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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั
และความต้องการในการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อพฒันาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน 
สุข โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และ
เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ท่ีเขา้ร่วมโครงการ
โรงเรียนสุขภาวะโดยเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยเลือกแบบ
เจาะจง 12 โรงเรียนไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร  12  คน  ครูผูส้อน 120 คน รวมทั้งหมด 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั ไดแ้ก่  แบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อน
เขา้ร่วมโครงการสุขภาวะ แบบสอบถามความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ แบบสอบถาม
สะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
แบบสอบถามการสนทนา (After Action Review) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
แบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
แบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ และคู่มือแนวทางการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เน้ือหา ผลการศึกษาพบวา่  
 1)  สภาพการด าเนินงานก่อนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ด าเนินการบริหารจัดการตามนโยบายและหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่กบัการใช้การศึกษา
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ทางไกลผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของผูเ้รียน 
ตามบริบทของโรงเรียน ส่วนความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ ภาพรวมของความตอ้งการการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.18 โดยความตอ้งการพฒันาและให้บริหารจดัการ
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ ดา้นการพฒันาปัญญาภายนอก มีความตอ้งการ
ร้อยละเฉล่ียเท่ากบั 93.00 รองลงมาไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ ดา้นการพฒันาปัญญา
ภายใน ท่ีมีความตอ้งการร้อยละเฉล่ียเท่ากบั 91.00 ตามล าดบั 
 2) ผลการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุข โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) พบว่า การพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  
จนมีผลการพฒันาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ท่ีดีข้ึน พิจารณาจากจ านวนของโรงเรียนท่ีพบปัญหา 
และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีก าหนดและวางแผนไวทุ้กดา้น จ านวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 คงเหลือ 
2 โรงเรียน ท่ีตอ้งพฒันาการด าเนินงานใน 2 ประเด็นในช่วงระยะถดัไป คิดเป็นร้อยละ 16.67 ได้แก่  
ด้านการร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้ เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ  
จ านวน 2 โรงเรียน และดา้นการท า PLC กบักลุ่มครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative Discussion 
ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน จ านวน 1 โรงเรียน 
 3) ผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) พบว่า การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะหลงั โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถก าหนด
ปัจจยัการบริหารจดัการตามทฤษฎีระบบ (System Approach Model) ไดต้ามกระบวนการหลกั ไดแ้ก่ ดา้น
ปัจจยั (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นผลลพัธ์ (Input) โดยมีการก าหนดกิจกรรมหรือแนวทาง 
ส่ือหรืออุปกรณ์และผู ้ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง เพื่ อให้สามารถด าเนินการได้ชัดเจนมากยิ่ ง ข้ึน ซ่ึ งมีผล 
การสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 
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แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ฉบบัน้ี 
ส าเร็จได ้เพราะความช่วยเหลือของผูร่้วมงานทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จนสามารถรวบรวมและประมวลผลงาน 
มาน าเสนอในคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึง และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วิริยะ วรายุ ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ดร.วชัรี กาศสนุก  ดร.นันทนา  
สาระกิจจานนท์ และครูการะเกด กันทะเขียว ผู ้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ 
ในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการศึกษา และให้ขอ้เสนอแนะ รวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน 
ทุกท่านของโรงเรียนสุขภาวะในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ท่ีมีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโรงเรียนสุขภาวะดว้ยดีตลอดมา  จนท าให้การด าเนินงานขยายผล
โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประสบผลส าเร็จดว้ยดี 

คุณค่าและประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากการศึกษาในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัขออุทิศเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ
แด่บิดามารดาผูใ้ห้ก าลงัใจและอุปการะมาโดยตลอด ตั้งแต่รับราชการมาจนถึงบดัน้ี รวมทั้งบูรพคณาจารย์
ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้แก่ผูศึ้กษา จนสามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีมีคุณค่าและ 
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มาโดยตลอด 

 
 

กมัปนาท  ศรีเช้ือ และคณะผูว้จิยั 
กนัยายน 2562 

 

 

 

 
 



จ 

 
สารบัญ 

 
 หนา้ 
ปกใน.......................................................................................................................... ก 
บทคดัยอ่ภาษาไทย..................................................................................................... ข 
กิตติกรรมประกาศ...................................................................................................... ง 
สารบญั....................................................................................................................... จ 
สารบญัตาราง............................................................................................................. ช 
สารบญัแผนภูมิ........................................................................................................... ญ 
สารบญัภาพ................................................................................................................ ฏ 
บทท่ี  
  1     บทน า............................................................................................................. 1 
         ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา......................................................... 1 
         วตัถุประสงคข์องการวจิยั...............................................................................   6 
         ค  าถามการวจิยั............................................................................................... 6 
         ขอบเขตการวจิยั.............................................................................................. 7 
         ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ............................................................................ 9 
         ค  านิยามศพัทเ์ฉพาะ......................................................................................... 10 
         กรอบความคิดในการวจิยั................................................................................. 10 
   2    เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง........................................................................ 12 
         2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ............................................................ 12 
         2.2 แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเชิงระบบ...............................................................   23 
         2.3 แนวคิดเก่ียวกบัโรงเรียนสุขภาวะ (กิจกรรมจิตศึกษา และการเรียนรู้ 
              โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน : PBL).................................................................... 

 
27 

         2.4 แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC).......................... 47 
         2.5 แนวคิดเก่ียวกบับริบทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่     
               เขต 2.......................................................................................................... 

 
64 

         2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง..................................................................................... 70 
 
 



ฉ 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
 หนา้ 
บทท่ี  
  3     วธีิด าเนินการ................................................................................................... 80 
         3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง......................................................................... 80 
         3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั............................................................................. 81 
         3.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ............................................................... 82 
         3.4 วธีิด าเนินการวจิยั......................................................................................... 102 
         3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล................................................................................. 111 
         3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล................................................................... 111 
  4     ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล....................................................................................... 114 
         4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล.......................................................... 114 
         4.2 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล.............................................................. 114 
         4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล.................................................................................. 115 
  5     สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ............................................................... 188 
         5.1 สรุปผลการศึกษา........................................................................................ 188 
         5.2 อภิปลายผล............................................................................................... 189 
         5.3 ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................. 210 
บรรณานุกรม.............................................................................................................. 211 
ภาคผนวก.................................................................................................................. 216 
    ก     รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจยั................................................... 217 
    ข     ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือวจิยั........................................................... 219 
    ค     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั................................................................................. 253 
    ง     ภาพการด าเนินงาน.......................................................................................... 287 
    คณะผูว้จิยั............................................................................................................... 
 

293 

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

 



ช 

 
สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี  หนา้ 

1 แสดงกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาในระยะท่ี 3.................................. 94 
2 แสดงปฏิทินการรวมกลุ่มระดบัเครือข่าย โดยใชก้ระบวนการชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)............................................................. 
 

104 
3 แสดงปฏิทินการรวมกลุ่มระดบัสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)............................................................. 
 

105 
4 แสดงผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วม

โครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (PLC).................................................................................... 

 
 
 

115 
5 แสดงผลการสอบถามความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 

โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    

 
 

125 
6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการ

โรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC)....................................................................................................... 

 
 

132 
7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการ

โรงเรียนหลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียน
เชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)................................................... 

 
 
 

149 
8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุข

ภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

165 
9 แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียน 

สุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC).................... 

 
 

176 
10 รูปแบบการด าเนินงานตามองคป์ระกอบโรงเรียนสุขภาวะจ าแนก 

ตามขนาดโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2................................................................................................ 

 
 

198 



ซ 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี  หนา้ 

11 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection)  
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วม
โครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC........................................................................... 

 
 
 

220 
12 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการ

โรงเรียนสุขภาวะ โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ย
นวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC......................................................... 

 
 

223 
13 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection)  

เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียน 
สุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา 
PBL และ PLC.......................................................................................... 

 
 
 

228 
14 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสนทนา (After Action 

Review) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการ
เปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 
 

231 
15 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and 

Learn) เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการ
เปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 
ของโรงเรียน............................................................................................ 

 
 
 

234 
16 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection)  

เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา  
PBL และ PLC.......................................................................................... 

 
 
 

237 
17 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหาร

จดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2........................................................................... 

 
 

240 
 
 



ฌ 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี  หนา้ 

18 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2........................................................................... 

 
 

249 
19 ดชันีความสอดคลอ้งคู่มือการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 

โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2.............................. 

 
 

252 
 

 
 

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

 
 



ญ 

 
สารบัญแผนภูมิ 

 
แผนภูมิท่ี  หนา้ 

1 กรอบแนวคิดในการพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะท่ีใช้
นวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)............................................................. 

 
 

11 
2 องคป์ระกอบของวธีิระบบ....................................................................... 22 
3 รูปแบบองคป์ระกอบของวธีิระบบและการวเิคราะห์ระบบ..................... 22 
4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าท่ีเขม้แขง็และประสิทธิภาพขององคก์าร........ 25 
5 ผลของสถานการณ์ท่ีเกิดจากหลายสาเหตุ................................................ 25 
6 แสดงโครงสร้างตารางเรียน..................................................................... 28 
7 แสดงการจดัการเชิงระบบ........................................................................ 31 
8 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน.............................................................. 44 
9 กระบวนการการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน.......................................... 46 

10 วงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ.............................................. 59 
11 ขั้นตอนการน า PLC ไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษา................................. 60 
12 ขั้นตอนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC ของโรงเรียน 

ล าปลายมาศพฒันา................................................................................... 
 

63 
13 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษา

สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะ 
 

84 
14 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการโรงเรียน 

สุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา 
PBL และ PLC.......................................................................................... 

 
 

86 
15 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection)  

สภาพการด าเนินงานปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา  
PBL และ PLC.......................................................................................... 

 
 
 

89 
16 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามการสนทนา (After Action Review)  

เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการ
เปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 
 

91 



ฎ 

 
สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

 
แผนภูมิท่ี  หนา้ 

17 ขั้นตอนการสร้างแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) 
เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน 

 
 

93 
18 ขั้นตอนการสร้างแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn)  

เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน 

 
 

96 
19 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 

โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2......................................................................................................... 

 
 

99 
20 ขั้นตอนการสร้างคู่มือแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2......................... 
 

101 
21 ขั้นตอนแสดงวธีิการด าเนินการวจิยั.............................................................. 110 

 
 
 

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



ฏ 

 
สารบัญรูปภาพ 

 
แผนภาพท่ี  หนา้ 

1 กระบวนการบริหารตามวงจรเดม่ิง............................................................. 16 
2 แสดงโครงสร้างตารางเรียน........................................................................ 28 
3 แสดงการจดัการเชิงระบบ.......................................................................... 31 

 
 

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

 



1 

 

บทที ่1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การศึกษาถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ  
เป็นกลไกหลัก ในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพเป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21”  
คือ มีปัญญาท่ีเฉียบแหลม (Head) มีทกัษะท่ีเห็นผล (Hand) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (Health) และมีจิตใจ 
ท่ีงดงาม (Heart) เพื่อกา้วไปสู่การเป็น “คนไทย 4.0” และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืน 
ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุขในกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงระบบ
การศึกษาของประเทศไทยยงัมีปัญหาหลายประการ นบัตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวยั 
ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและ 
การพฒันาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษาท่ียงัไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตวั ยงัมีความเหล่ือมล ้า ในดา้นโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึง
ความส าคญัของการมีวินยั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผล
กระทบต่อระบบการศึกษาท่ีต้องปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาเชิงระบบให้สนองและรองรับ 
ความทา้ทายท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ระบบการศึกษา เป็นกลไกหลกัของการขบัเคล่ือนประเทศ ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
พระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 กรอบทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อให้สามารถ
น าพาประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่และย ัง่ยนืในอีก 20 ปีขา้งหนา้ได ้
 ปรากฏการณ์ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของผูเ้รียน คุณภาพครู คุณภาพ
โรงเรียน แท้จริง เป็นเพราะมีบางอย่างขับเค ล่ือนอยู่บ้างหลัง เช่น แบบแผนพฤติกรรม 
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โครงสร้างหรือระบบท่ีส่งผลให้เกิดแบบแผนพฤติกรรมนั้น ซ่ึงมาจากโลกทศัน์ และ
ความเช่ือ (Mindset) เป็นส่ิงขบัเคล่ือนท าให้เกิดปรากฏการณ์ทั้งหมด จุดคานงดัท่ีส าคญัท่ีท าให้ 
เกิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา คุณภาพของผูเ้รียน คุณภาพครู คุณภาพโรงเรียน ให้สูงข้ึน 
จะตอ้งเปล่ียนเชิงระบบ จึงจะเปล่ียนปรากฏการณ์น้ีได ้จุดคานงดัท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
เชิงระบบ นั้น มกัอยูท่ี่ระดบัการจดัการโครงสร้างหรือระบบ ซ่ึงสามารถท าได ้ดงัน้ี  
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 1. การเปล่ียนแบบแผนทางสังคม เพื่อให้พฤติกรรมของบุคคลเปล่ียนกลายเป็นอุปนิสัย
ใหม่ ได้แก่ 1) ต้องปรับเปล่ียนโลกทัศน์ ความเช่ือ (Mindset) เดิม เพื่อให้เกิดโลกทัศน์ ความเช่ือ 
(Mindset) ใหม่ การท่ีผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง จะมีอุปนิสัยใหม่ได้ จะต้องสร้างการรับรู้ใหม่ 
ท่ีถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จะน าไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกต้อง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติั คือ ทิฐิ 
 เพราะหากบุคคลมีความรู้สึก ความคิด ความเข้าใจ ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ แรงจูงใจ ความกลัว  
ความตอ้งการ ความปรารถนา การเห็นคุณค่า ความจริง ในแต่ละเร่ืองแตกต่างกนั หากบุคคลได้รับรู้ 
ท่ีถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงแลว้ การปฏิบติัต่อเร่ืองนั้นๆ จะถูกตอ้งดว้ย ในทางกลบักนับุคคลมีทิฐิ 
ไม่ถูกตอ้งไม่ตรงกับความเป็นจริงการเขา้ใจต่อส่ิงนั้นๆ ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการปฏิบติัในเร่ืองนั้น 
ท่ีไม่ถูกตอ้ง  ดงันั้น หากบุคคลมีทิฐิท่ีถูกตอ้งจะท าให้โลกทศัน์ ความเช่ือ (Mindset) เปล่ียน มีความรู้
ใหม่ ทกัษะใหม่ มีความเขา้ใจใหม่ มีแกนอา้งอิงท่ีมาท่ีไปอยา่งเช่ือถือได ้และเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
เพราะโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ความรู้ใหม่ก็เกิดข้ึนตลอดเวลา 2) การปรับเปล่ียนโครงสร้าง
หรือระบบ หากโครงสร้างหรือระบบไม่เปล่ียน แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล  ก็เป็นเช่นเดิม เพราะยึด
ติดกบัโครงสร้างหรือระบบเดิม ในส่วนการเปล่ียนโครงสร้างหรือระบบภายในโรงเรียนของครู คือ ตอ้ง
มีการเปล่ียนโครงสร้างตารางเรียน โดยก าหนดให้มีกิจกรรมจิตศึกษาเตรียมความพร้อม  ก่อนเรียน
ในช่วงเช้า มี body scan จะเป็นการเตรียมก่อนเรียนในช่วงบ่าย ส่วนการจดักายจดัใจ เป็นการประมวล
การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีได้เรียนรู้ทั้งวนั โดยมีการผ่านค าถาม AAR, PLC ระหว่างครูกบัผูเ้รียน และ
เตรียมการส าหรับการเรียนรู้ในวนัต่อไป ส าหรับการจดัการเรียนการสอนของแต่ละสาระการเรียนรู้  
ไม่มีแบบเรียน แต่มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ในคาบเรียนภาคเชา้ ช่วงเวลาเรียน 08.30 น. - 12.00 น. 
จะสอนแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 วิชาหลัก  คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ และในคาบเรียนภาคบ่าย ในช่วงเวลาเรียน 13.00 น. - 15.30 น. ไดจ้ดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนาและวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ การงานและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และหน้าท่ีพลเมือง เม่ือเสร็จส้ิน
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละวัน ครูจะมีการพัฒนาตนเองด้วยการผ่านชุมชนการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
ครูในโรงเรียน เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของครูต่อส่ิงท่ีจะสอนให้เด็กๆ ท าให้ครูมีทกัษะการ
จดัการเรียนการสอน ได้มีการเตรียมการสอนในวนัถดัไป ดงันั้น การปรับเปล่ียนแบบแผนทางสังคม 
โดยการปรับเปล่ียนโลกทศัน์ ความเช่ือ (Mindset) เดิม หากโครงสร้างหรือระบบเปล่ียน จะท าให้
พฤติกรรมครูเปล่ียน เช่น เปล่ียนครูสอนเป็นครูโคช้ ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนได ้วดัผูเ้รียน
ตามสภาพจริง และจะท าให้ผูเ้รียนเกิดทักษะใหม่ เกิดปัญญาภายในและปัญญาภายนอก สนุก 
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ในการเรียนรู้อยู่ร่วมกบัเพื่อนและครูไดอ้ย่างมีความสุข ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี ท าให้ ครู ผูเ้รียน มีวิถีใหม่ 
อุปนิสัยใหม ่ทกัษะใหม่ มีแนวปฏิบติัร่วมกนั อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  
 2. การน านวตักรรมการศึกษา มาจัดการเรียนรู้ของครูและเด็ก นวตักรรมท่ีจ าเป็น 
ตอ้งน ามาใช้ในโรงเรียน รวม 3 นวตักรรม ได้แก่ 1) จิตศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาทั้งครูและ
ผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านใน หรือ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ ปัญญาภายใน หรือ  
ความฉลาดดา้นในหมายรวมถึงความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ (SQ) และความฉลาดทางดา้นอารมณ์ 
(EQ) ซ่ึงไดแ้ก่ การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตวั) และผูอ่ื้น การเห็นคุณค่าในตวัเอง คนอ่ืน 
และส่ิงต่างๆ เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย การอยู่ด้วยกันอย่างภราดร
ภาพ ยอมรับในความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติกนั  การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม อยู่อย่างพอดีและพอใจได้ง่าย การมีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทนัอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าตอ้งหยุด หรือ 
ไปต่อกบัส่ิงท่ีก าลงัเป็นอยู่ มีความสามารถจดัการอารมณ์ตนเองได ้การมีสัมมาสมาธิเพื่อก ากบัความ
เพียรให้การเรียนรู้หรือการท าภาระงานให้ลุล่วง มีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การเห็น
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างตนเองกบัส่ิงต่างๆ นอบน้อมต่อสรรพส่ิงท่ีเก้ือกูลกนัอยู่ การมีจิตใหญ่  
มีความรักความเมตตามหาศาล 2) หน่วยการเรียนแบบบูรณาการท่ีท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากปม
ปัญหาสู่ปัญญา (Problem based Learning : PBL) เป็นกระบวนการท าความเขา้ใจต่อปัญหา และ
กระบวนการหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู ้เรียนจะต้องใช้ความรู้อันหลากหลาย  
(Multi Knowledge) และทกัษะท่ีหลากหลาย (Multi skills) ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ถึงความเขา้ใจหลกั 
ของเน้ือหาชุดนั้ น และเกิด ทักษะอันหลากหลาย เป็นการพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นผูเ้รียน (Learner Aspirations) ตามแผนการศึกษาชาติ 
(พ.ศ. พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs 8Cs) ประกอบดว้ย ทกัษะและคุณลกัษณะต่อไปน้ี  3Rs ไดแ้ก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้
(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 8Cs ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะ
ในการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์และนวตักรรม 
(Creativity and Innovation) ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross - cultural 
Understanding) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทนัส่ือ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and 
ICT Literacy) ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) และนวตักรรมท่ีจ าเป็นต่อครูในการพฒันาตนเอง คือ  
3) การพฒันาครูผา่นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ถือวา่เป็น

http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_quotient
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84_%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84_%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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พื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูในโรงเรียนท่ีน านวตักรรมการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ตน้แบบไปใช้ โดยมีการจดัท าแผนการเรียนการสอนบนฐานขอ้มูลออนไลน์ มีการถ่ายวิดีโอการสอน
ของครู น ามาดูและพิจารณาว่ามีอะไรท่ีควรแกไ้ขหรือปรับเปล่ียนบา้ง เพื่อยกระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ของครูต่อส่ิงท่ีจะสอนให้เด็กๆ ท าให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอน มีความภาคภูมิใจและ 
มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น การน านวตักรรมทั้ง 3 อย่างมาจดัการเรียนรู้ของครู
และเด็ก จะส่งผลให้ผูเ้รียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีปัญญาภายใน มีปัญญาภายนอก ท่ีส่งผลให้ครู
ยกระดับความรู้ความเข้าใจต่อส่ิงท่ีจะสอนให้เด็กๆ ท าให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอน  
สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัผูเ้รียนในทุกมิติได ้และมีบทบาทจิตวิญญาณของความเป็นครูอยา่งแทจ้ริง  
 3. การจดัการเชิงระบบ เพื่อการควบคุมคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบท่ีใหป้ระสบผลส าเร็จได ้คือ ตอ้งมีระบบหลกัและระบบสนบัสนุนท่ีตอ้งบริหารจดัการ 
ระบบหลกั ไดแ้ก่ 1) การจดัการเรียนรู้ ครูตอ้งใช้วตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC เช่น ครูสอนแบบ
บูรณาการวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการคิดขั้นสูง เพื่อให้เกิดทกัษะ
การคิดเลขเป็น และเรียนรู้โดยผา่น E-Application ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง กระตุน้ให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม และท าให้ผูเ้รียนรู้สึกสนุกสนานต่อการเรียนรู้ 2) มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับความสนใจของผูเ้รียน และระบบสนับสนุน ได้แก่ (1) มีการน าองค์กร 
ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน มีพลังร่วมกันในการขับเคล่ือนภาระงาน ท่ีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
(2) มีการพฒันาครูดว้ยการผา่นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
ท่ีเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูในโรงเรียน กระบวนการดงักล่าว  สามารถแกปั้ญหา
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้ทุกมิติ  (3) มีการท างานกบัผูป้กครอง ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกนั 
จดัการศึกษาร่วมกนั ดูแลผูเ้รียนร่วมกนั (4) มีการช่วยเหลือผูเ้รียน (5) จดับรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และ 4) มีสารสนเทศท่ีสนบัสนุนต่อการจดัการเรียนรู้ หากมีระบบหลกัและระบบสนบัสนุน 
ท่ีดีผลลพัธ์ท่ีได ้จะท าใหผู้เ้รียนเกิดปัญญาภายใน และปัญญาภายนอก  
 4. ระบบ Support Online เป็นระบบสนบัสนุนท่ีสามารถช่วยให้ครูสามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
ไดง่้าย เช่น เขา้ถึงแผนการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนตน้แบบ แผนการจดัการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย 
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการสอน online และระบบเรียนรู้ร่วมของครู PLC online ในการเรียนรู้ร่วม 
ของครูทางเครือข่ายในการน านวตักรรมมาจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอ้ย่างมีมาตรฐานและ 
เป็นระบบ ส าหรับโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการเป็นโรงเรียนต้นแบบท่ีเปล่ียนแปลง 
เชิงระบบดว้ย ดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC คือโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ท่ีเป็นโรงเรียนเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน เป็นโรงเรียนท่ีไดน้ านวตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ถึงปัจจุบนั  
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ทั้งยงัเป็นผูริ้เร่ิมขบัเคล่ือนการใช้นวตักรรมการเรียนการสอนและนวตักรรมองค์กรดว้ย จิตศึกษา PBL 
และ PLC  ซ่ึงเป็นโรงเรียนตน้แบบ (Node) ให้กบัโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 57 โรง จนประสบความส าเร็จเป็นท่ีประจกัษด์ว้ยนวตักรรมดงักล่าว  
 จากหลกัการและเหตุผลข้างตน้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาเชิงระบบด้วยนวตักรรมกิจกรรมจิตศึกษา  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการเปล่ียนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เพื่อการพฒันาผูเ้รียน 
ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ พฒันาผูบ้ริหารให้เป็นผูน้ าทางการศึกษาท่ีมีสัมมาทิฐิ และพฒันาครูผูส้อน 
ให้เป็นครูโคช้ สร้างการรับรู้ต่อกระบวนทศัน์ใหม่ (Mindset) ของการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ  
ดว้ยการพฒันาเครือข่ายเชิงระบบ (Professional Learning Network : PLN โดยใชน้วตักรรม จิตศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซ่ึงการด าเนินการงานร่วมมือกบัโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา จงัหวดับุรีรัมย ์โดยการพฒันาโรงเรียนตน้แบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ
และเครือข่ายโรงเรียนตน้แบบ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายโรงเรียน
ต้นแบบ มุ่งสู่ความย ัง่ยืน ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม 
ไดอ้ยา่งเป็นสุข ใหเ้ท่าทนักบัการเขา้สู่ยคุท่ี 4 คือ The Fourth Industrial Revolution ในโลกศตวรรษท่ี 21   

 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการสร้าง 
การเปล่ียนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบติังานของกลุ่มบุคคลท่ีมารวมตวักนัเพื่อทางานร่วมกนัและ
สนับสนุนซ่ึงกนัและกนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ร่วมกนัวางเป้าหมาย 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน และตรวจสอบ สะทอ้นผลการปฏิบติังานทั้งในส่วนบุคคลและผลท่ีเกิดข้ึน 
โดยรวมผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การวิพากษว์ิจารณ์ การทางานร่วมกนั การร่วมมือรวมพลงั  
โดยมุ่งเนน้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นองคร์วม โดยมีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 5 ประการ 
ดังน้ี 1) มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพฒันาผูเ้รียนให้พฒันาอย่างเต็มศักยภาพ  
2) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากหนา้งาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน 3) ทุกฝ่ายเก่ียวขอ้งร่วมเรียนรู้และ
รวมพลงั/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปล่ียนแปลงตามเป้าหมาย 4) มีการวิพากย์ สะทอ้นผล 
การท างานพฒันาผูเ้รียน และ 5) มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงานอนัประกอบดว้ย (1) honesty & humanity 
เป็นการยึดขอ้มูลจริงท่ีเกิดข้ึนและให้การเคารพกนัอยา่งจริงใจ (2) option & openness เป็นการเลือกสรร
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้ผูเ้รียนและพร้อมเปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น (3) patience & persistence เป็นการพฒันา
ความอดทนและความมุ่งมัน่ทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชดัเจน (ภ) efficacy & enthusiasm เป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในผลของวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนว่าจะท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ และ
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กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองอย่างเต็มท่ี (เรวดี ชยัเชาวรัตน์, 2558) จากแนวคิดดงักล่าว พบว่า  
หากโรงเรียนสุขภาวะท่ีเป็นโรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงเชิงระบบในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
เป็นฐานคิดในการบริหารจดัการ และการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนท่ีอยูใ่นโรงเรียน 
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะท าใหโ้รงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดปัญญาภายใน และส่งผลให้เกิดคุณลกัษณะท่ีดี 
เกิดปัญญาภายนอก เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ และมีทกัษะกระบวนคิดท่ีสูงข้ึน ดงัจะท าให้ประเทศชาติเจริญ
ข้ึนในภายภาคหน้าต่อไป ดังนั้น ผูว้ิจยั จึงสนใจท่ีน ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ไปใชใ้นการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จึงไดท้  าการวิจยั
เร่ืองน้ีข้ึน เพื่อท าใหก้ารบริหารจดัการและการด าเนินงานโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC ตามแนวทางของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา จงัหวดับุรีรัมย ์ไปสู่ความส าเร็จต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ใน 3 ประเด็น ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
 2. เพื่อพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
 3. เพื่อศึกษาผลการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

ค าถามการวจิัย 
 1. สภาพการด าเนินงานปัจจุบนัและความตอ้งการในการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นอยา่งไรบา้ง 
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 2. วธีิการพฒันาแนวทางการบริหารและการจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 2 ควรเป็นอยา่งไร 
 3. ผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นอยา่งไร 
  

ขอบเขตการวจิัย 
 การวิจยัการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายทีศึ่กษา 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ใชป้ระชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียนในสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 127 โรงเรียน  
ฃโดยมีผูบ้ริหาร 127 คน และครูผูส้อน 820 คน 
  1.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา คร้ังน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียนในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ี
เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC โดยเลือกแบบเจาะจง 12 โรงเรียน ไดแ้ก่  
  - โรงเรียนบา้นน ้าริน  อ าเภอลอง  ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 18 คน 
  - โรงเรียนบา้นนาอุ่นน่อง อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 14 คน 
  - โรงเรียนบา้นบ่อ อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 4 คน 
  - โรงเรียนบา้นวงัเลียง อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 14 คน 
  - โรงเรียนบา้นศรีดอนไชย อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 7 คน 
  - โรงเรียนบา้นแม่แปง อ าเภอวงัช้ิน ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 12 คน 
  - โรงเรียนบา้นแพะทุ่งเจริญ อ าเภอวงัช้ิน ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 7 คน 
  - โรงเรียนบา้นเปาปมดงยาง อ าเภอวงัช้ิน ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 4 คน 
  - โรงเรียนบา้นเวยีงทอง อ าเภอสูงเม่น ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 10 คน 
  - โรงเรียนวดัโชคเกษม อ าเภอสูงเม่น ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 8 คน 
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  - โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 18 คน 
  - โรงเรียนบา้นหว้ยกูด อ าเภอเด่นชยั ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 4 คน 
  รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหาร  12  คน  ครูผูส้อน  
120 คน รวมทั้งหมด 132 คน 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ในการวิจยัการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 คร้ังน้ี มีตวัแปรการวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  แนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  
 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะท่ีใช้นวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 3. ขอบเขตด้านการศึกษา 
 ในการวิจยัการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 คร้ังน้ี มีขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งเป็นระยะการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะที่ใช้
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ศึกษา
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะท่ีใช้นวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมีเน้ือหาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
สภาพการด าเนินงาน สภาพปัญหา ความต้องการ แนวคิดทฤษฎีการพฒันาโรงเรียนสุขภาวะ และ
แนวทางการบริหารโรงเรียนด้านการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้กระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ของโรงเรียนสุขภาวะ 
 ระยะที่ 2 ศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 ศึกษาเน้ือหาท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
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  - การพฒันาโรงเรียนโดยใชชุ้มชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดบัสถานศึกษา  
  - การพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ระดบัเครือข่าย 
 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะที่ใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ศึกษาเน้ือหาท่ีส าคญั ไดแ้ก่
ผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC สังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะท่ีใช้นวตักรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC ในการจดัเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัสามารถน าไปใช้
เพื่อเกิดประโยชน์ ดงัน้ี 
 1. นักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนสุขภาวะท่ีใช้นวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
ในการจดัเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ผ่านการจดักิจกรรมของครู ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ท่ีดี  
มีความสุขในการเรียนรู้ 
 2. ครูผูส้อนในโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ในการจดัเรียนรู้
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ สามารถพฒันาตนเอง
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน 
เป็นส าคญั 
 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้นวตักรรมการบริหาร
โรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ในการจดัเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีลกัษณะเฉพาะและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ไดน้ านวตักรรมการบริหาร
โรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ในการจดัเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีไปเผยแพร่และน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนสุข
ภาวะในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัแพร่ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลหรือองค์กร การท างานร่วมกัน 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยมีการบริหารงานโดยเน้นความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในโครงการโรงเรียนสุขภาวะ หรือโรงเรียนท่ีใช้นวตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC ในการจดัเรียนรู้ของสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่  
เขต 2 ผา่นการประบวนการหรือเทคนิควธีิท่ีเหมาะสม 

 โรงเรียนสุขภาวะ หมายถึง โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 ท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ในการจดั
เรียนรู้ จ  านวน 12 โรงเรียน โดยในการวิจยัคร้ังน้ีจะเรียกว่า “โรงเรียนสุขภาวะท่ีใช้นวตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC ในการจดัเรียนรู้” เพื่อส่ือถึงโรงเรียนสุขภาวะ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หมายถึง กระบวนการท่ีรวมตัว ร่วมใจ  
ร่วมพลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา บนพื้นฐานวฒันธรรม
ความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทศัน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั โดยท างาน
ร่วมกนัแบบทีมเรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้ าร่วมกนั และผูบ้ริหารแบบผูดู้แล สนบัสนุน สู่การเรียนรู้และ
พฒันาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการใช้
นวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ในการจดัเรียนรู้ โดยเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผล 
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั และความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 
กรอบความคดิในการวจิัย 
 ในการวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ  โดยใช้กระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
ไดมี้แนวคิดตามกรอบการวจิยั ดงัภาพ 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา 

PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ในสังกดั 

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ (PLC) มีกิจกรรม ดงัน้ี 
1. PLC ระดบัโรงเรียน 
2. PLC ระดบัเครือข่าย 
มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
1. เตรียมสภาวะจิต 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปราย 
เพื่อแกปั้ญหา 
3. เสริมสร้างพลงัเชิงบวก 
 

ผลการบริหาร
จดัการโรงเรียน
สุขภาวะท่ีใช้
นวตักรรมจิต
ศึกษา PBL และ 
PLC โดยใช้
กระบวนการ
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) ในการ
พฒันาการ
ด าเนินงาน 
 

การพฒันา 
การบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะ
โดยใช้
กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (PLC) 
สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ 
เขต 2 

โรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC 

การบริหารตามทฤษฎีเชิงระบบ 

การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ 
แนวทางการบริหาร และแนวคิดการ
พฒันาโรงเรียนสุขภาวะท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวชิาชีพ (PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและด าเนินการ
วจิยั ดงัน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเชิงระบบ 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัโรงเรียนสุขภาวะ (กิจกรรมจิตศึกษา และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน : PBL) 
 4. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 
 5. แนวคิดเก่ียวกบับริบทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
  1. ความหมายของการบริหาร 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการบริหารหลายท่าน ดงัน้ี 
 ปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์ (2547 : 16) กล่าวว่า ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรอบรู้ในวิชาชีพ 
เป็นอย่างดี รอบรู้ในงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร เป็นผูม้องการณ์ไกล สามารถบริหารงาน 
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 บุศราภรณ์ แสงทอง (2550 : 19) กล่าวว่า การบริหารคือ การท าส่ิงต่างๆ ให้เกิดข้ึน 
โดยการน า ศิลปะของผูน้ า มาใชใ้นการบริหาร โดยผูบ้ริหารไม่ใช่ผูป้ฏิบติัแต่เป็นผูใ้ชศิ้ลปะ ท าให้
ผู ้ปฏิบัติงาน ท างานให้เกิดผลส าเร็จตรงกับจุดมุ่งหมายของหน่วยงานและเน้นท่ีการสร้าง 
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 
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 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551 : 11) ได้กล่าวว่า การด าเนินงานหรือการปฏิบติังาน 
ท่ีหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐน ามาใช้เพื่อนา ไปสู่วตัถุประสงคห์รือจุดหมายปลายทาง 
ท่ีได้ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ค าว่า การบริหาร เป็นค าท่ีนิยมใช้ในการบริหารภาครัฐ 
โดยหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐการบริหารน าไปใช้กันอย่างกวา้งขวาง อย่างน้อย 
ใน 6 หน่วยงานซ่ึงจดัแบ่งตามวตัถุประสงค์หลกัของการจดัตั้งหน่วยงาน ไดแ้ก่ การบริหารงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานท่ีไม่สังกดัภาครัฐ หน่วยงานระหวา่งประเทศ 
หน่วยงานท่ีเรียกวา่องคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานภาคประชาชน 
 สันติ บุญภิรมย ์(2552 : 42) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกนั 
ของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยใช้ปัจจยั
ต่างๆ เขา้มามีส่วนสนบัสนุนในการด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
 อินทิรา หิรัญสาย (2553 : 1) ไดก้ล่าววา่ การบริหารในฐานะท่ีเป็นศาสตร์ (Science) 
ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎี หลกัการและเหตุผล จ าเป็นตอ้งกระท าอยา่งเป็นระบบและมีกระบวนการ 
 มนูญ ร่มแกว้ (2553 : 16) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นโดยใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ภายใตส้ภาพแวดล้อม 
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 อินทิตา ชยัยานุวฒัน์ (2553 : 12) ไดก้ล่าววา่ การด าเนินการร่วมกนัของบุคคลตั้งแต่  
2 คนข้ึนไปให้บรรลุถึงวตัถุประสงคท่ี์แน่นอนในการท างานและเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ โดยใช้
ปัจจยัต่างๆโดยใช้ความรู้ความสามารถหรือศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตนเอง น ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานโดยพฒันาใหเ้ป็นทั้งดา้นศิลป์ และศาสตร์ไปพร้อมๆ กนั 
 จากความหมายของการบริหารขา้งตน้ สรุปได้ว่า การบริหาร คือ ศิลป์และศาสตร์ 
ในการท าให้ ส่ิงต่างๆได้เ กิดการกระท า ท่ี เ ป็นระบบจนบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รหรือหน่วยงาน 
  1. การตดัสินใจ 
  2. การวางแผนรวมถึงการจดัรูปแบบงาน 
  3. การกระตุน้การสั่งการเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัไดใ้ชค้วามสามารถเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน 
  4. การประสานงาน 
  5. การประเมินผล 
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 2. ความส าคัญของการบริหารการศึกษา 
 สันติ บุญภิรมย ์(2552 : 43-44) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารมีคุณค่ายิ่งต่องานกิจกรรม
หรือภารกิจท่ีจะต้องปฏิบติัให้บรรลุผลส าเร็จไปด้วยดีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี 
การบริหารมีความส าคญัและมีประโยชน์อาจกล่าวไวเ้ป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 
 1. ช่วยให้เกิดการลงมือปฏิบติังาน เน่ืองจากการบริหารมีกิจกรรมหน่ึงท่ีส าคญัยิ่ง 
คือการตดัสินใจ 
 2. ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของบุคคลเพื่อให้งานท่ีปฏิบติัได้บรรลุ 
ไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
 3. ช่วยให้การปฏิบติังานของบุคคลและกลุ่มบุคคลประสบความส าเร็จไดร้วดเร็ว
เน่ืองจากตอ้งมีการแบ่งงานกนัท า และการท างานประสานสัมพนัธ์กนั 
 4. ช่วยให้เกิดประโยชน์กบัตนเอง ผูอ่ื้นและสังคมโดยส่วนรวม เน่ืองดว้ยการบริหาร 
เป็นกรรมวธีิท่ีบุคคลไดน้ าไปใชท้างการบริหาร 
 5. ช่วยก่อให้เกิดการประหยดั เน่ืองดว้ยการปฏิบติังานจะตอ้งมีปัจจยัต่างๆ เขา้ไป
สนบัสนุน ช่วยให้งานไดป้ระสบความส าเร็จ ส าหรับปัจจยัต่างๆ เช่น การใช้งบประมาณ แรงงาน 
วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เวลา เป็นต้น เพราะก่อนจะใช้ต้องมีการวางแผนก่อน 
วา่จะใชอ้ยา่งไร เท่าไรและในเวลาใดจึงจะเหมาะสม 
 6. ช่วยให้การปฏิบติังานเกิดได้ทั้ งประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายความว่า 
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพต้องเป็นการท างานท่ีลงทุนน้อยท่ีสุดในปั จจัยทางการบริหาร  
แต่ได้ผลตอบแทนสูงสุดและทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบติัมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ส่วนการท างานท่ีมีประสิทธิผล คือ เม่ือมีการท างานเสร็จแล้วผลงานปรากฏออกมาตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
 7. ช่วยก่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสามคัคี เน่ืองการบริหาร คือ การแบ่งงาน 
กนัท าตามความรู้ ความสามารถ ความถนดัและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ีรวมกลุ่มกนัท างาน 
มีการจดัสรรอย่างทัว่ถึงทั้งงานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัและรวมถึงการจดัสรรผลประโยชน์ 
อยา่งทัว่ถึงอีกดว้ยส่งผลใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกนัและไม่รู้สึกแตกแยกต่อกนั 
 8. ช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองเพราะการบริหาร 
มีเทคนิคและวธีิการใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
 9.  ช่วยให้เกิดผลประโยชน์ตามมา หมายความว่า การบริหารเป็นการปฏิบัติงาน
(Implementation) ท่ีเกิดจากการก าหนดนโยบาย (Policy Determination) ของฝ่ายการเมือง  
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หากการบริหารด าเนินการตอบสนองนโยบายของฝ่ายการเมือง แล้วการเมืองให้การสนับสนุน
งบประมาณมากข้ึน จึงท าใหค้วามคล่องตวัในการปฏิบติังานทั้งในระบบบริหารและระบบปฏิบติัการ 
 จากความส าคัญและประโยชน์ข้างต้นสรุปได้ว่าการบริหารมีความส าคัญและ
ประโยชน์อย่างน่ิงในการช่วยก่อให้เกิดการตดัสินในในการปฏิบติังานการตดัสินใจเป็นจุดเร่ิมตน้ 
ในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งมีการด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการบริหาร 
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์รหรือหน่วยงานนั้นๆ 
 3. กระบวนการบริหาร 
 กระบวนการบริหารตามทศันของนกับริหาร ดงัน้ี (สันติ บุญภิรมย,์ 2552 : 112) 
 กระบวนการบริหารตามแนวคิดของอองริ ฟาโยล (Henri Fayol) ก าหนดหน้าท่ี 
ของผูบ้ริหาร ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา  
การประสานงานและการควบคุมงาน 
 กระบวนการบริหารตามแนวคิดของลูเทอร์ เอช กูลิก และลินแดลล์ เออร์วิก  (Luther 
H. Gulick and Lyndall Urwick) มีแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารซ่ึงน าแนวคิดต่อเน่ืองจาก 
ฟาโยล เน่ืองจากน าไปใช้ในการบริหารแล้วพบว่าไม่มีความสมบูรณ์ บุคคลทั้งสองจึงเพิ่มเติม 
จากเดิมมี 5 ขั้นตอนมาเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน 
การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน (Reporting) และการจดัท างบประมาณ 
 กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ ฮาโรลด ์ดี คูนต ์และซีริลล์ โอดอลเนลล์ (Harold 
D. Koontz and Cyrill O’Donnell) ไดก้ าหนดขั้นตอนในการบริหารทั้งหมด 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การอ านวยการ และการควบคุมงาน 
 กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเอ็ดเวิร์ด เดม่ิง (Edward Deming) ประกอบดว้ย
กระบวนการบริหารทั้ งหมด 4 ขั้ นตอน ได้แก่ การวางแผนแก้ปัญหา การลงมือแก้ปัญหา  
การตรวจสอบดูภายวา่ภายหลงัจากการแกปั้ญหาแลว้ สภาพของปัญหานั้นไดล้ดลงจนถึงเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวห้รือไม่ และการแก้ไขแผนใหม่แล้วลงมือแก้ปัญหาตามแผนใหม่ท่ีเสร็จแล้วตรวจสอบ 
ผลใหม่ 
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รูปภาพท่ี 1 กระบวนการบริหารตามวงจรเดม่ิง 
ท่ีมา : สันติ บุญภิรมย,์ 2552 : 112-116 

 
 ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า กระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพนั้น 
จะตอ้งข้ึนอยู่กบักระบวนการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร ซ่ึงการบริหารจดัการนั้นประกอบด้วย 
การวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและ 
การจดัท างบประมาณ 
 4. บทบาทและคุณลกัษณะของผู้บริหาร 
 สถานศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัท่ีสุดทางการศึกษา เพราะเป็นหน่วยงาน
ปฏิบติัท่ีน าเอานโยบายทางการศึกษามาบริหารจดัการให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาท่ีตั้งไว้
อยา่งไรก็ตามการด าเนินการ จะบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัตวัผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นส าคัญเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญและมีบทบาทในการปฏิบัติงานต่างๆ  
ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทและมีความส าคัญ 
อย่างยิ่งต่อการบริหารงานวิชาการ จะเป็นผูริ้เร่ิมในการด าเนินงานวิชาการให้เป็นไปอย่างราบร่ืน 
ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรมีบทบาทและคุณลกัษณะของผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
 สงบ ประเสริฐพนัธ์ (2543 : 79) กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ว่า ในการสร้างคุณภาพสถานศึกษาทุกระดบันั้น ผูน้ าสถานศึกษาควรมีบทบาทความรับผิดชอบ 
อย่างส าคญั เพราะเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดในสถานศึกษานั้น ทั้งในการสร้างสรรคแ์ละในการท างาน  
ซ่ึงยอ่มข้ึนอยูก่บัความเป็นสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิของผูน้ าสถานศึกษานั้น ๆ 
 จนัทรานี สงวนนาม (2553 : 65-67) ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบติั 
เพื่อใหผู้บ้ริหารแต่ละคนสามารถพฒันาตนเองให้เป็นผูน้ าทางวชิาการ คือ 

A (4) Action                      P (1) Plan 

ลงมือแกปั้ญหา                    การวางแผนแกปั้ญหา
ตามแผนใหม่ 
 

C (3) Check                      D (2) Do 

การตรวจสอบ                 การลงมือแกปั้ญหา 
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 1. ผู ้บริหารต้องมุ่งมั่น และเจตนาอย่างแน่วแน่ท่ีจะเป็นผู ้น าทางวิชาการ 
ด้านการแสวงหาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา เพราะมีความมุ่งมั่นและเจตนา 
ท่ีจะก่อให้เกิดการปฏิบัติท่ีดีได้ผู ้บริหารจะต้องมีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบในงาน 
ท่ีตรงตามความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล 
 2. ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีการสังเกตการสอนระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน 
จะช่วยให้รู้ว่าครูท่ีดีควรมีบทบาททางวิชาการหรือการสอนอย่างไรและจะช่วยให้บริหารได้รับ
ความร่วมมือจากครูด้วยความรู้สึกประทบัใจต่อการท่ีมีผูม้าสังเกตการสอน วิธีน้ีจะช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการเป็นผูน้ า ทางวชิาการของผูบ้ริหารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3. ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความคาดหวงัใหแ้ก่ครูทุกคนวา่ผูบ้ริหารสามารถสอนหนงัสือได้
มิใช่แต่ถนดับริหารเท่านั้น 
 4. ผูบ้ริหารควรสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษา 
 5. ผูบ้ริหารจะตอ้งส่ือสารให้ครูเขา้ใจว่าเวลาขอผูบ้ริหารนั้นมีค่ายิ่ง การประชุมครู 
จึงควรมีเท่าท่ีจ  าเป็น 
 6. ผูบ้ริหารจะตอ้งใชเ้วลาวา่งเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือพบปะสังสรรคก์บัคณะครู 
 7. ผูบ้ริหารควรฝึกฝนทกัษะการเป็นตวัของตวัเองโดยไม่ยอมอยูใ่ตอิ้ทธิพลของใคร 
การพบปะสังสรรคไ์ม่ควรทา เพื่อใครคนใดคนหน่ึง 
 8. ผูบ้ริหารควรอ่านหนงัสือเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหา
และมโนทศัน์ทางวชิาการไดดี้ยิง่ข้ึน 
 9. ผูบ้ริหารควรปฏิบติังานด้านทกัษะต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้ า 
ทางวชิาการให้มีคุณค่าต่อวิชาชีพ เช่น สังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน การนิเทศ การรู้จกับริหารเวลา 
และการเสริมสร้างทกัษะระหวา่งบุคล 
 นอกจากน้ีบทบาทผูบ้ริหารท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. มีสภาวการณ์เป็นผูน้ า ท่ีมุ่งมัน่สร้าง และพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน 
เป็นศูนยก์ลางใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษามีการก าหนดทิศทางและนโยบายดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีชดัเจน 
 2. มีการก าหนดขั้นตอนการท างาน การจดัท าคู่มือการปฏิบติัการให้ทนัสมยัสร้าง
ความร่วมมือกบัหน่วยงานในองคก์รและประสานงานกบัทุกส่วน เพื่อสร้างความเขม้แข็งในองคก์ร  
มีการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบติังาน 
 3. พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน  
เป็นศูนยก์ลางส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ และประเมินผลตามสภาพจริง 
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 4. สนบัสนุนให้มีการพฒันาส่ือการเรียนรู้ และการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางสนบัสนุนการแนะแนว และการคน้ควา้อิสระในชั้นเรียน 
 5. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 6. ส่งเสริมให้ผูป้กครอง ชุมชน ไดท้ราบบทบาทในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน  
เป็นศูนยก์ลาง 
 7. มีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บข่าวสารการเคล่ือนไหว
ทางดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 15) ไดก้ล่าวถึงบาทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และวางแผนงานของสถานศึกษา 
 2. จดับุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานวชิาการ 
 3. ก ากบัติดตาม และนิเทศงานวชิาการอยา่งมีระบบ 
 4. จดัหาหลกัสูตร และเอกสารหลกัสูตรใหเ้พียงพอตามสภาพของสถานศึกษา 
 5. จดัใหค้รูผลิต และจดัหาส่ือการเรียนและดูแลใหค้รูน าไปใชป้ระกอบการสอน 
 6. จดัใหมี้หอ้งสมุดใหเ้หมาะสมตามสภาพของสถานศึกษารวมทั้งจดัหอ้งพิเศษต่าง ๆ 
 7. ให้สถานศึกษามีการวดั และประเมินผลการเรียนการสอนตามระเบียบว่าด้วย 
การวดัผล และประเมินผลการเรียน 
 8.  ส่งเสริมและน าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมมาใช้ด าเนินงานวิชาการ 
ในสถานศึกษา 
 9. อ  านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เช่น การจดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 10. ใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงานวชิาการทุกดา้น 
 11. จดัใหมี้การประเมินผลงานวชิาการทุกระยะเพื่อทราบปัญหาจะไดด้ าเนินการแกไ้ข 
 เจอร์ตนั (Gorton R.A.,1983 : 71) ไดก้  าหนดบทบาทของผูบ้ริหารไว ้6 ประการ คือ 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องเป็นผูจ้ดัการ คือ การคาดหวงัว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตอ้งเป็นผูจ้ดัหา จดัท าโครงการบริหาร โดยก าหนดหนา้ท่ีต าแหน่งงานต่าง ๆ 
 2. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าทางดา้นการสอน 
 3. ผูบ้ริหารต้องเป็นผูมี้วินัย ในเร่ืองระเบียบ วินัยนับว่าเป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีสุด 
ของผูบ้ริหาร ของผูป้กครอง และนกัเรียน 
 4. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ สามารถสร้างสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา  
ได ้2 ประการ คือสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และสภาพในสถานศึกษาเต็มไป
ดว้ยการอยูร่่วมกนั 
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 5. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การเปล่ียนแปลง 
 6. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นคนกลาง ท่ีขจดัเพื่อความขดัแยง้ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถ สรุปได้ว่า บทบาทของผู ้บริหารเป็นพฤติกรรม 
ท่ีตัวผู ้บริหารแสดงออกมาโดยอาศัยกฎระเบียบ  กติกา กฎหมาย รวมถึงกรอบนโยบาย 
ของหน่วยงานเป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้ผูร่้วมงานก้าวไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์ 
น าองคก์รไปสู่จุดหมาย ท าใหค้นในหน่วยงานพอใจในบทบาทการบริหาร และผูร่้วมงานรู้สึกภูมิใจ
วา่พวกเขามีส่วนร่วมในผลงานท่ีเกิดข้ึน 
 

2. แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎเีชิงระบบ 
 1. ความเป็นมาของทฤษฎเีชิงระบบ  
 ลดัวิก วอน เบอร์ทาแลนฟ่ี (Ludwig Von Bertalanffy) ผูริ้เร่ิมทฤษฎีระบบ ไดน้ าเอา
แนวคิดมาจากระบบชีววิทยา ซ่ึงเป็นระบบแบบเปิดท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม โดยคน สัตว ์
และพืช จะสามารถปรับตัวได้เข้ากับส่ิงแวดล้อม เกิดการเรียนรู้ ปฏิกิริยาตอบสนอง และ 
การแก้ปัญหาเพื่อเอาตวัรอดได้นั้น ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสองระบบดงักล่าวตอ้งมีความสมบูรณ์  
จึงไดเ้ช่ือมโยงแนวคิดดงักล่าวเขา้กบัระบบบริหารขององค์กร โดยเช่ือว่า ระบบองค์กรแบบเปิด
และมีการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ยอ่มก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแบบองคร์วม มีความเก่ียวพนั
กนัทุกดา้น ทุกระดบัของหน่วยระบบยอ่ย 
  การท่ีจะศึกษาถึงองค์การโดยเน้นเฉพาะโครงสร้างตามแนวคิดของนักวิชาการ  
กลุ่มการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์หรือเน้นเฉพาะการปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ 
ย่อมมีปัญหา เพราะไม่ครอบคลุมพฤติกรรมทุกส่วนขององค์การทั้งระบบท าให้สามารถอธิบาย
พฤติกรรมทุกส่วนขององคก์ารไดทุ้กระดบั ทั้งระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร ทฤษฎีน้ี 
จึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานเป็นอยา่งมาก 
 การน าเอาแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใช้ในการบริหาร 
ด้วยเหตุผลท่ีว่าในปัจจุบันองค์การมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนมากข้ึน 
จึงยากท่ีจะพิจารณาถึงพฤติกรรมขององคก์ารโดยให้ครอบคลุมไดห้มดทุกแง่มุม ท าให้นกัวิชาการ 
การบริหารทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่หนัมาศึกษาเร่ืองพฤติกรรมองคก์าร โดยมีความเห็นวา่องคก์าร
เป็นระบบสังคมซ่ึงเป็นระบบใหญ่ จึงตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา (จนัทรานี 
สงวนนาม, 2545: 83) 
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 ผูท่ี้คิดทฤษฎีระบบ คือ ลดัวิก วอน เบอรทาแลนฟ่ี (Ludwig Von Bertalanffy) ซ่ึงเป็น
นกัชีววทิยา เขาเป็นคนแรกท่ีเขียนหนงัสือช่ือ “General System Theory” โดยน าเอาแนวความคิดมา
จากระบบชีววิทยา ซ่ึงเป็นระบบเปิดท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมว่าระบบชีววิทยาท่ีสมบูรณ์ 
จะช่วยให้ทั้งคน สัตว ์และพืช สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดท้ั้งในดา้นการเรียนรู้ ปฏิกิริยา
ตอบสนอง และการแกปั้ญหา เขามีความเช่ือว่าในเม่ือองคก์ารเป็นระบบเปิด จึงย่อมมีปฏิสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้ม และเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเป็นระบบมีความเก่ียวพนัต่อกนัหลายด้าน หลายระดบั 
และส่วนต่างๆ ขององค์การก็เป็นส่วนส าคญัเท่า ๆ กับตวัขององค์การเอง ดังนั้นทฤษฎีระบบ 
จะรวมเอาระบบย่อยทุกชนิดทั้งทางดา้นชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม ความคิดเก่ียวกบัการควบคุม
โครงสร้างเป้าหมาย และกระบวนการปฏิบติังานไวด้ว้ยกนั (จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 84) 
 2. ความหมายของระบบ 
 ค าวา่ “ระบบ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้  าจ  ากดัความ
ไวว้่า หมายถึง ระเบียบเก่ียวกบัการรวมส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะซับซ้อนให้เขา้ล าดับประสานกัน 
เป็นอนัเดียวตามหลกัเหตุผลทางวิชาการ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงมีส่วนสัมพนัธ์ประสาน 
เขา้กนัโดยก าหนดรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 84) 
 จันทรานี สงวนนาม (2545: 45) กล่าวว่าว่า ระบบเป็นกลุ่มองค์ประกอบต่างๆ  
ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างกันและมีความเก่ียวขอ้งกันในลักษณะท่ีท าให้เกิดความเป็นอนัหน่ึง 
อนัเดียวกนัเพื่อกระท ากิจกรรมเพื่อใหไ้ดผ้ลส าเร็จตามความตอ้งการขององคก์าร 
 ปัจจุบนัค าวา่ “ระบบ” เป็นค ากล่าวท่ีใชก้นัแพร่หลายโดยทัว่ไป เวลาท่ีกล่าวถึงระบบ 
เราจะตอ้งค านึงถึง 3 ค  าคือ (จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 85) 
 1. การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผลโดยคิด 
อยา่งรอบคอบถึงผลท่ีไดผ้ลเสียท่ีจะเกิดข้ึนไดท้ั้งในภาพรวม และทุกๆ ส่วนขององคป์ระกอบยอ่ย 
ของระบบวา่ต่างก็มีส่วนสัมพนัธ์กนั และสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
 2. วิธีการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีการปฏิบติังาน 
ท่ีเป็นระบบ โดยมีการน าเอาปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารมาใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดผลลพัธ์
ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทั้งปัจจยั กระบวนการท างาน และผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจะมีส่วนสัมพนัธ์
กนัและเป็นผลซ่ึงกนัและกนั 
 3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีท่ีระบุว่าองค์การประกอบด้วย
ส่วนประกอบท่ีเป็นอิสระและเป็นวธีิการบริหารงานท่ีจะเพิ่มความเขา้ใจ รู้จุดเด่นจุดดอ้ยในองคก์าร 
เพื่อการพฒันาและแกปั้ญหาไดม้ากยิง่ข้ึน 
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 3. หลกัการและแนวคิดของทฤษฎรีะบบ 
 จนัทรานี สงวนนาม (2545: 85) กล่าววา่ ลกัษณะของทฤษฎีระบบ มีดงัน้ี 
 1. เป็นระบบเปิด (Open System) โดยตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกตลอดเวลา 
 2. มีรูปแบบของการจดัล าดบัของระบบ มีความสัมพนัธ์ของระบบใหญ่และระบบยอ่ย 
 3. มีรูปแบบการป้อนเขา้ของปัจจยั กระบวนการ และเกิดผลผลิต เป็นองคป์ระกอบหลกั 
 4. หากองคป์ระกอบใดๆของระบบเปล่ียนแปลงไปจะเกิดผลกระทบต่อองคป์ระกอบ
อ่ืนๆในระบบดว้ย 
 5. ระบบอยู่บนหลกัการทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล และพิสูจน์ได้ และไม่ทึกทกัว่า
ปัญหาของระบบจะเกิดข้ึนจากเพียงสาเหตุเดียว  
 6. ภาพรวมของระบบมีความส าคัญมากกว่าการพิจารณาเพียงองค์ประกอบใด
องคป์ระกอบหน่ึง 
 7. ค  านึงถึงผลของการปฏิบติั (Output) มากกวา่กระบวนการ (Process)  
 8. ใชก้ระบวนการป้อนขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ในการวิเคราะห์ระบบ เพื่อติดตาม
วา่ระบบมีการเบ่ียงเบนอยา่งไร และมีปัญหาในองคป์ระกอบใดของระบบ 
 4. รูปแบบของวธีิระบบ (System Approach Model) 
 จากหลกัการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี(จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 86-87) 
 1. ปัจจยัน าเขา้ หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ไดแ้ก่ บุคลากร (Man) 
งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจดัการ (Management) และแรงจูงใจ 
(Motivations) ท่ีเป็นส่วนเร่ิมตน้และเป็นตวัจกัรส าคญัในการปฏิบติังานขององคก์าร 
 2. กระบวนการ คือการน าเอาปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ 
ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกัน 
อยู่หลายระบบครบวงจร ตั้ งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวดัและการประเมินผล  
การติดตามตรวจสอบเป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยทั้ งหลายเข้าไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. ผลผลิต หรือผลลพัธ์ เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจยัมาปฏิบติั
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 4. ผลกระทบ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากผลลพัธ์ท่ีได ้ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีคาดไวห้รือไม่
เคยคาดคิดมาก่อนวา่จะเกิดข้ึนก็ไดเ้ขียนเป็นรูปแบบ ไดด้งัแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2  องคป์ระกอบของวธีิระบบ 
(ท่ีมา : จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 87) 

 
 5. รูปแบบของการวเิคราะห์ระบบ (System Analysis Model) 
           การน าเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบมาใช้ในการบริหารองค์การ หากน ามาใช้ให้ดี 
ถูกตอ้ง และเหมาะสม ระบบก็จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากน ามาใช ้
ไม่ถูกต้องหรือองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบไม่สัมพนัธ์กันก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อองค์การได้ดังนั้นการน าเอาทฤษฎีระบบมาใช้ จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบท่ีเรียกว่า 
System Analysis ควบคู่ไปดว้ย 
 การวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ผูบ้ริหารทราบว่า หากผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ปัญหานั้นจะเกิดจากองคป์ระกอบใดของระบบ มีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ อยา่งไร ขอ้มูลยอ้นกลบั จะช่วยให้ทราบถึงประเภทของปัญหา จุดท่ีตอ้งไดรั้บ
การพฒันาแก้ไขหรือปรับปรุงได้มากข้ึน การแก้ไขปรับปรุงก็จะต้องกระท าอย่างเป็นระบบ 
มิใช่แกไ้ขเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น (จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 87-89) ดงัแผนภูมิท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 รูปแบบองคป์ระกอบของวธีิระบบและการวิเคราะห์ระบบ 
ท่ีมา : จนัทรานี สงวนนาม (2545: 88) 

ปัจจัย 
Input 

กระบวนการ 
Process 

 

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
Product or Output 

 

ผลกระทบ 
Outcome 

 

ปัจจัย 
Input 

กระบวนการ 
Process 

 

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
Product or Output 

 

ผลกระทบ 
Outcome 

 

ข้อมูลย้อนกลับ 
Feedback 

 



23 

 

 การวิเคราะห์ระบบเป็นส่วนหน่ึงของวิธีระบบ ท่ีมุง้เนน้กระบวนการมากกวา่ผลผลิต 
หรือผลลพัธ์ โดยมุ่งวิเคราะห์ปัญหา และเป็นกระบวนการประเมินวิธีระบบการวิเคราะห์ระบบ  
เป็นขั้นแรกของการพฒันาท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้มีระบบการด าเนินการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะพฒันาการคือการปรับปรุง เพื่อให้สภาพท่ีมีปัญหาอยู่หมดไป หรือ 
เหลือน้อยลงตามศกัยภาพของทรัพยากรและข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ ให้เกิดความสมดุลของโครงสร้าง 
และองคป์ระกอบต่างๆ ในระบบจึงจ าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์ระบบ 
 สรุปวา่การวเิคราะห์ระบบมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลวธีิระบบในเร่ืองต่อไปน้ี 
 1. ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน 
 2. ประเมินเวลา 
 3. ประเมินการใชง้บประมาณ 
 4. ประเมินความถูกตอ้งของกระบวนการ 
 5. ประเมินผลผลิตหรือผลงาน 
 วิธีระบบและการวิเคราะห์ระบบเป็นกระบวนการท่ีใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  
ท่ีมีเหตุผลและมุ่งไปท่ีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีขั้นตอน 
 6. ประโยชน์ของการน าวธีิระบบมาใช้ในการแก้ปัญหา 
 การน าวิธีระบบมาใช้แกปั้ญหานั้น ก่อนอ่ืนควรจะตอ้งรู้และท าความเขา้ใจว่าปัญหา 
คืออะไรเสียก่อน (จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 89-92) 
 1) ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีพึงประสงค์กับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง 
ในปัจจุบนั 
 2) ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงัว่าควรจะเป็นกับส่ิงท่ีเป็นอยู ่
ในปัจจุบนั 
 3) ปัญหา คือ สภาพการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และมีแนวโน้มว่าจะไม่ตรงกับ 
ความตอ้งการ 
 4) ปัญหา คือ ความตอ้งการ 
 5) ปัญหา คือ ส่ิงท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการหรือความพอดี มากเกินไปก็เป็นปัญหา 
นอ้ยเกินไปก็เป็นปัญหา 
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 สรุปวา่ ปัญหาคือ ความเบ่ียงเบนของสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแตกต่างกบัสภาวะการณ์ 
ท่ีตอ้งการ สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  
 ปัญหา = สภาพท่ีคาดหวงั - สภาพความเป็นจริง X ความวติกกงัวล 
 Problem = Expectation - Reality X Concern 
 ถา้เราสามารถแกปั้ญหาได ้                       ชีวติก็จะมีคุณภาพ 
         Solution             Quality of Life/Work 
 ประเภทของปัญหา แบ่งออกเป็นหลายประการ คือ 
 1. ปัญหาท่ีแบ่งตามระดบัความรุนแรงของสภาวะการณ์ของปัญหา (Degree or 
Condition of the Problem) แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
  1.1 ปัญหาท่ีเกิดจากสภาวการณ์คงท่ี (Stable) เช่น ปัญหาท่ีเก่ียวกับเน้ืองาน 
ระเบียบและกฎเกณฑต่์างๆ ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งรีบแกไ้ข 
  1.2 ปัญหาท่ีเกิดจากสภาวการณ์ท่ีเป็นพลวติั (Dynamic) เช่น ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัพฤติกรรมคน และการปฏิบติั 
  1.3 ปัญหาวกิฤต (Critical) เป็นปัญหารุนแรงท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
ถา้ไม่แกไ้ขจะส่งผลกระทบกบัปัญหาอ่ืนๆ ได ้
 2. ปัญหาท่ีแบ่งตามความเบ่ียงเบนของสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัความตอ้งการ 
ท่ีเกิดในเวลาต่างกนั 
  2.1 ปัญหาขดัขอ้ง ถ้าความเบ่ียงเบนเกิดข้ึนในอดีตปัจจุบนัยงัคงปรากฏอยู่และ 
มีแนวโน้มว่าจะเกิดต่อไปในอนาคต เพราะมาตรการแก้ไขไม่ได้ผล จ าเป็นตอ้งได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงเรียกวา่ปัญหาขดัขอ้ง 
  2.2 ปัญหาป้องกัน ถ้าในอดีตไม่มีความเบ่ียงเบน แต่ปัจจุบันมีส่ิงบอกเหตุว่า 
จะเกิดความเบ่ียงเบนหรือเกิดปัญหาข้ึนในอนาคต ถา้ไม่ป้องกนัเอาไวก่้อน 
  2.3 ปัญหาเชิงพฒันา ตอ้งการแกไ้ขเปล่ียนแปลง (Change) เพื่อปรับปรุงสภาพ 
ในอนาคตให้ดีกว่าเดิมอย่างมีเป้าหมายว่าจะพฒันาในเร่ืองใด จึงจะท าให้คุณภาพของงานสูงข้ึน
ผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ือวา่ผลของสถานการณ์เกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว (A Single-Causation) 
จะมีลกัษณะของผูน้ าท่ีมีความเขม้แข็ง เช่ือมัน่ในตนเองว่าการเป็นผูน้ าท่ีเขม้แข็งจะเป็นสาเหตุ 
ท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพขององคก์าร เขียนเป็นภาพได ้ดงัแผนภูมิท่ี 4 
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  ผูน้ าท่ีเขม้แขง็      ประสิทธิภาพขององคก์าร 
     

แผนภูมิท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าท่ีเขม้แขง็และประสิทธิภาพขององคก์าร 
(ท่ีมา : จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 91) 

 
 ส่วนผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ือว่าผลของสถานการณ์เกิดจากหลายสาเหตุตามแนวคิด 
ของทฤษฎีระบบจะมีลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า มีทกัษะในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ รู้จกั
ใชท้รัพยากรท่ีจ าเป็นและรู้เป้าหมายขององคก์ารอยา่งชดัเจน เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพขององคก์าร  
ดงัแผนภูมิท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5 ผลของสถานการณ์ท่ีเกิดจากหลายสาเหตุ 
(ท่ีมา : จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 91) 

 
 
 

ภาวะผูน้ า 
(Leadership) 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
(Necessary Resources) 

 

เป้าหมายท่ีชดัเจน 
(Goal Clarify) 

ทกัษะในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
ประสิทธิภาพขององคก์าร 
(Conflict-Management) 

ประสิทธิภาพขององคก์าร
(Organizational Effectiveness) 
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 ขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิระบบ 
 1. ระบุประเด็นปัญหา (Problem/Needs Formulation) 
 2. ก าหนดวตัถุประสงค ์(Establishing Objective) 
 3. ระบุแหล่งทรัพยากร/ขอ้จ ากดั (Resources/Constraints) 
 4. ก าหนดเกณฑข์องความส าเร็จ (Criteria of Success) 
 5. ก าหนดทางเลือกหลายๆ ทาง (Alternative) 
 6. ก าหนดรูปแบบทางเลือก (Model for Selecting Alternatives) 
 7. จดัล าดบัทางเลือก (Ranking of Alternatives) 
 8. ตดัสินใจ/ท าแผนปฏิบติัการ (Decision Making Formulation/Specification of 
Action Plan) 
 9. น าแผนไปปฏิบติั (Implementation) 
 10. ติดตามก ากบั/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation and Feedback) 
 7. ประโยชน์ของการน าวธีิระบบมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา 
 เน่ืองจากการศึกษาเป็นระบบ (Educational System) และในระบบการศึกษาก็มกัจะมี
ระบบย่อย (Sub-System) อีกหลายระบบเช่น ระบบบริหาร ระบบการเรียนการสอน ระบบการวางแผน
ระบบการนิเทศ ฯลฯ การน าวิธีระบบมาใช้ในการแกปั้ญหาการศึกษาจะช่วยให้เกิดประโยชน์ดงัน้ี คือ 
(จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 92) 
 1) ช่วยก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 2) ช่วยใหก้ารจดัทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีระบบ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 3) ช่วยก าหนดคุณลกัษณะ/รายละเอียดท่ีจ าเป็นและท่ีไม่ตรงประเด็น 
 4) ช่วยใหม้องเห็นวตัถุประสงคท่ี์สามารถวดัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 5) ช่วยเสนอแนะวิธีการในการพฒันานวตักรรมและการแกปั้ญหาท่ีรุนแรง (Critical) 
ทางการศึกษา 
 6) ก่อใหเ้กิดความยติุธรรม เพราะวธีิระบบเป็นวธีิการท่ีปราศจากความล าเอียง 
 7) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ 
 8) ช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินค่านิยมและนโยบายภายใตก้รอบความรับผดิชอบ 
 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ สามารถสรุปไดว้า่ แนวทางการบริหารจดัการเชิงระบบจะช่วยให้
การด าเนินงานบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะมีระบบการพฒันางานท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัไดดี้ มี
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต จึงท าใหก้ระบวนการบริหารชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 



27 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนสุขภาวะ (กิจกรรมจิตศึกษา และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน : PBL) 
 1. แนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ 
 จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่าความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศและคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโนม้ลดนอ้ยลงต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเกิดจากความ
ลม้เหลวของระบบการศึกษาไทย จากปัญหาน้ีหลายภาคส่วนไดเ้ห็นความส าคญัในการพฒันาเด็ก 
และเยาวชนของประเทศโดยร่วมด าเนินการผา่น “โรงเรียน” ซ่ึงถือเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีความส าคญั
เป็นอยา่งยิง่เพราะเยาวชนในวยัเรียนส่วนมากอยูใ่นระบบโรงเรียน จึงมีความจ าเป็นตอ้งเสริมสร้าง
ศกัยภาพและพฒันาโรงเรียนให้สามารถบริหารจดัการและจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได ้  
และระบบการศึกษาสร้างสุขผ่าน “โรงเรียนสุขภาวะ” คือทางเลือกท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหา
การศึกษาของเยาวชนไทยในเวลาน้ี 
 โรงเรียนสุขภาวะ คือ โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริม 
ให้ “ผูเ้รียนเป็นสุข” โดยการปรับสภาพเพื่อลดปัจจยัเส่ียงเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพ จดัโครงสร้างและ
ระบบต่างๆ ให้โรงเรียน สภาพแวดลอ้ม ครอบครัว และชุมชนเป็นพื้นท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาวะ
ของผูเ้รียนทั้งดา้นกาย ใจ สังคม และปัญญา เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการรับการเปล่ียนแปลง 
สู่โลกยุคเทคโนโลยีดิจิตอล จากค ากล่าวท่ีว่า “ทุกคนมีอายุยืนยาวข้ึนอย่างมีสุขภาวะ” จึงจ าเป็น 
ตอ้งวางรากฐานการพฒันา สร้างและเสริมให้เด็กและเยาวชนของไทยมีศกัยภาพและคุณภาพท่ีเพียงพอ
เหมาะสม ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส านกัสนบัสนุนสุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ร่วมกบัภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาโรงเรียนตามกรอบแนวคิดเพื่อพฒันา 
สุขภาวะของผูเ้รียนทั้ง 4 มิติ พร้อมพฒันายกระดบัการท างานโรงเรียนให้เป็นพื้นท่ีฐานการท างาน 
(Platform Plan) ของการแก้ปัญหาและพฒันาสุขภาวะให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
ซ่ึงแนวคิดของโรงเรียนสุขภาวะเกิดจากปัจจยัท่ีหลากลาย ดงัน้ี 
 1. การเปล่ียนแบบแผนทางสังคม เพื่อให้พฤติกรรมของบุคคลเปล่ียนกลายเป็น
อุปนิสัยใหม่ ได้แก่ 1) ต้องปรับเปล่ียนโลกทศัน์ ความเช่ือ (Mindset) เดิม เพื่อให้เกิดโลกทศัน์  
ความเช่ือ (Mindset) ใหม่ การท่ีผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง จะมีอุปนิสัยใหม่ได ้จะตอ้งสร้าง 
การรับรู้ใหม่ท่ีถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จะน าไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การปฏิบติั คือ ทิฐิ เพราะหากบุคคลมีความรู้สึก ความคิด ความเขา้ใจ ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ 
แรงจูงใจ ความกลวั ความตอ้งการ ความปรารถนา การเห็นคุณค่า ความจริง ในแต่ละเร่ืองแตกต่าง
กนั หากบุคคลไดรั้บรู้ท่ีถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงแลว้ การปฏิบติัต่อเร่ืองนั้นๆ จะถูกตอ้งด้วย 
ในทางกลบักนับุคคลมีทิฐิไม่ถูกตอ้งไม่ตรงกบัความเป็นจริงการเขา้ใจต่อส่ิงนั้นๆ ไม่ถูกตอ้ง ส่งผล
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ต่อการปฏิบติัในเร่ืองนั้นท่ีไม่ถูกตอ้ง  ดงันั้น หากบุคคลมีทิฐิท่ีถูกตอ้งจะท าให้โลกทศัน์ ความเช่ือ 
(Mindset) เปล่ียน มีความรู้ใหม่ ทกัษะใหม่ มีความเขา้ใจใหม่ มีแกนอา้งอิงท่ีมาท่ีไปอยา่งเช่ือถือได ้
และเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้ใหม่ก็เกิดข้ึน
ตลอดเวลา  
 2) การปรับเปล่ียนโครงสร้างหรือระบบ หากโครงสร้างหรือระบบไม่เปล่ียน  
แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล  ก็เป็นเช่นเดิม เพราะยึดติดกบัโครงสร้างหรือระบบเดิม ในส่วน 
การเปล่ียนโครงสร้างหรือระบบภายในโรงเรียนของครู คือ ตอ้งมีการเปล่ียนโครงสร้างตารางเรียน 
โดยก าหนดให้มีกิจกรรมจิตศึกษาเตรียมความพร้อม  ก่อนเรียนในช่วงเช้า มี body scan จะเป็น 
การเตรียมก่อนเรียนในช่วงบ่าย ส่วนการจดักายจดัใจ เป็นการประมวลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีได้
เรียนรู้ทั้ งวนั โดยมีการผ่านค าถาม AAR, PLC ระหว่างครูกับผูเ้รียน และเตรียมการส าหรับ 
การเรียนรู้ในวนัต่อไป ส าหรับการจดัการเรียนการสอนของแต่ละสาระการเรียนรู้ ไม่มีแบบเรียน 
แต่มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ในคาบเรียนภาคเช้า ช่วงเวลาเรียน 08.30 น. - 12.00 น.  
จะสอนแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 วิชาหลกั  คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ และในคาบเรียนภาคบ่าย ในช่วงเวลาเรียน 13.00 น. - 15.30 น. ไดจ้ดัการเรียน 
การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนาและ
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ การงานและเทคโนโลย ีสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และหนา้ท่ีพลเมือง  
เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนการสอนของแต่ละวนั ครูจะมีการพฒันาตนเองด้วยการผ่านชุมชน 
การเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูในโรงเรียน เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของครูต่อส่ิงท่ีจะสอนให้เด็กๆ  
ท าให้ครูมีทกัษะการจดัการเรียนการสอน ได้มีการเตรียมการสอนในวนัถดัไป รายละเอียดตาม 
รูปภาพท่ี 6  
 

 
รูปภาพท่ี 2 แสดงโครงสร้างตารางเรียน 



29 

 

 ดงันั้น การปรับเปล่ียนแบบแผนทางสังคม โดยการปรับเปล่ียนโลกทศัน์ ความเช่ือ 
(Mindset) เดิม หากโครงสร้างหรือระบบเปล่ียน จะท าให้พฤติกรรมครูเปล่ียน เช่น เปล่ียนครูสอน
เป็นครูโคช้ ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนได ้วดัผูเ้รียนตามสภาพจริง และจะท าให้ผูเ้รียน 
เกิดทกัษะใหม่ เกิดปัญญาภายในและปัญญาภายนอก สนุกในการเรียนรู้อยู่ร่วมกบัเพื่อนและครู 
ได้อย่างมีความสุข ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี ท าให้ ครู ผูเ้รียน มีวิถีใหม่ อุปนิสัยใหม่ ทักษะใหม่  
มีแนวปฏิบติัร่วมกนั อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  
 2. การน านวตักรรมการศึกษา มาจัดการเรียนรู้ของครูและเด็ก นวตักรรมท่ีจ า เป็น 
ตอ้งน ามาใช้ในโรงเรียน รวม 3 นวตักรรม ได้แก่ 1) จิตศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาทั้งครูและ
ผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านใน หรือ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ ปัญญาภายใน หรือ  
ความฉลาดดา้นในหมายรวมถึงความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ (SQ) และความฉลาดทางดา้นอารมณ์ 
(EQ) ซ่ึงไดแ้ก่ การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตวั) และผูอ่ื้น การเห็นคุณค่าในตวัเอง คนอ่ืน 
และส่ิงต่างๆ เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย การอยู่ด้วยกันอย่างภราดร
ภาพ ยอมรับในความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติกนั  การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม อยู่อย่างพอดีและพอใจไดง่้าย การมีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทนัอารมณ์เพื่อให้รู้วา่ตอ้งหยุด หรือไป
ต่อกบัส่ิงท่ีก าลงัเป็นอยู ่มีความสามารถจดัการอารมณ์ตนเองได ้การมีสัมมาสมาธิเพื่อก ากบัความเพียร
ให้การเรียนรู้หรือการท าภาระงานให้ลุล่วง มีความอดทนทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ การเห็น
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างตนเองกบัส่ิงต่างๆ นอบน้อมต่อสรรพส่ิงท่ีเก้ือกูลกนัอยู่ การมีจิตใหญ่  
มีความรักความเมตตามหาศาล 2) หน่วยการเรียนแบบบูรณาการท่ีท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
จากปมปัญหาสู่ปัญญา (Problem based Learning : PBL) เป็นกระบวนการท าความเขา้ใจต่อปัญหา และ
กระบวนการหาวิธีการหรือนวตักรรมเพื่อแก้ปัญหาผูเ้รียนจะต้องใช้ความรู้อนัหลากหลาย (Multi 
Knowledge) และทกัษะท่ีหลากหลาย (Multi skills) ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ถึงความเขา้ใจหลกัของเน้ือหา
ชุดนั้น และเกิด ทกัษะอนัหลากหลาย เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นผูเ้รียน (Learner Aspirations) ตามแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  
ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบดว้ย 
ทกัษะและคุณลกัษณะต่อไปน้ี  3Rs ไดแ้ก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลข
เป็น (Arithmetics) 8Cs ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
ทกัษะด้านความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross - cultural Understanding) ทกัษะ 
ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทกัษะ
ดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทนัส่ือ (Communications, Information and Media Literacy)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_quotient
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84_%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84_%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) และนวตักรรมท่ีจ าเป็นต่อครูในการพฒันาตนเอง คือ 3) การพฒันา
ครูผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ถือว่าเป็นพื้นท่ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูในโรงเรียนท่ีน านวตักรรมการจดัการศึกษาของโรงเรียนตน้แบบ
ไปใช้ โดยมีการจดัท าแผนการเรียนการสอนบนฐานขอ้มูลออนไลน์ มีการถ่ายวิดีโอการสอนของครู 
น ามาดูและพิจารณาว่ามีอะไรท่ีควรแกไ้ขหรือปรับเปล่ียนบา้ง เพื่อยกระดบัความรู้ความเขา้ใจของครู 
ต่อส่ิงท่ีจะสอนให้เด็กๆ ท าให้ครูมีทกัษะการจดัการเรียนการสอน มีความภาคภูมิใจและมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูอย่างแท้จริง ดังนั้น การน านวตักรรมทั้ ง 3 อย่างมาจดัการเรียนรู้ของครูและ 
เด็กจะส่งผลให้ผูเ้รียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีปัญญาภายใน มีปัญญาภายนอก ท่ีส่งผลให้ครูยกระดบั
ความรู้ความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีจะสอนให้เด็กๆ ท าให้ครูมีทกัษะการจดัการเรียนการสอน สามารถแกปั้ญหา
เก่ียวกบัผูเ้รียนในทุกมิติได ้และมีบทบาทจิตวิญญาณของความเป็นครูอยา่งแทจ้ริง  
 3. การจดัการเชิงระบบ เพื่อการควบคุมคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบท่ีใหป้ระสบผลส าเร็จได ้คือ ตอ้งมีระบบหลกัและระบบสนบัสนุนท่ีตอ้งบริหารจดัการ 
ระบบหลกั ไดแ้ก่ 1) การจดัการเรียนรู้ ครูตอ้งใช้วตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC เช่น ครูสอนแบบ
บูรณาการวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการคิดขั้นสูง เพื่อให้เกิดทกัษะ
การคิดเลขเป็น และเรียนรู้โดยผ่าน E-Application ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตวัเอง กระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และท าให้ผูเ้รียนรู้สึกสนุกสนานต่อการเรียนรู้ 2) มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับความสนใจของผูเ้รียน และระบบสนับสนุน ได้แก่ (1) มีการน าองค์กร 
ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน มีพลังร่วมกันในการขับเคล่ือนภาระงาน ท่ีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
(2) มีการพฒันาครูดว้ยการผา่นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ท่ีเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูในโรงเรียน กระบวนการดงักล่าว  สามารถแกปั้ญหา
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้ทุกมิติ  (3) มีการท างานกบัผูป้กครอง ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกนั 
จดัการศึกษาร่วมกนั ดูแลผูเ้รียนร่วมกนั (4) มีการช่วยเหลือผูเ้รียน (5) จดับรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ 4) มีสารสนเทศท่ีสนบัสนุนต่อการจดัการเรียนรู้ หากมีระบบหลกัและระบบ
สนับสนุนท่ีดีผลลัพธ์ท่ีได้ จะท าให้ผูเ้รียนเกิดปัญญาภายใน และปัญญาภายนอก รายละเอียดตาม
รูปภาพท่ี 7 
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รูปภาพท่ี 3 แสดงการจดัการเชิงระบบ 
 

 2. จิตศึกษา 
 แนวคิดเกีย่วกบัจิตศึกษา 
 วิเชียร ไชยบัง (2554: 5) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับจิตศึกษาเอาไวว้่า จิตศึกษา คือ 
การพฒันาปัญญาภายในหรือความฉลาดด้านใน หมายรวมถึงความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ 
(Spiritual Quotient : SQ) และความฉลาดทางดา้นอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) ซ่ึงไดแ้ก่  
การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตวั) และผูอ่ื้น การเห็นคุณค่าในตวัเอง คนอ่ืน และ 
ส่ิงต่างๆ เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย การอยู่ด้วยกันอย่างภารดรภาพ 
ยอมรับในความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวมอยูอ่ย่างพอดีและพอใจไดง่้าย การมีสติอยูเ่สมอ รู้เท่าทนัอารมณ์เพื่อให้รู้วา่ตอ้งหยุด หรือ
ไปต่อกับส่ิงท่ีก าลังเป็นอยู่ มีความคิดสามารถจดัการอารมณ์ตนเองได้ การเห็นความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงระหวา่งตนเองกบัส่ิงต่างๆ นอบนอ้มต่อสรรพส่ิงท่ีเก้ือกูลกนัอยู ่และการมีจิตใหญ่มีความ
รักความเมตตามหาศาล เพื่อการด าเนินชีวติท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งภารดรภาพ 
 จิตศึกษา เป็นการพฒันาผูเ้รียนจากภายใน สร้างการตระหนกัรู้ของเด็กหรือให้นกัเรียน
รู้สึกตวั รู้ตวัเอง มีจิตใจจดจ่อกบัส่ิงรอบตวัท่ีก าลงัเกิดข้ึน เขา้ถึงปัญญาภายใน กระบวนการจิตศึกษา
ท าให้ผูเ้รียนสามารถควบคุมตนเองได้ มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ มีสมาธิ พฒันาไปสู่การรู้คุณค่า 
ของตนเองและผูอ่ื้นและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ท าให้เด็กๆ สามารถอยูร่่วมกนัอยา่ง
เป็นสุข เป็นเพื่อน เป็นพี่นอ้งกนั (School of Change Makers, 2559 : 12) 



32 

 

  กระบวนการ “จิตศึกษา” ถูกพฒันาข้ึนเพื่อมุ่งท่ีจะพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้เต็ม 
ตามศักยภาพ และให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกัน โดยไม่ปล่อยให้ผู ้เ รียนล้มเหลว 
แม้แต่คนเดียว เร่ิมต้นท่ีโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนาจังหวดับุรีรัมย์ ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2546  
เพื่อให้เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้ งครูและเด็กให้เ กิดการเ รียนรู้และงอกงาม 
ดา้นความฉลาดทางดา้นอารมณ์และความฉลาดดา้นจิตวิญญาณ การเร่ิมตน้ในปีแรกๆ กระบวนการ
จิตศึกษาในโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา มีวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลายและ 
ให้กลบัมารู้เน้ือรู้ตวัก่อนเขา้เรียนในทุกวนั หลกัจากการด าเนินกระบวนการจิตศึกษาได้หน่ึงปี 
พบว่า เ ด็กทุกคนสงบได้ง่ าย ข้ึน จิตใจ ท่ีสงบก็ จะน ามา ซ่ึงการรับฟังกันได้อย่า ง ลึก ซ้ึ ง  
เกิดการใคร่ครวญ สามารถรับรู้และเช่ือมโยงกบัคนอ่ืนหรือส่ิงต่างๆ ไดง่้ายข้ึน หลงัจากนั้นโรงเรียน
ล าปลายมาศพฒันา จึงได้พฒันากระบวนการและกิจกรรมข้ึนมาเป็นล าดบั จนปัจจุบนัได้พบว่า 
เม่ือครูใช้กระบวนการ จิตศึกษาเพื่อขดัเกลาเด็ก ในขณะเดียวกนันั้น ครูก็ไดข้ดัเกลาความฉลาด 
ด้านในของตวัเองไปด้วย “จิตศึกษา” จึงกลายเป็นส่วนส าคญัของโรงเรียนในการพฒันาครู  
เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของครูให้มี “หัวใจของความเป็นครู” อย่างแท้จริง ส่วนในตัวเด็ก
กระบวนการจิตศึกษาได้ยกระดบัความฉลาดดา้นจิตวิญญาณ และความฉลาดดา้นอารมณ์ให้เห็น
คุณค่าของสรรพส่ิง การน้อมน าส่ิงท่ีดีงามเขา้ไปสู่ จิตใตส้ านึกทั้งยงัเป็นการเตรียมความพร้อม 
ของนกัเรียนใหอ้ยูใ่นภาวะคล่ืนสมองต ่าเพื่อใหพ้ร้อมส าหรับการเรียนรู้ (วเิชียร ไชยบงั, 2558: 7) 
      กระบวนทศัน์ของจิตศึกษา 
 วเิชียร ไชยบงั (2558: 8) ไดก้ล่าววา่ กระบวนทศัน์ของจิตศึกษาประกอบดว้ยฟันเฟือง
ท่ีส าคญั 3 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) การสร้างความเป็นชุมชน ซ่ึงเปรียบเสมือนเบา้หลอมใหญ่และเป็นปัจจยั
เบ้ืองตน้ของจิตศึกษา 2) การใช้จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อเป็นปัจจยัเก้ือหนุนจิตศึกษา ซ่ึงเป็นวิธีการ 
ท่ีเน้นช้ีถูก และการเป็นแบบอย่าง และ 3) การใช้กิจกรรมจิตศึกษา โดยใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
ในการฝึกฝน  
 1. การสร้างความเป็นชุมชน 
 เป็นกระบวนการสร้างชุมชนท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ี เหมาะแก่ 
การเกิดความงอกงามภายใน ภายใตเ้หตุผลท่ีวา่เม่ือปัจจยัเบ้ืองตน้ดี ก็สามารถเก้ือหนุนให้ปัจจยัอ่ืนๆ 
ท างานไดอ้ยา่งดีไปดว้ยโดยการสร้างความเป็นชุมชนนั้น ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ 
  1.1 สภาพแวดล้อม 
  สภาพสังคมมีส่วนอย่างมากท่ีท าให้เด็กๆมีโอกาสได้สัมผสักับสภาพแวดล้อม 
ดา้นลบ เช่น อาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะหรือไม่มีประโยชน์ มลพิษทางอากาศ สภาพพื้นท่ีแออดั 
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ไม่เหมาะสม ส่ือท่ีมีเน้ือหาของภาพและเสียงท่ีไม่เหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัการบัน่ทอนสิทธิ 
สวสัดิภาพ จิตวญิญาณ และท าลายโอกาสของการใชชี้วิตอยา่งสงบและร่ืนรมย ์  
  ส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนการเรียนรู้ของเด็ก ส่งเสริม 
ให้จิตได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมท่ีสะอาดจะท าให้รู้สึกสบายใจ บรรยากาศร่มร่ืน 
จะท าใหรู้้สึกสงบและผอ่นคลาย ไดพ้ลงังานชีวิตจากธรรมชาติไม่วา่จะเป็น ตน้ไม ้แสงแดด อากาศ
นอกจากน้ีต้องมีความปลอดภัยจากมลพิษรูปแบบต่างๆ เช่น เสียงดัง อากาศเสีย ร้านเกม
หา้งสรรพสินคา้ อาหารขยะ รวมทั้งความปลอดภยัจากการถูกท าร้ายทางกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ 
  ครูถือเป็นส่วนหน่ึงในสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้
และซึมซับพฤติกรรมของครูท่ีพวกเขาได้เรียนรู้ด้วย ดงันั้นการบ่มเพาะปัญญาภายในให้แก่เด็ก  
ครูจึงควรเป็นผูส้งบมีเมตตา มีเหตุผล สามารถตั้งค  าถามน าพาเด็กไปสู่กระบวนการคิดใคร่ครวญ 
ได้ นอกจากน้ีเด็กจะเกิดความรู้สึกปลอดภยัและมัน่คงทางจิตใจ เม่ือไดรั้บความรัก ความเมตตา
อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั ก่อให้เกิดความมัน่ใจ สร้างแรงจูงใจเชิงบวกและส่งผลดีต่อการเรียนรู้ 
โดยครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู จะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็กผ่านทาง 
ความเป็นกลัยาณมิตร ความเสียสละ ความรับผดิชอบ และความปรารถนาดี บทบาทของครูจึงไม่ใช่
เพียงแค่การสอนวิชาความรู้ด้านวิชาการเพียงเท่านั้ น แต่บทบาทใหม่ของครูคือผูส้ร้างสรรค ์
ความเป็นมนุษย์ กระตุ้นผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับการส่งเสริมการเป็นคนดีด้วย ทั้งน้ี 
การพฒันาครูให้เป็นผูน้ าวิชาการและจิตวิญญาณนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องมีการสร้าง
สภาพแวดลอ้มเก้ือหนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพฒันาครูดว้ยเช่นกนั การสร้างชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ หรือ PLC (Professional Learning Community) ร่วมดว้ยนั้นจะช่วยให้ครูมีพื้นท่ีช่วยกนั
พฒันากระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน มีการสะท้อนผลหลังจากการสอน 
แลกเปล่ียนประสบการณ์การสอนระหวา่งกนัเพื่อแกไ้ขปัญหา 
  1.2 สัมพนัธภาพ 
  สัมพนัธภาพถือเป็นส่วนประกอบส าคญัของบรรยากาศภายในชุมชน ความขดัแยง้
เพียงเล็กนอ้ยอาจส่งผลต่อความรู้สึกทั้งหมดในชุมชนได ้ส่งผลใหเ้กิดความคิดขดัต่อการด าเนินชีวิต
และต่องาน ดังนั้ นการสร้างวิถีชุมชนหรือวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันจะช่วยก่อให้เกิดพลัง 
ของความล่ืนไหล น าพาสู่การมีจิตท่ีมีปิติ การประคบัประคอง ประนีประนอมและหล่อเล้ียง
สัมพนัธภาพอนัดีตอ้งอาศยักิจกรรมท่ีสมาชิกได้ท าร่วมกนัอยู่อย่างสม ่าเสมอ เช่น กิจกรรม PLC 
หรืองานประเพณีขององคก์ร   
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  1.3 ความมีวถิีหรือวฒันธรรมองค์กร 
  วิถีองค์กรจะช่วยในการบ่มเพาะความมีวินัยและความรับผิดชอบในหน้าท่ี  
เด็กจะปฏิบติัซ ้ าๆ สม ่าเสมอ จนในท่ีสุดก็กลายเป็นอุปนิสัยเกิดการก ากบัตนเองจากภายใน ไม่รู้สึก
ขดัขืน โรงเรียนจึงไม่ตอ้งมีมาตรการในการควบคุมจากภายนอก ลดการใชข้อ้กฎเกณฑ์ลง แต่ทั้งน้ี
ครูตอ้งมีส่วนร่วมในวถีิดว้ย  
  การสร้างวิถีในโรงเรียนตอ้งค านึงถึงธรรมชาติของร่างกายและสมอง โดยในช่วง
เชา้ตอ้งให้เด็กไดพ้ฒันาความงอกงามดา้นในคือฐานใจเป็นหลกั ช่วงสายเป็นการพฒันาฐานสมอง 
และช่วงบ่ายเป็นการพฒันาโดยลงมือปฏิบติัคือการใช้ฐานกาย ทั้งน้ีการด าเนินตามวิถีตอ้งระวงั
ไม่ให้นกัเรียนเกิดการยึดติดกบัความสุข หรือความสบาย (Comfort Zone) จนเกินไป ดงันั้นครู 
จึงตอ้งจดักิจกรรมท่ีมีความยากเพื่อใหเ้กิดการขดัเกลาดว้ย  
 

ตารางท่ี 1 แสดงตวัอยา่งวถีิชีวติในโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 
 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เวลา 7.30 – 8.00 น. 
- ระดบัชั้นอนุบาลและชั้นประถม จะให้
เด็กไดเ้ล่นร่วมกนัในสนามเด็กเล่นหรือใน
สนามหญา้ เด็กผูห้ญิงส่วนใหญ่ก็เล่น
กระโดดยาง เด็กผูช้ายบา้งก็เล่นฟุตบอล 
- ระดบัมธัยมดูแลสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียนและหอ้งเรียน 

 
- เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
- เพื่อปลูกฝังจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อคนอ่ืน ส่ิง
อ่ืน และเพื่อส่วนรวมการท างานท่ีมีความหมาย การ
จดจ่อกบังานท่ีท า 

เวลา 8.00 – 8.15 น. 
กิจกรรมหนา้เสาธง 

 
- พิธีกรรมส าหรับการเร่ิมตน้ในวนัท่ีมีความหมาย 
- การแสดงออกถึงการไดข้อบคุณ การนอบนอ้มและ
การมีสติ 

เวลา 8.15 – 8.50 น.  
กิจกรรมจิตศึกษา 

 
- เพื่อพฒันาความฉลาดในด้านของจิตวิญญาณและ
ความฉลาดด้านอารมณ์ให้เห็นคุณค่าของสรรพส่ิง 
การนอ้มน าส่ิงท่ีดีงามเขา้ไปสู่จิตใตส้ านึก การเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนให้อยู่ในสภาวะของคล่ืน
สมองต ่า และมีความพร้อมในการเรียน 
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ตารางท่ี 1 แสดงตวัอยา่งวถีิชีวติในโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 
 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เวลา 8.50 – 12.00 น. 
การเรียนในรายวชิาหลกั คณิต ไทย 
องักฤษ 

 
- ปูพื้นฐานทางวิชาการ เพื่อน าความรู้ความเขา้ใจใน
รายวิชาพื้นฐานไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหาร 
เวลา 13.00 – 13.15 น. 
กิจกรรมจิตศึกษาดว้ยการท า Body Scan 

 
เพื่อการผอ่นพกั สงบ ผอ่นคลาย และเพื่อการไดเ้ห็น
ตวัเองทั้งกายและใจ 

เวลา 13.15 – 15.00 น. 
การเรียนรู้แบบบูรณาการโดย PBL 
 
 
 
