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ในช่วงเวลาไม่ต่่ากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากโลกภายนอกมาโดยตลอด 
เยาวชนไทยถูกบีบคั้นด้วยกระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมจนยากแก่การต้านทานและ หล่อหลอมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพใน
อนาคต การด่าเนินงานของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2542 ยังไม่ปรากฏผลเด่นชัด ดังจะเห็นได้จากคุณภาพ
ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ทักษะการคิดของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่่ากว่าเกณฑ์ วิธี
จัดการเรียนการสอนยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร (วิทยากร เชียงกูล, 2548) กระบวนการพัฒนาการจัดเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นการ
พัฒนาแบบแยกส่วน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งภายนอก เช่น นวัตกรรมการเรียนการสอน สื่อ ซึ่งมีต้นแบบการคิดจากตะวันตกเป็นฐาน 
การจัดการเรียนการสอนไม่ค่อยให้ความส่าคัญกับความเหมาะสมกับลักษณะ ธรรมชาติ ปัญหา และบริบทของผู้เรียนซึ่งมีความ
หลากหลายตามชาติพันธุ์ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารด้านวิชาการยังมีความคลุมเครือ
ไม่ชัดเจน  

เพ่ือการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปทางการศึกษา โครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ฐานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในบทบาทขององค์กรที่มีบทบาทตรงในการผลิตครู จึงได้จัดท่าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร
ในโรงเรียนในรูปแบบของการปฏิรูปทั้งโรงเรียนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้บนฐานความเชื่อว่า การปฏิรูปการเรียนรู้เป็น
เครื่องมือที่ทรงพลังในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสืบเนื่องจากความเป็นพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ความเชื่อนี้จะบรรลุผลเป็นจริงได้ต่อเมื่อบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะมีการปฏิรูปวิถีการปฏิบัติงานของตนเองให้
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ผนึกไปด้วยการเรียนรู้ ซึ่งในการวิจัยนี้ถือว่าเป็นกุญแจส่าคัญที่น่าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพที่น่าไปสู่การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างแท้จริง 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนในการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกลไกการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. ศึกษาศักยภาพของครูและผู้บริหารโรงเรียนในการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเองในด้าน 
2.1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2.2) พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองผู้เรียน 2.3) การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

 ขอบเขตของการวจิัย 

- องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ตามแนวคิดของปีเตอร์ เช็งเก้ (Peter Senge) การพัฒนาองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศด้วยวิถีการเรียนรู้หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น มีหลักหรือแนวทาง 5 ประการ คือ 1. มีแบบทางความคิดที่เกื้อต่อการ
พัฒนาหรือการสร้างสรรค์ (Mental Models) 2. มีความมุ่งมั่นส่วนตนในการพัฒนางาน (Personal Mastery) 3. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared Visions) ในการขับเคลื่อนภารกิจ 4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วม (Team Learning) ในการปฏิบัติงาน 5. มีวิถีคิดเชิงระบบ 
(System Thinking)  

- การปฏิรูปการเรียนรู้จะสัมฤทธิ์ผลได้ ทุกภาคส่วนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป และเรียนรู้ในวิถีปฏิบัติของ
ตนเอง 

- ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ ให้แนวคิดในกระบวนการพัฒนาที่น่าไปสู่ความเท่าเทียม ขจัดการแบ่งแยกกีดกัน เคารพในศักยภาพความ
เป็นมนุษย์ของบุคคลทุกประเภท เป้าหมายการจัดการศึกษาจึงมุ่งไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคน การศึกษาต้องไม่ท่าลายหรือครอบง่า
ผู้คน ไม่ท่าลายกระบวนการเรียนรู้และความมั่นคงของชุมชน ไม่ท่าให้เกิดความแปลกแยกกับบริบทของชุมชน ธ่ารงสัมพันธภาพของ
ระบบชุมชนกับระบบอ่ืนๆ ให้ด่ารงอยู่อย่างสมดุล เปิดทางการมีส่วนร่วมของผู้คนมากขึ้น ความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถสร้างหรือ
พัฒนาขึ้นได้ มิใช่ผูกขาดแต่เฉพาะในหมู่นักวิชาการเท่านั้น 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นรูปแบบการวิจัยที่ผนึกกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นเนื้อเดียวกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการทบทวนหรือใคร่ครวญตรวจสอบในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก่าหนด
ตลอดเวลาว่าบรรลุผลหรือไม่ เพียงใด ดังนั้น จึงมีความจ่าเป็นที่ผู้วิจัยต้องบันทึกข้อสังเกตหรือข้อมูลในสิ่งที่ปฏิบัติ รวมทั้งผลที่เกิดข้ึน
ตลอดระยะของการปฏิบัติงาน ขั้นตอนของการด่าเนินการวิจัยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการวิจัยรูปแบบอ่ืนๆ คือ มี 4 ขั้นตอนที่
สัมพันธ์เป็นวงจรต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน คือ วางแผนด่าเนินงาน (Plan) ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ (Act) สังเกตและ
รวบรวมข้อมูลวิธีการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น (Observe)  และทบทวน ใคร่ครวญตรวจสอบวิถีการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้นกับ
เป้าหมายที่ต้องการ (Reflection) ซึ่งมีความแตกต่างจากการวิจัยเชิงทดลอง ที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเน้นการเรียนรู้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานมากกว่าการศึกษาผลส่าเร็จเพียงอย่างเดียว 
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 วธิีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง 3 ภาคี คือโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย คณะนักวิจัยจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนทางความคิดและทิศทางในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนในชนบทรวมทั้งงบประมาณในการด่าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาใน 4 โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) โรงเรียน
อนุบาลปางมะผ้า และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34   

รูปแบบของการด่าเนินโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนได้รับการพัฒนาบนฐานแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) และทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (Critical Theory) ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอนที่ด่าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ
เป็นเวลา 1 ปี เรียกว่า “พัฒนกิจ 3” คือ “ตระหนักรู้-ปฏิบัติ-วัตรเสวนา” ซึ่งเป็นขั้นตอนในส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้บริหารฯ ใน
การท่าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ 

1. พัฒนาความตระหนักและทบทวนความรู้พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการปฏิรูปทั้งโรงเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ การบริหารจัดการด้านวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิด และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ ด้วยวิธีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2  ครั้ง ในช่วงต้นโครงการ  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการท่าวิจัยในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองตลอด 2 ภาค
การศึกษา คือ 

ครูด่าเนินการวิจัยการจัดการเรียนการสอนของตนเองในวิชาที่เลือกมา 1 วิชา โดยก่าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และบูรณาการการพัฒนา
ภาษาในสาระวิชาที่สอน 

ผู้บริหารด่าเนินการวิจัยวิธีการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารวิชาการของตนเอง เพ่ือส่งเสริมให้ครูท่าวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่น่าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. มีการหนุนเสริมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยคณะท่างานภายใต้ชื่อ ‘ผู้หนุนเสริม’ ที่ให้การติดตามและหนุนเสริมทางวิชาการ
ในการท่าวิจัยเชิงปฏิบัติการของบุคลากรในพ้ืนที่ด้วยวิธีจัดการเสวนาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม การประเมินความคิดเห็นและความต้องการในประเด็นการหนุนเสริมจาก
ผู้เข้าร่วม การพูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม  

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีอภิปรายร่วมระหว่างคณะท่างานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูล และหา
ข้อสรุปทั่วไป 

 ผลการวจิัย 

1.  บริบทของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 4 โรงเรียนเป้าหมาย เป็นโรงเรียนในอ่าเภอปาย และอ่าเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 ใน 4 โรงเป็นโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ส่าหรับเด็กชาวไทยภูเขาตามแนวชายแดนและเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาต่างๆ เป็นแบบสหศึกษาประเภทประจ่า มี
หอพักรองรับนักเรียน ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครูส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่ ครูที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีน้อยมาก ส่วน
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ใหญ่เป็นครูหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี เป็นพื้นที่ท่ีมีครูโยกย้ายมากในแต่ละปี ท่าให้นักเรียนต้องปรับตัวกับ
ครูใหม่อยู่ตลอดเวลา แต่โรงเรียนในเมือง (มี 1 โรงเรียน) ครูส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ มีประสบการณ์การสอนยาวนาน นักเรียนของทุก
โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ไทใหญ่ (โรงเรียนในเมือง) ปะกาเกอะยอ  ลีซอ มูเซอร์ และม้ง เป็นต้น (มาจากพ้ืนที่
ห่างไกลทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง) ภาษาและการสื่อสารเป็นปัญหาพ้ืนฐานในการเรียนและการสอนทุก
สาระ และจากผลของการทดสอบระดับชาติ คะแนนโดยเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ 

