
 
 

 

 

 

 

การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก:  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

ACADEMIC TASK DEVELOPMENT BY INTEGRATIVE PRINCIPLE IN 

SMALL SIZE SCHOOL:  A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศิริกุล   นามศิริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2552 



การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก:  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศิริกุล   นามศิริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2552 



ACADEMIC TASK DEVELOPMENT BY INTEGRATIVE PRINCIPLE IN 

SMALL SIZE SCHOOL:  A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR. SIRIKUL NAMSIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION  

IN  EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

GRADUATE SCHOOL  KHON KAEN UNIVERSITY 

2009 



 

 

 

 

 

ใบรับรองวิทยานิพนธ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หลักสูตร 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ช่ือวิทยานิพนธ:   การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก:  การวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ช่ือผูทําวิทยานิพนธ:   นายศิริกุล  นามศิริ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ:  รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  คัมภีรปกรณ  ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  วงศใหญ    กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน  สารรัตนะ กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สุวรรณนอย กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทวชัีย  บุญเติม    กรรมการ 

อาจารย ดร.ประยุทธ   ชูสอน               กรรมการ 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: 
 
 

.................................................................อาจารยที่ปรึกษา 

(รองศาสตราจารย ดร. วิโรจน  สารรัตนะ) 
 

.................................................................อาจารยที่ปรึกษารวม 

(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ไพศาล สุวรรณนอย) 

 

 

........................................................ 

(รองศาสตราจารย ดร.ลําปาง  แมนมาตย) 

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

.......................................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สุวรรณนอย) 

คณบดีคณะศกึษาศาสตร 
 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 



ศิริกุล  นามศิริ. 2552.  การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก: 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:   รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน   สารรัตนะ,  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สุวรรณนอย 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา 

สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพ่ือแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังการพัฒนางานวิชาการของโรงเรยีน

ขนาดเล็กที่เปนกรณีศึกษา การเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติ และปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการนํา

ทางเลือกไปปฏิบัติ และ 2) เพ่ือศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับตัว

บุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียน  และองคความรูที่เกิดจากการนําหลักการบูรณาการมาใชเปนตัว

สอดแทรกเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เปนกรณีศึกษา และใช

ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ผูรวมวิจัย คือผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียน

บานบึงฉิม จํานวน 66 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณเชิงลึก  แบบ
สัมภาษณกลุม และแบบตรวจสอบหรือบันทึก   

ผลการวิจัย พบวา โรงเรียนบานบึงฉิม มีการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนเปน

หลัก รองลงมาเปนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล 

และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก มีปญหาที่สําคัญคือโรงเรียนไมผาน

การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

จึงดําเนินงานใน 3 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดงาน

วิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ

สาระหลักสูตรทองถ่ินและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ 3) โครงการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย มีผลทําใหโรงเรียนผานการประเมินคุณภาพ

ภายในที่อิงสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่12, 14 และ 15 โดยมีคาระดับ 3.20, 
3.00 และ3.28 ตามลําดับ   
 นอกจากนั้นยังพบวา ผูวิจัย ผูปกครอง ผูนําทองถ่ิน ครู ผูบริหารโรงเรียน 

ศึกษานิเทศก และนักวิเคราะหนโยบายและแผน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  

เกิดการเรียนรู จากการปฏิบัติจริงหลายประการ ทั้งดานความรูและประสบการณ  และเกิดองค

ความรูจากการปฏิบัติ คือ 1) การจัดโครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการตามหลักการบูร

ณาการแนวทีมฟุตบอลเชิงรุก 2) การยึดมั่นในหลักการบูรณาการ 9 ประการ  3) การกําหนด

บทบาทหนาที่ของผูเก่ียวของ 4) คํานึงถึง 10 หลักการ  10 จรรยาบรรณ  และ 10 บทบาทของ



 ข 

ผูวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนพื้นฐาน  และ 5) การมีข้ันตอนยอยการ

ดําเนินงานในแตละข้ันตอน  ทําใหมีนวัตกรรมที่เรียกวา “กรอบการปฏิบัติ 3 พลังเสริมการบูรณา

การเพื่อพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิม:  องคความรูที่ไดจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม”   
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ABSTRACT 

 

The research was to study: 1) the former and current state, problem, anticipation, 

solution options for the problems and the consequences of the sampled small sized school; 

2) the changing, the learning experienced by people at individual, group and school levels; 

and the body of knowledge brought about by the supplement of integration principles. The 

research methodology here in was Participatory Action Research.  The target group 

consisted of 66 stakeholders of Ban Bung Chim School. The instruments were the 

observation form, in-depth interview, and investigation form or record form.     

The research findings:  

It was found that Ban Bung Chim School, though giving priority to learning and 

teaching process management; second to this were learning-teaching media procurement; 

curriculum development; evaluation and assessment; and the development of the education 

of internal and external by the Office for National Education Standards and Quality 

Assessment (Public Organization); thus implementing three projects to solve this problem. 

These are: 1) the systemization of administrative and academic structures, 2) the 

development of school and local curriculum, together with child-centered learning process, 

and 3) the project of organizing multi-activities for enhancing learners’ quality. And there 

by the school has passed the internal assessment standard No.12, 14 and 15 at 3.20, 3.00 

and 3.28 respectively. Moreover, it was found that teacher, parents, local leaders, school 

administrators, education supervisors, policy and planning analysts, and the researcher 

himself, and also had acquired the bodies of knowledge from their own experience. which 

were: 1) systematic administrative and structures from active football team integrating 

principles, 2) being steadfast in nine integration principles, 3) mandatory stakeholders’ 

roles, 4) being mindful of the ten principles, ten moralities and ten researcher’s roles in 

doing Participatory Action Research, and 5) the implementation of sub-divisioned working 

steps. These brought forth the innovation of the so-called three powerful practice frame, 

empowering academic development in Ban Bung Chim School. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 

การวิจัยครั้งนี้ สําเร็จไดเพราะไดรับความเมตตากรุณาย่ิงจาก รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน  

สารรัตนะ และ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ไพศาล สุวรรณนอย ที่ไดใหโอกาสแกผูวิจัยไดใชความรู

ความสามารถอยางเต็มที่ จากนั้นจึงไดใหคําปรึกษา แนะนําจนเกิดประโยชนกับผูวิจัยในการเรียนรู 

และผลลัพธคือวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคของการวิจัยและตามหลักสูตรปริญญา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูวิจัยจึงกราบ

ขอบพระคุณทานทั้งสองอยางสูงย่ิง 

 ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  คัมภีรปกรณ  รองศาสตราจารย ดร.

วิชัย วงศใหญ   รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน  สารรัตนะ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพศาล สุวรรณนอย  

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ทวีชัย  บุญเติม และ อาจารย ดร.ประยุทธ   ชูสอน ที่กรุณารับเปนประธาน

และกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณาจารยผูที ่ไดสั่งสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาทุก ๆ ทาน  ที่ไดทุมเทความรูความสามารถสั่งสอนศิษยใหเกิดการเรียนรู และนําผล

การเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมในปจจุบันและอนาคต  และขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่ไดใหทุนในการวิจัยครั้งนี้   

ขอกราบขอบพระคุณ นายสุริยนต วะสมบัติ  ดร.ทวีศิลป  สารแสน ดร.แสงสุรีย ดวงคํานอย, 

ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ และ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ที่รับเปนผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําและตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดทั้งใหคําแนะนํา/ปรึกษาและเขารวมกิจกรรม

การวิจัยครั้งนี้ในบางเวลาดวย 

ขอขอบคุณ พ่ี เพ่ือนและนองนักศึกษาปริญญาเอก รุน 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทุกทานที่ไดชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันมาโดยตลอด  
ขอขอบคุณ ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนบานบึงฉิม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูนําทองถ่ิน และเจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  ที่ไดใหความรวมมือ

อยางดีย่ิงในการวิจัยครั้งนี้ จนสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ  
ขอขอบคุณ  นางวานิตย  นามศิริ  นักศึกษาแพทยรัฐศิริ  นามศิริ และ เด็กชายธรรมศิริ 

นามศิริ ที่เปนกําลังใจกระตุนใหผูวิจัยลุกขึ้นมาสูในยามทอแท และขอบคุณนองทั้งสองคือ 

นางเพ็ญศิริ ละภักดี (นามศิริ) และนายรัฐทาน นามศิริ ที่คอยใหกําลังใจอยูเสมอ 
ขอขอบคุณทุก ๆ ทานที่ไดชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกผมในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เมื่อวันพุธที่ 29 

มิถุนายน 2520 ความตอนหนึ่งวา  “การใหการศึกษาถือเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะเปนการหลอ

หลอมวางรูปแบบใหแกอนุชน ทั้งความรู ความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ..” ซึ่งแสดงใหเห็นวา

พระองคทาน ทรงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาที่จะเปนเครื่องมือในการสรางประชาชนให

มีความรู ความสามารถและมีจิตใจที่ดีงาม เพราะการศึกษาเปนรากฐานสําคัญที่สุดประการหนึ่งใน

การสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกปญหาตาง ๆ ในสังคมได (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2540) ประกอบกับในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาไว

ในหมวด 1 มาตรา 6  ที่กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และในมาตรา 8 ไดกําหนดหลักการจัด

การศึกษาใหยึดหลักการ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  

ประการที่สอง ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และประการสุดทายคือ การพัฒนาสาระ

และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

จากหลักการดังกลาว ระบบการศึกษาของไทยจึงไดตกเปนหนาที่ของสถานศึกษาเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ โดยในหมวด 3 ระบบการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาซึ่ง

หมายถึงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย 

หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคใน

การจัดการศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาในระบบจึงเปนหนาที่ของโรงเรียน ซึ่งรัฐมุงหวังจะให

โรงเรียนมีความเขมแข็ง มีความเปนอิสระ คลองตัว สามารถบริหารและจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจ มีการนํารูปแบบ

การบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) มาใช โดยมุงใหการบริหารจัด

การศึกษามีลักษณะเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา ในการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ 

จึงออกกฎกระทรวง วาดวย การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัด

การศึกษา พ.ศ. 2550 โดยใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ของตนในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน คือ 

ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป  และวิธีที่ดีที่สุด
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ในการจัดการศึกษาคือ การสรางความเปนเจาของ และการมีสวนรวมของทุกองคาพยพของระบบ

การศึกษาคือ ทั้งผูใหและผูรับ และประชาชนผูที่มีสวนไดเสีย ซึ่งก็คือสังคมทั้งระบบ เพราะเหตผุล

ที่วาทุกคนยอมปรารถนาใหบานเมืองมีความผาสุก มั่นคง และความจําเปนที่ทุกคนจะตองรวมมือ

กันเพื่อใหเปาหมายของการศึกษาสําเร็จตามเปาหมาย (เฉิดศักดิ์ ชุมนุม, 2540) นั่นหมายถึง 

การจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใตการบริหารจัดการแบบองครวมที่เนนการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน (all for education) (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 

2546) โดยเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให

สถานศึกษามีอํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบ มีความเปนอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการ ในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนทั้งดานหลักสูตร การเงิน การบริหาร

บุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน 

ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครองและชุมชน รวมกันบริหารโรงเรียนใหสอดคลองและเปนไปตาม

ความตองการของผูเรียน ของผูปกครอง และชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

ปจจุบันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ทําหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนทั่วประเทศที่กระจายอยูทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศมี

จํานวน 32,879 แหง และเปนโรงเรียนประถมศึกษาศึกษาขนาดเล็กที่เปดสอนในระดับอนุบาลและ

ชวงชั้นที่ 1-2 และมีนักเรียนตั้งแต120 คนลงมา  มีจํานวน 10,877 แหง ที่ถือวามีปริมาณเกือบ 

1 ใน 3 ของโรงเรียนรัฐที่มีจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสํารวจของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) พบวา ในชวงป 2536 โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญ 

มีปญหาสําคัญที่เหมือนกัน คือ 1) นักเรียนมีคุณภาพคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่น  

อาจเปนเพราะโรงเรียนขาดความพรอมทางดานปจจัย เชน มีครูไมครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อการ

เรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งนี้ เนื่องจากเกณฑการ

จัดสรรงบประมาณสวนใหญใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑในการจัดสรร 2) อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบสวนใหญมีขนาดเล็ก มีหองเรียนจํากัดอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม ซึ่งอาจกอใหเกิด

อันตรายตอนักเรียน  3)  ตั้งอยูในชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งยังไมมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อ

ชวยสนับสนุนสถานศึกษา อีกทั้งสภาพแวดลอมของชุมชนเองยังตองการพัฒนา  4) นักเรียนมา

จากครอบครัวที่ขาดแคลน ตองการการสนับสนุนเพื่อใหไดรับโอกาสทางการศึกษา และโอกาสใน

ชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต  5) สถานศึกษาบางแหงขาดบุคลากรผูสอน ในบางรายวิชาในบางชวงชั้น

และอยูหางไกลจากแหลงเรียนรู และ 6) สถานศึกษายังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

มีการลงทุนสูงเมื่อเทียบกับสถานศึกษาที่ใหญกวา เชน อัตราสวนครูตอนักเรียน ซึ่งตามมาตรฐาน

ตองเปน1 : 25 แตสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอัตราสวนครูตอนักเรียนเทากับ 1 : 8-11 

นอกจากนี้ จากการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2549) พบปญหาที่สําคัญในดานตาง ๆ ดังนี้  1)  ดานบุคลากร 

ประกอบดวย  ปญหาขาดแคลนบุคลากร มีครูไมครบช้ัน แตอัตราครูเกินเมื่อเทียบกับเกณฑ ก.ค. 
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(ปจจุบันคือ ก.ค.ศ.) ทําใหครูรับภาระหนัก สอนหลายวิชา หลายระดับชั้น ทําใหครูขาดความ

กระตือรือรน ขาดขวัญกําลังใจ ปญหามีครูสอนไมตรงคุณวุฒิ ไมมีทักษะในการสอน ขาดการพัฒนา 

บุคลากรรับทราบขาวสารทางราชการไดลาชา และปญหาขาดสวัสดิการดานที่พักอาศัย มีปญหา

การเดินทางที่ไกล ไมสะดวก มีความกังวลใจกับความกาวหนา  2) ดานอาคารสถานที่/ครุภัณฑ 

ประกอบดวย ปญหาอาคารเกาชํารุดทรุดโทรม เนื่องจากกอสรางมานาน ขาดความปลอดภัย   

ปญหามีอาคารไมเพียงพอ ขาดหองปฏิบัติการ สนามกีฬาที่เหมาะสม ปญหาขาดโทรศัพท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร และปญหาบางพื้นที่ขาดแคลนน้ํา  3) ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย  

ปญหาจํานวนนักเรียนตอหองเรียน/ช้ันเรียนมีนอย  เนื่องจากประชากรวัยเรียนในชุมชนนั้นมีนอย

หรือไปเรียนในโรงเรียนอื่นที่เห็นวามีคุณภาพดีกวาทําใหไมคุมคาหรือเพียงพอตอการจัดกิจกรรม

ใหมีประสิทธิภาพ ปญหาการจัดงบประมาณสําหรับจางครูสอน เนื่องจากขาดแคลนครู และปญหา

จากการยุบรวม เลิกลมโรงเรียน โดยเปนปญหาดานการจัดหางบประมาณคาพาหนะเดินทางสําหรับ

นักเรียนยุบรวมโรงเรียน  4)  ปญหาดานวิชาการ ประกอบดวย ปญหาขาดแคลนหนังสือเรียน 

หนังสืออานประกอบที่เหมาะสม ปญหาขาดแคลนสื่อ อุปกรณ การเรียนการสอนที่เหมาะสม 

ทันสมัย ปญหาครูไมสามารถสรางส่ือการสอน ขาดความรูดาน ICT และปญหาคุณภาพการเรียน

การสอนของนักเรียนที่ยังมีปญหา ตองเรงพัฒนาการอานออก เขียนได คิดวิเคราะห และคํานวณ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมต่ํากวาโรงเรียนขนาดอื่น       

จากสภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) ไดพยายามแกไขปญหา ดังจะเห็นไดจากในชวง

ปงบประมาณ 2547 – 2548 ไดจัดสรรงบประมาณ จํานวน 788,425,860.00 บาท เพ่ือพัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะ โดยใชในกิจกรรมดําเนินงาน คือ 1) การประชาสัมพันธเชิงรุก โดย

ใชการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพ่ือใหสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่มีโรงเรียนขนาดเล็กอยูในพื้นที่

เกิดความตระหนักในการที่จะชวยสนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กในทองถ่ิน

ของตนเอง 2) การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือนํามาวิเคราะหสําหรับใชประโยชนในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  3)  การจัดทาํแผนที่ทางการศึกษา (education mapping) เพ่ือ

จะนําไปสูการวางแผนจัดสรรโอกาสทางการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพ 4) จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือจัดทํางบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่น สนับสนุนให

เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่น

ใหแกสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาไดตรงกับสภาพความเปนจริง โดยคํานึงถึง

ความจําเปน และความขาดแคลนของสถานศึกษาขนาดเล็ก 6) การจัดซื้อหนังสือเรียน/แบบฝกหัด 

เพ่ือใหโรงเรียนมีหนังสือเรียน/แบบฝกหัดไวใชเปนสื่อการสอนเพิ่มมากขึ้น 7) การพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (computer mobile unit) ไปบริการ

โรงเรียนขนาดเล็กในที่ตาง ๆ และการจัดครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก 8) จัดหาส่ือการเรียนการสอน/หนังสือหองสมุด และ 
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9) การหมุนเวียนครู โดยการหมุนเวียนครูจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ หรือครูที่มีวุฒิตรงวิชามาชวยสอน 

หรือจางครูหมุนเวียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก หรือขอนักศึกษาฝกสอน หรือใชวิทยากรทองถ่ิน

มาชวยสอน หรือใชนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชวยจัดกิจกรรม 

จากแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว แสดงใหเห็นวา รัฐพยายามที่จะแกไขปญหา

โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งถือเปนการดําเนินการที่มาจากสายบังคับบัญชา จากบนลงมาขางลาง หรือ

จากสวนกลางมาสูสวนภูมิภาค แตปญหายังคงมีอยู และนับวันปญหาดานงบประมาณมีแนวโนม

จะเพิ่มมากขึ้น แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามความมุงหมายของการศึกษาชาติ

เทาที่ควร ดังนั้น ผูวิจัยจึงวิเคราะหและสังเคราะหสภาพการดําเนินงาน สภาพปญหา และ

แนวทางการแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กจากขอมูลแหลงตาง ๆ ดังกลาวขางตน ไดขอสรุปเบื้องตน

เพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

1. การแกไขปญหาดําเนินการตามสายงานบังคับบัญชา และขาดการมีสวนรวมคิด รวมทํา

จากผูปฏิบัติ จึงทําใหขาดการมีสวนรวมและความเปนเจาของของผูที่เผชิญกับปญหาในสภาพจริง 

นั่นคือ โรงเรียนและชุมชน 

2. สภาพการดําเนินงานจริง ๆ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ไดปฏิบัติหนาที่ตามปกติในภารกิจ

งานทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารงานทั่วไป 

โดยแตละดานจะปฏิบัติงานแบบแบงแยกหนาที่กันทํางาน ผูบริหารจะมอบหมายใหครูแตละคน 

ทํางานตามหนาที่ของตน ซึ่งเห็นไดวาเปนการทํางานแบบแยกสวน แบงแยกกัน ทําใหขาดความเชื่อมโยง 

ขาดการผสมผสานงานเพื่อสงผลตอคุณภาพผูเรียนในภาพรวม นั่นหมายถึงการขาดระบบการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. โรงเรียนใชทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ 

หรือจากชุมชนหรือองคกร/บุคคลอื่นไปในการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพมากกวาการสงเสริม

คุณภาพผูเรียน เชน การปรับปรุงสนาม   การสรางร้ัว   ทาสีร้ัว และทําปายโรงเรียน เปนตน ซึง่ไม

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยตรง และอาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอระดับความศรัทธา

ของชุมชนที่มีตอโรงเรียนที่มีแนวโนมจะลดลง  ดังจะเห็นไดจากการที่ผูปกครองที่เห็นความสําคัญ

ของการศึกษาและพอมีฐานะไดยายลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนอื่นที่อยูนอกหมูบาน 

4. ผูบริหาร และครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราการยายเขาออกบอย ทําใหการ

วางระบบเพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาไมตอเนื่อง 

จากผลการวิเคราะหและสังเคราะหดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหา

หลายปญหาในทุกดาน  ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากเหตุที่สําคัญคือ  โรงเรียนมีทรัพยากรทางการ

บริหารจัดการที่จํากัดและไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสงผลตอ

การพัฒนางานทุกดาน โดยเฉพาะงานวิชาการที่เปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ซึ่งในปจจุบันนี้

มีปญหาที่สําคัญในดานคุณภาพของผูเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ต่ํา ปญหาดานการอานออก เขียนได 

การคิดวิเคราะหและคํานวณ  ดังนั้น จึงควรแกไขปญหาที่ตนเหตุ  ซึ่งวิธีการแกไขปญหา เกษม  
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จันทรแกว (2547) ไดกลาวไว คือ การสรางมาตรการควบคุมแบบผสมผสาน (integration) หรือ

การบูรณาการ เพราะการควบคุมปญหา และเหตุของปญหา ตองกระทําดวยการประหยัดงบประมาณ 

เวลา และแรงงาน โดยอาศัยการดําเนินการอะไรที่เปนการแกปญหาหรือแกไขเหตุของปญหา ตอง

ดําเนินการรวมกัน เวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกัน หรืออะไร ๆ รวมกัน เพราะจะเปนการใช

ทรัพยากรทางการบริหารจัดการงานเดี่ยวหรือระบบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และใน

ทํานองเดียวกันก็จะเปนการ “ฟน”  “รักษา/ซอมแซม” “ปองกัน” และพัฒนาไปพรอมๆ กัน ซึ่ง

การสรางมาตรการเพื่อควบคุมแบบผสมผสานหรือ “บูรณาการ” นั้นอาจเกิดรวมกันในลักษณะดังนี้   

– หนึ่งปญหาเกิดจากหนึ่งเหตุ - หนึ่งปญหาเกิดจากหลายเหตุ - หลายปญหาเกิดจากหนึ่งเหตุ 

- หลายปญหาเกิดจากหลายเหตุ - หลายปญหาเกิดจากหลายเหตุที่เกิดสลับซับซอนเปนลูกโซ

อยางตอเนื่อง 
ดังกลาวแลววา จากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการหรือหนวยงานตางๆ พบวา งานวชิาการ

ในโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาหลายดาน โดยมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันในทุกดานกับงานดานอื่น ๆ  

แตอยางไรก็ตาม งานหลักของโรงเรียนคือ งานวิชาการที่มีปญหาตองแกไขโดยเรงดวน เพราะจะ

สงผลกระทบตอนักเรียนโดยตรง ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานออก เขียนได การคิด

วิเคราะหและคํานวณ  ดังนั้น การวิจัยนี้ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ในครั้งนี้เนนการพัฒนางานวิชาการ โดยเปนการเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาเสียใหม จากเดิมที่

เนนการพัฒนาจากดานอื่น ๆ เชน ดานอาคารสถานที่ ดานภูมิทัศนตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้โดยมี

ขอจํากัดในดานทรัพยากรทั้งของโรงเรียนและของผูวิจัย จึงไมไดทําการวิจัยใหครอบคลุมงานทุกดาน 

แตก็คาดหวังวาการแกปญหางานวิชาการนี้จะเชื่อมโยงไปสูการแกปญหางานดานอื่น ๆ พรอม ๆ กัน

ไปดวย เพราะในงานวิจัยนี้ใชหลักการบูรณาการ (integration) มาเปนตัวสอดแทรก (intervention) 

เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเพื่อการเรียนรู และโดยความเชื่อเชิงหลักเหตุผล (logical) 

ตามทัศนะของ Owens (2001) วา องคประกอบของงานดานตางๆ ในโรงเรียนมีความสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน   

 

2. คําถามการวิจัย 
2.1 สภาพที่เคยเปนมา  สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพ่ือ

การแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กที่เปน

กรณีศึกษามีอะไรบาง และประเมินเลือกไดทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติอะไร 

2.2 การนําทางเลือกที่ประเมินไดไปปฏิบตัิ โดยใชหลักการบูรณาการมาเปนตัวสอดแทรก 

(intervention) มีปรากฏการณการปฏิบัตกัินอยางไร ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเพียงใด ตัว

บุคคล กลุมบคุคลและโรงเรียนเกิดการเรียนรูอะไร และจากการวิจัยไดกอใหเกิดองคความรูอะไร 
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3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
3.1 เพ่ือศึกษาสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือก

เพ่ือแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กที่เปนกรณีศึกษา 

การเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติ และปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการนําทางเลือกไปปฏิบัติ ที่มี

การใชหลักการบูรณาการเปนตัวสอดแทรกและใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
3.2 เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล 

กลุมบุคคล และโรงเรียน และองคความรูที่เกิดขึ้นจากการนําเอาหลักการบูรณาการมาเปนตัว

สอดแทรกเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เปนกรณีศึกษา และใช

ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี ้

4.1 การศึกษาครั้งนี้เปนกรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกน เขต 1  จํานวน 1 แหง  ที่ไมไดมาตรฐานดานผูเรียนและไมผานการรับรองมาตรฐานการ

ประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  เปนโรงเรียน

ประสงคที่จะรวมพัฒนางานดานวิชาการดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และเปนโรงเรียน

ที่มีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการที่ผูวิจัยจะเขาไปปฏิบัติงานภาคสนามเปนชวงๆ 

4.2 การพัฒนางานวิชาการ จํากัดขอบเขตอยูในเกณฑที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกัน

กําหนดขึ้น และตกลงใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที่12, 14 และ15 ที่อิงสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายในของ

งานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กที่เปนกรณีศึกษา 
4.3 ระยะเวลาในการวิจัย  กําหนดตามวงจรการปฏิบัติงานบริหารโรงเรียนในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551(คาบเกี่ยวระหวางภาคปลายป

การศึกษา 2550 และภาคตนปการศึกษา 2551)  
 

5. ขอตกลงเบื้องตน 

5.1 การวิจัยครั้งนี้ ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ วิโรจน สารรัตนะ 

(2550) พัฒนาข้ึน เปนรูปแบบที่เนนความเปนศาสตรเชิงวิพากษ (critical science) การนําเสนอ

ผลการวิจัยจึงจะอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล 

สถิติ ภาพถาย เอกสาร หรืออ่ืนๆ ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และ

รวมกันสะทอนผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ และการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ

บุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับโรงเรียน ดังนั้น ผลการวิจัยจะมีลักษณะเปนการพรรณนาหรือ

บรรยายเชิงวิพากษ (critical description) จึงอาจแตกตางจากการนําเสนอผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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ในรูปแบบอื่น และอาจมีขอคนพบบางประการจากการนํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้

มาใชในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึนตอไป  

5.2 การศึกษาเรื่องนี้เปนกรณีศึกษาโดยจํากัดสถานที่ การเลือกสถานที่ศึกษามิไดกระทํา

โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ  แตอาศัยผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเปนโรงเรียนที่มีความประสงคที่จะเขารวมการพัฒนางาน

ดานวิชาการ  ดังนั้น ขอคนพบตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษานี้ จึงเปนขอคนพบใน “บริบทเฉพาะ” 

(specific context) ตามหลักการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ดังจะกลาว

ในบทที่ 2  และตามหลักการบริหารตามสถานการณ (situational approach) ที่วา ไมมีรูปแบบ

สําเร็จรูปใดที่จะสามารถนําไปใชไดในทุกที่ ย่ิงเปนการวิจัยในบริบทเฉพาะจึงไมสามารถนําไปอางอิง

เพ่ือใชในโรงเรียนอื่นไดตามหลักการนําไปใชไดโดยทั่วไป (generalization) หรือหลักความเปน

ตัวแทน (representativeness) แตผูที่สนใจ  อาจนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเปนแนวทางหรือ

ปรับใชใหเหมาะสมกับโรงเรียนหรือบริบทของหนวยงานตนเองได 

 

6. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจถูกตองและตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดคําจํากัดความ 

สําหรับศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   ดังนี้  

6.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่เปนกรณีศึกษา หมายถึง โรงเรียนบานบึงฉิม สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  มีนักเรียน 49 คน (ตั้งแต 120 คนลงมา) เปดสอนระดับ

อนุบาล และระดับชวงชั้นที่ 1 – 2   มีสภาพปญหาตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด                                              

6.2 งานวิชาการ  หมายถึง  ภาระงานและขอบขายงานทางวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่เปนกรณีศึกษา ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกําหนดขึ้นจากขอมูลแหลงตาง ๆ ตามหลักการ

วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
6.3 การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินงานตามระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และ

รวมกันสะทอนผล โดยใชหลักการบูรณาการ เปนตัวสอดแทรกใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู 

6.4 หลักการบูรณาการ หมายถึง การผสมผสาน และการรวมกันในการรวมกันคิด 

รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลของความรูหรือส่ิงใด ๆ เขาดวยกันอยางมี

ความสมเหตุสมผล แลวกอใหเกิดสิ่งใหมที่มีความสมบูรณมากขึ้นกวาเดิมสามารถนําไปใชได  

เพ่ือพัฒนางานวิชาการโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม                                                

6.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง การวิจัยที่มีรูปแบบเนนความเปน

ศาสตรเชิงวิพากษ (critical science) การนําเสนอผลการวิจัยที่อิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ (critical 

approach) แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร หรืออ่ืนๆ ถึงส่ิงที่ไดรวมกันคิด 
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รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ 

และการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมผูรวมวิจัย และระดับองคการ  

 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนในเชิงวิชาการและการนําไปใชในการแกไขปญหาและ

พัฒนางานวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  

7.1 ในเชิงวิชาการ 
7.1.1 เปนการวิจัยที่จะกอให “เกิดองคความรู” จากบุคคลและผูเก่ียวของใน

หนวยงาน ในการพัฒนางานวิชาการโดยใชหลักการบูรณาการเปนตัวสอดแทรก ในลักษณะเปน

การพัฒนาองคความรูฐานรากจากการกระทํา (grounded knowledge from doing)  

7.1.2 เปนการวิจัยที่จะกอให “บุคคล” เกิดการเรียนรูข้ึน ทั้งในระดับบุคคล 

ระดับกลุมบุคคล และระดับโรงเรียน เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรูจาก

การกระทํา (learning by doing)  

7.1.3 นักวิจัยหรือนักวิชาการ สามารถศึกษาเรียนรูรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีการวิพากษวิจารณ เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการ

วิจัยใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

7.2 ในการนําไปใช 

7.2.1 บุคลากรในโรงเรียนบานบึงฉิม และผูเก่ียวของ สามารถนําผลการวิจัยไป

ศึกษาทบทวนและดําเนินการพัฒนาโรงเรียนไดอยางตอเนื่อง  ทั้งดานวิชาการ หรือดานอื่นๆ 

เพราะลักษณะที่ดีประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือสงเสริมใหมีการพัฒนา

ที่ตอเนื่องและย่ังยืน 

7.2.2 นักวิจัยหรือนักวิชาการ สามารถศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม ที่ใชหลักการบูรณาการเปนตัวสอดแทรกเพื่อการพัฒนา ไปประยุกตใชเพ่ือออกแบบ

งานวิจัยของตนเอง หรือนําเอาหลักการใหมอ่ืนๆ มาเปนตัวสอดแทรกเพื่อการพัฒนาได 

7.2.3 บุคลากรหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนขนาดเล็กแหงอ่ืน สามารถศึกษา

เรียนรูจากประสบการณการทําวิจัยของโรงเรียนบานบึงบอน เพ่ือนําไปประยุกตใช ปรับใช หรือ

เลือกใช ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนของตนเองได 
 

 

 



 
บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของในบทที่ 2 นี้ มีจุดมุงหมายสี่ประการ คือ 1) 

นําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัย 2) วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานวิจัยเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการบูรณาการ 3) วิเคราะหหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี นโยบาย แนวปฏิบัติ และผลงานวิจัยเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการพัฒนา

วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา และ 4) นําเสนอบริบทของชุมชนและบริบทโรงเรียนที่เปน

เปาหมายในการวิจัย โดยมีประเด็นการนําเสนอประกอบดวย กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือการวิจัย กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการบูรณาการ การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 

กรอบความคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และบริบทชุมชนและบริบท

โรงเรียน ดังรายละเอียดที่นําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 

 

1. กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัย 

วิโรจน สารรัตนะ (2550) ไดศึกษาวิเคราะหเพ่ือนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอใหเปนอีกทางเลือกหนึ่ง เปนทางเลือก

ของกรอบแนวคิดเบื้องตนหรือกรอบแนวคิดตนแบบที่คาดหวังจะไดรับการพัฒนาใหมีความเหมาะสม

และสมบูรณขึ้นไปอีก โดยไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อนําไปหักลางหรือโตแยงกับกรอบแนวคิดการ

วิจัยอื่นวาถูกหรือไมถูก หรือของใครผิดของใครถูก โดยกลาววา ยุคสมัยปจจุบันไดหลุดพนจาก

ยุคของคําวา “one best way”  เขาสูยุคของคําวา “situation”, “integration”,  “creation” และคํา

อ่ืนๆ อีกหลายคํา ซึ่งรวมกันแลวเรียกกันวา ยุคหลังสมัยใหม (post modernism) ซึ่งเปนยุคที่ไมคอย

เช่ือกันเทาใดนักกับการใหนิยามตอส่ิงใดวาคือความเปนจริงของสิ่งนั้น ในลักษณะที่มีความหมายเดียว 

ไมมีความหมายทางเลือกอ่ืนอีก โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร ซึ่ง

มีพลวัตในตัวมันเอง ซึ่งผูวิจัยเห็นวา กรอบแนวคิดดังกลาวผูวิจัยสามารถจะนํามาใชเปนกรอบ

แนวคิดเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ไดอยางเหมาะสม  และคาดหวังวาหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นลง ผูวิจัย

อาจจะไดขอคนพบใหมที่สามารถจะปรับปรุงใหเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยใหมที่เหมาะสมยิ่งข้ึนได  

จึงจะนํากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจากผลการศึกษาวิเคราะหนี้มาใช

กลาวถึง เพ่ือหาขอสรุปประเด็นเพื่อการนํามาใชเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้ 

จากการศึกษาวิเคราะหของ วิโรจน สารรัตนะ พบวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) 

เริ่มมีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในป 1952  โดยนักวิชาการชื่อ Lewin แลวไดรับการพัฒนาโดย

นักวิชาการคนอื่น ๆ ในระยะตอมาอีกหลายทาน  เชน Kolb ในป 1984 และ Carr & Kemmis ใน

ป 1986 เปนตน ในกรณีของ Carr & Kemmis (1992) ไดจําแนกการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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ออกเปนสามระดับ คือ 1)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (technical action research) มี

ลักษณะที่ผูวิจัยทําตัวเปนผูเช่ียวชาญจากภายนอก (outside expert) ที่นําแนวคิด นําแผนงานหรือนํา

โครงการที่ตนเองคิดหรือจัดทําข้ึน ไปใหผูรวมวิจัยเปนผูปฏิบัติ  2)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

ปฏิบัติ (practical action research) มีลักษณะที่ผูวิจัยมีสวนรวมกับผูรวมวิจัยในการวิจัยมากขึ้น 

ไมนําเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปใหปฏิบัติตามแบบแรก แตจะทําหนาที่เปนที่

ปรึกษา เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น และกํากับใหมีการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล 

และรวมกันสะทอนผล 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือ (emancipatory action research) มี

ลักษณะที่ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยนั้นกับผูรวมวิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ (collaboration) 

ที่ทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีสถานะที่เทาเทียมกันในการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกัน

สังเกตผล และรวมกันสะทอนผล 

มีขอสังเกตวา การวิจัยในระดับแรก คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคนั้น เปนการ

ปฏิบัติแบบบนลงลาง (top-down) ผูรวมวิจัยมีลักษณะเปนผูถูกกระทําหรือเปนผูตาม (passive/follower)  

เปนรูปแบบที่มีความเปนอํานาจนิยม หากนําไปเปรียบเทียบกับการใชทฤษฎีทางการบริหาร ก็

เปรียบเทียบไดกับการใชทฤษฎี  X หรือทฤษฎี immaturity organization หรือทฤษฎี system 1 

เปนตน หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผูนํา ก็เปรียบเทียบไดกับการใชภาวะผูนําแบบยึด

ผูบริหารเปนศูนยกลาง (administrator centered) แบบกํากับ (telling) แบบชี้นํา (directing) 

แบบควบคุม (control) หรือแบบมุงงาน (job centered) เปนตน สวนระดับที่สาม คือ การวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบรวมมือ นั้น เปนรูปแบบลางขึ้นบน (bottom-up) ทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัย 

ตางมีความเทาเทียมกันทั้งในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเปนประชาธิปไตยสูง 

ตางฝายตางแสดงบทบาทในการเปนผูกระทําหรือเปนผูนํา (active/leader) ซึ่งหากนําไปเปรียบเทียบกับ

การใชทฤษฎีเพื ่อการบริหาร ก็เปรียบเทียบไดกับการใชทฤษฎี Y หรือทฤษฎี maturity 

organization หรือทฤษฎี system 4 เปนตน หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผูนํา ก็

เปรียบเทียบไดกับการใชภาวะผูนําแบบยึดผูปฏิบัติเปนศูนยกลาง (practitioner centered) แบบมี

สวนรวม (participating) แบบมอบอํานาจ (delegating) แบบเปนเพื่อนรวมงาน (colleague) หรือ

แบบมุงคน (employee centered) เปนตน  ดังนั้นในบางครั้งจึงนิยมเรียกการวิจัยในรูปแบบนี้วา 

“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” (participatory action research) ซึ่งนิยมเรียกกันยอๆ วา 

พาร (PAR) อันเปนการนําเอาอักษรตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษมาเขียน (ไดใชคําวา “การวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” แทนคําวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบรวมมือ” ในเนื้อหาที่ได

กลาวถึงตอ ๆ ไป)  สวนการวิจัยในระดับที่สอง คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (practitioner 

action research) นั้นจัดอยูระหวางระดับแรกและระดับที่สามของเสนตอเนื่อง (continuum) ดัง

แสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่  1  การจําแนกระดับของการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับตามทศันะของ Carr & Kemmis 

 

หากนําเอาลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคไปเปรียบเทียบกับลักษณะการ

บริหารในหนวยงานราชการ แลวเห็นวา การวิจัยดังกลาวดูจะคลายคลึงกับลักษณะการบริหารที่ใช

กันอยูมากในระยะที่ผานมา โดยเฉพาะในประเด็นที่ผูบริหารแสดงตนเปนผูเช่ียวชาญหรือเปนผูรูด ี

แสดงบทบาทเปนผูกําหนดปญหาหรือความตองการ  ตลอดจนวิธีการในการจัดการ  ในลักษณะที่

เปนอาหารสําเร็จรูปใหผูปฏิบัตินําไปปฏิบัติ  ซึ่งผลจากการบริหารเชนนั้น ไดมีขอวิพากษวิจารณวา 

กอใหเกิดสภาพการเลี้ยงไมโตของผูปฏิบัติ ทําใหขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขาดความกระตือรือรน 

และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากการที่ตองคอยรับแตคําสั่ง หรือตองพึ่งพา

ความคิดเห็นของผูที่อยูเหนือกวาอยูเสมอ สงผลใหการบริหารนั้นขาดความยั่งยืน ดังจะเห็นไดจาก

โครงการหลายโครงการตองยุติลงเมื่อผูบริหารเปลี่ยนไป อยางไรก็ตามในระยะปจจุบัน อันเปนผล

จากการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูประบบการศึกษา ที่มีการกระจายอํานาจทางการบริหาร

กันมากขึ้น มีการนําเอาหลักการบริหารแบบยึดพื้นที่เปนฐาน (site based management: SBM) 

มาใชกันอยางกวางขวาง ก็คาดหวังวา ลักษณะการบริหารจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ใหเหมือนกับ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมากขึ้น  

สําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น เปนเทคนิคการวิจัยที่เปลี่ยนรูปแบบไป

จากแบบบนลงลาง (top-down) เปนแบบลางข้ึนบน(bottom-up) ผูถูกวิจัยไดเปลี่ยนบทบาทจาก

การเปนผูถูกกระทํา (passive) เปนผูกระทํา (active) หรือผูรวมกระทํา (participant) หรือเปลี่ยน

วิธีการวิจัยจากพวกเขา (on them) เปนการวิจัยโดยพวกเขา (by them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมี

สวนรวมในการวิจัยทุกข้ันตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น  

ในขณะที่วิธีการวิจัยจากพวกเขา (on them) สวนใหญมีจุดมุงหมายเพื่อการทําความเขาใจ (understanding) 

หรือเพ่ือความรู (knowing) ในปรากฏการณตาง  ๆที่เปนอยู โดยผูวิจัยมีบทบาทเปนผูเช่ียวชาญ (expert) 

                                       
              

เสนตอเนื่อง (continuum) 
 
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

เทคนิ ค  ผู วิ จั ยทํ า ตั ว เป น

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก  ท่ี

นําแนวคิด นําแผนงานหรือนํา

โครงการ ท่ีตนเองคิดหรือ

จัดทําขึ้น ไปใหผูรวมวิจัยเปน

ผูปฏิบัติ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ 

ผูวิจัยมีสวนรวมกับผูรวมวิจัยมากขึ้น 

ไมนําเอาแนวคิด แผนงาน หรือ

โครงการของตนไปใหปฏิบัติตาม

แบบแรก แตจะทําหนาท่ีเปนที่

ปรึกษา เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น 

และกํากับใหมีการรวมกันคิด ปฏิบัติ 

สังเกตผล และสะทอนผล 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม ผูวิจัยมีสวนรวมใน

การวิจัยนั้นกับผูรวมวิจัย ใน

ลักษณะเปนความรวมมือกัน

ท่ีท้ังผูวิจัยและผูรวมวิจัยตาง

มีสถานะที่เทาเทียมกันในการ

รวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล 

และสะทอนผล 
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ในการเลือกเรื่องและระเบียบวิธีการวิจัย จากนั้นจึงดําเนินการวิจัยกับกลุมผูถูกวิจัย เมื่อไดรับ

คําตอบแลวผูวิจัยก็จะจากไป ปญหาตาง ๆ ยังคงถูกทอดทิ้ง  ชีวิตความเปนอยูของผูถูกวิจัยยังคง

เปนเชนเดิม ไมไดรับประโยชนหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการวิจัยนั้น ในทางตรงกันขาม 

ผูวิจัยกลับไดประโยชนมากมาย เชน ความกาวหนาทางอาชีพ ผลตอบแทน และความมีช่ือเสียง 

เปนตน นอกจากนั้นลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น บทบาทของผูวิจัยก็

เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเช่ียวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก (outside expert)  ก็กลายเปนผูรวมวิจัย

ที่เสมอภาคกัน  นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อทําความเขาใจ  หรือเพ่ือความรู
ในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น  แตจะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมี

พันธะผูกพันในสิ่งที่ทําจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนนั้นในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม เปนทั้งการทําวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการทํางานเพื่อการแกปญหาใน

เวลาเดียวกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะรวมกันวิเคราะหสภาพการณที่ตองการเปลี่ยนแปลง จากนัน้
จึงกําหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่พึงประสงค มีการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการ
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคนั้น  แลวนําแผนไปสูการปฏิบัติ  ในชวงการปฏิบัติงานตามแผน  ก็จะมีการ

ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงแกไข และเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานตามแผน 

ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม  แลวมีขอมูลยอนกลับ  โดยในขั้นตอนตาง ๆ อาศัยเทคนิค
วิธีการตรวจสอบสามเสา (triangulation) ในการรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหประกอบการตัดสินใจ 
ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ เชน  การใชแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม  

การสัมภาษณ การบันทึกรายวัน หรือการบันทึกภาพ เปนตน จากลักษณะดังกลาวมีขอสังเกตวา 

กระบวนการวิจัยวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความคลายคลึงกับกระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบดวย

ข้ันตอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอนคือข้ันตอนการวางแผน (planning) การนําแผนสูการปฏิบัติ (acting/ 

implementing) การติดตามผลการดําเนินงาน (observing/monitoring/evaluating) และการมี

ขอมูลยอนกลับ (reflecting/feedback) เพ่ือเขาสูวงจรการดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ อีก  

นอกจากวิเคราะหเปรียบเทียบหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับหลักการบริหาร

ดังกลาวแลว ไดมีการนําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม 

(participatory technology development)  ซึ่งเปนบทความแปลโดย วาทิต จันทสุริยะวงศ เร่ือง 

“ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม” ตีพิมพในวารสารสังคมพัฒนา 

ฉบับที่ 6 หนา 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย กาญจนา 

แกวเทพ เขียนเปนบทความชื่อ “การทํางานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไรและทําอยางไร” 

ตีพิมพในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1-2 หนา 14-35 ดวย (ดังไดนํามากลาวถึงขางลางนี้) 

และมีขอสังเกตวา ทั้งสองแนวคิดมีหลักการคลายคลึงกับหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมี

สวนรวมอยูมาก ไมทราบวาใครไดรับอิทธิพลจากใคร หรือตางก็เปนเรื่องเดียวกัน แตก็เห็นวา
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แนวคิดทั้งสองนาจะมีประโยชนตอการเปนกรณีศึกษาเปรียบเทียบเพื่อนําไปสูการทําความเขาใจ

ในหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมขึ้น  

1. แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม กลาวถึงกลยุทธที่เนนในเรื่อง “การชวย

เราใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุงชักนําใหการพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นใน

หมูประชาชนเองโดยอาศัยกระบวนการจัดระเบียบชุมชน (อาจเปนเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐาน

ความเชื่อที่วา เทคโนโลยีจะตองมีวิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจดวยตัวของ

ประชาชนเองวาเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของพวกเขาอยาง

แทจริง” 

แนวคิดของการพัฒนาเทคโนโยลีแบบมีสวนรวม มีจุดมุงหมายที่จะยกระดับจิตสํานึกแหง

การวิเคราะหวิจารณของชุมชนตอเทคนิควิทยาการใด ๆ ที่ดํารงอยู วามีความเหมาะสมสอดคลอง

กับพวกเขาหรือไม มีพลังความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดคนดัดแปลงเทคโนโลยีไดดวยตัวเองอยางไร  

โดยอาศัยกระบวนการทดลอง 4 ประการดังนี้ คือ  1)  พยายามดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู ซึ่งไม

คอยเหมาะสมสอดคลอง ใหกลายเปนสิ่งที่เหมาะสมใชการไดจริง  (หรือทําใหกะทัดรัดลง)  2) 

พิทักษเทคโนโลยีดั้งเดิมของทองถ่ิน คิดคนและปรับปรุงใหกาวหนาย่ิงข้ึน 3) ทดสอบเทคโนโลยี

ที่ไดช่ือวามีความเหมาะสมสําหรับที่อ่ืน ๆ มาแลว  ทั้งนี้จะไดวัดคุณประโยชนวามีความเหมาะสม

กับชุมชนหรือไม 4) ใชการประชุมถกเถียงความรูทางดานเทคนิค ใหการขยายความคิด และ

เพ่ิมพูนจิตสํานึกแหงการวิเคราะหวิจารณ  

การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม จะทําใหชุมชนพึ่งตนเองไดมากข้ึน ลดการพึ่งพา

จากภายนอกลง  กอใหเกิดความริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนาและดัดแปลง ใหเกิดเทคโนโลยีที่

เหมาะสมขึ้น โดยอาจขจัดแบบที่ไมเขาทาทั้งหลายใหหมดไป  ซึ่งแบบที่ไมเขาทานั้น  บางครั้งก็

อาจเปนเทคโนโลยีดั้งเดิมของชุมชนเองหรือที่นําเขามาจากที่อ่ืน สําหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี

แบบมีสวนรวมนี้ ประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ 6 ข้ันตอน คือ  1) ข้ันตอนการแจกแจงชี้ปญหาและ

วิเคราะหปญหา  2) ข้ันตอนการรวบรวมแนวการแกปญหาที่ชุมชนรับรูหรือคิดไดทั้งหมดมาจัดวาง

เปรียบเทียบและแนะนําเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ที่พอเปนไปไดสําหรับการแกปญหามาใหลองเปรียบเทียบดูดวย 

แมอาจจะไมใชเทคโนโลยีที่มาจากประสบการณของชุมชนเองก็ตาม  3) ขั้นตอนการกระตุนให

เกิดการทดลองในแนวการแกปญหาที่ชุมชนเลือกสรรเอง  4) ข้ันตอนการอํานวยความสะดวกใหกับ

กระบวนการทดลอง 5) ข้ันตอนทําการประเมินผล 6) ข้ันตอนวางแผนใหมสําหรับการนําเทคโนโลยี

ไปใชงานจริง ๆ (โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 2 มาตามลําดับ แตถาการทดลองปรากฏผลออกมาวา

เทคโนโลยีประเภทนั้น ๆ ใชการไมได   ก็ใหกลับไปเริ่มตนใหมที่ข้ันตอนที่ 1 หรือ 2 แลวแตกรณี)  

การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมนั้น นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรืออ่ืนๆ) 

จะตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองทํางานดวย

อยางเต็มที่เพ่ือทําความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะตองคอยดูดซับกับชุมชน 

ไมวาจะเปนวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความตองการ ความใฝฝนทะเยอทะยาน ตลอดจนปญหาตาง ๆ 
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ของชุมชน และรวบรวมขอมูลตางๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะตองทําใหกับชุมชนนั้น ใน

แตละข้ันตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้คือ  

ข้ันตอนที่ 1 คือ การแจกแจงชี้ปญหานั้น นักพัฒนาตองเก็บรวบรวมความคิดเห็น

เกี่ยวกับปญหาหลัก ๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู เปนปญหาที่สามารถนําเทคโนโลยีมาแกไขได โดย

ประเด็นปญหาตาง ๆ เหลานั้นจะถูกนํามาแจกแจงเพื่อเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดที่เห็นวามี

ผลกระทบตอคนสวนใหญในชุมชนก็จะถือเปนประเด็นปญหาสําคัญ จากนั้นคอยคนหาประเด็น

ปญหาสําคัญรองลงไป  

ข้ันตอนที่  2 นักพัฒนาตองพยายามรวบรวมแนวทางการแกปญหาที่เปนไปไดทั้งหมด

เทาที่ผูคนในชุมชนไดสืบทอดหรือรับรูกันมา  ซึ่งอาจไดมาจากการสนทนาในวงเล็ก โดยใหโอกาส

แกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยี

อ่ืน ๆ  ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย  ในระยะแรก ๆ ให

เสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน จะปลอยให

ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง  และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให

มากกวานั้น  จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ  

เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว  ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่

เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง   

ข้ันตอนที่  3 นักพัฒนาตองกระตุนใหมีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือกที่ชุมชนเลือกนั้น 

โดยพยายามชักจูงชาวบานที่ใหความสนใจมาพบปะหารือกันอยางเปนการเปนงาน เพื่อรวมกัน

วางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบงงานความรับผิดชอบกันออกไป เพ่ือใหการทดลอง

ปรากฏผลในชวงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาตองคอยอํานวยความสะดวกใหกับชุมชนตามขั้นตอน

ตอไป 

ข้ันตอนที่  4 นักพัฒนาตองพยายามทําใหการทดลองดําเนินไปอยางถูกตองตามหลกัการ

ที่รวมกันวางไว แตพยายามหลีกเล่ียงการใหความชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป   

ตราบใดที่การทดลองดําเนินตอไปได นักพัฒนาคอยใหกําลังใจและกระตุนใหเกิดการประดิษฐคิดคน

ที่สอดคลองและปฏิบัติไดจริง ตลอดชวงเวลาการทดลองนั้น ในขณะเดียวกันก็บันทึกผลทั้งหมดไว

ใหเปนระบบประมวลผลขึ้นมาอยางงาย ๆ เพ่ือใหทุกคนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวิเคราะห

หาปญหาในประเด็นตางๆ อันจะนําไปสูข้ันตอนตอไป 

ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแลวจะถือเกณฑดานความคุมคาจากการ

ลงทุนเปนหลัก วาแนวทางใดใชทุนนอยกวา แตใหประโยชนมากกวาและคุมคากวา เชน การขุดบอ

เล้ียงปลาขนาดเล็กใหรายไดดีกวาบอปลาขนาดใหญที่ทําดวยอิฐโบกซิเมนตเมื่อเปรียบเทียบกับ

ทุนที่ลงไปแลว เปนตน เมื่อการทดลองประสบผลสําเร็จ และชาวบานมีความพรอมและตัดสินใจที่

จะนําไปใชจริง ก็จําเปนตองอาศัยการวางแผนใหมอยางรอบคอบ 
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ข้ันตอนที่  6  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยดี ในระหวางการดําเนินงานก็สงเสริมใหมี

การประชุมถกเถียงกันอยูเปนระยะ ๆ เพ่ือทําใหเทคโนโลยีที่นําไปใชนั้นไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนไปอกี 

จะเปนประโยชนตอชุมชน ปองกันไมใหเกิดการผูกขาดโดยคนกลุมนอย 

การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม มีขอควรคํานึงถึงดังตอไปนี้  คือ 1)  ปจจัยดานการ

สะทอนกลับของปญหาจากการดําเนินงาน (action-reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปรายกัน

เปนวาระพิเศษหลังจากการดําเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนา

ความสามารถของชุมชนใหเกิดความคิดรวบยอด  รูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตาง ๆ 

ที่ไดดําเนินกันมา กอใหเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณดานตางๆ ดวยเหตุดวยผล ไดมีโอกาส

พูดกันถึงส่ิงที่อยูในใจของแตละคน ไมวาจะเปนทัศนคติ  วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้ง

ความรับรูที่อาจเพิ่มพูนขึ้นหรือชะงักงันจนตองเก็บไปไตรตรองในใจ  ตลอดจนการมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นสนับสนุนคลอยตามกันหรือขัดแยงกัน  ส่ิงตางๆ เหลานี้จะทําใหชุมชนเขาใจถึงภาวะ

แหงการรวมพลังทํางานของกลุม เกิดการตระหนักถึงส่ิงใดที่ควรสนับสนุน ส่ิงใดท่ีควรคัดคาน  

การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลังการดําเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะชวยพัฒนาทัศนคติและคานิยม

ของชุมชนในดานความเชื่อมั่นในตนเองใหสูงขึ้น ชวยลดความคิดที่จะหวังพึ่งพาความชวยเหลือ

จากภายนอกใหนอยลง  ประสบการณที่เกิดขึ้น  จะเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูถึงเครื่องมือที่

จะนํามาใชแกปญหาใด ๆ กอใหเกิดพลังแหงความสามารถที่จะแกปญหาไดดวยตนเอง  2) การประชุม

ถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจไดผลสรุปวา เทคโนโลยีที่มีอยูเดิมมีความเหมาะสมหรือไม 

เทคโนโลยีที่นําเขามาจากที่อ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม  แลวแตกรณี   ข้ึนอยูกับการพิจารณาและ
การตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลทําใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิกไปในที่สุด 

หากเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยางกวางขวางเรื่อยไป นั่นคือ 

ถาย่ิงทําใหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นไดมากเทาใดก็จะทําใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม

ถูกขจัดออกไปมากเทานั้น 3) บทบาทของนักพัฒนามีความสําคัญเปนอยางย่ิง หากนักพัฒนานั้น

อยูภายใตการครอบงําของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใชผลประโยชนของชนชั้นนํา ซึ่ง

มีลักษณะยัดเยียด ครอบงํา  และการใหบริการทางความรูตอชุมชนมากกวาการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอยางเสมอภาคกัน อาจจะนําไปสูการเผยแพรเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมออกไปโดยไมตั้งใจได  

เพราะชาวบานมีแนวโนมที่จะเชื่อฟงนักพัฒนาเปนทุนเดิมอยูแลว ดังนั้น นักพัฒนาจะตองทําตัว

ใหมีบทบาทเปน “ตัวกระตุน”  ใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ชวยขจัดลดทอนอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของชุมชน และหนุนชวยทางความคิดสรางสรรคที่มีความเปนไปไดตาง ๆ ในการมีสวนรวม 

กับชาวบานนั้น นักพัฒนาจะตองใหความสนใจตอการตัดสินใจของชุมชนวา เปนการตัดสินใจตาม

ความรูสึกของอารมณหรือไม เพราะบอยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนตองการนั้นเปนเพียงสิ่งที่ตองการตาม

ความรูสึกเทานั้น (felt need) มิใชส่ิงที่ตองการที่แทจริง (real need) ดังนั้นนักพัฒนาจะตองคอย

กระตุนใหชุมชนขบคิดอยูเสมอวา ปญหาที่แทจริงคืออะไร อยากไดอะไร 
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2.  แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน  ใหแนวคิดที่นาสนใจวา  “จะไมนําเสนอวา

เราคือคําตอบทุกอยางในการแกปญหาของการพัฒนา” หรือ  “เราคือถนนเสนเดียวที่ตัดตรงไปสู

เปาหมายแหงความสําเร็จในการพัฒนา” จากแนวคิดดังกลาว ทําใหกรอบความคิดและความเชื่อ

พ้ืนฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป  คือ  เดิมเมื่อนักพัฒนาเขาไปในหมูบาน ส่ิงที่

นักพัฒนามีอยูในสมองคือ หมูบานที่เรากําลังเขาไปกําลังมีปญหา ไมวาจะเปนปญหาความยากจน 

ขาดขาว  มีหนี้สิน  ความเจ็บปวย แลวก็จะมีคําถามวา ชาวบานมีปญหาอะไร แลวก็จะเสนอวิธีการ

และรูปแบบการแกปญหาให เชน หากขาดขาวก็เสนอใหตั้งธนาคารขาว เปนตน ก็จะเปลี่ยนไป

เปนการตั้งคําถามวาหมูบานมีปญหาอะไร เคยแกปญหานั้นอยางไร มีเง่ือนไขหรือเพราะเหตุใดจึง

ทําใหไมสามารถแกปญหานั้นไดอยางเต็มที่  ชาวบานมีอะไรอยูบางแลวในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู 

และจะเอามาใชประโยชนไดอยางไร หากเปรียบเทียบกันแลว แนวคิดเดิมดูเหมือนจะเชื่อวาชาวบาน

มีแตดานที่เปนปญหาเทานั้น  สวนดานที่เปนวิธีแกปญหานั้นวางเปลา ตองนําเอาจากขางนอกเขาไป  

สวนแนวคิดใหมนั้นเชื่อวาในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไมวางเปลา ในนั้นบรรจุดวยพลังความสามารถ 

พลังภูมิปญญา พลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน  ดูภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2   เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหม 

ตามทศันะของกาญจนา แกวเทพ 

 

การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนตองคํานึงถึงการพัฒนาจากลางข้ึนบน (bottom-up) 

ซึ่งตรงขามกับการพัฒนาแบบบนลงลาง (top-down) แตลักษณะการพัฒนาแบบลางข้ึนบนนั้นมี

หลายมิติ  คือ  มิติแรก เร่ิมดวยความตองการวาจะพัฒนาอะไรนั้น จะตองถูกกําหนดมาจากฝาย

ของชาวบานเอง โดยที่นักพัฒนาไมจําเปนตองเตรียมเอาไวลวงหนาวา ทุกหมูบานจะตองมีปญหา

ทางเศรษฐกิจ  ตองทําธนาคารขาวหรือธนาคารปุย หากหมูบานใดมีความสนใจที่จะรวมกลุมกัน

                                  
                 

    แบบเดิม                     แบบใหม 
                                         (แบบบนลงลาง)                     (แบบลางขึ้นบน) 
 
ภายในชุมชนนี้วางเปลา         ภายในชุมชนนี้ไมวางเปลา ม ี
สํารวจพบวาชุมชนมีปญหา         ศักยภาพและพลังสรางสรรคใน 
นักพัฒนาเทวิธีการแกปญหา         การแกปญหาอยูแลว นักพัฒนา 
จากภายนอกลงไปเลย          เริ่มทํางานตอจากที่เขามีอยู 
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เพ่ือร้ือฟนธรรมเนียมประเพณีของตน เชน รวมกลุมกันบูรณะปฏิสังขรณศาลปูตา  ก็ตองเริ่มตน
จากความตองการอันนั้น เพราะลําดับความตองการบงบอกถึงระดับความสําคัญของสิ่งที่ชาวบาน
ปรารถนาอยางแทจริง ซึ่งอาจไมใชเร่ืองเก่ียวกับเศรษฐกิจก็ได มิติที่สอง การกําหนดรูปแบบ วิธีการใน

การตอบสนองความตองการหรือวิธีการแกปญหา จําเปนตองใชวิธีการของชาวบานดวยกันจากคาํถาม

ที่วาแตกอนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปญหานั้นอยางไรบาง ถือวาความรูในการแกปญหา

ดังกลาวเปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะตองไมโยนทิ้งไป มิติที่สาม หลังจากรับรู

ความตองการของชาวบานและไดศึกษาสํารวจวิธีการแกปญหาที่เคยมีอยูในวัฒนธรรมชุมชนแลว 

ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อแกปญหาจะตองใชวัฒนธรรมชุมชนนั้นเองเปนตัวตั้ง เปนจุดเริ่มตน โดย
อาจจะประสานกับความรูที่นําไปจากภายนอก เชน  แมวาจะจําเปนตองทําธนาคารขาว  ก็ตองทําแต
ธนาคารขาวในแตละชุมชนอาจไมเหมือนกัน  ตามวัฒนธรรมชุมชนแตละแหงนั้น เปนตน 

การนําเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม  และ
แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน มากลาวถึงขางตนนั้น ทําใหเกิดภาพความเขาใจในเรื่อง

การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสมขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยในหนวยงานทางการศึกษา ซึ่งผูวิจัยอาจนึกภาพของชาวบานและ

ชุมชนเปนภาพของคณะครูอาจารย และโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอยางย่ิง การเปรียบเทียบแนวคิด

เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหมของกาญจนา แกวเทพ กับการแบงระดับของการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการออกเปนสามระดับในลักษณะที่เปนเสนตอเนื่อง (continuum) อาจนําไปเปรียบเทียบ

ไดถึงความคลายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับแนวคิด การพัฒนาแบบเกา และ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบปฏิบัติอยูก่ึงกลาง ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่  3   เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหม 

กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 

 

นอกจากนั้น มีขอสังเกตวา  โดยหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม หรือ

หลักการบริหาร หรือหลักการของแนวคิดการพัฒนาทั้งสองแนวคิดก็ดี ตางเปนหลักการบริหารงาน

หรือการพัฒนาในแนวทางประชาธิปไตยที่คอนขางสมบูรณแบบ  เนนการมีสวนรวม ความเสมอภาค 

ความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และความสามารถซึ่งกันและกัน แตเมื่อนํามาใชในบริบทของ

หนวยงานทางราชการ  ซึ่งเคยชินกับโครงสรางและพฤติกรรมการบริหารและการพัฒนาแบบบนลงลาง 
การที่จะเปลี่ยนบทบาทของผูวิจัย จากผูรูดีที่เคยชินกับการออกคําสั่งไปเปนผูทํางานรวมอยาง

เสมอภาคกัน หรือการที่จะเปลี่ยนบทบาทของผูถูกวิจัยจากผูถูกกระทําไปเปนผูกระทําเสียเอง ทั้ง ๆ 

ที่เคยชินกับการปฏิบัติงานตามสั่งมาตลอดนั้น จะเปนไปไดดวยดีเพียงใด ซึ่งไดใหขอเสนอแนะดวยวา 

ผูวิจัยควรใหความใสใจในขอสังเกตดังกลาวในการทําวิจัยดวย 

นอกจากการวิเคราะหเปรียบเทียบการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับแนวคิดการพัฒนาสองแนวคิด

ดังกลาวแลว ไดมีการสังเคราะหหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัย จากผลงานของ 

                                       
               แบบเดิม                              แบบใหม 

                                       (แบบบนลงลาง)                    (แบบลางขึ้นบน) 
 
 

ภายในชุมชนนี้วางเปลา       ภายในชุมชนนี้ไมวางเปลา ม ี
สํารวจพบวาชุมชนมีปญหา       ศักยภาพและพลังสรางสรรคใน 
นักพัฒนาเทวิธีการแกปญหา       การแกปญหาอยูแลว นักพัฒนา 
จากภายนอกลงไปเลย        เริ่มทํางานตอจากที่เขามีอยู 
 

 
 

เสนตอเนื่อง (continuum) 
 
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 

ผูวิ จัยทําตัวเปนผู เชี่ยวชาญจาก

ภายนอก  ที่นําแนวคิด นําแผนงาน

หรือนําโครงการ ที่ตนเองคิดหรือ

จัดทําขึ้น ไปใหผูรวมวิจัยเปนผูปฏิบัติ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ 

ผูวิจัยมีสวนรวมกับผูรวมวิจัยมากขึ้น 

ไมนําเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการ 

ของตนไปใหปฏิบัติตามแบบแรก แต

จะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา เปนผูกระตุน 

ตั้งประเด็น และกํากับใหมีการรวมกันคิด 

ปฏิบัติ สังเกตผล และสะทอนผล 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัย

นั้นกับผูรวมวิจัย ในลักษณะเปน

ความรวมมือกันที่ทั้งผูวิจัยและ

ผูรวมวิจัยตางมีสถานะที่เทาเทียม

กั น ในกา รร วมกั นคิ ด  ป ฏิบั ติ 

สังเกตผล และสะทอนผล 
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McTaggart (1991), Webb (1991), Kemmis & McTaggart (1992), Zuber-Skerritt (1992), 

Arhar, Holly & Kasten (2001), McMillan & Wergin (2002), Mills (2002) เปนตน แลว

กําหนดเปนหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูวิจัย 10 ประการ 

สําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม ดังนี้  

10 หลักการ ประกอบดวย 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการ

เปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 

6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 8) ตระหนัก

ในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 9) การมีบันทึกของ

ผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบาย

ส่ิงที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจาก

การรวมในการวิจัย เปนตน 10) นําไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

10 จรรยาบรรณ ประกอบดวย 1)  ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัย

เขาถึงขอมูลตาง ๆ  ไดอยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการ

ตัดสินใจรวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการ

ปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการ

ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการดําเนินงานจะยังคง

ปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอ่ืนใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะ

ของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง

ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเร่ิมแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวมการวิจัย

ตางมีอิทธิพลตอการทํางานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิ

สวนบุคคล 

10 บทบาทของผูวิจัย ประกอบดวย 1) เปนครู 2) เปนผูนํา 3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนัก

วางแผน 5) เปนนักออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห 7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนักสังเกตการณ 

9) เปนนักรายงานผล 10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  

ในบทศึกษาวิเคราะหนั้น ไดมีการตั้งขอสังเกตวา ในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการมักมีคําถาม

วา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research: A.R.) กับการวิจัยและพัฒนา (research & 

development: R&D) เหมือนกันหรือตางกันอยางไร ซึ่งเพ่ือไมใหเกิดความสับสน จึงไดวิเคราะห

ใหเห็นถึงความแตกตางกันของการวิจัยสองประเภทนี้ โดยไดนําเอารูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

ทางการศึกษามากลาวถึง 4 กรณี หลังจากนั้นไดช้ีใหเห็นถึงความตางกันของระเบียบวิธีวิจัยสอง

ประเภทนี้ ดังนี้ 

กรณีที่  1  รูปแบบของ Espich & Williams (1967) ไดอธิบายถึงการทดลองใชและ

การปรับปรุงแกไขสื่อการเรียนการสอนแบบโปรแกรม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบ

ทีละคน (one to one testing) จากกลุมตัวอยางที่มีระดับสติปญญาต่ํากวาปานกลางเล็กนอย 
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จํานวน 2-3 คน เพ่ือใหศึกษาส่ือที่ผูพัฒนาสื่อไดพัฒนาข้ึน และหลังการศึกษา ผูพัฒนาส่ือจะ

สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองของสื่อที่พัฒนาขึ้นนั้น แลวทําการปรับปรุงแกไข ข้ันตอนที่ 2 

การทดสอบกับกลุมเล็ก (small group testing) จากกลุมตัวอยางประมาณ 5-8 คน ดําเนินการ

คลายกับข้ันตอนที่ 1 แตจะใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย เพ่ือนํา

ผลไปวิเคราะหทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ อาจอาศัยเกณฑ 90/90 โดย 90 ตัวแรกหมายถึง 

คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมดเมื่อคิดเปนรอยละแลวได 90 หรือสูงกวา สวน 90 ตัวหลัง 

หมายถึงผูเรียนรอยละ 90 ของทั้งหมดสามารถทําขอทดสอบขอหนึ่งๆ ไดถูกตอง หากผลการ

วิเคราะหเปนไปตามเกณฑดังกลาว ก็จะปรับปรุงแกไขสื่อเฉพาะสวนที่บกพรองเพ่ือนําไปทดลอง

ใชในข้ันตอนที่ 3 ตอไป หากผลการวิเคราะหไมเปนไปตามเกณฑดังกลาว ก็จะดําเนินการดวย

วิธีการเดิมกับกลุมตัวอยางใหมจนกวาจะไดผลตามเกณฑที่กําหนด ข้ันตอนที่ 3 การทดสอบ

ภาคสนาม (field testing) กับกลุมตัวอยางที่เปนประชากรเปาหมายจริง โดยผูพัฒนาส่ือจะไมเขา

ไปเกี่ยวของกับการทดลองดวย แตจะอาศัยครูผูสอนหรือูดําเนินการฝกอบรมดําเนินการแทน โดย

ใชวิธีการเดียวกับขั้นตอนที่ 2  

กรณีที่ 2  รูปแบบของ Borg (1982) ไดอธิบายถึงการทดลองใชและการปรับปรุง

แกไขสื่อการเรียนการสอนทั่ว ๆ ไป 3 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 การทดสอบภาคสนามเบื้องตน

และการปรับปรุงแกไข (preliminary field testing and revision) จากโรงเรียนประมาณ 1-3 โรง 

กลุมตัวอยางประมาณ 6-12 คน มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อดวยวิธีการ

สอบถามความคิดเห็น ข้ันตอนที่ 2 การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแกไข (main 

field testing and revision) จากโรงเรียนประมาณ 5-15 โรง กลุมตัวอยางประมาณ 30-100 คน 

มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อไปพรอมกันดวย โดย

อาศัยรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งหากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาส่ือที่พัฒนามีประสิทธิภาพ ก็

จะปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง เพ่ือนําไปทดลองใชในขั้นตอนที่ 3 ตอไป แตหากไมมีประสิทธิภาพก็

จะดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางใหมจนกวาจะพบวามีประสิทธิภาพ ข้ันตอนที่ 3 การทดสอบ

ภาคสนามเชิงปฏิบัติการและการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย (operational field testing and final 

revision) จากโรงเรียนประมาณ 10-30 โรง กลุมตัวอยางประมาณ 40-200 คน มีจุดมุงหมาย

เพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อจากการทดลองใชในสถานการณจริง กลาวคือ ในการทดลอง

ใชสื่อในขั้นตอนนี้ ผูพัฒนาจะไมเขาไปเกี่ยวของดวย แตจะอาศัยผูประสานงาน ซึ่งอาจเปน

ผูบริหารโรงเรียนหรือบุคคลอื่นดําเนินการแทน ขอมูลที่รวบรวมไดจะไดรับการวิเคราะหเพื่อหา

ขอบกพรองที่จะตองปรังปรุงแกไขเปนครั้งสุดทาย กอนที่จะนําไปใชประโยชนตอไป 

กรณีที่  3 รูปแบบของ Meyer (1984) ซึ่งอธิบายถึงการทดลองใชและปรับปรุงแกไข

ชุดฝกดวยตนเอง 3 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 การพิจารณาจากกลุมเพื่อน (judgment by peers) 

โดยการศึกษาชุดฝกทีละชุด หลังการศึกษา ผูพัฒนาชุดฝกจะสอบถามความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป

เก่ียวกับชุดฝก จากนั้นจึงรวมกันพิจารณาหาขอบกพรองเปนรายหนา และหลังจากนั้นใหผูศึกษา
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ชุดฝกตอบแบบสอบถามแบบประมาณคาและแบบปลายเปด เพื่อนําไปวิเคราะหหาขอบกพรอง 

ข้ันตอนที่ 2 การทดลองกับกลุมเล็ก (trial with small group) จากอาสาสมัครประมาณ 3-5 คน 

มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน หลังจาก

ศึกษาเสร็จ ผูศึกษาชุดฝกจะรวมกันอภิปรายชี้แจงถึงขอบกพรองเพ่ือการปรับปรุงแกไข ข้ันตอนที่ 3 

การทดลองกับชั้นเรียนที่เปนตัวแทน (trail with representative class/classes) ดําเนินการคลาย

กับขั้นตอนที่ 2 คือ ใหมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แตการใหไดมาซึ่งขอบกพรองของสือ่

จะใชแบบสอบถามแทน เนื่องจากการทดลองใชส่ือในขั้นตอนนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวนมากขึ้น ไม

สะดวกตอการสัมภาษณหรืออภิปรายแบบเดิม ขอมูลที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

และจากแบบสอบถาม จะไดรับการวิเคราะหเพ่ือหาขอบกพรองที่จะทําการปรับปรุงตอไป 

กรณีที่  4  รูปแบบของ Owens (1986 อางถึงใน Daresh, 2001)  ไดพัฒนา 

research-development-diffusion model of change จากผลงานของ Ernest House ป 1974 และ 

David Clark & Egon Guba ป 1975 มี 4 ข้ันตอนหลัก 9 ข้ันตอนยอย คือ ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย 

(research) ประกอบดวย การสรางหรือคนหาความรูใหม ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (development) 

ประกอบดวย การสรางทางเลือกเพ่ือแกปญหาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทดสอบผลผลิตที่

พัฒนาข้ึน และการจัดทําเปนผลผลิต ข้ันตอนที่ 3 การเผยแพร (diffusion) ประกอบดวย การ

เผยแพรผลผลิต และการสาธิตผลผลิต และข้ันตอนที่ 4 การนําไปใช (adoption) ประกอบดวย 

การลองใช การนําไปใชจริง และการทําใหเปนสถาบัน  

จากกรณีของรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) 4 รูปแบบดังกลาวขางตน  วิโรจน สารัตนะ 

(2550) ไดใหทัศนะวา  การวิจัยและพัฒนา (R&D) มุงเนนการทดลองใชและการปรับปรุงแกไข 

“ผลผลิต” (product) ที่ตองการพัฒนาข้ึน โดยมีคําถามวาทําอยางไรจึงจะพัฒนา “ผลผลิต” นั้น

ใหมีคุณภาพ และเมื่อทดลองใชแลว “ผลผลิต” นั้น มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดหรือไม เมื่อมี

คุณภาพตามเกณฑแลว จึงจะนําเอา “ผลผลิต” นั้นไปใชประโยชนหรือนําไปเผยแพรตอไป ซึ่งใน

ข้ันตอนการทดลองใชนั้น นิยมใชการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental) บุคคลที่เขาไปเกี่ยวของกับ 

“การทดลองใชผลผลิต” ที่พัฒนาข้ึนถือเปน “subject” หรือเปนมนุษยทดลอง มีการทดสอบ

สมมติฐาน สถานการณจะถูกควบคุมโดยหลัก “MaxMinCon” (Kerlinger, 1973) 

การวิจัยและพัฒนา (R&D) จึงมีลักษณะเปนการวิจัยจากพวกเขา (on them)  ไมไดเปน

การวิจัยโดยพวกเขา (by them) ตามลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (A.R.) ดังไดกลาวขางตน วา

เปนการวิจัยที่ยึดถือผูรวมวิจัยเปนเชนมนุษยที่มีความเปนอิสระ (autonomy) มีศักยภาพ ความสามารถ 

ความเทาเทียมกัน และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agent) ที่มุงจะชวยกันแกปญหา หรือ

พัฒนางาน หรือมุงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังในหนวยงาน เปนทั้งกระบวนการทาง

สังคม (social process) และเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ (systematic learning process) 

ไมใชเปนกระบวนการทดลองใชผลผลิตที่ไดรับการควบคุม (control) แตเปนกระบวนการที่ผูวิจัย

และผูรวมวิจัยตางเปนอิสระที่จะรวมกันคิดกําหนดเปาหมายและวิธีการเพื่อการแกปญหาหรือการ
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เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผล แลวมีการ

เร่ิมตนวงจรใหมของการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลอีก ซึ่ง

จะมีก่ีวงจรขึ้นอยูกับสภาพการหมดไปของปญหาหรือการบรรลุผลสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงหรือ

การพัฒนานั้น และเมื่อบรรลุผลแลว ผูวิจัยก็จะไดคําอธิบายหรือเกิดการเรียนรูถึงเปาหมายและ

วิธีการแกปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของผูรวมวิจัยที่ผานมาวาคอือะไรและทาํกันอยางไร

จึงทําใหบรรลุผลสําเร็จ อันจะกอใหเกิดองคความรูใหมข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (A.R.) นั้น  

ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (A.R.) จึงเนนที่การแกปญหา การเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนา 

และการเรียนรูเก่ียวกับ “กระบวนการ” (process) จากการปฏิบัติงานจริงตามวงจรแบบเกลียวสวาน 

(spiral cycle) ของกิจกรรมการวางแผน (planning) การปฏิบัติ (acting) การสังเกตผล (observing) 

และการสะทอนผล (reflecting) ไมไดเปนเชนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เนน “การพัฒนา

ผลผลิต” (product) ซึ่งผลผลิตนี้ในทางการศึกษาอาจเปนหลักสูตร ชุดฝกอบรม ชุดการเรียนรู

ดวยตนเอง โปรแกรมสําเร็จรูป หรือโครงการพัฒนา เปนตน ในรูปแบบของ R1D1-R2D2-R3D3…

โดยมีข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งในตอนทายๆ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental) ที่มี

จุดมุงหมายหลักเพ่ือทราบคุณภาพหรือประสิทธิผลของผลผลิตในลักษณะ If  X…then Y  แมวา

สวนหนึ่งจะเพื่อการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผลผลิตดวยก็ตาม 

ในกรณีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (A.R.) ผูวิจัยจะมีบทบาทเปนเชนไร จะมีอะไรอยูใน

มือใหผูรวมวิจัยนําไปปฏิบัติหรือไมเพียงใด ก็ข้ึนอยูกับประเภทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามประเภท

ดังกลาวขางตน คือ ถาเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค ผูวิจัยก็จะมีบทบาทเปนเสมือน

ผูเช่ียวชาญจากภายนอก ที่นําแนวคิด นําแผนงาน หรือนําโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดทําข้ึนไปให

ผูรวมวิจัยเปนผูปฏิบัติ (ประเภทนี้อาจมีสวนคลายคลึงกับการวิจัยและพัฒนาอยูบาง แตโดย

กระบวนการแลวก็ยังถือวาตางกัน) แตหากเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ ผูวิจัยจะมีลักษณะ

เปนผูมีสวนรวมในการวิจัยมากขึ้น ไมนําเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปใหปฏิบัติ

ตามแบบแรก แตจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา เปนผูกระตุน เปนผูตั้งประเด็น และเปนผูกํากับใหมี

การรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันประเมินผล และรวมกันทบทวนแกไข และหากเปนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยจะมีลักษณะเปนผูมีสวนรวมแบบความรวมมือกันที่ทั้งผูวิจัย

และผูรวมวิจัยตางมีสถานะที่เทาเทียมกันในการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และ

รวมกันสะทอนผล ตามวงจรแบบเกลียวสวาน (spiral cycle) ของกิจกรรมการวางแผน การปฏิบัติ 

การสังเกตผล และการสะทอนผล   

จากกรณีตัวอยางของการวิจัยและพัฒนา (R&D)  4 กรณี และการชี้ประเด็นใหเห็นถึง

ความตางกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (A.R.) กับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ดังกลาวถึงขางตน 

ไดหวังวา จะทําใหเขาใจในจุดมุงหมายและวิธีดําเนินการวิจัยทั้งสองประเภทนั้นไดดีข้ึน ไมสับสน

กันในการนําไปใช  
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อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตอีกวา มีผูนําเสนอรูปแบบการวิจัยรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีกระบวนการวิจัย

เปน 2 หรือ 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนการศึกษาบริบท (contextual study) เพ่ือกําหนดสภาพ

ปจจุบันและปญหาของพื้นที่หรือหนวยงานที่ตองการพัฒนา 2) ข้ันตอนการพัฒนาตัวแบบ (model) 

เพ่ือนํามาแกปญหาหรือเพ่ือการพัฒนาจากการศึกษาบริบทนั้น และ 3) ข้ันตอนการนําตัวแบบเขาสู

วงจรการพัฒนา 2-3 วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ มีการวางแผน (planning) การปฏิบัติ 

(acting) การสังเกต (observing) และการสะทอนผล (reflecting) และมีการทดสอบคุณภาพของ 

“ตัวแบบนั้น” ดวยการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental) แลวเรียกรูปแบบการวิจัยนี้วา การ