 

 
- การผสมผสานกนัของแต่ละรายวิชาจะท าให้เกิด
การเ ช่ือมโยงของผู ้เ รียน เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายและสอดคลอ้งกบัการใชจ้ริง 
- เสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
เช่น การแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม 

เวลา 15.00 – 15.30 น. 
กิจกรรมคนบนัดาลใจ 
- พิธีชา/พิธีนม 
- การจดการบา้น ทบทวนส่ิงท่ีเรียนรู้ 
- แจกสมุดส่ือสาร 

 
- กิจกรรมคนบันดาลใจ อ่านหนัง สือประเภท
วรรณกรรม ดูหนัง หรือสารคดีชีวิตของบุคคล เช่น 
รายการคนคน้คน 
- เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในวิถีทางท่ีดีงาม เป็นเคร่ือง
ขัด เกลาอารมณ์ให้ เ กิด สุนทรียะ เข้า ใจวิ ถี ชีวิต 
ความคิดและจิตใจของมนุษยด์ว้ยกนัและเพื่อคน้พบ
ความถนดั และความสนใจของตนเอง 
- พิธีกรรม (พิธีชา การจัดดอกไม้ การด าเนินชีวิต
อยา่งมีสติ อยู่กบัปัจจุบนั นอบนอ้ม เช่ือมโยง การได้
ช่ืนชมความงามเพื่อการเขา้ใจตนเอง และเห็นคุณค่า
ของสรรพส่ิง 
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ตารางท่ี 1 แสดงตวัอยา่งวถีิชีวติในโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 
 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เวลา 15.00 – 15.30 น. 
กิจกรรมคนบนัดาลใจ 
- พิธีชา/พิธีนม 
- การจดการบา้น ทบทวนส่ิงท่ีเรียนรู้ 
- แจกสมุดส่ือสาร 

(ต่อ) 
- ทบทวนและสะทอ้นการเรียนรู้ของวนั 
- เพื่อส่ือสารความเขา้ใจเร่ืองราวหรือกิจกรรมต่างๆ
ระหวา่งบา้นกบัทางโรงเรียน 

เวลา 16.00 น. 
กิจกรรมครู S&L, AAR, BAR 

 
ครูร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปหรือเตรียมการ
ส าหรับวนัต่อไป 

 
 2. การใช้จิตวทิยาเชิงบวก 
 จิตวิทยาเชิงบวกมีกรอบคิดคือ ศรัทธาและบ่มเพาะความดีงามท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัมนุษย ์
ให้เจริญงอกงามมากยิ่งข้ึน ปฏิบติัต่อผูเ้รียนโดยเคารพคุณค่าความเป็นมนุษยแ์ละมองมนุษยทุ์กคน
ว่ามีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั ในทางตรงกนัขา้มการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเด็กย่อมส่งผลต่อ 
ความงอกงามทางจิตใจ เช่น ความอยาก ความหยิ่ง ความลุ่มหลง ความคิดลบ ความโกรธฉุนเฉียว 
ความเกลียดชงั ความทอ้แท ้ความอิจฉาริษยา ความกลวั ความเบ่ือหน่าย เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อจะเพิ่ม
คุณค่าความเป็นมนุษยใ์หเ้กิดในจิตใจเด็ก จึงตอ้งค านึงถึงการกระท าท่ีครูควรลด ดงัน้ี 
  2.1 การกระท าทีค่รูควรลด  
  เพื่อจะเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษยใ์ห้เกิดในจิตใจเด็ก จึงตอ้งค านึงถึงการกระท า 
ท่ีครูควรลด ดงัน้ี  
   2.1.1 ลดการเปรียบเทยีบ 
   มนุษย์จะรู้สึกมีคุณค่าเม่ือถูกมองและถูกปฏิบัติด้วยความเท่าเทียม 
เช่นเดียวกบัเด็กๆยอ่มไม่ตอ้งการรู้สึกวา่ตนเองดอ้ยกวา่เพื่อนๆ การท าให้เด็กรู้สึกแตกต่างจากเพื่อน
โดยการถูกเปรียบเทียบดว้ยถอ้ยค าหรือการกระท าจึงไม่ส่งผลดีต่อการพฒันาจิตใจ เด็กท่ีปราศจาก
ประสบการณ์ ผา่นการรับรู้หรือมองโลกมานอ้ยยอ่มจะแสดงพฤติกรรมออกมาอยา่งเป็นธรรมชาติ 
การสะท้อนพฤติกรรมจึงควรกระท าโดยตรงไม่ควรใช้วิธีเปรียบเทียบกับคนอ่ืน เช่นเดียวกับ 
การท างานในห้องเรียน ครูควรหาพัฒนาการและจุดท่ีควรยกระดับศักยภาพของเด็กให้พบ  
ครูตอ้งไม่มีการใหค้ะแนนหรือประเมินคุณค่าผลงานเด็กซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการเปรียบเทียบระหวา่งกนั 
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แต่สามารถช่ืนชมหรือมีวิธีสะท้อนกลับท่ีดีเพื่อสร้างก าลังใจและแรงบันดาลใจ ความอิจฉา 
ความแคน้ มีบ่อเกิดจากการเปรียบเทียบ ผูท่ี้ถูกประเมินค่าวา่ดอ้ยกวา่จะรู้สึกถึงการถูกท าลายคุณค่า 
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกไม่ดีต่อตนเองและส่งต่อไปยงัผูอ่ื้นและส่ิงอ่ืนๆไปดว้ย เม่ือถึงจุดหน่ึงก็จะเขา้สู่
การตอบโต้ด้วยการท าร้ายตนเองหรือท าร้ายผู ้อ่ืน ส่วนผู ้ท่ี ถูกประเมินค่าว่าสูงกว่าผู ้อ่ืน  
ก็จะเป็นการสร้างอตัตาใหสู้งข้ึน ซ่ึงเป็นศตัรูต่อการเรียนรู้และเป็นอุปสรรคต่อการบ่มเพาะจิตใจ 
    2.1.2 ลดการตีค่า ลดการตัดสินและลดการช้ีโทษ 
   เด็กทุกคนมีความสามารถ ความรู้ ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั การท าช้ินงาน
หรือภาระงานย่อมออกมาตามศักยภาพของตนเอง จึงเป็นหน้าท่ีขอครูท่ีจะต้องรู้ว่าจะต้องเติมเต็ม 
ส่วนใดท่ีเด็กยงัไม่เข้าใจหรือยงัไม่มีความสามารถเพียงพอเพื่อท่ีจะได้ช่วยพฒันาเร่ืองนั้นให้ดีข้ึน 
“ศกัยภาพท่ีสูงข้ึน” ของเด็กไม่มีมีขีดจ ากดั ดงันั้น การสร้างเกณฑ์มาวดัศกัยภาพจึงเป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น 
การประเมินของครูจึงควรเป็นไปด้วยความรัก ความเมตตา เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาไม่ใช่ 
การประเมินเพื่อการตดัสิน 
   ในกรณีท่ีเด็กมีพฤติกรรมท่ีขดัต่อจารีต ค่านิยม หลกัศีลธรรม กฎหมาย 
ขอ้ตกลง หรือกาลเทศะ แต่ครูก็ไม่ควรเป็นผูช้ี้ถูกผิด หรือช้ีโทษ เพราะพฤติกรรมของเด็กเหล่านั้น
แสดงออกไปดว้ยความไม่รู้หรือไม่รู้ตวั ครูควรตอบสนองพฤติกรรมเหล่านั้นให้เด็กรู้ตวัดว้ยการน่ิง 
หรือใชค้  าถามกลบัเพื่อใหเ้ด็กรู้ตวั เม่ือเด็กรู้ตวัก็จะก ากบัตนเองไดแ้ละหยดุพฤติกรรมนั้นไดช้ัว่ขณะ 
แต่การหยุดชั่วขณะน้ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของสมองส่วนหน้า ซ่ึงเป็นสมองส่วนท่ีก ากับ 
การแสดงออกทางอารมณ์ดา้นบวก โดยตวัอยา่งของค าถามเพื่อใหเ้ด็กรู้ตวัและใคร่ครวญ เช่น 
   “เกิดอะไรข้ึน เล่าใหค้รูฟังหน่อย?” 
   “ตอนน้ีเธอรู้สึกอยา่งไร?” 
   “เธอคิดวา่คนอ่ืนจะรู้สึกกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร?” 
   “เธอคิดวา่จะแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร?” 
   ส่ิงท่ีครูควรพึงระลึกไวเ้สมอก็คือ ครูไม่สามารถตามไปบอกเด็กวา่ส่ิงใด
ควรหรือไม่ควร ถูกหรือผิดไดต้ลอด ดงันั้นการฝึกให้เด็กสามารถรู้ดว้ยตนเองจะท าให้เด็กมีความ
ช านาญในการท่ีจะกลบัมารู้ตวัได้เร็วข้ึน เกิดความกล้าท่ีจะเผชิญความจริง ในขณะเดียวกนัครู 
ก็ไดรั้บการขดัเกลาจิตใจดว้ยการรู้จกัระงบัความฉุนเฉียวหงุดหงิดจากการถูกทา้ทายดว้ยพฤติกรรม
ของเด็กๆ 
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   2.1.3 ลดการล่อหลอกด้วยความอยากอนัเป็นเง่ือนไขต่อความรัก 
   การให้เง่ือนไขต่อความรักเป็นส่ิงท่ีจะท าให้จิตใจของเด็กรู้สึกถูกบีบคั้น 
ผูป้กครองหรือครูมกัจะบอกเด็กว่าพวกเขาจะเป็นท่ีรักถ้าท าตวัดีหรือบรรลุตามความคาดหวงั 
ของผูใ้หญ่ การล่อหลอกดว้ยเง่ือนไขความรักหรือความคาดหวงัจะน ามาซ่ึงความตอ้งการแข่งขนั
แย่งชิงและเด็กจะหมกมุ่นอยู่กบัความอยากนั้น ดงันั้นส่ิงท่ีครูจะตอ้งไม่สร้างเง่ือนไขต่อความรัก  
ไม่สร้างความอยากให้เกิดข้ึนในจิตใจของเด็กและไม่ท าให้เด็กรู้สึกวา่พวกเขาถูกคาดหวงั ส่ิงท่ีครู 
จะบอกเด็กได ้เช่น “แมส้อบเขา้มหาวทิยาลยัไม่ได ้ครูก็ยงัรักและศรัทธาในตวัเธอ” หรือ “ไม่วา่เธอ
จะเป็นอยา่งไร ครูยงัรักและศรัทธาในตวัเธอ” 
   2.1.4 ลดการสร้างภาพของความกลวัเพ่ือการควบคุม 
   ความกลวัก่อให้เกิดการปิดกั้นการเรียนรู้ เด็กจะเขา้สู่สภาวะปกป้องและ
หลบหลีกจากส่ิงท่ีท าให้เจ็บปวดหรือจากอนัตรายต่างๆ โดยเด็กจะสัมผสัความกลวัในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ได้ยินค าดุด่าหรือค าตีตราประเมินคุณค่า การสัมผสัความเจ็บปวดจากการถูกตีถูก
ลงโทษในรูปแบบต่างๆ การรับรู้จากการถูกเพิกเฉยละทิ้งและไม่ได้รับความรัก จากนั้นภาพ 
ของความกลวัจะถูกสร้างข้ึนมาทั้งจากผูอ่ื้นหรือจากจินตนาการและความไม่รู้ของตวัเด็กเอง 
   ในสังคมโรงเรียนมีการสร้างภาพของความกลวัมากมาย ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อควบคุมจดัการเด็กให้เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาคาดหวงั เช่น พวกเขาจะมีผลการเรียน ติด “0” 
ติด “ร” ถ้าไม่ส่งงานหรือไม่ตั้งใจเรียน พวกเขาจะถูกไล่ออกถ้าประพฤติตนไม่ดี และส่ิงเหล่าน้ี 
จะก่อให้เกิดภาพความกลวัในจิตใจเด็กหากพวกเขามีเคร่ืองหมายเหล่าน้ีเป็นตราบาปติดไปกับ
หลกัฐานทางการศึกษาซ่ึงมนัจะอยู่กบัพวกเขาตลอดชีวิต หากมองในแง่มุมของจิตวิทยาเชิงบวก
แลว้ การสร้างความกลวัเหล่าน้ีเป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษยใ์นตวัเด็ก ครูตอ้งเป็นผูม้อบโอกาส
ในการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาให้กบัเด็ก มองหาทางออกในพฤติกรรมท่ีผิดพลาด เช่น แมเ้ด็ก 
ไม่ส่งงานครบทุกช้ินครูก็สามารถใช้วิธีประเมินอยา่งรอบดา้นได ้การท่ีเด็กไม่สามารถมาเรียนได ้
ก็สามารถท่ีจะหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้ไดเ้อง ทางเลือกและโอกาสมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั ครูมีหนา้ท่ีท าให้
เด็กรักการเรียนรู้และส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ 
   2.1.5 ลดค าพูดด้านลบ  
   การใช้ค  าพูดด้านลบล้วนขดัขวางความงอกงามในจิตใจ การปรามาส  
การดุด่า การเยาะเยย้ การล้อเลียนปมด้อย การตั้งฉายา ล้วนแต่ท าให้เกิดความกลวั ความเกลียด 
ความเศร้าหมองและด้อยค่า ค  าพูดบางอย่างยงัฝังความไม่จริงลงไปในจิตส านึกและส่งผลให ้
มนักลายเป็นจริงในอนาคต 
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   2.1.6 เลกิใช้ความรุนแรง  
   มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีมีวิวฒันาการของสมองส่วนท่ีใช้ในการเรียนรู้และ
ควบคุมความดีงาม ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ต่างจากสมองของสัตว์เดรัจฉานท่ีไม่มี
ความสามารถในการควบคุมความรุนแรง ดว้ยเหตุน้ี มนุษยจึ์งต่างจากสัตวท่ี์มีศกัยภาพในการหยุด
สัญชาติญาณแห่งความรุนแรงรวมทั้งไม่ส่งต่อพฤติกรรมความรุนแรงไปยงัเด็กหรือผูอ่ื้นได ้
  2.2 ส่ิงทีค่รูควรท าส าหรับจิตวทิยาเชิงบวก 
  ความรัก การให้อภยั ความเบิกบาน ความสงบ ความสุข ล้วนเป็นส่วนท่ีท าให ้
เกิดความงอกงามในจิตใจ การสร้างภาพพจน์ดา้นบวกผา่นการให้ความรัก ให้เกียรติ รับฟัง ช่ืนชม 
เปิดโอกาสให้เด็กได้ประสบความส าเร็จจากการท างานแมว้่าจะเป็นงานง่ายๆหรืองานช้ินเล็กๆ  
เพือ่สร้างคุณค่าใหเ้กิดในตวัเด็กเอง ใหเ้ด็กรู้สึกวา่ตนไดรั้บความรักและมีความสามารถ  
  การปรับพฤติกรรมเชิงบวกนั้นจะตอ้งท าความเขา้ใจระบบการท างานของสมอง
เสียก่อนว่า สมองส่วนหน้ามีหน้าท่ีควบคุมการแสดงออกอารมณ์ด้านบวก และความดีงาม  
ขณะท่ีสมองส่วนหลงัจะท างานเก่ียวเน่ืองกบัการแสดงออกพฤติกรรมดา้นลบ เช่น ความตระหนก 
ความกลวั ความกงัวล การท างานของระบบสมองสองส่วนจะท างานแบบตรงขา้มกนั เม่ือสมอง
ส่วนใดท างานอีกส่วนหน่ึงก็จะไม่ท างาน ดงันั้นเราจึงตอ้งใชโ้อกาสน้ีในการฝึกฝนสมองส่วนหนา้
ของเด็ก เพื่อให้ไดแ้สดงออกเชิงบวกหรือดา้นความดีงามให้มาก ส่วนการแกไ้ขพฤติกรรมเชิงลบ
นั้ นให้อยู่บนพื้นฐานของความเช่ือท่ีว่าทุกพฤติกรรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยให้รู้ตัว 
ให้การเรียนรู้และให้การฝึกฝนสมองส่วนหน้าใหม่ให้กลายเป็นอุปนิสัยและพฤติกรรมใหม่ 
ดา้นบวก  
   2.2.1 ให้การรู้ตัว  
   ต้องด าเนินบนพื้นฐานของความรัก ความเมตตา ให้อภัยและให้โอกาส 
เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกมาส่วนใหญ่จะเป็นไปโดยไม่รู้ตวั ไม่รู้ถูกหรือผิด ไม่รู้วา่เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสม ทั้งหมดน้ีลว้นเกิดข้ึนดว้ยความไม่รู้ การท าให้เด็กรู้ตวัจึงเป็นขั้นแรกของการเรียนรู้
เพื่อแก้ไขพฤติกรรม แต่ควรหลีกเล่ียงการช้ีถูกผิดหรือช้ีโทษ ไม่ใช้ค  าพูดเชิงตีตรา แต่ให้ใช้วิธีตั้ ง
ค  าถามเพื่อให้หยุดการท างานของสมองส่วนหลงัและให้สมองส่วนหน้าท างาน เช่น “เกิดอะไรข้ึนเล่า
ใหค้รูฟังหน่อย” “ เธอคิดวา่คนอ่ืนจะรู้สึกกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร” “เธอก าลงัรู้สึกอยา่งไร”  
   2.2.2 ให้การเรียนรู้  
   คือการให้เด็กได้คิดใคร่ครวญกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน ให้เด็กคิดถึง 
ผลของการแสดงพฤติกรรมทั้งดา้นบวกและลบ โดยครูอาจจะใช้ค  าถามเพื่อให้เด็กไดคิ้ดเอง เช่น 
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“จะแกไ้ขส่ิงนั้นไดอ้ย่างไร” ทั้งน้ีครูควรให้การเรียนรู้เสริมถึงผลของการแสดงออกต่อเหตุการณ์
นั้นๆทั้งทางบวกและทางลบ ผา่นเร่ืองเล่าเหตุการณ์จริงหรือละครปรับพฤติกรรม 
   2.2.3 ให้การฝึกฝน 
   เป็นการใชพ้ฤติกรรมแม่แบบในการชกัน าให้เด็กแสดงพฤติกรรมดา้นบวก
ออกมาอย่างแทจ้ริงไม่ใช่เพียงแค่การพูด แม่แบบอาจจะเป็นคนในสังคมท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ พ่อแม่
หรือครู เช่น พ่อแม่ต้องแสดงให้ลูกเห็นว่าการรับเงินทอนท่ีเกินมาเป็นส่ิงผิดและจะต้องคืนเงิน 
ส่วนท่ีได้รับเกินมา การก้มลงเก็บขยะท่ีคนอ่ืนโยนทิ้งเอาไว้โดยไม่ต้องพร ่ าบ่นหรือต่อว่าใคร  
การให้เด็กพูดตามหรือให้ทวนค าพูดท่ีถูกตอ้งแทนท่ีจะต าหนิเด็กวา่พูดไม่ถูกตอ้งหรือพูดค าไม่สุภาพ 
หรือในขณะท่ีครูก าลงัสอนมีเด็กไม่ตั้งใจเรียน ให้หลีกเล่ียงการต าหนิเด็กท่ีไม่เรียบร้อยแต่ให้กล่าว
ชมเชย ขอบคุณเด็กคนอ่ืนท่ีตั้งใจเรียนแทน เม่ือเด็กรู้ว่าจะตอ้งแก้ไขพฤติกรรมด้านลบอย่างไรแล้ว  
ครูตอ้งมีหน้าท่ีท าให้เด็กสามารถแกไ้ขพฤติกรรมเหล่านั้นให้ลุล่วงดว้ยตนเอง จากนั้นให้การช่ืนชม 
ทบทวน และท าต่อไปอีกสักระยะข้ึนอยูก่บัวา่พฤติกรรมดา้นลบนั้นฝังอยูใ่นจิตใจเด็กลึกเพียงใด 
 
 3. การใช้กจิกรรมจิตศึกษา 
 กิจกรรมจิตศึกษา มีการจดัใน 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
  3.1 จัดกจิกรรมในคาบเวลาของ “จิตศึกษา” 
  กิจกรรมจิตศึกษาเพื่อพฒันาปัญญาภายในเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจ
ให้กับผูเ้รียนก่อนเรียน โดยการจัดเวลาส าหรับท ากิจกรรมจิตศึกษานั้น โรงเรียนควรใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที ก่อนเรียนในภาคเชา้ และ 15 นาทีก่อนเร่ิมการเรียนในภาคบ่าย และอาจจดัอีกช่วง
ก่อนกลบับา้น โดยใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาท่ี เพื่อเป็นการให้ทุกคนกลบัสู่ตวัเอง สู่ความสงบ
และคิดใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนมาตลอดทั้งวนั โดยตวัอยา่งของกิจกรรมจิตศึกษามีดงัน้ี 
   3.1.1 กจิกรรมทีมุ่่งเสริมสร้างพลงัสงบ 
   เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสงบภายในและผ่อนคลาย เช่น การท า
กิจกรรมโดยเปิดเสียงดนตรีท่ีมีคล่ืนความถ่ีต ่า การท าโยคะเพื่อบริหารอวยัวะภายในและให้ได้ 
อยูก่บัลมหายใจ การท า Body Scan ทั้งแบบยนื นัง่ และนอนเพื่อการผอ่นคลายแบบลึกและบ่มเพาะ
ความดีงามในจิตใตส้ านึก หรือการส่งผา่นความรู้สึกดีต่อกนัผา่นการนวด  
   3.1.2 กจิกรรมทีมุ่่งให้เกดิสติ 
   เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กมีความช านาญในการกลับมารู้ตัว รู้เท่าทัน
อารมณ์และการกระท าในแต่ละขณะ เช่น การเดินตามรอยเทา้ การก ากบักาย การอยูก่บัลมหายใจ 
การท า Brain Gym การท า Body Scan แบบยนื 
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   3.1.3 กจิกรรมฝึกสมาธิหรือการจดจ่อ 
   เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กมีความสามารถในการคงสมาธิได้ยาวนานข้ึน  
เพื่อก ากับความเพียรทั้ งการเรียนรู้และการท างานให้สัมฤทธ์ิผล เช่น กิจกรรมส่งแก้วน ้ า  
ส่งเทียน ต่อบล็อก Brain Gym การร้อยลูกปัด การ้อยมาลัย การพบักระดาษ การวาดภาพ  
การอ่านวรรณกรรม การฟังนิทาน พิธีชา พิธีจดัดอกไม ้
   3.1.4 กจิกรรมทีมุ่่งให้เห็นความเช่ือมโยง 
   เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กเห็นคุณค่าของตัวเอง คนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืน เช่น  
การสนทนากบัตน้ไม ้การเล่าข่าว การคน้หาคุณค่าจากส่ิงท่ีไร้ค่า การขอบคุณส่ิงต่างๆ การคน้หา 
ตน้ก าเนิดของตวัเราและส่ิงต่าง ๆ  
   3.1.5 กจิกรรมทีมุ่่งให้เกดิการบ่มเพาะจิตส านึกทีด่ีงาม 
   เช่น นิทานเร่ืองเล่าเพื่อการใคร่ครวญ การใช้ค  าท่ีให้พลังด้านบวก  
การเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือผูอ่ื้น การเดินทางไกล การอยูต่ามล าพงักบัธรรมชาติ 
   3.1.6 กจิกรรมทีมุ่่งบามเพาะพลงัความรักความเมตตา 
   เช่น การไหวก้นัและไหวส่ิ้งต่างๆ การกอด การขอบคุณกนัและขอบคุณ 
ส่ิงต่างๆ การยกยอ่งช่ืนชมความดีงามของคนอ่ืนๆ การร่วมกนัช่ืนชมศิลปะ 
  3.2 การบูรณาการศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัจิตศึกษาในหน่วยการเรียนรู้หลกั 
   3.2.1 การเรียนรู้จักรวาลวทิยา (Cosmology) 
   เพื่อใหต้ระหนกัรู้วา่ตวัเราเล็กนิดเดียว โลกเราเล็กนิดเดียว เรียนรู้เก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ของจกัรวาล ประวติัศาสตร์ของโลกท่ีผ่านช่วงกาลเวลาต่างๆ การคน้หาเจตจ านง 
ของการก าเนิดของส่ิงมีชีวิตและตัวเอง เช่น กิจกรรมดูดาว ดุพระอาทิตย์ข้ึนหรือตก สารคดี 
การก าเนิดโลกและจกัรวาล ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ 
   3.2.2 การเรียนรู้และสัมผสันิเวศแนวลกึ (Deep Economy)  
   เพื่อใหต้ระหนกัวา่มนุษยไ์ม่ใช่ศูนยก์ลางแต่เป็นโลกและจกัรวาลต่างหาก  
ส่ิงต่างๆรอบตัวทุกอย่างมีคุณค่ามีความสัมพันธ์กันและเช่ือมโยงกัน เช่น กิจกรรมการดูนก  
การสังเกตพฤติกรรมของพืชและสัตว ์การจดัการของเสียให้มีคุณค่า การใชป้ระโยชน์จากส่ิงพื้นๆ 
การฟังเสียงธรรมชาติ 
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   3.2.3 การร่วมกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
   เพื่อเปล่ียนความเลวร้ายใหบ้ริสุทธ์ิผา่นลมหายใจเขา้ออก การตระหนกัถึง
ความกรุณาและอโหสิกรรม การสร้างศรัทธาต่อชีวิต การเพิ่มขีดความอดทนทั้งทางด้านจิตใจ 
และร่างกาย เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสวดมนต ์กิจกรรมภาวนาฝึกจิต กิจกรรมเดินทางไกล 
กิจกรรมค่ายอนุรักษ ์ 
   3.2.4 การได้ปฏิบัติงานศิลปะ ดนตรี หรือการละคร 
   เพื่อใหเ้ขา้ถึงความรู้สึกอนัละเอียดอ่อนดา้นในของมนุษย ์
   3.2.5 การได้มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมทางสังคม 
   เพื่อให้ไดท้  ากิจกรรมจิตอาสาและบ าเพญ็ประโยชน์ เช่น เป็นอาสาสมคัร
ช่วยสอนหนงัสือใหน้อ้งในโรงเรียนหรือโรงเรียนอ่ืนๆ 
   3.2.6 การได้ใช้กจิกรรมในการรับรู้และการรับฟังอย่างลกึซ้ึง 
   เพื่อให้ตระหนกัถึงการส่ือสารแนวราบ เนน้การฟังอยา่งมีคุณภาพไม่เนน้
การตดัสิน เกิดการเรียนรู้และเกิดปัญญาร่วมกนั 
   3.2.7 การได้ท ากจิกรรมของหลกัสูตรซ่อน 
   กิจกรรมน้ีไม่มีการก าหนดเป้าหมาย เวลา เคร่ืองมือ หรือการวดัผลใด ๆ  
แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ท างานอดิเรก การเล่นแบบอิสระ การปะทะสังคม และส่ิงแวดล้อม 
เป็นการกลบัไปสู่วยัเด็กอนับริสุทธ์ิ 
 
 3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาหลกัสูตร และปฏิรูปรูปแบบการเรียนการสอนในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกันอย่างกวา้งขวางด้วยเหตุผลหลายอย่าง อาทิเน้ือหาแน่นมาก และไม่สอดคล้องกับ 
การน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงท่ีบณัฑิตจะออกไปท างาน การเรียนการสอนเน้นการท่องจ ามากกว่า
การคิดและการแก้ปัญหา การเรียนการสอนไม่ได้เตรียมผูเ้รียนให้มีการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีพ  
ผูเ้รียนไม่สามารถท างานเป็นทีมได้ การเรียนเรียนไปเพื่อสอบ เป็นตน้ มีการน าแนวทางการศึกษา
โดยเฉพาะการเรียนรู้โดยใช้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (adult learning) มาใช ้ 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning, PBL) ก็เป็นการเรียนรู้รูปแบบหน่ึง 
ท่ีมีปรัชญาสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้เร่ิมแพร่หลาย  
ตั้งแต่โรงเรียนแพทยท่ี์มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา ได้นาเอาไปใช้เป็นหลักสูตร
ทั้งหมดของโรงเรียนแพทย ์เม่ือ พ.ศ.2512 จากนั้นจึงมีผูใ้ห้ความสนใจและน ามาใช้ กลยุทธ์ในการ
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จดัการเรียนการสอนทั้งในสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงมนุษยศ์าสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 มีผูใ้ห้นิยามของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไวห้ลากหลาย Barrow (1970: 108)  
ไดนิ้ยามวา่ “เป็นการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้หรือบริบทให้ผูเ้รียนไดคิ้ด วิเคราะห์ แสวงหา
และบูรณาการความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการนาไปใช้ในสภาพการณ์จริง โดยผูเ้รียนอาจไม่จ  าเป็น 
ตอ้งมีความรู้หรือพื้นฐาน เร่ืองนั้นมาก่อน” 
 จากนิยามดงักล่าว จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นท่ีกระบวนการ
เรียนรู้ของผู ้เรียนไม่ใช่ผู ้สอน ผู ้สอนจะทาหน้าท่ีเป็นผู ้ออกแบบโจทย์ปัญหาท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ จดับรรยากาศการเรียนรู้และเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ (learning resource) ต่างๆ  
เพื่อให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้และทักษะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหานั้ นๆ โดยผู ้สอนจะท าหน้าท่ี 
เป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ (facilitator) ลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานประกอบดว้ย 
(1) ใช้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์จริงเป็นตวักระตุน้หรือจุดเร่ิมต้นในการแสวงหาความรู้  
(2) การบูรณาการเน้ือหาความรู้ในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหานั้น (3) เน้นกระบวนการคิด 
อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ (4) เรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยมีครูหรือผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนและกระตุน้ 
ผูเ้รียนตอ้งร่วมกนัสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิด ข้ึนในกลุ่ม (5) เนน้กระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตนเองหรือกลุ่มตั้งไว ้
 วตัถุประสงค์หรือผลลพัธ์ทีค่าดหวงัจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไดแ้ก่ 
 1. ไดค้วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทจริงและสามารถน าไปใชไ้ด ้
 2. พฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การให้เหตุผล และน าไปสู่การแกปั้ญหา 
ท่ีมีประสิทธิผล 
 3. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ผูเ้รียนสามารถท างานและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 6. ความคงอยู ่(retention) ของความรู้จะนานข้ึน 
 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้เพื่อการแกปั้ญหา (problem solving 
learning) ต่างกนัอย่างไร การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นท่ีการก าหนดส่ิงท่ีจะเรียนรู้และ
กระบวนการค้นควา้หาความรู้ใหม่ เพื่ออธิบายปัญหาท่ีพบ ส่วนการเรียนรู้เพื่อปัญหาจะเน้นท่ี 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีมีอยูแ่ละตดัสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับการแกปั้ญหานั้นๆ จะเห็นวา่
การเรียนรู้ทั้ งสองแบบไม่ใช่เป็นส่ิงเดียวกัน แต่จะมีความสัมพันธ์กันและเป็นกระบวนการ 
ท่ีต่อเน่ืองกนั 
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 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสอดคล้องกบัแนวคิดทางการศึกษา 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) 
โดยเร่ิมจากการได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดและการสะท้อนกลับ 
(reflection) น าไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด อนัจะนาไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 8 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบผู ้ใหญ่  
(adult learning) ซ่ึงผูเ้รียนจะก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้เม่ือส่ิงนั้ น 
มีความหมายหรือน าไปใช้ได้ (เน่ือง จากโจทยปั์ญหาจะถูกใช้เป็นบริบทของการเรียนรู้) เรียนรู้  
ในส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับใช้แกปั้ญหามากกว่าจะเรียนเพื่อท่องจ า เรียนรู้ตามความถนดัและศกัยภาพ
ของตนเอง และสามารถประเมินตนเองเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้และส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานย ังเป็นการตอบสนองต่อแนวคิด constructivism  
โดยให้ผู ้เรียนวิเคราะห์หรือตั้ งค  าถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดและสะท้อนกลับ  
เน้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนในกลุ่ม เน้น active และ collaborative learning น าไปสู่การคน้ควา้ 
หาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีมาก่อนหนา้น้ี 
 นอกจากน้ี การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยงัเป็นการสร้างเง่ือนไขส าคญัท่ีส่งเสริม 
การเรียนรู้ ได้แก่ (1) activation of prior knowledge การเรียนรู้ส่ิงใหม่จะได้ผลดีข้ึน ถ้าได้มี 
การเช่ือมโยงหรือกระตุน้ความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู ่(2) encoding specificity การเรียนรู้เน้ือหาท่ีใกลเ้คียง
สถานการณ์จริงหรือมีประสบการณ์ตรง (จากโจทย์ปัญหา) จะท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ดีข้ึน และ  
(3) elaboration of knowledge เน่ืองจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนกลุ่มย่อย  
การได้แสดงออก แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายถกเถียงกนัจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงนั้น 
ไดดี้ข้ึน 
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 กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อย ขนาดประมาณ 8-10 คน 
โดยมีครูหรือผูส้อนประจ ากลุ่ม 1 คน ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการการเรียนรู้ (facilitator) กระบวนการ
จะประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
 1. เม่ือผูเ้รียนได้รับโจทย์ปัญหา ผูเ้รียนจะท าความเข้าใจหรือท าความกระจ่าง 
ในค าศพัทท่ี์อยูใ่นโจทยปั์ญหานั้น เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
 2. การจบัประเด็นขอ้มูลท่ีส าคญัหรือระบุปัญหาในโจทย ์
 3. ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายหาค าอธิบาย แต่ละประเด็นปัญหาว่า 
เป็นอยา่งไร เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ความเป็นมาอยา่งไร โดยอาศยัพื้นความรู้เดิมเท่าท่ีผูเ้รียนมีอยู ่
 4. ตั้ งสมมติฐานเพื่อหาตอบปัญหาประเด็นต่างๆ พร้อมจัดล าดับความส าคัญ 
ของสมมติฐานท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 5. จากสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน ผูเ้รียนจะประเมินวา่เขามีความรู้เร่ืองอะไรบา้ง มีเร่ืองอะไร 
ท่ียงัไม่รู้หรือขาดความรู้ และความรู้อะไรจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
โจทยปั์ญหาท่ีได ้ขั้นตอนน้ีกลุ่มจะก าหนดประเด็นการเรียนรู้ (learning issue) หรือวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ (learning objective) เพื่อจะไปคน้ควา้หาขอ้มูลต่อไป 
 6. คน้ควา้หาขอ้มูลและศึกษาเพิ่มเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เช่น หนงัสือต ารา 
วารสาร ส่ือการเรียนสอนต่างๆ การศึกษาในห้องปฏิบติัการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต 
หรือปรึกษาอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในเน้ือหาสาขาเฉพาะ เป็นตน้ พร้อมทั้งประเมินความถูกตอ้ง 
 7. น าขอ้มูลหรือความรู้ท่ีได้มาสังเคราะห์ อธิบาย พิสูจน์สมมติฐานและประยุกต์ 
ใหเ้หมาะสมกบัโจทยปั์ญหา พร้อมสรุปเป็นแนวคิดหรือหลกัการทัว่ไป 
 ขั้นตอนท่ี 1-5 เป็นขั้นตอนภายในกระบวนการกลุ่มในห้องเรียน ขั้นตอนท่ี 6  
เป็นกิจกรรมของผูเ้รียนรายบุคคลนอกห้องเรียน และขั้นตอนท่ี 7 เป็นกิจกรรมท่ีกลับมาใน
กระบวนการกลุ่มอีกคร้ัง ดงัแผนภูมิท่ี 7 
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แผนภูมิท่ี 9 กระบวนการการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

 บทบาทของครูในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 บทบาทของครูหรือผู ้สอนประจ ากลุ่ม จะท าหน้าท่ีสนับสนุนและเป็นท่ีปรึกษา 
ในการเรียนกลุ่มยอ่ย เป็นผูก้ระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ มิไดเ้ป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่นกัศึกษาโดยตรง 
ทกัษะการตั้งค  าถามท่ีเหมาะสมจึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นของครูหรือผูส้อนประจ ากลุ่ม บทบาทท่ีส าคญั 
ได้แก่  การกระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการกกลุ่ม การช่วยประธานควบคุมกิจกรรมกลุ่ม 
ใหก้ลุ่มด าเนินการตามขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
เนน้ให้ผูเ้รียนตระหนกัวา่การเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบของผูเ้รียน กระตุน้ให้ผูเ้รียนเอาความรู้เดิมท่ีมี
อยู่มาใช้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ช่วยสนบัสนุนให้กลุ่มสามารถตั้งประเด็นหรือวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ได้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของบทเรียน หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นหรือตดัสินว่า 
ถูกหรือผิด ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งเป็นผูป้ระเมินทกัษะของผูเ้รียนและ
กลุ่ม พร้อมการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
 ปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 คุณภาพของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะข้ึนกบัปัจจยัต่อไปน้ี 
 1. ความส าคญัของเน้ือหา ตอ้งเลือกเน้ือหาท่ีเป็นแกนหรือหลกัการและสอดคลอ้งกบั
การน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง 
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 2. คุณภาพของโจทย์ปัญหา ต้องเลือกปัญหาท่ีพบบ่อยในสถานการณ์จริงและ 
สร้างปัญหาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ปัญหาท่ีดีจะตอ้งน่าสนใจและกระตุน้ให้
ผูเ้รียนสามารถอภิปรายและเรียนลงไปในระดบัลึกจนเขา้ใจแนวคิดของปัญหามากกว่าการท่องจ า 
สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมของผูเ้รียนกบัขอ้มูลใหม่ 
 3. กระบวนกลุ่ม ทั้งครูและผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจพลวตัรของกระบวนการกลุ่ม บทบาท 
ของแต่ละคนในกลุ่ม กระบวนการกลุ่มท่ีดีจะท าใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 4. บทบาทและทกัษะของครู ครูหรือผูส้อนยงัมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแต่จะเปล่ียนไปจากการสอนแบบบรรยาย ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
 5. การพฒันาทกัษะต่างๆ ของทั้งครูและผูเ้รียน ครูอาจไม่มัน่ใจตนเองในวิชาท่ีตน 
ไม่ช านาญ ครูจะตอ้งได้รับการพฒันาและฝึกทกัษะต่างๆ ของการเป็นครูประจ ากลุ่ม จะช่วยให ้
การเรียนการสอนประสบความส าเร็จมากข้ึน ผูเ้รียนก็จะตอ้งได้รับความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด 
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนแบบน้ี 
 6. ทรัพยากรการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลหรือความรู้ท่ีส าคญั การเตรียมและ
จดัหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีความจ าเป็นต่อ
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 7. การบริหารจดัการ ความร่วมมือและประสานงานกนัระหว่างภาควิชาหรือหน่วยงาน 
ตลอดจนการวางแผนท่ีเหมาะสมจะท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 

