภาพใหผูเรียนรูจักหาความรูดวยตนเอง และ “ชี้นํา” การเรียนรูในลักษณะของ 
mentor และพัฒนา วิธีวิทยาในการสอน” ใหเพ่ิมการมี “ปฏิสัมพันธ” กับผูเรียน 
  1.6 “อาศัย” เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหผู เรียน “เขาถึง” ความรูไดแบบไมมี
ขีดจํากัดวาตองเรียนเฉพาะในหองเรียน หรือตองเรียนจากครูเทานั้น 
  1.7 “สรางผู เรียน” ใหรูจักคิดวิเคราะห อยางมีเหตุมีผล มีจิตวิจัย ใชขอมูลใน 
การแกปญหาหรือพัฒนา 
  1.8 “พัฒนาตนเอง” ใหศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รูจักเผยแพร และ
แลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกับผูอ่ืน และยึดมั่นในหลักบูรณาการความรูแบบสหวิทยาการ 
 หากครูเขาใจถึงปจจัยตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงของโลกแหงการเรียนรูและปรับตัวใหเขากับ
ปจจัยที่เปลี่ยนแปลงนั้น ก็จะสามารถพัฒนาเปน “ครูมืออาชีพ” ที่เพียบพรอมไดรับการยอมรับ
สามารถสราง “ผลผลิตอันมีคุณภาพและมีคุณคา” ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทั้งตอตนเอง อาชีพ 
สถาบัน และประเทศชาติไดอยางแนนอน 
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2557) ไดกลาวเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูสอนในศตวรรษที่ 21 
(21st Century Teachers) ไวดังนี้ 
 เมื่อผูเรียนยุค Gen Net/Tweenies ตองการคุณลักษณะที่จําเปน 8 ประการเพ่ือการเรียนรู 
อยางมีประสิทธิภาพในสิ่งแวดลอมของศตวรรษที่ 21 ผูสอนก็จําเปนตองมีทักษะ 8 ประการดวยกัน 
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เพ่ือที่จะสราง/สงมอบ/ถายทอดความรูและทักษะใหแกผู เรียนได เรียกวาเปนผูสอนพันธุ C  
(C - Teachers) 
 C - Teachers หมายถึงผูสอนที่มีทักษะตาง ๆ ซึ่งมีความจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน
ในอนาคตนั่นเอง C - Teachers ประกอบไปดวยทักษะที่จําเปน 8 ประการ ไดแก 
 1. C - Content หมายถึง การที่ผูสอนตองเปนผูเชี่ยวชาญเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบในการสอน  
C - Content ถือเปนลักษณะท่ีจําเปนอยางที่สุดและขาดไมไดสําหรับผูสอน เพราะถึงแมผูสอนจะมี
ทักษะ C อ่ืนที่เหลือทั้งหมด แตหากขาดซ่ึงความเชี่ยวชาญในเน้ือหาการสอนของตนแลว เปนไปไมได
เลยท่ีผูเรียนจะสามารถเรียนรูจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากผูสอนท่ีไมแมนในเนื้อหา หรือไมเขาใจในส่ิงที่
ตนพยายามถายทอด/สงผานใหแกผูเรียน 
 2. C - Computer (ICT) Integration หมายถึงการที่ผูสอนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร 
ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เหตุผลสําคัญที่ผูสอนจําเปนตองมีทักษะดาน 
การประยุกตคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู นอกจากจะเปน  
การติดอาวุธดานทักษะในการใช ICT โดยทางออมใหแกผูเรียนแลว หากมีการออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพก็ยังสามารถสงเสริมทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนไดเปนอยางดี 
 3. C - Constructionist หมายถึงการที่ผูสอนเปนผูสรางสรรคมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด 
Constructionism ซึ่งมุงเนนวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดนั้นเปนเร่ืองภายในของตัวบุคคลจากการท่ีได
ลงมือทํากิจกรรมใด ๆ ใหเกิดการสรางสรรคความรูใหมที่เชื่อมโยงกับประสบการณหรือความรูเดิมที่
อยูในตัวบุคคลนั้นมากอน ผูสอนที่เปนผูสรางสรรคไมเพียงแตใชทักษะนี้ในการพัฒนาในดานของ
เนื้อหาความรูใหมสําหรับผูเรียนหากยังสามารถนําไปใชในการสรางแผนการเรียนรูตาง  ๆ ซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูสรางความรูขึ้นในตนเอง ผานการลงมือผลิตชิ้นงานตาง ๆ 
เชน งานศิลปะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
 4. C - Connectivity หมายถึงการที่ผูสอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหวาง
ผูเรียนดวยกัน เพ่ืออาจารยทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และตางสถานศึกษา หรือเชื่อมโยงสถานศึกษา 
บาน และ/หรือ ชุมชนเขาเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมการเรียนรูของผูเรียน 
 5. C - Collaboration หมายถึง การท่ีผูสอนมีความสามารถในการเรียนรูแบบรวมมือกัน
กับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ผูสอนจะตองมีทักษะในบทบาทของการเปนโคช หรือที่
ปรึกษาท่ีดีในการเรียนรู (สวนใหญจะอยูในลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง) ของผูเรียนรวมทั้ง  
การเปนผูเรียนเองในบางครั้ง ทักษะสําคัญของการเปนโคชหรือที่ปรึกษาที่ดีนั้น ไดแก การสรางฐานการเรียนรู 
ใหกับผูเรียนเปนระยะ อยางเหมาะสม อํานวยใหผูเรียนเกิดฐานการเรียนรูที่จะตอยอดการเรียนรู  
แบบมีสวนรวมข้ึนได ทั้งนี้การเรียนรูจะเกิดขึ้นในผูเรียนไดอยางจํากัดหากปราศจากซึ่งฐานการเรียนรู
ที่เหมาะสมจากผูสอน 
 6. C - Communication หมายถึง การท่ีผูสอนมีทักษะในการส่ือสารกับผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมิใชเฉพาะการพัฒนาใหเกิดทักษะของเทคนิคการสื่อสารที่ดี เชน  การอธิบายดวย
คําพูด ขอความ ยกตัวอยาง ฯลฯ เทานั้น หากยังหมายรวมถึงการเลือกใชสื่อ (Media) ที่หลากหลายที่
ชวยใหผูสอนสามารถสงผานเนื้อหาสาระที่ตองการจะนําเสนอ หรือสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 
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 7. C - Creativity หมายถึง การท่ีผูสอนเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค เพราะบทบาทของ
ผูสอนในยุคสมัยหนานั้นไมไดมุงเนนการเปนผูปอน/สงผานความรูใหกับผูเรียนโดยตรง หากมุงไปสู
บทบาทของการสรางสรรค ออกแบบส่ิงแวดลอมการเรียนรูที่เอ้ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตน เอง
ของผูเรียน ผูสอนจะไดรับการคาดหวังใหสามารถที่จะรังสรรคกิจกรรมใหม  ๆ ตาง ๆ ที่สงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน 
 8. C - Caring หมายถึง การท่ีผูสอนจะตองมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนาและ
ความหวงใยอยางจริงใจแกผูเรียน ในทักษะทั้งหมดท่ีไดกลาวมาน้ัน ทักษะ Caring นับวาเปนทักษะที่
สําคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะความมีมุทิตา รัก ปรารถนาดี และหวงใยกับผูเรียนของผูสอนนั้น จะทําให
ผูเรียนเกิดความเชื่อใจตอผูสอน สงผลใหเกิดสิ่งแวดลอมการเรียนรูในลักษณะการตื่นตัวอยางผอนคลาย  
แทนความรูสึกวิตกกังวลในสิ่งที่จะเรียนรู ซึ่งการตื่นตัวอยางผอนคลาย ถือวาเปนสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมท่ีสุดที่จะทําใหสมองเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทิศนา  แขมมณี (2557) กลาววา หากผูสอน ครู สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู โดยมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัวทั้ง 4 
ดาน คือ ไดเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ (กาย) ไดใชความคิด (สติปญญา) ไดมีปฏิสัมพันธ
แลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอ่ืน (สังคม) และเกิดอารมณความรูสึกอันจะชวยใหการเรียนรูมีความหมาย 
ตอตน (อารมณ) การมีสวนรวมในลักษณะดังกลาวจะเปนปจจัยสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง
ไดดี 
 การมีสวนรวมอยางตื่นตัวเปนกระบวนการที่ชวยนําผูเรียนไปสูการเกิดการเรียนรูที่แทจริง 
ซึ่งปกติโดยทั่วไปแลวครู/ผูสอนจะจัดการเรียนการสอนเชนนี้ได ก็ตองมีการดําเนินการที่สําคัญ  
2 ประการคือ 
 1. ครูตองคิดจัดเตรียมกิจกรรม/ประสบการณที่จะเอ้ือใหผูเรียนมีสวนรวมอยางตื่นตัวและ
ไดใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมเพ่ือนําไปสูการเกิดการเรียนรูที่แทจริงตามจุดประสงคที่ตั้งไว 
 2. ในขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรลดบทบาทของตนเองลง และ
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการถายทอดความรูไปเปนผูอํานวยความสะดวก/ชวยใหผูเรียนดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรูไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 ในสถานการณการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง คือในขณะท่ีมีการเรียนการสอน
เกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู เรามักพบวา ผูเรียนจะเปนผูมีบทบาทเดน/
สําคัญ ใชเวลาของการเรียนการสอนมาก เพราะผูเรียนจะตองเปนผูจัดกระทําตอสิ่งที่เรียนรู ใช
กระบวนการเรียนรูตาง ๆ สรางความหมาย ความเขาใจใหแกตนเอง โดยมีครูทําหนาที่ดูแล อํานวย
ความสะดวก กระตุนและใหคําชี้แนะหรือแนวทางตาง  ๆ ตามความจําเปน ซึ่งภาพนี้เปนภาพที่ลด
บทบาทความเปนตัวเอกของครูลงไป อยางไรก็ตาม ก็มิไดหมายความวา ครูมีความสําคัญนอยลง และ
มีงานนอยลง อันที่จริงแลวครูยังมีบทบาทเดนและสําคัญมากตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจะเห็นได
ชัดเจนกอนสอน ครูจําเปนตองเตรียมงานการสอน จัดเตรียมกิจกรรมและประสบการณตาง  ๆ ที่จะ
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีตามจุดประสงค ซึ่งเปนงานที่หนักและคอนขางยาก หากครู
ไมสามารถเตรียมกิจกรรม ประสบการณ และกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมใหแกผูเรียนได หรือไม
สามารถปรับเปล่ียนบทบาทของตนขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมได การจัด  
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การเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นก็อาจขาดคุณภาพและไมสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค
ได 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวาครูมืออาชีพจากปจจัยของการเรียนรูและความรูที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ครูตองปรับตัวในการถายทอดความรู ตองติดตามความกาวหนาทางวิชาการ  
เพ่ือใชเปนฐานความรูในการถายทอดสูผูเรียนทั้งเนื้อหาความรู วิธีปฏิบัติหรือความสามารถในการใช 
และเจตคติ ครูตองพิสูจนและสรางความรู ถายทอดความรูตามแนวคิดของการเรียนรูสมัยใหม  
ที่ผูเรียนมีอิสระในการรับรูและสรางศักยภาพใหผูเรียนรูจักหาความรูดวยตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหผู เรียนเขาถึงความรูไดแบบไมมีขีดจํากัด ดังนั้นครูตองมีความเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา  
มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร มีทักษะในการจัดกิจกรรมที่ เชื่อมโยงระหวางผู เรียนดวยกัน  
มีความสามารถในการเรียนรูแบบรวมมือกันกับผูเรียน ออกแบบกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีบทบาท
สําคัญในการเรียนรู 4 ดาน ไดแก ไดเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดใชความคิด ไดมีปฏิสัมพันธ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น และเกิดอารมณความรูสึกอันจะชวยใหการเรียนรูมีความหมายตอตน ซึ่งครู
ตองเตรียมกิจกรรมที่จะเอ้ือใหผูเรียนมีสวนรวมอยางตื่นตัว และในขณะดําเนินกิจกรรมการเรียน 
การสอนครูควรลดบทบาทของตนเองลง และเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการถายทอดความรูไปเปน  
ผูอํานวยความสะดวก การจัดกิจกรรมเรียนรูการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลางผลสัมฤทธิ์ของ 
การเรียนรูอาจจะมากกวาครูคาดหวัง 
  2.4.5.3 ดานผูเรียน 

  มงคล  อาทิภาณุ (2551) กลาววา เพ่ือใหผูเรียนสามารถแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง
และโดยกลุมผูเรียน รวมถึงการรูจักวิเคราะหและประเมินผลงานของตนเองแ ละระหวางกลุมดวย 

  สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ (2553) กลาววา โลกแหงการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไป
คอนขางมากในชวงระยะเวลาที่ผานมา การศึกษาที่ยอมรับกันวาเปนการสรางความรู ความสามารถ 
และพัฒนาศักยภาพของคน ไดแก การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การใหโอกาส  
แกผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสรับรู เพ่ิมพูนความรู และประสบการณ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแตละ
คนใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยปราศจากขอจํากัด ทั้งระดับสติปญญา ความสามารถในการรับรู 
และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังหวังวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับ เวลา และสถานท่ี  
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความคิดทั้งในการแกปญหา วิเคราะห และ
สังเคราะหความรู ในทุกระดับ ในลักษณะที่เรียกวา Coustructionism 

  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2557) ไดกลาวไววา ในขณะที่สังคมรอบตัวของผูเรียนท่ี 
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง สําคัญคือตัวผูเรียนเปลี่ยนไปอยางมาก เยาวชนใชเวลาเกือบหนึ่งในสาม
ของแตละวันไปกับ “การเลน” เลนอินเทอรเน็ต เลนเกม เลนคอมพิวเตอร เลนโทรศัพทมือถือ และดู
โทรทัศน ในขณะเดียวกันการสอนในหองเรียน วิธีการสอนของผูสอนกลับเปลี่ยนแปลงไปอยางชา  ๆ 
ไมเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของผูเรียนและสังคมรอบตัวของผูเรียน อีกทั้งบริบทการสอนของผูเรียน
ก็สามารถนําไปเชื่อมโยงไดกับชีวิตจริง หรือประยุกตกับการใชชีวิตของผูเรียนไดอยางจํากัด ทําให
ผูเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู และ (อาจ) สงผลใหเกิดความเบื่อหนายในการศึกษาเลาเรียนในที่สุด 
  การเปล่ียนแปลงของผูเรียนและการปรับตัวที่ไมทันกับการสอนของผูสอนดังกลาว  
ทําใหเกิดชองวางระหวางความรูและทักษะที่ผูเรียนศึกษาเรียนรูในสถานศึกษา กับความรูและทักษะ  
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ที่ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กลาวคือ เนื้อหาหลักสูตรรวมทั้งวิธีการเรียนการสอน 
ในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางชา ๆ ปรับตัวไมทันกับศาสตรหรือองคความรูสมัยใหม รวมทั้ง
เครื่องมือและเทคโนโลยีการเรียนรูอันหลากหลายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  
อีกท้ังความตองการของทักษะใหม ๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานและการดํารงชีวิตในสังคมและชุมชน
ยุคใหม โดยชองวางดังกลาวตอกย้ําความจําเปนในการปรับตัวของโลกแหงการศึกษาเรียนรูอยางเรงดวน  
หนึ่งในความพยายามในการปรับตัวของโลกแหงการศึกษาเรียนรู ไดแก การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
หรือ Learning in the 21st Century ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนของผูเรียนที่ตองการ
เชื่อมโยงและลดชองวางระหวางความรูทักษะที่ผูเรียนศึกษาเรียนรูในสถานศึกษากับความรูทักษะ  
ที่ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
  ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2556, หนา 376-378) ไดสรุปคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ที่ควรไดรับการพัฒนา มี 3 องคประกอบหลัก ดังนี้ 
  1. ดานความรู ความรูที่ควรไดรับการสงเสริมใหผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย
จิตสํานึกตอโลก การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ ความเปนพลเมื องวัฒนธรรม
มนุษยและโลกทางกายภาพและโลกธรรมชาติ สุขภาพและสวัสดิภาพ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ความรูพ้ืนฐานเชิงทัศนาการ (Visual literacy) ความรูพ้ืนฐานทางขอมูล
ขาวสาร ความรูพ้ืนฐานทางพหุวัฒนธรรม (Multicultural literacy) และความรูพ้ืนฐานในเรื่อง
ปริมาณ 
  2. ดานทักษะการเรียนรูและการคิด  ทักษะการเรียนรูและการคิดที่ควรไดรับ 
การสงเสริมใหผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย ความอยากรู / จิตแหงวิทยาการ (Disciplined 
Mind) การคิดระดับสูง การคิดเชิงวิพากษ ทักษะการแกปญหา จัดการและแกไขความขัดแยง ทักษะ
การสงเคราะห (Synthesizing Mind) ทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและผลิตนวัตกรรม ทักษะ 
การทํางานเปนทีม/การทํางานรวมกัน/การสรางเครือขาย ทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคล / การเรียนรู 
แบบมีสวนรวม ทักษะการเรียนรูตามบริบท ทักษะดานไอซีที ทักษะการใชวิธีการเรียนรู ทักษะการใช
ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร ทักษะการผลิตนวัตกรรม ทักษะการจัดลําดับความสําคัญ ทักษะ 
การวางแผนและการจัดการเพ่ือมุงผลลัพธ ทักษะการใชเคร่ืองมือจริงอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะ  
การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม ทักษะการตั้ งคําถามและการวิเคราะห ทักษะการหา
แนวโนมและคาดการณความเปนไปได และทักษะการรูคิด 
  3. ดานทักษะชีวิต ทักษะชีวิตที่สําคัญที่ควรสงเสริมใหผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบดวย ความเปนผูนํา ความสามารถในการปรับตัว การใชเหตุผลที่ดี ความรับผิดชอบตอตนเอง 
สังคม และในฐานะพลเมือง การเขาถึงคน  / การเจรจา การสรางความสัมพันธอันดีกับผู อ่ืน
ความสามารถในการช้ีนําตนเอง ความกลาเสี่ยง การจัดการความซับซอน การรูจักเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพของตนเอง ความสามารถในการสื่อสารแบบโตตอบ / การโตตอบโดยอิสระ การมีสวน
รวมในฐานะพลเมือง ในระดับทองถิ่นและโลก ความเปนพลเมืองดิจิตอล (Digital citizenship)  
จิตแหงความเคารพ (Respectful Mind) และจิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind) 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวา การศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือการให
โอกาสแกผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสรับรู เพ่ิมพูนความรู และประสบการณ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
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ของแตละคนใหไดมากที่สุด โดยปราศจากขอจํากัด ทั้งระดับสติปญญา ความสามารถในการรับรู 
ทักษะที่จําเปนของผูเรียนตองเชื่อมโยงและลดชองวางระหวางความรูทักษะที่ผูเรียนศึกษาเรียนรูใน
สถานศึกษากับความรูทักษะที่ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
  2.4.5.4 ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

  ทิศนา  แขมมณี (2557) กลาววา การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนศูนยกลางหรือ
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเรียนรู สามารถทําไดหลายแบบหลายลักษณะแตกตางกัน แมวาจะใช
กระบวนการหรือวิธีการท่ีดูแตกตางกันไป แตหากวิธีการและกระบวนการน้ันชวยใหผูเรียนมีบทบาท
หรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัวและผูเรียนไดสรางความหมายของสิ่งที่เรียนรูจนเกิด
เปนความเขาใจที่แทจริง ก็ถือวาการสอนนั้น ๆ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง
แบบตาง ๆ ซ่ึงจัดหมวดหมูไวโดยใชจุดเนนของการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ เปนเกณฑ ดังนี้ 
  1. แบบเนนตัวผูเรียน 
   1.1 การจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction) ผูเรียน
แตละคนมีภูมิหลัง สติปญญา ความสามารถ ความถนัด แบบการเรียนรู ความสนใจ และความตองการ 
ไมเหมือนกัน การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะกับภูมิหลังของผูเรียน ลักษณะของผูเรียน และสนอง
ความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และพัฒนาไปตาม
ความสามารถและศักยภาพของแตละบุคคล 
   ผูสอนมีการวินิจฉัยความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยใชแบบทดสอบหรือ
เครื่องมือ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม มีตัวบงชี้ ดังนี้ 
   1) ผูสอนมีการทดสอบผูเรียนในเรื่องที่จะเรียนรู กอนการเรียน (Pre-testing) 
   2) ผูสอนมีการจัดกลุมผูเรียนที่มีความตองการคลายคลึงกัน (ในกรณีที่มีผูเรียน
จํานวนมาก) ไวดวยกัน 
   3) ผูสอนมีการวางแผนการเรียนใหสนองความตองการของผู เรียนโดยใชผล 
การวินิจฉัยที่ไดจากขอ 1 (แผนการเรียนควรมีความสอดคลองกับปญหาความตองการ ความสนใจ 
ความถนัด และความสามารถของผูเรียน รวมทั้งแบบการเรียนรูของผูเรียน 
   4) ผูสอนมีการจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูดวยตนเองดวยวิธีการตาง ๆ  
ตามความเหมาะสม (การชวยใหผูเรียนเห็นวาเขาสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และสามารถประสบ
ผลสําเร็จได เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนเกิดกําลังใจที่จะเรียนรู) 
   5) ผูสอนมีการใหคําแนะนําแกผูเรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการในการเรียนรูดวย
ตนเอง และตกลงรวมกันเกี่ยวกับระบบ กฎ เกณฑ กติกา กระบวนการทํางาน การใหรางวัล การลงโทษ และอ่ืน ๆ  
ที่จําเปนตอการประสบผลสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียน 
   6) ผูเรียนมีการดําเนินการเรียนรูตามแผน ผูสอนดูแลและใหความชวยเหลือผูเรียน
เปนรายบุคคล 
   7) ผูเรียนมีการทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู เมื่อจบหนวยการเรียน (Post - test) 
   8) ผูสอนมีการจัดทําแฟมการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลและใชผลการทดสอบ
เปนขอมูลในการวางแผนการเรียนรูใหแกผูเรียนตอไป 
   1.2 การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง (Self-Directed Learning) 
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   การเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง สามารถชวยฝกฝนใหผูเรียนพ่ึงพาตนเอง และ
พัฒนาตนเองได การนําตนเองและพ่ึงพาตนเองจะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน ซึ่งสามารถ
กระตุนความตองการที่จะเรียนรู และชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางมีจุดหมายอันจะสงผลใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดี ไดมาก และจดจําไดนานขึ้น รวมทั้งนําไปใชประโยชนไดมากข้ึนดวย (ทองจันทร 
หงศลดารมภ อางถึงใน แขมมณี 2557) เนื่องจากผูเรียนมีแบบการเรียนรู (Learning style) ที่แตกตางกัน  
การใหผูเรียนนําตนเองและเลือกวิธีการเรียนรูเองจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดี (Taylor & 
Burges อางถึงใน แขมมณี 2557) มีตัวบงชี้ ดังนี้ 
   1) ผูเรียนมีการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 
   2) ผูเรียนมีการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน (Learning needs)  
   3) ผูเรียนมีการตั้งเปาหมายในการเรียนรูดวยตนเอง (Learning goals) 
   4) ผูเรียนมีการเลือกวิธีเรียนดวยตนเอง (Learning strategies) 
   5) ผูเรียนมีการแสวงหาแหลงความรู (Learning resources) รวบรวมของมูล และ
วิเคราะหขอมูลดวยตนเอง 
   6) ผูเรียนมีการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง (Learning evaluation) 
   7) ผูสอนมีการสนับสนุน สงเสริม ใหคําแนะนํา และความชวยเหลือแกผูเรียนใน
ขั้นตอนตาง ๆ ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
   8) ผูสอนมีการวัดและประเมินผลโดยใชผลการประเมินของตนเอง และของผูเรียน
ประกอบกัน 
 2. แบบเนนความรู ความสามารถ 
  2.1 การจัดการเรียนรูแบบรูจริง (Mastery Learning) 
  การเรียนรูแบบรูจริงน้ี ไดมาจากแนวคิดของ จอหน คารรอล (John Carroll อางถึงใน 
ทิศนา แขมมณี 2557) ผูมองการเรียนรูวามีความสัมพันธกับเวลาที่ผูเรียนไดรับในการเรียนรู คารรอล
เชื่อวา ผูเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรูไดตามวัตถุประสงค หากผูเรียนไดรับเวลาที่จะเรียนรูในเรื่อง
นั้น ๆ อยางเพียงพอตามความตองการของตน ซึ่งความตองการนั้นยอมขึ้นอยูกับลักษณะของผูเรียน
และลักษณะของการสอนผูเรียนที่มีความถนัดสูงจะใชเวลานอยกวาผูเรียนที่มีความถนัดต่ํากวา การสอน
ที่มีคุณภาพสูงจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วกวาการสอนท่ีมีคุณภาพต่ํากวา การสอนท่ีมี
คุณภาพสูงจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วกวาการสอนท่ีมีคุณภาพต่ํากวา ซึ่งตอมา บลูม 
(Bloom ไดเพ่ิมเติมแนวคิดวา (Block & Anderson อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2557) ในการเรียนรู
เรื่องใด ๆ ก็ตาม ผูเรียนที่มีความสามารถทางสติปญญาหรือความถนัดแตกตางกันสามารถที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูไดเชนเดียวกันทุกคน หากผูเรียนไดรับโอกาสในการเรียนรูและคุณภาพการสอน 
ที่หลากหลายแตกตางกันไปตามความตองการของแตละบุคคล ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบรูจริงนี้ 
จึงถือไดวาใชหลักการจัดการเรียนรูการสอนแบบเอกัตภาพ หรือการจัดการเรียนการสอนเปน
รายบุคคลเชนกัน มีตัวบงชี้ ดังนี้     
  1) ผูสอนมีการกําหนดวัตถุประสงคอยางละเอียดในการเรียนรูเนื้อหาสาระ มีการจัด
กลุมวัตถุประสงคและวัตถุประสงคจะตองบงบอกถึงสิ่งที่ผูเรียนจะตองกระทําใหได เพ่ือแสดงวาตนได
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เกิดการเรียนรูจริงในสาระนั้น ๆ วัตถุประสงคดังกลาวจะตองจัดเรียงจากสิ่งที่เปนพ้ืนฐานไปสูสิ่งที่
ซับซอนขึ้น หรือจัดเรียงตามลําดับงายไปหายาก 
  2) ผูสอนมีการวางแผนการเรียนรูสําหรับผูเรียนแตละคน หรือแตละกลุมใหสามารถ
สนองตอบความถนัดที่แตกตางกันของผูเรียน ซึ่งอาจเปนการใชสื่อการเรียนรู วิธีการสอน หรือใหเวลา
ที่แตกตางกัน เพ่ือชวยใหผูเรียนแตละคนสามารถเรียนรูไดบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 
  3) ผูสอนมีการชี้แจงใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับจุดมุ งหมาย วิธีการในการเรียนรู และ
ระเบียบ กติกา ขอตกลงตาง ๆ เกี่ยวกับการทํางาน 
  4) ผูเรียนมีการดําเนินการเรียนรูตามแผนการเรียนรูที่ผูสอนจัดไวและมีการประเมิน  
การเรียนรูตามวัตถุประสงคแตละขอ โดยผูสอนคอยดู และใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล 
  5) หากผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคหนึ่งที่กําหนดไวแลว จึงจะมีการดําเนินการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคขอถัดไปได 
  6) หากผูเรียนยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูสอนจะตองมีการวินิจฉัย
ปญหาและความตองการของผูเรียน และจัดโปรแกรมสอนซอมในสวนที่ยังไมสัมฤทธิ์ผล แลวจึงทํา
การประเมินผลอีกครั้งหน่ึง หากผูเรียนสามารถทําไหบรรลุวัตถุประสงคนั้น จึงจะสามารถดําเนิน  
การเรียนรูในวัตถุประสงคตอไปได หากยังไมบรรลุวัตถุประสงค ผูสอนจะตองมีการแสวงหาวิธีการ  
สื่อ แบบฝกหัด หรือนวัตกรรมอ่ืน ๆ มาชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ จนกระทั่งสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค 
  7) ผูเรียนมีการดําเนินการเรียนรูไปอยางตอเนื่องตามลําดับของวัตถุประสงคที่กําหนด 
จนกระทั่งบรรลุครบตามทุกวัตถุประสงคที่กําหนด ซึ่งผูเรียนจะใชเวลามากนอยตางกัน ตามความถนัด
และความตองการของผูเรียนแตละคน 
  8) ผูสอนมีการติดตามความกาวหนาในการเรียนรูตามวัตถุประสงคของผูเรียน และเก็บ
ขอมูลการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล และมีการใชขอมูลในการวางแผนการเรียนรูใหแกผูเรียน
ตอไป 
 2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบรับประกันผล (Verification Teaching) 
 ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู และสามารถประสบผลสําเร็จในการเรียนรูได หาก
ไดรับความชวยเหลือตามปญหาและความตองการของเขา การที่ผูสอนมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนสามารถ
ที่จะพิสูจนทดสอบได (Verifiable) และแจงใหผูเรียนไดรับรูความคาดหวังของตน ผูเรียนจะเรียนรู
อยางมีเปาหมายและพยายามท่ีจะปฏิบัติตนใหไดตามความคาดหวัง การทดสอบชวยใหผูสอนได
ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียนการชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลตามปญหาความตองการของ
เขา จะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรูได ซึ่งมีตัวบงชี้ดังนี้ 
  1) ผูสอนมีการกําหนดวัตถุประสงคในการสอนท่ีชัดเจน และเปนวัตถุประสงคที่สามารถ
ทําการทดสอบได 
  2) ผูเรียนมีการไดรับรูวัตถุประสงคดังกลาวทั้งกอนการเรียนและกอนรับการทดสอบ 
  3) ผูสอนมีการทดสอบผู เรียนเปนรายบุคคล เพ่ือประเมินวาเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม 
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  4) ผูสอนมีการดําเนินการสอนซ้ําหรือสอนใหมอีกครั้งหนึ่งใหแกผูเรียนที่ไมผาน
วัตถุประสงค และดําเนินการทดสอบใหม จนกระท่ังผูเรียนทุกคนสอบผานตามวัตถุประสงค 
 2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบเนนมโนทัศน (Concept – Based Instruction) 
 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ียึดมโนทัศน หรือความคิดรวบยอดเปนหลัก เปน
การเนนการเรียนรูความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูไดมาก และ
ยั่งยืนกวาการเรียนรูรูปธรรม ซึ่งจะชวยใหทั้งผูสอนและผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการในการสราง
ความรูความเขาใจที่ลึกซึ้ง ซึ่งเปนกระบวนการที่จําเปนในการเรียนรู ดังนั้นการยึดมโนทัศนหรือ
ความคิดรวบยอดเปนหลักจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูแบบองครวม และมองเห็นความสัมพันธของ
ขอมูล ความรูตาง ๆ แทนที่จะเรียนรูเพียงขอเท็จจริงเทานั้น  
 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดมโนทัศนหรือความคิดรวบยอดเปนหลัก (Erickson อางถึง
ใน ทิศนา  แขมมณี, 2557) จําเปนตองใชวิธีการและกระบวนการในการเรียนการสอนที่ซับซอน
มากกวาการเรียนรูขอมูล ขอเท็จจริง ซึ่งจะชวยใหผูสอนไดพัฒนาทักษะในการสอนและผูเรียนได
พัฒนาทักษะการเรียนรูที่หลากหลายและซับซอนขึ้น ซึ่งมีตัวบงชี้ในการสอนดังนี้ 
  1) ผูสอนมีการวิเคราะหเนื้อหา และระบุมโนทัศนหรือความคิดรวบยอดที่ตองการสอน
อยางละเอียดและอยางชัดเจน (มโนทัศนดังกลาวควรเปนมโนทัศนหรือความคิดรวบยอดท่ีผูเรียน
สามารถนําไปประยุกตใชไดกวางขวาง) 
  2) ผูสอนมีการคิดและเขียนรายการคําถามท่ีสําคัญ ๆ ที่จะชวยนําผูเรียนไปสูความคิด
เชิงนามธรรม หรือมโนทัศนนั้น ๆ  
  3) ผูสอนมีการระบุกระบวนการและทักษะตาง ๆ ที่ผูเรียนจําเปนตองใชในการเรียนรู
มโนทัศนนั้น ๆ  
  4) ผูเรียนมีการสรางความรูความเขาใจในมโนทัศนดวยตนเอง โดยใชกระบวนการ และ
เทคนิค ทักษะตาง ๆ ที่หลากหลาย 
  5) ผูเรียนมีการสรุปมโนทัศนที่เรียนรูไดดวยตนเอง 
  6) ผูเรียนมีการนํามโนทัศนที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณใหม ๆ  
  7) ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรูมโนทัศนที่ผูเรียนไดเรียนรูรวมท้ังการเรียนรูดาน
กระบวนการและทักษะที่ใชในการเรียนรู (Erickson อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2557) 
 3. แบบเนนประสบการณ  
  3.1 การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ (Experiential Learning)  
  ประสบการณเปนแหลงที่มาของการเรียนรูและเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเกิดความคิด 
ความรู และการกระทําตาง ๆ โคลป (Kolb, 1984 อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2557) ไดเสนอวัฏจักร
ของกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับ
ประสบการณรูปธรรม (Concrete Experience-CE) ขั้นการสังเกตอยางไตรตรอง (Reflective 
Observation-RO) ขั้นการสรางแนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract Con-ceptualization-AC) และขั้น
การทดลองประยุกตหลักการไปใชในสภาพการณใหม (Active Experimentation-AE) ซึ่งมีตัวบงชี้ 
ดังนี้ 
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  1) ผูสอนมีการจัดประสบการณการเรียนรู (Learning experience) ที่เปนรูปธรรมใน
เรื่องท่ีเรียนรู ใหผูเรียนไดลงไปประสบดวยตนเอง 
  2) ผูเรียนมีการสะทอนความคิด (Reflect) และอภิปรายรวมกัน เกี่ยวกับสิ่งที่ไดประสบ
มา หรือเกิดข้ึนในสถานการณการเรียนรูนั้น 
  3) ผูเรียนมีการสรางความคิดรวบยอด/หลักการ/สมมติฐานตาง ๆ จากประสบการณที่
ไดรับ 
  4) ผูเรียนมีการสรางความคิดรวบยอด/หลักการ/สมมติฐานตาง ๆ ที่สรางขึ้น ไปทดลอง
หรือประยุกตใชสถานการณใหม ๆ  
  5) ผูสอนมีการติดตามผล และเปดโอกาสใหผู เรียนแลกเปลี่ยนผลการทดลอง/
ประยุกตใชความรู เพ่ือขยายขอบเขตของการเรียนรู หรือปรับเปลี่ยนความคิด หลักการ/สมมติฐาน
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
  6) ผูสอนมีการวัดและประเมินผล โดยใชการประเมินผลการเรียนรูของตนเองของ
ผูเรียน ประกอบกับการประเมินผลของผูสอนดวย 
 3.2 การจัดการเรียนรูแบบรับใชสังคม (Service Learning) 
 การเรียนรูจากประสบการณเปนการเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม อันจะชวยใหผูเรียน
เกิดความคิด ความรูใหมดวยตนเอง จึงทําใหมีความหมายตอตนเอง และตองการท่ีจะนําไปใช 
ประสบการณในดานการรับใชสังคม นับเปนประสบการณที่มีคุณคาสูงตอการเรียนรู การรับใชสังคม
ตามความตองการของชุมชนและสังคม (Erickson & Anderson, 1997 และ Weigart, 1998 อางถึง
ใน ทิศนา  แขมณี, 2557) นอกจากจะเปนการชวยเหลือสังคมโดยตรงแลวประสบการณที่ผูเรียนไดรับ
ยังสามารถสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกในการชวยเหลือสังคม และสามารถพัฒนาความรู 
ทักษะและเจตคติของผูเรียนไดอยางดี การเรียนรูที่เกิดขึ้นเปนการเรียนรูจากความเปนจริงตามสภาพ
ที่แทจริง จึงเปนการเรียนรูที่สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตและสังคมไดจริง ซึ่งมีตัวบงชี้ ดังนี้ 
  1) ผูเรียนมีการกําหนดขอบเขตของการศึกษาชุมชน เพ่ือเรียนรูในเรื่องท่ีกําหนด 
  2)ผูเรียนมีการศึกษาความตองการของชุมชน และเลือกกิจกรรมที่จะรับใชสังคม 
  3) ผูเรียนมีการวางแผนการรับใชสังคมในกิจกรรมท่ีเลือก 
  4) ผูเรียนมีการจดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการรับใชสังคม 
  5) ผูเรียนมีการวิเคราะหเหตุการณและส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการรับใชสังคม 
และมีการคิดพัฒนา และสรางขอสรุปเปนความคิดรวบยอด/หลักการ/สมมติฐาน 
  6) ผูเรียนมีการนําความคิดรวบยอด/หลักการ/สมมติฐานที่ไดไปทดลองใช หรือนําไป
ประยุกตใชในสภาพการณใหม ๆ  
  7) ผูสอนมีการติดตามผลการนําความรู/ความคิด หลักการ/สมมติฐานไปใชสงเสริมให
ผูเรียนแลกเปล่ียนผลการนําไปใช และอภิปรายหาขอสรุป ความรู ความคิดใหม  ๆ หรือปรับเปล่ียน
ความคิดตามความเหมาะสม 
  8) ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยใชผลการประเมินการเรียนรูของ
ตนเองของผูเรียน ประกอบกับการประเมินผลของผูสอนดวย และการวัดและประเมินผลจะตอง
เปนไปตามจุดประสงคของเรื่องท่ีเรียนรู มิใชวัดผลการรับใชสังคม 
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 3.3 การจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
 การเรียนรูเรื่องใด ๆ ก็ตามยอมมีความสัมพันธกับริบทของเรื่องนั้น ๆ การเรียนรูโดย
คํานึงถึงบริบทแวดลอมเปนการเรียนรูที่สัมพันธกับความเปนจริง จึงสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ได เรียนรูจากสภาพการณจริง ปญหาจริง เปนโลกแหงความเปนจริง ซึ่งทุกคนจะตองเผชิญ ดังนั้นจึง
เปนโอกาสที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูความเปนจริง ของจริง เปนการเรียนรูที่มีความหมายเพราะ
สามารถนําไปใชได เปนประโยชนตอผูเรียน จึงเปนสิ่งที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรูอยากเรียนรู 
นอกจากนี้การใหผูเรียนเผชิญปญหาและแกปญหา จะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต
จํานวนมาก ซึ่งมีตัวบงชี้ ดังนี้ 
  1) ผูสอนมีการนําผูเรียนเขาไปเผชิญสถานการณจริง ปญหาจริงในบริบทจริง และ/หรือ
ผูสอนมีการจัดกิจกรรมในหองเรียนที่จําลองหรือสะทอนความเปนจริงใหผูเรียนไดรวมกันคิดแกปญหา 
หรือเขาไปสวมบทบาทในสถานการณนั้น 
  2) ผูเรียนมีการรวมกันคิดวิเคราะหปญหา แสวงหาความรู ขอมูลและวิธีการตาง ๆ จาก
แหลงความรูที่หลากหลาย ศึกษาทําความเขาใจ ความรูและขอมูล และนําขอมูลความรูมาใชในการตัดสินใจ
แกปญหา 
  3) ผูเรียนมีการตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือแกปญหารวมกัน 
  4) ผูเรียนไดรับผลการตัดสินใจและการกระทําของตนจากสังคม (ตามเกณฑมาตรฐาน
ในชีวิตจริง) 
  5) ผูเรียนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ สะทอนความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
ของตน 
  6) ผูสอนมีการวัดและประเมินผล ทั้งทางดานความรู ทักษะและเจตคติ 
 4. แบบเนนปญหา 
  4.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-Based Instruction) 
  ปญหาสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและความตองการท่ีจะแสวงหา
ความรูเพ่ือขจัดความสงสัยดังกลาว การใหผูเรียนไดเผชิญปญหาจริงหรือสถานการณปญหาตาง  ๆ 
และรวมกันคิดหาทางแกปญหานั้น ๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และสามารถ
พัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ อันเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
มีตัวบงชี้ดังนี้ 
  1) ผูสอนและผูเรียนมีการรวมกันเลือกปญหาท่ีตรงกับความสนใจหรือความตองการ
ของผูเรียน 
  2) ผูสอนและผูเรียนมีการออกไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือผู สอนมีการจัด
สภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา 
  3) ผูสอนและผูเรียนมีการรวมกันวิเคราะหปญหา และหาสาเหตุของปญหา 
  4) ผูเรียนมีการวางแผนการแกปญหารวมกัน 
  5) ผูสอนมีการใหคําปรึกษาแนะนํา และชวยอํานวยความสะดวกแกผู เรียนในการแสวงหา
แหลงขอมูล การศึกษาขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
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  6) ผูสอนมีการกระตุนใหผูเรียนแสงหาทางเลือกในการแกปญหาที่หลากหลายและ
พิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม 
  7) ผูเรียนมีการลงมือแกปญหา รวบรวมขอมูล วิเคราะห ขอมูล สรุปและประเมินผล 
  8) ผูสอนมีการติดตามการปฏิบัติงานของผูเรียน และใหคําปรึกษา 
  9) ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู ทั้งทางดานผลงาน และกระบวนการ 
 4.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลัก (Project-Based Instruction) 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลัก คือ การจัดสภาพการณของการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียนไดรวมกันเลือกทําโครงการที่ตนสนใจ โดยรวมกันสํารวจ สังเกต และกําหนดเรื่องที่ตน
สนใจ วางแผนในการทําโครงการรวมกัน ศึกษาหาขอมูลความรูที่จําเปน และลงมือปฏิบัติงาน  
ตามแผนงานที่วางไวจนไดขอคนพบหรือสิ่งประดิษฐใหมแลวจึงเขียนรายงานและนําเสนอตอ
สาธารณชน เก็บขอมูล แลวนําผลงานและประสบการณทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู การคิดคน  
และสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับจากประสบการณที่ไดรับทั้งหมด ซึ่งมีตัวบงชี้ดังนี้ 
  1) ผูสอนและผูเรียนมีการอภิปรายปญหาตาง ๆ รวมกัน ผูเรียนมีการเลือกปญหาที่ตน
สนใจทีจ่ะจัดทําเปนโครงการหรือโครงงาน 
  2) ผูสอนมีการชี้แจงหรือทําความเขาใจกับผูเรียนถึงวัตถุประสงคในการทําโครงการ 
ความคาดหวังตอการทําโครงการ วิธีการและกระบวนการในการดําเนินการ รวมทั้งบทบาทของ
ผูเรียนและผูสอน 
  3) ผูเรียนมีการรวมกันศึกษาหาความรูในเรื่องที่จะทําจากแหลงความรูที่หลากหลาย 
  4) ผูเรียนมีการรวมกันวางแผนการจัดทําโครงการ ซึ่งมักประกอบดวยความเปนมาและ
ความสําคัญของประเด็นปญหาท่ีจะจัดทําเปนโครงการ วัตถุประสงค กระบวนการ หรือขั้นตอน  
ในการดําเนินงาน แหลงทรัพยากรและวัสดุตาง ๆ ที่ตองการ บทบาทหนาที่ของบุคคลท่ีรวมโครงการ 
เครื่องมือ เวลา และคาใชจายที่ตองการ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการดําเนินงานโครงการ  
การประเมินผลโครงการ และการอภิปรายผลการเรียนรู ผูสอนมีการใหคําปรึกษาแนะนํา และให
ความรูที่จําเปนตอการทําโครงการตามความจําเปน 
  5) ผูเรียนมีการเขียนโครงการและนําเสนอผูสอน ผูสอนอาจใหคําแนะนํา และความชวยเหลือ 
ตาง ๆ ตามความจําเปน ไมมากเกินไป และไมนอยเกินไป ผูสอนมีการใหความเห็นชอบในการทํา
โครงการ และชวยเหลืออํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ตามความจําเปน 
  6) ผูเรียนมีการดําเนินงานตามแผนงานท่ีไดกําหนด จนกระทั่งสามารถผลิตชิ้นงาน
ออกมาได ผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก ติดตามการทํางานของผูเรียนใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือตามความจําเปน และใหแรงเสริมตามสมควร 
  7) ผูสอนและผูเรียนมีการนําผลงานของผูเรียนออกมาแสดง  ชี้แจง และรวมกัน
วิพากษวิจารณผลงาน แลกเปลี่ยนกัน 
  8) ผูเรียนมีการปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน 
  9) ผูเรียนมีการนําผลงานออกแสดงตอสาธารณชน (อาจจะเปนในชั้นเรียน ในโรงเรียน 
ในชุมชน ฯลฯ) และเก็บขอมูล 
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  10) ผูสอนมีการจัดใหผูเรียนนําผลงาน ประสบการณ และขอมูลทั้งหมดมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับจากการทําโครงการ 
  11) ผูสอนมีการวัดและประเมินผลท้ังทางดานผลผลิต คือ ชิ้นงาน จากการทําโครงการ 
และเนื้อหาความรูที่ไดเรียนรู กระบวนการและทักษะตาง ๆ ที่ไดพัฒนา และเจตคติท่ีเกิดข้ึน 
 5. แบบเนนทักษะกระบวนการ 
  5.1 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบสอบ (Inquiry BasedInstruction) การจัด 
การเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบสอบ หมายถึง การดําเนินการเรียนการสอน โดยผูสอน
กระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู เพ่ือนํามาประมวลหา
คําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยที่ผูสอนชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูในดานตาง  ๆ ใหแก
ผูเรียน เชน ในดานการสืบคนหาแหลงความรู การศึกษาขอมูล การวิเคราะห การสรุปขอมูล  
การอภิปรายโตแยงทางวิชาการ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนตน ซึ่งมีตัวบงชี้ดังนี้ 
  1) ผูสอนมีกระบวนการสอน/กิจกรรมการสอนที่กระตุนใหผูเรียนคิด วิเคราะห หรือ
การศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องท่ีเรียน 
  2) ผูสอนมีเอกสาร วัสดุ หรือสื่อที่ผูเรียนสามารถใชประกอบการคิดวิเคราะห หรือ
การศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องท่ีเรียน 
  3) ผูเรียนมีการศึกษาคนควาหาความรู/คําตอบ โดยใชกระบวนการแสวงหาความรูที่
เหมาะสม 
  4) ผูสอนมีการชวยพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนในการศึกษา วิเคราะห และสรุป
ขอมูล หรือสรางความรูที่มีความหมายตอตัวผูเรียน เชน ทักษะการสืบคนหาแหลงความรู/แหลงขอมูล
การอาน การวิเคราะหสิ่งที่อาน การสังเคราะหขอมูล การสรุปขอมูล การนําเสนอขอมูล การอภิปราย
และโตแยงทางวิชาการ และการทํางานกลุม เปนตน 
  5) ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งทางดานเนื้อหาสาระและกระบวนการ
สืบสวนหาความรู 
  5.2 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิด (Thinking Based Instruction) 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิด คือ การดําเนินการเรียนการสอนโดย
ผูสอนใชรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดขยายตอเนื่องจาก
ความคิดเดิมที่มีอยูในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชน เกิดความคิดที่มีความละเอียด กวางขวาง ลึกซึ้ง 
ถูกตองมีเหตุผล และนาเชื่อถือมากข้ึนกวาเดิม ดังตัวบงชี้ตอไปน้ี 
  1) ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน 
  2) ผูสอนมีการใชรูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการสอนตาง ๆ ในการกระตุนใหผูเรียน
เกิดความคิดขยายจากความคิดเดิมในลักษณะใดลักษณะหน่ึง คือ 