วิจัยและพัฒนา (R&D) และบางรายก็เรียกวาเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research: PAR) นั้น เห็นวา นาจะไมใชทั้งสองกรณี แตเห็นวา นาจะเปนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในระดับที่เรียกวา Technical Action Research: TAR  มากกวา  เพราะผูวิจัยทําตัวเปน

ผูเช่ียวชาญจากภายนอกที่ได “พัฒนาตัวแบบ” ข้ึนกอน แลวนําเอา “ตัวแบบ” นั้นไปใชกับ

หนวยงานเปาหมายที่ “ตองการพัฒนา” หรือตองการใหเกิด “การเปลี่ยนแปลง” จึงเปนการวิจัย

ที่ไมใช “การพัฒนาผลผลิต” ตามแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และก็ไมไดเปนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เพราะมีทั้งการวิจัยกึ่งทดลองที่ตองใชหลัก MaxMinCon  

และผูรวมวิจัยขาดโอกาสในการมีสวนรวมใน “การพัฒนาตัวแบบ” นั้นดวย  

สําหรับการศึกษาวิเคราะหเพ่ือนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม

เพ่ือใหเปนทางเลือกหนึ่งนั้น มีส่ิงที่ผูวิจัยควรตระหนักถึง คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(Participatory Action Research) นอกจากลักษณะที่ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยนั้นกับผูรวมวิจัย

ในลักษณะที่เปนความรวมมือกันที่ทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีสถานะที่เทาเทียมกันในการรวมกัน

คิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลแลว ควรตองตระหนักถึงการยึดถือ

หลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูวิจัย 10 ประการ ดังกลาว

ขางตนดวย ขณะเดียวกันก็ควรตองตระหนักถึงลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม

ดังกลาวดวยเชนกัน วาเปนเทคนิคการวิจัยที่เปลี่ยนรูปแบบไป จากแบบบนลงลางเปนแบบลางข้ึนบน 

ผูถูกวิจัยไดเปลี่ยนบทบาทจากผูถูกกระทําเปนผูกระทํา หรือผูรวมกระทํา หรือเปล่ียนวิธีการวิจัย

จากพวกเขาเปนการวิจัยโดยพวกเขา โดยผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในการวิจัยทุกขั้นตอน เปนทั้ง

ผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น  นอกจากนั้น การวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมาย

เพียงเพื่อทําความเขาใจ  หรือเพ่ือความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น  แตจะตองมีการ

ปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการ

เปลี่ยนแปลงที่ย่ังยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทําจากบทบาทการมีสวนรวมในทุก

ข้ันตอนนั้น 

ดังนั้น หากจะพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยขึ้นมา (สมมุติวามี 2 วงจร) ในขั้นตอนเริ่มแรก 

ผูวิจัยควรนําเอากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมชี้แจงตอผูรวมวิจัย ตามจรรยาบรรณ

ที่ระบุวา “ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเร่ิมแรก รวมทั้งขอเสนอแนะ 
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และผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงหลักการ “ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพล

ตอการทํางาน แตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล”  ดวย 

จากนั้นจึงดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ดังแสดงเปนขอเสนอ “กรอบแนวคิดหนึ่งของการวิจัยเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง” ในภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4   ขอเสนอกรอบแนวคดิหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 

10 หลักการของผูวิจัย 

1. ในบริบทเฉพาะ 
2. ทักษะที่หลากหลาย 
3. มุงการเปลี่ยนแปลง 
4. มุงใหเกิดการกระทําเพื่อ

บรรลุผล 
5. รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัย

ทุกคน 
6. วิเคราะห วิพากษและประเมิน

ตนเอง 
7. เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน

อยางเปนระบบ 
8. ตระหนักในศักยภาพ ความ

เชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวน

ไดเสียจากภายในชุมชนเอง 
9. การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุก

คน เชน  
- การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม

และการปฏิบัติ  
- การเปลี่ยนแปลงใน

คําอธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบัติ  
- การเปลี่ยนแปลงใน

ความสัมพันธทางสังคมและ

รูปแบบองคการ  
- การพัฒนาตนเองจากการ

รวมในการวิจัย  
10. นําไปสูการปฏิบัติหรือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

10 จรรยาบรรณของผูวิจัย 

1. ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษา
ความลับ 

2. ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตางๆ  ได
อยางเสมอภาคกัน 

3. ทิศทางการวิจัยและผลลัพธท่ี
คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจ

รวมกัน 
4. ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการ

ออกแบบกระบวนการวิจัยมาก

ท่ีสุด 
5. มีการปรึกษาหารือรวมกัน และ

ขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบ

จากทุกฝาย 
6. การสังเกตหรือการตรวจสอบ

เอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตอง

ไดรับการอนุญาตกอน 
7. ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏ

ใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอ่ืนให

ขอเสนอแนะได 
8. ไมละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือ

ทัศนะของคนอื่นโดยขาดการ

เจรจาตอรองกอนการจัดพิมพ

เผยแพร 
9. ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง

ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต

เร่ิมแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและ

ผลประโยชน 
10. ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอ

การทํางานแตผูท่ีไมประสงคมีสวน

รวมตองไดรับการยอมรับและ

เคารพในสิทธิสวนบุคคล 
 

 วางแผนรวม               ปฏิบัติรวม 

สะทอนผลรวม           สังเกตผลรวม

ปรับปรุงแผนรวม          ปฏิบัติรวม 
  

    สะทอนผลรวม         สังเกตผลรวม 

10  บทบาทของผูวิจัย 
เปนครู  เปนผูนํา  เปนผูฟงท่ีดี  เปนนักวางแผน  เปนนักออกแบบ เปนนักวิเคราะห  เปนนักสังเคราะห  

เปนผูสังเกตการณ เปนนักรายงานผล  เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

ผลการวิจัย

บรรยายเชิงวิพากษบรรลุผลตามที่คาดหวังหรือไม เพียงใด 

เกิดจากกระบวนการอยางไร มีความรูใหมใดเกิดขึ้นเปนตน 

จุดเริ่มตน

นํากรอบความคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น นําเสนอสูการพิจารณารวมกันกับผูรวม

วิจัย ตามจรรยาบรรณที่ระบุวา  
“ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัย
แตเร่ิมแรก รวมทั้งขอเสนอแนะ และผลประโยชนใหแกผู

รวมวิจัยทราบ” 
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กรอบแนวคิดที่จะใชในการวิจัยขางตน วิโรจน สารรัตนะ ไดนําเอาแนวคิดบางประการ

จากสาระตาง ๆ ที่นํามากลาวถึงขางตน ทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน มาประยุกตใช

และกําหนดเปนขั้นตอนและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการวิจัย เพ่ือใหเกิดความกระจางและ

มองเห็นไดในเชิงรูปธรรมมากขึ้น ทําใหไดข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 10 ข้ันตอน 

โดยมีแนวปฏิบัติในแตละข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) 

การแบงรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Calhoun (2000 อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 

2549) วามี 3 รูปแบบ คือ แบบครูทําคนเดียว (individual) แบบรวมมือ (collaborative) และ

แบบทั้งโรงเรียน (school-wide) และจากผลการสังเคราะหของ นงลักษณ วิรัชชัย (2543 อางถึงใน 

สุวิมล วองวาณิช, 2549) ที่ไดแบงออกเปน 4 รูปแบบ คือ ในระดับชั้นเรียน (classroom) แบบรวมพลัง 

(collaborative) ระดับโรงเรียน (school-wide) และแบบอิงชุมชน (community-based) ดังนั้น 

ในกรณีการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมที่ทําระดับโรงเรียน ผูวิจัยควรกําหนดหรือพัฒนาเกณฑ

ในการเลือกโรงเรียนที่จะดําเนินการวิจัยกอน เชน อาจใชเกณฑการมีปญหาในประเด็นที่ตองการ

พัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับสูง เปนตน จากนั้นจึงลงพ้ืนที่เพ่ือสรางความคุนเคย 

สรางความรูสึกเปนแบบเพื่อนรวมงาน ความเปนผูรวมการวิจัย ใหเกิดขึ้นกอน และแสดงบทบาท

การเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหเกิดขึ้นดวย รวมทั้งบทบาทอื่น ๆ ตามที่

กําหนดไว 10 บทบาทดังกลาวขางตน ใหเหมาะสมกับสถานการณและไมใหเสียหลักความมี

สถานะท่ีเทาเทียมกัน ในทุกระยะของการวิจัย ควรหลีกเล่ียงรูปแบบการทํางานแบบปรามิด ไม

ควรกําหนดตําแหนงหรือสถานะใดๆ ที่จะทําใหเกิดการแบงช้ันวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาค

เทาเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากันแบบโตะกลม (round table)  ขณะเดียวกัน ก็ควรตระหนักถึง

แนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตน ที่กลาววา “ผูวิจัยจะตอง

ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองทํางานดวยอยางเต็มที่ 

เพ่ือทําความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะตองคอยดูดซับกับชุมชน ไมวาจะ

เปนวัฒนธรรม  ลักษณะนิสัย  ความตองการ  ความใฝฝนทะเยอทะยาน ตลอดจนปญหาตาง ๆ 

ของชุมชน และรวบรวมขอมูลตางๆ  ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะตองทําใหกับชุมชนนั้น”  

ในขั้นตอนการเตรียมความพรอมนี้ ผูวิจัยจะตองนําเอากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมนําเสนอชี้แจงตอผูรวมวิจัย (participants) ในฐานะผูวิจัยเปนผูรูในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการ หลักการ จรรยาบรรณ บทบาท และอ่ืน ๆ 

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และเพื่อใหเปนไปตามจรรยาบรรณที่ระบุวา “ผูวิจัย

ตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเร่ิมแรก รวมทั้งขอเสนอแนะ และผลประโยชน

ใหแกผูรวมวิจัยทราบ” ขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงหลักการ “ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทํางาน 
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แตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล” ดวย และส่ิงหนึ่ง

ที่ผูวิจัยควรคํานึงถึงดวยคือ การสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยหรือผูเกี่ยวของใน

ความสําคัญของ “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” และของ “นักวิจัย” กับ “นักปฏิบัติ” วาเปนของคูกัน 

ไปดวยกันได ตางฝายตางชวยเหลือเก้ือกูลกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตอทั้ง

ตัวบุคคล กลุมบุคคล และองคการ ไมไดเปนเสมือนรางรถไฟที่ไมมีวันบรรจบกัน  

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning) 

ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ใหผูรวมวิจัย รวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง เพ่ือระบุ 

“สภาพที่เคยเปนมา” “สภาพปจจุบัน” “สภาพปญหา” “สภาพที่คาดหวัง”  “ทางเลือกเพ่ือการ

แกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติ” ตามหลักการ 

“ทักษะที่หลากหลาย และในบริบทเฉพาะ” และตามหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ 

และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อของ กาญจนา แกวเทพ (2532) 

ที่กลาววา “แนวคิดใหมในการพัฒนานั้น เช่ือวาในวัฒนธรรมชุมชนนั้น ไมวางเปลา ในนั้นบรรจุ

ดวยพลังความสามารถ พลังภูมิปญญา และพลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน” ซึ่งผลจากการ

ดําเนินการดังกลาว จะทําใหไดแผนเชิงปฏิบัติการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งจะมีองคประกอบอะไรบาง

ข้ึนกับผูวิจัยและรวมวิจัยจะรวมกันกําหนด แตอยางนอยควรประกอบดวยจุดมุงหมายในการพัฒนา

หรือการเปลี่ยนแปลงนั้น วาทําเพ่ืออะไร (what) และจะทําอยางไร (how) 

ในกระบวนการวางแผนนี้ ผูวิจัยสามารถนําเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ

พัฒนางานนั้น ๆ ใหผูรวมวิจัยไดทําความเขาใจดวย ไมวาจะเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีโดยภาพรวม 

หรือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผูวิจัยมีจุดมุงหมายใหเปนตัวแปรสอดแทรก 

(intervening variable) เพ่ือใชในการวิจัย เชนกรณีมีจุดมุงหมายนําเอากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

การบริหารเชิงบูรณาการ (integrated management) เพ่ือการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน เปนตน 

ในฐานะผูวิจัยเปนเสมือนตัวแทนของผูรูในดานทฤษฎี ตามที่ไดศึกษาทบทวนไวในบทที่ 2 ของ

งานวิจัย ทั้งนี้เพราะทฤษฎีมีประโยชนหลายประการ เชน ชวยชี้นําการตัดสินใจ ชวยใหมองภาพ

องคการไดชัดเจนขึ้น  ชวยใหตระหนักถึงสภาพแวดลอมขององคการ ชวยเปนแหลงของความคิดใหม 

(Stoner & Freeman, 1992) ชวยกําหนดกรอบของปรากฏการณที่มีความสัมพันธกัน ชวยจําแนก

แยกแยะปรากฏการณ ชวยสรางส่ิงใหม ๆ ชวยทํานายปรากฏการณ (Lunenburg & Ornstein, 

2000) เปนตน ซึ่งหากพิจารณาตามหลักการจัดการความรู (knowledge management) ผูวิจัยจะ

เปนเสมือนตัวแทนของคนที่มี explicit knowledge มากกวา ในขณะที่ผูรวมวิจัยจะเปนเสมือน

ตัวแทนของกลุมคนที่มี tacit knowledge มากกวา จึงเปนการผสมผสานกับระหวาง explicit knowledge 

และ tacit knowledge หรืออีกนัยหนึ่งคือ การผสมผสานกันระหวางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ใน

สวนที่เก่ียวของกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีนี้ มีขอควรคํานึงถึงอยางนอยสามประการ คือ  
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1. การศึกษาทบทวนทฤษฎีของผูวิจัย (ในบทที่ 2) จะตองทบทวนขึ้นมาอยางมีจุดมุงหมาย 

อยางมีความหมาย และอยางมีประโยชนที่จะทําใหผูวิจัยมีความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) 

ตอการนําไปใชอธิบายปรากฏการณหรือการใหคําแนะนําตอผูรวมวิจัย ตามทัศนะของ กาญจนา 

แกวเทพ (2549) ที่วา ไมใชทบทวนมาไวอยางเปน “ไมประดับงานวิจัย” หรือ “ห้ิงพระประจํา

งานวิจัย” ที่ไมมีการมาเซนไหวเหลียวแลอีกเลย   

2. ผูวิจัยจะตองสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยและผูเก่ียวของวา ทฤษฎีกับการ

ปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน เหมือนกับคําพูดที่มักพูดกัน

วา “ทฤษฎีจัดปฏิบัติไมได หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เปนตน จะตองสรางความ

ตระหนักวา ทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหส้ันลงได ดังประโยชนของทฤษฎีที่

กลาวถึงขางตน และหากวิเคราะหจากความสัมพันธระหวาง “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ”  หรือ 

“นักวิจัย” กับ “นักปฏิบัติ” ดังกลาวในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยอาจสรางกรอบแนวคิดใหผูรวมวิจัยและ

ผูเก่ียวของไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกในลักษณะสามเสาระหวาง “การวิจัย” 

“ทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ”  หรือ “นักวิจัย” “นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบัติ” ใหเกิดขึ้นไดก็จะ

ทําใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
3. การนําเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ไมวาจะเปนกรณีโดยภาพรวมเพื่อการพัฒนางาน

นั้น ๆ  หรือในกรณีที่มีจุดมุงหมายเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนตัวแปรสอดแทรก (intervening variable) 

เพ่ือการพัฒนา จะตองเปนไปหลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิดอยางเต็มที่กอน โดยหาก

นําเสนอกอน มีแนวโนมที่พวกเขาจะยอมรับเอากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นไปใชเลยมีอยูสูง อาจ

เปนเพราะความเคยชินกับการเปนผูถูกกระทํา (passive) หรือเปนผูตาม (follower) ในระบบการ

บริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสูลาง (top-down approach) ที่ฝงรากมานาน  หรืออาจเปนเพราะ

แนวโนมที่จะเชื่อฟงผูวิจัยเปนทุนเดิมอยูแลว ซึ่งจะทําใหการวิจัยมีแนวโนมเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบเทคนิค (technical action research) มากกวาจะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(participatory action research) อิทธิพลของ explicit knowledge ที่สําเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก 

จน tacit knowledge ของผูรวมวิจัยแทบจะไมไดถูกนําออกมาใช นอกจากนั้น การนําเสนอกรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎีของผูวิจัยจะตองนําเสนอในลักษณะที่ไมใชเปนการยัดเยียด ไมใหเปนตัวชี้นํา หรือ

ใหมีอิทธิพลตอการนําไปปฏิบัติของผูรวมวิจัย แตจะตองคํานึงถึงการเปนทางเลือก การเปนตัวเสริม 

โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายใน

ชุมชนเอง” และตามแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตน 

ที่กลาววา “ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่   จากนั้น

นักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย  

ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน  

จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง  และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยี

อ่ืน ๆ ใหมากกวานั้น  จนกวาจะมีการถามไถเพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ  
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เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่

เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง”  

ในขั้นตอนนี้และในขั้นตอนตอ ๆ ไป หากมีการตัดสินใจรวมกันจากผูรวมวิจัย วามีความ

ประสงคที่จะศึกษาหาความรู ความเขาใจ หรือเพ่ิมพูนโลกทัศน เพ่ิมเติมจากที่ผูวิจัยนํากรอบ

แนวคิดดังกลาวขางตนนําเสนอแลว เชน การศึกษางานของบุคคลหรือหนวยงานที่ทําประสบผลสําเร็จ 

การจัดอบรมสัมมนา การเชิญวิทยากร เปนตน ผูวิจัยควรทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้นใหแกผูรวมวิจัยดวย  

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting) 

ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ใหมีการปฏิบัติตามแผนเชิงปฏิบัติการที่กําหนดไวนั้น โดยมุงใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

ตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิดการกระทําเพ่ือบรรลุผล”  พยายามไมใหความ

ชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยใหกําลังใจและกระตุนใหเกิดการ

ปฏิบัติอยางจริงจัง ใหมีการบันทึกผลการดําเนินงานทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย โดยคํานึงถึง

หลักการบันทึก  “การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายถึง

ส่ิงที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ และการพัฒนาตนเอง

จากการรวมในการวิจัย” และจัดใหมีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนระยะๆ 

ตามหลักการ “รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน การวิเคราะหวิพากษและประเมินตนเอง 

ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ”  ดังนั้น กิจกรรมตาง ๆ จากหลักการ

จัดการความรู (knowledge management) อาจนําเอามาประยุกตใชได เชน การจัดกิจกรรมการ

เลาเร่ือง (storytelling) การจัดกิจกรรมสนทนาเรียนรู (learning conversation) การจัดกิจกรรม

เสวนาพาที (dialogue) การจัดกิจกรรมสะทอนกลับ (reflection) การจัดใหมีกลุมเรียนรู (learning 

sets) การจัดใหมีกลุมเรียนรูดวยการกระทํา (action learning) การจัดใหมีชุมชนความรูหรือ

เรียนรู (knowledge/learning community) การจัดใหมีภาวะผูนําเครือขายหรือเครือขายความรู 

(network leaderships/knowledge networks) และการจัดกลุมบริหารตนเองเพื่อการเรียนรู 

(learning self managed group) เปนตน (วิโรจน สารรัตนะ, 2549) 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing) 

เนื่องจาก Carr & Kemmis (1992) ไดวิเคราะหวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนศาสตรเชิง

วิพากษ (critical science) ดังนั้น การสังเกตผลการปฏิบัติงานอาจจะอิงแนวคิดการประเมินเชิง

วิพากษ (criticism approach) ตามทัศนะของ Eisner ในป 1975 และป 1979 (อางถึงใน ศิริชัย 

กาญจนวาสี, 2536) ที่ประยุกตใชมโนทัศนของศิลปะวิพากษ (art criticism) กับการประเมิน 

โดยใหแนวคิดวา การวิพากษเปนการใชวิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพของสิ่งที่ศึกษา (descriptive) 

ตีความหมายของสิ่งที่ศึกษา (interpretive) ออกมาในเชิงประจักษ ตามการรับรูของผูประเมิน 
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และการตัดสินคุณคาของสิ่งนั้น (evaluative) ซึ่งการประเมินในแนวทางนี้ ประกอบดวย ศิลปะ

ของการรับรูอันประณีต ซึ่งเกิดจากการฝกฝนและประสบการณ กับศิลปะของการเปดเผยคุณภาพ

ของการถายทอดความรูสึกที่กล่ันกรองผานเกณฑมาตรฐานเพื่อสะทอนคุณคาของสิ่งนั้นออกมา 

วิธีการประเมินแนวนี้จึงขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และการฝกหัดที่เหมาะสมของ

นักประเมิน เพ่ือใหมีการรับรูที่ไวและสามารถสะทอนคุณคาของสิ่งนั้นออกมาได  ดังนั้น ในขั้นตอนนี้

ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให

มีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (actual effects) ทั้งคาดหวังและไมไดคาดหวัง ทั้งทางบวกและทางลบ 

หรือทั้งยึดวัตถุประสงค (goal – based evaluation) และไมยึดวัตถุประสงค (goal-free evaluation) 

เพ่ือใหไดคําตอบเกี่ยวกับผลสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งการจับกฎเกณฑทางทฤษฎี

และการอธิบายตีความปรากฏการณดานตาง ๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการ

บรรลุผลนั้นดวยวาเปนอยางไร ไดองคความรูใหม ทฤษฎีใหม หรือเกิดการเรียนรูใหมอะไรบาง 

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting) 

ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ใหมีการสะทอนผล โดยใหมีการพบปะสนทนาเพื่อนําเอาขอมูลที่เปนบันทึกการเปลี่ยนแปลงใน

กิจกรรมและการปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงในคําอธิบายถึงส่ิงที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ

ทางสังคมและรูปแบบองคการ และการพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย และบันทึกผลการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในขั้นตอนที่ 3 ทั้งของรายบุคคลและของกลุม  รวมทั้งผลการสังเกตผล

ในข้ันตอนที่ 4 เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และวิเคราะหวิพากษถึงส่ิงที่ทําสําเร็จ ส่ิงที่

ยังทําไมสําเร็จ ส่ิงที่เปนปจจัยผลักดัน ส่ิงที่เปนปจจัยตอตาน ส่ิงที่เปนปญหาอุปสรรค ตลอดจน

ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแกไข ทฤษฎีหรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และ

อ่ืน ๆ ตามหลักการ “รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน การวิเคราะหวิพากษและประเมินตนเอง 

ตลอดจนใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ” ขณะเดียวกันก็ควรคํานึงถึงแนวคิดหนึ่ง

ของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นํามากลาวถึงขางตนดวยวา “ปจจัยดานการสะทอนกลับ

ของปญหาจากการดําเนินงาน (action-reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปรายกัน...

กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนาความสามารถของชุมชนใหเกิดความคิดรวบยอด รูจกัจบักฎเกณฑทางทฤษฎี

จากกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดดําเนินกันมา กอใหเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณดานตางๆ ดวย

เหตุดวยผล ไดมีโอกาสพูดกันถึงส่ิงที่อยูในใจของแตละคน ไมวาจะเปนทัศนคติ  วิถีชีวิต ความเชื่อ 

ความกลัว รวมทั้งความรับรูที่อาจเพิ่มพูนข้ึนหรือชะงักงันจนตองเก็บไปไตรตรองในใจ  ตลอดจน

การมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคลอยตามกันหรือขัดแยงกัน ส่ิงตางๆ เหลานี้จะทําให

ชุมชนเขาใจถึงภาวะแหงการรวมพลังทํางานของกลุม เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน  

สิ่งใดที่ควรคัดคาน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลังการดําเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะชวย

พัฒนาทัศนคติและคานิยมของชุมชนในดานความเชื่อมั่นในตนเองใหสูงขึ้น  ชวยลดความคิดที่จะ

หวังพ่ึงพาความชวยเหลือจากภายนอกใหนอยลง  ประสบการณที่เกิดขึ้น  จะเปนสวนหนึ่งของการ
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เรียนรูถึงเคร่ืองมือที่จะนํามาใชแกปญหาใด ๆ กอใหเกิดพลังแหงความสามารถที่จะแกปญหาได

ดวยตนเอง  การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจไดผลสรุปวา เทคโนโลยีที่มีอยูเดิมมี

ความเหมาะสมหรือไม เทคโนโลยีที่นําเขามาจากที่อ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม  แลวแตกรณี ข้ึนอยูกับ
การพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลทําใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิกไป

ในที่สุด หากเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยางกวางขวางเรื่อยไป 

นั่นคือ ถาย่ิงทําใหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นไดมากเทาใด ก็จะทําใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม 

ถูกขจัดออกไปมากเทานั้น....นักพัฒนาจะตองใหความสนใจตอการตัดสินใจของชุมชนวา เปนการ

ตัดสินใจตามความรูสึกของอารมณหรือไม  เพราะบอยคร้ังที่ส่ิงที่ชุมชนตองการนั้นเปนเพียงสิ่งที่

ตองการตามความรูสึกเทานั้น (felt need) มิใชส่ิงที่ตองการที่แทจริง (real need) ดังนั้น นักพัฒนา

จะตองคอยกระตุนใหชุมชนขบคิดอยูเสมอวา ปญหาที่แทจริงคืออะไร อยากไดอะไร”  

ในการสะทอนผลนี้ อาจจะอิงกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือนํามาผสมผสานกัน เชน 

แนวคิดการประเมินเชิงวิพากษตามทัศนะของ Eisner ดังกลาวขางตน หรือแนวคิดการสะทอนผล

เชิงวิพากษตามทัศนะของ Heron (1996 อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 2549) ที่อาจทําไดใน

สี่ระดับที่สูงข้ึนตามลําดับ คือ ระดับบรรยายสภาพที่เกิดขึ้นและขอคนพบ ระดับวิพากษถึงส่ิงที่ดี

หรือไมดีของสิ่งที่ดําเนินการหรือขอคนพบ และเหตุผลวาเพราะอะไร ระดับวิพากษหาคําอธิบาย

ตอส่ิงที่คนพบ และระดับวิพากษเพ่ือนําผลที่คนพบไปประยุกตใชหรือใชประโยชน  หรือแนวคิด

ของ กาญจนา แกวเทพ (2549) ที่กลาวถึงการวิพากษขอคนพบจากผลการวิจัยในสามระดับ คือ 

ระดับการพรรณนา (description) เพ่ือให “รูวา” ใครเปนใคร อะไรเกิดขึ้น ระดับการทําความ

เขาใจ (understanding) โดยเชื่อมโยงกับขอมูลอ่ืนหรือนําขอมูลอ่ืนมาเชื่อมโยงดวย และระดับการ

ใหคําอธิบาย (explanation) เปนการยกระดับขอมูลรูปธรรมใหเปนนามธรรม มีการใสตัวแปร

บางอยางใหมีความหมายและมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น  

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re-planning)  

เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุน

และอํานวยความสะดวกใหมีการวางแผนใหม ใหมีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของการพัฒนางาน 

เพ่ือระบุปญหา สาเหตุของปญหา ทางเลือกเพ่ือการแกปญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการ

ปฏิบัติกันใหม โดยนําเอาผลการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 มารวมพิจารณาดวย ซึ่งจะทําใหได

แผนเชิงปฏิบัติการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีองคประกอบตามที่ผูวิจัยและรวมวิจัยจะรวมกันกําหนดขึ้นมา 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม (re-acting) 

เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 3 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการปฏิบัติตามแผนเชิงปฏิบัติการที่กําหนดใหมนั้น โดยมุง

ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด ใหมีการบันทึกผลการดําเนินงานทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
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และจัดใหมีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนระยะ ๆ โดยคํานึงถึงหลักการตาง ๆ 

ดังกลาวในขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม (re-observing) 

เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (actual effects) ทั้งคาดหวังและ

ไมไดคาดหวัง ทั้งทางบวกและทางลบ หรือทั้งยึดวัตถุประสงค (goal – based evaluation) และไม

ยึดวัตถุประสงค (goal-free evaluation) เพ่ือใหไดคําตอบเกี่ยวกับผลสําเร็จของการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนขึ้น รวมทั้งการจับกฎเกณฑทางทฤษฎีและการอธิบายตีความปรากฏการณดานตาง ๆ จาก

กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุผลนั้นดวยวาเปนอยางไร ไดองคความรูใหม 

ทฤษฎีใหม หรือเกิดการเรียนรูใหมอะไรบาง 

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม (re-reflecting) 

เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหมีการสะทอนผล โดยใหมีการพบปะสนทนาเพื่อนําเอาขอมูล

ที่เปนบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายถึงส่ิงที่ปฏิบัติ 

การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคม และรูปแบบองคการ  และการพัฒนาตนเองจากการ

รวมในการวิจัย และบันทึกผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขั้นตอนที่ 7 ทั้งของรายบุคคล

และของกลุม รวมทั้งผลการสังเกตผลจากขั้นตอนที่ 8 มาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และ

วิเคราะหวิพากษถึงส่ิงที่ทําสําเร็จ ส่ิงที่ยังทําไมสําเร็จ ส่ิงที่เปนปจจัยผลักดัน ส่ิงที่เปนปจจัยตอตาน 

ส่ิงที่เปนปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแกไข ทฤษฎีหรือองค

ความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงหลักการและแนวคิดตาง ๆ ดังที่กลาว

ในข้ันตอนที่ 5 ดวยเชนกัน 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion) 

ดังที่ Carr & Kemmis (1992) ไดวิเคราะหวา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะเปนศาสตร

เชิงวิพากษ (critical science) ดังนั้น ในการสรุปผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยควรจัดเสวนาโตะกลม 

เพ่ือรวมกันสรุปถึงผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 – 9 โดยอิงแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) 

ในรูปแบบหรือระดับตาง ๆ ดังกลาวถึงขางตน แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย 

เอกสาร หรืออ่ืนๆ ถึงส่ิงที่ไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผล

นั้นวา ไดผลเปนอยางไร ทํากันอยางไร ทําไมเปนเชนนั้น เกิดการเรียนรู หรือมีทฤษฎีใหมหรือ

องคความรูใหมอะไรข้ึนมาบางจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมผูรวมวิจัย และระดับ

องคการ มีขอเสนอแนะอะไรและอยางไรสําหรับบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่นที่ตองการจะพัฒนา
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หรือแกปญหางานนั้น ๆ โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนั้น ผลการวิจัยจะมี

ลักษณะเปนการเลาเร่ืองเชิงวิพากษ (critical storytelling)  

การศึกษาวิเคราะหและนําเสนอกรอบแนวคิดหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่

ประกอบดวย 10 ข้ันตอนดังกลาว ไดคํานึงถึงบทบาท หลักการ และจรรยาบรรณของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติแบบมีสวนรวมเปนหลัก เสริมดวยแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม และแนวคิด

การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ที่เนนการมีสวนรวมของผูรวมวิจัย ซึ่งเปนผูปฏิบัติในระดับ

สถานศึกษา เปนบุคคลระดับฐานราก (grass root) จึงเห็นวา เปนรูปแบบการวิจัยที่สอดคลองกับ

หลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ง 

สุเมธ ตันติเวชกุล (http://www. moe.go.th/webpr/news day/m123048/ edu5.html.) ได

กลาววา การพัฒนาการศึกษาควรยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้ มาใชเปน

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกภาคสวน ซึ่งหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” นี้

สอดคลองกับหลักการบริหารอื่น ๆ ซึ่งเปนกระบวนทัศนใหมทางการบริหารหลายหลักการ เชน 

หลักการจัดการแบบรวมมือ (collaborative management) หลักการจัดการแบบยึดพื้นที่หรือ

สถานศึกษาเปนฐาน (site/school based management) หลักการจัดการแบบบูรณาการ (integrated 

management) หลักการจัดการแบบลางสูบน (bottom-up approach) หลักการจัดการความรู 

(knowledge management) ที่สงเสริมการนําความรูที่ซอนตัว (tacit knowledge) ของบุคคลใน

ระดับปฏิบัติออกมาใชใหเปนประโยชน หลักการกระจายอํานาจ (decentralized approach) ซึ่ง

หลักการตาง ๆ เหลานี้ เปนหลักการที่จะกอใหเกิดการรวมกันคิด ที่จะสงผลใหเกิดความมีพันธะผูกพัน

ตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Owens (2001) ที่กลาววา ในปจจุบัน

สถานศึกษาหลายแหงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาในลักษณะ  “เกิดขึ้นจากภายใน”   (inside – out 

approach) มากขึ้น โดยใหทุกฝายที่เก่ียวของในระดับปฏิบัติมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งมีขอดีที่

จะทําใหไดขอมูลสารสนเทศมากขึ้น  มีทัศนะทางเลือกที่หลากหลาย  และการตัดสินใจจะไดรับ

การยอมรับมากขึ้น และที่สําคัญ คือ เปนไปตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ตอนหนึ่งเก่ียวกับการพัฒนา ที่ทรงตรัสวา  “ การพัฒนาตองระเบิดจากขางใน”  นั่นหมายความวา  

ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนเขาไปพัฒนา  ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา (สํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อางถึงใน www.rdpb.go.th/ 

rdpb/th/brand site/thproject_soz.aspx) นอกจากนั้น หากพิจาณาในแงของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

(sufficient theory) และทฤษฎีการพึ่งตนเอง (self – reliance theory) ที่ใหความสําคัญกับ

ศักยภาพดานความรู ความสามารถของคนในชุมชนหรือทองถ่ินรวมคิดรวมทํา ที่จะทําใหเกิด

ความรวมมือ เกิดการประสานงาน และความสัมพันธในกลุมที่จะสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน นั้น 

ก็สอดคลองกับอีกหลักการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ระบุวาเปนการวิจัยที่

นําไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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ขอเสนอกรอบแนวคิดหนึ่งของการวิจัยที่ประกอบดวย 10 ข้ันตอนดังกลาวขางตน มีการ

คํานึงถึงบทบาท หลักการ และจรรยาบรรณของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมเปนหลัก เสริมดวย

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ที่เนน

การมีสวนรวมของผูรวมวิจัยซึ่งเปนผูปฏิบัติในระดับสถานศึกษา เปนบุคคลระดับฐานราก มีความ

สอดคลองกับกระบวนทัศนใหมทางการบริหารการศึกษาหลายหลักการ และท่ีสําคัญเปนไปตาม

หลักการพัฒนาตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับการ “เขาใจ เขาถึง 

พัฒนา” “การระเบิดจากขางใน” และ “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเปนหลักการพัฒนาที่จะ

นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ผูวิจัยจึงไดนําเอากรอบแนวคิดนี้ไปใชเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย  

จากบทศึกษาวิเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ วิโรจน 

สารรัตนะ ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยที่สําคัญดังนี้  

1. ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสองวงจร วงจรและ 1 ภาคเรียน โดยมี

ข้ันตอนการวิจัย 10 ข้ันตอน ยึดถือหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาท

ของนักวิจัย 10 ประการ ตามที่กลาวถึงขางตน โดยเฉพาะจรรยาบรรณเกี่ยวกับการแสดงใหทราบ

ถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเร่ิมแรก รวมทั้งขอเสนอแนะ และผลประโยชนใหแกผูรวม

วิจัยทราบ และจรรยาบรรณผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทํางาน แตผูที่ไมประสงคมีสวนรวม

ตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล เพราะเปนจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับสิทธิสวน

บุคคล  

2. ยึดถือรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่เนนความเปนศาสตรเชิงวิพากษ 

(critical science) การนําเสนอผลการวิจัยอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) แสดง

หลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร หรืออ่ืนๆ ถึงส่ิงที่ไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ 

รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ และผลการ

เรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมผูรวมวิจัย และระดับองคการ  

3. ใหความสําคัญกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ที่จะตองทบทวนขึ้นมาอยางมีจุดมุงหมาย 

อยางมีความหมาย และอยางมีประโยชนที่จะทําใหผูวิจัยมีความไวเชิงทฤษฎีตอการนําไปใชอธิบาย

ปรากฏการณหรือการใหคําแนะนําตอผูรวมวิจัย ในลักษณะที่ไมใชเปนการยัดเยียด ไมใหเปนตัวชี้นํา 

หรือใหมีอิทธิพลตอการนําไปปฏิบัติของผูรวมวิจัย แตจะตองคํานึงถึงการเปนทางเลือก การเปน

ตัวเสริม 

4. การสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติ

เปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน สรางกรอบแนวคิดใหผูรวมวิจัยและ

ผูเกี่ยวของไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกในลักษณะสามเสาระหวาง “การวิจัย” 

“ทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ”  หรือ “นักวิจัย” “นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบัติ”  

5. แสดงบทบาทการสงเสริมสนับสนุนการเสริมพลังทางวิชาการ (acdemic empowerment) 

แกผูรวมวิจัย โดยหากมีการตัดสินใจรวมกันจากผูรวมวิจัย วามีความประสงคที่จะศึกษาหาความรู 
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ความเขาใจ หรือเพ่ิมพูนโลกทัศน เพ่ิมเติม เชน การศึกษางานของบุคคลหรือหนวยงานที่ทํา

ประสบผลสําเร็จ การจัดอบรมสัมมนา การเชิญวิทยากร เปนตน ผูวิจัยจะทําหนาที่สงเสริม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้นใหแกผูรวมวิจัยดวย  

6. ผูวิจัยเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ใหมีการปฏิบัติตามแผนเชิงปฏิบัติการที่กําหนดไว โดยมุงใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

ตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิดการกระทําเพ่ือบรรลุผล”   พยายามไมใหความ

ชวยเหลือใดๆ ที่ไดอยางงายๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป  

7. ใหมีการบันทึกผลการดําเนินงานทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย โดยคํานึงถึงหลักการบันทึก  

1) การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ  2) การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายถึงส่ิงที่ปฏิบัติ 

3) การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ  และ 4) การพัฒนาตนเอง

จากการรวมในการวิจัย และจัดใหมีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนระยะ ๆ 

ตามหลักการรับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน การวิเคราะหวิพากษและประเมินตนเอง 

ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 

 

2. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการบูรณาการ   

การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการบูรณาการในที่นี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนากรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการบูรณาการ ที่จะทําใหผูวิจัยเกิดความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) 

และเพ่ือนําเสนอใหผูรวมวิจัยไดศึกษาทําความเขาใจใหเกิดแนวคิดที่จะนําไปประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม โดยมีหัวขอที่จะกลาวถึงดังตอไปนี้ คือ  

2.1 ความหมาย 

Good (1973) ไดกลาวถึงหลักการบูรณาการวาเปนหลักการเชิงปรัชญาที่แสดงให

เห็นถึงลักษณะของการนําเอาส่ิงใด ๆ มาสังเคราะหข้ึนเปนรูปใหม กลาวคือ เปนความสัมพันธ

ของแนวความคิดจากสาขาวิชาตาง ๆ เกิดเปนแนวความคิดหรือทฤษฎีใหมข้ึนมา เพ่ือใชทดสอบ

ขอคิดเห็นหนึ่งไดอยางเที่ยงตรง แนวความคิดหรือทฤษฎีใหมนี้อาจมีการลองนําไปใช แลวมีการ

ปรับปรุงแกไขหากยังขาดความเหมาะสมอยู  ในขณะที่ Gener & Salop (1982)  ไดกลาวถึง

ลักษณะของการบูรณาการไวสองลักษณะ คือ 1) เปนการทําใหสวนที่แยกกระจายกันมาอยูรวมเขา

ดวยกันเปนหนึ่งเดียวอยางมีความสมดุลตอกัน 2) เปนการนําเอาวิชาการสาขาตาง ๆ รวมเขา

ดวยกันเปนสาขาวิชาหนึ่ง  

จากการศึกษาของ จารุพงศ  พลเดช  (http:www.cdd.go.th/jarupong/october46/ 

j4610031.htm) เก่ียวกับความหมายของบูรณาการพบวามีหลากหลายความหมาย เชน ใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายวา หมายถึงการทําหนวยที่แยก ๆ กัน

มารวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สวนทานพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต)  ไดนิยามวา การทําให

หนวยงานยอย ๆ ทั้งหลายที่สัมพันธอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เขามารวมทําหนาที่ประสานกลมกลนืเปน
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องครวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถวนสมบูรณในตัว  ในขณะที่วัฒนาพร  ระงับทุกข  ใหความหมายวา 

เปนการนําศาสตรตาง ๆ ที่มีความสัมพันธเก่ียวของกันมาผสมผสานกันเพื่อประโยชนในการดําเนินการ   

ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน  ที่ใหนิยามวา  

เปนการผสมผสานการพัฒนาในพื้นที่  โดยกระบวนการประสานความรวมมือของภาคีการพัฒนา

ที่เก่ียวของในดานแผนงาน  แผนเงิน  บุคลากร  และการปฏิบัติตามแผนรวมกันในพืน้ทีเ่ปาหมาย  

หรือกลุมเปาหมายที่กําหนด  ตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบของทุกภาคี การพัฒนา เพ่ือนําไปสู

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาที่วางไว 

นอกจากนั้น ทักษิณ  ชินวัตร (อางถึงใน สุวิทย  เมษินทรีย, 2549)  ไดกลาววา  

การบูรณาการ หมายถึง การที่หนวยงานหลายหนวยงานมารวมกันคิด และรวมกันทํางาน  เพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุด โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง  (citizen - centered)  ในขณะที่ เกรียงศักดิ์  

เจริญวงศักดิ์ (2549) ไดนิยามและอธิบายรายละเอียดไวอยางนาสนใจวา การบูรณาการ  มาจาก

คําในภาษาอังกฤษวา Integration มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน Integrant หมายถึง การทําให

รวมกันไดทั้งหมดไมมีสวนใดขาดหายไป หรือเปนการเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง เขาเปน

สวนประกอบของอีกส่ิงหนึ่ง เพ่ือใหส่ิงนั้นเกิดความสมบูรณข้ึน มักเปนการรวมกันของสวนประกอบ

รายยอย  มีความแตกตางกันตั้งแต  2  องคประกอบขึ้นไป  ใหกลายเปนสวนหนึ่งของแกนหลัก

หรือสวนทั้งหมดที่ใหญกวา ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของคําวาบูรณาการตามศัพทภาษาอังกฤษ  

สามารถเทียบเคียงกับคําในภาษาไทยหลายคํา  อาทิเชน  คําวา  เช่ือมหรือเช่ือมโยง  หมายถึง  

การทําใหติดเปนเนื้อเดียวกัน  การรวมกันหรือการรวมกัน  หมายถึง  เปนการนําสองส่ิงข้ึนไปมา

บวกกันหรือเขาดวยกัน  เพ่ือใหเกิดความเพิ่มพูนในทางที่ดีข้ึน  การผนวก  หมายถึง  การเพิ่มเขา

เปนการรวมสิ่งหนึ่งเขา  “เปนของ”  อีกส่ิงหนึ่งอยางสมบูรณ  การประสาน หมายถึง ทําใหเขากันสนิท  

เช่ือมเปนเหมือนการที่แตละส่ิงตางทําหนาที่ของตน ภายใตเปาหมายเดียวกัน การเติมเตม็  หมายถงึ  

เพ่ิมสิ่งที่ยังบกพรอง  ยังขาดอยูใหสมบูรณ   นอกจากนี้ยังมีคําวา “ผสมผสาน” ซึ่ง เกษม  จันทรแกว 

(2547) หมายถึง กระบวนการเทใส การถายเท หรือการเชื่อมประสานระหวางส่ิงแวดลอมภายในระบบ 

ใหไดสถานภาพใหมอยางกลมกลืนและมีศักดิ์อยางย่ังยืนอยางเปนรูปธรรม 

กลาวสรุปไดวา การบูรณาการ หมายถึง การรวมกันของความรูหรือส่ิงใด ๆ เขาดวยกัน

อยางมีความสมเหตุสมผล แลวกอใหเกิดสิ่งใหมที่มีความสมบูรณมากข้ึนกวาเดิมสามารถนําไปใชได  

ซึ่งการรวมกันนั้นอาจเกิดขึ้นในระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล หรือระดับองคการ เพราะตางก็มี

ทุนเดิมอยูแลวแตยังไมสมบูรณเมื่อมีการนําองคประกอบยอยหรือสวนอื่นๆที่เก่ียวของมารวมก็จะ

ทําใหเกิดความสมบูรณ นั่นคือการมีตนเองเปนแกนหลักและเพ่ิมเติมองคประกอบยอยหรือสวน

อ่ืน ๆ เขาไปทําใหเกิดความสมบูรณ   
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2.2 ลักษณะ 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2546)  ไดกลาวถึงลักษณะของการบูรณาการวา 

โดยทั่วไปมักจะใชการบูรณาการใน 2 ลักษณะ คือ 1) การบูรณาการรูปธรรม  (factual  integration) 

หมายถึง การนําส่ิงที่มีอยูจริงมารวมกัน หรือนําองคประกอบที่มีอยูอยางแยกสวนมาทําใหเปน

ระบบที่มีลักษณะสมบูรณมากยิ่งข้ึน  ใชในลักษณะของกระบวนการที่องคประกอบตาง ๆ อาทิ  

ระบบ  องคการ  บุคคล  ฯลฯ  ตั้งแต  2  หนวยขึ้นไปรวมตัวกัน  โดยมีการจัดโครงสรางใหม  

หรือปรับกระบวนการทํางานใหมตามหนาที่  มีการประสานงานอยางเชื่อมโยงกัน  เพ่ือทําให

องคประกอบดังกลาวบรรลุถึงสภาพที่ดีกวาสภาพกอนการบูรณาการ  การบูรณาการในลักษณะนี้

อาจเปนการผสานศักยภาพระหวางกัน  เพ่ือชวยใหสามารถใชศักยภาพหรือความถนัดในแตละดาน

ของแตละฝายมาผสมผสานกัน  ซึ่งเดิมกอนการบูรณาการ  ตางฝายตางตองทําทั้งหมด  ทั้งที่ถนัด

และไมถนัด  หรือมีความขัดแยงเปนคูแขงหรือเปนศัตรูกัน  การบูรณาการกันสามารถจัดสรรใหม

ใหตางฝายตางทําในส่ิงที่ตนถนัด และส่ิงใดท่ีทํารวมกันไดใหทํารวมกัน เปนการประหยัดทรัพยากร

และประหยัดเวลาของแตละฝาย ชวยใหเกิดผลผลิตที่เพ่ิมพูนมากยิ่งข้ึน 2) การบูรณาการนามธรรม  

หมายถึง การบูรณาการแนวคิด (conceptual  integration) ที่มีอยูในรูปแผนงาน  สมมุติฐาน  

กระบวนทัศน  ทฤษฎี  โครงการ แผนการ ฯลฯ ตั้งแตสองแนวคิดขึ้นไป  แนวคิดเหลานี้อาจมี

ขอมูลบางสวนหรือแนวคิดภายในที่ดูเหมือนมีความขัดแยงกัน การบูรณาการเปนการนํามากอรูปใหม  

โดยนําองคประกอบยอยที่ดูเหมือนแตกตางกันมารวมกันอยางผสมกลมกลืน ผลลัพธของกระบวนการนี้

คือ มูลคาที่เพ่ิมขึ้น และนาพึงพอใจมากขึ้นกวาการที่แตละแนวคิดอยูอยางแยกสวน  โดยผูบริหาร

องคกรและพนักงานชวยกันคิดวางแผนเพื่อใหแผนดําเนินการมีความสมบูรณและมีความเชื่อมโยงกัน  

นอกจากนี้ เกษม  จันทรแกว (2547) ไดกลาวถึง ลักษณะการบูรณาการ ที่สามารถ

บูรณาการไดสามลักษณะคือ 1) การบูรณาการภายในระบบยอย โดยตองทําความเขาใจใหไดวา 

ระบบยอยที่จะศึกษานั้นอยูในระดับใด ระดับสิ่งของ ระดับพื้นที่ (ทองถ่ิน) หรือระหวางประเทศ  

2) การบูรณาการระหวางระบบยอย หมายความวา เปนการนําเอกลักษณและพฤติกรรมแตละ

ระบบยอย (หรือระบบใหญ) มาบูรณาการกัน 3) การบูรณาการระหวางพ้ืนที่ (ตอนบน ตอนกลาง 

และตอนลาง) โดยเปนการบูรณาการจัดการสิ่งแวดลอมระหวางพ้ืนที่  ซึ่งลักษณะการบูรณาการทัง้

สามลักษณะนี้มีรูปแบบการบูรณาการไดส่ีแบบคือ 

แบบที่  1  แบบเสนลําธาร (streamline integration) เปนการบูรณาการที่เกิดสิ่งหนึ่ง 

นอกจากจะรวมกันตามแนวตั้งแลว ยังสามารถบูรณาการในแนวนอนไดดวย ซึ่งจะทําใหเกิดสิ่งใหม 

มีสมบัติ/โครงสรางที่จะกอใหเกิดบทบาท/หนาที่ที่เปลี่ยนไปตามไปดวย  

แบบที่  2  แบบยึดเวลาและสถานที่ (time and space integration) เปนรูปแบบที่

เนนประเด็นการใชหนวยพื้นที่หนึ่งแบบอเนกประสงค แตตางเวลาการใช เชน การใชที่นาผืนหนึ่ง

ปลูกขาวในฤดูฝน ปลูกยาสูบในฤดูหนาว และปลูกผักในฤดูรอน 
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แบบที่  3  แบบใชเทคโนโลยีเปนตัวเชื่อมประสาน (technology integration) 

เปนการบูรณาการหลาย ๆ ลักษณะในหลายๆ มุมมองและหลายพื้นที่ เชน การสรางสะพาน

สะพานเชื่อมระหวางฝงน้ํา 

แบบที่  4  แบบมีส่ิงแวดลอมเปนศูนยกลางในการเชื่อมประสาน (environment - center 

integration) เปนการบูรณาการที่ประกอบดวยดวย “ตัวบูรณาการ (integrator)” เปนตัวหลัก 

ทุกส่ิงจะเชื่อมโยงกับตัวบูรณาการ เชน กฎหมาย (ทุกฉบับ) จะมีทั้งคนและสิ่งแวดลอม

หลากหลายชนิด ตองเขาใจและปฏิบัติตาม 
สวน จารุพงศ  พลเดช (ม.ป.ป.) ไดกลาวถึง ลักษณะและองคประกอบของ

การบูรณาการวา ในการบูรณาการนั้น จะเอาหนวยยอยหนวยหนึ่งมารวมเขาในองครวมที่มี

หนวยยอยอื่นแลวก็ได หรือจะเอาหนวยยอยทั้งหลายที่ตางแยกกันอยูมารวมเขาดวยกันเปน

องครวมก็ได เรียกวาบูรณาการทั้งส้ิน แตขอสําคัญจะตองมีตัวยืนเปนหลักอยู 3 อยาง ในเรื่อง

บูรณาการ คือ 
1. มีหนวยยอย องคประกอบ ชิ้นสวน หรือข้ันในดานที่จะเอามาประมวลเขาดวยกัน 

นั่นคือการนําส่ิงยอย สวนยอยมาประมวลเขาดวยกัน 

2. หนวยยอยนั้น มีความสัมพันธเช่ือมโยง อิงอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเคลื่อนไหว

ตลอดเวลา 

เมื่อรวมเขาดวยกันแลวก็จะครบถวนเต็มสมบูรณ โดยมีการประสานกลมกลืน เกิด

ภาวะไดที่ สมดุลพอไดที่ หรือพอดีสมบูรณแลว องครวมนั้นมีชีวิตชีวา ดํารงอยูและดําเนินไป

ดวยดี 

จากลักษณะของการบูรณาการดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนลักษณะใหญ ๆ ได

สองลักษณะคือ ลักษณะที่เปนรูปธรรม และลักษณะที่เปนนามธรรม ซึ่งทั้งสองลักษณะหากจะเกิด

การบูรณาการตองมีตัวเชื่อมประสานซึ่งมีส่ีวิธีคือ  วิธีแบบเสนลําธาร  วิธีแบบยึดเวลาและสถานที่  

วิธีแบบใชเทคโนโลยีเปนตัวเชื่อมประสาน และวิธีแบบมีตัวบูรณาการเปนตัวเชื่อมประสาน และ

เมื่อบูรณาการกันแลว ควรมีองคประกอบ 3 อยางคือ 1) หนวยหลัก หรือหนวยยอยที่เปนแกน   

2) หนวยยอยที่มีความสัมพันธกัน 3) วิธี/รูปแบบการบูรณาการที่เช่ือมประสานตามภาวะของ

การบูรณาการ 

 

2.3 ความสําคัญจาํเปนของการบูรณาการทางการบริหารและขอเสนอแนวปฏิบัติ 

วิโรจน สารรัตนะ (2550) ไดศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับความสําคัญจําเปนของการบูรณาการ 

และขอเสนอแนวปฏิบัติ ไดขอสรุปวา ความสําคัญจําเปนในการบูรณาการทางการบริหารเปนผล

สืบเนื่องจากการใชหลักการแบงงานกันทํา (division of labor) ซึ่งเปนหลักการหนึ่งในกลุมทฤษฎี

การบริหารทัศนะดั้งเดิม (classical viewpoint) ซึ่งเกิดขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 19 มีนักวิชาการที่

สําคัญ เชน  Taylor, Frank & Lillian,  Gantt, Fayol, และ Barnard เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิง
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อิทธิพลจากหลักการบริหารตามทฤษฎีการบริหารระบบราชการ (bureaucratic management) 

ของ Max Weber ซึ่งโดยหลักการนี้ คาดหวังใหเกิดการแบงงานกันทําตามความถนัดหรือตาม

ความชํานาญเฉพาะทาง เปนความคาดหวังที่ดี เชน การแบงงานกันทําในระดับชาติเปนกระทรวง 

ทบวง กรมตาง ๆ ซึ่งตางก็รับผิดชอบงานในสวนที่ตนเองถนัดและมีความชํานาญกันไป หรือใน

ระดับหนวยงานก็มีการแบงเปนงานฝายตาง ๆ หรือกลุมตาง ๆ ซึ่งตางก็เนนการแบงงานกันทํา

ตามความถนัดและความชํานาญเฉพาะทางนี้ แมแตในสถานศึกษา ก็แบงกันเปนกลุมสาระงาน

ดานตาง ๆ เปนตน  

อยางไรก็ตาม หลักการแบงงานกันทํา เมื่อนําสูการปฏบิัติมาเปนระยะเวลายาวนานกวา

ศตวรรษก็พบวา ไดสงผลเสมือนเปนเหรียญสองดาน ดานหนึ่ง คือ การไดแบงงานกันทําตาม

ความถนัดหรือตามความชํานาญเฉพาะทาง ซึ่งเปนไปตามหลักการที่คาดหวัง แตในอีกดานหนึ่ง

ไดเกิดพฤติกรรมแฝงขึ้นจากหลักการนี้ นั่นคือ พฤติกรรมการสรางอาณาจักร (empire building) 

แขงขันกัน แทนที่จะเปนการประสานงานหรือความรวมมือกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน 

แตกลับมุงสูการบรรลุวัตถุประสงคสวนตนหรือสวนของหนวยงานยอยของตนเองเปนหลัก จึงทํา

ใหการบริหารงานขาดความเปนเอกภาพ ซึ่งในดานการศึกษาจะเห็นไดจากขอวิพากษวิจารณกันถงึ

ความเปนองคชายสิบสี่ของกรมตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ในยุคสมัยกอนและเห็นไดจากการ

มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ปรับปรุง พ.ศ. 2545 อันเปนที่มาของหลักการ 

“ความเปนเอกภาพในเชิงนโยบาย และหลากหลายในทางปฏิบัติ” ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ

การศึกษาดังกลาว 

การบูรณาการที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นไดนั้น บุคคล กลุมบุคคล และองคการ

จะตองมีการเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริหารและในการทํางานเสียใหม จากกระบวนทัศนดั้งเดิมสู

กระบวนทัศนใหม แลวนํากรอบแนวคิดของกระบวนทัศนใหมสูการปฏิบัติใหบรรลุผล โดยยก

กรณีตัวอยาง เชน ในระดับตัวบุคคลจะตองมุงการพัฒนาตนเองเพื่อความหลากหลายใหมากขึ้น 

อันเนื่องจากความหลากหลายและความซับซอนของปรากฏการณทางสังคมและขององคการในปจจุบัน  

จะตองเรียนรูศาสตรในสาขาตาง ๆ ใหกวางขวาง ในลักษณะเปนสหวิทยาการหรือบูรณาการ  เมื่อ

เกิดการเรียนรูในศาสตรสาขาตาง ๆ แลว ก็จะทําใหสามารถบูรณาการหลักการของศาสตรในสาขา

ตาง ๆ เหลานั้น ไดอยางมีประสิทธิผลและมีผลตอองคการมากขึ้น ยกตัวอยางเชน การจะเอา

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรูมาใชเปนแนวในการเสริมสรางการบูรณาการ หากบุคคล

เขาใจในหลักการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการความรู ก็จะทําใหมองเห็นภาพการนําเอาความรูที่

ปรากฏแจง (explicit knowledge) มาบูรณาการใชกับความรูที่ซอนตัวในบุคคล (personal/tacit 

knowledge) ได ดังนั้น แนวการบูรณาการที่จะทําใหเกิดขึ้นในระดับตัวบุคคล บุคคลจะตองมี

คุณลักษณะเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (life long learner) ใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย และนําเอา

ความรูที่หลากหลายนั้นมาบูรณาการเขาดวยกันเปนองคความรูใหม แลวนําสูการปฏิบัติใหบรรลุผล 

และในสวนการสนับสนุนจากองคการนั้น องคการจะตองพัฒนาโครงการพัฒนาวิชาชีพของบคุลากรใน
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หนวยงานในลักษณะที่เปนสหวิทยาการ (interdisciplinary professional development project) 

ใหมากขึ้น หรือการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกหรือกิจกรรมเพื่อใหบุคลากรไดเกิดการเรียนรูหรือ

เกิดการพัฒนาตนเองที่หลากหลายแนวทางใหมากขึ้น 

ในระดับกลุมบุคคล แนวทางที่จะกอใหเกิดการบูรณาการกันได กลุมบุคคลใน

องคการตองทะลายกําแพงความรูสึกในความเปนอาณาจักรแหงตนลง ไมยึดมั่นถือมั่นเปนอาณาจักร

ที่ตนเองครอบครอง นั่นคือ กลุมบุคคลจะตองคํานึงถึงความสําคัญของทั้งความชํานาญเฉพาะทาง

ของตนเองใหลึกซึ้ง และท้ังประสานความชํานาญนั้นกับความชํานาญเฉพาะทางของกลุมบุคคลอื่น

ทั้งภายในองคการและนอกองคการใหบังเกิดผลดีตอองคการ หลักการบริหารหรือการทํางานแบบ

มีสวนรวม (participatory approach) และหลักการทํางานแบบทีมงาน (team work) จะตองไดรับ

การกระตุนและสงเสริม โครงการบูรณาการ (integrated project) จะตองไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้นที่

หลากหลาย วิสัยทัศนของการบริหารหรือการทํางานแบบองครวม (holistic) จะตองถูกนํามาใช 

การสรางเครือขาย (network) ของหนวยงานยอยในองคการและเครือขายกับองคการอื่นที่เก่ียวของ

จะตองไดรับการพัฒนาข้ึนและใหมีผลในการปฏิบัติที่จริงจังและตอเนื่อง  

ในระดับองคการ ไมคาดหวังใหมีการปรับรื้อระบบอยางใหญโตหรือมากมาย เพราะนั่น 

จะเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเทานั้น หากไมนําไปสูการปฏิบัติจริงก็ไรผล แตองคการ

จะตองเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทํางานใหมในเชิงพฤติกรรม บางทีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยของวิธีคิด 

วิธีทํางาน ก็อาจจะสงผลใหเกิดการบริหารหรือการทํางานเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิผลที่ใหญหลวง

ข้ึนได ดังกรณีตัวอยางเชน การมีโครงสรางองคการในรูปแบบปรามิด ไลเลียงจากผูบริหารลงถึง

ผูปฏิบัตินั้น หากจําเปนตองมีตามระบบการบริหารราชการก็จําเปนตองมี แตในทางปฏิบัติได

เสนอแนะใหปรับมุมมองของโครงสรางแบบปรามิดนั้นใหม ใหเปนโครงสรางแบบแนวนอน เปน

โครงสรางเพ่ือการบริหารงานหรือการทํางาน ที่ใหเอ้ือตอระบบคิดระบบการทํางานที่ตางฝายตาง

สงเสริม ประสาน และเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน ทั้งภายในองคการและจากภายนอกองคการ ใหเกิด

ความรูสึกเปนเครือขายหรือความเปนทีมงานเดียวกัน ความรูสึกเปนเพื่อนรวมงาน และความมุงหวังที่

จะรุกไปขางหนารวมกันใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการรวมกัน โดยใหนํากรอบแนวคิดการเปน 

“ทีมฟุตบอล” มาใชเปนกรอบโครงสรางการทํางาน เนื่องจากทีมฟุตบอล ตัวผูเลนทุกคนตางจะ

ชวยเสริมซึ่งกันและกันรุกไปขางหนา เพ่ือการบรรลุเปาหมายของการไดประตูจากฝายตรงขาม ซึ่ง

ก็จะทําใหการบริหารหรือการทํางานเชิงบูรณาการเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง วิโรจน สารรัตนะ 

(2548) ไดนําเสนอไวในหนังสือเร่ือง ผูบริหารโรงเรียน: สามมิติการพัฒนาวิชาชีพสูความเปน

ผูบริหารที่มีประสิทธิผล ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5  การนํากรอบแนวคิดการเปน “ทีมฟุตบอล” มาใชเปนกรอบโครงสรางการทํางาน 

 

จากภาพที่ 5 เห็นไดวา ไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลในองคการจะมีทิศทางการ

รุกไปขางหนาดวยกัน อยางเปนทีมงาน อยางเปนเพื่อนรวมงาน และอยางชวยเหลือ สงเสริม และ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเปาหมายของทิศทางการรุกไปขางหนานั้น เปนเปาหมายที่เปนผลลัพธที่

คาดหวังขององคการ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับแนวคิดเดิม ที่มองโครงสรางองคการแบบปรามิด 

เปาหมายที่ทุกฝายมองเห็นบนยอดสุดของปรามิดคือ ผูบริหารขององคการ ไมใชเปาหมายของ

องคการ ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจหากการบริหารงานหรือการทํางานในกรอบแนวคิดเดิมนั้น จะ

ไดรับการวิพากษวิจารณกันวา ตางมุงแขงขันหรือชิงดีชิงเดนกันทํางาน เพ่ือความพึงพอใจสวนบุคคล

ของผูบริหารเปนหลัก ไมไดรวมกันมุงการบรรลุเปาหมายขององคการ 

จากภาพที่แสดง เห็นไดวา แนวการบริหารหรือการทํางานเชิงบูรณาการสองระดับ 

ระดับแรก คือ การบูรณาการเพ่ือกําหนดเปาหมายอันเปนผลลัพธที่คาดหวังขององคการ ระดับที่สอง 

คือการบูรณาการเพื่อกําหนดแนวทางการทํางานที่จะใหบรรลุผลในเปาหมายอันเปนผลลัพธที่คาดหวัง

ขององคการนั้น ซึ่งแนวการบูรณาการทั้งสองระดับดังกลาว ไดใหความสําคัญกับการบูรณาการใน

ระดับแรกกอน แลวจึงตามมาดวยการบูรณาการในระดับที่สอง ตามหลักความสัมพันธระหวาง

จุดหมาย (end) และวิถีทางเพื่อการบรรลุจุดหมาย (means) ซึ่งจุดหมายจะตองไดรับการกําหนด

ข้ึนกอน แลวจึงกําหนดวิถีทางเพื่อการบรรลุจุดหมายนั้น ตามหลักความสัมพันธของการวางแผน

เชิงยุทธศาสตรองคการ 

ในการกําหนดจุดหมาย (end) ขององคการ หลักการบริหารหรือการทํางานเชิงบูรณาการ

จะตองนําเอามาใช ทั้งในแงของการบูรณาการในสิ่งที่เปนนามธรรม คือ ปรัชญา หลักการ แนวคิด 

หรือทฤษฎีของศาสตรสาขาตาง ๆ ตลอดจนสมมุติฐาน ขอตกลงเบื้องตน แผนงาน โครงการ และ

 
ทีมงานโครงการ 

ทีมงานโครงการ 

ทีมงานประจํา 

ทีมงานประจํา 

ทีมงานโครงการ 

ทีมงานโครงการ 

ผูบริหาร 

ผูชวยผูบริหาร 

ผูชวยผูบริหาร 

ปจจัยเกื้อหนุน
จากตนสังกัด 

ปจจัยเกื้อหนุน
จากชุมชน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผลลัพธที่
คาดหวัง

ขององคการ 
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กิจกรรมตาง ๆ  เปนตน และในแงของการบูรณาการในสิ่งที่เปนรูปธรรม เชน บุคคลหรือกลุมบุคคล

ที่หลากหลายวิชาชีพ หลากหลายสถานะ หลากหลายความเปนตัวแทนของปญหาหรือความตองการ 

เปนตน หรือความหลากหลายขององคการตาง ๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้เพ่ือใหได จุดหมายรวม (shared end) 

หรือที่นิยมเรียกกันในปจจุบันวา วิสัยทัศนรวม (shared visions) หรืออาจจะเรียกวา วิสัยทัศนเชิง

บูรณาการ (integrated visions) ขององคการก็ได  

สําหรับการกําหนดวิถีทางเพื่อการบรรลุจุดหมาย (means) และการนําไปปฏิบัตินั้น 

อาจเปนการบูรณาการในกลุมยอย ในแตละองคการ หรือในเครือขายที่จํากัดลง โดยหากจุดหมาย

ที่กําหนดนั้นเปนจุดหมายรวมที่เกิดจากการบูรณาการทั้งในส่ิงที่เปนนามธรรมและรูปธรรมดังกลาวแลว  

การกําหนดวิถีทางเพื่อการบรรลุจุดหมายรวมนั้น แมจะแยกยายกันกําหนด และแยกยายกันปฏิบัติ 

แตตางจะมุงสูการบรรลุผลสําเร็จในจุดหมายรวมนั้น ก็ถือวาเปนการกําหนดและการปฏิบัติใน

วิถีทางเชิงบูรณาการ ซึ่งจะสอดคลองกับหลักการ “เปนเอกภาพเชิงนโยบาย และหลากหลาย

ในทางปฏิบัติ”  ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุงแกไข 

พ.ศ. 2545 หรือสอดคลองกับหลักการบริหารงานแบบเนนวัตถุประสงค (management by objectives: 

MBO) ที่มีหลักการวา 1) ทุกคนควรเขาใจหลักการวัตถุประสงครวมขององคการ วัตถุประสงค

ของหนวยงานที่เหนือข้ึนไป ของหนวยงานอื่นระดับเดียวกัน และของหนวยงานที่รับผิดชอบ 2) 

เสริมสรางใหองคการที่คนมีพฤติกรรมการทํางานเพื่อวัตถุประสงค 3) สรางบรรยายกาศใหความ

สนใจตอวัตถุประสงคของหนวยงานและอํานวยการใหมุงไปสูความสําเร็จตามวัตถุนั้น และ 4) ให

มีขอมูลยอนกลับเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาทํางานที่ชัดเจน 

 

2.4 กรณีตัวอยางการบริหารที่นําหลักการเชิงบูรณาการมาใช  

หนวยงานภาครัฐที่นําหลักการเชิงบูรณาการมาใชในการบริหารซึ่งเปนที่ทราบโดยทั่วไป 

คือ จังหวัด ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (คบพ.) ซึ่งเปนการบริหาร

โดยการบูรณาการตั้งแตเปาหมายการทํางาน แนวคิด วิธีทํางาน ขอมูล แผนงาน/โครงการ 

ทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร และเวลา ซึ่งตอง มีการประสานในทุกระบบทุกมิติขององคการ

เพ่ือใหมีความเปนหนึ่งเดียวมุงไปสูการทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่ไดคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยมีการคัดเลือกจังหวัดทดลองที่เปนจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก จํานวน 5 จังหวัด คือ 

จังหวัดลําปาง ชัยนาท ศรีษะเกษ ภูเก็ตและนราธิวาส   และคัดเลือกจังหวัดที่มีขนาดใกลเคียงกัน

เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบ จํานวน 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก อางทอง สุรินทร พังงา และปตตานี

โดยดําเนินการทดลองระยะเวลา 1 ป (ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2545) ใน 4 ประเด็น 

(ฐานเศรษฐกิ, 2546) คือ 

- การดําเนินงานดานการแกไขปญหายาเสพติด 

- การดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 

- การดําเนินงานดานการการแกไขปญหาความยากจน 
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- ดานความพึงพอใจของประชาชน ผูบริหารทองถ่ิน และขาราชการในจังหวัดมี

ตอการบริหารแบบบูรณาการและภาวะผูนําของผูวาราชการจังหวัด 

ผลการประเมินการดําเนินงาน สรุปไดวา จังหวัดทดลองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และไดรับความพึงพอใจจากกลุมเปาหมายในภาพรวมสูงกวาจังหวัดเปรียบเทียบ และมีความเห็น

ควรขยายผลระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาจังหวัดไปยังจังหวัดอื่น ๆ

ทั่วประเทศ เนื่องจากเปนการบริหารที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของจังหวัด และ

เกิดประสิทธิผลในการแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ ทําใหการบริหารงานของจังหวัดมีความ

คลองตัวมากขึ้น จังหวัดสามารถบริหารทรัพยากรตามจุดเนนที่เปนปญหา หรือเปนยุทธศาสตร

ของจังหวัดไดตรงจุด ทําใหการบริการประชาชนเปนไปดวยความรวดเร็ว คลองตัว โดยมีปจจัย

สนับสนุน ที่เปนเง่ือนไขของความสําเร็จ ไดแก การมอบอํานาจของทุกกระทรวง/กรมในสวนกลาง 

การจัดทําระบบฐานขอมูลจังหวัด และการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

การบริหารจัดการของจังหวัดและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ จารุพงศ พลเดช (www.cdd.go.th/cdjarupong2.htm.) ไดสรุปปญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารโดยวิธีการบูรณาการและเสนอการแกไข โดยเฉพาะกรณีจังหวัด

ศรีษะเกษ ดังนี้ 

1. ทัศนคติของสมาชิกในองคกร มองวาการบริหารโดยวิธีการบูรณาการเปนเรื่อง
ยุงยาก ไมจําเปน ใชเวลามาก ตองเปดรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งดูเหมือนจะเปนการลวงลํ้า

ไปสูขอบเขตงานความรับผิดชอบของตน ตองแบงปนการใชทรัพยากร ดังนั้น จึงตองปรับทัศนคติ

การทํางาน ใหเปนการทํางานที่ยึดเอาผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญตามรอยพระยุคลบาท 

2. การมอบอํานาจการบริหาร ผูวาราชการจังหวัดไมไดรับมอบอํานาจการบริหารงานบุคคล 
จึงทําใหมีขอจํากัดในการกํากับดูแล ซึ่งไมเอ้ือตอการสรางภาวะแรงจูงใจในการทํางานของผูปฏิบัติงาน 

3. งบประมาณจาํกัด ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับสถานการณจริง 

4. บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนสวนหนึ่งยังไมมีสวนรวมในการทาํงานกบัภาครฐั 
เพราะมีแนวคิดวา ประชาชนเปนเพียงผูรับผลจากการบริหารงานของสวนราชการ การทํางานเปน

ของราชการ ส่ิงเหลานี้ทําใหความสําเร็จของการบริหารงานชะลอลงได 

จากที่กลาวมา ผูวิจัยเห็นวา การบูรณาการในองคการหนึ่งๆ นั้น ควรพิจารณาใน 4 

คําถามดังนี้คือ 1) ใครเปนผูบูรณาการ 2) บูรณาการอะไร 3) บูรณาการอยางไร และ 4) บูรณาการ

เพ่ืออะไร และจากนิยาม ลักษณะ แนวปฏิบัติ และกรณีตัวอยางของการบริหารเชิงบูรณาการที่

นํามากลาวถึงขางตน ก็อาจไดคําตอบไดวา การบูรณาการนั้นเกิดขึ้นไดโดยบุคคล กลุมบุคคล และ

องคการ ส่ิงที่นํามาบูรณาการนั้นมีทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม โดยวิธีการแบบเสนลําธาร แบบ

ยึดเวลาและสถานที่ แบบใชเทคโนโลยี และแบบมีส่ิงแวดลอมเปนศูนยกลาง ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมาย

เพ่ือใหการกําหนดวิสัยทัศนขององคการ การกําหนดวิถีทางเพื่อการบรรลผุล เปนไปอยางมีประสทิธภิาพ 
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และประสิทธิผล สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาตามที่คาดหวัง ดังแสดงเปนกรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎีในภาพที่ 6 

 

 

วิสัยทัศนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6  กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎีการบูรณาการ 

 

3. การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 

งานวิชาการ เปนภาระงานหนึ่งที่มีความสําคัญในโรงเรียน  กลาวคือ เปนภารกิจที่เก่ียวกบั

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กฎหมายกําหนด (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2549) ดังนั้น สถานศึกษาทุกแหง ไมวาจะเปนสถานศึกษาประเภทใด หรือ

เปดสอนในระดับใดตองจัดใหมีการเรียนการสอน และสถานศึกษาใดจะไดรับการยอมรับจากสังคม

หรือสาธารณชน เขาดูจากมาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาเปนหลัก  ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจ

บูรณาการเพื่ออะไร 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการอยางไร 
 
 

 
 
 
 

บูรณาการอะไร 
 
 
 

 
 
 
 

บูรณาการโดยใคร 

 

สิ่งที่เปนนามธรรม  
การนําเอาแนวคิดที่มีอยู 

ในรูปแผนงาน  สมมติฐาน  กระบวนทัศน  ทฤษฎี  
โครงการ แผนการ ฯลฯ ตั้งแตสองแนวคิดขึ้นไป 

มารวมกัน  

สิ่งที่เปนรูปธรรม 
การนําสิ่งที่มีอยูจริงมารวมกัน  

หรือนําองคประกอบที่มีอยูอยางแยกสวน 
ตั้งแตสองหนวยขึ้นไป (เชน คน ทรัพยากร สิ่งของ ขอมลู) 

มาทําใหเปนระบบที่มีลักษณะสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

วิถีทาง 
เพื่อการปฏิบัติ 

(means) 

วิสัยทัศน
องคการ 

(end) 

 
บุคคล กลุมบุคคล องคการ 

 
แบบ 

เสนลําธาร 
แบบ 

ยึดเวลาและ
สถานที่ 

แบบใช
เทคโนโลยี 

แบบ 
มีสิ่งแวดลอม
เปนศูนยกลาง 

การ
เปลี่ยนแปลง

พัฒนา 
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ในพื้นฐานงานวิชาการในโรงเรียน ผูวิจัยจึงนําเสนอองคความรูที่ไดจากวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร 

และงานวิจัยที่เก่ียวของกับงานวิชาการในโรงเรียน ตามลําดับดังนี้ 

3.1   ความหมาย 
3.2   ความสาํคัญของงานวชิาการ 

3.3   ลักษณะและขอบขายงานวิชาการ 

3.4   สภาพการดําเนินงานวิชาการ 

3.5   ปญหางานวิชาการ 

3.6   แนวทางการพฒันางานวิชาการ 

 

3.1   ความหมาย 

งานวิชาการ   เปนคําที่มีความสําคัญและไดมีบุคคลใหความหมายไวอยางหลากหลาย 

ดังจะเห็นไดจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  (2542)  ใหความหมายของวิชาการไววา หมายถึง 

การที่เก่ียวกับวิชาความรูโดยเฉพาะ สุมิตร คุณากร (2520) ใหความหมายของงานวิชาการโรงเรียนไววา 

หมายถึง กิจกรรมทุกอยางในโรงเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรูและการศึกษาของเด็กใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

โดยมีจุดหมายที่แนนอนและครอบคลุมถึงความรู คุณสมบัติ ทัศนคติ และความสามารถตามที่

ความมุงหมายทางการศึกษาของประเทศที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้ ปรีชา คัมภีรปกรณ (2526)  

ใหความหมายของงานวิชาการไววา งานวิชาการ หมายถึง บรรดากิจกรรมทั้งหลายของโรงเรียนที่

เก่ียวของกับการวางแผน ตระเตรียมงาน การดําเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผลงาน

ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนนั้น อาจจะเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหรือภายนอกโรงเรียนก็ได      

เกสิณี  ชิวปรีชา (2530) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดขึ้นทั้ง

ภายในและภายนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณและเกิดการเรียนรู ทั้งดานความรู 

คุณสมบัติและทักษะความสามารถตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการศึกษา บุญเลิศ แสนศักดิ ์

(2535) ไดใหความหมายของงานวิชาการไววา หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายทั้งมวลที่เก่ียวของกับ

การเรียนการสอน และหลักสูตรซึ่งเปนงานหลักของโรงเรียน ชัยวัฒน ไทยเกรียงไกรยศ (2536) 

ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา หมายถึง การจัดเก็บบํารุงรักษาส่ือการเรียนการสอน 

การนิเทศภายใน การกํากับ ดูแล การวัดผล การใชหองสมุด การใชเทคนิคการสอน การเตรียมการสอน 

การจัดหองเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับที่ อุทัย บุญประเสริฐ (2540) 

ไดใหทัศนะเกี่ยวกับงานวิชาการวา งานวิชาการของโรงเรียนที่แทจริงนั้น มีความหมายและขอบเขต

กวางขวางมากกวาตัวหลักสูตรและการสอน แตจะมีหลักสูตรเปนแกนกลาง โดยเฉพาะในกิจกรรม

การเรียนการสอนของโรงเรียนนั้น หลักสูตรจะเปนตัวกํากับในเนื้อหาความรู ทักษะ คุณลักษณะที่

พึงประสงค และภาวะสุขภาพ วัลลภ กันทรัพย (2545) ใหความหมายไววา งานวิชาการ หมายถงึ 

งานที่สถานศึกษาไดปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการนําความรู หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่มีผูคิดคน 

วิจัย และนําเสนอมาพิจารณา แลวเสนอแนวปฏิบัติที่จะเปนไปไดจริงในสถานการณตางๆ ที่เปนจริง
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และแนวปฏิบัตินี้จะมีผลใหเกิดการปรับปรุง พัฒนางานที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงข้ึน    

และปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546) หมายถึง  การจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอยางที่เก่ียวของกับ

การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน   

ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา งานวิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับ

การเรียนการสอน โดยการนําหลักการ แนวคิด และทฤษฎีสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งที่จัดภายในและนอกโรงเรียน 

 

3.2 ความสําคัญของงานวิชาการ 

งานวิชาการในโรงเรียนเปนงานหลักที่โรงเรียนจะตองใหความสําคัญ ไมวายุคใดสมัยใด 

หนวยงานและนักวิชาการไดใหเหตุผลและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการ ดังจะเห็นได

จากการที่ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534) ไดจัดใหมีการประชุม

ระดมความคิดเรื่อง บทบาทหนาที่ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 17-18 

พฤศจิกายน 2527 ณ หองประชุมสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สรุปผลการ

ประชุมไดวา งานวิชาการมีความสําคัญเปนอันดับแรก  ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ อภิรมย 

ณ นคร (2517)  ชะลอ มงคลการุณย (2530) และบุญเลิศ แสนศักดิ์ (2535) ตางก็เห็นวา 

งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ งานวิชาการเปนหัวใจที่สําคัญ หรือเปนหัวใจ

ของโรงเรียน ซึ่งเปนงานที่สงผลตอการจัดการศึกษาหรือคุณภาพการศึกษา สวนงานดานอื่น ๆ

เปนองคประกอบที่จะทําใหชีวิตสถาบันดําเนินไปดวยความราบรื่นเทานั้น โรงเรียนจะดีหรือเลว 

ข้ึนอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน (พนัส หันนาคินทร, 2524) นอกจากนี้ สุธีระ ทานตวนิช (2521) 

และสนานจิตร สุคนธทรัพย (2524) ยังไดช้ีใหเห็นความสําคัญของงานวิชาการไววา งานวิชาการ

นับเปนงานหลักของโรงเรียน เพราะโรงเรียนตั้งขึ้นมา เพื่อเปนแหลงที่ใหความรูแกนักเรียน 

หนาที่หลักของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอนหรืองานวิชาการ สวนงานธุรการ งานบุคลากร 

งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธกับชุมชน เปนงานที่สนับสนุนใหงานวิชาการ

ไดดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด  นอกจากนี้  Miller (1965)  ยังไดเนนถึงความสําคัญ

ของงานวิชาการวา  “งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน”  เนื่องจากงานวิชาการมีความสําคัญ ดังนั้น 

ในการบริหารโรงเรียนผูบริหารจึงตองใชเวลาในการบริหารวิชาการมากกวางานอื่น ดังจะเห็นได

จากการที่ Smit and others (1975) ไดจําแนกปริมาณงานของผูบริหารโรงเรียนตองปฏิบัติ คือ 

งานวิชาการรอยละ 40  งานบริหารบุคคลรอยละ 20  งานกิจการนักเรียนรอยละ 20  งานการเงิน

รอยละ 5  งานอาคารสถานที่รอยละ 5  งานสรางความสัมพันธกับชุมชนรอยละ 5 และงานธุรการ 

รอยละ 5 ซึ่งสอดคลองกับ Edward and others (1961) ไดจัดแบงสัดสวนและจัดลําดับความสําคัญ

ในการบริหารโรงเรียนไวตามลําดับดังนี้ ลําดับที่หนึ่ง งานวิชาการรอยละ 40 รองลงมา คือ งาน

