
บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

 

 การวิจยัเพื่อพฒันาโรงเรียนเครือข่ายน าร่อง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้วงจร PDCA เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูว้ิจยั            
น าเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ตามขั้นตอนและประเด็นศึกษาดงัน้ี 

1. การศึกษาบริบทของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่ีเ ก่ียวข้องกับ             
งานพัฒนาครูและสถานศึกษา ในการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การวางแนวทาง                  
การด าเนินการและประเมินผลการพฒันาในการปฏิรูปการเรียนรู้ 

1.1 การประชุมท าความเขา้ใจโครงการร่วมกนั 
1.2 การปรับพื้นฐานทกัษะการวิจยั โดยมีส่วนร่วมและการใช้วงจร PDCA ในการ

ปฏิบติังานของคณะครู นกัวจิยัในโรงเรียน 
1.3 การจดัเวทีประชาคมศึกษาบริบท เป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันา ก าหนดประเด็นศึกษา

และแนวทางการด าเนินงาน 
1.4 การก าหนดบทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในประเด็นศึกษาปฏิรูปการเรียนรู้ 

2. กระบวนการมีส่วนร่วมการใชว้งจร PDCA ในการปฏิรูปการเรียนรู้ บทบาทหนา้ท่ีและ
การติดตามประเมินผลการพฒันา 

3. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพน าเสนอแบบความเรียง 
4. ผลการศึกษาเชิงปริมาณน าเสนอเป็นตาราง 

 
1. การศึกษาบริบทของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการปฏิรูปการเรียนรู้                    

อย่างมีส่วนร่วม 
1.1 การประชุมท าความเข้าใจโครงการร่วมกนั 
คณะนกัวิจยั ประกอบดว้ยหัวหนา้นกัวิจยัและผูว้ิจยัอีก 3 ท่าน เดินทางไปประชุมร่วมกบั         

ผูบ้ริหารและคณะครูทั้งสองโรงเรียน ณ สถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง เพื่อช้ีแจงความเป็นมาและ               
วตัถุประสงค์ของโครงการวิจยัในรายละเอียด หลงัจากท่ีผูบ้ริหารคณะครูในโรงเรียนได้ตอบรับ   
การร่วมวิจยัในโครงการ โดยเดินทางไปก่ีโรงเรียนบา้นแม่สา ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2547โดยมี         
ผู ้บ ริหารและครู เข้า ร่วมประชุม จ านวน 17  คน  และโรงเ รียนบ้านเป้าวิทยาคาร                                      
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ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2547 โดยมีผูบ้ริหารและครูเขา้ร่วมประชุม จ านวน 18 คน ผลการประชุม       
ท่ีโรงเรียนบา้นแม่สาไดร่้วมกนัน าความเขา้ใจสนทนาซกัถาม ซ่ึงคณะครูและผูบ้ริหารมีความเต็มใจ
ท่ีจะร่วมโครงการ โดยผูบ้ริหารมีค ากล่าวว่า “โรงเรียนของเราถือเป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์      
มานาน ยินดีร่วมโครงการและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่องานโรงเรียนต่อไป” นอกจากน้ีไดมี้การเลือก
ครูผูน้ าปฏิรูปการเรียนรู้เป็นผูน้ าและผูป้ระสานการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกบัฝ่ายบริหารและนกัวิจยั 
ซ่ึงครูผูน้ ามีความเต็มใจเข้าร่วมงานดังค ากล่าวว่า “คณะครูมีการประชุมอยู่ทุกสัปดาห์ งานนี ้             
ไม่ถือว่าเพิ่มภาระ ดี เ สียอีกมีอาจารย์จากราชภัฏมาเกี่ยวข้องด้วยจนรู้สึกตื่นเต้นยิ่งขึ้น”                 
ในการประชุมท่ีโรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร ไดท้  าความเขา้ใจโครงการร่วมกนัและสนทนาซกัถาม
แนวทางการด าเนินการของโครงการอย่างกวา้งขวาง ทุกฝ่ายยินดีและเต็มใจเข้าร่วมโครงการ             
โดยค ากล่าวของผูอ้  านวยการวา่ “โรงเรียนของเรา แม้จะใหม่ต่อการปฏิรูป แต่คณะครูมีความตั้งใจ 
มีผลงานที่ดี เห็นความส าคัญและช่วยกันได้” และครูผูน้ าปฏิรูปกล่าวว่า “ยินดี เต็มใจที่จะเรียนรู้
และประสานเพื่อนครู เพื่อร่วมกันพัฒนางานโรงเรียน” การประชุมไดข้อ้ยุติการด าเนินการร่วมกนั
ของนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และคณะครู นกัวจิยั ซ่ึงจะด าเนินการร่วมกนัต่อไป 
 

1.2 การปรับพื้นฐานทักษะการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการใช้วงจร PDCA ในการ           
ปฏิบัติการ 

นักวิจยัด าเนินการปรับพื้นฐานทกัษะความรู้การวิจยัแบบมีส่วนร่วม และการใช้วงจร 
PDCA ต่อเน่ืองกิจกรรมขอ้ 1.1 โดยการน าเสนอเอกสารความรู้เก่ียวกบัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมและ
การปฏิบติัโดยใช้วงจร PDCA ให้เขา้ใจครอบคลุมเน้ือหา วตัถุประสงค์ รูปแบบ กระบวนการ        
วิธีการและขั้นตอนการท างาน สนทนาและบรรยายเทคนิควิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์        
การพฒันากลุ่มตวัอย่าง ขั้นตอนกิจกรรมของวงจร PDCA ซ่ึงพบว่าในเร่ืองวงจร PDCA เป็น
ปฏิบติัการท่ีผูบ้ริหาร คณะครูไดมี้ความคุน้ชิน เขา้ใจพื้นฐาน ตลอดจนมีประสบการณ์ในการท างาน          
มาแล้วในช่วงท างานด้านการประกันคุณภาพ ดังค ากล่าวท่ีว่า “ในช่วงท างานประกันคุณภาพ             
ได้เข้ารับการอบรม ท าความเข้าใจและน ามาปฏิบัติเพื่อประกอบการรายงานในการท าโครงการ ” 
หรือค ากล่าวท่ีวา่ “ความจริงรู้ข้ันตอนและเข้าใจวงจร PDCA แต่บางทีก็ท าได้ไม่ครบ เพราะไม่ได้
คิดจะก าหนดลงไปอย่างชัดเจน” ส่วนในเร่ืองการวิจยัแบบมีส่วนร่วม คณะครูโรงเรียนบา้นแม่สา     
มีพื้นฐานการท างานวิจยัอยูห่ลายท่าน ส่วนใหญ่ระบุวา่เคยไดย้ินช่ือมาบา้ง แต่ยงัไม่ไดส้ัมผสัจริง     
ดงัค ากล่าวของครูท่านหน่ึงกล่าวว่า “ช่ือการวิจัยมีส่วนร่วมเป็นช่ือที่แปลกน่าสนใจ แต่ยังไม่เคย        
ได้ร่วมปฏิบัติจริง ๆ ว่าแตกต่างจากวิจัยที่เคยร่วมท ามาอย่างไร มีผลต่างอย่างไร” ส่วนคณะครู        
โรงเ รียนบ้านเป้าวิทยาคาร ส่วนใหญ่จะกล่าวว่าย ัง มีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่มาก                   
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แต่มีความสนใจยนิดีเขา้ร่วม ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “หนักใจเหมือนกัน เมื่อพูดถึงการวิจัย ไม่แน่ใจตนเอง
ว่าจะท าส าเร็จหรือไม่ แต่ทราบดีว่าเป็นบทบาทใหม่ของครูในยุคนี้ คงจ าเป็นต้องท า จะพยายาม
ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมท าให้ส าเร็จ” และครูอีกท่านหน่ึงกล่าวว่า “ดีใจที่มีอาจารย์จากราชภัฏ              
มาเสนอโครงการนี้ คิดว่าอาจารย์คงช่วยพวกเราให้ท างานได้ส าเร็จ” ไดมี้การมอบเอกสารให้คณะ
ครูและมอบหมายให้ผู ้บริหารและครูผูน้ าปฏิรูปการเรียนรู้ ศึกษา วางแผน ปรับพื้นฐานความรู้                  
ดา้นการวจิยัใหค้ณะครู โดยนกัวจิยัจะเป็นผูติ้ดตามช่วยเหลือร่วมด าเนินการหากมีความจ าเป็น 
 

1.3 การจัดเวทปีระชาคมศึกษาบริบทและเป้าหมายทีต้่องการพฒันาองค์กร 
จดัเวทีประชาคม ณ โรงเรียนบ้านแม่สา โดยมีคณะครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา            

ตัว แทนผู้ปกครอง  นัก เ รี ยนและนัก วิ จัย ภ า ยนอก เข้า ร่ วม กิ จก รรม  จ านวน  3 8  คน                            
เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 และจดัเวทีประชาคม ณ โรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร โดยมีคณะครู       
ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา ตวัแทนผูป้กครอง นักเรียนและนกัวิจยัภายนอกเขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน 36 คน เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2547 ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

บริบทขององค์กร 
จากการจดัเวทีอภิปรายกลุ่มเป้าหมายและการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มต่าง ๆ การประชุม

ปฏิบติัการ 3 คร้ังกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย กบัผูบ้ริหาร ผูป้ระสานการด าเนินการงานวิชาการ ครูผูส้อน        
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน นกัเรียน อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดข้อ้มูลบริบทขององคก์รดงัน้ี 

โรงเรียนบ้านแม่สา 
1.  สภาพทัว่ไป 
โรงเรียนบา้นแม่สา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ถนนโชตนา ต าบลแม่สา อ าเภอ

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบนัเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษา        
ปีท่ี 3 มีครู อาจารยใ์นโรงเรียน 17 คน ครูอตัราจา้ง 1 คน เพศหญิง จ านวน 15 คน เพศชาย จ านวน     
3 คน อายุเฉล่ียของครูประมาณ 46 ปี มีประสบการณ์สอนเฉล่ีย 25 ปีข้ึนไป มีห้องเรียนทั้งหมด      
12 ห้อง นกัเรียนทั้งหมด 331 คน เป็นชาย จ านวน 188 คน เป็นหญิง จ านวน 143 คน (ขอ้มูล         
เดือนกนัยายน 2547) จ านวนอาคารเรียนมี 3 หลงั เป็นแนวยาว ลกัษณะเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว        
2 หลงั และ 2 ชั้น 1 หลงั มีสนามฟุตบอล 1 สนาม บาสเกตบอล 1 สนาม ห้องสมุด 1 ห้อง            
โรงอาหาร 1 โรง ศูนย์ศิลปวฒันธรรม 1 หลัง ห้องอุปกรณ์เกษตรและพลศึกษา 1 ห้อง                       
ห้องฝึกทกัษะการคิด 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง โรงเรียนห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ ประมาณ           
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10 กิโลเมตร ติดกบัถนน  โชตนา เชียงใหม่ – ฝาง พื้นท่ีบริการของโรงเรียน ประกอบดว้ยหมู่บา้น  
6 หมู่บา้น เขตพื้นท่ีของโรงเรียนเป็นดงัน้ี 

ทศิเหนือ  ติดต่อกบั ซอยเขา้สถานพินิจ 
ทศิใต้  ติดต่อกบั บา้น อ.ศิริพร วรัิตน์ค าเขียว 
ทศิตะวนัออก ติดต่อกบั หมู่บา้นแม่สานอ้ย หมู่ 4 
ทศิตะวนัตก ติดต่อกบั ถนนโชตนา เชียงใหม่ – ฝาง 
 
งบประมาณของโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณจากรัฐ ประมาณ 

4,446,100 บาท เงินนอกงบประมาณ ประมาณ 150,000 บาท ซ่ึงเป็นการใชจ่้ายโดยสังเขป  
แหล่งวทิยาการของโรงเรียนประกอบดว้ย แหล่งเรียนรู้ ภายในท่ีหลากหลาย เช่น ห้องสมุด 

ห้องทักษะการคิด สวนพลังน ้ า  สวนหิน สวนสมุนไพร สวนเกษตร ห้องคอมพิวเตอร์                   
หอ้ง Sound Lab การสอนภาษาองักฤษ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องจริยศึกษา มืพื้นท่ีบริเวรโรงเรียนท่ีครู
สามารถพานักเรียนออกจดักิจกรรมกลางแจ้งได้ มีระบบไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท์ โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ วิดีโอ ระบบเครือข่ายไทยคม และส่ือโสตทศันูปกรณ์ทางการศึกษา จดัและ
บริการให้คณะครูและนักเรียนได้ใช้เป็นอย่างดี มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนท่ีเป็นแหล่ง             
วิทยาการมากมาย เช่น สวนสัตว ์สวนพฤกษศาสตร์ เกษตรแม่โจ ้สถานีอนามยั เกษตรทฤษฎีใหม่
หลงัค่ายกองการสัตวแ์ละเกษตรกรรมท่ี 3 พระต าหนกัดาราภิรมย ์จกัสาน จากยายบุญป๋ัน ปู่ บุญมี 
นวดเทา้จากสภาต าบลแม่สา เขา้ค่ายพฒันาโดยพลรบพิเศษ สภาพแวดลอ้มโดยรอบของโรงเรียน
เป็นชุมชนท่ีอยูอ่าศยัและมีบริเวณใกลเ้คียงกบัวดั และวิทยาเขตแม่สา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือพุทธศาสนา อาชีพรับจา้งเป็นส่วนใหญ่ และท าการเกษตร ฐานะค่อนขา้ง
ยากจน เคยเป็นพื้นท่ีเก่ียวขอ้งยาเสพติด ปัจจุบนัถือไดว้่าปลอดยาเสพติด โดยเฉพาะในส่วนของ       
นกัเรียนในโรงเรียน ส่วนใหญ่ประมาณ 70% ส่งบุตรหลานมาเขา้เรียน มีความสัมพนัธ์อนัดีกบั      
โรงเรียนแต่ยงัเขา้ร่วมในการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยตรงไม่มากนกั 

จากการอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบัสภาพของโรงเรียนทุกฝ่ายเห็นวา่ โรงเรียนจดัให้มีบรรยากาศ
ท่ีเหมาะสมต่อการจดัการศึกษาดี มีความร่มร่ืนเรียบร้อยสะอาด มีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีเหมาะสม
หลากหลาย เพียงพอต่อการจดัการศึกษา ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาต่อไป คือด้านเทคโนโลยี โรงเรียน
ประสบความส าเร็จในการจดัการศึกษาในแนวปฏิรูป และมีผลงานท่ีดีเด่นหลายดา้น ส่วนใหญ่จะ
เป็นด้านท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมพื้นเมือง นักเรียนจะเก่งในด้านงานประดิษฐ์ กลุ่มการงานพื้นฐาน
อาชีพและภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนมุ่งเนน้ส่งเสริมโครงการอาชีพเช่นกนั นกัเรียนเห็นว่า
ชุมชนยงัเป็นแหล่งความรู้อีกมากมาย ซ่ึงยงัไม่ไดร้ ่ าเรียนทั้งหลาย เช่น ขนมไทย หลายอยา่งท่ีเรียนรู้
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จากโรงเรียน สามารถไปสู่การอาชีพได้ แนวคิดของโรงเรียนครูและผูบ้ริหารยงัไม่หยุดน่ิงต่อ     
การพฒันางานทุกคนเห็นวา่มีอะไรอีกมากท่ีสมควรท าเพื่อน าช่ือเสียงสู่โรงเรียนร่วมกนั จนเกิดเป็น
วฒันธรรมประชุมงานดา้นวิชาการทุกวนัพุธตอนเย็น และครูทุกคนมีผลงานการเป็นครูตน้แบบ        
ครูดีเด่น การจดัการศึกษาของโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครองชุมชน แสดงความพึงพอใจในระดบัสูง 

 
2.  นโยบายของโรงเรียน 
ปรัชญาของโรงเรียน จดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียน ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์

ทั้งร่างกาย จิตใจและปัญญา  
วสัิยทศัน์ของโรงเรียน  
โรงเรียนบา้นแม่สา เป็นสถานศึกษาท่ีด าเนินการร่วมกบัชุมชน การส่ือสารและเทคโนโลย ี

รักการอ่าน การเขียน การคน้ควา้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทกัษะพื้นฐานดา้นอาชีพ การจดัการ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทกัษะการคิด มีปัญญา รู้จกัแก้ปัญหา ส่งเสริมความสามารถตาม      
ศกัยภาพ ส่งเสริมให้มีพฒันาการทางร่างกาย รู้จกัการออกก าลงักาย ดูแลรักษาสุขภาพกายและจิต 
เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั ขยนั ประหยดัและค่านิยมอนัพึงประสงค์ ปฏิบติัตามหลกัธรรมของ
ศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ           
มีจิตส านึกรักท้องถ่ินและประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี ยึดมัน่วิถีชีวิต ในระบอบประชาธิปไตย             
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รู้จกัรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย
และลา้นนา บ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์แก่สังคม สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
เป้าหมายของโรงเรียน 
1. เป้าหมายด้านการบริหารจัดการ เร่งรัดการจัดการแผนผังแม่บท  เพื่อพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน ส่งเสริมพฒันาห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบให้เพียงพอ เหมาะสมต่อการใชง้าน 
จดัการสุขาภิบาลให้สะอาดและสวยงาม ร่มร่ืนจดัท าแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ จดัท าห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งคน้ควา้ท่ีทนัสมยั ส่งเสริมการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดการบริหารการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม จัดการด้านสารสนเทศและ              
ประชาสัมพนัธ์ พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

2. เป้าหมายด้านบุคลากร พฒันาครูให้เป็นผูมี้ประสบการณ์และปฏิบติังานอาชีพดว้ย
ความมุ่งมัน่ สร้างความภูมิใจในอาชีพ จดัสวสัดิการให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครู
พฒันางานและวิจยัชั้นเรียน จดัโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เน้นการใช ้     
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โรงเรียนและการจดัการเป็นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาสุขภาพนกัเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

3. เป้าหมายด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ พฒันาหลกัสูตร จดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน จดัการเรียนการสอนพฒันาความพร้อม จดัส่ือ
เทคโนโลยี ใช้นวตักรรมในการเรียนการสอน จดัการวดัและประเมินผล นักเรียนครบทุกด้าน        
อย่างต่อเน่ืองด้วยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม จดัการส่งเริมประสานงาน           
การจัดการศึกษากับบุคลากร องค์กร การบริหารงานวิชาการทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาโรงเรียน                 
จัดการส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพของผู ้เรียน ส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า                   
คิดวเิคราะห์และการเขียน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมแก่เด็กวยัก่อนประถมศึกษา 

4. เป้าหมายด้านพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ จดักิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี ส่งเสริมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและป้องปรามไม่ให ้           
มียาเสพติด เฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง ส่งเสริมพฒันาบุคลิกภาพ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ     
ส่งเสริมการบริการ สวสัดิการสุขภาพอนามยัสุขภาพทางกาย จดัการสหกรณ์และการคุ้มครอง             
ผูบ้ริโภค ส่งเสริมจิตส านึกรักทอ้งถ่ิน อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยและล้านนา ส่งเสริมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 

ค าขวญัของโรงเรียน “เรียนดี มีระเบียบ เพยีบพร้อมคุณภาพ” 
 

เม่ือพิจารณาปรัชญา วิสัยทศัน์ เป้าหมาย นโยบาย กิจกรรม ค าขวญั การด าเนินงานของ       
โรงเรียน พบวา่โรงเรียนไดแ้สดงลกัษณะการพฒันางานไวค้่อนขา้งกวา้งขวาง มีความสอดคลอ้งกนั
เป็นส่วนใหญ่ การพฒันาให้เห็นภาพลกัษณ์ท่ีเป็นจุดเด่น ในส่วนของนโยบายอาจเป็นเชิงกวา้ง    
แล้วก าหนดเป็นกิจกรรมโครงการท่ีรองรับ สอดคล้องต้องกัน ในความต้องการท่ีเด่นชัดของ             
ผูป้กครอง ตอ้งการเห็นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดีเป็นส าคญั ให้มีความสามารถในดา้นอาชีพ 
ดนตรีพื้นเมือง ซ่ึงจะสอดคล้องกบัเป้าหมายการด าเนินการของโรงเรียนท่ีมีหลากหลายกิจกรรม 
และโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนในเร่ืองคุณธรรม ความดี เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี              
การจดัเขา้ค่ายคุณธรรม การท าบุญตกับาตรและกิจกรรมส าคญัทางศาสนา โครงการยุวฑูตความดี         
โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นต้น และในการเสริมสร้างด้านอาชีพ มีการจัดท าแหล่งเรียนรู้            
กระดาษสา การเล้ียงปลา เคร่ืองจกัสาน งานการประดิษฐ์ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานของ      
นกัเรียนท่ีปรากฏต่อสาธารณชน ซ่ึงจะได้รางวลัเกียรติบตัร ทางดา้นการงานอาชีพเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น ชนะเลิศเยบ็กระทงกรวยดว้ยใบตอง การแกะสลกัผลไม ้การจดัสวนถาด การประดิษฐ์ของใช้
ในบา้นดว้ยวสัดุทอ้งถ่ิน การร้อยมาลยั งานสานจากวสัดุ เป็นตน้ นอกจากน้ีมีทางดา้นปฏิบติั เช่น 
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การอ่านท านองเสนาะ การเช่ือมค าประพนัธ์ การขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เป็นตน้ มีทางดา้นวิชาการ
ในวิชาหลกับา้ง เช่น การแข่งขนัคณิตศาสตร์ ป.4 ภาษาองักฤษระดบัมธัยม ทกัษะคอมพิวเตอร์           
เป็นต้น ผลคะแนนจากการสอนเปรียบเทียบคะแนน NT ของนักเรียน ยงัควรอยู่ในสภาพ              
ควรปรับปรุง ซ่ึงตรงกับความคิดเห็นคณะครู ผู ้บริหารและตัวนักเรียนท่ีอยากให้มีความรู้                    
ความสามารถสอบเขา้เรียนต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงไดต่้อไป ทั้งเร่ืองความรู้ ทกัษะและการปฏิบติั
ให้งานวิชาการโดดเด่น มีส่ืออุปกรณ์ท่ีพร้อม มีเคร่ืองมือ IT ท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงคณะครูก็มีความเห็นว่า
การจะด าเนินการให้เกิดผลดี ควรปรับปรุงวิธีด าเนินการให้เกิดจากการร่วมมือกนัอยา่งมีส่วนร่วม        
ท่ีดีพอ ของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ทั้งทางบา้นและโรงเรียน ทุกฝ่ายเขา้ใจ
การด าเนินการร่วมกนัอย่างดี ทุกฝ่ายเขา้ใจถึงขอ้จ ากดั การด าเนินการและมาพิจารณาเพื่อหาทาง
พฒันาการจดัการศึกษาร่วมกนั 

ดังนั้ นทางโรงเรียนควรได้พิจารณาปรับปรุง ปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลพฒันาผูเ้รียน           
ตามเป้าหมายขอ้ 2 ขอ้ 3 และ ขอ้ 4 โดยยึดวงจรของ Demming ท่ีต่อเน่ืองกนัแบบวงจร PDCA            
ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมกนัปฏิรูปการเรียนรู้ของทุกฝ่าย ทั้งผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองตามแนววิจยั 
แบบ PAR จนส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสามารถติดตามศึกษาผลความก้าวหน้าของ               
การเปล่ียนแปลง เพื่อเป็นแนวทางพฒันางานของโรงเรียนต่อไป  
 

3. การบริหาร 
งานบริหาร 
โรงเรียนบ้านแม่สา แบ่งการบริหารงานโดยแบ่งงานเป็น 3 ฝ่าย คือ ด้านบริหารและ          

การจัดการ ฝ่ายงานจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ พัฒนาผู ้เ รียนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะ                 
อนัพึงประสงค์ โดยมีค าสั่งการปฏิบติังานท่ีชัดเจนตามโครงสร้างแต่งตั้งและก าหนดบทบาท          
ผูรั้บผดิชอบเป็นท่ีรับทราบของผูป้ฏิบติังาน ดงัโครงสร้าง  
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ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีการบริหารงานแบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่าย ตามลกัษณะโครงสร้างดงัน้ี 

 
 
จากการวิ เคราะห์โครงสร้างและการอภิปรายกลุ่มผู ้เ ก่ียวข้อง เ ห็นว่าโครงสร้าง                

การปฏิบติังาน ท่ีก าหนดขอบข่ายความรับผิดชอบ มีความเหมาะสมกบัจ านวนบุคลากร บทบาท
หน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์และนโยบายของโรงเรียน อยา่งไรก็ตามโรงเรียนควรไดว้างระบบ
ติดตามในการด าเนินงาน แต่ละด้านให้ชัดเจน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้              
ซ่ึงถือเป็นหวัใจของการปฏิรูปการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุด 

 
4.  แหล่งงบประมาณ 
ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการ โรงเรียนได้มีแผนงบประมาณ โดยการประสาน          