2.  ในช่วง 1 ปีของการน่ากระบวนการพัฒนาในรูปแบบ “พัฒนกิจ 3  (ตระหนักรู้-ปฏิบัติ-วัตรเสวนา)  สู่โรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้ฐานวิจัย” มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของครูและผู้บริหารฯ ในการท่าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือน่าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพของตนแองของบุคลากรทั้งโรงเรียน ทั้ง 3 กิจกรรมนั้น พบว่า  

2.1) พัฒนกิจ 1 ที่เป็นกิจกรรมในขั้นตอนการสร้างความตระหนักและเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เป็นเวลา 4 วันนั้น ไม่มีพลังเพยีงพอที่จะท่าให้ครูและผู้บริหารฯ เกิดความเข้าใจจนสามารถด่าเนินการวิจัยและน่าผลวิจัยไปใช้ปรับปรุง
การปฏิบัติงานของตนเองได้ จ่าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้เพิ่มเติมจากการลงมือปฏิบัติในสภาพการปฏิบัติงานจริงของแต่ละบุคคล  

2.2) พัฒนกิจ 2 เมื่อครูและผู้บริหารฯ เริ่มด่าเนินการวิจัยในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติในงานวิชาชีพทางการศึกษาของตนเองใน
สภาพจริง ท่าให้เริ่มตระหนักว่า ตนเองยังต้องการความชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย แม้แต่ขั้นตอนที่เป็นส่วนของ
ภาระงานในวิชาชีพครู คือ การออกแบบกิจกรรมการสอนให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาผู้เรี ยนตลอดจนธรรมชาติและปัญหา
ของผู้เรียน ครูเริ่มตั้งค่าถามและขอค่าแนะน่าจากผู้หนุนเสริมในประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง การสอนกระบวนการคิด การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียน การไม่กล้าแสดงออก 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนเมื่อผู้เรียนมีปัญหาในการสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ครูยังไม่คุ้นเคยกับการท่าบันทึกหลังการ
สอนที่บรรจุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองปฏิบัติและการตอบสนองของผู้เรียนในการสอนแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท่าให้
เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานเมื่อน่าบันทึกมาทบทวนตรวจสอบ (Reflection on Action) ตั้งค่าถามต่อวิธีสอนหรือการแก้ปัญหา
ที่ได้กระท่าไปว่าได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุเป้าหมายที่ก่าหนดหรือไม่ วิธีการใดหรือกระบวนการใดที่ใช้แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผล (ข้ันตอนนี้
จะท่าให้เห็นความส่าคัญของการบันทึกการปฏิบัติงานของตนเอง) ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า ทักษะการทบทวนตรวจสอบนี้ เป็นสิ่งที่ครูไม่
ค่อยเข้าใจ เพราะส่วนมากคุ้นเคยกับการตรวจสอบคุณภาพของการสอนจากข้อมูลเชิงปริมาณคือ พิจารณาการเพ่ิมของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หรือการเปลี่ยนแปลงของคะแนนทัศนคติของผู้เรียนเท่านั้น 

การด่าเนินการวิจัยของครูและผู้บริหารฯ ในภาคการศึกษาที่ 1 จึงเป็นช่วงเวลาของการท่าความคุ้นเคยกับทักษะต่างๆ ใน
กระบวนการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย แม้จะเป็นช่วงแรกของการด่าเนินการวิจัย แต่พบว่า ปลายภาคการศึกษาแรกมีผู้ที่มีความ
พร้อมเสนอผลการวิจัยประมาณเกือบ 1 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ผู้น่าเสนอผลงานวิจัย 37 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ 140 
คน) แต่เมื่อได้ปฏิบัติการวิจัยต่อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 2 ด้วย ท่าให้ความเข้าใจในวิธีการวิจัยดีมากขึ้น การท่าวิจัยในภาคการศึกษานี้
จึงพบว่า ครูมีความระมัดระวังกับวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนมากยิ่งขึ้น มีผู้ท่าบันทึกหลังสอนมากขึ้น ปัญหาความไม่มั่นใจใน
การทบทวนตรวจสอบใช้ประโยชน์จากข้อมูลในบันทึกหลังสอนยังคงมีอยู่ แต่เห็นความมั่นใจในการเรียนรู้การปฏิบัติงานของตนเอง
ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากความต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการศึกษาการ
ปฏิบัติงานของตนเองออกมาเป็นรายงาน 5 บทที่สมบูรณ์ที่ต้องการให้ผู้หนุนเสริมช่วยวิพากษ์ผลงานให้ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 มีผู้ที่
สามารถเขียนรายงานการวิจัยที่มีรายละเอียดสมบูรณ์ 5 บทจ่านวน 50 ผลงานที่มีความหลากหลายในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียน
การสอนและการแก้ปัญหานักเรียน 