บริหารบุคคลรอยละ 20  งานกิจการนักเรียนรอยละ 20  สวนงานการเงิน งานอาคารสถานที่ งาน

สรางความสัมพันธกับชุมชน และงานอื่น ๆ รอยละ 5 ประกอบกับการที่สํานักงานคณะกรรมการ
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การประถมศึกษาแหงชาติ (2528) ไดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรที่เก่ียวของ

ในการจัดการศึกษา ซึ่งไดแก ครู ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ 

และผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด  ไดขอเสนอแนะวา ผูบริหารโรงเรียนควรใชเวลาในการ

บริหารงานวิชาการเฉลี่ยสัปดาหละ 12 – 13 ช่ัวโมง หรือประมาณรอยละ 35 ของเวลาทั้งหมด  

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการที่ผูบริหารตองใชเวลาใหมากกวางานอื่น ๆ ของโรงเรียน  

นอกจากนี้แลว ผจญ  โกจารยศรี (2544) ไดวิเคราะหและช้ีใหเห็นความสําคัญของงานวิชาการวา   

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 คือ หมวดที่ 4 ที่วา

ดวยเรื่อง “แนวการจัดการศึกษา” สวนหมวดอื่นๆอันไดแก หมวด 1 บททั่วไป ที่กลาวถึง ความ

มุงหมายและหลักการ หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา หมวด 3 ระบบการศึกษา หมวด 5 

การบริหารและการจัดการศึกษา  หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  หมวด 7 

ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  และ

หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คือ สาระสําคัญที่จะเขามาสนับสนุนมุงสูแนวทางการจัด

การศึกษาที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) นั่นแสดง

ใหเห็นถึงเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ในหมวด 4 มาตรา 22 

ที่กลาวถึง การจัดการศึกษาตองถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  นั่นหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน

จากหลักการนําสูการปฏิบัติที่เปนจริงได   

นอกจากนี้ในป 2549 กระทรวงศึกษาธิการ (2549)  มีเจตนารมณกําหนดใหเปน

ปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มุงที่จะสรางและพัฒนาเด็ก และเยาวชนให

มีทักษะที่สําคัญคือ ทักษะดานการอาน การใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และทักษะดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ที่เปนประตูสูความสําเร็จในการเรียนรูวิชาอื่น ๆ ควบคูไปกับการ

วางรากฐานและบมเพาะความเปนคนดี มีคุณธรรม โดยความรวมมือผนึกกําลังกันที่ผลักดัน ขับเคลื่อน 

พัฒนาและเพ่ิมพูนวิธีการรณรงค ถายทอด ส่ือสารระหวางผูบริหาร ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา 

ผูปกครอง ชุมชน และสังคมทุกภาคสวนที่จะใหวิธีการตาง ๆ เพ่ือความสมบูรณของการจัดการเรียน

การสอนใหกับเด็กและเยาวชน นั่นแสดงใหเห็นวา กระทรวงศึกษามุงหวังที่จะพัฒนาดานการเรียน

การสอนซึ่งก็คือ งานวิชาการนั่นเอง  และในป 2550 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก็มีนโยบาย

กระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา ประกอบดวย งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคคล และงาน

บริหารทั่วไป โดยกลาวถึงและใหความสําคัญกับงานวิชาการในลําดับตน นอกจากนี้จากการติดตาม

และประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นการศึกษาทั่วประเทศก็ใหความสําคัญใน

การติดตามดานคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระตาง ๆ 

ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 

2550) ซึ่งถือเปนภารกิจหลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 
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ดังนั้น งานวิชาการ หรืองานที่เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนหัวใจสําคัญ

ของการจัดการศึกษาในโรงเรียน ที่จะทําใหผูเรียนมีคุณสมบัติตรงตามความมุงหมายของการจัด

การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 กลาวคือ เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

 

3.3 ลักษณะและขอบขายงานวิชาการ 

งานวิชาการมีลักษณะที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนและปรับปรุงการเรียนการสอน

ใหดีข้ึน ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 

เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายหลักสูตรในระดับชาติ ระดับสถานศึกษา และจุดมุงหมายของการศึกษา

ระดับชาติ ซึ่งการที่จะบรรจุจุดมุงหมายในระดับตาง ๆ ไดนั้น งานวิชาการจะตองมีขอบขายงานใน

การนําไปปฏิบัติ  ซึ่งไดมีนักการศึกษา  นักวิชาการ  และหนวยงานภาครัฐตางไดกําหนดขอบขาย

งานวิชาการไวอยางหลากหลายและแตกตางกัน ทั้งนี้ เนื่องจากนักวิชาการและหนวยงานเหลานั้น

ตางไดมีการวิเคราะหภารกิจและปรัชญาหรือความเชื่อขององคการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540) 

นั่นหมายถึง การวิเคราะหภาระงานวิชาการตามปรัชญาหรือความเชื่อของนักวิชาการ หรือหนวยงาน

แตละแหงนั่นเอง  ซึ่งเนื้อหาสาระของขอบขายงานวิชาการมีดังนี้  

3.3.1 การพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

หลักสูตรเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในระบบการศึกษา เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือน

เปนหัวใจในการดําเนินงาน การจัดการศึกษาจะเปนไปในทิศทางใดขึ้นอยูกับหลักการของหลักสูตร

เปนสําคัญ  เพราะหลักสูตรเปนที่รวมจุดหมาย โครงสราง อัตราเวลาเรียน เนื้อหา และกิจกรรมตาง ๆ 

เขาไวดวยกันทั้งหมด เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทั้งผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และ

ผูเก่ียวของ ตลอดจนผูปกครองควรมีความรูเร่ืองหลักสูตรใหถองแท เพ่ือจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอน กิติมา ปรีดีดิลก (2532) กลาววาหลักสูตรจะเปนไปตามเจตนารมณที่ตั้ง

ไวหรือไมนั้นข้ึนอยูกับการใชหลักสูตร ซึ่งเปนกระบวนการที่จะทําใหหลักสูตรกลายเปนการปฏิบัติ จึง

เปนความจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรเปนอยางดี 

เพื่อสามารถใหคําแนะนําและควบคุมใหดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางถูกตอง 

เพราะหัวใจของการนําหลักสูตรไปใชก็คือการสอน และบุคคลสําคัญที่สุดก็คือ ครู 

กรมวิชาการ (2533) ไดกลาวถึงเร่ืองการนําหลักสูตรไปใช  การดําเนินการ

ใชหลักสูตรเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติที่สําคัญที่สุด ผูบริหารจะตอง

ศึกษาหลักสูตรเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับจุดหมายของหลักสูตร สามารถชี้แนะแนวทาง

ในการปรับหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การบริหารหลักสูตร การ

ประเมินผลเพื่อยกมาตรฐานวิชาการโรงเรียน ตลอดจนการประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูที่เก่ียวของ
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เกิดความรู ความเขาใจแนวปฏิบัติในโรงเรียนจะตองจัดใหสอดคลองกับสภาพความตองการของหลักสูตร  

เพ่ือชวยใหหลักสูตรบรรลุจุดมุงหมายนั้นจําเปนตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

1)  การจัดการสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอ้ือตอการใชหลักสูตร 

2)  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

3)  การจัดทาํกําหนดการสอน และตารางสอน 

4)  การจัดชั้นเรียน 
5)  การนิเทศติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร 

6)  การสงเสริมงานทางดานวิชาการ 

7)  แนวปฏิบตัิในหองเรียน 

3.3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

กมล ภูประเสริฐ และคณะ (2528) ใหความหมายของการจัดการเรียน

การสอนวา  หมายถึง  การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนสัมฤทธิ์ผลตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว  ซึ่งสอดคลองกับ 

สุมิตร คุณากร (2523) ที่มีความเห็นวาการจัดการเรียนการสอน หมายถึง  

การกระทํากิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดความเรียนรูดวยวิธีตาง ๆ เปนการ

ชวยใหผูเรียนเกิดพัฒนาการไปตามเปาหมายของหลักสูตรที่ตองการ นั่นแสดงใหเห็นวาหลักสูตร

มีเปาหมายที่จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู โดยผานกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งหนาที่หลัก

ในการจัดการเรียนการสอนเปนหนาที่ของโรงเรียน  ที่โรงเรียนจะตองทําการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) โดยจัดการเรียนรูที่เหมาะสม มีการสอนที่ถูกตอง ตลอดจนมีการ

อํานวยความสะดวกเพื่อจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ หลักที่สําคัญของการจัดการเรียน

การสอนควรจัดความรูและคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ที่ตองการใหแกผูเรียนไดทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 

เนื้อหาท่ีสอนยึดหยุนตามเหตุการณสภาพทองถ่ินและความสนใจของผูเรียน กิติมา ปรีดีดิลก (2532) 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2544  ไดปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง ความตองการดานเศรษฐกิจสังคม ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 

1) จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถ่ิน ใหทองถ่ิน

พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในสวนที่เก่ียวของกับทองถ่ินตามความเหมาะสม 

2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหสอดคลองกับความสนใจ

และสภาพชีวิตจริงของผูเรียน และใหโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม 

3) จัดการเรียนการสอน ใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือบูรณาการ ทั้ง

ภายในกลุมประสบการณและระหวางประสบการณใหมากที่สุด 
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4)  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยาง

มีเหตุผลและสรางสรรค และกระบวนการกลุม 

5) จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงมากที่สุด และเนนให

เกิดความคิดรวบยอด ในกลุมประสบการณตาง ๆ 

6) จัดใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนือ่ง 

7)  ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในการ

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

8) ในการเสริมสรางคานิยมที่ระบุไวในจุดหมาย ตองปลูกฝงคานิยมที่

เปนพื้นฐาน เชน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน รับผิดชอบ ฯลฯ ควบคูไปดวย 

9) จัดสภาพแวดลอมและสรางสรรคบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและ

ปฏิบัติจริงของผูเรียน 

3.3.3 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) กลาววา ส่ือการสอน หมายถึง วัสดุ ส่ิงของ ภาพ 

เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนหมายถึงตัวบุคคล วิธีการ สถานที่ตาง ๆ ที่ใชในการประกอบการสอน

เพ่ือใหการเรียนการสอนบังเกิดผลดี ส่ือการสอนมีช่ือเรียกแตกตางกันไป เชน อุปกรณการสอน 

อุปกรณการศึกษาเทคโนโลยีการสอน เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศศึกษา โสตทัศนูปกรณ ส่ือการเรียน 

แตในปจจุบันนิยมใชคําวาส่ือการสอนมากกวา เพราะมีความหมายกวางขวางมิใช หมายถึง เพียง

ส่ิงของที่ใชประกอบการสอน แตหมายถึงทุกอยางไมวาเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม หากนํามา

ประกอบการเรียนการสอนแลว เกิดความเขาใจงาย รวดเร็ว ชัดเจน เรียกวาส่ือการสอนทั้งส้ิน 

ส่ือการสอนมมีากมายหลายประเภท ซึง่อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

1)  เครื่องมือหรืออุปกรณ (hardware) บางทีเรียกสื่อประเภทหนัก ไดแก 

เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายสไลด เครื่องเลนจานเสียง วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ 

2) วัสดุ (software) บางทีเรียกสื่อประเภทเบา ไดแก ฟลม ภาพยนตร 

มวนเทปประกอบเสียง รายการวิทยุ หนังสือเรียน ของจริง หุนจําลอง แผนที่ แผนภูมิ ลูกโลก 

รูปภาพ ปายนิเทศ ฯลฯ เปนตน 

3) เทคนิคหรือวิธีการ (technique or method) ไดแก เทคนิคในการ

เลียนแบบ การแสดง การละเลน ละครหุน การสาธิตกรรมวิธี การศึกษานอกสถานที่ การจัด

นิทรรศการ เปนตน 
ภิญโญ สาธร (2516)  ไดแบงส่ือการสอนออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

1) วัสดุลายเสน ไดแก กระดานดํา แผนที่ แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ 

2) วัสดุมีทรง ไดแก วัสดุจําลอง ของตัวอยาง ของจริงและพิพิธภัณฑ 

โรงเรียน ฯลฯ 

3) โสตวัสดุ ไดแก ระบบขยายเสียง แผนเสียง เครื่องอัดเสียง วิทยุ ฯลฯ 



 50 

4) ภาพนิ่ง ไดแก รูปภาพ ภาพเขียน ภาพถาย ฟลมสตริปส  

5) กิจกรรม ไดแก  การแสดงนิทรรศการ การสาธิต การทดลอง 

การศึกษานอกสถานที่ 

6) หนังสือ 

3.3.4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา เปนหนาที่ของครูที่จะตองทําการวัดและ

ประเมินผลการเรียนของนักเรียนวาไดรับผลแคไหน เพียงไร หรือจะตองปรับปรุงแกไขอยางไร 

จําเปนที่จะตองมีการวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล (measurement) เปนการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการเรียนกับ

มาตรฐานอันหนึ่งที่ยึดถืออยู ซึ่งมีลักษณะเปนรูปธรรม คือ จะแสดงผลของการวัดออกมาเปน

ตัวเลข เพ่ือแสดงวานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใดจากที่ไดเรียนไปแลว และอาจจะบอกได

หลังจากการสอบวานักเรียนไดคะแนนเทาไร โดยนําผลที่นักเรียนทําไดกับคําตอบที่ครูเตรียมไววา

เปนคําตอบที่ถูกไปเปรียบเทียบ 

การประเมินผล (evaluation)  เปนการกําหนดคา หรือราคาจากคะแนนที่

ไดจากการวัดผลนั้น เชน เกงหรือไมเกง ดีหรือไมดี เมื่อไดคะแนนจากการวัดมาแลว ยังบอกไมได

ทีเดียววาเด็กคนนั้นเกงหรือไมเกงจะตองใชวิจารณญาณพิจารณาดูตอไปอีกดวยโดยการ

เปรียบเทียบกับคนอื่นในหองเดียวกัน 

การวัดผลและประเมินผล เปนสิ่งจําเปนในกระบวนการเรียนการสอน เพราะวา 

การวัดและประเมินผลจะชวยใหเกิดประโยชนดังนี้ 1) เพ่ือปรับปรุงการสอนของครูทําใหครูทราบวา

ผลการสอนของตนเปนอยางไร จะไดปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 2) เพ่ือปรับปรุงการเรียนของนักเรียน 

ใหนักเรียนไดทราบวาตนเองเกง ออนอยางไรและครูก็จะทราบวา เด็กคนไหนเกง ออนแคไหน จะ

ไดแกไขปรับปรุงเปนราย ๆ ไป 3) เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารในโรงเรียน ทําใหทราบสภาพที่

แทจริงของหลักสูตร แผนการสอนและบันทึกการสอนที่นํามาสูการปฏิบัติวาประสบปญหาอยางไร 

ตรงไหนควรจะทําการแกไขหรือพัฒนาตอไป 4) เพ่ือเปนขอมูลทางการศึกษาทั่วไป เชน เพ่ือ

แสดงผลการเรียนจบหลักสูตร และเปนหลักฐานที่ใหผูปกครองไดทราบ 5) การวัดผลและประเมินผล 

เปนกระบวนการตอเนื่องของการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลแบงออกเปน 3 ข้ันตอน 

ดังนี้ 

1)  การประเมินผลกอนเรียน เพ่ือชวยใหครูไดทราบความสามารถของแตละคน 

เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาตัดสินวา จะมีความสามารถเพียงพอในการศึกษาตอหรือไม หากไม

ดีพออาจทําการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนได 

2) การประเมินผลระหวางเรียน เมื่อมีการสอนไประยะหนึ่ง ๆ ควรจะได

มีการประเมินผลนักเรียนตามจุดประสงคของวิชาเหลานั้น เพื่อจะไดทราบวามีความรูพอที่จะ

กาวหนาไปขางหนาหรือยัง 
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3) การประเมินผลหลังเรียน เปนการประเมินผลครอบคลุมจุดประสงคตาง ๆ 

หลายจุดประสงค เปนการประเมินเพื่อตัดสินความสามารถเพื่อดูวาตั้งแตตนจนบัดนี้ นักเรียนมี

ความสามารถตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมตาง ๆ มากนอยเพียงใด  

สําหรับเทคนคิวิธีการตาง ๆในการวดัผล   ชวาล   แพรัตนกุล (2516) 

ไดเสนอไว ดังนี้ 

1) การทดสอบ 

2) การจัดอันดับคุณภาพ 

3) แบบสอบถามและแบบสํารวจตาง ๆ 

4) การสังเกต 

5) การสัมภาษณ 

6) การบันทึกยอยและระเบียบสะสม 

7) สังคมมิติ 

8) การใหปฏิบัติและการนําไปใช 

9) การศึกษารายบุคคล 

10) การใหสรางจินตนาการ 

3.3.5 งานหองสมุด 

หองสมุดมีภารกิจโดยตรงคือ การบริการหนังสือเพ่ือศึกษาคนควา หรือหา

ความบันเทิง โดยผูใชบริการอาจอานที่หองสมุด หรือยืมไปอานนอกหองสมุด นอกจากนี้หองสมุด

ยังมีสวนสําคัญในการจัดการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

เพราะเปนแหลงรวมของวิชาการที่ผูเรียนสามารถไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติม เปนแหลงที่ชวยสงเสริม 

และพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดกวางขวาง ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหองสมุดโรงเรียน  

วัตถุประสงคของการจัดหองสมุดโรงเรียน มี ดังตอไปนี ้

1) เพ่ือเปนศูนยกลางการอาน (reading center) เพราะฉะนั้นหองสมุด

จะตองพรอมดวยวัสดุการอานที่เลือกสรรแลว เพ่ือขยายขอบเขตของการอานใหกวางขวางออกไป 

2) เปนศูนยกลางการศึกษาคนควา (study center) เพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการศึกษาจากตําราตาง ๆ ดวยตนเองเพื่อใหเปนคนมีเหตุผลไมเช่ือส่ิงใดอยางผิวเผิน 

3) เปนศูนยกลางแนะแนวการอาน (reading guidance center) บริการนี้

จําเปนอยางย่ิงสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพราะอาจอาศัยหนังสือชวยตัดสินใจหรือใหคําตอบ

ตอปญหาที่เขาตองการทราบ 

4) เปนศูนยกลางวัสดุอุปกรณการสอน (instructional material Center) 

หองสมุดโรงเรียนมิใชสงเสริมเฉพาะการเรียนของนักเรียนเทานั้น แตสงเสริมการสอนของครูดวย 
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หองสมุดควรเปนศูนยกลางการเตรียมวัสดุอุปกรณทางการศึกษา โดยบรรณารักษรวมมือกับครูใน

การเลือกหาวัสดุดังกลาวเขาหองสมุดเพื่อประโยชนในการเรียนการสอน 

พนัส  หันนาคินทร (2524) ไดเสนอแนะวา หองสมุดโรงเรียนควรมี

ลักษณะดังตอไปนี้ 

1) มีเจาหนาที่หองสมุด ที่ไดรับการฝกหัดอบรมในวิชาการบรรณารักษ

ศาสตรอยูประจํา หรืออยางนอยที่สุดก็มีครูที่มีความรูในดานนี้ ทาํหนาที่บรรณารักษ 

2) มีหนังสืออุเทศ หนังสืออางถึง เพียงพอแกความตองการของนักเรียน

ในระดบันัน้ ตาํราเรียนและหนังสืออานประกอบก็ตองมีใหเพียงพอ 

3) มีระเบียบการจัดระบบหนังสือเพ่ือสะดวกในการคนหา มีที่วางหนังสือ

สะดวกแกการหยิบและคนควา 

4) มีโตะ เกาอ้ี สําหรับอานและเขียนเพียงพอแกจํานวนนักเรียนทีใ่ชหองสมดุ 

5) มีการเก็บสถิติของจํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุด จํานวนหนังสือที่สูญหาย

หรือสูญเสียไปดวยเหตุตาง ๆ การบอกรับนิตยสารควรดูจากความสนใจของนักเรียน 

6) มีเครื ่องมือชวยงานของบรรณารักษ  เชน เครื ่องมือซอมหนังสือ   

บุคคลที่จะทําหนาที่ตาง ๆ เปนตน 

7) ระบบสําหรับการยืมหนังสือควรจะเปนไปในทางใหความสะดวกแก

นักเรียนที่จะยืม มีเครื่องกระตุนใหนักเรียนอยากจะอานหนังสือ เชน การแสดงหนังสือที่ไดรับมาใหม 

มีการสรุปยอเร่ืองหนังสือเพ่ือสรางความสนใจ 

8)  มีที่สําหรับอานหนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ 

3.3.6 การนิเทศการศึกษา 

ความหมาย 

ความหมายของการนิเทศการศึกษาโดยทั่วไป ไดมีนักการศึกษาทั้งในประเทศ

และตางประเทศไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษา ไวหลายทานและแตละทานก็ใหความหมาย 

คลายคลึงกัน อาทิ Carter V. good (1959) Harold Spears (1967) Bern Harris (1975) 

บุญเลิศ แสนศักดิ์  (2535)  วิจิตร วรุตบางกูร และคณะ (2519) สงัด อุทรานันท  (2524) 

และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2529) ซึ่งสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา

หมายถึง ความพยายามทุกวิถีทางของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่จะชวยเหลือ ปรับปรุง 

และพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  โดยการรวมแรงรวมใจกันทํางาน ใหเหตุผล

ในการพัฒนาการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนความหมายที่มุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียนโดยมาจากบุคคลภายนอกโรงเรียน  

นอกจากนี้ ยังมีความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ที่มุงจะพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  ซึ่งหมายถึง  ความพยายามของผูที่อยูในโรงเรียนตั้งแต

ผูบริหารงานลงไป ในอันที่จะปรับปรุงสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหดีข้ึน 
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เปนการเพิ่มพลังการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ และผลขั้นสุดทาย 

คือ การศึกษาของเด็กกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีองคประกอบที่สําคัญของการนิเทศมี 

3 ประการ คือ  1) บุคลากรผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  2) วิธีนิเทศ และ 3) เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ 

สําหรับการวางแผนการนิเทศการศึกษา มีความสําคัญตอการปรับปรุง 

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะการวางแผนเปนการคิดหรือกําหนดทางเลือกในการ

ดําเนินงานหรือการแกปญหาไวลวงหนา เพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดอยางประหยัดและ

ไดประโยชนสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2526) ไดกลาวถึง

บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการดําเนินการวางแผนไว ในประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน   

โดยกระบวนการวางแผนมี  3  ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่  1  การเตรียมการ 

ในข้ันตอนนี้จะมีการเตรียมการใน  2  เร่ือง  คือการเตรียมการเกี่ยวกับ

การเก็บรวบรวมขอมูลและการเตรียมการดานบุคลากร การวางแผนการเตรยีมการดงักลาว  ผูบรหิาร

โรงเรียนอาจดําเนินการ  ดังนี้ 

1) จัดประชุมคณะครู  กรรมการศึกษา  และผูเก่ียวของอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการ 

1.1) ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปที่แลว  เชน ผลการเรียนของ

นักเรียน  ความรวมมือของชุมชน  เปนตน 

1.2) ขอความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม  และรวมกันกําหนดแนวทาง

กวางๆ  ในการปฏิบัติงานในปตอไป 

1.3) ตั้งคณะทํางานและมอบหมายใหเตรียมการ  เก่ียวกับการศึกษา

นโยบายของโรงเรียน การเก็บรวบรวมขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนในการวางแผน  เชน  

ขอมูลเก่ียวกับผลการเรียน  อัตราการตกซ้ําช้ัน  เปนตน 

2) จัดใหประชุมคณะครูหรือคณะทํางานรวมกันวิเคราะหนโยบายของ

โรงเรียนและขอมูลที่รวบรวมไดเพ่ือ 

2.1) เปนประโยชนในการกําหนดวัตถุประสงคของโรงเรียนในปการศึกษา

ตอไป 

2.2) เปนขอมูลในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน  ใหสอดคลอง

กับปญหา  ความตองการและงบประมาณที่ไดรับ 

2.3) เพ่ือไดขอสรุปถึงวิธีการและแนวทางในการดําเนินการวางแผน

เชน  จะตั้งคณะทํางานกี่คณะ  แตละคณะมีรายละเอียดของงานที่จะตองปฏิบัติอยางไร  เปนตน 

3) ออกคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานและกําหนดมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ 

ข้ันตอนที่  2  การวางแผน 

1)  ดําเนินการใหมีการประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดวัตถุประสงค

เปาหมาย  และรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ 
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2)  จัดประชุมคณะครู  หรืคณะทํางานเพื่อ 

2.1) พิจารณาโครงการที่คณะทํางานนําเสนอ 

2.2)  เรียงลําดับความสําคัญของโครงการ 

2.3) พิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการตางๆ 

2.4) จัดรวบรวมโครงการเพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ 

2.5) จัดทํากําหนดการปฏิบัติงาน  และการควบคุมกํากับติดตามโครงการ 

2.6) ตั้งคณะทํางานจัดทํารางคูมือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

(แผนปฏิบัติการประจําป)  เปนรูปเลม 

2.7) ผูบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบรางคูมือฯ ครั้งสุดทาย 

ข้ันตอนที่  3  การเสนอแผนเพื่อขอความเห็นชอบ 

ในขั้นตอนนี้  ผูบริหารโรงเรียนตองนําแผนซึ่งจัดทําเรียบรอยแลวเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษากอนนําไปใช 

3.3.7 งานสงเสริมการสอน 

งานสงเสริมการสอนเปนการบริหารงานวิชาการที่เก่ียวของกับครูอาจารย

ผูสอนโดยตรง  โดยทั่วไป ครู  อาจารยผูสอนมักจะยึดการสอนแบบบรรยายแบบเดียวอาทิ การ

สอนแบบบรรยาย ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีการพัฒนาดานความรูและความจําเทานั้น ไมไดพัฒนา

ความคิด  การแสดงออกการแกปญหา  การทํางานรวมกัน  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ดังนั้น ในการ

ปฏิรูปการศึกษาจึงมุงหวังที่จะปฏิรูปการสอนของครูดวย โดยมุงหวังจะใหครู อาจารย ตองปรับปรุง

การเรียนการสอน  โดยใชการเรียนการสอนแบบอื่นๆ  ที่นอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย 

สําหรับการเรียนการสอนโดยทั่ว ๆ ไป จะแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ  ดวยกนั  

สุโขทัยธรรมาธิราช  (2526)  คือ 

1)  การสอนที่ยึดผูสอนเปนศูนยกลาง  คือ  การสอนแบบบรรยายที่ผูสอน

ยืนบรรยายอยูหนาช้ันตลอดเวลา  หรืผูสอนเปนผูถายทอดความรูฝายเดียวนั่นเอง 

2) การสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  คือ  การสอนแบบใหผูเรียนเปน

แกนกลางในการประกอบกิจกรรม สวนผูสอนจะทําหนาที่ประสานงาน  คอยสงเสริมใหผูเรียนรวม

กิจกรรมแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมและทําใหบรรยากาศของการเรียนการสอน

ดําเนินไปดวยดี  สําหรับการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางนี้แบงออกเปน  2  ลักษณะยอย ๆ คอื

การสอนที่ยึดกลุมผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ ใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานกลุม รูจักกลไกของการ

ทํางานรวมกันและการสอนที่ยึดผูเรียนเปนรายบุคคล คือ ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง  

และเปนการสงเสริมความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนดวย 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2534) ไดกลาวถึง

งานสงเสริมการสอนไวในงานบริหารโรงเรียน การบริหารงานวิชาการ ที่ผูบริหารโรงเรียนหรือ

โรงเรียนควรจัดกิจกรรตาง ๆ ที่มีสวนสงเสริมการเรียนการสอน เชน กิจกรรมสงเสริมการอาน  
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การแขงขันตอบปญหา การแสดงละคร ดนตรี กีฬา ตลอดจนเรื่องการสอนซอมเสริมเปนตน ซึ่งงาน

และกิจกรรมดังกลาว  จะชวยสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใหนักเรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะ

ตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

3.3.8 งานประชุมอบรมทางวิชาการ 

ชาญชัย สวัติรังสิมา และ เชิดวิทย ฤทธิประศาสตร (2526) ใหความหมาย

ของการอบรมไววา การอบรม หมายถึง การเพิ่มพูนทางพฤติกรรมในลักษณะสอดคลองกับองคการ

และสภาพทั่วไป ซึ่งจะชวยใหบุคคลมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นและมีความกาวหนาใน

หนาที่การงาน ดังนั้น การประชุมอบรมทางวิชาการจึงเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน

ใหครูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการจัดการประชุมและรูปแบบการประชุมในแตละครั้งขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงค ความเหมาะสม  ลักษณะ และขนาดของหนวยงานหรือโรงเรียน ซึ่งการประชุมอบรม

โดยทั่วไปในโรงเรียนจะมีการประชุมอยางนอย  4  ประเภท  ดั้งนี้ 

1) การประชุมครูทั้งโรงเรียน เปนการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและส่ังการ

หรือมีรายการพิเศษที่โรงเรียนตองทํา ทางโรงเรียนควรจัดเปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง สวนใหญ

จะกําหนดหลังจากผูบริหารโรงเรียนเขาประชุมประจําเดือนที่อําเภอแลว 

2) การประชุมครูผูแทนของแตละช้ันเรียน สําหรับโรงเรียนที่เปดสอน

ช้ันหนึ่ง ๆ หลาย ๆ หอง  เปนการประชุมเพื่อช้ีแจงหรือปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาความเคลื่อนไหวใน

ระยะเวลาสั้น ๆ  ที่ผานไปภายใน  1  สัปดาห  หรือ  1  เดือน  และเพ่ือเตรียมงานในชวงตอไป

ทั้งทางดานปกครอง  วิชาการและกิจกรรม  สวนใหญผูบริหารเปนประธาน 

3) การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ เชน คณะกรรมการควบคุมความประพฤติ 

ของนักเรียน สวัสดิการ กิจกรรมอื่น ๆ สวนใหญผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน 

4) การประชุมครูหัวหนางาน  หรือหัวหนากลุมประสบการณ  เปนการ

ประชุมเพื่อหารือ เชน ปรับแผน ปรับวิธีการดําเนินการ  สวนใหญผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน 

5) การเขารวมประชุมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง  เนื่องในโอกาสตาง ๆ   

สวนรูปแบบของการประชุมหลายรูปแบบ  แตละแบบมีความมุงหมายและ

เหมาะสมกับงานแตกตางกัน ซึ่งผูจัดควรพิจารณาใหตรงกับวัตถุประสงคและความเหมาะสม  

รูปแบบการประชุมโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1) การประชุมสัมมนา เปนการประชุมของบุคคลกลุมหนึ่งเพ่ือศึกษาคนควา

หัวขอใดหัวขอหนึ่ง  ภายใตการนําของผูเช่ียวชาญ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดปญหา  สํารวจ

ปญหาปรึกษาหรือและแกปญหา  มีการแลกเปลี่ยนผลงานระหวางบุคคลในกลุม  และสรุปผลการ

สัมมนา 

ผูนําการสัมมนาจะตองดําเนินการ โดยใชเวลาการสัมมนาทั้งหมดให

เกิดประโยชนรวมกันระหวางบุคคลในกลุมสัมมนาใหมากที่สุด ผูเขารวมสัมมนาจะตองทราบเรื่อง

การสัมมนาลวงหนาและจะตองศึกษาคนความากอน 
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2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเปนการประชุมหรืออบรม โดยเนนให

ผูเขารวมประชุมมีความรู  ความเขาใจและทักษะทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติอยางแทจริง  รูจัก

แกปญหาและปรับปรุงงานใหดีข้ึน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีการ

แกปญหาหรือกําหนดมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง การปฏิบัติประกอบดวยการประชุมยอย การประชุมใหญ

ผูรวมประชุมทั้งหมดจะไดนําเอาความรูประสบการณไปเปนแนวปฏิบัติตอไป 

3) การประชุมอภิปรายรายกลุม  คือ  การที่บุคคลในกลุมจํานวนประมาณ  

6 – 20  คน  มารวมกันพิจารณา อภิปรายในเรื่องหรือหัวขอที่สมาชิกมีความสนใจรวมกัน  เปน

การประชุมนอกแบบเปนกันเอง  ไมมีพิธีที่ตองเตรียมการใหญโตโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจปญหา  

แกปญหาและสรางเกณฑรวมกัน  โดยอาศัยความคิดจากหลาย ๆ คน  แตจะถือวาเปนมติของ

กลุมทั้งหมด 

4) การประชุมแบบอภิปรายชักถาม คือ การอภิปรายหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิ

อภิปรายจบลง  และเปดโอกาสใหผูฟงเขามามีสวนรวมในการอภิปรายอยางอิสระและเปดเผยโดย

การชักถาม  ปรึกษาหารือ  แสดงความคิดเห็น  และใหขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตอคณะผูทรงคุณวุฒิ

และที่ประชุม  การอภิปรายชักถามชวยใหผูฟงไดมีโอกาสเขามีสวนรวมในการอภิปราย  และขจัด

ขอสงสัยที่ไดรับฟงจากผูอภิปรายดวย 

5) การประชุมแบบระดมความคิด  เปนเทคนิคการประชุมที่เนนความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคมากกวาการปฏิบัติโดยใหสมาชิกไดแสดงความคิดตาง ๆ ออกมาใหมากที่สุด

เทาที่จะทําได  โดยไมคํานึงถึงวาแนวคิดนั้นจะนําไปปฏิบัติไดหรือไม 

6) การประชุมบรรยาย เปนการประชุมที่เสนอเนื้อหา ความรู ขาวสาร 

หรือทัศนคติตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคใหผูเขารวมประชุมเขาใจหรือยอมรับขอความหรือเร่ืองราว

ที่ผูบรรยายเสนอให การบรรยายโดยทั่วไปมุงที่จะแจงใหผูฟงไดทราบเรื่องราวตาง ๆ ตามที่

ผูบรรยายตองการ มีการกระตุน ชักชวนและโนมนาวทัศนคติของผูฟงใหเห็นคลอยตาม เชนเดียวกัน

กับการพูดตอหนาชุมชนนั่นเอง การประชุมแบบบรรยายมีลักษณะเปนทางการ แตประหยัดเวลา

และงบประมาณ 

3.3.9 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

ชาลี สะตะ (2549) ไดใหความหมายและกลาวถึงประโยชนของแหลง

เรียนรูไวดังนี้ แหลงเรียนรูหมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ แหลงความรูทางวิยาการและ

ประสบการณที่สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเปนบุคลแหงการเรียนรู แสวงหาความรูตามความ

ตองการการจําเปน แหลงเรียนรูชวยเสริมใหผูเรียนเปนบุคลแหงการเรียนรู แหลงเรียนรูมีความสําคัญ

ตอการเรียนรูคือ เปนแหลงศึกษาตามอัธยาศัย เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนแหลงปลูกฝงนิสัย

รักการอาน การศึกษาคนควา การแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนแหลงสรางเสริมประสบการณใน

ภาคปฏิบัติ เปนแหลงสรางเสริมความรู ความคิด วิทยาการและประสบการณแกนผูเรียน  ประโยชน
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ของการเรียนรูจากแหลงเรียนคือ 1) ใหเวลาในการรวบรวม ขอมูลและการสะทอนความคิด

เก่ียวกับขอมูลซึ่งชวยเสริมสรางการเรียนรูของผูเรียนอยางลึกซึ้ง 2) กระตุนใหเกิดการเรียนรูใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธกับสื่อที่หลากหลาย 3) กระตุนใหมุงเนนลงลึกเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง ซึ่งผลักดันใหผูเรียนแสวงหาขอมูลที่เก่ียวของเพ่ิมมากขึ้นและสรางผลผลิตทีมีคุณภาพสูง 

4) การตกลงทําโครงงานวิจัยสามารถทําใหเกิดการสรางความหมายโดยอาศัยการปฏิบัติงานอยาง

มีสวนรวมกับแหลงขอมูล 5) ชวยเสริมสรางการเรียนรู จนเกิดทักษะในการหาขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

โดยอาศัยการสรางความตระหนักเชิงมโนทัศนเก่ียวกับธรรมชาติและความแตกตางของขอมูล 6) 

เสริมสรางการพัฒนาทักษะการคิด เชน การแกปญหา การใหเหตุผลและการประเมินอยางมีวิจารณญาณ 

โดยอาศัยการวิจัยและการควบคุมขอมูล 7) ชวยใหการรวบรวมขอมูลเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง 

กระตุนใหเกิดการสรางองคการความรูอยางตอเนื่อง 8) ชวยปรับเปลี่ยนเจตคติที่ดีตอหองสมุด 

บรรณารักษและการอาน 9) ชวยปรับเปลี่ยนเจตคติของครูและนักเรียนที่มีตอเนื้อหาวิชาและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  10) ชวยเชื่อมโยงการควบคุมขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูลเขากับ

รายวิชาตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการเกิดการเรียนรู  11)  ชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาทักษะ

การใชขอมูลโดยอาศัยการเรียนรูโดยตนเองและการสะทอนความคิด ที่ตรงกันขามกับการสอน

ทักษะที่ครูเปนผูชี้นําซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการเรียนรู 12) ชวยใหมีการสรางความเขาใจสวน

ตัวอยางตื่นตัว โดยใชการสะทอนความคิดและการประเมินตนเอง ดังนั้น ขอมูลที่ใหมามักจะเปนบริบท 

ตนแบบการคิดหรือกรอบความคิด  13)  ชวยอภิปรายยุทธศาสตรการสืบคนอยางเปดเผยจึงเปน

การเพิ่มความคลายคลึงที่จะสามารถถายโอนไปสูสถานการณการแกปญหาในอนาคตได 14) ชวย

เสริมสรางความกระตือรือรนในการเรียนรูและในการสรางภาพบลักษณของตนเองโดยอาศัยการมี

สวนรวมอยางตื่นตัว 15) ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดชวงประสบการณที่ดําเนินอยู  

16) ชวยเพิ่มพูนการเขาถึงแหลงขอมูลและการใชแหลงเรียนรูของนักเรียนโดยเริ่มโยงยุทธศาสตร

การสืบคนเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการ  17)  ชวยพัฒนาทักษะการวิจัยและความ

เชื่อมั่นในตนเองในการสืบคนขอมูลโดยบูรณาการทักษะการใชหองสมุดเขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 

18) ชวยเพิ่มสัมฤทธิ์ผลดานวิชาการในเนื้อหาวิชา เจตคติและการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยอาศัย

แหลงเรียนรูที่หลากหลายอยางไรก็ตามแหลงเรียนรูที่โรงเรียนสามารถใชประกอบการเรียนนั้น มี 

3 ประเภทคือ 1) แหลงเรียนรูที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เปนประสบการณที่ผูเรียนสามารถสราง

องคความรูจากสภาพจริง ไดแก อุทยานแหงชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา ทะเล แมน้ํา ลําคลอง 

ปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน ฝนดาวตก น้ําทวม แผนดินไหว เหตุการณธรณีพิบัติ 

(คลื่นยักษสึนามิ) เปนตน 2) แหลงการเรียนรูที่จัดหรือสรางข้ึน มีทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

เพ่ือเปนแหลงศึกษาหาความรูไดสะดวกและรวดเร็ว เชน แหลงการเรียนรูในสถานศึกษา ไดแก

หองสมุด หองศูนยวิชาการ หองปฏิบัติการตางๆ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร 

สวนสุขภาพ สวนธรรมศึกษา สนามกีฬา สวนปาในโรงเรียนเปนตน สวนแหลงเรียนรูภายนอก

โรงเรียน ไดแก ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ สถาบันวิจัย สถานประกอบการ แหลงวิทยาการ แหลง
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บริการ สวนสาธารณะ สวนสัตว หอศิลป หอสมุดประชาชน เรือหองสมุด รถหองสมุดเคลื่อนที่ 

ศูนยกีฬา ศูนยการคา เครือขายสารสนเทศ เปนตน  3)  แหลงการเรียนรูซึ่งเปนทรัพยากรบุคคล

ไดแก ครู ผูปกครองนักเรียน บุคคลที่มีความรู และมีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ซึ่งถือวาเปน

ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน บุคคลที่เปนภูมิปญญาทางภาษา เพลงพ้ืนบาน พิธีกรรมตางๆ ศิลปน

แหงชาติ บุคคลตัวอยาง บุคคลทางการเมือง การปกครอง เปนตน แหลงการเรียนรูทุกประเภท

ลวนเปนสวนเติมเต็มใหกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ครูผูสอนและ

ผูเก่ียวของทุกฝายควรใหความสําคัญและสนับสนุนทั้งการมีสวนรวมและการลงมือปฏิบัติจริงทั้งนี้

เพ่ือใหกระบวนการการเรียนการสอนนั้นเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนอยางแทจริง อยางไรก็ตาม

ในการจัดการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถศึกษาหาความรูจากแหลงความรูที่มีอยูหลากหลาย 

ดังนี้คือ 1) จัดการเรียนรูโดยอาศัยแหลงเรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบานที่มีความรู 

ความสามารถ มีประสบการณและประสบผลสําเร็จในการงานอาชีพที่มีอยูในชุมชน ทองถ่ิน ผูนําชุมชน  

2) จัดการเรียนรูโดยอาศัยแหลงวิทยากร ไดแก สถาบัน องคกร หนวยงาน หองสมุด ศูนยวิชาการ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งใหบริการความรูในเรื่องตางๆ ที่มีอยูในชุมชนทองถ่ิน  4) จัดการเรียนรู

โดยใชแหลงเรียนรูที่เปนทรัพยากรธรรมชาติแวดลอม เชน อุทยานแหงชาติ สวนสัตว พิพิธภัณฑ  

5) จัดการเรียนรูโดยใชส่ือพิมพตางๆ เชน  แผนพับ วารสาร หนังสืออางอิง หนังสือพิมพ เปนตน  

6) จัดการเรียนรูโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ท วีดีรอม วีซีดี วีดีทัศน คอมพิวเตอร

ชวยสอน (CAI) เปนตน อนึ่งดานการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียนควรดําเนินการดังนี้ 1)  สํารวจ

แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นใน

เขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง  2)  จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูกับ

ครู สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถานศึกษาอ่ืนที่จัดในการจัดการศึกษา

ในบริเวณใกลเคียง 3) โรงเรียนควรจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู

และประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันทาง

สังคมอื่นที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้งสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 4) สงเสริม สนับสนุน

ใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน  

ดังนั้น การพัฒนาแหลงเรียนรูจึงเปนการพัฒนาสถานที่ที่จะสงเสริมสนับสนุน

การเรียนรู เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดตั้งและพัฒนา การประสานความรวมมือ 

การสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการพัฒนากระบวนการ

เรียนรูของนักเรียน 

3.3.10 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา กําหนดให

สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่ขับเคลื่อนให

สถานศึกษาสามารถพัฒนาใหกาวหนาอยางตอเนื่อง บนหลักการมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนา

ภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
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และตอเนื่อง อันนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหชุมชน สังคม

เกิดความมั่นใจวาบุตรหลานทุกคนมีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตาม

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง อยางไรก็ดีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตองเชื่อถือได มีสม่ําเสมอและตอเนื่อง สรางความมั่นใจตอสังคมไดวาสถานศึกษามี

ศักยภาพในการจัดการศึกษา รายงานตอสาธารณชนไดวาผูเรียนทุกคนในสถานศึกษาไดรับการ

เรียนรูหรือไม เพียงใด ใชวิธีการใดในการพัฒนาผูเรียนและทราบไดอยางไรวาผูเรียนทุกคนเกิด

การเรียนรู ตลอดจนตองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบาง เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน สามารถ

บรรลุมาตรฐานตามที่สถานศึกษากําหนด ดังนั้น การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงตอง

ประกันสิ่งที่สถานศึกษาดําเนินการ นอกจากนั้นระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกอบดวยภาระงานสําคัญที่ไมใชส่ิงแปลกใหมแตกลับเปนการจัดการที่สรางความเขมแข็งให

สถานศึกษา โดยสถานศึกษาอาจมีแนวดําเนินการดังนี้  1)  สถานศึกษากําหนดเปาหมายให

ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถและบุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตามมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง 2) กําหนดขอบขายของการประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวย

วิสัยทัศนและภารกิจ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอน กําหนดความกาวหนา

และผลการเรียนรูของผูเรียน แผนการบริหารจัดการ ซึ่งสวนนี้ถือวาเปน ศักยภาพในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 3) กําหนดกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่องซึ่งประกอบดวย การจัดการ

ระบบบริหารและสารสนเทศ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา การกําหนด

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการดําเนินงาน การประเมินคุณภาพการจัดทํารายงานตอสวนที่เก่ียวของ 

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจของผูเก่ียวของการประกันคุณภาพภายในเปนสวนสําคัญในการรักษาคุณภาพ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การประกันคุณภาพประกอบดวย 2 สวนคือ 1) มาตรฐานโรงเรียน 

พัฒนามาจากมาตรฐานการศึกษาซึ่งเปนมาตรฐานแกนกลาง ดัดแปลงใหเหมาะสมกับสภาพของ

แตละโรงเรียน 2) ระบบคุณภาพเปนการจัดการในระบบยอยเพื่อใหเกิดคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดานกระบวนการเพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่มีคุณภาพตรงกับมาตรฐาน ซึ่งระบบคุณภาพนั้น

โรงเรียนตองดําเนินการเปนวงจรประกอบดวย 4 องคประกอบคือ  1) การวางระบบ (plan) โดย

การออกแบบระบบ กําหนดขั้นตอนที่เปนมาตรฐานตลอดกระบวนการนั้นซึ่งเรียกวากระบวนการ

มาตรฐาน ในแตละข้ันตอนของกระบวนการการกําหนดใหมีวิธีการดําเนินงานที่เปนมาตรฐานซึ่ง

เรียกวาวิธีการโดยใน ข้ันตอนสําคัญ ๆ เมื่อดําเนินการไปแลวจะมีการบันทึกและรองรอยการ

ดําเนินการเรียกวาเปนบันทึกมาตรฐานเพื่อใหสามารถตรวจสอบตนเองและใหผูอ่ืนตรวจสอบได 

บันทึกมาตรฐานเหลานี้จะสามารถรวบรวมไวเปนสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นระบบคุณภาพยอย ๆ 

วาตรงกับเกณฑตามตัวบงช้ีตามมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดไวหรือไม 2) การทําตามระบบ (do) 

คือการปฏิบัติตามกระบวนการ วิธีการและจัดทําบันทึกมาตรฐาน 3) การประเมินระบบ (check) 

เปนการประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการ และ 4)  
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การแกไขและปรับปรุง (act) คือการนําผลการประเมินมาแกไขหรือพัฒนางานระบบคุณภาพใหดีย่ิงข้ึน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

ชาลี สะตะ (2549) กลาวไววา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนควรดําเนินการดังนี้ 1) จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรับรองการจัดระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 2) กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่

การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

3) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตาม

เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา  4)  ดําเนินงานพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับพัฒนาอยางตอเนื่อง 5) ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา

และหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6) ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  

7) ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ

ประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

จากเนื้อหาสาระดังกลาว หนวยงานแตละแหงและนักวิชาการแตละคนก็ได

กําหนดขอบขายงาน ไวดังนี้  

กระทรวงศึกษาธิการ (2550) กําหนดขอบขายงานวิชาการประกอบดวย  

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา   การพัฒนากระบวนการเรียนรู   การวัดผล ประเมินผล และการ

เทียบโอนผลการเรียน  วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน   การวางแผนเกี่ยวกับวิชาการ   

งานหองสมุดโรงเรียน งานสรางความสัมพันธกับชุมชน งานจัดครูเขาสอน งานวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

และองคกรอื่น การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของครอบครัว องคกรฯ และสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ 

แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  งานกิจกรรมนักเรียน  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา   การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  และการพัฒนาใหความเห็นการ

พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน

ผลการเรียน  การนิเทศการศึกษา  งานสรางความสัมพันธกับชุมชน การพัฒนาและสงเสริมใหมี

แหลงเรียนรู การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น การ

สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของครอบครัว องคกร ฯ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การแนะแนว  
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย  

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การวางแผนเกี่ยวกับวิชาการ การนิเทศ

การศึกษา  งานบริหารการเรียนการสอน  การพัฒนากระบวนการเรียนรู และการวัดผล ประเมินผล 

และการเทียบโอนผลการเรียน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (2542) งานวิชาการมีขอบขาย

ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล 

และการเทียบโอนผลการเรียน 

งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน   และงานวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

อุทัย บุญประเสริฐ (2540) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน

ผลการเรียน  วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน   และงานกิจกรรมนักเรียน 

กรมสามัญศึกษา (2539) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย  การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน

ผลการเรียน  งานหองสมุดโรงเรียน งานบริหารการเรียนการสอน งานพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ  

และงานใหขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539) งานวิชาการมี

ขอบขายประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผล 

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งาน

บริการการสอน  และการอบรมวิชาการ 

สงัด อุทรานันท (2538) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล

การเรียน  งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน   งานหองสมุดโรงเรียน  และงานสราง

ความสัมพันธกับชุมชน การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู และการบริหารบุคลากรงานวิชาการ 

อําภา บุญชวย (2537) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู   การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผล

การเรียน  และงานหองสมุดโรงเรียน 

สุธีระ ทานตะวณิชย (2534) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน

ผลการเรียน  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
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กิติมา ปรีดีดิลก (2532)  งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย  งานใหขวัญ

และกําลังใจในการทํางานและงานที่ปรึกษาวิชาการ 

เอกชัย  ก่ีสุขพันธ (2527)  งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู   การนิเทศการศึกษา  และการอบรมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย  

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการ

เทียบโอนผลการเรียน  งานบริหารการเรียนการสอน  งานใหขวัญและกําลังใจในการทํางาน  งานจัดครู

เขาสอน งานพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ  การบริหารบุคลากรงานวิชาการ การจัดสอนซอมเสริม    

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น งานกิจกรรมนักเรียน  

การจัดกลุมการเรียน และ การกระจายความรับผิดชอบ 

พนัส หันนาคินทร (2524) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย สวนที่

เก่ียวของกับครู และการจัดการสอน  

รุจิร  ภูสาระ (2545) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย การสงเสริมชุมชน

ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  และงานพฒันาและสงเสริมงานวิชาการ 

Owen R.G. (2001) มีภาระงานวิชาการประกอบดวย การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การวางแผนเกี่ยวกับวิชาการ   

การนิเทศการศึกษา งานสรางความสัมพันธกับชุมชน งานจัดครูเขาสอน การบริหารบุคลากรงาน

วิชาการ งานกิจกรรมนักเรียน การจัดหาทุน   การพัฒนาขอมูลนักเรียน 

Sergiovanni and Other (1980) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวยการ

พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา งานวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน และการวัดผล 

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

Faber and Shearon (1970) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน

ผลการเรียน การนิเทศการศึกษา การสงเสริมครูประจําการ และการตั้งปรัชญาการศึกษาและการตั้ง

วัตถุประสงคการบริหาร 

Miller (1965) งานวิชาการมีขอบขายประกอบดวย การวางแผนเกี่ยวกับ

วิชาการ งานพัฒนาการสอนกลุมตางๆ งานบริการการสอน และงานการปฏิบัติงานตามโปรแกรม 

จากรายละเอียดองคประกอบของขอบขายงานวิชาการดังกลาว  แสดงใหเห็นไดตาม

รายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้  
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ตารางที่  1  ตารางสังเคราะหขอบขายงานวิชาการ  

                     หนวยงาน/

บุคคล 
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การพฒันาหลกัสตูรของ

สถานศึกษา 
/ /  / / / / / / /  / / /   / /  

การพฒันากระบวนการเรียนรู / / / / / / / / / /  / / /  /  /  

การวัดผล ประเมินผล และการ

เทียบโอนผลการเรยีน 
/ / / / / / / / / /   /   / / /  

วัสดุประกอบหลกัสูตรและสื่อการ

เรียนการสอน 
/   / /  / /        /    

การวางแผนเกี่ยวกบัวิชาการ /                   

งานหองสมุดโรงเรียน /     /  / /           

การนิเทศการศึกษา  / /         /    /  /  

งานบริหารการเรียนการสอน   /   /       /       

งานใหขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน 
     /     /  /       

งานสรางความสัมพันธกบัชุมชน / /      /        /    

งานจัดครูเขาสอน /            /   /    

งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศกึษา 
/ / / /                

การสงเสริมชุมชนใหมีความ

เขมแข็งทางวิชาการ 
         /          

งานพฒันาและสงเสริมงานวิชาการ      /       /       

งานพฒันาการสอนกลุมตาง  ๆ                   / 

งานบรกิารการสอน       /            / 

การบริหารบุคลากรงานวิชาการ        /     /   /    

การจัดสอนซอมเสริม             /       

การสงเสริมครูประจาํการ                  /  

การตั้งปรัชญาการศึกษาและการตั้ง

วัตถุประสงคการบรหิาร 

                 /  

การพฒันาขอมูลนักเรียน                /    

การจัดหาทุน                /    
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ตารางที่  1  ตารางสังเคราะหขอบขายงานวิชาการ (ตอ) 

                     หนวยงาน/

บุคคล 
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การประสานความรวมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องคกรอืน่ 

/ /           /       

การสงเสริมและสนบัสนนุงาน

วิชาการของครอบครัว องคกร ฯ

และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

/ /                  

การจัดทาํระเบียบและแนวปฏิบตัิ

เกี่ยวกับงานวิชาการของ

สถานศึกษา 

/                   

การคดัเลือกหนังสอื แบบเรียนเพือ่

ใชในสถานศึกษา 
/                   

งานกิจกรรมนกัเรียน /    /        /   /    

การแนะแนว  /                  

การพฒันาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
/ /                  

การพฒันาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 
/ /                  

การพฒันาใหความเห็นการพฒันา

หลักสตูรทองถิน่ 
/                   

การพฒันาและสงเสริมใหมีแหลง

เรียนรู 
 /  /    /            

การอบรมวิชาการ       /     /        

งานท่ีปรกึษาวิชาการ           /         

การกระจายความรับผิดชอบ             /       

การจัดกลุมการเรียน             /       

งานการปฏิบัติงานตามโปรแกรม                   / 

  

จากตารางที่ 1  แสดงใหเห็นถึง ขอบขายงานวิชาการมีถึง 37  ขอบขาย  และเมื่อวิเคราะหดู

ในเนื้อหาของแตละขอบขาย พบวา บางขอบขายของหนวยงานและนักวิชาการ มีความคิดเห็น

เหมือนกันหรือคลายกัน แตบางขอบขายก็มีความคิดเห็นแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเกิดจากความเชื่อใน

ปรัชญาที่เช่ือแตกตางกันนั่นเอง แตเมื่อเราไดศึกษาในรายละเอียดองคประกอบของแตละขอบขาย 
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พบวา ในรายละเอียดองคประกอบของขอบขายเหลานั้นมีความเหมือนกันอยูหลายองคประกอบ 

หากมีการจัดหมวดหมูองคประกอบที่มีเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมที่ตองปฏิบัติคลายกันก็จะไมเกิด

ความสับสนและจะสงผลตอการจัดขอบขายของงานวิชาการในโรงเรียน สะดวกตอการนําไปใชใน

การปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย จึงสังเคราะหขอบขายจัดกลุมขอบขายของ

งานวิชาการใหมไดขอบขาย 25 ขอบขาย 122 องคประกอบยอยของขอบขาย ดังรายละเอียดของ

ขอบขายและองคประกอบยอย  ดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), (กระทรวงศึกษาธกิาร, 

2546), (พรบ.การศึกษาแหงชาติ, 2542), (อุทัย บุญประเสริฐ,2540), (กรมสามัญศึกษา, 

2539), (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2539), (สงัด อุทรานันท, 2538), 

(อําภา บุญชวย,2537), (สุธีระ ทานตะวณิชย, 2524), (เอกชัย ก่ี สุขพันธ, 2527), 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526), (Sergiovanni and Other, 1980), (Faber and  Shearon, 

1970)  เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย  7 หมวดงานคือ 

1.1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลาง

ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน 

และทองถ่ิน 

1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสภาพสถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน  

ภารกิจ  เปาหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.3 จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา

สาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 
1.4 นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตร

ใหเหมาะสม 

1.5 นิเทศเพื่อการพัฒนาการใชหลักสูตรภายในสถานศึกษา 

1.6 ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 

1.7 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546), (พรบ.การศึกษาแหงชาติ, 2542), (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2546), (อุทัย บุญประเสริฐ, 

2540), (กรมสามัญศึกษา, 2539), (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2539), 

(สงัด อุทรานันท, 2538), (อําภา บุญชวย, 2537), (สุธีระ ทานตะวณิชย, 2524), (เอกชัย 

กี่สุขพันธ, 2527), (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526), (Owen, 2004), (Faber and  

Shearon, 1970) เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย 7  

หมวดงานคือ 
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2.1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 
2.2 ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 

การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริง และการ

ปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตาง ๆ ใหสมดุลกัน 

ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม 

ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดกระบวนการเรียนรู และ

การนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย ผูปกครอง  ชุมชน ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียน

การสอนตามความเหมาะสม 

2.3 ใชการแนะแนวเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู 

2.4 จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศ

ที่รวมมือมีชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนรวมกัน หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

2.5 ใหผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เขามามีสวนรวมในการจัด

กระบวนการเรียนรู 

2.6 สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย

และตอเนื่อง 

2.7 จัดหองสมุด 

3. การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), (พรบ.การศึกษาแหงชาติ,2542), (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540), 

(กรมสามัญศึกษา, 2539), (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2539), 

(สง ัด  อุทรานันท, 2538), (อําภา บุญชวย, 2537), (สุธีระ ทานตะวณิชย, 2524),  

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526), (Sergiovanni and Other, 1980), (Faber and  

Shearon, 1970)  เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย  6  

หมวดงาน คือ 

3.1 กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตัเิก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

3.2 จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบยีบการวดัผล และประเมนิผล 

ของสถานศึกษา 

3.3 สงเสริมใหครูดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมิน

ตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติ และผลงาน 

3.4 จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจาก

สถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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3.5 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

3.6 จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน

เพ่ือใชในการอางอิง ตรวจสอบ และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

4. วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), (พรบ.การศึกษาแหงชาติ, 2542), (สํานักงานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแหงชาติ, 2539), (สงัด อุทรานันท, 2538), (Sergiovanni and Other, 1980)    

เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย  3  หมวดงานคือ 

4.1 งานเครื่องมือหรืออุปกรณ (hardware) บางทีเรียกสื่อประเภทหนัก ไดแก 

เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายสไลด เครื่องเลนจานเสียง วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ 

4.2 งานวัสดุ (software) บางทีเรียกสื ่อประเภทเบา ไดแก ฟลม ภาพยนตร 

มวนเทปประกอบเสียง รายการวิทยุ หนังสือเรียน ของจริง หุนจําลอง แผนที่ แผนภูมิ ลูกโลก 

รูปภาพ ปายนิเทศ ฯลฯ เปนตน 
4.3 งานเทคนิคหรือวิธีการ (technique or method) ไดแก เทคนิคในการเลียนแบบ 

การแสดง การละเลน ละครหุน การสาธิตกรรมวิธี การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ เปนตน 

5. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 

2546), (Owen, 2004), (Miller, 1965) เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขาย

องคประกอบยอย 15 หมวดงานคือ 
5.1 จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถิ่น ใหทองถิ่น

พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในสวนที่เก่ียวของกับทองถ่ินตามความเหมาะสม 

5.2 จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหสอดคลองกับความสนใจ

และสภาพชีวิตจริงของผูเรียน และใหโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม 

5.3 จัดการเรียนการสอน ใหมีความสัมพันธเช่ือมโยงหรือบูรณาการ ทั้งภายในกลุม

ประสบการณและระหวางกลุมประสบการณใหมากที่สุด 

5.4 จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล

และสรางสรรค และกระบวนการกลุม 

5.5 จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงมากที่สุด และเนนใหเกิดความคิด

รวบยอด ในกลุมประสบการณตาง ๆ 
5.6 จัดใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

5.7 ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในการจัดการ

เรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

5.8 การเสริมสรางคานิยมที่ระบุไวในจุดหมาย ตองปลูกฝงคานิยมที่เปนพื้นฐาน เชน 

ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน รับผิดชอบ ฯลฯ ควบคูไปดวย 
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5.9 จัดสภาพแวดลอมและสรางสรรคบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและปฏิบัติจริง

ของผูเรียน 

5.10 การจัดทําระเบียนและแนวปฏิบัติงานวิชาการ 

5.11 การจัดทําขอมูลนักเรียน 

5.12 การกําหนดกรอบนโยบาย 

5.13 การจัดทําแผนงานวิชาการ 

5.14 การติดตามและประเมินผลงานวิชาการ 

5.15 การปฏิบัติงานตามโปรแกรม โดยการจัดทําแผนการเรียนรู 

6. การนิเทศการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), (ปรียาพร วงศ อนุตรโรจน, 2546), 

(กิติมา ปรีดีดิลก, 2532), (พรบ.การศึกษาแหงชาติ, 2542), (เอกชัย ก่ีสุขพันธ, 2527), 

(Owen, 2004) และ (Faber and Shearon, 1970) เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดาน

นี้ มีขอบขายองคประกอบยอย 5 หมวดงานคือ 

6.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

6.2 ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และ

เหมาะสมกับสถานศึกษา 

6.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

6.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ

นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

6.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

7. งานบริหารการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526), (กรมสามัญศึกษา, 

2539), (กิติมา ปรีดีดล, 2532), (พรบ.การศึกษาแหงชาติ, 2542) และ (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 

2546) เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย 12 หมวดงาน

คือ 

7.1  งานใหขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

7.2 การจัดกลุมการเรียนโดยกําหนดวิชาบังคับและวิชาเลือกตามโครงสรางหลักสูตร 
7.3  งานบริหารการสอน โดยการจัดบุคลากรดูแลและอํานวยความสะดวกในการนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานวิชาการ 
7.4  การจัดทําแผนการสอนของครู 

7.5  การสงเสริมครูใหทําผลงานวิชาการ 

7.6  การสรางบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

7.7   สงเสริมการสอนและพัฒนาการสอนกลุมตางๆ 

7.8   การมอบหมายความรับผิดชอบแกบุคลากร 
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7.9  การวางแผนบุคลากรงานวิชาการ 

7.10 งานที่ปรึกษาวิชาการ 

7.11  การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 

7.12 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  
8. งานสรางความสัมพันธกับชุมชนทางวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546), (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2539), (สงัด อุทรานันท, 2538),  

(Owen, 2004)  เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย  5  

หมวดงานคือ 

8.1 การสํารวจทรัพยากรและแหลงวิชาการในทองถ่ิน นาํมาประกอบการเรียนการสอน 

8.2   การนําทรัพยากรทองถ่ินมาสอนทางวิชาชพีใหแกนักเรียน 

8.3  การพานักเรียนไปศึกษาแหลงวิชาการและทรัพยากรนั้นๆ 

8.4  การเชิญวิทยากรในทองถ่ินมาใหความรูแกนักเรียน 

8.5 การรวมมือทางวิชาการโดยแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวาง

โรงเรียนกับโรงเรียน และโรงเรียนกับแหลงอ่ืนๆ  

9. งานจัดครูเขาสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), (กรมสามัญศึกษา, 2539), 

(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2539), (เอกชัย  ก่ีสุขพันธ, 2538), (อําภา 

บุญชวย, 2527), (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526), (Owen, 2004) เมื่อสังเคราะห

องคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย  6  หมวดงานคือ 

9.1  สํารวจความพรอมของโรงเรียนกอนเปดเรยีน 

9.2    กําหนดคุณสมบัติของผูสอนรายวิชาในแผนการเรียน 

9.3   จัดตามความถนัดของคร ู

9.4   การแกปญหาการขาดแคลนครู 

9.5   การจัดหาบุคลากรภายนอกมาชวยสอนในโรงเรียน 

9.6   จัดครูแทนเมือ่ครูไมมาทําการสอน 

10. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546), (พรบ.การศึกษาแหงชาติ, 2542), (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2546) เมื่อสังเคราะห

องคประกอบยอยของงานดานนี้   มีขอบขายองคประกอบยอย 3 หมวดงานคือ 

10.1   ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงาน

วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 

10.2  สงเสริมใหครู ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 
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10.3 ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพร

ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น 

11.  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), (รุจิร ภูสาระ, 

2545)   เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย 4 หมวดงานคอื 

11.1 การศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 

11.2 จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพ่ือการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน 

11.3 การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง

วิชาการของสถานศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา 
11.4 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน ทองถ่ิน 

12.  งานพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ (กรมสามัญศึกษา, 2539), (รุจิร ภูสาระ, 2545) 

เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย 4 หมวดงานคือ 

12.1  การใหรางวัลชมเชยแกผูที่มีพฤติกรรมดีเดน หรือเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

ไปในทางทีด่ีข้ึน 

12.2  กําหนดนโยบายการใหการบานนักเรียนใหชัดเจนวาควรทําหรือไม ถาจัดทํา

ควรจัดในรูปแบบใดที่จะทําใหนักเรียนรักในการศึกษาคนความากกวาจะเปนภาระทั้งของนักเรียน

และผูปกครอง 

12.3  จัดกิจกรรมสงเสริมในดานคุณธรรม จริยธรรม นอกเหนือจากกิจกรรมที่

ครูจัดในชั้นเรียน 

12.4  จัดสรางเครือขายวิชาการภายในสถานศึกษา โดยอาจใชระบบทางเทคโนโลยี

เขามาใหเด็กไดรูจักใช 

13.  การจัดสอนซอมเสริม (กรมสามัญศึกษา, 2539) มีองคประกอบยอยของงานดานนี้   

5 หมวดงานคือ 
13.1    การสํารวจขอบกพรองในการเรียนรายวิชาที่ครูสอน 

13.2   รวบรวมนักเรียนที่ตองเรียนซอมเสริม และแบงออกเปนรายวิชาการ 

13.3  วางแผนกําหนดหองเรียน เวลาเรียน และผูสอน 

13.4  ดําเนินการสอนซอมเสริมตามที่กําหนดไว จนนักเรียนมีความรูความสามารถ

ผานจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว 

13.5  ประเมนิผลการสอนโดยการสังเกต การทดสอบขอเขียนจากผลงานที่มอบหมาย  
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14.  การสงเสริมครูประจําการ (Faber and Shearon, 1970) มีองคประกอบยอยของ

งานดานนี้ 4 หมวดงาน คือ 
14.1  การพัฒนาโดยสื่อทางไกล 

14.2   การพัฒนาเปนรายบุคคล 

14.3    การพัฒนาเปนกลุม 

15. การตั้งปรัชญาการศึกษาและการตั้งวัตถุประสงคการบริหาร (Faber and Shearon, 

1970) มีองคประกอบยอยของงานดานนี้ 3 หมวดงาน  คือ 
15.1  การตั้งเปาหมายการศึกษา 
15.2   การตรวจสอบความสอดคลองระหวางเปาหมายการศึกษา และพฤติกรรม

การเรียนการสอน 

15.3   การพัฒนาปรัชญาการศึกษา 

16. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550),  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 

2526) เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย 2 หมวดงาน

คือ 

16.1 ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ 

เอกชน และองคกรปกครองทองถ่ิน ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณ

ใกลเคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา 

16.2 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้งภายใน 

ประเทศและตางประเทศ 
17.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546)  เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย  3  หมวดงาน

คือ 
17.1  สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการในการไดรับ

การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด

การศึกษา 

17.2  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใน

การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

17.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ัดการศึกษา  
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18. งานกิจกรรมนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2526), (พนัส  หันนาคินทร, 2524), (Owen, 2004) เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงาน

ดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย 2 หมวดงานคือ 
18.1   การจัดกิจกรรมที่จัดในหลักสูตร 

18.2   การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 

19. การแนะแนวการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), (Owen, 2004) เมื่อ

สังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย 2 หมวดงานคือ 

19.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดย

เช่ือมโยงกับระบบดูแลชวยนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

19.2  ดําเนนิการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศกึษา 

19.3   ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา

ในสถานศึกษา 

19.4 ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการ

แนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

20. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  องคประกอบยอย  

7 งาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอย

ของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย 7 หมวดงานคือ 

20.1  จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

20.2 กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา และตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

20.2 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

20.3  ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

20.4  ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และหนวยงานอื่นในการปรับปรุง และ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
20.5  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

20.6 ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ

การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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21. งานการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขาย

องคประกอบยอย  5  หมวดงานคือ 

21.1  ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน

การสอน และการบริหารงานวิชาการ 

21.2   สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

21.3 จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา

งานดานวิชาการ 

21.4 ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชส่ือ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น 

21.5 การประเมินผลการพฒันาการใชส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

22.  การพัฒนาใหความเห็นการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550), 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) เมื ่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขาย

องคประกอบยอย  3  หมวดงาน 

22.1   การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

22.2   การพัฒนาหลกัสูตรทองถ่ิน 

22.3   เสนอคณะกรรมการสถานศกึษาและหนวยงานที่เก่ียวของ 

23.  งานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 

(พรบ.การศึกษาแหงชาติ, 2542), (สงัด อุทรานันท, 2538) เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอย

ของงานดานนี้ มีองคประกอบยอย  4  หมวดงานคือ 

23.1 สํารวจแหลงเรียนรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศกึษา 

ชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง 

23.2  จัดเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 

23.3  จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสาน

ความรวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

ในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 

23.4  สงเสริม สนับสนุนใหครู ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการ

จัดกระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน  

24. งานการอบรมทางวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2539) , 

(เอกชัย กี ่สุขพันธ, 2527) เมื ่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี ้ มีขอบขาย

องคประกอบยอย  6  หมวดงานคือ 
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24.1  ศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการเพื่อวางแผนกาํหนดเรื่องที่จะ

จัดประชุม อบรม หรือกําหนดวิธีการพฒันาครูใหเหมาะสม 

24.2 จัดใหมีการประชุม อบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับปญหาของงานวิชาการในโรงเรียน 

โดยครูผูมีความรูความสามารถ หรือวิทยากรภายนอก 

24.3 สนับสนุนใหครูเขารวมประชุมอบรมทางวิทยาการที่สถาบันหรือหนวยงานอื่น 

24.4   การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณที่จําเปนตอการประชุมอบรมและ

อํานวยความสะดวกตอการดําเนินงานทุกครั้ง 

24.5  ประเมินผลการประชุมอบรมทุกครั้งและนําผลที่ไดมาปรับปรุงการเรียน

การสอนและการประชุมตอไป 
24.6    จัดใหมีการรายงานการประชุมอบรม หรือสัมมนาที่เก่ียวของกับงานวิชาการทุกครั้ง 

25.  การจัดกลุมการเรียน  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526), (รุจิร  ภูสาระ, 2545) 

เมื่อสังเคราะหองคประกอบยอยของงานดานนี้ มีขอบขายองคประกอบยอย  3  หมวดงานคือ 

25.1  จัดกลุมผูเรียนเปนชั้น วิธีจัดกลุมแบบนี้เปนการจัดกลุมอายุของนักเรียน

เปนจุดเริ่มตน แลวใหผูเรียนเลื่อนชั้นปละ 1 ช้ัน (ถาไมมีการสอบตก) 

25.2 จัดกลุมผูเรียนตามความสามารถ วิธีการจัดการแบบนี้คํานึงถึงอายุของผูเรียน 

แตคํานึงถึงความสามารถที่ผูเรียนมีอยูใกลเคียงกันใหอยูในกลุมเดียวกัน 

25.3  จัดกลุมผูเรียนตามความสนใจ เปนการจัดกลุมผูเรียนที่สนใจวิชาใดก็อาจ

รวมกลุมกันใหโรงเรียนจัดประสบการเรียนให  

 

3.4   สภาพการดําเนินงานวิชาการ 

จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาจาก

เอกสารและงานวิจัยของ 

ชาลี สะตะ (2549), พิธาน พ้ืนทอง (2548), สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ (2546), อภินันท นาเลาห (2545), วิโรจน  จันทสิงห (2542), 

คะนึงพร  ภูมิศักดิ์ (2539), เพียงพิษ  พฤษะวัน (2538) และสุภัทรา สัจจา (2535) พบวา 

การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษามีการดําเนินการตามขอบขายงานวิชาการทั้งใน

ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย แตก็ถือวาโรงเรียนประถมศึกษาไดปฏิบัติงานตาม

ภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังผูวิจัยไดสังเคราะหการดําเนินงานวิชาการที่ผานมา

ในชวงระหวางปพ.ศ. 2538-2549 ไดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่  2  ตารางสังเคราะหขอบขายงานวิชาการที่โรงเรียนประถมศึกษาดําเนนิการ 

 

                          หนวยงาน/บุคคล 

 

 

ขอบขายที่ดําเนินการ 

ช
าล
ี ส
ะ
ต
ะ
 (

2
5
4
9
)
 

พิ
ธ
าน

 พื้
น
ท
อ
ง
 (

2
5
4
8
 

ส
ป
ช
. 
(2

5
4
6
) 

อ
ภ
ิน
ัน
ท
 น
าเ
ล
าห
 (

2
5
4
5
)
 

ว
ิโร
จ
น
  
จ
ัน
ท
ส
ิง
ห
 (

2
5
4
2
)
 

ค
ะ
น
ึง
พ
ร
  
ภ
ูมิ
ศ
ัก
ด
ิ์ (

2
5
3
9
)
 

เพี
ย
ง
พิ
ษ

  
พ
ฤ
ษ
ะ
ว
ัน

 (
2
5
3
8
) 

ส
ุภ
ัท
ร
า 
ส
ัจ
จ
า 

(
2
5
3
5
)
 

ร
ว
ม
ค
ว
าม
ถ
ี่ 

การพัฒนาหลักสูตร / / / / / / / / 8 

การเรียนการสอน / / / / / / / / 8 

การวัดผล ประเมินผล  / / /  / / / / 7 

วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน / / / / / /   6 

การวางแผนเกี่ยวกับวิชาการ       /  1 

งานหองสมุดโรงเรียน      /  / 2 

การนิเทศการศึกษา  / /   /  / 4 

การวิจัยทางการศึกษา    /    / 2 

งานประชุมและอบรมทางวิชาการ      /   1 

การบริหารเก่ียวกับการเรียนการสอน       /  1 

การพัฒนาบุคลากร    /     1 

การประกันคุณภาพการศึกษา /   /     2 

การพัฒนาแหลงเรียนรู /        1 

 

จากตารางที่ 2 จะเห็นวาสภาพการดําเนินงานทางวิชาการ เมื่อดูผลรวมความถี่ใน

การดําเนินงานตามขอบขายงานวิชาการ สามารถเรียงลําดับการดําเนินงานจากความถี่มากไปนอย

ใน 5 ลําดับแรก ไดดังนี้ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วัสดุ

อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา นั่นแสดงใหเห็นวา ในชวงระหวางป

พ.ศ. 2538-2549 มีการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาใน 5 ขอบขายงานดังกลาว

เปนสวนใหญ 
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3.5  ปญหางานวิชาการ 

จากการศึกษาสภาพปญหางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษางานวิจัย

ของชาลี สะตะ (2549), จิราพร  รังคะราช (2548), แสงเดือน มาลีรักษ (2547), นภดล  นพเคราะห 

(2546), อภินันท นาเลาห (2545), ศิริพร  จันทโชติ (2543), สุรชาติ นนทะแสน (2542)  

และสถิต วงศลา (2542, 2535) พบวา ปญหาในการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

มีปญหาทั้งในระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยทํากับกลุมตัวอยาง

โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันทั้งในโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน

ประถมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก หรือโรงเรียนที่มีสังกัดแตกตางกันทั้งของ

รัฐและเอกชน ดังผูวิจัยไดสังเคราะหปญหาในการดําเนินงานวิชาการที่ผานมาในชวงระหวางป

พ.ศ. 2542 - 2549 ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่  3  ตารางสังเคราะหปญหาของงานวิชาการตามขอบขายงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษา 
 

                                                             

หนวยงาน/บุคคล 

 

ปญหางานงานวชิาการ 

ช
าล
ี ส
ะ
ต
ะ
(
2
5
4
9
)
 

จ
ิร
าพ
ร
  
ร
ัง
ค
ะ
ร
าช

(
2
5
4
8
)
 

แ
ส
ง
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ือ
น

 ม
าล
ีร
ัก
ษ
(
2
5
4
7
 

น
ภ
ด
ล
  
น
พ
เค
าร
ะ
ห
(
2
5
4
6
) 

อ
ภ
ิน
ัน
ท
 น
าเ
ล
าห
(
2
5
4
5
)
 

ศ
ิร
ิพ
ร
  
จ
ัน
ท
โช
ต
ิ(
2
5
4
3
)
 

ส
ุร
ช
าต
ิ น
น
ท
ะ
แ
ส
น

(
2
5
4
2
 

ส
ถิ
ต
  
ว
ง
ศ
ล
า(

2
5
4
2
)
 

ร
ว
ม
ค
ว
าม
ถ
ี่ 

การพัฒนาหลักสตูร / / / / /   / 6 

การเรียนการสอน / / / / / /   6 

การวัดผล ประเมินผล  / / /   /   4 

วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน /  / /   / / 5 

การวางแผนเกี่ยวกับวิชาการ    /     1 

งานหองสมุดโรงเรียน   / /    / 3 

การนิเทศการศึกษา    /  /   2 

งานประชุมและอบรมทางวิชาการ   / /     2 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา /        1 

การพัฒนาแหลงเรียนรู /        1 
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 จากตารางที่ 3 เมื่อดูจากผลรวมความถี่ จะเห็นวา ปญหางานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาในชวงระหวางปพ.ศ. 2542 – 2549 จะมีปญหาสวนใหญเกิดกับการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาเปนปญหาที่เกิดกับงานวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน 

และการวัดผลและประเมินผลตามลําดับ 

 

3.6  แนวทางการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน     

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษา

จากเอกสารและงานวิจัยของชาลี สะตะ (2549), พิธาน พ้ืนทอง (2548), แสงเดือน มาลีรักษ

(2547), อภินันท นาเลาห (2545) และคะนึง ภูศักดิ์ (2539) พบวา ผลการวิจัยไดเสนอ

แนวทางหรือขอเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาตามขอบขายงานวิชาการ 

ไดแก แนวทางการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาการเรียนรู  การวัด

และประเมินผล การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ ซึ่งแนวทาง

การพัฒนาตามขอบขายงานวิชาการ ผูวิจัยไดสังเคราะหและสรุปในตารางที่ 4 ดังนี้  
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ตารางที่ 4 ตารางสังเคราะหแนวทางการพัฒนางานวิชาการตามขอบขายงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษา 

                                                                            

  

หนวยงาน/บุคคล 

 

แนวทางการพัฒนางานวิชาการ 

ช
าล
ี ส
ะ
ต
ะ
 (

2
5
4
9
)
 

พิ
ธ
าน

 พื้
น
ท
อ
ง
 (

2
5
4
8
)
 

แ
ส
ง
เด
ือ
น

 ม
าล
ีร
ัก
ษ
 (

2
5
4
7
) 

อ
ภ
ิน
ัน
ท
 น
าเ
ล
าห
 (

2
5
4
5
)
 

ค
ะน
ึง 

 ภ
ูศ
ัก
ด
ิ์ (

2
5
3
9
) 

การพัฒนาบุคลากร 

- ดานหลักสูตร                                                                

- ดานเทคนิคการสอน 

- ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน / / 

/ / 

 

/ 

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

- สพท.ควรเปนเจาภาพในการทําหลักสูตรสถานศึกษา 

- ควรมีการประเมินการใชหลักสูตรทุกป    / / 

/ / 

/ 

การพัฒนาการเรียนรู 

- กิจกรรมการสอนควรเปนแบบบูรณาการ 

- บุคลากรทุกคนควรมีสวนรวมดําเนินการแบบบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาความรู ทักษะและเจตคติในทุกสาระ / / 

/ / 

/ 

การวัดผลและประเมินผล 

- ควรจัดทําตัวบงชี้วัดคุณภาพผูเรียนอยางชัดเจน 

- หนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการประเมินผล

คุณภาพผูเรียนทุกป 

- ควรสงเสริมการประเมินตามสภาพจริง / / 

/ / 

/ 

การพัฒนาแหลงเรียนรู 

- ควรมีหองสมุดหรือมุมสืบคนที่มีหนังสือ สื่ออุปกรณท่ี

พอเพียงตอความตองการของครูและนักเรียน 

- ควรมีการวางแผนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน / / 

  

/ 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ควรมีคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมา

จากทุกฝาย 

- ควรสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจใหบุคลากรทุกฝาย /  

/ / 

 

การวางแผนเกีย่วกับงานวิชาการ 

- ควรสรางความสัมพันธกับชุมชน 

- จัดตารางสอนยืดหยุน   

  

/ 
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จากตารางที่ 4 จากการสังเคราะหผลการวิจัยจะเห็นวา แนวทางการพัฒนางานวิชาการ

จะเปนไปตามขอบขายงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ไดแก การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล สวน

จะพัฒนาดานไหนก็ข้ึนอยูกับนโยบายและบริบทของโรงเรียนนั้นๆ 

 

4. กรอบความคิดเชิงทฤษฎเีพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของในกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือการวิจัย กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการบูรณาการ และกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการพัฒนาวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยขอกําหนดเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  7  กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎีเพ่ือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 

 

5. บริบทชุมชนและบริบทโรงเรียนที่เปนเปาหมายในการวิจัย 

การศึกษาหมูบานและโรงเรียนกรณีศึกษานี้ เปนการศึกษาถึงประวัติความเปนมา สภาพปจจบุนั 

เพ่ือใหเห็นความจริงของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการจัดการศึกษา 

5.1 บริบทชุมชน (หมูบานบึงฉิม ) 

บานบึงฉิม หมูที่ 4  ตําบลบึงเนียม อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  ตั้งเมื่อ

ป พ.ศ. 2339 เดิมขึ้นอยูกับตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ตอมาในป 

พ.ศ. 2529 หมูบานบึงฉิมไดแยกบานมาอยูในเขตการบริหารปกครองขององคการบริหารสวน

ตําบลบึงเนียมจนถึงปจจุบัน สวนที่เรียกกันวา “บานบึงฉิม” นั้น เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณ

ที่ตั้งบานนี้มีหนองน้ําขนาดใหญ ตั้งอยูทางทิศเหนือของหมูบาน และมีฉิมหรือสิม (โบสถ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่จะนําไปใชตามหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัย 
ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ขอบขายงานวิชาการ

องคประกอบยอย 
และปญหาของงาน

วิชาการในเชิงทฤษฎี 

หลักการและแนวคดิเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับวิธี

การบูรณาการ 
ตัวสอดแทรกเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

และเรียนรู 

เปาหมายการพัฒนา

เพ่ือกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและ

เรียนรู 



 80 

ชาวบานก็เลยตั้งช่ือหมูบานวา “บานบึงฉิม” ครอบครัวแรกที่มาตั้งบาน มีคนเลาวา เปนครอบครัว

ที่อพยพมาจากจังหวัดรอยเอ็ด เพราะบริเวณนี้มีบึง และเปนพื้นที่อุดมสมบูรณ มีแมน้ํา (ลําน้ําพอง) 

ไหลผาน นาจะทําการเกษตรไดดี ก็เลยพากันถากถางพื้นที่ปาสรางเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากิน  

ตอมาจึงไดมีครอบครัวอื่น ๆ อพยพตามมาเรื่อย ๆ และมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนครัวเรือนและ

ประชากร โดยสภาพทางกายภาพและนิเวศวิทยา บานบึงฉิมตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอ

เมืองขอนแกน ตามเสนทางถนนระหวางจังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ และอยูหางจากที่วา

การอําเภอเมืองขอนแกนประมาณ 10 กิโลเมตร   มีเนื้อที่ประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร  จํานวน

ครัวเรือน 226 ครัวเรือน  และมีประชากร 1,121 คน  มีไฟฟา  น้ําประปาใช  มีคูสายโทรศัพท

เขาไปในหมูบาน  มีอาณาเขตติดตอคือ ทิศเหนือจรดลําน้ําพอง ทิศตะวันออกจรดลําน้ําพอง สวน

ทิศใตและทิศตะวันตกจรดที่นาซึ่งมีอยูลอมรอบหมูบาน นอกจากนี้หมูบานยังมีลําน้ําพองไหลผาน

สามารถที่จะใชน้ําในการทําการเกษตรได โดยลําน้ําพองจะไหลลงมาจากทางทิศเหนือของหมูบาน

และไหลไปทางทิศตะวันออกลงแมน้ําช้ีที่บานคุยเชือก จังหวัดมหาสารคาม จึงทําใหหมูบานมี

แหลงน้ําและใชที่นาซึ่งเปนดินเหนียวน้ําทวมถึงทํานาปละ 2 ครั้ง คือ นาปและนาปรัง  และมีการ

ทําไรนาสวนผสมดวย ไดแก การปลูกขาว มะมวง  ฝร่ัง  ผักตางๆเชน พริก มะเขือ ถ่ัวฝกยาว 

ผักกาดขาว ใบโหระพา หอม กวางตุงโดยจะมีพอคาแมคาจากหมูบานใกลเคียงมารับซื้อไปขายที่

ตลาดในเมืองขอนแกน  ทําการเกษตรทั้งการทํานาทําสวน ตลอดปควบคูกันไป  จึงทําใหเห็นวา 

ประชาชนเกือบรอยละ 100  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก นอกจากนี้ก็ยังมีประกอบอาชีพ

รับราชการประมาณ 10 คน เชน ตํารวจ ทหาร ครู พยาบาล และอาชีพรับจางในตัวเมืองขอนแกน

แบบเดินทางไปกลับทุกวัน และมีประชาชนบางสวนที่เปนคนหนุมสาวไมเกิน 10 คนที่เดินทางไป

ทํางานที่กรุงเทพฯ  ในดานวัฒนธรรม  สาธารณสุข และการเมืองการปกครองนั้น  มีวัดทาประชุม 

เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม สภาพเดิมของหมูบานประชาชนจะมีความสัมพันธเหมือนสภาพ

สังคมชนบททั่ว ๆ ไป โดยจะมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดใหญปูยา-ตายาย-พอแมและลูกหลาน

อยูรวมกัน แตในปจจุบันจะมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และชาวบานที่ทําการเกษตรตลอดป

ไมคอยมีเวลาพบปะกันมากนัก เวลามีการประชุมจะไมคอยใหความรวมมือเนื่องจากทํางานเหน็ดเหนื่อย 

มาจากการทํานาทําสวนทั้งวัน  ในดานวัฒนธรรมและประเพณีนั้น  บานบึงฉิมยังคงมีการรักษาสืบ

ทอดประเพณีตาง ๆ ที่มีมาแตครั้งอดีตใหดํารงอยูจนถึงปจจุบัน โดยงานบุญประเพณีที่จัดไดแก 

งานบุญขาวจี่  บุญสงกรานต  บุญบั้งไฟ  บุญเขาพรรษา  บุญขาวประดับดิน  บุญขาวสาก  

บุญออกพรรษา บุญกฐิน  ดานอาหารสวนใหญประชาชนจะกินอาหารอีสานเปนหลัก ไดแก  
ขาวเหนียวนึ่ง  ลาบ กอย ออม ปนปลา สมตํา แจวบอง ผักลวกฯลฯ  นอกจากนี้ยัง

ไดกินอาหารอื่น ๆ จากทุกภาคของประเทศที่มีพอคาแมคานําเขามาขาย หรือประชาชนไปซื้อมา

จากตัวเมืองขอนแกน และในบางครั้งอาจไดกินอาหาร 

ฟาดฟูดของประเทศตะวันตกดวย นอกจากนี้ชาวบานยังมีความเชื่อในเรื่องผีปูตา 

ซึ่งดอนปูตา จะอยูทางทิศเหนือของวัดโดยชาวบานจะทําพิธีเล้ียงผีปูตาในเดือน 6 กอนลงนาเพื่อ
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เซน ผีปูตา เปนการตอบแทนพระคุณที่ไดดูแลบานใหอยูเย็นเปนสุข สําหรับขอขะลําตาง ๆ นั้น

ชาวบานบึงฉิม ยังคงยึดถืออยูคือ เวลาที่มีคนตายในหมูบานชาวบานจะไมไปทํางาน และหามเอา

ฟนเขาบานโดยเด็ดขาด เพราะจะเกิดสิ่งไมดี และนอกจากนั้นในวันพระหามไมใหตักขาวในยุงฉาง 

เพราะเชื่อวาอัปมงคล  ดานการสาธารณสุข  หมูบานมีอาสาพัฒนาสาธารณสุขหมูบาน (อ.ส.ม.) 