รายรับ รายจ่ายจากขอ้มูลพื้นฐานของจ านวนนกัเรียน โดยประมาณการปีการศึกษา 2547 ดงัน้ี 
1. ดา้นการบริหารและการจดัการ      350,000   บาท   
2. ดา้นการจดัการศึกษาและพฒันาวชิาการ       65,190   บาท 
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3. ดา้นบุคลากร     4,024,000   บาท 
4. ดา้นพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลกัษณะอยา่งพึงประสงค ์      25,000   บาท 

                    รวมทั้งส้ิน                  4,464,190   บาท 
 
แหล่งท่ีมาของรายรับเป็นงบประมาณประจ าปี ท่ีไดจ้ากภาครัฐ รวมทั้งส้ิน 4,464,190 บาท 

และประมาณการงบประมาณ จากแหล่งสนบัสนุนอ่ืน ๆ (จากการบริจาค เงินทอดผา้ป่าการศึกษา) 
ประมาณ 150,000 บาท จะเห็นไดว้า่งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนของครู บุคลากร ในส่วนท่ี
จะพฒันางานโรงเรียนให้ก้าวไปสู่การปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดผลลัพธ์ตวัผูเ้รียน ยงัมีจ  านวนน้อย         
อีกทั้งสภาพชุมชนยงัมีเศรษฐกิจค่อนขา้งต ่า จึงช่วยแบ่งเบาภาระของโรงเรียนได้น้อย โรงเรียน         
จึงควรไดมี้ระบบการวิเคราะห์การใช้งบประมาณต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่าตามความเป็นจริง ท าหลกัฐาน
ควบคุมการเบิกจ่ายท่ีชัดเจน ตรวจสอบได้เพื่อเตรียมน าเสนอการพฒันางานและงบประมาณ                
ในรูปแบบ PBB ท่ีสอดรับกบัความจ าเป็นในการพฒันาและปฏิบติังานให้หน่วยเหนือได้เห็น         
สภาพความเป็นจริงในการสนบัสนุนงานต่อไป 

 
5.  หลกัสูตร 
โรงเรียนบ้านแม่สา ได้พฒันาครูให้รู้และเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร และเป้าหมาย            

การจดัการศึกษา โดยโรงเรียนเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงเป็นความภูมิใจ
ของคณะครูผูบ้ริหาร วิธีการพฒันาใช้วิธีการจัดประชุม คณะครู กรรมการโรงเรียน ผูมี้ส่วน            
เก่ียวข้อง จัดหาเอกสาร หนังสือ ต ารา ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง จัดวิเคราะห์           
ความต้องการของท้องถ่ิน น ามาจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน จัดท าก าหนดการสอน แผนการสอน           
แผนบูรณาการ แผนและโครงการกิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั พฒันาส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลย ี   
ให้สอดคลอ้ง ส่ิงท่ีเป็นจุดภูมิใจอีกจุดหน่ึง คือ การจดัท าหลกัสูตรบูรณาการแบบพหุสาขาวิชาและ
แบบผนึกประสาน โดยด าเนินการร่วมกนัของคณะครู ตามนโยบายของโรงเรียน มีเอกสารประกอบ
เช่น เอกสารการวดัผลและเอกสารประกอบการเรียน 

จากการอภิปรายกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง พบวา่โรงเรียนไดจ้ดัท าเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรท้องถ่ิน ครบทั้ง 8 สาระ มีการด าเนินการสอนแบบบูรณาการหลกัสูตรตามนโยบาย        
นกัเรียนและคณะครู ประเมินงานท่ีปฏิบติัว่าไดผ้ลตามความมุ่งหมายน่าพึงพอใจ เป็นโครงการท่ี
คณะครูริเร่ิมร่วมคิด ร่วมท า ปรากฏผลการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ทดลองใชม้าแลว้ 1 ปี อย่างไรก็
ตามในเร่ืองหลักสูตรสถานศึกษา ควรได้ให้ชุมชนเข้ามาร่วมด าเนินการตั้งแต่แรกอย่างจริงจงั        
และมีส่วนร่วมด าเนินการให้มากข้ึน หลกัสูตรควรจะได้มีการวิเคราะห์ปรับปรุง แก้ไข พฒันา       
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อยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในส่วนการบูรณาการหลกัสูตรหลายฝ่ายให้ความเห็นตอ้งการ
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พฒันาบุคลากรทุกคนให้เป็นผูน้ าใช้วิเคราะห์และปรับปรุงเน้ือหา       
เพื่อการบูรณาการได ้ให้นกัเรียนมีส่วนเป็นเจา้ของงานมากข้ึน รวมทั้งปรับปรุงระบบการวดัและ
ประเมินผลการบูรณาการหลกัสูตรต่อไป 

 
6.  ลกัษณะของชุมชน 
จากการส ารวจชุมชนและการอภิปรายกลุ่ม พบว่าโรงเรียนมีการคมนาคมท่ีสะดวก          

ติดถนนสายโชตนา เชียงใหม่ – ฝาง ฝ่ังตรงขา้มเป็นวดั บริเวณโดยรอบเป็นท่ีอยู่ของประชาชน             
มีชุมชนอยู่หนาแน่นในบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 2 กิโลเมตร สภาพส่ิงแวดล้อม สภาพอาคาร          
ภูมิประเทศเป็นพื้นราบในท าเลท่ีดี อุณหภูมิ ความช้ืนเหมาะสม ไม่มีส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นพิษ             
ในช่วงหน่ึงมีปัญหายาเสพติด ปัจจุบันถือว่าปลอดยาเสพติด ไม่มีผลกระทบ เร่ืองยาเสพติด            
ในโรงเรียน พื้นท่ีโดยรอบขอโรงเรียนคือว่ามีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมจ านวนมาก เช่น        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการงานอาชีพ เช่น จกัสาน นวด การเกษตร ขนมไทย เป็นตน้ สถานท่ีเป็น
แหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง เช่น สถานีอนามยั พระต าหนักดาราภิรมย์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว ์         
ศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริม              
งานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ .แม่ริม จ.เชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น การส่ือสาร
คมนาคมต่าง ๆ เป็นไปโดยสะดวก มีก านนั ผูใ้หญ่บา้นและ อบต. ดูแลในระบอบประชาธิปไตย 
และทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยเขา้มาเป็นกรรมการสถานศึกษา 
ส่วนใหญ่นักเรียนในชุมชนมาเรียนท่ีโรงเรียนประมาณ 70% การระดมทุนทรัพย์พอท าได ้                
แต่ไม่มากนกั เน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แต่ อบต. เขา้มาสนบัสนุนเกือบทุกคร้ัง 
บทบาทของชุมชนยังขาดความกล้าแสดงออก การแสดงความคิดเห็น ในการน าการศึกษา               
อยา่งจริงจงั เน่ืองจากประสบการณ์และพื้นความรู้ โรงเรียนกบัชุมชนและวดั ถือวา่มีความสัมพนัธ์
ท่ีดีต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด ไดแ้ก่ การเป็นวิทยากร ท างานเอนกประสงค์ จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง
เรือนคหกรรม ร่วมเป็นกรรมการใช้โรงเรียนเป็นแหล่งกีฬา ดนตรีพื้นเมือง การฟ้อนร า การจดั       
ดอกไมห้รือใชเ้ป็นแหล่งประชุมในบางโอกาส ซ่ึงหลายฝ่ายเสนอวา่ ควรจะไดมี้การประชาสัมพนัธ์ 
การจดัการศึกษาของโรงเรียนใหก้วา้งขวางทัว่ถึง โดยแบ่งงานใหค้รูทุกคนร่วมมีส่วนรับผดิชอบ 

 
7.  บรรยากาศในองค์กร ก่อนการด าเนินโครงการ 
จากการสังเกต สนทนากบัคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง นักเรียน คณะครูและ       

ผูบ้ริหาร ท าใหท้ราบวา่บรรยากาศในองคก์รดา้นตาง ๆ เป็นดงัน้ี 
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ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน 
ก่อนท่ีโรงเรียนบ้านแม่สา จะเข้าร่วมโครงการวิจยัปฏิรูปการเรียนรู้ ได้ด าเนินการให ้        

โรงเรียนมีการประกนัคุณภาพ นบัเป็นโรงเรียนรุ่นแรก ๆ ในการรับการประเมินรับรองมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2544 โดยครู บุคลากรของโรงเรียนทุกคน มีส่วนท างาน           
รับผิดชอบตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ของ
สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ ได้รับรางวลัต่าง ๆ มากมายในระดับอ าเภอ ระดับจงัหวดัเชียงใหม่        
และระดบัประเทศ ในปี 2544 เช่น รางวลัส่งเสริมการอ่านล าดบัท่ี 2 จดักิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 
โครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ (TEMS) รางวลัร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามารถนกัเรียน 
โครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
(TEAMS) และการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม (MEA) รางวลัผูบ้ริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดบัอ าเภอ 
จากคุรุสภาพอ าเภอแม่ริม ผูบ้ริหารผ่านการอบรมพฒันาบุคลากรแกนน า เพื่อเป็นตน้แบบปฏิรูป  
การเรียนรู้ พ.ศ. 2545 ได้รับรางวลัผูบ้ริหารดีเด่นคุรุสภาจงัหวดัเชียงใหม่ ผูบ้ริหารได้รางวลั
ระดับประเทศ ได้แก่การเรียนรู้ผ่านการประเมินตามหลักสูตรอบรมทางไกล การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้เป็นบุคลากรตน้แบบ ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูผูส้อนเกือบทั้งหมด เป็นผูมี้ผลงาน
ดีเด่นในดา้นเป็นบุคลากรแกนน า เพื่อเป็นตน้แบบปฏิรูปการเรียนรู้ นกัเรียนไดรั้บรางวลัน าช่ือเสียง
มาสู่โรงเรียน   มากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นรางวลัในดา้นงานประดิษฐ ์กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ เช่น 
ท าของท่ีระลึก การจดัสวนประดิษฐ์ ของใช้ในบา้นจากวสัดุทอ้งถ่ิน งานภาพวิทยาศาสตร์ การ
แกะสลกัผลไมป้ระดบัโตะ๊อาหาร การจดัสวนแกว้ การเดินสายไฟบนแผงไม ้กระทงดอกไม ้การท า
ขนมข้ีหนู       การท าขนมชั้น ในดา้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น สวดมนตห์มู่ท  านองสรกญัญะ การ
ตอบปัญหาวทิยาศาสตร์ชนะเลิศภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษา การแข่งขนัคณิตศาสตร์ อ่านท านอง
เสนาะ  การอ่านจบัใจความภาษาไทย การเขียนค าประพนัธ์ ชนะดา้นการพฒันาตน เช่น การแข่งขนั
เชียร์ลีดเดอร์ การขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น รางวลัชนะเลิศกิจกรรมจริยธรรมระดบัมธัยมศึกษา ผูป้ระพฤติดี บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์               
จากงานฉลองวนัเด็กด้านสุนทรียภาพ เช่น ชนะเลิศป้ันดินน ้ ามัน วาดภาพระบายสี วาดภาพ             
วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ คณะครู อาจารย ์ผูบ้ริหารให้ความสนใจและเคล่ือนไหว  การจดัการศึกษาสู่    
การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอยา่งดี มีการส่งเสริมการเรียนในแนวทางปฏิรูป มีโครงการต่าง ๆ ท่ีพฒันา  
ผูเ้รียนเป็นส าคญัทั้งในและนอกห้องเรียน จุดแข็งของโรงเรียน คือคณะครูมีความสามคัคี ในหมู่
คณะมุ่งมัน่พฒันางานวิชาการสู่การพฒันาผูเ้รียนในแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ มีวฒันธรรมการ
ท าง านในการรวมก ลุ่มการท า งานให้กับโร เ รียน  นอก เวลาราชการในช่วงตอน เย็น                              
ช่วง 16.00 – 18.00 น. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วนั เป็นปกติมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี               
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เปิดใจรับงานและโครงการใหม่ ๆ เขา้มาด าเนินการ แสวงหาความรู้และการพฒันาตนอยู่เสมอ                 
จนโรงเรียนมีงานและโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นระยะ ๆ นอกจากน้ีแม้ชุมชน                
จะมีฐานะยากจน แต่ใหค้วามสนใจกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน เขา้ร่วมกนัในการจดัการศึกษา
อย่างสม ่าเสมอ ติดตามดูแลการพฒันางานของโรงเรียน ร่วมมือทั้งก าลงัความคิดและก าลงัทรัพย์
ตามท่ีโรงเรียนตอ้งการ สภาพของโรงเรียนสะอาด และปลอดจากสารเสพติด โรงเรียนมีแนวคิด
พฒันาทางส่ือเทคโนโลยใีหเ้พียงพอ การสร้างวนิยั การรับผดิชอบตนเองของนกัเรียน การวางระบบ
ติดตามพฒันางานของโรงเรียนในทุกงานโครงการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะในส่วนของชุมชนและนักเรียน มีโครงการส าคัญท่ีเป็นความภูมิใจในการท างาน               
แบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ โครงการสอนแบบบูรณาการ ซ่ึงคณะครูไดเ้ป็นผูคิ้ดและด าเนินการข้ึนเอง 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงทุกฝ่ายไดร่้วมแสดงออกเป็นเจา้ของประชาธิปไตย 

จากการสนทนาสอบถาม ศึกษาเอกสารและงานเชิงประจกัษ์ของโรงเรียน พบว่าทุกฝ่าย     
ยงัตอ้งการพฒันาผูเ้รียนใหถึ้งพร้อมทั้งคุณลกัษณะ คุณธรรม จริยธรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยพิจารณาว่าถ้าคณะครูได้พฒันางานทางการศึกษาไปในด้านปฏิรูปการเรียนรู้ จะสามารถ      
ปรับปรุงคุณภาพงานวิชาการและพัฒนานักเรียนได้ประสบความส าเ ร็จได้ดียิ่ง ข้ึน ทั้ ง น้ี                    
โดยความร่วมคิดร่วมท าจากทุกฝ่ายดว้ยกนั 

 
ด้านกจิกรรมนักเรียนและผู้เรียน 
จากการจดัการสนทนากบัผูเ้ก่ียวขอ้งและศึกษารายงานการจดักิจกรรมของโรงเรียน พบวา่

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมในแนวทางยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
การท าบุญตกับาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัสวา่งบนัเทิง (ป.4 เป็นตน้
ไป) 30% การเขา้ค่ายพฒันาคุณธรรม ลูกเสือเนตรนารี มีการประกวดมารยาทงาม ฝึกการออมทรัพย ์
มีสมุดบนัทึกความดี ส่งเสริมให้คน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง โดยจดัห้องสมุดท่ีเสริมการเรียน      
จดัห้องส่งเสริมทกัษะคอมพิวเตอร์ จดัแหล่งเรียนรู้ให้ไดคิ้ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่น ห้องทกัษะ
การคิด สวนพลงัน ้ า สวนหิน สวนสมุนไพร การท าโครงงาน ทกัษะดนตรีและนาฏศิลป์ ส่งเสริม
ความสามารถในการท างานและประกอบอาชีพสุจริต โดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น                 
การท าบายศรี กรอบรูป ภาพวาดวิทยาศาสตร์ ช่างเช่ือม ช่างไฟฟ้า ช่างตดัผม ขนมไทย ดอกไมส้ด 
การเล้ียงปลาดุก การปลูกพืชผกั เป็นตน้ ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นศิลปะ ประกอบในรายวิชาต่าง ๆ 
สอนดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป์พื้นบ้าน กิจกรรมเข้าจังหวะและการกีฬาในระดับต่าง ๆ                   
ตามความถนดั ความสนใจ จากการสัมภาษณ์ ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

“โรงเรียนของเราชุมชนเข้ามาใช้เป็นแหล่งกฬีาของท้องถิ่น” 



 66 

“ครูเก่งการจัดท าดอกไม้ ท าพานได้ช่วยชุมชนเร่ือย ๆ” 
“ชุมชนจะขอนักเรียนไปช่วยงานชุมชน เช่น ฟ้อนร า หรือดนตรีพืน้เมืองเป็นประจ า” 
“นักเรียนและครูเข้าใช้ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า ทั้งห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 

ห้องวทิยาศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ข้างนอก ซ่ึงจัดไว้ค่อนข้างมาก” 
“จะเปิดโอกาสให้นักเรียนมาร่วมในการวางแผนกับครู ในการสอนแบบบูรณาการ              

ให้มากขึน้” 
“ครูสอนสนุกมีกิจกรรมมากมายที่พวกเราชอบ เช่น ทดลอง เกมภาษาไทย สมุดเล่มเล็ก 

การเล่นพืน้เมือง เล่าเร่ืองตลก ท ากระดาษสา กรอบรูป เป็นต้น” 
“ครูพาไปท ากิจกรรมนอกห้อง เช่น สวนหิน สวนบัว จักสานยายบุญป๋ัน ปู่บุญมี                     

เวยีงกุมกาม สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น” 
“ประทบัใจครูใหญ่ตีเด็กดือ้” 
“นักเรียนเรียบร้อย ตรงเวลา น าช่ือเสียงสู่โรงเรียนรับผดิชอบ” 
“นักเรียนชอบส่ิงใหม่ ๆ ใฝ่ดี” 
“นักเรียนยงัรู้อะไรในชุมชนไม่หมด อยากรู้มากกว่านี”้ 
“ดีใจทีค่รูสอน ให้มีมารยาท พูดจาไพเราะ ท างานกลุ่ม ท า Mind Map” 
“ได้ความรู้ไปบอกพ่อแม่ เช่น เร่ือง อย. น าไปแนะน า การแยกเขียง การแยกขยะ                    

การล้างมือ” 
“อยากให้ครูเน้นการสอนให้แน่นกว่าเดิม และไม่เครียด” 
“นักเรียนได้เข้าร่วมชุมนุมต่าง ๆ โรงเรียนมีหลายชุมนุม” 
“นักเรียนจะดี จะเก่ง ครูเป็นต้นแบบ และผู้น าทางทีส่ าคัญ” 
“นักเรียนมีพรสวรรค์ มีความสามารถที่แฝงเร้น” 
 
จากการอภิปรายกลุ่มต่าง ๆ ท าใหส้รุปไดว้า่ ผูบ้ริหาร คณะครูใหค้วามส าคญักบัการบริหาร

จดัการการศึกษาท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั สอดรับกับความคาดหวงัของนักเรียนและ         
ผูป้กครอง ท่ีตอ้งการให้นกัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง พึ่งพาตนเองต่อไปใช้ ส่วนใหญ่ทุกฝ่ายพึงพอใจ 
ผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน และเห็นวา่สามารถพฒันาต่อไปในอีกระดบัหน่ึง ถา้ไดร่้วมระดม
พลงัความสามารถทุกฝ่ายให้รับผิดชอบ แบบมีส่วนร่วม เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีจะมีผลพฒันา   
ตวัผูเ้รียนโดยตรง 
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ด้านครูผู้สอน 
ปัจจุบนัโรงเรียนมีครูผูส้อน 17 คน ยงัไม่เพียงพอ เป็นครูท่ีประสบความส าเร็จได้รับ         

การยอมรับ เป็นครูดีเด่นในส่วนงานต่าง ๆ ถึง 80% และส่วนใหญ่ก าลงัพฒันาผลงานทางวิชาการ          
ครูรู้และเขา้ใจการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ได้รับการอบรมพฒันางาน         
วิชาการมาอย่างต่อเน่ืองทุกคน จัดท างานในหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ร่วมท าหลักสูตร                 
เขียนแผนการสอน จดัท าส่ือ พฒันาเทคนิควิธีการสอนร่วมกนั ครูส่วนใหญ่ไดท้  างานตรงกบัวุฒิ 
ท างานตรงความรู้ ความสามารถและงานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนจดัหาวิทยากรและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาช่วยสอน เช่น ภาษาองักฤษ งานประดิษฐ ์ครูใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี        
ดว้ยความร่วมมือ ร่วมใจ อุทิศเวลา ปัจจุบนัมีการประชุมสัมมนางานวชิาการของโรงเรียน อยา่งนอ้ย 
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง และมีผลการท างานโครงการใหม่ ๆ ในโรงเรียนเสมอ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ดา้นครูไดข้อ้มูลดงัน้ี 

“โรงเรียนมีครูเป็นครูต้นแบบทั้งหมด ตั้ งแต่ปี 2544 จึงท าให้หน่วยเสนอโรงเรียน                  
เป็นตัวแทนน าร่องประกนัคุณภาพ” 

“งานอะไรต่าง ๆ ในอ าเภอของเรา จะนึกถึงโรงเรียนบ้านแม่สา ให้เป็นตัวแทนเสมอ” 
“ครูเราสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพราะถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ ซ่ึงเราท างานหนักขึน้

เป็นปกติอยู่แล้ว” 
“ผู้บริหารให้ความส าคัญกบัการร่วมงานดี สร้างความสนิทสนามส่วนตัวด้วย” 
“ครูควรท าวจัิยในปีนี”้ 
“ครู ผู้บริหารได้รับการยกย่อง ได้รางวลั ความสามารถมากมายน่าภูมิใจ” 
“ครูท างานเก่งหลายท่าน ครูเก่งกฬีา อยากเก่งตามครู” 
“ครูขยนั ท างานดี มาโรงเรียนเช้า อยู่จนถึงค ่า บางทนัีกเรียนอยู่ท างานกบัครูต่อ” 
“น าแบบอย่างทีค่รูท าไปใช้ในชีวติประมาณคร่ึงหน่ึง” 
“ครูเตรียมสอน เตรียมงาน ฝากกจิกรรมไว้ให้หัวหน้าควบคุม” 
“ครูน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน ครูได้รางวลัมีคนมาดูงานมาก” 
“อยากให้ครูสอนสนุกเข้มงวดและมีระเบียบ” 
“อยากให้ครูสอนให้ความรู้แน่นกว่าเดิม จะได้สู้คนอืน่ได้” 
“อยากให้ครูสอนโดดเด่นวชิาการ ศิลปะและการแสดง” 
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จากข้อมูล เ บ้ืองต้น  สมควรท่ีโรง เ รียนจะได้มีการประชุมสัมมนาทบทวนงาน                       
เพื่อพฒันางาน ตามความตอ้งการของหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งน้ีจะเห็นวา่โรงเรียน
มีฐานบุคลากรท่ีถือได้ว่าเป็นจุดเด่นอยู่แล้ว จึงไม่ยากท่ีจะด าเนินกลยุทธ์การพฒันางานวิชาการ        
ต่อไปเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
ด้านผู้ปกครอง 
ผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี มกัมีรายไดน้้อย มีอาชีพ  

รับจา้งและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่สภาพการให้ความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชนดีมาก 
การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การช่วยเป็นวทิยากรและแหล่งวิทยาการถือวา่น่าพึงพอใจ ยงัไม่สมบูรณ์
ในเร่ืองการสนับสนุนด้านทุนทรัพย ์การแสดงออกถึงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาอยู่ใน      
ระดบัดีและสนใจจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

“ครูทีโ่รงเรียนขยนัท างาน ขยนัสอน” 
“คนที่มีความรู้ต่าง ๆ ช่วยสอนนักเรียนด้วย หลายอย่างส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่เป็นอาชีพ     

อยู่แล้ว” 
“ครู ผู้บริหารรู้จักกนัดี มีอะไรทีชุ่มชนให้ช่วยทีใ่ห้ความร่วมมือกนั” 
“ครู ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นกนัเอง พูดจากนัง่าย ไม่ถือตัว” 
“พ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเด็ก ๆ มาเรียน เพราะใกล้บ้าน เดินทางสะดวกและมีช่ือเสียง              

จัดการสอนดี” 
 
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ชุมชนมีความมั่นใจงานของโรงเรียน เป็นทุนเดิมท่ีส าคัญ                   

ให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนมาโดยตลอดอย่างใกลชิ้ด มีปฏิสัมพนัธ์เร่ิมตน้ท่ีดี อยา่งมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มีโอกาสในการพฒันาความร่วมมือต่อไปในขั้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง                 
ในการปฏิรูปการศึกษาในวงรอบต่อไป 

 
ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ 
โรงเรียนบา้นแม่สา มีแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จากธรรมนูญโรงเรียนและแผนการ

ปฏิบติังานต่าง ๆ ซ่ึงส่งเสริมการเรียนรู้ มีลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 
1. ด้านหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไดจ้ดัท าพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตร      

ทอ้งถ่ิน มีการปรับปรุงพฒันาวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเน้นให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงและ
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ประเมินตามสภาพจริง นับว่ามีการด าเนินการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ส าหรับหลักสูตรปฐมวยัอยู่
ระหวา่งการพฒันา ควรไดติ้ดตามสภาพปัญหาการใชก้ารด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