 (2.1) ความคิดมีความหลากหลายมากข้ึน 
 (2.2) ความคิดมีความละเอียดขึ้น 
 (2.3) ความคิดมีความรอบคอบขึ้น 
 (2.4) ความคิดมีความกวางข้ึน 
 (2.5) ความคิดมีความลึกซึ้งข้ึน เล็งเห็นการณไกลมากขึ้น 
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 (2.6) ความคิดมีเหตุผล / ความถูกตอง / นาเชื่อถือมากข้ึน 
  3) ผูสอนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและกระบวนการคิด 
ตาง ๆ ตามความเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผูเรียน ไดแก 
    (3.1) ทักษะการคิดพ้ืนฐานเชน การจํา การระลึกได การบรรยาย การอาน การเขียน 
เปนตน 
    (3.2) ทักษะการคิดที่เปนแกนสําคัญ (Core thinking skills) เชน ทักษะการสังเกต 
การตั้งคําถาม การจําแนก การจัดหมวดหมู การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง (ความรู -ประสบการณ) 
การใชเหตุผล (เชิงนิรนัย - อุปนัย) การขยายความ การตีความ การสรุป เปนตน 
    (3.3) ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher order thinking skills) เชน ทักษะการวิเคราะห 
การสังเคราะห การประยุกตใช การคาดคะเน (ตั้งสมมติฐาน) การรวบรวมขอมูล การพิสูจน ทดสอบ 
การคิดริเริ่ม การจินตนาการ การประเมิน การจัดโครงสราง การปรับโครงสราง การสรางใหม 
    (3.4) ทักษะการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ตามหลักพุทธธรรม ไดแก การคิด
สืบสาวเหตุปจจัย คิดแบบแยกแยะสวนประกอบ คิดแบบสามัญลักษณ คิดแบบอริยสัจจ/คิดแบบ
แกปญหา คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ คิดแบบคุณโทษและทางออก คิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม 
คิดแบบเราคุณธรรม คิดแบบอยูกับปจจุบัน และคิดแบบวิภัชชวาท 
    (3.5) กระบวนการคิดตาง ๆ เชน กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการ
คิดริเริ่มสรางสรรค กระบวนการแกปญหา กระบวนการไตรตรอง และการคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เปนตน 
  4) ผูสอนมีการใหโอกาส และเวลาแกผูเรียน ในการใชความคิด และแสดงความคิด 
  5) ผูสอนและผูเรียน หรือผูเรียนและผูเรียน มีการอภิปรายโตตอบกันเกี่ยวกับความคิด
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน 
  6) ผูสอนและผูเรียนมีการรวมกันสรุปประเด็นที่ไดจากกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นในการเรียน 
การสอน 
  7) ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งทางดานเนื้อหาสาระและกระบวนการคิด 
  5.3 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุม (Group Process Based 
Instruction) 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุม คือ การดําเนินการเรียนการสอน
โดยท่ีผูสอนใหผูเรียนทํางาน / กิจกรรมรวมกันเปนกลุม พรอมทั้งสอน / ฝก / แนะนําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานกลุมที่ดีควบคูไปกับการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหา
สาระตามวัตถุประสงค ดังตัวบงชี้ตอไปน้ี 
   1) ผูเรียนมีการปฏิสัมพันธ / ทํางาน / ทํากิจกรรม รวมกันเปนกลุม เพ่ือใหเกิดการเรียนรู 
ตามวัตถปุระสงค 
   2) ผูสอนมีการฝก / ชี้แนะ / สอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ
ทํางานกลุมที่ดี ในจุดใดจุดหนึ่งของกระบวนการ เชน ในเร่ืองบทบาทผูนํากลุม บทบาทสมาชิกกลุม 
กระบวนการทํางานกลุม องคประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
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   3) ผูเรียนมีการวิเคราะหการเรียนรูของตนเองทั้งในดานเนื้อหา สาระที่เรียน และ
กระบวนการทํางานรวมกัน 
   4) ผูสอนมีการวิเคราะหและประเมินผลการเรียนทั้งทางดานเนื้อหาสาระ และ
กระบวนการกลุม 
  5.4 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย (Research Based Instruction) 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย หมายถึง การจัดสภาพการณของ
การเรียนการสอน ที่ใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหา
สาระตาง ๆ โดยอาจใชการประมวลผลงานวิจัย (Research review) มาประกอบการสอนเน้ือหา
สาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาสาระในการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ 
หรือใหผูเรียนลงมือทําวิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการวิจัยตาง  ๆ ใหแกผูเรียน ดังตัวบงชี้
ตอไปน้ี 
   1) ผูสอนมีการนําผลการวิจัยมาใชประกอบการสอนเน้ือหาสาระของตน และ / หรือ 
   2) ผูสอนมีการใหผูเรียนประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระที่เรียนเพ่ือ
ขยายขอบเขตความรูในเร่ืองนั้น และเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวิจัย รวมทั้งการอานและ
ใชผลการวิจัย และ / หรือ 
   3) ผูสอนมีการใชกระบวนการวิจัยในการสอน กลาวคือ ใหผูเรียนดําเนินการวิจัย
ตามกระบวนการวิจัยบางขั้นตอน หรือครบทุกขั้นตอน และ / หรือ 
   4) ผูสอนมีการฝกฝนทักษะการวิจัยที่จําเปน หรือที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เรียน ใหแก
ผูเรียนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ เชน ทักษะการนิยามปญหาการต้ังสมมติฐาน 
การคัดเลือกตัวแปร การสุมตัวอยางประชาการ การสรางเคร่ืองมือ การพิสูจนทดสอบ การรวบรวม 
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และการใหขอเสนอแนะ 
เปนตน  
   5) ผูสอนและผูเรียนมีการอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย 
   6) ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูทั้ งทางดานเนื้อหาสาระและ
กระบวนการวิจัย 
  5.5 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ( Instruction 
Emphasizing Self - Learning Process) 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง หมายถึงการจัด
สภาพการณของการเรียนการสอนที่ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนดําเนินการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
ผูเรียนสามารถเลือกหัวขอ เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไดตามความสนใจ โดยมีผูสอน
ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความใฝรู ชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูด วยตนเอง และชวยใหคําปรึกษา
แนะนําตามความเหมาะสมเก่ียวกับการหาแหลงความรูวิธีการศึกษาคนควาหาความรู การวิเคราะห
และสรุปขอความรู ดังตัวบงชี้ตอไปน้ี 
   1) ผูเรียนมีการเลือกหัวขอ เนื้อหา วิธีการ และส่ือการเรียนการสอนไดตามความสนใจ  
หรือความถนัด 
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   2) ผูสอนมีการจัดเตรียม หรือออกแบบเน้ือหา / วัสดุ / สื่อ / กิจกรรม ใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง 
   3) ผูสอนมีการพูดคุยกับผูเรียนเกี่ยวกับการศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยให
คําแนะนําหรือใหความรูเกี่ยวกับหัวขอ เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนที่ผูเรียนเลือก 
   4) ผูเรียนมีการดําเนินการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
   5) ผูสอนมีการพบปะพูดคุยกับผูเรียนเปนระยะ ๆ มีการนําผลงานการศึกษาคนควา
ดวยตนเองมาพูดคุย อภิปรายในแงมุมตาง ๆ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ และความถูกตองของ
ขอความรู มีการชี้แนะสิ่งที่ผิดพลาด มีการพูดคุยกันถึงประเด็นปญหาตาง  ๆ และมีการกระตุนให
ผูเรียนเกิดความใฝรูใฝเรียนตอไป 
   6) ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียน ทั้งทางดานเนื้อหาและกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง 
 6. แบบเนนการบูรณาการ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนการบูรณาการ หมายถึง การนําเนื้อหาสาระท่ีมี 
ความเกี่ยวของกันมาสัมพันธใหเปนเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดความรู
ความเขาใจในลักษณะท่ีเปนองครวม และสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใช ใน
ชีวิตประจําวันได 
 การบูรณาการเน้ือหาสาระที่มีความเกี่ยวของกัน สามารถทําไดหลายลักษณะดังนี้ 1)
การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary) 2) การบูรณาการระหวางวิชา ( Interdisciplinary) 
การบูรณาการภายในวิชา หรือระหวางวิชา สวนใหญจะตองมี “หัวขอเรื่อง” หรือ “Theme” เปน
หัวขอในการเรียนรู นอกเหนือจากการบูรณาการเนื้อหาสาระแลว ควรมีการบูรณาการในลักษณะ 
อ่ืน ๆ ควบคูไปดวย ไดแก การบูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู การบูรณาการ
ระหวางพัฒนาการทางความรูและพัฒนาการทางจิตใจ การบูรณาการระหวางความรูและการกระทํา 
และการบูรณาการระหวางส่ิงที่ เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เปนอยูในชีวิตประจําวันของผูเรียน (ธํารง  
บัวศรี 2542) ดังตัวบงชี้ตอไปน้ี 
 1) ผูสอนหรือผูสอนและผูเรียนมีการจัดเตรียมหนวยบูรณาการ โดยมีการวิเคราะห 
อภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตร เนื้อหาสาระและวัตถุประสงค และนําเนื้อหาสาระภายในวิชา  / ระหวาง
วิชา มาสัมพันธเปนเรื่องเดียวกันโดยใชวิธีการและกระบวนการตาง  ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือใหได
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 
 2) ผูสอน หรือผูสอนและผูเรียนมีการรวมกันกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ
สนองวัตถุประสงคที่กําหนด ทั้งนี้กิจกรรมควรมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 
  (2.1) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีโอกาสไดศึกษาหาความรูหรือสรางความรูในเน้ือหาสาระที่
นํามาบูรณาการครบทุกเร่ือง 
  (2.2) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีโอกาสไดใชความรู / เนื้อหาสาระที่นํามาบูรณาการ 
  (2.3) เปนกิจกรรมที่เนนความเขาใจ มิใชเพียงความจําเนื้อหาสาระ 
  (2.4) เปนกิจกรรมที่เนนความสัมพันธเปนภาพรวม 
 3) ผูเรียนมีการดําเนินกจิกรรมการเรียนรู ภายใตคําปรึกษาแนะนําของผูสอน 
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 4) ผูสอนและผูเรียนมีการรวมกันอภิปราย สะทอนความคิด และสรุปการเรียนรูที่ไดรับ 
 5) ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนครบถวนทุกดานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
 วิจารณ พานิช (2556) การเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลางในทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เนื้อวิชา (Subject Matter) วิธีสอนเน้ือหาจะตองมีความแตกตางจากในอดีต ซึ่งเนนใหครูเปนผูสอน
เทานั้น หากทวาในศตวรรษที่ 21 จะตองเนนไปที่ผูเรียน โดยเฉพาะการใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  
ยิ่งถาเปนผลงานที่ใชไดจริงก็ยิ่งเปนประโยชนตอสังคมอีกดวย 
 1. ทักษะชีวิต (Life and professional Skill) ในศตวรรษท่ี 21 โลกไดเดินทางเขาสูยุค
เศรษฐกิจสรางสรรค ที่เนนการสรางมูลคาเพ่ิมและความแปลกใหมใหกับผลิตภัณฑ ดังนั้น การพัฒนา
ทักษะชีวิตเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน (Collaboration Skill) จึงเปนสิ่งจําเปน เพ่ือการผสมผสาน 
อัตลักษณ และความสรางสรรคของตัวเรา และผูอ่ืนเขาดวยกัน ไมใชการรวมมือแบบสายพานการผลิต 
ที่ไรรสชาติอีกตอไป 
 2. ทักษะและความรักในการเรียนรูการทองจําและทําตามกันไปจึงไมสอดคลองอีกตอไป 
ความรักที่จะเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จะหาความรู ไมวาจะเปนการสอบถามผูรู การคนหาจาก 
Google หรือการระดมสมองจากกลุมคนที่หลากหลาย จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือจะไดเชื่อมโยง
และตอยอดความรูที่มาจากหลากหลายสาขาใหกลายเปนผลงานใหมที่มีคุณคาสูงยิ่งเปนที่ตองการของ
ทุกคน 
 3. ทักษะดานสารสนเทศ (ICT Skill) เด็กรุนใหมลวนแตมีทักษะดาน ICT ติดตัวกันมา 
ทุกคน หากทวา การนํามาใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาหาความรูกลับเปนอีกเรื่องหนึ่ง ยังตองมี
การฝกฝนพัฒนากันอีกมากทีเดียว เพราะเครื่องมือยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไมรูจักใชอยางถูกวิธี 
ก็ยอมเปนอันตรายไดมหาศาลไมสิ้นสุด  
 ยุทธศาสตรการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาจะตองปฏิรูป 
การเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรูเปนอันดับแรก โดยครูอาจารยในทุกสถานศึกษาจะตองเลิก
การเรียนการสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลางเปลี่ยนเปนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สาระสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู โดยเนนประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ พรอมทั้งคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ปลูกฝงใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียน มีนิสัยรักการเรียนรูตลอด
ชีวิต ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรูจึงควรเริ่มที่สถานศึกษาทุกแหง ดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู
และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูใน
กระบวนการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
ถาหากจะกลาวโดยสรุปของหลักสําคัญของการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเนนผูเรียนเปน
สําคัญนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองคํานึงถึงหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1. ความตองการหรือความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากท่ีสุด 
 3. เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง หมายความวาใหสามารถเรียนรู
จากประสบการณในสภาพความเปนจริง สามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการและสืบคนหาความรูดวยตนเอง 
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 4. เปนการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือใหเกิดทักษะที่จะนําสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
และสามารถเขาใจวิธีการเรียนรูของตนได คือรูวิธีคิดของตนเองและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดอยาง
เหมาะสม ไมเนนที่การจดจําเพียงเนื้อหา 
 5. เนนการประเมินตนเอง เดิมผูสอนเปนผูประเมิน การเปดโอกาสใหผูเรียนประเมิน
ตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนขึ้น รูจุดเดนจุดดอยและ
พรอมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมินในสวนนี้เปนการประเมินตาม
สภาพจริงและใชแฟมสะสมผลงานชวย 
 6. เนนความรวมมือ ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 7. เนนรูปแบบการเรียนรู ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 ธันยวิช วิเชียรพันธ และปวีณา จันทรสุข (2556) กลาววา กระบวนการสรางคุณลักษณะ
ของเด็กและเยาวชนแหงศตวรรษที่ 21 คือการสรางเด็กและเยาวชนนั้นตองเปนไปท้ังระบบโรงเรียน
คือ ตองมีกระบวนการท่ีดีและมีหลักสูตรที่พรอมนําไปสูบุคคลแหงศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมี
กระบวนการประเมินผลท่ีเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่น มีการจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและ
สุดทายตองมีการอบรมครูใหมีความพรอมที่สรางบุคคลแหงศตวรรษท่ี 21 โดยครูตองมีความเขาใจ
บทบาทของตนเองเปนอยางดีวาการเปนพ่ีเลี้ยงหรือผูอํานวยความสะดวกใหเด็กนั้นตองมีความเขาใจ
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ (Coaching and Mentoring) เปนอยางดีจึงจะทําใหเด็ก
และเยาวชนไทยไปสูคุณลักษณะอันพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ไดโดยเนนการมีสวนรวม 
(Developmental Partnership) ของผูเรียนโดยครูตองทําหนาที่แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
ขอมูลตาง ๆ โดยครูตองมีคุณสมบัติการเปนพ่ีเลี้ยงหรือผูอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมมีความสําคัญ
คือควรมีความพรอมยินดีที่จะเปนพ่ีเลี้ยง มีอารมณมั่นคง มีความคิดเชิงบวก มีความอดทน และมี
ความรับผิดชอบมีจริยธรรมที่ดีเปนผูรับฟงท่ีดีมีทัศนคติที่ดีมีการส่ือสารที่ดีบริหารเวลาไดเปนอยางดีมี
ความใฝเรียนรูตองการพัฒนาอยูเสมอซ่ึงเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน บทบาทครูเปนสิ่ง
สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เพราะความสําเร็จในการเรียนรูไมไดอยูที่เครื่องมือ
หากอยูที่การเปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางสรรคองคความรูดวยตนเองซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการศึกษาเรื่อง
นี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ (Coaching and Mentoring) คือการเปล่ียนบทบาทครูมาเปน
ผูอํานวยการเรียนรูโดยมี 8 ขั้นตอนที่ครูเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนในการสรางองค
ความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอนของสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอนของ สพฐ. กับ 8 ขั้นตอนการจัด 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

กระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน หรือท่ีเรียกวา 
“QSCCS” ของสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียน
ที่เกิดจากผูเรียนเปนสําคัญโดยเปลี่ยนบทบาท

ครูมาเปนผูอํานวยการเรียนรูมี 8 ขั้นตอน 
Q หมายถึง Learning to Question 
    การเรียนรูแบบโครงงาน จาก Intel teach 
to the Future ซึ่งกอนการเรียนการสอนจะมี
การตั้งคําถามใหนักเรียนได คิดและรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือฝกนักเรียนใหกลาคิด กลา
แสดงออก (Q) 

ขั้นตอนท่ี 1 
เตรียมครู 

ขั้นตอนท่ี 2 
สํารวจชุมชน หาแรงบันดาลใจ 

ขั้นตอนท่ี 3 
ระดมความคิด 

S ตัวที่หนึ่ง หมายถึง to search 
    การเรียนรูแบบโครงงาน ใหนักเรียนไดเรียนรู
รวมกัน ศึกษาหาความรู คนควา แกปญหาเอง 
และปฏิบัติจนจบกระบวนการของการทํา
โครงงาน (S) 

ขั้นตอนท่ี 4  
วิเคราะห จําแนก 

แยกแยะขอมูลที่ถูกตอง 
ขั้นตอนท่ี 5 

ออกแบบการเรียนรูรวมกัน 
C ตัวที่หนึ่ง หมายถึง to construct  
    การเรียนรูแบบบูรณาการ นําความรูที่ไดไป
บูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ และนําไปใชไดจริงอยาง
ถูกตอง (C) 

ขั้นตอนท่ี 6  
ลงมือปฏิบัติ 

C ตัวที่สอง หมายถึง to communicate 
    การเรียนรูในแบบของ Backward design 
เปนวิธีการสอนที่ ใชผลงานเปนที่ตั้ งว า เมื่อ
นักเรียนเรียนจบแลวหรือในขณะท่ีเรียน ตองมี
ภ า ร ะง าน ในร ะหว า ง เ รี ย นหรื อมี ผ ล ง าน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู (C) 

ขั้นตอนท่ี 7 
สรุปขอมูล 

S ตัวที่สอง หมายถึง to sevice 
    เมื่อจบการเรียนรูในแตละหนวยแลว นักเรียน
สามารถนําเสนอ พัฒนาปรับปรุงได เพ่ือเกิด
ประโยชนตอตนเองและคนอ่ืน ๆ (S) 

ขั้นตอนท่ี 8 
ตอยอดองคความรู 

  
 จากการเปรียบเทียบขั้นตอนการสอน (Coaching and Mentoring) จึงเปนแบบการเรียน
การสอนเพ่ือสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้นบริบทและขนาดท่ีหลากหลายของ
โรงเรียนและความตองการจําเปนของสถานศึกษาโดยครูเปนพ่ีเลี้ยงหรือผูอํานวยความสะดวก 
รายละเอียดรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ 
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 1. Q หมายถึง Learn to Question การเรียนรูแบบโครงงานจาก Intel teach to the 
Future ซึ่งกอนการเรียนการสอนจะมีการต้ังคําถามใหนักเรียนไดคิดและรวมกันแสดงความคิดเห็น
เพ่ือฝกนักเรียนใหกลาคิดกลาแสดงออก (Q) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมครู 
ขั้นตอนท่ี 2 สํารวจชุมชนหาแรงบันดาลใจ และขั้นตอนท่ี 3 ระดมความคิดถือเปนขั้นตอนสําคัญที่สุด
โดยเฉพะบทบาทครูในแตละชวงช้ันที่สรางคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมครูโดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกและการสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรู มีเครื่องมือแบบสอบถามเก่ียวกับความรูความเขาใจของครูตอการเปนผูอํานวยความสะดวก 
และสรางบรรยากาศในการเรียนรู โดยมีแบบประเมินตนเองเพ่ือเปนครูผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
ของนักเรียนเครื่องมือแบบประเมินตนเองดานการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู เพ่ือให
สามารถสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละชวงชั้นไดถูกตอง โดยในแตละชวงชั้นครูมีบทบาท 
ที่แตกตางกัน  
 ขั้นตอนท่ี 2 สํารวจชุมชน หาแรงบันดาลใจ 
 บทบาทครูสํารวจสถานที่ เสนทางและติดตอกับแหลงชุมชนใกลโรงเรียนที่จะพานักเรียนไป
ศึกษาเรียนรูพรอมทั้งติดตอวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญไวใหคําแนะนําแกนักเรียน หลังจากนั้นครูจึงพา
นักเรียนไปทัศนศึกษา พรอมทั้งคอยกระตุนซักถามชี้ชวนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจและสนใจหาคําตอบ
ในสิ่งตาง ๆ รอบตัว ครูตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจ หรือครูมีจุดประสงคจะสรางบทเรียนรู
เพ่ือนําไปสูจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชนการมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน ดังนั้น การทําความเขาใจวัฒนธรรมโดยจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 นั้น ตองเปดโอกาสใหผูเรียน ไดสรางสรรคองคความรูดวยตนเอง 
 บทบาทนักเรียน เมื่อครูไดแสดงบทบาทผูอํานวยความสะดวกและแนะนําความรูแลว จะ
ทําใหนักเรียนมีความสนใจอยากรู โดยครูมอบบทบาทสรางองคความรูและคนหาความรูจากคําถามให
นักเรียนเปนผูแสดงบทบาทผูเรียนเชิงรุก 
 ขั้นตอนท่ี 3 ระดมความคิด 
 บทบาทของครู ระดมความคิดกับนักเรียนและซักถามนักเรียนถึงสิ่งที่อยากเรียนรู ให
นักเรียนไดแสดงภูมิความรูของตนเองในเรื่องนั้น ๆ และหาวิธีการคนควาหาคําตอบของสิ่งที่อยาก
เรียนรูรวมกัน โดยนักเรียนอาจมีความคิดที่แตกตางกัน ครูควรมีบทบาทในการอํานวยความสะดวก
โดยใหนักเรียนเปนผูเลือกแนวทางการเรียนรูดวยตนเองโดยครูอาจแบงใหทําเปนกลุม หรือใหนักเรียน
เลือกหัวขอที่สนใจ 
 บทบาทนักเรียน นําเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจผานการทํา Mind map บอกสิ่งที่ตนเองสนใจ 
รับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืนและสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันและหาขอสรุปจากการเรียน 
 2. S ตัวที่หนึ่ง หมายถึง To search 
 การเรียนรูแบบโครงงาน ใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน ศึกษาหาความรู คนควา แกปญหา
เอง และปฏิบัติจนจบกระบวนการของการทําโครงงาน (S) ตอกับขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะหจําแนก
แยกแยะขอมูลที่ถูกตองและข้ันตอนท่ี 5 ออกแบบการเรียนรูรวมกัน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะห จําแนก แยกแยะขอมูลที่ถูกตอง 
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 บทบาทครู ครูนําหัวขอตาง ๆ ที่นักเรียนตองการเรียนรูมาแยกเปนสาระวิชากําหนด
จุดประสงคและการประเมินผลที่ตองการรวมกัน 
 บทบาทนักเรียน นักเรียนชวยครูแบงแยกหัวขอการเรียนรูเปนหมวดหมูสาระวิชากําหนด
จุดประสงคและการประเมินผลที่ตองการรวมกัน 
 ขั้นตอนท่ี 5 ออกแบบการเรียนรูรวมกัน 
 บทบาทครู ครูชวยใหคําแนะนํานักเรียนในการคิดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับแตละหัวขอ
ชวยกันวางแผนกันมาแลวรวมกับนักเรียนและหาขอสรุปรวมกันวาจะเลือกกิจกรรมอะไร กําหนด
จุดประสงคและการประเมินผลการเรียนรูรวมกันในข้ันตอนน้ีอาจใหครูประจําวิชามาชวยกันหรืออาจ
จัดเปนกิจกรรมคายการเรียนรู 2-3 หรือ อาจจัดในควบชุมนุม ตามปจจัยตาง  ๆ ของโรงเรียน
เอ้ืออํานวย โดยมีการคิดรูปแบบการออกแบบการเรียนรูรวมกัน 
 บทบาทนักเรียน ชวยกันคิดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับแตละหัวขอที่ไดชวยกันวางแผนกัน
มาแลวรวมกับครู และหาขอสรุปรวมกันวาจะเลือกกิจกรรมอะไร กําหนดจุดประสงคและการประเมินผล 
การเรียนรูรวมกัน 
 3. C ตัวที่หนึ่ง หมายถึง To construct 
 การเรียนรูแบบบูรณาการ นําความรูที่ไดไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ และนําไปใชไดจริง
อยางถูกตอง (C) ตรงกับข้ันตอนที่ 6 ลงมือปฏิบัติ กลาวคือ 
 ขั้นตอนท่ี 6 ลงมือปฏิบัติ 
 ในข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนของการลงมือทํา ดังนั้นการสรางใบงานและใบความรูของครูควร
เปนที่นาสนใจ เพ่ือใหเด็ก ๆ ไดทํากิจกรรมไดอยางสนุกสนาน 
 บทบาทของครู ออกแบบการเรียนรูและปรับแผนการเรียน ใหสอดคลองกับความสนใจของ
นักเรียน และเรียนรูไปพรอมกับนักเรียนโดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกหรือพ่ีเลี้ยงคอยชวยเหลือ
และใหคําแนะนํา 
 บทบาทนักเรียน ศึกษา คนควา ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว จนถึงการสรุปผลการเรียนรู
และสรางชิ้นงานตาง ๆ ตรวจทานงานที่ทําและแกไขปรับปรุงหากเกิดขอผิดพลาดนักเรียนหาขอมูล/
ทดลอง/สรางชิ้นงาน 
 ในข้ันตอนนี้ตองมีการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยบทบาทของครูชวยแนะนําและใหความรู
นักเรียนใหรูจักรูปแบบในการนําเสนอขอมูล การเรียนรูในแบบตาง ๆ และใหนักเรียนไดเลือกรูปแบบ
ที่ตนเองถนัดหรือสนใจ เชน สรางชิ้นงาน ทํา Power point presentation หรือ Poster ตาง ๆ  
 บทบาทนักเรียนสรุปความรูที่ตนเองเรียนมาในแตละกิจกรรมหรือแตละหัวขอ โดยเลือก
รูปแบบการนําเสนอผลงานในรูปแบบที่ตนเองสนใจ เครื่องมือนําเสนอชิ้นงานจากโปรแกรมตาง ๆ  
 4. C ตัวที่สอง หมายถึง To communicat 
 การเรียนรูในแบบของ Backward desige เปนวิธีการสอนที่ใชผลงานเปนที่ตั้งวาเมื่อ
นักเรียนเรียนจบแลวหรือในขณะที่เรียน ตองมีภาระงานในระหวางเรียนหรือมีผลงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู (C) ตรงกับ ขั้นตอนท่ี 7 สรุปขอมูล กลาวคือ 
 ขั้นตอนท่ี 7 สรุปขอมูล 
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 บทบาทครู ครูใหความรูนักเรียนใหรูจักรูปแบบในการนําเสนอ เชน การสรางชิ้นงาน การทํา 
Power point presentation หรือ Poster ตาง ๆ สวนในชวงชั้นเด็กเล็กก็อาจนําเสนอเปนผลงานท่ี
นักเรียนทําและสามารถสรางความภูมิใจแกนักเรียน หรือในชั้นเด็กโตก็อาจจัดเปนนิทรรศการการ
เรียนรูในวันสําคัญ ๆ ของโรงเรียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจและกําลังใจตอไป 
 บทบาทนักเรียน สรุปความรูที่ตนเองเรียนมาในแตละกิจกรรมหรือแตละหัวขอ โดยเลือก
รูปแบบการนําเสนอผลงานในรูปแบบที่ตนเองสนใจ 
 5. S ตัวที่สอง หมายถึง To service 
 เมื่อจบการเรียนรูในแตละหนวยแลว นักเรียนสามารถนําเสนอพัฒนาปรับปรุงได เพ่ือเกิด
ประโยชนตอตนเองและคนอ่ืน ๆ (S) ตรงกับข้ันตอนที่ 8 ตอยอดองคความรู 
 ขั้นตอนที่ 8ตอยอดองคความรู 
 บทบาทครู ครูชวยแนะนํานักเรียนในการตอยอดองคความรู ถามคําถามเพ่ือใหนักเรียนได
คิดตอยอดจากสิ่งที่ตนเองเรียนรูมา 
 บทบาทนักเรียน นักเรียนสรุปสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูมาตลอดโครงงาน รูจักเชื่อมโยงสิ่งที่ได
เรียนรูกับชีวิตจริง และคิดตอยอดองคความรูเพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2557) กลาววา การจัดการเรียนการสอนสําหรับเยาวชนยุค 
Gen Net / Tweenies ที่จะไปทํางานและใชชีวิตในสังคมแหงสารสนเทศ เศรษฐกิจบนฐานความรู
สังคมขามวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมรอบตัวของผูเรียนที่เปลี่ยนไป ที่สําคัญคือรูปแบบวิธีการ
เรียนรูของผูเรียนเปล่ียนไปแลวนั้น ICT จึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง แมวาที่ผานมาจะปรากฏ 
ความพยายามในการนําเทคโนโลยี ระบบเครื่องมือใหม รวมถึงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนแตก็ยังอยูในวงจํากัด ยังพบชองวางระหวางสิ่งที่เรียนในหองเรียนกับสิ่งที่
ตองรูนอกหองเรียน ชองวางระหวางผูเรียนกับผูสอนอยู นั่นเปนเพราะกระบวนทัศนทางการประยุกตใช ICT 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนยังไมเปลี่ยนแปลง 
 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ทางการเรียนการสอน (Pedagogy) ถือ
เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือบูรณาการทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 ที่หลากหลายเขากับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ผูสอนจําเปนจะตอง
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนทางการเรียนการสอน โดยตองทําความเขาใจกับธรรมชาติการเรียนรูของ
ผูเรียนธรรมชาติการสอนของผูสอน การใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียน 
 การเปลี่ยนกระบวนทัศน ธรรมชาติการสอนของผูสอน สิ่งที่สําคัญมากที่สุด ไดแก การปรับ
กระบวนทัศนเกี่ยวกับการเรียนรู (Learning Paradigm) ของผูสอนเพราะผูสอนถือเปนหัวใจสําคัญ
ที่สุดของความสําเร็จหรือความลมเหลวในการใช ICT เพ่ือการจัดการเรียนการสอนเปนที่ทราบกันดีวา
การใช ICT ในการจัดการเรียนการสอนเปนรูปแบบการเรียนรูที่สนับสนุนผูเรียนเปนศูนยกลาง แตการปรับ
กระบวนทัศนเกี่ยวกับการเรียนรูของผูสอนไมใชเรื่องงายทั้งดานการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน
และวิธีการเรียนการสอนในลักษณะผูเรียนเปนศูนยกลาง นับเปนเร่ืองใหมสําหรับผูสอนทั่วโลก (ไม
เฉพาะในประเทศไทย) การปรับกระบวนทัศนที่เกี่ยวของสําหรับการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน
ลักษณะใหมนี้ จึงตองอาศัยทั้งเวลาการฝกฝน ความมุงมั่นในการเปล่ียนแปลงการสอนของตน ความทาทาย
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ประการหนึ่งคือการที่ผูสอนในยุคนี้เปนผูเรียนที่เรียนมาในลักษณะที่ผูสอนเปนศูนยกลางเปนสวนใหญ 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนจากท่ีตนเคยเห็นหรือเคยมีประสบการณจึงเปนเรื่องที่ไมงายเลย 
 ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2559, หนา 7 - 9) กลาววา กิจกรรมการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 นั้นนับวามีความสําคัญมาก หากครูยังใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบเดิมที่ถายทอดผาน
ตัวครูไปสูเด็กเปนสําคัญแลว ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะไมมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
ที่กําหนดไวแนนอน ซึ่งโฟการตี้ (Fogarty) ไดกลาวถึงตัวอยางกรอบวิสัยทัศนดานการศึกษาของ
ประเทศสิงคโปร (Ministry of Education, 2004) 4 ประการ ซึ่งมีวิสัยทัศนที่ 2 เปนวิสัยทัศนเพ่ือ
การศึกษาที่วา “สอนใหนอยลงเรียนรูใหมากขึ้น” เปนวิสัยทัศนที่เนนการสอนในแบบที่ชวยนักเรียน
ใหเรียนรูโดยไมตองสอน ซึ่งครูตองมีกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม ทักษะการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะชีวิตที่ใชได
จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งครูตองไปจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนมี
ทักษะการเรียนรูที่จะเรียนรูดวยตนเองติดตัวไปใชในชีวิตจริงในอนาคตใหได 
 มงคล  อาทิภาณุ (2551) ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ Self - Organized Teamwork 
(SOT) ขั้นตอนหลัก ๆ ของการสอนแบบใหผูเรียนจัดการกันเอง (Self - Organized Teamwork) 
หรือผูเรียนเปนศูนยกลาง ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก คือ 
 ขั้นที่ 1 “มอบหมายงาน” คือ กําหนดกิจกรรม งานหรือปญหางานที่ใหไปคิดวิธีการ
แกปญหาเพื่อเปนการเรียนรูของกลุม 
 ขั้นที่ 2 “ทํางานกลุม” คืองานที่กลุมรับมอบหมายมาดําเนินการเพ่ือคนหาคําตอบ และ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแกปญหาโจทยตามที่กลุมไดรับมาในขั้นที่ 1 
 ขั้นที่ 3 “ประเมินผลงานกลุม” คือ การประเมินผลงานทางดานความคิด และแนวทาง 
การปฏิบัตขิองแตละกลุมตามเกณฑการประเมินที่ไดตกลงไวลวงหนาโดยกลุมผูเรียนดวยกัน 
 ขั้นที่ 4 “การนําไปปฏิบัติ” คือ การนําแนวความคิด หรือแผนการปฏิบัติงานที่ไดผาน 
การประเมินโดยกลุมผูเรียน และโดยความเห็นชอบของครูไปปฏิบัติจริง เพ่ือเรียนรูทั้งดานทฤษฎี  
ที่ผานมาและนําไปทดลองปฏิบัติจริง และมีการกําหนดเกณฑพิจารณาในการประเมินผลงานปฏิบัติ
กอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นที่ 5 “ ประเมินผลงานปฏิบัติ” คือนําผลงานที่ไดจากการปฏิบัติจริงมาพิจารณาตาม
เกณฑที่ไดตกลงไวลวงหนาในแตละกลุม เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติ ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนสุดทาย
ของกระบวนการเรียนการสอน “Self - Organized Teamwork” (SOT)  
 ในขั้นตอนทั้ง 5 นี้ ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาสมรรถภาพในหลาย ๆ ดานพรอมกัน คือ 
ดานสวนบุคคล ไดรับมอบหมายจากกลุมไดเรียนรูวิธีการเรียนรูดวยตนเอง รูวิธีที่จะหาความรูดวย
ตนเอง จากแหลงขอมูลตาง ๆ ดานสังคมไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกับกลุม การประสานงานและ
วางแผนงานรวมกับกลุม การติดตอสื่อสารและประสานงาน ดานความรูทางดานวิชาชีพ ไดจากการคนควา
ของแตละคนในกลุมไดถกปญหารวมกัน และไดสรุปยอดความรู ความเขาใจของแตละคนมาเปน
แผนงาน หรือคําตอบนอกจากน้ีไดนําทฤษฎีที่ไดมารวมกันนําไปปฏิบัติทดลองใหเปนจริงเพ่ือเปน  
การพิสูจนทฤษฎีดังกลาววามีผลการปฏิบัติออกมาอยางไร ดานพฤติกรรมของผูเรียนเกี่ยวกับจิตพิสัย 
คือ นิสัยในการทํางาน การรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การเสียสละ และอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวของกับ



 
92 

 

