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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสภานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ 

จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2556 

ประเภทของงานวจิัย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็น

ฐานขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 2) เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้

โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 3) เพ่ือถอดบทเรียนจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและ

พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชยงราย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 108 คน จาก 10 โรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบประเมินการใช้รูปแบบฯ แบบประเมินการร่วมกิจกรรมและแบบสะท้อนคิด

การเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สิถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการ

ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กหรือรูปแบบที่สร้างขึ้นในชื่อว่าวงล้อ

ฟันเฟืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นพบว่าการด าเนินงานทั้งสามสายพนคือ สายพานท่ี 1 

สายพานแห่งการมีส่วนร่วม 2 สายพานแห่งศรัทธา และ 3 สายพานแห่งคุณภาพ มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และเม่ือ

พิจารณาการประเมินผลด้านคุณภาพพบว่าการปฏิบัติ ( Performance) ของครู ผู้บริหารและผู้เรียนอยู่ในระดับดีถึงดีมากทุกกลุ่ม 
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นอกจากนี้จากการถอดบทเรียนการใช้รูปแบบครั้งนี้พบว่า รูปแบบที่ใช้เป็นแบบการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาวิชาชีพครูส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเด่นของรูปแบบอยู่ที่กระบวนการที่ใช้

การฝึกอบรมโดยตรงโดยใช้โรงเรียนเป้นฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน และการขยายผลโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอก

โรงเรียนผ่านเครือข่ายสังคมอนนไลน์ นับเป็นกิจกรมรมการพัฒนาวิชาชีพที่ด าเนินการได้ไปพร้อมๆ กัน เป็นการพัฒนาอย่างครบวงจร

และต่อเนื่อง ยังผลให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพทั้งด้านคุณลักษณ์ ทักษะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ค าส าคัญ 

รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหาร,ผลการพัฒนาด้านครูและผู้บริหาร,ผลการพัฒนาด้านนักเรียน,การถอดบทเรียน 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริบทสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองที่ปรับตัวอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จนเกิดการแสวงหาของการสร้างความเข้มแข็งในโลกของการแข่งขัน

ที่ชัดเจนขึ้นโดยล าดับ ประกอบกับทิศทางของความร่วมมือกันด้านการพัฒนาภูมิภาคและประเทศในเขตของภูมิภาคเดียวกันเริ่มมีความ

ชัดเจนมากข้ึน ในความร่วมมืออย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือก้าวสู่ประชาคมโลก และประชาคมอาเซียนในปี 2558 ยังเป็นแรงขับที่

ส าคัญในการเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

บุคลากรสถานศึกษาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมรสถานศึกษาซึ่งเป็น

หน่วยผลิตทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ และนอกจากให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีแรงกดดันมาจากสภาพ ปัญหา และ

ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลให้ต้องเร่งพัฒนาผู้บริหารและ

ครูผู้สอนให้เป็นรูปธรรม มีรูปแบบที่เหมาะสมเป็นไปตามสภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานการพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพและแก้ปัญหาที่พบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้สรุปการ

พัฒนาครูเมื่อปี 2550 ว่า ขาดระบบการพัฒนาครูประจ าการที่มีประสิทธิภาพ ขาดงบประมาณ รูปแบบฝึกอบรมเน้นทฤษฎีมากกว่า

ปฏิบัติ การอบรมขาดความต่อเนื่อง การอบรมส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครู เพราะต้องการไปอบรมนอกโรงเรียน 

ต้องทิ้งห้องเรียนรวมทั้งตัวหลักสูตรฝึกอบรมก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน นวัตกรรมในการพัฒนาครูเกิดข้ึนยังเป็นรูป

แบบเดิมๆ และไม่มีกองทุนในการพัฒนาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเกิดข้ึน โดยมี

จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือแสวงหารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาผู้เรียนให้

มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเกิดจากความเชื่อท่ีว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต้องเริ่มที่โรงเรียน และ

บุคลากรที่เป็นจักรกลส าคัญที่สุดคือครูและผู้บริหารที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งใน
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ระดับประเทศจนถึงระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยการด าเนินการวิจัยได้ด าเนินงานในระยะที่ 1 ปี 2554 เสร็จสิ้นแล้ว ทั้ง 9 สถานบัน

อุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ผลที่ได้คือ รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพตาม

กระบวนการของการวิจัย 

ในส่วนของมกาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการวิจัยได้ด าเนินการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารในพ้ืนที่ 2 จังหวัด 

คือจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายรูปแบบที่ได้มีองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นรูปแบบประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยสนุบสนุน และกระบวนการ อีกส่วนหนึ่งเป็นผลผลิต คือคุณภาพของครู ผู้บริหาร และตัวผู้เรียน 

ในระยะที่ 2 ของการวิจัยนี้ เป็นการน ารูปแบบการพัฒนาไปสู่การใช้จริงในสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยทดลอง เพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลของรูปแบบที่สร้างข้ึนว่าสามารถพัฒนาคุณภาพของครู ผู้บริหาร และผู้เรียนได้จริงหรือไม่ ประเด็นค าถามท่ีส าคัญในระยะที่ 

2 ของการศึกษาวิวัยคือ ต้องการรู้การด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาที่สร้างงขึ้นเป็นอย่างไร ในแต่ละข้ันตอน ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น

จากการใช้รูปแบบส่งผลกระทบต่อผู้บริหาร ครู และผู้เรียนอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ นอกจากนั้นยังต้องการข้อสรุปจากการ

ใช้รูปแบบการพัฒนาว่า แนวทางหรือการปฏิบัติที่ดีเป็นมาตรฐานน าไปสู่การใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบให้มีทั้งประสิทธิภาพและ

ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือแสวงหาค าตอบจากค าถามการวิจัยในระยะท่ี 2 ดังกล่าว จึงก าหนดเป็นวัตถุประสุงของการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

     1. เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึฏษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กใน 3 

องค์ประกอบหลัก คือ 

          1) การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน 

          2) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 3 ด้าน คือ บรรยากาศ เจตคติ และการคาดหวังและการจูงใจ 

          3) กระบวนการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

     2. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 3 

ด้าน คือ          1) ด้านครู 

          2) ด้านผู้บริหาร 

          3) ด้านนักเรียน 

     3. เพ่ือถอดบทเรียนจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ครอบคลุมตามประเด็นดังนี้ 

     1) การะประเมินการมีส่วนร่วม ปัจจัยเกื้อหนุน และกระบวนการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

     2) การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 3 ด้าน คือ 

ครู ผู้บริหาร และนักเรียน 

     3) การถอดบทเรียนจากการใช้รูปแบบฯ มีเนื้อหาครอบคลุม 1) เรื่องเล่าจากการร่วมกิจกรรมการพัฒนาครูและผู้บริหาร 2) 

บทเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร หาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบฯ ทั้งด้านความรู้ และเจตคติ 3) จุดแข็จุดอ่อนของการ

ใช้รูปแบบฯ 4) สิ่งี่ควรด ารงไว้เพื่อการขยายผลและสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนให้รูปแบบการพัมนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาฯ มีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ 5) กรณีศึกษาเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีทางการศึกษา (Good Practice) 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้

ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

     1. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

     2. รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด

เชียงราย 

     3. ปัจจัยเบื้องต้นด้านการมีส่วนร่วมและความศรัทธาที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา 

     4. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการพัฒนา 

     5. การถอนบทเรียน 

วธิีการวิจัย 

การิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่

และจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. เกณฑ์การสรรหาโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 

2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
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3. วิธีการส้รางความเข้าใจในแนวทาง 

4. กระบวนการวางแผนการด าเนินงาน 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ผลการวจิัย 

การวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก

จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ  

1. เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กใน 3 องประกอบ

หลัก คือ 

1.1 การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน 

1.2 ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 3 ด้าน คือ บรรยากาศ เจตคติ และการคาดหวังและการจูงใจ 

1.3 กระบวนการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

2. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 3 ด้าน 

คือ ด้านครู ด้านผู้บริหาร และด้านนักเรียน 

3. เพ่ือถอดบทเรียนจากใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ผล

การศึกษาครั้งนี้ ขอเสนอเป็น 3 ตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  

ตอนที่ 2 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตอนที่ 3 ผลการถอดบทเรียนจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

โรงเรียนขนาดเล็ก 

อภิปรายผล 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่

และเชียงราย ใน 3 องค์ประกอบหลัก คือ 

1.1 การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน  
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ผลจากการวิจัย พบว่า ระดับการประเมินความคิดเห็นต่อกรมีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหาร

สถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เป็น 4.16 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมา โดยมีขอบเขตของค่ราเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.92 – 4.28 เหตุที่

การมีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะก่อนเริ่มด าเนิน

โครงการวิจัย ได้มีการวิเคราะห์ปัญหา ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูและผู้บริหาร และระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชนมาตลอด 

1.2 ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 3 ด้าน คือ บรรยากาศ เจตคติ และการคาดหวังและการจูงใจ 

ผลจากการวิจัย พบว่า ระดับการประเมินความคิดเห็นต่อปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน ด้านบรรยากาศของการพัฒนาโดย

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.68 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกือบทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีขอบเขตค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.61 – 4.81 ยกเว้นรายการที่ 7 “มีความเป็นเจ้าของ” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมา เหตุที่ผล

การประเมินด้านบรรยากาศการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดนั้น อาจเป็นเพราะในการจัดการฝึกอบรมโดยตรง ( Direct Training) 

ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นบรรยากาศการฝึกอบรมที่เน้นความรู้สึกของผู้ให้การอบรมซึ่งต้องใกล้ชิดอบอุ่น ยอมรับผู้รับ

การฝึกอบรมว่าต้องการแลกเปลี่ยนและรับผิดชอบ ตลอดจนเน้นความรู้สึกของผู้รับการอบรมต้องเป็นมิตร ให้อิสระในการแสดงออก 

และมีการยอมรับซึ่งกันและกัน นอกจากนี้บรรยากาศของการอบรมต้องมีอิสระและเปิดเผย ซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์ของการอบรม

บรรลุผลส าเร็จและเกิดความร่วมมืออย่างแท้จริง 

1.3 กระบวนการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลจากการวิจัย พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาในการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหาร

สถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานมรโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการฝึกอบรมโดยตรง ( Direct Training) ด้านหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเป้น 4.47 ด้านวิทยากรและกระบวนการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.71 และ

ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.32 จะเห็นได้ว่าผลการประเมินการฝึกอบรมโดยตรง ทั้งด้าน

หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม วิทยากร และกระบวนการฝึกอบรมตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมโดยตรงมีผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีและดีมาก แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ครูและผู้บริหารให้การยอมรับในการกระบวนการที่ใช้ในครั้ง

นี้ แต่สื่อท่ีควรเพิ่มเติมเพ่ือให้การด าเนินการในการฝึกอบรมโดยตรงได้ผลดียิ่งขึ้น ควรเพิ่มเติมวิทยากรที่เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับใน

แวดวงวิชาชีพให้เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คล่องตัวในการด าเนินงานเพราะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจ านวนมาก และแต่ละแห่งอยู่ในพื้นที่ท่ีต้อง

ใช้ระยะเวลาในหารเดินทาง ขณะเดียวกันหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมโดยตรงครั้งนี้ ควรเพิ่มความเข้มข้นในลักษณการฝึกแบบเข้ม 

(Intensive Training) เพ่ือให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ฝั่งติดตัวอย่างยั่งยืนต่อไป 

ตอนที่ 2 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก  จังหวัดเชียงใหม่

และเชียงราย 3 ด้าน คือ 
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2.1 ผลด้านครู 

จากการประเมินต้นเองในการร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารแบบใช้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด

เชียงใหม่และเชียงรายครั้งนี้ พบว่า ครูและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเพ่ือนครูด้วยกัน มีความมั่นใจในการน าไปใช้ เห็นคุณค่าประโยชน์ของสิ่งที่อบรมและมีความพึงพอใจในการเรียนครั้งนี้ทุกโมโลของ

การอบรม อันได้แก่ การพัฒนาทักษะคิดระดับสูง ( Higher Order Thinking Skills) การสอนภาษาโดยวิธีเน้นความเข้าใจ 

(Comprehension – Based Approach) การเรียนแบบร่วม ( Cooperative Learning) กลวิธีอภิปัญญา ( Metacognition 

Strategies) การสอนแบบเสริมพลัง ( Power Teaching) ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน ( Classroom Research) ซึ่งในแต่ละโมดูลมีผล

การประเมินอยู่ในระดับมากทุกโมดูล 

2.2 ผลด้านผู้บริหาร 

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารต่อผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการพัมนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียน

เป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.44 เมื่อ

พิจารราเป็นรายด้าน พบว่าด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการพัฒนา ด้านทักษะกระบวนการที่ได้รับจากการพัฒนา และด้านการน า

ความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย

เป้น 4.20 , 4.15 และ 4.35 ตามล าดับ ส่วนด้านการน าความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการที่ได้รับไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา

และส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนแลพด้านความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยตรง ( Direct Training) ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานม่ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.65 และ 4.56 ตามล าดับ 