ที่ทําหนาที่จัดกิจกรรม รณรงค ประชาสัมพันธ/เผยแพร ขอมูลขาวสารกับกับสุขภาพอนามัยและ

การปองกันโรค โดยมีโรคที่พบบอยในหมูบานไดแก ไขเลือดออก  โรคฉี่หนู  นอกจากนี้ อ.ส.ม. 

ยังไดทํากิจกรรมอื่นๆไดแกการเก็บขอมูลสุขภาพเด็กเล็กในหมูบานโดยการชั่งน้ําหนักเด็ก ๆ 3 เดือน 

และทํากิจกรรมพัฒนาหมูบาน/จัดรวมกันในวันสําคัญ  สวนดานการเมืองการปกครอง หมูบานมี 

ผูนําที่เปนทางการในหมูบานไดแก ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และ อบต. ที่ไดรับการ

คัดเลือกเปนตัวแทนจากหมูบาน และผูนําที่ไมเปนทางการ ไดแก พระ ผูนําในการประกอบ

พิธีกรรมตาง ๆ ในหมูบาน นอกจากนี้ก็จะมีหัวหนากลุมตาง ๆ ที่จัดตั้งข้ึนในหมูบาน เชน กลุม

เกษตรกรทํานา กลุมออมทรัพย และกลุมสตรีแมบาน  สวนดานการศึกษามีโรงเรียนที่เปดสอน

ระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาจํานวน 1 โรง คือ โรงเรียนบานบึงฉิม 

จากสภาพบริบทขางตน  กลาวไดวา  หมูบานบึงฉิมเปนหมูบานที่มีลักษณะเปน

สังคมชนบทชาวอีสานทั่วไปที่ตั้งบานเรือนอยูรวมกันเปนกลุมใกลที่ทํากิน  มีวัดคือ วัดทาประชุม

เปนศูนยกลางวัฒนธรรมและงานบุญประเพณีตลอดทุกเดือน อาหารสวนใหญจะเปนอาหารอีสาน 

ไดแก ลาบ กอย ออม ปนปลา สมตํา แจวบอง ผักลวกฯลฯ และในปจจุบันการคมนาคมสะดวกมี

อาหารจากทุกภาคของประเทศเขามาขายจึงทําใหประชาชนมีการบริโภคอาหารจากภาคอื่น หรือ

อาหารฟาดฟูดของประเทศตะวันตกดวย ประชาชนรูจักและพึงพาอาศัยกันเสมือนญาติมิตร  

ประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก โดยใชที่นาเปนที่ทํามาหากิน มีรายไดหลักจากการทํานา

และทําสวน  มีผูนําทั้งที่เปนทางการ  ผูนําไมเปนทางการ และผูนํากลุมอื่นๆซึ่งตางก็ทําหนาที่ของ

ตนดวยความรับผิดชอบทําใหชุมชนอยูรวมกันดวยความสงบ โดยมีประเพณีวัฒนธรรมเปนเครื่อง

ยึดเหนียว จากการที่หมูบานบึงบอนบึงฉิมมีลักษณะเดนในดานการเกษตรและประเพณีวัฒนธรรม

ทําใหสงผลตอการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา นั่นก็คือ ทําใหมีแหลงเรียนรูในชุมชนที่

เกิดจากภูมิปญญาชาวบาน ที่ผูเรียนสามารถที่จะมาศึกษาหาความรูได ซึ่งมีแหลงเรียนรูถึง 14 แหง 

(โรงเรียนบานบึงบอนบึงฉิม, 2550) คือ การทําปุยหมักชีวภาพ การปลูกผัก  การปลูกผลไม  

การปลูกตนไม การเลี้ยงปลาในกระชัง สวนมะมวง  สวนฝรั่ง  การสอนทองสรภัญญะ  หมอพรามณ  

การทําบายศรีสูขวัญ  ดนตรีพ้ืนบาน  ชางยนต  และการสาธารณสุข (อ.ส.ม.) สําหรับโรงเรียน

บานบึงบอนบึงฉิม ตั้งอยูทางทิศใตของหมูบาน นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนดวยเทาได

สะดวกใชเวลามากที่สุดไมเกิน 10 นาที ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่  8  หมูบานบึงฉิม 
 

5.2   บริบทของโรงเรียนบานบึงฉิม  

โรงเรียนบานบึงฉิม  ตั้งอยูหมูที่ 4 บานบึงฉิม ตําบลบึงเนียม  อําเภอเมือง  จังหวดั

ขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งข้ึนเมื่อป  
พ.ศ. 2480 ที่บริเวณวัดเกาบานบึงฉิม ตําบลบึงเนียม อําเภอเมืองขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน มีนักเรียนบานบึงเนียม บานบึงใครนุน บานดอนดู และบานบึงสวางคมาเรียนรวม  

โดยมีนายชลัช เพลาชัย เปนครูใหญ  ในป พ.ศ. 2497 ประชาชนบานบึงเนียมไดสรางโรงเรียน

ถาวรขึ้นทางราชการไดสั่งยุบโรงเรียนบานบึงฉิมโดยใหไปเรียนรวมกับโรงเรียนบานบึงเนียม 

ป พ.ศ. 2498 ประชาชนบานบึงฉิมรวมกันบริจาคทรัพยเพ่ือสรางอาคารถาวร ส้ินคากอสราง 

12,000 บาท และทางราชการใหเฉพาะนักเรียนบานบึงฉิมกลับมาเรียนที่บานบึงฉิมอีกครั้งแต

เปนสาขาโรงเรียนบานบึงเนียม  และในวันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2499 ทางราชการไดยกฐานะ

โรงเรียนบานบึงฉิมเปนเอกเทศ และแตงตั้ง 

นายเกรียงศักดิ์  สุนทรพิส เปนครูใหญ 
ในป พ.ศ. 2522  ไดรับงบประมาณจากทางราชการสรางอาคารเรียนหลังใหมช้ันเดียว  

โดยมีคณะครู ชาวบานหาเงินสมทบเปนเงิน 10,000 บาท สรางเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2522  

และป พ.ศ. 2524 พระอธิการลี อตคตโต  นายศรศักดิ์  แขงขัน  ครูใหญ  นายบุญมี  สุวรรณสิงห 

ผูใหญบาน พรอมดวยผูชวยผูใหญบาน ราษฎรบานบึงฉิม และคณะครู ไดรวมกันหาเงินเพื่อ
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ตอเติมอาคารเรียนหลังเดิมจนแลวเสร็จโดยไมใชงบประมาณของทางราชการ เปนเงินทั้งสิ้น 

50,000 บาท และใน ป พ.ศ. 2540 ไดรับงบประมาณจากทางราชการจํานวน 74,770 บาท และ

ชาวบานสมทบ รวมเปนเงินทั้งส้ิน 124,770 บาท เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 

ป พ.ศ. 2530 ไดรับเงินงบประมาณจากทางราชการ เพ่ือสรางอาคารอเนกประสงค 

และ ป พ.ศ. 2535 คณะครู ภารโรงรวมกันบริจาคเงิน เพ่ือสรางร้ัวรอบโรงเรียน 20 ชองเปนเงิน 

20,000 บาท และป พ.ศ. 2537 สราง 

ร้ัวเพิ่มอีก จํานวน 10 ชองเปนเงิน จํานวน 12,000 บาท  นอกจากนี้ในป พ.ศ. 

2536  ไดรับงบประมาณจํานวน 40,000 บาท  จากทางราชการ เพ่ือกอสรางสวมแบบ สปช.

601/26  จํานวน 1 หลัง 4 ที่  

ป พ.ศ. 2540 พระครูอนันตสารคุณ เจาคณะตําบลหัวนาจระเข   อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน ไดบริจาคเงิน จํานวน 85,000 บาท เพ่ือปรับปรุงอาคารอเนกประสงค และ

คณะกรรมการสถานศึกษามีมติตั้งช่ืออาคารอเนกประสงควา “อาคารอเนกประสงคอนันตสารคุณ

อุปถัมภ” 

ตั้งแตกอตั้งโรงเรียนมาจนถึงปจจุบันโรงเรียนมีผูบริหารโรงเรียนมาแลว 6 คน และ

ปจจุบันคือคนที่ 7 คือ นายสุริยา ธะนะคํามา  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมาตั้งแตวันที่ 

17 กันยายน 2547 

ปจจุบนัที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยูในหมูบานอยูติดกบัถนนในหมูบาน  มีเนื้อที่ 3 ไร 

1 งาน 18 ตารางวา อาคารเรียน 1 หลัง ลักษณะสองชั้นครึ่งตึก จาํนวน 8 หองเรียน จัดเปน

หองเรียน 6 หอง ที่เหลือจัดเปนหองสมดุและหองคอมพิวเตอร มีสนามกีฬาจํานวน 2 สนามคอื 

สนามวอลเลยบอล สนามฟุตบอล  อาคารอเนกประสงค 1 หลัง ถังเก็บน้าํฝน 6 ถัง สวม 1 หลัง 4 ที่ 

ปรัชญาของโรงเรียน มีวา “มีวินัย ใฝคุณธรรม นําประชาธิปไตย ประสานใจชุมชน”   

วิสัยทัศนของโรงเรียน มีวา “มุงมั่นพัฒนานักเรียน ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

มีความรูคูคุณธรรม เปนคนดี คนเกง และมีความสุข พัฒนาโรงเรียนใหนาอยู พัฒนาครูใหเปน

วิชาชีพช้ันสูง ชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษา กาวหนาไปกับเทคโนโลยี และดํารงไวซึ่งความเปนไทย” 

โรงเรียนบานบึงฉิม มีบุคลากรรวมทั้งส้ิน เปนผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 3 คน และ

นักการภารโรง 1 คน แยกเปนเพศชาย 3 คน  หญิง 1 คน มีวุฒิปริญญาโท 1 คน ปริญญาตรี 3 คน  

อายุเฉล่ีย 52 ป  ประสบการณสอนเฉลี่ย 29 ป  มีช่ัวโมงสอนโดยเฉลี่ยคนละ 25  สัปดาห/ช่ัวโมง   

มีการพัฒนาครูเฉล่ียปละ 3 ครั้ง/ป/คน  ผูบริหารและครูทั้งหมดไมไดพักในหมูบานจะเดินทาง

ไปปฏิบัติราชการโดยรถยนตสวนตัวเพราะถนนสามารถเดินทางไดสะดวกตลอดป สวนนักการภารโรง 

มี 1 คน พักอยูในโรงเรียน 

ในปจจุบันโรงเรียนบานบึงฉิม จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา 

มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน จํานวน  51 คน แยกเปนระดับกอนประถมศึกษา จํานวน  17  คน  และ

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 รวมทั้งส้ิน 34 คน ซึ่งนักเรียนทั้งหมดอาศัยอยูในหมูบานบึงฉิม   
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โรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารเปน 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร  งานงบประมาณ

และการเงิน  และงานบริหารทั่วไป ดังภาพที่ 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 9  แสดงโครงสรางการบริหารโรงเรียน 

 

 

สวนแผนผังบริเวณโรงเรียนบานบึงฉิม  แสดงใหเห็นได ดังภาพที่ 10  ดังนี ้

 

 
 

ภาพที่  10   แสดง บริเวณโรงเรียนบานบึงฉิม 

 

ผูบริหารโรงเรียน 

งาน 
งานบุคลากร 

งาน 
วิชาการ 

 

งาน 
การเงินและ

งบประมาณ 

งาน 
บริหารทั่วไป 

 



  บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่มีรูปแบบเนนความเปนศาสตร

เชิงวิพากษ (critical science) นําเสนอผลการวิจัยอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) 

แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร หรือรวมถึงส่ิงอ่ืนๆ ที่ไดรวมกันคิด 

รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ 

และการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับโรงเรียน โดยยึดถือหลัก 7 

ประการตามที่กําหนดไวในบทที่ 2 ดังนี้ 

1. ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสองวงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี

ข้ันตอนการวิจัย 10 ข้ันตอน ยึดถือหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาท

ของนักวิจัย 10 ประการ ตามที่กลาวในบทที่ 2 โดยเฉพาะจรรยาบรรณเกี่ยวกับการแสดงใหทราบ

ถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเร่ิมแรก รวมทั้งขอเสนอแนะ และผลประโยชนใหแกผูรวม

วิจัยทราบ และจรรยาบรรณผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทํางาน แตผูที่ไมประสงคมีสวนรวม

ตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล เพราะเปนจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับสิทธิสวน

บุคคล  

2. ยึดถือรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่เนนความเปนศาสตรเชิงวิพากษ 

การนําเสนอผลการวิจัยอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย 

เอกสาร หรืออ่ืนๆ ถึงส่ิงที่ไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผล

การเปลี่ยนแปลง ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ และผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม

ผูรวมวิจัย และระดับองคการ  

3. ใหความสําคัญกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ที่จะตองทบทวนขึ้นมาอยางมีจุดมุงหมาย 

อยางมีความหมาย และอยางมีประโยชนที่จะทําใหผูวิจัยมีความไวเชิงทฤษฎีตอการนําไปใชอธิบาย

ปรากฏการณหรือการใหคําแนะนําตอผูรวมวิจัย ในลักษณะที่ไมใชเปนการยัดเยียด ไมใหเปนตัวชี้นํา 

หรือไมใหมีอิทธิพลตอการนําไปปฏิบัติของผูรวมวิจัย แตจะตองคํานึงถึงการเปนทางเลือก การ

เปนตัวเสริม 

4. การสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยและผูเก่ียวของวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติ

เปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน สรางกรอบแนวคิดใหผูรวมวิจัยและ

ผูเกี่ยวของไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกในลักษณะสามเสาระหวาง “การวิจัย” 

“ทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ”  หรือ “นักวิจัย” “นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบัติ”  

5. แสดงบทบาทการสงเสริมสนับสนุนการเสริมพลังทางวิชาการ (academic empowerment) 

แกผูรวมวิจัย โดยหากมีการตัดสินใจรวมกันจากผูรวมวิจัย วามีความประสงคที่จะศึกษาหาความรู 
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ความเขาใจ หรือเพ่ิมพูนโลกทัศน เพ่ิมเติม เชน การศึกษาดูงานของบุคคลหรือหนวยงานที่ทํา

ประสบผลสําเร็จ การจัดอบรมสัมมนา การเชิญวิทยากร เปนตน ผูวิจัยจะทําหนาที่สงเสริม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้นใหแกผูรวมวิจัยดวย  

6. ผูวิจัยเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ใหมีการปฏิบัติตามแผนเชิงปฏิบัติการที่กําหนดไว โดยมุงใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

ตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิดการกระทําเพ่ือบรรลุผล” พยายามไมใหความ

ชวยเหลือใดๆ ที่ไดอยางงายๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป  

7. ใหมีการบันทึกผลการดําเนินงานทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย โดยคํานึงถึงหลักการบันทึก  

1) การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ 2) การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายถึงส่ิงที่ปฏิบัติ 

3) การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ และ 4) การพัฒนาตนเอง

จากการรวมในการวิจัย และจัดใหมีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนระยะ ๆ 

ตามหลักการรับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน การวิเคราะหวิพากษและประเมินตนเอง ตลอดจน

เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 

การกําหนดหัวขอเก่ียวกับการดําเนินการวิจัย นอกจากจะยึดถือหลัก 7 ประการดังกลาว

ขางตนแลว ผูวิจัยไดใชกรอบความคิดแสดงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Freeman 

(1998) ซึ่งมี  7 ข้ันตอน ไดแกข้ันตอน what-why-where-who-how-when และ so what มาใชดวย 

ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 อะไร (what)? การกําหนดเปาหมายของการแสวงหาความรู หรือการระบุ

ปญหาวิจัย  ข้ันตอนที่ 2 ทําไม (why)? การระบุเหตุผล  ความจําเปน  และความสําคัญหรือ

ความเปนมาของปญหา ข้ันตอนที่ 3 ที่ไหน (where)? การระบุสถานที่ หรือ พ้ืนที่ที่จะดําเนินการ

วิจัย ข้ันตอนที่ 4 ใคร (who)?  การระบุตัวผูมีสวนรวมในการวิจัย และ บทบาทของผูที่มีสวนรวม  

ข้ันตอนที่ 5 อยางไร (how)?  ข้ันตอนประเภทของขอมูลที่ตองการ วิธีการรวบรวม และวิเคราะห

ขอมูล ข้ันตอนที่ 6 เมื่อไร (when)?  การกําหนดชวงเวลาการดําเนินงานวิจัย ข้ันตอนที่ 7 แลว

อะไร (so what)?  การระบุเหตุผลที่ผลการวิจัยมีความสําคัญ  การกําหนดตัวบุคคลที่ ผลการวิจัย

จะเปนประโยชน บุคคลที่มีความคิดเห็นแตกตางจากนักวิจัย การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ

และขยายผลการวิจัย  โดยกลาวถึงวิธีดําเนินการวิจัยในหัวขอตาง ๆ  ตามลําดับ  

วิธีดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย สถานที่หรือพ้ืนที่ที่ดําเนินการวิจัย  ผูรวมวิจัยและ

บทบาทของผูรวมวิจัย  ข้ันตอนการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การ

วิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

1. สถานที่หรือพื้นที่ที่ดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเรื่อง “การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการใน

โรงเรียนขนาดเล็ก: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” นี้ เปนการวิจัยในระดับโรงเรียน (school 

wide) ที่ดําเนินการโรงเรียนเปาหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ตาม
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คุณลักษณะ 3 ประการคือ ประการที่หนึ่ง เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมไดมาตรฐานดานผูเรียนและ

ไมผานการรับรองมาตรฐานการประเมินภายนอกของ สมศ. ประการที่สอง  เปนโรงเรียนที่มีความ

ประสงคเขารวมพัฒนางานวิชาการดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยผูวิจัยไดสัมภาษณ

ผูบริหาร และรวมประชุมกับคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนชุมชน ในโรงเรียน

เพ่ือสอบถามความประสงคในการรวมวิจัยในครั้งนี้ และประการสุดทาย เปนโรงเรียนที่มีความ

เปนไปไดที่ผูวิจัยจะสามารถเขาไปปฏิบัติงานภาคสนามเปนชวง ๆ ในระยะเวลาติดตอกันใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551(คาบเกี่ยว

ระหวางภาคปลายปการศึกษา 2550 และภาคตนปการศึกษา 2551) โดยพิจารณาในดานการ

คมนาคม ความปลอดภัย การประสานงานติดตอที่รวดเร็ว และการเขาไปเก็บขอมูลในการสังเกต การ

สัมภาษณ และการบันทึกภาพ/เสียงในกิจกรรมที ่ดําเนินการ ผลจากการเลือกสถานที่

ดําเนินการวิจัย คือ โรงเรียนบานบึงฉิม หมูที่ 4บานบึงฉิม ตําบลบึงเนียม อําเภอเมืองขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน 
 

2. ผูรวมวิจัย และบทบาทของผูรวมวิจัย 

2.1 ผูรวมวิจัย เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ จัดทําข้ึนในระดับโรงเรียน 

(schoolwide) ผูวิจัยไดกําหนดผูรวมวิจัย (research participant) โดยยึดเกณฑในการคัดเลือกผู

มีสวนรวมในการวิจัยคือ 1) เปนบุคคล กลุมบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในโรงเรียน และ

นอกโรงเรียนในการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนและรวมปฏิบัติงานกับโรงเรียนบานบึงฉิม และ 

2) สมัครใจเขารวมงานวิจัย รวมทั้งส้ินจํานวน 66 คน จําแนกไดดังนี้  

2.1.1 บุคลากรในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 9 คน 

และผูบริหารโรงเรียนและครู จํานวน 4 คน รวม 13  คน 

2.1.2 บุคลากรภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย ผูปกครองนักเรียน 49 คน  

ผูใหญบานและกํานนัตาํบลบงึฉิม จํานวน 1 คน นายกองคการบริหารสวนตาํบลบึงฉิม จํานวน 1 คน  

ศึกษานิเทศก และนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 คน รวม  53 ราย  

2.2 บทบาทของผูรวมวิจัย โดยผูวิจัยกับผูรวมวิจัยมีบทบาทในลักษณะเปนความรวมมือ

รวมพลัง (collaboration) มีสถานะที่เทาเทียมกันในการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล 

และรวมกันสะทอนผลทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน  

 

3. ขั้นตอนการวิจัย   
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  มี 2 วงจร 10 ขั้นตอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2551(คาบ

เก่ียวระหวางภาคปลายปการศึกษา 2550 และภาคตนปการศึกษา 2551)  โดยแตละข้ันตอนมี

การดําเนินการ ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ (preparation)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่ 

25 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00-14.00 น.  ณ โรงเรียนบานบึงฉิม มีจุดมุงหมายเพื่อการนํา

กรอบความคิดของการวิจัย เสนอแนะและชี้ถึงประโยชนที่ผูรวมวิจัยจะไดรับ และยอมรับสิทธิของ

ผูที่ไมประสงคที่จะรวมวิจัย รวมทั้งสรางความตระหนักในการวิจัยและการปฏิบัติงานควบคูกันไป

ทั้งในตัวบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียน  โดยผูวิจัยเปนผูช้ีแจงตอผูรวมวิจัย  และดําเนินการใน

ข้ันตอนนี้ 4 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนการสรางมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู  ข้ันตอนการสรางความ

ตระหนักและความเขาใจรวมกัน   ข้ันตอนการสรางแผนที่การทํางาน (road map) เพ่ือการวิจัย  และ 

ข้ันตอนการประเมินและสรุปผล โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดดําเนินการวางแผนรวมกันในการเตรียม

บุคลากรเขารวมประชุม ทรัพยากร เครือขาย และอ่ืน ๆ ที่จะใชประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

และใชในการวิจัย จากนั้นไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” 

โดยมีการอภิปราย บรรยาย และซักถามแนวทางการวิจัยเพื่อใหเกิดความกระจางรวมกัน และได

รวมกันจัดทําแผนที่การทํางาน(road map) ตลอดระยะเวลาของปงบประมาณ พ.ศ. 2551ระหวาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 แบงออกเปนสองชวงๆละ 1 ภาคการศึกษา คือภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 และจัดทําเปนเอกสารมอบให

ผูรวมวิจัยทุกคน  

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติในวันที่ 12, 17, 21 

ธันวาคม 2550 ระหวางเวลา 10.00 – 13.00 น.  ณ โรงเรียนบานบึงฉิม  มีจุดมุงหมายเพื่อ

การศึกษาวิเคราะหใหทราบถึงสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวัง สภาพปญหา

อุปสรรคงานวิชาการของโรงเรียนที่เปนภาพรวม การประเมินเพื่อกําหนดประเด็นปญหาท่ีตองการ

ปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา และการจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) สําหรับขั้นตอนนี้มีการ

ดําเนินการ 5 ข้ันตอนคือ  ข้ันตอนวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา ปจจุบัน และสภาพที่คาดหวัง   

ข้ันตอนกําหนดปญหา และทําความเขาใจปญหา  ข้ันตอนประเมินประเด็นปญหาที่ตองการแกไข  

ข้ันตอนการวางแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม และข้ันตอนการประเมินและสรุปผล โดยผูวิจัย

และผูรวมวิจัย ไดรวมกันเตรียมเอกสารที่เก่ียวของกับโรงเรียนตั้งแตอดีต ปจจุบัน และอนาคต  

เตรียมบุคคล  รูปแบบ/โครงรางการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม แนวการจัดกลุมทํางาน  

การแบงงานแบงหนาที่  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและส่ือประกอบการประชุม รวมทั้ง

ปากกา สมุดบันทึกอนุทินที่จะแจกผูรวมวิจัย การจัดเตรียมสถานที่ อาหารวาง อาหารกลางวัน 

และอ่ืนๆ  จากนั้นไดมีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันเวลาที่กําหนดไวในขั้นตอนนี้ขางตน โดย

เร่ิมจากการเลาประวัติความเปนมาของหมูบานบึงฉิมและโรงเรียนบานบึงฉิม โดยผูมีอาวุโสของ

หมูบานและประธานกรรมการสถานศึกษา ผูรวมวิจัยรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นจนเปนที่

พอใจ ผูวิจัยจึงไดนําผลการศึกษาวิเคราะหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนางานวิชาการ

และปญหาของงานวิชาการจากบทที่ 2 เสนอผูรวมวิจัยไดรับทราบ ทั้งที่เปนเอกสาร (documents) 

และการนําเสนอรายงาน (oral presentation)  ตอจากผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันประเมิน เพ่ือ
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กําหนดประเด็นปญหาที่ตองการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา พรอมกําหนดทีมเจาภาพ เพ่ือ

รับผิดชอบประเด็นปญหาละ 1 ทีม ตามที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกําหนดขึ้นโดยไดดําเนินการ

แบงทีมเจาภาพเปนทีมงานโครงการในตอนทายของขั้นตอนนี้ ตอจากนั้นไดรวมกันอภิปรายแนว

การใชหลักการบูรณาการเพื่อการพัฒนางานวิชาการ  โดยใหผูรวมวิจัยไดแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะอยางเต็มที่ และผูวิจัยนําเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการใช “หลักการบูรณาการเพื่อ

การพัฒนางานวิชาการ” (จากบทที่ 2) นําเสนอผูรวมวิจัยได รับทราบ ทั้งที่ เปนเอกสาร 

(documents) และการนําเสนอรายงาน (oral presentation) แลวใหแตละทีม รวมกันอภิปรายเพื่อ

นําไปปรับหรือประยุกตใชกับแนวคิดของแตละทีมตามความเหมาะสม มีการสรุปผลลงใน

แผนกระดาษ   และแตละทีมรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการในประเด็นปญหาที่ไดรับการเลือกไว 

โดยเนนการใชหลักการบูรณาการเพื่อการพัฒนาหรือแกไขปญหา โดยมีการกําหนดสภาพปจจุบัน

ของปญหา สภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้น แนวทางการดําเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อการแกปญหา 

กําหนดการดําเนินกิจกรรมตามชวงเวลาตาง ๆ ทรัพยากรที่จะใช เครื่องมือที่ใชวัดผลการ

เปลี่ยนแปลง แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง และอ่ืนๆสําหรับภาคเรียนที่ 1 หรือการวิจัยวงจรที่ 1 

เสร็จแลวมีการนําเสนอรวมกันวิพากษ ปรับปรุงแกไข และผูวิจัยนํามารวบรวม จัดทําเปนเอกสาร

มอบใหผูรวมวิจัยทุกคนเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป    

สําหรับการแบงทีมงานโครงการ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดมีความเห็นและกําหนดทีมงาน

โครงการออกเปน 3 ทีม คือ ทีมผักบุง (ช้ันอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปที่ 1) ทีมตนหอม (ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 2-3) และทีมผักคะนา (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6) นอกจากนี้ยังมีการกําหนด

ทีมแกนนําอีก 1 ทีม โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยคัดเลือกมาจากตัวแทนทั้ง 3 ทีม รวม 16 คน 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting) โดยแตละทีมที่ รับผิดชอบหรือเปนเจาภาพ นํา

แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมที่จัดทําขึ้นไปปฏิบัติ ในระหวางเดือนธันวาคม 2550 – 

กรกฎาคม 2551 โดยการดําเนินการในขั้นตอนนี้มี  3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติ  ข้ันตอนปฏิบัติกิจกรรม และข้ันตอนการประเมินและสรุปผล โดยแตละทีมไดวางแผนกําหนด

แนวปฏิบัติตามแผนที่จัดทําข้ึนในขั้นตอนที่ 2  และไดรวมกันปฏิบัติ  โดยมีทีมแกนนําประสานงาน

การดําเนินงาน  และใหผูรวมวิจัยแตละคนบันทึกอนุทินสวนตัว (personal journal) เปนราย

สัปดาห ใน 4 ประเด็นดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ  2) การเปลี่ยนแปลง

ในคําอธิบายถึงส่ิงที่ปฏิบัติ 3) การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการของ

กลุม  และ 4) การพัฒนาตนเองหรือส่ิงที่เกิดการเรียนรูจากการรวมในการวิจัย  จากนั้นทีมแกนนํา 

สังเกตผลการดําเนินโครงการตามที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยกําหนดและมอบหมาย  เพ่ือการ

ประเมินผลการปฏิบัติในขั้นตอนที่ 3 นี้ ใหทราบจุดเดน จุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงแกไข มีการพบปะเสวนาเพื่อประเมินผลความกาวหนาผลการดําเนินงาน (formative 

evaluation) และการปรับปรุงแกไข เดือนละครั้ง ในแตละครั้งนําเอาบันทึกอนุทินสวนตัวมารวม
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แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีการบันทึกผลการประเมินผลความกาวหนาและปรับปรุงแกไข

ในแตละครั้งดวย   

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันศุกรที่ 15 

กุมภาพันธ 2551 เวลา10.00 – 13.00 น. โดยมีจุดมุ งหมายเพื ่อประเมินผลที่เกิดขึ ้น 

(summative evaluation) ทั้งผลที่คาดหวังและที่ไมคาดหวัง และการตีความปรากฏการณตาง ๆ  

จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานวา เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงใด  

ไดองคความรูใหม ทฤษฎีใหม หรือเกิดการเรียนรูใหมอะไรบางเกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ 

สําหรับขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล มีข้ันการปฏิบัติ 3 ข้ันตอนคือ  ข้ันตอนการกําหนดรูปแบบและ

วิธีการ ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน และขั้นตอนการประเมินและสรุปผล โดยการวางแผนเพื่อการ

สังเกตผลในขั้นตอนนี้ ทีมผูวิจัยมอบหมายใหทีมแกนนําเปนทีมดําเนินการตามกรอบและทางที่

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยกําหนด ซึ่งทีมแกนนําเปนตัวแทน จํานวน 9 คนแบงเปน 3 ทีมคือ ทีมที่ 1  

ทีมที่ 2 และทีมที่ 3 ซึ่งแตละทีมจะมีตัวแทนจากสถานศึกษา ผูปกครอง/ชุมชน และสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาฯ ดําเนินการสังเกตผล   ซึ่งในการปฏิบัติ (acting) ทีมแกนนําแตละทีมดําเนิน

กิจกรรมการสังเกตผลตามที่ไดวางแผนไว และตามที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมอบหมาย เพ่ือรวมกัน

ประเมินผลที่เกิดขึ้น (summative evaluation)    

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพุธที่ 14 

มีนาคม 2551 เวลา 10.00 – 13.00 น. โดยมีจุดหมายเพื่อสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา

ทั้งหมด ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข สําหรับขั้นตอนที่ 5 การ

สะทอนผล (reflecting)  มีการดําเนินการ 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนการสังเคราะหความรู  ข้ันตอน

การนําเสนอรายงาน และข้ันตอนการประเมินและสรุปผล โดยทีมแกนนําสรุปรายงานผลการสังเกต

ผล เสนอเพื่อขอความเห็น และความพึงพอใจจากผูรวมวิจัย  จากนั้นผูวิจัยนํามาสังเคราะหเขียน

เปนสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาโดยภาพรวม ส่ิงที่ทําสําเร็จ ไมสําเร็จ ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข/

ขอเสนอแนะ และการเรียนรูที่เกิดขึ้น จากนั้นจัดทําเปนเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re- planning) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวัน

อังคารที่ 8 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 – 13.00 น. มีจุดมุงหมายเพื่อถอดบทเรียน ศึกษา

ทบทวนผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานใหม ซึ่งข้ันตอนนี้ มีการดําเนินการ 5 ข้ันตอน

คือ  ข้ันตอนวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา ปจจุบัน และสภาพที่คาดหวัง  ข้ันตอนกําหนดปญหา 

และทําความเขาใจปญหา  ข้ันตอนประเมินประเด็นปญหาที่ตองการแกไข  ข้ันตอนการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมใหม และข้ันตอนการประเมินและสรุปผล โดยผูวิจัยและผูรวม

วิจัยไดรวมกันทบทวนผลการปฏิบัติงานทั้งหมดที่ผานมา และรวมกันวางแผนใหมในกิจกรรมของ

โครงการที่ยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  จากนั้นก็นําสูการปฏิบัติ โดยผูวิจัยและผู

รวมวิจัยทั้งหมดดําเนินกิจกรรมตามที่วางแผนใหมไว เชน รวมกันวิเคราะห วิพากษ ผลการ

ดําเนินงานทั้งกรณีรายประเด็นปญหาและโดยภาพรวม และรวมกันกําหนดประเด็นปญหาเพื่อการ
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ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาในภาคเรียนที่สอง โดยเปนประเด็นปญหาที่ตองการดําเนินงานตอเนื่อง 

และแตละทีมรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการในประเด็นปญหาท่ีเลือก เนนการใชหลักการบูรณาการ

เพ่ือปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา โดยใหมีการกําหนดสภาพปจจุบันของปญหา สภาพที่คาดหวังให

เกิดขึ้น แนวทางการดําเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อการแกปญหา กําหนดการดําเนินกิจกรรมตาม

ชวงเวลาตาง ๆ  ทรัพยากรที่จะใช และอ่ืน ๆ สําหรับภาคเรียนที่สอง เสร็จแลว มีการนําเสนอเพื่อ

รวมกันวิพากษ ปรับปรุงแกไข แลวผูวิจัยนํามารวบรวม จัดทําเปนเอกสารมอบใหผูรวมวิจัยทุกราย   
ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม (re-acting) โดยแตละทีมโครงการนําแผนปฏิบัติการใหม

ที่จัดทําข้ึนไปปฏิบัติ ในระหวางเดือนกรกฎาคม 2551 – กันยายน 2551 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 

นําแผนปฏิบัติการใหมที่จัดทําข้ึนไปปฏิบัติใหบรรลุผล ซึ่งในข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม (re-acting) 

มีการดําเนินการ 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนกําหนดแนวทางปฏิบัติ ข้ันตอนปฏิบัติกิจกรรม และ

ข้ันตอนการประเมินและสรุปผล โดยไดปฏิบัติตามแผนที่จัดทําข้ึนในขั้นตอนที่ 6 และมีการ

ดําเนินงานเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม (re-observing) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 29 

สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 – 13.00 น. เพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้น (summative evaluation) ทั้ง

ผลที่คาดหวังและที่ไมคาดหวัง และการตีความปรากฏการณตางๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานวา ไดองคความรูใหม ทฤษฎีใหม หรือเกิดการเรียนรูใหมอะไรบางเก่ียวกับพัฒนางาน

วิชาการโดยใชหลักการบูรณาการ สําหรับขั้นตอนนี้มีการดําเนินการ 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนการ

กําหนดรูปแบบและวิธีการ ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน และข้ันตอนการประเมินและสรุปผล โดยแต

ทีมงานโครงการจัดประชุม ปรึกษาหารือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการสังเกตผลใหม และ

มอบใหทีมแกนนําจํานวน 9 คน ดําเนินการสังเกตผลตามแนวทางเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 4 การ

สังเกตผล ไดแก รวมกันประเมินผลที่เกิดขึ้น (summative evaluation) ทั้งผลที่คาดหวังและที่ไม

คาดหวัง และรวมกันตีความปรากฏการณตาง ๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานวา ได

องคความรูใหม ทฤษฎีใหม หรือเกิดการเรียนรูใหมอะไรบางเก่ียวกับพัฒนางานวิชาการโดยใช

หลักการบูรณาการ  

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม ( re- reflecting) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันศุกรที่ 

12 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา

ทั้งหมด การเรียนรูที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข แลวผูวิจัยนํามาสังเคราะห

เขียนเปนสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาโดยรวม การเรียนรูที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงแกไข แลวจัดทําเปนเอกสาร  สําหรับขั้นตอนนี้ มีการดําเนินการ 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอน

การสังเคราะหความรู ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน และขั้นตอนการประเมินและสรุปผล โดยการ

รวมกันสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด  การเรียนรูที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงแกไข โดยทีมแกนนําเปนผูนําเสนอ  ส่ิงที่ทําสําเร็จ ไมสําเร็จ ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข และ

การเรียนรูที่เกิดขึ้น ทราบจุดเดน จุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข   
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ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion) มีสองระยะ คือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน

ในวันศุกรที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 10.00 – 13.00 น. เพ่ือถอดบทเรียน (After Action 

Review : AAR) ศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 6-9 และระยะที่ 2 จัดประชุมเชิง

วิชาการ “การประชุมเชิงวิชาการ: นวัตกรรมการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก” 1 วัน 

ในวันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 09.00 – 15.30 น. โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรุปผลการวิจัยใน

ข้ันตอนที่ 1-9 และหาขอสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจากการปฏิบัติ และ

องคความรูจากการปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมดําเนินการในขั้นตอนนี้ คือ การประชุมเชิงวิชาการ การ

จัดนิทรรศการ การฉายวีดิทัศน การแสดงของนักเรียนและผูปกครอง/ชุมชน การจําหนายผลผลิต

ของนักเรียนและชุมชน และการตรวจสุขภาพ 

การดําเนินงานวิจัย 2 วงจร 10 ข้ันตอนดังกลาวขางตน ผูวิจัยกําหนดใหมีกิจกรรมการ

เตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต การสะทอนผล และการสรุปผล เพ่ือใหการ

ดําเนินการวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และเปนระบบ เชนเดียวกับขั้นตอนการวิจัยที่

ผานมา  ดังนั้น ข้ันตอนการวิจัยและแนวปฏิบัติในการวิจัยแตละข้ันตอน  ดูภาพที่  11 
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ภาพที่  11     ข้ันตอนและกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพฒันา 

 งานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ (preparation)   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพ่ือ

ชี้แจงหลักการ จรรยาบรรณ บทบาทของผูวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และอื่นๆ รวมกัน

จัดทําคูมือหรือแผนที่การทํางาน (road map)  

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน การเรียนรู และขอเสนอแนะ ผูวิจัย

สังเคราะหแลวเขียนเปนสรุปผล และจัดทําเปนเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน 
กําหนดประเด็นปญหา แบงทีมรับผดิชอบ และจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting)  แตละทีมงาน

โครงการนําแผนปฏิบัติการที่จัดทําขึน้ไปปฏิบัติให

บรรลุผล มีการบันทึกอนุทินสวนตัวเปนรายสัปดาห 

การเสวนาติดตามความกาวหนาและปรับปรุงแกไข 

ขั้นตอนที่ 4 การสงัเกตผล (observing)  จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ 1 วนั เพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้น และ 
การตีความปรากฏการณระบุองคความรูใหม 

หรือการเรียนรูใหมที่เกิดขึ้น 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม ( re- planning) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน 

เพื่อถอดบทเรียนในขั้นตอนที่ 1-5 ศึกษาทบทวนผลการดําเนินงาน กําหนด

ประเด็นปญหา แบงทีมยอยรับผิดชอบ และจัดทําแผนปฏิบัติการใหม 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติการใหม (re-acting)  
แตละทีมงานโครงการ นําแผนปฏิบัตกิารใหมที่จัดทํา

ขึ้นไปปฏิบัติใหบรรลุผล  มีแนวการดาํเนินงาน 
เหมือนกับขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 8 การสงัเกตผลใหม (re-observing)  จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้น 

และการตีความปรากฏการณระบุองคความรูใหมหรือ

การเรียนรูใหมที่เกดิขึ้น เหมือนกับขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม ( re- reflecting) เหมือนขั้นตอนที่ 5  
คือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพ่ือสรุปผลการดาํเนินงาน การเรียนรู 

และขอเสนอแนะ ผูวิจัยสังเคราะหแลวเขียนเปนสรุปผล และจัดทําเปนเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion)  มีสองระยะ คือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพ่ือถอดบทเรียน 

(After  Action Review: AAR) ศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 6-9  และระยะที่ 2 จัดประชุมเชิง

วิชาการ  “การประชุมเชิงวิชาการ: นวัตกรรมการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก” 1 วัน 

 
วงจรแรก 

 
วงจรสอง 
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ วิโรจน สารรัตนะ 

(2550) พัฒนาข้ึน เปนรูปแบบที่เนนความเปนศาสตรเชิงวิพากษ (critical science) ที่มีลักษณะ

เปนการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ (critical description)  ที่จะกอให “เกิดองคความรู” 

จากบุคคลและผูเก่ียวของในหนวยงาน เพ่ือการพัฒนางานวิชาการโดยใชหลักการบูรณาการเปน

ตัวสอดแทรก ในลักษณะเปนการพัฒนาองคความรูฐานรากจากการกระทํา (grounded knowledge 

from doing) และเปนการวิจัยที่จะกอให “บุคคล” เกิดการเรียนรูข้ึน ทั้งในระดับบุคคล ระดับ

กลุมบุคคล และระดับโรงเรียน เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรูจากการ

กระทํา (learning by doing)  ดังนั้นผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิด

ของ Mills (2007) ซึ่งจําแนกเปนสามกลุมดังนี้  
4.1 แบบสังเกต (observation form) มี 1 ฉบับ (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1)  โดย

เปนแบบสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) ที่ใชสังเกตเกี่ยวกับดําเนินงานวิชาการที่

เคยเปนมา สภาพปจจุบัน และปญหาของงานวิชาการ มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสังเกตและ

ตรวจสอบเอกสารทั่วไป  และตอนที่ 2 การสังเกตและการตรวจสอบเอกสารงานวิชาการที่เก่ียวกับ

สภาพการดําเนินงานวิชาการที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน และปญหางานวิชาการ แบงออกเปน 5 กลุม 

คือกลุมการพัฒนาหลักสูตร กลุมการพัฒนากระบวนการเรียนรู กลุมการวัดและประเมินผล  กลุม

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู และกลุมสงเสริมละพัฒนาการประกันคุณภาพงานวิชาการ 

4.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก (indepth interview) และแบบสัมภาษณกลุม (focus group 

interview) มี 5 ฉบับ คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก(เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 2 และ 3)  แบบสัมภาษณ

บุคลากรในโรงเรียน (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 6) และแบบสัมภาษณกลุม (เครื่องมือการวิจัย

ฉบับที่ 10 และ 11)  ซึ่งแบบสัมภาษณทั้ง 5 ฉบับเปนแบบสัมภาษณแบบปลายเปดใน 2  ประเด็น 

ที่สําคัญคือ 1) สภาพที่เคยเปนมา  สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพ่ือ

การแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ประเมิน

เลือกไดทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติ  และ 2) การนําทางเลือกที่ประเมินไดไปปฏิบัติ โดยใชหลักการ 

บูรณาการมาเปนตัวสอดแทรก มีปรากฏการณการปฏิบัติกันอยางไร ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเพียงใด 

ตัวบุคคล กลุมบุคคลและโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร และการวิจัยไดกอใหเกิดองคความรู

อะไร 

4.3 แบบตรวจสอบหรือบันทึก (examining/records)  ไดแก  

4.3.1  บันทึกอนุทิน (journal)  
4.3.2  แผนที่ (maps)  
4.3.3  เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (audiotapes and videotapes)    

4.3.4  หลักฐานสิ่งของ (artifacts)  

4.3.5  บันทึกภาคสนาม (fieldnotes)  
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4.3.6  แบบสํารวจ (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4) เปนแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน

ของโรงเรียนบานบึงฉิม ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบและคําถามของการวิจัย 

4.3.7  แบบบันทึกการประชุม (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 5) เปนแบบบันทึกการ

ประชุมที่ใชแบบฟอรมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

4.3.8  แบบติดตามประเมินโครงการ ระหวางดําเนินการ (เครื่องมือการวิจัยฉบับ

ที่ 7) เปนแบบติดตามประเมินโครงการ ที่ปรับใชตามแบบติดตามประเมินโครงการของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 

4.3.9  แบบประเมินโครงการ (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 8) ที่ปรับใชตามแบบ

ประเมินโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 

4.3.10 แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 9 ) 

ที่ปรับใชตามแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  

สําหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เปนการตรวจสอบเชิงโครงสรางและเนื้อหา 

(Content Validity)ของเครื่องมือในการวิจัยทั้ง 3 กลุม คือ แบบสังเกต (observation form) แบบ

สัมภาษณเชิงลึก (indepth interview) แบบสัมภาษณกลุม (focus group interview) และแบบ

ตรวจสอบหรือบันทึก (examining/records) โดยผูวิจัยนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ จากนั้น

นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และนํากลับไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 

กอนนําไปใชจริง ซึ่งผูเช่ียวชาญมีทั้งหมด 5 คน ประกอบดวย นายสุริยนต วะสมบัติ ผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1, ดร.ทวีศิลป สารแสน รองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1,  ดร. แสงสุรีย ดวงคํานอยศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขอนแกน เขต 1, ดร. สมหวัง  บุญสิทธิ์ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกน เขต 1 และ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกุงคุรุราษฎรรังสรรค  

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีบทบาทหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนที่เก่ียวของกับตนเอง 

โดยเริ่มจากการปฏิบัติภาคสนามในโรงเรียนและหมูบาน ในปงบประมาณ 2551 ในชวงระหวาง 

1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551  (แบงออกเปนสองภาคเรียน) โดยแบงเวลาในการ

ปฏิบัติงานตามตารางกําหนดวันและเดือน เพ่ือใหเห็นสภาพขอเท็จจริงทั้งในสวนที่เห็นชัดเจนและ

แฝงเรน จากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทั้ง 10 ข้ันตอน โดยใชเครื่องมือที่

หลากหลายดังกลาวในหัวขอที่ 4 
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6. การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ไดจากเคร่ืองมือที่เลือกใชในการวิจัย ที่ไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้ง 10 

ข้ันตอน  จะนํามาวิเคราะหรวมกันเปนระยะ ๆ  โดยประยุกตใชแนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ 

(2526) ดังนี้ 

6.1 จัดทําขอมูลใหเปนหมวดหมูตางๆ  โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการวิจัยเปน

หลักในการแบงปรากฏการณและหาความถี่ของปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยแบงออกเปน 6 

สถานการณ คือ 
6.1.1 การกระทํา (acts) คือ การใชชีวิตประจําวัน การกระทําหรือพฤติกรรม

ตางๆของบุคลากรที่ใชในการวิจัย 

6.1.2 กิจกรรม (activities) คือ การกระทํา หรือพฤติกรรมที่เปนกระบวนการที่มี

ข้ันตอนและมีลักษณะตอเนื่อง 

6.1.3 ความหมาย (meaning)  คือ คําอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการกระทําหรือ

กิจกรรม เพ่ือทราบโลกทัศน ความเชื่อ ทัศนคติของชุมชน 

6.1.4 ความสัมพันธ (relationship) คือ ความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนที่

เก่ียวของ จะไดทราบความสัมพันธ ความขัดแยง ความเกี่ยวโยงของบุคลากร 

6.1.5 การมีสวนรวมในกิจกรรม (participation) คือ การปรับตัวบุคคล การให

ความรวมมือ และยอมเปนสวนของโครงสรางกิจกรรมการบริหาร พรอมจะเปนพวกเดียวกัน จะ

ทราบความขัดแยงและราบรื่นไดชัดเจน 

6.1.6 สภาพสังคม (setting) คือ ภาพรวมทุกแงมุมที่สามารถบันทึกจาก

ภาคสนามเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

6.2 จัดแบงขอมูลจากบันทึกภาคสนามของผูวิจัยในสวนที่เปนขอความพรรณนา

เหตุการณเก่ียวกับกิจกรรมใน 10 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

6.3  การวิเคราะหขอมูล ทําใหเปนสภาพปจจุบันจากขอความพรรณนาเหตุการณเก่ียวกับ

กิจกรรมใน 10 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยนํารายงานการวิเคราะห

ขอมูลของแตละวัตถุประสงคของการวิจัยที่วิเคราะหแลว ไปใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

ชวยยืนยันตรวจแกไขผลการวิเคราะห และคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงรายงานใหถูกตองสมบูรณมากข้ึน 

การตรวจสอบขอมูลจะใชบุคลากรหลายคนในเหตุการณของกิจกรรม สวนการวิเคราะหขอมูลที่

เปนเชิงปริมาณ ผูวิจัยก็ใชคาสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ และคาเฉลี่ย เพ่ือใหเปนขอมูลเพ่ือ

เปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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7. การเขียนรายงานผลการวิจัย   
เขียนและนําเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) 

แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร หรืออ่ืนๆ ถึงส่ิงที่ไดรวมกันคิด รวมกัน

ปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผล วาไดผลเปนอยางไร ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ  

เกิดการเรียนรู หรือมีทฤษฎีใหมหรือองคความรูใหมอะไรขึ้นมาบางจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับ

บุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับโรงเรียน มีขอเสนอแนะอะไรและอยางไรสําหรับบุคคลอื่นหรือ

หนวยงานอื่นที่ตองการจะพัฒนาหรือแกปญหางานนั้น ๆ  ดังนั้น การนําเสนอผลการวิจัยมี

ลักษณะเปนการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ (critical description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 

วงจร 10ข้ันตอน โดยในชวงแรกของแตละข้ันตอนจะนําเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้นในลักษณะการเลา

เร่ือง (story telling) ตามความเปนจริงและเปนกลาง (factual and neutral manner) การเปลี่ยนแปลง 

(change)จากการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการปฏิบัติ (learning by doing) และองคความรูจาก

การปฏิบัติจริง 

 



บทที่ 4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 

 
การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  ดวยกระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550 

ถึง 30 กันยายน 2551(คาบเกี่ยวระหวางภาคปลายปการศึกษา 2550 และภาคตนปการศึกษา 

2551) จําแนกเปน 2 วงจร 10 ข้ันตอน การนําเสนอผลการดําเนินการวิจัยจะนําเสนอตามลําดับ

วงจรและลําดับขั้นตอนดังภาพที่ 12 
 

 

             ผลการดําเนินการวงจรที่ 1                        ผลการดําเนินการวงจรที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12   ลําดบัวงจรและลําดบัขั้นตอนของการนําเสนอผลการวิจยัการพัฒนางานวิชาการ 

ดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็กดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวม  

 

ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการ            

ต.ค.–พ.ย. 2550 

ขั้นตอนที ่2 การวางแผน  
พ.ย.- ธ.ค. 2550 

ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัต ิ 
ธ.ค.2550- ก.ค. 2551 

ขั้นตอนที ่4 การสังเกต  
ก.พ. 2551 

ขั้นตอนที ่5 การสะทอนผล  
มี.ค. 2551 

ขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม 
พ.ค. – ก.ค. 2551 

ขั้นตอนที ่10 การสรุปผล 
ก.ย. 2551 

ขั้นตอนที ่7 การปฏิบัติใหม  
ก.ค. – ก.ย.2551 

ขั้นตอนที ่8 การสังเกตใหม 
ส.ค. 2551 

ขั้นตอนที ่9 การสะทอนผลใหม  
ส.ค. – ก.ย. 2551 
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ในการนําเสนอผลการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยขอทําความตกลงการใชคํา 4 คําดังนี้ 1) ผูวิจัย 

หมายถึง ผูทําการวิจัย  2) ผูรวมวิจัย หมายถึงผูเขารวมการวิจัย 3) ทีมผูวิจัย หมายถึง ผูวิจัยและ

ผูรวมวิจัย และ 4) ทีมแกนนํา หมายถึง ผูวิจัยและตัวแทนผูรวมวิจัยที่ผูรวมวิจัยเปนผูคัดเลือกให

เปนทีมแกนนํา สวนรูปแบบการนําเสนอผลการดําเนินการวิจัยทั้ง 2 วงจร 10 ข้ันตอน จะใช

กรอบแนวคิดของ วิโรจน สารรัตนะ (2550) Coghlan and Brannick (2007) และ James, 

Millenkiewicz, and Buckhano (2008) เปนแนวทางในการนําเสนอ ดังนี้ การนําเสนอการ

ปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10ข้ันตอน โดยในชวงแรกของแตละข้ันตอนจะนําเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้น

ในลักษณะการเลาเร่ือง (story telling) ตามความเปนจริงและเปนกลาง (factual and neutral manner) 

การเปลี่ยนแปลง (change) จากการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการปฏิบัติ (learning by doing) 

และองคความรูจากการปฏิบัติ ตามลําดับดังนี้ 

 

1. การปฏิบัติจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 

วงจรที่ 1 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation)   

ในข้ันตอนการเตรียมการ ผูวิจัยไดยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ การเตรียมความพรอมโดย

การนํากรอบความคิดของการวิจัยชี้แจงตอผูรวมวิจัยเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พรอมเสนอแนะและชี้ถึงประโยชนที่ผูรวมวิจัยจะไดรับ ยอมรับสิทธิ

ของผูที่ไมประสงคที่จะรวมวิจัยและสรางความตระหนักในการวิจัยและการปฏิบัติงานควบคูกันไป

โดยมุงหวังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทั้งในตัวบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียน  โดยสงเสริมให
บุคลากรมีอิสระในการทํางาน และปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหบุคลากรรูสึกยึดมั่นในองคกร โดยไมมี

การบังคับหรือเรียกรองใหกระทํา บุคลากรทุกคนบรรลุถึงวิสัยทัศนและพันธกิจรวมกัน(Tebbit, 
1993) และใชกลยุทธการเสริมพลังการทํางาน 3 ประการ (Kinlaw,1995) คือ  1) การใหขอมูล

ยอนกลับในการทํางานกับผูปฏิบัติ  2) การสรางและพัฒนางานเปนทีม และ 3) การสงเสริมให

เกิดการเรียนรูทุกระดับ ทั้งในระดับบุคคล ระหวางบุคคล  ทีมงานและองคการ   ตลอดจน
วางแผนดําเนินงานรวมกันตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้น

เตรียมการผูวิจัยและผูรวมการวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการ

สรางมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันตอนการสรางความตระหนักและความเขาใจรวมกัน 

ข้ันตอนการสรางแผนที่การทํางานเพื่อการวิจัย และข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลและสรุปผล มี

รายละเอียดดังนี้ 

1)  ข้ันตอนการสรางมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู ในขั้นนี้คาดหวังวาผูวิจัยกับผูรวมวิจัย

จะรวมกันสรางความเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกันและเปนทีมผูวิจัย พรอมกับมีการแลกเปลี่ยนขอมลู 

สภาพบริบท และประสบการณระหวางกัน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความเห็นรวมกันวาเปนขั้นที่มี

ความสําคัญตอการดําเนินการวิจัย เพราะเปนการสรางความเปนกัลยาณมิตรที่ดีตั้งแตเริ่มตน 
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นั่นหมายถึงการสรางความประทับใจใหแกกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยหรือผูเกี่ยวของ หรือ

ระหวางผูรวมวิจัยดวยกันเอง และพรอมกันนี้ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลจาการศึกษาบริบทเพื่อการ

แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน โดยในขั้นนี้ผูวิจัย และผูรวมวิจัยที่ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผูปกครองไดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

กันเปนเบื้องตนเมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 น. มีผูเขารวมประชุม 12 คน เปน

ผูบริหารโรงเรียน คณะครู 4 คน ตัวแทนผูปกครอง 3 คน  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 3 คน 

และผูรวมวิจัยจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 จํานวน 2 คน ณ หองประชุม

โรงเรียนบานบึงฉิม  ดูภาพที่  13 
 

   

 

ภาพที่  13  การสรางสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย 

 

ผูวิจัยไดแนะนําตัวเองและแจงวัตถุประสงคในการประชุมปรึกษาหารือในวันนี้ใหทราบ 

จากนั้นนําเสนอกรอบความคิดของการวิจัยชี้แจงและชี้ถึงประโยชนที่ผูรวมวิจัยจะไดรับ และยอมรับ

สิทธิของผูรวมวิจัยที่ไมประสงคที่จะรวมวิจัย จากนั้นใหผูเขารวมประชุมปรึกษาหารือไดพิจารณา

และสอบถาม ซึ่งที่ประชุมฯเห็นดวยกับกรอบการวิจัยและมีความเห็นรวมกันวา ในระยะเริ่มแรก

เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดจากความรวมมือของทุกฝายที่เก่ียวของทั้งในและนอกโรงเรียน จึงควร

ทําความรูจักกันกอน  จากนั้นคอยปรึกษาหารือทํางานรวมกัน ปญหาตาง ๆ อาจจะไมเกิดขึน้ หรือ

มีก็นอยสามารถแกไขได ดังคํากลาว 

 

“... ผมเห็นวา ในเธือตําอิดตองคุนเคยกันกอน ไดกินขาว ซดน้ําแกง ฮวมพา

เขาเดียวกัน งานที่ยากก็เปนงาย บมีกะมี...”          

(...ผมคิดวา ในการพบกันครั้งแรก เมื่อไดกินขาว ซดน้ําแกง อยูในสํารับ

เดียวกัน   งานที่วายากก็จะงาย  ไมมีก็จะมี...”) 

 (ประธานกรรมการสถานศกึษา: บันทึกอนุทิน) 

 

จากคํากลาวดังกลาว ผูวิจัยและผูรวมวิจัย จึงรวมกันจัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพที่

ประกอบดวยกิจกรรมยอย 2 กิจกรรมคือกิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือ (ครั้งที่ 2) และ

กิจกรรมการเยี ่ยมบานผูรวมวิจัยและนักเรียน ดังนี้ กิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ เปนการ
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ปรึกษาหารือครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมโรงเรียนบานบึงบอน  

มีผูเขารวมประชุม 18 คน ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในหมูบาน อาทิ กํานัน อดีตกํานัน ผูอาวุโส

ซึ่งเปนบุคคลที่เคารพของชาวบาน กรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง และผูรวมวิจัยจากสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยมีนายสมัย พันธชมพู ประธานกรรมการสถานศึกษาเปน

ประธานในที่ประชุม และผูรวมวิจัยตางกลาวยืนยันใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการวิจัยและ

ขอใหผูวิจัยไดสรางความเขาใจใหกับผูปกครองดวย เพราะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือ

โรงเรียน ตลอดมา ดังคํากลาวในที่ประชุม...  

 

“... เหตุที่ตองพัฒนางานวิชาการโรงเรียนกอนอยางอ่ืน เพราะตองการให

นักเรียนไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน และอีกอยางหนึ่ง กลัวโรงเรียนถูกยุบเพราะ

โรงเรียนไมผานมาตรฐาน ซึ่งในอดีตเคยโดนยุบมาแลว กวาที่จะไดคืนมา

ตองใชความพยายามอยางมากและเชื่อวาชาวบานคงใหการสนับสนุน

เชนกัน…”  

   (ประธานกรรมการสถานศกึษา:  บันทึกอนุทิน) 

 

“….ผูปกครองมักมอบภาระการศึกษาใหโรงเรียน ไมคอยเอาใจใสลูก อยาก

ใหมีการประชุมชี้แจงใหผูปกครองทราบ และขอความเห็นเขาเพิ่มเติม...”   

 (กรรมการสถานศึกษา: บันทึกอนุทิน) 

 

สําหรับกิจกรรมการเยี่ยมบานผูรวมวิจัย ผูวิจัยและผูรวมวิจัยคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา 

รวมกันออกไปเยี่ยมบานหรือแหลงที่อยูของผูรวมวิจัย โดยเฉพาะผูรวมวิจัยที่เปนผูปกครองของ

นักเรียนทุกคน จํานวน 51 คน ในระหวางวันที่ 11 ตุลาคม -24 พฤศจิกายน 2550  ระหวาง

เวลา 09.00 – 15.00 น.  โดยใชวิธีการเดินดวยเทาในกรณีบานพักของผูรวมวิจัยอยูใกลกับโรงเรียน 

แตถาอยูไกลก็ใชรถยนต โดยมีนักเรียนเปนผูรวมเดินทางไปดวย  ดูภาพที่  14 

 

   

 

ภาพที่  14  กิจกรรมการเยี่ยมบานผูรวมวิจัย 
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ในการเยี่ยมบานผูรวมวิจัยหรือผูปกครอง ผูวิจัยสังเกตเห็นสภาพการดําเนินชีวิตประจําวัน 

สภาพบริบทของชุมชนอยางชัดเจนทั้งในดานสาธารณูปโภคและบริโภค การเยี่ยมบานครั้งนี้เปน

การเยี่ยมบานทั้งบานพักในหมูบาน บานพักที่อยูตามทองนา สวนผักหรือสวนผลไม ที่เปนที่ทํากิน

ของผูรวมวิจัย หรือที่ทํางาน โดยผูวิจัยไดพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับตัวบุตรหรือหลานที่อยูในปกครอง

ในเร่ืองการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ ความมุงหวังตอลูกหลานในดานการเรียนและดานอื่นๆ 

พรอมทั้งไดขออนุญาตสอบถามสถานภาพของผูรวมวิจัยในหัวขอแหลงที่อยู  อายุ อาชีพ และ

ระดับการศึกษา ซึ่งผูรวมวิจัยไดใหความรวมมือและตอนรับดวยอัธยาศัยที่ดี มีความเปนกันเอง 

ดังจะเห็นจากการหาเสื่อมาปูใหนั่ง หาน้ํามาใหดื่ม และไปเก็บผลไมที่ปลูกในสวนมาใหรับประทาน 

คือฝร่ัง เพราะหมูบานบึงฉิมปลูกฝร่ังสงขายในตลาดตัวเมืองขอนแกน เวลาพูดคุยกันผูปกครองสวนใหญ 

จะพูดเปนภาษาอีสาน ซึ่งวัฒนธรรมภาคอีสานชี้ใหเห็นถึงความคุนเคยและเปนมิตร ดังนั้น ในการ

นําเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือใหมีอรรถรสผูวิจัยไดนําคําพูดที่เปนภาษาอีสานของผูรวมวิจัยมา

นําเสนอดวย และไดแปลความหมายเปนภาษาไทย ไวภายในวงเล็บตอทาย ดังคํากลาวของ

ผูปกครองขณะที่ผูวิจัย และผูรวมวิจัยคือผูบริหารสถานศึกษาไปเยี่ยมที่บาน   

 

“คู คู…เอาน้ํากับหมากสีดามาสูกิน แซบๆ บมีแนวจ้ํา (ครู ครู เอาน้ําและ

ฝร่ังมาใหกินอรอยๆ ไมมีอะไรมาใหจิ้ม)…” 
(ผูปกครอง:  บันทึกอนุทนิ) 

 

เมื่อไดพูดคุยสนทนากันคนละ 20-30 นาที ผูปกครองตางกลาววา ยินดีใหการสงเสริม

และใหการสนับสนุนอยากใหลูกหลานไดเรียนหนังสือมากๆ และจะเขารวมประชุมฯในวันที่  25 

ตุลาคม 2550 ซึ่งผูวิจัยสังเกตเห็น ขณะที่ผูปกครองกลาวก็จะมีการแสดงออกซึ่งทาทางถึงความเปนมิตร 

มีใบหนายิ้มแยม และยกมือไหวผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่เปนผูบริหารสถานศึกษากอนทุกครั้ง  

จนบางครั้งก็ตองดักหนากอนโดยยกมือไหวผูรวมวิจัยที่อาวุโสกวา และรําลากันดวยมิตรไมตรี 

มีบางรายยังมอบผลไมประเภทฝรั่งใหกลับไปกินที่บานและโรงเรียนดวย 

2) ข้ันตอนการสรางความตระหนักและความเขาใจรวมกัน ในขั้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อให

ผูรวมวิจัยมีความเขาใจหลักการพื้นฐานและขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยให

ผูรวมวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม งานวิชาการ และหลัก

การบูรณาการ ซึ่งจะชวยทําใหการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้มีความเขาอกเขาใจซึ่งกันและกัน โดยจัด

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550  เวลา 09.00 – 14.00 น.  

ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานบึงฉิมมีผูเขารวมประชุมจํานวน 66 คน แบงเปนผูปกครอง 

49 คน ผูบริหารโรงเรียนและครู 4 คน กรรมการสถานศึกษา 9 คน นายกองคการบริหารสวน

ตําบลบึงเนียม 1 คน  ศึกษานิเทศกและนักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขอนแกน เขต 1 จํานวน 2 คน โดยพื้นฐานอาชีพของผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
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และสมาชิก อบต. ซึ่งทั้งหมดตางทําการเกษตร  คือ การปลูกขาว และทําสวนผักผลไมเปนหลัก 

ดานการศึกษาสวนใหญรอยละ 85 (43 คน) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีบางคนไมจบ

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4   และมีอยู 2  คนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และอีกคนหนึ่ง

จบระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อายุโดยเฉลี่ย 49 ป และทุกคนอาศัยอยูในหมูบานบึงฉิม 

สวนผูบริหารสถานศึกษา ครู อายุโดยเฉลี่ย 50 ปพักอยูในตัวเมืองขอนแกน เดินทางไปเชาเย็นกลับ  

ซึ่งการมาเขารวมประชุมครั้งนี้ นับวามีผูมารวมประชุมครบ 100% โดยเฉพาะผูปกครอง  นับเปน

ปรากฏการณของโรงเรียนที่มีผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามารวมประชุมมากเชนนี้ 

(ผูบริหารสถานศึกษา: บันทึกภาคสนาม) ในพิธีเปดการประชุม โรงเรียนไดเรียนเชิญผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 มาเปนประธานในพิธีเปด  ผูอํานวยการฯ ตดิราชการที่

กรุงเทพฯ จึงมอบหมายใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 

นายสําราญ ไชยสุด (รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแกน เขต 1คนที่ 6) ที่

รับผิดชอบการพัฒนาโรงเรียนในศูนยประสานงานที่ 8 ศูนยกัลยาณวัตร มาเปนประธานในพิธีเปดแทน 

ในตอนหนึ่งทานไดแสดงทัศนคติเก่ียวกับการวิจัยครั้งวา  

 

“...เปนแนวทางการพัฒนางานวิชาการที่แตกตางๆไปจากโครงการ/กิจกรรม

ที่ผมเคยเห็นมา จึงหวังวาจะเปนนวัตกรรมใหมทางการบริหารที่จะเปน

ประโยชนตองานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กตอไป...”                            

(รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแกน เขต 1: บันทึนอนทุิน) 

 

จากนั้นผูวิจัยไดกลาวนําการประชุมฯในแนวความคิดของการพัฒนางานวิชาการโดยภาพรวม

และใหที่ประชุมไดรวมแสดงความคิดเห็น อภิปราย ซึ่งที่ประชุมใหความสนใจและรวมแสดงความ

คิดเห็นสนับสนุน ดังคํากลาว 

 

“อบต. ยินดีสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน  มีอะไรก็ใหบอกจัดทํา

โครงการเสนอมา...” 

 (นายก อบต.บึงเนียม: บันทึกอนุทิน) 

 

“...ชาวตําบลบึงเนียม โดยเฉพาะชาวบานบึงฉิม มีความยินดีใหการ

สนับสนุนในการเรียนของลูกหลาน สําหรับปญหาเด็กและเยาวชน หากมี

อะไรใหผมชวยเหลือหรือประสานงานยินดีเสมอ...” 

 (กํานนัตาํบลบึงเนียม: บนัทึกอนุทิน) 
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“…เปนแนวคิดที่ดี ยินดีใหการสนับสนุน แตจะประสบผลสําเร็จมากขึ้น 

ขอใหทุกคนไดใหความรวมมือ...” 

            (ผูปกครอง: บันทึกอนุทิน) 

“...ดีใจหลายหลาย ที่มีพูมาซอยโรงเรียนบานเฮา (ดีใจจริงๆ ที่มีผูมาชวย

โรงเรียนบานเรา) …”    

                                                         (กรรมการสถานศึกษา: บันทึกอนุทนิ) 

 

ตอมาผูวิจัยนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย เสนอตอที่ประชุม และเปดโอกาสให

ผูเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็น ซึ่งผูรวมวิจัยไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง โดยได

สอบถามผูวิจัยวา “…จะเกิดผลอยางไรกับโรงเรียน กับนักเรียน มีใครบางจะมารวมงาน 

รายละเอียดเปนอยางไร..” ซึ่งผูวิจัยไดช้ีแจงตอบขอสงสัยจนผูรวมวิจัยมีความเขาใจ พรอมคํากลาว

ที่สนับสนุนการนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเขามาใชในการพัฒนางานวิชาการ 

ดังคํากลาว... 

 

“…วิธีการทําแบบนี้ พวกเราเคยทํามาแลวในสมัยที่อาจารยจากคณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน พาพวกเราทํา...”  

      (ผูปกครอง: บันทึกอนทุิน)    

 

และคํากลาวทีส่นับสนนุคาํพูดของผูปกครอง... 

 

      “…แมนอีหลี จําบไดติ (จริงๆ ดวย)…”  

         (ประธานกรรมการสถานศึกษา: บันทึกอนุทิน)  

   

ทั้งนี้  ในระหวางการประชุม ผูวิจัยสังเกต พบวา ผูรวมวิจัยบางคนที่เปนขาราชการ ผูนําชุมชน 

องคกรปกครองทองถ่ิน หรือผูที่เคยทํางานรวมกับหนวยงานทางการศึกษา หรือหนวยงานอื่นๆ 

เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือสํานักงานเกษตรอําเภอมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นในเนื้อหา

ขององคความรูและประสบการณที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยสังเกตจากการอภิปราย สอบถาม 

หรือแสดงความคิดเห็นขณะรวมประชุมฯ สวนผูรวมวิจัยนั่งนิ่งเฉยทาทางสงสัย สังเกตพบวามี

อาการลักษณะเหมือนมีความเคลือบแคลงสงสัย แตไมรูจะสอบถามอะไร เพราะอาจยังจับตนชน

ปลายไมถูกจึงเปนผูนั่งฟงเฉยๆ หรือบางครั้งจะพูดคุยกับเพื่อนที่นั่งอยูใกลกัน  แตหลังจากการ

ประชุมฯ เสร็จสิ้นลง ผูวิจัยไดสัมภาษณดานความรูความเขาใจ และทัศนคติที่มีตอเนื้อหาสาระ

ของการประชุมฯ  พบวา ผูรวมวิจัย จํานวน 25 คนหรือรอยละ 45 ที่เปนขาราชการ  พนักงาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธาน/กรรมการสถานศึกษาและผูปกครองที่มีประสบการณเคยรวมงานกับ
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หนวยงานราชการ/เอกชนอื่นๆ และผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงกวาการศึกษาระดับประถมศึกษา

มีความเขาใจพื้นฐานหลักการและขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพิ่มขึ้น จากเดิมที่

บางคนไมมีความรูความเขาใจเลย สวนผูรวมวิจัยที่เปนผูปกครองที่มีอายุมาก ไมจบหรือจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาท่ีพึ่งเคยไดรับรูเก่ียวกับการวิจัยและองคความรูในการพัฒนางานวิชาการใน

ครั้งนี้ ยังไมคอยเขาใจมากนัก  แตบอกวา… 

 

“...บอกมาโลด ซิใหเฮ็ดหยัง กะซิคอยๆฮูไปดอก (บอกมาเลยจะใหทําอะไร 

จะคอยๆรูไปเอง)...”  

   (ผูปกครอง: บันทึกอนุทนิ)   

  

สวนขอบขายของงานวิชาการนั้น ไดเสริมองคความรูใหผูรวมวิจัยในวันที่ 29 ตุลาคม 2550 

โดยผูอํานวยการโรงเรียนบานบึงบอน ไดเลาใหที่ประชุมฟงถึงขอบขายงานวิชาการของโรงเรียนวา

ประกอบดวยงานอะไรบาง  จากนั้นใหที่ประชุมรวมอภิปรายซักถาม และเพ่ือใหผูรวมวิจัยไดเขาใจ

ขอบขายงานวิชาการเร็วและชัดเจนขึ้น ผูวิจัยจึงไดนําเสนอเอกสารขอบขายงานวิชาการที่ผูวิจัยได

ศึกษาไวในบทที่ 2 ใหที่ประชุมทราบ และมอบเอกสารใหศึกษาเพิ่มเติม จากนั้นผูวิจัย กระตุนให

ผูรวมวิจัยไดรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ”หลักการบูรณาการ” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

โดยเชิญประธานกรรมการสถานศึกษา เลาประสบการณเก่ียวกับการทํางานของตนเอง รวมทํากับ

หมูคณะเพื่อประโยชนของกลุมและองคกร ซึ่งไดกลาวคําสําคัญวา... 

 

“... ผมปลูกผักคะนาทํางานอยูคนเดี่ยว กวาจะเสร็จก็ใหเวลานาน แตถาเมีย

มาชวยก็จะเร็วข้ึน ย่ิงมีลูกมาชวยอีกก็ย่ิงเสร็จเร็วขึ้นอีก ทั้งนี้เนื่องมาจากการ

ผสมผสานการรวมมือซึ่งกันและกัน ลักษณะเชนนี้เปนการบูรณาการหรือไม...” 