2.3) พัฒนกิจ 3 เป็นกระบวนการหนุนเสริมทางวิชาการที่คณะผู้หนุนเสริมต้องการให้เกิดการถ่ายเท แลกเปลี่ยนความรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  วิธีการที่ใช้แม้ว่าจะก่าหนดให้คล้ายคลึง
กันคือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แต่พบว่าครูมีความต้องการความคิดเห็นจากผู้หนุนเสริมต่อปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
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ของตนเป็นรายบุคคล ซึ่งค่อนข้างท่าได้ยากเพราะจ่านวนผู้หนุนเสริมมีน้อย สิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จากกระบวนการหนุนเสริมโดยรวมมีดังนี้ 

2.3.1) ในช่วงเวลา 1 ปี การสร้างครูแกนน่านักวิจัยไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากแกนน่ายังไม่เกิดความเข้าใจกระบวนการวิจัย
แต่ละขั้นตอนชัดเจนพอที่จะถ่ายทอดให้เพ่ือนครูในโรงเรียนให้เข้าใจได้ ส่าหรับโรงเรียนที่ครูแกนน่าสามารถพัฒนาตนเองจนมี
ศักยภาพในการให้ข้อแนะน่าแก่เพ่ือนครูได้ มีเพียงแห่งเดียว คือโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มาก่อนในปี 
2548  

2.3.2) การหนุนเสริมในรูปแบบการเสวนาที่ต้องการพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมระหว่างครูทั้งหมดในการพัฒนาทักษะ
การวิจัย การจัดการเรียนการสอน และเรื่องอ่ืนๆ บรรลุผลเป็นบางส่วน เนื่องจากข้อจ่ากัดขอ งเวลา ความไม่คุ้นเคยกับการ
วิพากษ์วิจารณ์งานทางวิชาการของเพ่ือนร่วมงาน และไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียนรู้ร่วมจากผลงานของผู้อ่ืน ส่วนใหญ่ต้องการการหนุน
เสริมแบบเป็นรายบุคคล 

2.3.3) ผู้เข้าร่วมฯ ส่วนใหญ่ พึงพอใจกับวิธีการหนุนเสริมทางวิชาการในรูปแบบการแจกเอกสารเพ่ิมเติมเสริมความรู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด  การวัดผลที่หลากหลาย เป็นต้น 

2.3.4)  ผู้เข้าร่วมฯ ส่วนใหญ่ ประสบปัญหาการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในการยกระดับของสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติสู่
ข้อสรุปทั่วไป (Conceptualization)  ซึ่งเป็นฐานของการยกระดับข้อค้นพบสู่ทฤษฎี  

2.3.5)  กระบวนการวิจัยและการหนุนเสริม ท่าให้ผู้เข้าร่วมฯ ตั้งค่าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและระบบการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น ครูมองเห็นผลกระทบของระบบการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนที่ให้นักเรียนเรียนกับ
รายการที่ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม ว่า จ่ากัดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนการสอน ดังครูท่านหนึ่งกล่าวว่า 
“เหมือนพานักเรียนไปแอบดูครูคนอ่ืนสอนนักเรียนของเขา” และเนื่องจากครูมีความใกล้ชิดรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมากกว่าผู้สอน
ในรายการที่ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม ซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ว่าผู้เรียนจะตามการสอนได้ทันหรือไม่ มีปัญหาในการเรียนอย่างไร  จึงท่าให้
เห็นความจ่าเป็นของการท่าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ควบคู่ไปกับระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ค่านึงถึงความแตกต่างของ
นักเรียน ซึ่งปรับเปลี่ยนจากวิถีปฏิบัติปกติที่ผ่านมา ที่ครูส่วนใหญ่ไม่ได้ท่าแผนการสอนเพราะนักเรียนเรียนจากสื่อดาวเทียม ซึ่งท่าให้
ครูถูกลดบทบาทเป็นเพียงผู้ดูแลนักเรียนเท่านั้น 