พฤติกรรมและจิตใจ ครูผูสอนสามารถสังเกตการณไดอยูหาง ๆ โดยผูเรียนไมรูตัว ขณะผูเรียนทํา
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุม ครูผูสอนสามารถบันทึกพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียนเพ่ือนําไปหาทางพัฒนา
ปรับปรุงพฤติกรรมหรือนิสัยที่ยังไมถูกตองแกผูเรียนเปนรายบุคคล อาจจะนําไปแนะนําเปนรายบุคคล 
การสอนในสวนนี้ถาเปนการเรียนการสอนแบบครูเปนศูนยกลางจะทําไดยากมาก เพราะครูไมมีเวลา
เฝาสังเกตการณพฤติกรรมผูเรียนทุกคน 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวา การสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางดีนั้น
ตองมีกระบวนการท่ีใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนโดยการศึกษา คนควา พิสูจน ทดลอง 
ดวยตนเองอยางตอเน่ือง และสรางผลงานของตนเองออกมาอยางมีคุณภาพ การสอนในศตวรรษท่ี 21 
เราจึงนาจะเห็นภาพของผูเรียนที่มุงมั่นในการทํางานของตนเอง จากการเขียนบันทึกออนไลน  
การคนควาบนอินเทอรเน็ต การประชุมกลุมเพ่ือวางแผนการทําเว็บไซด การนําเสนอผลงานของ
ตนเองผานส่ือดิจิตอล หรือกําลังรวมกันประเมินทักษะการทํางานรวมกันและการนําเสนอผลงานของ
เพ่ือน ๆ แตทั้งนี้ในหองเรียนก็อาจจะยังมีการเรียนจากครูเชนกัน ในบางรายวิชาที่เปนรายวิชา
แบบสหวิทยากรที่ตองสอนรวมกันเปนทีม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
หรือเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเรียนรู มีหลายแบบแตหากวิธีการและกระบวนการนั้นชวยให
ผูเรียนมีบทบาทหรือมีสวนรวมในกิจกรรมเรียนรูอยางตื่นตัว เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหา 
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือกระทําผานกิจกรรม โดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา ซึ่ง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงหลักที่สําคัญ ดังนี้ 1) ความสนใจของผูเรียน 2) ผูเรียนมีสวนรวม  
3) ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 4) ผูเรียนนําสิ่งที่รูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 5) เนนการประเมิน
ตนเองเพ่ือปรับปรุง 6) เนนความรวมมือ 7) เนนรูปแบบการเรียนรู ทั้งนี้ครูตองมีคุณสมบัติการพ่ีเลี้ยง
หรือผูอํานวยความสะดวก เปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางสรรคองคความรูดวยตนเอง ครูตองนํา ICT มา
ใชในการจัดการเรียนการสอน การใหผูเรียนคนควาบนอินเทอรเน็ต การนําเสนอผลงานผาน 
สื่อดิจิตอล การสรางความรวมมือในการคิดวิเคราะหคนหาความรูรวมกัน โดยมีเครื่องมือที่สําคัญคือ
คําถามท่ีมีคุณภาพ 
 2.4.5.5 ดานแหลงเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 นั้น ผูสอนตองตระหนักอยางมากถึงความเจริญ
ของโลกท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน ตองปรับใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2559, หนา 6 - 7) สภาพแวดลอมการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 
21 ตองสงเสริมใหผูเรียนไดใชวิธีการเรียนไดอยางคลองตัว เชน การมอง การคิด การจับคู การฟง 
การคนหา การพูดคุย การทํางานเปนทีม การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน  ๆ และอาจมีการสงเสริมในดาน
การเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เรียน หองเรียนยืดหยุน
ในการเรียนของแตละทีม การปลีกตัวไปคิดคนเดียว การเคลื่อนตัวเขาหาเครื่องมือที่จําเปนตอ 
การเรียนรู เปนตน หรืออาจมีการจัดสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไปหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับ
การทํางานของผูเรียนสามแบบคือสภาพแวดลอมที่ผูเรียนตองใชสมาธิ ในการเรียน สภาพแวดลอม
สําหรับงานที่ตองรวมมือกันทํางาน และสภาพแวดลอมสําหรับงานโครงการท่ีตองลงมือปฏิบัติ 
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 นอกจากนี้สถานศึกษาจะตองมองใหเห็นกิจกรรมของผูเรียนในมุมตาง  ๆ อีก เชน ผูเรียน
อาจทํากิจกรรมการเรียนของตนเองอยูที่บาน ในสตูดิโอการเรียนรูของชุมชน  ลานการเรียนรูใน
โรงเรียนหรือในหองสมุดเอกชน หรืออาจมีการเลือกพ้ืนที่การเรียนรูและพ้ืนที่การทํางานรวมกันตาม
ความตองการของสมาชิกกลุม ซึ่งอาจเปนหองวางแผนการทํางานที่มีไวทบอรดไวขีดเขียน หอง
ปฏิบัติงาน หองแสดงผลงานที่มีคอมพิวเตอร กลอง กระดานอิเลคทรอนิคส พ้ืนที่การทํางานเปนกลุม 
พ้ืนที่พักผอนหยอนใจที่เปนสวนตัวเพ่ือลดความเครียดในการเรียน หรือผูเรียนอาจทํากิจกรรมใน
หองสมุดที่ผูเรียนและทีมงานสามารถทํางานในพ้ืนที่โลงขนาดใหญที่เต็มไปดวยโตะ เกาอ้ี หลากแบบ 
และมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการทํางานเปนตน ซึ่งผูเรียนสามารถเชื่อมโยงหรือติดตอกับครูหรือเพ่ือน
หรือบุคคลอ่ืนไดดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสาย (Wireless) จากคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือ
ตลอดเวลา 
 มงคล  อาทิภาณุ (2551) กลาววา แหลงขอมูลภายในสถานศึกษา หมายถึง องคความรู
ตาง ๆ ที่มีอยูในสถานศึกษาน้ัน หรือครูจัดเตรียมไวใหเพ่ือใหผูเรียนใชเปนแหลงคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมเอาเอง ซึ่งอาจจะอยูในรูปของเคร่ืองมือ เครื่องจักร อุปกรณทดลอง ตํารา และสื่อการเรียน
การสอนตาง ๆ ที่ผูเรียนศึกษาดวยตนเอง หรือดวยทีมงานได 
 1. กิจกรรมในชั้นเรียน ผูสอนตองจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียนเปนการเรียนรูแบบกลุม โดย
จัดใหมีกลุมผูเรียนประมาณ 3 - 5 คน ตอกลุม เพ่ือทํากิจกรรมหรือบทเรียนที่ผูสอนไดกําหนดใหแต
ละกลุมไดนําไปดําเนินการ 
 2. แหลงขอมูลภายนอกสถานศึกษา หมายถึง องคความรูตาง  ๆ ที่จําเปนตองออกไป
คนควาเพ่ิมเติม เชน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการขนาดเล็กหรือใหญ ผูเชี่ยวชาญ หรือ
นักวิชาการภายนอก หองสมุดภายนอกสถานศึกษา ขอมูลทางดานเทคนิคของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
จากตัวแทนจําหนาย และขอมูลจาก Internet เปนตน 
 ตองการใหผูเรียนไดตระหนักวาแหลงความรูตาง ๆ ไมจําเปนตองมาจากครูผูสอนเทาน้ัน 
ยังมีสื่ออ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีจะใหคนควาหาความรู และแหลงขอมูลความรูตาง ๆ ที่อยูกระจัดกระจาย
ทั่วไปตองรูจักขวนขวายหาความรูนั้น ๆ ใหพบเพ่ือชวยแกปญหางานตาง ๆ ได 
 การเรียนรูโดยวิธีนี้งานที่จะทาทายและนํามาเปนโครงงานใหนักเรียนไดทําคืองานจริงที่มี
อยูในสายอาชีพนั้น ๆ จากสถานประกอบการที่ครูผูสอนจะตองนํามาเปนบทเรียน เพ่ือทาทาย
ความสามารถและความกระตือรือรนของผูเรียน 
 วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย และ กมลรัตน ฉิมพาลี (2559, หนา 165 - 167) ไดกลาวไววา 
หองเรียนในอดีตเปนหองสอน แตหองเรียนแหงอนาคตคอืหองเรียน เพราะผูเรียนจะไดเพลิดเพลินกับ
การเรียนรู การคนควา การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการนําเสนอผลงานในหองเรียนที่มี
ผูเรียนไมเกิน 20 คน ดวยโปรแกรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงเครื่ องมือสื่อสารตาง ๆ เชน แท็บเลต 
คอมพิวเตอรโนตบุกของผูเรียนทุกคนเขากับจอมัลติมีเดียชวยใหการเรียนรูสนุกสนาน ดวยมัลติมีเดีย
จะชวยกระตุนการเรียนรูเกมการแขงขัน การทําโครงงานจะชวยฝกทักษะในการส่ือสาร การทํางาน
เปนทีม และการบริหารเวลา โดยเปล่ียนครูไปเปนผูอํานวยการเรียนรู (facilitator) ทําหนาที่
สนับสนุน อํานวยใหผูเรียนไดเรียนรู หองเรียนนี้จะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการคนควา 
คิด และนําเสนอไดอยางมีประสิทธิผล  
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 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวาสถานศึกษาตองพยายามทําใหทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน
กลายเปนพื้นที่แหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพไมเวนแมกระทั่งทางเดินที่สามารถทํางานได มุมหองที่
มีโซฟานั่งพักผอนหรือทํางานรวมกัน หองน้ํา โรงอาหาร สวนเกษตร พ้ืนที่พักผอน สนามกีฬา เปนตน 
โดยอาจมีการออกแบบหองเรียนที่เปดมีพ้ืนที่โลง ลดฉากกั้นในใหนอยลง  ทําใหหองเรียนมีสภาพ
เสมือนสํานักงานบริษัท หอศิลป รานหนังสือ หรือรานกาแฟที่มากกวาตึกแบบทึบ ๆ อุดอู แตเปน
หองเรียนที่สามารถมองทะลุผานไปอีกสวนหนึ่งได เชน ใชกระจกกั้นระหวางหองเรียนกับทางเดินหรือ
สวนพักผอน เพื่อใหผูเรียนคนอื่น ๆ ผูปกครอง คนในชุมชน ครู ผูบริหารสามารถมองเห็นกิจกรรมดี ๆ 
ในหองเรียน ซึ่งอาจเห็นนักเรียนกําลังวางแผนทํางาน กําลังทําโครงงาน หรือนําเสนองานโดยอาจมีครู
อยูทําตัวเสมือนผูจัดการโครงการ หรืออาจเปนหองเรียนที่นักเรียนกําลังทํางานอยางอิสระ 
  2.4.5.6 ดานส่ือการเรียนการสอน 
  สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ (2553) กลาววา ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (Information and Communication Technology – ICT) เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําให
การศึกษาในอุดมคติเปนจริงได เพราะสามารถแสดงอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการสราง
สถานการณเสมือนจริง (Virtual Situation) ไดเหมือน ๆ  กับที่ในหนังสือ หนังสือภาพ เทปเสียง วีดีทัศน 
หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีทั้งหมด รวมท้ังเพ่ิมการปฏิสัมพันธ (Interaction) กับผูใชได และสรางเครือขายให
สามารถติดตอสื่อสารไดอยางไรขอบเขต ในแงของสถานท่ีที่แตกตางคนละแหงกัน 
  ทวีป  อภิสิทธิ์ (2556, 7 - 9) ไดกลาวถึง การใชสื่อและอุปกรณประกอบการสอนของ
พระพุทธเจานั้น เทาที่ไดศึกษาจากพระไตรปฏกและผูรูไดศึกษาคนควาไวแลวพบวาไมมีสื่ออุปกรณ
การสอนท่ีพระพุทธเจาทรงจัดเตรียมหรือพกพาติดตัวไปเพ่ือการสอนโดยตรง ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วาใน
สมัยพระพุทธกาลนั้นยังไมมีอุปกรณการสอนที่จัดทําไวเพ่ือการสอนโดยเฉพาะเหมือนเชนยุคปจจุบัน 
  พระพุทธเจาทรงเปนบรมครู “ตัวเปลา” หมายถึง พระองคมิไดทรงสะสมอุปกรณการสอน 
ติดตัวไปดวย นอกเหนือไปจากเคร่ืองอัฐบริขารท่ีทรงใชอยูตามปกติในชีวิตประจําวันเทาที่จําเปน
เทานั้น ทั้งนี้เพราะพระองคจะตองจาริกไปเพ่ือการสอนเผยแผสัจจธรรมในดินแดนแวนแควนตาง  ๆ 
อยูตลอดเวลา ประกอบกับการท่ีพระองคทรงมีความถนัด และความสามารถเฉพาะพระองคในการสอน 
โดยวิธีตาง ๆ อยางยอดเย่ียม ความจําเปนที่จะตองพกพาสื่ออุปกรณการสอนติดตัวพระองคไปดวย  
จึงไมมี 
 จากการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการสอนของพระองคพบวาสื่ออุปกรณประกอบการสอน
นั้นสวนใหญจะใชของจริง หรือวัตถุสิ่งของท่ีมีอยูตามธรรมชาติ เชน ตนไม ใบไม ทอนซุงที่ถูกน้ําไหล
พัดพามา กะลาคว่ํา กะลาหงาย หนูขุดรู ฝูงโค ฝนตก คราดไถ ไฟ ฯลฯ เปนสื่ออุปกรณประกอบการสอน
ของพระองคตามความจําเปน นอกจากนี้พระองคยังทรงใชเหตุการณหรือกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นแลว
หรือเกิดขึ้นในขณะน้ันมาเปนกรณีตัวอยางประกอบการสอนไดอยางดีอีกดวย 
 ถาจะเปรียบเทียบกับสื่ออุปกรณการสอนที่ใชกันอยูในปจจุบัน แลวพบวามีสื่ออุปกรณการสอน
หลากหลายประเภทมากกวาในสมัยที่พระพุทธเจาทรงใชประกอบการสอนเสียอีก สื่ออุปกรณ  
การสอนที่ครูอาจารยปจจุบันใชประกอบการสอนมีไมนอยกวา 5 ประเภทคือ 
  1) ประเภทบุคคล ไดแก บุคคลตาง ๆ ที่มีความรูและประสบการณเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
สาขานั้น ๆ 
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  2) ประเภทอาคารสถานที่ ไดแก สถานท่ี ที่ใชเปนแหลงใหความรู ไดแก ศูนยการเรียน  
ที่อานหนังสือ หองสมุด อาคาร สถานที่ตาง ๆ เชน สถานท่ีราชการ วัด ศาสนสถาน ตึก โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน อาคารบานเรือน บริษัท หางราน ฯลฯ 
  3) ประเภทหนังสือ เชน เอกสาร ตํารา ชุดวิชา แผนเรียน แผนพับ แผนปลิว วารสาร 
หนังสือพิมพ จุลสาร ฯลฯ ที่ครูอาจารยผูสอนจะเลือกนํามาใชประกอบการสอนไดมากมาย 
  4) ประเภทอิเล็กทรอนิกส เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพน่ิง ภาพยนตร แถบบันทึกเสียง  
วีดิทัศน คอมพิวเตอร โทรศัพท ไอโฟน ไอแพต โปรแกรมการสอน ซีดี ดีวีดี เว็บไซต เฟชบุก ฯลฯ 
  5) ประเภททรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ใชประกอบการสอนซึ่งมีอยูตาม
ธรรมชาติ เชน ดิน หิน แร แมน้ํา ลําธาร ปา เขา ลําเนาไพร ฯลฯ 
 อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาแมปจจุบันจะมีสื่ออุปกรณการสอนหลากหลายประเภท แต
ถาครูอาจารยไมรูจักเลือกใชสื่ออุปกรณใหเหมาะสมกับการสอน การมีสื่ออุปกรณการสอนหลากหลาย
ประเภทก็ไมชวยใหเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียนไดดีข้ึน และคุมคาแตอยางใด 
 พระพุทธเจาทรงพิสูจนใหเห็นชัดเจนแลววา การสอนโดยใชสื่ออุปกรณการสอนที่เปนของ
จริงและมีอยูตามธรรมชาติ เปนที่รูจักกันดีอยูแลวในหมูผูเรียน มาใชเปนสื่ออุปกรณประกอบการสอน
ตามความจําเปนและเหมาะสมกับสถานการณในชวงเวลานั้น ๆ จะมีคุณคาตอการสอนมากกวาใชสื่อ
อุปกรณการสอนไฮเทคราคาแพงบางประเภทท่ีมีอยูมากแตไมสอดคลองกับเรื่องที่จะสอนเสียอีก 
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2557) กลาววา การพัฒนาของเทคโนโลยียังทําใหเกิดเครื่องมือ
ที่หลากหลายในการเขาถึงองคความรูตาง ๆ รวมทั้งขอมูล สารสนเทศ หรือเนื้อหาในรูปแบบดิจิตัล 
ทั้งในเชิงวิชาการ และ/หรือในเชิงบันเทิง การพัฒนาเคร่ืองมือการเขาถึงเนื้อหาดังกลาวสงผลให
เยาวชนท่ีอยูในวัยศึกษาเลาเรียนเปล่ียนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตและการเรียนในแตละวัน กลาวคือ 
ผูเรียนยุคใหมที่มีความพรอมมักใชเวลาสวนใหญในชีวิตประจําวันไปกับเคร่ืองมือเขาถึงสื่อดิจิตัลตาง  
ๆ เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารกับผูอ่ืน เชน โทรทัศน โทรศัพทมือถือ เครื่องเลนเกม เครื่องเลนเพลง  
ไอพ็อด คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ฯลฯ ซึ่งแตกตางไปจากเยาวชนในยุคกอนอยางมาก 
 ICT จะเปนเครื่องมืออันทรงพลังที่จะทําใหการสอนเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ก็ตอเมื่อ ICT 
ถูกนํามาใชในกิจกรรมการเรียนรูที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห (Inquiry) ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน 
(Communicate) แสดงความรูสึก/ความเห็น/ความเขาใจ(Express) สรางความรู (Construct) 
รวมทั้งการที่ ICT สามารถจูงใจผูเรียน (Motivate) ใหเกิดความตองการในการเรียนรู หนาที่ของ
ผูสอนจึงไดแกการออกแบบการสอน กิจกรรมการเรียนรูที่สามารถดึงศักยภาพของ ICT ดังกลาวมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอนถือเปนรูปแบบการเรียนรูซึ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน หรือการอบรมซ่ึงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะ
ไดเปรียบในดานความยืดหยุนของการเขาถึงเนื้อหาผูเรียนโดยปราศจากขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี 
รวมทั้งการจัดหาชองทางในการพบปะ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืน ไมวาจะเปนผูสอน 
ไปจนถึงผูเชี่ยวชาญอ่ืน อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติผูสอนสวนใหญยังเชื่อวาการใช ICT ในการจัดการเรียน
การสอนเปนเรื่องที่ (แทบจะ) เปนไปไมไดเลย โดยใหเหตุผลวาผูสอนสวนใหญจําเปนตองรับผิดชอบ
การสอนเนื้อหาจํานวนมากภายใตเวลาการสอนท่ีจํากัด ซึ่งอันที่จริงกระบวนทัศนที่จําเปนตอง
ปรับเปล่ียนก็คือ การมุงเนนไปท่ีการเรียนการสอนที่เนนความเขาใจของผู เรียน การเนนใหผูเรียน
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บรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูมากกวาปริมาณของความรูหรือเนื้อหาที่ผูสอนนําเสนอไดในเวลาที่
จํากัด สิ่งสําคัญที่ผูสอนตองพิจารณา ไดแกการเลือกหัวขอของการเรียนใหเหมาะสมกับวิธีการเรียน
การสอน ยกตัวอยาง หากเปนหัวขอการเรียนรูที่เนนการจําหรือเนื้อหาพ้ืนฐาน เชน ประวัติของ..หรือ
คําศัพทพ้ืนฐานทางดาน... เปนตน ผูสอนก็ไมจําเปนตองใชเวลากับการสอนในหัวขอดังกลาวแต
สามารถมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาดวยตนเอง และมุงเนนไปท่ีหัวขอการเรียนรูที่ผูเรียนตองใชเวลา
ในการศึกษาสารสนเทศ ขอมูลความรู กอนที่จะสรางความรูและความเขาใจดวยตนเองและนําเสนอ
ความคิดของตนดวยการเขียนหรือการอธิบายก็ตาม ซึ่งอันที่จริงแลว การใช ICT ในการจัดการเรียน
การสอนน้ันจะสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะที่กลาวมาท้ังหมดอยางมีประสิทธิภาพ
มาก เพราะผูสอนสามารถใชเครื่องมือ ICT ซึ่งผูสอนปจจุบันมีการเขาถึงอยูตลอดเวลาในการจัดการเรียน 
การสอนและใหผลปอนกลับแกผูเรียน รวมทั้งนําเสนอหรือถายทอดเน้ือหาท้ังที่ตองการใหผูเรียน
ศึกษาดวยตนเอง และที่ตองการใหผูเรียนเขามาศึกษา คิดวิเคราะห ทําความเขาใจเพ่ือที่จะสราง
ความรูภายในตนเองกอนที่จะนําเสนอออกมาผานเคร่ืองมือตาง ๆ (ทั้งที่เปน ICT หรือ ไมใช ICT) ให
ผูอื่นไดรับทราบ 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวาเยาวชนที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ดําเนินชีวิตและการเรียนในแตละวัน กลาวคือ ผูเรียนยุคใหมที่มีความพรอมมักใชเวลาสวนใหญใน
ชีวิตประจําวันไปกับเครื่องมือเขาถึงสื่อดิจิตัลตาง ๆ เครื่องมือที่ใชในการส่ือสารกับผูอ่ืน เชน โทรทัศน 
โทรศัพทมือถือ เครื่องเลนเกม เครื่องเลนเพลง ไอพ็อด คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต  แต ICT จะเปน
เครื่องมืออันทรงพลังที่จะทําใหการสอนเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ก็ตอเมื่อ ICT ถูกนํามาใชในกิจกรรม
การเรียนรูที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห ( Inquiry) ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน (Communicate) 
แสดงความรูสึก/ความเห็น/ความเขาใจ(Express) สรางความรู (Construct) รวมทั้งการที่ ICT 
สามารถจูงใจผูเรียน (Motivate) ใหเกิดความตองการในการเรียนรู การสอนโดยใชสื่ออุปกรณการ
สอนที่เปนของจริงและมีอยูตามธรรมชาติ เปนที่รูจักกันดีอยูแลวในหมูผูเรียน มาใชเปนสื่ออุปกรณ
ประกอบการสอนตามความจําเปนและเหมาะสมกับสถานการณในชวงเวลานั้น ๆ จะมีคุณคาตอการสอน
มากกวาใชสื่ออุปกรณการสอนไฮเทคราคาแพงบางประเภทที่มีอยูมากแตไมสอดคลองกับเรื่องที่จะ
สอน 
  2.4.5.7 ดานการวัดผลประเมินผล 
  การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการสอน  และ
การประเมินผลจําเปนตองดําเนินการควบคูกันไป ดังนั้นการประเมินผลจึงเปนกระบวนการที่สําคัญ 
ในการสงเสริมความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งนักการศึกษาไดกลาวถึงการวัดผลประเมินผล  
ในศตวรรษท่ี 21 ไวดังนี้ 
  มงคล  อาทิภาณุ (2551) กลาววา วิธีการใหคะแนนสามารถจําแนกแยกแยะออกเปน
คะแนนกลุม หรือคะแนนรายบุคคลดวยจุดประเมินตาง ๆ ดังตอไปนี้ โดยสามารถนําเปนแนวทาง 
ในการวัดและประเมินผลผูเรียน เชน 
  - คะแนนสอบขอเขียนเกี่ยวกับวิชาชีพของกิจกรรมที่มอบหมาย (รายบุคคล) 
  - คะแนนการนําเสนอผลงาน (รายบุคคล) 
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  - คะแนนการศึกษาคนควาในสวนที่ไดรับมอบหมายจากกลุมและถูกนําไปใชในโครงงาน
ของกลุม (รายบุคคล) 
  - คะแนนพฤติกรรมของผูเรียนในการรวมกิจกรรมกลุม (รายบุคคล) 
  - คะแนนผลงานของกลุม (คะแนนกลุม) 
  - คะแนนพฤติกรรมกลุม เชน ความสามัคคี การประสานงาน ความรับผิดชอบตองาน
กลุม เปนตน (คะแนนกลุม) สุดยอดของการสอนคือ การสอนโดยไมสอน 
  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2557) กลาววา การเปล่ียนกระบวนทัศน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง การทดสอบผูเรียนในสภาพการเรียนรูเชนเดียวกับที่
ผูเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติจริงเปนสิ่งที่จําเปนในปจจุบัน ผูสอนสวนใหญยังคงใชการทดสอบในรูป
ของขอสอบเพ่ือทดสอบความรูความเขาใจจากท่ีไดศึกษาเนื้อหาการเรียนรู ซึ่งรูปแบบการทดสอบ
ความรูในลักษณะเดิม หากนํามาใชกับ ICT ในการจัดการเรียนการสอน โดยไมไดมีการปรับเปลี่ยนให
เปนลักษณะของการวัดและประเมินผลตามสภาพการเรียนรูจริงที่มีการใช ICT รวมดวยแลว ก็จะสงผล 
ใหผูเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนดวย ICT ในการจัดการเรียนการสอนเพราะหนาที่ของผูเรียน ไดแก 
การเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงค แตหากเกณฑการบรรลุวัตถุประสงคอยูในลักษณะขอสอบที่วัด
ความรูสวนตัวของผูเรียนเทานั้น ผูเรียนก็คงไมมีเหตุผลใดในการท่ีจะเรียนรูอยางมีสวนรวมกับผูสอน 
เพ่ือน ๆ หรือผูเชี่ยวชาญอ่ืน ๆ ผานการใช ICT ในการเรียน ตัวอยางของการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริงเมื่อมีการนํา ICT มาใชในการจัดการเรียนการสอน ไดแก คะแนนของการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นออนไลนอยางมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและอาจารยผาน ICT คะแนนการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ผานการใช ICT เชนการสืบคนและสรุปเนื้อหาผาน ICT หรือคะแนนของผูเรียนจาก
โครงงานที่ไดดําเนินการในลักษณะเดี่ยวและกลุมในลักษณะออนไลน 
  ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2559, หนา 9) กลาววา วิธีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีประสิทธิผลจะชวยใหผูเรียนทราบขอมูลเกี่ยวกับการเรียนของตนเองอยางทันทวงที 
และเชื่อมโยงไปยังเกณฑท่ีจําเปนเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น ดังนั้นผลการเรียนของนักเรียน
จึงควรใหนักเรียนสามารถดูเกรดการเรียนของตนเองไดทันทีในเว็บไซต โดยมีการอัพเดตใหมีขอมูลที่
ใหมเสมอโดยไดทั้งรายจุดประสงค รายบุคคล และรายวิชา รวมทั้งผูปกครองสามารถดูผลการเรียน
ของนักเรียนของตนเองไดทุกที่ทุกเวลา 
  การประเมินการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ผูประเมินหรือครูตองคํานึงถึง
หลักการตอไปนี้ 
  1) การประเมินที่แปรเปล่ียนไมใชประเมินตามเงื่อนไขมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจาก
ผูเรียนบางคนหรือบางกลุมตองใชเวลาในการทํางานที่มากขึ้นเพ่ือความสําเร็จของงานท่ีไมเหมือนกับ
เพ่ือน หรือเปนงานท่ีทาทายหรือมีความยากงายตางจากเพ่ือน  ๆ กลุมอ่ืน ๆ ครูผูประเมินตองมี
มาตรฐาน การใหคะแนนท่ีแตกตางกันในแตละกลุม ทั้งเร่ือง ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงวิเคราะห 
สังเคราะห และการแกปญหาในการทํางาน และตองมีความเขาใจในเร่ืองของการประเมินที่ผันแปรไป
ตามเวลา บริบท และกระบวนการประเมินผลงาน 
  2) การประเมินทั้งระดับบุคคลและทีมงาน เนื่องจากโลกในศตวรรษท่ี 21 การวัดผลงาน
ความสําเร็จของคนไมไดวัดจากผลงานของคนเพียงคนเดียว แตมักเปนผลงานท่ีไดรวมคิดและ
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พัฒนาขึ้นจากทีมงาน ซึ่งอาจมีการใหผลตอบแทนจากการพัฒนาชิ้นงานเปนทีมและความรวมมือเปน
สําคัญ ดังนั้นการประเมินความสําเร็จจากผลงานของทีมผูประเมินจึงตองใหความสําคัญอยางมากและ
มากกวาการประเมินรายบุคคล 
  3) การประเมินที่เปดเผย การประเมินผลการเรียนของผูเรียนไมเปนความลับสําหรับเขา
อีกตอไป การประเมินในศตวรรษท่ี 21 ตางไปจากการประเมินในศตวรรษท่ี 20 ที่มุงเนนการทดสอบ
ตองเปนความลบั แตคุณคาของการประเมินในศตวรรษท่ี 21 อยูที่การเปดเผยการประเมินโดยผูเรียน
จะไดมีสวนรวมในการสรางแบบประเมินหรือแบบทดสอบดวย และใหผูเรียนไดนําสิ่งที่จะสอบไป
ศึกษา พิจารณาและตอบมาอยางรอบคอบ ดังนั้นการรูคําถามกอนการสอบจึงไมใชการโกงขอสอบอีก
ตอไป แตเปนการแสดงความรับผิดชอบและความรอบคอบของผูสอบ และเปนการทําใหผูเรียนทุกคน
มีโอกาสประสบความสําเร็จทางการเรียนอยางเปนธรรม 
  เมื่อมีการสอบแลว สิ่งสําคัญตอไปคือการแจงผลการเรียนแกผูเรียน ซึ่งผลการประเมิน
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนจะตองสามารถดูเกรดการเรียนของตนเองไดทุกวัน และตรวจเกณฑ 
การใหคะแนนไดทางออนไลนตลอดเวลา ดังนั้นการทําใหเกณฑการประเมินโปรงใสและเขาได งายจะ
ชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเปาหมายหรือระดับของงานที่พวกเขาตองการบรรลุผลการให
ความคิดเห็นตอบกลับอยางทันทวงทีบวกกับเกณฑการประเมินทําใหนักเรียนไดรับขอมูลที่จําเปน 
เพ่ือนําไปเปนขอสนเทศในการกํากับตนเอง ปรับปรุงและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 
  วรพจน  วงศกิจรุงเรือง และอธิป  จิตตฤกษ (2554, หนา 444-445) ไดกลาวถึงกรอบ
ของการประเมินทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ไวดังนี้ 
  1) การเรียนรู การประเมินทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ยังคงตองประเมินในความรู
เชิงเนื้อหา แตเงื่อนไขการประเมินจะใชมาตรฐานเดียวไมได แตควรเปนการประเมินที่ผันแปรได 
เน่ืองจากการใชแบบทดสอบมาตรฐานเพ่ือตรวจสอบความรูแตละสวนแยกกันมีขอจํากัด ดังนั้น
เงื่อนไขตองแปรเปลี่ยนไดตามความตองการเพ่ือสะทอนถึงการประยุกตท่ีแทจริง 
  2) การเขาใจ การประเมินทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีแนวโนมเปดกวางนักเรียนไม
เพียงแตรูงานกอนการประเมิน แตเขานาจะมีสวนในการออกแบบเกณฑการใหคะแนนท่ีทาทายและ
รวมสรางแบบประเมินดวย เพ่ือใหเขาเขาใจตนเองไดดวยในการทํางาน ดังนั้นรายการประเมินตองมี
ความยืดหยุน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดทั้งทักษะและความเขาใจ ซึ่งความเขาใจของผูเรียนนั้นนาจะมา
จากความสามารถในการอธิบายส่ิงที่เขาไดเรียนรูแกผูอ่ืน หลักฐานของความเขาใจของแตละคนจึง
เปนเพียงสวนหนึ่งของการประเมิน 
  3) การสํารวจ การทองจําไมใชการเรียนรู แตนักเรียน จะเรียนรูไดดีเมื่อเขาไดสํารวจสิ่ง
ที่เรียนรู ครูจึงมีหนาที่จะเปนผูชวยเปดประตูไปสูดินแดนแหงการสํารวจที่พนจากเงื่อนไขแบบ
มาตรฐานเดียว ใหแกผูเรียน โดยครูใชคําถามท่ีทาทาย โดยการสํารวจที่ดีนั้นตองอาศัยความรวมมือ
จากหลายฝาย ตองอาศัยการชวยเหลือกัน การรวมแสดงความคิดเห็น และการใหแรงบันดาลใจแกกัน
ระหวางผูสํารวจดวยกัน และเมื่อสํารวจแลวผูเรียนตองนํามาเปดเผยแกผูอื่น ไมใชเก็บไวเปนความลับ 
  4) การสรางสรรค ในเรื่องของการประเมินจะเปนไปอยางเปดเผย ไมมีความลับ ผูเรียน
จึงมีสวนรวมในการออกแบบและสรางการประเมิน ไมใชเปนเพียงผูรับการประเมิน ดังนั้นในบริบท
ของการประเมิน การทดสอบความคิดสรางสรรคดวยการทดสอบแบบมาตรฐานเดียวจึงเปนสิ่งที่ไม
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ถูกตอง แตครูจะตองทาทายใหผูเรียนพิจารณาขอบเขตของส่ิงที่พวกเขากําลังทําอยู เพ่ือหาแนวทาง 
การประเมินตนเอง และท่ีสําคัญผูสอนตองคํานึงถึงวาการประเมินนั้นจะตองสนับสนุนขอผิดพลาด
มากกวาการนําไปลงโทษผูเรียน เพราะขอผิดพลาดในการทํางานน้ันถือวาเปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดงวา
ผูเรียนกลาเสี่ยงใชเนื้อหาหรือการทํางานท่ียากในลักษณะสรางสรรค ไมใชหลักฐานความลมเหลวและ
ครูตองสงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกัน เพราะการทํางานรวมกันจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดมุมมอง
ใหมตาง ๆ และความคิดเห็นที่เปนทางเลือกและการวิพากษวิจารณจะเปนการกระตุนที่สําคัญให
ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 
  5) การแบงปน ผูสอนตองเปลี่ยนแปลงความคิดผูเรียนจากการไม เคยแบงปนงานของ
ตนเองกับผูอ่ืนมาเปน “วันนี้คุณไดแบงปนงานของคุณกับใครบางแลวหรือยัง” โดยครูตองไมคิดแควา
ผูเรียนเปนเพียงผูบริโภคการศึกษา แตยังแบงปนความเขาใจกระบวนการ และความคิดกับนักเรียน
และครูในหองเรียนและทั่วโลก ดังนั้นปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนเปล่ียนจากการแลกเปล่ียน
สองทางไปเปนการสนับสนุนเครือขายการเรียนรูโดยนักเรียน เปาหมายไมใชแคใหผูเรียนพิสูจนคุณคา
ใหครูรู แตเพื่อใหผูเรียนมีสวนชวยเหลือชุมชนการเรียนรู 
  ชนาธิป  พรกุล (2555, หนา 14-15) กลาววา ในการประเมินผลผูสอนตองนําสิ่งที่
ตองการประเมินมาผสมผสานแลวเลือกวิธีวัดผลใหเหมาะสม ไมมีวิธีวัดผลวิธีเดียวที่สามารถวัดผล
ผูเรียนไดทุกดาน วิธีวัดผลสามารถแบงได 4 วิธี ดังนี้ 
   1) การใชแบบทดสอบแบบคําตอบมีตัวเลือก (Selected response) แบบทดสอบนี้
มีลักษณะเปนคําถามท่ีมีหลายคําตอบ ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ดีที่สุด ตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์ คือจํานวน
หรืออัตราสวนของคําถามและตําตอบที่ถูกตอง 
   2) การใชแบบทดสอบแบบอัตนัย (Essay) แบบทดสอบอาจเปนคําถาม การอธิบาย
วิธีการแกปญหา การเปรียบเทียบเหตุการณหรือการตีความขอมูลทางวิทยาศาสตร ผูเรียนจะตอง
รวบรวมขอมูลแลวเขียนเปนคําตอบท่ีแสดงมโนทัศนของเรื่องนั้น ตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์คือจํานวนคะแนน
ที่ไดรับจากคะแนนเต็ม 
   3) การสังเกตการณแสดงพฤติกรรม (Performance) ผูเรียนทํากิจกรรมท่ีกําหนด 
โดยมีผูสอนคอยสังเกตกระบวนการใชทักษะตาง ๆ หรือวัดจากผลผลิตซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูเรียนมี
ทักษะในการผลิตอยางมีคุณภาพ เชน รายงาน นิทรรศการทางวิทยาศาสตร หรืองานประดิษฐ ตัวบงชี้
ผลสัมฤทธิ์ คือการจัดระดับ (Rating) คุณภาพของพฤติกรรมหรือผลผลิต 
   4) การสื่อความหมายระหวางครู และผูเรียน (Personal communication) ครูอาจ
ใชวิธีถามคําถามระหวางสอน สัมภาษณ สนทนา ประชุม ฟงการอภิปรายของผูเรียน หรือสอบปาก
เปลา 
   จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวา ผลการประเมินจะเกิดประโยชนเมื่อการประเมินผล 
มีคุณภาพสูง คุณภาพหมายถึงสิ่งตอไปนี้ สิ่งที่ประเมินชัดเจน วิธีการเหมาะสม การเปนตัวแทนและ
อางอิงได มีความเท่ียงตรงปราศจากอคติและการบิดเบือน 
 
 2.4.6 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
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 สุรพล  มาคลาย (2550) กลาววา ครูตองเตรียมศึกษาหาความรู ความเขาใจในเร่ือง 
รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอน จัดทําแผนการเรียนรู การผลิตสื่อที่ทันสมัย การวิจัยในชั้นเรียน 
การประเมินผลตามสภาพจริงและการสรางเคร่ืองมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ โดยกระบวนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือนําความรูความเขาใจท่ีไดไปสูการปฏิบัติจริงและจะตองรับการติดตาม กํากับ นิเทศ 
ตลอดจนไดรับประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในศตวรรษที่ 21 มีหลักการสําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 7 ประการ ไดแก 1) ความตองการหรือความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 2) เปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากที่สุด 3) เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง 4) เปนการพึ่งพาตนเอง เพ่ือใหเกิดทักษะที่จะนําสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และ
สามารถเขาใจวิธีการเรียนรูของตนได 5) เนนการประเมินตนเอง การเปดโอกาสใหผูเรียนประเมิน
ตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 6) เนนความรวมมือ ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 7) เนนรูปแบบการเรียนรู ซึ่งอาจจัดไดทั้งในรูปเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล 
 สมบัติ  ยศปญญา (2552) กลาววา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังเปนวิธีที่
ใหมสําหรับครูอยู เมื่อนํามาใชจึงเปนเร่ืองที่ยากสําหรับครู ดังนั้นการจัดการเรียนรูจะตองพัฒนาท้ัง
ระบบ สรางความเขาใจรวมกันระหวาง ผูบริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง
นักเรียน ใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม โรงเรียนตองพัฒนาครูทุกคนใหเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือใหครูมีความรู และใหไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จใหครูสามารถนําวัสดุในทองถิ่น
มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินจะตองรายงานผลใหผูปกครองทราบ
ดวย 
 ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2559, หนา 70) ไดสรุปกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจดวย โดยขณะเรียนผูสอนตองสนับสนุนและ
เคารพในมุมมองอันหลากหลายของผูเรียน พรอมทั้งพิจารณาถึงมุมมองเหลานั้น รวมทั้งผูสอนควร
คํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม ความสามารถ รูปแบบการทํางาน พัฒนาการและความตองการ
ของผูเรียนแตละคนท่ีแตกตางกันไป และในกระบวนการเรียนรูผูสอนควรปฏิบัติตอผูเรียนเสมือนเปน
ผูรวมคิดรวมสรางสรรคและเปนผูที่มีความคิดอานได 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังเปนวิธีที่
ใหมสําหรับครูอยู เมื่อนํามาใชจึงเปนเร่ืองที่ยากสําหรับครู ดังนั้นการจัดการเรียนรูจะตองพัฒนาท้ัง
ระบบ สรางความเขาใจรวมกันระหวาง ผูบริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง
นักเรียน ใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ โรงเรียนตองพัฒนาครูทุกคนใหเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชวิธีที่หลากหลาย ครูตองเตรียมศึกษาหาความรู 
ความเขาใจในเร่ือง รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอน จัดทําแผนการเรียนรู การผลิตสื่อที่ทันสมัย 
การวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผลตามสภาพจริงและการสรางเคร่ืองมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ โดย
กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนําความรูความเขาใจท่ีไดไปสูการปฏิบัติจริงและจะตองรับการ
ติดตาม กํากับ นิเทศ ตลอดจนไดรับประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่อง  
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2.5 สถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียน
เปนสําคัญ 
 