4. แนวคดิเกีย่วกบัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 
 PLC (Professional Learning Community) มีพื้นฐานแนวคิดมาจากภาคธุรกิจเก่ียวกบั
ความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้ (Thompson, Gregg, & Niska, 2004: 21-22) เป็นการน า
แนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้มา ประยุกต์โดยอธิบายว่า การอุปมาท่ีเปรียบเทียบให้โรงเรียนเป็น”
องคก์ร” นั้นน่าจะไม่เหมาะสมและถูกตอ้ง แทจ้ริงแลว้โรงเรียน มีความเป็น “ชุมชน” มากกวา่ความ
เป็นองค์กร ซ่ึงความเป็น “องค์กร” กบั“ชุมชน” มีความแตกต่างกนัท่ีความเป็นชุมชน จะยึดโยง
ภายในต่อกนัดว้ยค่านิยม แนวคิด และความผูกพนัร่วมกนัของทุกคนท่ีเป็นสมาชิก ซ่ึงเป็นแนวคิด
ตรงกนัขา้มกบั “ความเป็นองค์กร” ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในลกัษณะท่ียึดตามระดบั
ลดหลั่นกันลงมา มีกลไกการควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตวัท่ีเต็มไปด้วยกฎระเบียบและ
วฒันธรรมของการใชอ้ านาจเป็นหลกั ในขณะท่ี “ชุมชน” จะใชอิ้ทธิพลท่ีเกิดจากการมีค่านิยมและ
วตัถุประสงค์ร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเชิงวิชาชีพมีความเป็นกัลยาณมิตร 
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เชิงวิชาการ และยึดหลักต้องพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน แบบผนึกก าลังกันในการปฏิบัติงาน 
ท่ีมุ่งสู่พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั นอกจากน้ี “องค์กร” ยงัท าให้เกิดคุณลกัษณะ
บางอย่างข้ึน เช่นลดความเป็นกันเองต่อกันลงมีความเป็นราชการมากข้ึน และถูกควบคุม 
จากภายนอกให้ต้องรักษาสถานภาพเดิมของหน่วยงานไว ้จึงเห็นว่าถ้ามองโรงเรียนในฐานะ 
แบบองคก์รดงักล่าวแลว้ก็จะทาให้โรงเรียนมีความเป็นแบบทางการท่ีสร้างความรู้สึกห่างระหวา่ง
บุคคลมากยิ่งข้ึนมีกลไกท่ีบงัคบัควบคุมมากมายและมกัมีจุดเน้นในเร่ืองท่ีเป็นงานด้านเทคนิค 
เป็นหลกัในทางตรงขา้มถา้ยอมรับวา่โรงเรียนมีฐานะแบบท่ีเป็นชุมชนแลว้บรรยากาศท่ีตามมาก็คือ
สมาชิกมีความผูกพนัต่อกนัดว้ยวตัถุประสงคร่์วมมีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีใกลชิ้ดสนิทสนม และ
เกิดการร่วมสร้างบรรยากาศท่ีทุกคนแสดงออกถึงความห่วงหาอาทรต่อกนัและช่วยดูและสวสัดิภาพ
ร่วมกนั (Sergiovanni, 1994:25) โดยท่ีใส่ใจร่วมกนัถึงการเรียนรู้และความรับผิดชอบหลกัร่วมกนั
ของชุมชนนั้นคือพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้านความส าคญัของ PLC จากผลการวิจัย 
โดยของ Hord (1997: 24) ท่ียืนยนัวา่การด าเนินการในรูปแบบ PLC นาไปสู่การเปล่ียนแปลง 
เชิงคุณภาพทั้งดา้นวิชาชีพและผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน จากการสังเคราะห์รายงานการวิจยัเก่ียวกบั
โรงเรียนท่ีมี การจดัตั้ง PLC โดยใช้ค  าถามว่า โรงเรียนดงักล่าวมีผลลพัธ์อะไรบา้งท่ีแตกต่างไป 
จากโรงเรียนทั่วไปท่ีไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และ ถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผูส้อนและ 
ต่อนกัเรียนอยา่งไรบา้ง ซ่ึงมีผลสรุป 2 ประเด็น ดงัน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 ผลดีต่อครูผูส้อน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผูส้อน กล่าวคือ ลดความรู้สึก
โดดเด่ียวงานสอนของครูเพิ่มความรู้สึกผูกพนัต่อพนัธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน 
โดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัให้บรรลุพนัธะกิจอย่างแข็งขนัจนเกิดความรู้สึกว่าตอ้งการ
ร่วมกนัเรียนรู้และรับผดิชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนกัเรียน ถือเป็น “พลงัการเรียนรู้” ซ่ึงส่งผล
ให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งข้ึนกล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเช่ือ 
ท่ีเก่ียวกบัวิธีการสอน และตวัผูเ้รียนซ่ึงท่ีเกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงความเขา้ใจ 
ในด้านเน้ือหาสาระท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งข้ึนจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรม 
การสอนท่ีจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด อีกทั้งการรับทราบขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ  
ท่ีจ  าเป็นต่อวิชาชีพไดอ้ย่างกวา้งขวางและรวดเร็วข้ึนส่งผลดีต่อการปรับปรุงพฒันางานวิชาชีพได้
ตลอดเวลาเป็นผลให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษยซ่ึ์งเป็นทั้งคุณค่า
และขวญัก าลงัใจต่อการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึนท่ีส าคญั คือยงัสามารถลดอตัราการลาหยุดงานนอ้ยลง
เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนแบบเก่ายงัพบวา่มีความกา้วหนา้ในการปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับ ลักษณะผู ้เรียนได้อย่างเด่นชัด และรวดเร็วกว่าท่ีพบในโรงเรียนแบบเก่า 
มีความผกูพนัท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ใหป้รากฏอยา่งเด่นชดัและย ัง่ยนื 
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 ประเด็นท่ี 2 ผลดีต่อผูเ้รียน พบว่า PLC ส่งผลต่อผูเ้รียน กล่าวคือ สามารถลดอตัรา 
การตกซ ้ าชั้นและจ านวนชั้นเรียนท่ีตอ้ง เล่ือนหรือชะลอการจดัการเรียนรู้ให้นอ้ยลง อตัราการขาดเรียน
ลดลง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านท่ีสูงข้ึน 
อย่างเด่นชัด เม่ือเทียบกบัโรงเรียนแบบเก่า สุดทา้ย คือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีมีภูมิหลงัไม่เหมือนกนัและลดลงชดัเจน 
 กล่าวโดยสรุปคือ PLC มีพฒันาการมาจากกลยุทธ์ระดบั องค์กรท่ีมุ่งเน้นให้องค์กร 
มีการปรับตวัต่อกระแสการเปล่ียนแปลง ของสังคมท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเร่ิมพฒันาจากแนวคิด
องคก์รแห่งการเรียนรู้ และปรับประยุกตใ์ห้มีความสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้
ร่วมกันในทางวิชาชีพท่ีมีหน้างานส าคัญ คือ ความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู ้เรียนร่วมกัน 
เป็นส าคญั จากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาด าเนินการ ในรูปแบบ PLC พบวา่
เกิดผลดีทั้งวชิาชีพครูและผูเ้รียน ท่ีมุ่งพฒันาการของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มีวรรณกรรมทางการศึกษาจากการวิจยัหรือ
โครงการศึกษาต่างๆ สามารถ เรียบเรียงสรุปเป็นความหมายของ PLC คือ การรวมตวั รวมใจ รวมพลงั 
ร่วมมือกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัท่ี 
Sergiovanni (1994: 35) ไดก้ล่าววา่ PLCเป็นสถานท่ีส าหรับ “ปฏิสัมพนัธ์” ลด “ความโดดเด่ียว” ของมวล
สมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการท างาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนหรืองานวิชาการ
โรงเรียน ซ่ึง Hord (1997: 17) มองในมุมมองเดียวกนั โดยมองการรวมตวักนัดงักล่าว มีนยัยะแสดงถึงการ
เป็นผูน้าร่วมกนัของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปล่ียนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555: 
54) การมีคุณค่าร่วมและวิสัยทศัน์ร่วมกนัไปถึงการเรียนรู้ร่วมกนัและการน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยุกตใ์ช ้
อยา่งสร้างสรรคร่์วมกนั การรวมตวัในรูปแบบน้ีเป็นเหมือนแรงผลกัดนั โดยอาศยัความตอ้งการและความ
สนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นหลกั 
(Senge, 1990: 102) การพฒันาวิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย”์(วิจารณ์ พานิช, 2555: 54) โดยมองวา่เป็น 
“ศิษยข์องเรา” มากกวา่มองว่า “ศิษยข์องฉนั”และการ เปล่ียนแปลงคุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจาก 
“การเรียนรู้ ของครู” เป็นตวัตั้งตน้ เรียนรู้ท่ีจะมองเห็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลง พฒันาการจดัการเรียนรู้
ของตนเอง เพื่อผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 อยา่งไรก็ตาม การรวมตวัการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงใดๆ เป็นไปไดย้ากท่ีจะท าเพียง
ล าพงัหรือเพียงนโยบายเพื่อให้เกิด การขบัเคล่ือนทั้งระบบโรงเรียน จึงจ าเป็นตอ้งสร้างความเป็น 
PLC ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติทางวชิาชีพร่วมในโรงเรียน ยอ่มมีความเป็นชุมชนท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่ง
แน่นแฟ้น (Senge, 1990: 102) ชุมชนท่ีสามารถขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวิชาชีพไดน้ั้น 
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จึงจ า เป็นต้องมีอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการท างาน  
“ครูเพื่อศิษยร่์วมกนั” บรรยากาศการอยูร่่วมกนัจึงเป็นบรรยากาศ“ชุมชนกลัยาณมิตรทางวิชาการ” 
(สุรพล ธรรมร่มดี, ทศันีย ์จนัอินทร์, และ คงกฤช ไตรยวงศ์, 2553: 25) ท่ีมีลกัษณะความเป็นชุมชน 
แห่งความเอ้ืออาทรอยู่บนพื้นฐาน “อ านาจเชิงวิชาชีพ” และ “อ านาจเชิงคุณธรรม”(Sergiovanni, 
1994: 35) เป็นอ านาจท่ีการสร้างพลังมวลชนเร่ิมจากภาวะผูน้าร่วมของครูเพื่อขับเคล่ือน 
การปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษา (Fullan, 2005: 17) กล่าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตวั 
ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมทา และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา บนพื้นฐาน
วฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทศัน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน  
โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้าร่วมกัน และผูบ้ริหารแบบผูดู้แล สนับสนุน  
สู่การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ ผูเ้รียนเป็นส าคญั และความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิก
ในชุมชน 
 การแบ่งระดับของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 PLC สามารถแบ่งระดับได้ 3 ระดบั คือ ระดบัสถานศึกษา ระดับเครือข่าย และ
ระดบัชาติ โดยแต่ละลกัษณะจะแบ่ง ตามระดบัของความเป็น PLC ยอ่ย ดงัน้ี 
 1) ระดับสถานศึกษา (School Level) คือ PLC ท่ีขบัเคล่ือนในบริบทสถานศึกษา หรือ
โรงเรียน สามารถแบ่งได ้3 ระดบัยอ่ย (Sergiovanni, 1994: 36) คือ 
  1.1 ระดบันกัเรียน (Student Level) ซ่ึงนกัเรียนจะไดรั้บการส่งเสริมและร่วมมือ 
ใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน จากครูและเพื่อนนกัเรียนอ่ืนใหท้ ากิจกรรมเพื่อแสวงหาค าตอบท่ีสมเหตุสมผล 
สาหรับตน นกัเรียนจะไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีส าคญั คือ ทกัษะการเรียนรู้ 
  1.2 ระดบัผูป้ระกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบด้วยครูผูส้อนและ
ผูบ้ริหารของโรงเรียนโดยใช้ฐานของ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ” เช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ของชุมชน  
จึงเรียกวา่ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัอยา่งยิ่งท่ีทุกคนในโรงเรียนร่วมกนั
พิจารณา ทบทวนเร่ืองนโยบาย การปฏิบติัและกระบวนการบริหารจดัการต่างๆ ของโรงเรียนใหม่
อีกคร้ัง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขส่ิงเหล่าน้ีเพื่อให้สามารถ บริการด้านการเรียนรู้ 
แก่นกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิผล อีกทั้ง เพื่อให้การปรับปรุงแกไ้ขด้งักล่าว น ามาสู่การสนบัสนุน
การปฏิบัติ งานวิชาชีพของครูผู ้สอน และผู ้บริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิ ผลสูงยิ่ง ข้ึน  
มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของการทางานท่ีดีต่อกนัของทุกฝ่าย 
  1.3 ระดบัการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึง
ผูป้กครองสมาชิกชุมชนและผูน้ าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งมีส่วนเขา้มาร่วมสร้าง และ
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ผลกัดนั วิสัยทศัน์ของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผูป้กครองนักเรียน ผูอ้าวุโส 
ในชุมชนตลอดจนสถาบันต่างๆ ของชุมชนเหล่าน้ี ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมาย 
การเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือ ผูป้กครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาได้ โดยการให้ 
การดูแลแนะน าการเรียนท่ีบา้นของนกัเรียน รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนแก่ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่บุตรหลานของตน ผู ้อาวุโสในชุมชนสามารถเป็นอาสาสมัคร  
ถ่ายทอดความรู้ 
 2) ระดับกลุ่มเครือข่าย (Network Level) คือ PLC ท่ีขบัเคล่ือนในลกัษณะการรวมตวักนั
ของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีมุ่งมั่นร่วมกันสร้างชุมชน เครือข่ายภายใต ้
วตัถุประสงค์ร่วม คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้กาลงัใจ สร้างความสัมพนัธ์และ
พฒันาวชิาชีพร่วม กนัอาจมี เป้าหมายท่ีเป็นแนวคิดร่วมกนัอยา่งชดัเจน สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 
  2.1 ก ลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน คือ การตกลงร่วมมือกัน 
ในการพฒันาวิชาชีพครูระหว่างสถาบนั โดยมองว่าการร่วมมือกนัของสถาบนัต่างๆ จะท าให้เกิด
พลงัการขบัเคล่ือน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปล่ียน หรือร่วมลงทุนดา้นทรัพยากร 
และการเก้ือหนุนเป็นกลัยาณมิตรคอยสะทอ้นการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั กรณีตวัอยา่งเช่น กรณี ศึกษา
การจดั PLC เป็นกลุ่มของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมพฒันาแลกเปล่ียนและสะทอ้น
ร่วมกนัทางวชิาชีพ เป็นตน้ 
  2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจดัพื้นท่ีเปิดกวา้งให้
สมา ชิกวิช า ชีพค รู ท่ี มี อุดมการณ์ ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการ เ รี ยน รู้ของตน เอง 
เพื่อการเปล่ียนแปลง เชิงคุณภาพของผูเ้รียนเป็นหัวใจส าคญั สมาชิกท่ีรวมตวักัน ไม่มีเง่ือนไข
เก่ียวกับสังกัด แต่จะตั้ งอยู่บนความมุ่งมัน่ สมคัรใจใช้อุดมการณ์ร่วมเป็นหลักในการรวมกัน 
เป็น PLC กรณีตวัอยา่ง เช่น PLC “ครูเพื่อศิษย”์ ของมูลนิธิสดศรี สฤษด์ิวงศ ์(มสส.) ท่ีสร้างพื้นท่ี
ส่วนกลางส าหรับวิชาชีพครูให้จบัมือร่วมกนัเป็นภาคี ร่วมพฒันา“ครูเพื่อศิษย์” มุ่งสร้างสรรค์
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทย (วจิารณ์ พานิช, 2555: 55) เป็นตน้ 
 3) ระดับชาติ (The National Level) คือ PLC ท่ีเกิดข้ึน โดยนโยบายของรัฐท่ีมุ่งจดั
เครือข่าย PLC ของชาติเพื่อขบัเคล่ือน การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ โดยความร่วมมือ
ของสถานศึกษา และครู ท่ีผนึกก าลงัร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ ภายใต ้การสนบัสนุนของรัฐ ดงักรณี
ตวัอย่าง นโยบายวิสัยทศัน์เพื่อ ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ (MOE) 
(2009) รัฐจดัให้มี PLC ชาติสิงคโปร์เพื่อมุ่งหวงัขบัเคล่ือนแนวคิด “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” 
(Teach Less, Learn more) ใหเ้กิดผลส าเร็จ เป็นตน้ 
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 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในบริบทสถานศึกษา 
 PLC ในระดบัสถานศึกษา หรือ ระดบัผูป้ระกอบวิชาชีพ น าเสนอเป็นองค์ประกอบ
ของ PLC ท่ีมาจากขอ้มูลท่ีรวบรวมและ วิเคราะห์จากเอกสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
น าเสนอเป็น 6 องคป์ระกอบของ PLC ในบริบทสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ร่วมทีม 
ร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผูน้ าร่วมการเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพ ชุมชนกลัยาณมิตร และโครงสร้าง
สนบัสนุน ชุมชน น าเสนอจากการสังเคราะห์แนวคิดต่างๆ และรายละเอียดต่อไปน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) วิสัยทศัน์ร่วมเป็นการมองเห็นภาพ
เป้าหมาย ทิศทาง เส้นทาง และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจริง เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคล่ือน PLC  
ท่ีมีทิศทางร่วมกนั โดยมีวิสัยทศัน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกนั (Sergiovanni, 1994: 37) คือ
พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นภาพความส าเร็จท่ีมุ่งหวงัในการน าทางร่วมกนั (Hord, 1997: 18) 
อาจเป็นการมองเ ร่ิมจากผู ้น าหรือกลุ่มผู ้น าท่ี มีวิสัยทัศน์ท าหน้า ท่ี เหน่ียวน าให้ผู ้ร่วมงาน 
เห็นวิสัยทัศน์นั้ นร่วมกัน หรือการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกท่ีมีวิสัยทัศน์เห็นในส่ิงเดียวกัน 
วสิัยทศัน์ร่วมมีลกัษณะส าคญั 4 ประการ (4 Shared) มีรายละเอียดส าคญั ดงัน้ี 
  1) การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) จากภาพความเช่ือมโยงให้เห็น
ภาพความส าเร็จร่วมกนัถึงทิศทาง ส าคญัของการท างานแบบมอง “เห็นภาพเดียวกนั” (Hord, 1997; 
Hargreaves, 2003: 102) 
  2) เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทั้งเป้าหมาย ปลายทาง ระหวา่งทาง และ
เป้าหมายชีวิตของสมาชิกแต่ละคนท่ี สัมพนัธ์กนักบัเป้าหมายร่วมของชุมชนการเรียนรู้ฯ ซ่ึงเป็น
ความเช่ือมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมายในการท างานร่วมกนั โดยเฉพาะเป้าหมายส าคญัคือ
พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Hargreaves, 2003; Schmoker, 2004; DuFour, 2006 : 65-66) 
  3) คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย และท่ีส าคญัเม่ือเห็น
ภาพความเช่ือมโยงแลว้ ภาพดงักล่าวมีอิทธิพลกบัการตระหนกัถึงคุณค่าของตนเองและของงาน 
จนเช่ือมโยงเป็นความหมายของงานท่ีเกิดจากการตระหนกั รู้ของสมาชิกใน PLC จนเกิดเป็นพนัธะ
สัญญาร่วมกัน ร่วมกันหลอมรวมเป็น “คุณค่าร่วม” ซ่ึงเป็นขุมพลังส าคัญท่ีจะเกิดพลัง 
ในการไหลรวมกนัทางานในเชิงอุดมการณ์ทางวชิาชีพร่วมกนั  
  4) ภารกิจร่วม (Shared Mission) เป็นพนัธกิจแนวทางการปฏิบติัร่วมกัน 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายร่วม รวมถึงการเรียนรู้ของครูในทุกๆ ภารกิจ ส่ิงส าคญัคือ การปฏิรูป 
การเรียนรู้ ท่ีมุ่งการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหัวใจส าคญั (Hord, 1997: 18) โดยการเร่ิมจาก 
การรับผดิชอบในการพฒันาวชิาชีพเพื่อศิษยร่์วมกนัของครู  
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 องค์ประกอบที่ 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) ทีมร่วมแรงร่วมใจ 
เป็นการพัฒนามาจากกลุ่มท่ีท างาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการท างานร่วมกัน 
แบบมีวิสัยทศัน์ คุณค่าเป้าหมาย และพนัธกิจร่วมกนั รวมกนัดว้ยใจ จนเกิดเจตจานงในการท างาน
ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อให้บรรลุผลท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Louis, Kruse, & Marks, 1997: 34) 
การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานงานท่ีมี ลกัษณะตอ้งมีการคิดร่วมกนั วางแผน
ร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกัน แนวปฏิบัติ ร่วมกัน  
การประเมินผลร่วมกนั และการรับผิดชอบร่วมกนั จากสถานการณ์ท่ีงานจริงถือเป็นโจทยร่์วม 
(Hargreaves, 2003; Stoll & Louis, 2007: 45) ใหเ้ห็นและรู้เหตุปัจจยั กลไกในการท างานซ่ึงกนัและ
กนั แบบละวางตวัตนให้มากท่ีสุด (There’s no I in team) (DuFour, 2006:56) จนเห็นและ 
รู้ความสามารถของแต่ละคนร่วมกัน เห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกร่วมกันในการท างานจนเกิด 
ประสบการณ์หรือความสามารถในการท างาน และพลงัในการร่วมเรียนรู้ ร่วมพฒันาบนพื้นฐาน
ของพนัธะร่วมกันท่ีเน้นความสมคัรใจ และการส่ือสารท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานการรับฟังและ 
ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั อยา่งไรก็ตามการท่ีPLC เน้นการขบัเคล่ือน ดว้ยการทางานแบบทีม
ร่วมแรงร่วมใจ ท่ีท าให้ลงมือท าและเรียนรู้ ไปด้วยกันด้วยใจอย่างสร้างสรรค์ต่อเน่ืองนั้ น  
ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษของการรวมตวัท่ีเหนียวแน่นจากภายใน นั้นคือการเป็นกลัยาณมิตร ท าให้เกิดทีม
ใน PLC อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพนัธ์ท่ีต่างช่วยเหลือเก้ือกูล ดูแลซ่ึงกัน จึงท าให้การท างาน 
เต็มไปด้วยบรรยากาศท่ีมีความสุข ไม่โดดเด่ียว ซ่ึงรูปแบบของทีมจะมีเป็นเช่นไรนั้นข้ึนอยู่กับ
เป้าประสงค ์หรือพนัธกิจในการด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้ เช่น ทีมร่วมสอน ทีมเรียนรู้ และ
กลุ่มเรียนรู้ เป็นตน้  
 องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership) ภาวะผูน้ าร่วมใน PLC มีนยัส าคญั
ของการผูน้ าร่วม 2 ลักษณะส าคัญ คือ ภาวะผูน้ าผูส้ร้างให้เกิดการน าร่วม และภาวะ ผูน้ าร่วมกัน  
ใหเ้ป็น PLC ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยการน าร่วมกนั รายละเอียดดงัน้ี 
 1) ภาวะผูน้ าผูส้ร้างให้เกิดการน าร่วมเป็นผูน้ าท่ีสามารถทาให้สมาชิกใน PLC  
เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงทั้ง ตนเองและวิชาชีพ (Kotter& Cohen, 2002: 121) จนสมาชิก
เกิดภาวะผูน้ าในตนเองและเป็นผูน้ าร่วมขบัเคล่ือน PLC ไดโ้ดยมี ผลมาจากการเสริมพลงัอ านาจ
จากผูน้ าทั้งทางตรงและทางออ้มโดยเฉพาะการเป็นผูน้ าท่ีเร่ิมจากตนเองก่อนดว้ยการลงมือท างาน 
อย่างตระหนักรู้ และใส่ใจให้ความส าคญักบัผูร่้วมงานทุกๆ คน จนเป็นแบบท่ีมีพลังเหน่ียวน า 
ใหผู้ร่้วมงานมีแรงบนัดาลใจและมีความสุขกบัการท างานดว้ยกนั อยา่งวิสัยทศัน์ร่วม รวมถึงการน า
แบบไม่น า โดยท าหนา้ท่ีผูส้นบัสนุนและเปิดโอกาสให้สมาชิกเติบโตดว้ยการสร้างความเป็นผูน้ า
ร่วม ผูน้ าท่ีจะสามารถสร้างใหเ้กิดการน าร่วมดงักล่าวควรมีคุณลกัษณะส าคญั ดงัน้ี มีความสามารถ
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ในการลงมือท างานร่วมกัน การเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของผู ้อ่ืนได้ การตระหนักรู้ในตนเอง  
ความเมตตากรุณา การคอยดูแลช่วยเหลือ เก้ือกูลกัน การโค้ชผูร่้วมงานได้ การสร้างมโนทศัน์  
การมีวสิัยทศัน์การมีความมุ่งมัน่และทุ่มเทต่อการเติบโตของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 2) ภาวะผูน้ าร่วมกนั เป็นผูน้ าร่วมกนัของสมาชิก PLC ด้วยการกระจายอ านาจ  
เพิ่มพลังอ านาจซ่ึงกันและกันให้สมาชิก มีภาวะผู ้น าเพิ่มข้ึน จนเกิดเป็น “ผู ้น าร่วมของครู” 
(Hargreaves, 2003: 103) ในการขบัเคล่ือน PLC มุ่งการพฒันาการจดัการเรียนรู้ ท่ีเน้นผูเ้รียน 
เป็นส าคญั โดยยึดหลกัแนวทางบริหารจดัการร่วมการสนบัสนุน การกระจายอ านาจ การสร้างแรง
บันดาลใจของครู โดยครูเป็นผู ้ลงมือกระท า  หรือ ครูท าหน้า ท่ี เ ป็น “ประธาน”เพื่อสร้าง 
การเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้ไม่ใช่ “กรรม” หรือ ผูถู้ก กระท า และผูถู้กให้กระท า (วิจารณ์ 
พานิช, 2555: 57) ซ่ึงผูน้ าร่วมจะเกิดข้ึนไดดี้เม่ือมีบรรยากาศส่งเสริมให้ครูสามารถแสดงออก 
ด้วย ความเต็มใจ อิสระปราศจากอ านาจครอบง าท่ีขาดความเคารพ ในวิชาชีพ แต่ยึดถือปฏิบติั
ร่วมกนัใน PLC นัน่คือ “อ านาจทางวิชาชีพ” เป็นอ านาจเชิงคุณธรรมท่ีมีขอ้ปฏิบติัท่ีมาจากเกณฑ์
และมาตรฐานท่ีเห็นพอ้งตรงกนัหรือก าหนดร่วมกนัเพื่อยึดถือเป็นแนวทางร่วมกนัของผูป้ระกอบ
วชิาชีพครูทั้งหลายใน PLC  
 กล่าวโดยสรุป คือ ภาวะผู ้น าร่วมดังท่ีกล่าวมา มีหัวใจส าคัญคือน าการเรียนรู้ 
เพื่อการเปล่ียนแปลงตนเองของแต่ละคน ทั้งสมาชิก และผูน้าโดยต าแหน่งเม่ือใดท่ีบุคคลนั้น 
เกิดการเรียนรู้ ทั้งดา้นวิชาชีพและชีวิตจนเกิดพลงัการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อ ความสุขในวิชาชีพ
ของตนเองและผูอ่ื้น ภาวะผูน้ าร่วมจะเกิดผล ต่อความเป็น PLC 
 องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ( Professional learning and 
development) การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพใน PLC มีจุดเน้นส าคญั 2 ด้าน คือ การเรียนรู้ 
เพื่อพฒันาวชิาชีพและการเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู รายละเอียดดงัน้ี 
 1) การเรียนรู้เพื่อพฒันาวิชาชีพ หัวใจส าคญัการเรียนรู้ บนพื้นฐานประสบการณ์ตรง 
ในงานท่ีลงมือปฏิบติัจริง ร่วมกนัของ สมาชิก จะมีสัดส่วนการเรียนรู้มากกวา่การอบรมจากหน่วยงาน 
ภายนอก อา้งถึงแนวคิดของ Dale (1969: 88) แนวคิดกรวย ประสบการณ์ (Cone of Experience) ยืนยนั
อย่างสอดคล้อง ว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
การเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด ดว้ยบริบท PLC ท่ีมีการท างานร่วมกนัเป็นทีม จึงท าให้การเรียน รู้จากโจทยแ์ละ
สถานการณ์ท่ีครูจะต้องจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู ้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการร่วมเห็น ร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมรับผิดชอบ ท าให้บรรยากาศการพฒันาวิชาชีพของครูรู้สึก ไม่โดดเด่ียว คอยสะทอ้นการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ถือเป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เช่น สะทอ้นการเรียนรู้ 
สุนทรียะสนทนา การเรียนรู้สืบเสาะแสวงหา การสร้างมโนทัศน์ ริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  
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การคิดเชิงระบบ การสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้บนความเขา้ใจการท างานของสมอง และการจดัการ
ความรู้ เป็นตน้  
 2) การเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองจากขา้งใน หรือ
วุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูท่ีสมบูรณ์ โดยมีนัยยะส าคญัคือ การเรียนรู้ตนเอง การ รู้จกัตนเอง 
ของครูเพื่อท่ีจะเข้าใจมิติของผูเ้รียนท่ีมากกว่าความรู้ แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ความฉลาด 
ทางอารมณ์ เม่ือครูมีความเขา้ใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของศิษย์ตนเอง 
อย่างถ่องแท ้จนสามารถสอนหรือจดัการเรียนรู้โดยยึด การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญัได้ รวมถึง 
การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน ท่ีตอ้งอาศยัการตระหนกัรู้ สติ การฟัง การใคร่ครวญ เป็นตน้  
จิตท่ีสามารถเรียนรู้และเป็นครูไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้นจะเป็นจิตท่ีเต็มไปดว้ยความรัก ความเมตตา การกรุณา 
และความอ่อนน้อม เห็นศิษยเ์ป็นครู เห็นตนเองเป็นผูเ้รียนรู้ มีพลงัเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้อยา่งใคร่ครวญและการฝึกสติ 
เป็นตน้ (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ , 2553: 69) 
 กล่าวโดยสรุปการเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพของ PLC นั้นมีหัวใจส าคัญคือ 
การเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุขของ ทีมเรียนรู้ เป็นบรรยากาศท่ีเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ของครูเพื่อการเปล่ียนแปลงพฒันาตนเองและวชิาชีพ อยา่งต่อเน่ืองเป็นส าคญั 
 องค์ประกอบที่ 5 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมโดยมีวิถี
และวฒันธรรมการอยู่ร่วมกัน ในชุมชน มีคุณลักษณะคือ มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข  
สุขทั้งการท างานและการอยู่ร่วมกนัท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบ “วฒันธรรมแบบเปิดเผย” ท่ีทุกคน 
มีเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ และเป็นพื้นท่ีให้ความรู้สึก ปลอดภยั 
หรือปลอดการใช้อ านาจกดดัน บนพื้นฐานความไว้วางใจ เคารพซ่ึงกันและกัน มีจริยธรรม 
แห่งความเอ้ืออาทรเป็นพลังเชิงคุณธรรม คุณงามความดีท่ีสมาชิกร่วมกันทางานแบบอุทิศตน 
เพื่อวิชาชีพโดยมีเจตคติเชิงบวกต่อการศึกษาและผูเ้รียนสอดคลอ้งกบั Sergiovanni (1994: 54) ท่ีวา่ PLC 
เป็นกลุ่มท่ีมีวิทยสัมพนัธ์ต่อกนั เป็นกลุ่มท่ีเหนียวแน่นจากภายใน ใช้ความเป็นกลัยาณมิตรเชิงวิชาการ
ต่อกัน ท าให้ลดความโดดเด่ียวระหว่าง ปฏิบติังานสอนของครู เช่ือมโยงปฏิสัมพนัธ์กันทั้งในเชิง
วิชาชีพ และชีวิต มีความศรัทธาร่วม อยู่ร่วมกนัแบบ “สังฆะ” ถือศีล หรือ หลกัปฏิบติัร่วมกนั โดยยึด
หลกัพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เป็นชุมชนท่ียึดหลกัวินยัเชิงบวก เช่ือมโยงการพฒันา 
PLCไปกับวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพื้นฐานส าคัญของสังคมฐานการพึ่ งพาตนเอง  
(สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ , 2553: 70) มีบรรยากาศของ “วฒันธรรมแบบเปิดเผย” ทุกคนมีเสรีภาพ 
ท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ ยึดความสามารถ และสร้างพื้นท่ีปลอดการใช้
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อ านาจกดดนั ดงักล่าวน้ีสามารถขยายกรอบให้กวา้งขวางออกไปจนถึงเครือข่ายท่ีสัมพนัธ์ กบัชุมชน
ต่อไป 
 องค์ประกอบที่ 6 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure) โครงสร้าง 
ท่ีสนบัสนุนการก่อเกิดและคงอยู่ของ PLC มีลกัษณะ ดงัน้ี ลดความเป็นองค์การท่ียึดวฒันธรรมแบบ
ราชการ หันมาใช้วฒันธรรมแบบกลัยาณมิตรทางวิชาการแทน และเป็น วฒันธรรมท่ีส่งเสริมวิสัยทศัน์ 
การด าเนินการท่ีต่อเน่ืองและมุ่งความย ัง่ยืน จดัปัจจยัเง่ือนไขสนบัสนุนตามบริบทชุมชนมี โครงสร้าง
องค์การแบบไม่รวมศูนย  ์ Sergiovanni (1994: 55) หรือ โครงสร้างการปกครองตนเองของชุมชน  
เพื่อลดความขดัแยง้ ระหว่างครูผูป้ฏิบติังานสอนกบัฝ่ายบริหารให้น้อยลง มีการบริหาร จดัการ และ 
การปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีเน้นรูปแบบทีมงาน เป็นหลกั การจดัสรรปัจจยัสนับสนุนให้เอ้ือต่อ 
การด าเนินการของ PLC เช่น เวลา วาระสถานท่ี ขนาดชั้นเรียน ขวญั ก าลงัใจ ขอ้มูลสารสนเทศ และอ่ืนๆ 
ท่ีตามความจ าเป็นและบริบท ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะการเอาใจใส่ส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดบรรยากาศ 
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และอยูร่่วมกนัอยา่งมี ความสุข (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ , 2553: 71) มีรูปแบบ 
การ ส่ือสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นท่ี อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นความคล่องตัว 
ในการด าเนินการจดัการกบัเง่ือนไขความ แตกแยก และมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการพฒันา
วชิาชีพ 
 กล่าวโดยสรุปทั้ง 6 องคป์ระกอบของ PLC ในบริบท สถานศึกษา กล่าวคือ เอกลกัษณ์
ส าคญัของความเป็น PLC แสดงให้เห็นว่าความเป็น PLC จะท าให้ความเป็น “องค์กร” หรือ 
“โรงเรียน” มีความหมายท่ีการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของ PLC 
ด้วยกลยุทธ์การสร้างความ ร่วมมือท่ียึดเหน่ียวกันด้วยวิสัยทัศน์ร่วม มุ่งการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
การเรียนรู้และพฒันาวชิาชีพ และชุมชนกลัยาณมิตรแสดงถึงการ รวมพลงัของครูและนกัการศึกษา 
ท่ีเป็นผูน้าร่วมกนั ท างานร่วมกนั แบบทีมร่วมแรงร่วมใจมุ่งเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง พฒันาวิชาชีพ 
ภายใตโ้ครงสร้างอ านาจทางวิชาชีพ และอ านาจเชิงคุณธรรม ท่ีมาจากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน า 
ร่วมพฒันาของครู ผูบ้ริหาร นกัการศึกษาภายใน PLC ท่ีส่งถึงผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 
 ประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในสถานศึกษา 
 S.M. Hord. (1997: 101-102) ไดท้  าการสังเคราะห์รายงานการวิจยัเก่ียวกบัโรงเรียน 
ท่ีมีการจดัตั้งชุมชนแห่งวิชาชีพ โดยใชค้  าถามวา่ โรงเรียนดงักล่าวมีผลลพัธ์อะไรบา้งท่ีแตกต่างไป
จากโรงเรียนทัว่ไปท่ีไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผูส้อนและต่อ
นกัเรียนอยา่งไรบา้ง ไดผ้ลสรุปเป็นประเด็นยอ่ ๆ ดงัน้ี 
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 ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
 - ลดความรู้สึกโดดเด่ียวในงานสอนของครูลง 
 - เพิ่มความรู้สึกผูกพนัต่อพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน โดยเพิ่มความ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัใหบ้รรลุพนัธกิจอยา่งแขง็ขนั 
 - รู้สึกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนักเรียน และร่วมกัน
รับผดิชอบเป็นกลุ่มต่อผลส าเร็จของนกัเรียน 
 - รู้สึกเกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “พลงัการเรียนรู้ (Powerful learning)” ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบติั 
การสอนในชั้นเรียนของตนมีผลดียิ่งข้ึน กล่าวคือ มีการคน้พบความรู้และความเช่ือใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบั
วธีิการสอนและตวัผูเ้รียนซ่ึงตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน 
 - เข้าใจในด้านเน้ือหาสาระท่ีต้องท าการสอนได้แตกฉานยิ่งข้ึน และรู้ว่าตนเอง 
ควรแสดงบทบาทและพฤติกรรมการสอนอยา่งไร จึงจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดตาม
เกณฑท่ี์คาดหมาย 
 - รับทราบขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อวิชาชีพไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว
ข้ึน ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพฒันางานวิชาชีพของตนไดต้ลอดเวลา ครูเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะสร้าง
แรงบนัดาลใจต่อการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนต่อไป 
 - เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มขวญัก าลงัใจต่อการปฏิบติังานสูงข้ึน และลดอตัราการลาหยุด
งานนอ้ยลง 
 - มีความก้าวหน้าในการปรับเปล่ียนวิธีสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะผูเ้รียนได ้
อยา่งเด่นชดั และรวดเร็วกวา่ท่ีพบในโรงเรียนแบบเก่า 
 - มีความผกูพนัท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ใหป้รากฏอยา่งเด่นชดัและย ัง่ยนื 
 - มีความประสงคท่ี์จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ ต่อปัจจยัพื้นฐานดา้นต่าง ๆ   
 ประโยชน์ต่อนักเรียน 
 - ลดอตัราการตกซ ้ าชั้น และจานวนชั้นเรียนท่ีตอ้งเล่ือนหรือชะลอการสอนใหน้อ้ยลง 
 - อตัราการขาดเรียนลดลง 
 - มีผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึนเด่นชดั ปรากฏให้เห็นทัว่ไปโดยเฉพาะในแทบทุกโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็ก 
 - มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และ
วชิาการอ่านท่ีสูงข้ึนอยา่งเด่นชดั เม่ือเทียบกบัโรงเรียนแบบเก่า 
 - มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธ์ิการเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีภูมิหลังไม่
เหมือนกนั ลดลงชดัเจน 
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 กล่าวโดยสรุป ถา้ผลงานวิจยัดงักล่าวมีน ้ าหนักมากพอท่ีเช่ือมโยงถึงการท่ีครูผูส้อน
และผูน้ าสถานศึกษาได้ท างานร่วมกนัในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพแล้ว ก็มีค  าถามตามมาว่า  
แล้วจะเพิ่มจ านวนโรงเรียนท่ีมีชุมชนดงักล่าวให้มากข้ึนไดอ้ย่างไร กระบวนทศัน์ทางการศึกษา 
ท่ีเปล่ียนไปบ่งช้ีวา่ ทั้งบรรดาครูผูส้อนทั้งหลายและสาธารณชน จ าเป็นตอ้งร่วมกนัก าหนดบทบาท
ใหม่ท่ีเหมาะสมของครู โดยตอ้งทบทวนการท่ีตอ้งให้ครูใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวนัอยู่หน้าชั้น
เรียน และอยู่กบันกัเรียนตลอดเวลานั้น ไดมี้การศึกษาเปรียบเทียบเร่ือง การใช้เวลาของครูผูส้อน 
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ปรากฏผลออกมาชัดเจนว่าในหลายประเทศ เช่น ในญ่ีปุ่น พบว่า  
ครูมีชั่วโมงสอนน้อยลง และมีโอกาสได้ใช้เวลาท่ีเหลือส่วนใหญ่ไปกับการจัดท าแผนเตรียม 
การสอน การประชุมปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงาน การให้ค  าปรึกษาและท างานกับนักเรียน 
เป็นรายบุคคล การแวะเยี่ยมชั้ นเรียนอ่ืนเพื่อสังเกตการเรียนการสอน และการได้ใช้เวลาไป 
เพื่อกิจกรรมต่างๆ ด้านการพฒันาวิชาชีพของครูมากข้ึนเป็นต้น การท่ีจะให้การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวเกิดข้ึนได้นั้น จ  าเป็นตอ้งสร้างความตระหนัก และให้มุมมองใหม่ต่อสาธารณชน และ
วงการวิชาชีพครูท่ีตอ้งเน้นและเห็นคุณค่าของความจ าเป็นตอ้งพฒันาครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
ยิ่งข้ึน ถ้าหากต้องการคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ดังท่ีมีผูก้ล่าวว่า “ครูต้องเป็นบุคคลแรก 
ท่ีตอ้งเป็นนกัเรียน (Teachers are the first learners)”โดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 
การเรียนรู้แห่งวิชาชีพซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิผลมากข้ึน และช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนกัเรียนสูงตามไปดว้ย นัน่คือความปรารถนาใฝ่ฝันของบุคคลฝ่ายท่ีมิอาจปฏิเสธ
ได ้
 กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนการเรียนทางรู้วชิาชีพ (PLC) อย่างยัง่ยืน 
 การน ากระบวนการ PLC ไปใชใ้นสถานศึกษา สามารถด าเนินการไดต้ามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. เร่ิมตน้ดว้ยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเร่ิมตน้จากการก าหนดเป้าหมาย
อภิปราย สะทอ้นผล แลกเปล่ียนกบัคนอ่ืนๆ เพื่อก าหนดวา่ จะด าเนินการอย่างไรโดยพิจารณาและ
สะทอ้นผลในประเด็นต่อไปน้ี 
  1) หลกัการอะไรท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั 
  2) เราจะเร่ิมตน้ความรู้ใหม่อยา่งไร 
  3) การออกแบบอะไรท่ีพวกเราควรใชใ้นการตรวจสอบหลกัฐานของการเรียนรู้ท่ีส าคญั 
 2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนด
สารสนเทศท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการ 
 3. การก าหนดความคาดหวงัในระดบัสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์ 
การสอนสืบเสาะหาวธีิการท่ีจะทาใหป้ระสบผลส าเร็จสูงสุด 
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  1) ทดสอบขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนหลงัจากไดมี้การจดัเตรียมตน้แบบ 
ท่ีเป็นการวางแผนระยะยาว (Long-term) 
  2) จดัใหมี้ช่วงเวลาของการช้ีแนะ โดยเนน้การน าไปใชใ้นชั้นเรียน 
  3) ให้เวลาสาหรับครูท่ีมีความยุง่ยากในการสังเกตการณ์ปฏิบติัในชั้นเรียนของครู 
ท่ีสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อยา่งประสบผลส าเร็จ 
 4. เร่ิมตน้จากจุดเล็กๆ (Start small) เร่ิมตน้จากการใช้กลุ่มเล็กๆก่อน แลว้ค่อยปรับ
ขยายเพื่อน ามาก าหนดวา่ แผนไหน ควรใชต่้อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
 5. วางแผนเพื่อความส าเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธ 
ในส่ิงท่ีไม่ส าเร็จ และท าต่อไปความส าเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวข้ึนอยู่กับเจตคติและ
พฤติกรรมของครู 
 6. น าสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนท่ีส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเขา้มา 
มีส่วนร่วมยกยอ่งและแลกเปล่ียนความส าเร็จ 
 7. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเล้ียงสมอง (Exercise the body & nourish the brain)  
จดักิจกรรมท่ีไดมี้การเคล่ือนไหวและ เตรียมครูท่ีท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจดัอาหาร 
เคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 10 วงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
ดดัแปลงจาก: Luis Martinez อา้งถึงใน Hord, Roussin&Sommers, 2010 
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ขั้นตอนการน า PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 11 ขั้นตอนการน า PLC ไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) 
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 จาก Flow Chart ขั้นตอนการนารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด  
แต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การรวมกลุ่ม PLC 
 รวมกลุ่มครูท่ีมีปัญหา/ความตอ้งการ เดียวกนั เช่น ครูกลุ่มสาระเดียวกนั ครูท่ีสอน 
ในระดบัชั้นเดียวกนั เป็นตน้ 
 2. คน้หาปัญหา ความตอ้งการ 
  1) ร่วมกนัเสนอปัญหา/ความตอ้งการ 
  2) จดักลุ่มปัญหา 
  3) จดัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วน 
  4) เลือกปัญหาเพียง  1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกนั 
 3. ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
  1) เร่ืองเล่าเร้าพลงั/บอกเล่าประสบการณ์ท่ีแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ 
  2) คน้หาตวัอยา่ง/รูปแบบท่ีประสบความส าเร็จ 
  3) ร่วมกนัตดัสินใจเลือกรูปแบบ/วธีิการ/นวตักรรมในการแกปั้ญหา 
 4. ออกแบบกิจกรรมการแกปั้ญหาออกแบบกิจกรรมตามวธีิการ/นวตักรรมท่ีกลุ่มเลือก 
 5.  แลกเปล่ียนเสนอแนะน า เสนอกิจกรรมการแก้ปัญหาให้ผู ้เ ช่ียวชาญหรือ 
ผูท่ี้มีประสบการณ์ใหข้อ้เสนอแนะ 
 6. น าสูการปฏิบติั /สังเกตการสอน 
  1) น ากิจกรรมไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
  2) ผูส้ังเกตการณ์เขา้ร่วมสังเกตในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยม
ชั้นเรียนสังเกตการสอน เป็นตน้ 
 7. สะทอ้นผล 
  1) สรุปผลการน ารูปแบบ/วธีิการ ในการน าไปแกปั้ญหา 
  2) อภิปรายผลการแกปั้ญหา เสนอแนะแนวทางในการพฒันา 

 
 ข้ันตอนกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับสร้างการสอนของครู 
นกัปฏิบติัให้เกิดเป็นชุมชน เพื่อสร้างสรรค์การเรียนแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเน้นการปฏิบติั
และการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ รูปแบบการนั่งฟังสัมมนาหรือบรรยายเพียงอย่างเดียว  
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แต่เป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีครูและนกัการศึกษาท างานร่วมกนัในวงจรของการตั้งค  าถามและ 
การท าวิจยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนของนกัเรียน ตามแนวความเช่ือว่า หัวใจ 
ของการพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีข้ึนอยู่ท่ีการเรียนรู้ท่ีฝังอยู่ในการท างานของครูและ
นกัการศึกษา 
 รูปแบบการท างาน ดงัน้ี  

1. ด าเนินการเป็นทีม ทั้งในโรงเรียนเดียวกนัหรือต่างโรงเรียนอาจจะใช ้ICT ในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

2. ครูเป็นผูน้ าร่วมกนัโดยผูบ้ริหารเป็นผูส้นบัสนุน 
3. ค านึงถึงความสุขของสมาชิกในชุมชนเป็นหลกั 

 หัวใจการท า PLC อย่างได้ผล 
1. สร้างความเป็นชุมชนใหโ้รงเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้วธีิการท างานของตนเองร่วมกนัเป็น 

น ้าหน่ึงใจเดียว 
2. สร้างวิถีปฏิบติั PLC อย่างต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ในหอ้งเรียนร่วมกนัในวง PLC (นัง่เป็นวงกลมในระนาบเดียวกนั ไม่มีประธาน ไม่เป็นทางการ)  
  ขั้นตอนกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC  
 ขั้นที่ 1:  เตรียมสภาวะจิต ท าให้คนท่ีร่วมวงกลบัมารู้เน้ือรู้ตวั กลบัมาอยูก่บัตวัเอง มีสติรู้เท่า
ทนัความรู้สึกทางกาย รู้ทนัความคิด และรู้ทนัอารมณ์  เช่น การท าสมาธิ การท ากิจกรรมก ากบัสติ 
กิจกรรมพฒันาสมอง (Brain Gym) การท าจิตศึกษา การอ่านบทความสั้นๆ เพื่อการใคร่ครวญ ฯลฯ 
 ขั้นที ่2: แลกเปลีย่นเรียนรู้และอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 2.1:  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Share & Learn) ดว้ยวิธีสุนทรียสนทนา (Dialogue) ผูฟั้ง
ฟังอย่างรู้เท่าทนัความคิดเพื่อไม่ให้น าความคิดนั้นมาตดัสินเร่ืองท่ีฟัง ขั้นน้ีควรเร่ิมจากแบ่งปัน
เร่ืองราวความส าเร็จ เพราะการได้ฟังเร่ืองราวความส าเร็จจะท าให้สมาชิกเกิดปีติ อยากเรียนรู้  
อยากน ากลบัไปใช ้  

 หลงัจากการสมาชิกในวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ สะทอ้นผลการปฏิบติังานท่ีด าเนินการมาแลว้
ระยะหน่ึง เป็นการลงมือท าจริงจนเกิดปัญญาปฏิบติั  เช่น ท าอะไร ท าอย่างไร (นวตักรรม) ท าไม 
จึงท าอย่างนั้ น ความส าเร็จเป็นอย่างไรซ่ึงอาจมีช้ินงานภาระงานมาน าเสนอความงอกงาม 
มาน าเสนอประกอบด้วย หลงัจากนั้นก็ให้สมาชิกได้ สะทอ้นคิด (Reflection) ว่าคิดอะไร รู้สึก
อยา่งไร ไดเ้รียนรู้อะไร จะน าไปใชอ้ยา่งไร แลว้บนัทึกส่ิงเหล่าน้ีบนัทึกใน สมุดบนัทึก (Logbook) 

 องค์การท่ีเร่ิมตน้ท า PLC ถา้สมาชิกในวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยงัไม่มีทกัษะสุนทรียสนทนา 
(Dialogue) จ าเป็นตอ้งมี ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) ท่ีเก่ง เพื่อเป็นผูอ้  านวยการให้วง
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แลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันท่ีมีคุณภาพ ใส่แรงกระตุ้นท่ีดี กระจายการมีส่วนร่วม  
หล่อเล้ียงวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้มีพลงั ล่ืนไหล แต่เม่ือด าเนินการไปในระยะหน่ึงและสมาชิก 
มีทกัษะสุนทรียสนทนา (Dialogue) แล้วก็ไม่จ  าเป็นต้องมีผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) 
เน่ืองจากทุกคนสามารถประคบัประคองวงแลกเปล่ียนเรียนรู้  ให้มีการกระจายการมีส่วนร่วม  
ใหมุ้่งไปในทิศทางตามเป้าหมายของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังนั้นๆ ได ้ 
 ขั้นที ่2.2: การอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหา ดว้ยการอภิปรายเชิงสร้างสรรค ์(Creative Discussion) 
คือมีการถกเถียงกนัในประเด็น แต่เป็นการถกเถียงกันอย่างมีสติ อภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์  
ฟังอย่างเท่าทนัความคิด เท่าทนัอารมณ์ ไม่ผลีผลามโต้ตอบ ขั้นน้ีการระบุปัญหาเพื่อการน ามา
อภิปรายตอ้งชดัเจน อาจเป็นประเด็นใดประเด็นหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 - การศึกษาเชิงระบบ (System study)  เป็นการปรับปรุงระบบงาน การวางแผนประจ าปี 
การออกแบบระบบกิจกรรม 
 - การศึกษารายกรณี (Case study) ปัญหาของเด็กบางคน เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาความเป็นอยูข่องเด็ก ฯลฯ 
 - การศึกษาบทเรียน (Lesson study) น าเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเขา้ใจยาก น าปัญหาในการเรียน 
การสอน ในวิชาในหน่วย ในเน้ือหามาพูดคุยกัน ออกแบบการเรียนการสอนร่วมกัน ปรับปรุง
ร่วมกนั  
 ขั้นที่ 3: เสริมสร้างพลังบวก หลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปราย
เพื่อแกปั้ญหาแลว้ ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) เป็นผูเ้สริมสร้างพลงับวกเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมวง
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดความมัน่ใจในการน ากิจกรรมท่ีออกแบบและวางแผนไวไ้ปสู่การปฏิบติั 
ใหป้ระสบผลส าเร็จ และกล่าวขอบคุณซ่ึงกนัและกนั  
 

 
 