2.3.6)  ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานครูยังต้องการความช่วยเหลือ ข้อแนะน่าต่อกระบวนการจัด     การเรียนการสอน และ
การวัดผล เช่น ทางเลือกในวิธีการวัดกระบวนการคิดของผู้เรียนในกรณีที่ไม่วัดด้วยแบบทดสอบ   

2.3.7)  การหนุนเสริมท่าให้ครูเกิดความตระหนักในความส่าคัญของการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียน และการท่า
ความรู้จักผู้เรียน รู้ว่าเด็กส่วนใหญ่ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพราะ เด็กร้อยละร้อยเป็นเด็กชนเผ่า 

2.3.8)  ในช่วงแรกพบว่าครูท่าบันทึกหลังสอนที่สามารถน่ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน 
(เป็นข้อมูลในการวิจัย) ได้น้อย เพราะครูเคยชินแต่การเขียนเล่าถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่มีรายละเอียดของผลที่เกิด
ตามมา  

2.3.9) ในกระบวนการหนุนเสริม ผู้หนุนเสริมจะน่าผลงานในการด่าเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอนของครูมาเป็นประเด็น
พูดคุย วิธีหลักท่ีใช้ตรงกันเป็นส่วนใหญ่คือ การตั้งค่าถามต่อผลงานเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเสวนาคิดทบทวนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ปฏิบัติกับหลักการ
หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ผู้สอนได้คิด ซึ่งเป็นวิธีที่ท่าให้เกิดการเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่ครูส่วนใหญ่เผชิญในกระบวนการวิจัย 
นับแต่ การตั้งประเด็นปัญหาในการวิจัยและเลือกแบบการวิจัยที่ไม่เหมาะสมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แต่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เช่น 
การทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบ CIPPA Model ซึ่งเป็นการทดลองใช้นวัตกรรมการสอน เป็นต้น การเขียนวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและการออกแบบวิธีรวบรวมข้อมูลยังไม่เหมาะสมและชัดเจน การท่าบันทึกหลังสอนที่มีแต่การเขียนเล่าถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในแผนการสอนอยู่แล้ว โดยไม่ได้ระบุผลของการปฏิบัติกิจกรรม สามารถใช้เป็นร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานของ
ครูและการเรียนนักเรียน 
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2.3.10) ได้ท่าให้ครูตระหนักในปัญหาการสื่อสารความคิดโดยใช้ทักษะภาษาไทย โดยใช้ค่าถาม 
3. ศักยภาพการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า ผู้บริหารฯ ด่าเนินการวิจัย

ไปพร้อมกับครูในโรงเรียน แต่ประเด็นการวิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการที่เอ้ือให้ครูในโรงเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพในการท่าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่น่ามาใช้ อยู่
บนหลักการการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) โดย 1) จัดระบบภายในโรงเรียนให้ครูได้เกิดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือกันเอง 2) มีการสร้างครูแกนน่าด้านวิจัยเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือทางวิชาการภายในโรงเรียน ซึ่งพบว่าในกระบวนการสร้าง
ครูที่จะมีศักยภาพในการเป็นแกนน่าสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือนครูในโรงเรียนได้นั้น ไม่สามารถใช้ผู้น่าตาม
โครงสร้างหน้าที่ของงานโรงเรียน เช่น รองผู้อ่านวยการฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้าสาระวิชา หรือผู้มีอาวุโสทางราชการได้ ผู้ที่สามารถ
เป็นแกนน่าด้านการวิจัยได้ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับอายุและต่าแหน่งหน้าที่ราชการ แต่ได้รับการยอมรับของเพ่ือนครูในโรงเรียนว่า
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและมีประสบการณ์ในการท่าวิจัยมาก่อน แม้จะเป็นผู้ที่มีอายุราชการน้อยกว่า หรือมี
ต่าแหน่งในสายงานต่่ากว่าก็ตาม 3) ผู้บริหารฯ สามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัยของตน เป็นฐานในการตัดสินใจด่าเนินการพัฒนาครู เช่น 
การประกาศหยุดการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูทุกคนมีโอกาสได้พบกับผู้หนุนเสริม 

4. ศักยภาพการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูพบว่า  กระบวนการวิจัยส่งผลให้ครูมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน มีการใช้วิธีสอนที่หลากหลาย เน้นแบบการสอนที่ตอบสนองต่อลักษณะและปัญหาของผู้เรียน
มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาด้านภาษาไทยโดยบูรณาการเข้ากับการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนคู่ขนานกับดาวเทียม มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น มีการวัดผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย ท่าให้รู้จัก
ผู้เรียนในหลายมิติ   

5. ลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความส่าเร็จในการส่งเสริมบุคลากรให้ท่าวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน มีดังนี้ 
5.1 เป็นโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อนแล้วในปี 2548  
5.2 มีผู้บริหารที่มีสภาวะทางวุฒิภาวะสูงและเป็นผู้ที่เรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ 

5.2.1) มีภาวะผู้น่าที่เรียนรู้ (Learning Leader)  
5.2.2) มีแบบแผนทางความคิด (Mental Models) ในการ “พัฒนาคน-พัฒนางาน” คือ ให้ความส่าคัญกับการแก้ไขหรือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูให้เป็นไปในลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือสัมฤทธิ์ผลของงาน ดังตัวอย่างทัศนะของผู้บริหารในลักษณะนี้ 
 “หากครูไม่เป็นอย่างที่ต้องการ ไม่ขยัน ไม่เอาใจใส่ในการสอน สมัยก่อนจะใช้วิธีรอครูย้ายไปเองไม่ต้องพัฒนาละ เดี๋ยวก็

ย้ายบางคนอยู่ไม่ถึงปี  แต่เดี๋ยวนี้ ความคิดเปลี่ยนใหม่ ใครไม่ดี ต้องพัฒนาเขา จะได้ช่วยกันท างานให้ไปถึงเป้าหมาย ถึงย้ายไปก็จะเป็น
ประโยชน์กับโรงเรียนอื่น”   

 “ผมว่า ถ้าครูหยุดสอนสัก 1 วันเพ่ือมาพัฒนาตัวเอง ก็คงไม่น่าจะเสียหายอะไรนะ เพราะที่ท าเช่นนี้จริงๆ แล้วก็เพ่ือ
คุณภาพนักเรียนนั่นเอง”  

5.2.3) มุ่งมั่นในงาน (Personal Mastery) ซึ่งประจักษ์ได้ทั้งท่าทีและการกระท่าโดยแสวงหาวิธีการบริหารจัดการและ
ด่าเนินงานอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดผลงานตามเป้าหมาย เช่น - การมานั่งร่วมประชุมเรียนรู้กับครูตลอดเวลาในช่วงที่วิทยากรมาให้การ
หนุนเสริมในโรงเรียน- ด่าเนินการให้มีการประชุมภายในโรงเรียน - กล้าตัดสินใจให้มีการหยุดการเรียนการสอนเพ่ือให้โอกาสครูทุกคน
และผู้บริหารฯ ร่วมเรียนรู้จากผู้หนุนเสริม - ติดตามการท่างานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่่าเสมอ – ส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริม
แกนน่าเพ่ือการขยายผลต่อ ส่งผลเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่างานเป็นทีมเพ่ือเรียนรู้และผลักดันงานร่วมกัน (Team Learning) – มี
การแสวงหาทรัพยากรจากแหล่งภายนอกมาสนับสนุนการด่าเนินการของโรงเรียน  

5.2.4) ให้ครูมีโอกาสร่วมตัดสินใจ ร่วมก่าหนดแนวทางการพัฒนาและการด่าเนินงานของโรงเรียน (Shared Visions) 
ด้วยกระบวนการจัดประชุม 
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5.2.5) มีทัศนคติทางบวกและเป็นกัลยาณมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งโดยวาจา ท่าที และการกระท่า ให้เวลาสื่อสารกับ
ครู ท่าให้มีโอกาสได้รู้จัก ให้ความเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน ไม่จับผิด ไม่ตัดสินคนบนความรู้สึก ไม่ใช้วิธีการทางลบในการแก้ไขปัญหา แต่ใช้
วิธีการสื่อสารทางบวกกระตุ้นให้ครูพัฒนา และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนผ่านระบบที่สร้างขึ้น  