   (ประธานกรรมการสถานศกึ: บันทึกอนทุิน) 

 

จากนั้นที่ประชุมก็ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย  และผูวิจัยไดแจกเอกสารการบูรณาการ

ที่ไดดําเนินการรวบรวมไวในบทที่ 2 ใหแกผูรวมวิจัยไดศึกษา  กอนรวมกันสรางแผนการทํางาน

(road map) 

3) ข้ันตอนการสรางแผนการทํางานเพ่ือการวิจัย โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหทีมผูวิจัยมีกรอบ

การดําเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือพัฒนางานวิชาการดวยหลัก

การบูรณาการ ซึ่งหลังจากไดสรางมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความตระหนักและ

ความเขาใจรวมกันระหวางผูรวมวิจัยแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดทําแผนการทํางาน 

เพ่ือการวิจัย ที่มีขอความประกอบดวย จะทําอะไร เมื่อไร ใครจะเปนคนทํา และทําอยางไร ซึ่งเมื่อ

ทําเสร็จเรียบรอยแลว ก็แจกใหผูรวมวิจัยทุกคน ดังตารางที่  5 
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ตารางที่  5   แผนที่การทาํงานการพฒันางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ 
 

ขั้นตอนการทํางานการพัฒนางานวิชาการ วิธีการดําเนินการ 

ข้ันตอนที่ 1  การเตรียมการ (preparation)  

1.1 การสรางมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1.2 การสรางความตระหนกัและความเขาใจรวมกัน 

1.3 สรางแผนที่การทํางาน (Road map) เพ่ือการวิจัย 

1.4 ประเมินและสรุปผล 

วิธีการ :  การเยี่ยมบาน, การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  

ระยะเวลา : 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2550 

ผูรับผดิชอบ/ทรัพยากร : ผูวิจัย  

 

ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน (planning) 

2.1 วิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา ปจจุบนั และสภาพ

ที่คาดหวัง 
2.2 กําหนดปญหา และทําความเขาใจปญหา 

2.3 ประเมินประเด็นปญหาที่ตองการแกไข 

2.4 แผนปฏบิัติการ/โครงการ/กิจกรรม 

2.5 ประเมินและสรุปผล 

วิธีการ : การวิเคราะหเอกสาร, การ

สังเกต, การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

ระยะเวลา :  พ. ย. 2550 –  ธ. ค. 2550 

ผูรับผดิชอบ/ทรัพยากร : ผูวิจัย  

 

ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัต ิ(action) 

3.1 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ

3.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
3.3 ประเมินและสรุปผล 

วิธีการ :  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การเสวนา  ทีมงานโครงการ 

ระยะเวลา : ธ.ค. 2550 – ก.ค. 2551 

ผูรับผดิชอบ/ทรัพยากร : ผูวิจัย และ

โรงเรียน 
ข้ันตอนที่ 4 การสังเกต (observation) 

4.1 การกําหนดรูปแบบและวิธีการ 

4.2 การนําเสนอรายงาน 

4.3 ประเมินและสรุปผล 

วิธีการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การเสวนา ทีมงานโครงการ 

ระยะเวลา : ก.พ. 2551 

ผูรับผดิชอบ/ทรัพยากร : ผูวิจัย และ

โรงเรียน 

ข้ันตอนที่ 5 การสะทอนผล(reflection) 

5.1 การสังเคราะหความรู 

5.2 การนําเสนอรายงาน 

5.3 ประเมินและสรุปผล 

วิธีการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ระยะเวลา : มี.ค. 2551 

ผูรับผดิชอบ/ทรัพยากร : ผูวิจัย โรงเรียน

และการะดมทนุ 
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ตารางที่  5   แผนที่การทาํงานการพฒันางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ (ตอ) 

 
ขั้นตอนการทํางานการพัฒนางานวิชาการ วิธีการดําเนินการ 

ข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม  

6.1 การนําเสนอรายงาน 

6.2 สังเคราะหและวิพากษ 

6.3 ประเมินปญหาทีต่องการแกไขหรือพัฒนา 

6.4 แผนปฏบิัติการใหม 

6.5 ประเมินและสรุปผล 

วิธีการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ระยะเวลา : พ.ค.- ก.ค. 2551 

ทรัพยากร: ผูวิจัย โรงเรียน และการระดมทุน 

 

ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัตใิหม  

7.1 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ

7.2 ปฏิบัติกิจกรรม 

7.3 ประเมินและสรุปผล 

วิธีการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ระยะเวลา : ก.ค. – ก.ย. 2551 

ทรัพยากร : ผูวิจัย งบประมาณโรงเรียนและ

การระดมทุน 

ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม 

8.1 การสังเคราะหความรู 

8.2 การนําเสนอรายงาน 

8.3 ประเมินและสรุปผล 

วิธีการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ระยะเวลา : ส.ค. 2551 

ทรัพยากร : ผูวิจัย โรงเรียนและการระดมทุน 

ข้ันตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม  

9.1 สังเคราะหความรู 

9.2 การนําเสนอรายงาน 

9.3 ประเมินและสรุปผล 

วิธีการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ระยะเวลา : ส.ค. – ก.ย. 2551 

ทรัพยากร : ผูวิจัย โรงเรียนและการระดมทุน 

ข้ันตอนที่ 10 การสรุปผล 

 

วิธีการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ระยะเวลา : ก.ย. 2551 

ทรัพยากร : ผูวิจัย โรงเรียนและการระดมทุน 

 

ข้ันตอนที่ 4 ประเมินและสรุปผล  เปนการประเมินและสรุปผลการดําเนินการในขั้นตอน 

การเตรียมการ  ซึ่งกลาวโดยสรุป พบวา การดําเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ ทั้งการสราง

มิตรภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การสรางความตระหนักและความเขาใจรวมกันใหแกทีมผูวิจัย 

การรวมกันสรางแผนที่การทํางานเพื่อการวิจัย  และการประเมินและสรุปผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัย

ไดรวมกันดําเนินการเปนไปตามจุดมุงหมายของขั้นตอนนี้ ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนตอไป 
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ขั้นตอนที่ 2  การวางแผน (planning)  

ในขั้นตอนการวางแผน ผูวิจัยไดยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการทักษะที่หลากหลาย

ในบริบทเฉพาะ และหลักการตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสีย” 

โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดวิเคราะหรวมกันใหทราบถึงสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

สภาพปญหาอุปสรรคของการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนที่เปนภาพรวม การประเมินเพื่อ

กําหนดประเด็นปญหาท่ีตองการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติเพ่ือการ

ดําเนินงาน หลังส้ินสุดการดําเนินงานผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนไว 

5 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนการวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมาสภาพปจจุบันและสภาพปญหา 2) 

ข้ันตอนการกําหนดปญหาและทําความเขาใจปญหา  3) ข้ันตอนประเมินประเด็นปญหาที่ตองการ

แกไขหรือพัฒนา  4) ข้ันตอนการวางแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม  และ 5)การประเมิน

และสรุปผล 

1) ข้ันการวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ข้ันนี้เปนข้ัน

ของการวิเคราะหใหรูถึงสภาพอดีต สภาพปจจุบันและสภาพที่คาดหวังของงานวิชาการ โดยผูวิจัย

เรียนเชิญ นายสมัย  พันธชมพู (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา) และนายเคน เนื่องแกว 

(กรรมการสถานศึกษา) ซึ่งทั้งสองทานเปนผูอาวุโสของหมูบาน ไดเลาประวัติความเปนมาของ

หมูบาน และโรงเรียนใหผูรวมวิจัยฟง  ดูภาพที่  15 

 

   

 

ภาพที่ 15  กิจกรรมการวางแผน  

 

จากนั้นผูวิจัยนําเสนอขอมูลที่ไดศึกษาไวในบทที่ 2 พรอมเปดโอกาสใหมีการแสดงความ

คิดเห็น อภิปรายรวมกัน และนายชุมพล สายแสนทอง (ผูรวมวิจัย, สพท.ขก.1) ไดนําเสนอผล

การประเมินภายนอกของสํานักรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) สุดทายที่

ประชุมไดรวมกันสรุปดังนี้ 

สภาพที่เคยเปนมา 

โรงเรียนบานบึงฉิม  ตั้งอยูหมูที่ 4 บานบึงฉิม  ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2480 ที่บริเวณวัดเกาบานบึงฉิม ตําบลบึงเนียม อําเภอ

เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีนักเรียนบานบึงเนียม บานบึงใครนุน บานดอนดู และบานบึงสวางค
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มาเรียนรวม  โดยมีนายชลัช เพลาชัย เปนครูใหญ  ในป พ.ศ. 2497 ประชาชนบานบึงเนียมได

สรางโรงเรียนเปนการถาวรขึ้น และทางราชการไดส่ังยุบโรงเรียนบานบึงฉิมโดยใหไปเรียนรวมกับ

โรงเรียนบานบึงเนียม ป พ.ศ. 2498 ประชาชนบานบึงฉิมรวมกันบริจาคทรัพยเพ่ือสรางอาคาร

ถาวร ส้ินคากอสราง 12,000 บาท และทางราชการใหเฉพาะนักเรียนบานบึงฉิมกลับมาเรียนที่

บานบึงฉิมอีกครั้ง แตเปนสาขาโรงเรียนบานบึงเนียม  และในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 

ทางราชการไดยกฐานะโรงเรียนบานบึงฉิมเปนเอกเทศ และแตงตั้ง นายเกรียงศักดิ์  สุนทรพิส 

เปนครูใหญ 

ในป พ.ศ. 2522 ไดรับงบประมาณจากทางราชการสรางอาคารเรียนหลังใหมช้ันเดียว  

โดยมีคณะครู ชาวบานสนับสนุนเงินสมทบเปนเงิน 10,000 บาท สรางเสร็จเมื่อวันที่ 15

พฤษภาคม 2522  และป พ.ศ. 2524 พระอธิการลี อตคตโต   นายศรศักดิ์  แขงขัน  ครูใหญ  

นายบุญมี  สุวรรณสิงห ผูใหญบาน พรอมดวยผูชวยผูใหญบาน ราษฎรบานบึงฉิม และคณะคร ูได

รวมกันหาเงินเพื่อตอเติมอาคารเรียนหลังเดิมจนแลวเสร็จโดยไมใชงบประมาณของทางราชการ 

เปนเงินทั้งส้ิน 50,000  บาท   และใน ป พ.ศ. 2540 ไดรับงบประมาณจากทางราชการจํานวน 

74,770 บาทและชาวบานรวมสมทบ รวมเปนเงินทั้งส้ิน 124,770 บาท เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 

ป พ.ศ. 2530 ไดรับเงินงบประมาณจากทางราชการ เพ่ือสรางอาคารอเนกประสงค   ป 

พ.ศ. 2535 คณะครู ภารโรงรวมกันบริจาคเงิน เพ่ือสรางร้ัวรอบโรงเรียน 20 ชองเปนเงิน 

20,000 บาท  ป พ.ศ. 2536  ไดรับงบประมาณจํานวน 40,000 บาท  จากทางราชการ เพ่ือ

กอสรางสวมแบบ สปช.601/26  จํานวน 1 หลัง 4 ที่  ป พ.ศ. 2537 สรางร้ัวเพิ่มอีก จํานวน 10 ชอง 

เปนเงิน จํานวน 12,000 บาท  ป พ.ศ. 2540 พระครูอนันตสารคุณ เจาคณะตําบลหัวนาจระเข   

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ไดบริจาคเงิน จํานวน 85,000 บาท เพ่ือปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค และคณะกรรมการสถานศึกษามีมติตั้งช่ืออาคารอเนกประสงควา “อาคารอเนกประสงค

อนันตสารคุณอุปถัมภ” ซึ่งจากประวัติการกอตั้งและพัฒนาการของโรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนตามคําเรียกรอง

จากชาวบาน/ชุมชน และดําเนินการกอสรางอาคารชั่วคราวกอน รวมทั้งการจัดหาครุภัณฑ วัสดุ 

และอุปกรณประกอบการเรียนการสอนเปนเบื้องตนดังเห็นจากบัญชีรายงานวัสดุอุปกรณที่มีการ

เขียนชื่อผูบริจาคไวที่ครุภัณฑ วัสดุ หรืออุปกรณตางๆ  จากนั้นรัฐจึงจะเขามาสนับสนุน โดยการ

จัดสรรงบประมาณใหสรางอาคารเรียน อาคารประกอบที่เปนการถาวร พรอมบรรจุครูตามเกณฑ

ครู: นักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแตละยุคสมัย โดยผานระบบการ

บริหารงานของโรงเรียนบานบึงฉิม ในระหวางป พ.ศ. 2523 -2547 โรงเรียนบานบึงฉิมจัด

โครงสรางการบริหารออกเปน 6 งานที่ประกอบดวย งานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการและ

การเงิน งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธกับชุมชน  โดยงานวิชาการ 

มีขอบขายและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  การเรียนการสอน วัสดุ

ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล  งานหองสมุด งานนิเทศ

ภายในโรงเรียน  และการประชุมอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ  และงานที่ผูบริหารมอบหมาย ซึ่ง
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ในชวงระยะเวลาดังกลาว โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยโรงเรียนจะเนน

ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรเปนหลัก  มีการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมทาง

การศึกษา การวัดผลและประเมิน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกเริ่ม

เขามาตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา  จึงทําใหสภาพการบริหารจัดการ และงานวิชาการมีการ

ปรับเปลี่ยนใหเขากับยุคสมัย สงผลตอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ครู และนักเรียนใหมีมาตรฐาน

ชัดเจนขึ้น ซึ่งในชวงกอนปงบประมาณ 2547 โรงเรียนมีบุคลากรคือผูบริหาร และครู รวม 8 คน

สอนครบชั้นเรียน ตอมาในปงบประมาณ 2547 รัฐบาลมีโครงการลดจํานวนขาราชการ (early 

retirements) ซึ่งมีครูผูสอนจํานวน 3 คน ขอเขารวมโครงการและยายไปที่อ่ืนอีก 1 คน จึงทําให

ในปงบประมาณ 2548  มีผูบริหาร และครูผูสอน รวม 4 คนทําใหครูไมครบช้ัน จึงสงผลตอ

คุณภาพของโรงเรียน นักเรียน และตอมาชาวบานไดจางครูพ่ีเล้ียงมาชวยสอนและดูแลนักเรียน

ระดับปฐมวัย   

สําหรับปญหางานวิชาการของโรงเรียนบานบึงฉิมที่ผานมาระหวางป พ.ศ. 2523 - 2547 

ประสบปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยจะอยูในระดับปานกลางโดยเฉลี่ยรอยละ 

60  เด็กอานออก เขียนได แตจะมีนักเรียนบางสวนที่อานไมออกเขียนไมได เพราะมีปญหาทาง

สุขภาพ และขาดความอบอุนในครอบครัวพอแมแยกกันอยู อาศัยอยูกับญาตทั้งปู ยา ตา ยาย 

หรือพ่ี ปา นา อา  ในชวงระหวางป พ.ศ. 2548-2550 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยจะอยู

ในระดับต่ํา  นักเรียนออนในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ เด็กสวนใหญ

ขาดทักษะการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห ครูขาดทักษะจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญและไมมีความเขาใจในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในสภาพการสอนที่ตองสอนหลาย

หองหลายชั้น (ครูไมครบชั้นเรียน) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนานอยมากเพราะ

ขาดความรูความเขาใจ ขาดปจจัยสนับสนุนเนื่องมาจากจํานวนนักเรียนต่ํากวา 120 คน จึงถูกจัด

ใหอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้งครูมีภารกิจอื่นที่เหนือจากการสอน ทําใหปฏิบัติการสอนไม

เต็มที่และเต็มความสามารถ (ผูอํานวย การสถานศึกษา: บันทึกการสัมภาษณ) ตั้งแตกอตั้ง

โรงเรียนมาจนถึงปจจุบันโรงเรียนมีผูบริหารโรงเรียนมาแลว 6 คน และปจจุบันคนที่ 7 คือ 

นายสุริยา ธะนะคํามา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมาตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2547   

จากสภาพที่เคยเปนมาของโรงเรียนที่อาศัยการสนับสนุนจากชุมชนเปนหลัก สวนงานวิชาการ

ผูบริหารโรงเรียน และคณะครูถือเปนงานหลักที่มีความสําคัญ ไมวาจะเปนดานการจัดการเรียน

การสอนที่โรงเรียนปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาก็คือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและประเมิน

ตามลําดับ สวนการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

โรงเรียนมีการดําเนินการนอย เพราะขาดความรูความเขาใจ และขาดผูแนะนําและเปนเรื่องใหม 

สวนปญหาในอดีตที่ผานมาจะเปนปญหาที่เกิดจากภายในโรงเรียน เนื่องจากครูไมครบชั้น 
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ผูบริหารจัดโครงสรางบทบาทหนาที่ไมชัดเจน ถึงแมวาจะมีแผนภูมิโครงสรางแตบทบาทอยูที่ผูบริหาร

ไมมีการกระจายอํานาจ  

สภาพปจจุบนั 

ปจจุบัน ปงบประมาณ 2550  โรงเรียนตั้งอยูในหมูบานอยูติดกับถนนในหมูบาน  มีเนื้อที่ 

3 ไร 1 งาน 18 ตารางวา   อาคารเรียน 1 หลัง ลักษณะสองชั้นครึ่งตึก จํานวน 8 หองเรียน 

จัดเปนหองเรียน 6 หอง ที่เหลือจัดเปนหองสมุดและหองคอมพิวเตอร มีสนามกีฬาจํานวน 2 

สนามคือ สนามวอลเลยบอล สนามฟุตบอล  อาคารอเนกประสงค 1 หลัง ถังเก็บน้ําฝน 6 ถัง 

สวม 1 หลัง 4 หอง  ดูภาพที่  16 

 

   
 

ภาพที่  16  บริเวณ และอาคารเรียนโรงเรียนบานบึงฉิม 

 

ปรัชญาของโรงเรียน มีวา “มีวินัย ใฝคุณธรรม นําประชาธิปไตย ประสานใจชุมชน”   

วิสัยทัศนของโรงเรียน “มุงมั่นพัฒนานักเรียน ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน มีความรูคูคุณธรรม 

เปนคนดี คนเกง และมีความสุข พัฒนาโรงเรียนใหนาอยู พัฒนาครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง ชุมชนมี

สวนรวมจัดการศึกษา กาวหนาไปกับเทคโนโลยี และดํารงไวซึ่งความเปนไทย” 

โรงเรียนบานบึงฉิม  มีบุคลากรเปนผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 3 คน แยกเปนเพศชาย 

3 คน  หญิง 1 คน มีวุฒิปริญญาโท 1 คน ปริญญาตรี 3 คน  อายุเฉล่ีย 52 ป  ประสบการณสอน

เฉล่ีย 29 ป  มีช่ัวโมงสอนโดยเฉลี่ยของคนทุกคนๆละ 25  สัปดาห   มีการพัฒนาครูเฉล่ียปละ 3 

ครั้ง/ป/คน  ผูบริหารและครูทั้งหมดไมไดพักในหมูบานจะเดินทางไปปฏิบัติราชการโดยรถยนต

สวนตัวเพราะถนนสามารถเดินทางไดสะดวกตลอดป สวนนักการภารโรง มี 1 คน พักอยูในโรงเรียน  

จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน จํานวน 49 คน 

แยกเปนระดับกอนประถมศึกษา จํานวน  17  คน  และระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 รวมทั้งส้ิน 

32 คน ซึ่งนักเรียนทั้งหมดอาศยัอยูในหมูบานบึงฉิม   โรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารเปน  

4 งาน คือ   งานวิชาการ   งานบุคลากร  งานการเงินและงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป    

สภาพงานวิชาการปจจุบัน  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน เปนหลัก  รองลงมา คือ

การพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร  และการประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอกโรงเรียนตามลําดับ  ครูมีความสามารถและความเขาใจในการจัดการเรียนรูใน

สภาพครูไมครบชั้นเรียนเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ เนื่องมาจากโรงเรียนมีขอมูลผลการดําเนินงานจาก 
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การประเมินตนเองและจากผลการประเมินของ สมศ. ซึ่งทําใหมีขอมูลในการปรับปรุงแกไขและ

พัฒนา  4) การพัฒนาหลักสูตรมีการพัฒนานอย เพราะผูบริหารและครูขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง

และขาดคนแนะนํา 5) การจัดการเรียนการสอนครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

เพ่ิมมากขึ้นและใหมีความหลากหลายใชแหลงเรียนรูใหมากข้ึน 6) ครูใชเทคโนโลยีทางการเรียน

และส่ือการเรียนรูโดยใชส่ือสําเร็จรูปนอย เพราะมีขอจํากัดในดานสื่อสําเร็จรูปและดานความรู

ความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งมีอยูอยางจํากัดเชนกัน มีการนําภูมิปญญามาชวยใน

การจัดการเรียนรู 7) ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนรวมทั้งผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษามีรวมมือกันในการพัฒนาโรงเรียน 8) จากการตรวจสอบเอกสารและการสังเกตผูวิจัย

พบวา โครงสรางของโรงเรียนที่กําหนดไวไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของครู และเครือขายของโรงเรียน 

นอกจากนี้จากการสอบถามผูบริหารโรงเรียนทราบวา แตผูปกครองขาดความรูความเขาใจในบทบาท

และหนาที่ของตนเองจึงไมรูจะเขามาชวยเหลือโรงเรียนในตอนไหน หรือชวงเวลาใด ชวยเหลือ

อยางไร   

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาภายนอก 

(สมศ.) ผลปรากฏวา โรงเรียนไมผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. (คาเฉล่ีย 2.65 

ต่ํากวามาตรฐานคือ 2.75 ) ซึ่งโรงเรียนมีสาเหตุมาจาก  1) ไมไดมีการนําแผนปฏิบัติสูการปฏบิตัิ

และขาดเอกสารหลักฐานรองรอยในการปฏิบัติ 2) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมประสบการณที่สอดคลอง

กับการพัฒนาผูเรียน แตทําไดนอยเพราะครูไมครบชั้น และขาดครูเฉพาะดาน   3)  ครูมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญระดับปรับปรุงตองปรับปรุง  

4) ครู ยังไมปรับเปลี่ยนวิธีสอน ยังคงสอนเปนรายวิชาตามหนังสือแบบเรียน  5) สถานศึกษามี

จุดออนที่โครงสรางการบริหาร จึงควรมีการปรับปรุง ไมมีการบริหารงานเชิงกลยุทธ และระบบ

การประกันคุณภาพภายในไมเขมแข็ง  6) มีบางโครงการ/กิจกรรมที่วางไว ทําไมไดครบ เพราะมี

ขอจํากัดดานบุคลากร ทรัพยากร และเวลา  7) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญระดับพอใช  9) มีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียน

การสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู อยูในระดับพอใช 11) มีส่ือในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม

และเอ้ือตอการเรียนรู อยูในระดับพอใช  12) มีความตระหนักในหลักสูตร และมีความพยายามที่

จะทําแตไมมีเปาหมาย 13) ไมมีแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ชัดเจน 14) ขาดความเขมแข็ง

ในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การใชหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนอยางชัดเจน 

16) ผูบริหารขาดความเปนผูนําทางวิชาการ 17) ไมสามารถบริหารงานเชิงกลยุทธไดครบวงจร  

นอกจากนี้สภาพจริงปจจุบันคือ ป พ.ศ. 2550 นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงคหลายประการ 

เชน ไมเคารพเชื่อฟงผูใหญ  ทิ้งขยะไมเปนที่ ใชจายเงินฟุมเฟอย  

จากสภาพปจจุบัน และปญหาดังกลาว กลาวสรุปไดวาโรงเรียนมีการดําเนินงานวิชาการ

ดานการเรียนการสอนเปนหลัก รองลงมาคือดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล สวนการพัฒนาหลักสูตรหรือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
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มีการดําเนินการอยูในระดับนอย แตในทางปฏิบัติโรงเรียนยังประสบกับปญหาหลายดาน และ

สงผลใหโรงเรียนไมผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปญหาท่ี

เกิดขึ้นภายในโรงเรียน คือ ครูผูสอนไมครบชั้น งบประมาณอุดหนุนจากรัฐมีจํากัด โรงเรียนมี

โครงสรางการบริหารงานบทบาทหนาที่ไมชัดเจน ผูปฏิบัติสับสน ขาดการกระจายอํานาจ งานวิชาการ

อยูที่ผูบริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ยังไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของหัวหนากลุมสาระยังไม

ชัดเจนทั้งในบทบาทหนาที่ของครู ผูปกครอง หรือหนวยงานเครือขายโรงเรียน ซึ่งสงผลตอ

คุณภาพโรงเรียน ครู และนักเรียน  

สภาพที่คาดหวัง 

ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีความเห็นรวมกันวา สภาพที่

คาดหวังของโรงเรียนบานบึงฉิม คือ โดยภาพรวมคาดหวังที่ผานการประเมินมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐานที่อิงสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 12 สถานการศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบ

บริหารและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร, มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ที่อิงสถานศึกษามีคาระดับ “ดี” หรือ ระดับ “3 ” ข้ึนไป 

2)  ข้ันตอนกําหนดปญหาและทําความเขาใจปญหา ในขั้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะใหผู

รวมวิจัยมีความสนใจมองเห็นปญหางานวิชาการ สามารถกําหนดปญหาเขาใจความจําเปนที่ตอง

แกไขปญหา พรอมอธิบายถึงส่ิงตางๆที่เก่ียวของกับปญหา โดยผูวิจัยไดเรียนเชิญผูบริหาร

สถานศึกษาไดมาเลาถึงปญหาที่โรงเรียนประสบในปจจุบันใหที่ประชุมฟง ดูภาพที  17 

 

 
   

ภาพที่  17   นายสุริยา ธะนะคาํมา  ผูบริหารโรงเรียนบานบึงฉิม 

 

นายสุริยา ธะนะคํามา  ผูบริหารโรงเรียนบานบึงฉิม ไดกลาวถึงปญหาของโรงเรียนที่ผานมา   

โรงเรียนเราเปนโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาที่สําคัญ คือ ครูผูสอนไมครบชั้น ปญหาดานการพัฒนา

หลักสูตร เพราะโรงเรียนไมมีหลักสูตรทองถ่ิน ไมมีแผนการพัฒนาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน

ไมสามารถทําไดอยางเต็มที่เพราะครูไมครบชั้น และไมตรงตามเอกวิชา ดานวัสดุอุปกรณและส่ือ

การเรียนการสอนที่จะมาชวยแกปญหาครูไมครบชั้นก็มีไมเพียงพอโดยเฉพาะสื่อดานเทคโนโลยี 

และไมผานการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่ง

“...โรงเรียนเราเปนโรงเรียนขนาดเลก็ 
มีปญหาที่สําคัญคือครูผูสอนไมครบชั้น... 
และไมผานการประเมินจาก สมศ....” 
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มีสาเหตุมาจาก (1) โรงเรียนไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนใหผานเกณฑ สมศ. 

เพราะสถานศึกษาไมมีการกําหนดเปาหมายและแผนที่ชัดเจน มีการจัดกิจกรรมแตการทํางานไม

เปนระบบและไมตอเนื่องสืบเนื่องจากการขาดครู  ขาดการนิเทศ กํากับติดตามจากฝายวิชาการ 

หรือ ผูอํานวยการโรงเรียน (2) โรงเรียนสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม

หลักสูตรไดในระดับพอใช โรงเรียนไมไดจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาตามหลักสูตร 

(3) โรงเรียนมีครูที่มีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

ไมไดมาตรฐาน (4) โรงเรียนมีครูที่สามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ

เนนผูเรียนเปนสําคัญไมไดมาตรฐาน เพราะครูไมมีหลักฐานการบันทึกการทํางาน จึงทําใหครูตก

มาตรฐานดานนี้  (5) สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารอยางเปนระบบ ครบ

วงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษาแตโรงเรียนไมผานมาตรฐานนี้เพราะขาดการวางแผนกลยุทธ  

และ (6) สถานศึกษาทีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญแตโรงเรียน

ขาดการนิเทศ ติดตามที่เปนระบบและไมมีแนวทางการนิเทศที่เหมาะสม   

3)  ข้ันตอนการประเมินประเด็นปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา ในขั้นตอนนี้มุงหวังจะ

ใหผูรวมวิจัยประเมินหาสาเหตุของปญหาที่คิดวามาจากสาเหตุใด เกี่ยวของกับอะไรบาง และ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาที่เกิดที่ตองการแกไขหรือพัฒนา จากปญหาทางวิชาการของโรงเรียน

ที่ผูรวมวิจัยเห็นวามีความสําคัญและเปนหลักประกันความมีมาตรฐานของโรงเรียน ผูรวมวิจัยได

รวมกันกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาประเด็นปญหาที่ตองเลือกและจัดเรียงตามลําดับ ดังนี้ (1) 

ปญหามีผลกระทบตอโรงเรียนหรือไม (2) ปญหามีความยากงายแคไหนในการแกไข (3) โรงเรียน

มีความพรอมในการแกไขมากนอยเพียงใด   (4) ไดรับความรวมมือในการแกปญหาจากสวนไหนบาง   

(5) ปญหานั้นสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานบังคับบัญชาหรือไม และ (6) เปนปญหาที่

บุคคล กลุม และโรงเรียนตองการแกไขและพัฒนามากที่สุด  จนในที่สุดไดสรุปลําดับความสําคัญดังนี้ 

ลําดับที่ 1   มาตรฐานที่ 12 สถานการศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบบริหาร

และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

ลําดับที่ 2   มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ลําดับที่ 3   มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน

อยางหลากหลาย 

ลําดับที่ 4   มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

มีวิจารณญาณ   มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

ลําดับที่ 5   มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

ลําดับที่ 6   มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
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นอกจากนี้ ผูวิจัยไดแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมเกี่ยวกับเหตุผลที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัย

ไดกําหนดขึ้น ดังนี้ (1) การจัดองคกร โครงสราง ระบบบริหารงานวิชาการและพัฒนาองคกร

อยางเปนระบบครบวงจรดวยหลักการบูรณาการ มีผลกระทบตอโรงเรียนและนักเรียนเพราะหมายถึง 

การจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การใชหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรไปพรอมๆ กับการบริหาร

บุคลากร งบประมาณ หากโครงสรางสับสนสวนอื่นๆ ก็จะกระทบตาม และการจัดโครงสราง

ระบบงานวิชาการใหมนาจะสงผลดีตอเปาหมายของการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ  

และ (2)  เมื่อเปดพื้นที่ใหสวนเกี่ยวของเขามารวมพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการก็จะ

ทําใหทุนทางสังคมตามมาดวย ซึ่งประกอบดวย ทุนทรัพย ทุนบุคคล ทั้งทุนเครือขายทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน 

4)  ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏบิตัิการ/โครงการ/กิจกรรม 

ผูวิจัย และผูรวมวิจัย ทีมแกนนําไดประชุมแบบไมเปนทางการไดขอคิดรวมกันวา  

เมื่อพวกเราคือผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดประเด็นปญหาที่จะมาแกไขและพัฒนาแลว ข้ันตอไปจะวาง

รูปแบบการเขียนเปนโครงการ/กิจกรรมอยางไร ซึ่งที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นดวยเหลุผลตาง ๆ 

พรอมอภิปรายหาเหตุผลมาสนับสนุน ดังนั้น 
 

   “.....ผมวาใชรูปแบบดั่งเดิมก็ได งายดีพวกเราคุนเคย.....” 

 (อบต.: บนัทกึอนุทิน) 

    

   “.....ฉันวาใชแบบไหนก็ได มันสําคัญอยูที่งาน.....” 

                                                                    (ผูปกครอง: บันทึกการประชุม) 

 

เมื่อที่ประชุมไดอภิปรายกันมาพอสมควรแลว นายชุมพล  สายแสนทอง เจาหนาที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  ไดเสนอวา รูปแบบการเขียนโครงการที่สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ใชกับโรงเรียนในสังกัด มีความสมบูรณและงายตอการปฏิบัติ

และท่ีประชุมไดอภิปรายซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนโครงการ จนเกิดความเขาใจ

จึงตกลงใชแบบฟอรมการเขียนโครงการ/กิจกรรม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  

จากนั้นที่ประชุมก็รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการงานวิชาการรวมกัน จํานวน 3 โครงการ 

เพ่ือเพ่ือแกปญหา/บรรลุสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่อิงสถานศึกษา ซึ่ง

ผูวิจัยและผูรวมการวิจัยรวมกันกําหนดขึ้น คือ 1) โครงการการพัฒนาการจัดองคกร โครงสราง

การบริหารและจัดงานวิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจรหลักการบูรณาการ 2) 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตรทองถ่ินและการจัดกระบวนการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ  3) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายดวยหลัก

การบูรณาการ 
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จากผลการวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน ปญหา ทางเลือกในการ

แกปญหา และแผนงาน/โครงการดังกลาวขางตน ผูวิจัยของสรุปสาระสําคัญ ดังภาพที่  18 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  18  ผลการวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบนั ปญหา ทางเลือกในการแกปญหา  

 และแผนงาน/โครงการ 

สภาพที่เคยเปนมา

โรงเรียนดําเนินงานดานการจัดการเรยีนการสอน เปนหลัก รองลงมาไดแก การพัฒนาสื่อการเรียนรู   การวัดและ

ประเมิน  การพัฒนาหลักสูตร  และ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโรงเรียนตามลําดับ 

ปญหางานวิชาการที่ผานมา

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยจะอยูในระดับปานกลาง 
2. นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห 

3. ครูขาดทักษะจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 

สภาพปญหาในปจจุบัน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยจะอยูในระดับต่ํา  โดยเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

2. ดานการพัฒนาหลักสูตรขาดการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสตูรสาระการเรียนรูทองถิ่น 
3. ดานการเรียนการสอนไมสามารถดาํเนินการไดเต็มทีเ่พราะครูไมครบชั้น 

4. ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอโดยเฉพาะสื่อดานเทคโนโลยี 
5. โรงเรียนไมผานการประเมินจากสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อแกปญหา/บรรลุสภาพท่ีคาดหวัง 
แผนงาน  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการที่ 1 การพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดงานวิชาการและพัฒนาองคกรอยาง 
เปนระบบครบวงจร 

โครงการที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โครงการที่ 3  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

สภาพปจจุบัน 

โรงเรียนดําเนินงานดานการจัดการเรยีนการสอน เปนหลัก รองลงมาเปนการพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน 
การพัฒนาหลักสตูร การวัดและประเมินผล   และการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

สภาพที่คาดหวัง 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12,14 และ15ที่อิงสถานศึกษา 

โดยภาพรวมแตละมาตรฐานมีคุณภาพตั้งแตระดับ “ดี” หรือระดับ “3” ขึ้นไป 
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รายละเอียดของแตละโครงการ 

โครงการที่ 1 

โครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และจัดการงานวิชาการ

และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

 

1) สนองมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานที ่12  ตัวบงช้ีที่ 12.1 – 12.5 

2) แผนงาน   วิชาการ 

3) ผูรับผดิชอบ   1. นายสุริยา  ธะนะคาํมา อํานวยการโรงเรียน นายเกตพุงษ 

ภูวเกตานนท  หัวหนางานวชิาการ 

4) ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตลุาคม  2550 – 30 กันยายน 2551 

5) งบประมาณ  29,000  บาท 

6) หลักการและเหตุผล   

รัฐบาลกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนั้น โรงเรียนบาน

บึงฉิม จึงกําหนดเปาหมาย หรือคาดหวังตองเปนสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐาน

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 12 ที่อิงสถานศึกษา  โดยภาพรวมมีคุณภาพ 

ตั้งแตระดับ “ดี” หรือ ระดับ “3” ข้ึนไป จากฐานขอมูลเดิมที่โรงเรียนมีระดับ

คุณภาพ 2.65 ที่เกิดจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. การประเมิน

คุณภาพภายในของโรงเรียน และการประชุมของผูวิจัยและผูรวมวิจัย  ทั้งนี้มี

สาเหตุมาจากโรงเรียนบริหารไมครบวงจร และผูบริหารโรงเรียนควรไดรับการ

ปรับปรุงดานวิชาการ ประกอบกับการจัดองคกร โครงสรางและระบบงานวิชาการ

ยังไมชัดเจนเกิดความสับสนในทางปฏิบัติของบุคลากร และเพ่ือใหการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมีประสิทธิผล จึงควรมีการพัฒนาการจัดองคกรโครงสราง

การบริการงานวิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

7)  วัตถุประสงค 

7.1) เพ่ือปรับปรุงการจัดองคกรโครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการ

และพัฒนาองคกรใหเกิดความคลองตัวเหมาะสมเปนระบบครบวงจร 

7.2) เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการบริหารจัดการงานวิชาการที่จําเปนตอบริหารและจัดงาน

วิชาการ 

7.3) เพ่ือสรางเครือขายการพัฒนาวิชาการดวยหลักการบูรราการ 

8)  เปาหมาย 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานมาตราที่ 12 ที่ อิงสถานศึกษา โดยภาพรวมมาตรฐานฯที่12 มีระดับ
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คุณภาพ ตั้งแตระดับ“ดี” หรือ “3” ข้ึนไป จากระดับคะแนนเฉลี่ย ต่ํากวาหรือ 

เทากับ 1.75 ปรับปรุง หรือ “1” , 1.75 – 2.74 พอใช หรือ “2”, 2.75 – 3.49  

ดีหรือ “3” และ 3.50 ข้ึนไป ดีมาก หรือ “4”     
9) ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินดําเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)  การประเมินและรายงานผลการดาํเนินงาน 

            ครั้งที่  1  วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2551 
            ครั้งที่  2  วันที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2551 

          
11)  การวัดและประเมินผลสภาพความสําเร็จ 
ตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จ เกณฑ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช

ประเมิน 

1. มีการจัดองคกรโครงสราง
และระบบบริหารที่ปรับเปลี่ยน

ไดตามความเหมาะสม 

2. มีการจัดขอมูลสารสนเทศ
อยางครอบคลุมและทันตอ

การใชงาน 

3. มีระบบปองกันคุณภาพ
ภายในที่ดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 

4. มีการพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง  

5. ผูรับบริหารและผูเก่ียวของ
พอใจผลการบริหารงาน

และการพัฒนา 

ทุกตัวชี้วัดผานเกณฑ  
80%  หรือตั้งแต

ระดับ “ดี” หรือ 

“3” ขึ้นไป   หรือ

โดยภาพรวม

มาตรฐานฯที่ 12 มี

คุณภาพ ตั้งแตระดับ 

“ดี” หรือ ระดับ 

“3” ขึ้นไป 

1. การ
สัมภาษณ 

2. ประเมินตาม
สภาพจริง 

1. แบบ

สัมภาษณ 

2. แบบประเมิน 

3. แบบบันทึก 

 

กิจกรรม ปฏิทิน

ดําเนนิงาน 

ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

ที่ใช 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
จัดทําองคกรโครงสรางฯ 

2. การศึกษาดูงาน 

3. การเยี่ยมบาน  

4. ผาปาการศึกษา 
5. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 

ต.ค. 2550 

– กันยายน 

2551 

 

นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท 

 

นายสุริยา ธะนะคํามา 

นายสุริยา ธะนะคํามา 

นางเอ้ือพร กระแสร 

นายสุริยา  ธะนะคํามา 

2,000 

 

5,000 

2,000 

20,000 

งบผาปา 
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12)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

12.1)  บุคลากรที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่

และตอเนื่อง 

12.2)  เปนแนวทางในการนําไปใชพัฒนางานอื่นๆของโรงเรียนใหมี

มาตรฐานใกลเคียงกันหรือสูงข้ึน 

12.3)  เปนแนวทางในการพัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษาในสาระอื่นๆ 
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โครงการที่ 2 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู 

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   
1) สนองมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานที ่14  ตัวบงช้ีที่ 14.1-14.2 

2) แผนงาน    วชิาการ 

3) ผูรับผิดชอบ   นายสุริยา ธะนะคํามา ผูบริหารสถานศึกษา นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท 

หัวหนาวิชาการ  และ นายวรีบุตร  บุรารมย  ผูชวยหัวหนาวิชาการ 

4) ระยะเวลาดําเนินการ  ต.ค. 2550 – 2. ก.ย. 2551 

5) งบประมาณ 5,000 บาท 

6) หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนั้น โรงเรียนบานบึงฉิม 

จึงกําหนดเปาหมาย หรือคาดหวังตองเปนสถานศึกษา ที่มีมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานมาตรฐานที่ 14 ที่อิงสถานศึกษาโดยภาพรวมมีคุณภาพ ตั้งแตระดับ “ดี” 

หรือ ระดับ “3” ข้ึนไป จากฐานขอมูลเดิมที่โรงเรียนมีระดับคุณภาพ 2.60 ที่เกิด

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. การประเมินคุณภาพภายในของ

โรงเรียน และการประชุมของผูวิจัยและผูรวมวิจัย  ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากโรงเรียน

ไมมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

เพ่ือนําไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

7)  วัตถุประสงค  

7.1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาระทองถ่ิน กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เร่ืองการปลูกผัก 

7.2) เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เพ่ือสงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เร่ืองการปลูกผัก 

8)  เปาหมาย 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน มาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐานที่ 14 ที่อิงสถานศึกษา โดยภาพรวมมาตรฐานฯที่14 มีคุณภาพ ตั้งแต

ระดับ“ดี” หรือ “3” ข้ึนไป จากระดับคะแนนเฉลี่ย ต่ํากวาหรือเทากับ 1.75 

ปรับปรุง หรือ “1”, 1.75 – 2.74 พอใช หรือ “2”, 2.75 – 3.49 ดีหรือ “3” 

3.50 ข้ึนไป ดีมาก หรือ“4”          
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9)  ข้ันตอนกจิกรรมและการปฏิทินดําเนนิงาน 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

10)  การประเมินผล และรายงานผลการดําเนนิงาน 

             ครั้งที่ 1 วันที ่12  มีนาคม   พ.ศ.   2551 

             ครั้งที่ 2 วันที่ 10  กันยายน พ.ศ.    2551 

    11)  การวัดและประเมินผลสภาพความสําเร็จ 
ตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จ เกณฑ วิธีประเมิน เครื่องมือที่

ใชประเมิน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนและทองถ่ิน 

2. โรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย
ใหนักเรียนไดเรียนตามความสนใจ 

3. มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการ
เรียนรูท่ีตอบสนองความถนัดและ

ความสามารถของผูเรียน  

4. มีการสงเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูและ

สื่ออุปกรณการเรียนที่เอ้ือตอการ

เรียนรู 

5. มีการจัดระบบการบันทึกการ
รายงานผล และการสงตอขอมูล

ของผูเรียน 

6. มีระบบการนิเทศการสอนและนํา
ผลไปปรับปรุงการสอนเสมอ 

7. มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียน

การสอน 

ทุกตัวชี้วัดผานเกณฑ 

 80% หรือตั้งแต

ระดับ “ดี” หรือ 

ระดับ “3” ขึ้นไป 

หรือโดยภาพรวม

มาตรฐานที่ 14 

 มีคุณภาพ ตั้งแต

ระดับ “ดี” หรือ 

ระดับ “3” ขึ้นไป 

 

 

1. การ
สัมภาษณ 

2. ประเมิน
ตามสภาพ

จริง 

1. แบบ

สัมภาษณ 

2. แบบประเมิน 

3. แบบบันทึก 

กิจกรรม ปฏิทิน

ดําเนนิงาน 

ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

1. ปะชุมปฏิบัติการจัดทํา
หลักสูตรทองถ่ิน 

2. การศึกษาดูงาน 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4. กิจกรรมพอครูแมครู 
5. การนิเทศการสอน 

ตุลาคม 

2550 

      ถึง 

กันยายน 

2551 

นายเกตุพงษ  ภูวเกตานนท 
 

นางเอ้ือพร  กระแสร 

นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท 

นายสุริยา ธะนะคํามา 

นายสุริยา ธะนะคํามา 

1,000 บาท 

 

2,000 บาท 

500 บาท 

1,000 บาท 

500 บาท 
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12)   ผลที่คาดวาจะไดรับ 

12.1) บุคลากรที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่

และตอเนื่อง 

12.2) เปนแนวทางในการนําไปใชพัฒนามาตรฐานอื่นๆของโรงเรียนใหมี

มาตรฐานใกลเคียงกันหรือสูงข้ึน 

12.3) เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระอื่นๆ 
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โครงการที่ 3 

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

 

1) สนองมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานที ่15  ตัวบงช้ีที่ 15.1 – 15.7 

2) แผนงาน วิชาการ 

3) ผูรับผิดชอบ  นายเกตุพงษ  ภูวเกตานนท  หัวหนา  นางสาวเอื้อพร  กระแสร   ผูชวย     

และนายวีรบุตร  บุรารมย   ผูชวย      

4) ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 

5) งบประมาณ     13,000      บาท 

6) หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้น โรงเรียนบานบึงฉิม 

จึงกําหนดเปาหมาย หรือคาดหวังตองเปนสถานศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษาข้ึน

พ้ืนฐานมาตรฐานที่ 14 ทีอิ่งสถานศึกษา  โดยภาพรวมมีระดับคณุภาพ ตั้งแต

ระดับ “ด”ี หรือ ระดบั “3” ข้ึนไป จากฐานขอมูลเดิมที่โรงเรียนมีระดับคุณภาพ 

2.90 ที่เกิดจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. การประเมินคุณภาพ

ภายในของโรงเรียน และการประชุมของผูวิจัยและผูรวมวิจัยประกอบกบัในป2550 

นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหลายประการเชน กริยามารยาทไมงาม ไมคอย

เคารพเชื่อฟงผูใหญ นอกจากนี้ในโรงเรียนก็มีนักเรียนที่มีความเปนเลิศที่แตกตางกันอยาง

หลากหลายทั้งดานวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมตอบสนองตอ

ความสามารถของนักเรียนที่มีความหลากหลาย โรงเรียนจึงทําโครงการนี ้

7)  วัตถุประสงค 

7.1) เพ่ือสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับ

ผูเรียนดวยหลักการบูรณาการ 

7.2) เพ่ือรวมกับผูปกครองและชุมชนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย

ใหแกผูเรียน 

7.3) เพ่ือจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีทางการเรียนรูแกโรงเรียนเพื่อ

นําไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรู   

8)  เปาหมาย  

 โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 15 อิง

สถานศึกษา โดยภาพรวมมีคุณภาพตั้งแตระดับ “ดี” หรือระดับ “3” ข้ึนไป จาก

ระดับคะแนนเฉลี่ย ต่ํากวาหรือ เทากับ 1.75 ปรับปรุง หรือ “1” , 1.75 – 2.74 

พอใช หรือ “2” , 2.75 – 3.49 ดีหรือ “3”และ 3.50 ข้ึนไป ดีมาก หรือ “4”   
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9)   ข้ันตอนกิจกรรมและปฏิทินดาํเนินงาน 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)   การประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินงาน 

       ครั้งที่ 1  18  มีนาคม2551          นายเกตุพงษ     ภูวเกตานนท 

       ครั้งที่ 2  15  กันยายน 2551       นายเกตุพงษ     ภวูเกตานนท 

 

กิจกรรม ปฏิทิน

ดําเนนิงาน 

ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือวางแผน 

2. กิจกรรมการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

3. กิจกรรมทางวิชาการ 
4. กิจกรรมคานิยมที่ดีงาม 

5. กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา 
6. กิจกรรมสืบสานประเพณี
และภูมิปญญาไทย 

7.  กิจกรรมสงเสริมความ
เปนประชาธิปไตย  

ตุลาคม 2550 

ถึง 

กันยายน 

2551 
 

 

 

นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท 

 

นายเกตุพงษ ภูวเกตาน 

 

นางสาวเอื้อพร    กระแสร 

นางสาวเอื้อพร     กระแสร 

นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท 

นายวีรบุตร         บุรารัมย 

 

นายวีรบุตร         บุรารัมย 

 

1,000  

 

2,000  

 

2,000  

2,000  

2,000  

2,000  

 

2,000  
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11) การวัดและการประเมินผลสภาพความสําเร็จ 
ตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จ เกณฑ วิธีประเมิน เครื่องมือ

ประเมิน 

1. มีการจัดและพัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนดีท่ี

เขมแข็งและทั่วถึง 

2. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทาง

วิชาการและความคิด

สรางสรรคของผูเรียน 

3. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและ
ตอบสนองความสามารถ

พิเศษ และความถนัดของ

ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

4. มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คานิยมที่ดีงาม 

5. มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป

และกีฬา/นันทนาการ 

6. มีการจัดกิจกรรมสืบสานและ
สรางสรรควัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญญาไทย 

7.  มีการจัดกิจกรรมสงเสริม

ความเปนประชาธิปไตย 

ทุกตัวชี้วัดผาน

เกณฑ 80 % หรือ

ตั้งแตระดับ “3” 

ขึ้นไป  หรือโดย

ภาพรวม

มาตรฐานที่ 15 มี

คุณภาพ ตั้งแต

ระดับ “ดี” หรือ 

ระดับ “3” ขึ้นไป 

1. การสัมภาษณ 
2. การประเมิน

ตามสภาพ

จริง 

1. แบบ

สัมภาษณ 

2. แบบประเมิน 

3. แบบบันทึก 

 

12)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

12.1) นักเรียนมีความรับผิดชอบและสนุกกับการเรียนรู 

12.2) เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูอ่ืนในดานอื่นๆ 

12.3) ครูผูสอนมีความตื่นตัวทางงานวิชาการและมุงมั่นในการพัฒนา

ผูเรียน 
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การแบงกลุมทํางาน 

สําหรับการแบงกลุมยอยก็แบงเปน 3 ทีม โดยการจดัทีมจัดตามการจดัชั้นเรียนโรงเรียน 

ดังนี้  
ทีมที่ 1 ช่ือทีมผักบุง มีบทบาทหนาที่  1) พัฒนางานวิชาการตามกรอบการวิจัยของ

อนุบาล - ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  2) บูรณาการการพัฒนางานวิชาการของกลุมผักคะนา และรวม

ดําเนินการกับกลุมอื่นๆ  และ 3) งานอ่ืนๆ ที่ทีมผูวิจัยมอบหมาย  ประกอบดวย นางสุกัญญา ผองใน 

นางรจนา ภาโนมัย  นางรจนา  เวียงแก นางอุลัยวรรณ  สีสงคราม  นางทองมวย  ทองโคตร   

น.ส.ดวงกมล ทองแสน  น.ส.เกสร สุวรรณธร   นายประพัฒน  หลวงบุญ   นางวันเพ็ญ สิทธิจันทรเสน 

นางสุภารัตน สีสงคราม  นางนงลักษณ วินทะจักร   นางสุภาพร เอกพันธุ  นางโสภา  สมไสย  

นางสาย  จันทรพิชัย  นางรุจิรา  โพธิ์ศรี  นางอุไร  พูลเอียด  นางสมัย เบาเฮียง  นางเกสร สุวรรณธร 

นายฮวด  ดาทุมมา นายสมัย พันธชมภู นายลิมล  ศรีภูทอง  และนางเอื้อพร กระแส       

ทีมที่ 2 ช่ือทีมตนหอม มีบทบาทหนาที่  1) พัฒนางานวิชาการตามกรอบการวิจัยของชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2-3  2) บูรณาการการพัฒนางานวิชาการของกลุมผักคะนา และรวมดําเนินการ

กับกลุมอื่นๆ  และ 3) งานอื่นๆ ที่ทีมผูวิจัยมอบหมาย  ประกอบดวย นางบังอร  ขวัญทอง 

นางนงนุช  ยศออน  นางเสนห เคนหลา นาย   บุรินทร  ปดทํา  นางหทัยรัตน  แสงทะมาตร   

นางลิมล  ศรีภูทอง  นางนวลฉวี  ทํามานอย   นางบุญเพ็ง  โสภาตา   นางพาด  ไชยลา   นายถนอม 

ฉายาพักตร   นางละมูล  พาน้ําเที่ยง  นางอรุณ  กํามา   นายสุริยา ธะนะคํามา  นายกอง  สารบุตร 

นางแพง  โมลี  และนายวีรบุตร  บุรมยชัย  

ทีมที่ 3 ช่ือทีมผักคะนา บทบาทหนาที่  1) พัฒนางานวิชาการตามกรอบการวิจัยของชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4-6  2) บูรณาการการพัฒนางานวิชาการของกลุมผักคะนา และรวมดําเนินการ

กับกลุมอื่นๆ  และ 3) งานอื่นๆ ที่ทีมผูวิจัยมอบหมาย  ประกอบดวย นางอรุณ  กํามา นางกัลยา  

เทียบอุน  นางสุดทา  โสภาตา   นางหนูเพียร  บุญทัน  นางสําราญ  วงษจําปา   นางวันเพญ็ สิทธจินัทรเสน  

นางไพรสาน   พงษโคกสี   นางสาย  จันทรพิชัย นางนวลฉวี  ทํามานอย  นางโสภา  สมไสย  

นายประพัฒ หลวงบุญ  นางอรทัย อเนกเวล  นางรุจิรา โพธิ์ศรี  นางวิฑูรย  ลุนลา   นางประนอม  

ฉายาพัฒน  นายบุญมี  สุวรรณสิงห  นางประนอม  ทุมโคตร  นางทองคํา  สําราญดี และ

นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท    ดังภาพการแบงทีมงาน ภาพที่  19 

 

   

 

ภาพที่  19   สมาชิกทีมผักบุง  ทีมตนหอม  และทีมผักคะนา 
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5)  ข้ันตอนการประเมินและสรุปผล เปนการประเมินและสรุปผลการดําเนินการในขั้นตอน

การวางแผน  กลาวโดยสรุปในขั้นตอนการวางแผน  มีจุดหมายในการดําเนินการ เพ่ือใหผูวิจัย

และผูรวมวิจัย ไดรวมกันดําเนินการศึกษาและวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพ

ปญหาอุปสรรค สภาพที่คาดหวังของโรงเรียน ตลอดทั้งการประเมินเพื่อกําหนดประเด็นปญหาท่ี

ตองการปรับปรุง แกไขหรือพัฒนา และการจัดทําแผนปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานวิชาการดวยหลัก

การบูรณาการ ซึ่งจากผลการดําเนินการในขั้นตอนนี้ทําใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศที่ประกอบดวย 

สภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบันและสภาพความคาดหวัง สภาพปญหาทางวิชาการ การเรียงลําดับ

ปญหาความสําคัญ และมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมในการแกปญหาหรือพัฒนางานวิชาการ 

เพ่ือนําสูการปฏิบัติ 

 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting) 

ในข้ันตอนการปฏิบัติ  ผูวิจัยไดยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการมุงการเปลี่ยนแปลง 

และมุงใหเกิดการกระทําเพ่ือใหบรรลุผล” โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยดําเนินการสงเสริมสนับสนุน 

อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติไดขอสรุปเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน 2 ข้ันตอน คือ 1) ขั้นตอนการกําหนดแนวปฏิบัติ  2) ข้ันตอนปฏิบัติกิจกรรม และ 

3) ข้ันตอนการประเมินและสรุปผล   ดังรายละเอียดดังนี้ 

1) ข้ันตอนการกําหนดแนวปฏิบัติ เปนข้ันที่ระบุวิธีการปฏิบัติ เพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุ

จุดมุงหมายของขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ   ผูบริหารโรงเรียนไดเลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ของโรงเรียนที่ผานมา เพ่ือใหผูรวมวิจัยไดรับทราบและสอบถาม แลกเปล่ียนความรูกัน จากนั้น

เปนการประชุมระดมสมองกันและสรุปเปนแนวปฏิบัติ โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความเห็นรวมกัน

มอบหมายใหแตละกลุมเปนผูรับผิดชอบหลัก หรือเจาภาพในการดําเนินงานของโครงการทั้ง 3 โครงการ 

ดังนี้ ทีมที่ 1 ทีมผักบุง รับผิดชอบเปนเจาภาพโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัด

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทีมที่ 2 ทีมตนหอม รับผิดชอบเปนเจาภาพโครงการ

พัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และจัดการงานวิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปน

ระบบครบวงจร  ทีมที่ 3 ทีมผักคะนา รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน

อยางหลากหลาย  นอกจากนี้เพ่ือใหเกิดการประสานงานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล  ผูวิจัยและผู

รวมวิจัยจึงมีความเห็นรวมกันใหแตงตั้งตัวแทนกลุมทั้ง 3 กลุม รวม 16 คน ตั้งเปนทีมแกนนํา 

ประกอบดวย นางสุกัญญา ผองใน  นางเอื้อพร กระแส  นายฮวด  ดาทุมมา  นายสมัย  พันธชมพู   

นายลิมล  ศรีภูทอง  นางหทัยรัตน  แสงทะมาตร   นายสุริยา ธะนะคํามา  นายกอง  สารบุตร  

นางแพง  โมลี   นายวีรบุตร  บุรมยชัย   นายบุญมี  สุวรรณสิงห  นางประนอม  ทุมโคตร  

นางทองคํา  สําราญดี  นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท  นายชุมพล  สายแสนทอง  และ นายสามารถ สืบสําราญ   

ดูภาพที่  20 
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ภาพที่  20  ทีมแกนนาํ 

 

โดยทีมแกนนํา มีบทบาทหนาที่ (1) ประสานการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ/กิจกรรม

ที่ระบุไวภายในทีมหรือเช่ือมโยงกับกลุมอื่น  (2) บูรณาการการพัฒนางานวิชาการของทีมผักบุง ทีม

ตนหอม และทีมผักคะนา และ (3) งานอื่นๆ ที่ทีมผูวิจัยมอบหมาย 
2)  ข้ันปฏิบัติตามแผนโครงการ/กิจกรรม เปนขั้นการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ซึ่งมี 3 โครงการ ประกอบดวย โครงการการพัฒนาจัดองคกร โครงสราง ระบบบริหารและจัดการ

งานวิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และโครงการ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ

ผูเรียนอยางหลากหลาย ผลการปฏิบัติงาน  ปรากฎรายละเอียดดังนี้ 

 

โครงการที่ 1 

โครงการพัฒนาจัดองคกร โครงสราง ระบบบริหารและจัดการงานวิชาการ 

และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

 

โครงการพัฒนาจัดองคกร โครงสราง ระบบบริหารและจัดการงานวิชาการและพัฒนา

องคกรอยางเปนระบบครบวงจร ประกอบดวยกิจกรรมและผลการดําเนินงานกิจกรรม 5 กิจกรรม 

คือ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทําองคกรโครงสรางฯ  2) การศึกษาดูงาน  3)  การเยี่ยมบาน  

4) ผาปาการศึกษา  และ 5) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทําองคกรโครงสรางฯ ผลการจัดองคกร 

โครงสรางระบบบริหารและจัดการงานวิชาการ และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  จากเดิม

โรงเรียนจัดโครงสรางการบริหารเปน 4 งาน ไดแก งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล  งานเงิน

และงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ซึ่งเปนโครงสรางที่ขาดการเชื่อมโยงระหวางงานเนนความ

เปนราชการ การบังคับบัญชาและการใชอํานาจ ไมเนนความเปนวิชาชีพ ความเปนเพื่อนรวมงาน 

และไมกระจายอํานาจ เมื่อโครงสรางกําหนดไวเชนนั้น ในการปฏิบัติผูบริหารโรงเรียนจึงเปน

ผูดําเนินการทั้งหมด ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันอภิปรายอยางหลากหลายโดยนําแนวคิด

การบูรณาการในบทที่ 2 ที่ผูวิจัยแจกใหผูรวมวิจัยแลวในข้ันตอนที่ 1 และมีการพิจารณารวมกัน

และมีความเห็นวา เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารและจัดการงานวิชาการของโรงเรียน 
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จึงตองปรับโครงสรางระบบบริหารและงานวิชาการของโรงเรียนบานบึงฉิม ใหเกิดความสอดคลองและ

สัมพันธกันในสวนของผูเก่ียวของที่ประกอบดวยผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน  และสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขอนแกน เขต 1 ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ

ตามโครงสรางการบริหารและการจัดการงานวิชาการตามหลักการบูรณาการแนวทีมฟุตบอลเชิงรุก 

โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจากการแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ ที่ผูวิจัยไดศึกษาไวในบทที่ 2 และได

นําเสนอตอที่ประชุมผูวิจัยและผูรวมวิจัยในวันที่ 25 ตุลาคม 2550 ณ อาคารอเนกประสงค

โรงเรียนบานบึงฉิม ซึ่งเปนโครงสรางแนวราบที่มีการกําหนดเปาหมายสภาพที่คาดหวังไวอยางชัดเจน 

และเนนการบริหารจัดการเพื่อบรรลุเปาหมายนั้นในเชิงรุกในลักษณะการบูรณาการสรรพกําลัง

จากทุกฝายตามบทบาทหนาที่ ที่เก่ียวของในลักษณะเชิงอุปมาเสมือนทีมฟุตบอล ที่มีลักษณะเปน

เปนกลุมปฏิบัติงานภายในภาคสนามเชิงรุก ไดแก กองหนา ไดแก ทีมงานโครงการ ประกอบดวย 

ครูผูสอนประจําช้ัน/รายวิชา  ผูปกครองนักเรียนในชั้นนั้นๆ ตัวแทนชุมชน และตัวแทนสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 กองกลาง ประกอบดวย บุคคลที่ทีมงานเปนผูคัดเลือกทําหนาที่

เปนทีมแกนนํา ในการประสานงาน เช่ือมโยง และปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานวิชาการตามที่ไดรับ

มอบหมาย กองหลัง ประกอบดวยหัวหนากลุมสาระ/หัวหนางานวิชาการของโรงเรียนทําหนาที่

สงเสริมสนับสนุน และรวมปฏิบัติงานกับทีมแกนนํา/ทีมงานโครงการ และผูรักษาประตู คือ 

ผูบริหารโรงเรียน ทําหนาที่บริหารจัดการทีมฟุตบอลตามนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา 

และหนวยงานตนสังกัด นอกจากนี้ยังมีผูสงเสริมสนับสนุนภายนอกโรงเรียนประกอบดวย สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน  ผูปกครอง และชมรมศิษยเกา เปนตน  ปรากฏดังภาพที่  21 
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ภาพที่  21   โครงสรางการบริหารและจดัการงานวิชาการตามหลักการบูรณาการ 

 แนวทีมฟุตบอลเชิงรุกในโรงเรียบานบึงฉิม 

 

บทบาทหนาที่ของแตละกลุม  มีดังน้ี 

1.  กลุมสงเสริม และสนับสนุนนอกสถานศึกษา  ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขอนแกน เขต 1  ชุมชน/ทองถ่ิน ผูปกครอง และชมรมศิษยเกา ครู และผูปกครอง

โรงเรยีนบานบึงฉิม  
1.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 บทบาทและหนาที่  1) สงเสริม 

สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนอยางใกลชิด หรือตามคํารองขอ  2) ใหการนิเทศ

งานวิชาการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  และ 3) งานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนขอความรวมมือ   

1.2  ชุมชน/ทองถ่ิน บทบาทและหนาที่ 1) สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากรอื่นๆ  และ 

2) รวมเปน เครือขาย 

1.3  ผูปกครอง บทบาทและหนาที่ 1) สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูของบุตร/หลาน

หรือผูที่อยูในปกครอง   2) เปนพอครูแมครูชวยเหลือครูผูสอน และ 3) งานอื่นๆ ที่เก่ียวกับการ

เรียนรูที่โรงเรียนขอความรวมมือ 
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1.4  ชมรมศิษยเกา ครู และผูปกครองโรงเรียนบานบึงฉิม มีบทบาทและหนาที่  1) ให

ความรวมมือแกโรงเรียนในอันที่จะสงเสริมการจัดการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิการ

ตาง ๆ 2) แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณในการแกปญหา การพัฒนางานวิชาการ  

และ 3) รวมมือกับรัฐบาล องคกร สมาคม หรือคณะบุคคลในอันที่จะสงเสริมใหนักเรียน เยาวชน

มีความรู ความประพฤติ สุขภาพอนามัยดี และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข เพ่ือเปนพลเมืองดีของชาติ 

2. กลุมปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ประกอบดวย  คณะกรรมการสถานศึกษา  

ผูอํานวยการโรงเรียน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนางาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และงานวิชาการ  ครู (ทีมงานประจํา)   ลูกจาง   และคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง (ทีมโครงการ/

ทีมแกนนํา)    

2.1  คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษา มีบทบาทและหนาที่ 1) กําหนดนโยบาย และ

แผนพัฒนา 2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 3) ใหความเห็นในการ

จัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมหรือตามความตองการของทองถิ่น 4) กํากับ และ

ติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาของโรงเรียน  5) สงเสริมและสนับสนุน

ใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่งถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 6) สงเสริม

ใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับ

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ 

ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 8) สงเสริมใหมีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการ

ของนักเรียนทุกดาน  9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนประสานงาน

กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและทองถิ่น 10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของโรงเรียน

กอนเสนอตอสาธารณชน  11) แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตาม

ระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร และ 12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด

ของโรงเรียน 

2.2 ผูบริหารโรงเรียน บทบาทและหนาที่ 1) กําหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติการ

ของโรงเรียน 2) สงเสริม และพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีความรู ความสามารถ 3) ปรับปรุง

พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 4) เสริมสรางขวัญ และสวัสดิการ

ของบุคลากร และ 5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลตอสาธารณชน 

2.3 หัวหนางาน/หัวหนาสายระดับชั้น  มีบทบาทและหนาที่ 1) ปฏิบัติงานสนอง

ยุทธศาสตรของโรงเรียน  2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในกลุมสาระ/งาน   3) กําหนด

มอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานในกลุมสาระ/งาน  4) รวมมือกับบุคลากรในกลุมสาระ/งาน 

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางสรางสรรค  5) สงเสริมใหกําลังใจแกบุคลากรในกลุมสาระฯ/งาน   
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6) นิเทศติดตามประเมินและพัฒนางานกลุมสาระฯ/งานอยางตอเนื่อง  7) ประสานงานกับกลุมงาน/

กลุมสาระฯ/งานอื่นภายในโรงเรียน และรวมมือกันดําเนินงานของโรงเรียน 8) เผยแพรช่ือเสียง

และเกียรติคุณของโรงเรียน 9) ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ดําเนินงานที่เก่ียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และงานวิชาการ ไดแก บทบาทและหนาที่ (1) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระ

รายละเอียดของหลักสูตรระดับโรงเรียน และแนวทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรม

พัฒนานักเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ิน (2) จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ

เรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะแนวใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและ

แนวทางการดําเนินการของหลักสูตร (4) ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคการตางๆ 

และชุมชนใหการใชหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ (5) ประชาสัมพันธหลักสูตร

และการใชหลักสูตรแกผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูที่เก่ียวของและนําขอมูลปอนกลับจากฝายตาง  ๆ

มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  (6) สงเสริมและสนับสนุนการ

วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (7) ติดตามผลการเรียนของผูเรียน

รายบุคคล ระดับชั้น ระดับชวงชั้น และระดับกลุมวิชาในแตละปการศึกษา เพ่ือปรับปรุง แกไขและ

พัฒนาการดําเนินงานดานตางๆของสถานศึกษา (8) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปที่ผานมาแลวใชผลการประเมนิ

เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรในปการศึกษาตอไป และ (9) 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเนนผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

เหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผูเก่ียวของ  10) ปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอน สําหรับผูเปน

ขาราชการครูที่มีบทบาทและหนาที่ (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับของราชการ 

รักษาจรรยาบรรณ มารยาทและวินัย  และตามระเบียบประเพณี  (2) ปฏิบัติตามนโยบาย และ

แนวปฏิบัติที่ระบุไวในจุดเนน และยุทธศาสตรของโรงเรียนใหบังเกิดผล  (3) ประพฤติปฏิบัติตน 

ใหเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียน (4) พัฒนาตนทั้งดานความรู เทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียน  

(5) อุทิศเวลาในการอบรม ส่ังสอน ดูแลติดตาม พฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ  (6) ใหความรัก ความเมตตาตอผูเรียน เสมือนกับบุตรหลานของตน (7) เสริมสราง

ความสามัคคีในหมูคณะและผูเรียน รวมมือกับบุคลากรอื่นในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางสม่ําเสมอ 

และ (8) ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนอยางสรางสรรคดวยความเต็มใจ เต็มเวลา 

และเต็มความสามารถ   
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2.4 ทีมแกนนํา มีบทบาทหนาที่  1) ประสาน เช่ือมโยง หรือบูรณาการแนวคิดและ

ปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามกรอบการวิจัย และการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

หรือสภาพที่คาดหวังของโรงเรียน 2) บูรณาการการพัฒนางานวิชาการของกลุมกลุมผักบุง กลุมตนหอม 

และกลุมผักคะนา และ 3) งานอื่นๆ ที่ทีมผูวิจัยมอบหมาย   

2.5 ทีมงานโครงการ บทบาทและหนาที่ 1) รวมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา

โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา  2) รวมสรางสายใยเชื่อมสัมพันธอันดีระหวางครู

แลผูปกครอง  3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา  4) ใหขอคิดเห็น และ

เสนอแนะตอสถานศึกษาในเรื่องตางๆที่จะเปนประโยชนแกผูเรียนและสถานศึกษา 5) จัดการประชุม

กรรมการและผูปกครองในหองเรียนตามความเหมาะสมอยางนอยปละ 2 ครั้ง  6) จัดทําทําเนียบ

ผูเรียนและผูปกครองโดยละเอียด และสงมอบสําเนาใหเลขานุการกรรมการเครือขายผูปกครองใน

ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 7) กรรมการเครือขายผูปกครองในระดับโรงเรียนจะตอง

รวบรวมขอมูลและกิจกรรมของแตละช้ันนําเสนอโรงเรียนเพื่อดําเนินการตอไป และ 8) ใหคณะกรรมการ

เครือขายผูปกครองระดับโรงเรียนจัดประชุมใหญคณะกรรมการเครือขายผูปกครองทุกระดับ ตาม

ความเหมาะสมอยางนอยปละ 2 ครั้ง  และ 9) ปฏิบัติงานในฐานะลูกจางสําหรับผูที่เปนลูกจางทีมี

บทบาทและหนาที่  (1) ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎขอบังคับของโรงเรียนโดยเครงครัด  (2) ปฏิบัติ

หนาที่ดวยความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  (3) มีความสุภาพ ออนนอมตอครู 

ผูรวมงานและบุคคลภายนอก  และ4) มีความสามัคคี 

การจัดองคกร โครงสรางฯ นี้ ทําใหโรงเรียนบานบึงฉิมมีการจัดองคกรการบริหาร

และจัดการงานวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เปนโครงสรางแบบแนวตั้ง กําหนดบทบาทหนาที่ไม

ที่ชัดเจนของผูที่เก่ียวของ เปลี่ยนเปนโครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการที่เปนแนวราบ

ตามหลักการบูรณาการ มีความชัดเจนในการกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของบุคคล/

หนวยงานที่เก่ียวของ จัดผูรับผิดชอบลงเหมาะสมตามสภาพงานและเปาหมายในการพัฒนา คือ 

นักเรียน   นอกจากนี้ โรงเรียนไดจัดทําขอมูลสารสนเทศของอยางเปนระบบ ครอบคลุม และทัน

ตอการใชงาน ทําใหโรงเรียนมีการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศ การวางแผนปฏิบัติ การตรวจสอบ 

ติดตาม การปรับปรุงพัฒนา มีปจจัยพื้นฐาน บุคลากรอุปกรณ ครุภัณฑเหมาะและมีส่ิงอํานวย

ความสะดวกที่เหมาะสม การจัดเก็บขอมูลขาวสารสนเทศครอบคลุมงานวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากรและบริหารทั่วไปที่ถูกตอง เปนปจจุบันรวดเร็ว มีการจัดระบบการประเมินคุณภาพภายใน 

ทําใหโรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน และมีการรายงานผลตอสาธารณอยางเปดเผย ไดรับการสนับสนุนและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรทําใหผูบริหารและครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและ

เหมาะสมตามบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ การจัดประชุม/กิจกรรมพัฒนาผูบริหารและครู

ใหมีความสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหาร มีการนิเทศ

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และครูไดรับการสงเสริม  และผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจ
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การบริหารงานจัดการวิชาการและพัฒนาทางผูเรียน ทําใหผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจใน

การใหบริการและผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการอยางเปนระบบครบ

ทุกโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงาน  การศึกษาดูงานครั้งนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดกําหนด

เลือกโรงเรียนกัลยาณวัตร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนสถานที่ศึกษาดูงานในวันที่ 2 

กรกฎาคม 2551  ดูภาพที่  22 

 

   

 

ภาพที่  22  การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 

    

การศึกษาดูงานมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางโลกทัศนใหกับผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่เปนทีมแกนนํา 

และเพ่ือสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหเกิดกับผูรวมวิจัย  ซึ่งเหตุผลที่เลือกศึกษาดูงานที่นี่ เพราะ 1) 

เปนโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน 2) เปนโรงเรียนผูนําทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

3) เปนผูนําทางสารสนเทศและเปนศูนยการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

โดยไดศึกษาดูงานในหัวขอ 1) การกระจายอํานาจทางการศึกษา : การจัดโครงสราง  2) การเรยีน

การสอนแบบบูรณาการ และ 3) ICT เพ่ือสรางการบริหารและการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียน

จัดกิจกรรมการบรรยาย การอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาเอกสาร และการฝกปฏิบัติการ

ใช  ICT ผลจากการศึกษาดูงานพบสภาพความสําเร็จของทีมแกนนํากลาวคือ ทีมแกนนํามีความรู

ความเขาใจไดรับประสบการณในประเด็นที่ศึกษาดูงาน และมีความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน 

เพราะผูวิจัยสังเกตเห็นบางทานไดสัมผัสเครื่องคอมพิวเตอรเปนครั้งแรกในชีวิตมีความตื่นเตน 

สงเสียงอยางคนพออกพอใจ และรําพึงวา... 
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 “... จะทําใหโรงเรียนบานเรามีเครื่องคอมพิวเตอรใหเด็กๆไดเรียนรูเชนกัน...” 

 (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา: บันทึกอนุทิน)  
 

สวนขอจํากัดในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดแก 1) ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีจํากัด  และ 

2) ความไมกลาแสดงความคิดเห็นในระยะแรก ตองใชเวลาเกือบ 10 นาทีถึงกลาถาม หรืออภิปราย 

ผูวิจัยตองคอยกระตุนใหกําลังใจรวมแสดงความคิดเห็นนําทางรวม จากนั้นก็ปลอยใหทีมแกนนํา

สอบถามหรืออภิปรายตอไปจนหมดเวลา              

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเยี่ยมบาน เปาหมาย คือ บานพักอาศัย ที่ทํากิน หรือที่ทํางาน

ผูรวมวิจัยทุกคน โดยเฉพาะผูปกครองนักเรียน ดูภาพที่  23 

 

   
 

ภาพที่  23  กิจกรรมการเยี่ยมบานผูรวมวิจัย 

 

การเยี่ยมบานมีจุดมุงหมายเพื่อการสื่อสารทําความเขาใจระหวางโรงเรียน ชุมชนและ

หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นๆ โดยผูวิจัยและผูบริหารโรงเรียนออกเยี่ยมนักเรียน

และผูปกครองที่รวมวิจัยทุกครอบครัว ในระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น. ระหวางวันที่ 11 

ตุลาคม 2550 – 24พฤศจิกายน 2550    

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมผาปาการศึกษา   มีจุดมุงหมาย เพ่ือระดมทุนทรัพยพัฒนางาน

วิชาการและงานบริหารอื่นๆของโรงเรียน จัดกิจกรรมในวันที่ 14 เมษายน 2551  ดูภาพที่  24 

 

    

 

ภาพที่  24  กิจกรรมผาปา 
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โดยโรงเรียนและชุมชนรวมมือกันจัดผาปาการศึกษา ทอดถวาย ณ โรงเรยีนบงึฉิม ไดเงินสด

จํานวน 162,031 บาท นับวาเปนประวัติศาสตรของหมูบานและของโรงเรียนที่ไดเงินมอบใหแก

ทางโรงเรียนมากเชนครั้งนี้ (ทีมแกนนํา, ผูรวมงาน: การสัมภาษณ) สภาพความสําเร็จ 1) 

ผูปกครองชุมชน ทองถ่ินเกิดความสามัคคีและผูกพันถิ่นที่อยูอาศัยและหวงแหน (ผูรวมงาน: การ

สัมภาษณ)  2) ผูปกครอง/ชุมชนชื่นชมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ที่ใหการ

สงเสริมโรงเรียน  3) โรงเรียนมีความรูสึกวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ไม

ทอดทิ้งใหสูปญหาโดยลําพัง และ  4)โรงเรียนมีความมั่นใจในการพึ่งตนเอง    

กิจกรรมที่ 5 การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร  มีเปาหมาย คือ เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ

นํามาใชประกอบการเรียนการสอน จํานวนไมนอยกวา 1 เครื่อง  ซึ่งหลังจากโรงเรียนและชุมชน

ไดรวมกันทํากิจกรรมผาปาไดเงินสด จํานวน 162,031 บาทแลว  คณะกรรมการสถานศึกษาและ

ชมรมศิษยเกา ผูปกครอง ครูโรงเรียนบานบึงฉิม ไดนําไปจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

จํานวน 7 เครื่อง  เครื่องฉายโปรเจกเตอร 1 เครื่อง ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด บทเรียนสําเร็จรูป  

สรางแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน เชน ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี

หองสวม และร้ัวของโรงเรียน ดังภาพ  25 

                         

   

 

ภาพที่  25  การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร  และเคร่ืองฉายโปรเจกเตอร 

 

กลาวโดยสรุป  การดาํเนนิกจิกรรมของโครงการการพัฒนา การจดัองคกร โครงสรางการ

บริหารและจดัการงานวิชาการ และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร เปนไปตามวตัถปุระสงค 

และตัวชี้วัดของโครงการ  
  

โครงการที่ 2 
โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประกอบดวยกิจกรรมและผลการดําเนินงาน 5 กิจกรรม คือ 1) ปะชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  

2) การศึกษาดูงาน  3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู  4) กิจกรรมพอครูแมครู  และ 5) การนิเทศ

การเรียนการสอน ดังรายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น :  การปลูกผัก ไดมีการจัดประชุม

ปฏิบัติการในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนบานบึงฉิม ดูภาพที่  26 

 

   

 

ภาพที่  26   การพัฒนาหลกัสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรู 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการปลูกผัก 

 

การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ทําใหโรงเรียนมีหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ิน กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการปลูกผักที่เกิดจากความรวมมือระหวาง โรงเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 และมีการจัดการเรียนการสอน

โดยครู ผูปกครอง และหมอดิน (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา) นักเรียนไดเรียนจากของ

จริงที่เปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งการดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน: การปลูกผัก มีผล

การดําเนินงาน 7 ประการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน ปรากฏผลวา ทําใหสถานการศึกษา

มีหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่น การเนนการใชชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

นําภูมิปญญาทองถ่ิน เขามารวมกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน สามารถนําไปจัดทําแผนการเรียนรู

และจัดกิจกรรมการเรียนรูได  ดังภาพที่ 

2. การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  ปรากฏผล ทําโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ จากการมีหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการปลูกผัก ในลักษณะการบูรณาการ

ในพื้นที่เดียวกันคือที่แปลงผัก ผูเรียนเกิดประสบการณตรงไดสัมผัสเมล็ดพันธุผัก ไดเตรียมดิน 

ใสปุย รดน้ํา ปราบศัตรูพืช เก็บผักนําไปขาย มีรายไดเปนเงิน 680 บาท  

3. การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของ

ผูเรียน ปรากฏวา  ครูไมไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แตใชแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

แตมีการนําหลักสูตรทองถ่ินไปบูรณาการจัดทําแผนการเรียนรูในหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

เร่ืองการปลูกผัก ชวงชั้นที่ 2 (ป.5-6) แตยังไมครอบคลุมทั้งหลักสูตร เพราะมีเวลาจํากัดและใช

หลักสูตรบูรณาการของโรงเรียนเปนหลักอยูซึ่งยังไมเสร็จ แตครูมีความเขาใจในวิธีสรางหลักสูตร

สาระทองถ่ิน 

4. การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและส่ืออุปกรณการเรียนที่เอ้ือตอ

การเรียนรู ปรากฏวา  โรงเรียนมีการสรางโรงเพาะปลูกผักหรือจัดสถานที่ทําแปลงผักในบริเวณ
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โรงเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณ

การเกษตรมาเตรียมไวใหครู หรือวิทยากรชุมชน 

5. การจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของผูเรียน ปรากฏวา  

ครูผูสอนมีการประมวลผลการเรียนรูของนักเรียนทุกคนอยางเปนระบบตามเกณฑในหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และเตรียมที่จะสงตอขอมูล 
6. การนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ ปรากฏวา ผูบริหารสถานศึกษา

มีการนิเทศการสอนครูผูสอนอยางเปนระบบโดยสวนใหญจะนิเทศในการประชุมประจําเดือน และ

มีบางครั้งที่นิเทศการสอนในชั้นเรียนหรือแปลงผักในกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดขึ้นที่จัด โดย

นิเทศการสอนเดือนละ 1- 2 ครั้ง                             

7. การนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน ปรากฏวา โรงเรียน

ไดนํานักเรียนออกไปเรียนรูในชุมชน และในขณะเดียวกันก็พัฒนาแหลงเรียนรูข้ึนในโรงเรียน โดย

จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินเอาไว มีโครงการ/กิจกรรมรวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน

ในการจัดการเรียนรูอยูเสมอ 

กิจกรรมที่ 2  การศึกษาดูงาน มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางโลกทัศนใหกับผูรวมวิจัยและ

เพ่ือสรางแรงจูงใจใฝสมฤทธิ์ใหแกผูวิจัยและผูรวมวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยไดไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนพัฒนาเด็กศึกษา อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน ในวันที่  2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 ดูภาพที่  27 

 

   

 

ภาพที่ 27 การศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนพัฒนาเด็ก อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

  

เหตุผลที่เลือกไปศึกษาดูงานเพราะ  1) ไดรับการประเมินภายนอกผานระดับ “ดี” จาก สมศ.  

2) เปนโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET ของนักเรียนสูงทุกรายวิชา 

3) เปนโรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่องและจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

และ 4) เปนโรงเรียนที่ดีความสัมพันธอันดีระหวางกันมีการจัดกิจกรรมรวมกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ 

ของทุกป ซึ่งจะมีครูชาวตางชาติไปสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนโรงเรียนบานบึงฉิม และ

ผูปกครองชาวบานก็จะสอนการจักสานและการละเลนพื้นบานใหเปนการตอบแทนดวย  



 

 

140 

สําหรับวิธีการศึกษาดูงานครั้งนี้ จะเปนการฟงคําบรรยาย จากผูบริหารโรงเรียนพัฒนาเด็ก 

การสอบถาม การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู  การศึกษาจากเอกสาร เย่ียมชมหองเรียน และ

หองปฏิบัติการ สภาพความสําเร็จ 

ทีมแกนนําที่รวมศึกษาดูงานในครั้งนี้มีความรู ความเขาใจในพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร

ที่ตองเกิดจากความตองการและนโยบาย โดยมีองคประกอบทั้งหลักการและประสบการณในการปฏิบัติ 

สังเกตไดจากขณะที่ผูรับใบอนุญาตเปดโอกาสใหซักถาม ทีมแกนนําก็จะสอบถามดวยความกระตือรือรน 

ใครรูและเมื่อไดรับคําตอบก็จะดีใจและยิ้ม หลังจากศึกษาดูงานมาแลว ผูอํานวยการโรงเรียนจะ

เชิญทีมแกนนําที่ไปศึกษาดูงานมารวมประชุมกลุมยอยเพื่อสรุปการศึกษาดูงาน ก็จะไดขอสรุปเกี่ยวกับ

สภาพความสําเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีนโยบายของฝายบริหาร การ

กํากับติดตามอยางใกลชิด การเชิญวิทยากรมาใหความรูและที่สําคัญ คือ ความรวมมอืของคณะครทูกุคน 

โดยมีผูบริหารสนับสนุนอยางเต็มที่ 

กิจกรรมที่ 3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ปรากฏผล โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่หลากหลาย และมีจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมมากยิ่งข้ึนกวาเดิม  

ผูเรียนเกิดความสนใจ นอกจากนี้จากการมีหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการปลูกผัก ทําใหนักเรียนได

เรียนรูในการปฏิบัติควบคูไปดวย และครูผูสอนและผูปกครอง/ภูมิปญญาทองถ่ินไดรวมกันพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูและสื่ออุปกรณการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน การสรางโรงเพาะพันธุ

พืชผักที่จะปลูก หรือจัดสถานที่ทําแปลงผักในบริเวณโรงเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณการเกษตรมาเตรียมไวใหครู หรือวิทยากรชุมชน 

ตลอดจนการประมวลผลการเรียนรูของนักเรียนทุกคนอยางเปนระบบตามเกณฑในหลักสูตร 

สาระการเรียนรูทองถ่ินที่โรงเรียนพัฒนาข้ึน แตครูไมไดจัดทําแผนการเรียนรูดูภาพที่  28 

 

   
 

ภาพที่  28  กิจกรรมทางวิชาการที่โรงเรียนดําเนินการจัดและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู 

 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมพอครูแมครู เปนกิจกรรมที่มุงหวังใหเกิดความรวมมือระหวาง

โรงเรียนและผูปกครองที่จะรวมกันดูแลพัฒนาผูเรียนไมใหขาดที่พ่ึงและมีผูดูแลอยางใกลชิดทั้งที่

บานและโรงเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง โดยโรงเรียนทําหนังสือแตงตั้งผูปกครองเปนผูชวยครู จากนั้น

ไดรับคําช้ีแจงในบทบาทหนาที่ของพอครูแมครูคือทําหนาที่ชวยครูส่ังสอนบุตร/หลานของตนทั้งที่

บานหรือโรงเรียน/ชุมชน กลาวคือ นักเรียนอยูที่โรงเรียนก็มีครูคอยอบรมสั่งสอน อยูที่บานก็มีพอ
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แมคอยสั่งสอนดูแลชวยครู ทําใหปญหาความพฤติกรรมของนักเรียนดีข้ึน ไมใชจายฟุมเฟอย เช่ือ

ฟงพอแมมากขึ้น นอนไมตื่นสาย ผลการเรียนก็อานออกเขียนได ดังผลการทดสอบ O-NET ป

การศึกษา 2551 ช้ัน ป.6 มีคาเฉล่ียรอยละ 43.93 สูงกวาคาเฉล่ียระดับจังหวัด (42.54%) และ

ระดับประเทศ (42.02) ดูภาพที่  29 

 

   

 

ภาพที่  29  กิจกรรมพอครูแมครู 

 

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศการสอน โรงเรียนบานบึงฉิม  มีการนิเทศการสอนเปนระบบมากขึ้น 

โดยไดรับการการเทศการสอนจากศึกษานิเทศก การนิเทศจากผูบริหารโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางครูผูสอนดวยกันเอง ซึ่งโรงเรียนกําหนดใหมีการนิเทศเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งโดยการนิเทศที่

ช้ันเรียนและนิเทศในการประชุมประจําเดือนซึ่งสงผลใหพฤติกรรมการสอนของครูเขมขึ้น โดย

สังเกตจากการที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคญัมากยิ่งข้ึน มีหลักฐานการทํางาน 

เมื่อสังเกตนักเรียนๆมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพ่ิมมากขึ้น และผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการ

ทํางานที่เปนเชิงวิชาการมากยิ่งข้ึน  ดภูาพที่  30 

 

   
 

ภาพที่  30   กิจกรรมการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน 
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โครงการที่ 3 
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

  
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  ประกอบดวยกิจกรรมและ

ผลการดําเนินงาน 7 กิจกรรม คือ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผน  2) กิจกรรมการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 3) กิจกรรมทางวิชาการ   4) กิจกรรมคานิยมที่ดีงาม  5)  กิจกรรมศิลปะ 

ดนตรี กีฬา   6) กิจกรรมสืบสานประเพณีและภูมิปญญาไทย   และ  7) กิจกรรมสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตย  ดังรายละเอียดของแตละกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผน/กําหนดกิจกรรม  ปรากฏวา 

โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพนักเรียน  

กิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียน  กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมคานิยมที่ดีงาม กิจกรรมศิลปะ 

ดนตรี กีฬา กิจกรรมสืบสานประเพณีและภูมิปญญาไทย และกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  

ดูภาพที่  31 

 

   

 

ภาพที่  31  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผน/กําหนดกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนการจัดและพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง  ปรากฏผล โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็ง

และท่ัวถึง โดยมีครูผูรับผิดชอบในภาพรวมของโรงเรียน และมีครูประจําช้ันทุกคนเปนผูรับผิดชอบใน

ระดับชั้นเรียน  โดยโรงเรียนมีขอมูลเพ่ือการปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียนตามสภาพแวดลอม

อยางเหมาะสม และดานผูเรียนมีการเตรียมการประสานงานเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานการเรียน สุขภาพ 

และความประพฤติ โดยประสานงานกับผูเก่ียวของทั้งในและนอกสถานศึกษา สงผลใหโรงเรียนไม

มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หนีเรียนหรือความกาวราว  ดูภาพที่ 32 
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ภาพที่  32   กิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมทางวิชาการ  เปนการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนอง

ความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรค ปรากฏวาโรงเรียนมีการสํารวจขอมูลผูเรียนที่มี

ความสามารถทางวิชาการและความคิดเชิงสรางสรรคของผูเรียน พรอมทั้งไดวางแผนจัดกิจกรรม

สงเสริม และมีการปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนอยูเสมอ และนักเรียนไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง  นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ

ความถนัดของผูเรียนที่มีความแตกตางกันอยางเต็มศักยภาพ  เชน การสงนักเรียนเขาคายวิทยาศาสตร

รวมกับโรงเรียนภายในศูนยประสานงาน  การสงนักเรียนเขารวมการอบรมการใชคอมพิวเตอร

สําหรับนักเรียน การสงนักเรียนรวมแขงขันทางวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับศูนยประสานงาน และ

ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ เปนตน ดังภาพที่  33 

 

     
 

ภาพที่  33 กิจกรรมทางวิชาการที่โรงเรียนดาํเนินการจดัและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู 

 

กิจกรรมที่ 4  การจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการฝก

ปฏิบัติการมีสัมมาคารวะ การพูดจาสุภาพ การไมฟุมเฟอย การมีจิตสํานึกตอสวนรวม การไม

เบียดเบียนผูอ่ืน การรักษา ส่ิงแวดลอม มีระเบียบวินัย ซึ่งกิจกรรมเหลานี้โรงเรียนไดจัดกิจกรรม

สอดแทรกไวในกลุมรายวิชาตางๆ ทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยูเปนประจํา ปรากฏวา นักเรียนสวน

ใหญรอยละ 98 หรือ 41 คนเปนนักเรียนมีมารยาทด ีรูจักสัมมาคารวะดีข้ึน ใชจายประหยัด  และ

เช่ือฟงผูใหญ แตก็มีสวนนอยรอยละ 2 หรือ 10 คน ที่ยังมีพฤติกรรมไมเหมาะสมนัก เชน การ

พูดจาไมไพเราะ และชอบเถียงพอแม เปนตน  ดังภาพที่ 34 
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ภาพที่  34  การจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม และความมีระเบยีบวินัย 

  

กิจกรรมที่ 5 การจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปและกีฬา/นันทนาการ 

ปรากฏวา นักเรียนมีความสามารถ ประสบการณ และความถนัดดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป  

กีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนที่มีความสามารถดานนี้  ดูภาพที่  35 

 

  

 

ภาพที่  35  กิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศลิปและกีฬา/นันทนาการ 

 

กิจกรรมที่ 6  การจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย 

ปรากฏวา โรงเรียนมีจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย 

และไดจัดกิจกรรม เชน การทําบุญในงานตางๆ งานเขาพรรษา งานประเพณีวันสงกรานต การทอ

เส่ือพ้ืนบาน การปลูกผักซึ่งถือเปนวัฒนธรรมและภูมิปญญาดั่งเดิมของหมูบานบึงฉิมทําใหนักเรียนได

ซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของไทย ปฏิบัติตนไดเหมาะสมตามควรแกกาล   และไดเรียนรู

และสืบทอดวัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชน  ดังภาพที่  36 



 

 

145 

   

 

ภาพที่  36  กิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย 

 

กิจกรรมที่ 7 การจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย ปรากฏวา  โรงเรียนมีแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย ไดแก การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งทําให

นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมรูจักการไปลงคะแนนเลือกตัวแทนของเขา สรางบรรยากาศของความ

เปนประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการใหผูปกครองและนักเรียนรวมแสดงความคิดใหในการ

พัฒนาโรงเรียน พัฒนาผูเรียน และโรงเรียนมีการกํากับติดตามประเมินผลและนําไปปรับปรุง

อยางตอเนื่อง ดูภาพที่  37 

 

   

 

ภาพที่  37  กิจกรรมและบรรยากาศสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

กลาวโดยสรุป การดําเนินงานของกิจกรรมของโครงการทั้ง 3 โครงการเปนไปตาม

จุดประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ  โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดมีความเห็นรวมกัน

กําหนดใหใชวิธีการการประเมินตามสภาพจริงและการสัมภาษณกลุม พบวาการดําเนินในขั้นตอน

ที่ 3  การปฏิบัติ บรรลุผลในการนําแผนปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ  สําหรับโครงการ/

กิจกรรมที่ไดดําเนินงานจะอยูในวงจรที่ 1 ชวงเวลาภาคที่ 2 ปการศึกษา 2550 หรือปงบประมาณ 

2551 คือ 1) โครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางระบบบริหารและจัดการงานวิชาการ และ

พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจรดวยหลักการบูรณาการ ที่ประกอบดวยกิจกรรมการจัดองคกร 

โครงสรางระบบบริหารและจัดการงานวิชาการ  การศึกษาดูงาน  การเยี่ยมบาน  ผาปาการศึกษา     

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่

ประกอบดวย การจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
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เทคโนโลยี เร่ืองการปลูกผัก  การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ตามแผน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีทีมที่ 3 ทีมผักคะนา นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท เปนผูรับผิดชอบ 

และ 3) โครงการ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ซึ่งมีกิจกรรมการประชุม

เชิงปฏิบัติการ กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย กิจกรรม

สืบสานประเพณีไทย การกํากับติดตามผล กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมคานิยมที่ดีงาม 

โรงเรียนไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตเปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550เพราะเปนกิจกรรมที่โรงเรียน

ดําเนินงานมาตอเนื่องทุกป  และจะตองดําเนินการไปอยางตอเนื่องจนสิ้นปการศึกษา 2551        

 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing) 

ในขั้นตอนการสังเกตผล  ผูวิจัยไดยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการการสังเกตผลที่

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริง” โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวัง 

ไดการเรียนรูใหมอะไรบาง และไดองคความรูใหมอะไรบาง หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอน

การสังเกตผลไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 2 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันตอนกําหนดรูปแบบและ

วิธีการ 2) ข้ันตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) ข้ันตอนประเมินและสรุปผล ดังนี้ 

1)  ข้ันกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล ข้ันนี้มุงหวังใหไดรูปแบบและวิธีการสังเกต

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  โดยกอนกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล ผูวิจัยเรียน

เชิญ นายชุมพล  สายแสนทอง (เจาหนาที่นโยบายและแผน 8, ผูรวมวิจัย) ดังภาพ  38 

 

                 
 

ภาพที่ 38   นายชุมพล สายแสนทอง เลาประสบการณ 
   

 นายชุมพล สายแสนทอง  ไดเลาประสบการณในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

ใหที่ประชุมไดรับฟงและซักถามจนเปนที่เขาใจ จากนั้นผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรวมประชุมปฏิบัติการ

กําหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการดําเนินงานที่คาดหวังและไมคาดหวัง  จุดเดน

จุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดําเนินโครงการ/กิจกรรม และรวมกันสรุปสิ่ง

ที่ทําสําเร็จ ไมสําเร็จ ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข และการเรียนรูที่เกิดขึ้น โดยใชเครื่องมือในการ

สังเกตผล ประกอบดวย บันทึกภาคสนาม (field note) บันทึกอนุทิน แบบติดตามการดําเนินงาน

ความกาวหนาของโครงการ บันทึกการประชุม และแบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

“จากการทํางานดานการติดตามประเมินผลแผนงาน/

โครงการมากวา 20 ป พบวา ผูตดิตามประเมินผลตอง

ใหความสําคัญเพราะจะเปนผู 
ชี้ภาพการทํางานทีผ่านมาวา สําเร็จ หรือยังไมสําเร็จ

เพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาตอไป...” 
เปนอยางมาก ซึ่งทกุทานตองใหความสําคัญ…” 
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โดยใชทีมแกนนําที่แบงออกเปน 3 ทีมคือ ทีมที่ 1-3  ไปประเมินโครงการพรอมสรุป จากนั้นนํา

ผลการประเมินเสนอใหที่ประชุมทีมแกนนําวิจัย ตรวจสอบ วินิจฉัย  ยืนยัน สรุปผลการดําเนินงาน 

นําเสนอรายงานการประเมิน และขอความเห็นชอบและความพึงพอใจจากทีมผูวิจัย 

2)  ข้ันตอนการสังเกตและเสนอรายงาน  ข้ันตอนนี้มุงหวังใหมีการสังเกตผลและรายงาน

ผลขอความเห็นของความพึงพอใจของทีมวิจัย โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกําหนดคณะผูสังเกตผล 

ที่มาจากผูรวมวิจัยที่เปนทีมแกนนําตัวแทนของตัวแทน 3 ฝายคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โรงเรียน และผูปกครองหรือชุมชนวน จํานวน 9 คน แบงออกเปน 3 ทีมสังเกตผล คือ  

ทีมที่ 1 ประกอบดวย 1) นายสุริยา ธะนะคํามา  2) นางสุกัญญา ผองใน  3) นายชุมพล  

สายแสนทอง และ 4) นางเอื้อพร กระแสร  มีบทบาทหนาที่ ติดตามและประเมินโครงการ

พัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดงานวิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  

ทีมที่ 2 ประกอบดวย  1) นายสมัย  พันธชมภู   2) นางหทัยรัตน  แสงทะมาตร   

3)นายสุริยา ธะนะคํามา  และ 4) นายสามารถ สืบสําราญ มีบทบาทหนาที่ ติดตามและประเมิน

โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ทีมที่ 3 ประกอบดวย  1) นายสุริยา ธะนะคํามา  2)นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท    3) 

นางประนอม  ทุมโคตร   และ 4) นายชุมพล  สายแสนทอง มีบทบาทหนาที่ ติดตามและประเมิน

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

โดยทั้ง 3 ทีม ดําเนินการสังเกตผล 3 โครงการ ดังรายละเอียดในแตละโครงการ 

ดังนี้ 

 

โครงการที่ 1 

โครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดงานวิชาการ 

และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

 

1)  การสังเกตผลโครงการ แบงออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ระหวางที่โครงการกําลังดําเนินการ 

และ 2) เมื่อการดําเนินการโครงการฯสิ้นสุดลง มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1)  ผลการสังเกตระหวางที่โครงการกําลังดําเนินการ ซึ่งโครงการฯนี้ดําเนินการ

ระหวางเดือนตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2551 ทีมที่ 1 ดําเนินการสังเกตผลโครงการพัฒนาการ

จัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดงานวิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

โดยใชเครื่องมือในการสังเกตผล คือ แบบติดตามความกาวหนาของโครงการ แบบบันทึกภาคสนาม 

และรายงานประชุมที่ผูรวมวิจัยใชในการวิจัย จากนั้นนํามาประมวลสรุปผลการสังเกตระหวาง

ดําเนินงาน โดยการประชุมสัมมนาเฉพาะทีมผูสังเกตผลปรากฏผลดังนี้ โรงเรียนมีกิจกรรมที่

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 3  กิจกรรม ประกอบดวย  1) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

โครงสรางฯ ซึ่งไดดําเนินการโดยผูรวมวิจัยเห็นชอบโครงสรางนี้ใหใชในการบริหารและจัดการงาน
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วิชาการสถานศึกษาตอไป  2) กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน/ผูปกครองไดเย่ียมครบทุกหลังคาเรือน

ใชเวลา 25 วัน โดยโครงการใชงบประมาณไปแลว 3,500 บาท  สวนปญหาอุปสรรคของโครงการ 

คือ ผูปกครองตองเสียเวลารอพบผูวิจัยและผูรวมวิจัยคือ ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนเวลาหลายสิบนาที 

เมื่อพบแลวไดพูดคุยสอบถามกันจนเสร็จภารกิจ ผูปกครองก็รีบไปทํางานที่นาหรือสวน และ 3) 

กิจกรรมการศึกษาดูงาน ไดไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนพิมานเด็ก 

สวนกิจกรรมที่ยังไมไดดําเนินการ 2 กิจกรรม  คือ ผาปาการศึกษา และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

และส่ือการสอนโปรแกรมสําเร็จรูป ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในแผนปฏิบัติการกําหนดอยูในการวิจัย

วงจรที่ 2 ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน 2551 ซึ่งจากการสังเกตผลครั้งนี้โครงการมีรองรอย

หลักฐานในการปฏิบัติงาน เชน บันทึกการประชุม โครงสรางการบริหารงานวิชาการ ภาพถายการ

เย่ียมบานนักเรียน  

1.2) ผลการสังเกตเม่ือการดําเนินการโครงการฯสิ้นสุดลง ผลการสังเกตผลการดําเนินการ

โครงการฯสิ้นสุดลง  ซึ่งโครงการฯนี้ดําเนินการระหวาง 1 เมษายน 2551- 30 กันยายน 2551  

เมื่อการดําเนินงานตามโครงการฯสิ้นสุดลง ทีมสังเกตผลทีมที่ 1 ไดดําเนินการสังเกตผล พบวา 

โรงเรียนไดดําเนินการ 2 กิจกรรม  คือ ผาปาการศึกษา และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและส่ือการสอน

โปรแกรมสําเร็จรูป เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งการสังเกตผลครั้งนี้ไดใชเครื่องมือ คือ แบบประเมิน

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  บันทึกภาคสนาม และผลงาน/ภาพถาย ผลการสังเกตผล 

ปรากฏดังนี้ 1) แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏผลการประเมินมี

คาเฉล่ีย 3.20 ระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” ดังผลการประเมินรายตัวบงช้ี ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1  โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารที่

ปรับเปลี่ยนไดตาม ความเหมาะสมอยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 

“3” 
ตัวชี้วัดที่ 2  โรงเรียนมีการจัดสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงาน 

อยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3”       

ตัวชี้วัดที่ 3  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

อยูในระดับคุณภาพ”ดี”  หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่ 4  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่องอยูใน

ระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่ 5  ผูรับบริการและผูเก่ียวของพึงพอใจผลการบริหารงาน และการ

พัฒนาผูเรียน อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 

 

2)  แบบบันทึกภาพสนาม  เปนแบบบันทึกที่มีโครงสรางและเปนแบบปลายเปด สังเกต

รองรอยหลักฐานการสังเกตการดําเนินงาน  การสัมภาษณผูเก่ียวของ เก่ียวกับการดําเนินโครงการ 

ตามตัวบงช้ี พบวา โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไดมีการจัดองคกรโครงสรางบริหารและ
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จัดการงานวิชาการโดยการจัดทําคูมือ กําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบอยางเหมาะสมตาม

โครงสราง มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจําป ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่

เปนปจจุบัน ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน คือ จัดระบบบริหารสารสนเทศ พัฒนา

มาตรฐานการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม มี

การตรวจสอบทบทวนคุณภาพประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสงไปศึกษาดูงาน เขารับการอบรมประชุมสัมมนา

ป 2550 จํานวน 4 ครั้ง  มีการนิเทศการเรียนการสอนเปนระบบครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศ

การสอนเดือนละ 2 โดยนิเทศการสอนที่หองเรียน 1 สัปดาหตอ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังไดสัมภาษณ

ทีมแกนนําเก่ียวกับการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของโครงการซึ่งสวนใหญมีความพึงพอใจ และกลาววา  

 

“... โรงเรียนขนาดเล็กทําไดขนาดนี้ ก็ดีแลว…” 
    (ผูรวมวิจัย(ทีมแกนนาํ), บันทึกอนุทนิ)  

 

 

โครงการที่ 2 

โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

 

การสังเกตผลโครงการ แบงออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ระหวางที่โครงการกําลังดําเนินการ 

และ 2) เมื่อการดําเนินการโครงการฯสิ้นสุดลง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการสังเกตระหวางที่โครงการกําลังดําเนินการ ซึ่งโครงการดําเนินการระหวาง 

เดือนตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551 ทีมที่ 2 ไดดําเนินการสังเกตผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ใชแบบติดตามความกาวหนาของโครงการ บันทึกภาคสนาม และแบบรายงาน

ประชุมผูที่เกี่ยวของในการประเมินระหวางดําเนินการ ซึ่งปรากฏผลวา มีกิจกรรมที่ดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลวทั้ง 4 กิจกรรมจากกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินสาระ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการปลูกผัก   

การศึกษาดูงาน กิจกรรมพอครูแมครู และการนิเทศการสอน สวนกิจกรรมที่เหลือ 1 กิจกรรม คือ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูกําลังดําเนินการ สําหรับปญหาอุปสรรคของโครงการ คือ ผูบริหาร 

ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองในการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน และไมมีผูใหคําแนะนํา  

และเคยทําหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การปลูกผักมาแลว แตไมสําเร็จเพราะโรงเรียนขาดผูแนะนํา 

และผูปกครองไมเห็นกับการสอนเรื่องปลูกผัก  ดังคํากลาว...  

 

“... พวกผม เคยทํามาแลวหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการปลูกผัก แตผูปกครอง

ตอตาน ไมเห็นดวย...” 
        (ครูผูสอน, บันทึกอนุทนิ) 



 

 

150 

 

จากการสังเกตผลครั้งนี้โครงการมีรองรอยหลักฐานในการปฏิบัติงาน เชน หลักสูตร

สาระการเรียนรูทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการปลูกผักที่

ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง สาระและมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนชวง

ช้ัน และตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

2) ผลการสังเกตเมื่อการดําเนินงานโครงการฯสิ้นสุดลง ซึ่งโครงการฯนี้ดําเนินการระหวาง

วันที่ 13 เมษายน 2551-30 กันยายน 2551 เมื่อการดําเนินงานตามโครงการฯสิ้นสุดลง ทีมที่ 2

ไดดําเนินการสังเกตผล พบวา โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู เสร็จเรียบรอยแลว  

โดยใชเครื่องมือ คือ แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  บันทึกภาคสนาม  และ

ผลงาน/ภาพถาย ปรากฏดังนี้   

2.1)  แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏผลการประเมินมี

คาเฉล่ีย 3.00 ระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” ดังผลการประเมินรายตัวบงช้ี ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่  1  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนละทองถ่ิน  มีระดับคุณภาพ 

“ดี” หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  2  มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเลือกเรียนรูเพ่ิมขึ้น  มีระดับ

คุณภาพ “ ดี” หรือ “3”  

ตัวชี้วัดที่  3  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด

และความสามารถของผูเรียนมีระดับคุณภาพ “พอใช” หรือ “2 ”  

ตัวชี้วัดที่  4  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและส่ือ

อุปกรณการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูมีระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 

“3” 

ตัวชี้วัดที่  5  มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและสงตอขอมูลของ

ผูเรียน อยูในระดับ “ดี”  หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  6  มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนเสมอ 

มีคุณภาพระดับ “ดี” หรือ “3” 
ตัวชี้วัดที่  7  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน 

มีระดับ “ดีมาก”  หรือ “4” 

 

2.2) บันทึกภาคสนาม    เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลว ทีมสังเกตผลทีมที่2 ไดไปสงัเกต

รองรอยหลักฐาน และสัมภาษณทีมแกนนําทุกคนพรอมบันทึกภาพ พบวา โรงเรียนไดจัดทํา

โครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนและสภาพของครูผูสอน มีการจัดทําหลักสูตรสาระ

หลักสูตรทองถ่ิน จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายสนองตอบตอความสนใจของผูเรียน ใน

ดานการจัดการเรียนรูโรงเรียนไดมีการวิเคราะหผูเรียนเนนความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริม
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ใหครูไดเขารับการอบรมในเรื่องการเขียนแผนการสอน เนนการเขียนแผนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสงเสริมการผลิต และใชสื่อในการจัดการเรียนรู มีหองเรียน

คอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการในการจัดการเรียนรู มีส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

จัดหาเครื่องเลนเทป เครื่องเลนซีดี ทีวี ประจําทุกหองเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได

สงเสริมใหผูปกครองผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล การนิเทศการสอนไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน โดยมีวิธีการคือ นัดหมายกันใหชัดเจนระหวางผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศ นอกจากนี้โรงเรียนยังไดพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหลักฐาน

ที่ปรากฏใหทีมสังเกตพบเห็น ไดแก หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาสาระหลักสูตรทองถ่ิน : 

การปลูกผัก แผนการจัดการเรียนรู บันทึกหลังสอน เอกสารการวัด/ประเมินผล เครื่องคอมพิวเตอร 

CD DVD โปรแกรมบทเรียนมาตรฐานสําเร็จรูป โปรแกรมบทเรียนมาตรฐาน คณิตศาสตร ป.1-6, 

ภาษาไทย ป.1-6, วิทยาศาสตร ป.1-6, ภาษาอังกฤษ ป.1-6 ทะเบียนแหลงเรียนรูในโรงเรียนชุมชน 

ภาพการจัดกิจกรรม และจากการสัมภาษณผูรวมวิจัยทีมแกนนําที่เปนผูปกครองทราบวา  

 

 “…โรงเรียนไดพยายามหาสื่ออุปกรณตางๆมาไวคอยบริการผูเรียนและให

ครูใช เปนประกอบการสอน...”                          

       (ผูปกครอง: บันทึกอนุทนิ) 

   

โครงการที่ 3 

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

 

การสังเกตผลโครงการ แบงออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ระหวางที่โครงการกําลังดําเนินการ 

และ 2) เมื่อการดําเนินการโครงการฯสิ้นสุดลง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการสังเกตระหวางที่โครงการกําลังดําเนินการ ซึ่งโครงการดําเนินการระหวาง 

เดือนตุลาคม 2550-31 มีนาคม 2551) ในระหวางโครงการกําลังดําเนินการอยู ทีมที่ 3 ได

ดําเนินการสังเกตผลการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

โดยใชแบบติดตามความกาวหนาของโครงการ แบบบันทึกภาคสนาม และการประชุมผูที่เก่ียวของ

โครงการ/กิจกรรมในการประเมินระหวางดําเนินการ ซึ่งผลการประเมินความกาวหนาของโครงการฯ 

ปรากฏวา กิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อการวางแผน  

กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรม

คานิยมที ่ด ีงาม กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  

โรงเรียนไดดําเนินการแลว และจะดําเนินการไปอยางตอเนื่องจนสิ้นปการศึกษา 2551ใช

งบประมาณไปแลว 5,000 บาท ซึ่งการสังเกตผลระหวางดําเนินการ ปรากฏพบ รองรอยหลักฐาน

ที่โรงเรียนไดปฏิบัติหรือดําเนินงาน ไดแก ขอมูลรายบุคคลของนักเรียน แบบสํารวจการคัดกรอง
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นักเรียน เอกสารหลักฐานหนังสือราชการติดตอประสานงานกับสวนที่เก่ียวของ ขอมูลสารสนเทศ 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ภาพถาย และไดสอบถามครูผูสอนทําใหทราบวา โครงการ/

กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดใหผูเรียนมีหลากลาย และบางกิจกรรมก็บูรณาการเขาดวยกัน ดังคํากลาว... 

 

 “... การจัดกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป ก็บูรณาการเขากับกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทย…” 

          (ครูผูสอน: บันทึกอนุทนิ) 

 

สวนปญหาอุปสรรค ไดแก งบประมาณมีจํากัด เมื ่อจัดกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ ้น

คาใชจายก็ตามมาตองขอรับการสนับสนุนจากผูปกครองและชุมชน 

2) ผลการสังเกตเมื่อการดําเนินงานโครงการฯสิ้นสุดลง ซึ่งโครงการฯนี้ดําเนินการระหวาง

ระยะเวลาระหวางเดือน 31 มีนาคม – 30 กันยายน 2551 ทีมที่ 3 ดําเนินการประเมินผลสําเร็จ

ของโครงการ ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
2.1)  แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏผลมีคาเฉล่ีย 3.28 

โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่  1  โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่

เขมแข็งและทั่วถึง อยูใน  ระดับคุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 

ตัวชี้วัดที่  2  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถ

ทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน อยูในระดับ

คุณภาพ “ดี” หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  3  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ 

และความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับ

คุณภาพ “ดี” หรือ  “3” 

ตัวชี้วัดที่  4  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม อยูในระดับ

คุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 

ตัวชี้วัดที่  5  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป 

และกีฬานันทนาการ อยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  6  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสืบสาน และสรางสรรควัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปญญาไทย อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” 

หรือ “4” 

ตัวชี้วัดที่  7  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตยอยูใน

ระดับคุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 
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2.2) แบบบันทึกภาคสนาม นอกจากมีการประเมินผลสําเร็จของโครงการโดยแบบ

ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ทีมสังเกตผลทีมที่ 3 ตองตรวจสอบจากการ

บันทึกภาคสนามอีก ซึ่งในแบบบันทึกภาคสนามจะประกอบดวย หลักฐานที่ตองแสดงใหเห็น การ

สังเกตของผูประเมิน และการสัมภาษณเพ่ิมเติม โดยทีมสังเกตผลไดดําเนินการสัมภาษณทีมแกนนํา  

พรอมบันทึกภาพหลักฐานที่ปรากฏ ซึ่งพบการจัดใหมีฐานขอมูลนักเรียนทุกคนเปนรายบุคคล  

คําส่ังมอบหมายงานใหครูประจําช้ันดูแลนักเรียนในทุกๆ เร่ืองรวมทั้งยาเสพติดดวย แตโรงเรียน

ไมมีปญหายาเสพติด การคัดกรองแยกนักเรียนเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา จัดกิจกรรม

วันปใหมสงเสริมใหนักเรียนทําการดอวยพรปใหมทําของที่ระลึกมอบใหเพ่ือน,ผูปกครอง จัดกิจกรรม

รักการอานเพื่อการวิเคราะห การอภิปรายในหองเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน สงเสริม

การกีฬาและสุขภาพ ไดแก การตรวจรางกาย ตรวจเลือด วัดน้ําหนักวดัสวนสงู จดัแขงขันกฬีาภายใน 

และแขงขันกีฬาศูนยประสานงาน กิจกรรมสรางเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะดนตรี จัดกิจกรรมสืบสาน

และสรางสรรควัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปญญา กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อบรม

คุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร มีคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนและสงเสริมประชาธิปไตย 

กิจกรรมรณรงคการเลือกตั้ง ซึ่งมีหลักฐานที่ปรากฏใหทีมสังเกตผลทีมที่ 3 พบเห็น ไดแก คําส่ัง

มอบหมายผูรับผิดชอบผูเรียน ขอมูลสารสนเทศนักเรียน แผนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา หนังสือ

ราชการที่ติดตอประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ภาพกิจกรรม สถิติ แบบประเมิน

และรายงาน 

เมื่อการสังเกตผลโครงการฯทั้ง 3 โครงการเสร็จสิ้น ทีมสังเกตทั้ง 3 ทีมได

รวมกันประชุม เพื่อรวมกันสรุปผลการสังเกตผล และนําเสนอผลการสังเกตผลเสนอผูวิจัยและ

ผูรวมวิจัยเพื่อขอความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไม และความพึงพอใจ ในวันที่ 19 เดือนกันยายน 2551  

ณ โรงเรียนบานบึงฉิม   ดูภาพที่  39 
 

  

 

ภาพที่  39  การนําเสนอผลการสังเกตผล วันที่ 19 กันยายน 2551 

 

 

 

“...ปแรกไดผลอยางนี้ ผมก็พอใจแลว แต

อยาทอดทิ้งกันไป   ขอใหมารวมมือ ชวยกัน

ตอไป...” 
(นายสมัย  พันธชมพู  ประธานกรรมการ

สถานศึกษา 
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ผลการขอความคิดเห็น และความพึงพอใจของทีมผูวิจัยตามตัวชี้วัด ของแตละโครงการ 

ปรากฏผลดังนี้ 

 

โครงการที่ 1 

โครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดงานวิชาการ 

และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

 

ผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดงานวิชาการ

และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  ตามตัวชี้วัดที่ 1 – 5 โดยภาพรวมของโครงการฯ นี้ 

มีคาเฉล่ีย 3.20 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” และทีมผูวิจัยมีมติเห็นดวยกับผลการ

สังเกตผลและพอใจในผลการดําเนินงานโครงการ ดังรายละเอียดตามตัวชี้วัด ปรากฏดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่  1   มีการจัดองคกรโครงสรางและระบบบริหารที่ปรับเปลี่ยนไดตาม

ความเหมาะสม  
  มติที่ประชุม  เห็นดวย และพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  2   มีการจัดขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงาน                

มติที่ประชุม  เห็นดวย และพอใจ 
ตัวชี้วัดที่  3   มีระบบปองกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง                

มติที่ประชุม  เห็นดวย และพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  4   มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง มติที่ประชุม    

ตัวชี้วัดที่  5   ผูรับบริการและผูเก่ียวของพอใจผลการบริหารงานและการ

พัฒนา   

  มติที่ประชุม  เห็นดวย และพอใจ มีประโยชนตอการบริหารละ

จัดการงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของโรงเรียนที่ตองเช่ือมโยงกัน 
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โครงการที่ 2 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

    ผลการประเมินโครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และการจัดกระบวนการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามตัวชี้วัดที่ 1 – 7   โดยภาพรวมของโครงการฯนี้มีคาเฉล่ีย 3.00 ซึ่ง

อยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” และทีมผูวิจัยมีมติเห็นดวยกับผลการสังเกตผลและพอใจใน

ผลการดําเนินงานโครงการ   ดังรายละเอียดตามตัวชี้วัด ปรากฏดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่  1   มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ินอยูในระดับคุณภาพ 

“ดี” หรือ “3”   

  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  2   มีกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจอยูใน

ระดับคุณภาพ “ดีมาก”หรือ “4”  
  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  3   มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด

และความสามารถของผูเรียน อยูในระดับคุณภาพ “พอใช” 

หรือ “2”   

  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  4   มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและส่ือ

อุปกรณการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพ “ดี” 

หรือ  “3”   

  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  5   มีการจัดระบบการบันทึก รายงานผล และการสงตอขอมูลของ

ผูเรียนอยูในระดับคุณภาพ “ดี”หรือ “3”   
  ความเห็นที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  6  ระบบนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนเสมอ อยูใน

ระดับคุณภาพ “ดี” ”หรือ “3”                 

  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  7   มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน  

อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  หรือ “4”   

  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ  
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โครงการที่ 3 

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

 

ผลการประเมินโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  ตามตัวชี้วัด

ที่ 1 – 7 โดยภาพรวมของโครงการฯนี้มีคาเฉลี่ย 3.28 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” 

และทีมผูวิจัยมีมติเห็นดวยกับผลการสังเกตผลและพอใจในผลการดําเนินงานโครงการ ปรากฏดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่  1   โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่

เขมแข็งและทั่วถึง อยูในระดับ คุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 
  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  2   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถ

ทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน อยูในระดับ

คุณภาพ “ดี” หรือ   “3” 

     มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  3   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถ

พิเศษ และความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูใน

ระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” 

  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  4   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม อยูในระดับ

คุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 

  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  5   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป 

และกีฬานันทนาการ อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” หรือ  “4” 

  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  6  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสืบสาน และสรางสรรควัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปญญาไทยอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 

          มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

ตัวชี้วัดที่  7  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย อยู

ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 

  มติที่ประชุม เห็นดวยและพอใจ 

3) ข้ันตอนที่ 3 การประเมินและสรุปผล  กลาวโดยสรุป 1) โครงการพัฒนาการจัด

องคกร โครงสรางการบริหารและจัดงานวิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร มีคา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที 12 อิงสถานศึกษา มีคาระดับ 3.20(เปาหมาย 3.00) 2) 

โครงการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
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คามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 อิงสถานศึกษา มีคาระดับ 3.00 (เปาหมาย 3.00 )  3)  

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  มีคามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 

15อิงสถานศึกษา มีคาระดับ 3.28 (เปาหมาย 3.00 ) 
ขั้นตอนที่ 5  การสะทอนผล (reflecting) 
ในขั้นตอนการสังเกตผล   ผูวิจัยไดยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการรับฟงขอคิดเห็น

จากผูรวมวิจัยทุกคน วิเคราะห วิพากษ และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู

รวมกันอยางเปนระบบ” โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดสะทอนผลการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด เพ่ือให

ทราบถึงส่ิงที่ทําสําเร็จ ทําไมสําเร็จ ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข และการเรียนรูที่เกิดขึ้น ณ หองประชุม

โรงเรียนบานบึงฉิม ดูภาพที่ 40 

 

   

 

ภาพที่  40  กิจกรรมการสะทอนผล 

 

หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอนการสะทอนผลการดําเนินงาน ไดขอสรุปเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการสังเคราะหความรู ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน และข้ันตอน

ประเมินและสรุปผล ดังนี้ 

1) ข้ันตอนสังเคราะหความรู ในขั้นตอนนี้มุงหวังใหแตละกลุมรวมกันสรุปผลการดําเนนิงาน

ที่ผานมาทั้งหมดผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ตามโครงการที่ทีม

ผูวิจัยมอบหมายใหเปนเจาภาพรับผิดชอบ  และเตรียมนําเสนอที่ประชุมเชิงปฏิบัติการตอไป 

2) ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน ในขั้นนี้มุงหวังใหกลุมแตละกลุมเสนอรายงานที่แตละกลุม

ไดสรุปในข้ันสังเคราะหความรู ใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองวาสําเร็จจริงหรือไมทราบถึงส่ิงที่

ทําสําเร็จ ทําไมสําเร็จ ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข และการเรียนรูที่เกิดขึ้น โดยผูรายงานเรียงลําดับ 

เร่ิมจากกลุมผักบุง รายงานโครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดการงาน

วิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจรดวยหลักการบูรณาการ กลุมตนหอม รายงาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ

กลุมผักคะนารายงานโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายดวยหลกัการบรูณาการ 

ดูตารางที่ 6 
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ตารางที่  6  ตารางการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการที่ดําเนินการในวงจรที่ 1 
 

ผลการปฏิบตั ิ
โครงการ กิจกรรม 

สําเร็จ ไมสําเร็จ 
หมายเหต ุ

1. การพัฒนาการจัด

องคกร โครงสรางการ

บริหารและจัดการงาน

วิชาการและพัฒนา

องคกรอยางเปน

ระบบครบวงจร 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

โครงสราง 
2. การเยี่ยมบานนักเรียน 

3. การศึกษาดูงาน 
4. ผาปาการศึกษา 

5. จัดหาเครื่องคอมฯ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 - ท่ีประชุมรับรองวา

สําเร็จตามเปาหมาย

หรือสภาพท่ีคาดหวัง 

2. โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

และการจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

หลักสูตรทองถ่ิน 

2. ศึกษาดูงาน 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4. กิจกรรมพอครูแมครู 

5. การนิเทศการเรียนการสอน 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

1. ท่ีประชุมรับรองวา

สําเร็จตามเปาหมาย

หรือสภาพท่ีคาดหวัง 

2. กิจกรรมที่ 3 ขอให

โรงเรียนดําเนินการ

ตอไปในปงบประมาณ 

2552 

3. โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณภาพ

ผูเรียนอยาง

หลากหลาย 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

การวางแผนจัดกิจกรรม 

2. กิจกรรมการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

3. กิจกรรมทางวิชาการ 

4. กิจกรรมคานิยมที่ดีงาม 

5. กิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลปและกีฬา/

นันทนาการ 

6. กิจกรรมสืบสานประเพณีและ

ภูมิปญญาไทย 

7. กิจกรรมสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตย 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

 - ท่ีประชุมรับรองวา

สําเร็จตามเปาหมาย

หรือสภาพท่ีคาดหวัง 

  

จากตารางที่  6   พบวา ผลการดําเนินโครงการ จํานวน 3 โครงการ 17 กิจกรรม พบวา 

สําเร็จบรรลุตามเปาหมาย หรือสภาพท่ีคาดหวัง 3 โครงการ  16  กิจกรรม และไมสําเร็จ 1 กิจกรรม 

รายละเอียด ดังนี้ 
1.  โครงการพัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการ และ

พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร บรรลุผลสําเร็จ 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมการประชุมเชิง
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ปฏิบัติการจัดทําโครงสรางฯ การเยี่ยมบานนักเรียน การศึกษาดูงาน ผาปาการศึกษา และ จัดหา

เครื่องคอมฯและสื่อการสอนโปรแกรมสําเร็จรูป            

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

บรรลุผลสําเร็จ 4 กิจกรรม ไดแก การประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน การศึกษาดูงาน 

กิจกรรมพอครูแมครู  และการนิเทศการสอน   สวนกิจกรรมที่ดําเนินงานไมสําเร็จ 1 กิจกรรม คือ 

การจัดกิจกรรมการเรียน       
3.  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย บรรลุผลสําเร็จ 7 กิจกรรม 

ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนจัดกิจกรรม กิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมคานิยมที่ดีงาม กิจกรรมสืบสานประเพณีและภูมิปญญาไทย กิจกรรม

สงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปและกีฬา/นันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย           

3) ข้ันตอนที่ 3 การประเมินและสรุปผล กลาวโดยสรุป จากการดําเนินงานโครงการ 

3 โครงการ 17 กิจกรรม พบวา 3 โครงการ 16 กิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงค ไดแก 1) 

โครงการพัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการ และพัฒนาองคกร

อยางเปนระบบครบวงจร กิจกรรมที่สําเร็จตามเปาหมาย คือ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําโครงสรางฯ การเยี่ยมบานนักเรียน การศึกษาดูงาน ผาปาการศึกษา และจัดหาเครื่องคอมฯ

และส่ือการสอนโปรแกรมสําเร็จรูป 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจดักระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกิจกรรมที่สําเร็จตามเปาหมาย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการ

ประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น การศึกษาดูงาน กิจกรรมพอครูแมครู และการนิเทศ

การสอน สวนกิจกรรมที่ไมสําเร็จ คือกิจกรรมการจัดการเรียนรูของโครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะครูสวนใหญขาดการ

จัดทําแผนการเรียนรู  3) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผู เรียนอยางหลากหลาย 

กิจกรรมที่สําเร็จตามเปาหมายทั้ง 7 กิจกรรม คือ  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ

วางแผนจัดกิจกรรม กิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมคานิยมที่ดี

งาม กิจกรรมสืบสานประเพณีและภูมิปญญาไทย กิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปและ

กีฬา/นันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  

            
วงจรที่ 2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re-planning) 

ในขั้นตอนการวางแผน ผูวิจัยไดยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการทักษะที่หลากหลาย

ในบริบทเฉพาะ และหลักการตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสีย” 

โดยการวิเคราะหสภาพปจจุบันของการพัฒนางานวิชาการ โดยระบุปญหา สาเหตุปญหา ทางเลือก

เพ่ือการแกไขปญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติใหม ดูภาพที่ 41 
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ภาพที่  41  การวางแผนใหม 

 

หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอนการวางแผน 4 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนการวิเคราะห

สภาพที่เคยเปนมาสภาพปจจุบันและสภาพปญหา 2) ข้ันตอนการกําหนดปญหาและทําความ

เขาใจปญหา  3) ข้ันตอนประเมินประเด็นปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา และ 4) ข้ันตอนการ

วางแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม และ นําเสนอตามลําดับดังนี้ 

1) ขั้นตอนนําเสนอรายงาน ขั้นตอนนี้มุงหวังใหมีการรายงานผลการดําเนินการวิจัยใน

วงจรที่ 1 ข้ันตอนที่ 1-5 ใหกับผูรวมวิจัยทราบ กอนการนําเสนอรายงาน ผูวิจัยไดเชิญผูรวมวิจัย

ที่เปนตัวแทนกลุมยอยตนหอม ออกมาเลาประสบการณที่พบในการวางแผนปฏิบัติการในขั้นตอน

ที่ 2 ใหที่ผูเขารวมประชุมไดรับฟง จากนั้นผูวิจัยเปนผูนําเสนอ มีกิจกรรมดําเนินการสําเร็จแลว 

16 กิจกรรม จากทั้งหมด 17 กิจกรรม  ยังอยูระหวางดําเนินการทํายังไมสําเร็จอยู 1 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

2) ขั้นตอนวิเคราะหและวิพากษ ขั้นนี้มุงหวังใหผูรวมวิจัยไดวิเคราะหและวิพากษการ

ดําเนินงานที่ผานมา ข้ันตอนที่ 1-5 เพ่ือนําไปสูการประเมินปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา   

ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความเห็นรวมกันวา กิจกรรมที่ยังไมสําเร็จนั้นมีปญหามาจากการไมได

จัดทําแผนการสอนของครู เพราะภาระงานของครูมากอยูแลว ประกอบกับโรงเรียนมีแผนการ

เรียนรูแบบบูรณาการที่เปนแผนสําเร็จครูจึงใชเปนแผนหลักในการจัดการเรียนรู  ดังนั้นจึงควรมี

การนํารอง  โดยมอบใหครูที่มีความพรอมและมีความประสงคที่จะดําเนินการกอนเปนเบื้องตน 

รับไปดําเนินการ สวนกิจกรรมอื่นๆ อีก 16 กิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จแลว ใหมีการดําเนินงาน

ตอไปเพื่อการพัฒนาที่ดีย่ิงข้ึน 

3)  ข้ันตอนประเมินปญหาที่ตองแกไขหรือพัฒนา ข้ันนี้มุงหวังจะใหผูรวมวิจัยประเมินหา

สาเหตุของปญหาที่คิดวามาจากสาเหตุใด เก่ียวของกับอะไรและจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่เกิด 

และท่ีตองการแกไข ซึ่งผูรวมวิจัยและผูรวมวิจัยมีความเห็นใหนําเสนอกิจกรรมมาดําเนินการตอ

ในวงจรที่ 2 คือ 1) ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จตามเปาหมายในวงจรที่ 1 ใหดําเนินการตอไป  

สวนกิจกรรมการเรียนรูที่ยังไมสําเร็จตามเปาหมาย ใหเนนเปนกิจกรรมที่สําคัญตองดําเนินการ 

โดยนําไปบูรณาการ เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนวดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

เร่ือง ชีวิตดีดวยเกษตรพอเพียง พรอมใหครูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 4, 5, 6 จัดทําแผนการสอน
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เปนตัวอยาง และนําไปใชสอนโดยการบูรณาการทั้งโรงเรียน ใชแปลงผักเปนแหลงเรียนรูและการปฏิบัติ 

พรอมกับใหครูผูสอนช้ันอนุบาล 1 – ป.1 (กลุมผักบุง) และช้ันประถมศึกษาปที่ 2 – 3 (กลุมตนหอม) 

ไปรวมศึกษา ปฏิบัติรวมกับชั้น ป.4 – 6  จากนั้นใหจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และนําไปใชใน

การเรียนการสอน หรือใหเด็กไดฝกปฏิบัติกอนขณะที่ยังไมไดจัดทําแผนการเรียนรู สวนการนิเทศการสอน 

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีความเห็นรวมกันวาใหผูบริหารและ

ครูผูสอนทําความตกลงรวมกัน กําหนด วัน เวลาที่จะนิเทศการสอนแกครูคนใด โดยในชวงแรกให

เร่ิมตนกับครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเร่ือง

การปลูกผัก  ซึ่งนายเกตุผล ภูวเกตานนท ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ไดสมัครใจและมี

ความยินดีที่จะเปนผูปฏิบัตินํารอง ซึ่งตอมานายเกตุผล ภูวเกตานนท ไดสงเปนผลงานทางวิชาการ

เพ่ือขอเลื่อนวิทยะฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

4)  ข้ันตอนจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งมุงหวังเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2  การวางแผน และ

ใชโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูและการนิเทศการสอน เชน เดิมไมมีการปรับปรุงตั้งแตมุงเสริมสราง

การทํางานโดยการมีสวนรวม ไดแก การประชุมสรางขอตกลงรวมกันของคณะครูผูสอนและทีม

แกนนําการวิจัย 

5) ข้ันตอนการประเมินและสรุปผล กลาวโดยสรุป   ข้ันตอนประเมินและสรุปผล เปน 

โดยถอดบทเรียน การทบทวนงานที่ผานมาวามีอะไรที่สําคัญและไมสําคัญ เพ่ือดําเนินการพัฒนา

ตอไป ซึ่งมีกิจกรรมที่จะพัฒนาตอไป 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรู  สวนกิจกรรม

อ่ืนๆ อีก 16 กิจกรรมใหโรงเรียนวางแผนดําเนินการตอไปเพื่อการพัฒนา และนําไปปฏิบัติใน

ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหมตอไป 

 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม (re-action)  

 ในขั้นตอนการปฏิบัติใหม ผูวิจัยไดยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการมุงการเปลี่ยนแปลง 

และมุงใหเกิดการกระทําเพ่ือใหบรรลุผล และหลักการรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมวิจัย การวิเคราะห

วิพากษและการประเมินตนเอง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ” โดย

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยดําเนินการสงเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ หลังส้ินสุดการ

ดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนการ

กําหนดแนวปฏิบัติ   2) ข้ันตอนปฏิบัติกิจกรรม และ 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุป ดังน้ี  

1)  ข้ันตอนกําหนดแนวปฏิบัติ ในขั้นนี้มุงหวังใหมีการระบุวิธีการปฏิบัติ เพ่ือใหการปฏิบัติ

บรรลุจุดมุงหมายของขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม โดยวิธีการระดมสมอง เพ่ือกําหนดวิธีการ

ปฏิบัติในโดยจัดการเรียนรูเพ่ือการจัดการเรียนรู ดังนี้ (1) จัดประชุมแบบไมเปนทางการ เพ่ือ

ปรึกษาหารือกันในการเตรียมการจัดการเรียนรู  (2) สรางขอตกลงรวมกัน และ (3) การปฏิบัติ 
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2)  ข้ันตอนปฏิบัติกิจกรรม ข้ันนี้มุงหวังใหปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมเดิม ผลการปฏิบัติ

ครูผูสอนประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 จัดทําแผนการเรียนรู ผูรวมวิจัยทีมแกนนําไดชวยกัน

จัดทําแผนการสอน และนําไปจัดการเรียนรูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โดยมีครูผูสอนช้ัน

อนุบาล-ช้ันประถมปที่ 3 รวมสังเกตและปฏิบัติและนํานักเรียนชั้นอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

รวมปฏิบัติดวย ดังภาพที่ 42-43 
 

   

 

ภาพที่  42  การปลูกผักปลอดสารพิษ 

 

   

 

ภาพที่  43  การปลูกผักไรดินปลอดสารพิษ 

 

3)  ข้ันตอนการประเมินและสรุป  กลาวโดยสรุป การปฏิบัติงานใหม โดยครูผูสอนประจํา

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 นํารองรจัดทําแผนการเรียนรู และนําไปสูการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

สาระการเรียนรูทองถ่ิน โดยการบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

เร่ือง ชีวิตดีดวยเกษตรพอเพียง สวนกิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จสิ้นในวงจรที่ 1 ไดดําเนินการ

ปฏิบัติในวงจรนี้เชนกัน ประกอบดวยกิจกรรมออมทรัพย กิจกจรรมวันแม กิจกรรมงานปน 

กิจกรรมการนั่งสมาธิ กิจกรรมทําดีเพ่ือพอ  กิจกรรมดนตรีและการแสดง กิจกรรมลูกเสือ และ

กิจกรรมการเรียนรูดวยโปรแกรมคอมพวเตอร เปนตน ดังภาพที่ 44-46 

   

ภาพที่  44   กิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมวันแม และกิจกรรมงานปน 
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ภาพที่  45  กิจกรรมการนั่งสมาธิ   กิจกรรม อย.นอย  และกิจกรรมทําดีเพ่ือพอ 

 

   

 

ภาพที่  46  กิจกรรมดนตรีและการการแสดง กิจกรรมลูกเสือ 

 และการเรียนรูดวยผานคอมพิวเตอร 

            

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม(re-observation) 

ในขั้นตอนการสังเกตผลใหม  ผูวิจัยไดยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการการสังเกต

ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง” โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งที่คาดหวังและ

ไมคาดหวังที่ชัดเจนขึ้น ไดการเรียนรูใหมอะไรบาง และไดองคความรูจากการปฏิบัติมีอะไรบาง     

ดูภาพที่  47 

 

                                  
                     

ภาพที่  47  การสังเกตผลใหม “องคความรูจากการปฏิบัต”ิ 

 

“... องคความรูจากการปฏิบัติที่ไดคือรู
บทบาทหนาผูเกี่ยวของที่ชัดเจน…” 
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หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอน

คือ 1) ข้ันตอนกําหนดรูปแบบและวิธีการ  2) ข้ันตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล  และ 3) 

ข้ันประเมินและสรุปยังคงใชรูปแบบเดิมกับการวิจัยในวงจรที่ 1 ข้ันตอนที่ 4 การสังเกตผล ซึ่ง

ปรากฏผลการสังเกตผลเมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลว ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานที่ 14 อิงสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 

“3” สวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่องมาจากวงจรที่ 1 ไดดําเนินการมีคาระดับคุณภาพ 

ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

  
โครงการที่ 1 

โครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และจัดการงานวิชาการ   

และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

 

ผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และจัดการงาน

วิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร ปรากฏผลมีระดับคุณภาพโดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย 

3.20 อยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” ดังผลการประเมินรายตัวบงช้ี ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่  1  โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารที่

ปรับเปลี่ยนไดตามความ เหมาะสม อยูในระดับคุณภาพ “ดี” 

หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  2   โรงเรียนมีการจัดสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงาน อยู

ในระดับคุณภาพ  “ดี” หรือ “3”       

ตัวชี้วัดที่  3   โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง อยู

ในระดับคุณภาพ” ดี” หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  4   โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่องอยูใน

ระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  5   ผูรับบริการและผูเก่ียวของพึงพอใจผลการบริหารงาน และการ

พัฒนาผูเรียน อยูในระดับ  คุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 
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โครงการที่ 2 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ผลการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ปรากฏผลโดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย 3.00 อยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” ดัง

ผลการประเมินรายตัวบงช้ี ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่  1   มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนละทองถ่ิน  มีระดับคุณภาพ 

“ดี” หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  2   มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเลือกเรียนรูเพ่ิมขึ้น  มีระดับ

คุณภาพ “ ดี” หรือ “3”  

ตัวชี้วัดที่  3   มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด

และความสามารถของผูเรียนมีระดับคุณภาพ “พอใช” หรือ “2 ”  
ตัวชี้วัดที่  4   มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและส่ือ

อุปกรณการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูมีระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 

“3” 

ตัวชี้วัดที่  5  มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและสงตอขอมูลของ

ผูเรียน อยูในระดับ “ดี”  หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  6  มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนเสมอ 

มีคุณภาพระดับ “ดี” หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  7  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการ

สอน มีระดับ “ดีมาก”  หรือ “4”  
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โครงการที่ 3 

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

 

ผลการประเมินโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  ปรากฏผล

โดยภาพรวมโครงการฯมีคาเฉลี่ย 3.28 อยูในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” ดังผลการประเมิน

รายตัวบงช้ี ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่  1  โรงเรียนมีการจัดและพฒันาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็ง

และท่ัวถึง อยูในระดบัคุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 

ตัวชี้วัดที่  2   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถ
ทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน อยูในระดับ

คุณภาพ “ดี” หรือ   “3” 
ตัวชี้วัดที่  3    โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถ

พิเศษ และความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ อยูใน

ระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “3” 

ตัวชี้วัดที่  4    โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม อยูในระดับ

คุณภาพ “ดีมาก” หรือ “4” 

 ตัวชี้วัดที่  5   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป 

และกีฬานันทนาการอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” หรือ  “4”       

 ตัวชี้วัดที่  6   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสืบสาน และสรางสรรควัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปญญาไทยอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” หรือ 

“4” 

 ตัวชี้วัดที่  7  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย อยู

ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  หรือ “4” 

 

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม (re - reflection) 

ในขั้นตอนการสังเกตผล ผูวิจัยยังคงยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการรับฟงขอคิดเห็น

จากผูรวมวิจัยทุกคน วิเคราะห วิพากษ และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู

รวมกันอยางเปนระบบ” โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดสะทอนผลการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด 

โดยใชแนวคิดและแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการดําเนินการในขั้นตอนที่ 5 ที่มีการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอน 

คือ ข้ันตอนการสังเคราะหความรู ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน และข้ันตอนประเมินและสรุปผล 

1) ข้ันตอนสังเคราะหความรู ในขั้นนี้มุงหวังใหแตละกลุมรวมกันสรุปผลการดําเนินงาน

ที่ผานมาทั้งหมดของกลุมยอยตนเอง ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข 
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และรวมกับกลุมยอยอื่น สรุปผลการวิจัยทั้งหมด เพ่ือใหทราบถึงส่ิงที่ทําสําเร็จ ทําไมสําเร็จ ส่ิงที่

ควรปรับปรุงแกไข และการเรียนรูที่เกิดขึ้น  ดูตัวอยางกราฟการสังเคราะหขอมูล ดังภาพที่  48 

 

   

 

ภาพที่  48  ตัวอยางกราฟแสดงการสังเคราะหขอมูลเพ่ือการสะทอนผล 

 

2)  ขั้นตอนการนําเสนอรายงาน ในขั้นนี้มุงหวังใหกลุมยอยแตละกลุมเสนอรายงานที่

กลุมยอยตนเองสรุปในขั้นสังเคราะหความรูใหที่ประชุมทราบถึงส่ิงที่ทําสําเร็จ ทําไมสําเร็จ ส่ิงที่

ควรปรับปรุงแกไข และการเรียนรูที่เกิดขึ้น การผูรายงานเรียงลําดับ โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยตก

ลงรวมกันใหแตละกลุมรายงานผลการดําเนินรานงานเรียงลําดับ โดยเริ่มจากกลุมผักคะนารายงาน

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย กลุมตนหอมรายงานโครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และกลุมผักบุง 

รายงานโครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการและพัฒนาองคกร

อยางเปนระบบครบวงจร ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่   7   ตารางการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการที่ดําเนินการในวงจรที่ 2  

 

 

ผลการปฏิบตั ิโครงการ กิจกรรม 
สําเร็จ ไมสําเร็จ 

หมายเหต ุ

1. โครงการพัฒนาการจัด

องคกร โครงสรางการ

บริหารและจัดการงาน

วิชาการและพัฒนา

องคกรอยางเปนระบบ

ครบวงจรดวย

หลักการ บูรณาการ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

โครงสราง 
2. การเยี่ยมบานนักเรียน 

3. การศึกษาดูงาน 

4. ผาปาการศึกษา 

5. จัดหาเครื่องคอมฯ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

 

       

 

2. โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

และการจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

หลักสูตรทองถ่ิน 

2. ศึกษาดูงาน 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4. กิจกรรมพอครูแมครู 

5. การนิเทศการสอน 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

3. โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณภาพผูเรียน

อยางหลากหลายดวย

หลักการบูรณาการ 

 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ

วางแผนจัดกิจกรรม 

2. กิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3. กิจกรรมทางวิชาการ 

4. กิจกรรมคานิยมที่ดีงาม 

5. กิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลปและกีฬา/นันทนาการ 

6. กิจกรรมสืบสานประเพณีและภูมิ

ปญญาไทย 

7. กิจกรรมสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตย 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

  

 

จากตารางที่  7  พบวา ผลการดําเนินโครงการ จํานวน 3 โครงการ 17 กิจกรรม พบวา 

โดยภาพรวมสําเร็จ 3 โครงการ 16 กิจกรรม และไมสําเร็จ 1 กิจกรรม รายละเอียด ดงันี้ 

          โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการ 

และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจรดวยหลักการบูรณาการ บรรลุผลสําเร็จ 5 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงสรางฯ การเยี่ยมบานนักเรียน การศึกษาดูงาน ผาปา

การศึกษา และ จัดหาเครื่องคอมฯและสื่อการสอนโปรแกรมสําเร็จรูป             
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โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ บรรลุผลสําเร็จ 4 กิจกรรม ไดแก การประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

การศึกษาดูงาน กิจกรรมพอครูแมครู  และการนิเทศการสอน สวนกิจกรรมที่ดําเนินงานไมสําเร็จ 1 

กิจกรรม คือ การจัดกิจกรรมการเรียน       

โครงการที่ 3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายดวยหลัก

การบูรณาการ บรรลุผลสําเร็จ 7 กิจกรรม ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนจัดกิจกรรม 

กิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมคานิยมที่ดีงาม กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีและภูมิปญญาไทย กิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปและกีฬา/นันทนาการ  

และกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย           

3) ข้ันตอนประเมินและสรุปผล กลาวโดยสรุป  จากการดําเนินงานโครงการ 3 โครงการ 

17 กิจกรรม พบวา 3 โครงการ 16 กิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงค ไดแก 1) โครงการ

พัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการ และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ

ครบวงจร กิจกรรมที่สําเร็จตามเปาหมาย คือ  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงสรางฯ 

การเยี่ยมบานนักเรียน การศึกษาดูงาน ผาปาการศึกษา และจัดหาเครื่องคอมฯและสื่อการสอน

โปรแกรมสําเร็จรูป 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมที่สําเร็จตามเปาหมาย 3 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ

จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน การศึกษาดูงาน กิจกรรมพอครูแมครู  และการนิเทศการสอน   สวน

กิจกรรมที่ไมสําเร็จ คือกิจกรรมการจัดการเรียนรู ของโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะครูสวนใหญขาดการจัดทําแผนการ

เรียนรู   3) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  กิจกรรมที่สําเร็จตาม

เปาหมายทั้ง 7 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนจัดกิจกรรม 

กิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมคานิยมที่ดีงาม กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีและภูมิปญญาไทย กิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปและกีฬา/นันทนาการ  

และกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  

 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) 

ในขั้นตอนการสรุปผล ผูวิจัยยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการการมีสวนรวมและการ

เรียนรูรวมกัน”โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการวิจัยตั้งแตข้ันตอนที่ 1-9และถอดบทเรียน 

ภายใตหลักการ 4 ประการ  (โกมล สนั่นกอง , 2550) คือ 1) เปนธรรมชาติ สบายๆในทาที่การ

รวมถอดบทเรียน2) เรียบงาย แตมีแบบแผน (สัมพันธกัน แตมีชองวางใหกัน) 3) เห็นหนากัน

ทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ และการพูดคุย) และ 4) เห็นขอมูลเหมือนกันไปพรอมกัน

(ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)พรอมแสดงขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร ผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเรียนรู องคความรูจากการเรียนรู ผูวิจัยและ
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ผูรวมวิจัยไดตกลงรวมกันจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2551 และการ

ประชุมเชิงวิชาการในวันที่ 26 กันยายน 2551 เพ่ือหาขอสรุปในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 1) การ

เปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง   2) การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และ 3) องคความรูจากการ

ปฏิบัติจริง  ดังภาพที่   49 
 

   

 

ภาพที่  49   กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 19, 26  กันยายน 2551   

                 ณ โรงเรียนบานบึงฉิม  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 

สําหรับผลจากการสรุปผลในขั้นตอนที่ 10 ไดนําเสนอในหัวขอที่ 2, 3 และ 4 ตอไปนี้

ตามลาํดบั 

 

2. การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง     

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 19 กันยายน 2551 ณ หองประชุมโรงเรียนบาน

บึงฉิม  และการประชุมเชิงวิชาการ  ในวันที่ 26 กันยายน 2551 ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียน

บานบึงฉิม ในข้ันตอนที่ 10 การสรุปผลระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดขอสรุปที่เก่ียวกับการ

พัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวัง 

ปรากฏผลดังนี้ 

 
2.1 การเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง 

ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นสภาพที่คาดหวังของโรงเรียนบานบึงฉิม 

คือ การมุงหวังที่ผานการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่ 12, 14 และ 15 

อิงสถานศึกษามีคาระดับ “ดี” หรือ ระดับ “3 ” ข้ึนไป  และทีมผูวิจัยไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติ

การงานวิชาการรวมกัน จํานวน 3 โครงการเพื่อแกไขและพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และพัฒนางานวิชาการ คือ 1) โครงการการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัด

งานวิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจรหลักการบูรณาการ 2) โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตรทองถ่ินและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

3) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายดวยหลักการบูรณาการ ซึ่งนําเสนอ
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ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง โดยภาพรวมโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลที่คาดหวัง จากการดําเนิน

โครงการ จํานวน 3 โครงการ 17 กิจกรรม พบวา สําเร็จ 16 กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหารและจัดการงาน

วิชาการ และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร บรรลุผลสําเร็จ 5 ตัวชี้วัด  5 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงสรางฯ การเยี่ยมบานนักเรียน การศึกษาดูงาน ผาปา

การศึกษา และจัดหาเครื่องคอมฯและสื่อการสอนโปรแกรมสําเร็จรูป จากสภาพเดิมการกอน

ดําเนินงานโครงการฯนี้หรือมาตรฐานที่ 12 โรงเรียนมีฐานขอมูลเดิมในมาตรฐานนี้อยูระดับ 2.60 

หรือ “พอใช” และทีมผูวิจัยตั้งเปาหมายหรือสภาพท่ีคาดหวังไวที่คาระดับ 3.00 หรือ “ดี” ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงานเมื่อประเมินแลวสามารถดําเนินการไดอยูที่คาระดับ 3.20  ดูภาพ  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

                                                                                                                                           

ภาพที่  50  โครงการการพัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหาร และจัดการงานวิชาการ 

 อยางเปนระบบครบวงจรดวยหลักการบูรณาการ (มฐ: 12) 

 

โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี 7 ตัวชี้วัด 5 กิจกรรม บรรลุผลสําเร็จ 6 ตัวชี้วัด 4 กิจกรรม ไดแก การ

ประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน การศึกษาดูงาน กิจกรรมพอครูแมครู  และการนิเทศการสอน 

แตในภาพรวมของโครงการฯมีผลการดําเนินการอยูในระดับ 3.00 หรือ “ดี” ซึ่งเปนไปตาม

เปาหมายหรือสภาพที่คาดหวังที่ตั้งไวที่ระดับ 3.00 หรือ “ดี” ข้ึนไป จากโรงเรียนมีขอมูลฐานเดิม

ในมาตรฐานที่ 14  อยูระดับ 2.65 หรือ “พอใช” ดังภาพที่ 51 
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ภาพที่  51  โครงการการพัฒนาการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู 

 ที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  (มฐ: 14) 

 

โครงการที่ 3  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายดวย

หลักการบูรณาการ บรรลุผลสําเร็จ 7 ตัวชี้วัด 7 กิจกรรม ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ

วางแผนจัดกิจกรรม การดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมคานิยมที่ดีงาม 

กิจกรรมสืบสานประเพณีและภูมิปญญาไทย กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ  และกิจกรรมสงเสริม

ความเปนประชาธิปไตย จากสภาพเดิมกอนดําเนินงานมาตรฐานที่ 15 โรงเรียนมีฐานขอมูลเดิม

ในมาตรฐานนี้อยูระดับ 2.90 หรือ “ดี” และทีมผูวิจัยตั้งเปาหมายหรือสภาพที่คาดหวังไวที่คา

ระดับ 3.00 หรือ “ดี” ข้ึนไป ผลการดําเนินงานเมื่อประเมินแลวสามารถดําเนินการไดอยูที่คา

ระดับ 3.28  ดังภาพที่  52 
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ภาพที่  52   โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
 ดวยหลักการบูรณาการ (มฐ: 15) 

     
 

จากการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ โดยภาพรวมผานสภาพท่ีคาดหวัง หรือ

เปาหมายของโรงเรียน คือ ผานการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานในมาตรฐานที่ 12,14 

และ15 อิงสถานศึกษามีคาระดับ “ดี” หรือระดับ “3 ” ข้ึนไป  ดังภาพที่  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพที่  53   เปรียบเทียบคาระดบัคะแนนกอน-หลังดําเนินโครงการฯทั้ง 3 โครงการตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 12,14และ15 อิงสถานศึกษา 
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โดยภาพรวมโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรมประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว 

แตเมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบวา มีกิจกรรมที่ไมสําเร็จ 1 กิจกรรม คือ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู มีคาระดับ “2” หรือ “พอใช”ถึงแมวาในภาพรวมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนี้ จะมีผลการดําเนินงานเมื่อประเมินอิง

สถานศึกษาแลวมีคาระดับ 3.00 หรือ “ดี” แตเมื่อผูวิจัยและผูรวมวิจัยพิจารณารายตัวชี้วัดอยูใน

มีคาระดับ “2” หรือ “พอใช” ซึ่งไมถึงเกณฑที่ตั้งไว จึงถือวาไมบรรลุสภาพที่คาหวังไวทั้งนี้มี

สาเหตุมาจากครูผูสอนไมไดนําหลักสูตรสาระทองถ่ินไปจัดทําแผนการเรียนรูทั้งโรงเรียน โดยมอบ

ให นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท ครูผสอนชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6) นําไปประยุกตใช

จัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ที่สามารถจัดการเรียนรูไดทุกช้ันเรียนโดยใชหลักการบูรณาการที่ผูรวมวิจัยไดศึกษา

ในบทที่ 2  ของงานวิจัยนี้ 

 

2.2   การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง    
การเปล่ียนแปลงที่ไมคาดหวังจากการวิจัยครั้งนี้ เกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ ระดับ

บุคคล ระดับกลุมบุคคล  และระดับโรงเรียน   

ในกรณีระดับบุคคล  ประกอบดวย นักเรียน ครู  ผูอํานวยการโรงเรียน และ

ผูปกครองนักเรียน ปรากฎผลดังนี้ 

1) นักเรียน   

กอนดําเนินการวิจัย โรงเรียนประสบปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยเฉล่ียจะอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา เด็กอานออก เขียนได จะมีปญหาสําหรับนักเรียน

บางคนที่มีปญหาทางสุขภาพ และความอบอุนในครอบครัว แตออนในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

และภาษาอังกฤษ เด็กสวนใหญขาดทักษะการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหและมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

ไดแก การไมเช่ือฟงผูใหญ ใชจายฟุมเฟอย ขาดระเบียบวินัย 

หลังดําเนินการวิจัย พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึน ไมใชจายฟุมเฟอย เช่ือ

ฟงพอแม นอนตื่นไมสาย เช่ือฟงผูใหญและมีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น ตั้งใจเรียนสนใจคนควา มีความ

อดทนอดกลั้นในการเรียน เรียนรูไดอยางมีความสุขไมขาดเรียน รูจักการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

และใชคอมพิวเตอรในเรียนรูเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และสนใจใชแหลงเรียนรูตางๆในโรงเรียน เชน หองสมุด  

หองคอมพิวเตอร เปนตน   ดานผลสัมฤทธิ์ในปการศึกษา 2551 ดังผลการทดสอบ O-NET ป

การศึกษา 2551 ช้ัน ป.6 มีคาเฉล่ียรอยละ 43.93 สูงกวาคาเฉล่ียระดับจังหวัด (42.54%) และ

ระดับประเทศ (42.02) สวนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรยังมีคาต่ํากวาคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับจังหวัดและระดับประเทศ (43.75 %)  
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2)  ครู 

กอนดําเนินงานวิจัย ครูขาดทักษะจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

และมีความเขาใจในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในสภาพการสอนที่ตองสอนหลายหองหลายชั้น 

(ครูไมครบชั้นเรียน) นอย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนามีนอยมากเพราะขาดความรู

ความเขาใจ ขาดปจจัยสนับสนุนเนื่องมาจากจํานวนนักเรียนนอย 120 คน นอกจากานี้ยังมีภารกิจ

อ่ืนที่เหนือจากการสอน ทําใหปฏิบัติการสอนไมเต็มที่  

หลังดําเนินการวิจัย พบวา  ครูศึกษาแผนการจัดเรียนรูแบบบูรณาการคละชั้น 

และสอนตามแผนการรูจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มขึ้น และใชส่ือ/ใช

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและมีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขไมย่ืนคํารองขอยาย 2 คนจากจํานวน 4 คน 

3)  ผูบริหารโรงเรียน 

กอนดําเนินงานวิจัย การบริหารงานวิชาการอยูในระดับปรับปรุง และการ

บริหารจัดการขาดการวางเปาหมายที่ชัดเจน 

หลังดําเนินการวิจัย  มีความรูและเขาใจทักษะการบริหารงานวิชาการ รูเทคนิค

วิธีการสงเสริมใหผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งจากภายในและ

นอกโรงเรียนมากยิ่งข้ึน และดําเนินงานบริหารจัดการงานวิชาการอยางเปนระบบครบวงจร โดย

ศึกษาบทบาทและหนาที่ของตนเองดวยความเขาใจและนําสูการปฏิบัติ 

4)  ผูปกครองนักเรียน 

กอนดําเนินงานวิจัย มีทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาวาเปนหนาที่ของครูของโรงเรียน 

จะเขามาโรงเรียนก็ตอเมื่อโรงเรียนเชิญมารวมงานตางๆ 

หลังดําเนินการวิจัย ทัศนคติเปลี่ยนไป โดยมีทัศนคติเปลี่ยนไปจากเดิมเปนการ

จัดการศึกษาตองอาศัยทั้งทางโรงเรียน บาน และชุมชน นอกจากนี้มีพฤติกรรมเอาใจใสดูแลบุตร/

หลานของตนเองในการศึกษามากขึ้น และเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนรูการพัฒนาโรงเรียน

มากกวาเดิม เพราะเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง 

ในกรณีระดับกลุมบุคคล ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  และ

คณะผูปกครองนักเรียน ปรากฎผลดังนี้                                                                                           

1)  คณะกรรมการสถานศึกษา 

กอนดําเนินงานวิจัย ในทางปฏิบัติรูจักบทบาทและหนาที่เฉพาะเพียงการมา

ประชุม และรับทราบงานของโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนแจงเพ่ือทราบและขออนุมัติเทานั้น 

หลังดําเนินการวิจัย  รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองชัดเจน เขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนหัวแรงใหญในการระดมทรัพยากรมาบริหารจัดการศึกษา เขา

มาชวยเหลือ สนับสนุน ปจจัยการบริหารในโรงเรียนมีความพรอมในการจัดการเรียนรู เขามามี

บทบาทในการมีสวนรวมและกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น ทํางานใกลชิด
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โรงเรียนมากยิ่งขึ้น ประสานขอมูล/ความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน และ

ติดตามการทํางานของโรงเรียนที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

2)  คณะคร ู

กอนดําเนินงานวิจัย ตางคนตางทํางานที่ตนเองรับผิดชอบ หรือที่ผูอํานวยการ

มอบหมาย ขาดการรวมแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติ และรวมประเมินผล 

หลังดําเนินการวิจัย กลาแสดงความคิดเห็น ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

สามารถประสานการทํางานเปนทีมรูเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือเพื่อนรวม

วิชาชีพในการพัฒนาตนเอง และผูเรียน  การทํางานมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน 

3)  คณะผูปกครองนักเรียน 
กอนดําเนินงานวิจัย  ตางคนตางทํางานของตนเอง ขาดการรวมกลุม ไมมีการ

ปรึกษาหารือกัน 

หลังดําเนินการวิจัย  รูจักการรวมกลุม ประสานการทํางานระหวางกลุม

แลกเปล่ียนขอมูลทางการศึกษาและรวมกันวิเคราะหปญหาและหาหนทางแกไขรวมกันได 

ในกรณีระดับโรงเรียน ปรากฎผลดังนี ้

กอนดําเนินงานวิจัย โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานอยมาก ไมมีหลักสูตรทองถ่ิน 

การทํางานขาดเปาหมาย การนิเทศการเรียนการสอนมีนอยมาก ผูบริหารตองปรับปรุงพฤติกรรม 

การบริหารงานวิชาการ ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับนอย ขาด

งบประมาณดําเนินงานตลอดปการศึกษาเพราะงบประมาณที่ไดรับนอย และครูผูสอนไมครบชั้น 

หลังดําเนินการวิจัย โรงเรียนมีหลักสูตรทองถ่ิน มีคูมือการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ 

ของผูที่เก่ียวของโรงเรียนการทํางานเปนระบบครบวงจรตั้งแตการมีวิสัยทัศน มีแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ 

โครงการ/กิจกรรม การติดตาม กํากับ การประเมินผล และการรายงานผล  ผูบริหารมีการนิเทศ

การสอนเพิ่มขึ้น ชุมชนใหการสนับสนุนเงินสดเพื่อใชจายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ิมมาก

เปน 5 เทาจากปกติที่เคยไดปละ 30,000-35,000 บาท เปน 160,231 บาท ผูปกครองสวน

บุตรหลานเขาเรียนเพิ่มขึ้น ดังสถิติจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จากเดิมในปการศึกษา 2550 มีจํานวน

ทั้งส้ิน 51 คน และปการศึกษา 2551 มีจํานวนทั้งหมด 55 คน เพ่ิมขึ้น 4 คน และหลังจากการ

วิจัยสิ้นสุดผูปกครอง/ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานลาดถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

ใชงบประมาณ 87,000 บาท และปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในโรงเรียน บริเวณหลังอาคารเรียน 

ซึ่งเปนที่ตั้งของโบสถ (สิม) ซึ่งที่เปนที่เคารพสักการะของชาวบานอีก 30,000 บาท   
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3. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (learning by doing) 

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 19 กันยายน 2551 ณ หองประชุมโรงเรียนบาน

บึงฉิม และการประชุมเชิงวิชาการ  ในวันที่ 26 กันยายน 2551 ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียน

บานบึงฉิม  ไดขอสรุปเกี่ยวกับการเรียนรูในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับโรงเรียน  

ในกรณีระดับบุคคล ประกอบดวย ผูวิจัย   ผูปกครอง ผูนําทองถ่ิน ครู ผูบริหารโรงเรียน 

และเจาหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ ดังนี้ 

1)  ผูวิจัย    

1.1) รูวิธีการสรางมิตรภาพกับผูรวมวิจัย และเรียนรูการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นรวมกัน

ระหวางผูวิจัย และผูรวมวิจัยที่มีความแตกตางกันทั้งดานอายุ อาชีพ แหลงที่อยู และการศึกษา ให

ทํางานรวมกันอยางกัลยาณมิตร ซึ่งสงผลใหผูรวมวิจัยเกิดความไววางใจผูวิจัย อาทิ โทรศัพท

ปรึกษาหารือในเรื่องการเรียนของลูกหลาน ผูรวมวิจัยแวะเยี่ยมที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

ขอความเห็นจากผูวิจัย เปนตน 

1.2)  รูการเชื่อมโยงภาพความสัมพันธระหวางอดีต และปจจุบัน ที่เช่ือมโยงไปสูภาพ

ความคาดหวังที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันของงานวิชาการ ซึ่งจะชวยใหวิเคราะห สังเคราะห 

เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย และสรางกรอบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง

แหงการปฏิบัติมากที่สุด 
1.3) รูการออกแบบการวางแผนดวยหลักการบูรณาการ จากสภาพที่เปนจริงบน

สภาพบริบท และความรูสึกนึกคิดของผูรวมวิจัยที่มีความคิดเห็นและประสบการณที่แตกตางกัน 

โดยมีเปาหมายเดียวกันเพื่อพัฒนางานวิชาการ โดยความรวมมือของบุคคลที่มีความแตกตางกัน

ดังกลาว 
1.4) รูวิธีปฏิบัติในการนําหลักการสูการปฏิบัติ โดยการกระตุนใหผูรวมวิจัยแสดง

องคความรูเดิมที่ผูรวมวิจัยมีอยูออกมา และผูวิจัยรวมแสดงความคิดเห็นในเชิงทฤษฎีหรือหลักการ 