2. ด้านแหล่งเรียนรู้ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
มีการพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา ส าหรับแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แสวงหาแหล่งเรียนรู้   
ใหม่ ๆ อยู่เป็นประจ า โครงการ กิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียนและทอ้งถ่ิน มีการวิเคราะห์สภาพการใช ้และมีแนวทางส่งเสริมพฒันา ควรมีการติดตาม  
ส่งเสริมการประเมินผลท่ีก่อให้เกิดกับผูเ้รียน ตลอดจนพฒันาติดตามงานเชิงระบบสู่การใช ้         
งบประมาณและการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร ครูผูส้อน มีการส่งเสริมอบรมและเปิดโอกาสให้ครูไดพ้ฒันา
ตนเองกบัหน่วยงานต่าง ๆ มีการเขา้ร่วมงานปฏิรูปการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ทนัต่อเหตุการณ์ ส่งเสริม
ให้ครูไดร้างวลัต่าง ๆ ในการจดัการศึกษาดา้นต่าง ๆ มีการสร้างวฒันธรรมท่ีดีเป็นเบ้ืองตน้ ในการ
สร้างความสนใจและงานวิชาการร่วมกัน โดยใช้ฐานโรงเรียนด้วยตนเอง มีการประชุมท า             
ความเขา้ใจสู่จุดมุ่งหมายเชิงพฒันา ครูมีความรู้สึกตอ้งการพฒันางานวิชาการในวงรอบต่อไปน้ี        
เพื่อพฒันาตนและพฒันาความรู้ ความสามารถให้กบัผูเ้รียน น่าจะเป็นโอกาสอนัดีในการมุ่งงานสู่
การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยร่วมคิดดว้ยกนั เป็นลกัษณะปฏิรูปทั้งโรงเรียนท่ีทุกคนเต็มใจ พร้อมปฏิบติั 
โดยมีบุคลากรของโรงเรียนเป็นแกนน าและนกัวชิาการในทอ้งถ่ิน 
 

ข้อค้นพบ โรงเรียนบา้นแม่สาเป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
เ รียบร้อยแล้ว  เ ป็นลักษณะน าร่องและโรงเรียนไม่ทอดทิ้งงานด้านการประกันคุณภาพ                      
ยงัคงพฒันางานร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ เนือง ๆ ผลการประเมินคุณภาพตนเองท่ีผ่านมา ระบุว่า           
ค่อนขา้งดี โดยเฉพาะในส่วนครู ซ่ึงมีการพฒันางานและร่วมงานเชิงปฏิรูปมาโดยล าดบั ส่ิงท่ีควร
พฒันาประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อผลการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีส าคญั คือ 

1. ครูยงัควรพฒันา ตอ้งการปฏิรูปการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ ในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ      
ทางการเรียนของผูเ้รียนใหม้ากข้ึน 

2. ครูควรไดรั้บการเพิ่มพนูศกัยภาพเชิงวจิยัชั้นเรียน 
3. ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกนั 
จากสภาพความเป็นอยู ่จากการสังเคราะห์จุดแขง็และจุดตอ้งการการพฒันา ไดข้อ้สรุปท่ีจะ

ท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ี จะมุ่งเน้นประเด็นในการวางระบบปฏิรูป           
การเรียนรู้ของครูทุกคนของโรงเรียนบา้นแม่สาแบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียนในเร่ือง การศึกษาผล
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การสอนแบบอิสระ เพื่อพฒันาทกัษะการคิด กลุ่มสาระท่ีสนใจ ชั้นท่ีรับผิดชอบ : กรณีศึกษา           
โรงเรียนบา้นแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 การระดมความคิดของผู้เกี่ยวข้องในประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน        

บ้านแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 
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บริบทขององค์กร 
จากการจดัเวทีอภิปรายกลุ่มเป้าหมายและการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมปฏิบติัการ         

2 คร้ังกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย การพบปะกบัผูบ้ริหารและผูป้ระสานการด าเนินการของโรงเรียน ครูผูส้อน        
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน นกัเรียน อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดข้อ้มูลบริบทขององคก์รดงัน้ี 

โรงเรียนบ้านเป้าวทิยาคาร 
1.  สภาพทัว่ไป 
โรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ท่ี 4 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอ        

แม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ส านักงาน                  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบนัเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 
ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีครูประจ าการทั้งส้ิน 18 คน ลูกจา้งประจ า 1 คน จ านวนครูชาย 7 คน       
ครูหญิง 10 คน มีนักเรียนรวม 238 คน จ านวนห้องเรียน 11 ห้องเรียน เปิดท าการสอนตั้งแต่           
20 ตุลาคม พ.ศ. 2465 นบัเป็นเวลา 82 ปี โรงเรียนมีเน้ือท่ี 8 ไร่ 71 ตารางวา มีอาคารเรียน 3 หลงั 
อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลยบ์อล 1 สนาม บา้นพกัครู          
2 หลงั โรงอาหาร 1 หลงั แปลงเกษตร ส้วม 1 หลงั ขนาด 5 ท่ีนัง่ ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ 
ประมาณ 48 กิโลเมตร ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอแม่แตง ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นถนนซีเมนต ์       
ทุกสาย 

 
พื้นท่ีให้บริการของโรงเรียนครอบคลุม 6 หมู่บา้นในต าบลเป้า ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออก   

เฉียงเหนือของอ าเภอแม่แตง โรงเรียนตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 4 ของต าบล โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัหมู่บา้น
ใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทศิเหนือ  ติดต่อกบั หมู่บา้นเหล่าสบเลิง 
ทศิใต้  ติดต่อกบั หมู่บา้นกา้งหงส์ 
ทศิตะวนัออก ติดต่อกบั หมูบา้นแพะ 
ทศิตะวนัตก ติดต่อกบั แม่น ้าปิง 
 
งบประมาณได้รับการจัดสรรจากงบอุดหนุนของหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2547                 

เป็นค่าใชจ่้ายตามแผนงบประมาณ ไม่รวมหมวดเงินเดือน ค่าจา้งและครุภณัฑ ์ 
แหล่งวิทยาการของโรงเรียนประกอบด้วย ห้องต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ดัง น้ี                   

ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการทงาภาษา ห้องสมุด ห้องศูนย ์ IT ห้องดนตรี  
หอ้งดนตรีไทย เรือนเกษตร (เพาะช า) 



 72 

สภาพอาคารของโรงเรียนอยู่ในแนวเดียวกัน มีสนามกลางแจ้งท่ีกว้างขวางพอควร                  
มีคณะครูสามารถพานักเรียนออกไปท ากิจกรรมกลางแจง้ได้ มีระบบไฟฟ้า น ้ าประปา โทรทศัน์ 
โทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศพัท ์วดีิโอและส่ือโสตทศันูปกรณ์ทางการศึกษา ใชจ้ดับริการให้คณะครู
และนกัเรียนได ้

จากการอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีและส่ิงแวดลอ้มทางโรงเรียน ไดเ้น้นการสร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดลอ้มร่มร่ืนสะอาด สามารถอนุรักษพ์นัธ์ุไม้
ต่าง ๆ อนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีท่ีส าคญัร่วมกบัชุมชน จดัให้มีศูนยศึ์กษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เช่น ดนตรีพื้นเมือง ฟ้อนเล็บ ตีกลองสะบัดไชย มีการปรับภูมิทัศน์และร่วมสืบสาน
ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน จดัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนเป็นอยา่งดี เช่น การเล้ียง
ปลาในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ดนางฟ้า การทดลองปฏิบติัการในห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ สวนสุขภาพ แปลงพืชผกัสวนครัว ตน้ไมพู้ดได้ กีฬาตา้นยาเสพติด ฯลฯ ปรับปรุง
ระบบจดัการเรียนใหมี้การเดินเรียน ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้มากข้ึน ซ่ึงทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งต่างแสดงความพึงพอใจ นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงบริเวณให้สวยงามดว้ยการซ่อมแซม
และปรับปรุงทาสีอาคาร ร้ัว ตกแต่งบริเวณต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีต่อการมาเรียนยิง่ข้ึน 

 
2.  นโยบายของโรงเรียน 
ปรัชญาของโรงเรียน “จัดการศึกษาเพือ่ชีวติและสังคม มุ่งส่งเสริมคุณธรรม” 
 
วสัิยทศัน์ของโรงเรียน 
เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทกัษะ กระบวนการแก้ปัญหา สืบสาน

ประเพณีทอ้งถ่ินมาใช้ในชีวิตประจ าวนั ยึดมัน่ในวิถีประชาธิปไตย รู้จกัประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี       
อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข และใหชุ้มชนมีส่วนร่มในการจดัการศึกษา 

 
พนัธกจิ  
1. จดัการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียนและท้องถ่ิน และสามารถ

น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
2. จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั พฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพของผูเ้รียน

และเนน้ทกัษะกระบวนการการคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
3. สอดแทรกดา้นคุณธรรม จริยธรรมในทุกกลุ่มสาระวิชา โดยใช้บุคลากรในโรงเรียน

เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียน 
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4. จดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือและแหล่งในการค้นควา้              
หาความรู้สารสนเทศต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. พฒันาบุคลากร โดยการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมและสนับสนุนทุนในการวิจยั            
ในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

6. ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการแบ่งงานตรงตาม
ความสามารถและความถนดั 
 

เป้าประสงค์ 
 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มีคุณธรรม          
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและ
ภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม ตลอดจนประเพณีทอ้งถ่ินของตนเองและประกอบอาชีพท่ีสุจริตอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที ่1  ส่ง เสริม สนับสนุนให้บริการการศึกษาอย่างทั่ว ถึง  และมีคุณภาพ             

ทดัเทียมกนัทั้งพื้นท่ีในเขตบริการ 
กลยุทธ์ที ่2  เร่งรัดการใหบ้ริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้รอบคลุมและหลากหลาย 
กลยุทธ์ที ่3  เร่งรัดพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที ่4  เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนในกิจกรรมพิเศษและการอนุรักษป์ระเพณี

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
กลยุทธ์ที ่5  ส่งเสริมสนบัสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที ่6  ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่7  ส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
กลยุทธ์ที ่8  เร่งรัดการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานวชิาชีพ 
กลยุทธ์ที ่9  การใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที ่10  การพัฒนาศูนย์โรงเรียนตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียน            

ขนาดเล็ก 
 
ค าขวญัของโรงเรียน 
ความรู้น า คุณธรรมเลิศ เชิดชูประเพณี วถีิประชาธิปไตย กา้วไกลเทคโนโลย ี
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ปัจจุบนัโรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคารบริหารงานในลกัษณะรวมศูนยโ์รงเรียนกบัโรงเรียน       
บ้านแม่เลิม โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านก้างหงส์ โดยมีโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร                   
เป็นจุดรวมศูนย ์

เม่ือพิจารณาปรัชญา วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ ค  าขวญั การด าเนินงานของโรงเรียนแล้ว พบว่า    
ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบักนั เช่น ประเด็นของการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กบัผูเ้รียน โรงเรียน      
จดัให้มีโครงการหลากหลาย เช่น โครงการอบรมจริยธรรมทุกสุดสัปดาห์ การอบรมหน้าเสาธง      
การฝึกระเบียบวินัย โครงการคนดีศรีสังคม สมุดบนัทึกการท าดี การออมทรัพย ์เป็นตน้ หลายฝ่าย
บ่งบอกว่า รักเรียน มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ความรับผิดชอบ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่                  
มีความพยายาม ด าเนินการในด้านการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีร่วมกับชุมชน จดักิจกรรม        
สนองความต้องการของชุมชน เช่น การให้นักเรียนเรียนรู้ การฟ้อนเล็บ การตีกลองสะบดัชัย         
ดนตรีพื้นเมือง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของชุมชน โครงการส่งเสริมการศึกษาวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การน าวิทยากรในท้องถ่ินร่วมพฒันาผูเ้รียนในลกัษณะร่วมกันจดัการศึกษา        
เช่น เชิญเจ้าอาวาสมาอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน                 
ในด้านประชาธิปไตยในลกัษณะสภานกัเรียน การอยู่ค่ายพกัแรกม การดูแลระเบียบวินยั ลูกเสือ 
เนตรนารี กีฬาสี การอบรมบุคลากรของโรงไฟฟ้าแม่งัดสมบูรณ์ชล ในด้านการเสริมสร้าง
เทคโนโลยีบุคลากรและนักเรียน พบว่าโรงเรียนมีความพยายามจัดหา จัดให้มีคอมพิวเตอร์            
โดยได้รับจากการบริจาคเป็นส่วนใหญ่ และพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการ       
ด้าน ICT นักเรียนพอใจท่ีได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ต่าง ๆ โดยมีผูบ้ริหาร        
โรงเรียนเอาใจใส่และร่วมสอนอย่างใกล้ชิด นักเรียนชอบเรียนมากและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ      
ตนเอง เม่ือเรียนต่อหรือใช้ในชีวิตประจ าวนั การก าหนดสอดคลอ้งในปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
รวมทั้งค  าขวญั แต่ยงัไม่ชัดเจนนักในกลยุทธ์ การด าเนินการของโรงเรียน ในส่วนของค าขวญั          
จากการอภิปรายความตอ้งการของครู กรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองส่วนใหญ่ตอ้งการเน้น  
ให้ความส าคญัในการพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงน่าจะไดพ้ิจารณาปรับค าขวญั
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดงักล่าว ในดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและ       
ผูป้กครองให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนเป็นอย่างดี เม่ือโรงเรียนจดัประชุมหรือแจง้ความประสงค์
การขอการอนุเคราะห์ แต่มกัเป็นไปในลักษณะบริจาคทรัพย์และร่วมงาน หรือช่วยเป็นแหล่ง       
วิทยาการ การให้ความร่วมมือในส่วนการร่วมคิด ร่วมท าอย่างจริงจัง ย ังไม่ปรากฏชัดเจน              
ในดา้นการเรียนการสอน การท างานเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของคณะครูผูบ้ริหารในโรงเรียนไดรั้บ
ความไวว้างใจจากชุมชน ผูป้กครองเป็นอย่างดี มีความต้องการพฒันาผูเ้รียนในระดับสูง เช่น          
มีการส่งนกัเรียนเรียนพิเศษ ผูป้กครองตอ้งการใหผ้ลการเรียนของนกัเรียน ไดรั้บการปรับปรุงยิ่งข้ึน 
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ซ่ึงเป็นความเห็นท่ีสอดคล้องกับคณะครูท่ีเห็นว่าผลการเรียนจากค่า NT ของโรงเรียน                    
ควรได้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุง และควรเกิดจากความร่วมมือกันขอทั้งฝ่ายโรงเรียนและ        
ทางบา้น ให้เกิดการมีส่วนร่วมท่ีดีพอทุกฝ่ายเขา้ใจการด าเนินการ ขอ้จ ากดัการท างาน การหาทาง
พฒันางานจดัการศึกษาร่วมกนั 

ดังนั้ นทางโรงเรียนควรได้พิจารณาด้านการปรับปรุง ปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลถึง         
การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีดี สัมพนัธ์กบัแผนกลยุทธ์ในขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 8 โดยยึด
วงจรของ Deeming ท่ีต่อเน่ืองกนัไป ทั้ง PDCA และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย                
ทั้งผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง แบบ PAR จนส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีติดตามผลความกา้วหน้า
ได ้เพื่อพฒันางานโงเรียนต่อไป 

 
3.  การบริหารงานของโรงเรียน 
โรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร มีการบริหารโดยกระจายอ านาจการบริหารและมีโครงสร้าง

บริหารงานท่ีก าหนดไวเ้ป็น 6 งาน ไดแ้ก่ งานวิชาการ งานกิจการนกัเรียน งานบุคลากร งานอาคาร
สถานท่ี งานการเงินพสัดุ งานชุมชนสัมพนัธ์ โดยมีการแต่งตั้งกระจายงานและวิเคราะห์งานไปสู่
บุคลากรใหมี้ส่วนร่วมรับผดิชอบทุกคน ดงัแผน (ภูมิ) 
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ซ่ึงจากการอภิปรายกับผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย เห็นว่าโครงสร้างการปฏิบัติงาน เหมาะสม           
พึงพอใจปฏิบัติได้และกระจายความรับผิดชอบดี ทุกคนมีโอกาสในการร่วมมือกันพัฒนา        
สถานศึกษา มีความเห็นตรงกันว่าควรพัฒนาต่อไปในส่วนของการนิเทศติดตามงานให้เกิด            
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีการบนัทึกผลรายงานผลอย่างเป็นระบบยิ่งข้ึน มีการตรวจสอบผลของ
การท างานและปรับปรุงพฒันาอยา่งเป็นระบบ ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ มุ่งสู่ผลท่ีเกิดกบั
ผูเ้รียน 

จากการวิเคราะห์ ปัญหา ความตอ้งการด้านโครงสร้างจะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายเห็นว่าการใช้
กระบวนการ PDCA ในช่วงเช่ือมต่อเร่งวิจยัพฒันาในงานทุกดา้น ควรให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง 
เพื่อให้เกิดกบัการพฒันางานปฏิรูปของโรงเรียนและปฏิรูปการเรียนรู้ในช่วงต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนของฝ่ายวชิาการ 

 
4. แหล่งงบประมาณ  
โรงเรียนมีแผนงบประมาณในการด าเนินการ โดยก าหนดในแผนกลยุทธ์ เป็นงบประมาณ

รายจ่ายระยะปานกลาง ระหวา่งช่วงปีงบประมาณ 2546 – 2550 ในงานดา้นต่าง ๆ ทั้งงบบุคคล       
งบด าเนินการ งบลงทุนและงบอุดหนุนดงัตาราง 

 
กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) 

ปีงบประมาณ 2547 – 2551 
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ

ปัจจุบัน 
ปีงบประมาณ 

ทีข่อ 
ปีงบประมาณ 

ปีต่อไป 

ปีงบประมาณ
อกี 2 ปี  
ข้างหน้า 

ปีงบประมาณ 
อกี 3 ปี  
ข้างหน้า 

2546 2547 2548 2549 2550 

เงนิงบประมาณ  
- งบบุคคล 
- งบด าเนินก

าร 
- งบลงทุน 
- ง บ เ งิ น

อุดหนุน 

 
4,537,680 
325,700 

 
1,774,800 
526,422 

 
4,813,800 
336,000 

 
2,065,800 
579,065 

 
5,102,316 
343,700 

 
2,065,800 
636,972 

 
5,408,460 
343,700 

 
2,065,800 
700,669 

 
572,976 
356,800 

 
2,065,800 
770,733 

รวม 7,164,602 7,794,665 8,148,788 8,517,329 8,926,309 
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งบประมาณส่วนใหญ่ของโรงเรียน เป็นงบจากทางราชการ ส่วนเงินนอกงบประมาณ       
ทางโรงเรียนไดพ้ยายามจดัหาเพิ่มเติมจากหน่วยงานเอกชน องคก์รต่าง ๆ ชุมชน เพื่อใชร่้วมพฒันา
งานโรงเรียน ซ่ึงชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจระดบัน้อยถึงปานกลาง มีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อการจดั    
การศึกษาของโรงเรียนตามล าดบั เป็นการร่วมแสดงความรับผิดชอบและแบ่งเบาภาระของโรงเรียน 
โรงเรียนควรไดมี้ระบบการวเิคราะห์การใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่าตามความเป็นจริง สอดคลอ้งกบั
พนัธกิจของโรงเรียนและจดัท าหลกัฐานควบคุมการเบิกจ่ายท่ีสามารถตรวจสอบได ้โดยฝ่ายต่าง ๆ 
ควรจดัระบบในการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบงบประมาณท่ีโปร่งใสและเป็นปัจจุบนั 

 
5.  หลกัสูตร  
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ได้ด าเนินการจดัท าหลักฐาน โดยมีบุคลากรครูเป็นหลักใน        

การด าเนินการ มีการจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม บุคลากรครูไดจ้ดัท าหลกัสูตร โดยชุมชนมีโอกาส
ไดเ้ขา้ร่วมพิจารณาและเห็นชอบ 

 
แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
การจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีเป้าหมายหลกั คือ การพฒันานกัเรียนให้เป็น        

ผูมี้ความรู้ มีความคิด มีค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและมีความสามารถในการท างาน หรือการปฏิบติั
ตนท่ี เ ป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและสังคม โดยเ น้ือหาของวิชา ต่าง  ๆ                    
เป็นเคร่ืองกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดคุณลกัษณะดงักล่าว จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะดงักล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะใช้การศึกษาในทุกรายวิชามาเป็นเคร่ืองมือส าคญั    
ในการพฒันาตน นัน่ยอ่มหมายถึงการก าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษาให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
หลักของการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยมีจุดเน้นท่ีจะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ            
ขยายโอกาสทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 

การพฒันาศักยภาพของบุคคล นั่นย่อมหมายถึงการพฒันาคนทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การจะด าเนินงานให้สอดคลอ้งและสนองแนวนโยบาย เป้าหมายของ
การจดัการศึกษา จ าเป็นตอ้งอาศยัการระดมพลงัการจดัการศึกษา การแกไ้ขปัญหา กระทรวงศึกษา        
ธิการซ่ึงมีอ านาจในการจดัการศึกษา ศาสนาและการวฒันธรรม จึงไดก้ าหนดนโยบายการปฏิรูป       
การศึกษาข้ึน โดยมุ่งเนน้ปฏิรูป 4 ดา้น คือ ปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา ปฏิรูปครูและบุคลากร 
ปฏิรูปหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และสุดทา้ยคือการปฏิรูประบบบริหารและระบบ
การจดัการศึกษา 
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แนวคิดในการด าเนินงานโครงการปฏิ รูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน           
เพื่อพฒันาคนให้สอดคล้องกับการพฒันาประเทศนั้น ควรส่งเสริมบุคลากรให้ท างานเต็มตาม             
ศกัยภาพ ครูก็มีส่วนส าคญัในการช่วยสร้างเด็กใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามนโยบายท่ีวางไว ้

การจัดการเรียนการสอน ทางโรงเ รียน มุ่ง เน้นการจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร                 
และจุดมุ่งหมายสูงสุดของแนวการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งเนน้ให้ประชาชน
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข              
โดยจดักระบวนการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังใหเ้ยาวชนมีลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมาย 

จดัประสบการณ์เตรียมความพร้อม จดัท าหลกัสูตรทุกระดบัชั้น ให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน        
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสอนจะเน้นเป็นพิเศษในด้านพื้นฐาน           
ดา้นภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานของทกัษะในระดบัท่ีสูงข้ึน การจดั   
การศึกษาไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นท่ี 1 – 3) 

ขอ้ควรพิจารณาในเร่ืองหลกัสูตร จากการอภิปรายกลุ่มต่าง ๆ มีขอ้คิดเห็นส าคญั ควรมี        
การประเมินการใช้หลักสูตรในทุกระดับ การน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน             
ท่ีชัดเจน มีการบูรณาการหลักสูตรท้องถ่ินกับการสอนตามหลักสูตรทุกระดับ โดยวิเคราะห์               
จุดท่ีส าคญั ประกอบด้วยการวดัผลทั้งก่อนและหลังเรียน และแหล่งเรียนท่ีครอบคลุมความรู้             
การปฏิบติัและเจตคติ รวมทั้งพิจารณาการใช้แหล่งวิทยาการและส่ือท่ีเหมาะสม สอดคล้องกัน       
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
6.  ลกัษณะของชุมชน 
จากการส ารวจชุมชนและอภิปรายกลุ่ม พบว่าชุมชนอยู่ในภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขา 

สภาพอากาศดี อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 23 องศาเซลเซียส มีประชากรประมาณ 8,500 คน 
เป็นชายและหญิงจ านวนใกลเ้คียงกนั คนส่วนใหญ่สุขภาพแข็งแรง สภาพเศรษฐกิจของประชาชน 
มีรายไดป้านกลางจากอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ กระเทียม ขา้วโพด ล าไย ถัว่เหลือง พริก ถัว่ลิสง 
ข้าว ฯลฯ เป็นอาชีพหลักของทุกครัวเรือน และมีการรับจ้างบ้างเป็นบางส่วน การส่ือสาร                      
มีทั้ งโทรศัพท์ส่วนตัวและโทรศพัท์สาธารณะ มีผูใ้หญ่บ้านและ อบต.เป็นผูป้ระสานงานของ         
หน่วยต่าง ๆ ความเป็นอยูค่่อนขา้งสงบเรียบร้อย โดยมีผูน้ าหมู่บา้นและผูน้ าต าบลปกครองดูแลใน
ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยดี ร่วมงาน        
วฒันธรรม ประเพณีท่ีสืบทอดมายาวนาน มีความเช่ือการนบัถือในเร่ืองผี ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย       
พื้นราบและมีชาวเขาอยู่ส่วนน้อยท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ความเช่ือดังกล่าว เช่น การเล้ียงผีปู่ ย่า           
การเล้ียงผเีส้ือบา้น การบูชาทา้วทั้งส่ี ประเพณีท่ีส าคญั เช่น ประเพณีทานขา้วใหม่ การสืบชะตาบา้น 
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ประเพณีเดือนสิบสองยี่เป็ง ประเพณีทานสลาก ป๋ีใหม่เมือง ปอยนอ้ย ปอยหลวง เป็นตน้ มีบุคคลท่ี
นบัถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น พอ่เล้ียงหมอยา มคัทายกพอ่หนานปรีชา ช่างจกัสาน ช่างประดิษฐ์
ดอกไม้ไฟ ช่างก่อสร้าง ช่างฟ้อน ช่างซอ ศิลปินประจ าหมู่บา้น วงดนตรีพื้นเมือง ถือได้ว่าเป็น       
ชุมชนท่ีดีมีความเป็นปึกแผ่น ชุมชนให้ความร่วมมือโดยการร่วมกิจกรรมทุกชนิดกบัโรงเรียน         
ให้ความสนใจติดตามข่าวสารการท างาน ตลอดจนปัญหาความก้าวหน้าของลูกหลาน นิยมส่ง       
บุตรหลานใหม้าเรียนท่ีโรงเรียน และติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอดเวลา โดยการซกัถามใน
ท่ีประชุมและในช่วงเวลาอ่ืน ๆ สนับสนุนด้านงบประมาณตามก าลังความสามารถเสมอ              
ความสัมพนัธ์ของโรงเรียนกบัชุมชนในทุกระดบัเป็นไปดว้ยดีเสมอมา เห็นความส าคญัซ่ึงกนัและ
กนั ส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นเวลาและการร่วมคิดร่วมท า มกัไวว้างใจ “แล้วแต่ครู” 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปรายกลุ่ม จะเห็นไดว้า่โรงเรียนมีโอกาสท่ีดีในการพฒันางานใน
วงรอบต่อไป แต่ควรก าหนดกลยทุธ์ท่ีจะน าชุมชนเขา้มามีส่วนในการก ากบั ติดตาม ร่วมคิด ร่วมท า
ให้ใกล้ชิดเพิ่มข้ึนเพื่อให้เขา้ใจระบบการศึกษาในแนวปฏิรูป และจะได้ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า                
อยา่งจริงจงั ในวงรอบต่อไปในลกัษณะดูแลพฒันางานอยา่งเป็นเจา้ของร่วมกนั 