2.3 ผลด้านนักเรียน 

จากการที่ครูและผู้บริหารสภานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครั้งนี้ ส่งผลกระทบเกิดข้ึนกับนักเรียน โดยทั้งผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูเห็นว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ภายหลังครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามโครงการครั้งนี้ ผล

การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนจากการตอบค าถามปลายเปิดของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเรียงตามล าดับความถี่ของค าตอบจากมาก

ที่สุดลงไปมีดังนี้ นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน กระตือรือร้น สนใจและอยากเรียนมากข้ึน นักเรียนทีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น 

นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้ไปในทางท่ีดีขึ้น นักเรียนได้รับ

การพัฒนาให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และ

นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ 

ตอนที่ 3 ผลการถอดบทเรียนจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 

การถอดบทเรียนจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนเป้าหมาย ซึ่ง

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ 5 โรงเรียนและจังหวัดเชียงราย 5 โรงเรียน โดยได้ด าเนินการพัฒนาตามรูปแบบวงล้อฟันเฟือง
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( CMU Gear Model for School – Based Professional 

Development) ผลจากการพัฒนาครั้งนี้ ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้ง 1) ผลการประเมินการมีส่วนร่วม ( Participation) จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรเงีรยนและชุมชน 2) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน ( Supportive Factors) ได้แก่ บรรยากาศ ( Climate) การ

พัฒนา เจตคติ (Attitude) ต่อการพัฒนา การคาดหวังและแรงจูงใจ (Expectation & Motivation) ในการพัฒนา และ 3) กระบวนการ

และผลลัพธ์ในการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับครู ผู้บริหารและนักเรียน จากการด าเนินการและผลลัพธ์เชิงบวกท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว น ามาถอด

บทเรียนเพื่อสังเคราะห์จุดแข็งหรือสิ่งที่เป็นการปฏิบัติที่ดี ( Best Practices) และจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือด าเนินการขยายในโอกาส

ต่อไป ได้ดังนี้ 

การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน

ขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพบว่า รูปแบบวงล้อฟันเฟืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CMU Gear Model) เพ่ือการพัฒนาครูและ

ผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง ดังผลที่ได้เสนอไว้ข้างต้น ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้

ประสบผลส าเร็จ เกิดจากองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) การมีส่วน ( Participation) ของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด 2) ปัจจัย

สนับสนุนการด าเนินการ (Supportive Factors) และ 3) กระบวนการและผลลัพธ์ในการด าเนินการ (Process and Output)  

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. การน ารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กครั้งนี้ไปใช้พื้นที่อ่ืนๆ ควร

ศึกษาและท าความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบทั้งเรื่องการมีส่วนร่วม ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน และกลไกในการขับเคลื่อน

รูปแบบครั้งนี้ให้ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานประมวลผลส าเร็จอย่างแท้จริง 

2. ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการสร้างสรรค์บรรยากาศในการฝึกอบรมแบบกัลยามิตร ส้รางความตระหนักและการเห็น

คุณค่าของการฝึกอบรม  และควรมีวิทยากรผู้ให้การอบรมที่เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในการจัดการศึกษา 

3. การเตรียมความพร้อมให้ครูและผู้บริหารในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางวิชาชีพ ระหว่างเพ่ือนครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียน รวมทั้งกับผู้มีส่วนร่วมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อเพ่ิมการ

แตกฉานในทักษะวิชาชีพครู 

4. ควรเน้นหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของครูและผู้บริหารอย่างแท้จริง เน้นกระบวนการที่ใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน โดยให้ฝึกปฏิบัติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างเข้มข้น ( Intensive) เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน

เป็นทักษะติดตัวครูและผู้บริหารอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรขยายผลการด าเนินการวิจัยครั้งนี้สู่โรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นท่ีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอ่ืนๆ โดยไม่ดึง

ครูแกนอกโรงเรียนและท้ิงการสอนในชั้นเรียนปกติ 
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2. ควรท าการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูมีคุณลักษณะด้านการคิด (Cognitive Styles) หรือแบบการสอน (Teaching Styles) ที่แตกต่างกัน 

3. ควรท าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบในการใช้รูปแบบครั้งนี้ในโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 

4.ควรท าการวิจัยและพัฒนาทักษะในการจัดการความรู้ ( Knowledge Management) ของครูและผู้บริหารในโรงเรียนขนาด

เล็ก โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 

 