 สุรพล  มาคลาย (2550) ไดกลาวถึงปญหากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ แบงเปนดานตาง ๆ ไวดังนี้ 
 1. ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูสวนใหญยังไมเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและยังมีความเคยชินตอการจัดการเรียนรู ที่
ผูสอนมีบทบาทมากกวาผู เรียน แตการจัดการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญผูสอนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเปนผูที่ใหคําแนะนํา ชวยเหลืออํานวยความสะดวก หรือเปนผูจัด
ประสบการณ การเตรียมแหลงการเรียนรูขอมูลเพ่ือเอ้ือเฟอตอการเรียนรูของผูเรียน สําหรับ
การศึกษาคนควา ฝกปฏิบัติ เพ่ือใหตนเองเกิดการเรียนรู ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเกิดจากครูยังมี
ประสบการณไมเพียงพอ และความพรอมของสถานศึกษา ในการจัดเตรียมสื่ออุปกรณการเรียนรู
เพราะการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น มีความจําเปนที่ผูสอนจะตองคอยกระตุนใหสนใจ
ใฝรูที่จะแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรูของครูจะตองมีการเตรียมขอมูล 
แหลงการเรียนรู รวมทั้งเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดท้ังสื่อใหเพียงพอและเหมาะสม จึงจะ
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดสําเร็จเปาหมายที่ตองการได 
 2. ผูสอนยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสวนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะสามารถใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหและสรางองคความรูดวยตนเองใหแก
ผูเรียนได ซึ่งผูสอนตองอาศัยเทคนิควิธีการสอน รูปแบบการสอนหรือแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนนั้นเกิดความรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นการออกแบบ
การเรียนรูจึงมีความสําคัญมาก และควรมีการวิเคราะหความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล
เพ่ือที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดอยางเหมาะสม สิ่งสําคัญที่จะตองนึกถึงคือ ความแตกตาง
กันของผูเรียน 
 3. ในดานการประเมินผลอยางหลากหลายน้ัน ครูผูสอนยังไมสามารถประเมินผูเรียนได
ครบทุกดานเนื่องจากมีขอจํากัดทางดานเวลา และภาระงานที่ครูตองปฏิบัติ และโดยเฉพาะใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู ดังนั้นการที่ครูจะทุมเวลาในการประเมินผลผูเรียนใหครบทุกดานจึง
ยังคงเปนปญหาอยูอีกท้ังความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลผูเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูสอนยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผูเรียนในทุก  ๆ ดาน โดยเฉพาะครูที่มี
ประสบการณในการสอนนอย 
 กรรณิการ กะบะเงิน (2550) กลาววา ปญหาการบริหารการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ไดแก มีครูปฏิบัติการสอนไมครบทุกชั้นเรียน งานวิจัยในชั้นเรียนมีนอยมาก งบประมาณไม
เพียงพอ การประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู มีการเปล่ียนแปลงระเบียบการประเมินผล วัดผล
อยูตลอดเวลา การติดตามโครงการอยางครบถวน ขาดการแนะนําการจัดการเรียนรูวิธีใหม  ๆ ขาด
ความรูเกี่ยวกับการนิเทศ แผนกลยุทธไมไดเกิดจากการสํารวจสภาพปญหาจริง ครูขาดความรู ขาด
ทักษะการถายทอดความรูที่ไดรับมาใหเพ่ือนครูอ่ืนทราบ ขาดการประชาสัมพันธการวางแผนนโยบาย
ทีไ่มชัดเจน การกํากับ ติดตาม และการประเมินผลจากผูบริหารใหครูดําเนินการกันเอง การมีสวนรวม
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ของครูมีนอยมาก ขาดหอง สถานท่ีที่จะจัดเก็บสื่อ อุปกรณไมมีหลักเกณฑการดูแลเร่ืองการเรียน  
การสอนอยางจริงจัง การพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณและเคร่ืองมือ เครื่องใช
ตาง ๆ การประชุมกําหนดนโยบาย การวางแผนการจัดการเรียนรูลาชา ครูอายุมากปรับตัวใช
คอมพิวเตอรไดไมดี ดังนั้นในการบริหารการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก ผูบริหารควร
ใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการดําเนินงานเกี่ย วกับนิเทศ กํากับ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ควรมีการสรางความตระหนักเกี่ยวกับการเปล่ียนพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูใหแกครูดวย ควรมีการประเมินดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู 
ควรมีการติดตามผลเร่ืองงานวิชาการของผูบริหาร ใหฝายวิชาการรับผิดชอบฝายเดียวอาจเกิด
ขอผิดพลาดได ควรใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการทําแผนกลยุทธ ในการประชุมควรรับฟง  
ความคิดเห็นของครูในทุก ๆ ดาน ควรใหครูมีเวลาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบาง ควรมีขอมูล 
สารสนเทศ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาตนเอง การพัฒนาครูควรพัฒนาทั้งระบบมิใชพัฒนาเฉพาะครู 
ที่เก่ียวของ  
 ทองดูลย  งามแกม (2552) กลาววา สภาพการเรียนการสอนในปจจุบันยังไมสามารถ
สนองตอบเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพ่ิมเติม) ฉบับ
ที่ 2 พุทธศักราช 2545 ไดอยางแทจริง ถึงแมวารัฐบาลจะมีความพยายามทุมเทงบประมาณเพ่ือสราง
แหลงเรียนรู ก็คงบรรเทาไดในระดับหนึ่ง โรงเรียนควรประสานไปยังสถานที่ราชการหรือหนวยงาน
ปกครองในทองถ่ินที่โรงเรียนต้ังอยูเพ่ือขอความอนุเคราะหในการสืบคนขอมูลที่ตองการ เปนการขอ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  
 ในดานหลักสูตรที่ใชในปจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในบางสวน บางตอน ซึ่ง
ครูผูสอนที่คุนเคยกับการสอนเพียงอยางเดียวโดยไมเคยไดศึกษาเนื้อหาสาระที่หลักสูตรตองการ ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จะปรากฏในเอกสารหลักสูตร ครูจํานวนมากละเลยที่จะใหความใสใจในการทําความเขาใจ
หลักสูตร นอกจากน้ีการวิเคราะหหลักสูตรจะตองอาศัยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญโดยตรง 
 จากคํากลาวของนักวิชาการสรุปไดวา ปญหาการบริหารการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ไดแก มีครูปฏิบัติการสอนไมครบทุกชั้นเรียน งานวิจัยในชั้นเรียนมีนอยมาก งบประมาณไม
เพียงพอ การประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู มีการเปล่ียนแปลงระเบียบการประเมินผล วัดผล
อยูตลอดเวลา การติดตามโครงการอยางครบถวน ขาดการแนะนําการจัดการเรียนรูวิธีใหม ๆ ขาด
ความรูเกี่ยวกับการนิเทศ แผนกลยุทธไมไดเกิดจากการสํารวจสภาพปญหาจริง ในดานหลักสูตรที่ใช
ในปจจุบันมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในบางสวน บางตอน ซึ่งครูผูสอนที่คุนเคยกับการสอนเพียง
อยางเดียวโดยไมเคยไดศึกษาเนื้อหาสาระที่หลักสูตรตองการ ครูสวนใหญยังไมเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ในสวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ครูผูสอนยังไมสามารถประเมินผูเรียนไดครบทุกดาน
เนื่องจากมีขอจํากัดทางดานเวลา และภาระงานที่ครูตองปฏิบัติ และโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่
ขาดแคลนครู 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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เตือนใจ  รักษาพงศ (2551, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด 
การความรูเพ่ือการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพ่ือการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชแนวคิดของเคมมิส 
และแม็คแทกการท ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหาร จํานวน 3 คน ครูจํานวน 8 คน กรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 3 คน ของโรงเรียนวัดทาเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” ซึ่งไดมาจากการสุมตามเกณฑ 
ที่กําหนดไว การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเอกสาร การสังเกตและสัมภาษณเชิงลึก  และ
การสังเกตแบบมีสวนรวมและวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะหเชิงปรากฎการณวิทยาผลการวิจัย
พบวารูปแบบการจัดการความรู เพ่ือการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดวย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1) ดานการบริหารงาน
วิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูและการนิเทศการสอน 2) ดานกระบวนการจัดการ
ความรู ประกอบดวย การระบุความรู การพัฒนาความรู การสรางความรู การจัดความรูใหเปนระบบ 
การเขาถึงความรู การแบงปนความรู และการเรียนรู 3) ดานปจจัยที่สนับสนุนใหการจัดการความรู
ประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย ภาวะผูนํากลยุทธ วัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยี โครงสราง และการวัดผล
ประสิทธิผลจากการนํารูปแบบการจัดการความรูเพ่ือการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใช ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบริหารคือ 
การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร ทีมครูจัดการความรูงานวิชาการ (ครู KM ทีมงานวิชาการ) ใน
ทุกขั้นตอน ผูบริหารสนับสนุนการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ครูนําการจัดการความรูไปพัฒนากระบวนการเรียนรู และนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห 
สังเคราะหและการแลกเปลี่ยนความรูในการทํางาน 
 ศิริกุล  นามศิริ (2552, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนางานวิชาการดวยหลัก
การบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา 
โรงเรียนบานบึงฉิม มีการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก รองลงมาเปนการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดผลแลประเมินผล และการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก มีปญหาท่ีสําคัญคือโรงเรียนไมผานการประเมินจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จึงดําเนินงานใน 3 โครงการ คือ 1) 
โครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและการจัดการงานวิชาการและพัฒนาองคการ
อยางเปนระบบครบวงจร 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตรทองถิ่น และการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 3) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย มีผลทําใหโรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายในที่อิงสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ 12,14 และ15 โดยมีคาระดับ 3.20 , 3.00 และ 3.28 ตามลําดับ นอกจากน้ัน
ยังพบวา ผูวิจัย ผูปกครอง ผูนําทองถิ่น ครู ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก และนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 เกิดการเรียนรู จากการปฏิบัติจริงหลาย
ประการ ทั้งดานความรูและประสบการณ และเกิดองคความรูจากการปฏิบัติ คือ 1) การจัดโครงสราง
การบริหารและจัดการงานวิชาการตามหลักการบูรณาการแนวทีมฟุตบอลเชิงรุก 2) การยึดมั่นในหลัก
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การบูรณาการ 9 ประการ 3) การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ 4) คํานึงถึง 10 หลักการ 10 
จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนพ้ืนฐาน และ  
5) การมีขั้นตอนยอยการดําเนินงานในแตละขั้นตอน ทําใหมีนวัตกรรมท่ีเรียกวา “กรอบการปฏิบัติ  
3 พลังเสริมการบูรณาการเพ่ือพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิม : องค
ความรูที่ไดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” 
 พฤษมงคล  จุลพูล และคณะ (2555, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหลง
การเรียนรูชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย
พบวา ชาวบานในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย ทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก มีการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิปญญาสืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ ไดรวบรวมขอมูล คือภูมิปญญาแพทยแผนไทย ภูมิปญญาดาน
หัตถกรรม ภูมิปญญาดานพิธีกรรมและความเชื่อ ดานทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและประเพณี และโบราณสถานและโบราณวัตถุ และพัฒนาระบบฐานขอมูลแหลงเรียนรู
ชุมชนเพ่ือจัดเก็บและสืบคนขอมูล และไดพัฒนาแหลงการเรียนรูปาชุมชนโนนซาด 
 รัฐสภา พงษภิญโญ (2556, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสภาพแวดลอม
การเรียนรูในวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษภิญโญ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงค
เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่
กําหนด 2) เพ่ือศึกษาผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวัง การเรียนรูที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุม
บุคคล และวิทยาลัย และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูรวมวิจัย คือ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูในวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษภิญโญ จํานวน 
18 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบตรวจสอบหรือบันทึก 
ผลการวิจัยพบวา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษภิญโญมีสภาพแวดลอมการเรียนรู ในภาพรวมทั้งดาน
กายภาพและจิตวิทยาถือวาอยูในเกณฑ “พอใช” จากการประเมินยังคงพบปญหาในแตละดานอยูทั้ง 
ดานคุณลักษณะของครู ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน ดานความสัมพันธ (ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, ผูปกครอง และชุมชน) ดานสภาพแวดลอมภายในชั้นเรียน และดานสภาพแวดลอม
ภายนอกชั้นเรียน สงผลใหวิทยาลัยมีจํานวนนักเรียน นักศึกษา ในแตละปไมถึง 600 คน (เกณฑที่ขอ
อนุญาตไวคือจํานวน 1,000 คน) จึงไดดําเนินงานใน 4 โครงการ คือ 1) โครงการ Teacher 
development toward change 2) โครงการ Teaching development toward change 3) 
โครงการ Stakeholder relationship development toward change 4) โครงการ Physical 
environment development toward change มีผลทําใหปญหาสภาพแวดลอมการเรียนรูในดาน
ตางๆ ไดรับการแกไขจนบรรลุผลตามที่คาดหวงั สวนจํานวนนักเรียน นักศึกษาจําเปนตองพิจารณาใน
ปการศึกษาถัดไป (ป 2557) 
 มาเรียม  นิลพันธุ และ ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย (2557 , หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใช
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา 1) ผล
การวิเคราะหและสังเคราะหนวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบมีสวนรวมกับชุมชน
โดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค พบวา พ้ืนที่การวิจัย
ทั้ง 4 แหง มีบริบทดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูที่เหมาะสมแกการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และ
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พ้ืนที่การวิจัยทั้ง 4 แหง มีชุมชนและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือในการดําเนินงาน
เปนอยางดีเรื่อยมา 2) ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีสวน
รวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค พบวา
นวัตกรรมการเรียนรูประกอบดวย หลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
ทองถิ่น กิจกรรมบูรณาการ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม  / ชมรม) 3) ผลการใช
นวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค พบวา กลุมเปาหมายท่ีใชนวัตกรรมการเรียนรู
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ินใหมีประโยชนอยางสูงสุด เกิดความรัก ชื่นชม หวงแหนและอนุรักษศิลปวัตนธรรมอันมีคาของ
ทองถ่ินและของประเทศชาติ ทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู
เชิงสรางสรรคใหกับผูเรียน โดยมีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการดําเนินงาน และมีสวนรวม
ในการประเมินผล ผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีชิ้นงาน ผลงานที่สะทอนความคิดสรางสรรค 
และเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง มีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับ
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถิ่น 4) รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรู
เชิงสรางสรรค หลักการของรูปแบบ คือการพัฒนานวัตกรรมแบบมีสวนรวม วัตถุประสงคของรูปแบบ 
คือเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใช
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรู เชิงสร างสรรค ขั้นตอนรูปแบบ 
ประกอบดวย 1) การวิเคราะหบริบทชุมชนและสภาพพิพิธภัณฑ / แหงเรียนรู 2) การสรางความเขาใจ 
รวมกับทีมวิจัย 3) รวมประสานกับทีมวิจัยและการสรางเครือขาย 4) รวมประชุมวางแผน 5) การออกแบบ
พัฒนานวัตกรรม 6) รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมและวิเคราะห 7) รวมจัดกิจกรรม 8) นําเสนอผล 
การจัดกิจกรรม 9) รวมประเมินผลใหขอมูลยอนกลับ และ 10) ขยายผลและสรางเครือขาย เงื่อนไข  /
ปจจัย / ตัวบงชี้สูความยั่งยืน 1) การนํารูปแบบไปใชควรคํานึงถึงองคความรูดานนวัตกรรมการเรียนรู
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพิพิธภัณฑ  / แหลงเรียนรูของเครือขาย 2) การสนับสนุนของ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และชุมชนในทองถิ่น 3) การพัฒนานวัตกรรม  
การเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะสําเร็จไดตองใหความสําคัญกับเครือขายและชุมชนใน 
การดําเนินงาน 
 โศภิดา  คลายหนองสรวง (2558, หนา 86 - 87) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวน
รวมที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้  คือ ความเปน
อิสระตอความรับผิดชอบในงาน ความยึดมั่นผูกพันการไววางใจกัน และการตั้งเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกัน 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ดเขต 3 โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาประสิทธิผลของ
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สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเด็ดเขต 3 โดยเรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ คือ ความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน ความสามารถ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) การบริหารแบบมีสวนรวม
ของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
4) สมการพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาจากการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ที่ดีที่สุด 
 

2.7 สรุป 

 จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 1) ทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 2) การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม 4) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 5) สถานศึกษากับการจัด 
การเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ และ 6) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน สงผลใหผูวิจัยสนใจใน
การนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง เนื่องจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมนั้นมีกระบวนการเชนเดียวกับหลักการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม เมื่อนําหลักการ
บริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมมาใชควบคูกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 



บทท่ี 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง” ด าเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ประเภทการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
action research : PAR) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ของ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 2) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครองด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีแนว
ทางการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
3.1 พื้นที่ด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง” เป็นการวิจัยใน
ระดับโรงเรียน (School - Wide) ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามคุณลักษณะ 3 ประการคือ  
1) เป็นโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในการประเมินภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ.2554 - 
2558) ที่ผ่านมา 2) เป็นโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา  
3) เป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจึงมีความสะดวกและความ
เป็นไปได้ต่อการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกภาพหรือเสียงใน
กิจกรรมที่ด าเนินการสามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามได้ตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
 
3.2 กลุม่เป้ำหมำยในกำรวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้ก าหนดให้มีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม
กระบวนการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ร่วมวิจัย เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ เป็นการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายในโรงเรียนวัดหนองตะครอง ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ร่วมวิจัย 
(Research participant) โดยยึดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคือ 1) เป็นบุคคล กลุ่ม
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน ในการด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานกับโรงเรียนวัดหนองตะครอง และ 2) สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย รวม
ทั้งสิ้น 52 คน จ าแนกได้ดังนี้ 

   1.1 บุคลากรภายในโรงเรียน ประกอบด้วย  
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  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตะครอง จ านวนทั้งสิ้น 9 คน 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยตรง จึงได้เลือกครูและบุคลากรทุกคนเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
  1.2 บุคคลภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย 
   1.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนองตะครอง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 9 คน ตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ประกอบด้วย ผู้แทนครู 1 คน ผู้แทนผู้ปกครอง 
1 คน ผู้แทนองค์การชุมชน 1 คน ผู้แทนองค์กรศาสนา 1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 1 คน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน และผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน แต่ในการเลือก
กลุ่มเป้าหมายได้พิจารณาเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 
7 คน ยกเว้น กรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้แทนครูได้
เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูแล้ว และเพ่ือป้องกันการล าเอียงของข้อมูลในการระดมความคิดจาก
การใช้เทคนิคการให้ข้อมูล เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก 
  1.2.2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนองตะครอง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 12 คน  
 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 24 คน ส าหรับในการเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองนักเรียน ได้พิจารณาเลือกจากผู้ปกครองที่มีบุตรก าลังเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 24 ซึ่งผู้ปกครองที่เลือกเป็นผู้ที่มีความสนใจและ
เอาใจใส่ในการเรียนของบุตรหลาน ซึ่งในการเลือกกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นการด าเนินการเลือก
แบบเจาะจงโดยความร่วมมือของครูในโรงเรียนทุกคนร่วมกับผู้วิจัย  
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
เครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) จ าแนกเป็นสามกลุ่ม ดังนี้ 
 1. แบบส ารวจ (Survey Guideline) ใช้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สภาพปัจจุบัน และปัญหาของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ 
1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดและประเมินผล 4) ด้านนักเรียน 5) 
ด้านสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 
 2. แบบสังเกต (Observation form) ใช้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ซึ่งเป็น
แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) มีการก าหนดประเด็นในการสังเกต ได้แก่ 
การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
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 การศึกษาการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ซึ่งเป็นแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured 
Observation) มีการก าหนดประเด็นในการสังเกต ได้แก่ ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ การให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม บรรยากาศของการท ากิจกรรมร่วมกัน ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง 
 3. แบบสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ใช้ท าการศึกษาผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้ 
  3.1 สัมภาษณ์คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) โดยมีแนว
ค าถามใช้ประกอบในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดังนี้ 
   3.1.1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
    1) สภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
    2) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง
ที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน  
    3) ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง 
              4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาด้านการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
                 5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  3.2 การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่ เกิดจากการวางแผนตาม 
ความต้องการของผู้ร่วมวิจัย เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการที่มีต่อการปฏิบัติการด าเนิน
โครงการ ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) โดยมีแนวค าถามใช้
ประกอบในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   3.2.1 ความประทับใจจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม 
   3.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไป 
 4. เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. เครื่องมือประกอบการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ แบบนิเทศ แบบบันทึกภาคสนาม 
(Field notes) ใช้บันทึกปรากฏการณ์ การตีความ การประเมินผล การตั้งข้อสังเกต เป็นต้น รวมทั้ง
เครื่องบันทึกเสียง (Tape records) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม 
เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน และเครื่องมือบันทึกภาพ (Digital camera) เพ่ือรวบรวม
ภาพบรรยากาศการมีส่วนร่วมการวิจัย กิจกรรมการวิจัย และสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถอธิบายผลการวิจัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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3.4 วิธกีำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

 3.4.1 แบบส ารวจ (Survey Guideline) ใช้ท าการศึกษาที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สภาพปัจจุบัน และปัญหาของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยมีวีการดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) ก าหนดกรอบแนวคิด ประเด็นในการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือให้มีรายละเอียด
ครอบคลุม ในเรื่องที่ต้องการศึกษา 
  3) สร้างแบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
  4) น าแบบส ารวจที่สร้างข้ึนแล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้อง และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
  5) น าเครื่องมือที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  6) น าแบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครองไปเก็บข้อมูล 
 3.4.2 แบบสังเกต (Observation) ใช้ท าการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสังเกตการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยวิธีการดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
แบบสังเกต 
  2) ก าหนดกรอบแนวคิด ประเด็นในการสังเกต เพื่อให้มีรายละเอียดครอบคลุม ในเรื่อง
ที่ต้องการศึกษา 
  3) จัดท าร่างแบบสังเกต ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อค าถามตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และมีความถูกต้องตามหลักวิธีวิทยาในการสร้างเครื่องมือ 
  4) น าแบบสังเกตที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
  5) น าเครื่องมือที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
  6) น าแบบสังเกตไปเก็บข้อมูล 
 3.4.3 แบบสัมภาษณ์ (Interview Guideline) เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมีวิธีการดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
การสัมภาษณ์ 
  2) ก าหนดกรอบแนวคิด ประเด็นในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้มีรายละเอียดครอบคลุม  
ในเรื่องที่ต้องการศึกษา 
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  3) จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือให้ได้ประเด็นใน
การสัมภาษณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และมีความถูกต้องตามหลักวิธีวิทยาในการสร้าง
เครื่องมือ 
  4) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
  5) น าเครื่องมือที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
  6) น าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูล 
 3.4.4 ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้สร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม 
โดยมีวิธีการดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับประเด็น 
การสนทนากลุ่ม 
  2) ก าหนดกรอบแนวคิด ประเด็นในการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้มีรายละเอียดครอบคลุม 
ในเรื่องที่ต้องการศึกษา 
  3) สร้างแบบประเด็นการสนทนากลุ่ม 
  4) น าแบบประเด็นการสนทนากลุ่มที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้อง และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
  5) น าเครื่องมือที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
  6) น าประเด็นการสนทนากลุ่มไปเก็บข้อมูล 
 
3.5 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเตรียมการก่อน
ปฏิบัติการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย และการสรุปผลการวิจัย โดยการปฏิบัติการวิจัย มีรายละเอียด  
การด าเนินการดังนี ้
 ส่วนที่ 1 กำรเตรียมกำรก่อนปฏิบัติกำรวิจัย 
 1. การเตรียมข้อมูล ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ความรู้ในการวิจัย และน าไปสู่การออกแบบการวิจัย (Research Design) เพ่ือระบุค าถามวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีวิทยาในการวิจัย พร้อมเครื่องมือในการวิจัยที่ชัดเจน 
 2. การเตรียมคน ชี้แจงท าความเข้าใจทีมงาน ได้แก่คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน ได้มี
ส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการท า
ความเข้าใจค าถาม จากแบบส ารวจ และเทคนิคการสัมภาษณ์ การบันทึกข้อมูลก่อนลงพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลจริง 
 ส าหรับขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดหนองตะครอง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการน ากรอบความคิดของการวิจัย 
เสนอแนะและชี้แจงเกี่ยวกับประโยชน์ที่ผู้ร่วมวิจัยจะได้รับ และยอมรับสิทธิของผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะ
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ร่วมวิจัยรวมทั้งสร้างความตระหนักในการวิจัยและการปฏิบัติงานควบคู่กันไปทั้งในตัวบุคคล กลุ่ม
บุคคล และโรงเรียน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ชี้แจ้งต่อผู้ร่วมวิจัย และการน าเสนอแนวคิดการพัฒนาการจัด  
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเชิงทฤษฎีต่อผู้ร่วมวิจัย ส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนนี้มี 4 
ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการสร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) ขั้นตอนการสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจร่วมกัน 3) ขั้นตอนการสร้างแผนที่การท างาน (road map) เพ่ือการวิจัย 4) ขั้นตอน
การประเมินและสรุปผล โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการวางแผนร่วมกันในการเตรียมบุคลากร
เข้าร่วมประชุม ทรัพยากร และอ่ืน ๆ ที่จะใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการและใช้ในการวิจัย 
จากนั้นได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” โดยมีการอภิปราย 
บรรยาย และซักถามแนวทางการวิจัยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอย่างชัดเจน และร่วมกันจัดท า
แผนที่การท างาน (road map) ตลอดระยะเวลาของปีการศึกษา 2558 ระหว่าง พฤษภาคม 2558 – 
30 เมษายน 2559 แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และจัดท าเป็นเอกสารมอบให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
 ส่วนที่ 2 กำรปฏิบัติกำรวิจัย  
 ก าหนดขั้นตอนการศึกษาในพื้นที่วิจัยแบ่งออกเป็น 2 วงจร วงจรละ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 วงจรที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนกำรวำงแผน (Plan) 
 ระยะที่ 1 ส ารวจข้อมูลของโรงเรียนวัดหนองตะครอง เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ ความคิดเห็นของคณะครูเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพที่เคยเป็นมาของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3) ศึกษาความต้องการ ของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4) ศึกษาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 3  
 5) สรุปผลการศึกษาท้ังหมด 
 ระยะที่ 2 การก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) จัดประชุมเพ่ือน าเสนอข้อมูลจากการศึกษาในระยะที่ 1 แก่ผู้ร่วมวิจัย 
 2) จัดประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง (SWOT Analysis)  
 3) จัดประชุมเสนอแนวทางการด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4) จัดประชุมพิจารณาก าหนดโครงการด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
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 5) จัดประชุมวางแผนการด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรปฏิบัติ (Action) 
 การปฏิบัติตามแผนการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นไปตามความพร้อมและความต้องการของ 
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โดยแต่ละทีมที่รับผิดชอบน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ ในระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน – 
กันยายน 2558 การด าเนินในขั้นตอนนี้มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการก าหนดแนวทางปฏิบัติ  
2) ขั้นตอนการปฏิบัติ 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล โดยแต่ละทีมได้วางแผนก าหนดแนวปฏิบัติ
ตามแผนที่จัดท าขึ้น และได้ร่วมกันปฏิบัติ โดยมีทีมแกนน าประสานงานการด าเนินงาน และให้ผู้ร่วม
วิจัยแต่ละคนบันทึกอนุทินส่วนตัว (personal journal) เป็นรายสัปดาห์โดยร่วมกันก าหนดประเด็นใน 
การบันทึก 5 ประเด็น ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2) กิจกรรมที่ไม่ท าให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลง 3) การเปลี่ยนแปลงหลังจากปฏิบัติกิจกรรม 4) องค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมวิจัย 
และ 5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นทีมแกนน าสัง เกตผลการปฏิบัติใน
ขั้นตอนที่ 3 นี้ เกี่ยวกับจุดเด่น จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข มีการพบปะ
เสวนาเพ่ือประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน (formative evaluation) และปรับปรุงแก้ไข 
เดือนละ 1 ครั้ง ในแต่ละครั้งน าเอาบันทึกอนุทินส่วนตัวมาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
มีการบันทึกผลการประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไขในแต่ละครั้งด้วย 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรสังเกต (Observation) 
 ผู้ร่วมวิจัยท าการสังเกตขณะมีการปฏิบัติโครงการโดยใช้แบบสังเกต เพ่ือบันทึกข้อมูลสิ่งที่
ปรากฏขึ้น ตามการวางแผนหรือตามสถานการณ์ที่ปรากฏ โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าผลการบันทึกข้อมูล
มาประมวลผลเพ่ือประเมินโครงการ โดยมีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมวิจัย ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง 
และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
 การด าเนินการได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 วัน ภายในเดือน ตุลาคม 2558  
ณ โรงเรียนวัดหนองตะครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้น (Summative evaluation) 
ทั้งผลที่คาดหวังและที่ไม่คาดหวัง และการตีความปรากฏการต่าง ๆ จากการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงใดได้องค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ใหม่อะไรบ้างเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง ส าหรับการด าเนินการขั้นตอนนี้ มีขั้นตอนการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการ
ก าหนดรูปแบบและวิธีการ 2) ขั้นตอนการน าเสนอรายงาน 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล โดย
การวางแผนเพ่ือการสังเกตผลในขั้นตอนนี้ ทีมผู้วิจัยมอบหมายให้ทีมแกนน าเป็นทีมด าเนินการตาม
กรอบและแนวทางที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนด ซึ่งในการปฏิบัติ (acting) ทีมแกนน าแต่ละทีมด าเนิน
กิจกรรมการสังเกตผลตามที่ได้วางแผนไว้ และตามที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมอบหมาย เพ่ือร่วมกัน
ประเมินผลที่เกิดข้ึน (summative evaluation) 
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 ขัน้ตอนที่ 4 กำรสะท้อนผล (Reflection) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลจากการสังเกตในการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมของผู้ร่วมวิจัย 
และผลการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม น ามาสะท้อนผลการด าเนินเงิน
ต่อที่ประชุมผู้ร่วมวิจัย เพ่ือร่วมประเมินผลการด าเนินโครงการ ประกอบการตัดสินใจเพ่ือสรุปถึง
ความส าเร็จ ความล้มเหลว ข้อจ ากัด และการให้ข้อแนะน าในการปฏิบัติต่อไป และให้ผู้ร่วมวิ จัยได้มี
การปรับปรุงแผนการปฏิบัติ การด าเนินการปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลในวงจรที่ 2 
 การด าเนินการการสะท้อนผล (Reflecting) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 วัน ภายใน
เดือน ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดหนองตะครอง โดยมีจุดหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ทั้งหมด ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินการใน
ขั้นตอนนี้ มี 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการสังเคราะห์ความรู้ 2) ขั้นตอนการน าเสนอรายงาน 3) 
ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล โดยทีมแกนน าสรุปรายงานผลการสังเกตผล เสนอเพ่ือขอความเห็น
จากผู้ร่วมวิจัย จากนั้นผู้วิจัยน ามาสังเคราะห์เขียนสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโดยภาพรวม ทั้งสิ่งที่
ท าส าเร็จ และสิ่งที่ท าไม่ส าเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 วงจรที่ 2 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรวำงแผนใหม่ (Re - Planning)  
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนใหม่ (Re - Planning) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 วัน 
ภายในเดือน ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดหนองตะครอง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือถอดบทเรียน ศึกษา
ทบทวนผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ ซึ่งการด าเนินการในขั้นตอนนี้มี 5 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวัง 2) ขั้นตอน 
การก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา 3) ขั้นตอนการประเมินประเด็นปัญหาที่ต้องการ
แก้ไข 4) ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ / โครงการ ใหม่ 5) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล โดย
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันทบทวนผลการปฏิบัติงานทั้งหมดที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนใหม่ใน
กิจกรรมของโครงการที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จากนั้นก็น าสู่การปฏิบัติ โดย
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด ร่วมกันวิเคราะห์ วิพากษ์ ผลการด าเนินงาน ในแต่ละประเด็นของปัญหา
โดยภาพรวม และร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาในภาคเรียนที่ 2 โดย
เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการด าเนินงานต่อเนื่องและแต่ละทีมร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการในประเด็น
ปัญหาที่เลือก โดยมีการก าหนดสภาพปัจจุบันของปัญหา สภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้น และแนวทาง 
การแก้ปัญหา ทั้งนี้มีการน าเสนอเพ่ือร่วมกันวิพากษ์ ปรับปรุงแก้ไข แล้วผู้วิจัยน ามารวบรวม จัดท า
เป็นเอกสารมอบให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรปฏิบัติใหม่ (Re - acting)  
 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติใหม่ (Re - acting) โดยแต่ละคนน าแผนปฏิบัติการใหม่ที่จัดท าขึ้น
ไปลงมือปฏิบัติ ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือน าแผนปฏิบัติการใหม่ที่จัดท าขึ้นไปปฏิบัติให้บรรลุผล ซึ่งการด าเนินการมี 3 ขั้นตอน คือ 1) 
ขั้นตอนก าหนดแนวทางปฏิบัติ 2) ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล โดยได้
ปฏิบัติตามแผนที่จัดท าขึ้น และมีการด าเนินงานเช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรสังเกตผลใหม่ (Re - observing)  
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 ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตผลใหม่ (Re - observing) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 วัน 
ภายในเดือนเมษายน 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองตะครอง เพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้น  (Summative 
evaluation) ทั้งผลที่คาดหวังและที่ไม่คาดหวัง และการตีความปรากฏการณ์ต่าง ๆ จากกิจกรรมหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานว่าได้องค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่  หรือเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่
อะไรบ้างเกี่ยวกับพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าหรับการด าเนินการมี 3 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบและวิธีการ 2) ขั้นตอนการน าเสนอรายงาน 3) ขั้นตอนการประเมิน
และสรุปผล โดยแต่ละทีมงานโครงการจัดประชุม ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
การสังเกตผลใหม่ และมอบหมายให้ทีมแกนน าด าเนินการสังเกตผลตามแนวทางเช่นเดียวกับขั้นตอน
ที่ 4 การสังเกตผล ได้แก่ ร่วมกันประเมินผลที่เกิดขึ้น (Summative evaluation) ทั้งผลที่คาดหวัง
และผลที่ไม่คาดหวัง และร่วมกันตีความสิ่ งที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานว่า ได้องค์ความรู้ใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อะไรบ้าง 
 ขั้นตอนที่ 4 กำรสะท้อนผลใหม่ (Re - reflecting) 
 ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผลใหม่ (Re - reflecting) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 วัน 
ภายในเดือนเมษายน 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองตะครอง มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาทั้งหมด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข แล้วผู้ วิจัย
น ามาสังเคราะห์เขียนเป็นสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโดยรวม ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข แล้วจัดท าเป็นเอกสาร ส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนนี้ มี 
3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการสังเคราะห์ความรู้ 2) ขั้นตอนการน าเสนอรายงาน 3) ขั้นตอนการประเมิน 
และสรุปผล โดยร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด รวมทั้งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข โดยทีมแกนน าเป็นผู้น าเสนอ สิ่งที่ท าส าเร็จ และสิ่งที่ท าไม่ส าเร็จ 
สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้น จุด เด่น จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การปรับปรุงแก้ไข 
 ส่วนที่ 3 กำรสรุปผลกำรวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัย จากการปฏิบัติการวิจัยจนได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและ
ครบถ้วนตามกระบวนการวิจัยที่ออกแบบไว้ ผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาเรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล และ
ประมวลผลอย่างเป็นระบบ โดยยึดการเขียนสรุปรายงานบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง และการอภิปราย
ผลอิงหลักวิชาการเพ่ือให้เกิดแนวคิดที่หลากหลายทั้งที่สนับสนุน ขัดแย้งผลการศึกษา รวมถึงการเกิด
ความรู้ใหม่ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย สามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังแผนภูมิ  
ที่ 10 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 1 ขั้นตอนกำร 

ก่อนการวิจัย 

การปฏิบัติการ
วิจัย 

การวางแผน 
(Plan) 

การสรุปผลการวิจัย 

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบมีส่วนร่วม 

ผลการพัฒนา ด้านหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ 
ศักยภาพผู้เรียน 

เตรียมข้อมูลเตรียมคน 

ส ารวจข้อมูลและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

PAR 

การวางแผน 
(Plan) 

ปฏิบัติ 
(Action) 

สังเกต 
(Observation) 

 

สะท้อนผล 
(Refection) 

 

ปรับปรุงแผน,ปฏิบัติ,สังเกต,สะท้อนผล 

แนวทางด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (รอบที่ 1) 

โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้วิจัยและผู้ร่วม
กิจกรรม 

 

ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 

 

ผลลัพธ์สู่การ
พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แนวทางการปรับปรุง
สู่ PAOR รอบท่ี 2 

วงจรที่ 1 

วงจรที่ 2 
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3.6 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู  
 1. การวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือท าความเข้าใจ
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม น ามาประมวลความรู้
สู่การสร้างกรอบแนวคิด การก าหนดแนวทางการด าเนินงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ รวมถึงการใช้
วิเคราะห์ วิพากษ์ เชื่อมโยงข้อเท็จจริงจากการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผลการศึกษามีหลักการทาง
วิชาการสนับสนุนผลการศึกษาและมีความน่าเชื่อถือ 
 2. การวิจัยภาคสนาม ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  
การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น  
4 ส่วน ดังนี้ 
  2.1 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 การศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน การสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.2 การรวบรวมข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนวัดหนองตะครองเพ่ือการพัฒนา 
 การศึกษาโดยการสัมภาษณ์คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.3 การรวบรวมข้อมูลแนวทางการด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 การศึกษาโดยการจัดประชุมกลุ่มเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้ทบทวนตนเอง ผ่านข้อมูล
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ได้ส ารวจเบื้องต้นจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อประเมินศักยภาพของตนเอง น าไปสู่การร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยรูปแบบ
ของโครงการพัฒนาที่ต้องด าเนินการต่อไป 
  2.4 การรวบรวมข้อมูลการประเมินผลโครงการ 
  การรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การสะท้อนผลต่อไป 
  2.4.1 การเก็บบันทึกในโครงการ 
  1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนจดบันทึกประจ าวัน หรือการบันทึกรายงานของโครงการ 
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  2) ผู้วิจัยอาจจะบันทึกในลักษณะสมุดบันทึก หรือการรายงานประจ าวัน ที่จะต้อง
บันทึกเพ่ิมเติมลงไปทุกวันในตอนเย็นก่อนเลิกงาน ซึ่งการบันทึกนั้นจะต้องเป็นลักษณะการสะท้อน
ภาพในแต่ละวัน และจะต้องบันทึกอย่างสม่ าเสมอ 
  2.4.2 ลักษณะของข้อมูลที่บันทึก 
  1) การบันทึกที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ และการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระชับและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางการศึกษา 
  2) การบันทึกที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในสังคม ระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องในโครงการและความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของสถาบันหรือองค์กร ทั้งใน
ลักษณะที่สัมพันธ์กับผู้วิจัยและผู้อื่น  
  3) การบั นทึ กที่ ส ะท้ อน ให้ เห็ นความ เปลี่ ยนแปลงภ ายในกลุ่ มผู้ ร่ วมอยู่ ใน
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการเอง ความเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม และการปฏิบัติ และความสัมพันธ์ใน
สังคม และรูปแบบของการจัดองค์การในการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในการด าเนินงานหรือภายนอกที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันในชุมชนนั้น  
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง โดยเริ่มจากการปฏิบัติภาคสนามในโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 ในช่วงระหว่าง พฤษภาคม 
2558 ถึง 30 เมษายน 2559 (แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน) โดยแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานตามตาราง
ก าหนดวันและเดือน เพ่ือให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เห็นชัดเจนและแฝงเร้น จากขั้นตอน  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัย 2 วงจร ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยก าหนดให้มี
กิจกรรมการเตรียมการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต การสะท้อนผล และการสรุปผลเพ่ือให้ 
การด าเนินการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นระบบ  
 
3.7 กำรประมวลผลข้อมลูและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 มีการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 2 วิธีการดังนี้ 
 1. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ น ามาแยกแยะเนื้อหาสาระเป็นกลุ่มข้อมูล (Content 
Analysis) ตามโครงสร้างเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้ และน ามาพรรณนาความบรรยายสรุปอย่างเป็นระบบ
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกจะน ามาจ าแนกข้อมูลจ าแนกตาม
การให้ข้อมูลจากรายบุคคล แล้วน าข้อมูลแต่ละบุคคลมาเรียบเรียงและมาท าการสังเคราะห์ข้อมูล 
(Synthesis) เพ่ือให้เห็นภาพรวมของแต่ละประเด็น เพ่ือน าผลการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดน าเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 2. ข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบการประชุมกลุ่ม 
การสัมภาษณ์ การสังเกต น ามาจ าแนกเนื้อหาสาระเป็นกลุ่มข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) และน ามาบรรยายสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
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3.8 สรุป 
 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง เป็นการวิจัยในระดับโรงเรียน (School – Wide) กลุ่มเป้าหมายใน
การวิจัย ได้แก่  กลุ่มผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บร วบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
การเตรียมการก่อนปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย การเตรียมคน และการเตรียมข้อมูล  ส่วนที่ 2  
การปฏิบัติการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 วงจร วงจรละ 4 ขั้นตอน ได้แก่ วงจรที่ 1 ประกอบด้วย ขั้นตอน
การวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการสังเกต ขั้นตอนการสะท้อนผล วงจรที่ 2 ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการวางแผนใหม่ ขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ ขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ และขั้นตอนการสะท้อน
ผลใหม่ ส่วนที่ 3 การสรุปผลการวิจัย ด้วยการน าผลการวิจัยมาเรียบเรียบวิเคราะห์ข้อมูล และ
ประมวลผลอย่างเป็นระบบ โดยน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกเนื้อหาสาระเป็นกลุ่มข้อมูล และการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
 



 

บทท่ี 4  
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง ” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพ ปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียน  
วัดหนองตะครอง มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุม
กลุ่ม และการสังเกต ผลการศึกษาจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง 
 1. สภาพปัจจุบัน 
 2. ปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ SWOT 
 
4.1 ผลการศึกษา 
  
 ส่วนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 
 4.1.1 สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
 โรงเรียนวัดหนองตะครอง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ เพ่ือเป็นกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบ โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน มุ่งสู่การมี
สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม ล้ าเลิศเทคโนโลยี  

บนพื้นฐานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

 1. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2. พัฒนาครู บุคลากร ให้มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 3. น าระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือก้าวไกล
สู่สากล 
 4. จัดการศึกษาตามศักยภาพผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ  
และส่งเสริมผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 6. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดีของผู้เรียน 
 เป้าหมาย 
 1. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย 
 2. บุคลากรของโรงเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความศรัทธา เชื่อมั่น และพึงพอใจ ต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
 4. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 5. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์สุจริต  
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้    
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย   
 8. มีจิตสาธารณะ   
 9. รักษ์กาญจนบุรี 
 มุ่งสู่การมีทักษะสมรรถนะหลัก 5 ด้าน  
 1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ด้านความสามารถในการคิด 
 3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 โรงเรียนวัดหนองตะครอง มีบุคลากรเป็นผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 6 คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน และมีธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน การจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 63 คน แยกเป็นระดับก่อน
ประถมศึกษา 17 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 46 คน นักเรียนทั้งหมดอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านหนองตะครองและบ้านหนองผักแว่น 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
 

ระดับชั้น เพศ รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 3 5 8 
อนุบาล 2 2 7 9 
รวม 5 12 17 
ประถมศึกษาปีที ่1 9 4 13 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 2 3 
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 0 2 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4 
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 2 10 
รวม 30 16 46 
รวมทั้งสิ้น 35 24 63 

 

หมายเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558  

  โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารเป็น 4 งาน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 การที่โรงเรียนวัดหนองตะครอง ตั้งอยู่ในอาณาเขตติดต่อกับวัดหนองตะครอง เจ้าอาวาส
วัดหนองตะครองจึงให้การสนับสนุนและดูแลโรงเรียนมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการจัด
การศึกษานั้นโรงเรียนวัดหนองตะครอง มีเขตบริการทั้งหมด 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหนองตะครอง 
หมู่ 2 และหมู่บ้านหนองเกวียน หมู่ 16 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม โรงเรียนด าเนินการในรูปคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 9 
คน ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังแผนภูมทิี ่4.1  

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 
     
  

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4.1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดหนองตะครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

การบริหาร 

วิชาการ 

การบริหาร 

งบประมาณ 

การบริหาร 

งานบุคคล 

การบริหารงาน 

ทั่วไป 
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ที่มา แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดหนองตะครอง 2558 

 จากโครงสร้างการบริหารงานดังกล่าว จะเห็นว่าการด าเนินงานนั้น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ความเห็นชอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติการโรงเรียน หรือให้ความเห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณ นอกจากนี้การก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 บทบาทหน้าที่การบริหารจัดการสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
วัดหนองตะครอง 
 ภารกิจการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจ ตาม มาตรา 39 ให้ทุก
โรงเรียนด าเนินการบริหารงาน 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคลากร และการบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดหนองตะครอง ก็เช่นเดียวกัน แบ่งการบริหาร
เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งงานด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร 
ด้านการบริหารทั่วไป ถือเป็นงานสนับสนุนและส่งเสริมให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประสบ
ผลส าเร็จ 
 ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงาน ดังนี้ การจัดท า
และเสนอของบประมาณ ประกอบด้วย การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา การจัดท า
แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ  ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  การเบิกจ่ายและการอนุมัติ
งบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน
และผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การประเมินผล 
การใช้เงินและผลการด าเนินงาน  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย   
การจัดการทรัพยากร การระดมทรัพยากร การจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กองสวัสดิการเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน ประกอบด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การน าส่ งเงิน  การกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี  การบริหารบัญชี 
ประกอบด้วย การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดท าและ
จัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ประกอบด้วย การจัดท า
ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การก าหนดแบบรูปรายการหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
 ด้านการบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงาน ด้านการวางแผน
อัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ 
 ด้านการบริหารทั่วไป มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงาน การด าเนินงานธุรการ  
งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
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การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป  การจัดท า 
ส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ และงาน
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
 ด้านการบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

 การด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ตามโครงสร้างการ
บริหาร พบว่า 
 ด้านงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินอุดหนุรายหัวตามจ านวนนักเรียน) ไม่เพียงพอส าหรับการ
บริหารจัดการศึกษา ดังนั้นจึงพัฒนาได้น้อยมาก  
 ด้านการบริหารจัดการ 
 1. ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอก 
 2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในสภาพทรุดโทรม  
 3. ระบบการนิเทศ ติดตามผล ขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 4. คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนไม่มีการวางแผนการนิเทศร่วมกัน และไม่ยอมรับ
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
 ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ครูไม่ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่จะสอนให้เข้าใจ ครูขาดการเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตร 
 3. ครูขาดทักษะในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. แหล่งสืบค้นข้อมูลที่โรงเรียนจัดไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
 2. ครูขาดเครื่องมือ และกระบวนการวัดผลประเมินที่หลากหลาย ในการวัดผลประเมินผล
ที่มีคุณภาพ 
 3. ครูขาดข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดกิจกรรม 
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 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง  
 ส าหรับสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยจะอยู่ในระดับต่ า นักเรียนเรียน
อ่อนในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ ครูขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและไม่เข้าใจกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอนหลายห้องหลายชั้น 
เนื่องจากครูไม่ครบชั้น หลักสูตรสถานศึกษาไม่ได้รับการพัฒนา และไม่ได้น ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดปัจจัยในการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากจ านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คน จึงจัดอยู่ในกลุ่มยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในรุ่นที่ 2 
เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนเกิน 60 คน และความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากนี้ครูยังมีภารกิจอ่ืนที่
นอกเหนือจากการสอน ท าให้ปฏิบัติการสอนได้ไม่เต็มที่และเต็มความสามารถ และจากปัญหาครูไม่
ครบชั้นเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมาก 
 สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2555 ซึ่งผลการประเมิน
การด าเนินงานของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ใน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร 
ผลการประเมินพบว่า โรงเรียนวัดหนองตะครองไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 69.87 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้ และพบว่าในแต่ละด้าน มีผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 8.85 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
    ที่พึงประสงค์ 

10.00 9.36 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.94 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 7.64 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 1.10 ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปฏิภาน / 
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
    สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ 
    ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

    ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
    บทบาท ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนา สถานศึกษา 

5.00 4.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
    มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ 
    สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

มาตรฐานที่  3 การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียน 
    เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียน เป็นส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
    โดย สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 3.75 ดี 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100 69.87 พอใช้ 
  