แผนภูมิท่ี 12 ขั้นตอนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC ของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 
(2558) 
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5. แนวคดิเกีย่วกบับริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 1. ทศิทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้ก าหนดทิศทาง/แนวทาง 
การด าเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  
ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษา เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งสูงสุด ดงัน้ี 
 วสัิยทศัน์ 
 เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 พนัธกจิ 
 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกัสูตร
และค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
 3. ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
 4. พฒันาระบบริหารการจดัการศึกษาโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ค่านิยม (Value) 
 “มีความโปร่งใส ใส่ใจบริการ ประสานสัมพนัธ์ ท างานเป็นทีม” 
 “สพป.พร 2”  ส : สุจริต 
    พ : พอเพียง 
    ป : ประสิทธิภาพ 
    พ : พากเพียร 
    ร : รู้รักสามคัคี 
    + ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
    + ยอดเยีย่ม 
 เป้าประสงค์ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
  1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
  2. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลกัสูตร และ
ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
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  3. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริมสถานศึกษาจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบั
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
  4.  ผู ้เ รียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานทุกคน 
มีพฒันาการเหมาะสมตามวยั มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล มีทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  5. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสมรรถนะตรงตาม  
สายงานและมีวฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
  6. ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง  
เสมอภาคและเป็นธรรม 
  7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเน้นการท างานแบบบูรณาการ 
มีเครือข่ายการบริหารจดัการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  8. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีงานวิจยัท่ีสามารถน าผลไปใช้ 
ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
  9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
  กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  กลยทุธ์ท่ี 2 ปลูกฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
  กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
  กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการจดัการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีสูงให้เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นท่ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 
  กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตรการวดัและประเมินผล 
ท่ีเหมาะสม เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
  กลยทุธ์ท่ี 6 พฒันาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
  กลยทุธ์ท่ี 7 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
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 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ ท่ี 8 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาท าวิจัย  และ 
น าผลการวจิยัไปใชพ้ฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
  กลยุทธ์ท่ี 9 พฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีวฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
  กลยุทธ์ท่ี 10 พฒันาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ให้สามารถปฏิบัติงานสมรรถนะ 
ตามสายงานอยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีวฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
  กลยทุธ์ท่ี 11 พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
  กลยทุธ์ท่ี12 เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  กลยทุธ์ท่ี 13 ลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  กลยทุธ์ท่ี 14 ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวติและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  กลยุทธ์ ท่ี  15 สร้างความเข้มแข็งในการท างานแบบบูรณาการมีเครือข่าย 
การบริหาร และการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ท่ี 16 ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยมีจุดเน้น 
เช่นเดียวกบัจุดเนน้ของส านกังานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. บริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมแพร่ เขต 2 
 สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ตั้ งอยู่เลขท่ี  234  หมู่ท่ี 4   
ต าบลหว้ยออ้  อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่  54150  มีเขตพื้นท่ีบริการ  4  อ าเภอ  คือ  
  1) อ าเภอสูงเม่น  
  2) อ าเภอเด่นชยั  
  3) อ าเภอลอง    
  4) อ าเภอวงัช้ิน 
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 ทศิทาง  
  ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอเมืองแพร่  อ าเภอหนองม่วงไข่และอ าเภอสอง จงัหวดัแพร่  
  ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัสุโขทยั  
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัล าปาง  
 สภาพทัว่ไป 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาประมาณร้อยละ 80  และเป็นพื้นท่ีราบประมาณร้อยละ 20 
ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีราบใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัและประกอบอาชีพของประชากร มีแม่น ้ ายมไหลผ่านพื้นท่ี 
ทุกอ าเภอ ตั้งแต่อ าเภอสูงเม่น  เด่นชัย ลอง และวงัช้ิน  มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 3,548 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 52.82 ของพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ทั้งหมด ขอบเขตการปกครองพื้นท่ีท่ีตั้ งส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แบ่งเป็น 4 อ าเภอ 33 ต าบล  332 หมู่บา้น มีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวม 39 แห่ง จ าแนกเป็นเทศบาลต าบล  11 แห่ง  และองค์การบริหารส่วน
ต าบล  28  แห่ง อ าเภอท่ีมีจ านวนต าบลและหมู่บ้านมากท่ีสุด  คือ  อ าเภอสูงเม่น  รองลงมาคือ  
อ าเภอวงัช้ิน  อ าเภอลองและอ าเภอเด่นชยั ตามล าดบั ในเขตพื้นท่ีท่ีตั้งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 รวม 4 อ  าเภอ มีประชากรทั้งส้ิน 167,781 คน (ขอ้มูล ณ เดือน มิถุนายน 
2558 อา้งอิง:จากระบบสถิติทางการทะเบียนเวบ็ไซตs์tat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php)  
 ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนโดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีราบเชิงเขา อ าเภอท่ีมีประชากรหนาแน่น
มากท่ีสุด  คือ อ าเภอสูงเม่น รองลงมา ไดแ้ก่ อ าเภอเด่นชยั  อ าเภอลองและอ าเภอวงัช้ิน  ตามล าดบั  
 กลุ่มโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ไดจ้ดัให้
มีการแบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 16 กลุ่มโรงเรียน จ านวน 127 โรงเรียน ดงัน้ี  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา  จ  านวน 7 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนวดัมงคล
ถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) โรงเรียนวดัสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) โรงเรียนบ้านค่างาม 
(อตัตราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านน ้ าฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์
รังสรรค)์ โรงเรียนบา้นกวาง(ลือราษฏร์วฒันา) โรงเรียนดอนมูลวทิยาคาร  
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร จ านวน 12 โรงเรียน ประกอบดว้ยโรงเรียนบา้นเวียง
ทอง(เวียงทองวิทยาคาร) โรงเรียนบา้นเข่ือนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) โรงเรียนบา้นผาสุก(ราษฎร์
บ ารุง)  โรงเรียนบา้นกาศ(วฒันาประชานุกูล) โรงเรียนบา้นม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) โรงเรียนบา้น
สบสาย(จนัทร์พฒัน์ประชาสรรค)์ โรงเรียนบ้านวงัวน(ราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบา้นปงพร้าว(ประชา
รัฐวิทยา)โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทนั(ค าแวงประชาอุทิศ) โรงเรียนบา้นร่องกาศใต(้รัฐราษฎร์
บูรณะ) โรงเรียนวดัตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค)์ โรงเรียนชุมชนบา้นร่องกาศ(ศรีวทิยาคาร)  
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 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มโรงเรียนน ้ าช า-หวัฝาย จ านวน  8  โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนบา้น
ดอนชยั(กนัทราษฎร์วิทยาคาร) โรงเรียนช่องลมจนัทิมาประชาพิทกัษ์โรงเรียนวดัศรีดอก(ประชา
พฒันา) โรงเรียนบา้นทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) โรงเรียนบา้นร่องแค(ป่าผึ้งสามคัคี) โรงเรียน
บา้นร่องเส้ียว(รัฐราษฎร์ผดุงวทิย)์ โรงเรียนดอนแกว้(รัฐประชาสรรค)์ โรงเรียนชุมชนบา้นบวกโป่ง
(พรหมราษฎร์อุปถมัภ)์  
 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มโรงเรียนสูงเม่น จ านวน 7 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนสูงเม่นวิทยา
คาร โรงเรียนวดัสร่างโศก โรงเรียนบา้นหวัดง โรงเรียนบา้นปงท่าขา้ม(ปงประชานุกูล) โรงเรียนวดั
โชคเกษม(เกษมราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนบา้นปงหวัหาด(หวัหาดราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวดัพระหลวง
(อภิชยัราษฎร์สงเคราะห์)  
 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง จ านวน 8 โรงเรียน  ประกอบดว้ย โรงเรียนบา้นไผล่อ้ม
(ส านกังานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) โรงเรียนบา้นนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) โรงเรียนบา้น
นาตุม้(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) โรงเรียนบา้นหวัทุ่ง(สามคัคีวิทยาคาร) โรงเรียนบา้นแม่รัง(จดัสรร
ราษฎร์สงเคราะห์) โรงเรียนบา้นคา้งตะนะวทิยา โรงเรียนบา้นเคม็(รัฐประสาทราษฎร์บ ารุง)  
 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มโรงเรียนห้วยออ้ จ  านวน 11 โรงเรียนประกอบดว้ย โรงเรียนบา้นปาก
กาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ โรงเรียนบา้นนาแก โรงเรียนรักเมืองไทย 2 
โรงเรียนบา้นแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนบา้นแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พฒันา) โรงเรียนอนุบาลจรูญ
ลองรัตนาคาร โรงเรียนบา้นแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) โรงเรียนบา้นแก่งหลวง(รถไฟรัฐ
ราษฎร์บพิธ) โรงเรียนบ้านนาหลวง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) โรงเรียนบา้นดอนมูล
(สุวรรณสาราษฎร์บ ารุง)  
 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มโรงเรียนผาเวียง จ  านวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบา้นปง
(วฒันาวิทยาคาร) โรงเรียนบา้นผามอก(ประชานุเคราะห์) โรงเรียนบา้นน ้ าริน(คุรุราษฎร์รังสรร) 
โรงเรียนบา้นเหล่า(รัฐราษฎร์บ ารุง ) โรงเรียนบา้นแหลง(คุรุประชาสามคัคี) โรงเรียนบา้นม่อน 
(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) โรงเรียนบา้นแป้น(รัฐราษฎร์วทิยา)โรงเรียนอิมอรัญ  
 กลุ่มท่ี 8 กลุ่มโรงเรียนป่ินทอง จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบา้นปิน
(ปินประชาราษฎร์) โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย์) 
โรงเรียนบา้นบ่อ โรงเรียนบา้นแม่หลู(้รัฐราษฎร์รังสรรค)์ โรงเรียนบา้นหว้ยแม่ตา้(ราษฎร์รัฐพฒันา)  
 กลุ่มท่ี 9 กลุ่มโรงเรียนฝ่ังนที จ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนปากจอก
วิทยา  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) โรงเรียนบ้านวงัเลียง โรงเรียนบ้านอ้ายล่ิม  
(ล่ิมราษฎร์สามคัคี) โรงเรียนประชารัฐวทิยาคาร  
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 กลุ่มท่ี 10 กลุ่มโรงเรียนวงัช้ิน จ านวน  7  โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนบา้นนาใหม่ 
โรงเรียนบา้นวงัช้ิน โรงเรียนบา้นวงัเบอะ โรงเรียนบา้นวงัแฟน  โรงเรียนบา้นหาดร่ัว โรงเรียนบา้น
ใหม่(สมบติัทวปีระชาสรรค)์ โรงเรียนบา้นป่ายบุ  
 กลุ่มท่ี 11 กลุ่มโรงเรียนแม่พุง  จ  านวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน
ค้างปินใจ โรงเรียนบ้านวงักวาง โรงเรียนบ้านวงัขอนป่าไผ่ โรงเรียนบ้านแม่แฮด โรงเรียน 
บา้นแม่ต้ืด โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง  โรงเรียนบ้านปางไฮ โรงเรียนบ้านปางมะโอ โรงเรียน 
บา้นคา้งค าปัน โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย โรงเรียนบา้นขนุหว้ย  
 กลุ่มท่ี 12 กลุ่มโรงเรียนเวียงด้งนคร จ านวน 8 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียน 
บา้นแม่กระต๋อม โรงเรียนบา้นป่าสักปางไม ้โรงเรียนชุมชนบา้นแม่หละป่าป๋วย โรงเรียนบา้นม่วง
ค า โรงเรียนบา้นแม่ขมิง  โรงเรียนบา้นแม่ขมวก โรงเรียนบา้นแพะทุ่งเจริญ โรงเรียนบา้นสองแคว  
 กลุ่มท่ี 13 กลุ่มโรงเรียนนาพูน  จ  านวน  6  โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนบา้นนาพูน 
โรงเรียนบ้านนาปลากั้ ง   โรงเรียนบ้านวงัลึก โรงเรียนบ้านแม่แปง  โรงเรียนบ้านไร่หลวง   
โรงเรียนบา้นเปาปมดงยาง (มิตรภาพท่ี 155)    
 กลุ่มท่ี 14 กลุ่มโรงเรียนอุดรพฒันา จ านวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบา้น 
แช่ฟ้าโรงเรียนบา้นแม่จอก  โรงเรียนบา้นแม่บงใต ้โรงเรียนบา้นแม่บงเหนือ โรงเรียนบา้นคา้งใจ 
โรงเรียนบา้นแมสิ่น โรงเรียนบา้นสบป้าก โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ป้าก โรงเรียนบา้นสลก  
 กลุ่มท่ี 15 กลุ่มโรงเรียนเด่นชยัพนา  จ  านวน  10  โรงเรียน  ประกอบดว้ย  โรงเรียน
บา้นแม่จัว๊ะ โรงเรียนบา้นเด่นชุมพล โรงเรียนชุมชนบา้นปงป่าหวาย โรงเรียนบา้นแม่ยุน้ โรงเรียน
บา้นสวนหลวง โรงเรียนบ้านแม่พวก โรงเรียนบา้นดงสุระ  โรงเรียนบา้นห้วยไร่  โรงเรียนบา้น 
หว้ยลากปืน โรงเรียนบา้นน ้าแรม  
 กลุ่มท่ี 16 กลุ่มโรงเรียนประตูล้านนา จ านวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน 
เด่นไชยประชานุกูล  โรงเรียนบา้นหว้ยกูด โรงเรียนเด่นทพัชยั โรงเรียนบา้นน ้ าโคง้ โรงเรียนชุมชน
บา้นปากพวก โรงเรียนบา้นบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านป่าไผ่  โรงเรียนบ้านปางเคาะ โรงเรียนบ้าน 
ไทรยอ้ย โรงเรียนบา้นปากปาน  
  โรงเรียนเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
อ  าเภอสูงเม่น โรงเรียนบา้นม่วง โรงเรียนบา้นแม่สายดอนทนั เปิดสอนระดบัก่อนประถม และชั้น 
ป.1 , ป.2 โรงเรียนบา้นปงพร้าว เปิดสอนระดบั ชั้น ป.3-ป.4 โรงเรียนบา้นร่องกาศใต ้เปิดสอน
ระดบัก่อนประถม และชั้น ป.5-ป.6 อ าเภอลอง โรงเรียนบา้นนาแก โรงเรียนอิมอรัญ โรงเรียนบา้น
ห้วยแม่ตา้ โรงเรียนบา้นหัวทุ่ง โรงเรียนบา้นท่าเด่ือ โรงเรียนรักเมืองไทย 2 อ  าเภอเด่นชยั โรงเรียน
บา้นดงสุระ โรงเรียนชุมชนบา้นปากพวก อ าเภอวงัช้ิน โรงเรียนบา้นป่ายุบ โรงเรียนสวนป่าแม่
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สรอย โรงเรียนบา้นขุนห้วย โรงเรียนบา้นคา้งค าปัน โรงเรียนบา้นแม่จอก เปิดสอนระดบัก่อน
ประถม โรงเรียนบา้นปางไฮ เปิดสอนระดบัก่อนประถม และชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบา้นปางมะโอ 
เปิดสอนระดบัก่อนประถม และชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนบา้นคา้งใจ เปิดสอนระดบัก่อนประถม และ
ชั้น ป.1-ป.3 

 
6. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 ปองทิพย ์ เทพอารีย  ์ (2557: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบชุมชน 
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา วิธีด าเนินการวิจยัมี 4 ขั้นตอน กลุ่มตวัอย่าง 
ในการวิจยัคือ ครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 คน  
จากโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง ท าการทดลองในปี 2556 ภาคเรียนท่ี 2 
เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินการสอน แบบประเมินตนเอง สถิติท่ีใช้  
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์เน้ือหาผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
วฒันธรรมการเรียนรู้การคิด แบบปฏิบติัท่ีดี และการพฒันาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ประสิทธิผล
ของรูปแบบชุมชนแหง่ การเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา พบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ของกลุ่มตวัอยา่งสูงกวา่ก่อนการทดลองใชร้วมทั้งทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพิ่มสูงข้ึน และผลการ
เรียนรู้ในวชิาคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ของผูเ้รียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 วรลกัษณ์ ชูก าเนิด และคณะ (2557: บทคดัย่อ) ได้ศึกษารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบ คุณลกัษณะ และรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศ
ไทยท่ีมีแนวทางการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ 
แบบพหุกรณี เลือกแบบเฉพาะเจาะจงโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ  านวน 5 แห่ง เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงทั้ งผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน รวมจ านวน 64 คน การฝังตัว
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพื้นท่ีศึกษา การศึกษาเอกสาร และการสนทนากลุ่ม
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ตัวแทนจากพื้นท่ีศึกษานักวิชาการ และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 12 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
ของทฤษฎี ดว้ยเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบบสังเกตการณ์แบบก่ึงโครงสร้าง แบบศึกษา
เอกสาร แบบบนัทึกภาคสนาม และแนวค าถามการสนทนากลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้าง
ทฤษฎีจากขอ้มูลปรากฏการณ์ท่ียงัขาดทฤษฎีมาอธิบายให้เขา้ใจได้ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในงาน
ศึกษา ผูศึ้กษาใช้วิธีการสร้างความสัมพนัธ์และความคุ้นเคย การยืดหยุ่นเวลาการเก็บข้อมูลจนถึง 
จุดอ่ิมตวั การเก็บขอ้มูลยืนยนัแบบสามเส้า การตรวจสอบขอ้มูลและการวิเคราะห์กบัเพื่อนคู่วิจยั และ 
การพฒันาความไวเชิงทฤษฎี ของผูศึ้กษาดว้ยการปฏิบติัการในพื้นท่ีน าร่อง แบบคู่ขนานกบัการศึกษา
ปรากฏการณ์ ผลการศึกษา พบว่า ดา้นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ 
ท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบด้วย จุดเปล่ียนผ่านจากระบบปิดสู่ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพครูท่ีมี ดว้ยการขบัเคล่ือนผ่านองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ส่งผลต่อเน่ืองกนัอยา่งเป็นเหตุและผล
อยา่งเป็นล าดบัตามองคป์ระกอบส าคญั 6 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ชุมชนกลัยาณมิตรตามวิถีไทย ส่งผล
ใหเ้กิดความไวว้างใจและรับฟัง (2) ภาวะผูน้ าเร้าศกัยภาพ ท าให้เกิดการเผยตนของผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
(3) วิสัยทศัน์เชิงศรัทธาร่วม ท าให้เกิดพลงัเข็มทิศวิสัยทศัน์ร่วม (4) ระบบเปิดแบบผนึกก าลงัมุ่ง 
สู่ผูเ้รียน ท าให้เกิดการเผยตนเป็นเจา้ของงานการเรียนรู้ (5) ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะและ
จิตวิญญาณความเป็นครู ท าให้เกิดเจตจ านงร่วมพฒันาวิชาชีพ (6) พื้นท่ีเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ 
บนฐานงานจริง ท าให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงบนฐานงานจริง เม่ือแต่ละพื้นท่ี 
มีการพฒันาในรูปแบบดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นวถีิปกติขององคก์ร 
 ละดา ดอนหงษา และคณะ (2557: 941-952) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน “การส่งเสริมการอ่านเพื่อความเขา้ใจ” : กรณีศึกษาโรงเรียน 
บา้นโนนสงเปลือย มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
และ เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน พฤติกรรม 
การสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจและความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ซ่ึงการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและเลือกโรงเรียนบา้นโนนสงเปลือยเป็นกรณีศึกษา มีขั้นตอน
การวิจยั 6 ขั้นตอน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 
จ านวน 12 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 136 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบ แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจของครู และแบบประเมินพฤติกรรมการสอน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในโรงเรียนบา้นโนนสงเปลือย ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบหลกั คือ (1) การเตรียมองคก์ร
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เพื่อการเรียนรู้ (2) การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม (3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน  
(4) การประเมินผลท่ีคาดหวงั และมีผลการประเมินรูปแบบในระดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท 
ดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปไดแ้ละดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม และ 2) ผลการใชรู้ปแบบ
พบว่า นักเรียนชั้น ป.1-6 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจเฉล่ียทุกชั้นเท่ากบัร้อยละ 
80.11 ครูมีพฤติกรรมการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ในระดบัมาก 
 ปวีณา  เจริญภูมิ และคณะ (2558: 22-30) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
วฒันธรรมองค์การกบัการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดบัวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 (2)  ศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 (3)  ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 
126 คน และครูผูส้อน จ านวน 338 คน รวมทั้งส้ิน 464 คน ซ่ึงไดจ้ากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้ารางของ  Krejcie& Morgan  สุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียนและ
ก าหนดสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  แล้วน ามา สุ่มอย่าง ง่ าย  เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง 0.975 โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า (1) วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ ส าหรับดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 
วฒันธรรมแบบปรับตวั (2) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดมี 2 ด้าน คือ 1) วิสัยทศัน์ร่วม  2) การเรียนรู้ร่วมกนัและประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรับ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การมีเง่ือนไขท่ีสนบัสนุน และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม
องค์การกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความสัมพนัธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ (2558: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมจิตศึกษา 
ของนกัศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 กบันกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด มีความมุ่ง
หมายเพื่อ (1) ศึกษาผลการจดักิจกรรมจิตศึกษาของนกัศึกษา ครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราช
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ภฏัร้อยเอ็ด (2) ศึกษาความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมจิตศึกษาของนกัศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด (3) ศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมจิตศึกษา 
ของนกัศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอด็ ชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 จานวน 300 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้สู่การพฒันาความเขา้ใจกระบวนการ 
จิตศึกษา จานวน 10 แผน (2) แบบส ารวจความคิดเห็นครูท่ีมีต่อจดักิจกรรมจิตศึกษา ณ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด มีจ านวน 4 ดา้นคือ ดา้นผูจ้ดักิจกรรม ดา้นผูร่้วมกิจกรรม  
ดา้นกิจกรรม และดา้นการเอาไปใช้ประโยชน์ (3)ความพึงพอใจของนกัเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมจิตศึกษาของนกัศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 ซ่ึงเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 9 ขอ้ ขอ้ท่ี 1-3 เป็นดา้นการจดักิจกรรม ขอ้ท่ี 4-6  
เป็นดา้นส่ือและอุปกรณ์ และขอ้ท่ี 7-9 เป็นดา้นทศันคติ มีค่าอ านาจจ าแนก (𝑟xy) ของแบบวดั 
ความพึงพอใจ ตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.85 มีค่าความเช่ือมัน่ 0.90 ผลการศึกษา พบวา่ 1) ผลการจดักิจกรรม
จิตศึกษาของนกัศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
ในขณะจดักิจกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 10 แผน นกัศึกษาไดเ้รียนรู้กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ และ
องคป์ระกอบของการจดักิจกรรมจิตศึกษาจนกระทัง่นกัศึกษามีความเขา้ใจเป็นอยา่งดี จากนั้นไดใ้ห้
นกัศึกษาออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาดว้ยตนเอง โดยท่ีผูว้ิจยัเป็นท่ีปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะปรับปรุง
จนกิจกรรมจิตศึกษาท่ีนกัศึกษาพฒันาข้ึนมามีคุณภาพ หลงัจากนั้นจึงไดใ้ห้นกัศึกษาจดักิจกรรมจิต
ศึกษากบันกัเรียนโรงเรียนสาธิต และบนัทึกผลการจดักิจกรรม ในท่ีสุดเม่ือจดักิจกรรมครบทุกคน
จึงเกิดนวตักรรมจิตศึกษา ซ่ึงสามารถใช้เป็นต้นแบบการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาได้ จานวนกิจกรรมจิตศึกษา 100 กิจกรรม 2) ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ชั้ นปีท่ี 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ดงัน้ี ดา้นผูจ้ดักิจกรรมสรุปว่า กิจกรรมจิตศึกษาช่วยพฒันาความคิด
สร้างสรรค ์ช่วยพฒันาจิตวิทยาดา้นบวกส าหรับความเป็นครู และช่วยพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
ครูท่ีดีแก่นักศึกษา ด้านผูร่้วมกิจกรรมสรุปว่าหลงัร่วมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียน มีอารมณ์ดีข้ึน  
มีสมาธิในการเรียน เรียนรู้ได้ดี จดจ าได้นาน และนักเรียน มีความสุข อยากมาโรงเรียนมากข้ึน  
ส่วนดา้นกิจกรรมจิตศึกษาสรุปวา่ แบบอยา่งกิจกรรมจิตศึกษาท่ีนกัศึกษาพฒันาข้ึนน าไปใชไ้ดจ้ริง 
กิจกรรมจิตศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ครูสามารถน าไปใชไ้ดง่้าย และกิจกรรมจิตศึกษา
เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ และควรน ามาใช้ในสถานศึกษา 3) ความพึงพอใจของนักเรียน 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมจิตศึกษาของนกัศึกษาครุศาสตร์
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ชั้นปีท่ี 3 คือ ดา้นการจดักิจกรรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นส่ือและอุปกรณ์พึงพอใจมากท่ีสุด 
และด้านทศันคติพึงพอใจมาก สรุปได้ว่า นักเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมจิตศึกษาของนกัศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการบริหารโรงเรียน 
เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎี ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์และพฒันารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจัยปฏิบัติการ 
ในชั้นเรียน ดว้ยระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสม โดยมีแหล่งขอ้มูลและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
ได้แก่ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผูท้รงคุณวุฒิในด้านท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาการวิจยั และ
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีได้จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 480 โรงเรียน เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช ้
ไดแ้ก่ แบบประเมินกรอบแนวคิดในการวิจยั แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์
และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหาร การวิเคราะห์ขอ้มูล  
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น โดยใช้การวิเคราะห์ 
Modified Priority Needs Index (PNIModified) ผลการศึกษา พบว่า 1) กรอบแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน ประกอบด้วย (1) รูปแบบการบริหารโรงเรียน 6 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ 
การบริหารแบบทางการ รูปแบบการบริหารแบบผูร่้วมงาน รูปแบบการบริหารแบบการเมือง 
รูปแบบการบริหารแบบอัตวิสัย  รูปแบบการบริหารแบบก ากวม และรูปแบบการบริหาร 
แบบวฒันธรรม โดยใชอ้งคป์ระกอบในการจ าแนกรูปแบบไดแ้ก่ ระดบัของการก าหนดเป้าประสงค ์
กระบวนการก าหนดเป้าประสงค์ ความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าประสงค์กบัการตดัสินใจ ธรรมชาติ 
ของกระบวนการตดัสินใจ ธรรมชาติของโครงสร้าง การเช่ือมโยงกบัสภาพแวดล้อมภายนอก  
แบบของภาวะผูน้ า และรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวข้อง (2) การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การสนบัสนุนและแลกเปล่ียนภาวะผูน้ า การสนบัสนุนปัจจยัแวดลอ้ม 
การก าหนดและแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการปฏิบติังานร่วมกนั การปฏิบติังาน
แบบร่วมมือ การปฏิบติัท่ีมุ่งผลลพัธ์เพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและครู และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และสะทอ้นวธีิการปฏิบติั (3) การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (CAR ) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล การประเมินเพื่อพฒันาแผนจดัการเรียนรู้ กรณีศึกษานกัเรียนท่ีมีปัญหา และการพฒันา
นวตักรรมการจัดการเรียนการสอน 2) สภาพปัจจุบันเป็นรูปแบบการบริหารแบบผู ้ร่วมงาน  
(f = 143) รูปแบบการบริหารแบบทางการ (f = 75) รูปแบบการบริหารแบบวฒันธรรม (f = 74) 
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รูปแบบการบริหารแบบการเมือง (f = 41) รูปแบบการบริหารแบบอตัวิสัย (f = 6) และรูปแบบ 
การบริหารแบบก ากวม (f = 4) ตามล าดบั สภาพท่ีพึงประสงคเ์ป็นรูปแบบการบริหารแบบผูร่้วมงาน 
(f = 136) รูปแบบการบริหารแบบวฒันธรรม (f = 92) รูปแบบการบริหารแบบทางการ (f = 73) 
รูปแบบการบริหารแบบการเมือง (f = 34) รูปแบบการบริหารแบบอตัวิสัย (f = 5) และรูปแบบ 
การบริหารแบบก ากวม (f = 3) ตามล าดบั และ 3) รูปแบบการบริหารท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือวา่ “รูปแบบ
การบริหารโรงเรียนแบบยืดหยุ่นท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน เป็นการบูรณาการรูปแบบการบริหารแบบก ากวม
และแบบวฒันธรรม” ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 7 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ช่ือรูปแบบ (2) หลกัการและ
ความส าคัญ (3) วตัถุประสงค์ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบยืดหยุ่นท่ีสอดคล้องกับ
วฒันธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (4) 
องค์ประกอบของรูปแบบ 8 องค์ประกอบ คือ การก าหนดเป้าประสงค์ การแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และเป้าหมาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้วธีิการปฏิบติั การสนบัสนุนปัจจยัแวดลอ้ม โครงสร้าง
การมีปฏิสัมพนัธ์ การเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้ม แบบของผูน้ า และแบบของภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้ง 
(5) แผนภาพของรูปแบบและการน าไปใช ้(6) ปัจจยัความส าเร็จ และ (7) ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 ชุติมา สรรเสริญ (2560: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชา
วทิยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษา
การพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 (2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(3) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5/2โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) แขวงวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 เลือกมา 1 ห้องเรียนจานวน 40 คน จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive ) เคร่ืองมือในการวิจยั คือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว ์กบัหน่วยการเรียนรู้
เร่ืองประเภทและสมบติัของวสัดุ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยแผนการจดัการเรียนรู้จานวน 7 แผน 
(2) แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ (3) แบบสังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน (4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (5) แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า (1) นกัเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผา่นเกณฑ์ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 จานวน 5 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 มีไม่ผา่นเกณฑ์ จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66 (2) นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ



76 

 

ทางการเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 ตามท่ีก าหนดไว ้จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผา่น
เกณฑ์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 (3) ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
( X  = 4.52, S.D. = 0.27) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นมีระดบัความพึงพอใจเรียงตามล าดบั ดงัน้ี  
ดา้นการเรียนการสอน ( X  = 4.52, S.D. = 0.27) ดา้นผูส้อน ( X  = 4.42, S.D. = 0.24)  ดา้นการประเมินผล 
( X  = 4.33, S.D. = 0.24) และดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ ( X  = 4.31, S.D. = 0.23) 
 วชัรี กาศสนุก (2560: 283-296) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียน
วดัโชคเกษม (เกษมราษฎร์บ ารุง) โดยการเทียบเคียงสมรรถนะกบัโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม(เกษมราษฎร์บ ารุง) โดยการ
เทียบเคียงสมรรถนะกบัโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา ด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนของกระบวนการ
เทียบเคียงสมรรถนะ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการวางแผน (Planning) เป็นการจดัตั้งทีมงาน
ในการท าการเทียบเคียงสมรรถนะ การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันา
โรงเรียน การก าหนดหัวขอ้ในการเทียบเคียงสมรรถนะ การก าหนดคู่เทียบเคียงสมรรถนะ และ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis) เป็นการน าขอ้มูล
ท่ีได้จากการพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม (เกษมราษฎร์บ า รุง) และโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันามาท าการวิเคราะห์เพื่อหาช่วงห่าง ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการบูรณาการ (Integration) 
เป็นการรายงานผลการเทียบเคียงสมรรถนะการพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม
(เกษมราษฎร์บ ารุง) และโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา ให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบ และร่วมกนัก าหนด
เป้าหมายในการพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม(เกษมราษฎร์บ ารุง) ให้ดีข้ึนและ
ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการปฏิบติั (Action) เป็นการดาเนินการ จดัท าแผนด าเนินการพฒันาระบบจิตศึกษา 
การปฏิบติักิจกรรมตามแผน และการประเมินผล ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลการวางแผน พบว่า  
ไดจ้ดัตั้งทีมงานไดที้มงานท่ีประกอบดว้ย3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนวดัโชคเกษม(เกษมราษฎร์บ ารุง) 
และผูว้ิจยั รวมจ านวน 9 คน ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 คน และ
ตวัแทนผูป้กครองนักเรียน จ านวน 3 คน รวม 15 คน และมีการก าหนดหัวขอ้ในการเทียบเคียง
สมรรถนะคือ การพฒันาระบบจิตศึกษา และคู่เทียบเคียง คือ โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา และเม่ือ
น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบัทีมงานพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม (เกษม
ราษฎร์บ ารุง) ใน 3 องคป์ระกอบ คือ ความเป็นชุมชน จิตวทิยาเชิงบวก และกิจกรรมจิตศึกษา พบวา่ 
มีระดับการปฏิบติั ตั้งแต่ 1-3 ส่วนโรงเรียนล าปลายมาศพฒันามีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั 5  
ทั้ง 36 รายการ 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ช่วงห่างของการปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาระบบ 
จิตศึกษาของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันากบัโรงเรียนวดัโชคเกษม (เกษมราษฎร์บ ารุง) มีค่าตั้งแต่  
2-4 รายการท่ีมีช่วงห่างน้อยท่ีสุด คือ ผูป้กครอง ครู และเด็กๆมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน และมี 
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การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกบั ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมีช่วงห่างเท่ากบั  
2 ส่วนรายการท่ีเหลือมีค่าช่วงห่างเท่ากบั 3 และ 4 3) ผลการบูรณาการ พบว่า เม่ือทีมงานพฒันา
ระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม (เกษมราษฎร์บ า รุง) ได้รับทราบผลการเทียบเคียง
สมรรถนะแล้ว มีมติก าหนดเป้าหมายในการพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม  
(เกษมราษฎร์บ ารุง) ใหดี้ข้ึน ใน 3 องคป์ระกอบ คือ ความเป็นชุมชน จิตวิทยาเชิงบวก และกิจกรรม 
จิตศึกษา ทั้ ง  36 รายการให้มีระดับการปฏิบัติในระดับ 3 ข้ึนไป 4) ผลการปฏิบัติ  พบว่า  
เม่ือตั้งเป้าหมายแล้วจึงมาจดัท าแผนการพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม (เกษม
ราษฎร์บ ารุง) จ  านวน 1 โครงการ ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมย่อย คือ (1) การสร้างความเป็นชุมชน 
(2)การส่งเสริมการใช้จิตวิทยาเชิงบวก และ (3) การส่งเสริมการจดักิจกรรมจิตศึกษาในโรงเรียน
และนาแผนไปปฏิบติัเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ส้ินสุดภาคเรียนประเมินผลแลว้พบวา่ โรงเรียนวดัโชค
เกษม (เกษมราษฎร์บ ารุง) มีการพฒันาระบบจิตศึกษาใน 3 องคป์ระกอบดีข้ึน และเม่ือปรับเทียบซ ้ า 
พบว่า เม่ือน าผลไปเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 คือระดบัการปฏิบติัตั้ งแต่ 3 ข้ึนไป 
พบวา่ มีรายการขอ้ค าถามท่ีมีค่าเท่ากบัเป้าหมายและสูงกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวจ้  านวน 34รายการและ
รายการขอ้ค าถามท่ีมีค่าต ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มี 2 รายการ คือ (1) มีกระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ระหวา่งครูและผูบ้ริหาร ทั้งระดบักลุ่มและ
ระดบัโรงเรียนในลกัษณะ BAR (Before Action Review) DAR (During Action Review) และ AAR 
(After Action Review) และ (2) มีกระบวนการวางแผน แลกเปล่ียนแบ่งปันระหว่างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ของครูระดบัต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ  
 สรศกัด์ิ นิมากร (2560: 65-75) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ สังกดัส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาระดบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางดา้นร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ สังกดัส านกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางดา้นร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ รวม 111 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าความถ่ี 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบบสอบถามมีความ สอดคลอ้งอยู่ระหวา่ง 0.60 – 1.00 และ 
มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.74 ระยะท่ี 2 เป็นการเสนอแนวทางทางการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ โดยการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
โดยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
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ทางวชิาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางดา้นร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ สังกดัส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพและการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีระดับการปฏิบัติในระดับมาก  
ส่วนข้ออ่ืนๆมีระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง 2) แนวทางการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางดา้นร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ สังกดัส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวา่ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของครู มีการส่งเสริม
ให้ครูกล้าคิด กล้าแสดงออกผ่านการขอความเห็นจากครู หรือการจดัให้มีการประชุมผูบ้ริหารและ 
ครู ควรมีการวางแผนและลงมือปฏิบติัร่วมกันมีการตดัสินใจในรูปแบบคณะกรรมการ ควรมีการ
ประชุมร่วมกนั ในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อก าหนดวิสัยทศัน์หรือนโยบายและควรมีการนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม หลงัจากการปฏิบติังาน 
 จรูญศรี มาดิลกโกวิท และคณะ (2561: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันา 
จิตวิญญาณความเป็นครูส าหรับครู ก่อนประจ า การและครูระหว่างประจ าการ มีวตัถุประสงค ์
เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพและปัญหาของการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูส าหรับครูก่อนประจ าการและ
ครูระหว่างประจ าการ 2) วิเคราะห์ปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูส าหรับ
ครูก่อนประจ าการและครูระหวา่งประจ าการและ 3) น าเสนอแนวทางการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู
ส าหรับครูก่อนประจ าการและครูระหวา่งประจ าการ ใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา
ครูชั้ นปีท่ี 4 และปีท่ี 5 ผูบ้ริหารและอาจารย์ในสถาบันผลิตครู 2 แห่ง และ ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน 
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 แห่ง จ  านวนรวม 616 คน เก็บขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์
เน้ือหา ผลการศึกษา พบว่า  1) ครูก่อนประจ าการมีคุณลกัษณะและพฤติกรรม ท่ีสะทอ้นความเป็นครู 
ผูมี้จิตวิญญาณในระดบัสูง มีความศรัทธาและอุดมการณ์จึงมาเรียนครู ผ่านการบ่มเพาะจากสถาบนั 
ผลิตครูและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน 1 ปี ซ่ึงสร้างการเรียนรู้ในความเป็นครูท่ีดี รวมทั้ง
บางคร้ังท าให้หมดก าลงัใจครูระหว่างประจ าการมีคุณลกัษณะและพฤติกรรม ท่ีสะทอ้นความเป็นครู 
ผูมี้จิตวิญญาณในระดบัสูง ผ่านการบ่มเพาะจากสถาบนัผลิตครู มีศรัทธาและแรงจูงใจให้คงอยูเ่ป็นครู 
ท าหน้าท่ีสอน เป็นพี่เล้ียงและท างานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ปัญหาท่ีส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู 
มาจากนโยบายของรัฐภาระงาน ภาระค่าใชจ่้าย สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน การพฒันาและการประเมิน
ครู 2) ปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูส าหรับครูก่อนประจ าการและ 
ครูระหวา่งประจ าการ พบวา่มีทั้งท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มปัจจยั
ด้านโครงสร้างทางสังคมได้แก่ ครอบครัว สถาบนัผลิตครูและโรงเรียน ปัจจยัภายในตวับุคคล และ
ปัจจยัภายนอก 3) แนวทางการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูส าหรับครูก่อนประจ าการและครูระหวา่ง
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ประจ าการ ไดแ้ก่ (1) ควรพฒันาให้เกิดศรัทธาและแรงจูงใจในการเลือกเรียนครูเพื่อให้ไดค้นท่ีใช่และ
คนท่ีชอบ (2) พฒันากระบวนการบ่มเพาะครูก่อนประจ าการ (3) พฒันาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก่อนประจ าการ (4) พฒันาศรัทธาและแรงจูงใจในการคงอยู่ในวิชาชีพส าหรับครูประจ าการ (5) พฒันา
ระบบการใชแ้ละการบ ารุงรักษาครูประจ าการ (7) ปรับระบบการพฒันาครูประจ าการกิจกรรมเสนอแนะ
ได้แก่ 1) “ความเป็นครูอยู่ ท่ีใจ” 2) สร้าง“ทีมงาน” 3) “การปรับตัวในบริบทใหม่”และ  
4) พฒันา“ความมีสติ” การทดลองกิจกรรม “ความเป็นครูอยู่ท่ีใจ” พบวา่นิสิตส่วนใหญ่เกิดการเรียนรู้ 
ในเร่ืองการเขา้ใจและเขา้ถึงเด็ก ตอ้งพฒันาตวัเองให้มาก และ มีความเช่ือมัน่วา่มนุษยส์ามารถพฒันาได้
ไร้ขีดจ ากดัตามล าดบัโดยเฉพาะนิสิตท่ีมีปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะเรียนรู้ไดม้ากกวา่นิสิต 
ท่ีไม่มีปัญหา ส่วนอีก 3 กิจกรรมผ่านการประเมินของผูเ้ก่ียวข้องว่าเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพฒันา 
จิตวญิญาณความเป็นครูไดจ้ริงและเสนอแนะการน าไปใชไ้วด้ว้ย 

จากงานวิจยัขา้งตน้ท าให้เห็นว่า การบริหารจดัการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ทั้งน้ี
ต้องด าเนินการไปพร้อมกับการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพจึงจะท าให้เป้าหมายของการด าเนินการ 
ในเร่ืองนั้น ๆ มีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลท่ีดีข้ึน ผูศึ้กษาจึงเลือกท่ีจะพฒันากระบวนการบริหาร
จดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในคร้ังน้ี 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 

การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้ิจยั 
มีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
4. วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ใชป้ระชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 127 โรงเรียน  
โดยมีผูบ้ริหาร 127 คน และครูผูส้อน 820 คน 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา คร้ังน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีเขา้ร่วม
โครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC โดยเลือกแบบเจาะจง 12 โรงเรียน ไดแ้ก่  
  - โรงเรียนบา้นน ้าริน  อ าเภอลอง  ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 18 คน 
  - โรงเรียนบา้นนาอุ่นน่อง อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 14 คน 
  - โรงเรียนบา้นบ่อ อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 4 คน 
  - โรงเรียนบา้นวงัเลียง อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 14 คน 
  - โรงเรียนบา้นศรีดอนไชย อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 7 คน 
  - โรงเรียนบา้นแม่แปง อ าเภอวงัช้ิน ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 12 คน 
  - โรงเรียนบา้นแพะทุ่งเจริญ อ าเภอวงัช้ิน ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 7 คน 
  - โรงเรียนบา้นเปาปมดงยาง อ าเภอวงัช้ิน ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 4 คน 
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  - โรงเรียนบา้นเวยีงทอง อ าเภอสูงเม่น ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 10 คน 
  - โรงเรียนวดัโชคเกษม อ าเภอสูงเม่น ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 8 คน 
  - โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 18 คน 
  - โรงเรียนบา้นหว้ยกูด อ าเภอเด่นชยั ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 4 คน 
  รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหาร  12  คน  ครูผูส้อน  
120 คน รวมทั้งหมด 132 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีเคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการศึกษา ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะที่ใช้
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. แบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการ
โรงเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC 
 2. แบบสอบถามความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 
 ระยะที่ 2 ศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. แบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบนั 
ในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC 
 2. แบบสอบถามการสนทนา (After Action Review) เพื่อหาแนวทางในการบริหาร
จดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ 
PLC  
 3. แบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) เพื่อศึกษาผลการบริหาร
จดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ 
PLC ของโรงเรียน 
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 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะที่ใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. แบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและการบริหาร
จดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ 
PLC 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
 3. คู่มือแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีขั้นตอนการสร้างและ 
หาคุณภาพเคร่ืองมือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะที่ใช้
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ศึกษา
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะท่ีใช้นวตักรรม  
จิตศึกษา PBL และ PLC สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมีเน้ือหา 
ท่ีส าคญั ได้แก่ สภาพการด าเนินงาน สภาพปัญหา ความตอ้งการ แนวคิดทฤษฎีการพฒันาโรงเรียน 
สุขภาวะ และแนวทางการบริหารโรงเรียนด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ของโรงเรียน
สุขภาวะ มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระยะที ่1 
 1. กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยั และคณะ ศึกษาร่วมกับโรงเรียน 
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ  านวนทั้งหมด 12 โรงเรียน โดยศึกษา
จากกลุ่มเป็นเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็น ผูบ้ริหาร 12 คน ครูวิชาการ
ระดบัชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา 12 คน ครูวิชาการระดบัชั้นมธัยมศึกษา 6 คน และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 20 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน 
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 2. วิธีการให้ได้ขอ้มูลใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูบ้ริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน 1 กลุ่มครู
ระดบัชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา 1 กลุ่ม และกลุ่มครูวชิาการระดบัชั้นมธัยมศึกษา 1 กลุ่ม  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลระยะที ่1 
 1. แบบสอบถามการสะท้อนผล (Reflection) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหาร
จัดการโรงเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC ตามองค์ประกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ดา้น มีขั้นตอนการสร้าง
เคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 1.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 1 ตอน แบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์ร ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นครู และดา้นผูป้กครองและชุมชน และ 2) ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาปัญญา
ภายใน และดา้นการพฒันาปัญญาภายนอก 
 1.2 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
  1.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวจิยั 
  1.2.2 ก าหนดเน้ือหาสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  1.2.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยร่างแบบสอบถามสะท้อนผล (Reflection)  
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ตามองคป์ระกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ  
2 ดา้น สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
       1.2.4 ส่งแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เม่ือผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู ้วิจ ัยน ามาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบประเด็นในแบบสอบถาม 
การสะทอ้นผล (Reflection) ในแต่ละขอ้วา่วดัไดต้รงตามเน้ือหาและประเด็นท่ีศึกษา แลว้ให้คะแนน 
+1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได้ตรง ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได้ไม่ตรง แล้วให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ 
จากนั้นน าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of  item – 
objective congruence : IOC) ไดผ้ลการศึกษา พบว่า ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญต่อ 
แบบสอบการถามสะทอ้นผล (Reflection) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.90 สามารถน าไปใชใ้นการสอบถามได ้
(ดงัแสดงในภาคผนวก ข หนา้ 221-225) 
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  1.2.5 น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบสอบถามการ
สะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการสุข
ภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ตามองคป์ระกอบ
หลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ดา้น สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ฉบบั
สมบูรณ์ 
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั 
ในการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ
ดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 13 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั 

การบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะ 

ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดเน้ือหาสาระ 

สร้างแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) ฉบบัร่าง 

ส่งแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
ตรวจความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขและ 
จดัท าแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) ฉบบัสมบูรณ์ 

แบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ระบวนการ PLC 
 



85 

 

 2. แบบสอบถามความต้องการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลีย่นแปลงโรงเรียน
เชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ตามองค์ประกอบหลักของโรงเรียนสุขภาวะ  
2 ดา้น มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 1 ตอน แบ่งเน้ือหาออกเป็น  
2 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นองค์กรมีสุขภาวะ ไดแ้ก่ ดา้นการน าองค์กร, ดา้นส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นครู,  
ด้านผูป้กครองและชุมชน และ 2) ด้านผูเ้รียนมีสุขภาวะ ได้แก่ ด้านการพฒันาปัญญาภายใน และ 
ดา้นการพฒันาปัญญาภายนอก 
 2.2 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวจิยั 
  2.2.2 ก าหนดเน้ือหาสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2.2.3 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยร่างแบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC  
ตามองค์ประกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ด้าน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
       2.2.4 ส่งแบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เม่ือผา่นการตรวจสอบแลว้ ผูว้ิจยัน ามาปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบประเด็นในแบบสอบถาม
ความตอ้งการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะในแต่ละข้อว่าวดัได้ตรงตามเน้ือหาและประเด็น 
ท่ีศึกษา แลว้ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าวดัไดต้รง ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวดัไดไ้ม่ตรง แลว้ให้
คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ จากนั้นน าผลคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (index of  item – objective congruence : IOC) ไดผ้ลการศึกษา พบวา่ ความตรง 
เชิงเน้ือหา (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญต่อแบบสอบถามความตอ้งการฯ ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.85 สามารถ
น าไปใชใ้นการสอบถามได ้(ดงัแสดงในภาคผนวก ข หนา้ 225-229) 
           2.2.5 น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและจดัท าแบบสอบถาม 
ฉบบัสมบูรณ์ 
 ขั้ นตอนการสร้างแบบสอบถามความต้องการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC มีดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 14 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 
 ระยะที่ 2 ศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 ศึกษาเน้ือหาท่ีส าคญั ได้แก่ การพฒันาโรงเรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ระดับสถานศึกษา และการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (PLC) ระดบัเครือข่าย มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระยะที ่2 
 1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 
 ระดับเครือข่าย มีผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ ผูว้ิจ ัย และคณะ ศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ  านวนทั้ งหมด 12 โรงเรียน โดยศึกษาจาก

ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดเน้ือหาสาระ 

สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 

ส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขและ 
จดัท าแบบสอบถาม ฉบบัสมบูรณ์ 

แบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิง
ระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายโดยใชก้ระบวนการ PLC 

 



87 

 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็น ผูบ้ริหาร 12 คน ครูวิชาการระดบัชั้น
อนุบาลและชั้ นประถมศึกษา 12 คน ครูวิชาการระดับชั้ นมัธยมศึกษา 6 คน และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 20 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน 
 - ระดบัสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาแต่ละแห่งท่ีเขา้ร่วม 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC จ านวน 12 โรงเรียน ไดแ้ก่  
  - โรงเรียนบา้นน ้าริน  อ าเภอลอง  ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 18 คน 
  - โรงเรียนบา้นนาอุ่นน่อง อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 14 คน 
  - โรงเรียนบา้นบ่อ อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 4 คน 
  - โรงเรียนบา้นวงัเลียง อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 14 คน 
  - โรงเรียนบา้นศรีดอนไชย อ าเภอลอง ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 7 คน 
  - โรงเรียนบา้นแม่แปง อ าเภอวงัช้ิน ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 12 คน 
  - โรงเรียนบา้นแพะทุ่งเจริญ อ าเภอวงัช้ิน ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 7 คน 
  - โรงเรียนบา้นเปาปมดงยาง อ าเภอวงัช้ิน ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 4 คน 
  - โรงเรียนบา้นเวยีงทอง อ าเภอสูงเม่น ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 10 คน 
  - โรงเรียนวดัโชคเกษม อ าเภอสูงเม่น ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 8 คน 
  - โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 18 คน 
  - โรงเรียนบา้นหว้ยกูด อ าเภอเด่นชยั ผูบ้ริหาร 1 คน และครูผูส้อน 4 คน 
  รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหาร  12  คน  ครูผูส้อน  
120 คน รวมทั้งหมด 132 คน 
 2. วิธีการให้ไดข้อ้มูลใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัเครือข่าย แบ่งการ 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 
กลุ่มผูบ้ริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน 1 กลุ่ม ครูระดบัชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา 1 กลุ่ม 
และกลุ่มครูวิชาการระดบัชั้นมธัยมศึกษา 1 กลุ่ม เดือนละ 1 คร้ัง และระดบัสถานศึกษา เป็นกลุ่ม
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 1 กลุ่ม เดือนละ 1 คร้ัง 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลระยะที ่2 
 1. แบบสอบถามสะท้อนผล (Reflection) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบัน 
ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา 
PBL และ PLC ตามองคป์ระกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ดา้น มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
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 1.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 1 ตอน แบ่งเน้ือหาออกเป็น 
2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์ร, ดา้นส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นครู, 
ด้านผูป้กครองและชุมชน และ 2) ด้านผูเ้รียนมีสุขภาวะ ได้แก่ ด้านการพฒันาปัญญาภายใน และ 
ดา้นการพฒันาปัญญาภายนอก 
 1.2 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
  1.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวจิยั 
  1.2.2 ก าหนดเน้ือหาสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  1.2.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยร่างแบบสอบถามสะท้อนผล (Reflection)  
เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ตามองคป์ระกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 
2 ด้าน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด 
       1.2.4 ส่งแบบสอบถามการสะท้อนผล (Reflection) ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เม่ือผา่นการตรวจสอบแลว้ ผูว้ิจยัน ามาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบประเด็นในการสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษา
สภาพการด าเนินงานปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียน  
เชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC  ในแต่ละขอ้ว่าวดัได้ตรงตามเน้ือหาและประเด็น 
ท่ีศึกษา แล้วให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได้ตรง ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได้ไม่ตรง แล้วให้
คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ จากนั้นน าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(index of  item – objective congruence : IOC) ไดผ้ลการศึกษา พบวา่ ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของ
ผูเ้ช่ียวชาญต่อแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.83 สามารถน าไปใช้ในการ
สอบถามได ้(ดงัแสดงในภาคผนวก ข หนา้ 230-232) 
      1.2.5 น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและจดัท าแบบสอบถาม 
ฉบบัสมบูรณ์ 
 
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามการสะท้อนผล (Reflection) สภาพการด าเนินงาน
ปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC มีดงัน้ี 
 



89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 15 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) สภาพการด าเนินงาน 

ปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ 
ดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 
 2. แบบสอบถามการสนทนา (After Action Review) เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC  
ตามองคป์ระกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ดา้น มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 1 ตอน แบ่งเน้ือหาออกเป็น 
2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์ร, ดา้นส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นครู, 
ด้านผูป้กครองและชุมชน และ 2) ด้านผูเ้รียนมีสุขภาวะ ได้แก่ ด้านการพฒันาปัญญาภายใน และ 
ดา้นการพฒันาปัญญาภายนอก 
 

ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดเน้ือหาสาระ 

สร้างแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) ฉบบัร่าง 

ส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขและ 
จดัท าแบบสอบถาม ฉบบัสมบูรณ์ 

แบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) สภาพการด าเนินงานปัจจุบนัในการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม  
จิตศึกษา PBL และ PLC ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ระบวนการ PLC 
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 2.2 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวจิยั 
  2.2.2 ก าหนดเน้ือหาสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2.2.3 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยร่างแบบสอบถามการสนทนา (Before Action 
Review) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ
ด้วยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ตามองค์ประกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ด้าน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
       2.2.4 ส่งแบบสอบถามการสนทนา (After Action Review) ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  
5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เม่ือผ่านการตรวจสอบแล้ว ผูว้ิจยัน ามาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบประเด็นในการสนทนา (After Action 
Review) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียน 
เชิงระบบด้วยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ในแต่ละขอ้ว่าวดัได้ตรงตามเน้ือหาและประเด็น 
ท่ีศึกษา แล้วให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได้ตรง ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได้ไม่ตรง แล้วให้
คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ จากนั้นน าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(index of  item – objective congruence : IOC) ไดผ้ลการศึกษา พบวา่ ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของ
ผูเ้ช่ียวชาญต่อแบบสอบถามการสนทนา (After Action Review)  ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.87 สามารถน าไปใช้
ในการสอบถามได ้(ดงัแสดงในภาคผนวก ข หนา้ 233-235) 
      2.2.5 น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและจดัท าแบบสอบถาม 
ฉบบัสมบูรณ์ 
 
