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1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 นบัแต่ประเทศไทยประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมุ่งหวงัใช้
การศึกษาสร้างความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ให้ทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก
ในยคุโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงมีผลกระทบทั้งโลก (Global) จากเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและระบบการส่ือสารท่ี
ก้าวหน้าเป็นตวัขบัเคล่ือน จ าเป็นท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการศึกษาของชาติตอ้งค านึงถึงการสร้างเด็ก          
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถทางปัญญา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน               
ท่ีจะเป็นฐานในการด าเนินชีวิตให้อยู่รอดได้ในระบบเศรษฐกิจใหม่ รักท่ีจะเรียนสนุกสนานต่อ        
การเรียนรู้ตลอดชีวติ มีมโนธรรมจิตส านึกทางวฒันธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทย ใชว้ิจยัเพิ่มพลงั
โดยค านึงถึงยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ให้ต่อเช่ือมกนัไดร้ะหวา่งสภาพเดิมกบัสภาพปัจจุบนั ผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาเห็นสมควรให้ไดมี้การปฏิรูปการศึกษาของประเทศอย่างจริงจงัให้ครอบคลุมต่อการจดั
การศึกษาทุกรูปแบบ เช่น ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา ปฏิรูปการบริหารจัดการ ปฏิรูปครู 
คณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการจดั
การศึกษา อย่างไรก็ตามในหมวด 4 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือไดว้่า         
เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั           
เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพของประเทศชาติ ดงันั้นสถานศึกษา        
ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการศึกษาทุกระดบัและเป็นศูนยร์วมในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ิน 
จึงควรได้มีการบริหารจัดการให้ก้าวรุดหน้าไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาประเทศและบุคคล               
โดยเช่ือมโยงการพฒันาให้เกิดความสัมพนัธ์กับทุกส่วนขององค์กรในการบริหารจดัการและ
สัมพนัธ์กบัทุกส่วนของสังคมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 สถานศึกษาในทอ้งถ่ินเป็นเครือข่ายการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีส าคญัของสถาบนัการผลิตครู        
ท่ีจะเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้วิจยัของอาจารย ์คณะครู บุคลากร ผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษาและ        
นกัศึกษาครูให้เกิดการพฒันางานผลิตและพฒันาครู นบัเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีส าคญั    
ในสถานท่ีเรียกว่าโรงเรียนเครือข่าย โดยมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน พฒันาครู พฒันา             
การบริหารจดัการเปล่ียนแปลง วธีิคิดในการท างานตามวถีิการปฏิรูปการศึกษาโดยการก ากบัติดตาม
และช่วยเหลือ และร่วมท างานในลกัษณะคู่ขนานไปกบัสถาบนัผูผ้ลิตครูในทอ้งถ่ิน ผลการท างาน
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ให้เกิดเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาในแนวทางใหม่ทุก ๆ ด้าน เช่น การพัฒนาหลักสูตร          
สถานศึกษา การปฏิรูปการวัดผล การปฏิรูปการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                   
ปฏิรูปการบริหารและวิชาการ การวิจยัชั้นเรียน ตลอดจนการประกนัคุณภาพการศึกษาจะสอดรับ
กบัแนวคิดของ “สภาครู” ซ่ึงจะเป็นองคก์รท่ีดูแลให้การผลิตและพฒันาครูมีคุณภาพและมาตรฐาน
อนัเดียวกนั ก าหนดไวว้่าโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครูหลกัสูตรใหม่ 5 ปี                 
ของครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ทัว่ประเทศจะตอ้งเป็นโรงเรียนเครือข่ายท่ีเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 
 จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัสถานศึกษาท่ีบ่งบอกว่าได้ขบัเคล่ือนสู่การปฏิรูปควรมีวิสัยทศัน์ 
การท างานและผลปฏิบติังานท่ีบ่งบอกได้ ถึงผลลพัธ์ ผลผลิตท่ีมีคุณภาพเป็นส าคญั เม่ือทุกฝ่าย        
ได้ตระหนักและได้ด าเนินการในแนวทางปฏิรูปการศึกษาจนสามารถติดตาม ตรวจสอบ              
ความกา้วหน้าของการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนในส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้การติดตามประเมินผล
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิ รูปการเ รีย น รู้ในลักษณะทั้ งโรง เ รียน                     
(Whole School) จึงมีความจ าเป็นของงานท่ีควรกระท าต่อเน่ือง เพื่อจะไดต้รวจสอบและประเมินผล