 
7.  บรรยากาศในองค์กร ก่อนด าเนินการโครงการ 
จากการสังเกตและการสนทนากบักลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง นกัเรียนและ

คณะครู ผูบ้ริหารท าใหท้ราบวา่บรรยากาศในองคก์รดา้นต่าง ๆ เป็นดงัน้ี 
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน 

ก่อนท่ีโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารจะเข้าร่วมโครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ ได้ด าเนินการ                     
ให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพอยู่ก่อนแล้ว ครู บุคลากรทุกคนมีส่วนท างานรับผิดชอบงาน        
ตามโครงสร้างของโรงเรียน โดยได้ด าเนินการร่วมกันเป็นเวลานานนับปี จนเกิดการท างาน         
นอกเวลาให้กบัโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง นับแต่ปี 2545 จนสามารถเขา้รับการประเมินภายนอก        
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2546 โรงเรียน                    
บา้นเป้าวิทยาคาร มีครูและผูบ้ริหารรวม 18 คน มีการร่วมมือกนัด าเนินงานงานปฏิรูปการศึกษา
อยา่งดี พร้อมท่ีจะศึกษาร่วมมือกนั เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาและพฒันางานของโรงเรียนกบัทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา จุดแขง็ของโรงเรียน คือการท่ีชุมชนให้ความร่วมมือกนัจดัการศึกษา 
และความสัมพันธ์ ท่ี ดี ต่าง  ๆ ร่วมกับชุมชน แม้ว่าจะมีสภาพเศรษฐกิจในระดับยากจน                              
แต่ก็สนบัสนุนเต็มท่ีตามก าลงั ตลอดจนคณะครูท่ีตั้งใจท างานให้กบัโรงเรียนอย่างเต็มท่ี รวมทั้ง  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท าให้ทุกฝ่ายกระตือรือร้นต่อการจดัการศึกษา         
โรงเรียนมีความสะอาดและปลอดจากยาเสพติด สภาพโรงเรียนร่มร่ืนสะอาด จุดท่ีหลายฝ่ายแสดง
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ความคิดเห็นสมควรพฒันา ได้แก่ การพฒันาตนเองของครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่าง                               
มีการสนับสนุนโรงเรียนในด้านทรัพยากรเสริม การบริหารจดัการและความร่วมมืออย่างเต็มท่ี           
ในการร่วมกนัจดัการศึกษา เพื่อส่งเสริมนกัเรียนทุกดา้น โรงเรียนมีผลงานท่ีเป็นความภูมิใจของครู 
คือ ครูทุกคนไดรั้บยกย่องให้เป็นครูตน้แบบในปี 2546 มีอาจารย ์3 จ านวน  1 ท่าน ครูส าเร็จ              
การศึกษาระดบัปริญญาโทแลว้ 2 ท่านและก าลงศึกษาต่ออีก 2 ท่าน โรงเรียนไดรั้บโล่ห์สืบสาน
วฒันธรรมและเป็นโรงเรียนแกนน าในการสอนเกษตรทฤษฎีใหม่ระดบัอ าเภอ  

ในส่วนของนักเรียน ได้แก่ รางวลัท าขนมไทย รางวลัคณิตศาสตร์เหรียญทอง รางวลั       
ค  าขวญัยาเสพติด รางวลัภาษาไทย จากการสอบถามสังเกตและรวบรวมผลงานเชิงประจักษ ์                 
ไดข้อ้สรุปวา่โรงเรียนไดบ้ริหารจดัการต่าง ๆ ทางการศึกษาไปในแนวทางปฏิรูปแลว้ และก าลงัอยู่
ในช่วงปรับปรุงพฒันา มีความพร้อมความเตม็ใจท่ีจะสร้างความแขง็แกร่งในงานพฒันาทางวิชาการ
ยิง่ข้ึน 

 
ด้านกจิกรรมนักเรียน 
จากการสังเกต สนทนากบัผูเ้ก่ียวขอ้ง พบว่าโรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอน โดยใช ้        

ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นส่ือจัดบริเวณโดยรอบโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น                  
สวนสุขภาพ การเล้ียงปลา การเพาะเห็ด ต้นไม้พูดได้ ปลุกผกัสวนครัว ส่งเสริมการเรียนรู้                 
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น ฟ้อนเล็บ กลองสะบดัไชย ดนตรีพื้นเมือง โครงการศึกษาวิถีชีวิตและ          
ภู มิปัญญาท้องถ่ิน การสร้างวงดุริยางค์ ในชั้ นเรียนครูมีการเน้นการสอนแบบโครงงาน                     
การปฏิบติังานทดลองทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบติัการจาดห้องคอมพิวเตอร์ การท าแบบฝึกหัด          
ใบงาน การสอนแบบกลุ่มและยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ในดา้นจริยธรรม คุณธรรมไดเ้ชิญเจา้อาวาสวดั
บา้นเป้าวิทยาคารมาเป็นผูส้อนนกัเรียน มีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สภานกัเรียน โครงการ   
ลูกเสือเนตรนารี การรับผิดชอบงานสี โครงการอบรมบุคลากร กีฬาสี ประเพณีวฒันธรรมของ         
ทอ้งถ่ิน มีการกล่าวถึงกิจกรรมนกัเรียนจากฝ่ายต่าง ๆ ดงัน้ี 

“นักเรียนสนใจกระตือรือร้นมากขึน้ เมื่อพาไปเรียนนอกห้องเรียน” 
“ชอบเรียนคอมพวิเตอร์ ขออนุญาตกเ็ข้าใช้ได้” 
“ชอบทีไ่ด้วาดรูป” 
ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายและร่วมมือดี” 
“นักเรียนได้เรียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด สวนหย่อม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี 

เป็นต้น” 
“อยากร่วมแข่งกฬีามาก ๆ” 
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“นักเรียนชอบเรียนแบบทดลอง ประดิษฐ์ ท า Mind Map ท าเกษตร ลูกเสือ เนตรนารี” 
“ภูมิใจทีโ่รงเรียนมีคอมพวิเตอร์ใช้ ชอบมาก” 
“ใช้แหล่งเรียนรู้หลายแห่ง เช่น แม่เมาะ ถ า้ขุน … ไปวดัฟังเทศน์ฟังธรรม เป็นต้น” 
“เด็กกระวกีระวาดทีจ่ะไปเรียนรู้ข้างนอก” 
“นักเรียนเก่ง ขนมไทยกบักฬีา” 
“แหล่งทรัพยากรยงัไม่สมบูรณ์หนังสือยงัมีน้อย” 
“ครู นักเรียนให้ความส าคัญและการใช้แหล่งทรัพยากรดี” 
“ควรหาวธีิการ กจิกรรมทีน่่าสนใจการใช้แหล่งทรัพยากรให้มากขึน้” 
 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากพอสมควร ครู นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ        

ภายนอก เสริมกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งดี ควรไดว้ิเคราะห์ให้กิจกรรมท่ีจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนร่วมเป็นวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน นักเรียน             
พึงพอใจการจดักิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ  

 
ด้านผู้บริหาร 
ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ มีความสามารถในการบริหาร เป็นท่ียอมรับกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

สามารถดึงชุมชนเข้ามาร่วมในการจดัการศึกษา มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความรู้ด้านการบริหาร        
ส่งเสริมการบริหารจดัการของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ได้รับการเลือกเป็นผูแ้ทนครูในหลาย ๆ 
โอกาส 

จากการประชุม สัมภาษณ์ สนทนากบักลุ่มต่าง ๆ ทั้งครู นกัเรียน กรรมการสถานศึกษาและ
ผูป้กครอง มีค ากล่าวถึงผูบ้ริหารดงัน้ี 

“ผอ. เป็นคนดี มีมนุษยสัมพนัธ์” 
“ผอ. ไม่ถือตัว พูดคุยด้วยง่าย” 
“ผอ. มีคุณธรรม” 
“ผอ. บริหารแบบประชาธิปไตย ไม่บังคับ แต่ใช้วธีิสร้างความเข้าใจและ……….” 
“ผอ. ร่วมงานของนักเรียน ลงไปร่วมกจิกรรมกบันักเรียน” 
“ดีใจที ่ผอ. ให้มีคอมพวิเตอร์และช่วยสอนนักเรียน” 
ผอ. มีโอวาททีป่ระทบัใจ เช่น  ไม่มีใครท างานเป็นจากบ้าน” 
“โรงเรียนดีขึน้ ผอ.คนนีพ้ฒันางานได้ดี” 
“ผอ. มีความรู้ทาง IT ดี” 
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จากการอภิปรายกลุ่ม ท าให้ทราบวา่ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการโรงเรียน 
มีวิธีการพฒันางานดา้นต่าง ๆ มีแนวคิดในการปรับปรุงประเมินพฒันางาน โดยเฉพาะการปฏิรูป
การเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อผูเ้รียนโดยตรง 

 
ด้านครูผู้สอน 
โรงเรียนมีครูผูส้อน 18 คน มีการรวมศูนย์ มีโรงเรียนมาเรียนรวมท่ีน่ี คือ โรงเรียน               

บา้นกา้งหงส์ โรงเรียนบา้นแม่โจแ้ละโรงเรียนบา้นแม่เลิม ครูส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 85 
ไดรั้บการพฒันาคุณภาพทางวชิาการในดา้นต่าง ๆ มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้
ในการสอน บางส่วนมีการสอนแบบโครงงาน รายงาน แบบฝึกหัด ผงัมโนทศัน์ การให้ปฏิบติัจริง 
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัพฒันางานของโรงเรียน ไดรั้บการยกยอ่งเป็น
ครูแกนน า จ านวน 18 คน แสดงให้เห็นถึงการพฒันาตนเองด้านวิชาการอยู่เสมอ และโรงเรียน        
ส่งเสริมพฒันาอยา่งเป็นระบบ ในดา้นการจดัท าวจิยัยงัไม่มีผลปฏิบติัมากนกั 

จากการสัมภาษณ์นกัเรียนและครู ไดข้อ้มูลดงัน้ี 
“ครูจัดกิจกรรมสนุกสนาน นักเรียนสนใจอยากมาเรียน เช่น วาดรูป คอมพิวเตอร์                 

ออกศึกษานอกสถานที”่ 
“กิจกรรมที่นักเรียนชอบ คือกีฬา ศึกษานอกสถานที่ โครงงาน การทดลอง เกษตร             

งานประดิษฐ์ ลูกเสือ การท าผงัความคิด” 
“ส่ิงที่เ รียนเป็นประโยชน์กับชีวิต ท าอาหารไข่ยัดไส้ โครงงานท าขนม การเกษตร                

ปุ๋ยชีวภาพ” 
“ครูสอนดี มีคุณภาพ สอนให้ท าส่ิงต่าง ๆ เช่น แชมพู คอมพวิเตอร์” 
“คณะครูสอนดี มีความรู้ แต่งตัวดี น่าเคารพ อดทน แนะน าดี” 
“ครูเข้าสอนเสมอ ถ้าติดงานจะมีครูสอนแทน ครูมาโรงเรียนเช้า ดูแลนักเรียน ประชุม         

หลงัเลกิเรียน อดทน ตั้งใจสอน” 
“ครูมีความสามารถพิเศษ คือ สอนเก่ง ฟ้อนเล็บได้ ท างานใบตองได้ ดนตรี กีฬา มีครูที่มี

ความสามารถ” 
ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเพือ่นครูเอง ได้ให้ข้อมูลดังนี ้
“ครูควรได้พฒันางานวจัิย” 
“ครูควรได้วเิคราะห์ปัญหาด้านการเรียนการสอนอกี” 
“ควรได้วเิคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน” 
“เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียนโดยเร็ว เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนยงัต ่าอยู่” 
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“ภาระของครูมาก ท าให้การท างานในข้ันติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขอย่างจริงจัง ท าได้ไม่ดี 
“ครูให้ความร่วมมือในการท างานสูง” 
“ครูอยากพฒันาเร่ืองการเรียนการสอนให้ทันสมัย ใช้นวตักรรมทีแ่ปลกใหม่” 
“ครูควรได้พฒันาการวดัประเมินผลทีห่ลากหลาย” 
“ครูต้องการส่งเสริมท าให้งานโรงเรียน เป็นโรงเรียนปฏิรูปทีไ่ด้ผล 100%” 
 
จากขอ้มูลเบ้ืองตน้โรงเรียนควรมีการจดัประชุมสัมมนา ทบทวนงานท่ีสมควรปฏิบติั แกไ้ข

ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อให้ครู        
ได้เรียนรู้และพฒันาเทคนิควิธีการต่าง ๆ บนฐานความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อ          
การปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน 

 
ด้านผู้เรียน 
นกัเรียนโรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร ไดรั้บการอบรมพฒันาในโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

กิจกรรมหน้าเสาธง เกษตรพอเพียง สหกรณ์ การเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมสภานักเรียน ได้รับ              
การส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวทางยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ได้รับการส่งเสริมดนตรี กีฬาและศิลปะ         
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถจ าแนกข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลได้ รับผิดชอบงาน            
ท่ีครูสั่งให้ปฏิบติัไดดี้ ไดรั้บการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีโครงการ
เสริมการเรียนรู้มากมาย ซ่ึงเน้นการสร้างคุณภาพทั้ งความรู้ การปฏิบติัและเจตคติ มีความขยนั         
อดทน ท างานอย่างมีความสุข ภูมิใจตนเอง ปฏิบติังานเป็นกลุ่มได้ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต             
ไม่เก่ียวขอ้งยาเสพติด สุขภาพดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู เพื่อนและบุคคลทัว่ไป มีความสามารถ
ดา้นศิลปะ กีฬา การแสดงวฒันธรรมพื้นบา้น 

ในการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“นักเรียนบางส่วน อ่านและเขียนไม่เก่ง โดยเฉพาะภาษาไทย ควรเร่งแก้ไข” 
“ควรพฒันาด้านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เช่น การสังเกต ตั้งสมมติฐาน” 
“ควรมีวธีิปรับปรุงให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการเรียน และรับผดิชอบตนเองให้มากขึน้” 
“ควรแก้ไขด้านความร่วมมือในกจิกรรม และการสร้างความพร้อมให้นักเรียนให้มากขึน้” 
“ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้มากขึน้ เพราะได้ใช้ประโยชน์

มาก” 
“นักเรียนยังมีคุณลักษณะที่ควรแก้ไข เช่น กิริยามารยาท ความก้าวร้าวไม่สุภาพ                  

ไม่รับผดิชอบ ไม่ซ่ือสัตย์” 
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“นักเรียนช่วยเหลอืกนัดี ไม่ทะเลาะววิาทกนั” 
“นักเรียนรักโรงเรียน รักครู” 
“ผลการเรียนของนักเรียนยงัต้องปรับปรุงแก้ไข” 
“นักเรียนควรได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพราะขณะนี ้         

อยู่ในระดับก าลงัพฒันาเท่าน้ัน” 
 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นพื้นฐานท่ีดีของนักเรียน และเป้าหมาย เป้าประสงค์ของครูท่ีมี       

มุมมองต่าง ๆ ท่ีจะพฒันาผูเ้รียนเขา้สู่แนวปฏิรูป โดยมองสภาพความเป็นจริงและปัญหาค่อนขา้ง      
ชัดเจน ซ่ึงถ้าได้มีการสัมมนาร่วมคิด ร่วมด าเนินการเพื่อแก้ไข ปรับปรุงทั้งระบบ จะสามารถ          
ส่งเสริมพฒันาไดอ้ยา่งเป็นผล 

 
ด้านผู้ปกครอง 
ผูป้กครองส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ย โดยมีอาชีพเกษตรและรับจา้ง ส่วนใหญ่ขาดเวลาในการ  

ดูแลบุตรหลานอย่างทัว่ถึงในด้านการเรียนการสอน แต่มีศรัทธาต่อการท างานของครู ผูบ้ริหาร        
โดยแสดงออกถึงความรวมมือจากการเรียกประชุม และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
การพูดถึงการท างานของโรงเรียน ตลอดจนการส่งบุตรหลานมาเข้า เ รียนเป็นการแสดง             
ความไวว้างใจท่ีดี 

การสัมภาษณ์จากผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ ไดข้อ้มูลผูป้กครองดงัน้ี 
“ผู้ปกครองสนใจการมาเรียนของลูกหลาน ว่ามีผลอย่างไร แม้จะขาดความรู้” 
“พอใจทีค่รู ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อโรงเรียนดี มาท างานแต่เช้า ตั้งใจสอนให้การบ้านเด็ก ๆ” 
“ครูทีม่ี สอนดี สอนเก่ง มีคุณภาพ พานักเรียนไปเรียนข้างนอกบ่อย” 
“โรงเรียนพาเด็กไปวดั ไปเรียนรู้ทีว่ดัและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากชาวบ้านกม็ี” 
“โรงเรียนมีคอมพวิเตอร์ เด็กได้เรียน ลูกหลานชอบเรียนคอมพวิเตอร์กนั” 
“มีงานอะไร ผู้ปกครองก็ไปร่วมงานตามที่ร้องขอส่วนมาก เต็มใจช่วยงานของโรงเรียน           

ท าให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง” 
“ครูสอนดี นักเรียนส่วนใหญ่นิสัยดี มีน า้ใจช่วยงานทีบ้่าน” 
“เด็ก ๆ ชอบมาโรงเรียน เห็นว่าครูใจดีสอนเก่ง ขยนัสอน” 
“ผู้ปกครองบางคนต้องให้เด็กช่วยท างานบ้าง เด็กอาจขาดเรียน” 
“โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี” 
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จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ งการสนทนาจะเห็นว่าโรงเรียนมีชุมชนเป็นพื้นฐาน        
ความร่วมมือ ความเอาใจใส่ การสัมมนางานการศึกษาจะสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการ และ    
การสนับสนุนท่ีดีจากชุมชนและผู ้ปกครอง การพัฒนาแนวทางปฏิรูปท่ีอาศัยความร่วมมือ             
ซ่ึงกนัและกนั ในการจดัการศึกษา จะมีความเป็นไปไดสู้งโดยรวดเร็ว ถา้ไดมี้การขยายผลการปฏิบติั 
แนะน า ให้ข้อคิดและการด าเนินการร่วมกันอย่างจริงจงัในการพฒันางานการปฏิรูปการศึกษา          
ในวงรอบต่อไป 

 
ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ 
โรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร ไดมี้มุมมองในการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงจากธรรมนูญโรงเรียน 

แผนกลยทุธ์ของโรงเรียน อาจจะเห็นแนวทาง การส่งเสริมงานปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นวฒันธรรมใหม่ 
คือ 

1. ด้านการพฒันาส่ิงแวดล้อม ใหเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษาทางโรงเรียน มีแนวทางบริการท่ี
ส่งเสริมแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งภายในอาคารเรียน ไดแ้ก่ ห้องปฏิบติัการ ภายนอกอาคารเรียน 
การจดัแหล่งบริการต่าง ๆ และการใชแ้หล่งทรัพยากรภายนอก โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และนกัเรียน
ครูมีโอกาสร่วมใชค้่อนขา้งมาก 

2. ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีเหมาะสมต่อ                
การพฒันาผูเ้รียนหลากหลาย ทั้งโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย           
การรู้จกัคิดพึ่งพาตนเอง การสร้างองคค์วามรู้ การเรียนรู้จากกลุ่ม การเรียนรู้สุนทรียภาพ การพฒันา
ตนนบัวา่หลากหลาย 

3. ด้านการพฒันาครู บุคลากร โรงเรียนมีการพฒันาส่งเสริมครูเขา้รับการอบรมพฒันาใน
ดา้นต่าง ๆ ส่งเสริมให้พฒันางานวิจยัชั้นเรียน ประชุมท าความเขา้ใจ ติดตามนิเทศการสอน ส่งครู
เขา้ประกวดด้านผลงานวิชาการ การคน้ควา้หาความรู้ และการศึกษาต่อ อย่างไรก็ตาม ยงัไม่ได ้            
มีการสังเคราะห์ เพื่อร่วมกนัพฒันางานปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงบ่งบอกสภาพความตอ้งการร่วมกนั    
อย่างชัดเจน การพร้อมใจกันร่วมปฏิบัติ โดยใช้บุคลากรขอบโรงเรียนเป็นฐาน ตลอดจน                    
การวางระบบพฒันางานวจิยั เชิงพฒันา ซ่ึงติดตามกมาปฏิบติัและรู้ผลการปฏิบติั เพื่อปรับปรุงแกไ้ข
ในแนวปฏิรูปการเรียนรู้ จากการร่วมคิดร่วมท าของทุกฝ่าย โดยมีนกัวชิาการของทอ้งถ่ินร่วมงาน 
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ข้อค้นพบ โรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร เป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. เรียบร้อยแลว้ โดยไดรั้บผลการประเมินท่ีค่อนขา้งดี โดยเฉพาะดา้นครูผูส้อน ขอ้คน้พบ
จากการอภิปรายและผลการประเมินพบวา่ โรงเรียนยงัมีจุดควรพฒันาดา้นปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีส าคญั 
คือ 1) ครูยงัควรพฒันาดา้นการปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงสร้างผลสัมฤทธ์ิสู่ผูเ้รียนให้มากข้ึน 2) ครูควร
ไดรั้บการพฒันาในดา้นการวิจยั 3) ควรไดมี้การประเมินการเรียนรู้ผูเ้รียนในทุกดา้นตามสภาพจริง           
4) ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในงานปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกนั  
 

สรุป 
ประเด็นการพฒันาของครูและผู้บริหาร 
ท่ีประชุมสรุปประเด็นการพฒันา เร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน” และคณะครู

ก าหนดแนวทางการพฒันา โดยการทดลองใช้เทคนิคการสอนและศึกษาผลการจดัการเรียนรู้                
ทั้งโรงเรียน เร่ือง “โครงการวิจัยพัฒนา เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านเป้าวทิยาคาร อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่” 

ผูบ้ริหารและคณะครูเห็นชอบท่ีจะด าเนินโครงการดงักล่าวร่วมกนั โดยนดัหมายการเขียน
โครงร่างการวจิยัและศึกษาเอกสารงานวจิยั เพื่อน ามาปรึกษาหารือกนัต่อในการพบปะกนัคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 สรุปแนวความคิดในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อ าเภอแม่แตง 
จังหวดัเชียงใหม่ 
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สรุปประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

คณะครูและผูบ้ริหาร มีมติเห็นพอ้งตอ้งกนัในประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน
บ้านเป้าาวิทยาคาร ในการพฒันาผูเ้รียนว่าจะด าเนินการทั้ งโรงเรียนและจะจัดท าวิจัยภายใต ้         
หวัขอ้เดียวกนั คือ “การวจัิยช้ันเรียน เพือ่ปฏิรูปการเรียนรู้ กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ช้ันประถมศึกษา
ปีที่สอน” ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารมีแนวทางการก ากบัดูแลงานปฏิรูป โดยการจดัท าโครงการ           
ติดตามผลเร่ือง “โครงการวิจัยพัฒนาระบบนิเทศภายใน เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : 
กรณศึีกษาโรงเรียนบ้านเป้าวทิยาคาร อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่” 
 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
บริบทของมหาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีอายุการก่อตั้งยาวนานถึง 80 ปี มีฐานเดิมของการเป็น

วิทยาลัยครูมาก่อน ซ่ึงถือเป็นความช านาญและเป็นจุดแข็งท่ีควรแก่การภาคภูมิใจ แต่เน่ืองด้วย
สถานภาพของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันได้ถูกยกระดับข้ึนทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษา                    
ท่ีผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาออกไป ท าให้จุดเน้นและทรัพยากรการลงทุนต้องกระจายสู่               
สาขาต่าง ๆ จนท าให้งานผลิตครูมีข้อจ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะน้ีจะต้อง           
เตรียมการรองรับการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี งานท่ีได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง คืองานของ                     
ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