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามการสนทนา (After Action Review) เพื่อหาแนวทาง 
ในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา 
PBL และ PLC มีดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 16 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามการสนทนา (After Action Review) เพื่อหาแนวทาง 
ในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม  

จิตศึกษา PBL และ PLC 
  
 3. แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) เพ่ือศึกษาผลการบริหาร
จัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ 
PLC ของโรงเรียน ตามองค์ประกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ดา้น ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
   3.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ ได้แก่ แบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and 
Learn) เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ  
ดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน ตามองค์ประกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ  
2 ดา้นของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 1 ตอน แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคก์รมี 

ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดเน้ือหาสาระ 

สร้างแบบสอบถามการสนทนา (Before Action Review) ฉบบัร่าง 

ส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขและ 
จดัท าแบบสอบถาม ฉบบัสมบูรณ์ 

แบบสอบถามการสนทนา (After Action Review) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม  
จิตศึกษา PBL และ PLC ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ระบวนการ PLC 
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สุขภาวะ ได้แก่ ด้านการน าองค์กร, ด้านส่ิงแวดล้อม, ด้านครู, ด้านผู ้ปกครองและชุมชน และ  
2) ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาปัญญาภายใน และดา้นการพฒันาปัญญาภายนอก 
 3.2 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
  3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวจิยั 
  3.2.2 ก าหนดเน้ือหาสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  3.2.3 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยร่างแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share 
and Learn) เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ย
นวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน ตามองคป์ระกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ดา้น 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
       3.2.4 ส่งแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  
5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เม่ือผ่านการตรวจสอบแล้ว ผูว้ิจยัน ามาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบประเด็นในการสนทนา (Before 
Action Review) เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ
ดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน ในแต่ละขอ้ว่าวดัไดต้รงตามเน้ือหาและประเด็น 
ท่ีศึกษา แล้วให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได้ตรง ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได้ไม่ตรง แล้วให้
คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ จากนั้นน าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(index of  item – objective congruence : IOC) ไดผ้ลการศึกษา พบว่า ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC)  
ของผูเ้ช่ียวชาญต่อแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.92 สามารถน าไปใช้ใน
การบนัทึกได ้(ดงัแสดงในภาคผนวก ข หนา้ 236-238) 
      3.2.5 น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบบนัทึกการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) ฉบบัสมบูรณ์ 
 
 ขั้นตอนการสร้างแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) เพื่อศึกษาผลการ
บริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรม จิตศึกษา PBL 
และ PLC ของโรงเรียน มีดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 17 ขั้นตอนการสร้างแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) เพื่อศึกษา 
ผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม  

จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน 
 
 ระยะที ่3 ศึกษาผลการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะที่ใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะท่ีใช้นวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ซ่ึงมีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 
 

ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดเน้ือหาสาระ 

สร้างแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) ฉบบัร่าง 

ส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขและ 
จดัท าแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) ฉบบัสมบูรณ์ 

น าแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการ 
โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

ของโรงเรียนไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ระบวนการ PLC 
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 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระยะที ่3 
 1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 
 ระดับเครือข่าย มีผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ ผูว้ิจ ัย และคณะ ศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ  านวนทั้ งหมด 12 โรงเรียน โดยศึกษาจาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็น ผูบ้ริหาร 12 คน ครูวิชาการระดบัชั้น
อนุบาลและชั้ นประถมศึกษา 12 คน ครูวิชาการระดับชั้ นมัธยมศึกษา 6 คน และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 20 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน 
 - ระดบัสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาแต่ละแห่งท่ีเขา้ร่วม 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC จ านวน 12 โรงเรียน ไดแ้ก่  
 
ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาในระยะท่ี 3 
 

ท่ี โรงเรียน 
จ านวนผูใ้หข้อ้มูล 

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 
1 บา้นน ้าริน 1 18 
2 บา้นนาอุ่นน่อง 1 14 
3 บา้นบ่อ 1 4 
4 บา้นวงัเลียง 1 14 
5 บา้นศรีดอนไชย 1 7 
6 บา้นแม่แปง 1 12 
7 บา้นแพะทุ่งเจริญ 1 7 
8 บา้นเปาปมดงยาง 1 4 
9 บา้นเวยีงทอง 1 10 

10 วดัโชคเกษม 1 8 
11 บา้นหว้ยไร่ 1 18 
12 บา้นหว้ยกูด 1 4 

รวม 12 120 
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 รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 12  คน  ครูผูส้อน 
จ านวน  120 คน รวมทั้งหมด 132 คน 
 2. วิธีการให้ไดข้อ้มูลใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) และการท าแบบประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที ่3 
 1. แบบสอบถามสะท้อนผล (Reflection) เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ 
PLC ตามองคป์ระกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ดา้น ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด มีขั้นตอน
การสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 1.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อสรุปผล 
การด าเนินงานและการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ  
ด้วยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ตามองค์ประกอบหลักของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ด้าน 
ของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 1 ตอน แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์ร, ดา้นส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นครู, ดา้นผูป้กครองและชุมชน และ 2) ดา้นผูเ้รียนมีสุข
ภาวะ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาปัญญาภายใน และดา้นการพฒันาปัญญาภายนอก 
 1.2 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
  1.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวจิยั 
  1.2.2 ก าหนดเน้ือหาสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  1.2.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยร่างแบบสอบถามสะท้อนผล (Reflection)  
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรี ยน 
เชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ตามองคป์ระกอบหลกัของโรงเรียนสุขภาวะ 2 ดา้น 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
       1.2.4 ส่งแบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เม่ือผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู ้วิจ ัยน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบประเด็นค าถามในแบบสอบถาม เพื่อสรุปผล 
การด าเนินงานและการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วย
นวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ในแต่ละขอ้ว่าวดัไดต้รงตามเน้ือหาและประเด็นท่ีศึกษา แลว้ให้
คะแนน +1 เม่ือแน่ใจวา่วดัไดต้รง ใหค้ะแนน -1 เม่ือแน่ใจวา่วดัไดไ้ม่ตรง แลว้ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ 
จากนั้นน าผลคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of  item – 
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objective congruence : IOC) ไดผ้ลการศึกษา พบว่า ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญต่อ
แบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.87 สามารถน าไปใชใ้นการบนัทึกได ้
(ดงัแสดงในภาคผนวก ข หนา้ 239-241) 
      1.2.5 น าข้อเสนอแนะของผู ้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าแบบบันทึก 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) ฉบบัสมบูรณ์ 
 
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
และการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรม  
จิตศึกษา PBL และ PLC มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 18 ขั้นตอนการสร้างแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) เพื่อศึกษา 
ผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม  

จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน 

ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดเน้ือหาสาระ 

สร้างแบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) ฉบบัร่าง 

ส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขและ 
จดัท าแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) ฉบบัสมบูรณ์ 

น าแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการ 
โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

ของโรงเรียนไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ระบวนการ PLC 
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 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของบุคลากรหรือ
ผูรั้บบริการ โดยก าหนดระดบัความพึงพอใจต่อทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในแต่ละดา้นเป็น 5 ระดบั  และตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
 2.2 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.2.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการในการสร้างแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
ความพึงพอใจจากหนงัสือการวจิยัเบ้ืองตน้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2549 : 68) 
        2.2.2 ศึกษาแบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจจากหนังสือพื้นฐาน 
การวิจยัการศึกษาของภาควิชาวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (บุญชม ศรีสะอาด, 
2549 : 91) 
  2.2.3 สร้างแบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัตามหลกัการของลิเคอร์ท (Likert, อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 107) คือ 
เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด จ านวน  
41 ขอ้ การก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามในแบบสอบถามความคิดเห็นมีดงัน้ี 
  5  หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดบัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดบัมาก 
  3  หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดบันอ้ยท่ีสุด 
     ก าหนดเกณฑแ์ปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
    คะแนน                   ระดบัความคิดเห็น  
  4.51 – 5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดบัมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50   หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดบัมาก 
  2.51 – 3.50   หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดบัปานกลาง 
  1.51 – 2.50   หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.50   หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดบันอ้ยท่ีสุด     
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  2.2.4 น าแบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนทั้ง 50 ขอ้ ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาและการสร้างแบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของค าถามหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) รูปแบบภาษา 
พิจารณาขอ้ค าถาม (Items) และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขโดยพิจารณาตดัสินเป็นรายขอ้ ในแบบประเมินจะระบุความหมาย
ของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ ขอ้ค าถามขอ้นั้นสามารถวดัไดต้รงกบัจุดประสงค ์
   0 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามขอ้นั้นสามารถวดัไดต้รงกบัจุดประสงค ์
  -1 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ขอ้ค าถามขอ้นั้นสามารถวดัไดไ้ม่ตรงกบัจุดประสงค ์     
       โดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อรายการจากแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป จึงจะถือวา่แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจนั้น 
มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (สุมาลี จนัทร์ชะลอ, 2542: 162) แล้วน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าดัชนี 
ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัจุดประสงคเ์รียนรู้ ซ่ึงไดค้่า IOC เท่ากบั 0.89 ถือวา่มีความสอดคลอ้ง 
(ดงัแสดงในภาคผนวก ข หนา้ 242-250) 
         2.2.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแลว้ น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
             1) ปรับปรุงค าช้ีแจงใหช้ดัเจน 
    2) รายการสอบถามใหค้รอบคลุมทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
        3) การใชภ้าษาและขอ้ค าถามใหก้ะทดัรัดและใหช้ดัเจน 
        2.2.6 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีปรับปรุงตามค าเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้จดัพิมพแ์ลว้น าไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียน
บ้านบ่อ และโรงเรียนบ้านน ้ าริน จ านวน 20 คน และน ามาผลมาหาค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบับ  
ดว้ยสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (สมบติั ทา้ยเรือค า, 2551 : 94) ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 1.01 (ดงัแสดงในภาคผนวก ข หนา้ 251-253) 
       2.2.7 น าแบบประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขและจดัท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจฉบบัสมบูรณ์ 
 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  มีดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 19 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

 

ศึกษาเอกสารต าราการสร้างแบบสอบถาม 

หรือแบบประเมินความพึงพอใจ 

สร้างแบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ 

ตรวจสอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ปรับปรุง 

ไม่ผา่น 

ปรับปรุง 

น าแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลอง
ใชก้บักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล (กลุ่มทดลอง) และ

หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 

ไดแ้บบประเมินความพึงพอใจ 

น าแบบประเมินความพงึพอใจทีป่รับปรุงแล้ว 
 ไปใช้กบักลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการศึกษา 

ไม่ผา่น 
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 3. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ซ่ึงเป็นคู่มือท่ีได้จากการสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 3.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ เป็นคู่มือแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่  
  ตอนท่ี 1 บทน าโรงเรียนสุขภาวะและการบริหารจดัการ 
  ตอนท่ี 2 นวตักรรมจิตศึกษา  PBL และกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
  ตอนท่ี 3 การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์ร, ดา้นส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นครู, ดา้นผูป้กครองและ
ชุมชน และ 2) ด้านผูเ้รียนมีสุขภาวะ ได้แก่ ด้านการพฒันาปัญญาภายใน และด้านการพฒันาปัญญา
ภายนอก 
  ตอนท่ี 4 การนิเทศและติดตามโรงเรียนสุขภาวะ 
 3.2 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
  3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนสุขภาวะตามแนวทาง 
ของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา จงัหวดับุรีรัมย์ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในคู่มือแนวทาง 
การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
  3.2.2 ก าหนดเน้ือหาสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคู่มือแนวทางการบริหาร
จดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
  3.2.3 สร้างคู่มือแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ฉบบัร่าง โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ระดบัเครือข่าย 
       1.2.4 ส่งคู่มือแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(IOC) เม่ือผ่านการตรวจสอบแล้ว ผูว้ิจยัน ามาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบประเด็นเน้ือหาในคู่มือ เพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC  
ในแต่ละตอนว่าวดัได้ตรงตามเน้ือหาและประเด็นท่ีศึกษา แล้วให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได ้
ตรง ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวดัไดไ้ม่ตรง แลว้ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ จากนั้นน าผลคะแนนท่ีได้
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จากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of  item – objective congruence : IOC) 
ไดผ้ลการศึกษา พบว่า ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญต่อคู่มือแนวทางการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.87 
สามารถน าไปใชใ้นการบริหารจดัการต่อไป (ดงัแสดงในภาคผนวก ข หนา้ 254) 
      1.2.5 น าข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและจดัท าคู่มือแนวทาง 
การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
ฉบบัสมบูรณ์ 
 ขั้นตอนการสร้างคู่มือแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 20 ขั้นตอนการสร้างคู่มือแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนสุขภาวะ 

ก าหนดเน้ือหาสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคู่มือ 

สร้างคู่มือแนวทางการบริหารจดัการฯ ฉบบัร่างโดยใชก้ระบวนการ PLC ระดบัเครือข่าย 

ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขและ 
จดัท าคู่มือแนวทางการบริหารจดัการฯ ฉบบัสมบูรณ์ 

พฒันาเป็นคู่มือแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นการวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการโดยแบ่งวธีิวจิยัออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะที่ใช้
นวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 เป็นระยะการศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุข
ภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ในการจดัเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยด าเนินการ 3 ขั้นตอนตามขั้นตอนของกระบวนการชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ด าเนินการ 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่ม PLC โดยการรวมกลุ่มผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนในโรงเรียนสุขภาวะสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา และระดับเครือข่าย เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทาง 
การบริหารโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ในการจดัเรียนรู้ของโรงเรียน 
และในภาพรวมระดบัเครือข่าย และการใหอ้งคค์วามรู้ดา้นการใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (PLC) ส าหรับโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 อ  าเภอลอง จังหวดัแพร่  
โดยด าเนินการ PLC ตามขั้นตอนของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา จงัหวดับุรีรัมย ์ดงัน้ี 

ขั้นตอนกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC การวจัิยระยะที ่1 
 ขั้นที่ 1: เตรียมสภาวะจิต ท าให้คนท่ีร่วมวงกลบัมารู้เน้ือรู้ตวั กลบัมาอยูก่บัตวัเอง มีสติรู้เท่า
ทนัความรู้สึกทางกาย รู้ทนัความคิด และรู้ทนัอารมณ์  เช่น การท าสมาธิ การท ากิจกรรมก ากบัสติ 
กิจกรรมพฒันาสมอง (Brain Gym) การท าจิตศึกษา การอ่านบทความสั้นๆ เพื่อการใคร่ครวญ ฯลฯ 
 ขั้นที่ 2: แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหา เป็นการคน้หาปัญหา ความตอ้งการ  
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสุขภาวะสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 2 คน้หาปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียน และรวมกลุ่มสรุปปัญหาและความตอ้งการ 
ในภาพรวมของเครือข่าย มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
 ขั้นที ่2.1: แลกเปลีย่นเรียนรู้  (Share & Learn) ดว้ยวธีิสุนทรียสนทนา (Dialogue) โดยเร่ิม
จากแบ่งปันเร่ืองราวความส าเร็จ ช่วยท าให้สมาชิกเกิดปีติ อยากเรียนรู้ อยากน ากลบัไปใช ้ผูอ้  านวย
ความสะดวก (Facilitator) จะด าเนินการสะทอ้นผลการปฏิบติังานท่ีด าเนินการมาแลว้ระยะหน่ึง 
ของสมาชิก เป็นการลงมือท าจริงจนเกิดปัญญาปฏิบติั  เช่น ท าอะไร ท าอยา่งไร (นวตักรรม) ท าไม
จึงท าอย่างนั้ น ความส าเร็จเป็นอย่างไรซ่ึงอาจมีช้ินงานภาระงานมาน าเสนอความงอกงาม 



103 

 

มาน าเสนอประกอบด้วย หลงัจากนั้นก็ให้สมาชิกได้ สะทอ้นคิด (Reflection) ว่าคิดอะไร รู้สึก
อยา่งไร ไดเ้รียนรู้อะไร จะน าไปใชอ้ยา่งไร แลว้บนัทึกส่ิงเหล่าน้ีบนัทึกในสมุดบนัทึก (Logbook)  
 ขั้นที ่2.2: การอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหา ดว้ยการอภิปรายเชิงสร้างสรรค ์(Creative Discussion) 
โดยอภิปรายถกกนัในประเด็นอย่างมีสติ อภิปรายกนัอย่างสร้างสรรค์ ฟังอย่างเท่าทนัความคิด  
เท่าทันอารมณ์ ไม่ผลีผลามโต้ตอบ จนสามารถระบุปัญหาเพื่อการน ามาอภิปรายต้องชัดเจน  
อาจเป็นประเด็นใดประเด็นหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 - การศึกษาเชิงระบบ (System study)  เป็นการปรับปรุงระบบงาน การวางแผนประจ าปี 
การออกแบบระบบกิจกรรม 
 - การศึกษารายกรณี (Case study) ปัญหาของเด็กบางคน เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาความเป็นอยูข่องเด็ก ฯลฯ 
 - การศึกษาบทเรียน (Lesson study) น าเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเขา้ใจยาก น าปัญหาในการเรียน 
การสอน ในวิชาในหน่วย ในเน้ือหามาพูดคุยกัน ออกแบบการเรียนการสอนร่วมกัน ปรับปรุง
ร่วมกนั  

ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา และออกแบบกิจกรรมการแกปั้ญหา โดยผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในโรงเรียนสุขภาวะสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ร่วมกนั
หาแนวทางในการแกปั้ญหาของโรงเรียน และรวมกลุ่มสรุปปัญหาและความตอ้งการในภาพรวม
ของเครือข่าย เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันางานและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป ดงันั้นหลงัระบุ
ปัญหาไดใ้ห้อภิปรายประเด็นการแกไ้ขปัญหา และแนวปฏิบติัในสถานศึกษาในช่วงถดัไป โดยใช้
วธีิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายถกประเด็น และสรุปผลการแกไ้ขปัญหานั้นๆ ให้ชดัเจน อน่ึงการ
สรุปผลการแกไ้ขปัญหาตอ้งไดข้อ้สรุปท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้
 ขั้นที่ 3: เสริมสร้างพลังบวก หลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปราย
เพื่อแกปั้ญหาแลว้ ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) เป็นผูเ้สริมสร้างพลงับวกเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมวง
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดความมัน่ใจในการน ากิจกรรมท่ีออกแบบและวางแผนไวไ้ปสู่การปฏิบติั 
ใหป้ระสบผลส าเร็จ และกล่าวขอบคุณซ่ึงกนัและกนั  
 หลงัเสร็จส้ินกระบวนการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด าเนินการ
สรุปผลศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จากการใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยน าไปก าหนดเป็นแนวทางการบริหาร
จดัการและน าไปสู่การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะในระยะต่อไป 
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 ระยะที่ 2 ศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะ 
สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 เป็นระยะการศึกษากระบวนการพฒันาการบริหารและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน
สุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยด าเนินการ 3 ขั้นตอนตามขั้นตอนของกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการระดบัโรงเรียน 2 สัปดาห์ต่อ  
1 คร้ัง (รวม 4 คร้ัง) และระดบัเครือข่าย ด าเนินการ 4 คร้ัง แบ่งเป็น 2 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง โดยรวม
กลุ่ม PLC ของกลุ่มผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสุขภาวะสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ทั้งในระดบัสถานศึกษา และระดับเครือข่าย เพื่อศึกษาการพฒันาการ
บริหารและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ในการจดั
เรียนรู้ของโรงเรียน และในภาพรวมระดบัเครือข่าย 
 
 ตารางท่ี 2  แสดงปฏิทินการรวมกลุ่มระดบัเครือข่าย โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

คร้ังท่ี วนัท่ี สถานท่ี จ านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน) 
1 29 สิงหาคม 2561 สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง 52 
2 11 กนัยายน 2561 สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง 50 
3 18 กนัยายน 2561 สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง 51 
4 29 กนัยายน 2561 โรงเรียนวดัโชคเกษม อ.สูงเม่น 50 
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ตารางท่ี 3  แสดงปฏิทินการรวมกลุ่มระดบัสถานศึกษา โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

ท่ี โรงเรียน อ าเภอ คร้ังท่ี วนัท่ี 
1 วดัโชคเกษม สูงเม่น 1 28 สิงหาคม 2561 

2 10 กนัยายน 2561 
3 17 กนัยายน 2561 
4 26 กนัยายน 2561 

2 บา้นเวยีงทอง สูงเม่น 1 25 สิงหาคม 2561 
2 7 กนัยายน 2561 
3 15 กนัยายน 2561 
4 21 กนัยายน 2561 

3 บา้นหว้ยกูด เด่นชยั 1 22 สิงหาคม 2561 
2 10 กนัยายน 2561 
3 14 กนัยายน 2561 
4 25 กนัยายน 2561 

4 บา้นหว้ยไร่ เด่นชยั 1 20 สิงหาคม 2561 
2 9 กนัยายน 2561 
3 12 กนัยายน 2561 
4 26 กนัยายน 2561 

5 บา้นบ่อ ลอง 1 21 สิงหาคม 2561 
2 9 กนัยายน 2561 
3 13 กนัยายน 2561 
4 24 กนัยายน 2561 

6 บา้นนาอุ่นน่อง ลอง 1 21 สิงหาคม 2561 
2 10 กนัยายน 2561 
3 13 กนัยายน 2561 
4 22 กนัยายน 2561 
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ตารางท่ี 3  แสดงปฏิทินการรวมกลุ่มระดบัสถานศึกษา โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ทางวชิาชีพ (PLC) (ต่อ) 
 

ท่ี โรงเรียน อ าเภอ คร้ังท่ี วนัท่ี 
7 บา้นศรีดอนไชย ลอง 1 27 สิงหาคม 2561 

2 9 กนัยายน 2561 
3 17 กนัยายน 2561 
4 26 กนัยายน 2561 

8 บา้นวงัเลียง ลอง 1 25 สิงหาคม 2561 
2 7 กนัยายน 2561 
3 15 กนัยายน 2561 
4 21 กนัยายน 2561 

9 บา้นน ้าริน ลอง 1 21 สิงหาคม 2561 
2 10 กนัยายน 2561 
3 15 กนัยายน 2561 
4 26 กนัยายน 2561 

10 บา้นแพะทุ่งเจริญ วงัช้ิน 1 28 สิงหาคม 2561 
2 10 กนัยายน 2561 
3 16 กนัยายน 2561 
4 23 กนัยายน 2561 

11 บา้นแม่แปง วงัช้ิน 1 22 สิงหาคม 2561 
2 10 กนัยายน 2561 
3 14 กนัยายน 2561 
4 25 กนัยายน 2561 

12 บา้นเปาปมดงยาง วงัช้ิน 1 19 สิงหาคม 2561 
2 10 กนัยายน 2561 
3 13 กนัยายน 2561 
4 23 กนัยายน 2561 
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             โดยด าเนินการ PLC ตามขั้นตอนของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา จงัหวดับุรีรัมย ์ดงัน้ี 
ขั้นตอนกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC การวจัิยระยะที ่2  

 ขั้นที่ 1: เตรียมสภาวะจิต ท าให้คนท่ีร่วมวงกลบัมารู้เน้ือรู้ตวั กลบัมาอยูก่บัตวัเอง มีสติรู้เท่า
ทนัความรู้สึกทางกาย รู้ทนัความคิด และรู้ทนัอารมณ์  เช่น การท าสมาธิ การท ากิจกรรมก ากบัสติ 
กิจกรรมพฒันาสมอง (Brain Gym) การท าจิตศึกษา การอ่านบทความสั้นๆ เพื่อการใคร่ครวญ ฯลฯ 
 ขั้นที ่2: แลกเปลีย่นเรียนรู้และอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหา เป็นการศึกษากระบวนการพฒันาการ
บริหารและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 ในภาพรวมของเครือข่าย มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
 ขั้นที ่2.1: แลกเปลีย่นเรียนรู้  (Share & Learn) ดว้ยวธีิสุนทรียสนทนา (Dialogue) โดยเร่ิม
จากแบ่งปันเร่ืองราวความส าเร็จ ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) จะด าเนินการสะทอ้นผลการ
ปฏิบติังานท่ีด าเนินการมาแลว้ระยะหน่ึงของสมาชิก เป็นการลงมือท าจริงจนเกิดปัญญาปฏิบติั  เช่น 
ท าอะไร ท าอยา่งไร (นวตักรรม) ท าไมจึงท าอยา่งนั้น ความส าเร็จเป็นอยา่งไรซ่ึงอาจมีช้ินงานภาระ
งานมาน าเสนอความงอกงามมาน าเสนอประกอบด้วย หลังจากนั้นก็ให้สมาชิกได้ สะท้อนคิด 
(Reflection) ว่าคิดอะไร รู้สึกอย่างไร ไดเ้รียนรู้อะไร จะน าไปใช้อย่างไร แล้วบนัทึกส่ิงเหล่าน้ี
บนัทึกในสมุดบนัทึก (Logbook)  
 ขั้นที ่2.2: การอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหา ดว้ยการอภิปรายเชิงสร้างสรรค ์(Creative Discussion) 
โดยอภิปรายถกกนัในประเด็นอย่างมีสติ อภิปรายกนัอย่างสร้างสรรค์ ฟังอย่างเท่าทนัความคิด  
เท่าทนัอารมณ์ ไม่ผลีผลามโตต้อบ จนสามารถระบุปัญหาเพื่อการน ามาอภิปรายตอ้งชดัเจน อาจเป็น
ประเด็นใดประเด็นหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 - การศึกษาเชิงระบบ (System study)  เป็นการปรับปรุงระบบงาน การวางแผนประจ าปี 
การออกแบบระบบกิจกรรม 
 - การศึกษารายกรณี (Case study) ปัญหาของเด็กบางคน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาความเป็นอยูข่องเด็ก ฯลฯ 
 - การศึกษาบทเรียน (Lesson study) น าเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเขา้ใจยาก น าปัญหาในการเรียนการ
สอน ในวชิาในหน่วย ในเน้ือหามาพูดคุยกนั ออกแบบการเรียนการสอนร่วมกนั ปรับปรุงร่วมกนั 
 ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา และออกแบบกิจกรรมการแกปั้ญหา โดยผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในโรงเรียนสุขภาวะสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ร่วมกนั
หาแนวทางในการแกปั้ญหาของโรงเรียน และรวมกลุ่มสรุปปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาใน
ภาพรวมของเครือข่าย เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันางานและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป ดงันั้น
หลงัระบุปัญหาไดใ้หอ้ภิปรายประเด็นการแกไ้ขปัญหา และแนวปฏิบติัในสถานศึกษาในช่วงถดัไป 



108 

 

โดยใชว้ิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายถกประเด็น และสรุปผลการแกไ้ขปัญหานั้นๆ ให้ชดัเจน 
อน่ึงการสรุปผลการแกไ้ขปัญหาตอ้งไดข้อ้สรุปท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้
 ขั้นที่ 3: เสริมสร้างพลังบวก หลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปราย
เพื่อแกปั้ญหาแลว้ ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) เป็นผูเ้สริมสร้างพลงับวกเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมวง
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดความมัน่ใจในการน ากิจกรรมท่ีออกแบบและวางแผนไวไ้ปสู่การปฏิบติัให้
ประสบผลส าเร็จ และกล่าวขอบคุณซ่ึงกนัและกนั  
 หลงัเสร็จส้ินกระบวนการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด าเนินการ
สรุปผลการศึกษากระบวนการพฒันาการบริหารและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จากการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ทุกคร้ัง โดยน าไปก าหนดเป็นรูปแบบการบริหารจดัการและน าไปสู่การบริหาร
จดัการโรงเรียนสุขภาวะในระยะต่อไป 
 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะที่ใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 เป็นระยะศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา  PBL และ 
PLC สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ใช้ระยะเวลาด าเนินการระดบัเครือข่าย 1 คร้ัง ในวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2561 ณ ห้องประชุมส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 อ  าเภอลอง จงัหวดัแพร่             
โดยด าเนินการ PLC ตามขั้นตอนของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา จงัหวดับุรีรัมย ์ดงัน้ี 

ขั้นตอนกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC การวจัิยระยะที ่3  
 ขั้นที่ 1:  เตรียมสภาวะจิต ท าให้คนท่ีร่วมวงกลบัมารู้เน้ือรู้ตวั กลบัมาอยูก่บัตวัเอง มีสติรู้เท่า
ทนัความรู้สึกทางกาย รู้ทนัความคิด และรู้ทนัอารมณ์  เช่น การท าสมาธิ การท ากิจกรรมก ากบัสติ 
กิจกรรมพฒันาสมอง (Brain Gym) การท าจิตศึกษา การอ่านบทความสั้นๆ เพื่อการใคร่ครวญ ฯลฯ 
 ขั้นที่ 2: แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหา เป็นการศึกษาผลการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในภาพรวมของ
เครือข่าย มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 2.1:  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Share & Learn) ดว้ยวิธีสุนทรียสนทนา (Dialogue) โดย
เร่ิมจากแบ่งปันเร่ืองราวความส าเร็จ ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) จะด าเนินการสะทอ้นผล
การปฏิบัติงานท่ีด าเนินการมาแล้วระยะหน่ึงของสมาชิก เป็นการลงมือท าจริงจนเกิดปัญญา
ปฏิบติั  เช่น ท าอะไร ท าอยา่งไร (นวตักรรม) ท าไมจึงท าอยา่งนั้น ความส าเร็จเป็นอยา่งไรซ่ึงอาจมี
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ช้ินงานภาระงานมาน าเสนอความงอกงามมาน าเสนอประกอบด้วย หลงัจากนั้นก็ให้สมาชิกได ้
สะทอ้นคิด (Reflection) วา่คิดอะไร รู้สึกอยา่งไร ไดเ้รียนรู้อะไร จะน าไปใชอ้ยา่งไร แลว้บนัทึกส่ิง
เหล่าน้ีบนัทึกในสมุดบนัทึก (Logbook)  
 ขั้นที ่2.2: การอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหา ดว้ยการอภิปรายเชิงสร้างสรรค ์(Creative Discussion) 
โดยอภิปรายถกกนัในประเด็นอย่างมีสติ อภิปรายกนัอย่างสร้างสรรค์ ฟังอย่างเท่าทนัความคิด  
เท่าทนัอารมณ์ ไม่ผลีผลามโตต้อบ จนสามารถระบุปัญหาเพื่อการน ามาอภิปรายตอ้งชดัเจน อาจเป็น
ประเด็นใดประเด็นหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 - การศึกษาเชิงระบบ (System study)  เป็นการปรับปรุงระบบงาน การวางแผนประจ าปี 
การออกแบบระบบกิจกรรม 
 - การศึกษารายกรณี (Case study) ปัญหาของเด็กบางคน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาความเป็นอยูข่องเด็ก ฯลฯ 
 - การศึกษาบทเรียน (Lesson study) น าเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเขา้ใจยาก น าปัญหาในการเรียนการ
สอน ในวชิาในหน่วย ในเน้ือหามาพูดคุยกนั ออกแบบการเรียนการสอนร่วมกนั ปรับปรุงร่วมกนั 
 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสุขภาวะสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 ร่วมกนัสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อพฒันาเป็นคู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
 ขั้นที่ 3: เสริมสร้างพลังบวก หลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปราย
เพื่อแกปั้ญหาแลว้ ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) เป็นผูเ้สริมสร้างพลงับวกเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมวง
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดความมัน่ใจในการน ากิจกรรมท่ีออกแบบและวางแผนไวไ้ปสู่การปฏิบติัให้
ประสบผลส าเร็จ และกล่าวขอบคุณซ่ึงกนัและกนั หลงัเสร็จส้ินกระบวนการ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด าเนินการสรุปผลการศึกษากระบวนการพฒันาการบริหารและ
การจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
จากการใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยน าไปก าหนดเป็นรูปแบบการ
บริหารจดัการและน าไปสู่การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป  
 หลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้
ด าเนินการกิจกรรมเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิต
ศึกษา PBL และ PLC สู่การเป็นโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21” ของ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมี ดร.อโณทยั ไทยวรรณศรี ผูอ้  านวยการส านักนวตักรรมการจดั
การศึกษา เป็นประธาน เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อ าเภอลอง 
จงัหวดัแพร่ ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนแสดงวธีิการด าเนินการวจิยั มีดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 21 ขั้นตอนแสดงวิธีการด าเนินการวจิยั 

ระยะที ่1  
ศึกษาสภาพปัญหา 
ความต้องการ และ
แนวทางการบริหารฯ 

เป้าหมายการวิจยั : 
การศึกษาสภาพปัญหา  
ความตอ้งการ และแนวทาง 
การบริหารโรงเรียนสุขภาวะ 
ท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC  
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผูบ้ริหารและครู 12 โรงเรียน 
- ผูบ้ริหารการศึกษา 
- ศึกษานิเทศก ์
 

กิจกรรมการวิจยั : 
1. ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยใชก้ระบวนการ PLC 
2. ใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ในการศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ และ
แนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะท่ีใชน้วตักรรม
จิตศึกษา  (3 ขั้นตอน) 
เคร่ืองมือการวิจยั :  
- แบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) เพือ่ศึกษา
สภาพปัจจุบนัก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
- แบบสอบถามความตอ้งการ 
 

ระยะที ่2 ศึกษาการ
พฒันาแนวทางการ
บริหารและการจดัการ
เรียนรู้ในรงเรียนฯ 
 
 

เป้าหมายการวิจยั : 
การพฒันาการบริหารและการ
จดัการเรียนรู้ในโรงเรียนสุข
ภาวะ โดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC) 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผูบ้ริหารและครู 12 โรงเรียน 
- ผูบ้ริหารการศึกษา 
- ศึกษานิเทศก ์

กิจกรรมการวิจยั : 
1.ใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ศึกษาในระยะท่ี 2 ในระดบัสถานศึกษา และ
ระดบัเครือข่าย มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่     
             1. เตรียมสภาวะจิต 
             2. แลกเปล่ียนและอภิปราย 
                 2.1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
                 2.2 อภิปรายเพ่ือแกปั้ญหา 
             3. เสริมสร้างพลงับวก 

เคร่ืองมือการวิจยั :  
- แบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษา
สภาพการด าเนินงานปัจจุบนั 
- แบบสอบถามการสนทนา (After Action Review) 
- แบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn) 

ระยะที ่3 ศึกษาผล
การบริหารจดัการฯ 
 

เป้าหมายการวิจยั : 
ศึกษาผลการบริหารและการ
จดัการเรียนรู้ในโรงเรียนสุข
ภาวะ โดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC) 

กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผูบ้ริหารและครู12 โรงเรียน 
- ผูบ้ริหารการศึกษา 
- ศึกษานิเทศก ์

กิจกรรมการวิจยั : 
1.แลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดงผลงานโรงเรียน 
สุขภาวะฯ  
2. การสรุปผลการด าเนินงาน โดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 3 ขั้นตอน  
เคร่ืองมือการวิจยั :  
- แบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อสรุปผล 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- คู่มือแนวทางฯ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. น าหนงัสือจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เพื่อขอความ
ร่วมมือจากโรงเรียนท่ีใชเ้ป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ติดต่อประสานงานและขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียนต่างๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย 
 3. จดัเตรียมสถานท่ี และประเด็นการสนทนา ตามเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
 4. ด าเนินการเก็บขอ้มูลตามประเด็นและเคร่ืองมือท่ีก าหนดไว ้
 5. บนัทึกเทป และถอดเทปจากการสนทนาแต่ละคร้ัง 
 6. ตรวจสอบขอ้มูล และน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ผล 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด และสุริทอง  ศรีสะอาด,  2552:125-126) 
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี   

   P    =   
100

N

f

 
 เม่ือ  p       แทน   ร้อยละ 
   f แทน    ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
   N       แทน    จ  านวนความถ่ีทั้งหมดค่าร้อยละ  

 
  2. ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) (ลว้น สายยศและ องัคณา สายยศ, 2542 : 104) โดยใชสู้ตร
การค านวณ ดงัน้ี    

X =   N

X
 

 เม่ือ      X  แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบสอบถาม 
   X แทน  ผลรวมของคะแนนแบบสอบถาม 
    N    แทน  จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
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3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  (ลว้น สายยศและ องัคณา สายยศ, 2542 : 
103) โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี   

   S.D.   =    

 
 1

22



 
NN

XXN

 
 

  เม่ือ   S.D.     แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   N         แทน  จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

    X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
 2x   แทน  ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนของผูต้อบแบบ 
                       สอบถาม 

 
 4. หาค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  (ลว้น สายยศและ องัคณา สายยศ, 2542 : 109) โดยใช้
สูตรการค านวณ ดงัน้ี   

 

   



















2

t

2

i

S

S
1 

1k

k  

 

 เม่ือ     แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
  k  แทน  จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือช้ีวดั 
  2

iS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
  2

tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

5. การหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index of Item–Objective Congruence : IOC) 
(ลว้น สายยศและ องัคณา สายยศ, 2542 : 105) โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

    N
RIOC 

  

  เม่ือ   IOC   คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบสอบถาม 
    R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
     N     คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

สูตร 
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    เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินในแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นแบบประเมิน/แบบสอบถาม
รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ไดก้ าหนดค่าคะแนนและการแปลความหมายไว ้ดงัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย   4.51 – 5.00 หมายถึง มีการด าเนินงานในระดบัมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย   3.51 – 4.50 หมายถึง มีการด าเนินงานในระดบัมาก 
    ค่าเฉล่ีย   2.51 – 3.50 หมายถึง มีการด าเนินงานในระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย   1.51 – 2.50 หมายถึง มีการด าเนินงานในระดบันอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.50 หมายถึง มีการด าเนินงานในระดบันอ้ยท่ีสุด 
     และการพิจารณาตามจ านวนร้อยละ ดงัน้ี 
         ร้อยละ 80.00 – 100.00    หมายถึง มีการด าเนินการในระดบัมากท่ีสุด 
         ร้อยละ 70.00 - 79.99       หมายถึง มีการด าเนินการในระดบัมาก 
         ร้อยละ 60.00 - 69.99       หมายถึง มีการด าเนินการในระดบัปานกลาง 
         ร้อยละ 50.00 - 59.99       หมายถึง มีการด าเนินการในระดบันอ้ย 
         ต  ่ากวา่ร้อยละ 50.00  หมายถึง มีการด าเนินการในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 6. การวิเคราะห์เน้ือหา (Contents Analysis) โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเสนอแนะ หรือค าตอบ 
หรือขอ้แสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด หรือแบบบนัทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปของขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 



114 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้ิจยั 
ไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการเสนอผลวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
N  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
X    แทน  ค่าเฉล่ีย 
S.D.  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 2. ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
 3. ผลการศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ แนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
ผูว้ิจยัและคณะ ไดด้ าเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ 

แนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
จากการประชุมระดบัเครือข่าย และผลการตอบแบบสอบถาม มีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการโรงเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ
โดยการเปลีย่นแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

ผูว้ิจยัและคณะ ได้ด าเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหาร
จัดการโรงเรียนก่อนเข้า ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ 
ดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
จากการประชุม และผลการตอบแบบสอบถาม มีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการ 

   สุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
   โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 

ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.1 ในช่วง Quarter  
ท่ีผา่นมามีกระบวนการ หรือ 
วธีิการจดัการหลกัสูตรท่ีใช้
นวตักรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC อยา่งไร 

1. ใชห้ลกัสูตรของสถานศึกษา 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

12 100.00 

2. ใชรู้ปแบบและวธีิการอ่ืนๆ  
จากโรงเรียนตน้แบบระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา (Node) 

0 0.00 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน
ล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
   สุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
   โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 

ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.2 ในช่วง Quarter  
ท่ีผา่นมามีกระบวนการ หรือ 
วธีิการ ปรับตารางเรียนมุ่ง 
การเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการ 
โดยใชน้วตักรรม PBLและ 
จิตศึกษา อยา่งไร 

1. จดัโครงสร้างเวลาเรียนตาม
หลกัสูตรของสถานศึกษาอิงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ.2551 

12 100.00 

2. ใชรู้ปแบบและวธีิการอ่ืนๆ จาก
โรงเรียนตน้แบบระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา (Node) 

0 0.00 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน
ล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

         1.1.3 ในช่วง Quarter ท่ี
ผา่นมามีกระบวนการ หรือ 
วธีิการ การร่วมกนัก าหนด
แนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่ง
ให ้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และ
ผูเ้รียนมีสุขภาวะ อยา่งไร 

1. จดักิจกรรมและแนวทางการปฏิบติั
ตามหลกัสูตรของสถานศึกษาอิง
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

12 100.00 

2. ใชรู้ปแบบและวธีิการอ่ืนๆ จาก
โรงเรียนตน้แบบระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา (Node) 

0 0.00 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน
ล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
   สุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
   โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 

ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.4 ในช่วง Quarter  
ท่ีผา่นมามีกระบวนการ หรือ
วธีิการ ท า PLC กบักลุ่มครู  
ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue 
หรือ Creative Discussion  
ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก  
เพื่อการพฒันางาน ติดตามงาน
และประเมินแผน อยา่งไร 

1. จดัการประชุมประจ าเดือนส าหรับ
บุคลากรทุกเดือน หรือประชุมฝ่าย
บริหาร เพื่อพฒันางาน ติดตามงาน  

12 100.00 

2. จดัการประชุมกลุ่มครูเพื่อ
พฒันาการสอน หรือติดตามเป็น
ระยะๆ 
 

0 0.00 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน
ล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
         1.2.1 ในช่วง Quarter  
ท่ีผา่นมามีกระบวนการ หรือ
วธีิการ ท าใหโ้รงเรียนมีความ
ปลอดภยัทางกาย เช่น สะอาด 
ร่มร่ืน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใชไ้ด้
จริง ปลอดภยัจากดา้น
โภชนาการ น ้าตาล และขนม
ขบเค้ียว อยา่งไร 

1. มีสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ี
ปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน และจดัใหมี้
อาหารท่ีถูกสุขอนามยั สะอาด และมี
การควบคุมการจ าหน่ายขนมขบเค้ียว 

12 100.00 

2. มีสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ี
ปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน และมีการ
จ าหน่ายขนมขบเค้ียว 

0 0.00 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน
ล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
   สุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  

       โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
         1.2.2 ในช่วง Quarter  
ท่ีผา่นมามี กระบวนการหรือวธีิการ
ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีความปลอดภยั
ต่อจิตใจและจิตวญิญาณของครูใน
โรงเรียนอยา่งไร 

1. มีการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ
ครูผูส้อนอยา่งต่อเน่ืองในวธีิการต่างๆ 
และการรักษาผลประโยชน์ของครู 
เพื่อใหค้รูมีแรงจูงใจในการด าเนินงาน 
ส่งเสริมสนบัสนุนใหไ้ดรั้บการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองตามวชิาชีพ 

12 100.00 

2. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 

1 8.33 

    1.3 ดา้นครู 
         1.3.1 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมา
มีกระบวนการ หรือ วธีิการเปล่ียน
ครูผูส้อนเป็นครูโคช้ เป็นนกัสร้าง
แรงบนัดาลใจ ตั้งค  าถามประเมินและ
สะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพ
แนวราบกบัผูเ้รียน อยา่งไร 

1. มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามบริบทและวธีิการ
ของครู หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมฯ 

8 66.67 

2. มีการปรับวธีิการสอนในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4 33.33 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

    1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
         1.4.1 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมา
มีกระบวนการ หรือ วธีิการให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้และเขา้ใจ
แนวทางจดัการศึกษาเพื่อความมีสุข
ภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ อยา่งไร 

1. ด าเนินการใหผู้ป้กครองและชุมชน รู้
และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษาและ
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ หรือจดั
บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ ตามบริบทของ
สถานศึกษา 

12 100.00 

2. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีให้ผูป้กครอง
และชุมชน รู้เขา้ใจ และมีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนรู้ 

10 83.33 



119 

 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
   สุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
   โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 

ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 
1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
         1.4.1 ในช่วง Quarter ท่ี
ผา่นมามีกระบวนการ หรือ 
วธีิการใหผู้ป้กครองและชุมชน 
รู้และเขา้ใจแนวทางจดั
การศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ 
และส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ อยา่งไร 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
        2.1.1 ในช่วง Quarter  
ท่ีผา่นมามีกระบวนการ หรือ
วธีิการ น านวตักรรมจิตศึกษา
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของ
ผูเ้รียน อยา่งไร 

1. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
เกิดการพฒันาปัญญาภายใน เช่น วถีิ
พุทธ วนัส าคญัทางศาสนา ฯลฯ 

12 100.00 

2. ไม่มีการน านวตักรรมอ่ืนใดท่ี
นอกเหนือจากโครงการ/กิจกรรมใน
ขอ้แรก มาใชใ้นการพฒันาปัญญา
ภายใน 

2 16.67 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

        2.1.2 ในช่วง Quarter  
ท่ีผา่นมามีกระบวนการ หรือ 
วธีิการ น านวตักรรมจิตศึกษา
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของ
ผูเ้รียน เกิดปรากฎการณ์
อยา่งไร 

1. ผูเ้รียนผา่นวตัถุประสงคข์อง
โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
การพฒันาปัญญาภายใน เช่น วถีิพุทธ 
วนัส าคญัทางศาสนา ฯลฯ 

12 100.00 

2. ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมต่างๆภายใน
โรงเรียน เพื่อส่งเสริมปัญญาภายใน
ดว้ยตนเอง 

0 0.00 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
   สุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
   โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 

ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 
2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.2 การพฒันาปัญญา
ภายนอก 
        2.2.1 ในช่วง Quarter  
ท่ีผา่นมามีกระบวนการ หรือ
วธีิการ น านวตักรรม PBL  
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียน อยา่งไร 

1. มีการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
ของสถานศึกษาอิงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ.2551 

12 100.00 

2. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
เกิดการพฒันาปัญญาภายนอก เช่น 
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ ฯลฯ 

12 100.00 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

        2.1.2 ในช่วง Quarter  
ท่ีผา่นมามีกระบวนการ หรือ
วธีิการ น านวตักรรม PBL  
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียน เกิดปรากฎการณ์
อยา่งไร 

1. ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
ของสถานศึกษาอิงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 

12 100.00 

2. ผูเ้รียนผา่นวตัถุประสงคต์าม
โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
การพฒันาปัญญาภายนอก เช่น 
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ ฯลฯ 

0 0.00 

 
 จากตารางท่ี 4  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการ
สุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLCโดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย มีผล
การศึกษาแยกตามประเด็น ดงัน้ี 
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1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
        1.1 การน าองคก์ร 
                  1.1.1 กระบวนการหรือวิธีการจดัการหลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
อย่างไร จากการสังเคราะห์ผลการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบว่า 
ประเด็นท่ีโรงเรียนมีการด าเนินการมากท่ีสุด ได้แก่ ประเด็นท่ี 1 ใช้หลกัสูตรของสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น  
12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนประเด็นท่ี 2 ใชรู้ปแบบและวิธีการอ่ืนๆ จากโรงเรียนตน้แบบ
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา (Node) และประเด็นท่ี 3 ใช้รูปแบบและวิธีการจากโรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันา ไม่มีโรงเรียนใดมีผลด าเนินการตามประเด็น 
          1.1.2 กระบวนการหรือวิธีการปรับตารางเรียนมุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการ โดยใช้
นวตักรรม PBLและจิตศึกษาอย่างไร จากการสังเคราะห์ผลการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (PLC) พบวา่ ประเด็นท่ีโรงเรียนมีการด าเนินการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 จดัโครงสร้าง
เวลาเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  
มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนประเด็นท่ี 2  
ใช้รูปแบบและวิธีการอ่ืนๆ จากโรงเรียนตน้แบบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา (Node) และประเด็นท่ี 3  
ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา ไม่มีโรงเรียนใดมีผลด าเนินการตามประเด็น 
          1.1.3 ในช่วง Quarter ท่ีผ่านมามีกระบวนการหรือวิธีการ การร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั 
และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้ เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะอย่างไร จากการสังเคราะห์ผลการใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบว่า ประเด็นท่ีโรงเรียนมีการด าเนินการมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 จดักิจกรรมและแนวทางการปฏิบติัตามหลกัสูตรของสถานศึกษาอิงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ส่วนประเด็นท่ี 2 ใช้รูปแบบและวิธีการอ่ืนๆ จากโรงเรียนตน้แบบระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา (Node) และประเด็นท่ี 3 ใชรู้ปแบบและวิธีการจากโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา ไม่มีโรงเรียน
ใดมีผลด าเนินการตามประเด็น 