ในช่วงต่อไปของการบริหารจดัการการศึกษา จนเป็นกระบวนการในวงจร PDCA ในวงรอบ           
ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมอันก่อให้เกิดเป็นผลดีในการเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการรับรู้                   
การให้ข้อเสนอแนะ การสนับสนุน ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างราบร่ืน 
กระบวนการท างานท่ีส าคญัของการพฒันาการศึกษาทั้งโรงเรียนประกอบไปด้วย กระบวนการ
ท างานในวงจร PDCA การมีส่วนร่วม การกระจายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การบริหารงาน            
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการพฒันาวิชาชีพดว้ย เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันางานการศึกษา         
ถึงระบบการท างาน แนวทางปฏิบติั แนวความคิดท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล        
ยอ้นกลบัในการพฒันาสถานศึกษา การศึกษาเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัให้บรรลุเป้าหมายต่อบทบาทพฒันาวิชาชีพครู
ในทอ้งถ่ินของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกโรงเรียนบา้นแม่สาและโรงเรียน                      
บา้นเป้าวิทยาคาร ซ่ึงเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้ามาเป็นหน่วยปฏิบติั       
งานวจิยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยพิจารณาการคดัเลือกดงัน้ี 1) เป็นโรงเรียนท่ีผา่นการรับรองและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ . มาแล้ว 2) เป็นโรงเรียนท่ียินดีและเต็มใจต่อการเป็น             
หน่วยฝึกปฏิบติัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม 3) เป็นโรงเรียนท่ีระบุบ่งช้ีกระบวนการท างาน โดยใช ้        
วงจร PDCA 4) ไม่มีโครงการวิจยัอ่ืนหลายด้าน ความรู้สึกท่ีอ่อนลา้เกินไป 5) เป็นโรงเรียน               
ในเขตพื้นท่ีบริการของสถาบนัรอบนอก 
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 โรงเรียนบา้นแม่สา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ถนนโชตนา ต าบลแม่สา อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบนัมีครูอาจารย ์17 คน มีนกัเรียนทั้งหมด 331 คน 
(ข้้อมูลเดือนกนัยายน 2547) จดัการศึกษาระดบัอนุบาลถึงช่วงชั้นท่ี 3 อยู่ในเขตพื้นท่ีบริการ           
วทิยาเขตแม่สา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการประกนั
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. เม่ือปี 2544 ในลกัษณะโครงการน าร่อง ช้ีให้เห็นถึงการท างานอยา่งเป็น
ระบบท่ีแสดงต่อสาธารณชน ตลอดจนผลงานท่ีปรากฏของโรงเรียนมาเป็นระยะยาวนานอย่างดี 
อยา่งไรก็ตามในการวิเคราะห์เอกสารธรรมนูญสถานศึกษา รายงานการประกนัคุณภาพภายในและ
ภายนอก การประชุมกบัผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเทคนิค Focus Group Discussion       
พบวา่ในช่วงต่อไปยงัมีจุดท่ีควรพฒันา เช่น การบริหารท่ีเร่งรัดพฒันาคุณภาพ การมีส่วนร่วมพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถ่ินจากชุมชน การพฒันาผูเ้รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม         
ทักษะการคิด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ผลงานวิชาการในการสอนแนวปฏิรูปการเรียนรู้             
ของคณะครู ศกัยภาพการวิจยัและการระดมทรัพยากรทุกด้านในการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกัน           
โรงเรียนมีโครงการพัฒนางาน ซ่ึงเป็นการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก               
อย่างต่อเน่ือง ถือเป็นโรงเรียนตวัเลือกการน าร่องของเขตพื้นท่ีมาโดยตลอด ซ่ึงเป็นภูมิหลงัท่ีดี        
ของโรงเรียนในการร่วมงานวิจยักบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ นอกจากน้ีคณะครู ผูบ้ริหารยงัมี
วฒันธรรมการท างาน โดยมีการประชุมพฒันางานโรงเรียนในช่วงพน้เวลาราชการทุก ๆ วนัพุธ      
ซ่ึงด าเนินต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปีการศึกษา จึงเหมาะสมในการร่วมด าเนินการวิจยั
เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ งโรงเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยคณะครู              
ไดมุ้่งเนน้งานการวิจยัเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ผูเ้รียนในดา้นทกัษะการคิดในทุกระดบัชั้นและกลุ่มวิชา 
ทุกฝ่ายมุ่งหวงัว่าการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาครูของโรงเรียนบา้นแม่สา 
และการผลิตพฒันาครูของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ใหมี้การศึกษาในการปฏิรูป
การเรียนรู้ โดยยึดแนวด าเนินการในงานประกันคุณภาพด้วยกระบวนการตามวงจร PDCA               
จนเกิดมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นแนวทางท่ีสังคมยอมรับและสามารถเผยแพร่น าเสนอ                
ในวงกวา้งไดต่้อไป 
 