สภาพพื้นฐานของศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ ได้ด าเนินการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากท่ีเป็นศูนย์รวมเก่ียวกบัการผลิตครู        
อย่างเดียวมาเป็นการท างาน โดยแยกคณะดูแลงานสาขาการศึกษาและจากท่ีมีส านกัวิชาการดูแล         
มาเป็นคณะครุศาสตร์ ดูแลโดยประสานความร่วมมือกบัคณะต่าง ๆ ในการนิเทศนกัศึกษา ปัจจุบนั
การบริหารงานโปรแกรมวิชาสาขาการศึกษาอยู่ในลกัษณะกระจายให้หลาย ๆ คณะดูแล ท าให ้        
การพฒันางานครูขาดเอกภาพ คณะครุศาสตร์ใช้วิธีการจดัการนิเทศเยี่ยมเยียนประกอบการนิเทศ
แบบเดิม คือใชอ้าจารยจ์ากโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะต่าง ๆ ออกไปนิเทศร่วมกบัอาจารยนิ์เทศก์
ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

พื้นฐานความเขา้ใจของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัต่องานปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน
เครือข่าย อาจกล่าวได้ว่ามีคณาจารย์ครุศาสตร์กลุ่มหน่ึงท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิรูป            
การศึกษาอย่างใกล้ชิด คณาจารย์บางส่วนรับทราบและเร่ิมตระหนักในการปฏิรูปการเรียนรู้               
แต่ยงัขาดโอกาสในการร่วมกิจกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้หรือรับรู้ถึงการเคล่ือนไหว นิเทศ           
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ติดตามงาน ร่วมพฒันางานวิจยัหรือเป็นวิทยากรดา้นการปฏิรูปการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ยงัไม่ได้
จัดให้ศูนย์ศึกษาการพฒันาครูท างานคู่ขนานการบริหารงานวิชาการของคณะ และดูแลงาน        
ส่วนใหญ่ของงานท่ี เ ก่ียวข้องกับสถานศึกษาทั้ งด้านการพัฒนาครู พัฒนาโรงเรียน วิจัย                   
สร้างองคค์วามรู้ ร่วมมือกบังานโครงการระดบัชาติต่าง ๆ และพฒันานกัศึกษาครูอยา่งเป็นรูปธรรม
เพียงพอ อย่างไรก็ตามโดยประสบการณ์ วยัวุฒิ คุณวุฒิและภาระด้านงานสอนทั้งภาคปกติและ             
โครงการพิเศษท าให้อาจารย์มีเวลาไม่พอ ในการพฒันาผลงานด้านพฒันาครูและสถานศึกษา           
รวมทั้งโครงสร้างความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ท่ีขาดเอกภาพ จึงท าให้งานของคณาจารย ์          
ครุศาสตร์ไม่อยูใ่นฐานะท่ีชดัเจนเท่าท่ีควร 

สภาพการเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ทุกโปรแกรมได้อบรมให้ความรู้            
เพิ่มเติมแก่นกัศึกษา ใหมี้ความรู้เร่ืองการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม พรบ. การศึกษา 2542 เสมอมา ท าให้
นกัเรียนรับรู้การจดัการเรียนรู้แนวใหม่ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั รู้ขอ้มูลหลกัสูตรสถานศึกษา เขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีของครู ผูบ้ริหารในแนวใหม่ท่ีควรเป็น นกัศึกษาไดรั้บการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เร่ิมตั้งแต่ ปี 2, ปี 3 ก่อนฝึกจริงในปี 4 มีทกัษะปฏิบติัในห้องเรียน จากการเรียนในมหาวิทยาลยั           
ทั้ งการเขียนแผนการสอนแบบ Micro Teaching ได้รู้จักสถานศึกษาล่วงหน้า ระหว่าง                     
ฝึกประสบการณ์ทางมหาวิทยาลัยจดัให้ครูพี่เล้ียงจากโรงเรียนท าหน้าท่ีอาจารย์นิเทศก์ร่วมกับ
อาจารยนิ์เทศก์ของมหาวิทยาลยั ทั้งในระดบัโปรแกรมวิชาและการนิเทศเยี่ยมเยียน นอกจากน้ี             
ยงัมีการเข้ามาสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ ท าให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กันและ             
ได้แนวทางในการป รับป รุง  แก้ไข ปัญหาและ รับข้อ เสนอแนะต่ า ง  ๆ  จ าก ท่ีประ ชุม                            
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีการประชุมสัมมนาเพื่อสะท้อนความคิดจากประสบการณ์                    
ท่ีหน่วยฝึกประสบการณ์ใหโ้ปรแกรมวชิาไดท้ราบและไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มเพื่อน ตลอดจน
ไดป้ระเมินตนเองก่อนส าเร็จการศึกษา 

 
เป้าหมายทีต้่องการมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนเครือข่าย 
1. ปัจจัยของการมีส่วนร่วม 

ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีส าคัญมี 3 ประการ                   
คือเป้าหมายร่วมกนัขององคก์ร บริบทขององคก์รและระบบบริหารจดัการในองคก์ร 

เป้าหมายร่วมกนัขององค์กร 
เป้าหมายร่วมกันขององค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความประสงค์ให้นักศึกษา               

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรับประสบการณ์ตรงในสถานศึกษา “แนวทางส าคัญคือโรงเรียน
เป็นตัวอย่างที่ดีให้ประสบการณ์ที่ดีต่อนักศึกษาได้ทุกด้าน สามารถดูแลให้ค าแนะน าเหมือนเป็นครู
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อาจารย์โดยตรง แม้นักศึกษาที่โรงเรียนรับไปอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับโรงเรียน แต่หากโรงเรียน
เข้าใจ ในความส าคัญของการร่วมมือกันจะช่วยให้ได้บัณฑิตครูที่สามารถเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ           
หน่วยงานผู้ใช้ครูในอนาคต” และ “สถานศึกษาส่วนใหญ่มักคาดว่าจะได้นักศึกษา ซ่ึงมีความรู้         
ภาคทฤษฎีที่ทันสมัยจากสถาบัน ซ่ึงพร้อมจะน าวิธีการใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านการสอนไป                  
เป็นผู้น าในโรงเรียน รวมทั้ งได้บุคลากรช่วยปฏิบัติงานเพิ่ม กรณีที่ได้นักศึกษาดีและเก่ง                   
มีความรับผิดชอบสูง สถานศึกษามักพึงพอใจ แต่ถ้าได้นักศึกษาไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เช่น           
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มักท าให้โรงเรียนไม่อยากรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ต่อไปอกี” 
 

บริบทขององค์กรด้านการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
บริบทขององค์กร ปัจจุบนัส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งทบทวน คือระบบการนิเทศท่ีตอ้ง

สร้างความเขา้ใจทั้งภายในและภายนอกให้ชดัเจน รวมทั้งแกไ้ขขอ้จ ากดัการบริหารจดัการทั้งหมด
ให้เขม้แข็ง การด าเนินการเตรียมนกัศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ตอ้งให้สามารถออกไปร่วมงาน
ปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนได้ในทุกด้าน สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพดังค ากล่าวของ
อาจารย์พี่เล้ียงกลุ่มหน่ึงท่ีว่า “ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            
ยังไม่เอือ้สัมพันธ์กัน และรวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ ยังเป็นข้อจ ากัด          
ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน” จากบริบทเช่นน้ีท าให้งานผลิต
และพฒันาครูไม่ไดรั้บประโยชน์จากหน่วยงานดงักล่าวเท่าท่ีควร 

 
ระบบบริหารจัดการในองค์กร 
ระบบบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์และงานบริหารศูนย์ศึกษาการพฒันาครู           

ตลอดจนงานบริหารโปรแกรมวิชาสาขาการศึกษาปัจจุบนัไม่อยู่ในระบบโครงสร้างงานท่ีเป็น          
เน้ือเดียวกนั อาจกล่าวได้ว่าระบบบริหารของคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถเป็นท่ีพึ่งของโรงเรียน         
เครือข่ายได้อย่างจริงจัง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานปฏิรูปการศึกษาของท้องถ่ินกับ
มหาวิทยาลยั จึงอยูใ่นลกัษณะพึ่งพากนัในระดบักลุ่มบุคคลมากกวา่ในระบบขององคก์รต่อองคก์ร 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อาจารย์นิเทศก์ คณะครุศาสตร์ให้ข้อมูลว่า “พอหมดวาระคณะเก่า               
กห็มดงาน” “ทมีใหม่จะท างานสานต่อทีมเก่าหรือไม่” “ระบบอย่างนี้ท าให้อาจารย์ผู้สอนชอบสอน
มากกว่านิเทศ” 
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2. พืน้ฐานของบุคลากร 
พื้นฐานของบุคลากรประกอบดว้ยความคาดหวงั วิสัยทศัน์ ความรู้ ความเขา้ใจในงาน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คุณภาพของนกัศึกษาและอาจารย ์ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ระดบัลึก
ต่อไปน้ี 

ความคาดหวงั / วสัิยทัศน์ 
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ตรงท่ีดีทางวิชาชีพ

จากสถานศึกษามาก ดงัค าให้สัมภาษณ์ท่ีว่า “เลือกโรงเรียนจากข้อมูลเดิมของรุ่นพี่” ส่วนศูนยฝึ์ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น มีหลกัในการเลือกโรงเรียนโดยพิจารณาจากการมีระบบการบริหาร          
จดัการท่ีดี มีครูพี่เล้ียงท่ีมีคุณภาพและเขา้ใจระบบความร่วมมือกบัสถาบนั นอกจากนั้นท่ีตั้งของ          
โรงเรียนนบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัเช่นกนั โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการท างานล่วงเวลาหรือ         
มีปัญหาในการเรียนซ่อมเสริมระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตอ้งการไปโรงเรียนท่ีเดินทาง       
ไป – กลบัสะดวก ในขณะท่ีโปรแกรมวชิาต่าง ๆ ใชข้อ้มูลสะสมเก่ียวกบัโรงเรียนดา้นระบบบริหาร
จดัการและศกัยภาพในการดูแลนกัศึกษาประกอบการตดัสินใจเลือกโรงเรียน จึงสรุปไดว้่าแต่ละ
ฝ่ายต่างมีการน าขอ้มูลสะสมเดิมมาประกอบการพิจารณาจดัหน่วยฝึกประสบการณ์ เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวงัขา้งตน้ตลอดมา อยา่งไรก็ตามศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพตอ้งการกระจายนกัศึกษา
ไปท าการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในโรงเรียนในทอ้งถ่ินท่ีพร้อมท างานกบัมหาวทิยาลยั ในแนวทาง
โรงเรียนเครือข่ายปฏิรูปการเรียนรู้ แต่ไม่มีโอกาสเลือกมากนกัเป็นเพราะทางศูนยฝึ์กประสบการณ์
วิชาชีพช่วยกลัน่กรองความเหมาะสมให้ในดา้นจ านวน และการกระจายความช่วยเหลือสู่ทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนการส่งนกัศึกษากลบัไปฝึกสอนในภูมิล าเนาของนกัศึกษาเอง ในขณะท่ีโรงเรียนตอ้งการ
ศึกษาให้ตรงวิชาเอกท่ีก าลงัขาดอตัราก าลงัเป็นหลกั และตอ้งการนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสม        
ในการเป็นครู มีจิตวญิญาณท่ีดี ซ่ึงความคาดหวงัของทั้งสองฝ่ายอาจยงัไม่สอดรับกนัดีนกั 

 
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เกีย่วข้อง 
คณาจารยข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัและนกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการปฏิรูป

การเรียนรู้ตาม พรบ. การศึกษา 2542 จากการไดส้อนและไดเ้รียน แต่ผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงได้
สัมผสังานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันาครูต้นแบบ โรงเรียนตน้แบบ โครงการอบรมครู
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพฒันาครูไม่มีวุฒิ งานประกนัคุณภาพการศึกษา การบริหารโรงเรียน
แบบ SBM ในส่วนของมหาวิทยาลยั คืออาจารยก์ลุ่มหน่ึง ยงัไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์        
ให้นกัศึกษาไดเ้ต็มศกัยภาพโดยตรงนกั เพราะเป็นระบบการจดัผูส้อนแบบเนน้ภาคทฤษฎีมากกว่า
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ประสบการณ์ อาจารย์จึงมีศักยภาพท่ีแตกต่างกันในด้านความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง                 
ของการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยผูรู้้ไม่มีโอกาสสอน ผูส้อนไม่มีประสบการณ์ตรง  

 
คุณภาพของนักศึกษา 
นกัศึกษาไดรั้บการฝึกทกัษะในงานปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนจากมหาวิทยาลยับา้ง 

เช่น การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และจัดท าแผนการสอน              
ฝึกใชท้ฤษฎีการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดเ้รียนรู้ระบบการบริหารงานของโรงเรียนแบบ SBM 
การประเมินผูเ้รียนตามสภาพจิรงท่ีหลากหลาย การจดัการเรียนรวม การวดัผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 
การวิจยัชั้นเรียน อย่างไรก็ตามนักศึกษายงัตอ้งการไดรั้บทกัษะเติมเต็มจากทางโรงเรียนอีกมาก          
ดังค ากล่าวของผูบ้ริหารโรงเรียนเครือข่ายท่านหน่ึงท่ีว่า “นักศึกษาสมัยนี้ไม่อดทน ไม่รู้งาน”           
และค ากล่าวของผูบ้ริหารอีกท่านหน่ึงท่ีวา่ “ถ้านักศึกษาขาดความรับผดิชอบโรงเรียนกข็อคืน” 

 
คุณภาพของอาจารย์ 
คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีประสบการณ์ตรงและยาวนานด้านการสอนโดยตรง           

มีโอกาสร่วมพฒันางานกบัทอ้งถ่ิน มีประสบการณ์ มีความตั้งใจพฒันาอาชีพของตนค่อนขา้งสูง     
นกัศึกษามีความต่ืนตวั กระตือรือร้นต่อการมีโอกาสเป็นครูอาชีพ ส่วนใหญ่ตั้งใจศึกษาการประกอบ
วชิาชีพพร้อมกบัการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

 
ข้อจ ากัด คือการพฒันากา้วไปไดไ้ม่ไกล เพราะปัญหาดา้นโครงสร้างบริหารจดัการ 

การแบ่งสายงานความรับผิดชอบทั้งในส่วนมหาวิทยาลยัและคณะครุศาสตร์ ท่ีท าให้งานปฏิรูปการ
เรียนรู้ยงัไม่ร้อยรัดเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีพลงัเพียงพอ ดงัค าให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนเครือข่าย
ท่านหน่ึงท่ีกล่าววา่ “โรงเรียนได้นักศึกษาไม่ตรงกบัทีข่อ” “โรงเรียนขอมาหลายหนแล้วไม่ได้สักที” 

 
คุณภาพของโรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนเครือข่ายปัจจุบนัส่วนหน่ึงประสบปัญหาหลายด้าน เช่น การลาออกจาก         

งานก่อนเกษียณอายุราชการ ท าให้ครูไม่ครบชั้น ขาดครูบางกลุ่มสาระ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน           
ต  ่ากว่าเกณฑ์ ครูตอ้งท างานอ่ืนมากกว่างานสอน ครูขาดทกัษะความช านาญในการสอนบางกลุ่ม
สาระ จึงไม่สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตน้แบบหรือครูไม่สามารถท าหน้าท่ีผูนิ้เทศนักศึกษา          
ได้ผลดีพอ นักศึกษาส่วนหน่ึงต้องปฏิบติัหน้าท่ีแทนครูท่ีขาดแคลนจนเกินก าลัง โรงเรียนกับ
มหาวิทยาลัยขาดการติดต่อส่ือสารท่ีดีพอจนเกิดกรณีต้องเรียกตัวนักศึกษากลับ เป็นต้น                      
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อย่างไรก็ตามอาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานศึกษา                
ท่ีฝึกประสบการณ์วชิาชีพตรงกนัอยูใ่นระดบัมากกวา่ “สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้งานในหน้าที่ครู 
เรียนรู้เกี่ยวกับผู้เรียน เรียนรู้งานบริหารจัดการ เรียนรู้งานปฏิรูปการเรียนรู้และเรียนรู้งานชุมชน
สัมพนัธ์” โรงเรียนจึงยงัคงถือไดว้า่เป็นหอ้งปฏิบติัการท่ีส าคญัของงานผลิตครูอยูใ่นปัจจุบนั 

 
ด้านผู้บริหาร ส่วนใหญ่อาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเห็นว่า                

ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยพาโรงเรียนเป็นเครือข่าย
กับสถาบันการศึกษา ดังค ากล่าวของบุคลากรครูและผูป้กครองท่ีสอดคล้องกันว่า “ผู้บริหาร                
มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ ความสามารถ มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ก้าวทัน IT เปิดโอกาส      
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” ส่วนความสามารถในการบริหารจดัการเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส่วนใหญ่เห็นว่าการจดัแผนงานปฏิรูปและผูบ้ริหารมีระบบก ากับติดตามงานชัดเจน โรงเรียน        
เครือข่ายส่วนหน่ึงมีเกียรติภูมิของโรงเรียนท่ีปรากฏดา้นการพฒันาให้นกัเรียนดี เก่งและมีความสุข 
ผูบ้ริหารไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นมืออาชีพและครูเคล่ือนไหวทนัการปฏิรูปการเรียนรู้ 

 
ด้านครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่าย จากขอ้มูลการวิจยัพบว่าครูผูส้อนมีการวิเคราะห์

หลกัสูตร พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เขียนแผนการสอน มีการใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายและ        
จดัการสอนแบบบูรณาการมากท่ีสุด ส่วนการท า ส่วนการท าประกันคุณภาพการประเมินผล             
โดยยึดสภาพจริง การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบติัท าได้ในระดับมาก โดยครูผลิตและใช้ส่ือ               
ท่ีทนัสมยั ตลอดจนท าวจิยัชั้นเรียนบา้งบางส่วน 

 
ส่วนด้านผู้เรียน นักเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์กับส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีการสร้าง                 

องคค์วามรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง นกัเรียนไดป้ระยุกตใ์ชค้วามรู้อยูใ่นระดบัมาก และนกัเรียนไดใ้ช้
ทกัษะกระบวนการในการเรียนรู้ไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้มากท่ีสุด 

 
3. วฒันธรรมการท างาน 
ในส่วนคณะครุศาสตร์ วฒันธรรมการท างานของบุคลากรศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพและ

ศูนย์ศึกษาการพฒันาครูเป็นงานประจ าท่ีบริหารในลักษณะตั้ งรับ การปรับเปล่ียนโครงสร้าง            
การบริหารทุกคร้ังท่ีเปล่ียนผูบ้ริหาร ท าให้งานพฒันาท่ีด าเนินอยู่ชะงกัไม่ต่อเน่ือง ไม่สามารถ
พัฒนาจนเป็นความแข็งแกร่งได้ จึงย ังคงไม่สามารถเป็นท่ีพึ่ งของท้องถ่ินได้อย่างจริงจัง                 
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ดงัค าให้สัมภาษณ์ของอาจารยนิ์เทศก์กลุ่มหน่ึงท่ีว่า “หมดคนก็หมดงานแล้ว” “เมื่อทีมใหม่มาก็
เปลีย่นแนวทางปรับไม่ค่อยทนั” 
 

4. วธีิการปฏิรูปการเรียนรู้ 
คณะครุศาสตร์ จ าเป็นตอ้งเรียนรู้และพฒันาคณาจารยค์ณะครุศาสตร์บนฐานจุดแข็ง

เดิมท่ีมีอยู่ คือทกัษะการท างานร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบนิเทศสอน        
รายวิชาพฤติกรรมการสอนและทดลองสอน คณะท างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ         
ท่ีส าคัญท่ี สุด  คือกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาค รูจ า เ ป็นต้อง เข้าใจและ เป็น ตัวหลัก                        
ในการมีส่วนร่วมงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดบัทอ้งถ่ิน และเช่ือมโยงงานดงักล่าวกบังานผลิตบณัฑิต
ครูอยา่งต่อเน่ืองผา่นการอบรม การวิจยั การพฒันา การสาธิต การร่วมคิดร่วมท าแบบกลัยาณมิตร     
ต่อกนัเป็นเครือข่ายและมีวจิยัร่วมกนัในการพฒันานกัศึกษาครู 
 

5. การสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ 
จากบริบทขององค์กรดงักล่าว ไดมี้การร่วมกนัพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็นการศึกษาได ้       

3 ประเด็นดงัน้ี 
1. สร้างความตระหนกัแก่บุคลากรให้เห็นประโยชน์ในการมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาจุดอ่อน

ในเชิงเก้ือกูลกนั ให้กลายเป็นความเขม้แข็งและผลกัดนัให้การพฒันาเป็นพนัธกิจหน่ึงขององค์กร   
อยา่งสอดรับกนั 

2. สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดบัรากหญา้ระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมตรวจสอบและพฒันาให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน 

3. พฒันาแผน ส่ือ นวตักรรม การวดัผล วิธีการในแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้และมีระบบ
ติดตามผล 
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จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ได้ข้อสรุปว่าประเด็น           
ในการวิจยัคร้ังน้ี ควรเป็นไปเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้วงจร PDCA เป็นแนววิธีวิจัย              
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงถือว่าเป็นความตอ้งการและความจ าเป็นเร่งด่วนของโรงเรียน           
ในขณะน้ี 
2. กระบวนการมีส่วนร่วมการใช้วงจร PDCA  ในการปฏิรูปการเรียนรู้บทบาทหน้าที่และ                

การติดตามประเมินผลการพฒันา 
จากการสนทนากลุ่มเป้าหมายร่วมกนัระหว่างนกัวิจยัภายนอก ครูนกัวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ก่อให้เกิดแนวทางการด าเนินการในการวางระบบกระบวนการมีส่วนร่วมและการใช้วงจร PDCA 
ในการปฏิบติังานร่วมกนัดงัน้ี 
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แผนผงัการด าเนินการ 

 
Figure 1 
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จากแผนผงัการด าเนินการขา้งตน้ เก่ียวกบักระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้วงจร PDCA 
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ บทบาทหน้าท่ีและการติดตามประเมินผลการพฒันา ไดมี้การจดัประชุม
ระดมความคิดท่ีโรงเรียนบา้นแม่สาในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2547 และโรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร   
ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2547 ไดข้อ้สรุปในการด าเนินการเป็นรายละเอียดร่วมกนัดงัน้ี 

1. ด้านบทบาทนักวิจัย นกัวิจยัประกอบดว้ย นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
และครูนกัวจิยัจากโรงเรียนทั้งสองแห่งท่ีร่วมโครงการ 

1.1 บทบาทนักวจัิยจากมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
หัวหน้าทีมวิจัย  มีหน้า ท่ีประสานการจัดการบริหารโครงการ โดยยึดแนว

กระบวนการ PDCA และให้มีการประชุมพิจารณาและปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมในการออกแบบ
การด าเนินการตามโครงการทั้งระบบ โดยคณะนักวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนได้เสียต่อการจดั
การศึกษา โดยก าหนดหน้าท่ี ก าหนดแผนการปฎิบติังาน พฒันาเคร่ืองมือในการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลโครงการ ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล เขียนรายงานและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วจิยั  

ผูร่้วมวิจยั ร่วมพิจารณาและก าหนดแผนปฏิบติังาน ก าหนดผูรั้บผิดชอบพฒันา
เคร่ืองมือร่วมออกแบบกระบวนการท างานทั้งระบบ ร่วมนิเทศติดตามด าเนินการตามวนัเวลาและ
กระบวนการท่ีก าหนด วิเคราะห์ขอ้มูล เขียนรายงานการวิจยัและร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวจิยัตามโครงการ 
 

1.2 บทบาทหน้าทีข่องบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผูป้กครอง ตวัแทน

ชุมชน อาจารยนิ์เทศจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับางส่วน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูบางส่วน เป็นผูใ้หข้อ้มูล ร่วมวิเคราะห์ อภิปราย วิพากษ ์ก าหนดจุดพฒันาให้ความมีส่วน
ร่วมและเห็นชอบในการติดตาม ประเมินผลของโครงการ เห็นชอบในเคร่ืองมือนวตักรรมท่ีครูใช ้
ร่วมกันด าเนินการและปฏิบติัการตามแผนและช่วงเวลา เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้วงจร 
PDCA 

ครูผูน้ าการปฏิรูปเป็นครูในโรงเรียนทั้งสองแห่ง ซ่ึงคณะครูยอมรับในผลงาน
ความสามารถเชิงวิชาการท่ีจะเป็นตวักลางเช่ือมความรู้พื้นฐานให้คณะครู เป็นตวัเช่ือมกลาง เช่น 
การบริหารจัดการระหว่างคณะครู ผูบ้ริหารและนักวิจัย ครูผูน้ าแต่ละแห่งเกิดจากคณะครูใน
โรงเรียนซ่ึงมีทั้ งผู ้บริหารเลือกเป็นผู ้น าและผู ้ประสานงานฝ่ายโรงเรียน เป็นผู ้ท่ีได้ยอมรับ
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานเป็นอยา่งสูง 
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ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นผูท่ี้เห็นความส าคญัในการพฒันางานโรงเรียน ทั้งโรงเรียน   

สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ไดแ้สดงความพร้อมสนบัสนุนในการพฒันาโครงการท่ีน าผลสู่การพิจารณา
นักเรียน โดยตั้ งความหวงัเร่ิมต้นจากการพฒันาครูทุกคน โดยใช้กระบวนการวิจัย ได้ศึกษา             
ท  าความเข้าใจโครงการร่วมกับนักวิจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้ ง               
การตอบตกลงเขา้ร่วมโครงการกับมหาวิทยาลยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีบทบาทและมีส่วนร่วม         
รวมทั้งการเป็นผูน้ าโครงการท่ีส าคญั โดยเป็นผูส้นบัสนุนการประสานโครงการกบัครูผูน้ าปฏิรูป 
การบริหารและติดตามความก้าวหน้าและร่วมประเมินงานกับผู ้เก่ียวข้อง ผูมี้ส่วนได้เสียกับ              
การจดัการศึกษาทุกระดบั 

ในการด าเนินการของโครงการ ได้จัดให้มีการร่วมมือกันของทั้ งสองฝ่าย           
บนพื้นฐานการยอมรับและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน มีการติดต่อส่ือสารกันทั้งโดยทางการและ           
เป็นส่วนตัว ส่วนใหญ่คณะนักวิจยัจะใช้วิธีการไปเยี่ยมเยียนเป็นระยะท่ีโรงเรียน โดยจะเน้น         
ความเก่ียวขอ้งตามโครงการ คือการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนเท่านั้น โดยให้เกิด
ผลดีต่อโครงการและไม่กา้วก่ายแทรกแซงพนัธกิจนอกเหนืองานวจิยัระหวา่งกนั 

 
2. ด้านเคร่ืองมือในการวจัิย 

2.1 เคร่ืองมือการวิจัย พัฒนาโดยครูนักวิจัย เป็นเคร่ืองมือนวตักรรม วิธีการ                 
ท่ีครูนักวิจัยก าหนดใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย แผนการสอน แบบทดสอบ             
pre-test, post-test ส่ือนวตักรรม กิจกรรม แบบฝึก งานการบา้นตามความเหมาะสมของวิชาและ    
เน้ือหาท่ีก าหนดใชท้ดลองในช่วงเวลา 8 – 10 สัปดาห์ ระหวา่งธนัวาคม 2547 – กุมภาพนัธ์ 2548 

2.2 เคร่ืองมือการวิจัยพัฒนาโดยนักวิจัย  โดยบุคลากรสถานศึกษาไดร่้วมพิจารณา          
ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

2.2.1 แบบสัมภาษณ์ระดบัลึก ก่อนเร่ิมโครงการกบักลุ่มเป้าหมาย (Focus Group 
Discussion) เพื่อศึกษาขอ้มูลสภาพพื้นฐานของสถานศึกษาทั้งสองแห่ง ระหวา่งวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2547 ณ โรงเรียนบา้นแม่สา  และระหว่างวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2547 ณ โรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร 
เพื่อก าหนดเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาทั้งสองแห่ง 

2.2.2 แบบสัมภาษณ์ระดับลึก ระหว่างการด า เ นินการกับกลุ่ม เป้าหมาย                 
เพื่อติดตามกระบวนการท างาน ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอ เพื่อหาวิธีปรับปรุง พฒันางานร่วมกนั      
ในช่วงระหวา่ง 20 มกราคม – 10 กุมภาพนัธ์ 2548 
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2.2.3 แบบประเมินโครงการวิจัย เป็นการประเมินพฤติกรรมของผูเ้ก่ียวข้อง       
ทุกฝ่ายหลงัการวจิยั เพื่อศึกษาปัจจยั กระบวนการ ผลผลิต ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการด าเนินการ
คร้ังต่่อไป ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 5 – 1 5 มีนาคม 2548 

2.2.4 ตวัผูว้จิยัและคณะ เป็นผูส้ังเกตอยา่งมีส่วนร่วมตลอดโครงการ 
 

3. ด้านช่วงเวลา 
ก าหนดเวลาในการปฏิบติัการตามโครงการ ไดร่้วมกนัจดัท าในรูปแบบแผนปฏิบติัการ

ดงัน้ี 
ระยะที่ 1 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2547 ศึกษาบริบทของโรงเรียนทั้งสอง

แห่งและมหาวทิยาลยั โดยจดัเวทีเสวนาและจดักิจกรรมสัมภาษณ์ระดบัลึก ตลอดจนการจดัสนทนา
กลุ่ม 

เดือนตุลาคม 2547 สัมมนาเชิงปฏิบติัการ ผลการศึกษาบริบทของโรงเรียน ก าหนด
โครงการวจิยัของสถานศึกษา วางแผนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา คณะครูนกัวิจยั ครูผูน้ าปฏิรูป 
ผูบ้ริหารและนกัวจิยัภายนอก 

ระยะที่ 2 ระหวา่งเดือนตุลาคม -  พฤศจิกายน 2547 สัมมนาเชิงปฏิบติัการด าเนินการ
เสนอโครงการวิจยัของคณะครูแต่ละคนในโครงการวิจยัปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้วงจร PDCA        
โดยวิพากษ์ให้ขอ้เสนอแนะ โครงการแนวทางการพฒันาส่ือ เคร่ืองมือ เพื่อการวิจยัชั้นเรียนของ         
ครูนกัวิจยัก่อนเร่ิมปฏิบติังาน ก าหนดแผนปฏิบติัการร่วมกนัจนเสร็จส้ินโครงการของสถานศึกษา
และนกัวจิยัภายนอก 

ระยะที ่3 ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2547 – กุมภาพนัธ์ 2548 การติดตาม สังเกตการปฏิบติั
ทดลองใช้ส่ือนวัตกรรมการศึกษาของครูนักวิจัย เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้วงจร PDCA              
โดยนกัวจิยัติดตามเยีย่มเยยีนคณะครูทั้งสองโรงเรียนตามปฏิทินปฏิบติั การติดตามจากผูบ้ริหารและ
ครูผูน้ าปฏิรูป รวมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะและแก้ไขปัญหา อุปสรรคระหว่างปฏิบติัทดลองของ
โครงการ 

ระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2548 ประชุมสัมมนาปฏิบติัการและ          
ใชเ้คร่ืองมือประเมินผลการด าเนินงานกบัสถานศึกษาทั้งสองแห่ง 

ระยะที่ 5 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2548 จดัเสวนาประชุมเชิงปฏิบติัการ 
สรุปผลการทดลอง น าเสนอผลการวิจยัและวิพากษ์ จดัพิมพร์ายงานวิจยั เผยแพร่ประกาศเกียรติ
คุณครูนกัวจิยัและสถานศึกษา 
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4. ด้านวธีิการ 
การวจิยัไดเ้ทคนิควธีิการผสมผสานหลากหลาย ตลอดช่วงเวลาของการด าเนินการตาม

โครงการ ดงัน้ี 
4.1 จัดเวทีประชาคม  เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ               

การให้ความรู้พื้นฐาน ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จ านวน 4 คร้ัง ในโรงเรียนบา้นแม่สา          
2 คร้ัง โรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร 2 คร้ัง 

4.2 จัดประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการก าหนดงานและสรุปงาน              
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4 คร้ัง ในโรงเรียนบา้นแม่สา 2 คร้ัง โรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร 2 คร้ัง 

4.3 จัดการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษาบริบทพื้นฐานขององค์กร             
2 คร้ัง ในโรงเรียนบา้นแม่สา 1 คร้ัง โรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร 1 คร้ัง 

4.4 สัมภาษณ์ระดับลึก เพื่อส ารวจขอ้มูลพื้นฐานกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 4 คร้ัง ในโรงเรียน
บา้นแม่สา 2 คร้ัง โรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร 2 คร้ัง 

4.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์เคร่ืองมือวิจยั และให้ขอ้เสนอแนะครูนกัวิจยั        
2 คร้ัง ในโรงเรียนบา้นแม่สา 1 คร้ัง โรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร 1 คร้ัง 

4.6 จัดเสวนา  เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานของโรงเรียนน าร่องเครือข่ายปฏิรูป                   
จากผู ้บริหารโรงเรียนเทศบาลวดัพวกช้างและครูผู ้น าโครงการ SBT โรงเรียนเทศบาล                        
วดัศรีดอนไชย ณ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีดอนไชย 1 คร้ัง 

4.7 จัดเสวนา เพื่อน าเสนอผลงานการวิจยัและวิพากษ์ผลหลงัการศึกษา และวิเคราะห์
ขอ้มูล ตลอดจนรายงานผลการวจิยั ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
3. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพน าเสนอแบบความเรียง 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพน าเสนอตามประเด็น ดงัน้ี 
3.1 การสร้างความตระหนกัในการพฒันางานแบบมีส่วนร่วม 
3.2 การปรับพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3.3 การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
3.4 การใชว้งจร PDCA ในการปฏิบติังาน 
3.5 ระบบติดตามการปฏิบติังานอยา่งมีส่วนร่วม 
3.6 ผลสัมฤทธ์ิ / ประสิทธิภาพของโครงการ 
3.7 ผลกระทบของโครงการ 
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3.7.1 การปรับเปล่ียนเจตคติผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3.7.2 พนัธกิจใหม่ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
3.7.3 เจตคติท่ีไดเ้รียนรู้จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3.8 ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
 
3.1 การสร้างความตระหนักในการพฒันาแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนบ้านแม่สา เป็นตัวแทนกรณีศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์           

วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยเป็นโรงเรียนท่ีมีการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์          
วิชาชีพครูในลกัษณะโรงเรียนสาธิตมาโดยตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี อีกทั้งในแง่ของ        
หน่วยงานไดรั้บการคดัเลือกให้น าร่องโครงการต่าง  ๆ ในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนระดบั
ประถมศึกษาของอ าเภอแม่ริมมาโดยตลอด ในขณะท่ีโรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคารอยู่ห่างไกลจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีการส่งนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีโรงเรียนเป็นบางคร้ัง โครงการ       
ท่ีหน่วยเหนือของโรงเรียนมอบให้ด าเนินการมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตามทั้ งสองสถานศึกษา              
มีภูมิหลงัการผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ     
การศึกษา (สมศ.) แล้วก่อนการวิจัย โรงเรียนบ้านแม่สา มีผลงานของคณะครูในโรงเรียน              
ในโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ เช่น โครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ (TEMS) โครงการ        
ส่งเสริมสุขภาพ โครงการสอนแบบบูรณาการ คณะครูมีความคุ้นเคยต่อการท างานร่วมกัน              
แบบมีส่วนร่วม มีการประชุมเสวนาเวทีวิชาการเป็นประจ า บุคลากรเกือบทั้งหมดเป็นผูมี้ผลงาน       
ดีเด่นในด้านเป็นบุคลากรแกนน า เพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามโรงเรียน                
มีเป้าหมายสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยไม่อยู่น่ิงเฉยดังเช่นค ากล่าวของผูบ้ริหารว่า “คณะครู             
มีการท างานเป็นทีมดี โรงเรียนส่งเสริมให้คณะครูได้พูดและแสดงออกในบรรยากาศประชาธิปไตย 
อุปสรรคการท างานถ้าเกิดจากบุคคลก็จะเชิญมาพูดคุย ครูเข้าใจกระบวนการท างานแบบ PDCA 
โรงเรียนสนับสนุนและให้ด าเนินงานทุกชนิดแบบ PDCA แต่ก็ยังต้องมีการปรับปรุงบ้าง” คณะครู
กล่าววา่ “นักเรียนของเรายงัต้อง ได้รับการพฒันาอกีหลายด้าน” 

 
3.2 การปรับพืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกีย่วข้อง 
เม่ือได้รับมอบหมายในการจัดท าโครงการ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่               

ได้มีการจดัประชุมกันเพื่อวิเคราะห์แนวทางระบบการท าานของโครงการทั้งหมด ในการปรับ         
พื้นฐานความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานศึกษาใหไ้ดท้ราบลกัษณะงาน ไดร่้วมประชุมกบัผูบ้ริหาร
และคณะครูของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบแนวคิด สภาพปัญหา              
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ความตอ้งการของโรงเรียน เพื่อก าหนดหาความเห็นพอ้งในการพฒันางานโรงเรียนสู่แนวปฏิรูป       
ข้ึนก่อน แลว้จึงจดัประชุมสัมมนาครู อาจารย ์ใหเ้ขา้ใจถึงระบบการพฒันางานท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจน
สร้างความร่วมมือร่วมใจในการพฒันางานของทุกฝ่ายให้รู้กระบวนการและเป้าประสงค์ของงาน 
ตลอดจนผลกระทบต่องานดา้นการปฏิรูปการเรียนรู้ บทบาทของครูผูบ้ริหาร นกัวิจยั จนทุกฝ่าย        
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีการปฏิบติังานจนการท างานเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเกิดผลส าเร็จเป็นอยา่งดี 
 

3.3 การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
พื้นฐานของสถานศึกษา ซ่ึงร่วมวิจยัทั้ งสองแห่ง คือคณะครูได้มีการอุทิศเวลาในและ      

นอกเวลาราชการประชุม ปรึกษา พฒันางานโรงเรียนทุกสัปดาห์ เป็นประจ า มีครูผูน้ าและผูบ้ริหาร
เป็นแกนส าคญัในการพฒันางาน คณะครูมีความภูมิใจในการท างานร่วมกันอย่างต่อเน่ืองและ        
เห็นความส าคัญต่อความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน การยอมรับของผู ้ปกครองและชุมชนต่อโรงเรียน             
เป็นพื้นฐาน จึงมีความพร้อมในการเปิดใจรับงานใหม่ การมุ่งมัน่คิดพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมีอยู่
แต่เดิมให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน ทั้งความก้าวหน้าขององค์กรและของคณะครู จากผลการด าเนินการ        
ในช่วงแรก คือการศึกษาบริบท คณะครู ผูบ้ริหาร ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง การสรุปข้อมูลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน และได้แสดงความรู้สึกถึง          
ความแตกต่างจากการเข้าไปเก่ียวข้องกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ผลจากการติดตามจึงแสดงออกถึง               
ความภูมิใจในการร่วมเป็นเจา้ของงานอย่างแทจ้ริง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็นความเขา้ใจท่ีตรงกนั    
เป็นผลการเรียนรู้ท่ีเป็นจริงจนสามารถแจ้งผลซ่ึงกนัและกนัอย่างตรงไปตรงมา คณะครูแสดง          
ความมัน่ใจและปฏิบติัในช่วงต่อไปอย่างค่อนขา้งมัน่คง และก าหนดตนเองสู่การมีส่วนร่วมและ     
การรับผิดชอบมากข้ึน ในขั้นการพฒันาตนสู่การวิจัยชั้ นเรียนของตน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้                 
โดยใช้วงจร PDCA คณะครูยอมรับท่ีจะตอ้งพฒันาตนในการวิจยัพฒันางาน โดยพึ่งพาตนเอง         
ให้มากท่ีสุด โดยหวงัผลให้ปรากฏต่อนักเรียนและงานโรงเรียนเป็นส าคัญ ดังค าท่ีกล่าวท่ีว่า              
“แม้จะไม่เคยท าวิจัยมาก่อน แต่เมื่อครูทุกคนท า ท าไปด้วยกันโดยมีการสนับสนุนช่วยเหลือ              
จากครูผู้น า ผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก็คิดว่าจะท าให้ส าเร็จ” หรือ 
“งานวิจัยเป็นหน้าที่ที่จะต้องท าที่เป็นโอกาสดีที่จะต้องท าเสียที ถึงจะล าบากก็จะพยายาม ”              
จากการสังเกตการท างานคณะครูส่วนใหญ่ จะรักษาวินัยในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม                     
เป็นอย่างดี นกัวิจยัสามารถติดตามงานไดต้รงตามแผนปฏิบติัท่ีก าหนดไวทุ้กประการ โดยทุกฝ่าย
ต่างปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตน ในการสรุปผลการท างานในแต่ละขั้นตอน จึงสามารถร่วมกนั
อภิปรายส่ิงท่ีไดร่้วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา จนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ท าให้เป็นประโยชน์   
ต่อการพฒันางานในขั้นต่อไป และประสิทธิภาพของงานในทุกขั้นตอน 
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3.4 การใช้วงจร PDCA ในการปฏิบัติ 
ในส่วนของนักวิจัยนั้ น ในการใช้วงจร PDCA กับโครงการในขั้น Plan ได้แก่                 

การมีส่วนร่วมวางแผน การท างานทั้งระบบ การก าหนดการปฏิรูปการเรียนรู้และศึกษาเรียนรู้           
ในขั้น Do ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมด าเนินการ การก าหนดการปฏิบติั การศึกษาเรียนรู้และสรุปผล       
ในขั้น Check คือการมีส่วนร่วม ศึกษาผล การแกปั้ญหาและการปรับพฒันา Action คือมีส่วนร่วม
วิพากษ์ผลงาน เสนอผลและรายงานผลใช้ส่วนของสถานศึกษา การใช้วงจร PDCA ของคณะครู         
อยูใ่นแนวทางดงัน้ี ขั้น Plan จะเป็นการร่วมวางแผนในการสร้างความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจ
และแผนพฒันาตน แผนงานท่ีจะพฒันาวางแผนในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัโดยครูผูน้ าตนเอง
และโรงเรียน ตลอดจนรายบุคคลวางแผนในงานวิจยัชั้นเรียนของตน ได้แก่ การสร้างเคร่ืองมือ        
ส่ือ นวตักรรมต่าง ๆ ขั้น Do ครูจะลงมือปฏิบติัสร้างช้ินงาน การปฏิบติัการสอน แนวปฏิรูป           
การเรียนรู้ การวิ เคราะห์สังเคราะห์ผลการด าเนินการ การปรับปรุงเป็นระยะ การศึกษา                 
ความกา้วหน้าและการสรุปผลการด าเนินการ ขั้น Check เป็นการร่วมเสนอผลทั้งรายบุคคลและ         
รายกลุ่ม การเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน การวิพากษผ์ลการด าเนินการ การสรุปขอ้คิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบ และการหาขอ้สรุปการพฒันาผลงาน ขั้น Action คณะครูด าเนินการโดยมีการรายงาน       
ผลวิจยั ประเมินตนเองและน าเสนอผลงาน การร่วมคิด ร่วมพฒันางานต่อไปหรือน าผลงานไปใช้
ประโยชน์  ในการติดตามการท างานองคณะครูนักวิจัย ส่วนใหญ่ ท างานเป็นไปด้วย ดี                         
จากประสบการณ์เดิม สามารถท างานไดส้ าเร็จเป็นไปตามขั้นตอน มีความภูมิใจ พึงพอใจท่ีสามารถ
ท างานส าเร็จเป็นระยะ การติดตามงานของผูว้ิจยัภายนอกเป็นไปตามแผน มีบางส่วนท่ีพบปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการและต้องเร่ิมการท างานใหม่ มีความท้อถอยและปัญหา อุปสรรค           
ในส่วนรวมบา้ง เม่ือมีการเปรียบเทียบผลงานและความก้าวหน้าจากผูอ่ื้น หรือปัญหา อุปสรรค          
ทางด้านเวลา ความไม่รู้ การไม่เห็นประโยชน์ชัดเจน ซ่ึงผูว้ิจยัภายนอก ผูบ้ริหารและผูน้ าวิจยั             
ได้ก าหนดใช้วิธีการประชุมเสวนาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายน าร่องโครงการปฏิรูปท่ีประสบ           
ความส าเร็จมาก่อน จากโรงเรียนเทศบาลวดัพวกชา้งและโรงเรียนเทศบาลวดัศรีดอนไชยมาร่วมเป็น
ผูน้ าเสวนาแสดงผลปฏิบติังาน ซ่ึงพบวา่มีผลต่อการท างานและความส าเร็จของโรงเรียนทดลองเป็น
อยา่งดี 
 

3.5 ระบบติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน คณะครู ผู ้บริหารแสดงความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม           

ก าหนดงาน วางแผนปฏิบติั การก าหนดบทบาทหน้าท่ี นักวิจยัทุกคนมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ         
การร่วมปฏิบติังานกบัครูผูน้ าการปฏิรูป คณะครูและผูบ้ริหารของโรงเรียนทั้ง 2 แห่งเป็นอย่างดี 
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โดยคณะครูไดพู้ดคุยกนัถึงวิธีการปฏิบติังาน การช่วยเหลือ ปรึกษาหารือกนั  การพูดคุย แกปั้ญหา
ในส่วนงาน ในช่วงแรกของการปฏิบติังานวิจยัเกิดความเครียดบ้าง เช่นค ากล่าว “กลัวไม่เสร็จ       
ตามก าหนด อาจารย์จะว่า” เพราะมีงานปกติเก่ียวกบัการเรียนการสอน งานประจ า ตลอดจน        
ความเป็นห่วงผลส าเร็จ ความไม่เคยคุน้กับงานวิจยั ในด้านการติดตามงานอย่างเป็นระบบของ       
โรงเรียน ผูป้ระสานให้เกิดการด าเนินการหลกัอย่างไดผ้ล คือครูผูน้ าปฏิรูป ผูบ้ริหารมกัท าหน้าท่ี    
ในการติดตามในท่ีประชุม และคณะครูมีความแตกต่างในความกา้วหน้าของงาน จากการติดตาม
งานของคณะวิจยัโดยใกลชิ้ด โดยการสังเกต สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบติักบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พบว่า
สามารถติดตามงานไดต้ามแผนปฏิบติัทุกระยะ โรงเรียนจะมีการติดตามสอบถามการไปนิเทศเยี่ยม
เยียน จากนกัวิจยัภายนอกดว้ยความเอาใจใส่ เม่ือไดส้ัมภาษณ์เชิงลึกแลว้ นกัวิจยัเห็นสมควรให้มี
การสัมมนาพิเศษ โดยเชิญผูบ้ริหารโรงเรียนเทศบาลวดัพวกชา้งและครูผูน้ าปฏิรูปโรงเรียนเทศบาล
วดัศรีดอนไชย คณะครูนกัวจิยัโครงการ SBT ซ่ึงประสบความส าเร็จจากงานสภาการศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2546 ไดร่้วมเป็นวิทยากร แสดงผลงานให้ขอ้คิด แนวปฏิบติั โดยเชิญคณะครูและ        
ผูบ้ริหารจากทั้ งสองสถานศึกษาร่วมประชุมเสวนา ได้ผลท่ีดีเยี่ยมจากการคลายความเครียด         
เห็นเป้าหมายความส าเร็จการท างาน การคล่ีคลายปัญหาแนวทางแก้ไขงานวิจยัปฏิรูปการเรียนรู้       
ของครูแต่ละคน ซ่ึงพบว่าคณะครูคลายความเครียดในการปฏิบัติงานช่วงต่อไป ชัดเจน                      
ในการปฏิบติังานช่วยเหลือกนัเองมากข้ึน ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนต่อเน่ืองและเพิ่มการอ านวย
ความสะดวก ทุกฝ่ายมีความรู้สึกท่ีดีต่อโครงการ เข้าใจผู ้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิรูปและหวัง                   
ในความส าเร็จท่ีส่งผลการพฒันาผูเ้รียน คณะครูปฏิบติังานจนเป็นผลส าเร็จมากข้ึนกวา่ระยะแรก ๆ 
จึงสรุปไดว้า่การมีส่วนร่วมจากคณะนกัวจิยั ผูบ้ริหาร คณะครูนกัวิจยั ครูผูน้ าปฏิรูป ชุมชน นกัเรียน 
ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนโรงเรียนเครือข่ายท่ีประสบความส าเร็จก่อนหน้าน้ีเข้ามาร่วมในการ
ปฏิบติังานโครงการอยา่งมีส่วนร่วมเช่นกนัอยา่งไรก็ตามยงัไม่สามารถขบัเคล่ือนอยา่งไดผ้ลทั้งหมด 
 

3.6 ผลสัมฤทธ์ิ / ประสิทธิภาพของโครงการ 
การด าเนินการของโครงการเกิดผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของโครงการ ดงัน้ี 
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาบริบทของโรงเรียนและของมหาวิทยาลยัในความเก่ียวขอ้งกบั         

การพฒันาสถานศึกษา เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และการก าหนดเป้าหมายความต้องการพฒันาของ    
สถานศึกษา โดยการร่วมประชุมเสวนาศึกษาเอกสาร ศึกษาขอ้มูลจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการจดัการศึกษา โดยศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีส่วนร่วม ในการด าเนินการเป็นไป        
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากร แนวคิดการบริหาร การปฏิบติั การบริหาร      
จดัการท่ีปรากฏในสภาพอดีตและปัจจุบนั งานการประกนัคุณภาพการศึกษา งานปฏิรูปการศึกษา 
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ผลการปฏิรูปการเรียนรู้ ผูเ้รียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคิดเห็นของผูป้กครองและชุมชน 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ความต้องการพัฒนาปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน ศึกษาสภาพพื้นฐาน            
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ส ารวจปัญหาความตอ้งการ การพฒันาเพื่อปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษา วิพากษ์ผลการศึกษาบริบทและสรุปแนวทางในการวางแผนในช่วงต่อไป                      
อยา่งมีส่วนร่วม รวมทั้งรายงานความกา้วหนา้ต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง การด าเนินประสบผลส าเร็จในทุกดา้น
อยา่งดียิง่ 