 จากตารางที่ 4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าโรงเรียนวัดหนองตะครองมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 4 รายการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา และตัวบ่งชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 
 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คะแนนที่ได้ 1.10 ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ทั้งนี้พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงทั้ง  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มีคะแนนพัฒนาการ เนื่องจากสถานศึกษาไม่มีครูที่จบวิชาเอกครบทั้ง  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูต้องรับผิดชอบ 2 ห้องเรียน ดังนั้นครูควรท าวิจัยเพ่ือหาสาเหตุและน าผลมา
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สอนซ่อมเสริม ให้เกิดองค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เรียน
โดยให้ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีจากเนื้อหาในบทเรียน ฝึกปฏิบัติในการทดลอง การท าแบบฝึกหัด  และ 
การปฏิบัติจริง รวมทั้งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสืออ่านเพ่ิมเติม หนังสืออ้างอิง แล้วจะบันทึก
ความรู้ทุกครั้ง  
 ส าหรับผลการประเมินคุณภาพ ที่อยู่ในระดับพอใช้ คือมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ดังนั้น ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้จัดท ากิจกรรม
โครงงานให้มากขึ้น โดยฝึกท าทุกระดับชั้นอย่างสม่ าเสมอทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และสถานศึกษา
ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีการทดลอง หาค าตอบ และเหตุผลเพ่ือปลูกฝัง และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีระเบียบวิธีคิดท่ีเป็นระบบเป็นพื้นฐานในการคิดขั้นสูงต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีดังนี้ 
 ระดับปฐมวัย 
 พบว่า การน าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปแปลผลเพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาการใน
ทุกด้านของเด็ก และการน าไปปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ยังไม่เด่นชัด ดังนั้นครูควรมี 
การประเมินผลพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน และน าผลการประเมินไปวิเคราะห์และน าผล
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การวิเคราะห์นั้นไปแปลผลเพ่ือพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ และพัฒนาทุกด้านของเด็กได้ 
อย่างเหมาะสมกับความต้องการของเด็กและชุมชน 
 ระดับประถมศึกษา 
 สถานศึกษาควรติดตาม ขยายผลการพัฒนาอบรมของครู การใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ประจ าภาคเรียนของครูแต่ละคน พร้อมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์มาตรฐาน 
แบบทดสอบ เครื่องมือการวัดผลประเมินผล ในการใช้พัฒนาผู้เรียนมาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนส่งเสริม
ให้ครูแต่ละคนได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ครูควรออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานต่อไป และเพ่ือให้ครูแต่ละคนได้รับการพัฒนา รวมทั้งการออกแบบการเรียนรู้และ
จัดการเรียนรู้ การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จากสภาพปัจจุบันและปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้โรงเรียนวัดหนองตะครองไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 69.87 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป  
 ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินภายนอก 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผู้เรียน 
 ผู้เรียนปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาด้านความสนใจใฝ่รู้และรักการอ่าน โดยเฉพาะการฝึกตั้ง
ค าถามในสิ่งที่สงสัยหรือสนใจเพ่ือค้นหาค าตอบ ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาควรได้รับการพัฒนา
ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกชั้น โดยเฉพาะการพัฒนาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
 ด้านครู 
 ครูควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะด้านการน าผลการประเมินไปปรับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน การน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านผู้บริหาร 
 สถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานด้านวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนด าเนินการ
อยู่ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ควรด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน จ าแนกได้เป็น  
2 ด้าน ดังนี้ 
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 1. สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 
  1.1 ห้องเรียนและห้องประกอบต่าง ๆ ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
  1.2 วัสดุครุภัณฑ์ภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่ไมพ่ร้อมใช้งาน 
  1.3 โรงเรียนไม่มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
  1.4 โรงเรียนมีสื่อประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
 2. สภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
  2.1 ครูขาดทักษะการผลิตสื่อ ใช้สื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
  2.3 ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.4 ครูขาดทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และขาดการน าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การจัดการเรียนการสอน 
  2.5 ขาดทักษะการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
  2.6 ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก 
 การบริหารจัดการของโรงเรียนวัดหนองตะครองอาศัยการสนับสนุนจากชุมชนเป็นหลัก 
ส่วนงานวิชาการนั้นถือเป็นงานหลักของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร และถือเป็นงานที่มี
ความส าคัญที่สุด โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือการวัดและประเมินผล ส่วน
ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก โรงเรียนมีการด าเนินการน้อยมาก เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดผู้แนะน าเนื่องจาก
เป็นเรื่องใหม่ ส าหรับปัญหาในอดีตนั้นเป็นปัญหาที่เกิดจากภายในโรงเรียน เนื่องจากครูไม่ครบชั้น 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน ครู และนักเรียน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างแท้จริง โดยเชื่อว่านักเรียนเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา  
 ด้วยเหตุนี้โรงเรียนวัดหนองตะครองต้องด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทุก
ระดับชั้น จ าเป็นต้องส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดระบบนิเทศ
ภายในปรับปรุงคุณภาพนักเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์กับครูเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 
 
 4.1.2 ปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง จ าแนกรายด้านมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 4.1.2.1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น พบว่าทางโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือไว้ให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ติดตามตรวจสอบ แต่มิได้น า
หลักสูตรมาสู่การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากครูจัดการเรียนการสอนตามแบบเรียน  
 ความต้องการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นตรงกันว่าควรน าหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใช้เป็นแนวทางในการจัด 
การเรียนการสอนเพราะทุกวันนี้สอนตามหนังสือหรือแบบเรียน ประสบปัญหาสอนไม่ทันเพราะ
เนื้อหามีจ านวนมาก ส่งผลให้นักเรียนท าแบบทดสอบ o-net ได้คะแนนต่ า เพราะบางเรื่องไม่มีใน
แบบเรียนจึงไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอน บางเรื่องที่มีในแบบเรียนบางส านักพิมพ์ก็ไม่มีในหลักสูตร 
ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ไม่มี
ความคิดเห็นแต่อย่างใดมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะครู 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของหลักสูตร ควรได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนของคณะครูทุกคน 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ นักเรียน  
มีคุณภาพตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด 
 4.1.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ปัญหา ครูสอนควบ 2 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 นักเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน มีตู้กั้นแบ่งกลางห้อง ครูผู้สอนนั่ง
ตรงกลางระหว่างผนังกั้น ท าหน้าที่ก ากับดูแลนักเรียน ส่วนนักเรียนเรียนผ่านโทรทัศน์ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่
ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก การที่นักเรียนเรียนผ่านโทรทัศน์ทางไกล ถึงแม้ว่าทางโรงเรียน 
วังไกลกังวลซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะครองเป็นนักเรียนที่รับชมปลายทาง เป็นการสื่อสารทางเดียว แม้ว่า
ครูผู้สอนจะให้นักเรียนปฏิบัติตามในโทรทัศน์ทุกอย่างตามที่ครูได้ผ่านการอบรมการสอนโดยใช้
โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมก็ตาม ไม่ได้ท าให้บรรยากาศในชั้นเรียนเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากความรู้
พ้ืนฐานนักเรียนต้นทางกับปลายทางไม่เท่ากัน และการตอบหรือการพูดของนักเรียนปลายทาง ก็ไม่ได้
รับการตอบโต้จากกครูผู้สอนต้นทาง  
 ความต้องการ คณะครูมีความประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง ใช้โทรทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียมในบางเรื่องที่ตนไม่ถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนผู้ปกครอง
นักเรียนมีความเห็น “ถ้ามาโรงเรียนแล้วให้บุตรหลานเรียนกับโทรทัศน์ เขาคงไม่ต้องส่งบุตรหลานมา
โรงเรียนอยู่บ้านก็ดูโทรทัศน์ได้” ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น ความสนใจ
ในการเรียนของนักเรียนมีน้อย 
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 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนควรให้ครูเป็นผู้ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง และควรเน้นการสอนรายวิชาหลักเพ่ือให้นักเรียนอ่านหนังสือได้
อย่างคล่องแคล่ว และคิดเลขเป็น สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ และมีความรู้พ้ืนฐานส าหรับศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษา ควรเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาครูไม่
ครบชั้น 
 
 4.1.2.3 ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ปัญหา แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีน้อย และมีสภาพทรุดโทรมมาก ยังขาดแคลนห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ สหกรณ์โรงเรียน ส่วนที่มีอยู่แต่ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาได้แก่ 
ห้องสมุด ห้องพยาบาล สนามเด็กเล่น สนามกีฬา นอกจากนี้ห้องเรียนก็เก่าและทรุดโทรมมาก ขาด
วัสดุอุปกรณ์ สื่อประกอบการสอน ห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแต่ไม่ได้มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน 
 ความต้องการ คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา มีความคิดเห็นที่ตรงกันในการปรับปรุง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริจาคสิ่งของ 
อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาด าเนินการจัดท า ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และให้ทุกฝ่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผล
จากการร่วมกันพัฒนานี้จะท าให้เกิดความรัก ความหวงแหน เกิดความสามัคคีในชุมชน 
 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จากสภาพปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างยากในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เนื่องจากขาดแคลนในด้านงบประมาณ ดังนั้นการจัดท า 
ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันด าเนินการ เพ่ือระดม
ทรัพยากรมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนนั้น ควรเชื่อมโยงภูมิ
ปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งนี้ควรจัดในลักษณะของกิจกรรมชมรม/ชุมนุม โดยเชิญปราชญ์ชุมชนมา
เป็นผู้สอนร่วมกับครู เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
 4.1.2.4 ด้านความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 

 ปัญหา นักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนหนังสือไม่ค่อยถูก ไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ทุกรายวิชา นักเรียนมีความสนใจในการเรียนน้อยมาก
นักเรียนขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ นักเรียนให้ความสนใจในด้านกิจกรรม ได้แก่ กีฬา แต่
ก็ไม่มีความอดทนในการฝึกซ้อม ทักษะในการเล่นกีฬามีน้อย เรียนรู้ตามธรรมชาติโดยไม่ได้มีการฝึกสอน 
อย่างจริงจัง เนื่องจากนักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีจ านวนน้อย ครูจึงให้นักเรียนฝึกทักษะเบื้องต้นแต่ไม่ได้
ทดลองเล่นเป็นทีม  
 ความต้องการ คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นตรงกันว่า ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้
ความสามารถของนักเรียน ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งด้านการเรียน และ
กีฬา  
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 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียนนอกเหนือจากใน
ชั้นเรียนปกตินั้น ควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา ควรจัดเป็นลักษณะชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน ส่วนในด้ านวิชาการควร
ด าเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะค่ายเสริมทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ 
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ SWOT 
 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ได้พิจารณาผลการศึกษาส่วนที่ 1 สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง และได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการ SWOT ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ 
โรงเรียนวัดหนองครอง เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประชุมพอสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส า คัญของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง พบจุดอ่อนหลายประการ ในขณะที่โอกาสหลายด้านที่สามารถสนับสนุน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีอุปสรรคบางประการทั้งนี้อาจส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในอนาคต และได้ส่งผลกระทบในปัจจุบันที่ทางโรงเรียนให้ความตระหนัก  
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อม ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ SWOT (วิเคราะห์ปัจจัยภายใน) 

 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
M 1 คน 
(Man) 

1) ครูทุกคนจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอน 
2) คณะครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมใน
การท างานเป็นทีม  
3) ผู้บริหารถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับบุคคล 
4). ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายแข็งแรง 
และสุขภาพจิตดี  
 

1) จ านวนครูไม่ครบชั้น และสอนไม่ตรง
กับวิชาเอกในบางรายวิชา เนื่องจาก
สอนควบ 2 ชั้นเรียน ส่งผลให้ครูขาด
ความเชื่อมั่นในการสอน  
2) ครูไม่ได้จัดการเรียนการสอนตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
3) ครูขาดทักษะในการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดครู
เป็นศูนย์กลางเน้นการบรรยาย เน้นการ
สอนให้จบเนื้อหาในแบบเรียน 
5) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกสาขาวิชาน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 และต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
6) นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัว
แตกแยก ฐานะค่อนข้างยากจน จึงขาด
ความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน 

M 2 เงิน 
(Money) 

5) การบริหารงบประมาณมีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความ
คล่องตัวและใช้ประโยชน์งบประมาณ
และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

. 7 7) โรงเรียนวัดหนองตะครองเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กจึงได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ  

M 3 วัสดุหรือ
วัตถุดิบ 
(Material) 
 

6) ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
โทรทัศน์ จากโครงการการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม และแท็บเล็ต 
เพ่ือการศึกษา 
7) สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบจาน
ดาวเทียม 
8) ได้รับมอบอุปกรณ์การเรียน และ
อุปกรณ์กีฬาสม่ าเสมอ  
 
 

8) วัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนยังมีไม่
เพียงพอตามมาตรฐานปัจจัย และไม่มี
ห้องปฏิบัติการ ห้องวิทยาศาสตร์ และ
ห้องอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ท าให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
9) ระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบจาน
ดาวเทียม 

M 4 วิธี
ปฏิบัติงาน 
(Method) 

9) สถานศึกษามีกฎระเบียบการท างาน
และมีการก าหนดภาระหน้าที่ของแต่
ละงานอย่างชัดเจน 
10) โรงเรียนมีการใช้ระบบ IT เข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร 
11) โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน และให้ความร่วมมือ 
12) โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์ 
13) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผล
ให้ โรงเรียนวัดหนองตะครองน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

10) ครูต้องรับผิดชอบภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานสอน ภาระหน้าที่
ตามโครงสร้างมีความซ้ าซ้อน เนื่องจาก
บุคลกรมีจ านวนจ ากัด ส่งผลให้
ประสิทธิภาพงานด้านการสอนลดลง  
11) การนิเทศภายในไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด การน ากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติในระดับบุคคลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ  
12) สถานศึกษาจัดโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
13) การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ของโรงเรียนบุคลากรต้องรับผิดชอบใน
ภาระงานมาก และบางครั้งต้อง
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
รับผิดชอบงานที่ไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถ ส่งผลให้การด าเนินงาน
ในภาพรวมเกิดประสิทธิผลน้อย 

ตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้วยหลัก C-PEST 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior : C) 
1.1 กลุ่มผู้รับบริการ 1) ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นศิษย์

เก่าของโรงเรียน ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาโรงเรียน และให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 

1) ผู้ปกครองไม่มีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน  
2) ผู้ปกครองจบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา  

1.2 กลุ่มคู่แข่ง 
และการแข่งขัน 

 3) ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตร
หลานไปเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ 
และโรงเรียนเอกชน 
4) โรงเรียนขนาดใหญ่มีครูครบ
ชั้น และมีความพร้อมในการ
บริหารจัดการศึกษามากกว่า 

1.3 องค์กร/หน่วยงานที่
มีอิทธิพลต่อการท างาน 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1ให้การสนับสนุน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

5) องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตากยามีรายได้น้อยส่งผล
ให้ไม่สามารถสนับสนุน
งบประมาณ ให้โรงเรียนได้ตาม
ความต้องการ 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P) 

2.1 นโยบายการศึกษา
ของรัฐบาล 

3) นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพของรัฐบาลส่งผลให้ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
4) นโยบายโครงการแท็บเล็ตพีซี
เพ่ือการศึกษาไทย 
5) นโยบายเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

6) จุดเน้นของนโยบายเรื่อง
โรงเรียนขนาดเล็กไม่ต่อเนื่อง
จริงจังส่งผลให้การด าเนินงาน
โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาคุณภาพ
ได้ไม่เต็มที่ 

2.2 นโยบายการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด  

6) นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง 
7) นโยบายพัฒนาการเรียนการ

7) นโยบายการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนมีแนวโน้ม
ลดลงและมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ 
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ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
สอนภาษาอังกฤษโครงการ 
English Bilingual Education 
(EBE)  
8) นโยบายนักเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ภายใน 1 ปี โครงการพลิก
โฉมโรงเรียนตามแนวคิด BBL 
9) นโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โครงการโรงเรียนสุจริต 

ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
เนื่องจากข้อจ ากัดในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณและ
บุคลากร 

2.3 บทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มพลัง
ทางการเมือง พฤติกรรม
ทางการเมือง 

10) การประกันคุณภาพภายนอก 
โดย สมศ. กระตุ้นให้โรงเรียน
บริหารจัดการได้มาตรฐาน  

8) โรงเรียนวัดหนองตะครอง
ไม่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) รอบสาม 

2.4 ระเบียบกฎหมาย
และข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการศึกษา  

 9) การก าหนดอัตราก าลังของ
ภาครัฐ ท าให้ขาดบุคลากร
สถานศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และไม่ครบชั้น 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
3.1 สภาวะทางเศรษฐกิจ  

 
10) อัตราการว่างงานสูงส่งผลให้
ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่มี
งานท า ไม่สามารถสนับสนุนการ
เรียนการสอนนักเรียนได้อย่าง
เต็มที่ 

3.2 งบประมาณ/การ
สนับสนุนงบประมาณ
ของรัฐบาล 
 

 11) รัฐบาลก าหนดให้จ่ายเงิน
อุดหนุนรายหัวที่เท่ากันส่งผลให้
โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลน
งบประมาณในการบริหารจัดการ 
 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural : S) 
4.1 จ านวนประชากร 
และโครงสร้างประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 12) แนวโน้มโครงสร้างประชากร
วัยเรียนในเขตบริการของ
โรงเรียนวัดหนองตะครองลดลง 

4.2 สภาพชุมชน
ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 

11) ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็น
ชุมชนขนาดเล็กหลายชุมชนรวม 
เป็นสังคมชนบทคนในชุมชนมี

13) ชุมชนตั้งอยู่รอยต่อระหว่าง
จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด
ราชบุรี ท าให้มีปัญหาเรื่อง
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ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้
ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ 

ยาเสพย์ติด และปัญหาการลัก
ขโมย 

4.3 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเชื่อ และวัฒนธรรม 
 

12) ชุมชมโดยภาพรวมเป็นสังคม
เกษตร ส่งผลให้สามารถขยาย
แนวคิดการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
โรงเรียนสู่ชุมชนได้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต 

 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technology : T) 
5.1 ความก้าวหน้าและ
ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี 
 

13) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ตามความสนใจ 

14) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้นักเรียนน ามาใช้ในทางที่
ไม่เหมาะสม เช่น เล่มเกม 

5.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 14) ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้
โรงเรียนวัดหนองตะครองสามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

 

4.2 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 

 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ดังนี้  
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง) 
 1. ครูทุกคนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความรู้และประสบการณ์ในการจัด 
การเรียนการสอน 
 2. คณะครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานเป็นทีม  
 3. ผู้บริหารถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพจิตดี  
 5. การบริหารงบประมาณมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความคล่องตัวและใช้
ประโยชน์งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
 6. ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรทัศน์จากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
และแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา 
 7. สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบจานดาวเทียม 
 8. ได้รับมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา  
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 9. สถานศึกษามีกฎระเบียบการท างานและมีการก าหนดภาระหน้าที่ของแต่ละงานอย่าง
ชัดเจน 
 10. โรงเรียนมีการใช้ระบบ IT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร 
 11. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และให้ความร่วมมือ 
 12. โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ 
 13. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้โรงเรียนวัดหนองตะครองน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน) 

1. จ านวนครูไม่ครบชั้น และสอนไม่ตรงกับวิชาเอกในบางรายวิชา เนื่องจากสอนควบ 2 ชั้น
เรียน ส่งผลให้ครูขาดความเชื่อมั่นในการสอน  
 2. ครูไม่ได้จัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ครูขาดทักษะในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางเน้นการบรรยาย เน้นการสอนให้จบ
เนื้อหาในแบบเรียน 
 5. นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาขาวิชาน้อยกว่าร้อยละ 50 
และต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 6. นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวแตกแยก ฐานะค่อนข้างยากจน จึงขาดความพร้อม
ในการศึกษาเล่าเรียน 

7. โรงเรียนวัดหนองตะครองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 8. วัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนยังมีไม่เพียงพอตามมาตรฐานปัจจัย และไม่มีห้องปฏิบัติการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน และขาดแคลนห้องเรียน ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

9. โรงเรียนวัดหนองตะครองมีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบจานดาวเทียม 
 10. ครูต้องรับผิดชอบภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน ภาระหน้าที่ตามโครงสร้างมี 
ความซ้ าซ้อน เนื่องจากบุคลกรมีจ านวนจ ากัด ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานด้านการสอนลดลง  
 11. การนิเทศติดตามภายในไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาด
เล็กมีภาระงานตามนโยบายเร่งด่วนของต้นสังกัดมาก ส่งผลให้การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับ
บุคคลยังไม่มีประสิทธิภาพ  
 12. สถานศึกษาจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

13. การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของโรงเรียนบุคลากรต้องรับผิดชอบในภาระงานมาก 

และบางครั้งต้องรับผิดชอบงานที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวม
เกิดประสิทธิผลน้อย 
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส) 
 1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้การสนับสนุน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
 4. นโยบายโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย 

5. นโยบายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
 6. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
 7. นโยบายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงการ English Bilingual Education 
(EBE)  
 8. นโยบายนักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี โครงการพลิกโฉมโรงเรียนตาม
แนวคิด BBL 

9. นโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการโรงเรียนสุจริต 
10. การประกันคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. กระตุ้นให้โรงเรียนบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
11. ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดเล็กหลายชุมชนรวม เป็นสังคมชนบทคนใน

ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ 
 12. ชุมชมโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตร ส่งผลให้สามารถขยายแนวคิดการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชนได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
 13. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
 14. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนวัดหนองตะครอง
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (อุปสรรค) 
 1. ผู้ปกครองไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และให้ความร่วมมือในการพัฒนา
โรงเรียน และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
 2. ผู้ปกครองจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา  

3. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนเอกชน 
4. ร.ร.ขนาดใหญ่มีครูครบชั้น และมีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษามากกว่า 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยามีรายได้น้อยส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุน

งบประมาณให้โรงเรียนวัดหนองตะครองได้ตามความต้องการได้ 
6. จุดเน้นของนโยบายเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กไม่ต่อเนื่องจริงจังส่งผลให้การด าเนินงาน

โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาคุณภาพได้ไม่เต็มที่ 
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 7. นโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนมีแนวโน้มลดลงและมีครูไม่ครบตาม
เกณฑ์ ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากข้อจ ากัดในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร 

8. โรงเรียนวัดหนองตะครองไม่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสาม 

9. การก าหนดอัตราก าลังของภาครัฐ ท าให้ขาดบุคลากรสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และไม่ครบชั้น 

10. อัตราการว่างงานสูงส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่มีงานท าไม่สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียนได้อย่างเต็มที่ 

11. รัฐบาลก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวที่เท่ากันส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลน
งบประมาณในการบริหารจัดการ 
 12. แนวโน้มโครงสร้างประชากรวัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียนวัดหนองตะครองลดลง 

13. ชุมชนตั้งอยู่รอยต่อระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีท าให้มีปัญหาเรื่อง
ยาเสพย์ติด และปัญหาการลักขโมย 

14. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้นักเรียนน ามาใช้
ในทางท่ีไม่เหมาะสม เช่น เล่มเกม 
 หลังจากการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และข้อจ ากัดแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้
ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด มาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ  
โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ท าให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
 ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา
ร่วมกัน ดังนี้ 
 S1O2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 S4O9 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
 S6O13 น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 S7O4 น าแท็บเล็ตมาเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน 
 S10O14 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
 S11O11 ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 S12O10 พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามแนวทางและข้อเสนอแนะของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.จากการประเมินรอบ 3 
 2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO – Strategies)  
 ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณา
ร่วมกัน ดังนี้ 
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 W1O15 น าวิทยากรท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยจัดการเรียนการสอน  
 W2O6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
 W3O13 พัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 W4O2 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 W5O8 จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Brain Based Learning 
 W6O5 บริหารจัดการเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนยากจน 
 W7O11 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 W8O1 ศิษย์เก่าร่วมระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
 W10O15 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 W13O14 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
 W12O7 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST – Strategies) 
 ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณา
ร่วมกัน ดังนี้ 
 S5T12 การบริหารจัดการงบประมาณ ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้านวิชาการ 
 S1T15 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 S12T9 ด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามค าแนะน าของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 
 S6T15 ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็น Smart classroom 
 S11T8 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 S8T14 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือต่อต้านยาเสพย์ติด 
 4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT – Strategies) 
 ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณา
ร่วมกัน ดังนี้ 
 W1T9 ปรับการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 W2T7 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 W3T15 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
 W4T4 ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 W12T8 น านโยบายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาด าเนินการซ่อมเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 W7T12 บริหารงบประมาณให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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W6T11 จัดการเรียนการสอนด้านทักษะการประกอบอาชีพตามแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

W5T9 พัฒนาการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 
  
4.3 สรุป 
 
 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพบว่า จุดอ่อนใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้น 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้เสนอปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียน 
การสอน 3) ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 4) ด้านความรู้ความสามารถของผู้เรียน  
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยหลัก 4 M และการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกด้วยหลัก C-Pest หลังจากการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัด จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์  
แบบเมตริกซ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า Tows Matrix เพ่ือก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) กลยุทธ์เชิงรุก 2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข 3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน และ 4) กลยุทธ์
เชิงรับ จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT และการศึกษาบริบทของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ของการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และความต้องการ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจากคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง ได้มีการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมาน าเสนอในการสนทนากลุ่ม
ในระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมกันตรวจสอบข้อมูล และ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา และร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 
  
 



 
 

 
 

 

บทท่ี 5  
ผลการศึกษา 

 

5.1 การดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง” มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการของการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง 2) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครองดวย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จากการดําเนินการวิจัยรวมกันระหวางผูวิจัยและคณะ
ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และผูปกครองนักเรียน โดยเริ่มตั้งแตการทบทวนตนเอง การกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนา 
และการดําเนินงานพัฒนาการจัด การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งได
จัดเก็บรวบรวมขอมูลตลอดระยะเวลาการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดวยการสัมภาษณ การจัดประชุมกลุม การสังเกต และการศึกษาจากหลักฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ผลการศึกษาสามารถจําแนกออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 การกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 1. การทบทวนสภาพปจจุบัน ปญหาของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัด  
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. การทบทวนความตองการของคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน ตอการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3. การกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 สวนที่ 2 การดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ไดดําเนินโครงการจํานวน 5 โครงการ ไดแก 1) โครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง 2) โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 3) โครงการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 4) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5) โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยาง
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หลากหลาย สําหรับการนําเสนอผลการดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประกอบดวย 1) ดานกระบวนการ 2) ดานผลผลิตของโครงการ 3) ดานผลกระทบ ซึ่งคณะผูวิจัย
ประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยใชวิธีการดังนี้ 1) สอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูของนักเรียน 2) สอบถามความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินโครงการของผูเกี่ยวของ ไดแก 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูปกครองนักเรียน 3) สัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Formal 
Interview) เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนสํ าคัญของ ผู เข าร วมกิจกรรมทุกคน  4 )  สั ง เกตแบบไมมี ส วนร วม  (Non-participant 
Observation) และ 5) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation)  
 

5.2 ผลการศึกษา 

 สวนที่ 1 การกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 1. การทบทวนสภาพปจจุบัน และปญหาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 จากผลการศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง ซึ่งมีรายละเอียดดังที่เสนอไวในบทที่ 4 ผูวิจัยไดนําผลการศึกษานําเสนอตอ
ที่ประชุม คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน โดยที่ประชุมไดพิจารณาและใหความสําคัญตอประเด็น 
ตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 
  1.1 ครูขาดทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และขาดการนําหลักสูตรไปใชใน 
การจัดการเรียนการสอน 
  1.2 ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  1.3 ครูขาดทักษะการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  
  1.4 ครูขาดทักษะการผลิตสื่อ ใชสื่อ เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
  1.5 โรงเรียนไมมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
  1.6 หองเรียนและหองประกอบตาง ๆ ไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
  1.7 วัสดุครุภัณฑภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ อยูในสภาพที่ไมพรอมใชงาน  
  1.8 โรงเรียนมีสื่อประกอบการเรียนการสอนไมเพียงพอ  
  1.9 ครูผูสอนไมตรงตามวิชาเอก 
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 2. การทบทวนความตองการของคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน ตอการพัฒนา 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 จากการสัมภาษณคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน และท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน ไดสะทอนถึงความตองการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง จําแนกออกเปน 2 ดาน 
ไดแก ดานการบริหารจัดการ และดานครู รายละเอียดดังตารางที่ 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 ประเด็นปญหาท่ีตองการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน

วัดหนองตะครอง 

ดานการบริหารจัดการ ดานครู 
หองเรียนและหองประกอบตาง ๆ ไมเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ครูขาดทักษะการผลิตสื่อ ใชสื่อ เครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ รวมทั้งนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  

วัสดุครุภัณฑภายในอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ อยูในสภาพที่ไมพรอมใชงาน 

ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  

โรงเรียนไมมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่เอ้ือตอ
การจัดการเรียนสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ครูขาดทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 

หลักสูตรสถานศึกษา ไมเอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ครูขาดทักษะการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง 

มีสื่อประกอบการเรียนการสอนไมเพียงพอ ครสูอนไมตรงตามวิชาเอกในบางรายวิชา 
  
 จากตารางที่ 5.1 การจัดกลุมประเด็นปญหาที่ตองการพัฒนา พบวาผูรวมวิจัยไดจัดกลุม
ประเด็นปญหาที่ตองการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปน 2 ดาน ไดแก 1) ดาน
การบริหารจัดการประกอบดวย หองเรียนและหองประกอบตาง  ๆ มีสภาพทรุดโทรม ไมเอ้ือตอ 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ วัสดุครุภัณฑภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
อยูในสภาพที่ไมพรอมใชงาน โรงเรียนไมมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนสอน  
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรสถานศึกษา ไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โรงเรียนมีสื่อประกอบการเรียนการสอนไมเพียงพอ 2) ดานครู ประกอบดวย ครูขาดทักษะ  
การผลิตสื่อ ใชสื่อ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ รวมท้ังนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูขาดทักษะ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และขาดการนําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ครูขาดทักษะการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ครูผูสอนไมตรงตามวิชาเอกในบางรายวิชา 
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 1. การกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 การประชุมคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะครอง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2558 ดวยการทบทวนประเด็นสําคัญของสภาพปจจุบันและปญหาในการจัด 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง และการทบทวนความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นํามาวิเคราะหและรวมกันกําหนด
แนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยท่ีประชุมไดนําประเด็น
ปญหาทั้ง 10 ประเด็นมารวมกันวิเคราะห ไดขอสรุปรวมกันวาควรดํา เนินการแกไขปญหาทั้ง 10 
ประเด็น เนื่องจากในแตละประเด็นปญหา สงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ อันจะนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น เพ่ือใหโรงเรียน  
วัดหนองตะครองผานเกณฑมาตรฐานที่ สมศ.กําหนด ซึ่งจากผลการประชุมไดมีขอเสนอแนวทาง 5 
ประการ ดังนี้ 
 3.1 การกระตุนการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
 3.2 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 3.3 การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน  
 3.4 การพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
 สวนที่ 2 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 จากการกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5 
ประการ ทางคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน ไดเห็นความสําคัญของการจัดทําโครงการพัฒนาขึ้น 
ในโรงเรียนวัดหนองตะครอง เพ่ือใหการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดรับการพัฒนาบนฐาน
ความคิดรวมกันถึงการสรางความเขมแข็งภายใน พรอมรับการเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีอาจกระทบตอ
การจัดการเรียนการสอนในอนาคต จึงไดรวมกันกําหนดโครงการเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู  
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 5 โครงการ ซึ่งการดําเนินกิจกรรมในแตละโครงการมีการสรุปผล 
การดําเนินงานพัฒนา 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต 
(Observation) และการสะทอนผล ( Reflection) หรือ PAOR ตามลําดับดังนี้ 
 1. โครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 ผลจากการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยดําเนินการโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง โครงการน้ีจัดทํา
ขึ้นเพ่ือสงเสริมความสัมพันธ และสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนวัดหนองตะครองกับชุมชน 
บานหนองตะครองและบานหนองผักแวน  และวัดหนองตะครอง และเพ่ือจัดหางบประมาณสําหรับใช
ในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง โดยมีการดําเนินการ 5 กิจกรรม ไดแก 1) จัดทําคูมือขอบขาย
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งานท้ัง 4 ฝาย 2) จัดทําคูมือบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษา 3) จัดผาปา
นางฟา 4) แหเทียนพรรษาสมทบทุนการศึกษา 5) การเยี่ยมบาน มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 
 รอบท่ี 1 โครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 การวางแผน (Plan) คณะครูและบุคลากร รวมกันทบทวนและปรับปรุงโครงสราง 
การบริหารงานทั้ง 4 ฝาย ของโรงเรียนวัดหนองตะครอง และเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบ จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การปฏิบัติ (Action) คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 
17 คน โดยดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรวมกันปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารงานทั้ง 4 ฝาย รวมทั้ง
แตงตั้งผูรับผิดชอบงานแตละฝายตามความสมัครใจ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ดังนี้ 
 1. การเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารงานทั้ง 4 ฝาย จากมติในที่ประชุมไดมีการแสดง
ความคิดเห็นอยางกวางขวาง เกี่ยวกับการดําเนินการที่ผานมาจนถึงปจจุบัน การทํางานบริหารงาน
ตามโครงสรางมีผูทําหนาที่มีจํานวนนอย จึงตองการคนที่มีความพรอมในการทํางาน และเพ่ือเปด
โอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และชุมชน เขามามีสวนรวมในการทํางาน เนื่องจาก
เปนโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรนอยแตภาระงานมาก และยังเปนการพัฒนาระบบงานใหสามารถ
กระจายงานไดอยางเหมาะสม สามารถตรวจสอบได  ที่ประชุมจึงมีขอเสนอใหมีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางการบริหารงานจากเดิม ประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเทาน้ัน โดยเพ่ิมคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานและท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือขายผูปกครอง แสดงดังแผนภูมิ  
 
แผนภูมิที่ 5.1 โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนวัดหนองตะครอง (ชวงป พ.ศ.2558 – ปจจุบัน)  
 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

  
ผูอํานวยการโรงเรียน 

  
เครือขายผูปกครอง 

     
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ 

 - กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 
-งานวิชาการ 
-งานการเงิน งบประมาณ 
-งานบุคลากร 
-งานบริหารทั่วไป 

 คณะกรรมการบริหาร 

    

 
แผนภูมิที่ 5.1 โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนวัดหนองตะครอง (2558-ปจจุบัน)  

 2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกันจัดทําคูมือขอบขายการบริหารงานท้ัง 4 ฝาย
โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือปรับโครงสรางระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ใหเปน
ระบบครบวงจร และเพ่ือทบทวนบทบาทหนาที่ของบุคลากร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพ่ือใหบรรลุ
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เปาหมายของการจัดการศึกษา โดยจัดประชุมครูและบุคลากรเพ่ือรวมกันศึกษาวิเคราะหขอบขายงาน
ทั้ง 4 ดาน และจัดทําเปนคูมือ เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
 3. ทีมแกนนําโครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง ประกอบดวย 
ผูใหญบัญชา ปรีชานุมาศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูใหญปราณี วณิชยาพานิชย 
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นางอรสา สูตะบุตร ตัวแทนครู และมีสมาชิก
โครงการ จํานวน 12 คน รวมกันจัดทําคูมือบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือทบทวนบทบาทหนาที่ และการมีสวนรวม 
ในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรวมกันศึกษาวิเคราะหบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พรอมทั้ง
จัดทําเปนคูมือ เพื่อใชเปนแนวทางในการทําบทบาทหนาที่และการเขามามีสวนรวมดําเนินงานพัฒนา
โรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 4. ทีมแกนนําโครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง ไดรวมกัน 
จัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา พัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง เพ่ือระดมทุนทรัพย  ในการพัฒนางาน
ดานวิชาการและงานบริหารอื่น ๆ ของโรงเรียน จัดกิจกรรมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยโรงเรียน
ดําเนินการรวมกับชุมชน และเจาอาวาสวัดหนองตะครอง ไดรับเงินบริจาคจํานวน 31,735 บาท 
 การสังเกต (Observation) หลังจากการประชุมพบวา 1) มีการเปล่ียนแปลงโครงสราง
การบริหารงาน สมาชิกใหความสนใจเนื่องจากไดเปดโอกาสใหคนใหมเขามาทํางาน สงผลใหเกิด 
การกระจายอํานาจในการทํางาน และ 2) จัดทําคูมือขอบขายการบริหารงานท้ัง 4 ฝาย 3) จัดทําคูมือ
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและท่ีปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 4) แหเทียนพรรษาสมทบทุนการศึกษา การดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 4 กิจกรรม สวนกิจกรรม
จัดทําผาปานางฟา กําหนดการดําเนินการในวันออกพรรษา โดยเขารวมกิจกรรมพิธีตักบาตรเทโวของ
วัดหนองตะครอง ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2558 
 การสะทอนผล (Reflection) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานใหม  
 การดําเนินการเก่ียวกับงานทางดานเอกสารน้ัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะทําหนาที่เพียงใหความเห็นชอบเทานั้น แตเมื่อจัดทํา
คูมือบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พรอมทั้งชี้แจงอธิบายสงผลให
คณะกรรมการมีความเขาใจและพรอมที่จะรวมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาดานตาง ๆ ซึ่งจะเห็น
ไดจากกิจกรรมแหเทียนพรรษา เพ่ือจัดหารายไดสถานศึกษา จะไดรับความรวมมือในการรวมกิจกรรม
เปนอยางมากต้ังแตการนํารถยนตมาชวยกันประดับตกแตง จํานวน 2 คัน เพ่ือใชในการแหเทียนเพ่ือ
รับบริจาคเงินจากหนวยงานตาง ๆ ดังนั้นควรจัดกิจกรรมที่ชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการอีก 
เพ่ือใหชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
 รอบท่ี 2 โครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 การวางแผน (Plan) คณะครูและบุคลากร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรวมกันกําหนดใหมีการประชุม  
ทุกวันที่ 20 ของเดือน เพ่ือพบปะพูดคุย และปรึกษาหารือในการดําเนินงานดานตาง ๆ 
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 การปฏิบัติ (Action) 
 1. ทีมแกนนําโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง จัดทําผาปา
นางฟา มีจุดมุงหมาย เพื่อระดมทุนทรัพยในการพัฒนางานวิชาการและงานบริหารอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
จัดกิจกรรมในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยโรงเรียน ชุมชน และเจาอาวาสวัดหนองตะครอง รวมมือกัน
จัดผาปานางฟา ไดเงินเพ่ือใชเปนรายไดสถานศึกษา จํานวน 72,399 บาท 
 การสังเกต (Observation) การจัดกิจกรรมผาปานางฟา กําหนดการ ดําเนินการ 
ในวันออกพรรษา โดยรวมพิธีตักบาตรเทโวของวัดหนองตะครอง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นั้น ไดรับ
ความรวมมือจากชุมชนเปนอยางมาก ทีมแกนนําไดจัดหานางฟาจากท่ีตาง ๆ มารวมกิจกรรมเพ่ือ
ระดมเงินบริจาคจากสถานที่ตาง ๆ และประสานผูนําทองถิ่นในการประชาสัมพันธกิจกรรมผาปา
นางฟาของโรงเรียน สงผลใหการดําเนินการไดรับงบประมาณเพ่ือใชเปนรายไดสถานศึกษาใชเปน
คาใชจายในการดําเนินโครงการทั้ง 5 โครงการ 
 การสะทอนผล (Reflection) ทีมแกนนําในการดําเนินงานโครงการความรวมมือ 
ในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครองทุกคน รูสึกพึงพอใจกับรายไดจากการทอดผาปานางฟา 
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ไดรวมกิจกรรมผาปานางฟา ทีมแกนนํามีความเห็นรวมกันวาเปน
กิจกรรมที่ดี ควรดําเนินการทุกป และการดําเนินการในปตอไปควรแบงรายไดใหวัดหนองตะครอง
ครึ่งหนึ่งใหโรงเรียนครึ่งหนึ่ง 
 ผลการดําเนินโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 ดานกระบวนการ  
 จากการดําเนินโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง พบวา 
ดําเนินการทั้งหมด  5 กิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม 3 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรมผาปานางฟา เปน
กิจกรรมที่นักเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการไดรับ
คัดเลือกใหเปนตัวแทนเทวดาหรือนางฟาของหองเรียน สวนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ก็ภูมิใจที่ไดมีสวนรวม
ในการเร่ียไรเงินบริจาค เพ่ือเปนเงินผาปานางฟาของหองเรียน 2) กิจกรรมแหเทียนพรรษาสมทบ
ทุนการศึกษา ทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  
ในการไดเปนเทวดาและนางฟาประจําตนเทียน และภาคภูมิใจที่ไดรําในขบวนแหเทียนพรรษาของ
โรงเรียน สวนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ภูมิใจที่ไดทําหนาที่เรี่ยไรเพ่ือนําเงินไปทําบุญถวายพระสงฆ และสวน
หนึ่งนํามาพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 3) กิจกรรมการเย่ียมบานนักเรียนโดยผูอํานวยการ
โรงเรียนและคณะครู สรางความศรัทธาใหกับผูปกครองและชุมชน สงผลใหไดรับความรวมมือในการ
ดําเนินโครงเปนอยางดี เนื่องจากผูปกครองและชุมชนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวม  
ในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 คณะครูและบุคลากร ไดรวมกันจัดทําคูมือขอบขายงานทั้ง 4 ฝาย ของสถานศึกษา ทําให
คณะครูและบุคลากร เขาใจบาทบาทหนาที่ การบริหารงาน 4 ฝาย ที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และคณะครูไดรวมกันจัดทําคูมือบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พรอมทั้งจัดการประชุม
ชี้แจงขอบขายงานและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ซึ่งประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาไดมอบหมายงานดานตาง ๆ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
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แบงงานกันรับผิดชอบตามความเหมาะสม นอกจากน้ีคณะครูและบุคลากร ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
การทํางานรวมกับชุมชนในกิจกรรมผาปานางฟา และแหเทียนพรรษาสมทบทุนการศึกษา นอกจากนี้
การที่คณะครูและบุคลากรไดไปเยี่ยมบานนักเรียน ทําใหทราบถึงสภาพความเปนอยูของนักเรียนและ
ปญหาในดานการเรียนรูของนักเรียน และยังเปนการสรางความศรัทธาของชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน  
วัดหนองตะครอง 
 ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และผูปกครองของนักเรียน ไดกันรวมคิด รวมกันทํา รวมกันประเมินผลการดําเนิน
โครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง และรวมกันประชาสัมพันธ เกี่ยวกับ
ความเปลี่ยนแปลงและความเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการรวมกันระดมทรัพยากรและจัดหารายได
สถานศึกษาเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
 ดานผลผลิตของโครงการ 
 นักเรียน การดําเนินโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครองครั้งนี้  
ทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมผาปานางฟา และกิจกรรมแหเทียนพรรษา ซึ่งสอดคลองกับ  
หลักการจัดการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ และเปนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากน้ียังเปน
การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหมีจิตสาธารณะ ซึ่งการเขารวมกิจกรรมดังกลา ว
ของนักเรียนสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคของโครงการภายในระยะเวลาที่จํากัด 
 สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และชุมชนในการดําเนินการจัดกิจกรรมผาปานางฟา และ
กิจกรรมแหเทียนพรรษา สงผลใหสถานศึกษาไดรับเงินรายไดจากการดําเนินกิจกรรม สําหรับใชเปน
งบประมาณในการดําเนินการโครงการตาง ๆ ตอไป 
 ดานผลกระทบ 
 นักเรียน การดําเนินโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง สงผลตอ
ความภาคภูมิใจ จากการมีสวนรวมในการจัดหารายไดสถานศึกษา และจากการเขารวมกิจกรรมผาปา
นางฟา และกิจกรรมแหเทียนพรรษา ทําใหนักเรียนไดเรียนรูนอกหองเรียน ไดรับประสบการณจาก
สถานการณจริง ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สงผลใหนักเรียนปรับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูวาการเรียนรูมิไดมีเฉพาะแตในหองเรียนเทานั้น  
 สถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองตะครองเปนโรงเรียนขนาดเล็ก การดําเนินการบริหาร
จัดการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ สงผลใหโรงเรียนมีสภาพเสื่อม
โทรม เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ดังนั้นการดําเนินโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน
วัดหนองตะครองในครั้งนี้ ทําใหโรงเรียนมีรายไดสถานศึกษาเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาโรงเรียน  
วัดหนองตะครอง   
 ชุมชน ผลจากการดําเนินโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
ครั้งนี้ ทําใหชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง นอกเหนือจากการเขารวมทํา
กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษาไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ซึ่งที่ผานมา
เพียงแคเขามารวมประชุมเทานั้น ดังนั้นการดําเนินโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน  
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วัดหนองตะครองคร้ังนี้ จึงมีสวนชวยกระตุนการมีสวนรวมของชุมชนตามบทบาทหนาที่ และตาม
ความสมัครใจ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนเปนอยางมาก  
 2. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
 ผลการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาดานการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดจัดกิจกรรม จํานวน 2 
รอบ รอบท่ี 1 ดําเนินการในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 และรอบที่ 2 
ดําเนินการในระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 ผลการดําเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานไดดังน้ี 
 รอบท่ี 1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 การวางแผน (Plan) คณะครูและบุคลากรแตละกลุมสาระ รวมกันประเมินองคประกอบ
ของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตะครองที่ใชอยูในปจจุบัน เพ่ือนําขอมูลมาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาดานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสูการจัดการเรียนการสอน 
การดําเนินการโครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย 1) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหนวยการเรียนรูรายวิชา 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) นิเทศการใชหลักสูตร 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรางเคร่ืองมือและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 6) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือ
วัดผลประเมินผล จัดทําเอกสารหลักฐาน รายงานการตัดสินผลการเรียน 
 การปฏิบัติ (Action) การดําเนินการในแตละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการคณะครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 
2558 เวลา 15.30 -16.30 น. ณ หองประชุมของโรงเรียนวัดหนองตะครอง รายละเอียดขั้นตอน 
การดําเนินการมีดังนี้ 
 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมกันจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่ 
อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ไดมีการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ ระหวางวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2558 เวลา 15.30 -16.30 น. ณ หองประชุมโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้ 
 คณะครูแตละกลุมสาระ ดําเนินการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และดําเนินการจัดทําหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ประกอบดวย 1) ชื่อ
วิชา 2) รหัสวิชา 3) คําอธิบายรายวิชา 4) โครงสรางรายวิชา มีการกําหนดสัดสวนน้ําหนักคะแนนแต
ละหนวยการเรียนรู 5) ชื่อหนวยการเรียนรูที่เชื่อมโยงสัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู 6) เวลาที่สอดคลองเหมาะสมกับสาระการเรียนรูและสามารถปฏิบัติไดจริง  7) กําหนด
เนื้อหาและทักษะที่สําคัญที่จะจัดการเรียนการสอนในแตละหนวยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  
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 กิจกรรมที่ 3 การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระหวางวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.30 -
16.30 น. ณ หองประชุมโรงเรียนวัดหนองตะครอง รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้ 
 คณะครูรวมกันจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยนําหนวยการเรียนรู
มาทําเปนแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  /
ตัวชี้วัด ศักยภาพของผูเรียน จุดประสงคการเรียนรู ที่สอดคลองและครอบคลุมสาระการเรียนรู และ
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ และเปนกิจกรรมที่สงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายการเรียนรูที่กําหนด และเนนการใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา โดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน โดยนําหนวย 
การเรียนรูมาทําเปนแผนการจัดการเรียนรู ขณะที่ครูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการน้ัน คณะครูได
ทดลองฝกเขียนแผนการจัดการเรียนรูคนละ 1 หนวยการเรียนรู หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการแลว 
คณะครูไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกสาระการเรียนรูและทุกชั้นที่จัดการเรียนการสอน สําหรับ
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูนั้น คณะครูนําความรูไดจากการอบรม มาออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนในแผนการจัดการเรียนรูอยางงาย โดยใชเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบ 
ผังมโนทัศน ประกอบดวย 1) หนวยการเรียนรู 2) เรื่อง 3) มาตรฐานการเรียนรู 4) ตัวชี้วัด 5) สาระ
การเรียนรู 6) กระบวนการจัดการเรียนรู 7) สื่อหรือแหลงเรียนรู 8) การวัดผลประเมินผล 
 กิจกรรมที่ 4 นิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินการโดย ผูวิจัย และหัวหนาฝาย
บริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดหนองตะครอง และศึกษานิเทศก ประจําเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหนองตากยา โดยนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการแลว คณะครูไดสรางและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือที่ใชใน
การวัดผลประเมินผล โดยดําเนินการตามแบบฝกการศึกษาดวยตนเองของนางนุดี รุงสวาง 
ศึกษานิเทศกดานการวัดผลประเมินผลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือวัดผลประเมินผล  จัดทําเอกสารหลักฐาน 
รายงานการตัดสินผลการเรียน โดยรวมกันกําหนดเกณฑการจบหลักสูตร และชวยกันออกแบบ
เอกสารหลักฐานในการรายงานผลการเรียนของโรงเรียนวัดหนองตะครอง เพ่ือใชแทนเอกสารที่จัดซื้อ
จากภาคเอกชนซ่ึงไมตอบสนองตอเกณฑการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน  
 การสังเกต (Observation) การดําเนินโครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
มีกิจกรรมที่ดําเนินการเปนไปตามแผนงานโครงการที่ไดวางแผนไวดังนี้ 

 การดําเนินการกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
ในการดําเนินการน้ัน พบวาเครือขายผูปกครองนักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็น ผูวิจัยจึงไดใช
คําถามในการสอบถามความตองการของผูปกครอง พบวาผูปกครองมีความตองการใหนักเรียนอาน
ออก เขียนได และมีทักษะพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  สวนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมแสดงความคิดเห็น และมอบหมายใหเปนหนาที่ของคณะครูในการจัดทํา
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
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 การดําเนินการกิจกรรมที่ 2 การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และดําเนินการจัดทําหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น การดําเนินการของครูคนละ 1 กลุมสาระการเรียนรู 
ไดแก 1) สาระการเรียนรูคณิตศาสตรดําเนินการวิเคราะห โดยครูที่จบการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร 
2) สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรดําเนินการวิเคราะห โดยครูที่จบการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 
3) สาระการเรียนรูภาษาไทยดําเนินการวิเคราะห โดยครูที่จบการศึกษาวิชาเอกประถมศึกษาแตมี
ประสบการณการสอนภาษาไทย เนื่องจากไมมีครูที่จบการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 4) สาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินการวิเคราะห โดยครูที่จบการศึกษาวิชาเอกประถมศึกษา 
แตมีประสบการณการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากไมมีครูที่จบการศึกษาวิชาเอก
สังคมศึกษา 5) สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดําเนินการวิเคราะหโดยครูที่จบ
การศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 6) สาระศิลปะ ดําเนินการวิเคราะหโดยครูที่จบการศึกษาวิชาเอก
ศิลปะ 7) สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ดําเนินการวิเคราะหโดยครูที่จบการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร
การกีฬา 8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดําเนินการวิเคราะหโดยครูที่จบการศึกษาวิชาเอกศิลปะ แต
มีประสบการณการสอนวิชางานบานและเทคโนโลยี  
 หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแลว คณะครูไดดําเนินการวิเคราะหหลักสูตรรวมกัน โดย
ใชเวลาหลังเลิกเรียน เนื่องจากครูแตละทานสอนประจําชั้น เมื่อตองวิเคราะหหลักสูตรตลอดชวงชั้น 
จึงเปนเรื่องยากมาก ในขณะดําเนินการคณะครูจะสอบถามครูที่สอนประจําชั้นตาง ๆ การวิเคราะห
หลักสูตรนั้นใชวิธีการเขียน โดยทําความเขาใจหลักสูตรแตละชั้น สงผลใหคณะครูมีความรูความเขาใจ
ในสาระรายวิชาตลอดชวงช้ัน  
 การดําเนินการกิจกรรมท่ี 3 การนําหลักสูตรไปการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูนั้น เปนเร่ืองใหมสําหรับครู เนื่องจากที่
ผานมาครูจะใชแผนสําเร็จรูปสงผูบริหาร  แตไมไดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน เมื่อนํารูปแบบ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบผังมโนทัศนมาใช ทําใหครูใชเวลาในการเตรียมการสอน และ
วางแผนการจัดการเรียนรูอยางงายและรวดเร็ว ไมสรางภาระใหกับครู  
 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินการโดย ผูวิจัย และหัวหนาฝาย
บริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดหนองตะครอง และศึกษานิเทศกประจําเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหนองตากยา โดยนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง พบวาครูไดนําหลักสูตรสถานศึกษามาออกแบบ
ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 การดําเนินการกิจกรรมท่ี 5 คณะครูมีความรูความเขาใจในการสรางและหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล โดยดําเนินการทดลองสรางและหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1  
 การดําเนินการกิจกรรมท่ี 6 หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือวัดผลประเมินผล 
จัดทําเอกสารหลักฐาน รายงานการตัดสินผลการเรียน โดยรวมกันกําหนดเกณฑการจบหลักสูตร และ
ชวยกันออกแบบเอกสารหลักฐานในการรายงานผลการเรียนของโรงเรียนวัดหนองตะครองสงโรงพิมพ 
เพ่ือจัดพิมพเอกสาร ปพ.5 และ ปพ.6 เปนของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
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 การสะทอนผล (Reflection)  
 หลังจากการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

พบวาโครงสรางรายวิชา บางหนวยการเรียนรูยังไมเหมาะสม บางหนวยการเรียนรูกําหนดระยะเวลา
ในการจัดการเรียนรูมากเกินไป บางหนวยการเรียนรูกําหนดระยะเวลาในการจัดการเรียนรูนอยเกินไป 
จึงควรมีการทบทวนปรับปรุงโครงสรางรายวิชา และหนวยการเรียนรูใหม 
 การดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบผังมโนทัศนนั้น ถึงแมจะทําใหครูได
เตรียมการสอน และวางแผนการจัดการเรียนรูอยางงายและรวดเร็ว ไมสรางภาระใหกับครู แตรูปแบบ
ของแผนการจัดการเรียนรูยังไมสมบูรณ ยังไมเปนที่ยอมรับ ของคณะผูประเมินจากภายนอก
สถานศึกษา จึงควรปรับรูปแบบแผนการสอน โดยใชรูปแบบที่สํานักงานเขตพ้ืนที่กําหนด  
 ควรดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ปลายภาคเรียนที่ 2 เพื่อเก็บไวเปนคลังเครื่องมือวัดผลประเมินผลของโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
 ควรนําเอกสารหลักฐานในการรายงานผลการเรียนของโรงเรียนวัดหนองตะครอง มาใชใน
การบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายชั่วโมง เพ่ือบันทึกผลตามสภาพจริงอยางถูกตอง และ
เปนปจจุบัน 
 รอบท่ี 2 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 การวางแผน (Plan)  
 คณะครูและบุคลากรแตละกลุมสาระการเรียนรู ประชุมรวมกันวางแผนดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร หลังจากท่ีนําหลักสูตรไปทดลองใช 1 ภาคเรียน 
 การปฏิบัติ (Action)  
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสรางรายวิชา โดยดําเนินการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสรางรายวิชาในแตละกลุมสาระการเรียนรูใหม ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 
เวลา 15.30 -16.30 น. ณ หองประชุมโรงเรียนวัดหนองตะครอง รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ
มีดังนี ้
 คณะครูแตละกลุมสาระการเรียนรู ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางรายวิชา โดยการปรับ
เวลาใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสาระการเรียนรูและสามารถปฏิบัติไดจริง  
 กิจกรรมท่ี 2 การนําหลักสูตรสูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดมี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 15.30 -16.30 น. ณ หองประชุมโรงเรียน
วัดหนองตะครอง รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้ 
 คณะครูรวมกันจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย ไดจัดทําแผน 
การจัดการเรียนรูแบบผังมโนทัศนเหมือนครั้งแรกเพราะสะดวกและจัดทําไดอยางรวดเร็วเพราะครู 1 
ทานรับผิดชอบสอนนักเรียนหลายชั้นจึงไมสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูเต็มรูปแบบไดครบทุก
ชั้นเรียน คณะครูแตละวิชาจึงทดลองจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 กําหนด คนละ 1 แผน  
 กิจกรรมที่ 3 นิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินการโดย ผูวิจัย และหัวหนาฝาย
บริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดหนองตะครอง และศึกษานิเทศก ประจําเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหนองตากยา โดยนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
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 การสังเกต (Observation) การดําเนินโครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
มีกิจกรรมที่ดําเนินการเปนไปตามแผนงานโครงการที่ไดวางแผนไวดังนี้ 

 การดําเนินการกิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทําโครงสรางรายวิชา พบวาครู
แตละกลุมสาระ มีความรูความเขาใจและดําเนินการปรับปรุงโครงสรางรายวิชา โดยการปรับเวลาใหมี
ความสอดคลองเหมาะสมกับสาระการเรียนรูและสามารถปฏิบัติไดจริง  
 การดําเนินการกิจกรรมที่ 2 การนําหลักสูตรสูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ พบวาคณะครูรวมกันจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยยังจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูแบบผังมโนทัศนเหมือนครั้งแรก โดยคณะครูแตละวิชาทดลองจัดทําแผน  
การจัดการเรียนรูตามรูปแบบท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กําหนด 
คนละ 1 แผน  
 การดําเนินการกิจกรรมที่ 3 นิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินการโดย ผูวิจัย และ
หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดหนองตะครอง และศึกษานิเทศก ประจําเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหนองตากยา ครั้งที่ 2 ประจําภาคเรียนที่ 2  

การสะทอนผล (Reflection)  
หลังจากการนําหลักสูตรสถานศึกษาสูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

พบวาการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด การดําเนินการจัดทําแผน 
การจัดการเรียนรูแบบผังมโนทัศนนั้น รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูยังไมสมบูรณ ยังไมเปนที่
ยอมรับของคณะผูประเมินจากภายนอกสถานศึกษา คณะครูจึงนําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําเปน
แบบผังมโนทัศนที่ทดลองสอนแลว มาปรับปรุงรูปแบบใหเปนแผนการสอนที่สมบูรณ ตามรูปแบบที่
สํานักงานเขตพ้ืนที่กําหนด โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูคนละ 1 รายวิชา 
 ผลการดําเนินโครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.1 ดานกระบวนการ 
 ผลจากการดําเนินโครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ไดรับความรวมมือเปนอยางดี
จากคณะครู โดยมีศึกษานิเทศกเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําในการดําเนินการ ทําใหคณะครู  มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหและการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบวาแตละกลุมสาระการเรียนรูมีกี่สาระ  
แตละสาระมีมาตรฐานอะไรบาง และในแตละมาตรฐาน มีตัวชี้วัดอะไรบาง 2) การถอดความจาก
คําอธิบายรายวิชาไปจัดทําโครงสรางรายวิชา 3) การถอดโครงสรางรายวิชาเปนแผนหนวยการเรียนรู 
4) การถอดหนวยการเรียนรูมาจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู 5) การสรางเคร่ืองมือและหา
ประสิทธิภาพเครื่องมือวัดผลประเมินผล  
 2.2 ดานผลผลิตของโครงการ 
 ครู การดําเนินโครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ในคร้ังนี้ ทําใหคณะครูนํา
หลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถแกปญหา 
การสอนไมทันเหมือนการสอนตามแบบเรียน โดยศึกษาวิเคราะหตัวชี้วัดของหลักสูตร  แลวจึง
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
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 นักเรียน จากการนําหลักสูตรสถานศึกษา สูการสรางคุณภาพผูเรียน สงผลใหนักเรียนเกิด
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้ 1) เกิดความรูตรงตัวชี้วัดของหลักสูตร 2) เกิดความรู ความคิด 
ทักษะ คุณธรรม คานิยมที่พึงประสงค 3) เกิดสมรรถนะที่สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค และ 
4) เกิดชิ้นงาน / ผลงาน และโครงงานตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ทุกชั้นเรียน 
 สถานศึกษา การดําเนินการโครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา คร้ังนี้ สงผลให
โรงเรียนวัดหนองตะครอง มีหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  
ที่ตอบสนองตอแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ดานผลกระทบ 

 ครู เกิดความตะหนักและเห็นความสําคัญของการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัด 
การเรียนรู การวัดและประเมินผล ในทุกสาระการเรียนรู  
 นักเรียน มีความต่ืนตัวตอการเรียนรู ผานกระบวนการคิด และวิธีเรียนรูแบบตาง ๆ ตามท่ี
หลักสูตรกําหนด  
 3. โครงการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 
 ผลจากการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวยกิจกรรมและผลการดําเนินงาน 4 กิจกรรม คือ 1) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 3) ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) การนิเทศการเรียนการสอน ซึ่งไดจัดกิจกรรมจํานวน 2 
รอบ รอบท่ี 1 ในระหวางวันที่ 2 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 สามารถสรุปการดําเนินงาน 
ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 รอบท่ี 1 โครงการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 
 การวางแผน (Plane) ทีมแกนนําโครงการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ประกอบดวย 
นายสรชัย จันทรที นางสาวนุจิรา ปนแกว นายภควัต ปทุมแกว และมีสมาชิกโครงการ จํานวน 6 คน 
ประกอบดวย นายกิตติกร เบานาค นายขวัญชัย ทับทิมใส นายสมศักดิ์ อุปแกว นางกมลทิพย แกว
เขียว นางอรสา สูตะบุตร นายนวพล ศิลาแลง ไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัด  
การเรียนการสอน BBL และรวมกันวางแผน / กําหนดกิจกรรม เพื่อปรับเปล่ียนวิธีการสอนของครูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูของนักเรียนเพื่อใหสอดคลองกับหลักการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
 การปฏิบัติ (Action)  
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยไดจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุมโรงเรียนวัดหนองตะครอง ดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้
 1) ผูวิจัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูและบุคลากร เร่ืองการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยแจกเอกสารแนวทางการดําเนินการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่นําเสนอไว
ในบทที่ 2 ใหคณะครูไดศึกษา  



 
156 

 2) คณะครูนําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ 
แนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 กิจกรรมท่ี 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดดําเนินการตามข้ันตอน
ดังตอไปน้ี 
 1. คณะครูไดรวมวางแผนการจัดการชั้นเรียน ตารางเรียน ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมอบหมายการจัดการเรียนการสอนตามวิชาเอก หรือความถนัด ดังนี้ 
  1.1 ปรับเปลี่ยนชั้นเรียน โดยจัดชั้นเรียน นักเรียน 1 ชั้น ตอ 1 และจัดครูเขาสอนตาม
วิชาเอก ใน 5 รายวิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนาธรรม ภาษาอังกฤษ  
  1.2 รายวิชา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการเรียน
การสอนแบบควบชั้นเรียน ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 4 และชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 - 6 
  1.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดการเรียนการสอนแบบเปนชวงชั้น ไดแก ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  
 2. คณะครูรวมกันกําหนดตารางกิจกรรมประจําวัน ที่สงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํานโยบายจากตนสังกัดสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับนักเรียน ขับเคล่ือนไปพรอมกันทั้งโรงเรียน ดังนี้ 
 เวลา 7.30 น. ทําความสะอาดเขตรับผิดชอบ 
 เวลา 8.00 น. เขาแถวเคารพธงชาติ  
 เวลา 8.10 น. เดินพาเหรดเขาแยกเขาชั้นเรียน 
 เวลา 8.15 น. นั่งสมาธิ กอนเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 เวลา 8.30 น. เริ่มเรียนตามตารางเรียน 
 เวลา 12.30 น. พี่สอนนองอานหนังสือ ดังนี้ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 เวลา 13.00 น. แยกเขาชั้นเรียน และเริ่มเรียนตามตารางเรียน 
 เวลา 15.00 น. นักเรียนรวมกลุมการจัดทําโครงงานตามความสนใจ โดยมีคณะครูรวมกัน 
สอนเปนทีม มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา เมื่อนักเรียนสงสัยอะไร ก็ปรึกษาครู ตามประเด็นที่ตองการ 
เชน การเขียนความสําคัญหรือความเปนมาของโครงการโดยการขอคําแนะนําจากครูภาษาไทย จะทํา
โครงงานสิ่งประดิษฐอาจจะปรึกษาครูวิทยาศาสตร เมื่อตองการวิเคราะหขอมูลปรึกษาครูคณิตศาสตร 
เมื่อตองการนําเสนอผลงานก็ปรึกษาครูคอมพิวเตอร และครูศิลปะ 
 3. คณะครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู และบันทึกผลหลังการจัด 
การเรียนการสอนทุกครั้ง  
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 ทั้งนี้กอนการสอนแตละครั้ง ครูทุกคนตองจัดกิจกรรมอุนเครื่อง (Warm-up) เพ่ือใหสมอง
ตื่นตัวเตรียมพรอมที่จะเรียนรูวิชาตอไป มี 3 วิธีใหครูผูสอนเลือกตามความถนัด ไดแก 1. Brain 
Exercise 2. การเคล่ือนไหวเปนจังหวะ (Rhythm) 3.ยืดเสนยืดสาย (Stretching)  
 กิจกรรมที่ 3 คณะครูประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูในชั่วโมง
สุดทายของวันศุกรสุดสัปดาหของแตละสัปดาห (AAR) นําเสนอวิธีการจัดกิจกรรมที่ประสบ
ความสําเร็จ นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู รวมท้ังปญหาที่พบในการจัดการเรียนรู เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดดําเนินการนิเทศ 
การสอนโดยผูวิจัยและหัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ โดยนิเทศสัปดาหละ 1 ครั้ง 
 การสังเกต (Obseration)  
 เมื่อคณะครูไดรับเอกสารแนวทางการดําเนินการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่
นําเสนอไวในบทที่ 2 เพ่ือนําไปศึกษา และปรับกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูใหนาสนใจ 
และสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จากนั้นไดนําแผนการจัดการ
เรียนรูมาทดลองสอน นักเรียนใหความสนใจในการเรียนเปนอยางมาก  
 สําหรับการปรับเปลี่ยนชั้นเรียน แยกชั้นเรียนตามรายชั้น จัดครูเขาสอนตามวิชาเอก ใน 5 
รายวิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ สงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาในดานการเรียนรูในรายวิชาหลัก ไดแก วิชาภาษาไทย 
วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่ง
แตกตางจากการจัดชั้นเรียนแบบเดิมที่ ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น โดยชั้น
ประถมศึกษาปที ่1 - 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 สงผลใหนักเรียนได
เรียนรูตามตัวชี้วัดชั้นเรียนของตนเอง อีกทั้งเม่ือนักเรียนแตละชั้นมีจํานวนนอย  ครูสามารถสอน
นักเรียนเปนรายบุคคลตามความสามารถของนักเรียน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง 
 สวนการจัดการเรียนรูรายวิชา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จัดการเรียนการสอนแบบควบชั้นเรียน ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 4 
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 นั้น สงผลใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ในลักษณะเปนกลุม แตการเรียน
วิชาพลศึกษา ไมสามารถจัดเปนทีม เพ่ือจําลองการแขงขันได เน่ืองจากนักเรียนมีจํานวนนอยถึงแมจะ
รวม 2 ชั้นเรียนแลวก็ตาม 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวยกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
แนะแนว และกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยจัดการชั้นเรียนแบบเปนชวงชั้น แบงเปน 2 
ชวงชั้น ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 สามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสทิธิภาพ 
 การกําหนดตารางกิจกรรมประจําวัน ที่สงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยนํานโยบายจากตนสังกัดสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน 
ขับเคล่ือนไปพรอมกันทั้งโรงเรียน สามารถสงเสริมทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดี  
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 การจัดการเรียนการสอนแบบเปนทีม ในการจัดประสบการณดานการทําโครงงานตาม
ความสนใจ ของนักเรียน ในชวงแรกนักเรียนยังไมเขาใจ และไมใหความสนใจ เพราะเคยชินกับการท่ี
ครูเปนผูกําหนดวาจะเรียนรูอะไร ครูผูสอนวิทยาศาสตรจึงกําหนดโครงงานส่ิงประดิษฐเครื่องรอนให
นักเรียนไดทดลองทําโครงงาน สวนครูทานอ่ืน ๆ เปนผูชวยในการใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
รูปเลมโครงการ และการนําเสนอโครงการอยางนาสนใจ โครงงานเครื่องรอนนับเปนโครงงานแรก
ไดรับความสนใจจากนักเรียนชายเปนอยางมากในการลงมือปฏิบัติประดิษฐเครื่องรอน สวนนักเรียน
หญิงชวยจัดทํารูปเลม และเตรียมการนําเสนอ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ีครูไดแบง
นักเรียนเปน 2 ชวงชั้น ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 จัดทําเครื่องรอนกระดาษ ชวงชั้นที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จัดทําเครื่องรอนจากโฟมและไมบัลซา 
 การจัดกิจกรรมอุนเครื่อง (Warm-up) เพ่ือใหสมองตื่นตัวเตรียมพรอมที่จะเรียนรูวิชา
ตอไป มี 3 วิธีใหครูผูสอนเลือกตามความถนัด ไดแก 1. Brain Exercise 2. การเคลื่อนไหวเปนจังหวะ 
(Rhythm) 3.ยืดเสนยืดสาย (Stretching) พบวานักเรียนสนุกสนานและใหความสนใจมาก ในชวงแรก 
แตเมื่อครูผูสอนบางทานทํากิจกรรมซ้ํา ๆ เชนใชเพลงเดิม ๆ ใชทาทางประกอบเดิม ๆ เด็กจะเร่ิมเบื่อ
ไมตื่นเตน  
 จากการท่ีคณะครูไดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูในชั่วโมง
สุดทายของวันศุกรสุดสัปดาหของแตละสัปดาห (After Action Review : AAR) นําเสนอวิธีการจัด
กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู รวมทั้งปญหาที่พบในการจัด  
การเรียนรู เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดกัน สงผลใหครูไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
นําไปสูการพัฒนา 
 การนิเทศการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดดําเนินการนิเทศการสอนโดย ผูวิจัย
และหัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ โดยนิเทศสัปดาหละ 1 ครั้ง พบวาคณะครูไดจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเนนการปฏิบัติ ใชเทคนิคการสอนแบบ Active learning และใชสื่อประกอบการสอน นักเรียน 
มีความสุขสนุกสนานในการเรียน  
 การสะทอนผล (Reflection) 

การปรับเปล่ียนชั้นเรียน เปนแบบชวงชั้นเพ่ือใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูรายวิชา ศิลปะ 
สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือใหจํานวนนักเรียนมีจํานวนมากพอสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน จึงควรปรับการจัดชั้นเรียนแบบควบชั้นเรียน 2 หองเรียน เปนแบบชวงชั้น 
ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
 การจัดกิจกรรมอุนเครื่อง (Warm-up) เพ่ือใหสมองตื่นตัวเตรียมพรอมที่จะเรียนรูวิชา
ตอไป มี 3 วิธีใหครูผูสอนเลือกตามความถนัด ไดแก 1. Brain Exercise 2. การเคลื่อนไหวเปนจังหวะ 
(Rhythm) 3.ยืดเสนยืดสาย (Stretching) เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ควรติดตั้งทีวี เพ่ือใหครูเปด
กิจกรรมใหม ๆ ใหนักเรียนทําตาม เพราะครูอายุมาก การเรียนรูและฝกทักษะทาทางตาง ๆ จะชากวา
นักเรียน หากเปดทีวีใหนักเรียนทําตามจะสามารถเปล่ียนเพลงเปลี่ยนทาทางประกอบเพลงไดบอยครั้ง  
 รอบท่ี 2 โครงการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 
 การวางแผน (Plan) 
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 คณะครูรวมกันปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ปรับแผนการจัดชั้นเรียน และตารางเรียน 
และปรับปรุงกิจกรรมประจําวันตามความสนใจของนักเรียน 
 การปฏิบัติ (Action) 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในระหวางวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2558 ณ หองประชุมโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
คณะครูนําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางการจัด 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 กิจกรรมท่ี 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดดําเนินการตามข้ันตอน
ดังตอไปน้ี 

1) คณะครูไดรวมปรับแผนการจัดการชั้นเรียน ตารางเรียน ที่เอ้ือตอการจัดการเรียน  
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมอบหมายการจัดการเรียนการสอนตามวิชาเอก หรือความถนัด 
โดยปรับตารางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนแบบควบชั้นเรียน ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 - 6  
 2) คณะครูรวมกันปรับตารางกิจกรรมประจําวัน ที่สงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยนํานโยบายจากตนสังกัดสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
นักเรียน ขับเคล่ือนไปพรอมกันทั้งโรงเรียน ดังนี้ 
 เวลา 7.30 น. ทําความสะอาดเขตรับผิดชอบ 
 เวลา 7.50 น. กระตุนพัฒนาการรางกาย ดวยการเคลื่อนไหวหรือเลนสนาม BBL  
 เวลา 8.00 น. เขาแถวเคารพธงชาติ  
 เวลา 8.10 น. เดินพาเหรดไปท่ีลานธรรม 
 เวลา 8.15 น. กราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ สวดมนต สมาทานศีล 5 และนั่งสมาธิ 
 เวลา 8.30 น. แยกเขาชั้นเรียน และเริ่มเรียนตามตารางเรียน 
 เวลา 12.30 น. เลานิทานใหนองฟง โดยนักเรียนชั้น ป.4-6 
 เวลา 13.00 น. แยกเขาชั้นเรียน และเริ่มเรียนตามตารางเรียน 
 เวลา 15.00 น. นักเรียนรวมกลุมการจัดทําโครงงานตามความสนใจ  
 โดยมีคณะครูรวมกันสอนเปนทีม มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา เมื่อนักเรียนสงสัยอะไร  
ก็ปรึกษาครู ตามประเด็นที่ตองการ เชน ครูที่สอนวิชาภาษาไทยทําหนาที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
ในการเขียนความเปนมาและความสําคัญของโครงการ ครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตรทําหนาที่ให
คําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการในการทําโครงงานสิ่งประดิษฐ ครูที่สอนวิชา
คณิตศาสตรทําหนาที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการวิเคราะหขอมูล ครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอรทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการนําเสนอผลงาน  และครูที่สอนวิชาศิลปะทําหนาที่ให
คําปรึกษาและคําแนะนําในการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน 
 3) คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู และบันทึกผลหลัง 
การจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง  



 
160 

 ทั้งนี้กอนการสอนแตละครั้ง ครูทุกทานตองจัดกิจกรรมอุนเครื่อง (Warm-up) เพ่ือให
สมองตื่นตัวเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูวิชาตอไป มี 3 วิธีใหครูผูสอนเลือกตามความถนัด ไดแก 1. Brain 
Exercise 2. การเคล่ือนไหวเปนจังหวะ (Rhythm) 3.ยืดเสนยืดสาย (Stretching) โดยใชโนตบุคเชื่อม
ตอกับโทรทัศนเพ่ือใหนักเรียนทําตามคลิปวีดีโอที่คุณครูจัดเตรียมมา ในกรณีที่ครูบางทานไมพรอมที่
จะสาธิตใหนักเรียนดู  
 4) คณะครูประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในชั่วโมงสุดทายของวันศุกรสุดสัปดาหของแตละสัปดาห (After Action Review : AAR)
นําเสนอวิธีการจัดกิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จ นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู รวมทั้งปญหาที่
พบในการจัดการเรียนรู เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดกัน 
 กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดดําเนินการนิเทศการ
สอนโดย ผูวิจัยและหัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ โดยนิเทศสัปดาหละ 1 ครั้ง 
 การสังเกต (Obseration)  
 การปรับแผนการจัดการชั้นเรียน ตารางเรียน ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และมอบหมายการจัดการเรียนการสอนตามวิชาเอก หรือความถนัด โดยปรับตาราง
การจัดชั้นเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนแบบควบชั้นเรียน ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลายเหมือนโรงเรียนที่มี
จํานวนนักเรียนมาก เชนวิชาพลศึกษาสามารถสอนนักเรียนเลนกีฬาเปนทีมได นอกจากนี้ยังชวยลด
ชั่วโมงสอนของครูทําใหครูมีเวลาเตรียมการสอนมากขึ้น 
 การปรับตารางกิจกรรมประจําวัน ที่สงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
นํานโยบายจากตนสังกัดสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน โดย 
ขับเคล่ือนไปพรอมกันทั้งโรงเรียน สงผลใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพและดําเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 เมื่อครูนําโนตบุคเชื่อมตอกับโทรทัศนเพ่ือเปดคลิปวีดีโอสาธิตกิจกรรมอุนเครื่องใหนักเรียน
ดู กอนการสอนแตละคร้ัง เพ่ือใหสมองตื่นตัวเตรียมพรอมที่จะเรียนรู ในวิชาตอไป ทั้ง 3 วิธี ไดแก  
1. Brain Exercise 2. การเคล่ือนไหวเปนจังหวะ (Rhythm) 3. ยืดเสนยืดสาย (Stretching) สงผลให
นักเรียนไมเบื่อ เพราะสามารถเปล่ียนกิจกรรมไดอยางหลากหลาย 
 คณะครูประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูในชั่วโมงสุดทายของ  
วันศุกรสุดสัปดาหของแตละสัปดาห (AAR) นําเสนอวิธีการจัดกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ นักเรียน
เกิดความสนใจในการเรียนรู เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดกัน โดยไมพูดถึงพฤติกรรมเชิงลบหรือปญหาที่
เกิดข้ึน 
 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดดําเนินการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยผูวิจัยและหัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ โดยนิเทศสัปดาหละ 1 
ครั้ง เพ่ือเย่ียมชั้นเรียน ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การสะทอนผล (Reflection) 
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 นักเรียนมีความกระตือรือรน ตั้งใจเรียน และมีความสุขสนุกสนานในการเรียน สวนคณะครู
มีขอเสนอแนะในเร่ืองของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการผลิตสื่อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
 ผลการดําเนินโครงการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน  
 ดานกระบวนการ 
 ในการดําเนินการโครงการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน มีการประชุมวางแผนรวมกัน
ระหวางคณะครู โดยมีการกํากับติดตามและการประเมินตรวจสอบ การดําเนินการอยางเปนระบบ  
ประกอบดวยกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 2) บริหารจัดการชั้นเรียน 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 4) การนิเทศการเรียนการสอน ซึ่งใน
การดําเนินการไดรับความรวมมือจากคณะครูเปนอยางดี ทั้งนี้ในการดําเนินโครงการไดใหอิสระ  
คณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คณะครูรวมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้สังเกตไดจาก 
การใหความรวมมือในการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ สื่อประกอบการเรียนการสอน และการเขา
รวมกิจกรรม AAR ทุกวันศุกรในแตละสัปดาห 
 ดานผลผลิตของโครงการ 
 นักเรียน ไดเรียนรูผานกระบวนการคิด และวิธีการเรียนรูแบบตาง ๆ ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ การเรียนรูผานกระบวนการปฏิบัติ นักเรียนเกิดความรู และสรางความรูในมิติตาง ๆ ตรงตาม
ตัวชี้วัด 
 ครู มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถ 
จัดกิจกรรมเรียนรูในทุกรายวิชา มีความกระตือรือรนในการเตรียมการสอน เตรียมสื่อประกอบ  
การเรียนการสอน เตรียมวัสดุอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจากการปรับ  
ชั้นเรียนตารางเรียน สงผลใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ แทนการสอนโดย
ยึดครูเปนศูนยกลาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานผลกระทบ 

 นักเรียน มีความตื่นตัวตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งใจเรียน มีความสุข 
และสนุกสนานกับการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระ และตองการใหมี 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความพึงพอใจตอการปรับชั้นเรียน  
ที่สอดคลองกับธรรมชาติของแตละรายวิชา และเพ่ือแกปญหาครูไมครบชั้น และจํานวนนักเรียนตอ
หองมีปริมาณนอย เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในบางรายวิชา 
เชน พลศึกษา เมื่อปรับชั้นเรียนใหเรียนรวมเปนชวงชั้นในรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา เพ่ือใหนักเรียน
สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติการเลนกีฬาเปนทีมได  
 ครูตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน การทํางานเปนทีม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 สถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองตะครองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทุก ๆ ดาน 
โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน สงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลการประกวดแขงขัน และที่
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สําคัญคือโรงเรียนวัดหนองตะครองไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. รอบ 3 และไดรับการยอมรับจากผูปกครอง ชุมชน และ
จากทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ไดรับความไววางใจจาก
หนวยงานตนสังกัด  
 4. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 ผลการกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือ
จัดทําและปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนา
สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู การดําเนินการประกอบดวยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1) การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน 2) ศึกษาดูงาน 3) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู ซึ่งการดําเนินงาน 2 
รอบ คือ รอบท่ี 1 ดําเนินการในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 รอบท่ี 2 
ดําเนินการในระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 สามารถสรุปรายละเอียด 
การดําเนินงานไดดังตอไปน้ี 
 รอบท่ี 1 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 การวางแผน (Plan) 
 ทีมแกนนํา ประกอบดวย นายสรชัย จันทรที นายชาญณรงค ปรีชานุมาศ นายอํามรินทร 
อวมเครือ นายประสาน ปลื้มจิตร และมีสมาชิกโครงการ จํานวน 14 คน รับชมวีดีทัศนกรณีตัวอยาง 
การพลิกโฉมโรงเรียนภายใน 1 ป และรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาแหลง
เรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 

การปฏิบัติ (Action) 
 กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
รวมกันวางแผน ในวันที ่20 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
 กิจกรรมท่ี 2 การศึกษาดูงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือเสริมสรางโลกทัศนใหกับผูรวมวิจัยและเพ่ือ
สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหแกผูวิจัยและผูรวมวิจัยในการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนปากคลองกุม ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลามา  
เหตุผลที่เลือกไปศึกษาดูงานเพราะ 1) เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการปฏิบัติที่ เปนเลิศในดาน 
การจัดการเรียนการสอน Brain-based Learning ในการพัฒนาสมองเพ่ือการเรียนรู โดยศึกษาดูงาน
เก่ียวกับแนวทางการออกแบบกระบวนการเรียนรู การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบริหาร
จัดการ การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรู สื่อการเรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) และศึกษา
ดูงานโรงเรียนวัดสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนขนาดกลางแบบบูรณาการ  
(E–Learning และ BBL) รร.วัดสวนแตง (การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม) สําหรับวิธีการศึกษาดูงาน
ครั้งนี้ เปนการฟงบรรยายจากผูบริหารโรงเรียน การสอบถามและการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู 
เยี่ยมชมหองเรียน และหองปฏิบัติการพิเศษ ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน 
 กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระหวางวันที่ 21 มิถุนายน ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งในแตละกิจกรรมจะมีสมาชิกในโครงการกลุมที่ 4 เปนผูรับผิดชอบหลัก 
โดยใชงบประมาณเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโครงการท่ี 1 สวนในดานแรงงานไดรับ
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ความรวมมือจาก สมาชิกกลุมที่ 4 สละเวลามารวมกันดําเนินการในวันเสารทุกสัปดาห รายละเอียด
การดําเนินการปรับปรุงพัฒนา มีดังนี้ 
 ปรับปรุงสนามเด็กเลน ที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ไมสามารถซอมแซมได มาดัดแปลงให
เปนสนาม BBL จํานวน 8 ฐาน ดังนี้  
 ปรับปรุงสนามกีฬา ดังนี้ 
 สนามเปตอง ปรับพื้นเทหินคลุกฝุนทับ จํานวน 2 สนาม จัดทําอาณาเขตขอบสนาม 
 สนามวอลเลยบอล ปรับปรุงพ้ืนที่เปนหลุมกอใหเกิดอันตรายแกนักกีฬา เทพ้ืนปูนทับ 
พ้ืนเดิม และปรับจนพื้นใหเสมอ ชวยกันทาสีเสนสนาม  
 สนามตะกรอ ปรับปรุงพ้ืนที่เปนหลุมกอใหเกิดอันตรายแกนักกีฬา เทพ้ืนปูนทับพ้ืนเดิม 
และปรับจนพื้นใหเสมอ ชวยกันตีเสนสนาม 
 สนามฟุตบอล ชวยกันตัดหญา และปรับพื้นสนามฟุตบอล ซอมแซมประตูฟุตบอล  
 ปรับปรุงหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต ดังนี้ 
 จัดหมวดหมูหนังสือแบบดิวอ้ี เพ่ือสรางประสบการณ พ้ืนฐานในการใชหองสมุดใหแก
นักเรียน เพ่ือใชในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

จัดสถานที่นั่งอานหนังสือใหสวยงามนาใชบริการ 
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
จัดทํามุม ICT สําหรับบริการสืบคนหาขอมูล 
จัดมุมบันเทิงสําหรับนักเรียนในการรับชมสารคดีตาง ๆ จากทีวี โดยรับฟงเสียงจากหูฟง  
ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จัดทําหองวิทยาศาสตร จัดหาอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร และปรับปรุงหองเรียน

ใหเอ้ือตอการทดลองทางวิทยาศาสตร 
จัดทําลานธรรม ใตรมไม เพ่ือใชสําหรับดําเนินกิจกรรมวิถีพุทธ ไดแก สวดมนต นั่งสมาธิ 

และใชในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมกันปรับพ้ืนที่ และนําแผนปูนสําเร็จมาวางสําหรับนั่งทํา
กิจกรรม จัดทําฐานสําหรับประดิษฐฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน ปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือตกแตง
สถานที่ใหสวยงามรมรื่น สงบรมเย็น  

ปรับปรุงโรงอาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงสถานท่ีประกอบอาหาร โตะสําหรับ
นั่งรับประทานอาหาร สถานที่ลางภาชนะ 

จัดทําหองพยาบาล แยกเตียงผูปวยชาย และผูปวยหญิง จัดหายาไวสําหรับบริการนักเรียน
ที่ปวย  

จัดทําแหลงเรียนรูตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง ดังนี้ 
จัดทําโรงเพาะเห็ดนางฟา ขนาด 4 X 8 เมตร มุงหลังคาและฝาผนังดวยหญาคา ใชไมยูคา