 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้ งอยู่หมู่ ท่ี  4 ต าบลบ้านเป้า                    
อ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ส านักงาน      
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนรวม 238 คน มีครู 18 คน           
สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงการศึกษาพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 3 (ข้้อมูลเดือนกนัยายน 2547) เป็นโรงเรียน        
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ในเขตพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวงข้ีเหล็ก เป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บ       
การรับรองมาตรฐานการประกนัคุณภาพ เม่ือปี 2546 จาก สมศ. โรงเรียนโดยคณะครู ผูบ้ริหารไดมี้
การด าเนินการพฒันางานด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จนได้รับการยอมรับในผลการท างานอนัเกิด       
จากความตระหนกัของคณะครูอาจารย ์ในด้านปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 
จากการวิเคราะห์เอกสารของโรงเรียน เช่น ธรรมนูญสถานศึกษา แผนกลยุทธ์ รายงานการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา การประชุมกบัผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา    
โดยเทคนิค Focus Group Discussion พบว่าในช่วงการท างานต่อไปของโรงเรียนยงัมีจุด                   
ท่ีควรพฒันา เช่น การบริหารโดยใชก้ระบวนการ PDCA ทั้งระบบท่ีต่อเน่ืองกนัไป การมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง การวิจัยพฒันางาน การประเมินและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและ          
หลักสูตรท้องถ่ิน การพฒันาเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิ         
ทางการเรียนของผู ้เรียน โรงเรียนมีภูมิหลังวฒันธรรมการท างานท่ีคณะครูทุ่มเทเวลาให้กับ         
การพฒันางานเป็นอย่างดี โดยทุกคนได้รับการยกย่องเป็นครูดีด้านต่าง ๆ และใช้เวลาประชุม        
พฒันางานวชิาการของโรงเรียนร่วมกนัในทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองประมาณ 2 ปีการศึกษา 
จึงมีความเหมาะสมต่อการวิจยัพฒันาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCA       
ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมาก โดยเป็นกระบวนการของ                    
การมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง โดยคณะครูผูบ้ริหารได้มุ่งเน้นการวิจยัชั้นเรียนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้         
ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดบัชั้นโดยครูทุกคน และผูบ้ริหารจะมีโครงการวิจยัติดตามการนิเทศภายใน         
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาชีพครู โดยยึดแนวทางการด าเนินการในงานการประกนัคุณภาพ        
ดว้ยกระบวนการตามวงจร PDCA จนเกิดแนวทางจดัการศึกษาท่ีสังคมยอมรับ เผยแพร่น าเสนอ         
ในวงกวา้งไดต่้อไป 
 