ในระยะที่ 2 เป็นการออกแบบการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้วงจร PDCA              
ของสถานศึกษา โดยทั้ง 2 สถานศึกษาเลือกปฏิบติังานในลกัษณะเดียวกนั โดยคณะครูแต่ละท่านมี
อิสระในการก าหนดการปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียน วิชาท่ีเลือกโดยพฒันาแผนการสอน กิจกรรม 
ส่ือการเรียนรู้ นว ัตกรรมทางวิธีการและการว ัดผล มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน                
ก่อนการด าเนินการและหลังการด าเนินการ ส าหรับโรงเรียนบา้นแม่สา มีจุดเน้นเพิ่มเติมท่ีเน้น          
ด้านทกัษะการคิดให้กับผูเ้รียน การนิเทศปกติให้คณะครูนิเทศกันเอง นิเทศ โดยผูบ้ริหารและ        
ครูผูน้ าปฏิรูป โดยมีการรายงานติดตามเป็นระยะจากนกัวิจยัวางแผน ครูมีความรู้สึกท่ีดีต่อโครงการ 
โดยมีความรู้สึกวา่ไม่เกิดความกดดนัต่อการนิเทศติดตาม แต่มีครูบางส่วนกล่าววา่ “อยากให้อาจารย์
มาดูและเข้มงวด”  ซ่ึงนกัวิจยัไดช้ี้แจงในหลกักลัยาณมิตรของนกัวิจยัและความเป็นอิสระของ   
สถานศึกษาและคณะครูในการปฏิบติังานแบบมีส่วนร่วม โดยไม่ใชก้ารบงัคบัให้เป็นความพร้อมใจ 
ซ่ึงคณะครูส่วนใหญ่ มีความเขา้ใจและพึงพอใจท่ีไดพ้ฒันาตนเอง โดยความตอ้งการของตนเอง 
อย่างไรก็ตามในผลการปฏิบัติงาน พบว่าคณะครูนักวิจัยด าเนินการจนบรรลุขั้นรายงานผล
ปฏิบติังานได ้จ านวน 14 คน คิดเป็น 77.77 % ในส่วนโรงเรียนบา้นแม่สา ด าเนินการจนบรรลุ                   
ขั้นรายงานผลปฏิบัติงานได้จ  านวน 8  คน คิดเป็น 47.05% โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร                          
ซ่ึงจากการสนทนาพูดคุยคณะครูท่ียงัด าเนินการไม่ส าเร็จ อาจเกิดจากการวางแผนเบ้ืองตน้ ท าให ้ 
ไม่เป็นตามเวลา ภาระงานท่ีรับผดิชอบทั้งงานโรงเรียนและครอบครัว และโดยเหตุผลอ่ืน ๆ ปัจจุบนั
ในช่วงปลายการสรุปผล คณะครูทั้งโรงเรียนไดร่้วมรับฟัง รับรู้ความก้าวหน้าเพื่อนร่วมงานและ    
เห็นแนวทางเร่งรัด ปฏิรูปการเรียนรู้จากภาครัฐ ได้แสดงความต้องการท่ีจะรับการพฒันาตน          
และวิชาชีพต่อไป ในส่วนคณะครูท่ีด าเนินการไดร่้วมกนันิเทศติดตามประเมินเป็นระยะตามแผน               
มีการพฒันางานเม่ือมีปัญหา อุปสรรคทั้งในส่วนของผูป้ระสานงานในโรงเรียนและจากการร่วม
ประชุมกับคณะนักวิจัย  งานเป็นไปตามก าหนดแผนด้วยดี ผลลัพธ์ชัดเจนท่ีเกิดข้ึนต่อครู          
เปล่ียนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้เกิดความแปลกใหม่ในการจัด                 
กิจกรรมการเรียนการสอน ค ากล่าวของผูบ้ริหาร คือ “ครูเอาใจใส่สืบค้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มากขึ้น ทั้งหาเอกสารเองและจากผู้รู้” คณะครูพูดตรงกนัว่า “นักเรียนพอใจตื่นเต้นและสนุกกับ        
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การสอนของครูหลาย ๆ คน ครูมีการใช้ส่ือแบบฝึก รายงานติดต่อกับผู้ปกครองมากขึน้” นกัเรียน
กล่าวความรู้สึกวา่ “คุณครูมีกจิกรรมมีส่ือแปลก ๆ มากขึน้ นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียน” หรือ “คุณครู
เล่าให้ฟังว่าคุณครูก าลังทดลองสอนแบบใหม่ ๆ เพื่อให้นักเรียนสนุกต่อการเรียน นักเรียนชอบไหม 
ซ่ึงพวกเราชอบ”  จากส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวจะเห็นว่าการร่วมโครงการเกิดการเปล่ียนแปลง                  
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาข้ึนในโรงเรียน ในหลาย ๆ ด้าน ซ่ึงเป็นท่ีต้องการในแวดวง             
การศึกษาท่ีต้องการให้ปรากฏ มีปัญหาด้านความแตกต่างของบุคคลและพื้นฐานครอบครัว                  
ถ้าครูได้ปฏิรูปงานวิชาการหรือศึกษาสภาพปัญหาอย่างแท้จริง น่าจะปรับผลด้านการเรียน                   
ของนกัเรียนไดดี้ข้ึน  

ส่วนโรงเ รียนบ้านเป้าวิทยาคาร ได้เ ร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเ รียน                        
ด้านความร่วมมือของคณะครูอย่างเต็มท่ี ในช่วงปีการศึกษา 2545 เป็นตน้มา จนเกิดการท างาน        
นอกเวลาให้กบัโรงเรียนและเป็นทีมงานท่ีน าพาโรงเรียนสู่การประกนัคุณภาพได ้เกิดความรู้สึก         
ภูมิใจในผลการปฏิบติังานร่วมกันดังท่ีผูบ้ริหารกล่าวว่า “ครูให้ความร่วมมือในการท างานสูง              
แต่ยังควรได้รับการพัฒนางานวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาด้านการเรียนการสอนอีก” หรือกรณีของ        
ครูท่ีกล่าวว่า “ครูอยากพัฒนาเร่ืองการเรียนการสอนให้ทันสมัยใช้นวัตกรรมที่แปลกใหม่” หรือ      
“ครูต้องการส่งเสริมท าให้งานของโรงเรียนเป็นโรงเรียนปฏิรูปทีไ่ด้ผล 100%”  

จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาทั้ งสองแห่ง ให้ความส าคัญกับทีมงานและการท างาน                 
แบบมีส่วนร่วม คณะครูมีความคุน้เคยต่อการแบ่งกนัท างาน ร่วมกนัท างาน แบบร่วมคิด ร่วมปฏิบติั 
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา เม่ือนักวิจยัไดจ้ดัสนทนากบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั คณะครู           
ผู ้บริหารได้ร่วมกันคิดถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็นต่อการพัฒนางานโรงเรียนเป็นอย่างดี                   
เห็นความส าคัญในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง ตัวแทนชุมชนและนักเรียน             
ว่าตอ้งร่วมกนัรับรู้และเรียนรู้เพื่อช่วยปฏิรูปการศึกษาของไทย ดงัค ากล่าวผูบ้ริหาร คณะครูท่ีว่า 
“ชุมชนยงัเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาไม่มาก ในช่วงต่อไปต้องคิดกิจกรรม วิธีการที่น าชุมชน
มามีส่วนร่วมอย่างจริงจังให้มากขึ้น” หรือ “โรงเรียนดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมท างานโครงการวิจัย          
กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ คิดว่าจะช่วยพัฒนาครูและงานโรงเรียนได้” หรือ “ในโอกาส      
ต่อ ๆ ไป มหาวทิยาลยัคงพจิารณาส่งนักศึกษาฝึกสอนมาช่วยทีโ่รงเรียนบ้าง” อนัแสดงถึงการเปิดใจ
รับการท างานร่วมกนั การไดป้ระโยชน์ในการพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ินร่วมกนัอยา่งมีส่วนร่วม 

3.7 ผลกระทบของโครงการ 
3.7.1 การปรับเปล่ียนเจตคติของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ผลกระทบส าคัญท่ีเ กิดข้ึน ผู ้บริหารได้กล่าวด้วยความภูมิใจว่าคณะครู                
มีความพร้อมในการท างานในแนวปฏิรูปมากข้ึน ได้เห็นความสามารถของคณะครู เพื่อนครู          
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ได้เรียนรู้ความสามารถซ่ึงกันและกัน เกิดการยอมรับ ให้ความส าคัญกันมากข้ึน ผลกระทบ                
จากคณะครูในโรงเรียนท่ีส าคญั คืองานปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ีเกิดการส่ือสารใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง
มากข้ึน มีการรายงานผลตัวนักเรียน ซ่ึงต่างฝ่ายยอมรับมากข้ึน โดยครูท่านหน่ึงกล่าวว่า                      
“การมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมประเมิน ท าให้ผู้ปกครองยอมรับ
ศักยภาพของลูกหลานของตนเองอย่างตรงไปตรงมามากขึน้” นอกจากน้ีครูยงัไดเ้ห็นความสนใจ 
ความสามารถท่ีเคยคาดมาก่อนหน้าน้ีว่านกัเรียนคงไม่ชอบ ไม่ท าหรือท าไม่ไดเ้กิดข้ึนดงัค ากล่าว        
ท่ีว่า “ก่อนหน้านี้ ท้อใจว่าเด็กนักเรียนมีความแตกต่างสูง ท าอย่างไรก็คงพัฒนาให้เขาสนใจเรียน       
ไม่ได้ แต่เมื่อครูปรับปรุงการสอนในแนวปฏิรูปกิจกรรม พบว่านักเรียนสนใจ มีความสุข                    
ในการเรียน ท าให้อยากท างานลักษณะนี้อีกต่อ ๆ ไป” จะเห็นว่าผลกระทบท่ีส าคญั คือการท างาน
ส าเร็จในแนว PDCA ของครูทุกท่าน การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของผลงานอย่างแทจ้ริงในโครงการ 
และผลปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเกิดต่อผูเ้รียน ท าใหค้รูภาคภูมิใจในวชิาชีพและการพฒันางาน 
 

3.7.2 พนัธกิจแนวใหม่ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
พนัธกิจส าคญัท่ีเกิดข้ึนจากโครงการน้ี พอสรุปไดด้งัน้ี 
1. การบริหารงานปฏิรูปการศึกษาทั้งโรงเรียน 
2. การบริหารงานแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ทุกฝ่ายท่ีระดมทรัพยากร

เขา้มา 
4. การกระจายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
5. การบริหารจดัการงาน โดยใชว้งจร PDCA ทุกคน 
6. ความมีอิสระในการสร้างงานและใชค้วามคิด 
7. การปฏิบติังาน โดยมีส่วนร่วมทุกระดบั ทุกขั้นตอน 
8. ความรับผดิชอบการด าเนินการ 
9. การอบรมพฒันาครู โดยใชฐ้านครูในโรงเรียนเป็นผูน้ า 
10. การพฒันาโรงเรียนเครือข่ายน าร่องปฏิรูปความร่วมมือกบัสถานศึกษาท่ี

ประสบความส าเร็จมาก่อน 
11. การพฒันาวชิาชีพครูและการพฒันางานดา้นการปฏิรูปการเรียนรู้ 
12. ผลพฒันาท่ีเกิดกบัผูเ้รียนและผูส้อนทุกคน 
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3.7.3 เจตคติท่ีเกิดข้ึนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
1. กรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ส่วนใหญ่ผูป้กครองจะมีความยอมรับ 

พึงพอใจสถานศึกษา มีพื้นฐานความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนมาแต่ก่อน เห็นว่าคณะครู                  
มีความสามารถและปฏิบัติงานดี เ ม่ือได้รับทราบว่าโรงเ รียนเข้า สู่งานปฏิรูปการศึกษา                           
โดยมีส่วนร่วมตั้ งแต่การศึกษาบริบท และก าหนดความต้องการพฒันาโรงเรียน ท าให้ทราบ
กระบวนการตั้งแต่ตน้ต่างสนบัสนุนและตั้งความหวงัท่ีจะเห็นพฒันาการดา้นการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ท่ีมีผลต่อนกัเรียน เห็นว่ามีประโยชน์อย่างมาก ดงัค ากล่าวท่ีว่า “คณะครูเขาขยันท างาน นักเรียน
ชอบมาโรงเรียน” “ไม่ขัดข้องในการร่วมประชุมหรือร่วมพัฒนาโรงเรียนตามที่เป็นความต้องการ
ของโรงเรียน” ยอมรับบทบาทท่ีผู ้ปกครองต้องมาช่วยจัดการศึกษากับโรงเรียนให้มากข้ึน               
และเห็นว่าการติดต่อสัมพนัธ์กบัโรงเรียนท่ีผ่านมาดีแล้ว คือมีการประชุมผูป้กครองทุกภาคเรียน
และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ตอ้งการให้ครูช่วยสอนให้นกัเรียนดีและเก่งยิ่งข้ึนไปในทุกรายวิชา ส่วนใหญ่
แสดงความพึงพอใจการท างานของคณะครูผูบ้ริหารในทุก ๆ ดา้น 

2. คณะครูผู ้ร่วมโครงการทุกระดับชั้ น  คณะครูในโรงเ รียนมีความ รู้               
ความเข้าใจและประสบการณ์ในการท าวิจยัชั้นเรียนแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์           
ในการเขา้ร่วมประชุม สัมมนาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าวิจยัชั้นเรียน การวิจยัแบบกระดาษ        
แผน่เดียว การวิจยัแบบวิทยานิพนธ์ แต่การปฏิบติัจริงในการวิจยัชั้นเรียนดว้ยตนเองยงัมีส่วนนอ้ย
มาก เม่ือเข้าร่วมโครงการในช่วงแรกต้องการร่วมโครงการกิจกรรมเพราะเห็นว่ามีประโยชน์          
มีความมั่นใจและต้องการก าลังใจจากคณะผู ้วิจ ัยภายนอก จากความคุ้นเคยกับอาจารย ์                    
ในมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ แต่ก็ยงัมีความเครียดจากการงานในหน้าท่ีปกติและ  
ความรู้สึกกลัวความล าบาก จากการท าวิจัย เม่ือเข้าโครงการเห็นว่าโครงการมีลักษณะท่ีเป็น             
ความสมัครใจ การวิจัยแบบ PAR ท าให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยถึงข้อมูล สภาพปัญหา                   
ขอ้เสนอแนะและร่วมกนัอย่างตรงไปตรงมา ผูบ้ริหารร่วมดว้ย พร้อมทั้งมีครูผูน้ าปฏิรูปประสาน         
ในโรงเรียน นกัวิจยัมาพบปะสม ่าเสมอ สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ือง แมจ้ะมีปัญหา อุปสรรค        
ก็ไม่เกิดความเครียดจนเกินไป สามารถด าเนินการท่ีประสงค์ได ้การวิจยัไม่ถูกติดตามแบบกดดนั 
แต่เป็นการให้ขอ้เสนอแนะและการปรับปรุงท างาน ผลงานท าให้เกิดความภูมิใจ เกิดความสนุกใน
การท างานวิจัย เ ป็นก ลุ่มใหญ่  ได้ป รับ กิจกรรมการ เ รียนการสอน ป รับแผน ป รับ ส่ือ                               
เห็นความกระตือรือร้นสนใจของผูเ้รียน ท าให้เกิดก าลงัใจในงานยิ่งข้ึน รู้สึกตนเองไดรั้บการพฒันา
ในงานวิจยั จนบ่งบอกวา่อยากท าต่อเน่ือง อยากพฒันาต่อไป หรือคิดวา่ควรท าปีละ 1 เร่ือง ครูท่าน
หน่ึงกล่าวว่า “การวิจัยช้ันเรียนไม่ยากอย่างที่คิด” หรือค ากล่าวท่ีว่า “งานวิจัยจะช่วยพัฒนา                
นักเรียนและตัวครูได้อย่างตรงไปตรงมา” หรือ “ทุกคนท า ท าให้ไม่รู้สึกยากและไม่อยากตามไม่ทัน
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คนอื่น เขา รู้  เรารู้ช่วยกันน่าจะเป็นเ ร่ืองที่ดี”  อย่างไรก็ตามย ังมีครูอีกจ านวนหน่ึง ซ่ึงย ัง                  
ไม่เขา้ร่วมงานไดอ้ยา่งจริงจงั 

3. นกัเรียน ทราบว่าคณะครูในโรงเรียนก าลงัท างานปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนได้รับความรู้มากยิ่งข้ึน นักเรียนรักครูและเห็นว่าครูขยนัสอนอยู่แล้ว ยิ่งมีการปฏิรูป         
การเรียนรู้ คณะครูจะสอนดียิ่งข้ึน มีกิจกรรมใหม่ ๆ มีการตรวจงานให้คะแนน ตรวจสอบบ่อย ๆ        
ท่ีส าคญักิจกรรมของครูน่าสนใจ มีการปฏิบติัมากข้ึน นกัเรียนชอบเรียนเกือบทุกรายวิชา ยกเวน้    
บางวิชาท่ีเน้ือหาสาระยากไม่เข้าใจมาแต่เดิม นักเรียนเห็นว่าตนเองได้ท ากิจกรรมมากข้ึน              
เป็นค ากล่าวนักเรียนท่ีว่า “ชอบท างานที่ครูมอบให้ เพราะสนุกดี เช่น ใช้เกม อยากท าให้ส าเร็จ         
อย่างดี” “นักเรียนบางคนเรียนไม่ดีเอง เพราะไม่สนใจยุกยิกตลอดเวลา หลับไม่ตั้งใจ ไม่ชอบเรียน”             
“คุณครูสอนดี ถ้าไม่เข้าใจครูเปิดโอกาสให้ปรึกษาได้ทั้งในเวลานอกเวลา” จากการสังเกตแผนและ
กิจกรรมการสอนของครู พบว่านักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองมากข้ึนในทุกรายวิชา คณะครู              
ให้ข้อมูลถึงความสนใจกระตือรือร้นท่ีเพิ่มข้ึนของผู ้เ รียน นักเรียนบ่งบอกถึงความภูมิใจ                 
ในการไดเ้สนอช้ินงานต่อครูและเพื่อน ๆ  

4. ผู ้บ ริหาร ผู ้บ ริหารมี เจตคติและเห็นความส าคัญต่อการท างานวิจัย                
เห็นความส าคญัท่ีโรงเรียนตอ้งเร่งด าเนินการโครงการสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ เห็นวา่การวิจยัปฏิรูป
การเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนไดรั้บผลดีโดยตรง ในดา้นการพฒันาการเรียนรู้ตรงกบัเป้าหมายพนัธกิจ
ของโรงเรียน ผูบ้ริหารมีความรู้สึกว่าโครงการท่ีไดก้ระท าคร้ังน้ี ส่งผลดีต่อโรงเรียน ดงัค ากล่าว 
“การท าวิจัยแบบ PAR ท าให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมบอกความต้องการ เกิดภาพความร่วมมือของ         
โรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่างดี ซ่ึงต้องเร่งสร้างต่อไป” หรือ “สังเกตว่านักเรียนกระตือรือร้น
การเรียน จากการคุยกับคณะครูก็บ่งบอกว่า เมื่อปรับเปลี่ยนแผนนวัตกรรมใหม่ ๆ นักเรียนสนใจ
เรียนมากขึ้น เห็นได้ชัด” หรือ “ดีใจที่เห็นคณะครูมาร่วมกันท างานการศึกษาอย่างเป็นระบบ             
ช่วยเหลอืร่วมมือกนัดี ภูมิใจที่โรงเรียนเกิดการพัฒนาปฏิรูปการศึกษามากขึน้” นอกจากน้ีผูบ้ริหาร
ระบุถึงความมัน่ใจต่อการท างานของโรงเรียน โดยคณะครูช่วยกนัจนประสบความส าเร็จวา่เป็นส่ิงท่ี
ท าได้ เช่น ผูบ้ริหารเห็นว่าการวิจัยแบบ PAR ท  าให้ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน            
การร่วมมือกนั การแกไ้ขปัญหากนั และการปฏิบติัตามแผนอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 
 

3.8 ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรคการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนทั้งสอง คือการวางระบบติดตามงานให้

เป็นระบบ การเกิดความท้อถอยของผูป้ฏิบัติบางส่วน ซ่ึงคณะผูว้ิจ ัยได้ติดตาม ได้ข้อมูลจาก                   
ครูผู ้ท  าปฏิรูปของโรงเรียนทั้ งสองในแนวทางเดียวกัน เช่นค ากล่าวท่ีว่า “หน่วยงานเหนือ                 
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น่าจะสนับสนุนการท าวจัิยให้ชัดเจนกว่านี”้ หรือ “น่าจะมีการช่วยเหลือเอาจริงเอาจังกับการท างาน
ตามหน้าที่ของครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการท าวิจัย                  
ช้ันเรียน”  หรือ “หน่วยเหนือมักจะเน้นงานตามนโยบายมากกว่าการเน้นการติดตามงาน                   
ด้านการวิจัยของครู รวมถึงการให้ความส าคัญ”  จึงได้น ามาวิเคราะห์สภาพปัญหา พบว่า                       
มีความเก่ียวขอ้งจากปัจจยัหลกั 3 ประการ ดงัน้ี 

1. การวางระบบติดตามงานของโรงเรียน ขาดความต่อเน่ืองและจริงจงั 
2. อุปสรรค ปัญหาการวางระบบงาน PDCA ของคณะครูบางท่าน 
3. การมองไม่เห็นชดัเจนของเป้าหมายการปฏิบติังานและประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค 

ผลส าเร็จ การด าเนินงานของคณะครูท่ีร่วมวจิยั 
4. สภาพปัญหาจากงานและครอบครัว 

 
นักวิจัยหลักได้น าประเด็นปัญหามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข ได้ข้อสรุปให้มีการ

ประสานงานในส่วนท่ีดี คือการน าโรงเรียนท่ีเคยประสบความส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ
ปฏิรูป         การเรียนรู้มาก่อน จากเทศบาลวดัศรีดอนไชย และครูผูป้ระสานงาน โครงการ SBT 
ของ สมศ.         จดัเป็นเวทีประชุมสัมมนาของคณะครูทั้ง 3 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านแม่สา 
โรงเรียนบา้นเป้า         วิทยาคารและโรงเรียนเทศบาลวดัศรีดอนไชย ซ่ึงหลงัการสัมมนาจากการ
ติดตามการท างานพบวา่ปัญหาทุกปัญหาคล่ีคลายไปดว้ยดีทุกฝ่ายระบุบ่งถึงความส าเร็จ 
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4. ผลการศึกษาเชิงปริมาณน าเสนอเป็นตาราง  
4.1 ผลการประเมินผู้บริหารโดยตนเองและโดยครู 
 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน 
บ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านเป้าวทิยาคาร 

 

ข้อ พฤตกิรรมการตดิตามงานของผู้บริหาร 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

P     1 จดัใหค้รูวเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา 4.22 0.64 มาก 3.30 0.63 ปาน
กลาง 

2 จดัใหค้รูไดเ้ขา้รับการอบรม ทศันศึกษา ดูงาน
ตามหน่วยงานต่าง ๆ  

3.83 0.70 มาก 3.84 0.80 มาก 

3 ร่วมมือกบัสถาบนั หน่วยงานหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ 

3.83 0.61 มาก 3.61 0.76 มาก 

D    4 มี ก า ร นิ เ ทศภ าย ใน  เ ช่น  มี แบบฟอ ร์ ม                       
ในการนิเทศ ก าหนดแผนในการนิเทศ 

2.83 0.98 ปาน
กลาง 

2.46 0.77 นอ้ย 

5 ผูบ้ริหารท าการนิเทศครู 2.83 1.04 ปาน
กลาง 

2.76 0.83 ปาน
กลาง 

6 อ านวยความสะดวกและจัดหาส่ือการสอน 
อุปกรณ์การสอนอยา่งเพียงพอ 

3.27 0.66 ปาน
กลาง 

3.30 1.03 ปาน
กลาง 

7 มีการบนัทึกหลงัการนิเทศการสอนทุกคร้ัง 2.66 0.97 ปาน
กลาง 

2.38 0.86 นอ้ย 

C    8 มีการแจ้งผลการประเมินให้ครูทราบหลัง     
การนิเทศ 

2.72 1.01 ปาน
กลาง 

2.15 0.68 นอ้ย 

9 กระตุน้ใหค้ณะครูปรับปรุงการสอนอยูเ่สมอ 3.61 0.91 มาก 3.00 1.00 ปาน
กลาง 

10 มีการ ติดตามช่วย เห ลือค รูและนัก เ รี ยน           
อยา่งเหมาะสม 

3.44 0.78 ปาน
กลาง 

3.23 0.92 ปาน
กลาง 

11 บริการดา้นการพิมพแ์ละอดัส าเนาแก่คณะครู 2.88 1.18 ปาน
กลาง 

3.07 1.03 ปาน
กลาง 

A  12 มีการยกยอ่งชมเชยครูและนกัเรียนท่ีท าความดี
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.72 0.82 มาก 3.61 1.04 มาก 
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ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน 
บ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านเป้าวทิยาคาร (ต่อ) 

 