        1.1.4 ในช่วง Quarter ท่ีผ่านมามีกระบวนการหรือวิธีการ ท า PLC กบักลุ่มครูท่ีเป็น
กระบวนการ Dialogue หรือ Creative Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน 
ติดตามงานและประเมินแผนอย่างไร จากการสังเคราะห์ผลการใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) พบว่า ประเด็นท่ีโรงเรียนมีการด าเนินการมากท่ีสุด ได้แก่ ประเด็นท่ี 1 จัดการ
ประชุมประจ าเดือนส าหรับบุคลากรทุกเดือน หรือประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อพฒันางาน ติดตามงาน  
มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาไดแ้ก่ ประเด็น
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ท่ี 2 จดัการประชุมกลุ่มครูเพื่อพฒันาการสอน หรือติดตามเป็นระยะๆ มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตาม
ประเด็น 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนประเด็นท่ี 3 ใชรู้ปแบบและวิธีการจากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา ไม่มีโรงเรียนใดมีผลด าเนินการตามประเด็น 

  1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
                  1.2.1 ในช่วง Quarter ท่ีผ่านมามีกระบวนการหรือวิธีการ ท าให้โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ น ้ าตาล 
และขนมขบเค้ียว อยา่งไร จากการสังเคราะห์ผลการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) พบวา่ ประเด็นท่ีโรงเรียนมีการด าเนินการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 มีสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนท่ีปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน และจดัใหมี้อาหารท่ีถูกสุขอนามยั สะอาด และมีการควบคุมการ
จ าหน่ายขนมขบเค้ียว มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
รองลงมา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 2 มีสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ีปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน และมีการ
จ าหน่ายขนมขบเค้ียว มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ส่วนประเด็นท่ี 3 ใช้รูปแบบและวิธีการจากโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา  ไม่มีโรงเรียนใดมีผล
ด าเนินการตามประเด็น 
        1.2.2 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการ ท าให้โรงเรียนมีความปลอดภยั
ต่อจิตใจและจิตวิญญาณ เช่น ใช้จิตวิทยาเชิงบวก มีพื้นท่ีสงบ สร้างแรงบนัดาลใจในการท างานหรือ
เรียนรู้ร่วมกนั ปราศจากการครอบง า ไม่วางเง่ือนไข ไม่เปรียบเทียบให้เกิดความอิจฉาริษยา ไม่ล่อหลอก
ดว้ยความอยาก หรือไม่บงัคบัดว้ยความกลวัอย่างไร จากการสังเคราะห์ผลการใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) พบวา่ ประเด็นท่ีโรงเรียนมีการด าเนินการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 
มีการด าเนินการให้โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและจิตวิญญาณ โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก ท างาน
หรือเรียนรู้ร่วมกนั มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา 
ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 2 มีแผนการด าเนินงานหรือมีแผนส่งเสริมให้โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและ 
จิตวิญญาณ มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนประเด็นท่ี 3 
ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา ไม่มีโรงเรียนใดมีผลด าเนินการตามประเด็น 
      1.3 ดา้นครู 
                    1.3.1 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการ เปล่ียนครูผูส้อนเป็นครูโคช้ 
เป็นนกัสร้างแรงบนัดาลใจ ตั้งค  าถามประเมินและสะทอ้นเก่ง สร้างสัมพนัธภาพแนวราบกบัผูเ้รียน 
อยา่งไร จากการสังเคราะห์ผลการใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบว่า 
ประเด็นท่ีโรงเรียนมีการด าเนินการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามบริบทและวิธีการของครู หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการศึกษาทางไกล
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ผา่นดาวเทียมฯ (NEW DLTV) มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 รองลงมา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 2 มีการปรับวิธีการสอนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนประเด็น 
ท่ี 3 ใช้รูปแบบและวิธีการจากโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา  ไม่มีโรงเรียนใดมีผลด าเนินการตาม
ประเด็น 
       1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
                  1.4.1 ในช่วง Quarter ท่ีผ่านมามีกระบวนการหรือวิธีการให้ผูป้กครองและชุมชน  
รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ เช่น จดัสรร
ทรัพยากร ผูป้กครองอาสา หรือจดับรรยากาศแหล่งเรียนรู้อย่างไร จากการสังเคราะห์ผลการใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบวา่ ประเด็นท่ี 1 โรงเรียนมีการด าเนินการ
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 ด าเนินการให้ผูป้กครองและชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษา
และส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ หรือจดับรรยากาศแหล่งเรียนรู้ ตามบริบทของสถานศึกษา  
มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ได้แก่ 
ประเด็นท่ี 2 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีให้ผูป้กครองและชุมชน รู้เขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส่วนประเด็นท่ี 3 
ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา ไม่มีโรงเรียนใดมีผลด าเนินการตามประเด็น 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
         2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
                   2.1.1 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวธีิการ น านวตักรรมจิตศึกษามาใช้
พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน อย่างไรอยา่งไร จากการสังเคราะห์ผลการใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบว่า ประเด็นท่ี 1 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิด 
การพฒันาปัญญาภายใน เช่น วิถีพุทธ วนัส าคญัทางศาสนา ฯลฯ มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตาม
ประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 2 ไม่มีการน านวตักรรมอ่ืน
ใดท่ีนอกเหนือจากโครงการ/กิจกรรมในขอ้แรก มาใชใ้นการพฒันาปัญญาภายใน มีโรงเรียนท่ีมีผล
ด าเนินการตามประเด็น 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนประเด็นท่ี 3 ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา ไม่มีโรงเรียนใดมีผลด าเนินการตามประเด็น 
                  2.1.2 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการ น านวตักรรมจิตศึกษามาใช้
พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน เกิดปรากฎการณ์อยา่งไร จากการสังเคราะห์ผลการใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบวา่ ประเด็นท่ี 1 ผูเ้รียนผา่นวตัถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปัญญาภายใน เช่น วิถีพุทธ วนัส าคัญทางศาสนา ฯลฯ  
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มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนประเด็นท่ี 2 
ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมปัญญาภายในดว้ยตนเอง ไม่มีโรงเรียนใดมีผล
ด าเนินการตามประเด็น 

  2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
        2.2.1 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการ น านวตักรรม PBL มาใช้

พฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียนอยา่งไร จากการสังเคราะห์ผลการใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบวา่ ประเด็นท่ี 1 มีการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษาอิง
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และประเด็นท่ี 2 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้เกิดการพฒันาปัญญาภายนอก เช่น ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ ฯลฯ มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตาม
ประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนประเด็นท่ี 3 ใช้รูปแบบและวิธีการจากโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา ไม่มีโรงเรียนใดมีผลด าเนินการตามประเด็น 

        2.1.2 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการ น านวตักรรม PBL มาใช้
พฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียน เกิดปรากฎการณ์อย่างไร จากการสังเคราะห์ผลการใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบวา่ ประเด็นท่ี 1 ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรของสถานศึกษาอิงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีโรงเรียนท่ีมีผล
ด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนประเด็นท่ี 2 ผูเ้รียนผ่าน
วตัถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาปัญญาภายนอก เช่น ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ ฯลฯ ไม่มีโรงเรียนใดมีผลด าเนินการตามประเด็น 

 
1.2 ผลการศึกษาความต้องการการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ (PLC) 

ผูว้จิยัและคณะ ไดด้ าเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการศึกษาความตอ้งการการบริหาร
จดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จากการประชุม และผลการตอบ
แบบสอบถาม มีผลการศึกษา ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5  แสดงผลการสอบถามความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
    โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
    โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)    
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัความตอ้งการ (N=50) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.1 กระบวนการหรือวิธีการจดัการ
หลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
         1) การพฒันาและการบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 

25 
(50.00) 

 
 
 
 

12 
(24.00) 

 
 
 
 

13 
(26.00) 

 
 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 
 

0 
(0.00) 

         2) การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา 11 
(22.00) 

22 
(44.00) 

15 
(30.00) 

2 
(4.00) 

0 
(0.00) 

         3) การนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตร 9 
(18.00) 

18 
(36.00) 

20 
(40.00) 

3 
(6.00) 

0 
(0.00) 

         1.1.2 กระบวนการหรือวธีิการ ปรับตาราง
เรียนมุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการโดยใช้
นวตักรรม  PBLและจิตศึกษา 
          1) การปรับตารางวถีิให้สอดคลอ้งกบับริบท
ของสถานศึกษา 

 
 
 

17 
(34.00) 

 
 
 

25 
(50.00) 

 
 
 

8 
(16.00) 

 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 

0 
(0.00) 

          2) การปรับตารางวถีิแบบบูรณาการ โดยใช้
นวตักรรม  PBLและจิตศึกษา 

31 
(62.00) 

19 
(38.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

         1.1.3 กระบวนการหรือวธีิการ การ
ร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้
เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
         1) การพฒันากระบวนการหรือแนว
ปฏิบติัส าหรับโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 
 
 

5 
(10.00) 

 
 
 

12 
(24.00) 

 
 
 

29 
(58.00) 

 
 
 

4 
(8.00) 

 
 
 

0 
(0.00) 
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ตารางท่ี 5  แสดงผลการสอบถามความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
    โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
    โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)   (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัความตอ้งการ (N=50) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ (ต่อ) 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.3 กระบวนการหรือวธีิการ การ
ร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้
เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
         2) การนิเทศ ติดตามการด าเนินการตาม
แนวปฏิบติัท่ีโรงเรียนก าหนด โดยผูมี้ส่วนร่วม 

 
 
 
 
 

5 
(10.00) 

 
 
 
 
 

12 
(24.00) 

 
 
 
 
 

31 
(62.00) 

 
 
 
 
 

2 
(4.00) 

 
 
 
 
 

0 
(0.00) 

         1.1.4 กระบวนการหรือวธีิการ ท า PLC กบั
กลุ่มครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ 
Creative  Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก 
เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 
         1) การพฒันาผูบ้ริหารและครูในการใช้
กระบวนการ PLC ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue 
หรือ Creative  Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและ
ประเมินแผน 

 
 
 
 

35 
(70.00) 

 
 
 
 

15 
(30.00) 

 
 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 
 

0 
(0.00) 

         2) ขั้นตอนปฏิบติัการใชก้ระบวนการ PLC 
ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative  
Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการ
พฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 

31 
(62.00) 

19 
(38.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

         3) การบนัทึกการใชก้ระบวนการ PLC 
เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมิน
แผน 

28 
(56.00) 

22 
(44.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 
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ตารางท่ี 5  แสดงผลการสอบถามความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
    โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
    โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)   (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัความตอ้งการ (N=50) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ (ต่อ) 
   1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
         1.2.1 กระบวนการหรือวธีิการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัทางกาย และความ
ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ น ้าตาล และขนม
ขบเค้ียวของผูเ้รียน 
         1) การก าหนดแนวทางการส่งเสริมความ
ปลอดภยัทางกายในโรงเรียน 

 
 
 
 
 

5 
(10.00) 

 
 
 
 
 

12 
(24.00) 

 
 
 
 
 

31 
(62.00) 

 
 
 
 
 

2 
(4.00) 

 
 
 
 
 

0 
(0.00) 

       2) การก าหนดแนวทางการส่งเสริมความ
ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ น ้าตาล และขนม
ขบเค้ียวในโรงเรียน 

10 
(20.00) 

15 
(30.00) 

20 
(40.00) 

5 
(10.00) 

0 
(0.00) 

       1.2.2 กระบวนการหรือวิธีการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและจิต
วญิญาณของครูในโรงเรียน 
       1) การก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและจิต
วญิญาณ 

 
 
 

10 
(20.00) 

 
 
 

11 
(22.00) 

 
 
 

25 
(50.00) 

 
 
 

4 
(8.00) 

 
 
 

0 
(0.00) 

       2) การพฒันาครูใหมี้จิตใจท่ีดีต่อการสอน
และส่งเสริมจิตวิญญาณของครู 

25 
(50.00) 

23 
(46.00) 

2 
(4.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 
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ตารางท่ี 5  แสดงผลการสอบถามความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
    โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
    โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัความตอ้งการ (N=50) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ (ต่อ) 
    1.3 ดา้นครู 
         1.3.1 กระบวนการหรือวธีิการ เปล่ียน
ครูผูส้อนเป็นครูโคช้ นกัสร้างแรงบนัดาลใจ 
การตั้งค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน 
         1) การพฒันาครูให้เป็นครูโคช้ และการ
สอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามและการ
สะทอ้นผล 

 
 
 
 
 
 

42 
(84.00) 

 
 
 
 
 
 

8 
(16.00) 

 
 
 
 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 
 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 
 
 
 

0 
(0.00) 

        2) การพฒันาการสร้างความสัมพนัธภาพ 
ท่ีดีต่อผูเ้รียน 

4 
(8.00) 

14 
(28.00) 

22 
(44.00) 

10 
(20.00) 

0 
(0.00) 

    1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
         1.4.1 กระบวนการหรือวธีิการให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดั
การศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วม 
ในการจดัการเรียนรู้  
         1) การก าหนดแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา 
เพื่อความมีสุขภาวะ 

 
 
 
 
 

7 
(14.00) 

 
 
 
 
 

16 
(32.00) 

 
 
 
 
 

25 
(50.00) 

 
 
 
 
 

2 
(4.00) 

 
 
 
 
 

0 
(0.00) 

        2) การส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีความรู้ ความ
เขา้ใจแนวทางจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ 

24 
(48.00) 

20 
(40.00) 

6 
(12.00) 

10 
(20.00) 

0 
(0.00) 

 
 



129 

 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการสอบถามความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
    โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
    โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัความตอ้งการ (N=50) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
         2.1.1 กระบวนการหรือวธีิการ น า
นวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายใน
ของผูเ้รียน 
         1) การพฒันาครูผูน้ ากิจกรรมจิตศึกษาเพื่อ
การพฒันาปัญญาภายใน 

 
 
 
 
 

45 
(90.00) 

 
 
 
 
 

5 
(10.00) 

 
 
 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 
 
 

0 
(0.00) 

        2) การจดัท าแผนการจดักิจกรรมจิตศึกษา
เพื่อการพฒันาปัญญาภายใน 

46 
(92.00) 

4 
(8.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

    2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
        2.2.1 กระบวนการหรือวธีิการ น า
นวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียน 
         1) การพฒันาครูผูส้อนตามแนวทางการ
จดัการเรียนรู้แบบ PBL เพื่อการพฒันาปัญญา
ภายนอก 

 
 
 
 

48 
(96.00) 

 
 
 
 

2 
(4.00) 

 
 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 
 

0 
(0.00) 

 
 
 
 

0 
(0.00) 

        2) การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 
PBL เพื่อการพฒันาปัญญาภายนอก 

45 
(90.00) 

5 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 46.18 29.27 22.45 4.00 0.00 
 
 จากตารางท่ี 5 ผลการสอบถามความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยการ
เปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใช้กระบวนการชุมชน 
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แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ ภาพรวมของความตอ้งการการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.18 เม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบ พบวา่ 
  องค์ประกอบท่ี 1 ดา้นองค์กรมีสุขภาวะ พบดา้นท่ีมีความตอ้งการการบริหารจดัการมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ขอ้ 1.3 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ยอ่ยท่ี 1.3.1 กระบวนการหรือวธีิการ เปล่ียนครูผูส้อนเป็นครูโคช้  
นกัสร้างแรงบนัดาลใจ การตั้งค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน ประเด็นท่ี 
1 การพฒันาครูให้เป็นครูโคช้ และการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถามและการสะทอ้นผล มีความ
ตอ้งการบริหารจดัการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมา ได้แก่  ขอ้ 1.1 การน า
องคก์ร ขอ้ยอ่ยท่ี 1.1.4 กระบวนการหรือวิธีการ ท า PLC กบักลุ่มครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ 
Creative  Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 
ประเด็นท่ี 1 การพฒันาผูบ้ริหารและครูในการใชก้ระบวนการ PLC ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue 
หรือ Creative  Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมิน
แผน มีความต้องการบริหารจดัการอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และข้อ 1.1 การน า
องค์กร ขอ้ย่อยท่ี 1.1.2 กระบวนการหรือวิธีการ ปรับตารางเรียนมุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการโดยใช้
นวตักรรม  PBLและจิตศึกษา ประเด็นท่ี 2 การปรับตารางวิถีแบบบูรณาการ โดยใช้นวตักรรม  PBL
และจิตศึกษา และขอ้ 1.3 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ยอ่ยท่ี 1.3.1 กระบวนการหรือวิธีการ เปล่ียนครูผูส้อนเป็น
ครูโคช้ นกัสร้างแรงบนัดาลใจ การตั้งค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน 
ประเด็นท่ี 2 ขั้นตอนปฏิบติัการใช้กระบวนการ PLC ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative  
Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน มีความตอ้งการ
บริหารจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.00 ตามล าดบั 
 องค์ประกอบท่ี 2 ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ พบดา้นท่ีมีความตอ้งการการบริหารจดัการมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่  ขอ้ 2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก ขอ้ย่อยท่ี 2.2.1 กระบวนการหรือวิธีการ น านวตักรรม 
PBL มาใช้พฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียน ประเด็นท่ี 1 การพฒันาครูผูส้อนตามแนวทาง 
การจดัการเรียนรู้แบบ PBL เพื่อการพฒันาปัญญาภายนอก มีความตอ้งการบริหารจดัการอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา ได้แก่ ขอ้ 2.1 การพฒันาปัญญาภายใน ขอ้ย่อยท่ี 2.1.1. 
กระบวนการหรือวิธีการ น านวตักรรมจิตศึกษามาใช้พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน ประเด็นท่ี 2 
การจดัท าแผนการจดักิจกรรมจิตศึกษาเพื่อการพฒันาปัญญาภายใน มีความตอ้งการบริหารจดัการ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 และข้อ 2.1 การพฒันาปัญญาภายใน ข้อย่อยท่ี 2.1.1. 
กระบวนการหรือวิธีการ น านวตักรรมจิตศึกษามาใช้พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน ประเด็นท่ี 1 
การพฒันาครูผูน้ ากิจกรรมจิตศึกษาเพื่อการพฒันาปัญญาภายใน และข้อ 2.2 การพฒันาปัญญา
ภายนอก ขอ้ยอ่ยท่ี 2.2.1 กระบวนการหรือวิธีการ น านวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
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ของผูเ้รียน ประเด็นท่ี 2 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบ PBL เพื่อการพฒันาปัญญาภายนอก  
มีความตอ้งการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 ตามล าดบั 
 
 2. ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

ผูว้ิจยัและคณะ ได้ด าเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมายในระดับเครือข่าย เพื่อการศึกษาผล 
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วย
นวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จาก
การประชุม และผลการตอบแบบสอบถาม มีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 เป็นการสังเคราะห์ผลการประชุมโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพื่อพฒันาแนวทางพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียน
เชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยด าเนินการ 4 คร้ัง แบ่งเป็น 2 สัปดาห์ต่อ 1 
คร้ัง ไดแ้ก่ 
 - คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561  ณ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
อ.ลอง จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 52 คน 

- คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 11 กนัยายน 2561  ณ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
อ.ลอง จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน 

- คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 18 กนัยายน 2561  ณ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
อ.ลอง จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 51 คน 

- คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 29 กนัยายน 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวดัโชคเกษม อ.สูงเม่น จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน 
 ซ่ึงมีผลการศึกษาตามองคป์ระกอบของโรงเรียนสุขภาวะ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 

ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.1 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการ หรือ 
วิธีการจดัการหลกัสูตร
ท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC อยา่งไร 

1) ใชห้ลกัสูตรของ
สถานศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 

12 100.00 1) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานระดบั
สถานศึกษาดา้น
หลกัสูตรท่ีใชจิ้ตศึกษา 
PBL และ PLC 

12 100.00 1) ด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการระดบั
สถานศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนงาน
ของโรงเรียน 

12 100.00 1) ด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการระดบั
สถานศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนงาน
ของโรงเรียน 

12 100.00 

2) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนตน้แบบ
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
(Node) 

0 0.00 2) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนตน้แบบ
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Node) 

11 91.67 2) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนตน้แบบ
ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา(Node) 

12 100.00 2) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียน
ตน้แบบระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาNode) 

12 100.00 

3) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 3 25.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 5 41.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 4 33.33 
5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

9 75.00 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

4 33.33 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 

5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 9 75.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 4 33.33 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
    

ข้อค าถาม 

ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.2 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการ หรือ
วิธีการ ปรับตาราง
เรียนมุ่งการเรียนรู้ท่ี
เป็นบูรณาการโดย 
PBLและจิตศึกษา 
อยา่งไร 

1) จดัโครงสร้างเวลา
เรียนตามหลกัสูตรของ
สถานศึกษาอิง
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 

12 100.00 1) จดัโครงสร้างเวลาเรียน
ในกลุ่มสาระหลกัตาม
หลกัสูตร สถานศึกษา 
หรือตามตารางการศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทียมฯ 

12 100.00 1) ด าเนินการตาม
โครงสร้างเวลาเรียนใน
กลุ่มสาระหลกัตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 
หรือตามตาราง DLTV 

12 100.00 1) ด าเนินการตาม
โครงสร้างเวลาเรียนใน
กลุ่มสาระหลกัตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 
หรือตามตาราง DLTV 

12 100.00 

2) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียน
ตน้แบบระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (Node) 

10 83.33 2) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนตน้แบบ
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Node) 

11 91.67 2) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนตน้แบบ
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Node) 

12 100.00 - ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนตน้แบบ
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Node) 

12 100.00 

3)ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 2 16.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 10 83.33 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 0 0.00 
5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

10 83.33 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 

5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 10 83.33 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
    

ข้อค าถาม 

ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.3 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการ หรือ 
วิธีการ การร่วมกนั
ก าหนดแนวปฏิบติั 
และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให ้
เป็นโรงเรียนสุข
ภาวะ และผูเ้รียนมี
สุขภาวะ อยา่งไร 

1) จดักิจกรรมและ
ปฏิบติัตามหลกัสูตรของ
สถานศึกษาอิงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
พ.ศ.2551 

12 100.00 1) จดักิจกรรมและปฏิบติั
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
และก าหนดวิถีใหม่ตาม
วิถีตวัอยา่ง และบริบท
ของสถานศึกษา 

12 100.00 1) ด าเนินกิจกรรมและ
ปฏิบติัตามหลกัสูตร
สถานศึกษา และก าหนด
วิถีใหมต่ามวิถีตวัอยา่ง 
และบริบทของ
สถานศึกษา 

12 100.00 1) ด าเนินกิจกรรมและ
ปฏิบติัตามหลกัสูตร
สถานศึกษา และก าหนด
วิถีใหมต่ามวิถีตวัอยา่ง 
และบริบทของ
สถานศึกษา 

12 100.00 

2) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียน
ตน้แบบระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (Node) 

0 0.00 2) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนตน้แบบ
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Node) 

11 91.67 2) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนตน้แบบ
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Node) 

11 91.67 - ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนตน้แบบ
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
(Node) 

11 91.67 

3)ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

1 8.33 

4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 2 16.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 3 25.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 5 41.67 
5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

10 83.33 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

7 58.33 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

2 16.67 

5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 10 83.33 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 7 58.33 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 2 16.67 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
    

ข้อค าถาม 

ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.4 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการหรือ
วิธีการ ท  า PLC กบั
กลุ่มครู ท่ีเป็น
กระบวนการ 
Dialogue หรือ 
Creative Discussion 
ทั้งกลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มเล็ก เพ่ือการ
พฒันางาน ติดตาม
งานและประเมิน
แผน อยา่งไร 

1) จดัการประชุม
ประจ าเดือนส าหรับ
บุคลากรทุกเดือน หรือ
ประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อ
พฒันาและติดตามงาน 

12 100.00 1) จดัการประชุม PLC  
ท่ีเป็นกระบวนการ 
Dialogue หรือ Creative 
Discussion เป็นกลุ่ม 
 เพ่ือการพฒันา ติดตาม
และประเมินแผน 

12 100.00 1) จดัการประชุม PLC  
ท่ีเป็นกระบวนการ 
Dialogue หรือ Creative 
Discussion เป็นกลุ่ม เพ่ือ
การพฒันา ติดตามและ
ประเมินแผน 

12 100.00 1) จดัการประชุม PLC  
ท่ีเป็นกระบวนการ 
Dialogue หรือ Creative 
Discussion เป็นกลุ่ม เพ่ือ
การพฒันา ติดตามและ
ประเมินแผน 

12 100.00 

2) จดัการประชุมกลุ่ม
ครูเพื่อพฒันา 
การสอน หรือติดตาม
เป็นระยะๆ 

2 16.67 2) จดัการประชุม PLC 
ตามบริบท เพื่อการ
พฒันางาน ติดตามงาน
และประเมินแผน 

11 91.67 2) จดัการประชุม PLC 
ตามบริบท เพ่ือการพฒันา
งาน ติดตามงานและ
ประเมินแผน 

12 100.00 2) จดัการประชุม PLC 
ตามบริบท เพ่ือการ
พฒันางาน ติดตามงาน
และประเมินแผน 

12 100.00 

3)ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

12 100.00 3) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

12 100.00 

5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

10 76.92 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 3 25.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 3 25.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 3 25.00 
5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

7 58.33 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

4 33.33 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

1 8.33 

6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 10 76.92 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 7 58.33 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 4 33.33 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 1 8.33 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
    

ข้อค าถาม 
ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
         1.2.1 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการหรือ
วิธีการ ท  าให้
โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัทางกาย  
เช่น สะอาด ร่มร่ืน มี
แหล่งเรียนรู้ 
ท่ีใชไ้ดจ้ริง ปลอดภยั
จากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบ
เค้ียว อยา่งไร 

1) มีสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียนท่ี
ปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน 
และมีอาหารท่ีถูก
สุขอนามยั ควบคุมการ
จ าหน่ายขนมขบเค้ียว 

12 100.00 1) มีโครงการ/กิจกรรม
ดา้นอาคารสถานท่ีเพ่ือ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้
สะอาด ปลอดภยั และมี
การควบคุมโภชนาการให้
ถูกสุขลกัษณะ 

12 100.00 1) ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมดา้น
อาคารสถานท่ีเพ่ือพฒันา
แหล่งเรียนรู้ให้สะอาด 
ปลอดภยั และควบคุม
อาหารใหถู้กสุขลกัษณะ 

12 100.00 1) ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมดา้น
อาคารสถานท่ีเพ่ือพฒันา
แหล่งเรียนรู้ให้สะอาด 
ปลอดภยั และควบคุม
อาหารใหถู้กสุขลกัษณะ 

12 100.00 

2) มีสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียนท่ี
ปลอดภยั สะอาด และ
จ าหน่ายขนมขบเค้ียว 

8 66.67 2) มีการพฒันาอาคาร
สถานท่ีและแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษา 

11 91.67 2) มีการพฒันาอาคาร
สถานท่ีและแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษา 

12 100.00 2) มีการพฒันาอาคาร
สถานท่ีและแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษา 

12 100.00 

3)ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 8 66.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 2 16.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 2 16.67 
5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

4 33.33 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

2 16.67 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 

5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 4 33.33 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 2 16.67 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
    

ข้อค าถาม 
ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
         1.2.2 ในช่วง Quarter ท่ี
ผา่นมามีกระบวนการหรือ 
วิธีการ ท าให้โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัต่อจิตใจและจิต
วิญญาณ เช่น ใชจิ้ตวิทยาเชิง
บวก มีพ้ืนท่ีสงบ สร้างแรง
บนัดาลใจในการท างานหรือ
เรียนรู้ร่วมกนั ปราศจากการ
ครอบง า ไม่วางเง่ือนไข ไม่
เปรียบเทียบให้เกิดความ
อิจฉาริษยา ไม่ล่อหลอกดว้ย
ความอยาก หรือไม่บงัคบัดว้ย
ความกลวั อยา่งไร 

1) ด าเนินการให้โรงเรียน
มีความปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณ โดยใช้
จิตวิทยาเชิงบวกท างาน
หรือเรียนรู้ร่วมกนั 

12 100.00 1) ด าเนินการให้โรงเรียน
มีความปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณ โดยใช้
จิตวิทยาเชิงบวก ท างาน
หรือเรียนรู้ร่วมกนัชดัเจน 

12 100.00 1) ด าเนินการให้โรงเรียน
มีความปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณ โดยใช้
จิตวิทยาเชิงบวก ท างาน
หรือเรียนรู้ร่วมกนัส่งผล
ใหเ้กิดวิถีปฏิบติั 

12 100.00 1) ด าเนินการให้โรงเรียน
มีความปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณ โดยใช้
จิตวิทยาเชิงบวก ท างาน
หรือเรียนรู้ร่วมกนัส่งผล
ใหเ้กิดวิถีปฏิบติั 

12 100.00 

2) มีแผนด าเนินงานให้
โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัต่อจิตใจและจิต
วิญญาณ 

0 0.00 2) ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ความปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณ 

11 91.67 2) มีการพฒันาอาคาร
สถานท่ีและแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษา 

12 100.00 2) มีการพฒันาอาคาร
สถานท่ีและแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษา 

12 100.00 

3)ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

0 0.00 

4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 10 83.33 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 2 16.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 0 0.00 
5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

2 16.67 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 

5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 2 16.67 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
    

ข้อค าถาม 
ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.3 ดา้นครู 
         1.3.1 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการหรือ
วิธีการ เปล่ียน
ครูผูส้อนเป็นครูโคช้ 
เป็นนกัสร้างแรง
บนัดาลใจ ตั้งค  าถาม
ประเมิน และสะทอ้น
ผล สร้างสมัพนัธภาพ 
แนวราบกบัผูเ้รียน 
อยา่งไร 

1) มีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัตามบริบทและ
วิธีการของครู หรือจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย 
DLTV 

12 100.00 1) จดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
จดักิจกรรมดว้ย DLTV  
และมีการส่งเสริมให้ครู
เป็นครูโคช้และมี
สมัพนัธภาพท่ีดี 

12 100.00 1) จดักระบวนการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
และจดักิจกรรมดว้ย 
DLTV  และมีการส่งเสริม
ใหค้รูเป็นครูโคช้และมี
สมัพนัธภาพท่ีดี 

12 100.00 1) จดักระบวนการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
และจดักิจกรรมดว้ย 
DLTV  และมีการส่งเสริม
ใหค้รูเป็นครูโคช้และมี
สมัพนัธภาพท่ีดี 

12 100.00 

2) มีการปรับวิธีการสอน
ในบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

0 0.00 2) มีส่งเสริมให้ครูศึกษา
เทคนิคการเป็นครูโคช้
และการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี 

12 100.00 2) มีส่งเสริมให้ครูศึกษา
เทคนิคการเป็นครูโคช้
และการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี 

12 100.00 2) มีส่งเสริมให้ครูศึกษา
เทคนิคการเป็นครูโคช้
และการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี 

12 100.00 

3)ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 2 16.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 5 41.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 5 41.67 
5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

10 83.33 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

5 41.67 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 

5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 10 83.33 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 5 41.67 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
    

ข้อค าถาม 
ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.4 ผูป้กครองและ
ชุมชน 
         1.4.1 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการหรือ
วิธีการ ให้ผูป้กครอง
และชุมชน รู้และ
เขา้ใจแนวทางจดั
การศึกษาเพ่ือความมี
สุขภาวะ และส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนรู้ 
เช่น จดัสรรทรัพยากร 
ผูป้กครองอาสา หรือ
จดับรรยากาศแหล่ง
เรียนรู้ อยา่งไร 

1) ด าเนินการให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้
และเขา้ใจแนวทางจดั
การศึกษาและส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนรู้ หรือจดั
บรรยากาศแหล่งเรียนรู้  

12 100.00 1) ด าเนินการให้ผูป้กครอง
และชุมชน รู้และเขา้ใจ
โรงเรียนสุขภาวะ และส่วน
ร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
หรือจดับรรยากาศแหล่ง
เรียนรู้วิธีท่ีหลากหลาย 

12 100.00 1) ด าเนินการให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้
และเขา้ใจโรงเรียนสุข
ภาวะ และส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ หรือแหล่ง
เรียนรู้วิธีท่ีหลากหลาย 

12 100.00 1) ด าเนินการให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้
และเขา้ใจโรงเรียนสุข
ภาวะ และส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ หรือแหล่ง
เรียนรู้วิธีท่ีหลากหลาย 

12 100.00 

2) มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ให้ผูป้กครองและชุมชน 
รู้เขา้ใจ และมีส่วนร่วม
จดัการเรียนรู้ 

12 100.00 2) มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ให้ผูป้กครองและชุมชน รู้
เขา้ใจ และมีส่วนร่วม
จดัการเรียนรู้ 

12 100.00 2) มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ให้ผูป้กครองและชุมชน รู้
เขา้ใจ และมีส่วนร่วม
จดัการเรียนรู้ 

12 100.00 2) มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ให้ผูป้กครองและชุมชน รู้
เขา้ใจ และมีส่วนร่วม
จดัการเรียนรู้ 

12 100.00 

3)ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 5 41.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 5 41.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 2 16.67 
5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

7 58.83 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

2 16.67 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 

5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 7 58.83 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 2 16.67 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
    

ข้อค าถาม 

ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 
PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อย
ละ 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อย
ละ 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันา
ปัญญาภายใน 
        2.1.1 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการ / วิธีการ 
น านวตักรรม 
จิตศึกษามาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายในของ
ผูเ้รียน อยา่งไรอยา่งไร 

1) มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
ปัญญาภายใน เช่น วิถี
พทุธ วนัส าคญัทาง
ศาสนา ฯลฯ 

12 100.00 1) ด าเนินการน านวตักรรม
จิตศึกษามาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายในของผูเ้รียน 
โดยมีการปรับและ
ประยกุตต์ามบริบทของ
ครูผูส้อน 

12 100.00 1) ด าเนินการน านวตักรรมจิต
ศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายใน
ของผูเ้รียน โดยมีการปรับและ
ประยกุตต์ามบริบทของ
ครูผูส้อน 

12 100.00 1) ด าเนินการน านวตักรรมจิต
ศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายใน
ของผูเ้รียน โดยมีการปรับและ
ประยกุตต์ามบริบทของ
ครูผูส้อน 

12 100.00 

2) ไม่มีการน านวตักรรม
อ่ืนใดท่ีนอกเหนือจาก
โครงการ/กิจกรรมในขอ้
แรก มาใชใ้นการพฒันา
ปัญญาภายใน 

0 0.00 2) มีการศึกษาการน าจิต
ศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน และจดั
กิจกรรมจิตศึกษาบางวนั
หรือบางเวลา 

3 25.00 2) ด าเนินการน านวตักรรมจิต
ศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายใน
ของผูเ้รียน โดยมีการปรับและ
ประยกุตต์ามรูปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันา 

12 100.00 2) ด าเนินการน านวตักรรมจิต
ศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายใน
ของผูเ้รียน โดยมีการปรับและ
ประยกุตต์ามรูปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันา 

12 100.00 

3) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 3)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 9 75.00 3)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 3 25.00 3)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 0 0.00 
4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

3 25.00 4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 

4) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 3 25.00 5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
    

ข้อค าถาม 
ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันา
ปัญญาภายใน 
        2.1.2 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการหรือ 
วิธีการ น านวตักรรม 
จิตศึกษามาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายในของ
ผูเ้รียน เกิด 
ปรากฏการณ์อยา่งไร 

1) ผูเ้รียนผา่น
วตัถุประสงคข์อง
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
ปัญญาภายใน เช่น วิถี
พทุธ วนัส าคญัทาง
ศาสนา ฯลฯ 

12 100.00 1) ผูเ้รียนมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึน และมีความสนใจร่วม
กิจกรรมจิตศึกษาทกุ
กิจกรรมเป็นอยา่งดี 

12 100.00 1) ด าเนินการให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้
และเขา้ใจโรงเรียนสุข
ภาวะ และส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ หรือจดั
บรรยากาศแหล่งเรียนรู้วิธี
ท่ีหลากหลาย 

12 100.00 1) ด าเนินการให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้
และเขา้ใจโรงเรียนสุข
ภาวะ และส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ หรือจดั
บรรยากาศแหล่งเรียนรู้วิธี
ท่ีหลากหลาย 

12 100.00 

2) ผูเ้รียนร่วมกิจกรรม
ต่างๆภายในโรงเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมปัญญาภายใน
ดว้ยตนเอง 

12 100.00 2) ผูเ้รียนมีพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึนตามบริบทของผูเ้รียน 
และมีบางกิจกรรมท่ี
นกัเรียนสนใจร่วมกิจกรรม
เป็นอยา่งดี 

9 75.00 2) ผูเ้รียนมีพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึนตามบริบทของผูเ้รียน 
และมีบางกิจกรรมท่ี
นกัเรียนสนใจร่วมกิจกรรม
เป็นอยา่งดี 

12 100.00 2) ผูเ้รียนมีพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึนตามบริบทของผูเ้รียน 
และมีบางกิจกรรมท่ี
นกัเรียนสนใจร่วม
กิจกรรมเป็นอยา่งดี 

12 100.00 

4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 3)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 9 75.00 3)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 9 75.00 3)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 0 0.00 
4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

3 25.00 4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 

5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 3 25.00 5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
    

ข้อค าถาม 
ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.2 การพฒันา
ปัญญาภายนอก 
        2.2.1 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการหรือ 
วิธีการ น านวตักรรม 
PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายนอกของ
ผูเ้รียน อยา่งไร 

1) จดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรของสถานศึกษา
อิงหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2551 

12 100.00 1) ด าเนินการน านวตักรรม 
PBL มาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอกของผูเ้รียนโดยมี
การปรับและประยกุตต์าม
บริบทของครูผูส้อน 

12 100.00 1) ด าเนินการน า
นวตักรรม PBL มาใช้
พฒันาปัญญาภายนอกของ
ผูเ้รียนโดยมีการปรับและ
ประยกุตต์ามบริบทของครู 

12 100.00 1) ด าเนินการน านวตักรรม 
PBL มาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอกของผูเ้รียนโดยมี
การปรับและประยกุตต์าม
บริบทของครู 

12 100.00 

2) มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
ปัญญาภายนอก เช่น 
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ฯลฯ 

12 100.00 2) มีการศึกษาการน า PBL 
มาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอกของผูเ้รียน และจดั
กิจกรรม PBL บางชัว่โมง 

11 91.67 2) ด าเนินการน านวตักรรม 
PBL มาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอก โดยปรับและ
ประยกุตต์ามโรงเรียน 
ล าปลายมาศฯ 

12 100.00 2) ด าเนินการน านวตักรรม 
PBL มาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอก โดยปรับและ
ประยกุตต์ามโรงเรียน 
ล าปลายมาศฯ 

12 100.00 

3)ใชรู้ปแบบและ
วิธีการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

1 8.33 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา 

0 0.00 3) ใชรู้ปแบบและวิธีการ
จากโรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันา 

0 0.00 

5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 2 16.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 8 66.67 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 2 16.67 
5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

10 83.33 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

2 16.67 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 

6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 10 83.33 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 2 16.67 6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 
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ตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

ข้อค าถาม 
ผลการสังเคราะห์จากการประชุม PLC ระดบัเครือข่าย ( N=12) 

PLC คร้ังที ่1 PLC คร้ังที ่2 PLC คร้ังที ่3 PLC คร้ังที ่4 

ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ 
2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.2 การพฒันา
ปัญญาภายนอก 
        2.1.2 ในช่วง 
Quarter ท่ีผา่นมามี
กระบวนการหรือ
วิธีการ น า
นวตักรรม PBL มา
ใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอกของผูเ้รียน
เกิดปรากฏการณ์ 
อยา่งไร 

1) ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรของ
สถานศึกษาอิงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

12 100.00 1) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้แบบ 
PBL ท่ีมาจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันาไดเ้ป็น
อยา่งดี 

12 100.00 1) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้แบบ 
PBL ท่ีมาจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันาไดเ้ป็น
อยา่งดี 

12 100.00 1) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตาม
หน่วยการเรียนรู้แบบ PBL 
ท่ีมาจากโรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี 

12 100.00 

2) ผูเ้รียนผา่น
วตัถุประสงคต์าม
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
ปัญญาภายนอก  

0 0.00 2) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้แบบ 
PBL ท่ีโรงเรียนไดป้รับจาก
โรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันาได ้

11 91.67 2) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้แบบ 
PBL ท่ีโรงเรียนไดป้รับ
จากโรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันาได ้

12 100.00 2) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตาม
หน่วยการเรียนรู้แบบ PBL ท่ี
โรงเรียนไดป้รับจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันาได ้

12 100.00 

4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

12 100.00 3)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 8 66.67 3)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 4 33.33 3) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และเกิด
ทกัษะตามเป้าหมายของ PBL 

12 100.00 

4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

4 33.33 4) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 4)  แกไ้ขปัญหาไดต้ามแผน 0 0.00 

5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 12 100.00 5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 4 33.33 5) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 5) พบปัญหาใน 
การด าเนินงานคร้ังน้ี 

0 0.00 

6) วางแผนเพ่ือแกไ้ขต่อไป 0 0.00 
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 จากตารางท่ี 6 แสดงผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุ่มเป้าหมาย 
ผลการสังเคราะห์ พบวา่ การพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง จนมีผลการพฒันาท่ีดีข้ึน พิจารณาจากจ านวนของโรงเรียนท่ีพบ
ปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีก าหนดและวางแผนไว ้จ านวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
คงเหลือ 2 โรงเรียน ท่ีตอ้งพฒันาการด าเนินงานใน 2 ประเด็นในช่วงระยะถดัไป คิดเป็นร้อยละ 
16.67  ในภาพรวม พบวา่ ทุกองคป์ระกอบมีการพฒันาการของการด าเนินงานท่ีดีข้ึน เม่ือพิจารณา
แยกรายองคป์ระกอบ มีผลการพฒันา ดงัน้ี 
 1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
        1.1 การน าองคก์ร 
                        1.1.1 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการจดัการหลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 มีจ านวนโรงเรียน
ท่ีพบปัญหานอ้ยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 โดยมีโรงเรียนท่ีพบปัญหาในการประชุม 
PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การประชุม PLC คร้ังท่ี 2 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ข
ปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00 คงเหลือ 9 โรงเรียนท่ีต้อง 
วางแผนการแก้ไขปัญหา การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ีแก้ไขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้
จ านวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.67 คงเหลือ 4 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแก้ไขปัญหา และ 
การประชุม PLC คร้ังท่ี 4  มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไวจ้  านวน 4 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 33.33 ซ่ึงไม่มีโรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนแกไ้ขปัญหา ส่วนใหญ่มีการวางแผนเพื่อพฒันางานในช่วง
ระยะเวลาถดัไป 
          1.1.2 ในช่วง Quarter ท่ีผ่านมามีกระบวนการหรือวิธีการปรับตารางเรียนมุ่งการเรียนรู้ 
ท่ีเป็นบูรณาการโดย PBLและจิตศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า การประชุม PLC คร้ังท่ี 4  
มีจ  านวนโรงเรียนท่ีพบปัญหาน้อยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 โดยมีโรงเรียนท่ีพบ
ปัญหาในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การประชุม PLC คร้ังท่ี 2 
มีโรงเรียนท่ีแก้ไขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67 คงเหลือ  
10 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผน
ท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซ่ึงไม่มีโรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนแกไ้ขปัญหา และ
การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 โรงเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนเพื่อพฒันางานในช่วงระยะเวลาถดัไป 
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                   1.1.3 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการการร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั 
และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้ เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า  
การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 มีจ  านวนโรงเรียนท่ีพบปัญหานอ้ยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 
โดยมีโรงเรียนท่ีพบปัญหาในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
การประชุม PLC คร้ังท่ี 2 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 16.67 คงเหลือ 10 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ี
แกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00 คงเหลือ 7 โรงเรียนท่ีตอ้งวาง
แผนการแก้ไขปัญหา และการประชุม PLC คร้ังท่ี 4  มีโรงเรียนท่ีแก้ไขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว้
จ  านวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.67 คงเหลือ 2 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา คิดเป็น 
ร้อยละ 16.67  ส่วนโรงเรียนท่ีไม่มีการแกไ้ขปัญหามีการวางแผนเพื่อพฒันางานในช่วงระยะเวลาถดัไป 
                    1.1.4 ในช่วง Quarter ท่ีผ่านมามีกระบวนการหรือวิธีการ ท า PLC กับกลุ่มครู 
ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน 
ติดตามงาน และประเมินแผนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า การประชุม PLC คร้ังท่ี 4  
มีจ  านวนโรงเรียนท่ีพบปัญหาน้อยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 โดยมีโรงเรียนท่ีพบ
ปัญหาในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การประชุม PLC  
คร้ังท่ี 2 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00 คงเหลือ 
7 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผน 
ท่ีก าหนดไว ้จ านวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00 คงเหลือ 4 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา 
และการประชุม PLC คร้ังท่ี 4  มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ านวน 3 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 คงเหลือ 1 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา คิดเป็นร้อยละ 8.33  ส่วนโรงเรียน 
ท่ีไม่มีการแกไ้ขปัญหามีการวางแผนเพื่อพฒันางานในช่วงระยะเวลาถดัไป 
          1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
                       1.2.1 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการท าให้โรงเรียนมีความปลอดภยั
ทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ น ้ าตาล และขนมขบ
เค้ียวของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 มีจ านวนโรงเรียนท่ีพบปัญหานอ้ยลง 
ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 โดยมีโรงเรียนท่ีพบปัญหาในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 
12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การประชุม PLC คร้ังท่ี 2 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนด
ไว ้จ านวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67 คงเหลือ 4 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแก้ไขปัญหา  
การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ีแก้ไขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 2 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.67 คงเหลือ 2 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแก้ไขปัญหา และการประชุม PLC คร้ังท่ี 4   
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มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไวจ้  านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ซ่ึงไม่มีโรงเรียน
ท่ีตอ้งวางแผนแกไ้ขปัญหา ส่วนใหญ่มีการวางแผนเพื่อพฒันางานในช่วงระยะเวลาถดัไป 
                      1.2.2 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการ ท าให้โรงเรียนมีความปลอดภยั
ต่อจิตใจและจิตวิญญาณ เช่น ใช้จิตวิทยาเชิงบวก มีพื้นท่ีสงบ สร้างแรงบนัดาลใจในการท างานหรือ
เรียนรู้ร่วมกนั ปราศจากการครอบง า ไม่วางเง่ือนไข ไม่เปรียบเทียบให้เกิดความอิจฉาริษยา ไม่ล่อหลอก
ดว้ยความอยาก หรือไม่บงัคบัดว้ยความกลวัของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ การประชุม PLC คร้ังท่ี 4  
มีจ  านวนโรงเรียนท่ีพบปัญหาน้อยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 โดยมีโรงเรียนท่ีพบ
ปัญหาในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การประชุม PLC คร้ังท่ี 2 
มีโรงเรียนท่ีแก้ไขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 คงเหลือ  
2 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผน 
ท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ซ่ึงไม่มีโรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนแกไ้ขปัญหา และ
การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 โรงเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนเพื่อพฒันางานในช่วงระยะเวลาถดัไป 
           1.3 ดา้นครู 
                      1.3.1 ในช่วง Quarter ท่ีผ่านมามีกระบวนการหรือวิธีการ เปล่ียนครูผูส้อนเป็นครูโคช้ 
เป็นนกัสร้างแรงบนัดาลใจ ตั้งค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพแนวราบกบัผูเ้รียนของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 มีจ านวนโรงเรียนท่ีพบปัญหาน้อยลง ซ่ึง
แตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 โดยมีโรงเรียนท่ีพบปัญหาในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การประชุม PLC คร้ังท่ี 2 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้
จ านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67 คงเหลือ 10 โรงเรียนท่ีต้องวางแผนการแก้ไขปัญหา  
การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ีแก้ไขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 5 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 41.67 คงเหลือ 5 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแก้ไขปัญหา และการประชุม PLC คร้ังท่ี 4   
มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ านวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ซ่ึงไม่มีโรงเรียน
ท่ีตอ้งวางแผนแกไ้ขปัญหา ส่วนใหญ่มีการวางแผนเพื่อพฒันางานในช่วงระยะเวลาถดัไป  
        1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
                       1.4.1 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการให้ผูป้กครองและชุมชนรู้และ
เขา้ใจแนวทางจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ เช่น จดัสรรทรัพยากร 
ผูป้กครองอาสา หรือจดับรรยากาศแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า การประชุม PLC  
คร้ังท่ี 4 มีจ  านวนโรงเรียนท่ีพบปัญหานอ้ยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 โดยมีโรงเรียน 
ท่ีพบปัญหาในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การประชุม PLC 
คร้ังท่ี 2 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.67 คงเหลือ  
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7 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผน 
ท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ซ่ึงไม่มีโรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนแกไ้ขปัญหา และ
การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 โรงเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนเพื่อพฒันางานในช่วงระยะเวลาถดัไป 
  2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
          2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
                    2.1.1 ในช่วง Quarter ท่ีผ่านมามีกระบวนการหรือวิธีการน านวตักรรมจิตศึกษามาใช้
พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 มีจ านวน
โรงเรียนท่ีพบปัญหาน้อยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 โดยมีโรงเรียนท่ีพบปัญหา 
ในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การประชุม PLC คร้ังท่ี 2  
มีโรงเรียนท่ีแก้ไขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.00 คงเหลือ  
3 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผน 
ท่ีก าหนดไว ้จ านวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซ่ึงไม่มีโรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนแกไ้ขปัญหา และ
การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 โรงเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนเพื่อพฒันางานในช่วงระยะเวลาถดัไป 
         2.1.2 ในช่วง Quarter ท่ีผ่านมามีกระบวนการหรือ วิธีการ น านวตักรรมจิตศึกษามาใช้
พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียนจนเกิดปรากฏการณ์ส าหรับผูเ้รียนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า  
การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 มีจ  านวนโรงเรียนท่ีพบปัญหานอ้ยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 
โดยมีโรงเรียนท่ีพบปัญหาในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การ
ประชุม PLC คร้ังท่ี 2 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
75.00 คงเหลือ 3 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ข
ปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซ่ึงไม่มีโรงเรียนท่ีตอ้งวางแผน
แก้ไขปัญหา และการประชุม PLC คร้ังท่ี 4 โรงเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนเพื่อพฒันางานในช่วง
ระยะเวลาถดัไป 
       2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
                     2.2.1 ในช่วง Quarter ท่ีผา่นมามีกระบวนการหรือวิธีการน านวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายนอกของผูเ้รียนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 มีจ านวน
โรงเรียนท่ีพบปัญหาน้อยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 โดยมีโรงเรียนท่ีพบปัญหา 
ในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การประชุม PLC คร้ังท่ี 2  
มีโรงเรียนท่ีแก้ไขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67 คงเหลือ  
10 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผน 
ท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67 คงเหลือ 2 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแกไ้ขปัญหา 
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และการประชุม PLC คร้ังท่ี 4 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 2 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ซ่ึงไม่มีโรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนแกไ้ขปัญหา โรงเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนเพื่อพฒันา
งานในช่วงระยะเวลาถดัไป 