จากนั้นใหที่ประชุมรวมกันอภิปรายและหาขอสรุปรวมกัน สรางเปนแนวปฏิบัติ โดยดําเนินกิจกรรมใน

รูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ   ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดขอสรุปรวมกันเปนขั้นดังนี้ 

ข้ันที่  1  เลาเร่ือง(story telling) ในประเด็น/หัวขอหลักในเรื่องที่ตองการ

ศึกษา/พัฒนา 

ข้ันที่  2   นําเสนอหลักการ ในประเดน็/หัวขอหลักในเรื่องที่ตองการศึกษา/

พัฒนาในขั้นที ่1 

ข้ันที่  3   อภิปราย และประมวลจัดกลุมคําพูดหรือการอภิปราย โดยการ

สังเคราะห 

ข้ันที่  4   รวมกันกําหนดหรอืสรางขอตกลงในการปฏิบัติรวมกัน 
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2)  ผูปกครอง   

2.1) รูวิธีการดูแลบุตร/หลานในการศึกษาเลาเรียนเพิ่มขึ้น 

2.2) รูวิธีการชวยเหลือกลุมบุคคล หรือโรงเรียนไดถูกตองและเหมาะสมตามบทบาทหนาที่ 

3)  ผูนําทองถ่ิน 
3.1) รูถึงแนวทางในการรวมพัฒนาการศึกษา 

3.2) รู และประยุกตการนําไปใชในงานอื่นของชุมชน/ทองถ่ิน 

4)  ครู 

4.1) รูวิธีปฏิบัติในการรวมมือกับบุคคล/หนวยงานชวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.2) รูถึงความรูสึกของพอแมที่หวงใยและความรกัที่มีตอลูก 

5)  ผูบริหารโรงเรียน 

รูกระบวนการบริหารและจัดการงานวิชาการอยางเปนระบบครบวงจร 

6)  เจาหนาที ่สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 

รูวิธีการประสานงาน สงเสริมชวยเหลืองานวิชาการของโรงเรียนในรูปแบบของการ

ทํางานรวมกันตามหลักการบูรณาการ 

ในกรณีระดับกลุมบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  และคณะผูปกครอง

นักเรียน ปรากฎผลดังนี้                                                                                                                      

1) รูวิธีการติดตอส่ือสาร ประสานงาน และรวมปฏิบัติกิจกรรม 

2) รูวิธีการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

3) รูวิธีการแกปญหาอุปสรรคในการพฒันางานวิชาการใหดําเนนิไปตามแผนปฏบิัตกิาร 

4) รูปญหาอุปสรรคที่โรงเรียนกําลังเผชิญอยู  

5) รูกระบวนการวางแผนที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูรวมวิจัย ซึ่งจะทําใหผูรวมวิจัยมี

ความรู ความสามารถและเจตคติที่ดตีอการวจิัย และการปฏิบัติงานควบคูกันไป 

6) รูวิธีการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิการเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

นอกเหนือจากการเขารวมงานปกติที่โรงเรียนเชิญเขารวม 

7) รูวิธีการยกยองเพ่ือนรวมกลุม หรือตางกลุม ในขณะปฏบิัติงาน 

8) รูวิธีการบันทึกขอมูลขณะปฏิบัติงาน 

9) รูวิธีทักษะในการทํางานรวมกันตามแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม 

10) รูวิธีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในการปฏิบัติงานรวมกันอยางสรางสรรค 
11) รูจักการเสียสละและมีความสามัคคใีนกลุมและกลุมอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 

12) รูวิธีการประสานความรวมมือระหวางผูวิจัยกับผูรวมวิจัย หรือระหวางผูรวมวิจัย

ดวยกันเอง 

13) รูวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบความตรงของขอมูล 
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14) รูวิธีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในกํากับ ตดิตามความกาวหนาของโครงการ การ

ประเมินผลโครงการ และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ อยางมีเหตุผล และนาเช่ือถือ 

15) รูวิธีการทบทวนการปฏิบตัิงาน เพ่ือนํามาปฏิบัติงานใหมใหมีประสิทธิภาพมากกวา

เดิม สามารถขจัดปญหาหรืออุปสรรคตางๆใหลดนอยลง 

16) รูวิธีการนําเสนอรายงานผลการวิจัยตอทีป่ระชุมทีมผูวิจัย 

17) รูแนวทางในการอภิปราย แสดงความคดิเห็นเพิ่มเติมจากการการสงัเกตผลใหม 

18) รูแนวทางการสรุปผลการวิจัย หรือรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาการอยางเปนระบบ 
19) รูและมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนในการใหความรวมมือกับโรงเรียนใน

การพัฒนาผูเรียน 

ในกรณีระดับโรงเรียน     

1) รูวิธีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจรรมงานวิชาการใหเช่ือมโยงกับงานดาน

อ่ืนๆ  ของโรงเรียน 

2) รูแนวทางการกระจายอํานาจงานวิชาการ 

3) รูวิธีการสรางบรรยากาศในการพัฒนางานวิชาการ และการเรียนรูใหเกิดขึ้นใน

โรงเรียน 

4) รูเก่ียวกับการสื่อสาร และการประชาสัมพันธสรางความเขาใจระหวางโรงเรียนและ

ผูปกครอง ชุมชน หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

5) รูวิธีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

6) รูการเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีทํางานใหมใหที่เปนการทํางานที่เปนระบบครบวงจรมากขึ้น  

7) รูและมีความเขาใจในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม และการทบทวนเพื่อการ

วางแผนใหม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไว 

8) รูปจจัย หรือส่ิงที่ทําใหโครงการ/กิจกรรมประสบผลสําเร็จ ซึ่งมีทั้งสภาพแวดลอม

เหมาะสมทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนตางใหการสนับสนุน  สถานการณเปนตัวเรงที่โรงเรียนตอง

ดําเนินการ  แนวทางการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมกับสภาพบริบท และกลุมเปาหมาย

มีสวนรวมทุกข้ันตอน   ผูปกครอง/ชุมชน/หนวยงานใหความรวมมืออยางดีย่ิง  เหมาะสมกับยุคสมัย

ที่สถานศึกษาตองมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางใหเกียรติและการยกยอง

ใหกําลังใจกันอยางสม่ําเสมอ  ดําเนินการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในหวงเวลาที่

เหมาะสมกับนโยบายของรัฐ และปญหาของโรงเรียน กลุมเปาหมายรวมกันดําเนินการพัฒนาวิชาการ

ดวยหลักการบูรณาการในทุกข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการใชกระบวนการ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 วงจร 10 ข้ันตอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ของ

ทางราชการนั่นคือ ใชในปงบประมาณ และกลุมเปาหมายไดทราบและเห็นกระบวนการดําเนินวิจัย

อยางตอเนื่องทุกข้ันตอน 
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4. องคความรูจากการปฏิบัตจิริง 

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ในวันที่ 19, 26 กันยายน 2551 

ณ หองประชุมโรงเรียนบานบึงฉิม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ในวันที่ 26 กันยายน 2551 

ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานบึงฉิม ไดขอสรุปเกี่ยวกับองคความรูเกิดจากการปฏิบัติที่เปน

แนวคดิทีมฟุตบอลจากการปฏิบัตใิน 2 วงจร 10 ข้ันตอน ดังนี้  

 

4.1  องคความรูจากการปฏิบัตทิี่เกี่ยวกับการบูรณาการ 

จากการใชหลักการ “บูรณาการ” เปนตัวสอดแทรก (intervention) เพ่ือการพัฒนา

งานวิชาการ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 2 

และ 3 ของวงจรที่ 1 ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบูรณาการ

ที่จะใชในการพัฒนางานวิชาการ และผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการที่ศึกษาไวใน

บทที่ 2 ของเคาโครงการวิจัยมานําเสนอใหผูรวมวิจัยไดศึกษาเพิ่มเติม ไดขอสรุปที่เปนองคความรู

จากการปฏิบัติเก่ียวของกับการบูรณาการ 3 กรณีดังนี้ 

4.1.1 องคความรูเก่ียวกับการจัดโครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการ

ตามหลักการบูรณาการแนวทีมฟุตบอลเชิงรุก ดังภาพที 54 
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          ภาพที่  54   โครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการตามหลักการบูรณาการ 

 แนวทีมฟุตบอลเชิงรุกในโรงเรียนบานบึงฉิม 

 

4.1.2  องคความรูเก่ียวกับหลักการเพื่อการบูรณาการที่มีประสิทธิผล 

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย  ในวันที่ 19, 

26 กันยายน 2551 ณ หองประชุมโรงเรียนบานบึงฉิม และอาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานบึงฉิม 

ไดขอสรุปเกี่ยวกับหลักการเพื่อการบูรณาการที่มีประสิทธิผล  9 ประการ ดังนี้  

1)  การสรางมิตรภาพและความเขาใจรวมกัน  
2)  กําหนดเปาหมายชัดเจน 

3)  ศรัทธาผูนํา  

4)  ยึดโครงสราง บทบาทและหนาที่ในแนวราบ ไมใชแนวตัง้  

5)  สรางประโยชนรวมกัน   

6)  การมีสวนรวมทุกข้ันตอน    

ทีมแกน

นํา 
 

ทีม

แกนนํา 
 

ทีม

แกนนํา 
 

เปาหมาย 
โรงเรียนผานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในที่อิง

สถานศึกษาตาม
มาตรฐาน

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

-  มฐ. 12, 14และ
15 

ระดับ “ ดี ”  หรือ 
“ 3 ”   ขึ้นไป 

 

ทีมงานโครงการ  
ป. 2 – ป.3  
 (ทีมตนหอม) 

ทีมโครงการ ป. 4 –.6 
(ทีมคะนา) 

ทีมงานโครงการ 
อนุบาล – ป.1  

(ทีมผักบุง) 

หัวหนาสาย 
(ทีมงาน ประจํา 
อนุบาล- 
ป. 1) 

หัวหนาสาย 
(ทีมงาน

ประจํา  
ป.2–3) 

 
 
 
ผู 

บริหาร

โรงเรียน 

 
คณะ 
กรรม

การ

สถาน

ศึกษา 

หัวหนาสาย 
(ทีมงาน

ประจํา  
ป.4 – 6) 

สนง. เขต

พื้นที่

การศึกษา

ขอนแกน 
เขต1 

 
ชุมชน/ 
ทองถิ่น 

 

 
ผูปกครอง 

 

ชมรมศิษยเกา 
ครูและ

ผูปกครองฯ 
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7)  การมีทีมงานที่หลากหลาย   
8)  มีทุนหรือศักยภาพเดิมกอนพัฒนา  

9)  มีความเสียสละ 
4.1.3 องคความรูเก่ียวกับการสงเสริมสนับสนุนและประสานตามบทบาทหนาที่

ของทุกฝายที่เก่ียวของ 

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย  ในวันที่ 19 

กันยายน 2551 ณ หองประชุมโรงเรียนบานบึงฉิม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ในวันที่ 26 

กันยายน 2551 ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานบึงฉิม ไดขอสรุปเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน

และประสานตามบทบาทหนาที่ของทุกฝายที่เก่ียวของที่จะชวยใหการบูรณาการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
1.  กลุมสงเสริม และสนับสนุนนอกสถานศึกษา  ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขอนแกน เขต 1  ชุมชน/ทองถ่ิน ผูปกครอง และชมรมศิษยเกา ครู และผูปกครอง

โรงเรียนบานบึงฉิม  
1.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 บทบาทและหนาที่  1) สงเสริม 

สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนอยางใกลชิด หรือตามคํารองขอ  2) ใหการนิเทศ

งานวิชาการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  และ 3) งานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนขอความรวมมือ   

1.2  ชุมชน/ทองถ่ิน บทบาทและหนาที่ 1) สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากรอื่นๆ  และ 

2) รวมเปน เครือขาย 

1.3  ผูปกครอง บทบาทและหนาที่ 1) สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูของบุตร/หลาน

หรือผูที่อยูในปกครอง   2) เปนพอครูแมครูชวยเหลือครูผูสอน และ 3) งานอื่นๆ ที่เก่ียวกับการ

เรียนรูที่โรงเรียนขอความรวมมือ 
1.4  ชมรมศิษยเกา ครู และผูปกครองโรงเรียนบานบึงฉิม มีบทบาทและหนาที่  1) ให

ความรวมมือแกโรงเรียนในอันที่จะสงเสริมการจัดการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิการ

ตาง ๆ 2) แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณในการแกปญหา การพัฒนางานวิชาการ  

และ 3) รวมมือกับรัฐบาล องคกร สมาคม หรือคณะบุคคลในอันที่จะสงเสริมใหนักเรียน เยาวชน

มีความรู ความประพฤติ สุขภาพอนามัยดี และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข เพ่ือเปนพลเมืองดีของชาติ 

2. กลุมปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ประกอบดวย  คณะกรรมการสถานศึกษา  

ผูอํานวยการโรงเรียน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนางาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และงานวิชาการ  ครู (ทีมงานประจํา)   ลูกจาง   และคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง (ทีมโครงการ/

ทีมแกนนํา)    

2.1  คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษา มีบทบาทและหนาที่ 1) กําหนดนโยบาย และ

แผนพัฒนา 2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 3) ใหความเห็นในการ
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จัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมหรือตามความตองการของทองถิ่น 4) กํากับ และ

ติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาของโรงเรียน  5) สงเสริมและสนับสนุน

ใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่งถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 6) สงเสริม

ใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับ

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ 

ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 8) สงเสริมใหมีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการ

ของนักเรียนทุกดาน  9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนประสานงาน

กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและทองถิ่น 10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของโรงเรียน

กอนเสนอตอสาธารณชน  11) แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตาม

ระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร และ 12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด

ของโรงเรียน 

2.2 ผูบริหารโรงเรียน บทบาทและหนาที่ 1) กําหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติการ

ของโรงเรียน 2) สงเสริม และพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีความรู ความสามารถ 3) ปรับปรุง

พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 4) เสริมสรางขวัญ และสวัสดิการ

ของบุคลากร และ 5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลตอสาธารณชน 

2.3 หัวหนางาน/หัวหนาสายระดับชั้น  มีบทบาทและหนาที่ 1) ปฏิบัติงานสนอง

ยุทธศาสตรของโรงเรียน  2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในกลุมสาระ/งาน   3) กําหนด

มอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานในกลุมสาระ/งาน  4) รวมมือกับบุคลากรในกลุมสาระ/งาน 

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางสรางสรรค  5) สงเสริมใหกําลังใจแกบุคลากรในกลุมสาระฯ/งาน   

6) นิเทศติดตามประเมินและพัฒนางานกลุมสาระฯ/งานอยางตอเนื่อง  7) ประสานงานกับกลุมงาน/

กลุมสาระฯ/งานอื่นภายในโรงเรียน และรวมมือกันดําเนินงานของโรงเรียน 8) เผยแพรช่ือเสียง

และเกียรติคุณของโรงเรียน 9) ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ดําเนินงานที่เก่ียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และงานวิชาการ ไดแก บทบาทและหนาที่ (1) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระ

รายละเอียดของหลักสูตรระดับโรงเรียน และแนวทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรม

พัฒนานักเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ิน (2) จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ

เรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะแนวใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและ

แนวทางการดําเนินการของหลักสูตร (4) ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคการตางๆ 
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และชุมชนใหการใชหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ (5) ประชาสัมพันธหลักสูตร

และการใชหลักสูตรแกผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูที่เก่ียวของและนําขอมูลปอนกลับจากฝายตาง  ๆ

มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  (6) สงเสริมและสนับสนุนการ

วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (7) ติดตามผลการเรียนของผูเรียน

รายบุคคล ระดับชั้น ระดับชวงชั้น และระดับกลุมวิชาในแตละปการศึกษา เพ่ือปรับปรุง แกไขและ

พัฒนาการดําเนินงานดานตางๆของสถานศึกษา (8) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปที่ผานมาแลวใชผลการประเมนิ

เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรในปการศึกษาตอไป และ (9) 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเนนผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

เหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผูเก่ียวของ  10) ปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอน สําหรับผูเปน

ขาราชการครูที่มีบทบาทและหนาที่ (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับของราชการ 

รักษาจรรยาบรรณ มารยาทและวินัย  และตามระเบียบประเพณี  (2) ปฏิบัติตามนโยบาย และ

แนวปฏิบัติที่ระบุไวในจุดเนน และยุทธศาสตรของโรงเรียนใหบังเกิดผล  (3) ประพฤติปฏิบัติตน 

ใหเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียน (4) พัฒนาตนทั้งดานความรู เทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียน  

(5) อุทิศเวลาในการอบรม ส่ังสอน ดูแลติดตาม พฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ  (6) ใหความรัก ความเมตตาตอผูเรียน เสมือนกับบุตรหลานของตน (7) เสริมสราง

ความสามัคคีในหมูคณะและผูเรียน รวมมือกับบุคลากรอื่นในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางสม่ําเสมอ 

และ (8) ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนอยางสรางสรรคดวยความเต็มใจ เต็มเวลา 

และเต็มความสามารถ   

2.4 ทีมแกนนํา มีบทบาทหนาที่  1) ประสาน เช่ือมโยง หรือบูรณาการแนวคิดและ

ปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามกรอบการวิจัย และการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

หรือสภาพที่คาดหวังของโรงเรียน 2) บูรณาการการพัฒนางานวิชาการของกลุมกลุมผักบุง กลุมตนหอม 

และกลุมผักคะนา และ 3) งานอื่นๆ ที่ทีมผูวิจัยมอบหมาย   

2.5 ทีมงานโครงการ บทบาทและหนาที่ 1) รวมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา

โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา  2) รวมสรางสายใยเชื่อมสัมพันธอันดีระหวางครู

แลผูปกครอง  3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา  4) ใหขอคิดเห็น และ

เสนอแนะตอสถานศึกษาในเรื่องตางๆที่จะเปนประโยชนแกผูเรียนและสถานศึกษา 5) จัดการประชุม

กรรมการและผูปกครองในหองเรียนตามความเหมาะสมอยางนอยปละ 2 ครั้ง  6) จัดทําทําเนียบ

ผูเรียนและผูปกครองโดยละเอียด และสงมอบสําเนาใหเลขานุการกรรมการเครือขายผูปกครองใน

ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 7) กรรมการเครือขายผูปกครองในระดับโรงเรียนจะตอง

รวบรวมขอมูลและกิจกรรมของแตละช้ันนําเสนอโรงเรียนเพื่อดําเนินการตอไป และ 8) ใหคณะกรรมการ

เครือขายผูปกครองระดับโรงเรียนจัดประชุมใหญคณะกรรมการเครือขายผูปกครองทุกระดับ ตาม
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ความเหมาะสมอยางนอยปละ 2 ครั้ง  และ 9) ปฏิบัติงานในฐานะลูกจางสําหรับผูที่เปนลูกจางทีมี

บทบาทและหนาที่  (1) ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎขอบังคับของโรงเรียนโดยเครงครัด  (2) ปฏิบัติ

หนาที่ดวยความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  (3) มีความสุภาพ ออนนอมตอครู 

ผูรวมงานและบุคคลภายนอก  และ4) มีความสามัคคี 

 
4.1.4 องคความรูจากการปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 19 กันยายน 2551 ณ หองประชุม

โรงเรียนบานบึงฉิม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 26 กันยายน 2551 ณ อาคาร

อเนกประสงคโรงเรียนบานบึงฉิม ในระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดสรุปผลการนําเอากรอบการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ตามที่กําหนดไวในบทที่ 3 มาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดขอสรุปวา 

หลักการ 10  จรรยาบรรณ 10 และบทบาท 10 ประการ เปนองคประกอบพื้นฐานของการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่จะตองคํานึงถึง แตอยางไรก็ตามในการปฏิบัติจริงในครัง้นี ้ไดองค

ความรูใหมเก่ียวกับ “ข้ันตอน” ดําเนินงานในขั้นตอนที่ 1-9 ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สวนขั้นตอนที่ 

10 นั้น เปนการสรุปผลโครงการจึงไมจําเปนที่ตองมีข้ันตอนยอย มีดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ  ประกอบดวย ข้ันตอนการสรางมิตรภาพและ

แลกเปล่ียนเรียนรู  ข้ันตอนการสรางความตระหนักและความเขาใจรวมกัน  ข้ันตอนการสรางแผน

ที่การทํางาน (road map) เพ่ือการวิจัย และ ข้ันตอนการประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน ประกอบดวย ข้ันตอนการวิเคราะหสภาพที่เคย

เปนมาสภาพปจจุบันและสภาพปญหา ข้ันตอนการกําหนดปญหาและทําความเขาใจปญหา  ข้ันตอน

ประเมินประเด็นปญหาท่ีตองการแกไขหรือพัฒนา ข้ันตอนการวางแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม 

และ ข้ันตอนการประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ  ประกอบดวย  ข้ันตอนการกําหนดแนวปฏิบัติ  

ข้ันตอนปฏิบัติกิจกรรม และข้ันตอนการประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 4 การสังเกต ประกอบดวย  ข้ันตอนกําหนดรูปแบบและวิธีการ  

ข้ันตอนนําเสนอรายงาน  และข้ันตอนการประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 5 การสะทอนผล ประกอบดวย ข้ันตอนสังเคราะหความรู 

ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน และข้ันตอนประมวลผลและสรุป 

ข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม  ประกอบดวย ข้ันตอนนําเสนอรายงาน   

ข้ันตอนวิเคราะหและวิพากษ   ข้ันตอนประเมินปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา  ข้ันตอนจัดทํา

แผนปฏิบัติใหม  และ ข้ันตอนประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม ประกอบดวย ข้ันตอนกําหนดแนวปฏิบัติ   

ข้ันตอนปฏิบัติกิจกรรม  และ ข้ันตอนประเมินและสรุปผล 
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ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม ประกอบดวย ข้ันตอนการกําหนดรูปแบบ

และวิธีการ  ข้ันตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล  และการประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 9 การสะทอนผล ประกอบดวย ข้ันตอนสังเคราะหความรู 

ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน และข้ันตอนประมวลผลและสรุป 

จากองคความรูจากการปฏิบัติ ที่ไดทั้งในกรณีที่เก่ียวกับ “การบูรณาการ” เปนตัวสอดแทรก 

และในกรณีที่เก่ียวกับ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” นั้น มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 

คือ 1) โครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการตามหลักการบูรณาการแนวทีมฟุตบอลใช

รูปแบบการบูรณาการแบบทีมฟุตบอลเชิงรุก  2) ใชหลักการบูรณาการ 9 ประการ  3) การ

กําหนดบทบาทหนาที่ของผูเก่ียวของกับการบูรณาการ  4) การคํานึงถึงหลักการ 10 จรรยาบรรณ 

10 และบทบาท 10 ประการของผูวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนพื้นฐาน  และ 

5) มีข้ันตอนยอยการดําเนินงานในแตละข้ันตอน 9 ข้ันตอน ไดขอสรุปที่เรียกวา “กรอบการ

ปฏิบัติ 3 พลังเสริมการบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียน

บานบึงฉิม:  องคความรูที่ไดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ดังภาพที่  55 
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ภาพที่  55   กรอบการปฏิบัติ 3 พลังเสริมการบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิม:  องคความรูที่ไดจาก

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” 1
8
7

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 

จากการดําเนินการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็กโดย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 วงจร 10 ข้ันตอนที่ผูวิจัยดําเนินการเสร็จสิ้นทุก

ข้ันตอนแลว  จึงสรุปผลการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

1. พ้ืนที่และเปาหมายในการวิจัย       

2. คําถามการวิจยั        
3. วัตถุประสงคของการวิจัย        

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

5. ข้ันตอนการวิจัย                  

6. สรุปผลการวิจัย         

7. อภิปรายผลการวิจัย          

8. ขอเสนอแนะ  

 

1. พื้นที่และเปาหมายในการวิจัย  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เร่ือง “การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ

ในโรงเรียนขนาดเล็ก: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” นี้ เปนการวิจัยในระดับโรงเรียน 

ดําเนินการเลือกเปาหมายดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง ตามคุณลักษณะ 3 ประการคือ ประการที่หนึ่ง 

เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมไดมาตรฐานดานผูเรียนและไมผานการรับรองมาตรฐานการประเมิน

ภายนอกของ สมศ. ประการที่สอง เปนโรงเรียนที่มีความประสงคเขารวมพัฒนางานวิชาการดวย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการสัมภาษณผูบริหาร และรวมประชุมกับคณะครู 

คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนชุมชน ในโรงเรียนเพื่อสอบถามความประสงคในการรวม

วิจัยในครั้งนี้ และประการสุดทาย เปนโรงเรียนที่มีความเปนไปไดที่ผูวิจัยจะสามารถเขาไปปฏบิตังิาน

ภาคสนามเปนชวง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 (คาบเกี่ยวระหวางภาคปลายปการศึกษา 2550 

และภาคตนปการศึกษา 2551) โดยพิจารณาในดานการคมนาคม ความปลอดภัย การประสานงาน

ติดตอที่รวดเร็ว และการเขาไปเก็บขอมูลในการสังเกต การสัมภาษณ และการบันทึกภาพ/เสียงใน

กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลจากการเลือกแบบเจาะจงไดสถานที่ดําเนินการวิจัย คือ โรงเรียนบานบึงฉิม  

ตําบลบึงเนียม  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  ผูวิจัยไดกําหนดผูรวมวิจัย โดยยึดการ

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในโรงเรียน ในชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งส้ินจํานวน 

66 คน จําแนกเปน 1) บุคลากรในโรงเรียน 13  คน ประกอบดวย (1) คณะกรรมการโรงเรียน 9 คน 

ไดแก นายสมัย พันธชมพู  นายเคน เนื่องแกว นายบุญมี  สุวรรณสิงห นายประสิทธิ์ วินทะจักษ  
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นายฮวด  ดาทุมมา นางประนอม  ทุมโคตร  นางทองคํา  สําราญดี   นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท  

และนายสุริยา ธะนะคํามา (2) ผูบริหารโรงเรียน 1 คน คือ นายสุริยา ธะนะคํามา  ครูผูสอน 3 คน 

ไดแก  นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท  นางสาวเอื้อมพร กระแสร และ นายวีรบุตร  บุรมยชัย  2) 

บุคลากรภายนอกโรงเรียน  53 คน ประกอบดวย (1) ผูปกครองนักเรียน 49 คน ไดแก        

นางสุกัญญา ผองใน นางรจนา ภาโนมัย  นายพล ชัยทอง นางรจนา เวียงแก นางอุลัยวรรณ  สีสงคราม  

นางทองมวย  ทองโคตร  น.ส.ดวงกมล ทองแสน  น.ส.เกสร สุวรรณธร  นายประพัฒน หลวงบุญ  

นางวันเพ็ญ สิทธิจันทรเสน นางสุภารัตน สีสงคราม  นางนงลักษณ วินทะจักร  นางสุภาพร เอกพันธุ  

นางโสภา  สมไสย  นางสาย  จันทรพิชัย  นางรุจิรา  โพธิ์ศรี  นางอุไร  พูลเอียด  นางสมัย เบาเฮียง  

นางเกสร สุวรรณธร  นางบังอร  ขวัญทอง นางนงนุช  ยศออน  นางเสนห เคนหลา นายบุรินทร  ปดทํา  

นางหทัยรัตน  แสงทะมาตร   นางลิมล  ศรีภูทอง นางนวลฉวี ทํามานอย นางบุญเพ็ง  โสภาตา  

นางพาด  ไชยลา  นายถนอม ฉายาพักตร   นางละมูล  พาน้ําเที่ยง  นางอรณุ  กํามา   นางกลัยา  เทยีบอุน  

นางสุดทา โสภาตา นายคณิศร กรพีรวณิช  นายกอง  สารบุตร นางหนูเพียร  บุญทัน  นางสําราญ  

วงษจําปา   นางวันเพ็ญ สิทธิจันทรเสน  นางไพรสาน   พงษโคกสี   นางสาย  จันทรพิชัย นางนวลฉวี  

ทํามานอย  นางโสภา  สมไสย  นายประพัฒ  หลวงบุญ   นางอรทัย เอนกนวล  นางรุจิรา โพธิ์ศรี  

นางวิฑูรย  ลุนลา   นางประนอม  ฉายาพัฒน  นางแพง  โมลี และ นางสุดทา  โสภาตา   (2) 

ผูใหญบาน/กํานันตําบลบึงฉิม 1 คน ไดแก นายหนูคลาย  เอนกนวล  (3) นายกองคการบริหาร

สวนตําบลบึงเนียม 1 คน คือ นายพิชิต ภาโนมัย และ (4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน 

เขต 1 จํานวน 2 คน ไดแก นายสามารถ สืบสําราญ  ศึกษานิเทศก (ชํานาญการพิเศษ) และ

นายชุมพล  สายแสนทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชํานาญการพิเศษ) โดยผูวิจัยกับผูรวมวิจัย

มีบทบาทในลักษณะเปนความรวมมือรวมพลัง (collaboration) มีสถานะที่เทาเทียมกันในการ

รวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะทอนผลของการวิจัยทั้ง 2 วงจร 10 ข้ันตอน 

 

2. คําถามการวจิัย 
2.1 สภาพที่เคยเปนมา  สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพ่ือ

การแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กที่เปน

กรณีศึกษามีอะไรบาง และประเมินเลือกไดทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติอะไร 

2.2 การนําทางเลือกที่ประเมินไดไปปฏิบัติ โดยใชหลักการบูรณาการเปนตัวสอดแทรก

มีปรากฏการณการปฏิบัติอยางไร ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเพียงใด ตัวบุคคล กลุมบุคคล และ

โรงเรียน เกิดการเรียนรูอะไร และการวิจัยไดกอใหเกิดองคความรูอะไร   
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3. วัตถุประสงคการวิจัย 
3.1 เพ่ือศึกษาสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือก

เพ่ือแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กที่เปนกรณีศึกษา 

การเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติ และปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการนําทางเลือกไปปฏิบัติ ที่มี

การใชหลักการบูรณาการเปนตัวสอดแทรกและใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

3.2 เพ่ือศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล กลุม

บุคคล และโรงเรียน และองคความรูที่เกิดขึ้นจากการนําเอาหลักการบูรณาการมาเปนตัวสอดแทรก

เพ่ือพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เปนกรณีศึกษา และใชระเบียบวิธีการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   

 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) 

ซึ่งจําแนกเปนสามกลุมดังนี้ 1) แบบสังเกต (observation form) ใชทั้งแบบมีสวนรวม 2) แบบ

สัมภาษณเชิงลึก (indepth interview) และแบบสัมภาษณกลุม (focus group interview) และ 3) 

แบบตรวจสอบหรือบันทึก (examining/records) เชน บันทึกอนุทิน (journal) แบบตรวจสอบ

เอกสาร (archival documents)  แผนที่ (maps) เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (audiotapes 

and videotapes) หลักฐานสิ่งของ (artifacts) บันทึกภาคสนาม (field notes) แบบติดตามการ

ดําเนินงานโครงการ และแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

5. ขั้นตอนการวิจัย  
การวิจัย 2 วงจร 10 ข้ันตอน ในปงบประมาณ 2551 ไดดาํเนินการในแตละข้ันตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparating) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่ 25 

ตุลาคม 2550 เวลา 09.00-14.00 น. ณ โรงเรียนบานบึงฉิม มีจุดมุงหมายเพื่อการนํากรอบ

ความคิดของการวิจัยชี้แจงตอผูรวมวิจัย เสนอแนะและชี้ถึงประโยชนที่ผูรวมวิจัยจะไดรับ และ

ยอมรับสิทธิของผูที่ไมประสงคที่จะรวมวิจัย รวมทั้งสรางความตระหนักในการวิจัยและการปฏิบัติงาน

ควบคูกันไปทั้งในตัวบุคคล กลุมบุคคล โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนวางแผนดําเนินงานรวมกัน

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอนเตรียมการนี้ ผูวิจัยและ

ผูรวมการวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสรางมิตรภาพและ

แลกเปล่ียนเรียนรู  ข้ันตอนการสรางความตระหนักและความเขาใจรวมกัน  ข้ันตอนการสรางแผน

ที่การทํางานเพื่อการวิจัย  และข้ันตอนการประเมินและสรุป 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติวันที่ 12, 17, 21 ธันวาคม 

2550 เวลา 10.00-13.00 น.  ณ โรงเรียนบานบึงฉิม เพ่ือใหมีการศึกษาวิเคราะหใหทราบถึง

สภาพที่เคยเปนมา สภาพในปจจุบัน สภาพที่คาดหวัง สภาพปญหาอุปสรรคของการพัฒนางาน
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วิชาการของโรงเรียนที่เปนภาพรวม การประเมินเพื่อกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการปรับปรุง แกไข 

หรือพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) เพ่ือดําเนินงาน การแบงกลุมรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดยแบงกลุมละ 1 โครงการ/กิจกรรม  หลังส้ินสุดการ

ดําเนินงานในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ 5 ข้ันตอน 

คือ ข้ันตอนการวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน และสภาพปญหา ข้ันตอนการกําหนด

ปญหาและทําความเขาใจปญหา ข้ันตอนประเมินประเด็นปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา  ข้ันตอน

การวางแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม  และข้ันตอนการประเมินและสรุป 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting) โดยแตละกลุมนําโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 

ตามแผนปฏิบัติการที่จัดทําข้ึนเพื่อใหบรรลุผลในระหวาง เดือน ธ.ค. 50 - ก.พ. 2551 หลัง

ส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการกําหนด

แนวปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม และข้ันตอนการประเมินและสรุป 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน วันศุกรที่ 15 

กุมภาพันธ 2551 เวลา 10.00-13.00 น. เพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งผลที่คาดหวังและที่ไม

คาดหวังและการตีความปรากฏการณตางๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานวา เกิดการ

เรียนรูและองคความรูใหมอะไรบางเกี่ยวกับพัฒนางานวิชาการ หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอนนี้

ไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติ 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนการกําหนดรูปแบบและวิธีการ ข้ันตอนการ

สังเกตและเสนอรายงานผล  และข้ันตอนการประเมินและสรุป 

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting) ประชุมกลุมยอยของแตละกลุม วันพุธที่ 14 

พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00-13.00 น. เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด ผลการ

เรียนรูที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข แลวผูวิจัยนํามาสังเคราะหเขียนเปน

สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาโดยภาพรวม ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงแกไข  หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอน 

คือ การสังเคราะหความรู  การนําเสนอรายงาน  และข้ันตอนการประเมินและสรุป 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re-planning) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันอังคารที่ 

8 กรกฎาคม 2551เวลา 10.00-13.00 น.เพ่ือศึกษาทบทวนผลการดําเนินงาน การถอดบทเรียน 

และจัดทําแผนปฏิบัติงานใหม หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ ไดขอสรุปเกี่ยวกับการการ

ปฏิบัติ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน และสภาพปญหา 

ข้ันตอนการกําหนดปญหาและทําความเขาใจปญหา ข้ันตอนการประเมินประเด็นปญหาที่ตองการ

แกไขหรือพัฒนา ข้ันตอนการวางแผนปฏิบัติการ/โครงการฯ และข้ันตอนการประเมินและสรุป 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติการใหม (re-acting) โดยแตละกลุมปญหา นําแผนปฏิบัติการที่

จัดทําข้ึนไปปฏิบัติใหบรรลุผล มีแนวการดําเนินงานเหมือนกับขั้นตอนที่ 3  ระหวางเดือน พ.ค. – ก.ย. 2551 

หลังส้ินสุดการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอน คือ  ข้ันตอน

การกําหนดแนวปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม  และข้ันตอนการประเมินและสรุป 
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ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม (re-observing) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันศุกรที่ 29 

สิงหาคม 2551 เวลา 10.00-13.00 น. เพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้น ทั้งผลที่คาดหวังและที่ไมคาดหวัง 

ทั้งทางบวกและลบ และการตีความปรากฏการณตางๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานวา 

เกิดการเรียนรูและองคความรูใหมอะไรบางเกี่ยวกับพัฒนางานวิชาการโดยใชหลักการบูรณาการ 

มีแนวทางปฏิบัติเหมือนกับขั้นตอนที่ 4 ซึ่งมีขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอน

การกําหนดรูปแบบและวิธีการ ข้ันตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล  และข้ันตอนการประเมิน

และสรุป 

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม (re- reflecting) ดําเนินการวิจัยเหมือนกับขั้นตอนที่ 5 

คือ จัดประชุมกลุมของแตละกลุม ในวันศุกรที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 10.00-13.00 น. หลัง

วันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติในขั้นตอนที่ 8 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด  การเรียนรูที่

เกิดขึ้น องคความรูที่ไดรับ และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข แลวผูวิจัยนํามาสังเคราะหเขียน

เปนสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาโดยรวม แลวจัดทําเปนเอกสาร โดยใชแนวคิดและขอสรุปใน

การดําเนินงานเชนเดียวกับการการปฏิบัติในขั ้นตอนที่ 5 ที่มีการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน คือ 

ข้ันตอนการสังเคราะหความรู ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน  และข้ันตอนการประเมินและสรุป 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการวิจัย

ตั้งแตข้ันตอนที่1-9 และการถอดบทเรียน พรอมแสดงขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร ผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเรียนรูและองคความรูจากการปฏิบัติ  ผูวิจัย

และผูรวมวิจัยไดตกลงรวมกันจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 

10.00-13.00 น. และการประชุมเชิงวิชาการในวันที่ 26 กันยายน 2551เวลา 09.00-15.30 น. 

ณ โรงเรียนบานบึงฉิม เพ่ือหาขอสรุปในประเด็นตางๆดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ

จริง   2) การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ 3) องคความรูจากการปฏิบัติจริง  สําหรับกิจกรรมใน

ข้ันตอนนี้  ประกอบดวย การประชุมปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ  การฉายภาพวิดีทัศน การ

แสดงของนักเรียน ผูปกครอง การจําหนายผลผลิตนักเรียนและชุมชน และการตรวจสุขภาพ 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย นําเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัย เรียงตามลําดบัดังนี ้

6.1 สภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อ

แกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังการพัฒนางานวิชาการ 

6.1.1  สภาพงานวิชาการของโรงเรียนที่เคยเปนมา โรงเรียนบานบึงฉิมกอตั้งมา

เมื่อป พ.ศ. 2480 สภาพของโรงเรียนดานบริหารจัดการทั่วไปไดรับงบประมาณสนันสนุนจาก

รัฐบาล และมีชุมชนเขามาชวยเหลืออยางตอเนื่อง สวนงานวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน

ใหความสําคัญในดานการเรียนการสอน เปนประเด็นหลักรองลงมา คือ การพัฒนาส่ือการเรียนรู 

การวัดและประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรตามลําดับ  ในชวงป พ.ศ. 2546 โรงเรียนเริ่มมี
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การพัฒนาอยางเปนระบบมากยิ่งข้ึน เพราะมีระบบการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก

เขามาในระบบโรงเรียน สวนสภาพปญหาดานวิชาการที่ผานมาไมวาจะเปนปญหาดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เด็กขาดทักษะการคิดวิเคราะหสังเคราะห ครูขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนานอย หรือปญหาครูมีภารกิจอื่น

ไมไดสอนอยางเต็มที่ ปญหาเหลานี้ลวนเปนปญหาภายในที่มีสาเหตุจากครูไมครบชั้น โรงเรียนจัด

โครงสรางบทบาทหนาที่ของครู หรือเครือขายที่เก่ียวของไมชัดเจนเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

ไมมีการกระจาย ภาระงานทั้งหมดจึงตกอยูที่ผูบริหารโรงเรียนเพียงคนเดียว 

6.1.2 สภาพปจจุบันงานวิชาการของโรงเรียน ในป พ.ศ. 2550 โรงเรียนบานบึงฉิม 

เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน 49 คน เปน

ผูบริหารโรงเรียน 1 คน ครูผูสอน 3 คน ครูพ่ีเล้ียง 1 คน และนักการภารโรง 1 คน  บุคลากรมี

วุฒิปริญญาโท 1 คน และปริญญาตรี 3 คน มีช่ัวโมงสอนคนละ 25 ช่ัวโมง/สัปดาห (สอนประจําช้ัน) 

และไดรับการพัฒนาเฉลี่ยปละ 3 ครั้ง/ป/คน ผูบริหารโรงเรียนและครูทั้งหมดไมไดพักในหมูบาน 

แตครูพี่เลี้ยงและนักการภารโรงไดพักอยูในหมูบาน สภาพงานวิชาการปจจุบันของโรงเรียน 

โรงเรียนดําเนินการจัดดานการเรียนการสอน เปนประเด็นหลัก  รองลงมา คือ การพัฒนาส่ือการ

เรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร  และการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

โรงเรียนตามลําดับ   

6.1.3 สภาพปญหาในปจจุบัน โรงเรียนบานบึงฉิมมีปญหาที่สําคัญหลายประการ 

ไดแก ปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา โดยเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาอังกฤษ  ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีนอย  การเรียนการสอนไมสามารถ

ทําไดอยางเต็มที่เพราะครูไมครบชั้น และครูผูสอนจบการศึกษาไมตรงตามรายวิชาเอก วัสดุอุปกรณ

และส่ือการเรียนการสอนที่จะมาชวยแกปญหาครูไมครบชั้น มีไมเพียงพอโดยเฉพาะสื่อดานเทคโนโลยี 

และปญหาโรงเรียนไมผานการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) ซึ่งสงผลตอคุณภาพโรงเรียน ครู และนักเรียน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปญหาสําคัญสองประการ

คือ ปญหาครูผูสอนไมครบช้ัน และงบประมาณอุดหนุนจากรัฐมีจํากัด  แตโรงเรียนมีจุดเดนคือ 

ชุมชนใหการสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด 

6.1.4  สภาพที่คาดหวัง โรงเรียนบานบึงฉิม มุงหวังผานการประเมินมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานอิงสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 12, 14 และ 15 มีคาระดับ “ดี” หรือ ระดับ 

“3” ข้ึนไป 

6.1.5 การประเมินทางเลือกเพื่อแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง ในการ

ประเมินทางเลือกในการแกปญหาและพัฒนางาน โดยกําหนดพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในมาตรฐานที่โรงเรียนไดรับการประเมินต่ํากวามาตรฐานหรือตองการพัฒนา

มาตรฐานใหสูงย่ิงข้ึน  
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การประเมินทางเลือกเพ่ือแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง ผูวิจัยและ

ผูรวมวิจัยไดรวมกันกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาทางเลือกฯ ดังนี้ 1) ปญหามีผลกระทบตอ

โรงเรียนหรือไม 2) ปญหามีความยากงายแคไหนในการแกไข  3) โรงเรียนมีความพรอมในการ

แกไขมากนอยเพียงใด  4) ไดรับความรวมมือในการแกปญหาจากสวนไหนบาง 5) ปญหานั้น

สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานบังคับบัญชาหรือไม 6) เปนปญหาที่บุคคล กลุม และ

โรงเรียนตองการแกไขและพัฒนามากที่สุด  

หลังจากใชเกณฑในการพิจารณา ปรากฏกวาทําใหไดมาตรฐานในการแกปญหา

และพัฒนางานวิชาการ 3 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ

จัดองคกร โครงสราง ระบบบริหารและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  มาตรฐานที่ 14 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานที่ 15 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย โดยโรงเรียนไดจัดทําเปน

แผนปฏิบัติการงานวิชาการ จํานวน 3 โครงการเพื่อแกไขมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

พัฒนางานวิชาการ คือ  

1)  โครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดงาน

วิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  

2)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตรทองถ่ินและ

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ 

3)  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

 

6.2   การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู และองคความรูจากการปฏิบัติจริง 

6.2.1  การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง จําแนกเปนสองลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลง

ตามที่คาดหวัง และการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง ดังนี้  

1)  การเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง 

ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นสภาพที่คาดหวังของ

โรงเรียนบานบึงฉิม คือ การมุงหวังที่ผานการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานในมาตรฐาน

ที่ 12, 14 และ 15 อิงสถานศึกษามีคาระดับ “ดี” หรือ ระดับ “3 ” ข้ึนไป  และทีมผูวิจัยได

รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการงานวิชาการรวมกัน จํานวน 3 โครงการเพื่อแกไขและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนางานวิชาการ คือ  1) โครงการพัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการ

บริหารและจัดงานวิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 2) โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและสาระหลักสูตรทองถ่ินและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) โครงการ

จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายซึ่งนําเสนอผลการดําเนินงานที่คาดหวัง โดย

ภาพรวมโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลที่คาดหวัง จากการดําเนินโครงการ จํานวน 3 โครงการ 

17 กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมสําเร็จทั้ง 3 โครงการ และมีกิจกรรมที่สําเร็จ 16 กิจกรรม ดังนี้ 
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โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหารและ

จัดการงานวิชาการ และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร โดยบรรลุผลสําเร็จ 5 ตัวชี้วัด  5 

กิจกรรม คือ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงสรางฯ การเยี่ยมบานนักเรียน การศึกษาดูงาน 

ผาปาการศึกษา และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและส่ือการสอนโปรแกรมสําเร็จรูป จากสภาพเดิม

กอนการดําเนินงานโครงการฯนี้ หรือมาตรฐานที่ 12 โรงเรียนมีฐานขอมูลเดิมในมาตรฐานนี้อยู

ระดับ 2.60 หรือ “พอใช” และทีมผูวิจัยตั้งเปาหมายหรือสภาพที่คาดหวังไวที่คาระดับ 3.00 

หรือ “ดี” ข้ึนไป ผลการดําเนินงานเมื่อประเมินแลวสามารถดําเนินการไดอยูที่คาระดับ 3.20   

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี 7 ตัวชี้วัด 5 กิจกรรม บรรลุผลสําเร็จ 6 ตัวชี้วัด 4 กิจกรรม 

ไดแก การประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน การศึกษาดูงาน กิจกรรมพอครูแมครู และการ

นิเทศการสอน แตในภาพรวมของโครงการฯมีผลการดําเนินการอยูในระดับ 3.00 หรือ “ดี” ซึ่ง

เปนไปตามเปาหมายหรือสภาพที่คาดหวังที่ตั้งไวที่ระดับ 3.00 หรือ “ดี” ข้ึนไป จากโรงเรียนมี

ขอมูลฐานเดิมในมาตรฐานที่ 14 อยูระดับ 2.65 หรือ “พอใช” โครงการที่ 3 โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายดวยหลักการ บูรณาการ บรรลุผลสําเร็จ 7 ตัวชี้วัด 7 

กิจกรรม ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนจัดกิจกรรม การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมคานิยมที่ดีงาม กิจกรรมสืบสานประเพณีและภูมิปญญาไทย 

กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ  และกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย จากสภาพเดิมกอน

ดําเนินงานมาตรฐานที่ 15 โรงเรียนมีฐานขอมูลเดิมในมาตรฐานนี้อยูระดับ 2.90 หรือ “ดี” และ

ทีมผูวิจัยตั้งเปาหมายหรือสภาพที่คาดหวังไวที่คาระดับ 3.00 หรือ “ดี” ข้ึนไป ผลการดําเนินงาน

เมื่อประเมินแลวสามารถดําเนินการไดอยูที่คาระดับ 3.28   

จากการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ โดยภาพรวมผานสภาพที่คาดหวัง 

หรือเปาหมายของโรงเรียน คือ ผานการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานในมาตรฐานที่ 12, 

14 และ15 อิงสถานศึกษามีคาระดับ “ดี” หรือระดับ “3 ” ข้ึนไป  โดยภาพรวมโครงการ/กิจกรรม

ประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว แตเมื่อพิจารณารายกิจกรรมพบวา มีกิจกรรมที่ไมสําเร็จ 1 กิจกรรม 

คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาระดับ “2” หรือ “พอใช” ของโครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนี้  

2)  การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง    

การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวงัหลังจากการวจิัยครั้งนี ้เกิดขึ้นใน 3 ระดบั 

คือ ระดบับคุคล ระดบักลุมบุคคล  และระดับโรงเรียน  ดังนี ้

2.1)  ระดับบุคคล  ประกอบดวย นักเรียน  ครู  ผูอํานวยการโรงเรียน 

และผูปกครองนักเรียน  
นักเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึน ไดแก การไมใชจาย

ฟุมเฟอย เช่ือฟงพอแม นอนตื่นไมสาย เช่ือฟงผูใหญและมีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น ตั้งใจเรียนสนใจ



 197 

คนควา มีความอดทนอดกลั้นในการเรียน เรียนรูไดอยางมีความสุขไมขาดเรียน รูจักการคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห และใชคอมพิวเตอรในเรียนรูเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และสนใจใชแหลงเรียนรูตางๆ ในโรงเรียน 

เชน หองสมุด  หองคอมพิวเตอร เปนตน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา 2551 ดัง

ผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา 2551 ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทยมีคาเฉลี่ยรอยละ 43.93 

สูงกวาคาเฉล่ียระดับจังหวัด (42.54%) และระดับประเทศ (42.02) สวนวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรยังมีคาต่ํากวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ (43.75%)  

ครู พบวา ครูศึกษาแผนการจัดเรียนรูแบบบูรณาการคละชั้น 

และสอนตามแผนการรูจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มขึ้น และใชส่ือ/ใช

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและมีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ดังจะเห็นไดจากการที่ครูผูสอนจํานวน 3 คน ไมย่ืนคํารองขอยาย 

1 คน ซึ่งแตเดิมทุกปครูจะยื่นคํารองขอยายทุกคน 

ผูบริหารโรงเรียน พบวา มีความรูและเขาใจทักษะการบริหารงานวิชาการ 

รูเทคนิควิธีการสงเสริมใหผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งจากภายใน

และนอกโรงเรียนมากยิ่งข้ึน และดําเนินงานบริหารจัดการงานวิชาการอยางเปนระบบครบวงจร 

โดยศึกษา บทบาทและหนาที่ของตนเองดวยความเขาใจและนําสูการปฏิบัติ 

ผูปกครองนักเรียน  พบวา ผูปกครองมีทัศนคติเปลีย่นไปจากเดมิ

มีทัศนคติคิดวา การจัดการศึกษาเปนของโรงเรียน  เปลี่ยนเปนการจัดการศึกษาตองอาศัยทั้งทาง

โรงเรียน บาน และชุมชน นอกจากนี้มีพฤติกรรมเอาใจใสดูแลบุตร/หลานของตนเองในการศึกษามากขึ้น 

และเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนรูการพัฒนาโรงเรียนมากกวาเดิม เพราะเขาใจบทบาทและ

หนาที่ของตนเอง 

2.2)  ระดับกลุมบุคคล  ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา   

คณะครู  คณะผูปกครองนักเรียน                                                                                                  

คณะกรรมการสถานศึกษา  พบวา  รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง

ชัดเจน เขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนหัวแรงใหญในการระดมทรัพยากร

มาบริหารจัดการศึกษา เขามาชวยเหลือ สนับสนุน ปจจัยการบริหารในโรงเรียนมีความพรอมใน

การจัดการเรียนรู  เขามามีบทบาทในการมีสวนรวมและกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมากขึ้น  ทํางานใกลชิดโรงเรียนมากยิ่งข้ึน  ประสานขอมูล/ความรวมมือระหวางโรงเรียน 

ผูปกครองและชุมชน และติดตามการทํางานของโรงเรียนที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

คณะครู พบวา  กลาแสดงความคิดเห็น ทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข สามารถประสานการทํางานเปนทีมรูเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง ชวยเหลอื

เพ่ือนรวมวิชาชีพในการพัฒนาตนเอง และผูเรียน  การทํางานมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน 
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คณะผูปกครองนักเรียน  พบวา  รูจักการรวมกลุม ประสานการ

ทํางานระหวางกลุมแลกเปลี่ยนขอมูลทางการศึกษาและรวมกันวิเคราะหปญหาและหาหนทางแกไข

รวมกันได 

2.3)  ระดับโรงเรียน  พบวา  โรงเรียนมีหลักสูตรทองถ่ิน มีคูมือการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูที่เก่ียวของโรงเรียนการทํางานเปนระบบครบวงจรตั้งแตการมี

วิสัยทัศน มีแผนกลยุทธ แผน ปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม การติดตาม กํากับ การประเมินผล 

และการรายงานผล  ผูบริหารมีการนิเทศการสอนเพิ่มขึ้น  ชุมชนใหการสนับสนุนเงินสดเพื่อใชจาย

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มมากเปน 5 เทาจากปกติที่เคยไดปละ 30,000 -35,000 บาท 

เปน 160,231 บาท ผูปกครองสงบุตรหลานเขาเรียนเพิ่มขึ้น ดังสถิติจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 

จากเดิมในปการศึกษา 2550 มีจํานวนทั้งส้ิน 49 คน ปการศึกษา 2551 มีจํานวนทั้งหมด 51 คน 

เพ่ิมขึ้น 2 คน และปการศึกษา 2552 มีจํานวนทั้งหมด 55 คน เพ่ิมขึ้น 3 คน  

6.2.2 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคลและระดับ

โรงเรียน  ปรากฏดังนี้ 

1) ระดับบุคคล ประกอบดวย ผู ว ิจ ัย ผู ปกครอง ผู นําทองถิ ่น ครู 

ผูบริหารโรงเรียน และเจาหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 เกิดการเรียนรูจาก

การปฏิบัติ ดังนี้ 

ผูวิจัย พบวา ผูวิจัยรูวิธีการสรางมิตรภาพกับผูรวมวิจัยและเรียนรูการ

สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่มีความแตกตางกัน รูการเชื่อมโยง

ภาพความสัมพันธระหวางอดีตและปจจบุนัที่เช่ือมโยงไปสูภาพความคาดหวังที่มีความเกี่ยวเนื่อง

สัมพันธกันของงานวิชาการ รูการออกแบบการวางแผนดวยหลักการบูรณาการจากสภาพที่เปนจริง

บนสภาพบริบท และความรูสึกนึกคดิของผูรวมวิจัยที่มคีวามคดิเห็นและประสบการณที่แตกตางกัน 

และรูวิธีปฏิบตัิในการนาํหลักการสูการปฏิบัตโิดยการกระตุนใหผูรวมวิจัยแสดงองคความรูเดิมที่ผู

รวมวิจัยมีอยูออกมา และผูรวมวิจัยแสดงความคดิเห็นในเชิงทฤษฎีหรือหลักการรวมกันไดขอสรุป

รวมกันเปนขั้นดังนี ้ ข้ันที่ 1  เลาเร่ือง (story telling) ในประเด็น/หัวขอหลักในเรื่องที่ตองการ

ศึกษา/พัฒนา ข้ันที่ 2  นําเสนอหลักการ ในประเด็น/หัวขอหลักในเรื่องที่ตองการศกึษา/พัฒนา

ในขั้นที่ 1 ข้ันที่ 3  อภปิราย และประมวลจดักลุมคําพูดหรือการอภิปราย โดยการสังเคราะห ข้ันที่ 4  

รวมกันกําหนดหรือสรางขอตกลงในการปฏิบัติรวมกัน  

ผูปกครอง  พบวา ผูปกครองรูวิธีการดูแลบุตร/หลานในการศึกษา

เลาเรียนเพิ่มขึ้น และรูวิธีการชวยเหลือกลุมบุคคล หรือโรงเรียนไดถูกตองและเหมาะสมตาม

บทบาทหนาที่ 

ผูนําทองถ่ิน พบวา ผูนําทองถ่ินรูถึงแนวทางในการรวมพัฒนาการศึกษา 

รูและประยุกตการนําไปใชในงานอื่นของชุมชน/ทองถ่ิน 
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ครู พบวา ครูรูวิธีปฏิบัติในการรวมมือกับบุคคล/หนวยงานชวยสนับสนุน

การเรียนการสอน และรูถึงความรูสึกของพอแมที่หวงใยและความรักที่มีตอลูก 

ผูบริหารโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียน รูกระบวนการบริหารและ

จัดการงานวิชาการอยางเปนระบบครบวงจร 
ศึกษานิเทศกและนักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขอนแกน เขต 1 รูวิธีการประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และชวยเหลืองานวิชาการของ

โรงเรียนในรูปแบบของการทํางานรวมกันตามหลักการบูรณาการ 

2) ระดับกลุมบุคคล พบวา กลุมบุคคลที่รวมวิจัย (1) รูวิธีการติดตอส่ือสาร 

ประสานงาน และรวมปฏิบัติกิจกรรม (2) รูวิธีการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล (3) รูวิธีการแกปญหาอุปสรรคในการพัฒนางานวิชาการใหดําเนินไปตามแผนปฏิบัติการ 

(4)  รูปญหาอุปสรรคที่โรงเรียนกําลังเผชิญอยู (5) รูกระบวนการวางแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม

ของผูรวมวิจัย ซึ่งจะทําใหผูรวมวิจัยมีความรู ความสามารถและเจตคติที่ดีตอการวิจัย และการ

ปฏิบัติงานควบคูกันไป (6) รูวิธีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการของ

โรงเรียนเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการเขารวมงานปกติที่โรงเรียนเชิญเขารวม  (7) รูวิธีการยกยอง

เพ่ือนรวมกลุม หรือตางกลุม ในขณะปฏิบัติงาน   (8) รูวิธีการบันทึกขอมูลขณะปฏิบัติงาน  (9) รูวิธี

ทักษะในการทํางานรวมกันตามแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม (10) รูวิธีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานรวมกันอยางสรางสรรค (11) รูจักการเสียสละและมีความสามัคคี

ในกลุมและกลุมอื่น ๆ เพ่ิมขึ้น (12) รูวิธีการประสานความรวมมือระหวางผูวิจัยกับผูรวมวิจัย หรือ

ระหวางผูรวมวิจัยดวยกันเอง (13) รูวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบ

ความตรงของขอมูล  (14) รูวิธีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการกํากับ ติดตามความกาวหนา

ของโครงการ การประเมินผลโครงการ และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ อยางมีเหตุผล และนาเช่ือถือ 

(15) รูวิธีการทบทวนการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปฏิบัติงานใหมใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 

สามารถขจัดปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ใหลดนอยลง  (16) รูวิธีการนําเสนอรายงานผลการวิจัย

ตอที่ประชุมทีมผูวิจัย (17) รูแนวทางในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการการ

สังเกตผลใหม (18) รูแนวทางการสรุปผลการวิจัย หรือรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาการอยาง

เปนระบบ และ (19) รูและมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนในการใหความรวมมือกับโรงเรียน

ในการพัฒนาผูเรียน  

3)  ระดับโรงเรียน  พบวา บุคลากรในโรงเรียน  (1)  รูวิธีการบูรณาการ

แผนงาน/โครงการ/กิจรรมงานวิชาการใหเช่ือมโยงกับงานดานอื่นๆ ของโรงเรียน (2) รูแนวทางการ

กระจายอํานาจงานวิชาการ  (3) รูวิธีการสรางบรรยากาศในการพัฒนางานวิชาการ และการเรียนรู

ใหเกิดขึ้นในโรงเรียน (4) รูเก่ียวกับการสื่อสาร และการประชาสัมพันธสรางความเขาใจระหวาง

โรงเรียนและผูปกครอง ชุมชน หรือหนวยงานที่เก่ียวของ (5) รูวิธีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (6) รูการเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีทํางานใหมใหเปนการทํางาน
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ที่เปนระบบครบวงจรมากขึ้น (7)  รูและมีความเขาใจในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม และ

การทบทวนเพื่อการวางแผนใหม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไว   และ (8)  รูปจจัย หรือส่ิงที่

ทําใหโครงการ/กิจกรรมประสบผลสําเร็จ ซึ่งมีทั้งสภาพแวดลอมเหมาะสมทั้งภายในโรงเรียนและ

ชุมชนตางใหการสนับสนุน   สถานการณเปนตัวเรงที่โรงเรียนตองดําเนินการ  แนวทางการปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทและกลุมเปาหมายมีสวนรวมทุกข้ันตอน 

ผูปกครอง/ชุมชน/หนวยงานใหความรวมมืออยางดีย่ิง  เหมาะสมกับยุคสมัยที่สถานศึกษาตองมี

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางใหเกียรติและยกยองใหกําลังใจกันอยาง

สม่ําเสมอ ดําเนินการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการ บูรณาการในหวงเวลาที่เหมาะสมกับ

นโยบายของรัฐ และปญหาของโรงเรียน  กลุมเปาหมายรวมกันดําเนินการพัฒนาวิชาการดวยหลัก

การบูรณาการในทุกข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการใชกระบวนการการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 วงจร 10 ข้ันตอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ของทาง

ราชการนั่นคือ ใชในปงบประมาณ และกลุมเปาหมายไดทราบและเห็นกระบวนการดําเนินวิจัย

อยางตอเนื่องทุกข้ันตอน 

6.2.3  องคความรูจากการปฏิบัติจริง 

องคความรูเกิดจากการปฏิบัติที่เปนแนวคิดทีมฟุตบอลจากการปฏิบัติใน 

2 วงจร 10 ข้ันตอน ดังนี้  

1) องคความรูจากการปฏิบัติที่เก่ียวกับการบูรณาการ ซึ่งจากการใชหลักการ        

“บูรณาการ ” เปนตัวสอดแทรกเพื่อพัฒนางานวิชาการ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ของวงจรที่ 1  ไดองคความรูจากการปฏิบัติ

เก่ียวของกับการบูรณาการ 3 กรณีดังนี้ คือ  

1.1) องคความรูเก่ียวกับการจัดโครงสรางการบริหารและจัดการงาน

วิชาการตามหลักการบูรณาการแนวทีมฟุตบอลเชิงรุก  โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัย ศึกษาจากแนวคิด

ของวิโรจน สารรัตนะ ที่ผูวิจัยไดศึกษาไวในบทที่ 2 และไดนําเสนอตอที่ประชุมผูวิจัยและผูรวม

วิจัยในวันที่ 25 ตุลาคม 2550 ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานบึงฉิม ซึ่งเปนโครงสราง

แนวราบที่มีการกําหนดเปาหมายสภาพที่คาดหวังไวอยางชัดเจน และเนนการบริหารจัดการเพื่อ

บรรลุเปาหมายนั้นในเชิงรุกในลักษณะการบูรณาการสรรพกําลังจากทุกฝายตามบทบาทหนาที่ที่เก่ียวของ

ในลักษณะเชิงอุปมาเสมือนทีมฟุตบอล ที่มีลักษณะเปนเปนกลุมปฏิบัติงานภายในภาคสนามเชิงรุก 

ประกอบดวย  1) กองหนา คือ ทีมงานโครงการ ไดแก ครูผูสอนประจําช้ัน/รายวิชา  ผูปกครอง

นักเรียนในชั้นนั้น ๆ  ตัวแทนชุมชน และตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1   

2) กองกลาง คือ บุคคลที่ทีมงานเปนผูคัดเลือกทําหนาที่เปนทีมแกนนํา ในการประสานงาน เช่ือมโยง 

และปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย และ 3) กองหลัง คือ หัวหนากลุมสาระ/

หัวหนางานวิชาการของโรงเรียนทําหนาที่สงเสริมสนับสนุน และรวมปฏิบัติงานกับทีมแกนนํา/

ทีมงานโครงการ  และ 4) ผูรักษาประตู คือ ผูบริหารโรงเรียน ทําหนาที่บริหารจัดการทีมฟุตบอล
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ตามนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด นอกจากนี้ยังมีผูสงเสริมสนับสนุน

ภายนอกโรงเรียนประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน  ผูปกครอง และชมรมศิษยเกา 

เพ่ือรวมกันปฏิบัติงานสูเปาหมายเดียวกันคือ โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายในที่อิงสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 12, 14 และ 15  มีระดับคุณภาพ ระดับ “ดี”  หรือ “3”   

ข้ึนไป 

1.2) องคความรูเก่ียวกับหลักการเพื่อการบูรณาการที่มีประสิทธิผล 9 

ประการ ดังนี้ คือ การสรางมิตรภาพและความเขาใจรวมกัน การกําหนดเปาหมายชัดเจน ความมี

ศรัทธาผูนํา การยึดโครงสรางบทบาทและหนาที่ในแนวราบ การสรางประโยชนรวมกัน การมีสวนรวม

ทุกข้ันตอน การมีทีมงานที่หลากหลาย  การมีทุนหรือศักยภาพเดิมกอนพัฒนา และความเสียสละ 

1.3) องคความรูเก่ียวกับการสงเสริมสนับสนุนและประสานตาม

บทบาทหนาที่ของทุกฝายที่เก่ียวของที่จะชวยใหการบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดังนี้ 

1.3.1) กลุมสงเสริม และสนับสนุนนอกสถานศึกษา ประกอบดวย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  ชุมชน/ทองถ่ิน  ผูปกครอง  และชมรมศิษยเกา  

ครู และผูปกครองโรงเรียนบานบึงฉิม  

1.3.1.1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 

มีบทบาทและหนาที่  (1) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนอยางใกลชิด หรือ

ตามคํารองขอ  (2) ใหการนิเทศงานวิชาการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และ (3) งานอื่นๆ ตามที่

โรงเรียนขอความรวมมือ   

1.3.1.2) ชุมชน/ทองถ่ิน มีบทบาทและหนาที่ (1) สนับสนุน

งบประมาณ/ทรัพยากรอื่นๆ  และ  2) รวมเปนเครือขาย 
1.3.1.3) ผูปกครอง มีบทบาทและหนาที่ (1) สงเสริม 

สนับสนุนการเรียนรูของบุตร/หลานหรือผูที่อยูในปกครอง (2) เปนพอครูแมครูชวยเหลือครูผูสอน  

และ (3) งานอื่นๆที่เก่ียวกับการเรียนรูที่โรงเรียนขอความรวมมือ 
1.3.1.4) ชมรมศิษยเกา ครู และผูปกครองโรงเรียน

บานบึงฉิม มีบทบาทและหนาที่ (1) ใหความรวมมือแกโรงเรียนในอันที่จะสงเสริมการจัดการศึกษา 

ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิการตางๆ (2) แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นและประสบการณ

ในการแกปญหา การพัฒนางานวิชาการ  และ (3) รวมมือกับรัฐบาล องคกร สมาคม หรือคณะบุคคล

ในอันที่จะสงเสริมใหนักเรียน  เยาวชนมีความรู ความประพฤติ สุขภาพอนามัยดี และยึดมั่นใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เพ่ือเปนพลเมืองดีของชาติ 

1.3.2) กลุมปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประกอบดวย  คณะกรรมการ

สถานศึกษา  ผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนางาน  ครู (ทีมงานประจํา)   

ลูกจาง  และ คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง (ทีมโครงการ/ทีมแกนนํา)  มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
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1.3.2.1) คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทและหนาที่  

1) กําหนดนโยบาย และแผนพัฒนา 2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา

3) ใหความเห็นในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมหรือตามความตองการของทองถ่ิน 

4) กํากับ และติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาของโรงเรียน  5) สงเสริม

และสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

6) สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ 

ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 8) สงเสริมใหมีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการ

ของนักเรียนทุกดาน  9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนประสานงาน

กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและทองถิ่น 10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของโรงเรียน

กอนเสนอตอสาธารณชน  11) แตงตั้งที่ปรึกษา และหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงาน

ตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร  และ 12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตน

สังกัดของโรงเรียน 

1.3.2.2) ผูบริหารโรงเรียน มีบทบาทและหนาที่ (1) 

กําหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติการของโรงเรียน (2) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมี

ความรู ความสามารถ (3) ปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนใหสงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียน (4) เสริมสรางขวัญ และสวัสดิการของบุคลากร และ (5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงาน และรายงานผลตอสาธารณชน 

1.3.2.3) หัวหนาสาย/หัวหนางาน มีบทบาทและหนาที่ 

1) ปฏิบัติงานสนองยุทธศาสตรของโรงเรียน 2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในกลุม

สาระ/งาน  3) กําหนดมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานในกลุมสาระ/งาน  4) รวมมือกับ

บุคลากรในกลุมสาระ/งาน ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางสรางสรรค  5) สงเสริมใหกําลังใจ

แกบุคลากรในกลุมสาระฯ/งาน 6) นิเทศติดตามประเมินและพัฒนางานกลุมสาระฯ/งานอยางตอเนื่อง  7) 

ประสานงานกับกลุมงาน/กลุมสาระฯ/งานอ่ืนภายในโรงเรียน และรวมมือกันดําเนินงานของ

โรงเรียน 8) เผยแพรช่ือเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน 9) ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ดําเนินงานที่

เก่ียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ไดแก บทบาทและหนาที่ (1) วาง

แผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับโรงเรียน และแนวทาง 

การจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ิน (2) 

จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา

เก่ียวกับพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให
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สอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (3) สงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และ

การแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร  (4) ประสานความ

รวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคการตางๆ และชุมชนใหการใชหลักสูตรเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ

และมีคุณภาพ (5) ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ

ผูที่เก่ียวของและนําขอมูลปอนกลับจากฝายตางๆมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา  (6) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

(7) ติดตามผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับชวงชั้น และระดับกลุมวิชาในแตละ

ปการศึกษา เพ่ือปรับปรุง แกไขและพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆของสถานศึกษา  (8) ตรวจสอบ 

ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาใน

รอบปที่ผานมาแลวใชผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรใน

ปการศึกษาตอไป และ (9) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดย

เนนผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผูเก่ียวของ  10) ปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอน ที่มี

บทบาทและหนาที่ (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ 

มารยาทและวินัย  และตามระเบียบประเพณี  (2) ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ระบุไวใน

จุดเนน และยุทธศาสตรของโรงเรียนใหบังเกิดผล  (3) ประพฤติปฏิบัติตน ใหเปนแบบอยางที่ดี

ของนักเรียน (4) พัฒนาตนทั้งดานความรู เทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียน  (5) อุทิศเวลาใน

การอบรม ส่ังสอน ดูแลติดตาม พฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  (6) ใหความรัก 

ความเมตตาตอผูเรียน เสมือนกับบุตรหลานของตน (7) เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและ

ผูเรียน รวมมือกับบุคลากรอื่นในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางสมํ่าเสมอ และ (8) ใหความรวมมือ

ในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนอยางสรางสรรคดวยความเต็มใจ เต็มเวลา และเต็มความสามารถ   

1.3.2.4) ทีมแกนนํา บทบาทหนาที่ มีบทบาทหนาที่  

1) ประสาน เช่ือมโยง หรือบูรณาการแนวคิดและปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามกรอบการวิจัย 

และการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือสภาพที่คาดหวังของโรงเรียน 2) บูรณาการการ

พัฒนางานวิชาการของกลุมกลุมผักบุง กลุมตนหอม และกลุมผักคะนา และ 3) งานอ่ืนๆ ที่ทีม

ผูวิจัยมอบหมาย   

1.3.2.5) ทีมงานโครงงาน หรือทีมโครงการ  มีบทบาท

และหนาที่ 1) รวมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา  

2) รวมสรางสายใยเชื่อมสัมพันธอันดีระหวางครูแลผูปกครอง  3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียน

การสอนของสถานศึกษา  4) ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะตอสถานศึกษาในเรื่องตางๆที่จะเปน

ประโยชนแกผูเรียนและสถานศึกษา 5) จัดการประชุมกรรมการและผูปกครองในหองเรียนตาม

ความเหมาะสมอยางนอยปละ 2 ครั้ง 6) จัดทําเนียบผูเรียนและผูปกครองโดยละเอียด และสง
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มอบสําเนาใหเลขานุการกรรมการเครือขายผูปกครองในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 7) กรรมการ

เครือขายผูปกครองในระดับโรงเรียนจะตองรวบรวมขอมูลและกิจกรรมของแตละช้ันนําเสนอโรงเรียน

เพ่ือดําเนินการตอไป  และ 8) ใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียนจัดประชุมใหญ

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองทุกระดับ ตามความเหมาะสมอยางนอยปละ 2 ครั้ง  และ 9) 

ปฏิบัติงานในฐานะลูกจางสําหรับผูที่เปนลูกจาง ที่มีบทบาทและหนาที่ (1) ปฏิบัติตามระเบียบ  

กฎขอบังคับของโรงเรียนโดยเครงครัด  (2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย  (3) มีความสุภาพ ออนนอมตอครู ผูรวมงานและบุคคลภายนอก  และ (4) มี

ความสามัคคี 

1.4) องคความรูจากการปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
จากองคความรูจากการปฏิบัติที่ไดทั้งในกรณีที่เก่ียวกับ “การบูรณาการ” 

เปนตัวสอดแทรก และในกรณีที่เก่ียวกับ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” นั้น มีองคประกอบที่

สําคัญดังนี้ คือ 1) โครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการตามหลักการบูรณาการแนวทีม

ฟุตบอลใชรูปแบบการบูรณาการแบบทีมฟุตบอลเชิงรุก  2) ใชหลักการบูรณาการ 9 ประการ  3) 

การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเก่ียวของกับการบูรณาการ 4) คํานึงถึง 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ 

และ 10 บทบาท ประการของผูวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนพื้นฐาน  และ 5) 

มีขั้นตอนยอยการดําเนินงานในการปฏิบัติจริงในครั้งนี้ ไดองคความรูเก่ียวกับ “ข้ันตอนยอย” 

ดําเนินงานในขั้นตอนที่ 1-9 ที่ชัดเจนเปนรูปธรรมมีดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ  ประกอบดวย

ข้ันตอนยอยการสรางมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู  การสรางความตระหนักและความเขาใจรวมกัน  

การสรางแผนที่การทํางานเพื่อการวิจัย และการประเมินและสรุป  ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน 

ประกอบดวยขั้นตอนยอยการวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมาสภาพปจจุบันและสภาพปญหา การกําหนด

ปญหาและทําความเขาใจปญหา การประเมินประเด็นปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา การวางแผน

ปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม และการประเมินและสรุป  ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติ  ประกอบดวย

ข้ันตอนยอยการกําหนดแนวปฏิบัติ  การปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินและสรุป  ข้ันตอนที่ 4 

การสังเกต ประกอบดวยขั้นตอนยอย การกําหนดรูปแบบและวิธีการ การนําเสนอรายงาน และ

การประเมินและสรุป  ข้ันตอนที่ 5 การสะทอนผล ประกอบดวยขั้นตอนยอยการสังเคราะหความรู  

การนําเสนอรายงาน และการประเมินและสรุป ข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม ประกอบดวย

ข้ันตอนยอยการนําเสนอรายงาน   การวิเคราะหและวิพากษ   การประเมินปญหาที่ตองการแกไข

หรือพัฒนา  การจัดทําแผนปฏิบัติใหม และการประเมินและสรุป  ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม 

ประกอบดวยขั้นตอนยอยการกําหนดแนวปฏิบัติ การปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินและสรุป  

ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม ประกอบดวยขั้นตอนยอยการกําหนดรูปแบบและวิธีการ การสังเกต

และเสนอรายงานผล และขั ้นตอนการประเมินและสรุป และขั ้นตอนที ่ 9 การสะทอนผล 

ประกอบดวยขั้นตอนยอยการสังเคราะหความรู  การนําเสนอรายงาน  และการประเมินและสรุป  

สวนขั้นตอนที่ 10 นั้นเปนการสรุปผลโครงการจึงไมจําเปนที่ตองมีข้ันตอนยอย  
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7. การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยอภิปรายในประเด็นจากคําถามการวิจัย และประเด็น

อ่ืนๆ ที่พบจากการวิจัย รวม 4 ประเด็น ประกอบดวย  1) สภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน 

สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อแกปญหาในการปฏิบัติ  2) สภาพการเปล่ียนแปลง

จากการปฏิบัติจริง  3) การเรียนรู จากการปฏิบัติจริง  และ 4) องคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 

ตามลําดับ ดังนี้ 

7.1 สภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพ่ือ

แกปญหาในการปฏิบัติ  

สภาพงานวิชาการของโรงเรียนที่เคยเปนมา (กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2550)  

โรงเรียนบานบึงฉิม กอตั้งมาเมื่อป พ.ศ. 2480 สภาพของโรงเรียนดานบริหารจัดการทั่วไปไดรับ

งบประมาณสนันสนุนจากรัฐบาล และมีชุมชนเขามาชวยเหลืออยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดวา

โรงเรียนไดจัดตั้งข้ึนโดยคําเรียกรองของประชาชนในสมัยนั้น โดยในระยะเริ่มแรกประชาชนตอง

ใชจายเงินเพื่อสรางอาคารเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนกอน จากนั้นรัฐก็จะ

ใหการสนับสนุน ซึ่งเห็นไดวา เปนการเขารวมกัน หรือบูรณาการกันมาตั้งแตเร่ิมแรก ทั้งในดาน

ทรัพยสิน อาคารสถานที่ ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดตอมาที่ประชาชนมีหนาที่ตองบริจาคชวยโรงเรียน 

แตประชาชนก็เต็มใจ สวนงานวิชาการผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใหความสําคัญในดานการเรียน

การสอน เปนประเด็นหลักสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาลี สะตะ (2549), พิธาน พ้ืนทอง 

(2548), อภินันท นาเลาห (2545) รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาส่ือการเรียนรู 

การวัดและประเมินผลตามลําดับและในชวงป พ.ศ. 2546 โรงเรียนเริ่มมีการพัฒนาอยางเปน

ระบบมากยิ่งข้ึน เพราะมีระบบการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกเขามาในระบบโรงเรียน     

สวนสภาพปญหาดานวิชาการที่ผานมา ไมวาจะเปนปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กขาด

ทักษะการคิดวิเคราะหสังเคราะห ครูขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนานอย หรือปญหาครูมีภารกิจอื่นไมไดสอนอยางเต็มที่ 

ปญหาเหลานี้ลวนเปนปญหาภายในที่มีสาเหตุมาจากครูไมครบชั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549)  สวนโรงเรียนจัดโครงสรางบทบาทหนาที่ของครู 

หรือเครือขายที่เก่ียวของไมชัดเจน สอดคลองกับกรอบแนวคิดของวิโรจน สารัตนะ (2551) ที่ให

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตองอาศัยเปาหมายที่ชัดเจนและทาทาย ซึ่งสงผลให

ครูเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานไมมีการกระจายงาน จึงทําใหภาระงานตกอยูกับผูบริหาร

เพียงคนเดียว  

สภาพปจจุบันงานวิชาการของโรงเรียน  ปจจุบัน (ปงบประมาณ 2550) โรงเรียน

บานบึงฉิม เปดสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน 

49 คน มีบุคลากรเปนผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 3 คน ครูพ่ีเล้ียง 1 คน และนักการภารโรง 1 คน 

มีวุฒิปริญญาโท 1 คน และปริญญาตรี 3 คน มีช่ัวโมงสอน 25 ช่ัวโมง/สัปดาห (สอนประจําช้ัน) 
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และไดรับการพัฒนาเฉลี่ยปละ 3 ครั้ง/ป/คน ผูบริหารและครูทั้งหมดไมไดพักในหมูบาน จะมีก็

เฉพาะแตครูพ่ีเล้ียงและนักการภารโรงเทานั้นที่พักอยูในหมูบาน  ซึ่งสภาพดังกลาว แสดงใหเห็น

สภาพการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น โดยโรงเรียนบานบึงฉิม  มีผูบริหารโรงเรียน และ

ครูผูสอนครบตามเกณฑที่ รัฐกําหนดแตไมครบทุกช้ันเรียน จึงตองจัดการเรียนแบบมีคละชั้น 

ประกอบดวย หองเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หองเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 2-3 และหองเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  ซึ่งสอดคลองและคลายกับสภาพการจัดชั้น

เรียนของโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืนๆ ที่กระจายอยูทั่วประเทศ 

สภาพงานวิชาการปจจุบันของโรงเรียน มีการดําเนินการจัดดานการเรียนการสอน 

เปนประเด็นหลัก  รองลงมา คือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนา

หลักสูตร  และการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโรงเรียนตามลําดับ  ครูมีความสามารถ

และความเขาใจในการจัดการเรียนรู ในสภาพครูไมครบชั้นเรียนเพิ่มขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้ สืบ

เนื่องมาจากโรงเรียนมีขอมูลผลการดําเนินงานจากการประเมินตนเอง (SAR) และการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) (สมศ.) ซึ่งจากการสังเกตของผูวิจัยจะเห็นวา ครูผูสอนทุกคนจะดําเนินการจัดจัดการ

เรียนการสอนเปนหลัก ไมคอยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพราะใชหลักสูตรจากสวนกลางบาง 

หรือถาเปนหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทํา ก็เปนการจัดทํารวมกับกลุมโรงเรียน หรือศูนยประสานงาน  

ซึ่งสภาพดังกลาว แสดงใหเห็นวา โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใหทําสําเร็จได และ

ไมสําเร็จไดไปพรอมๆ กัน เชน รายวิชาภาษาไทยก็สามารถทําใหสําเร็จได แตขณะเดียวกันใน

การพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรก็ไมสารถทําใหมีคุณภาพไดเชนเดียวกับ

รายวิชาไทย ทั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเกตพบวา ในแตละวันครูผูสอนทุกคนจะจัดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชาภาษาไทยเปนหลัก และตามดวยวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ประกอบกับโรงเรียน

ไมมีครูที่จบวิชาเอกคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จึงอาจเปนสาเหตุที่สงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนออกมาเชนนี้ 

สภาพปญหา  โรงเรียนบานบึงฉิม มีปญหาหลายประการที่สําคัญ ไดแก ปญหาดาน

การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพร รังคะราช (2548), นภดล นพเคราะห (2546) 