ข้อ พฤตกิรรมการตดิตามงานของผู้บริหาร 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

13 มีการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของครูและนกัเรียน
สู่ชุมชน 

3.83 0.61 มาก 3.07 0.95 ปาน
กลาง 

14 จดัหาและแนะน าแบบอย่างท่ีดีให้แก่ครูและ
นกัเรียน 

3.66 0.76 มาก 3.46 1.12 ปาน
กลาง 

15 ร่วมกบัคณะครูปรับปรุงกระบวนการวิจยัชั้น
เรียน 

3.06 0.97 ปาน
กลาง 

2.92 0.95 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่าการประเมินการติดตามงานของผู ้บริหารในการปฏิรูป             

การเรียนรู้ มีระดับปานกลางและระดับมาก โดยผู ้บริหารท าได้มากในขั้นตอนการวางแผน                
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนขั้นปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบและขั้นพัฒนาปฏิบัติอยู่ในระดับดับปานกลาง                  
เกือบทั้งหมด 

ในส่วนโรงเรียนบ้านแม่สา ผู ้บ ริหารติดตามงานปฏิรูปการเรียนรู้  โดยจัดให้ครู                        
มีการวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาได้มาก ( X  = 4.22) ส่วนท่ีท าได้ปานกลางค่อนขา้งน้อย              
คือการบนัทึกหลงัการนิเทศการสอนทุกคร้ัง (X  = 2.66) 

ส่วนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ผู ้บริหารติดตามปฏิรูปการเรียนรู้ โดยจัดให้ครู                   
ไดเ้ขา้รับการอบรมทศันศึกษา ดูงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ไดม้าก (X  = 3.84) และในส่วนท่ีท าได้
ค่อนขา้งนอ้ย คือการบนัทึกหลงัการนิเทศการสอนทุกคร้ัง และการแจง้ผลใหค้รูทราบหลงัการนิเทศ
ตามล าดบั (X  = 2.38 และ 2.15) 
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4.2  ผลการประเมินครู โดยผู้ร่วมงาน ตนเอง นักเรียนและผู้ปกครอง / ชุมชน 
 
ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมครูด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยตนเอง 

ผู้บริหารและเพือ่นร่วมงานของโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 
 

ข้อ พฤตกิรรมของครูผู้รับการประเมนิ 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

1 มีการวเิคราะห์หลกัสูตร 4.06 0.57 มาก 3.76 0.59 มาก 
2 เขียนแผนการสอนอย่างถูกต้องตามหลัก          

วชิาการ 
3.56 0.51 มาก 3.69 0.85 มาก 

3 ใชส่ื้อและนวตักรรมใหม่ ๆ ในการสอน 3.56 0.51 มาก 3.38 0.50 ปาน
กลาง 

4 มีการบูรณาการในและระหวา่งกลุ่มสาระ 3.56 0.62 มาก 3.61 0.76 มาก 
5 วดัและประเมินผลผูเ้รียนใหค้รอบคลุมทุกดา้น 3.56 0.51 มาก 3.53 0.66 มาก 
6 จดับรรยากาศท่ีจูงให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมี

ความสุข 
3.68 0.70 มาก 3.69 0.48 มาก 

7 ใหน้กัเรียนฝึกคิดวเิคราะห์และแยกแยะ 3.81 0.65 มาก 3.30 0.75 ปาน
กลาง 

8 ใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัจริง 4.37 0.71 มาก 4.15 0.55 มาก 
9 กระตุ ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างองค์

ความรู้ดว้ยตนเอง 
3.87 0.61 มาก 3.76 0.83 มาก 

10 ให้นัก เ รียน มีส่วนร่วมในการ เ รี ยนและ             
การวดัผลประเมินผล 

3.56 0.62 มาก 3.92 0.49 มาก 

11 ประเมินผลการสอนทุกคร้ังหลงัการสอน 3.68 0.47 มาก 3.76 0.83 มาก 
12 มีการท าวจิยัในชั้นเรียน 3.56 0.72 มาก 3.38 0.86 ปาน

กลาง 
13 มีการประเมินผลตามสภาพจริง 4.00 0.63 มาก 3.76 0.59 มาก 
14 ปฏิบติังานมีคุณภาพเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 3.37 0.61 ปาน

กลาง 
3.61 0.50 มาก 

15 จัดท าเอกสารวิชาการถูกตอ้ง มีระเบียบและ
เป็นปัจจุบนั 

3.31 0.60 ปาน
กลาง 

3.76 0.59 มาก 

 



 113 

ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมครูด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยตนเอง 
ผู้บริหารและเพือ่นร่วมงานของโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร (ต่อ) 

 

ข้อ พฤตกิรรมของครูผู้รับการประเมนิ 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

16 น าผลการเรียนรู้ของผู ้เ รียนมาจัดกลุ่มและ
พฒันาผูเ้รียน 

3.68 0.47 มาก 3.46 0.77 ปาน
กลาง 

17 พฒันาเทคนิควธีิสอนอยา่งสม ่าเสมอ 3.43 0.62 ปาน
กลาง 

3.61 0.65 มาก 

18 ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองนกัเรียนดา้น
การเรียนการสอนและความประพฤติ 

3.81 1.04 มาก 3.76 0.59 มาก 

19 จดัท าขอ้มูลทางวิชาการอยา่งเป็นปัจจุบนัและ
ทนัสมยั 

3.18 0.40 ปาน
กลาง 

3.57 0.51 มาก 

20 รวบรวมและเผยแพร่ข้อค้นพบให้ผู ้อ่ืนได้
ศึกษา 

3.00 0.89 ปาน
กลาง 

3.15 0.55 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 5 จะเห็นได้ว่าผลการประเมินด้านพฤติกรรมในการปฏิรูปการเรียนรู้ของ       

ทั้ งสองโรงเรียนจะอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ และมีระดับปานกลางอยู่บ้าง โดยเฉพาะ                
ดา้นการใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 

ในส่วนโรงเรียนบา้นแม่สา คณะครูมีพฤติกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ปฏิบติัมาก โดยเฉพาะ        
ในด้านให้นักเรียนลงมือปฏิบติัจริง การวิเคราะห์หลักสูตรและการประเมินผลตามสภาพจริง          
ตามล าดบั ( X  = 4.37, 4.06 และ 4.00) ปานกลางค่อนข้างน้อย คือการรวบรวมข้อคน้พบ              
ใหผู้อ่ื้นศึกษาและท าขอ้มูลวชิาการเป็นปัจจุบนัทนัสมยั ( X  = 3.00, 3.18) 

ส่วนโรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร พฤติกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีคณะครูท าไดม้ากตามล าดบั 
คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและการวดัผล              
ประเมินผล ( X  = 4.15 และ 3.92) ท าไดป้านกลางค่อนขา้งน้อย คือการรวบรวมและเผยแพร่           
ขอ้คน้พบใหค้นอ่ืนไดศึ้กษา และการฝึกใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์และแยกแยะ (X  = 3.15 และ 3.30) 
 
 



 114 

ตารางที่  6  ค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมครูด้านการปฏิ รูปการเรียนรู้                    
โดยนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  

 

ข้อ พฤตกิรรมของครูผู้รับการประเมนิ 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

1 จดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่ง
หลากหลาย 

4.12 0.71 มาก 4.23 0.71 มาก 

2 ใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอนไดเ้หมาะสม
น่าสนใจ 

3.87 0.71 มาก 3.91 0.71 มาก
มาก 

3 นกัเรียนและครูวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนั 

3.62 0.71 มาก 3.73 0.82 มาก 

4 จัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้าง
ผลงานและลงมือปฏิบติัจริง 

4.18 0.83 มาก 4.06 0.85 มาก 

5 จดักิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน 

3.93 0.85 มาก 4.16 0.87 มาก
มาก
มาก 

6 จดักิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดอยา่งหลากหลาย 

3.68 0.87 มาก 4.11 0.68 มาก 

7 ตรวจงานผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอและแจง้ผลการ
ประเมินใหน้กัเรียนทราบ 

3.75 0.68 มาก 4.19 0.75 มาก 

8 แกไ้ขและพฒันาการท างานของนกัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.81 0.98 มาก 3.97 0.85 มาก 

9 เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดป้ระเมินช้ินงานของ
ตนเองและเพื่อน 

3.75 0.85 มาก 3.63 0.71 มาก 

10 น าผลงานของนกัเรียนไปจดัแสดงนิทรรศการ 4.12 0.95 มาก 3.01 0.15 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 6 พฤติกรรมครูดา้นปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนประเมินคณะครูของทั้งสอง 

โรงเรียน จะอยู่ในระดบัมากเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในการจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนได้รู้
อยา่งหลากหลาย การจดักิจกรรมโดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสร้างผลงานและลงมือปฏิบติัจริง 
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ส าหรับโรง เ รียนบ้านแม่สา  พฤติกรรมครูด้านปฏิ รูปการเ รียน รู้ ท่ีค รูท าได้มาก                        
คือจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนระวงัผลงานและลงมือปฏิบติัจริง การจดัการเรียนการสอน
ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อย่างหลากหลาย การน าผลงานไปแสดงนิทรรศการตามล าดบั ( X  = 4.18, 
4.12 และ 4.12) ส่วนน้ีอยู่ในระดบัมากค่อนขา้งปานกลาง คือการวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้   
ร่วมกนั (X  =  3.62) 

โรง เ รียนบ้านเป้าวิทยาคาร พฤติกรรมครู ท่ีปฏิบัติได้มาก  คือการจัดให้ เ รียน รู้                     
อยา่งหลากหลาย การตรวจงานสม ่าเสมอ การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
การให้ใช้ความคิดอย่างหลากหลายตามล าดบั ( X  = 4.23, 4.19, 4.16 และ 4.11) ส่วนท่ีจดั           
ด าเนินการระดบัปานกลาง คือการน าผลงานนกัเรียนไปจดัแสดงนิทรรศการ ( X  = 3.01) 
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ตารางที่  7  ค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมครูด้านการปฏิ รูปการเรียนรู้                    
โดยผู้ปกครอง / ชุมชนของโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านเป้าวทิยาคาร  

 

ข้อ พฤตกิรรมของครูผู้รับการประเมนิ 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

1 มีบุคลิกภาพดี วางตวัเหมาะสมกบัการเป็นครู 4.00 0.00 มาก 3.71 0.48 มาก 
2 จดับรรยากาศในชั้นเรียนไดส้วยงาม สะอาด มี

ระเบียบ 
3.66 0.57 มาก 4.00 0.57 มาก 

3 จดัป้ายนิเทศมุมวิชาการและแหล่งเรียนรู้อยา่ง
หลากหลายในชั้นเรียน 

4.00 1.00 มาก 4.00 0.57 มาก 

4 ป ฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ด้ ว ย ค ว า ม เ อ า ใ จ ใ ส่ แ ล ะ
รับผิดชอบ 

4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 

5 จดักิจกรรมการสอน โดยเน้นให้นักเรียนได้
คิดและไดป้ฏิบติัจริง 

4.00 0.00 มาก 3.85 0.37 มาก 

6 จัด กิ จ ก ร รมก า รสอน เหม า ะ กับ ร ะ ดับ
ความสามารถของผูเ้รียน 

4.00 0.00 มาก 4.00 0.81 มาก 

7 ใหค้วามรัก เมตตา ดูแลเอาใจใส่อยา่งทัว่ถึง 4.33 1.15 มาก 4.00 0.81 มาก 
8 ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัหาและใชส่ื้อ

การเรียนการสอน 
3.66 0.57 มาก 3.42 0.53 ปาน

กลาง 
9 สอนซ่อมเสริมใหน้กัเรียนท่ีเรียนอ่อน 3.66 0.57 มาก 3.28 0.75 ปาน

กลาง 
10 วดัผลและประเมินผลหลากหลายวธีิ 3.66 0.57 มาก 3.71 0.48 มาก 

 
จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดว้า่ผูป้กครองของทั้งสองโรงเรียนเห็นวา่ครูด าเนินการไดเ้หมาะสม

ในการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยพฤติกรรมครูจะอยูใ่นระดบัมากเกือบทั้งหมด ซ่ึงพฤติกรรมระดบัมาก
ท่ีน่าพอใจ ไดแ้ก่ ความรัก ความเมตตา ดูแลเอาใจใส่ การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่รับผิดชอบ 
การจดักิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสม 

โรงเรียนบา้นแม่สา พฤติกรรมครูกบัปฏิรูปการเรียนรู้ในระดบัมาก คือให้ความรัก เมตตา        
ดูแลเอาใจใส่อย่างทัว่ถึง ความเหมาะสมในการเป็นครู การจดัแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ การปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเอาใจใส่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมตามล าดบั (X  = 4.33 และ 4.00) 
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โรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคม พฤติกรรมครูท่ีไดร้ะดบัมาก คือความรัก ความเมตตา ดูแลเอาใจ
ใส่อย่างทัว่ถึง การจัดบรรยากาศชั้นเรียน การจดัแหล่งเรียนรู้ การปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเอาใจใส่             
การจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ( X  = 4.00) ส่วนพฤติกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีอยู่ใน
ระดบัปานกลางคือการสอนซ่อมเสริมให้นกัเรียนอ่อนและการให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัหา
และ          ใชส่ื้อการสอน ( X  = 3.28 และ 3.42) 
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4.3 ผลการประเมินนักเรียนโดยครู ผู้บริหารและนักเรียน 
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมแสดงออกของนักเรียนด้านปฏิรูป         

การเรียนรู้ โดยครู ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านเป้าวทิยาคาร  
 

ข้อ พฤตกิรรมการแสดงออกของนักเรียน 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

 ด้านความรู้ (K)       
1 รู้จกัแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 3.70 0.77 มาก 3.55 0.72 มาก 
2 ใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ 3.35 0.49 ปาน

กลาง 
3.33 0.50 ปาน

กลาง 
3 สรุปเร่ืองและน าเสนอผลงานไดถู้กตอ้ง 3.23 0.43 ปาน

กลาง 
3.22 0.66 ปาน

กลาง 
4 น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 3.58 0.61 มาก 3.88 0.060 มาก 
 ด้านเจตคต ิ(A)       
5 มีสมาธิในการท ากิจกรรม 3.58 0.79 มาก 3.22 0.86 ปาน

กลาง 
6 รับผิดชอบส่งงานสม ่าเสมอ 3.47 0.79 ปาน

กลาง 
3.22 0.83 ปาน

กลาง 
7 ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจนเสร็จ 3.70 0.77 มาก 3.77 0.72 มาก 
8 ท างานอยา่งมีความสุข 3.85 0.69 มาก 3.55 0.66 มาก 
9 กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 3.64 0.60 มาก 3.55 0.72 มาก 
10 ตั้งใจ สนใจในการเรียน 3.47 0.87 ปาน

กลาง 
3.55 0.85 มาก 

 ด้านทกัษะกระบวนการ (P)       
11 ลกัษณะเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีดี 3.58 0.71 มาก 3.58 0.52 มาก 
12 เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 4.05 0.55 มาก 3.88 0.78 มาก 
13 ใชว้ถีิประชาธิปไตยในการท างานกลุ่ม 3.70 0.58 มาก 3.77 0.60 มาก 
14 ท างานอยา่งมีระบบ ตามขั้นตอนและผลงานมี

ประสิทธิภาพ 
3.41 0.61 ปาน

กลาง 
3.33 0.50 ปาน

กลาง 
15 ท างานเสร็จทนัเวลา 3.47 0.94 ปาน

กลาง 
3.11 0.60 ปาน

กลาง 
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จากตารางท่ี 8 จะเห็นว่าพฤติกรรมด้านปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสองโรงเรียน        
จะมีทั้ งระดับมากและระดับปานกลาง ในส่วนท่ีค่อนข้างเป็นพฤติกรรมปฏิรูปการเรียนรู้                        
ท่ีค่อนขา้งดี คือดา้นเจตคติของนกัเรียนและดา้นทกัษะกระบวนการ 

ในส่วนของโรงเรียนบ้านแม่สา พฤติกรรมของนักเรียนท่ีดีมาก คือการเข้ากิจกรรม
สม ่าเสมอและการท างานอย่างมีความสุข ( X  = 4.05 และ 3.85) ส่วนท่ีเป็นระดบัปานกลาง              
ค่อนขา้งนอ้ย คือการสรุปเร่ืองและน าเสนอผลงานไดถู้กตอ้งกบัการใชภ้าษาส่ือสารท่ีดี ( X  = 3.23 
และ 3.35) 

โรงเ รียนบ้านเป้าวิทยาคาร พฤติกรรมของนัก เ รียนท่ี เป็นระดับมากตามล าดับ                         
คือการเข้าร่วมกิจกรรมสม ่าเสมอและการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ( X  = 3.88)                  
ส่วนปานกลางค่อนข้างน้อย คือการท างานเสร็จทันเวลา การรับผิดชอบสั่งงานสม ่ าเสมอ                    
และการสรุปเร่ืองน าเสนอผลงานไดถู้กตอ้ง (X  = 3.11 และ 3.22) 
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ตารางที ่9 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมแสดงออกของนักเรียนด้านการแสดงออก
ของนักเรียนด้านปฏิรูปการเรียนรู้ โดยนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียน
บ้านเป้าวทิยาคาร  

 

ข้อ พฤตกิรรมการแสดงออกของนักเรียน 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

ด้านความรู้ (K)       
1 รู้จกัแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 3.57 0.53 มาก 3.33 0.49 ปาน

กลาง 
2 ใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ 3.57 0.53 มาก 3.33 0.77 ปาน

กลาง 
3 สรุปเร่ืองและน าเสนอผลงานไดถู้กตอ้ง 3.71 1.11 มาก 3.41 0.66 ปาน

กลาง 
4 น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 3.71 0.95 มาก 3.75 0.86 มาก 

ด้านเจตคต ิ(A)       
5 มีสมาธิในการท ากิจกรรม 3.71 0.75 มาก 3.58 0.66 มาก 
6 รับผิดชอบส่งงานสม ่าเสมอ 3.85 0.69 มาก 2.83 1.02 ปาน

กลาง 
7 ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจนเสร็จ 3.71 0.48 มาก 3.25 0.75 ปาน

กลาง 
8 ท างานอยา่งมีความสุข 3.85 0.69 มาก 3.66 0.77 มาก 
9 กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 3.57 1.13 มาก 3.08 0.66 ปาน

กลาง 
10 ตั้งใจ สนใจในการเรียน 4.14 1.06 มาก 3.58 0.90 มาก 

ด้านทกัษะกระบวนการ (P)       
11 ลกัษณะเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีดี 4.00 0.81 มาก 3.58 0.79 มาก 
12 เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 4.28 0.75 มาก 3.41 1.08 ปาน

กลาง 
13 ใชว้ถีิประชาธิปไตยในการท างานกลุ่ม 4.42 0.53 มาก 4.08 0.66 มาก 
14 ท างานอยา่งมีระบบ ตามขั้นตอนและผลงานมี

ประสิทธิภาพ 
3.85 0.69 มาก 3.25 0.75 ปาน

กลาง 
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ตารางที ่9 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมแสดงออกของนักเรียนด้านการแสดงออก
ของนักเรียนด้านปฏิรูปการเรียนรู้ โดยนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียน
บ้านเป้าวทิยาคาร (ต่อ) 

 

ข้อ พฤตกิรรมการแสดงออกของนักเรียน 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

15 ท างานเสร็จทนัเวลา 3.71 0.75 มาก 3.33 0.49 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 9 จะเห็นว่าการแสดงออกของนักเรียน โดยประเมินโดยนักเรียนโรงเรียน       

บ้านแม่สาจะมีพฤติกรรมในขั้นมากทั้ งหมด ส่วนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคมจะมีทั้ งมากและ            
ปานกลาง โดยพฤติกรรมดา้นปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีดี คือการใชว้ถีิประชาธิปไตยในการท างานกลุ่ม 

ในส่วนของโรงเรียนบา้นแม่สา พฤติกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากทุก
ประเด็นท่ีดี ไดแ้ก่ การใชว้ถีิประชาธิปไตย การเขา้ร่วมกิจกรรมสม ่าเสมอ การตั้งใจ สนใจการเรียน 
(X  = 4.42, 4.28 และ 4.14) มากค่อนไปทางปานกลาง คือการรู้จกัแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
การใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ การกลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล (X  = 3.57) 

โรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร การมีวิถีประชาธิปไตยในการท างานกลุ่มและการน าความรู้         
ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัแสดงพฤติกรรมไดดี้ ( X  = 4.08 และ 3.75) ส่วนพฤติกรรมปานกลาง         
ค่อนขา้งนอ้ย คือความรับผดิชอบส่งงานสม ่าเสมอ (X  = 2.83) 
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4.4 ผลการประเมินการปฏิบัติการวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โดยคณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาและบ้านเป้าวทิยาคาร 
 
ตารางที่ 10 จ านวนแสดงภาระหน้าที่ในการวิจัยของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาและ         

โรงเรียนบ้านเป้าวทิยาคาร 
 

ภาระหน้าทีใ่นการวจัิย ร.ร.บ้านแม่สา ร.ร.บ้านเป้าวทิยาคาร 
1. ผูป้ระสานงาน 1 1 
2. นกัวจิยัหลกัของโรงเรียน 1 1 
3. นักวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย         

ราชภฏัเชียงใหม่ 
18 17 

4. สร้างเตรียมส่ือนวตักรรม 14 9 
5. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการท างาน 14 11 
 

จากตารางท่ี 10  จะเห็นวา่ทุกฝ่ายต่างปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกนัหลายดา้น ให้บงัเกิดผลของงาน
ตามโครงการ 
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความส าเร็จการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้วงจร 
PDCA โดยครู ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  

 

การปฏบิัตกิารวจิยั 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

ระยะที ่1       
1 การประชุมร่วมกนั เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบั

โครงการวจิยัก่อน 
3.94 0.63 มาก 3.69 1.03 มาก 

2 การสนทนากลุ่ม เพ่ือส ารวจปัญหาและความ
ตอ้งการในการพฒันาการปฏิรูปการเรียนรู้ 

4.00 0.59 มาก 3.83 0.87 มาก 

3 การสัมภาษณ์ผู ้บ ริหาร ค รู  นัก เ รียนและ
ผู ้ป กค รอ ง  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้แนวท า ง ในก า ร
พฒันาการปฏิรูปการวจิยัโดยนกัวจิยั 

3.77 0.73 มาก 3.56 0.87 มาก 
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความส าเร็จการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้วงจร 
PDCA โดยครู ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร (ต่อ) 

 

การปฏบิัตกิารวจิยั 
บ้านแม่สา บ้านเป้าวทิยาคาร 

X  S.D. แปล
ค่า 

X  S.D. แปล
ค่า 

ระยะที ่2       
4 การประ ชุม ร่ วมกัน  เ พ่ื อ จัด ร ะบบกา ร

ด าเนินการภายใน 
3.72 0.75 มาก 3.60 0.63 มาก 

5 การสร้างเคร่ืองมือ เพื่อการด าเนินการภายใน
โดยครู  

3.55 0.61 มาก 3.53 0.87 มาก 

6 การปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือ โดยมีนักวิจัย
จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นท่ีปรึกษา 

3.27 0.66 ปาน
กลาง 

3.46 0.77 ปาน
กลาง 

7 การน าเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บัครู นักเรียน
และผูป้กครอง 

3.83 0.50 มาก 3.61 0.86 มาก 

8 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงกบัครู 3.77 0.87 มาก 3.92 0.64 มาก 
9 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงนกัเรียน 4.00 0.68 มาก 3.92 0.64 มาก 
10 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงผูป้กครอง 3.33 0.68 ปาน

กลาง 
3.07 0.49 ปาน

กลาง 
11 การติดตามผลการด าเนินงานจากคณะนกัวิจยั

จากมหาวทิยาลยัราชภฏั 
3.72 0.57 มาก 3.84 0.55 มาก 

12 การสนทนากลุ่ม เพ่ือสรุปการด าเนินงานของ
โครงการ 

3.61 0.50 มาก 3.46 0.51 ปาน
กลาง 

13 ในภาพรวมท่านคิดว่าโครงการน้ี ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวม้ากน้อย
เพียงใด 

3.38 0.60 ปาน
กลาง 

3.38 0.50 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 11 ความเห็นในเร่ืองความส าเร็จการวิจยัปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใชว้งจร  PDCA 

มีทั้งระดบัมากและปานกลาง โดยท่ีส าเร็จมาก คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงกบันกัเรียน 
ในส่วนของโรงเรียนบ้านแม่สา ความส าเร็จของโครงการในระดับมากตามล าดับ            

คือการสนทนากลุ่มเพื่อส ารวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้                 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับนักเรียน และการประชุมร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับ
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โครงการวิจยัร่วม ( X  = 4.00, 4.00 และ 3.94) ส่วนปานกลางค่อนขา้งนอ้ย คือการปรับปรุงพฒันา
เคร่ืองมือ โดยมีนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นท่ีปรึกษา ( X  = 3.27) 

โรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร เห็นวา่ความส าเร็จของโครงการระดบัมากตามล าดบั คือการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจริงจากครู การเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงกับนักเรียน การติดตามผลการด าเนินงาน         
จากคณะนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ (X  = 3.22, 3.92 และ 3.84)  
 
 
 
 
 