2.   วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาบริบทศกัยภาพของโรงเรียนและสถาบนัในการร่วมมือกนัปฏิรูปการเรียนรู้ 
2.2 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและเป้าหมายน าเขา้ในการร่วมมือกนัในการปฏิรูป

การเรียนรู้ 
2.3 เพื่อศึกษากระบวนการในการร่วมมือกนัปฏิรูปการเรียนรู้ตามรูปแบบ PDCA  
2.4 เพื่อ ศึกษาผลการร่วมมือกันปฏิ รูปการเ รียนรู้ในโรงเ รียนเค รือข่ ายน า ร่อง                       

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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3. ความส าคัญของการศึกษา 
3.1 เพื่อให้ศึกษาบริบทขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกนั 
3.2 เพื่อศึกษารูปแบบในการร่วมมือกนัปฏิรูปการเรียนรู้แบบ PDCA ของสถานศึกษา        

แบบมีส่วนร่วม 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา       
โดยจดัเวทีสัมภาษณ์ระดับลึกของโรงเรียนบ้านแม่สาและโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร และบริบท        
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ทั้ งส่วนปรัชญา วิสัยทัศน์ ธรรมนูญสถานศึกษา แผนกลยุทธ์              
แผนแม่บท การเตรียมจดัการคณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผูบ้ริหาร นกัเรียน ชุมชน ผูป้กครองและ           
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการศึกษา บรรยากาศในองคก์รและเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันา 
 ระยะที่ 2 ออกแบบระบบการมีส่วนร่วมของนักวิจยั การวางระบบติดตามและประเมิน        
การพฒันางานปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนของคณะครู ผูบ้ริหาร ผลการปฏิรูปท่ีเกิดกบัผูเ้รียน วิธีคิด 
แนวด าเนินการ การวางระบบปฏิรูปการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ PDCA อยา่งมีส่วนร่วมด าเนินการ
โดย 

1. วางระบบท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดงาน ก าหนดช่วงเวลา แผนปฏิบัติ ก าหนด
บทบาทหน้าท่ี จดัท าคู่มือการด าเนินการ ติดตามด าเนินการโดยใช้กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ของ                  
แต่ละสถานศึกษา 

2. น าข้อมูลจากการติดตาม ประเมินการด าเนินการ มาวิ เคราะห์ผล วิ เคราะห์                     
หาประสิทธิภาพของระบบการปฏิรูป โดยแนวคิดการวางกระบวนการ PDCA ของแต่ละสถานศึกษา          
ตามประเด็นศึกษาผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 
5.  ตัวแปรทีศึ่กษา 
 บริบทขององคก์ร การออกแบบวางระบบปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใชว้งจร PDCA ของแต่ละ
สถานศึกษาท่ีมีผลต่อการพฒันาครูและพฒันานกัเรียน 
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6.   นิยามศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การสร้างและพฒันาครูและบุคลากร            
ทางการศึกษาให้มีการเปล่ียนแปลงคุณภาพ ศกัยภาพท่ีก่อให้เกิดความเขม้แข็งในการเป็นโรงเรียน
ปฏิรูปและความเขม้แขง็ของชุมชน 
 การปฏิรูปการเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงแนวคิดกระบวนการ วิธีการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การระดมพลงัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียให้ไดม้าซ่ึงความคิด 
แนวปฏิบติัร่วมแรงร่วมใจสู่ความส าเร็จ 
 โรงเรียนเครือข่ายน าร่อง หมายถึง โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงเขา้ร่วมโครงการ 
 รูปแบบวงจร PDCA หมายถึง รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานท่ีเป็นวงจร       
ต่อเน่ืองหมุนเวียนตลอดเวลา 4 ดา้น คือ P = Plan การวางแผนก าหนดเป้าหมาย D = Do การ
ปฏิบติัการด าเนินการ C = Check เป็นการตรวจสอบการประเมินหาจุดอ่อนจุดแข็ง A = Act การลง
มือกระท าเพื่อการสรุปและเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขในช่วงต่อไป 