ดานการเรียนการสอนไมสามารถทําไดอยางเต็มที่เพราะครูไมครบชั้นและสอนไมตรงตามเอกวิชา 

ดานวัสดุอุปกรณและส่ือการเรยีนการสอนทีจ่ะมาชวยแกปญหาครูไมครบชัน้ก็มไีมเพียงพอ โดยเฉพาะ

ส่ือดานเทคโนโลยี และปญหาโรงเรียนไมผานการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สอดคลองกับงานวจิัยของ ชาลี สะตะ (2549), และ อภินนัท 

นาเลาห (2545) ซึ่งสงผลตอคุณภาพโรงเรียน ครู และนักเรียน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปญหาสําคญั

สองประการคือ ปญหาครูผูสอนไมครบชัน้ และงบประมาณอุดหนุนจากรัฐมีจํากัด   

สภาพที่คาดหวัง  โรงเรียนบานบึงฉิม มุงหวังที่จะผานการประเมินมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานอิงสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 12,14 และ 15 มีคาระดับ “ดี” หรือ ระดับ 
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“3” ข้ึนไป ทั้งนี้เนื่องจาก ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มุงหวังใหโรงเรียนบานบึงฉิม เปนโรงเรียนที่ผาน

การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการ

ประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

การประเมินทางเลือกเพ่ือแกปญหา โดยการประเมินทางเลือกในการแกปญหาและ

พัฒนางาน  วิชาการ โดยกําหนดพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในมาตรฐาน

ที่โรงเรียนไดรับการประเมินต่ํากวามาตรฐาน และตองการพัฒนางานวิชาการควบคูกันไป โดย

ประเมินทางเลือกจากหลักเกณฑการพิจารณาดังนี้ 1) ปญหามีผลกระทบตอโรงเรียนหรือไม 2) 

ปญหามีความยากงายแคไหนในการแกไข 3) โรงเรียนมีความพรอมในการแกไขมากนอยเพียงใด  

4) ไดรับความรวมมือในการแกปญหาจากสวนไหนบาง 5) ปญหานั้นสอดคลองกับนโยบายของ

หนวยงานบังคับบัญชาหรือไม 6) เปนปญหาที่บุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียนตองการแกไขและ

พัฒนามากที่สุด  ทําใหไดมาตรฐานในการแกปญหาและพัฒนางานวิชาการ 3 มาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน คือ 1) มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบบริหารและ

พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  2) มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 3) มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย   โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการงานวิชาการ จํานวน 3 

โครงการเพื่อแกไขมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนางานวิชาการ คือ 1) โครงการการพัฒนา 

การจัดองคกร โครงสรางการบริหารและจัดงานวิชาการและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตรทองถ่ินและการจัดกระบวนการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 3) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย นั้ น 

มีเหตุผลสําคัญ คือ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มุงหวังใหโรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนที่

มีประสิทธิผล ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยมีตัวกระตุนคือ การบูรณาการ เพ่ือทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรูในระดับบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Bartol et al. (1998) ที่ใหทัศนะไววาการเปลี่ยนแปลงในองคการหนึ่ง ๆ อาจ

เปลี่ยนแปลงไดที่โครงสราง (structure) เทคโนโลยี (technology) คน (people) และวัฒนธรรม 

(culture) โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นตองอาศัยตัวการในการเปลี่ยนแปลง (change agent)  

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการนําทางเลือกไปปฏิบัติ ที่มีการใชหลักการบูรณาการ

เปนตัวสอดแทรก และใชระเบียบวิธีวิจัยเปนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หลังจากที่โรงเรียนดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการแลว ทําใหโรงเรียนมีการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 12, 14 และ 15 ผานการประเมินอิงสถานศึกษาโดย

มีคาระดับ 3.20, คาระดับ 3.00 และคาระดับ 3.28 ตามลําดับ นั้น อาจเนื่องจาก มีการ

ปฏิบัติงานดวย 3 พลังเสริมการบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการใน

โรงเรียนบานบึงฉิม โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มีองคประกอบที่สําคัญ

ดังนี้ คือ 1) โครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการตามหลักการบูรณาการแนวทีมฟุตบอล
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ใชรูปแบบการบูรณาการแบบทีมฟุตบอลเชิงรุก   2) ใชหลักการบูรณาการ 9 ประการ  3) การกําหนด

บทบาทหนาที่ของผูเก่ียวของกับการบูรณาการ  4) การคํานึงถึง 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ  

และ 10 บทบาท ของผูวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนพื้นฐาน และ 5) มี

ข้ันตอนยอยการดําเนินงานในแตละข้ันตอน 9 ข้ันตอน  

7.2 สภาพการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง จากการที่โรงเรียนผานการประเมินมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานในมาตรฐานที่ 12, 14 และ 15 อิงสถานศึกษามีคาระดบั “ดี” หรือ ระดับ 

“3” ข้ึนไป แตมีกิจกรรมที่ไมบรรลุผลตามที่คาดหวังคอื การจัดกิจกรรมการเรียนของโครงการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั นั้น อาจเนื่องจาก

ครูผูสอนทั้งโรงเรียนไมไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน: 

การปลูกผัก ทีผู่วิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันพัฒนาข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นวา โดยความเปนจริงในทาง

ปฏิบัติแลว ผูบริหารและครผููสอนยังใหความสําคญักับการจัดทําแผนการเรียนรูในระดบันอย จงึ

สงผลใหการจดัการเรียนรูในรายวิชาตางๆขาดทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน ถึงแมนวา ครผููสอน

จะใชแผนการจัดการเรียนรูที่รัฐจัดสงใหเพ่ือใชประกอบในการจัดการเรียนการสอน แตแผนการ

จัดการเรียนรูสําเร็จรูปนั้น ครูผูสอนขาดการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพบริบท วัฒนธรรมและ

บรรยากาศการเรียนรูของโรงเรียน จึงอาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอคุณภาพของนักเรียนที่ทาํให 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ซึง่สอดคลองกับผลงานวิจัยของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

(2549) ทีพ่บวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญนักเรียนมีคณุภาพคอนขางต่าํเมื่อเทียบกับสถานศึกษา 

ขนาดอืน่ แตอยางไรก็ตามโรงเรียนก็พยายามที่จะพฒันาแผนการจดัการเรียนรู และนําแผนการ

จัดการเรียนรูไปปฏิบัติ ดังเห็นไดจากการที่ นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท ที่เปนครูผูสอน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 นําไปประยุกตใชในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ

ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการเรียนรูที่ 3 เร่ือง ภูมิปญญาทองถ่ิน 

จนสามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนอยางไดผล ซึ่งรายละเอียดไดกลาวไวในวงจรที่ 2 ข้ันตอนที ่

6-9 แลว นอกจากนีน้ายเกตุพงษ ภูวเกตานนท ยังนําผลการจัดการเรยีนรูนี้ นาํไปเสนอขอเลื่อน

วิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษดวย 

กรณีการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล ทั้งที่นักเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึน ไมใชจายฟุมเฟอย 

เช่ือฟงพอแม นอนตื่นไมสาย เช่ือฟงผูใหญและมีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น ตั้งใจเรียนสนใจคนควา มี

ความอดทนอดกลั้นในการเรียน เรียนรูไดอยางมีความสุขไมขาดเรียน รูจักการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห และใชคอมพิวเตอรในการเรียนรูเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และสนใจใชแหลงเรียนรูตางๆ ใน

โรงเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปการศึกษา 2551 ดังผลการทดสอบ O-NET ป

การศึกษา 2551 ช้ัน ป.6 รายวิชาภาษาไทย มีคาเฉล่ียรอยละ 43.93 สูงกวาคาเฉล่ียระดับจังหวัด 

(42.54%) และระดับประเทศ (42.02%) สวนรายวิชาคณิตศาสตร มีคาเฉล่ียรอยละ 32.57 

และรายวิชาวิทยาศาสตร มีคาเฉล่ียรอยละ 42.50 ยังมีคาต่ํากวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศคือคาเฉล่ียรอยละ 43.59 และ คาเฉล่ียรอยละ 51.18 ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลง
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ดานครูที่มีและใชแผนการจัดเรียนรูแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปนแผนการจัดการ

เรียนรูที่รัฐจัดสงมาใหเพ่ิมขึ้นและใชส่ือ/ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและมีรูปแบบ

การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ในสวนผูบริหารโรงเรียน 

มีความรูและเขาใจทักษะการบริหารงานวิชาการ รูเทคนิควิธีการสงเสริมใหผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งจากภายในและนอกโรงเรียนมากยิ่งขึ้น และดําเนินงานบริหาร

จัดการงานวิชาการอยางเปนระบบครบวงจร ดานผูปกครองนักเรียน มีทัศนคติเปลี่ยนไปที่ตอง

รวมมือกันระหวางโรงเรียน บาน และชุมชน นอกจากนี้มีพฤติกรรมเอาใจใสดูแลบุตร/หลานของ

ตนเองในการศึกษามากขึ้น และเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนรูการพัฒนาโรงเรียนมากกวาเดิม  

ในสวนการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมบุคคล ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา รูจักบทบาทหนาที่ของ

ตนเองชัดเจน เขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดานคณะครูที่กลาแสดงความ

คิดเห็น ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สามารถประสานการทํางานเปนทีมรูเขาใจบทบาท

และหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือเพ่ือนรวมวิชาชีพในการพัฒนาตนเอง และผูเรียน  การทํางานมี

ทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน  ดานคณะผูปกครองนักเรียน รูจักการรวมกลุม ประสานการทํางาน

ระหวางกลุมแลกเปลี่ยนขอมูลทางการศึกษา และรวมกันวิเคราะหปญหาและหาหนทางแกไขรวมกันได   

และเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโรงเรียน โดยมีหลักสูตรทองถ่ิน มีคูมือการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่ของผูที่เก่ียวของกับโรงเรียนการทํางานเปนระบบครบวงจร ชุมชนใหการสนับสนุนเงินสด

เพ่ือใชจายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น และโรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน มีมาตรฐานที่ 12,14 และ 15 อยูในระดับ “ดี” หรือ “3” ซึ่งสูงข้ึนตามเปาหมายหรือ

ความคาดหวังของการดําเนินงานพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทิศทางที่ดีเชนนี้ ผูวิจัยเห็นวา สืบเนื่องมาจากมีการบูรณาการองคประกอบทั้งที่เปนนามธรรม

และรูปธรรมที่เปนตัวเชื่อมโยง หรือผสมผสาน หรือเปนตัวบูรณาการ 9 องคประกอบ คือ 1) การ

สรางมิตรภาพและความเขาใจรวมกัน 2) กําหนดเปาหมายชัดเจน 3) ศรัทธาผูนํา 4) ยึดโครงสราง 

บทบาทและหนาที่ในแนวราบ ไมใชแนวตั้ง 5) สรางประโยชนรวมกัน  6) การมีสวนรวมทุกข้ันตอน   

7) การมีทีมงานที่หลากหลาย  8) มีทุนหรือศักยภาพเดิมกอนพัฒนา และ 9) มีความเสียสละ  

ซึ่งสอดคลองกับที่ นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช (2544) ไดสรุป แนวทางการ

เปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียนโดยมีเปาหมายใหนักเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดไวในโครงการ 

Comprehensive School Reform Demonstration (CSRD) ที่เปนโครงการที่มีการบูรณาการ

องคประกอบรวม 9 องคประกอบ คือ 1) ยุทธวิธีอิงวิจัย ทุกกลยุทธและวิธีการที่ใชเปนนวัตกรรม

ที่มีงานวิจัยสนับสนุน 2) การออกแบบมีการออกแบบใหมีการทํางานทุกอยางรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การพัฒนาทางวิชาชีพมีการพัฒนาบุคลากรเปนอยางดีและตอเนื่อง  4) การกําหนดเปาหมาย

ที่วัดได  5) การสนับสนุนภายในโรงเรียน 6) การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 7) ความ

ชวยเหลือสนับสนุนทางเทคนิคจากภายนอก  8) ยุทธวิธีการประเมิน มีการประเมินการดําเนินงาน

ทุกรูปแบบ และการประสานทรัพยากร 9) มีการระดมทรัพยากรจากทุกแหลงมาใช 
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7.3 การเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง  

จากผลการวิจัยที่พบวา บุคคล ประกอบดวย ผูวิจัย ผูปกครอง ผูนําทองถ่ิน ครู 

ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก และนักวิเคราะหนโยบายและแผน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกน เขต 1 กลุมบุคคลหมายถึงกลุมบุคคลที่รวมวิจัย และโรงเรียนหมายถึงบุคลากรในโรงเรียน  

เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงหลายประการนั้น อาจสืบเนื่องมาจากการที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัย 

ไดรับการพัฒนาทั้งความรู และประสบการณที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน/ชุมชน สอดคลอง

กับศักยภาพบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียน ประกอบกับฐานะของผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมี

ความเทาเทียมกันในการวิจัย จึงทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบทั้งการคิด การปฏิบัติ 

การสังเกตผล และการสะทอนผล จึงทําใหเกิดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเปาหมายของ 

การพัฒนาคือ โรงเรียนบานบึงฉิมผานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ที่อิงสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนไดรับประโยชน และมีคุณภาพอันเปนผลจากการ 

พัฒนาผูวิจัยและผูรวมวิจัย ใหเกิดการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Heron 

(1996), Ubben et al. (2001) ที่กลาวถึง การพัฒนาครูตองใหความสําคัญและคํานึงถึง แผนงาน 

หรือโครงการที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน (results-driven education) การมุงใหครูคิดอยางเปนระบบ

(system thinking) และการเรียนรูในตัวครูเกิดจากการเปนผูกระทํา(active)  

7.4   องคความรูจากการปฏิบัตจิริง 
จากผลการวิจัยที่พบวา องคความรูจากการปฏิบัติที่ไดทั้งในกรณีที่เก่ียวกับ “การบูรณาการ” 

เปนตัวสอดแทรก และในกรณีที่เ ก่ียวกับ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” นั้น มี

องคประกอบที่สําคัญดังนี้ คือ 1) โครงสรางการบริหารและจัดการงานวิชาการตามหลักการบูรณา

การแนวทีมฟุตบอลใชรูปแบบการบูรณาการแบบทีมฟุตบอลเชิงรุก   2) ใชหลักการบูรณาการ 9 

ประการ  3) การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเก่ียวของกับการบูรณาการ  4) คํานึงถึง 10 หลักการ  

10 จรรยาบรรณ  และ 10 บทบาทของผูวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนพื้นฐาน  

และ 5) มีข้ันตอนยอยการดําเนินงานในแตละข้ันตอน  ทําใหไดกรอบแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ 3 

พลังเสริมการบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิม:  

องคความรูที่ไดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม”  ดังแสดงในรายละเอียดหนาตอไปนี้  
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ภาพที่  56  กรอบการปฏิบัติ 3 พลังเสริมการบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิม:  องคความรูที่ไดจาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

2
1
1
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ซึ่งองคความรูที่ไดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่เปนกรอบแนวคิด 

และนําไปสูการปฏิบัตินี้ทําใหการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 

บรรลุเปาหมาย คือ จากการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ โดยภาพรวมผานสภาพที่คาดหวัง หรือ

เปาหมายของโรงเรียน คือ ผานการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานในมาตรฐานที่ 12, 14 

และ 15 อิงสถานศึกษามีคาระดับ “ดี” หรือระดับ “3” ข้ึนไป  เปนเพราะวา มีการใช 3 พลังเสริม

การบูรณาการ ที่ประกอบดวย 1) พลังการปฏิบัติตาม 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 

บทบาทของผูวิจัย และเสริมดวยขั้นตอนการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 1 – 9  2) พลังการสงเสริม

สนับสนุนและประสานตามบทบาทหนาที่ของกลุมสงเสริม และสนับสนุนนอกสถานศึกษา ไดแก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  ชุมชน/ทองถ่ิน   ผูปกครอง  และชมรมศิษยเกา 

ผูปกครอง และครูโรงเรียนบานบึงฉิม  และ 3) พลังการยึดถือหลักการ 9 ประการ คือ (1) สราง

มิตรภาพและความเขาใจรวมกัน (2) กําหนดเปาหมาย ชัดเจน (3) ศรัทธาผูนํา (4) ยึดโครงสราง 

บทบาท หนาที่ในแนวราบ ไมใชแนวตั้ง (5) สรางประโยชนรวมกัน (6)การมีสวนรวมทุกข้ันตอน 

(7) การมีทีมงานที่ หลากหลาย (8) มีทุนของการพัฒนาหรือศักยภาพเดิมกอนพัฒนา และ (9) 

มีความเสียสละ   สําหรับการนํากรอบแนวคิดทั้ง 3 พลังไปปฏิบัติ จะตองดําเนินการบูรณาการ

แบบทีมฟุตบอลภายในโรงเรียนเนนการปฏิบัติเชิงรุกเพื่อบรรลุเปาหมายที่คาดหวัง โดยการจัด

โครงสรางแนวราบที่มีการกําหนดเปาหมายสภาพที่คาดหวังไวอยางชัดเจน และเนนการบริหารจัดการ

เพ่ือบรรลุเปาหมายนั้นในเชิงรุกในลักษณะการบูรณาการสรรพกําลังจากทุกฝายตามบทบาทหนาที่ 

ที่เก่ียวของในลักษณะเชิงอุปมาเสมือนทีมฟุตบอล ที่มีลักษณะเปนกลุมปฏิบัติงานภายในภาคสนามเชิงรุก 

ไดแก กองหนา ไดแก ทีมงานโครงการ ประกอบดวย ครูผูสอนประจําช้ัน/รายวิชา ผูปกครอง

นักเรียนในชั้นนั้นๆตัวแทนชุมชน และตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  กองกลาง 

ประกอบดวย บุคคลที่ทีมงานเปนผูคัดเลือกทําหนาที่เปนทีมแกนนํา ในการประสานงาน เช่ือมโยง 

และปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย   กองหลัง ประกอบดวยหัวหนากลุม

สาระ/หัวหนางานวิชาการของโรงเรียนทําหนาที่สงเสริมสนับสนุน และรวมปฏิบัติงานกับทีมแกนนํา/

ทีมงานโครงการ  และผูรักษาประตู คือ ผูบริหารโรงเรียน ทําหนาที่บริหารจัดการทีมฟุตบอลตาม

นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด นอกจากนี้ยังมีผูสงเสริมสนับสนุน

ภายนอกโรงเรียนประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และชมรมศิษยเกา 

เปนตน ซึ่งกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัตินี้ สอดคลองกับแนวคิด ของวิโรจน สารรัตนะ (2550) ที่

เสนอในการนํากรอบแนวคิดการเปน “ทีมฟุตบอล” มาใชเปนกรอบโครงสรางการทํางาน เนื่องจาก

ทีมฟุตบอล ตัวผูเลนทุกคนตางจะชวยเสริมซึ่งกันและกันรุกไปขางหนา เพ่ือการบรรลุเปาหมาย

ของการไดประตูจากฝายตรงขาม ซึ่งก็จะทําใหการบริหารหรือการทํางานเชิงบูรณาการเกิดขึ้นไดอยาง

เปนรูปธรรม และสอดคลองกับแนวคิดในการบูรณาการของ เกษม จันทรแกว (2547) ที่ไดกลาวถึง 

ลักษณะการบูรณาการ ที่สามารถบูรณาการภายในระบบยอย ภายในพื้นที่หรือระหวางระบบยอย 
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หรือระหวางพ้ืนที่ได ซึ่งก็คือ การบูรณาการระหวางทีมงานประจํา ทีมแกนนํา และทีมงานโครงการ

ภายในโรงเรียนเนนการปฏิบัติเชิงรุกเพ่ือบรรลุเปาหมายที่คาดหวังนั่นเอง 

 

8. ขอเสนอแนะ  

จากการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิมโดยใช

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

8.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย   

8.1.1 จากผลการวิจัยที่พบวาแมการพัฒนางานวิชาการจะประสบผลสําเร็จตามที่

คาดหวังเกือบทุกประการตามที่คาดหวังแตยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่ยังไมประสบผลสําเร็จ

ทั้งในวงจรแรกและวงจรที่สอง โรงเรียนบานบึงฉิมควรหาทางปรับปรุงแกไขตอไปอยางตอเนื่อง

และจริงจัง 

8.1.2 จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนบานบึงฉิมยังมีปญหาอื่นอีกหลายดาน ซึ่ง

จําเปนตองไดรับการพัฒนาดวยหลักการบริหารอื่นๆ  ดังนั้น โรงเรียนควรใชหลักการบริหารอื่นที่

เหมาะสมมาใชเสริมหรือเพ่ิมเติมหลักการบูรณาการดวย เชน หลักการเสริมพลัง (empowerment) 

หลักการตรวจสอบได (accountability) เปนตน 

8.1.3 นอกจากพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนบานบึงฉิมจะตองใหความสําคัญกับ

การพัฒนางานดานอื่นๆ ควบคูไปพรอมกัน ตามหลักการบริหารแบบองครวม (holistic approach) 

ไมพัฒนาแบบแยกสวน เพราะทุกสวนตางสงผลตอการพัฒนาคุณภาพซึ่งกันและกัน เชน กรณี

กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ผลการวิจัยพบวายังไมประสบผลสําเร็จนั้น อาจมีสาเหตุจากปจจัยอื่น

ที่ยังไมไดรับการพัฒนา  
8.1.4 จากผลการวิจัยพบวา บุคคลในระดับตาง ๆ เกิดการเรียนรูข้ึนจากผลการ

ดําเนินการวิจัย ดังนั้น การพัฒนางานใด ๆ ในโรงเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม โรงเรียนจะตองคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาวิชาชีพ หรือความกาวหนาทางวิชาการ

ของครูไปดวย โดยอาจจัดใหมีโครงการพัฒนางานตาง ๆ ในโรงเรียนหลายโครงการ แตละโครงการมี

ผูรับผิดชอบ มีบุคคลอื่นๆ เปนผูรวมการวิจัย และสลับเปลี่ยนกันไปในรูปแบบนี้ จะทําใหเกิด

โครงการรอยรัดหลายโครงการที่ครูเปนนักวิจัยเจาของโครงการ และสามารถนําไปเปนผลงานทาง

วิชาการเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพไดดวย 

8.1.5 จากการใชหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในโรงเรียน

บานบึงฉิม พบวา สงผลตอความสําเร็จแทบทุกประการตามที่คาดหวัง นอกจากนั้นยังกอใหเกิด

ผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนทั้งในระดับบุคคล กลุมบุคคล และระดับโรงเรียน รวมทั้ง

กอใหเกิดการเรียนรูและองคความรูจากการปฏิบัติ โดยเฉพาะหลักการที่ให “ความเปนประชาธิปไตย” 

กับผูมีสวนรวมทุกฝาย ดังนั้น โรงเรียนบานบึงฉิม ตองตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยูในตัวครู 

บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน วาสามารถจะกระตุนออกมาใชใหเกิดประโยชน
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ตอการบริหารงานใด ๆ ในโรงเรียนไดโดยหลักความเปนประชาธิปไตยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม ในขณะเดียวกันก็ตองมุงพัฒนาตนเองใหไดรับองคความรูใหมจากภายนอก เพ่ือ

บูรณาการเขากับศักยภาพของตัวเองใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8.1.6 จากผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนางาน

วิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนบานบึงฉิมไดมุงเนนที่ผลลัพธ 3 ประการที่สําคัญ คือ 

1) เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 2) เพ่ือการเรียนรูทั้งระดับบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียน และ 3) 

เพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหมจากการบูรณาการของภาคที่เปนประสบการณของผูปฏิบัติและภาค

ที่เปนทฤษฎีของผูวิจัย พบวา ไดผลลัพธตามที่คาดหวังที่ดี แตอาจเพิ่มใหความสําคัญกับการ

เรียนรูที่เกิดขึ้น “ระหวางกลุม” และ “ระดับชุมชน” ที่เขามามีสวนรวมในการวิจัยดวย และ

นอกจากนั้นจะตองคํานึงถึง “เปาหมายสุดทาย” ของการพัฒนางานใดๆในโรงเรียนวาจะตองมุง

ใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีใหเกิดขึ้นกับนักเรียนเปนสําคัญ 

8.1.7 จากผลการวิจัย พบวา ความสําเร็จในการพัฒนางานวิชาการโดยหลัก

การบูรณาการ จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้ เกิดจากความรวมแรงรวมใจ

ของบุคลากรภายนอกโรงเรียนเปนสําคัญดวย ไมวาจะเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 

ผูนําชุมชน และชุมชน โรงเรียนบานบึงฉิมจะตองรักษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลกลุมตาง ๆ ให

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง และอยางย่ังยืน 

8.1.8 จากการดําเนินการวิจัยพบวา เหตุผลหลักที่ทุกฝายเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนางานวิชาการในโรงเรียน โดยเฉพาะผูปกครองและผูนําชุมชน คือ ตองการใหโรงเรียนสามารถ

พัฒนา “บุตรหลาน” ของพวกเขาไดอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นโรงเรียนบานบึงฉิมจะตองตระหนัก

อยูเสมอวา “บุตรหลาน” ของบุคคลในชุมชนจะตองเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาอยูเสมอ จึง

จะไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลเหลานั้นอยางเต็มกําลัง 

8.1.9 จากผลการวิจัยพบวา การใชหลักการบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิชาการใน

โรงเรียนบานบึงฉิม เกิดจากการเสริมพลังที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) พลังจากการสนับสนุนจาก

บุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานภายนอกโรงเรียนตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย 2) พลังจาก

การยึดถือในหลักการ 9 ประการ คือ การสรางมิตรภาพและความเขาใจรวมกัน การกําหนด

เปาหมายชัดเจน ความมีศรัทธาผูนํา การยึดโครงสราง บทบาทและหนาที่ในแนวราบ การสราง

ประโยชนรวมกัน การมีสวนรวมทุกข้ันตอน การมีทีมงานที่หลากหลาย  การมีทุนหรือศักยภาพเดิม

กอนพัฒนา และความเสียสละ  และ 3) พลังจากการยึดถือหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาท

พ้ืนฐานของผูวิจัย  รวมทั้งการรวมกันคิดพัฒนาข้ันตอนการทํางานในแตละข้ันตอนของวงจรการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นั้น โรงเรียนบานบึงฉิมจะตองใหความสําคัญกับการนําเอาพลัง

ทั้ง 3 ประการนี้มาใชเพ่ือการพัฒนางานในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอยูเสมอ 

และพยายามพัฒนาพลังเสริมใหมๆ ใหเกิดขึ้นดวย 



 215 

8.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการประชุมเชิงวิชาการในขั้นตอนที่ 10 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความคิดเห็น

รวมกันเพื่อการพัฒนางานวิชาการอยางตอเนื่อง จึงไดขอสรุปในเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางาน

โรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 
8.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กควรกําหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนางานเปนนโยบาย

หลักของโรงเรียนในทุกปการศึกษา 

8.2.2 หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนขนาดเล็ก เร่ิมตั้งแตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีนโยบายในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน 

หรือครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็กเปนการเฉพาะ 

8.2.3 เพ่ือใหการพัฒนางานวิชาการ หรืองานอื่นๆ ของโรงเรียนขนาดเล็กอยาง

ตอเนื่องควรพิจารณาหรือกําหนดแนวทางในการพิจารณาการยาย การบรรจุผูบริหารหรือครูผูสอน

เปนการเฉพาะ เชน บรรจุผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหมใหบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติ

หนาที่ในโรงเรียนขนาดเล็กกอน โดยผานการอบรมหลักสูตรเฉพาะผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

หรือการกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเปนการเฉพาะ 
 

8.3   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

แมผลการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จะเปนการวิจัยในบริบทเฉพาะ 

(specific context) ที่อาจมีขอจํากัดในการนําไปใชอางอิงได แตจากทัศนะของ Coghlan and 

Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, and  Bucknam (2008) ที่กลาววา “สามารถจะ

นําเอาประเด็นขอคิด หรือเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นเปนขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชในสถานการณ

อ่ืน ๆ ไดดวย โดยเฉพาะสถานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือที่กําลังมุงใหเกิดการเปลี่ยนปลงใน

ลักษณะเดียวกัน” ดังนั้น จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัย

ในครั้งนี้ไปใชในโรงเรียนแหงอ่ืน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน ดังนี้ 

8.3.1 การใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนางานใด ๆ ในโรงเรยีน 

ควรศึกษาหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัยใหเขาใจ และนําไปใชอยางเชื่อมั่นใน

หลักการมีสวนรวมวาจะสงผลดีตอการพัฒนาไดมากกวา 

8.3.2 ปจจัยจูงใจที่จะทําใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา

ของโรงเรียนที่พบไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ความสัมพันธภาพที่ดีตอกันในเชิงกัลยาณมิตร และ

ความมุงมั่นที่จะทําทุกส่ิงทุกอยางที่แสดงใหพวกเขาเห็นวา โรงเรียนกําลังทําส่ิงตางๆ เพ่ือพัฒนา 

“บุตรหลาน” ของพวกเขา 

8.3.3 กําหนดจุดมุงหมายในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชเปนกระบวนการ 

พัฒนางานโรงเรียน วานอกจากจะมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลว จะตองมุง
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เพ่ือใหเกิดการเรียนรู และเกิดองคความรูใหมๆ ข้ึนดวย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ

โรงเรียน รวมทั้งระดับชุมชน  
8.3.4 ควรคํานึงถึงหลักการอ่ืน หรือนวัตกรรมอื่น ๆ มาใชเปนตัวสอดแทรก 

(intervention) เพ่ือการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโรงเรียนดวย นอกจากหลักการบูรณาการที่

นํามาใชในการวิจัยนี้  

8.3.5 การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน จะตองตระหนักถึงขอเท็จจริงวา กลุมเปาหมาย

ในการพัฒนาคือ “นักเรียน” นั้นจะสับเปลี่ยนหมุนกันมาทุกปการศึกษา รุนเกาจบไปรุนใหมจะ

รับเขามา โรงเรียนควรตองดําเนินการพัฒนาตามวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอไปอีก 

แมจะไมมีผูวิจัยจากภายนอก 

 

8.4  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

8.4.1 โรงเรียนบานบึงฉิม ควรกําหนดใหครูในโรงเรียนทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง คนละ 1 เร่ืองไมจํากัดเฉพาะงานวิชาการ โดยสลับกันเปน

ผูวิจัยและผูรวมวิจัย พรอมอาจจะแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกได เชน คุรุสภา

เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู เปนตน 

8.4.2 โรงเรียนบานบึงฉิม ควรสงเสริมใหครูในโรงเรียนทําวิจัยในรูปแบบอื่นที่

สงผลตอการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นดวย เชน การวิจัยและพัฒนา (research 

and development) ควบคูไปกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือใหครูในโรงเรียนเกิด

ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติไดจริงกับรูปแบบการวิจัยหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิด

การพัฒนาวิชาชีพของตัวครูเอง และเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโรงเรียนอยางตอเนื่อง

และย่ังยืน 

8.4.3 โรงเรียนบานบึงฉิม  ควรนําหลักการเพื่อการบูรณาการ 9 ประการไปจัดทํา

กรอบเพื่อการวิจัยและพัฒนา (research and development) งานวิชาการในมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐานอื่นๆ หรืองานดานอื่นๆ ของโรงเรียน 
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เรื่อง    ขออนุญาตแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ 

 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 
 

ดวย นายศิริกุล นามศิริ  รหัสประจําตัว487050041-8 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนางานวิชาการ

ดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ในการศึกษาครั้งนี้ 

จําเปนตองใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของแบสัมภาษณ แบบบันทึก และแบบสังเกต ซึ่งเปน

เครื่องมือในการวิจัยกอนที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทําวิทยานิพนธ ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณาแลวเห็นวา 
1.  นายสุริยนต     วะสมบัติ 
2.  ดร.ทวีศิลป       สารแสน 
3.  ดร.สมหวัง         บุญสิทธ์ิ 
4.  ดร.แสงสุรีย        ดวงคํานอย 
5.  ดร.สัมฤทธิ์         กางเพ็ง 

เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณเปนอยางดี  จึงใครขอแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและ

พิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือดังกลาว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวาคง

ไดรับความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

(รองศาสตราจารย ดร.วัลลภา  อารีรัตน) 

รองคณบดีฝายวิชาการ  

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร   

 

สํานักงานวิชาการ 

โทรศัพท 0-4332-02853 

โทรสาร  0-4334-3454 
หมายเหตุ:  เบอรโทรศัพทนักศึกษา 084-7882836 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 

ที่ ศธ 0514.5/0271   
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1   

 

แบบสังเกต 
การดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนบานบึงฉิม 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็ :  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
------------- 

คําชี้แจง   
1.  แบบสังเกตฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพท่ัวไป และ

สภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน 5 กลุม 

คือ  
กลุมที่ 1  กลุมการพัฒนาหลักสูตร    

กลุมที่ 2  กลุมการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

กลุมที่ 3  กลุมการวัดและประเมินผล 

กลุมที่ 4  กลุมการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู 

กลุมที่ 5 กลุมสงเสริมละพัฒนาการประกันคุณภาพงานวิชาการ 

2.  แบบสังเกตฯนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 การสังเกตและการตรวจสอบเอกสารทั่วไป 

ตอนที่ 2 การสังเกตและการตรวจสอบเอกสารงานวิชาการที่เก่ียวกับสภาพการ

ดําเนนิงานวิชาการที่เคยเปนมา  สภาพปจจุบัน และปญหางานวิชาการ 

3.  กอนการสังเกต ผูสังเกตบันทึกขอมูลดังนี้ 

โรงเรียน..................... ตําบล..................อําเภอ ............... จังหวัด.................. 

สังกัด......................................................................................................... 

วันเดือนที่ที่สังเกต   วนัที่ ......... เดือน........................ พ.ศ. ........................... 

ระหวางเวลา  ......................... น. ถึง  เวลา ........................... น. 

ช่ือผูสังเกต............................................................................. 
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ตอนที่ 1  การสังเกตและตรวจสอบเอกสารทั่วไป 
 

ผลการสังเกตและตรวจสอบ 
ที่ รายการเอกสารทั่วไป 

        มี ไมม ี
บันทึก 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

ธรรมนูญโรงเรียน............................. 

แผนพฒันาโรงเรียน.......................... 

แผนปฏบิัติการ/แผนกลยุทธฯ ........... 

รายงานการจดัการศึกษาประจําป ....... 

สารสนเทศ ..................................... 

คูมือการปฏิบตัิงานของโรงเรียน ......... 

คูมือนักเรียนและผูปกครอง .............. 

เอกสารประชาสัมพันธ...................... 

คูมือดําเนินงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษา .................................... 

แฟมสะสมผลงานของโรงเรียน............ 

แฟมสะสมผลงานของผูบริหาร............ 

แฟมสะสมผลงานของครู................... 

คําส่ังแตงตั้งคณะดําเนินงานตางๆ ...... 

ประกาศตางๆ ................................ 

บันทึกการปฏบิัติงานตางๆ................. 

บันทึกการใชอาคารเรียน .................. 

บันทึกการใชหองปฏิบัติการตางๆ ...... 

เอกสารที่เก่ียวกับงานทะเบยีน............ 

เอกสารที่เก่ียวของกับการวางแผน 

การพัฒนางานวิชาการ ..................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

                     ฯลฯ 

 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
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ตอนที่  2  การสังเกตและตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานวิชาการที่เคยเปนมา   

             สภาพปจจบุัน และปญหางานวิชาการ 

 

สภาพที่เคย

เปนมา 
สภาพปจจุบนั ปญหา/อุปสรรค 

รายการเอกสาร

งานวิชาการ 
มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 

บันทึก 

 

1. การพัฒนา

หลักสูตรของ

สถานศึกษา 

1.1  การพัฒนา

หลักสูตรของสถาน 

ศึกษา .......... 

1.2 การตั้งปรัชญา

การศึกษาและการตั้ง

วัตถุประสงคการ

บริหาร............. 

1.3  การพัฒนา

ใหความเห็นการ

พัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ิน..... 

2. กลุมการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 

2.1  การพัฒนาการ

เรียนรู ................. 

2.2 การบริหาร

การเรียนการสอน

........ 

2.3  การจัดสอน

ซอมเสริม.............. 

2.4  งานกิจกรรม

นักเรียน  .............. 

2.5  การแนะแนว

ฯ 
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ตอนที่  2  การสังเกตและตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานวิชาการที่เคยเปนมา   

             สภาพปจจบุัน และปญหางานวิชาการ (ตอ) 

 

สภาพที่เคย

เปนมา 
สภาพปจจุบนั ปญหา/อุปสรรค 

รายการเอกสาร

งานวิชาการ 
มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 

บันทึก 

3. กลุมการวัดผล

และประเมินผลการ

เรียนรู  

3.1 ทะเบียน

นักเรียน    

3.2 เอกสารวัด

และประเมินผล....... 

4. กลุมการพัฒนาสื่อ

และนวัตกรรมการ

เรียนรู.................  

4.1 วัสดุประกอบ

หลักสูตรและสื่อการ

เรียนการสอน   

4.2 การพัฒนา

และใชสื่อเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา 

4.3 การพัฒนา

และสงเสริมใหมี

แหลงเรียนรู    

5. กลุมสงเสริมและ

พัฒนาการประกัน

คุณภาพงานวิชาการ 

ประกอบดวยเอกสาร 

  5.1 การประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน 

............... 

5.2 การนิเทศ

การศึกษา ............ 

5.3 งานสราง

ความสัมพันธกับ

ชุมชนทางวิชาการ..... 

 

 

 

 

 

. 
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ตอนที่  2  การสังเกตและตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานวิชาการที่เคยเปนมา   

             สภาพปจจบุัน และปญหางานวิชาการ (ตอ) 

 

สภาพที่เคย

เปนมา 
สภาพปจจุบนั ปญหา/อุปสรรค 

รายการเอกสาร

งานวิชาการ 
มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 

บันทึก 

5.4 การวางแผน

เก่ียวกับงานวิชาการ.. 

5.5 งานจัดครูเขา

สอน   

5.6 งานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

............... 

5.7 การสงเสริม

ความรูทางวิชาการแก

ชุมชน...................   

5.8  งานพัฒนาและ

สงเสริมงานวิชาการ.. 

5.9 การสงเสริม

ครูประจําการ.......... 

5.10 การประสาน

ความรวมมือในการ

พัฒนาวิ ช าการกั บ

ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ

องคกรอ่ืน… 

5.11 การสงเสริม

และสนับสนุนง าน

วิชาการของครอบครัว/

องคกร/ หนวยงาน/

สถานประกอบการ

และสถาบันอ่ืนที่ จัด

การศึกษา  ........... 

5 . 1 2  ง านก า ร

อบรมทางวิ ช าการ  

...... 

5.13 การจัดกลุม

การเรียน  ........... 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับที่  2 
 

 (สัมภาษณทมีแกนนาํ) 

แบบสัมภาษณเชิงลึก 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็ : 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

..................................................................... 

 

ขั้นนํา   
1.  การสรางความคุยเคย  ผูสัมภาษณแนะนาํตนเอง   

2.   แจงวัตถุประสงคในการสัมภาษณ  ขออนญุาตเริ่มการสัมภาษณและบนัทึกเทป  โดย

ขอใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเหน็ และขอเท็จจริงอยางอิสระเพื่อประโยชนตอการพัฒนางาน

วิชาการดวยหลักการบูรณาการ 

 

ขั้นสัมภาษณ 
ผูสัมภาษณเลือกใชคําถาม จากคําถามการวิจัยเปนหลักและจะปรับใหเหมาะสมกับผูให

สัมภาษณที่เปนกลุมแกนนํา 

 

รายการคําถาม 

1. ขอใหผูถูกสัมภาษณแนะนําตนเอง และประสบการณที่ทานเกี่ยวของกับโรงเรียนแหงนี ้

2. ขอใหทานเลาประวัตคิวามเปนมาของโรงเรียน   

3. ปจจุบนัทานคิดวาโรงเรียนประสบผลสาํเร็จหรือมีความภาคภูมใิจในสิ่งใดบาง? 

3. ปญหาของโรงเรียนในปจจุบันที่อะไรบางมีอะไรบาง?  สาเหตุมาจากอะไร 

4. ปญหางานวิชาการมีอะไรบาง? มีสาเหตุมาจากสิ่งใด? 

6.  การแกปญหาท่ีผานมา โรงเรียนไดเคยแกปญหางานวิชาการที่เกิดขึ้นอยางไรบาง? และ 

    วธิีการนัน้มีขอดี หรือขอเสียมากนอยแคไหน? และอยางไร? 

7. โรงเรียนมีโอกาสที่จะรื้อฟนวิธีการแกปญหาแบบเกาๆไดอีกหรือไม? 

8. ถาโรงเรียน ตองการนาํวธิีการเกา หรือใหมมาใชในการแกปญหาหรือพัฒนางานวิชาการ พวก

เราควรทําอยางไร 

9. ทานคดิวา สภาพที่คาดหวังของโรงเรียนและงานวิชาการมีอะไรบาง และเปนอยางไร 

10. ทานคดิวาทางเลือกเพ่ือการแกปญหา หรือบรรลุสภาพที่คาดหวงัในการพัฒนางานวิชาการ

ของโรงเรียนมีอะไรบาง และ ทานจะประเมินเลือกไดทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติอะไร และ

อยางไร 
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ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ 

1.  ผูสัมภาษณแสดงความรู สึกซาบซึ้ง ขอบคุณที่ผู ถูกสัมภาษณใหขอมูลเพ่ือเปน

ประโยชนตอการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ 

2.  ผูวิจัยสรุปผลการสัมภาษณ และสอบถามผูถูกสัมภาษณวาถูกตองตามที่ใหสัมภาษณ

หรือไม หรือมีอะไรเพิ่มเติม 
3.   กลาวขอบคุณ /ปดการสัมภาษณ 
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(ครั้งที่ 2 ข้ันตอนการวิจัยขั้นที่ 10) 

 

แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก 

(สัมภาษณกลุมแกนนํา) 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็ : 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

........................... 
 

ขั้นนํา   
1.  การสรางความคุยเคย  ผูสัมภาษณแนะนาํตนเอง   

2.  แจงวัตถุประสงคในการสัมภาษณ  ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณและบันทึกเทป  โดย

ขอใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็น และขอเท็จจริงอยางอิสระเพื่อประโยชนตอการพัฒนางาน

วิชาการดวยหลักการบูรณาการ 

 

ขั้นสัมภาษณ 

ผูสัมภาษณเลือกใชคําถาม จากคําถามการวิจัยเปนหลักและจะปรับใหเหมาะสมกับผูให

สัมภาษณที่เปนกลุมแกนนํา 
 

รายการคําถาม 

1.  ทานคิดวา การนําทางเลอืกที่ประเมินไดไปปฏิบตัิ โดยใชหลักการบรูณาการมาเปนตัว

สอดแทรก (intervention) มีปรากฏการณการปฏิบตัิอะไรเกิดขึ้น และอยางไร 

2.  ทานคิดวา ปรากฏการณการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเพียงใดตอ 

1) ระดับบุคคล 

2) ระดับกลุมบุคคล 

3) ระดับโรงเรียน 

3.  ทานคิดวาการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ ในครั้งนีต้ัวบุคคล กลุมบุคคล และ

โรงเรียนเกิดการเรียนรู  หรือองคความรูอะไรจากการปฏิบัติรวมในการนําหลักการบูรณาการ

มาใชเปนตัวสอดแทรกนั้น 

 

ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ 

1.  ผูสัมภาษณแสดงความรูสึกซาบซึ้ง ขอบคณุที่ผูถูกสัมภาษณใหขอมูลเพ่ือเปน

ประโยชนตอการพัฒนางานวชิาการดวยหลกัการบูรณาการ 

2.  ผูวิจัยสรุปผลการสัมภาษณ และสอบถามผูถูกสัมภาษณวาถูกตองตามที่ใหสัมภาษณ

หรือไม หรือมีอะไรเพิ่มเติม 
3.   กลาวขอบคุณ/ปดการสัมภาษณ 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3 
  

                                                                                    

    (สัมภาษณทีมแกนนาํ) 
 

แบบสัมภาษณระดับลึก 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็ : 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
........................... 

 

ขั้นนํา   
1.  การสรางความคุยเคย  ผูสัมภาษณแนะนาํตนเอง   

2.   แจงวัตถุประสงคในการสัมภาษณ  ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณและบันทึกเทป  โดย

ขอใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็น และขอเท็จจริงอยางอิสระเพื่อประโยชนตอการพัฒนางาน

วิชาการดวยหลักการบูรณาการ 

 

ขั้นสัมภาษณ 
  ผูสัมภาษณเลือกใชคําถาม จากคาํถามการวิจัยเปนหลักและจะปรับใหเหมาะสมกับผูให

สัมภาษณที่เปนกลุมแกนนาํ 

 

รายการคําถาม 

1.  ทานคิดวา การนําทางเลอืกที่ประเมินไดไปปฏิบตัิ โดยใชหลักการบรูณาการมาเปนตัว

สอดแทรก (intervention) มีปรากฏการณการปฏิบตัิอะไรเกิดขึ้น และอยางไร 

2.  ทานคิดวา ปรากฏการณการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเพียงใดตอ 

1) ระดับบุคคล 

2) ระดับกลุมบุคคล 

3) ระดับโรงเรียน 

3.  ทานคิดวาการพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการ ในครั้งนีต้ัวบุคคล กลุมบุคคล และ

โรงเรียนเกิดการเรียนรู  หรือองคความรูอะไรจากการปฏิบัติรวมในการนําหลักการบูรณาการ

มาใชเปนตัวสอดแทรกนั้น 

 

ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ 
1.  ผูสัมภาษณแสดงความรูสึกซาบซึ้ง ขอบคณุที่ผูถูกสัมภาษณใหขอมูลเพ่ือเปน

ประโยชนตอการพัฒนางานวชิาการดวยหลกัการบูรณาการ 

2.  ผูวิจัยสรุปผลการสัมภาษณ และสอบถามผูถูกสัมภาษณวาถูกตองตามที่ใหสัมภาษณ

หรือไม หรือมีอะไรเพิ่มเติม 
3.  กลาวขอบคุณ /ปดการสัมภาษณ 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4 
  

 

แบบสํารวจ 
ขอมูลเบื้องตนโรงเรียนบานบึงฉิม 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็ :  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

------------- 

 

 

1.  ประวัติหมูบานบึงฉิม โดยสังเขป 

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2.  แผนที่หมูบานบึงบอน 

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

3.   รายชื่อการรวมกลุมของประชาชน (กลุมอาชีพ กลุมบรกิารสังคม และอ่ืนๆ) ในหมูบานบึงฉิม 

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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4.  ประวัตโิรงเรียนบานบึงฉิม โดยสังเขป 

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

5.  แผนผังโรงเรียนบานบึงฉิม  

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6.   ปรัชญาโรงเรียนบานบึงฉิม 

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

7.  วิสัยทัศนโรงเรียนบานบงึฉิม 

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

8.  พันธกิจโรงเรียนบานบึงฉิม 

.......................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................  
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9.   เปาหมายโรงเรียนบานบึงฉิม 

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................  

10.  โครงสรางการบริหารทั่วไปของโรงเรียนบานบึงฉิม 

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

11.  โครงสรางการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนบานบึงฉิม 

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

12.  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที่ ช่ือ - สกุล อายุ

(ป) 

วุฒิ ตําแหนง/วิทยฐานะ ครูประจําช้ัน/

หนาที ่
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13.  จํานวนนกัเรียน จําแนกตามระดับชัน้เรียน 
 

จํานวนนักเรียน (คน) รวม (คน) 
ระดับชั้น 

ชาย หญิง  

อนุบาล 1    

อนุบาล 2    

ประถมศึกษาปที่ 1    

ประถมศึกษาปที่ 2    

ประถมศึกษาปที่ 3    

ประถมศึกษาปที่ 4    

ประถมศึกษาปที่ 5    

ประถมศึกษาปที่ 6    

 

14.  งบประมาณ ปงบประมาณ 2549 - 2550 - 2551 

 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 
รายการ 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 
แหลงที่มา 
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15.  ผลการประเมินคุณภาพ 

 15.1  ผลการประเมินภายในจากหนวยงานตนสังกัด  

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

 15.2  ผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดทาย 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 15.3 อ่ืนๆ  

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

16.  ผลงานทีโ่รงเรียนภูมิใจ(ช่ือผลงานในอดีต ปจจบุัน / รางวัลที่ไดรับ /เหตผุลที่ภมูิใจ)  

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

17.  ขอมูลอ่ืนๆ 

......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 5 
                    

                    

แบบบันทึกการประชุม 
ครั้งที่......./............... 

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็ :  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

--------------------------------- 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

รายชื่อผูไมเขารวมประชุม 
............................................................................................. .................................... 

.................................................................................................................................. 

เร่ิมประชุมเวลา......................................วันที่ ...........เดือน..................... พ.ศ.................. 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
วาระที่ 1  ประธานแจงใหทราบ 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

ระเบียบงาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) .................................................................................. 

 

 

(ลงช่ือ)............................................ ผูบันทึกการประชุม 

            (.....................................) 
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เครื่องมือวิจัยฉบับที่ 6 
                               

          

 (สําหรับผูบริหาร ครู และนักการโรงเรียน)  

 

แบบสัมภาษณ 

สภาพอดีต ปจจุบัน ปญหา และแนวทางแกไขงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก:  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

--------------------------------- 

ผูใหการสัมภาษณ.........................................ตําแหนง/สถานภาพ.................................... 

ผูสัมภาษณ.................................................................................................................. 

สัมภาษณวันที ่............. เดือน .................................. พ.ศ. ............................ 

สถานที่สัมภาษณ ............................................................................................ 

1. สภาพอดีตงานวิชาการของโรงเรียนบานบงึฉิม 

สภาพที่เคยปนมา  
.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

ปญหาที่พบ  

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

แนวทางการแกปญหา  

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................  
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2.   สภาพปจจุบนังานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สภาพที่เคยปนมา  
.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

ปญหาที่พบ  

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
 

แนวทางการแกปญหา  

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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แบบติดตามประเมินโครงการระหวางดําเนินการ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็ : 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

........................... 
 

โรงเรียน...................................................................................................................... 

เลขที่........... หมูที่........ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด.................. 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................................ 

ผูประเมิน .................................................................................................................... 

วันเดือนป............................................................................. เวลา ............................น. 

 

1.  การติดตามโครงการ 

 

กิจกรรมที่กําหนดไวใน

โครงการ 

เปาหมาย

ที่กําหนด 
ทําได ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

 

1.  ...................................   

................................... 

................................... 
2.  ...................................   

................................... 

................................... 
3.  ...................................   

................................... 

................................... 
4.  ...................................   

................................... 

................................... 
5.  ...................................   

................................... 

................................... 
ฯลฯ 

    

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 7 
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บันทึกแหลงขอมูล/หลักฐานการติดตามประเมินโครงการระหวางดําเนินการ (การสังเกต, 

การสัมภาษณ, หรือหลักฐานอื่นๆ) 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
 

2.  สรุปผลการดําเนินการโครงการระหวางดําเนินการ 

2.1  งบประมาณ...................................... บาท 

1) ใชไปแลว................................... บาท 

2) คงเหลือ ................................... บาท 

2.2  กิจกรรมที่ดําเนินการแลวคดิเปนรอยละของกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการ 

1) การเตรียมการรอยละ........................ 

2) การปฏิบัติรอยละ .......................... 
3) การติดตามประเมินและสรุปผลรอยละ ................................... 

  

 
(ลงช่ือ) ....................................................... 

         (.....................................................) 

ผูตดิตามโครงการ 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 8  
 

แบบประเมินโครงการ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็ : 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

....................................... 

 

โครงการ..................................................................................................................... 

ตัวชี้วัดที่ ..................................................................................................................... 

แหลงขอมูล   1. หลักฐาน เอกสารที่เก่ียวของ ไดแก............................................................ 

..................................................................................................................................  
2. การสังเกต............................................... ............................................ 

.................................................................................................................................. 

3. การสัมภาษณ........................................................................................ 

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

ระดับคณุภาพของกิจกรรมตามตัวชี้วัด  

ระดับคณุภาพ 

เกณฑการพิจารณา ดีมาก 

(4) 

ด ี

(3) 

พอใช 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     
 

สรุปผลการประเมิน 

ในภาพรวม 
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จุดเดนโครงการ 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

จุดออนโครงการ  
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

สรุป  (เขียนความเรียง) 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 9 
                      

   

 

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็ : 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

........................... 

 

ตอนที่  1  สภาพทั่วไป 

โรงเรียน....................................ตั้งอยูหมูที่ ..................... ตําบล .........................

อําเภอ.......................... จังหวัด........................... โทรศัพท.......................E-mail…………… 

Website ของโรงเรียน................................................................. 

ปจจุบนัจัดการศึกษา ............ ระดับ คือ................................................................

รวม.........หองเรียน     นักเรียนทั้งส้ิน..........คน    ผูอํานวยการโรงเรียน คือ......................... 

 บุคลากร    
- ขาราชการครู........... คน  นักการภารโรง...........คน   อัตราครู : นักเรียน............... 

- วุฒิครู จาํแนกเปน  อนุปริญญา......คน  ปริญญาตรี.....คน  สูงกวาปริญญาตรี .... คน 

 ขอมูลอาคารสถานที่  

 .......................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 จุดเดนของสถานศึกษา 

 .......................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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ตอนที่  2  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอิงสถานศึกษา 

มาตรฐานที่................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

โครงการ/กิจกรรม (รองรับมาตรฐานนี้)............................................................................ 

.................................................................................................................................. 

 

ตัวบงช้ีที ่
บันทึกผลการสังเกต สัมภาษณ 

และตรวจสอบหลักฐาน 
สรุประดับคุณภาพ 

 

1. ............................................ 

............................................. 

............................................. 

 

  

 

2. ............................................ 

............................................. 

............................................. 

 

  

 

3. ............................................ 

............................................. 

............................................. 

 

  

 

4. ............................................ 

............................................. 

............................................. 

 

  

 

5. ............................................ 

............................................. 

............................................. 

 

  

 

6. ............................................ 

............................................. 

............................................. 

 

  

 

7. ............................................ 

............................................. 

............................................. 
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ตอนที่  2  สรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะ 
1. สรุปผลการประเมิน 

 

ผลการประเมินระดบัคุณภาพ มาตรฐาน

ที ่ ตบช.1 ตบช.2 ตบช.3 ตบช.4 ตบช.5 ตบช.6 ตบช.7 
รวม เฉล่ีย แปลผล 

           

           

           

   การแปลผล    ระดับคะแนนเฉลี่ย  ต่าํกวาหรือเทากับ  1.75 ปรับปรุง หรือ “1”          

                       1.75 – 2.74 พอใช หรือ “2”          

                                                                      2.75 – 3.49 ด ีหรือ “3”               

                                                                      3.50 ข้ึนไป ดมีาก หรือ “4”          

2. ขอเสนอแนะ 
1)  ส่ิงที่สถานศึกษาควรผดุงไว  

......................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2)  ส่ิงที่สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

......................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

 

   (ลงช่ือ) ................................................ ประธานกรรมการ 

              (..............................................) 

   (ลงช่ือ) ................................................ กรรมการ 

              (..............................................) 

   (ลงช่ือ) ................................................ กรรมการ 

              (..............................................) 

   (ลงช่ือ) ................................................ กรรมการ 

              (..............................................) 

   (ลงช่ือ) ................................................ กรรมการ 

              (..............................................) 

   (ลงช่ือ) ................................................กรรมการ 

              (..............................................) 

   (ลงช่ือ) ................................................ กรรมการ 

              (..............................................) 

(ลงช่ือ) ................................................ กรรมการ 

              (..............................................) 

   (ลงช่ือ) ................................................ กรรมการและเลขานุการ 

              (..............................................) 
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แนวคําถามการจัดกลุมสนทนา 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็ : 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
........................... 

 

ทีมที่.............. ช่ือทีม................................................................................................... 

(ทีมที่ 1  ทีมผักบุง (ผูรวมวิจัยระดับชั้นอนุบาล-ช้ันประถมศึกษาปที่ 1, ทีมที่ 2 ทีมผักกาด 

(ผูรวมวิจัยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - ช้ันประถมศึกษาปที่ 3, และทีมที่ 3  ทีมผักกาด (ผูรวมวิจัย

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -ช้ันประถมศึกษาปที่ 6) 

 

ขั้นนํา : การสนทนาสรางความคุยเคย 

1.  การแนะนําตนเอง  ผูดําเนินการสนทนากลาวตอนรับสมาชิก แนะนําตนเอง แนะนํา

ผูจดบันทึกการสนทนา และแนะนําผูอํานวยความสะดวก จากนั้นผูดําเนินการขอใหสมาชิกแนะนํา

ตนเองพอสังเขป เชน ช่ือ  อายุ วุฒิ เปนผูปกครองนักเรียนชั้น และความรูสึกตองานที่ทํา 

2.  อธิบายวัตถุประสงคของการจัดกลุมสนทนา เพ่ือตองการศึกษาการพัฒนางานวิชาการ

ดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และขอให

สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นไดอิสระเพราะจะไมมีการอางอิงเปนรายบุคคลวาใครพู แตจะ

นําเสนอเปนความคิดเห็นในภาพรวม 

3.  ขอบันทึกเทป เพราะอาจจดไมทัน  แตเทปนี้จะไมนําไปเผยแพรที่ไหน นอกจากผูวิจัย

จะนํามาเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของกลุมใหถูกตองเทานั้น 

 

ขั้นสนทนา 

ผูดําเนินการสนทนาพิจารณาเลือกใชคําถามตอไปนี้ใหเหมาะสมกับกลุมผูรวมสนทนา และ

เปนคําถามหลักที่อาจนําไปขยายเปนคําถามยอยไดตามเหมาะสม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 10 
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ประเด็นคําถามเพื่อการสนทนา 

ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  และการพัฒนางานวิชาการ 

1.  การนําทางเลือกที่ประเมินไดไปปฏิบัติ  โดยใชหลักการบูรณาการมาเปนตัวสอดแทรก 

(intervention) มีปรากฏการณการปฏิบัติกันอยางไร  

2  ปรากฏการณการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเพียงใดตอ 

1) ระดับตัวบคุคลที่รวมวิจัย 

2) ระดับกลุมบุคคลที่รวมวจิัย 
3) ระดับโรงเรียนที่เปนเปาหมายการวิจัย       

3.  ตัวบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียนเกิดการเรียนรูอะไรจากการปฏิบัติรวมในการนําหลัก

การบูรณาการมาใชเปนตัวสอดแทรกนั้น 

4.  การวิจัยกอใหเกิดองคความรูอะไร 

             

 

 

ขั้นสรุปผลการเสวนา 

1.  แสดงความรูสึกซาบซึ้ง ที่ผูรวมวิจัยที่ใหขอมูล เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนางาน

วิชาการดวยหลักการบูรณาการ 
2.  ผูวิจัยนําเสนอ (ราง) ผลการเสวนากลุม ใหผูรวมวิจัยที่เขารวมเสวนาไดพิจารณาอีกครั้ง 

และแสดงความคิดเห็นวา ผลการเสวนาในครั้งนี้ถูกตองตามที่ไดเสวนากันหรือไม หรือมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

3.  ผูวิจัยสรุปผลการเสวนา 

4.  ผูวิจัย กลาวขอบคุณ และปดการเสวนา 
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i 

 

แนวคําถามการจัดกลุมสนทนา 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเลก็: 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

........................... 

 

ทีมที่.............. ช่ือทีม................................................................................................... 

(ทีมที่ 1  ทีมผักบุง (ผูรวมวิจัยระดับชั้นอนุบาล-ช้ันประถมศึกษาปที่ 1, ทีมที่ 2 ทีมผักกาด 

(ผูรวมวิจัยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - ช้ันประถมศึกษาปที่ 3,  และทีมที่ 3   ทีมผักกาด (ผูรวมวิจัย

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -ช้ันประถมศึกษาปที่ 6) 

 

ขั้นนํา : การสนทนาสรางความคุยเคย 

1.  การแนะนําตนเอง  ผูดําเนินการสนทนากลาวตอนรับสมาชิก แนะนําตนเอง แนะนําผู

จดบันทึกการสนทนา และแนะนําผูอํานวยความสะดวก จากนั้นผูดําเนินการขอใหสมาชิกแนะนํา

ตนเองพอสังเขป เชน ช่ือ  อายุ วุฒิ เปนผูปกครองนักเรียนชั้น และความรูสึกตองานที่ทํา 

2.  อธิบายวัตถุประสงคของการจัดกลุมสนทนา เพ่ือตองการศึกษาการพัฒนางานวิชาการ

ดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และขอให

สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นไดอิสระเพราะจะไมมีการอางอิงเปนรายบุคคลวาใครพู แตจะ

นําเสนอเปนความคิดเห็นในภาพรวม 

3.  ขอบันทึกเทป เพราะอาจจดไมทัน  แตเทปนี้จะไมนําไปเผยแพรที่ไหน นอกจาก

ผูวิจัยจะนํามาเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของกลุมใหถูกตองเทานั้น 

 

ขั้นสนทนา 

ผูดําเนินการสนทนาพิจารณาเลือกใชคําถามตอไปนี้ใหเหมาะสมกับกลุมผูรวมสนทนา 

และเปนคําถามหลักที่อาจนําไปขยายเปนคําถามยอยไดตามเหมาะสม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 11 
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ประเด็นคําถามเพื่อการสนทนา 

 ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  และการพัฒนางานวิชาการ 

1.  การนําทางเลือกที่ประเมินไดไปปฏิบัติ  โดยใชหลักการบูรณาการมาเปนตัวสอดแทรก 

(intervention) มีปรากฏการณการปฏิบัติกันอยางไร  
2  ปรากฏการณการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเพียงใดตอ 

1) ระดับตัวบคุคลที่รวมวิจัย 
2) ระดับกลุมบุคคลที่รวมวจิัย 

3) ระดับโรงเรียนที่เปนเปาหมายการวิจัย       

3.  ตัวบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียนเกิดการเรียนรูอะไรจากการปฏิบัติรวมในการนํา

หลักการบูรณาการมาใชเปนตัวสอดแทรกนั้น 

4.  การวิจัยกอใหเกิดองคความรูอะไร 

             

 

 

ขั้นสรุปผลการเสวนา 

1. แสดงความรูสึกซาบซึ้ง ที่ผูรวมวิจัยที่ใหขอมูล เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนางาน

วิชาการดวยหลักการบูรณาการ 
2.  ผูวิจัยนําเสนอ (ราง) ผลการเสวนากลุม ใหผูรวมวิจัยที่เขารวมเสวนาไดพิจารณาอีกครั้ง 

และแสดงความคิดเห็นวา ผลการเสวนาในครั้งนี้ถูกตองตามที่ไดเสวนากันหรือไม หรือมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

3.  ผูวิจัยสรุปผลการเสวนา 

4.  ผูวิจัย กลาวขอบคุณ และปดการเสวนา 
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ภาคผนวก  ค 
รายชื่อผูรวมวิจัย  
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รายชื่อผูรวมวิจัย 

 

 

ช่ือ - สกุล ที่อยู 

1. นางรจนา ภาโนมัย 81 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

2. นายพล ชัยทอง 40 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

3. นางรจนา  เวียงแก 63 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

4. นางอุลัยวรรณ สีสงคราม 122 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

5. นางทองมวย  ทองโคตร 151 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

6. น.ส.ดวงกมล ทองแสน 175 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

7. น.ส.เกสร สุวรรณธร 44  หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

8. นายประพฒั หลวงบุญ 34 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

9. นางวันเพญ็ สิทธิจนัทรเสน 64/2 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

10. นางสุภารัตน สีสงคราม 39/2 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

11. นางนงลักษณ วินทะจักร 19/2 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

12. นางสุภาพร เอกพันธุ 87 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

13. นางโสภา  สมไสย 50 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

14. นางสาย  จันทรพิชัย 24 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

15. นางรุจิรา  โพธิศ์รี 72 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

16. นางอุไร  พูลเอียด 97 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

17.นางสมัย เบาเฮียง 16/1 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

18. นางเกสร สุวรรณธร 44  หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

20. นางบังอร  ขวัญทอง 2/3 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

21. นางนงนชุ ยศออน 16/2 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

22. นางเสนห เคนหลา 85 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

23. นายพล  ชัยทอง 40 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

24. นางนวลฉวี  ทํามานอย 42/1 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 
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ช่ือ - สกุล ที่อยู 

25. นางบุญเพ็ง  โสภาตา 74 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

26. นางพาด  ไชยลา 32 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

27. นายถนอม ฉายาพักตร 33  หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

28. นางละมูล  พาน้ําเที่ยง 58/1 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

29. นางอรุณ  กํามา 59 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

30. นางแพง  โมลี 84 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

31. นายคณิศร  กรพีรวณิช 160 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

32. นางอรุณ  กํามา 59 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

33. นางกัลยา  เทียบอุน 57/2 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

34. นางสุดทา  โสภาตา 94 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

35. นางหนูเพียร  บุญทนั 63/3 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

36. นางสําราญ  วงษจาํปา 43/1 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

37. นางวันเพญ็ สิทธิจนัทรเสน 64/2 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

38.นางไพรสาน   พงษโคกสี 43/1  หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

39. นางสาย  จันทรพิชัย 24 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

40. นางนวลฉวี  ทํามานอย 42/1 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

41. นางโสภา  สมไสย 50 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

42. นายประพัฒ  หลวงบญุ 34 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

43. นางอรทัย  เอนกนวล 70 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

44. นางหทัยรัตน  แสงทะมาตร   56 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

45.นางสุกัญญา ผองใน 43 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

46. นางแพง  โมลี 84 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนยีม อ.เมือง จ.ขอนแกน (หลาน 2 คน) 

47. นางรุจิรา  โพธิศ์รี 72 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

48. นางวิฑูรย  ลุนลา 31/1 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 

49. นางประนอม  ฉายาพัฒน 101 หมูที่ 4 บ.บึงฉิม ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 
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ช่ือ - สกุล ที่อยู 

50.นายสุริยา ธะนะคํามา อํานวยการโรงเรียน 

51.นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท ครู โรงเรียนบานบึงบอน(นามสมติ) 

52. นางสาวเอื้อพร กระแสร ครู โรงเรียนบานบึงบอน(นามสมติ) 

53. นายวีรบตุร  บุรมยชัย ครู โรงเรียนบานบึงบอน(นามสมติ) 

54. นายลิมล  ศรีภูทอง พ่ีเล้ียงเด็กอนุบาล 

55. นายกอง  สารบตุร นักการภารโรง 

56. นายสมัย พันธชมภ ู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

57. นายเคน เนื่องแกว กรรมการสถานศึกษา 

58.นายบุญมี  สุวรรณสิงห กรรมการสถานศึกษา 

59. นายประสิทธิ์ วินทะจักษ กรรมการสถานศึกษา/สมาชิก อบต. 

60. นายฮวด  ดาทุมมา กรรมการสถานศึกษา 

61. นางประนอม  ทุมโคตร กรรมการสถานศึกษา 

62. นางทองคํา  สําราญด ี กรรมการสถานศึกษา 

63. นายสามารถ  สืบสําราญ สพท.ขอนแกน เขต 1 

64. นายชุมพลสายแสนทอง สพท.ขอนแกน เขต 1 

65. นายพิชิต   ภาโนมัย นายก อบต. บึงเนียม 

66. นายหนูคลาย  เอนกนวล กํานัน ต.บึงเนียม 
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ภาคผนวก  ง 
หลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การปลูกผัก 
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หลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่น 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การปลูกผัก 

 

วิสัยทัศน 

การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ินโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เนนการใชชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา นําภูมิปญญาทองถ่ิน เขามารวมกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียน

ไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหมีคุณภาพและศีลธรรม มีความเขาใจและมีทักษะพื้นฐานเบื้องตน 

ในการปลูกผัก ซึ่งเปนอาชีพหลักที่สรางรายไดใหกับชุมชนในทองถ่ิน โดยการใชเครื่องมือเคร่ืองใชใน

การทํางานในชีวิตประจําวัน และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จน

เกิดทักษะ เห็นคุณคา ประโยชนของการทํางาน ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีนิสัยรักการทํางาน รักและ

ภูมิใจทองถ่ิน สามารถนําความรูไปใชในชีวิต ประจําวัน และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
พันธกิจ 

1.  จัดกิจกรรมใหชุมชนเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญของการศึกษาและการมีสวนรวม

ในการพฒันาสถานศึกษา 
2.  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพของผูปกครอง 

3.  เพ่ือใหนักเรียนมีความภมูิใจรักในอาชีพและทองถ่ินของตนเอง 

4.  เพ่ือใหนักเรียนมีความรู มีทักษะ รักการทํางาน และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

5.  เพ่ือใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจาํวัน และการประกอบอาชพีที่  

     สุจริตได 
6.  เพ่ือใหนักเรียนรูจักอนุรักษ ภูมปิญญา ทรัพยากรในทองถ่ินและรักทองถ่ินของ 

     ตนเอง 

7.  เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคา และประโยชนของการปลูกฝก การรับประทานผักที ่

     ปลอดสารพิษการแปรรปูอาหารจานผกั ตลอดทั้งการจัดการ 

 
โครงสราง 

หลักสูตรสาระการเรียนรูทองถ่ิน โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เร่ืองการปลูกผัก เปนหลักสูตร

บูรณาการ จัดรายละเอียดของเนื้อหาเปนหนวย จัดประสบการณใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง จาก

ความรวมมือของผูปกครอง ผูรูและผูประกอบการในชุมชน ทําใหนักเรียนเกิดความรูและทักษะเบื้องตน 

เก่ียวกับการปลูกผัก และการแปรรูป ตลอดทั้งการจัดการ โดยนําเอาวัสดุที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ 

ในทองถ่ินมาคิดมูลคาเพ่ิม ใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะนําไปสูการประกอบอาชีพตอไป ซึ่งโครงสราง

และเนื้อหา ไดพิจารณาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของหลักสูตรสถานศึกษา และนักเรียน

ตลอดจนความเหมาะสมของเวลาในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 สาระที่เปนองคความรูและมาตรฐานการเรียนรู เมื่อจบการศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุมการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ประกอบดวย 
 

สาระที่ 1 :  การดํารงชีวิตและครอบครวั 
มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใช

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการทํางาน เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัวที่เก่ียวของกับ

งานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ 

มาตรฐาน ง 1.2 มีทักษะในการทํางาน กระบวนการทํางาน และการจัดการ การทํางาน

เปนกลุม การแสวงหาความรู สามารถแกปญหาในการทํางาน รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตองาน 

 

สาระที่ 2 : การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจมีทักษะ มีประสบการณในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติ

ที่ดีตองานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 

 

สาระที่ 3 : การออกแบบและเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใชความรู ภูมิปญญา 

จินตนาการ และความคิดอยางมีระบบ ในการออกแบบ สรางส่ิงของ เครื่องใช วิธีการเชิงกลยุทธ

ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม 

ส่ิงแวดลอม โลกของงานและอาชพี 

 

สาระที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจเห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคนขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

 

สาระที่ 5 : เทคโนโลยีเพือ่การทํางานและอาชีพ 

มาตรฐาน ว 5.1 ใชเทคโนโลยีในการทํางาน การผลิต การออกแบบ การแกปญหา 

การสรางงานอาชีพสุจริต อยางมีความเขาใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ และมีความคิดสรางสรรค 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 

ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6  
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สาระที่ 1 : การดํารงชีวิต 
 

มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ป.4 - 6 

มาตรฐาน ง 1.1 : เขาใจ มีความคิดสรางสรรค 

มีทักษะ มีคุณภาพ มีจิตสํานึกในการใช

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในการ

ทํางานเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัวที่

เก่ียวของกับงานบาน งานเกษตร งานชาง 

งานประดิษฐ และงานธุรกิจ 

 

 

 

 

 

1.  เขาใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชน 

หลักการ วธิีการ ข้ันตอน กระบวนการทาํงาน 

การจัดการ และสามารถทํางานตามขั้นตอน 
2.  เลือก ใช เก็บ บาํรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช 

วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทํางาน 

3.  มีความคดิริเร่ิมในการทํางาน 

4.  ทํางานดวยความรับผดิชอบขยัน ซื่อสัตย 

ประหยัด อดออม อดทน 

5.  ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ในการทาํงานอยางคุมคาและถูกวิธ ี

 

สาระที่ 2 : การอาชีพ 

มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ป.4 -6 

มาตรฐาน ง 2.1 : เขาใจ มีทักษะมีประสบการณ

ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดี

ตองานอาชีพและเห็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพสุจริต 

1.  เขาใจหลักการ และมีทักษะที่จําเปนตอการ

ทํางานอาชีพสุจริต 

2.  เห็นแนวทางในการนําเทคโนโลยีมาพฒันา

งานอาชีพสุจรติ 

 

สาระที่ 3 : การออกแบบและเทคโนโลย ี

มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ป.4 -6 

มาตรฐาน ง 3.1 : เขาใจ ธรรมชาติและกระบวนการ 

เทคโนโลยี ใชความรูภูมิปญญา จินตนาการ 

และความคิดอยางมีระบบในการออกแบบ 

สรางส่ิงของเครื่องใช วิธีการเชิงกลยุทธตาม

กระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ

เลือกใชเทคโนโลยีการสรางสรรคตอชีวิต 

สังคม ส่ิงแวดลอม โลกของงานและอาชีพ 

1.  เขาใจหลักการเบื้องตนของการออกแบบ

และการใชเทคโนโลยี 

2.  เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลย ี

3.  เลือกเทคโนโลยีมาประยกุตใชในการทาํงาน

โดยคาํนึงถึงผลกระทบตอสังคม และ

ส่ิงแวดลอม 
4.  ออกแบบสรางส่ิงของเครื่องใชอยางถูกวิธี

และปลอดภัย ทดสอบและปรับปรุงแกไข 

ประเมินผล และเสนอแนวคดิ 
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สาระที่ 3 : การออกแบบและเทคโนโลย ี(ตอ) 

มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ป.4 -6 

 5.  เปรียบเทียบสิ่งของ เครื่องใช หรือวิธีการที่ได

จากเทคโนโลยีที่ใชในทองถ่ิน ทั้งดานคุณภาพ

ความเหมาะสม การเปนที่ยอมรับ ความ

คุมคาตอการใชงาน และเลือกใชอยาง

เหมาะสม ปลอดภัย และมีผลดตีอ

ส่ิงแวดลอม 
6.  มีเจตคติทีด่ีตอการประยุกตใชเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจําวัน 

 

สาระที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ป.4 -6 

มาตรฐาน ง 4.1 ซ เขาใจ เห็นคุณคาและใช

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคนขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การ

แกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

1.  เห็นความสําคัญของขอมูลและแหลงขอมูล 

2.  รวบรวมขอมูลที่สนใจไดตรงตาม

วัตถุประสงคจากแหลงขอมูลตางๆ ที่

เช่ือถือได 

3.  จัดเกบ็รักษาขอมูลที่เปนประโยชนใน

รูปแบบตางๆ 

4.  รูจักช่ือและหนาที่ของอุปกรณพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.  เขาใจหลักการทํางานเบือ้งตน และ

ประโยชนของคอมพิวเตอร 
6.  เขาใจขั้นตอนการใชงานคอมพิวเตอร 

7.  ใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูลและ

ความรูจากแหลงขอมูล 

8.  นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 

9.  เขาใจหลักการเบื้องตนของการแกปญหา 

10.ใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงานจาก

จินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวนั

อยางมีจิตสํานกึและมีความรบัผดิชอบ 
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สาระที่ 5 : เทคโนโลยีเพือ่การทํางานและอาชีพ 
มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ป.4 -6 

มาตรฐาน ง 5.1 : ใชเทคโนโลยีในการทํางาน

การผลิต การออกแบบ การแกปญหา การ

สรางงาน การสรางอาชีพสุจริตอยางมีความ

เขาใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ และมี

ความคิดสรางสรรค 

1.  วางแผนเลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม

กับงาน 

 

ตารางเวลาเรียนและโครงสรางของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

หนวย การปลูกผัก จํานวนชั่วโมง 

หนวยยอยที่ 1  การเตรียมการกอนปลูก การเลือกใชเครื่องมือ

- ความปลอดภยั 

- ความรับผดิชอบ 

ฯลฯ 

2 

หนวยยอยที่ 2 การปลูก 

2.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ การคนหาขอมูล
จากแหลงตาง ๆ 
- หองสมุด 

- VDO 

- COM 

- สถานที่  
- นิทรรศการ 

2.2  เทคโนโลยีเพ่ือการทํางานและอาชีพ 

- การปลูกลอยฟา 
- การใชชีวภาพ 

- ไมใชดนิ ปลูกแบบผสมผสาน 

2 

หนวยยอยที่ 3  การใหน้าํ 

3.1  ออกแบบและเทคโนโลยี 

- สปริงเกอร 
- พลาสติกคลุมดิน 

- น้ําหยด 

2 
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หนวย การปลูกผัก จํานวนชั่วโมง 

3.2  เทคโนโลยีเพ่ือการทํางาน 

- กาลักน้ํา 
หนวยยอยที่ 4  การบาํรุงรักษา 

- สาร EM 

- สารสกัดจากสมุนไพร 

2 

หนวยยอยที่ 5 การเก็บเกี่ยว 

- เครื่องมือเก็บเกี่ยว 

- การสรางเครื่องมือเก็บเกี่ยว 

- การบํารุงรักษาเครื่องมือเก็บเกี่ยว 

2 

หนวยยอยที่ 6  การจัดการผลผลิต 

- การตลาด 

- การขาย 

- เงิน/บัญช ี

- คอมพิวเตอร 

- การสงออก 

- การแปรรูป 

- การถนอมอาหาร 

- การอนุรักษพลังงาน 

- การประกอบอาหาร 

2 
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(ตัวอยางการปลูกผักตามภูมิปญญาทองถิ่น) 
วิธีการปลูกสลัด 

 

ขั้นตอน 
1.  เตรียมดิน : ตากดินใชเวลา 3 วัน ความกวางของแปลงยาว 1 เมตร กวาง 8.0 เซนติเมตร 

เครื่องมือมีจอบ เสียม คราด ความปลอดภัยหลังจากขุดดิน เตรียมแปลงเสร็จแลว ควรเก็บ

เครื่องมือไวใหเปนที่เรียบรอย ระยะเวลาในการเตรียมใชเวลาประมาณ 3 วัน      

2.  การปลูก :  ซื้อเมล็ดพันธุผักสลัดจากทองตลาด แลววานปุยคอกรองพืน้กอน ใชเมลด็พนัธุผกัสลัดที่

เตรียมไว วานลงที่แปลงที่เตรียมไวแลวกลบดวยแกลบ            

3.  การใหน้าํ :  รดน้าํเชา – เย็น วันละ 2 ครั้งทุกวัน เครื่องมือที่ใชรดใชฝกบัวในการรด 

4.  การบํารุงรักษา :  ฉีดพนดวยปุยชีวภาพ ปลอดสารพิษ อาทิตยละ 1 ครั้ง ใชเครื่องพนแบบมือจับ 

5.  เก็บเกี่ยว  :  ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได วิธีเก็บเกี่ยว ใชวิธี

ถอนทั้งตนแลวใชยางรัดเปนกํา ใสตะกรา ไปลางน้ําใหสะอาด ก็สามารถเก็บไปรับประทาน

เปนอาหารได 

6.  การจัดการผลผลิต  :  ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจําหนายสูทองตลาดได เครื่องมือที่ใช

ถุงพลาสติกในการบรรจุออกจําหนาย 

 

 

วิธีการผักคะนา 

 

 ไถพรวนดิน และเตรียมแปลง แตละแปลงความกวางประมาณ 1 เมตรถึง 1 เมตรครึ่ง 

ความยาวประมาณ 30 เมตร จึงนําเมล็ดพันธุมาหวานลงบนแปลง ใชฝางปกคลุมบาง ๆ และรดน้ํา

เชา – เย็น ทุกวัน ประมาณ 3 – 5 วัน เมล็ดพันธุก็จะแตกงอกออกมาเปนตนกลา พอไดใบ 2 – 3 ใบ 

จึงพนยาเพื่อปองกันแมลง ประมาณ 15 วัน จึงใสปุยเคมี หรือเรงตนใบ และใสปุยคอกสลับกันไป 

 ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 45 วัน 
 

 

 



ประวัติผูเขียน 

 

 

นายศิริกุล นามศิริ  เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ณ บานเลขที่ 565 ถนนกลางเมือง  

ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน เปนบุตรของนายสมนึก - นางคําพอง นามศิริ   

สมรสกับนางวานิตย นามศิริ (พ่ึงไพฑูรย) รับราชการครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน มีบุตรชาย

รวม 2 คน คือ นักศึกษาแพทยรัฐศิริ นามศิริ ช้ันปที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแกน  และเด็กชายธรรมศิริ 

นามศิริ กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 
ประวัติการศึกษา สําเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง จากวิทยาลัยครูเลย

วิชาเอกสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม) วิชาเอก

สังคมศึกษา ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยขอนแกน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ 

เขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

รุนที่ 4 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาคปลายปการศึกษา 2548 

ประวัติการทํางาน  เร่ิมรับราชการตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานนางิ้ว สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน เมื่อป พ.ศ. 2527  ผูชวยศึกษาธิการอําเภอ เมื่อ ป 

พ.ศ. 2539  ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ป พ.ศ. 2547 และ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ป พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน 

 

 