5.2.6) มีการคิดเชื่อมโยงเป็นระบบ (System Thinking) มองและวิเคราะห์ปัญหาเชื่อมโยงเป็นองค์รวม เห็นความส่าคัญ
ของบทบาทของผู้บริหารฯ ในด้านบริหารวิชาการที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของครูเพ่ือพาโรงเรียนให้บรรลุ
เป้าหมายภารกิจของโรงเรียน โดยให้ความส่าคัญกับการให้เวลาร่วมกับครู เพ่ือเรียนรู้หรือทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของครู  
“ผมเสียดายว่า เมื่อก่อนผมให้ความส าคัญกับการอยู่โรงเรียนน้อยไปหน่อย ปกติผมมีประชุมมาก ต้องเข้าชุมชนหาแหล่งสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการท าให้มีโอกาสได้รู้จักครูของผมมากขึ้น รู้ความสามารถเฉพาะของเขามากขึ้น ต่อไป
จะต้องแบ่งเวลาให้ดีกว่านี้ ”  “ปัญหาเรื่องภาษาเป็นปัญหาหลักของการจัดการเรียนการสอนของครูเราที่นี่ เป็นต้นเหตุที่ท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไม่ดีด้วย เลยตกลงกันว่าทุกสาระต้องเน้นการพัฒนาภาษาร่วมด้วย” 

5.3  มีกลุ่มครูแกนน่าที่มีศักยภาพทางวิชาการโดยเฉพาะด้านการวิจัย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนใน
หน้าที่การงาน 

 

 อภิปรายผล 

ความสับสนระหว่างกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงทดลอง เป็นผลมาจากอิทธิพลการครอบง่าของกระบวน
ทัศน์กระแสหลักอันเป็นพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงทดลอง ที่ส่งผลให้ผู้คนทั่วไปให้ค่าของการวิจัยเชิงทดลองว่ามีคุณภาพสูงกว่า ส่งผลให้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการยากต่อการเข้าสู่ระบบคิดของครู ทั้งๆ ที่วิธีรวบรวมข้อมูลในกระบวนการวิจัยแบบนี้มีความยืดหยุ่น ถูก
ท่าให้ง่าย ไม่เป็นทางการ เป็นมิตรและใกล้ชิดกับนักเรียนมากกว่า 

การพัฒนาศักยภาพการท่าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนา
ทักษะการทบทวนตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งทักษะนี้ไม่ปรากฏในการวิจัยเชิงทดลอง   ดังนั้นการน่าวิธีวิจัยมาใช้ในการ
ปฏิรูปการปฏิบัติงานของครูนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงมีความเหมาะสมกว่าแบบอื่นๆ 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. รูปแบบของกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครูในการท่าวิจัยควบคู่กับการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ
สถาบันผลิตครูนั้นมีข้อเสนอแนะ 2 ประการ 

1.1 รูปแบบของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนควรเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) (วิธีการวิจัยเป็น
วงจรต่อเนื่องของ 4 กิจกรรมคือ Plan-Act-Observe-Reflect) เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ท่าให้ผู้ที่จะเป็นครูเกิดการเรียนรู้ในวิถีปฏิบัติ
ของตนเอง และเพ่ือให้ผลการวิจัยแสดงพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณแบบอนุกรมเวลา 
(หมายถึงไม่ปฏิเสธวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ) มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนได้ 

  นอกจากนี้การน่าเทคนิคการบันทึกภาคสนามในการวิจัยเชิงคุณภาพ มาประยุกต์ใช้ในการบันทึกหลังสอน สามารถ
ช่วยให้ครูน่ามาทบทวนตรวจสอบสิ่งที่ตนกระท่าตลอดจนผลที่เกิดข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  

1.2 จากสิ่งเรียนรู้ในการวิจัยนี้ สามารถให้แนวทางในการสอนกระบวนการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาว่า การให้ความรู้
เฉพาะหลักการวิจัยนั้นเป็นเรื่องส่าคัญ แต่ไม่เพียงพอต่อการส่งผลให้ผู้เรียน/นักศึกษาปฏิบัติการวิจัยได้ถูกต้อง ต้องมีภาคปฏิบัติ และมี
การหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกัน 
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2. รูปแบบการพัฒนาครูประจ่าการ ต้องไม่ใช่การอบรมที่ให้เพียงความรู้ แต่ต้องให้มีการปฏิบัติ และ งานที่ปฏิบัติไม่ควรน่า
ต้นแบบมาเพ่ือให้ครูท่าตาม ต้องเปิดโอกาสทางความคิด และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 