และไมไผในหมูบานทําโครงสราง และชั้นวางกอนเห็ดนางฟา 
จัดทําแปลงผักสวนครัว เพ่ือนํามาใชประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันสําหรับ

นักเรียน 
รวมกันทํารั้วกั้นอาณาเขตระหวางโรงเรียนกับไรออยของชุมชน โดยรวมกันปลูกไผกิมซุง 

เพ่ือความรมรื่น และนําหนอไมมาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวัน 



 
164 

 จัดทําหองสหกรณโรงเรียนวัดหนองตะครอง เพ่ือดําเนินกิจการสหกรณรานคาของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง โดยชุมชน ผูปกครอง นักเรียน และคณะครูรวมกันซื้อหุน เพ่ือระดมทุนมา
ใชในการดําเนินการ โดยจําหนายสินคาในราคาถูกกวาทองตลาด และมีปนผลใหกับสมาชิกเมื่อสิ้นป 

ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 
ปรับปรุงหองสวมและสรางสุขนิสัยการใชสวมใหกับนักเรียน โดยปูพ้ืนหองน้ําและผนัง

หองน้ําดวยกระเบื้องเซรามิค ติดฝกบัวอาบนํ้า ฝกบัวชําระ และเปล่ียนโถสวมเปนแบบนั่งราบ และ 
มีที่กดน้ําอัตโนมัติ ดานหนาหองน้ํา มีที่กดสบูเหลวสําหรับลางมือ มีกระดาษชําระไวสําหรับเช็ดมือ 
และมีกระจกและอางลางหนา เพ่ือเปนการจําลองชีวิตในเมืองใหกับนักเรียนในชนบทไดฝกใชเพ่ือ
สรางประสบการณใหกับนักเรียน 

ปรับปรุงหองเรียน ใหมีสื่อและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูที่เนนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหองเรียน ใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการปรับปรุง
และพัฒนาหองเรียน รวมกันออกแบบหองเรียนสมัยใหม ในงบประมาณที่จํากัด ประกอบดวย
กิจกรรมและผลการดําเนินงาน 7 กิจกรรม ดังนี้ 

1) ติดตั้งโนตบุคเชื่อมตอกับ TV จากโครงการโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือใชแทน 
จอ Monitor ทุกหองเรียน  

2) นําแท็ปเล็ต มาใชเปนสื่อการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการฟง ทุกชั้นเรียน  

3) จัดทํากระดานเคล่ือนที่ ไวประจําทุกหองเรียน  
4) บริการสื่อ โดยใช External Harddisk บรรจุ สื่ออิเล็กทรอนิกส บทเรียนชวยสอนท้ัง 8 

กลุมสาระ เพ่ือบริการครู  
5) บริการ flash drive คณะครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคน  
6) มีมุมสื่อ วัสดุอุปกรณประกอบการสอนตามหลัก BBL ที่หองเรียน และปรับปรุงโตะ

นักเรียนใหมีสีสันสวยงาม  
 7) ปรับปรุงบอรดแสดงผลงานนักเรียนตามหลัก BBL 
 8) จัดมุมสําหรับอานหนังสือและคนควาสําหรับนักเรียน 
 การสังเกต (Obseration)  
 หลังจากศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนวัดสวนแตง และโรงเรียนปากคลองกุม ไดดําเนินการจัด
ประชุมเพ่ือวางแผนกันปรับปรุงสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน คณะกรรมการที่
รับผิดชอบ แสดงความคิดเห็นใหแตละคนชวยกันจัดหาวัสดุ อุปกรณที่มีอยู ในทองถิ่นหรือ 
ตามบานเรือน และกําหนดใหมีการรวมกันพัฒนาในวันเสารของแตละสัปดาห ใหมารวมกันปรับปรุง
และพัฒนา เนื่องจากวันเสารเปนวันหยุดของทุกคน สามารถมารวมกันพัฒนา ปรับปรุงไดทุกคน 
กิจกรรมแรกที่รวมกันดําเนินการคือกิจกรรม Big cleaning day บริเวณของโรงเรียน หองเรียน และ
รวมกันปรับปรุงซอมแซม จากนั้นจึงรวมกันจัดทําแหลงเรียนรูตาง ๆ โดยดําเนินการตามแผนที่วางไว 
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 การสะทอนผล (Reflection) 
 การดําเนินการปรับปรุงสนามเด็กเลน ที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ไมสามารถซอมแซมได 
โดยนํามาดัดแปลงใหเปนสนาม BBL จํานวน 8 ฐาน นั้น ไดรับความสนใจจากนักเรียนเปนอยางมาก 
นักเรียนชอบฐานที่ทาทายความสามารถ ฐานที่ตองใชความพยายามมากสําหรับนักเรียนโตหรือ
นักเรียนที่แข็งแรงทําได นักเรียนคนอ่ืน ๆ ก็จะใหความสนใจ และไปฝกปฏิบัติจนทําได ดังนั้นจึงควร
ปรับฐานที่เรียบงายใหทาทายความสามารถของนักเรียน เพื่อเพ่ิมความสนใจในการใชสนาม BBL ของ
นักเรียน  

การดําเนินการปรับปรุงสนามกีฬา จนพรอมใชงาน ควรติดไฟฟาสองสวางบริเวณสนาม
เพ่ิมเติม เพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชบริการชวงหลังเลิกเรียน  

การดําเนินการปรับปรุงหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต ควรจัดกิจกรรมเกมการแขงขัน
ภายในหองสมุด ใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในชวงพักกลางวัน  

การดําเนินการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนการสอนที่ชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนแตละหองมีจํานวนนอย การนําเครื่อง
คอมพิวเตอรไปรวมไวที่หองคอมพิวเตอร นักเรียนไดเรียนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง แตถานําเครื่องคอมไป
กระจายไวตามหองเรียน นักเรียนสามารถฝกฝนการใชคอมพิวเตอรไดตลอดเวลา ทั้งในดานการเรียน
และการศึกษาคนควา 

การดําเนินการจัดทําหองวิทยาศาสตร จัดหาอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร และ
ปรับปรุงหองเรียนใหเอ้ือตอการทดลองทางวิทยาศาสตร ควรเพ่ิมเติมชุดอางลางในหองปฏิบัติการ 
เพ่ือสะดวกในการทดลอง 

การดําเนินการจัดทําลานธรรม ควรปรับปรุงที่นั่งจากเดิมที่ใชแผนปูนสําเร็จ เพียง 1 แผน : 
นักเรียน 1 คน นั้น นักเรียนโตนั่งไดเพียงอยางเดียวไมสามารถกราบพระได จึงควรเพ่ิมแผนปูสําเร็จ 2 
แผน : นักเรียน 1 คน เพื่อสะดวกในการน่ังและกราบพระประธาน 

การดําเนินการปรับปรุงโรงอาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ  ปรับปรุงสถานท่ีประกอบ
อาหาร โตะสําหรับนั่งรับประทานอาหาร สถานท่ีลางภาชนะควรปูกระเบื้องอางลางจาน เพ่ือสะดวก
แกการทําความสะอาด และควรเพ่ิมฟกบัวที่กอกน้ําอางลางจาน เพ่ือไมใหน้ํากระเด็น และควรทําที่
คว่ําจานวางกลางแจงเพื่อผ่ึงภาชนะตากแดดใหแหงกอนเก็บเขาตู 

การดําเนินการจัดทําหองพยาบาล แยกเตียงผูปวยชาย และผูปวยหญิง จัดหายาไวสําหรับ
บริการนักเรียนที่ปวย ควรติดตั้งพัดลมผนังเพิ่มเติม  

การดําเนินการจัดทําโรงเพาะเห็ด ควรจัดทําระบบใหน้ําแบบสปริงเกอร เพ่ือใหสะดวกและ
ประหยัดเวลาในการใหน้ํา 

การดําเนินการปรับปรุงหองสวม และการสรางสุขนิสัยการใชสวมใหกับนักเรียน ควรสราง
หองสวมสําหรับนักเรียนอนุบาลแยกจากนักเรียนประถม เพราะขนาดโถสวมตางกัน และควรสรางไว
ภายในอาคารอนุบาล เพ่ือครูจะไดดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพ่ือความปลอดภัย 

การดําเนินการปรับปรุงหองเรียน ใหมีสื่อและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูที่เนน
นักเรียนเปนสําคัญทุกหองเรียน ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับคณะครูเกี่ยวกับวิธีการใชวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ในชั้นเรียน 
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 รอบท่ี 2 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 การวางแผน (Plan) 
 ทีมแกนนํารวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู 
ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
 การปฏิบัติ (Action) 
 ดําเนินการปรับปรุงสนามเด็กเลน BBL จํานวน 8 ฐาน ใหมีความทาทายในการเลน โดย
การปรับวิธีการเลน และทาสีเพื่อความสวยงาม และกระตุนการเรียนรูตามหลัก BBL (Brain Based Learning) 

ดําเนินการติดไฟฟาสองสวางบริเวณสนาม เพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชบริการชวง  
หลังเลิกเรียน และใชในการฝกซอมกีฬา 

ดําเนินการปรับปรุงหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีรวมกับ
บริษัทกระทิงแดง ดําเนินการจัดกิจกรรมเกมการแขงขันทักษะทางวิชาการภายในหองสมุด ใหเพ่ือให
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในชวงพักกลางวัน  

ดําเนินการนําเครื่องคอมพิวเตอรจากหองคอมพิวเตอรไปติดตั้งไวตามหองเรียน  และ
ดําเนินการวางระบบ Lan ใหครอบคลุมพ้ืนที่ภายในอาคารเรียน เพ่ือใหนักเรียนสามารถฝกฝนการใช
คอมพิวเตอรไดตลอดเวลา ทั้งในดานการเรียนและการศึกษาคนควา 

ดําเนินการจัดทําชุดอางลางในหองปฏิบัติการ เพ่ือสะดวกในการทดลองปฏิบัติการ  
ทางวิทยาศาสตร 

ดําเนินการปรับปรุงที่นั่งบริเวณลานธรรมจากเดิมที่ใชแผนปูนสําเร็จ เพียง 1 แผน : 
นักเรียน 1 คน เพ่ิมแผนปูสําเร็จ 2 แผน : นักเรียน 1 คน เพื่อสะดวกในการน่ังและกราบพระพุทธรูป 

ดําเนินการปรับปรุงโรงอาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงสถานท่ีประกอบอาหาร 
โตะสําหรับนั่งรับประทานอาหาร ปูกระเบ้ืองอางลางจาน เพ่ือสะดวกแกการทําความสะอาด และเพ่ิม
ฟกบัวที่กอกน้ําอางลางจาน เพ่ือไมใหน้ํากระเด็นเวลาลางภาชนะ และจัดทําที่คว่ําจานกลางแจงที่มี
แสงแดดสองถึง 

ดําเนินการติดตั้งพัดลมติดผนังหองพยาบาล เพ่ิมเติม เพ่ือระบายความรอน 
ดําเนินการจัดทําระบบใหน้ําแบบสปริงเกอรในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟา เพ่ือใหสะดวกและ

ประหยัดเวลาในการใหน้ํา 
ดําเนินการสรางหองสวมสําหรับนักเรียนอนุบาลแยกจากนักเรียนประถม โดยสรางไว

ภายในอาคารอนุบาล เพ่ือที่ครูจะไดดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพ่ือความปลอดภัย 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับคณะครูเก่ียวกับวิธีการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในชั้นเรียน 

 การสังเกต (Obseration)  
 ทีมแกนนําและสมาชิกที่รับผิดชอบโครงการ มารวมกันปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู  
ในวันเสารของแตละสัปดาห เนื่องจากวันเสารเปนวันหยุดของชุมชน จึงสะดวกในการรวมกัน
ดําเนินการกิจกรรม Big cleaning day อาณาบริเวณแวดลอมของโรงเรียน จากนั้นจึงรวมกัน
ปรับปรุงแหลงเรียนรูตาง ๆ โดยดําเนินการตามแผนที่วางไว 
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 การสะทอนผล (Reflection) 
 ทีมแกนนําและสมาชิกที่รับผิดชอบโครงการ มีความภาคภูมิใจในผลงานที่รวมกันพัฒนา 
โดยเฉพาะสนามเด็กเลน BBL ที่รวมกันออกแบบ และทดลองใชสนามรวมกับเด็กนักเรียนอยาง
สนุกสนาน แตละคนมีความคิดเห็นวาควรนัดรวมกันเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครองเดือนละ 1
ครั้ง เพื่อเปนการพบปะสังสรรคและทําประโยชนเพื่อสวนรวม 
 ผลการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 ดานกระบวนการ  
 การดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการประชุมวางแผน
รวมกันระหวางโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูนําชุมชน เพื่อดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวน
รวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมและผลการดําเนินงาน 3 กิจกรรม 
คือ 1) การประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือวางแผน 2) ศึกษาดูงาน 3) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู โดย
มีการกํากับติดตามและการประเมินตรวจสอบภาระงานอยางเปนระบบ  มีการประชุมติดตาม 
ความคืบหนาของงานในวันท่ี 20 ของทุกเดือนอยางตอเนื่อง 
 หลังจากมีการวางแผนการดําเนินงานรวมกับชุมชนแลว ไดดําเนินการประชาสัมพันธและ 
เชิญชวนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ซึ่งกลุมเปาหมายประกอบดวย ศิษยเกา ผูปกครอง
นักเรียน การดําเนินการไดรับความรวมมือจากชาวบาน ผูปกครอง ผูนําชุมชน ในการใหยืมเครื่องมือ  
อุปกรณตาง ๆ และเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม  

ดานผลผลิตของโครงการ 
 โรงเรียนวัดหนองตะครองมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยรมร่ืนสวยงาม และมีแหลงเรียนรู 
ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงหองพิเศษตาง ๆ อยางเพียงพอ สําหรับใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน สําหรับดานการ  
มีสวนรวมกับชุมชน พบวาการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญในครั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝาย ทั้ งชุมชน ผูนําทองถิ่น ไดมีสวน
รวมในการวางแผน การดําเนินงาน มีสวนรวมในการปฏิบัติ และประเมินผล 
 ดานผลกระทบ 
 นักเรียน ไดศึกษาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เกิดทักษะ กระบวนการในการเรียนรู 
ที่หลากหลาย ไดเรียนรูจากประสบการณตรง การลงมือปฏิบัติ การแสวงหาความรู การรวบรวมขอมูล 
กระบวนการคิด การฝกทักษะการแกปญหา การทํางานอยางเปนขั้นตอน และการใชเทคโนโลยี ซึ่งผล
ที่ไดจากการประเมินแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน  
เปนสําคัญ ไดรับความสนใจจากนักเรียนเปนอยางมาก 
 สถานศึกษา ไดรับการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม ๆ สภาพแวดลอมชวยกระตุนพัฒนาการของสมอง โรงเรียนวัดหนองตะครองไดรับการยอมรับ
จากทุกฝายมากข้ึน ไดรับความไววางใจจากหนวยงานตนสังกัดในดานการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมอง และสงเสริมการเรียนรูของ
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นักเรียนดวยสนามเด็กเลน BBL เพ่ือพัฒนาสมองนอยและไขสันหลังของนักเรียนใหแข็งแกรง ทําให
การเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ชุมชน การดําเนินการทุกอยางเริ่มตนจากการมีสวนรวมของชุมชน การวางแผน การแสดง
ความคิดเห็น การอภิปราย การแลกเปล่ียนประสบการณ การรวมระดมทุน (งบประมาณ) การเสนอ
แนวทางในการจัดทําและปรับปรุงแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การรวม
แรงรวมใจ มีบุคคลในชุมชนหลายฝาย ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศิษยเกา ชาวบานมารวมกันพัฒนาแหลงเรียนรู ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงการทํางานรวมกัน การแบงปน การแลกเปลี่ยนประสบการณกัน 
 5. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
 ผลการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการสงเส ริมศักยภาพผู เรียนอยาง
หลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรม 7 กิจกรรม คือ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน 2) ศึกษา
ดูงาน 3) จัดกิจกรรมวิถีพุทธ 4) จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 5) โครงการ EBE (English Bilingual 
Education) 6) จัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 7) จัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานกีฬา 
“ดาวรุงมุงทีมชาติ” ซึ่งการดําเนินงาน 2 รอบ รอบท่ี 1 ดําเนินการในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2558 
ถึง 30 กันยายน 2558 รอบท่ี 2 ดําเนินการในระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31เดือนมีนาคม 
2559 สามารถสรุปรายละเอียดการดําเนินงานไดดังตอไปนี้ 

รอบท่ี 1 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
 การวางแผน (Plan) 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน  / กําหนดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมศักยภาพผูเรียน 
โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การปฏิบัติ (Action) 
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน / กําหนดกิจกรรม เพ่ือสงเสริม
คุณภาพผู เรียน โดยรวมกันวิเคราะหนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1 เพ่ือกําหนดกิจกรรมสูการปฏิบัติผานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 
 1. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม 
  1.1 การศึกษาดูงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือเสริมสรางโลกทัศนใหกับผูรวมวิจัย และเพ่ือสราง
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ใหแกผูวิจัยและผูรวมวิจัยในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพผูเรียน 
อยางหลากหลาย โดยไดไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดหนองบัว อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัด
กาญจนบุรี เหตุผลที่เลือกไปศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหนองบัว เพราะเปนโรงเรียนแกนนําโรงเรียน
สุจริต และไปศึกษาดูงานโรงเรียนบานทามะนาว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนโรงเรียนที่
ผานการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
  1.2 คัดเลือกนักเรียนแกนนําจํานวน 15 คน เพ่ือสงเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ 
โรงเรียนวัดหนองบัว อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
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  1.3 การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ในงานพิธีการทุกครั้งจะสอดแทรกกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต ในพิธีเปดเริ่มดวยทุกคนเขารวมพิธีเปด หรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ แมกระทั่งเขารวมประชุม 
ขับรองเพลงชาติรวมกัน สวดมนตไวพระ และกลาวปฏิญญาโรงเรียนสุจริตพรอมกัน  
 ในชวงเวลา 15.00 น. - 16.00 น. ในวันจันทรและวันอังคาร ของแตละสัปดาห นักเรียน
แกนนําโรงเรียนสุจริตจํานวน 15 คน รวมกันจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 - 6 เขารวมกิจกรรมทุกคน นักเรียนแกนนํามีหนาที่ออกแบบกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือแกปญหาที่
เกดิขึ้นในโรงเรียน ไดแก วางรองเทาไมเปนระเบียบ พูดจาไมสุภาพ หองเรียนไมสะอาด เปนตน ทั้งนี้
การดําเนินกิจกรรมโดยนักเรียนแกนนํา และนักเรียนคนอ่ืน ๆ รวมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหา และแนวทางแกไข โดยการสรางขอตกลงรวมกัน 
 2. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเปนกิจกรรมท่ีพัฒนาและสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมแก
ผูเรียน อีกท้ังเปนการสรางประสบการณดานพิธีการ และศาสนพิธีของชาวพุทธศาสนิกชนรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้ 
  2.1 ประชุมคณะครู และเจาอาวาสวัดหนองตะครอง เพ่ือรวมกันวางแผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียน 
  2.2 สวดมนต นั่งสมาธิ สมาทานศีล 5 และแผเมตตา ณ ลานธรรมโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง หลังจากทํากิจกรรมหนาเสาธงตอนเชาทุกวัน  
  2.3 คณะครูและนักเรียน นําอาหารไปรวมทําบุญถวายภัตราหารเพลแดพระสงฆ ณ  
วัดหนองตะครอง ทุกวันพระ และรวมกันพัฒนาวัดหนองตะครอง 
  2.4 คณะครูและนักเรียน รวมกันสวดมนตทําวัตรเย็น เวลา 15.00 - 16.00 น. ทุกวัน
ศุกรทุกสัปดาห 
  2.5 คณะครูและนักเรียนรวมกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา ดังนี้ 
   1) เวียนเทียน ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
   2) แหเทียนพรรษา ในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ณ วัดหนองตะครอง และ
วัดหนองเกวียน 
   3) คณะครูและนักเรียนรวมกันตักบาตรเทโว และรวมเดินนางฟาและเทวดา 
ในกิจกรรมผาปานางฟา  
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมดาวรุงมุงสูทีมชาติ เปนกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพผูเรียนดานกีฬา  
มีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

 3.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือรวมกันวางแผน กําหนดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพผูเรียนดานกีฬา  

 3.2 ผูเขารวมประชุม รวมกันนําเสนอรายชื่อผูที่มีความสามารถในดานกีฬาประเภทตาง ๆ 
ของชุมชน เพ่ือมาเปนโคชในการฝกสอนกีฬาใหกับนักเรียนตามความสนใจ ในชวงเวลา 15.00 น. 
16.30 น. ในวันพฤหัสบดีในแตละสัปดาห โดยมีกีฬาประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

 1) ฟุตบอล 
 2) ฟุตซอล 
 3) วอลเลยบอล 
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 4) เปตอง 
 5) ตะกรอ 

 3.3 ชุมชนเขามารวมเปนโคช ฝกสอนและฝกซอมกีฬาประเภทตาง ๆ ใหกับนักเรียน 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ โครงการ EBE (English Bilingual Education)  
เปนกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
 1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือรวมกันวางแผน กําหนดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษแกนักเรียน ดังนี้ 
  1.1 จัดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาวิทยาศาสตร โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามแนวทางของโครงการ  EBE  (English Bilingual Education)  
  1.2 เชิญชาวตางชาติที่มาแตงงานกับคนไทย มาชวยสอนภาษาอังกฤษ ใหกับนักเรียน
โดยเนนฝกทักษะการพูดและการฟง โดยมาสอนทุกวันพุธ ของแตละสัปดาห 
  1.3 จัดคายภาษาอังกฤษ 
 2. จัดทําปายภาษาอังกฤษ ติดตามสถานที่ตาง ๆ ภายในสถานศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมคณะครูและนักเรียนทักทายและสนทนากันดวยภาษาอังกฤษในวันพุธของ
แตละสัปดาห 
 การสังเกต (Obseration)  
 การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ในชวงเวลา 15.00 น. - 16.00 น. ในวันจันทรและวัน
อังคาร ของแตละสัปดาหนั้น นักเรียนที่เปนแกนนําปฏิบัติหนาที่เปนผูนํากิจกรรมไดดีมาก นักเรียนคน
อ่ืน ๆ ก็ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมดวยความตั้งใจ ครูเปนเพียงผูสังเกตการณ และให
คําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ 
 การดําเนินกิจกรรม สวดมนต นั่งสมาธิ สมาทานศีล 5 และแผเมตตา ตอนเชาทุกวัน 
นักเรียนบางคนไมชอบนั่งสมาธิ ตองมีครูกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรม สําหรับกิจกรรมการนําอาหาร
ไปรวมทําบุญถวายภัตราหารเพลแดพระสงฆ ณ วัดหนองตะครอง ทุกวันพระ นักเรียนบางคนไมได
เตรียมอาหารมาเนื่องจากมีฐานะยากจน แตทุกคนรวมกันพัฒนาวัดหนองตะครองดวยความตั้งใจ 
สําหรับการสวดมนตทําวัตรเย็น เวลา 15.00-16.00 น. ทุกวันศุกรทุกสัปดาห การใหนักเรียนนั่งในทา
เทพบุตรและเทพธิดานั้น นักเรียนจะไมมีสมาธิ เมื่อตองนั่งเปนเวลานาน จึงอนุญาตใหนักเรียน 
นั่งพับเพียบเมื่อรูสึกเม่ือย เพ่ือจะไดมีสมาธิในการสวดมนต 
 การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาน้ัน นักเรียนมีความสุข และสนุกสนานในการ
เขารวมกิจกรรมนอกสถานท่ี  
 การดําเนินกิจกรรมดาวรุงมุงสูทีมชาติ ไดรับความรวมมือจากโคช ในการทําหนาที่ฝกสอน
และฝกซอมกีฬาใหกับนักเรียน นักเรียนใหความสนใจโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ผูปกครองนักเรียนให
การสนับสนับซื้อรองเทาสตารทใหกับนักเรียนเพ่ือใชในการฝกซอม โคชจัดหาชุดกีฬาใหกับนักเรียน  
 การดําเนินกิจกรรมโครงการ EBE (English Bilingual Education) เปนกิจกรรมที่สงเสริม
ศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ นั้น พบวาการดําเนินการยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากพ้ืน
ความรูทางดานภาษาอังกฤษนักเรียนนอยมาก จึงไมสามารถเรียนรูเนื้อหาในรายวิชา ศิลปะ สังคม
ศึกษาและวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษได ครูจึงสอนเนื้อหาวิชาเปนภาษาไทย และมอบหมายให
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นักเรียนไปคนควาหาความหมายของคําศัพทที่ควรรู โดยครูจัดทําใบงานคําศัพทภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ประกอบการสอน 
 การสะทอนผล (Reflection) 
 คณะครู และนักเรียนแกนนําจํานวน 15 คน มีความเห็นวาการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ในชวงเวลา 15.00 น. - 16.00 น. ในวันจันทรและวันอังคาร ของแตละสัปดาหนั้น สามารถแกปญหา
ตาง ๆ ของโรงเรียนไดเปนอยางดี ดังนั้นควรลดเวลาในการดําเนินกิจกรรม รวมกันระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหา และแนวทางแกไข โดยการสรางขอตกลงรวมกัน โดยควรเหลือเพียงวันจันทร เพียงวัน 
เดียวสําหรับนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามขอตกลง  
 คณะครู และเจาอาวาสวัดหนองตะครอง มีความเห็นตรงกันวา การดําเนินกิจกรรม 
สวดมนต นั่งสมาธิ สมาทานศีล 5 และแผเมตตา ตอนเชาทุกวัน สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ี
เรียบรอย และเขาใจในหลักธรรม ศีล 5 ขอ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน สําหรับกิจกรรมการนํา
อาหารไปรวมทําบุญถวายภัตราหารเพลแดพระสงฆ ณ วัดหนองตะครอง ทุกวันพระ และรวมกัน
พัฒนาวัดหนองตะครอง นั้น สงผลใหนักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมในการมาวัด นักเรียนมีมารยาทเขา
รวมกิจกรรมอยางเปนระเบียบ และการสวดมนตทําวัตรเย็น เวลา 15.00-16.00 น. ทุกวันศุกรสุด
สัปดาห ทําใหนักเรียนจําบทสวดมนตได และสวดมนตอยางตั้งใจ มีนักเรียนสวนนอยที่ขาดสมาธิ 
ดังนั้นจึงควรแกปญหาโดยจัดใหนักเรียนนั่งเดี่ยวเวนระยะหางพอสมควร โดยปูเสื่อสําหรับนั่งสวดมนต 
เวนระยะหาง ระหวางผืนเสื่อ  
 สําหรับการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา นั้น คณะครูมีความคิดเห็น
วาเปนกิจกรรมที่ดี สงเสริมและปลูกนิสัยการเสียสละเพ่ือสวนรวม ในดานการบอกบุญเร่ียไรเพ่ือ
พัฒนาวัดหนองตะครองและโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 สําหรับการดําเนินกิจกรรมดาวรุงมุงสูทีมชาติ คณะทํางานมีความเห็นวา เปนกิจกรรมที่ดี 
ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนการฝกซอมเพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน และรองรับการแขงขัน
กีฬาประจําตําบลหนองตากยา แตควรปรับเวลาการฝกซอม เหลือวันละ 1 ชั่วโมง และควรมี 
การฝกซอมทุกวัน หรืออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน 
 การดําเนินกิจกรรมโครงการ EBE (English Bilingual Education) เปนกิจกรรมที่สงเสริม
ศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ นั้น พบวาการดําเนินการยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากพ้ืน
ความรูทางดานภาษาอังกฤษนักเรียนนอยมาก จึงไมสามารถเรียนรูเนื้อหาในรายวิชา ศิลปะ สังคม
ศึกษาและวิทยาศาสตรได คณะครูที่ผูสอนรายวิชาศิลปะ สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร มีความเห็นวา
ควรจัดครูภาษาอังกฤษเขาสอนควบคูกับครูวิชาเอกศิลปะ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร โดยใหครู
วิชาเอกอธิบายเน้ือหาวิชาการเรียนการสอน สวนครูภาษาอังกฤษ ฝกออกเสียงคําศัพทที่นาสนใจ  
ใหนักเรียนไดฝกออกเสียงและเรียนรูคําศัพท 
 รอบท่ี 2 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
 การวางแผน (Plan) 
 คณะครูรวมกันปรับลด เพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใน
โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
 การปฏิบัติ (Action) 
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 ปรับลดเวลาการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ในชวงเวลา 15.00 น. - 16.00 น. โดย
ดําเนินการในวันจันทรเพียงวันเดียวสําหรับนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามขอตกลง  
 ปรับสถานที่นั่งทํากิจกรรมที่วัด โดยจัดใหนักเรียนนั่งเดี่ยวเวนระยะหางพอสมควร โดย  
ปูเสื่อสําหรับนั่ง 1 ผืน เวนระยะหาง 1 ผืน เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 
 ดําเนินกิจกรรมปรับเวลาการฝกซอมโครงการดาวรุงมุงสูทีมชาติ เหลือวันละ 1 ชั่วโมง และ
ดําเนินการฝกซอมทุกวัน  
 จัดครูภาษาอังกฤษเขาสอนควบคูกับครูวิชาเอกศิลปะ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร โดย
ใหครูวิชาเอกอธิบายเนื้อหาวิชา สวนครูภาษาอังกฤษ ฝกออกเสียงคําศัพทที่นาสนใจ ใหนักเรียนฝก
ออกเสียง  
 การสังเกต (Obseration)  
 ทีมแกนนําและสมาชิกรวมกันปรับเวลา และกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหการดําเนินการสําเร็จ
ทุกกิจกรรม สําหรับกิจกรรมโครงการ EBE (English Bilingual Education) ไมสามารถดําเนินการได
สําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ แตนักเรียนไดรับการพัฒนาดานภาษาอังกฤษเปนอยางมาก 
 การสะทอนผล (Reflection) 
 ทีมแกนนําและสมาชิกที่รับผิดชอบโครงการ มีความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของการจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ ตางมีความคิดเห็นวาควรดําเนินการตอไป  

ผลการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
 ดานกระบวนการ  
 ผลจากการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรม 
7 กิจกรรม คือ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน 2) ศึกษาดูงาน 3) จัดกิจกรรมโรงเรียน 
วิถีพุทธ 4) จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 5) จัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอนตามโครงการ EBE 6) จัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 7) จัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียน
ดานกีฬา ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากวิทยากรจากภายนอก  
 ดานผลผลิตของโครงการ 
 ผลที่ไดจากการประเมินการเขารวมโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
พบวา นักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีทักษะกระบวนการเรียนรู
อยางหลากหลาย สามารถนําเสนอผลงาน ผานระบบการคิด เนนการระดมความคิดในการทํางาน 
และฝกการทํางานดวยกระบวนการกลุม การทํางานเปนทีม การแกปญหา และการใชเทคโนโลยีใน  
การทํางาน อีกทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการดําเนินโครงการในครั้งนี้ไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากทุกฝายโดยเฉพาะการสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานกีฬา ชุมชนเขามามีสวนรวมใน 
การวางแผน การดําเนินงาน การมีสวนรวมในการปฏิบัติในฐานะผูฝกสอนกีฬาแตละชนิด และปฏิบัติ
หนาที่โคชนักกีฬาประเภทตาง ๆ ในการนํานักเรียนเขาแขงขันกีฬาระดับเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหนองตากยา  
 ดานผลกระทบ 
 นักเรียน ไดรับการสงเสริมศักยภาพดานกีฬา ดานภาษาอังกฤษ ดานคุณธรรมจริยธรรม 
และดานอาชีพ โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
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 สถานศึกษา ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนมากขึ้น ไดรับความไววางใจจากหนวยงาน
ตนสังกัดในดานการจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานตาง ๆ สงผลใหไดรับการยกยองใหเปน
โรงเรียนแกนนําตามแนวคิด Brain-based Learning โรงเรียนแกนนําโครงการโรงเรียนสุจริต และ
ผานการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ สําหรับในดานกีฬาไดรับการสงเสริมและ
พัฒนามากข้ึน  
 ชุมชน การดําเนินการทุกอยางเริ่มตนจากการมีสวนรวมของชุมชน การวางแผน การแสดง
ความคิดเห็น การอภิปราย การแลกเปล่ียนประสบการณ การรวมระดมทุน (งบประมาณ) การเสนอ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย การรวมแรงรวมใจ 
มีการทํางานรวมกัน การแบงปน เปนการจัดการเรียนรูรวมกับชุมชน สงผลใหชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) ไดดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ประกอบดวย  

 1. การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Context analysis) 

 2. การสรางความเขาใจรวมกับทีมวิจัย (Understanding with research team) 
 3. รวมประสานกับทีมวิจัยและการสรางเครือขาย (Cooperation with local research 

team) 
 4. รวมประชุมวางแผน (Planning) 
 5. การออกแบบพัฒนาแผนปฏิบัติการ (Designing the action plan) 
 6. รวมแลกเปล่ียนเรียนรูกิจกรรมและวิเคราะห SWOT (Participation in sharing and 

SWOT analysis) 
 7. รวมจัดกิจกรรม (Participation in activities) 
 8. นําเสนอผลการจัดกิจกรรม (Presentation) 
 9. รวมประเมินผลใหขอมูลยอนกลับ (Participation in assessment and reflection) 

 กลาวโดยสรุป การดําเนินงานกิจกรรมของโครงการท้ัง 5 โครงการเปนไปตามวัตถุประสงค 
เปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีความเห็นรวมกันวาควรใชวิธีการ
ประเมินตามสภาพจริง และการสัมภาษณกลุม  
 ทั้งนี้ผลจากการนําเทคนิควิเคราะหหลังการปฏิบัติมาใชในการสะทอนผลการดําเนินงาน
ของขั้นตอนการปฏิบัติใหมซึ่งมีทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน 2) การนํา
แผนลงสูการปฏิบัติ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1) สิ่งที่คาดหวังจากการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ คือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติ
รวมกัน โดยมีความคาดหวังวาจะไดแนวทางในการดําเนินงานโครงการรวมกัน 2) การนําแผนลงสูการ
ปฏิบัติ โดยมีความคาดหวังวาเมื่อนําโครงการลงสูการปฏิบัติแลวจะสามารถพัฒนางานตาง ๆ ใหบรรลุ
เปาหมายทุกกิจกรรม 

 2) สิ่งที่บรรลุตามความคาดหวัง คือ การดําเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม เปนไปตามที่คาดหวัง 
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 3) สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังพบวาไมมีกิจกรรมใดที่ไมบรรลุความคาดหวัง 
 4) มีขอเสนอแนะในการดําเนินการ ผูรวมวิจัยไดใหขอเสนอแนะวาในการปฏิบัติงานให

บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของใหมากที่สุด  งานน้ัน ๆ 
จึงจะสําเร็จและไดผลลัพธเกินคาดหมาย 

 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดกิจกรรมการสะทอนใหมขึ้นในวันจันทรที่ 11 เมษายน 
2559 ณ หองประชุมโรงเรียนวัดหนองตะครอง โดยนําบันทึกผลการสังเกตในแตละขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนการวางแผนใหม ขั้นตอนการปฏิบัติใหม และข้ันตอนการสังเกตผลใหม ทั้งที่เปนผลการบันทึก
จากการสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึกการสัมภาษณไมเปนทางการ บันทึกภาคสนาม บันทึก
อนุทิน เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพ นํามาเสนอ และรวมกันอภิปราย เพ่ือหาขอสรุป
รวมกันวาการดําเนินงานในแตละขั้นตอนที่ผานมาน้ันประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง และกิจกรรม 
นั้น ๆ กระทําสําเร็จหรือไมสําเร็จ ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาว รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 5.2 

 
ตารางที่ 5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานแตละขั้นตอน 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
การวางแผนใหม 1. การวิเคราะหสภาพของงานที่

ตองการพัฒนาหรือตองการ
เปลี่ยนแปลง 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

บรรลุตามความคาดหวัง 

การปฏิบัติใหม 1.การกําหนดแนวการปฏิบัติรวมกัน 
2.การนําแผนลงสูการปฏิบัติ 

บรรลุตามความคาดหวัง 

การสังเกตผลใหม 1.การกําหนดเทคนิคและเคร่ืองมือที่
ใชในการสังเกต 
2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. การสะทอนผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามความคาดหวัง 

  
 จากตารางที่ 5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานแตละขั้นตอน เริ่มตั้งแตขั้นตอนการวางแผนใหม 
ขั้นตอนการปฏิบัติใหม และขั้นตอนการสังเกตผลใหม พบวา การดําเนินงานทุกกิจกรรมในแตละ
ขั้นตอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง 
 จากนั้นผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนําเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson distilled) มาใชใน
การทบทวนประสบการณการดําเนินโครงการที่ผานมาในแงมุมตาง ๆ เพ่ือใหเห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งทําใหเกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ รวมท้ังการ
นําแนวคิดการสะทอนผลเชิงวิพากษตามทัศนะของ Heron (1996 อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 2549) 
มาประยุกตใชรวมกัน ซึ่งกอนดําเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
จัดลําดับขั้นตอนในการถอดบทเรียนดังนี้ 
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 ทั้งนี้กอนเริ่มถอดบทเรียน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดประเด็นในการถอด
บทเรียน ดังนี้ 1) โครงการที่ ไดดําเนินการไปแลวเปนอยางไร 2) การนําโครงการลงสูการปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จหรือไม 3) มีกิจกรรมใดบางที่ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร 4) มีกิจกรรมใดบางที่ยัง
ไมประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร 5) หากดําเนินโครงการตอไปจะทําอยางไร 6) ความพึงพอใจตอผล
ของโครงการน้ันเปนอยางไร จากนั้นจึงไดเร่ิมกระบวนการถอดบทเรียนโดยใหผูรวมวิจัยเลา
ประสบการณจากการปฏิบัติงานของตนเองท่ีผานมาใหกลุมผูรวมวิจัยรับทราบรวมกันภายใตประเด็น
คําถามท้ัง 6 ประเด็น ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 5.3 
 
ตารางที่ 5.3 การถอดบทเรียนในข้ันตอนการสะทอนผลใหม 

ประเด็นคําถาม ขอสรุป ขอสังเกต 
1. โครงการท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวเปนอยางไร 

1. การสงเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปน
สําคัญ 

โครงการบรรลุผลสําเร็จตามที่
คาดหวัง ดวยความรวมมือ 
รวมใจ ของผูรวมวิจัยทุกคน 
และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

2. การนําโครงการลงสูการ
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ
หรือไม 

ประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวัง
โดยทุกมาตรฐานผานเกณฑการ
ประเมินในระดับ ดี ขึ้นไป 

สาเหตุทีท่ําใหประสบผลสําเร็จ
เพราะเปนการดําเนินงานท่ี
ต อ เนื่ อ ง  และมี การ กํ ากั บ
ติดตามโดยการประชุมเพ่ือ
ประเมินความกาวหนาในวันที่ 
20 ของทุกเดือน 

3. มีกิจกรรมใดที่ประสบ
ผลสําเร็จ เพราะอะไร 

ประสบผลสําเร็จทุกกิจกรรม เกิดจากความรวมมือของผูรวม
วิจัยและผูเกี่ยวของทุกฝาย 

4. มีกิจกรรมใดที่ไมประสบ
ผลสําเร็จ เพราะอะไร 

ไมมี ไมพบวามีกิจรรมท่ีไมประสบ
ความสําเร็จ 
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ประเด็นคําถาม ขอสรุป ขอสังเกต 
5. หากดําเนินโครงการ
ตอไปจะทําอยางไร 

ควรใชหลักการมีสวนรวม และหา
แนวคิดใหม ๆ มาเสริม เพ่ือการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

ควรมีการระดมทุนและ
ทรัพยากรเพ่ือใชในการบริหาร
จัดการอยางตอเนื่อง และควร
ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนมา
รวมกันพัฒนา เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และสราง
ความภาคภูมิใจ  

6. ความพึงพอใจตอผลของ
โครงการน้ันเปนอยางไร 

ทุกฝายพึงพอใจ จากการสัมภาษณทุกฝายที่
เกี่ยวของ 

 

5.3 การสรุปผล (Conclusion)  
 
 ในขั้นตอนน้ีเปนข้ันตอนสุดทายของการวิจัย ซึ่งจะเปนการสรุปผลการวิจัยในภาพรวมที่ได
ดําเนินการไปแลวทั้งหมด โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยได จัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson 
distilled) โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson distilled) 
 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson distilled) ในวันพฤหัสบดี 
ที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมโรงเรียนวัดหนองตะครอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันทบทวน
หรือสรุปประสบการณการทํางานที่ผานมา โดยการศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานรวมท้ังเพ่ือหา
ขอสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ  
องคความรูจากการปฏิบัติจริง (การปฏิบัติใหม) ใหแกผูรวมวิจัยทุกคนไดรับทราบรวมกัน  

การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 
 จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง” 
พบวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนทั้งที่เปนการเปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ไม
คาดหวัง ดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง พบวา จากการจัดกิจกรรมเพ่ือกําหนดประเด็นเกี่ยวกับ
สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหาในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ของโรงเรียนวัดหนองตะครอง โดยภาพรวมผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และไดรับการรับรองจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) สมศ. 
 2. การเปล่ียนแปลงที่ไมคาดหวังพบวา เกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ ระดับตัวบุคคล ระดับกลุม
บุคคล และระดับองคกร ดังนี้ 
 2.1 ระดับตัวบุคคล 
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  2.1.1 คร ูกอนการดําเนินการวิจัย พบวาการจัดการเรียนการสอนของครูในภาพรวมยัง
ไมผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เนื่องจากครูไมสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางเต็มที่ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญหลังการดําเนินการวิจัย พบวา ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ สามารถจัดกิจกรรมเรียนรูในทุกรายวิชา มีความกระตือรือรนในการเตรียมการสอน เตรียม
สื่อประกอบการเรียนการสอน เตรียมวัสดุอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงผลให
นักเรียนตั้งใจเรียน และเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนาน  
  2.1.2 นักเรียน กอนดําเนินการวิจัย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามากทุกรายวิชา 
ควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน หลังการดําเนินการวิจัย พบวา นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ทุกรายวิชา จากคะแนนการพัฒนาสงผลใหตัวบงขี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
ผานเกณฑการประเมินของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) สมศ. 
  2.1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กอนดําเนินการวิจัย พบวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรับการแตงตั้งจากผูที่ เกี่ยวของตามที่กําหนด แตในทางปฏิบัตินั้น
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังไมมีบทบาท และขาดการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
และการใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  หลังการดําเนินการวิจัย พบวาคณะกรรมการสถานศึกษามีความกระตือรือรนและให
ความรวมมือในการเขารวมประชุมทุกวันที่ 20 ของเดือน และปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
มากข้ึน รวมทั้งใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 
 2.2 ระดับกลุมบุคคล 
  2.1.1 กลุมครู  
 กอนการดําเนินการวิจัย พบวาครูมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน แตในการปฏิบัติหนาที่การสอน
นั้นตางคนตางทําหนาที่ของตน ขาดการปรึกษาหารือ การวางแผน และการแกปญหารวมกันหลังการ
ดําเนินการวิจัย พบวา ครูมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน มีการ
ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้สังเกตไดจาก การรวมมือ
กันเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ และสื่อประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรม AAR ในวันศุกร 
ของแตละสัปดาห 
  2.1.2 กลุมคณะกรรมการสถานศึกษากอนการดําเนินการวิจัย พบวา สมาชิกบางรายไม
คอยใหความสําคัญตอบทบาทและหนาที่ของตนเอง สังเกตไดจากจํานวนคนที่เขารวมประชุมในแตละ
ครั้ง และการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งบางรายมักจะใหทางโรงเรียนดําเนินการแทน 
เพราะคิดวาครูมีความรูความสามารถ 
 หลังดําเนินการวิจัย พบวา สมาชิกในกลุมใหความสําคัญตอบทบาทและหนาที่ของตนเอง
มากข้ึน และใหความรวมมือในการเขารวมประชุมปรึกษาหารือในการดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียน
ทุกครั้ง 
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 2.3 ระดับองคกร 
กอนการดําเนินการวิจัย พบวาโรงเรียนวัดหนองตะครองมีความพยายามในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยการสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญมาโดยตลอด แตยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  
 หลังการดําเนินการวิจัย พบวาโรงเรียนวัดหนองตะครองไดรับการพัฒนาในดานการจัด 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งดานการนําหลักสูตรไปสูการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจาก
ดานวิชาการไดรับการพัฒนาแลว ในดานสภาพแวดลอม แหลงเรียนของโรงเรียนก็ไดรับการปรับปรุง
พัฒนา จากความรวมมือของทุกฝาย 
 

5.4 สรุป 
 ผลการศึกษาการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนก
ออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 การกําหนดแนวทางการดําเนินการดานพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ประกอบดวย 1) การทบทวนสภาพปจจุบัน 
ปญหาของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) การทบทวนความตองการของคณะครูและ
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผูปกครองนักเรียน ตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 3) กําหนดแนวทาง
ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสวนที่ 2 การดําเนินงานพัฒนาการจัด 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการดําเนินการ
โครงการ จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
2) โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3) โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 4) 
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 5) โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย 
 
 



 
 

 
 

 

บทท่ี 6  
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 
และความตองการ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และเพ่ือพัฒนาการจัด 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ดวยการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมระหวางผูวิจัยและคณะครู ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ สามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 
 

6.1 สรุปผลการวิจัย 

 6.1.1 สภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน  
วัดหนองตะครอง พบวา จุดออนในดานการจัดการเรียนรูยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  เนื่องจากครู
ไมครบชั้น สําหรับทางดานโอกาสนั้น ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน แตยังมีอุปสรรคในดานของงบประมาณมีนอยมากไมเพียงพอ ครูไม
ครบชั้นจึงทําใหการจัดการเรียนการสอนไมเต็มที่และไมตอเนื่อง บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ และ
ขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ และนักเรียนมีจํานวนจึงไดรับ
เงินงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษานอยตามจํานวนนักเรียน แตภาระคาใชจายในการบริหาร
จัดการสถานศึกษานั้นมีมากทําใหไมเพียงพอในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา สงผลใหคุณภาพ
การจัดการเรียนรู คุณภาพของนักเรียนซึ่งเปนผลผลิตจากการใหบริการยังไมมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 จากการทดสอบระดับชาติไมไดตามเกณฑมาตรฐาน สงผลใหโรงเรียนวัดหนองตะครองไม
ผานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) สมศ. คะแนนรวมคิดเปนรอยละ 69.87 ระดับคุณภาพอยูในระดับ พอใช ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนเรงดวนที่จะตองพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติใหไดตามเกณฑมาตรฐานตอไป 
จะเห็นไดวาการดําเนินงานดานวิชาการในดานการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนดําเนินการอยู ยังไม
มีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ควรดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวน จําแนกไดเปน 2 ดาน ดังนี้ 
 6.1.1.1 สภาพปญหาดานการบริหารจัดการ ไดแก หองเรียนและหองประกอบตาง ๆ ไม
เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ วัสดุครุภัณฑภายในอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ อยูในสภาพท่ีไมพรอมใชงาน โรงเรียนไมมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่เอ้ือตอการจัด 
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การเรียนสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูไมไดนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอน  
โรงเรียนมีสื่อประกอบการเรียนการสอนมีสภาพเกาและมีจํานวนไมเพียงพอ 
 6.1.1.2 สภาพปญหาดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก ครูขาด
ทักษะการผลิตสื่อ การใชสื่อ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งนวัตกรรมและการเทคโนโลยีเพ่ือใช
ในการเรียนการสอน ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูขาดทักษะการนํา
หลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน ครขูาดทักษะการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ครูปฏิบัติ
หนาที่สอนหลายวิชา 
 การกําหนดยุทธศาสตรหรือกลยุทธในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญดวยตาราง TOWS Matrix หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึง
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดหรืออุปสรรค แลวนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบ
ความสัมพันธแบบแมตริกซโดยใชตารางที่เรียกวา TOWS  Matrix โดย TOWS Matrix เปนตาราง
การวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคหรือขอจํากัดมา
วิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรในเชิงรุก ไดแก 1) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2) จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน 3) นําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 4) นําแท็บเล็ตมาเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน 5) นําเทคโนโลยีมา
ใชในการบริหารจัดการศึกษา 6) ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามแนวทางและขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) สมศ.จากการประเมินรอบ 3 
 ยุทธศาสตรในเชิงปองกัน ไดแก 1) การบริหารจัดการงบประมาณใหความสําคัญกับ 
การบริหารงานดานวิชาการ 2) การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน 3) การดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามคําแนะนําของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. 4) ปรับปรุงหองเรียนใหเปน Smart classroom 5) เปดโอกาสให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 6) สงเสริมการเลนกีฬาเพ่ือตอตานยาเสพยติด 
 ยุทธศาสตรในเชิงรับ ไดแก 1) การปรับการบริหารจัดการชั้นเรียน 2) การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) การฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) การศึกษาดูงานดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5) การนํานโยบายการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
มาใชในการสอนซอมเสริมการเรียนรูของนักเรียน 6) บริหารงบประมาณใหคุมคาโปรงใสและ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 7) การจัดการเรียนการสอนมุงเนนดานทักษะการประกอบอาชีพตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8) การพัฒนาการเรียนการสอนตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. จากการประเมินรอบ 3 
 ยุทธศาสตรในเชิงแกไขหรือในเชิงพัฒนา ไดแก 1) การนําวิทยากรทองถิ่น และปราชญ
ชาวบานมาชวยจัดการเรียนการสอน 2) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 3) การพัฒนาครูดานการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
4) การสงเสริมและพัฒนาครูดานการจัดการเรียนสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5) การจัดการเรียนการสอน
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ตามแนวคิด BBL (Brain Based Learning) 6) การบริหารจัดการเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนยากจน 7) เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 8) ศิษยเการวมระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 9) นําเทคโนโลยี
มาใชในการดําเนินงาน 10) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 6.1.2 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ของโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง มีดังนี้ 
 จากการจัดประชุมครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทบทวนประเด็น
สําคัญของสภาพปจจุบัน ปญหาในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน 
วัดหนองตะครอง และการทบทวนความตองการของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นํามาวิเคราะหและรวมกัน
กําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา การสงเสริมศักยภาพผูเรียนในดานตาง  ๆ 
และการกระตุนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ผลจากการดําเนินงานของคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน ไดรวมกันกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยรวมกันจัดทําโครงการพัฒนา จํานวน 
5 โครงการ ไดแก 1) โครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 2) โครงการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3) โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 4) โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ 5) โครงการสงเสริมศั กยภาพผู เรียนอยางหลากหลาย  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1.2.1 โครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 แนวทางการดําเนินโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
ประกอบดวย1) จัดทําคูมือขอบขายการบริหารงานตามโครงสรางของสถานศึกษาทั้ง 4 ฝาย 2) จัดทํา
คูมือบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และที่ปรึกษาคณะกรรมสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 3) จัดทําผาปานางฟา 4) แหเทียนพรรษาสมทบทุนการศึกษา 5) การเยี่ยมบาน 
 ผลจากการดําเนินโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง พบวา  
การจัดทําคูมือขอบขายงานท้ัง 4 ฝาย สงผลใหคณะครูและบุคลากรเขาใจบทบาทหนาที่ของตน
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน เมื่อจัดทําคูมือบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พรอมท้ังชี้แจงอธิบายสงผลใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเขาใจและพรอม
ที่จะรวมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาดานตางๆ ซึ่งจะเห็นไดจากกิจกรรมแหเทียนพรรษา เพ่ือ
จัดหาทุนการศึกษา ไดรับความรวมมือในการรวมกิจกรรมเปนอยางมาก และกิจกรรมผาปานางฟาทีม
แกนนําโครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครองทุกคน รูสึกพึงพอใจกับจํานวนเงิน
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รายไดจากผาปานางฟา นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ไดรวมกิจกรรมผาปานางฟา ทีมแกนนํามี
ความเห็นรวมกันวาเปนกิจกรรมที่ดี ควรดําเนินการตอไป 
 6.1.2.2 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
 แนวทางการดําเนินโครงการ ประกอบดวย 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงสรางหลักสูตร 
ของสถานศึกษา 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น วิเคราะหหลักสูตร จัดทํา
หนวยการเรียนรูรายวิชา 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4) นิเทศการใชหลักสูตร 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือวัดผล
ประเมินผล 6) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือวัดผลประเมินผล และจัดทําเอกสารหลักฐานสําหรับ
รายงานการตัดสินผลการเรียน 
 ผลจากการดําเนินโครงการการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 
2551 พบวา หลังจากการนําหลักสูตรสูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําให
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครบทุกสาระ
การเรียนรูในรูปแบบผังมโนทัศน แตรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูยังไมสมบูรณ ไมเปนที่ยอมรับ
ของคณะผูประเมินจากภายนอกสถานศึกษา คณะครูจึงนําแผนการจัดการเรียนรูแบบผังมโนทัศนที่
ทดลองสอนแลว มาปรับปรุงรูปแบบใหเปนแผนการสอนท่ีสมบูรณ ตามรูปแบบที่สํานักงานเขตพ้ืนที่
กําหนด 
 6.1.2.3 โครงการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 
 แนวทางการดําเนินโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ประกอบดวย 1) การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) การศึกษาดูงาน 3) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู และ 4) การนิเทศการเรียนการสอน  
 ผลจากการดําเนินโครงการโครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน  พบวา นักเรียน 
มีความกระตือรือรน และตั้งใจเรียน สําหรับการปรับเปลี่ยนชั้นเรียน ในการจัดการเรียนรูรายวิชา 
ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือใหจํานวนนักเรียนมีมากพอสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบควบชั้นเรียนแบงเปนชวงชั้น ไดแก ชวงชั้นที่ 1 ไดแก ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 1 - 3 ชวงชั้นที่ 2 ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 และการจัดกิจกรรมอุนเครื่อง (Warm-up) 
เพ่ือใหสมองตื่นตัวเตรียมพรอมที่จะเรียนรูวิชาตอไปโดยมี 3 วิธีใหครูผูสอนเลือกตามความถนัด ไดแก 
1) Brain Exercise 2) การเคลื่อนไหวเปนจังหวะ (Rhythm) 3) ยืดเสนยืดสาย (Stretching) เพ่ือให
นักเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม การติดตั้งทีวี เพ่ือใหครูเปดกิจกรรมใหมๆ เพ่ือกระตุนพัฒนาการทางสมอง
ของนักเรียนใหตื่นตัว พรอมที่จะเรียนรูในวิชาตอไป 
 6.1.2.4 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 แนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ประกอบดวย  
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน 2) ศึกษาดูงาน 3) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู 
 ผลจากการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา  การดําเนินการ
ปรับปรุงสนามเด็กเลน ที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ไมสามารถซอมแซมได มาดัดแปลงใหเปนสนาม 
BBL จํานวน 8 ฐาน นั้น ไดรับความสนใจจากนักเรียนเปนอยางมาก นักเรียนชอบฐานที่ทาทาย ฐานท่ี
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ปฏิบัติกิจกรรมยากทาทายความสามารถ นักเรียนโตหรือนักเรียนที่แข็งแรงทําได นักเรียนคนอ่ืน ๆ ก็
จะใหความสนใจเปนพิเศษ และไปฝกปฏิบัติจนสามารถทําได การดําเนินการปรับปรุงสนามกีฬาให
พรอมใชงาน ติดต้ังไฟฟาสองสวางบริเวณสนามเพ่ิมเติม เพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชบริการชวง
หลังเลิกเรียน การดําเนินการปรับปรุงหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต  ลานการจัดกิจกรรมเกม 
การแขงขันภายในหองสมุด ใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในชวงพักกลางวัน การดําเนินการปรับปรุง
หองคอมพิวเตอรโดยนําคอมพิวเตอรไปติดตั้งไวตามหองเรียนเพ่ือใชสําหรับจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนและใหบริการนักเรียนในการฝกฝนทักษะการใชคอมพิวเตอรไดตลอดเวลา ทั้งในดานการเรียน
และการศึกษาคนควา การดําเนินการจัดทําหองวิทยาศาสตร  จัดหาอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตร และปรับปรุงหองเรียนใหเอ้ือตอการทดลองทางวิทยาศาสตร การดําเนินการจัดทําลาน
ธรรม จัดวางแผนปูนสําเร็จ 2 แผน : นักเรียน 1 คน เพ่ือสะดวกในการน่ังและกราบพระพุทธรูป  
การดําเนินการปรับปรุงโรงอาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงหองครัวซึ่งเปนสถานที่ประกอบ
อาหารใหสะอาด ปรับปรุงโตะสําหรับนั่งรับประทานอาหาร ปรับปรุงสถานที่ลางภาชนะ การดําเนินการ
จัดทําหองพยาบาล แยกเตียงผูปวยชายและผูปวยหญิง จัดหายาไวสําหรับบริการนักเรียนที่ปวย 
ติดตั้งพัดลมผนังเพ่ิมเติม การดําเนินการจัดทําโรงเพาะเห็ดนางฟาโดยจัดทําระบบใหน้ําแบบสปริง
เกอร เพ่ือใหสะดวกและประหยัดเวลาในการรดน้ําการดําเนินการปรับปรุงหองสวมและสรางสุขนิสัย
การใชสวมใหกับนักเรียน และสรางหองสวมสําหรับนักเรียนอนุบาลแยกจากนักเรียนประถม เพราะ
ขนาดโถสวมตางกัน และสรางไวภายในอาคารอนุบาล เพ่ือใหครูสามารถดูแลนักเรียนไดอยางใกลชิด 
เพ่ือความปลอดภัย การดําเนินการปรับปรุงหองเรียน ใหมีสื่อและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู
ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญทุกหองเรียน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับคณะครูเกี่ยวกับวิธีการใชวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ในชั้นเรียน 
 6.1.2.5 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
 แนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  ประกอบดวย  
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน 2) ศึกษาดูงาน 3) จัดกิจกรรมวิถีพุทธ 4) จัดกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต 5) จัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการ English Bilingual Education 
(EBE) 6) จัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 7) จัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานกีฬาดวย
กิจกรรมดาวรุงมุงทีมชาติ 
  ผลจากการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  พบวาการจัด
กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ในชวงเวลา 15.00 น. - 16.00 น. ในวันจันทรและวันอังคาร ของ 
แตละสัปดาหนั้น สามารถแกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียนไดเปนอยางดี การดําเนินกิจกรรม สวดมนต 
นั่งสมาธิ สมาทานศีล 5 และแผเมตตา ตอนเชาทุกวัน สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่เรียบรอย และ
เขาใจในหลักธรรม ศีล 5 ขอ สําหรับกิจกรรมการนําอาหารไปรวมทําบุญถวายภัตราหารเพลแด
พระสงฆ ณ วัดหนองตะครองทุกวันพระ และรวมกันพัฒนาวัดหนองตะครองน้ัน สงผลใหนักเรียน
ปรับปรุงพฤติกรรมในการมาวัด นักเรียนมีมารยาทเขารวมกิจกรรมอยางเปนระเบียบ การสวดมนต  
ทําวัตรเย็น เวลา 15.00-16.00 น. ทุกวันศุกรทุกสัปดาหทําใหนักเรียนจําบทสวดมนตได และมีความตั้งใจ 
ในการสวดมนต มีนักเรียนสวนนอยที่ขาดสมาธิ สําหรับการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาใน 
วันสําคัญทางศาสนานั้น คณะครูมีความคิดเห็นวาเปนกิจกรรมที่ดี สงเสริมและปลูกนิสัยการเสียสละ
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เพ่ือสวนรวม ในดานการบอกบุญเรี่ยไรเพ่ือพัฒนาวัดหนองตะครองและโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
การดําเนินกิจกรรมดาวรุงมุงสูทีมชาตินั้นเปนกิจกรรมที่ดี เพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน และรองรับ
การแขงขันกีฬาเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองตากยา และการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบล
หนองตากยา การดําเนินกิจกรรมโครงการ EBE (English Bilingual Education) เปนกิจกรรมที่สงเสริม
ศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษนั้น พบวาการดําเนินการยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากพ้ืนฐาน
ทางดานภาษาอังกฤษนักเรียนนอยมาก จึงไมสามารถเรียนรูเนื้อหาในรายวิชา ศิลปะ สังคมศึกษา  
และวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษได ครูที่ผูสอนรายวิชาศิลปะ สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร  
มีความเห็นวาควรจัดครูภาษาอังกฤษเขาสอนควบคูกับครูวิชาเอกศิลปะ สังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร โดยใหครูประจําวิชาอธิบายเน้ือหาวิชาการเรียนการสอน สวนครูภาษาอังกฤษ ฝกออก
เสียงคําศพัทที่นาสนใจ ใหนักเรียนฝกออกเสียง 
 
 6.1.3 อภิปรายผลตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 
 6.1.3.1 การมีสวนรวมกับชุมชน 
 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ระหวางคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และเครือขายผูปกครอง พบวาการดําเนินโครงการพัฒนาทั้ง 5 โครงการ ชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแตการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ  
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง การรวมกัน
วางแผน การรวมกันออกแบบโครงการ และการนําโครงการลงสูการปฏิบัติรวมกัน การประเมินผล 
โดยคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และเครือขายผูปกครอง รวมกันอภิปรายเสนอความคิดเห็น แลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งกอนเริ่ม
ดําเนินการและหลังดําเนินการในลักษณะของการสนทนากลุมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
เพ่ือนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะประเด็นตาง ๆ มาใชในการจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
เนนผู เรียนเปนสําคัญ สงผลใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือขายผูปกครอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชุมชนเกิดความตระหนัก และ
เกิดความสามัคคีในชุมชนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาของชุมชนไววา 
จัดการศึกษาโดยยึดถือหลักการท่ีจะระดมทรัพยากรทุกอยาง โดยการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกร ชุมชน และองคการตาง ๆ จึงจะเปนแนวทางที่ทําใหเกิดการจัดการศึกษาของชุมชนได 
ซึ่งกระบวนการดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของโคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff 1977, 
pp. 7 - 9) ผูริเริ่มทฤษฎีการมีสวนรวม กลาววาการมีสวนรวมตองมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการ 4 
กระบวนการ คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจในชวงของกิจกรรม (Decision-Making) ซึ่งอาจ
เปนการตัดสินใจตั้งแตในระยะเร่ิม การตัดสินใจในชวงของกิจกรรม และการตัดสินใจในการดําเนิน
กิจกรรม 2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (Implementation) ซึ่งอาจเปนไปในรูปของการเขา
รวมโดยการใหมีการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหารและการรวมมือ รวมทั้ง
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การเขารวมในการรวมแรงรวมใจ 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) ซึ่งอาจจะเปน
ผลประโยชนทางวัตถุ ทางสังคมหรือโดยสวนตัว 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
ซึ่งนับเปนการควบคุมและตรวจสอบ นอกจากนี้ผลจากการรวมมือของชุมชนจะปลูกฝง ใหเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีเกิดความรักความรวมมือในชุมชนมากข้ึน 
 ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการนําโครงการพัฒนา 
จํานวน 5 โครงการ ที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลักลงสูการปฏิบัติ และใชหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เปนตัวสอดแทรกเสริม รวมทั้งการใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทั้งนี้ปจจัย 
ที่สงผลใหการดําเนินงานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เนื่องจากความรวมมือรวมใจของ 
ผูรวมวิจัยทุกคนท่ีไดรวมกันดําเนินการพัฒนารวมกัน และใหความรวมมือในการวิจัยทุกขั้นตอน และ
ที่สําคัญคือโครงการที่เกิดจากการวางแผนรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย โดยมีการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับ เสนาะ ติเยาว (2543) ไดกลาวไววาการใหทุกฝาย 
ที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน (Participative planning) นั้นมีความ สําคัญมาก เพราะทุกคน
ลวนกระทบตอการวางแผนไมทางใดก็ทางหนึ่ง การใหทุกคนมีสวนรวมจะทําใหไดขอมูลมากขึ้น ทําให
เกิดความคิดริเริ่มและความคิดสรางสรรคมากขึ้น ซึ่งจะทําใหไดแผนท่ีดีและสมบูรณ เมื่อนําแผนไปใช
คนก็จะมีความผูกพันกับแผน มีความเขาใจและยอมรับแผนดวยเชนกัน ซึ่งทําใหแผนดําเนินตอไปได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 การมีสวนรวมของชุมชนและผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกที่ใหความรวมมือ  
ในการวิจัยครั้งนี้ ไมวาจะเปนผูรวมวิจัยที่ เปนทั้งผูรวมดําเนินการวิจัยและใหการสนับสนุ น 
การดําเนินงานในทุก ๆ ดาน ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชนนี้นับวาเปนสิ่งสําคัญมากตอการพัฒนา 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน ดังที่ อภิสิทธิ์ บุญยา  (2553) กลาวไววา 
ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนท่ีจะสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนประสบผลสํา เร็จไดนั้นคือ
การใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในและนอกชุมชนเขามามีบทบาทและสวนรวมในกิจการของโรงเรียน 
และเปนกระบวนการท่ีประชาชนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชุมชนและทองถิ่นไดเขามาเกี่ยวของ  
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมแสดงความคิดเห็นและกระทําในส่ิงที่ เห็นพองตองกัน 
ตลอดจนรวมพิจารณากําหนดปญหา ความตองการของโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือ แกไข
ปญหา และหาแนวทางพัฒนาโรงเรียน ซึ่งการมีสวนรวมนั้นจะมีตั้งแตการรวมคิด รวมวางแผน  
รวมปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน รวมประเมินผล และรวมในการเสนอแนะในกิจกรรมของโรงเรียน 
 6.1.3.2 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น สงผลใหการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครองประสบผลสําเร็จตามความคาดหวัง 
เนื่องจากการดําเนินโครงการตาง ๆ ทั้ง 5 โครงการ มุงเนนสูการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตที่สําคัญ
ของโรงเรียน ดังแนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่กลาวถึงการจัดการเรียนรู
ที่ยอมรับวาบุคคลหรือผูเรียนมีความแตกตางกันและทุกคนสามารถเรียนรูได  สอดคลองกับแนวคิด
ของ ทิศนา แขมมณี (2548) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) ไดกลาวไววาการจัด 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นเปนแนวคิดที่มุงที่จะพัฒนาผูเรียนโดยการใหความสําคัญ
กับผูเรียน ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความตองการ รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมและ
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รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง สงผลใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูอยางแทจริง  ดังที่ 
ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2559, หนา 7 - 9) การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น
ตองมีกระบวนการท่ีใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนโดยการศึกษา คนควา พิสูจน ทดลอง 
ดวยตนเองอยางตอเน่ืองและสรางผลงานของตนเองออกมาอยางมีคุณภาพ  
 การจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ซึ่งผูรวมวิจัยไดรวมกันพัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ 
ตามที่กําหนดไวในโครงการ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดในการจัด  
การเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูเปนฐาน (Place Based Instruction) ในยุคของการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เชื่อวาหากมีแหลง
เรียนรูที่หลากหลายจะชวยใหการจัดการเรียนการสอนสําเร็จได และมีประสิทธิภาพอยางแนนอน  
ดังที ่วิริยะ ฤาชัยพาณิชย และ กมลรัตน ฉิมพาลี (2559, หนา 165 - 167) ไดกลาวไววา หองเรียนใน
อดีตเปนหองสอน แตหองเรียนแหงอนาคตคือหองเรียน เพราะผูเรียนจะไดเพลิดเพลินกับการเรียนรู 
การคนควา การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการนําเสนอผลงานในหองเรียนที่มีผูเรียนไมเกิน 
20 คน ดวยโปรแกรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงเคร่ืองมือสื่อสารตาง ๆ 
 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสูการจัดการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน
ตอบสนองความตองการของทองถิ่น ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันพัฒนาขึ้นนั้น มีความสําคัญตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนอยางมาก ดังที่ วิชัย วงษใหญ (2555) ไดกลาว
ไววา หลักสูตรสถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองใชความรวมมือรวมใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
ทุกฝาย ทั้งผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนผูเรียน จากการดําเนินโครงการบริหารจัดกา ร
หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของคณะครูทุกคนรวมกันวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือนําไปสู  
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการสอดคลองกับ  กิตติภูมิ มังสุรีย (2548) 
โรงเรียนควรสงเสริมการมีสวนรวม โดยใหครูทุกคนมีสวนรวมทุกขั้นตอนของการจัดทําหลักสูตร 
นอกจากน้ีครูควรมีความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร การใชหลักสูตร และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
ผูบริหารและครูควรมีความรูดานหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรเปนอยางดี หลักสูตร
คือหัวใจของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ี 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองเริ่มจากวิเคราะหหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551นั้น มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังที่ สถาพร พฤฑฒิกุล 
(2555) หลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือที่เรียกกันติดปากวาหลักสูตรใหม กิจกรรมการเรียนรู
ควรจะตองเปนแบบ Active Learning 
 6.1.3.3 การวิเคราะหกระบวนการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 หลักในการวิเคราะหกระบวนการวิจัยและพัฒนามี 3 ดาน คือ ดานการวิจัยและพัฒนา 
ดานการมีสวนรวม ดานการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 
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  1.1 กระบวนการวิจัยถูกตอง หมายถึง กระบวนการวิจัย มีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยสามารถออกแบบการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยไดสอดคลองกับวัตถุประสงค
การวิจัยที่ตองการศึกษา 
  1.2 ผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค หมายถึง ผลการวิจัยที่ไดตอบวัตถุประสงคของ
การวิจัยที่ไดกําหนดไว 
  1.3 ผลการวิจัยใชประโยชนได หมายถึง ผลที่ไดจากการวิจัย มีผลการวิจัยที่ได
นอกเหนือจากวัตถุประสงคการวิจัยที่เกิดขึ้น สงผลตอกลุมเปาหมายและผูที่เกี่ยวของทําใหเกิด
เปลี่ยนแปลงในการเรียนรู 
  ผลจากการดําเนินงานโครงการทั้ง 5 โครงการ ไดแก 1) โครงการความรวมมือในการ
พัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 2) โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3) โครงการปรับการ
เรียน เปลี่ยนการสอน 4) โครงการการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5) โครงการสงเสริม
ศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย พบวา มีกระบวนการวิจัยที่ถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
การวิจัยโดยกระบวนการวิจัยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลาวคือ กระบวนการวิจัย 
ทุกข้ันตอนเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน เริ่มตั้งแต
การวิเคราะหบริบท สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การรวมกันหาแนวทางวิธีการแกปญหา และรวมดําเนินการโครงการตาง  ๆ 
จนกระทั่งประสบผลสําเร็จ การดําเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้ง 5 โครงการ สามารถ
ตอบสนองความตองการของคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน และนักเรียน ไดเปนอยางดี การเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพที่ครอบคลุม สอดคลองกับกลุมเปาหมายประเภทตาง ๆ กระบวนการวิจัยใหความสําคัญ
กับผลกระทบและผลที่ได กอใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาและผลการวิจัยสามารถใชประโยชนได 
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2. ดานการมีสวนรวม (Cohen and Uphoff, 1977) ประกอบดวย 
  2.1 รวมคิดตัดสินใจ วางแผน คือการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision-Making) ซึ่ง
อาจเปนการตัดสินใจตั้งแตในระยะเริ่ม การตัดสินใจในชวงของกิจกรรม และการตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจกรรม 
  2.2 รวมทํา รวมแรง ทรัพยสิ่งของ ( Implementation) คือ การมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม การสนับสนุนทรัพยากร การเขารวมในการบริหาร การใหความรวมมือ และการรวม
แรงรวมใจ 
  2.3 รวมประเมิน ติดตามผล (Evaluation) เปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนิน
กิจกรรมท้ังหมด 
  2.4 รวมรับผลประโยชน (Benefits)  
  ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
พบวา กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญครั้งนี้ เกิดจากการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน อาทิ ครูและบุคลากร ภูมิปญญาทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือขายผูปกครอง ชุมชน หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
โดยการมีสวนรวมเกิดจากความตั้งใจจริง ซึ่งมีการรวมวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา ของการจัด  
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง รวมหาแนวทางวิธีการแกปญหาและ
รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมินผล และรวมติดตามผลและรับผลประโยชน รวม ท้ังการมี
สวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ผลจากการมีสวนรวมนี้สงผลใหเกิดการพัฒนาการจัด  
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง และชวยสงเสริมสนับสนุนการจัด  
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณะครู สงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 3. ดานการเรียนรู (UNESCO, 1996) ประกอบดวย 
  3.1 เรียนเพ่ือใหรู (To know) คือการเรียนรูที่ผสมผสานความรูทั่วไปกับความรูใหมใน
เรื่องตาง ๆ อยางละเอียดลึกซ้ึง การฝกฝนวิธีเรียนรูเพื่อนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต 
  3.2 เรียนรูเพ่ือใหทําได (To do) คือการเรียนรูที่ชวยใหบุคคลสามารถรับมือกับส่ิงที่
เกิดขึ้นในสถานการณตาง ๆ และปฏิบัติงานได เปนการเรียนรูโดยอาศัยประสบการณตาง  ๆ  
ทางสังคมและในการประกอบอาชีพ 
  3.3 เรียนรูเพ่ือใชชีวิตรวมกับบุคคลอ่ืน (To live together) คือ การเรียนรูที่ชวยใหบุคคล
เขาใจผูอ่ืนและตระหนักวา มนุษยตองพ่ึงพาอาศัยกัน ดําเนินโครงการรวมกัน และเรียนรูวิธีแกปญหา
ขอขัดแยงตาง ๆ โดยตระหนักในความแตกตางหลากหลาย ความเขาใจอันดีตอกันและสันติภาพ 
  3.4 เรียนรูเพ่ือเปนคนเต็มคน มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในสิ่งที่เรียนรู (To be) คือ
การเรียนรูที่ชวยใหบุคคลสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนไดดีขึ้น ดําเนินงานตาง  ๆ โดยอิสระ
ยิ่งขึ้น มีดุลยพินิจและความรับผิดชอบตอตนเองมากข้ึน 
  ผลสรุปในดานการเรียนรูของงานวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ พบวา ผลจากการดําเนินงานทําใหผูที่เกี่ยวของไดเรียนรูขั้นตอนการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เรียนรูที่จะทํางานรวมกัน เกิดเปนความภาคภูมิใจในโรงเรียนของตนเอง อีกทั้ง
ยังเกิดการเรียนรูจากการกระทําหรือการปฏิบัติเกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล ประกอบดวย ผูวิจัย คณะครู 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผูปกครองนักเรียน ระดับกลุมบุคคลประกอบดวยกลุมครู กลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุมที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมผูปกครองนักเรียน และระดับองคกร คือ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง ซึ่งสอดคลองกับที่ วิโรจน สารรัตนะ (2558) ไดใหทัศนะวา การเรียนรูจาก
การกระทําในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการเรียนรูที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล 
ระดับกลุม หรือระดับหนวยงาน เปนการเรียนรูที่เกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันหรือจาก
การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูวิจัยกับผูรวมวิจัย และกับบุคคลอ่ืนๆ ที่เขามามีสวนเก่ียวของ นอกจากนี้
ยังพบวานักเรียนเกิดการเรียนรูในดานความรวมมือของคนในชุมชนเพราะเห็นความมือรวมใจกันเกิด
เปนการเรียนรู 
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6.2 ขอเสนอแนะ 
 
 6.2.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใชกระบวนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน ในทุกขั้นตอนตั้งแต  การรวมกัน
วางแผน การรวมกันดําเนินการ การรวมกันประเมินผล และการรับผลประโยชนรวมกัน ทั้งนี้เพ่ือให
การดําเนินโครงการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ทุกฝายตองเห็นประโยชนของ
การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน  
 2) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียควรสรางเปนเครือขายครอบคลุมทั้งคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครอง ศิษยเกา ผูนําทองถิ่น โดยการขับเคลื่อนของ
ผูบริหารสถานศึกษา และควรมีกระบวนการใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือการดําเนินงานในทุก
ขั้นตอน 
 3) ผูบริหารสถานศึกษาควรมีองคความรูเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
และนําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา  
 4) การนําโครงการพัฒนาไปใชควบคูกับกระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญควรปรับใหเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน  
 
 6.2.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  6.1.2.1 ขอเสนอแนะตอโรงเรียน 
  1) โรงเรียนควรนําผลการวิจัยไปขยายผลหรือจัดทําเปนแผนนโยบายการดําเนินงาน
ของโรงเรียน 
  2) โรงเรียนขนาดเล็ก ควรกําหนดนโยบายการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
เพ่ือพัฒนางานเปนนโยบายหลักของโรงเรียน 
  6.1.2.2 ขอเสนอแนะตอชุมชน 
  1) ผูนําชุมชนควรสรางความตระหนักใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของบทบาทการ 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  2) ผูมีสวนเกี่ยวของควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหชุมชน หรืออํานวยความสะดวก 
ประชาสัมพันธใหชุมชนไดมีบทบาทอยางเต็มที่ตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 
 
 6.2.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในการพัฒนาแผนกลยุทธของ
โรงเรียน 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
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 3) ควรสงเสริมใหครูทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในระดับชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู 
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แบบสํารวจ 

 

ใชทําการศึกษาบริบทของโรงเรียนวัดหนองตะครอง ซึ่งมีรายละเอียดในการสํารวจ ดังนี้ 
1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก จํานวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจ และกลยุทธการจัดการศึกษา 
           1.2 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตะครอง  ไดแก โครงสรางการบริหารงาน 
ขอบขายการบริหารงานดานตางๆ 

1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

2. สภาพปญหาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2.1 ดานหลักสูตร  
2.2 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  
2.3 ดานการวัดและประเมินผล   
2.4 ดานนักเรียน  
2.5 ดานสื่อการเรียนการสอน และแหลงเรียนรู 
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แบบสังเกต 
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แบบสังเกต 

  

ใชทําการศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) มีการ
กําหนดประเด็นในการสังเกต ดังนี้ 

1. สภาพความสัมพันธระหวางสมาชิกผูรวมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. การแสดงความคิดเห็น และการมีสวนรวมของผูรวมวิจัย  
3. การดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. การทําหนาที่ของผูรวมวิจัย 

5. บรรยากาศการประชุมของผูรวมวิจัย 
6. ขอคนพบอ่ืนๆ 
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แบบสังเกต 

 

 ใชทําการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการสังเกตแบบมี
สวนรวม (Participant Observation) มีการกําหนดประเด็นในการสังเกต ดังนี้ 
 1. ความกระตือรือรน และความต้ังใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 2. การใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ 

 3. บรรยากาศของการนําโครงการสูการปฏิบัติรวมกัน 

 4. ปญหาอุปสรรค และการปรับปรุง 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ 
 

 ใชทําการศึกษาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง โดย
แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Guided interview) สัมภาษณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีแนวคําถาม ท่ีใชประกอบในการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก ดังนี้ 

1. สภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครองเปนอยางไร 
 1.1 ดานหลักสูตร  

 1.2 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  
 1.3 ดานการวัดและประเมินผล   
 1.4 ดานนักเรียน  
 1.5 ดานสื่อการเรียนการสอน และแหลงเรียนรู 

     2. ปญหาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง มีอะไรบาง 
2.1 ดานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
2.2 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  
2.3 ดานการวัดและประเมินผล   
2.4 ดานความรูความสามารถของนักเรียน  
2.5 ดานสื่อการเรียนการสอน และแหลงเรียนรู 

3. ทานตองการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง  
อยางไร 

3.1 ดานหลักสูตร  
3.2 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  
3.3 ดานการวัดและประเมินผล   
3.4 ดานนักเรียน  
3.5 ดานสื่อการเรียนการสอน และแหลงเรียนรู 
3.6 ดานอื่น(ระบุ)  

    4. คนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครองอยางไร 
    5. ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางไร 
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แบบสัมภาษณ 
  
 ใชทําการศึกษาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนวัดหนองตะครอง โดย
แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Guided interview) สัมภาษณกลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรม 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูรวมโครงการท่ีมีตอการปฏิบัติการดําเนินโครงการ มีแนวคําถาม ท่ีใช
ประกอบในการสัมภาษณ ดังนี้ 

 1. ประสบการณจากการไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน 
สําคัญโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

1.1 ดานความรูและประสบการณท่ีได   
1.2 ดานการนําไปใชพัฒนาดานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัด และ 

ประเมินผล สื่อการเรียนการสอน และแหลงเรียนรู 
1.3 ดานการสงเสริมศักยภาพผูเรียน 
1.4 ดานการสวนรวมในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 2. ความประทับใจจากการไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน 
สําคัญโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  3. ขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมน้ีในครั้งตอไป 
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ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group) 
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ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group)  
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
ประเด็นการสนทนา 

1. ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551สูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีข้ันตอนการดําเนินการ
อยางไร 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถทําไดอยางไรบาง 
3. แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญ มีอะไรบาง 
4. เด็ก และเยาวชน ควรไดรับการสงเสริมความรูความสามารถในดานใดบาง 
5. ใครบางที่ควรมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
เครื่องมือประกอบการรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
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แบบนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 

ชื่อ.....................................................................สกุล..................................................................... 

ที ่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 

- ชื่อแผนการจัดการเรียนรู 
-มาตรฐานการเรียนรู 
-ตัวชี้วัด 
-สาระการเรียนรู 
-สาระสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 
- ชิ้นงาน/ภาระงาน/หลักฐานการเรียนรู 
- กิจกรรมการเรียนรู  
- สื่อและแหลงเรียนรู 
- การวัดผลประเมินผล 

  

2 จัดกิจกรรมการเรียนรูหลากหลายและเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
3. กิจกรรมอุนเครื่อง (Warm-up) ตามแนวคิด BBL   
3 มีการบูรณาการสอดแทรกสมรรถนะสําคัญของผู เรียน , 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  

4 การวัดประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู,ตัวชี้วัด   
5 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัด 

การเรียนรู 
  

 

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่น ๆ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผูประเมิน 
(...................................................) 

วันที่...........เดือน.....................พ.ศ................ 
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แบบนิเทศติดตามการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

ชื่อ...........................................................................สกุล.......................................... ........................... 

ที ่ รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ ขอเสนอแนะ 
1 การจัดทําโครงสรางเวลาเรียนสอดคลองกับ

คําอธิบายรายวิชา เปนรายชั้น/รายวิชา 
   

2 การจัดทําแผนหนวยการเรียนรู สอดคลองกับ
โครงสรางรายวิชา 

   

3 แผนหนวยการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบ  
(ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน/หลักฐานการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู  
สื่อและแหลงเรียนรู การวัดผลประเมินผล) 

   

4 แผนหนวยการเรียนรูมีการกําหนดหลักฐาน 
การเรียนรู (ชิ้นงาน/ภาระงาน)  

   

5 แผนการจัดการเรียนรู จําแนกไวสอดคลองกับ 
แผนหนวยการเรียนรู 

   

 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผูประเมิน 
(...................................................) 

วันที่...........เดือน.....................พ.ศ................ 
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ประเด็นการบันทึกอนุทินสวนตัวของผูรวมวิจัย 

 

1. กิจกรรมท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ..................................................... 
2. กิจกรรมท่ีไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
3. การเปลี่ยนแปลงหลังจากปฏิบัติกิจกรรม  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................... ............................................................................ 
4. องคความรูที่ไดจากการรวมวิจัย  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรม 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

 
(ลงชื่อ)..................................................ผูบันทึก 

(...................................................) 
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ................ 
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โครงการที่ 1 
 

ชื่อโครงการ     ความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 
แผนงาน     บริหารทั่วไป 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรสา สูตะบุตร  
ลักษณะโครงการ  ใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม 2558 - เมษายน 2559 
  
1. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดหนองตะครองเปนหนึ่งใน
โครงการ เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คน และไมผานการประเมินจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ถึงแมวาชุมชนจะตอตานการยุบรวมดวยเห็น
ความสําคัญของการสรางโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่มีฐานะยากจน และเปนรากฐานสําคัญ
ของชุมชนบานหนองตะครองและบานหนองผักแวน “บาน วัด โรงเรียน” ชุมชนตองการใหโรงเรียน
วัดหนองตะครองคงอยูคูกับชุมชน ดวยเหตุนี้จึงตองยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ดวยขอจํากัดเรื่อง
งบประมาณ และภาคีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการโรงเรียนทีไดถูกกําหนดเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน แตพบวาที่ผานมาในเชิงปฏิบัตินั้นการมีสวนรวมระหวางภาคีตาง ๆ ยังไมสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตะครองตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  
 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตะครองซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
จําเปนตองสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน ไดแก โรงเรียน ชุมชน วัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรภาครัฐและเอกชนตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม เพ่ือรวมกันสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตะครองอยางยั่งยืน  
2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสรางความรวมมือระหวาง โรงเรียน ชุมชน วัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการรวมกันสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง 
 2.2 เพ่ือระดมทรัพยากรและจัดหางบประมาณสําหรับใชในการบริหารจัดการ ศึกษาของ
โรงเรียนวัดหนองตะครอง 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ชุมชน วัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน ใหความรวมมือ 
ในการพัฒนาและใหการสนับสนุนดานทรัพยากรและงบประมาณ  
  3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 โรงเรียนวัดหนองตะครองไดรับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพดาน
การบริหารจัดการศึกษา  



 
 

 
 

 

 
 

ภาคผนวก ฌ  
ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

การประชุมผูรวมวิจัยเพ่ือแจงวัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินการวิจัย 

การนําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบขอมลู และรับฟงขอเสนอแนะ 

การดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
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การดําเนินโครงการความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองตะครอง 

การดําเนินโครงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

   

การดําเนินโครงการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 

   

การดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  : นางธัญลักษณ อัยวรรณ  
วัน เดือน ป เกิด : 19 ตุลาคม 2517 
ชาติภูมิ : อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
สถานที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 32/5 หมู 1 ตําบลพระแทน อําเภอทามะกา  

  จังหวัดกาญจนบุรี 71110  
หนาที่การทํางาน : พ.ศ. 2559 – ปจจุบันผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเปด 

  วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
ประวัติการศึกษา : พ.ศ. 2541 ครุศาสตรบัณฑิต  

  วิชาเอกภาษาไทย-เอกประวัติศาสตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

 : พ.ศ. 2548  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 : พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
  สาขาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 : พ.ศ. 2562 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาการบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
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