            2.1.2 ในช่วง Quarter ท่ีผ่านมามีกระบวนการหรือ วิธีการ น านวตักรรมจิตศึกษามาใช้
พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียนจนเกิดปรากฏการณ์ส าหรับผูเ้รียนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า  
การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 มีจ  านวนโรงเรียนท่ีพบปัญหานอ้ยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 
โดยมีโรงเรียนท่ีพบปัญหาในการประชุม PLC คร้ังท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
การประชุม PLC คร้ังท่ี 2 มีโรงเรียนท่ีแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 66.67 คงเหลือ 4 โรงเรียนท่ีตอ้งวางแผนการแก้ไขปัญหา การประชุม PLC คร้ังท่ี 3 มีโรงเรียน 
ท่ีแก้ไขปัญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซ่ึงไม่มีโรงเรียน 
ท่ีตอ้งวางแผนแกไ้ขปัญหา และการประชุม PLC คร้ังท่ี 4 โรงเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนเพื่อพฒันา
งานในช่วงระยะเวลาถดัไป 
 

3.  ผลการศึกษาผลการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

ผูว้ิจยัและคณะ ได้ด าเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จากการประชุม และผลการตอบ
แบบสอบถาม มีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 3.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการโรงเรียนหลังเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ
โดยการเปลีย่นแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

ผูว้ิจยัและคณะ ไดด้ าเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการ
โรงเรียนหลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จากการประชุมระดบั
เครือข่าย และผลการตอบแบบสอบถาม มีผลการศึกษา ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.1 การพฒันา
หลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC  

1. มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยอิงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในรูปแบบ
คณะกรรมการด าเนินงาน  

12 100.00 

2. มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยจดัการเรียนรู้ตามการศึกษาทางไกล
ผา่นดาวเทียมฯ DLTV  

9 75.00 

3. มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยจดัการเรียนรู้ดว้ยครูผูส้อน และ 
ใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
ร่วมกนั 

3 25.00 

4. มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยอิงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้ตามการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมฯ DLTV ใน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลกั และใชน้วตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC ร่วมกนั  

9 75.00 

5. ใชรู้ปแบบและวธีิการเช่นเดียวกบั
โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

6. มีการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา 

3 25.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.1 การพฒันา
หลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC  
(ต่อ) 

7. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสูตร จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้

12 100.00 

         1.1.2 การปรับตาราง
เรียนมุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็น
บูรณาการโดยใชน้วตักรรม 
PBLและจิตศึกษา  

1. จดัโครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาอิงหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

12 100.00 

2. จดัตารางเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาอิงหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยใน  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัยดึจากตาราง
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมฯ DLTV 
และปรับตารางเรียนตามตารางวถีิของ
โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 

9 75.00 

3. จดัตารางเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาอิงหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยใน  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัจดัการเรียนรู้
โดยครูผูส้อนประจ าวชิา และปรับตาราง
เรียนตามตารางวถีิของโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 

3 25.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.2 การปรับตาราง
เรียนมุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็น
บูรณาการโดยใชน้วตักรรม 
PBLและจิตศึกษา (ต่อ) 

4. ใชรู้ปแบบและวธีิการเช่นเดียวกบั
โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

5. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการปรับ
ตารางเรียนมุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการ
โดยใชน้วตักรรม PBLและจิตศึกษา 
จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ จากท่ี
ก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้

12 100.00 

         1.1.3 การร่วมกนั
ก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิ
ใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็นโรงเรียน
สุขภาวะ และผูเ้รียนมี 
สุขภาวะ 

1. จดักิจกรรมและปฏิบติัตามแนวทาง 
ในหลกัสูตรสถานศึกษาอิงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

12 100.00 

2. จดักิจกรรมและปฏิบติัตามแนวทาง 
ในหลกัสูตรสถานศึกษา  และมีการ
ก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้
เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียน 
มีสุขภาวะร่วมกนัภายในโรงเรียน 

11 91.67 

3. มีการก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม ่
ท่ีมุ่งให ้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียน
มีสุขภาวะร่วมกนัภายในโรงเรียนตาม
แนวทางของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 

1 8.33 

4. ใชรู้ปแบบและวธีิการเช่นเดียวกบั
โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 

1 8.33 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.3 การร่วมกนั
ก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิ
ใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็นโรงเรียน
สุขภาวะ และผูเ้รียน 
มีสุขภาวะ (ต่อ) 

5. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการร่วมกนั
ก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้
เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียน 
มีสุขภาวะ จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้

12 100.00 

          1.1.4 การท า PLC 
กบักลุ่มครูท่ีเป็น
กระบวนการ Dialogue 
หรือ Creative Discussion  
ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก  
เพื่อการพฒันางาน ติดตาม
งานและประเมินแผน 

1. จดัการประชุมประจ าเดือนส าหรับ
บุคลากรกลุ่มใหญ่ทุกเดือน เพื่อพฒันา 
และติดตามงาน โดยใชก้ระบวนการ PLC 
รูปแบบ Dialogue หรือ Creative 
Discussion 

12 100.00 

2. จดัการประชุมครูกลุ่มเล็ก เพื่อ
พฒันาการสอน หรือติดตามเป็นระยะๆ
โดยใชก้ระบวนการ PLC รูปแบบ 
Dialogue หรือ Creative Discussion 

3 25.00 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 

1 8.33 

4. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการท า PLC   
ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative 
Discussion  เพื่อการพฒันา ติดตามงานและ
ประเมินแผนจนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้

12 100.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
         1.2.1 การท าให้
โรงเรียนมีความปลอดภยั
ทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน 
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง 
ปลอดภยัจากดา้น
โภชนาการ น ้าตาล และ
ขนมขบเค้ียว 

1. มีการปรับสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนท่ีปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน และ
จดัใหมี้อาหารท่ีถูกสุขอนามยั สะอาด 
และมีการควบคุมการจ าหน่ายขนม 
ขบเค้ียวท่ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

10 83.33 

2. มีสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ี
ปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน และจดัใหมี้
อาหารท่ีถูกสุขอนามยั สะอาด แต่มีการ
จ าหน่ายขนมขบเค้ียว 

2 16.67 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

4. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการท าให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัทางกาย เช่น 
สะอาด ร่มร่ืน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง 
ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ น ้าตาล  
และขนมขบเค้ียวจนสามารถแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม 
PLC ได ้

12 100.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.3 ดา้นครู 
         1.3.1 การเปล่ียน
ครูผูส้อนเป็นครูโคช้ เป็น
นกัสร้างแรงบนัดาลใจ  
การตั้งค  าถามประเมิน 
และสะทอ้นผล สร้าง
สัมพนัธภาพแนวราบกบั
ผูเ้รียน 

1. มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามบริบทและวธีิการ
ของครู หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมฯ DLTV  

9 75.00 

2. มีการปรับวธีิการสอนของครูใน
กิจกรรม PBL ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยเปล่ียนบทบาทครูเป็นครูโคช้ 
ตั้งค  าถามประเมินและสะทอ้นผล  
สร้างสัมพนัธภาพแนวราบกบัผูเ้รียน 

12 100.00 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

4. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการเปล่ียน
ครูผูส้อนเป็นครูโคช้ เป็นนกัสร้างแรง
บนัดาลใจ การตั้งค  าถามประเมินและ
สะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพแนวราบ
กบัผูเ้รียนจนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้

12 100.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
         1.4.1 การให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้และ
เขา้ใจแนวทางจดัการศึกษา
เพื่อความมีสุขภาวะ และ
ส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ เช่น จดัสรร
ทรัพยากร ผูป้กครองอาสา 
หรือจดับรรยากาศแหล่ง
เรียนรู้ 

1. ด าเนินการใหผู้ป้กครองและชุมชน  
รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษา 
เพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมใน 
การจดัการเรียนรู้ หรือจดับรรยากาศ
แหล่งเรียนรู้ ตามบริบทของสถานศึกษา 

12 100.00 

2. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีให้ผูป้กครอง
และชุมชน รู้เขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ โดยจดัแสดงผลงานผูเ้รียน
เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ 

12 100.00 

3. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

4. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้และเขา้ใจ
แนวทางจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ 
และส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ เช่น 
จดัสรรทรัพยากร ผูป้กครองอาสา หรือ
จดับรรยากาศแหล่งเรียนรู้ จนสามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการ
ประชุม PLC ได ้

12 100.00 

 
 
 
 



156 

 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
        2.1.1 การน านวตักรรม 
จิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน  

1. มีการน านวตักรรมจิตศึกษามาใช้
พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน โดย
สอดแทรกในตารางวถีิ ดว้ยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น Body Scan, Brain Gym 
ฯลฯ 

12 100.00 

2. มีการน าแผนกิจกรรมจิตศึกษาของ
โรงเรียนล าปลายมาศพฒันามาปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนของตนเอง  
โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 

11 91.67 

3. มีการจดัท าแผนกิจกรรมจิตศึกษา  
โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบและ
พฒันาข้ึนเอง 

1 8.33 

4. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาปัญญาภายใน เช่น 
วถีิพุทธ วนัส าคญัทางศาสนา ฯลฯ 

12 100.00 

5. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

6. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการน า
นวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน จนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการ
ประชุม PLC ได ้

12 100.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันาปัญญา
ภายใน 
        2.1.2 การ
เกิดปรากฎการณ์จากการ
น านวตักรรมจิตศึกษามา
ใชพ้ฒันาปัญญาภายใน
ของผูเ้รียน 
 

1. ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องนวตักรรมจิตศึกษาในการ
พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน สามารถเขา้
ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี เกิดสมาธิในการ
เรียน และมีพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 

12 100.00 

2. ผูเ้รียนผา่นวตัถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาปัญญา
ภายใน เช่น วถีิพุทธ วนัส าคญัทางศาสนา 
ฯลฯ 

12 100.00 

3. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้กิดปรากฎการณ์จากการน านวตักรรมจิต
ศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียนจน
สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไว้
ในการประชุม PLC ได ้

12 100.00 

    2.2 การพฒันาปัญญา
ภายนอก 
        2.2.1 การน า
นวตักรรม PBL มาใช้
พฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียน  

1. มีการน านวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายในของผูเ้รียน โดยสอดแทรกใน
ตารางวถีิ ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
เล่าเส้นเป็นเร่ือง น ้าพริก ฯลฯ 

12 100.00 

2. มีการน าหน่วยการเรียนรู้และแผน 
การจดักิจกรรม PBL ของโรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันามาปรับประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียน
ของตนเอง โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่น
พื้นท่ี 

12 100.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
        2.2.1 การน านวตักรรม 
PBL มาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอกของผูเ้รียน  (ต่อ) 

3. มีการจดัท าหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจดักิจกรรม PBL โดยครูผูส้อน
เป็นผูอ้อกแบบและพฒันาข้ึนเอง 

1 8.33 

4. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาปัญญาภายนอก เช่น 
กิจกรรมยกระดบัคุณภาพ กิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้ (4H) ฯลฯ 

12 100.00 

5. ใชรู้ปแบบและวธีิการจากโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 

0 0.00 

6. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการน า
นวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอกของผูเ้รียน จนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้น 
การประชุม PLC ได ้

12 100.00 

        2.1.2 การเกิดปรากฎการณ์
จากการน านวตักรรม PBL  
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียน 

1. ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องนวตักรรม PBL  
ในการพฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียน  
เกิดทกัษะการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ 
และกลา้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ี
ตนเองสนใจหรือท่ีก าลงัเรียนรู้ไดต้าม
ระดบัความสามารถของผูเ้รียน 

12 100.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน 
   หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม 
   จิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

 

ข้อค าถาม 
ผลการศึกษาจากการประชุม PLC ระดับเครือข่าย ( N=12 ) 
ประเด็นจากการสังเคราะห์ PLC ความถี่ ร้อยละ 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
        2.1.2 การเกิดปรากฎการณ์
จากการน านวตักรรม PBL  
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียน (ต่อ) 

2. ผูเ้รียนผา่นวตัถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการ
พฒันาปัญญาภายนอก เช่น กิจกรรม
ยกระดบัคุณภาพ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (4H) 
ฯลฯ 

12 100.00 

3. จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดปรากฎการณ์จากการน า
นวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอกของผูเ้รียน จนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการ
ประชุม PLC ได ้

12 100.00 

 
 จากตารางท่ี 7 ผลการสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียน
หลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะมีการปฏิบติัและแนวคิดใน
ทิศทางเดียวกนั ผลการด าเนินงานเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา โดยมีการปรับ ประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัแนวคิด วธีิการ แนวทางของโรงเรียนตน้แบบ คือ โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา จงัหวดั
บุรีรัมย ์เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ พบวา่ 
 1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
         1.1 การน าองคก์ร 
                        1.1.1 การพฒันาหลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC พบวา่โรงเรียนท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด ได้แก่ ประเด็นท่ี 1 มีการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในรูปแบบ
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คณะกรรมการด าเนินงาน และประเด็นท่ี 7 จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร จนสามารถ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้ซ่ึงทั้ง 2 ประเด็นมีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 12 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นท่ี 2 มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดย
จดัการเรียนรู้ตามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ DLTV และประเด็นท่ี 4 มีการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาโดยอิงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
ตามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ DLTV ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และใช้นวตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC ร่วมกนั มีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนประเด็น
ท่ีตอ้งพฒันา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 3 มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยจดัการเรียนรู้ดว้ยครูผูส้อน และ
ใช้นวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ร่วมกนั และประเด็นท่ี 6 การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา ซ่ึงมีการวางแผนเพื่อด าเนินการแกไ้ขในระยะถดัไป 
           1.1.2 การปรับตารางเรียนมุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการโดยใช้นวตักรรม PBLและ 
จิตศึกษา พบว่า โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ประเด็นท่ี 1 จัดโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และประเด็นท่ี 5 จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการปรับตารางเรียนมุ่งการเรียนรู้ 
ท่ีเป็นบูรณาการโดยใช้นวตักรรม PBLและจิตศึกษาจนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากท่ีก าหนดไว ้
ในการประชุม PLC ได ้ซ่ึงทั้ง 2 ประเด็นมีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
รองลงมา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 2 จดัตารางเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาอิงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัยึดจากตารางการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
DLTV และปรับตารางเรียนตามตารางวิถีของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา มีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 9 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และไม่มีประเด็นท่ีตอ้งพฒันา เน่ืองด้วยโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ปรับ 
ประยกุตใ์ชจ้ากรูปแบบ หลกัการ และวิธีการจากโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา จงัหวดั
บุรีรัมย ์จึงเห็นควรพฒันาไปตามบริบทของสถานศึกษา โดยยึดหลกัแนวคิดของการน านวตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC มาใชใ้นสถานศึกษา 
           1.1.3 การร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้ เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และ
ผูเ้รียนมีสุขภาวะ พบวา่ โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 จดักิจกรรมและปฏิบติัตามแนวทางในหลกัสูตรสถานศึกษาอิงหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และประเด็นท่ี 5 จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั 
และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้ เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ จนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้ซ่ึงทั้ง 2 ประเด็นมีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 12 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 100.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 2 จดักิจกรรมและปฏิบติัตามแนวทางในหลกัสูตรสถานศึกษา  



161 

 

และมีการก าหนดแนวปฏิบติั และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้ เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะร่วมกนั
ภายในโรงเรียน มีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และไม่มีประเด็นท่ีตอ้งพฒันา 
เน่ืองด้วยโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ปรับ ประยุกต์ใช้จากแนวปฏิบติั และวิถีใหม่ของโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา จงัหวดับุรีรัมย ์จึงเห็นควรพฒันาไปตามบริบทของสถานศึกษา โดยยึด
หลกัแนวคิดของการน านวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC มาใชใ้นสถานศึกษา 
            1.1.4 การท า PLC กบักลุ่มครูท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative Discussion  
ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน พบว่า โรงเรียนท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด ได้แก่ ประเด็นท่ี 1 จดัการประชุม
ประจ าเดือนส าหรับบุคลากรกลุ่มใหญ่ทุกเดือน เพื่อพฒันา และติดตามงาน โดยใช้กระบวนการ PLC 
รูปแบบ Dialogue หรือ Creative Discussion และประเด็นท่ี 4 จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการท า PLC ท่ีเป็น
กระบวนการ Dialogue หรือ Creative Discussion  เพื่อการพฒันา ติดตามงานและประเมินแผน 
จนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได้ ซ่ึงทั้ง 2 ประเด็นมีโรงเรียน 
ท่ีด าเนินการ 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนประเด็นท่ีตอ้งพฒันา ได้แก่ ประเด็นท่ี 2 จดัการ
ประชุมครูกลุ่มเล็ก เพื่อพฒันาการสอน หรือติดตามเป็นระยะๆโดยใช้กระบวนการ PLC รูปแบบ 
Dialogue หรือ Creative Discussion มีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00  
จึงตอ้งพฒันาประเด็นดงักล่าว เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพครูใหย้ ัง่ยืนมากยิง่ข้ึน 
      1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
                    1.2.1 การท าให้โรงเรียนมีความปลอดภยัทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน มีแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีใช้ไดจ้ริง ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ น ้ าตาล และขนมขบเค้ียว พบว่า โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 5 จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการท าให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ได้จริง ปลอดภัยจากด้าน
โภชนาการ น ้ าตาล และขนมขบเค้ียวจนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC 
ได ้มีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 มีการปรับ
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ีปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน และจดัให้มีอาหารท่ีถูกสุขอนามยั สะอาด และ
มีการควบคุมการจ าหน่ายขนมขบเค้ียวท่ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน มีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 10 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส่วนประเด็นท่ีตอ้งพฒันา ได้แก่ ประเด็นท่ี 2 มีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ท่ีปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน และจดัให้มีอาหารท่ีถูกสุขอนามยั สะอาด แต่มีการจ าหน่ายขนมขบเค้ียว  
มีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ซ่ึงตอ้งพฒันาพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้ม 
ใหเ้หมาะสมในระยะถดัไป 
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     1.3 ดา้นครู 
                       1.3.1 การเปล่ียนครูผูส้อนเป็นครูโคช้ เป็นนกัสร้างแรงบนัดาลใจ การตั้งค  าถามประเมิน
และสะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพแนวราบกบัผูเ้รียน พบว่า โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 
ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด ได้แก่ ประเด็นท่ี 2 มีการปรับวิธีการสอนของครูในกิจกรรม 
PBL ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเปล่ียนบทบาทครูเป็นครูโคช้ ตั้ งค  าถามประเมินและสะทอ้นผล  
สร้างสัมพนัธภาพแนวราบกบัผูเ้รียน และประเด็นท่ี 4 จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการเปล่ียนครูผูส้อนเป็น
ครูโคช้ เป็นนกัสร้างแรงบนัดาลใจ การตั้งค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพแนวราบกบั
ผูเ้รียนจนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้ซ่ึงทั้ง 2 ประเด็นมีโรงเรียน
ท่ีด าเนินการ 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 2 การจดักระบวนการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามบริบทและวิธีการของครู หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมฯ DLTV มีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และไม่มีประเด็น 
ท่ีตอ้งพฒันาในระดบับริหารจดัการ จากการประชุม PLC มีขอ้สรุปให้แต่ละสถานศึกษาพฒันาครูดว้ย
วิธีท่ีมีคุณภาพ และส่งเสริมครูดว้ยการนิเทศ ติดตามการจดัการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียน โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูนิ้เทศ 
    1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
                        1.4.1 การให้ผูป้กครองและชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ 
และส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ เช่น จดัสรรทรัพยากร ผูป้กครองอาสา หรือจดับรรยากาศแหล่งเรียนรู้ 
พบวา่ โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 
ด าเนินการให้ผูป้กครองและชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ หรือจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ ตามบริบทของสถานศึกษา, ประเด็นท่ี 2  
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีให้ผูป้กครองและชุมชน รู้เขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ โดยจดัแสดง
ผลงานผูเ้รียนเม่ือเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ และประเด็นท่ี 4 จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการให้ผูป้กครอง
และชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ เช่น 
จัดสรรทรัพยากร ผูป้กครองอาสา หรือจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ จนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้ซ่ึงทั้ง 3 ประเด็นมีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 12 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และไม่มีประเด็นท่ีตอ้งพฒันาในระดบับริหารจดัการ จากการประชุม PLC มีขอ้สรุปให้
แต่ละสถานศึกษาพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองและชุมชนในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานศึกษาตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี ทั้งน้ี ขอให้แต่ละสถานศึกษาเนน้การมีการส่วนร่วมตามหลกัการ
ของนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
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2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
         2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
                   2.1.1 การน านวตักรรมจิตศึกษามาใช้พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน พบว่า โรงเรียน 
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด ได้แก่ ประเด็นท่ี 1 มีการน า
นวตักรรมจิตศึกษามาใช้พัฒนาปัญญาภายในของผูเ้รียน โดยสอดแทรกในตารางวิถี ด้วยกิจกรรม 
ท่ีหลากหลาย เช่น Body Scan, Brain Gym ฯลฯ, ประเด็นท่ี 4 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันาปัญญาภายใน เช่น วิถีพุทธ วนัส าคญัทางศาสนา ฯลฯ และประเด็นท่ี 6 จดัประชุม PLC 
เก่ียวกบัการน านวตักรรมจิตศึกษามาใช้พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้ซ่ึงทั้ง 3 ประเด็นมีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 12 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 2 มีการน าแผนกิจกรรมจิตศึกษาของโรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันามาปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเอง โดยใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี มีโรงเรียน 
ท่ีด าเนินการ 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ส่วนประเด็นท่ีตอ้งพฒันา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 3 มีการจดัท า
แผนกิจกรรมจิตศึกษา โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบและพฒันาข้ึนเอง มีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 1 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 8.33 ซ่ึงต้องพฒันาองค์ความรู้และความร่วมมือของครูในการออกแบบและพฒันา 
แผนกิจกรรมจิตศึกษาดว้ยตนเองใหส้อดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ีต่อไป 
           2.1.2 การเกิดปรากฎการณ์จากการน านวตักรรมจิตศึกษามาใช้พฒันาปัญญาภายใน 
ของผูเ้รียน พบว่า โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด 
ทุกประเด็น โดยผู ้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของนวตักรรมจิตศึกษา 
ในการพฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เกิดสมาธิในการเรียน และ 
มีพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน อีกทั้งผูเ้รียนผ่านวตัถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิด 
การพฒันาปัญญาภายใน เช่น วิถีพุทธ วนัส าคญัทางศาสนา ฯลฯ และผูท่ี้เก่ียวข้องจดัประชุม PLC 
เก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดปรากฎการณ์จากการน านวตักรรมจิตศึกษามาใช้พฒันาปัญญาภายใน
ของผูเ้รียนจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได้ ซ่ึงทุกประเด็น 
มีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00   
     2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
                   2.2.1 การน านวตักรรม PBL มาใช้พฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียน พบว่า โรงเรียน 
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด ได้แก่ ประเด็นท่ี 1 มีการน า
นวตักรรม PBL มาใช้พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน โดยสอดแทรกในตารางวิถี ด้วยกิจกรรม 
ท่ีหลากหลาย เช่น Body Scan, Brain Gym ฯลฯ, ประเด็นท่ี 4 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันาปัญญาภายนอก เช่น กิจกรรมยกระดบัคุณภาพ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (4H) ฯลฯ และประเด็น
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ท่ี 6 จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการน านวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียน จนสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได้ ซ่ึงทั้ง 3 ประเด็นมีโรงเรียนท่ีด าเนินการ  
12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนประเด็นท่ีตอ้งพฒันา ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 3 มีการจดัท าหน่วย 
การเรียนรู้และแผนการจดักิจกรรม PBL โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบและพฒันาข้ึนเอง มีโรงเรียน 
ท่ีด าเนินการ 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ซ่ึงต้องพฒันาองค์ความรู้และความร่วมมือของครู 
ในการออกแบบและพฒันาแผนกิจกรรม PBL ดว้ยตนเองใหส้อดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ีต่อไป 
                  2.1.2 การเกิดปรากฎการณ์จากการน านวตักรรม PBL มาใช้พฒันาปัญญาภายนอก 
ของผูเ้รียน พบว่า โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ด าเนินการตามประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด 
ทุกประเด็น โดยผู ้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม PBL  
ในการพฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกล้าแสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองท่ีตนเองสนใจหรือท่ีก าลังเรียนรู้ได้ตามระดับความสามารถของผูเ้รียน และผูเ้รียน 
ผา่นวตัถุประสงคข์องโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาปัญญาภายนอก เช่น กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (4H) ฯลฯ อีกทั้งจดัประชุม PLC เก่ียวกับการพฒันาผูเ้รียน 
ใหเ้กิดปรากฎการณ์จากการน านวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียน จนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้ซ่ึงทุกประเด็นมีโรงเรียนท่ีด าเนินการ 12 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00   
 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนหลังเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะ 
โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถก าหนดปัจจยั 
การบริหารจดัการตามทฤษฎีระบบ (System Approach Model) ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

องคป์ระกอบ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลลพัธ์ (Input) 

กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
   1.1.1 กระบวนการ
หรือวิธีการจดัการ
หลกัสูตรท่ีใช้
นวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC 

1) ศึกษาหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
2) ศึกษาแนวทาง 
การบริหารจดัการ
หลกัสูตรท่ีใช้
นวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC 
3) วางแผนพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในการน านวตักรรมจิต
ศึกษา PBL และ PLC 
ของโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 
4) ก าหนดแนวทางการ
ใชแ้ละประเมิน
หลกัสูตร 
 

- หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2551 
- หลกัสูตรท่ีใช้
นวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC 
โรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 
- หลกัสูตร 
การพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบคุลากร 
- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- อุปกรณ์การอบรม 
- คู่มือหลกัสูตรฯ 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   

1) ประชุมวางแผน
ก าหนดการพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
2) น าผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรร่วมกิจกรรม Open 
Eye ในโรงเรียนตน้แบบ 
3) จดักิจกรรมอบรม
หลกัสูตร Main Course 
เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
4) ปรับหลกัสูตร
สถานศึกษาและแผนการใช้
นวตักรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC ของโรงเรียน 
5) ติดตามผลการปฏิบติัโดย
การประชุม AAR หลงัการ
หลกัสูตรสถานศึกษา และ
การนิเทศ (Site Visit) 

- ระเบียบวาระ
การประชุม 
- คู่มือการอบรม 
- อุปกรณ์การ
อบรม 
- กิจกรรมอบรม 
- แบบบนัทึก 
- หลกัสูตรอบรม 
- โสตทศันูปกรณ์
และเคร่ืองเสียง 
- แบบนิเทศ
โรงเรียนสุขภาวะ 
-ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ตรวจสอบหลกัสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และ
หลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC 
2) ตรวจสอบแผนการ
จดักิจกรรมจิตศึกษา 
3) ตรวจสอบหน่วย 
การเรียนรู้ PBL 
4) พิจารณาแนวทางการ
ใชแ้ละประเมินหลกัสูตร 
5) การน าหลกัสูตรไป
ใชใ้นสถานศึกษา 

- หลกัสูตร
สถานศึกษา 
- หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
พ.ศ.2551 
- แผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา 
- หน่วย 
การเรียนรู้ PBL 
- คู่มือการใช้
หลกัสูตร 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลลพัธ์ (Input) 

กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
   1.1.2 กระบวนการ
หรือวิธีการ ปรับ
ตารางเรียนมุ่ง 
การเรียนรู้ท่ีเป็น 
บูรณาการโดยใช้
นวตักรรม  PBL 
และจิตศึกษา 

1) ศึกษาโครงสร้าง
เวลาเรียนตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
2) ศึกษาตารางวิถีจาก
โรงเรียนตน้แบบ 
3) วางแผนพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในจดัตารางวิถี  
 

- หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
- ตารางวิถีโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 
- หลกัสูตร 
การพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบคุลากร 
- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- อุปกรณ์การอบรม 
- คู่มือหลกัสูตรฯ 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ประชุมวางแผน
ก าหนดการพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2) น าผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรร่วมกิจกรรม Open 
Eye ในโรงเรียนตน้แบบ
เพื่อศึกษาตารางวิถี 
3) จดักิจกรรมอบรม
หลกัสูตร Main Course 
เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
4) ปรับตารางวิถีให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ
นวตักรรมท่ีน ามาใช้ 
5) ติดตามผลการปฏิบติั 
โดยการประชุม AAR หลงั 
การปรับตารางวิถี และ 
การนิเทศ (Site Visit) 

- ระเบียบวาระ
การประชุม 
- หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
- คู่มือการอบรม 
- อุปกรณ์การ
อบรม 
- ตารางวิถีโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 
- กิจกรรมอบรม 
- แบบบนัทึก 
- หลกัสูตรอบรม 
- โสตทศันูปกรณ์
และเคร่ืองเสียง 
- แบบนิเทศ
โรงเรียนสุขภาวะ 
-ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ตรวจสอบ
โครงสร้างเวลาเรียน
และตารางวิถีของ
โรงเรียน 
2) น าตารางวิถี 
ไปใชใ้นชั้นเรียน 

- หลกัสูตร
สถานศึกษา 
- หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
พ.ศ.2551 
- ตารางวิถีของ
โรงเรียน 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลลพัธ์ (Input) 

กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
   1.1.3 กระบวนการ
หรือวิธีการ  
การร่วมกนัก าหนด
แนวปฏิบติั และ 
วิถีใหม่ท่ีมุ่งให้เป็น
โรงเรียนสุขภาวะ 
และผูเ้รียนมีสุข
ภาวะ 

1) ศึกษาแนวทาง
ปฏิบติัของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
2) ศึกษาตารางวิถีจาก
โรงเรียนตน้แบบ 
3) ศึกษาวิธีปฏิบติัของ
โรงเรียนตน้แบบ 
4) วางแผนพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในจดัตารางวิถี 
5) สร้างแรงจูงใจแก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความมุ่งมัน่
ในการปฏิบติัตามวิถี
ใหม่  
 

- หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
- ตารางวิถีโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 
- หลกัสูตร 
การพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบคุลากร 
- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- อุปกรณ์การอบรม 
- กิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจ 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ประชุมวางแผน
ก าหนดการพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2) น าผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรร่วมกิจกรรม Open 
Eye ในโรงเรียนตน้แบบ
เพื่อศึกษาแนวปฏิบติัและ 
วิถีใหม่โรงเรียนสุขภาวะ 
3) จดักิจกรรมอบรม
หลกัสูตร Main Course 
เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
4) ร่วมกนัก าหนดแนว
ปฏิบติัและวิถีโรงเรียน 
สุขภาวะของโรงเรียน 
5) ติดตามผลการปฏิบติั 
ประชุม AAR หลงัก าหนด
แนวปฏิบติัและวิถีใหม ่และ
การนิเทศ (Site Visit) 

- ระเบียบวาระ 
การประชุม 
- หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 
- คู่มือการอบรม 
- อุปกรณ์การอบรม 
- ตารางวิถีโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 
- แนวปฏิบติัและวิถี
โรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันา 
- กิจกรรมอบรม 
- แบบบนัทึก 
- หลกัสูตรอบรม 
- โสตทศันูปกรณ์
และเคร่ืองเสียง 
- แบบนิเทศ
โรงเรียนสุขภาวะ 
-ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บคุลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ตรวจสอบ 
แนวปฏิบติัและ 
วิถีใหม่ของ
โรงเรียน 
2) น าแนวปฏิบติั
และวิถีใหม่ของ
โรงเรียนไปใช ้
ในสถานศึกษา 
 

- หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
พ.ศ.2551 
- ตารางวิถีของ
โรงเรียน 
- แนวปฏิบติัและ 
วิถีใหม่ของ
โรงเรียน 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลลพัธ์ (Input) 

กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
   1.1.4 กระบวนการ
หรือวิธีการ ท า PLC 
กบักลุ่มครูท่ีเป็น
กระบวนการ 
Dialogue หรือ 
Creative  Discussion 
ทั้งกลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มเล็ก เพ่ือการ
พฒันางาน ติดตาม
งานและประเมินแผน 

1) ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบั
กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
2) ศึกษาแนวปฏิบติั 
การท า PLC ของ
โรงเรียนตน้แบบ 
3) ศึกษาการบนัทึกจาก
การประชุม PLC ของ
โรงเรียนตน้แบบ 
4) วางแผนพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
เร่ืองกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
5) ชมตวัอยา่งการท า 
PLC ท่ีเป็นกระบวนการ 
Dialogue หรือ Creative  
Discussion 

- เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง PLC 
- หลกัสูตร 
การพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบคุลากร 
- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- อุปกรณ์การอบรม 
- กิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจ 
- วีดีทศัน์ตวัอยา่ง
การท า PLC ของ
โรงเรียนตน้แบบ 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ประชุมวางแผน
ก าหนดการพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2) น าผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรร่วมกิจกรรม Open 
Eye ในโรงเรียนตน้แบบ
เพื่อศึกษาการท า PLC กลุ่ม
ครูผูส้อน 
3) จดักิจกรรมอบรม
หลกัสูตร Main Course 
เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
4) ร่วมกนัศึกษาและ
ปฏิบติัการท า PLC ใน
โรงเรียน 
5) ติดตามผลการปฏิบติั 
โดยการประชุม AAR หลงั
ใช ้PLC กลุ่มครูในโรงเรียน 
และการนิเทศ (Site Visit) 

- ระเบียบวาระ
การประชุม 
- วีดีทศัน์ตวัอยา่ง
การท า PLC ของ
โรงเรียนตน้แบบ 
- คู่มือการอบรม 
- อุปกรณ์การอบรม 
- ตารางวิถีโรงเรียน 
ล าปลายมาศพฒันา 
- แนวปฏิบติัและ
วิถีโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 
- กิจกรรมอบรม 
- แบบบนัทึก 
- หลกัสูตรอบรม 
- โสตทศันูปกรณ์
และเคร่ืองเสียง 
- แบบนิเทศ
โรงเรียนสุขภาวะ 
-ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ตรวจสอบ 
การปฏิบติัการ
ประชุม PLC ใน
โรงเรียนของครู 
2) น าแนวปฏิบติั
และกระบวนการ 
PLC ไปใชใ้น
สถานศึกษา เพื่อ
แกไ้ขปัญหาและ
พฒันาการจดั
การศึกษา 
 

- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- ตารางวิถีของ
โรงเรียน 
- แนวปฏิบติัการ
ประชุม PLC 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. ทีม Collective 
Trainer   
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลลพัธ์ (Input) 

กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
   1.2.1 กระบวนการ
หรือวิธีการส่งเสริม
ให้โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัทางกาย 
และความปลอดภยั
จากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบ
เค้ียวของผูเ้รียน 

1) ศึกษากระบวนการ
ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ความปลอดภยัทางกาย
ของโรงเรียนตน้แบบ 
2) ศึกษากระบวนการ
ความปลอดภยัจากดา้น
โภชนาการ น ้าตาล 
และขนมขบเค้ียวของ
ผูเ้รียนของโรงเรียน
ตน้แบบ 
3) วางแผนพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ดา้นการส่งเสริมความ
ปลอดภยัทางกาย และ
ความปลอดภยัทาง
โภชนาการ 
4) ศึกษาอาคารสถานท่ี
และในชั้นเรียนของ
โรงเรียน 

- หลกัสูตร 
การพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบคุลากร 
- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- อุปกรณ์การอบรม 
- กิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจ 
- รูปภาพ 
การด าเนินงานของ
โรงเรียนตน้แบบ 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ประชุมวางแผน
ก าหนดการพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2) น าผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรร่วมกิจกรรม Open 
Eye ในโรงเรียนตน้แบบ 
เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความ
ปลอดภยัทางกายและ
โภชนาการ 
3) จดักิจกรรมอบรม
หลกัสูตร Main Course 
เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
4) ร่วมกนัก าหนด 
แนวทางการส่งเสริมความ
ปลอดภยัทางกายและ
โภชนาการของโรงเรียน 
5) ติดตามผลการปฏิบติัโดย
การประชุม AAR และการ
นิเทศ (Site Visit) 

- ระเบียบวาระ
การประชุม 
- คู่มือการอบรม 
- อุปกรณ์การอบรม 
- แนวปฏิบติัและ
วิถีโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 
- รูปภาพ 
การด าเนินงานของ
โรงเรียนตน้แบบ 
- กิจกรรมอบรม 
- แบบบนัทึก 
- หลกัสูตรอบรม 
- โสตทศันูปกรณ์
และเคร่ืองเสียง 
- แบบนิเทศ
โรงเรียนสุขภาวะ 
-ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ตรวจสอบการ
ก าหนดแนวทาง 
การส่งเสริมความ
ปลอดภยัทางกาย
และโภชนาการของ
โรงเรียน 
2) น าแนวทาง 
การส่งเสริมความ
ปลอดภยัทางกาย
และโภชนาการของ
โรงเรียนไปใชใ้น
สถานศึกษา  
 

- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- ตารางวิถีของ
โรงเรียน 
- แนวทาง 
การส่งเสริมความ
ปลอดภยัทางกาย
และโภชนาการ
ของโรงเรียน 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. ทีม Collective 
Trainer   
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลลพัธ์ (Input) 

กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
   1.2.2 กระบวนการ
หรือวิธีการส่งเสริม
ให้โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณของ
ครูในโรงเรียน 

1) ศึกษากระบวนการ
ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ความปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณของครู
ของโรงเรียนตน้แบบ 
2) วางแผนพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ดา้นการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัต่อจิตใจและ
จิตวิญญาณของครู 
3) ศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานของครู 
ในโรงเรียน 
 

- หลกัสูตร 
การพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบคุลากร 
- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- อุปกรณ์การอบรม 
- กิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจ 
- รูปภาพ 
การด าเนินงานของ
โรงเรียนตน้แบบ 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ประชุมวางแผน
ก าหนดการพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2) น าผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรร่วมกิจกรรม Open 
Eye ในโรงเรียนตน้แบบ 
เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความ
ปลอดภยัต่อจิตใจและจิต
วิญญาณของครู 
3) จดักิจกรรมอบรม
หลกัสูตร Main Course 
เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
4) ร่วมกนัก าหนด 
แนวทางการส่งเสริมความ
ปลอดภยัต่อจิตใจและจิต
วิญญาณของครูของโรงเรียน 
5) ติดตามผลการปฏิบติั 
โดยการประชุม AAR และ
การนิเทศ (Site Visit) 

- ระเบียบวาระ
การประชุม 
- คู่มือการอบรม 
- อุปกรณ์การอบรม 
- แนวปฏิบติัและ
วิถีโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 
- รูปภาพ 
การด าเนินงานของ
โรงเรียนตน้แบบ 
- กิจกรรมอบรม 
- แบบบนัทึก 
- หลกัสูตรอบรม 
- โสตทศันูปกรณ์
และเคร่ืองเสียง 
- แบบนิเทศ
โรงเรียนสุขภาวะ 
-ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ตรวจสอบการ
ก าหนดแนวทาง 
การส่งเสริมความ
ปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณของ
ครูของโรงเรียน 
2) น าแนวทาง 
การส่งเสริมความ
ปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณของ
ครูของโรงเรียนไป
ใชใ้นสถานศึกษา  
 

- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- ตารางวิถีของ
โรงเรียน 
- แนวทาง 
การส่งเสริมความ
ปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณ
ของครูของ
โรงเรียน 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. ทีม Collective 
Trainer   
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลลพัธ์ (Input) 

กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.3 ดา้นครู 
   1.3.1 กระบวนการ
หรือวิธีการ เปล่ียน
ครูผูส้อนเป็นครูโคช้ 
นกัสร้างแรงบนัดาล
ใจ การตั้งค  าถาม
ประเมินและสะทอ้น
ผล สร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูเ้รียน 

1) ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบั
ครูโคช้ หรือครูท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2) วางแผนพฒันาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3) ศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานของครู 
ในโรงเรียน เพื่อ
วางแผนและจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
เป็นครูผูเ้ปล่ียนแปลง 
4) กิจกรรมสร้างแรง
บนัดาลใจ โดยชมวีดี
ทศัน์ครูดี สพป.แพร่ 
เขต 2 (ครูการะเกด 
กนัทะเขียว โรงเรียน
บา้นดอนมูล) 
 

- หลกัสูตรการ
พฒันาผูบ้ริหาร ครู 
และบุคลากร 
- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- อุปกรณ์การอบรม 
- กิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจ 
- วีดีทศัน์ครูดี 
สพป.แพร่ เขต 2 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) ประชุมวางแผน
ก าหนดการพฒันา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
2) น า ครู และบุคลากรร่วม
กิจกรรม Open Eye   
เพ่ือสังเกตการสอนของครู
โคช้ในโรงเรียนตน้แบบ 
3) จดักิจกรรมอบรม
หลกัสูตร Main Course 
เพื่อพฒันา ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา 
4) ศึกษาขั้นตอนและวิธีการ
สอนโดยการตั้งค  าถาม
ประเมินและสะทอ้นผล 
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูเ้รียน 
5) ติดตามผลการปฏิบติั 
โดยการประชุม AAR และ
การนิเทศ (Site Visit) 

- ระเบียบวาระ
การประชุม 
- คู่มือการอบรม 
- อุปกรณ์การอบรม 
- แนวปฏิบติัและ
วิถีโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 
- วีดีทศัน์ครูดี 
สพป.แพร่ เขต 2 
- วีดีทศัน์ตวัอยา่ง
การสอนโดยครู
โคช้ 
- กิจกรรมอบรม 
- แบบบนัทึก 
- หลกัสูตรอบรม 
- โสตทศันูปกรณ์
และเคร่ืองเสียง 
- แบบนิเทศ
โรงเรียนสุขภาวะ 
-ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
 

1) การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ โดยครู
โคช้ มีการตั้งค  าถาม
ประเมินและ
สะทอ้นผล สร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูเ้รียน 
 

- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- ตารางวิถีของ
โรงเรียน 
- แผนการสอน 
- แผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา 
- หน่วย 
การเรียนรู้ PBL 
- แผนการสอน
ออนไลน์ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. ทีม Collective 
Trainer   
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลลพัธ์ (Input) 

กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.4 ดา้นผูป้กครอง
และชุมชน 
   1.4.1 กระบวนการ
หรือวิธีการให้
ผูป้กครองและ
ชุมชน รู้และเขา้ใจ
แนวทางจดั
การศึกษาเพื่อความมี
สุขภาวะ และส่วน
ร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ 

1) ศึกษาบทบาทของ
ผูป้กครองและชุมชน
ในการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2) วางแผนพฒันา
ผูบ้ริหารครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
3) ศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานดา้นการมี
ส่วนร่วมกบัผูป้กครอง
และชุมชน 
 

- หลกัสูตรการ
พฒันาผูบ้ริหาร ครู 
และบุคลากร 
- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- อุปกรณ์การอบรม 
- รูปภาพการ
แสดงผลงาน Open 
House ของ
โรงเรียนตน้แบบ 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
6. ผูป้กครอง
และชุมชน 
 
 

1) ประชุมวางแผน
ก าหนดการพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2) น าผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรร่วมกิจกรรม Open 
Eye ในโรงเรียนตน้แบบ 
เพ่ือศึกษาผลการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองและชุมชน 
3) จดักิจกรรมอบรม
หลกัสูตร Main Course 
เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
4) ด าเนินการสร้างความ
เขา้ใจให้ผูป้กครองและ
ชุมชนรู้ เขา้ใจการจดั
การศึกษาเพื่อความมี 
สุขภาวะในโรงเรียน 
5) ติดตามผลการปฏิบติั 
โดยการประชุม AAR และ
การนิเทศ (Site Visit) 

- ระเบียบวาระ
การประชุม 
- คู่มือการอบรม 
- อุปกรณ์การอบรม 
- แนวปฏิบติัและ
วิถีโรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา 
- วีดีทศัน์ครูดี 
สพป.แพร่ เขต 2 
- วีดีทศัน์
โรงเรียนสุขภาวะ 
- กิจกรรมอบรม 
- แบบบนัทึก 
- หลกัสูตรอบรม 
- โสตทศันูปกรณ์
และเคร่ืองเสียง 
- แบบนิเทศ
โรงเรียนสุขภาวะ 
-ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
7. ผูป้กครอง
และชุมชน 
 

1) การจดักิจกรรม 

Open House ของ
โรงเรียนเพ่ือแสดง
ผลงานให้
ผูป้กครองและ
ชุมชนร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
เม่ือเสร็จส้ินหน่วย
การเรียนรู้ PBL 
 

- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- ตารางวิถีของ
โรงเรียน 
- แผนการสอน 
- แผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา 
- หน่วย 
การเรียนรู้ PBL 
- แผนการสอน
ออนไลน์ 
- ผลงานนกัเรียน 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. ทีม Collective 
Trainer   
5. ผูป้กครอง
และชุมชน 
6. ผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลลพัธ์ (Input) 

กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
   2.1 การพฒันาปัญญา
ภายใน 
   2.1.1 กระบวนการ
หรือวิธีการ 
น านวตักรรม 
จิตศึกษามาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายในของ
ผูเ้รียน 

1) ทีม Collective 
Trainer  ศึกษา
กระบวนการหรือ
วิธีการน า
นวตักรรม 
จิตศึกษามาใช้
พฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน 
2) วางแผนพฒันา
ผูบ้ริหารครู และ
บุคลากรทาง 
การศึกษา 
3) ศึกษาแนวทาง
และการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา
ของโรงเรียน
ตน้แบบ 
 

- หลกัสูตรการ
พฒันาผูบ้ริหาร ครู 
และบุคลากร 
- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- อุปกรณ์การอบรม 
- หนงัสือจิตศึกษา
กบัการพฒันา
ปัญญาภายใน 
(อ.วิเชียร ไชยบงั) 
- หนงัสือแผนการ
จดักิจกรรมจิต
ศึกษา (โรงเรียนล า
ปลายมาศพฒันา) 
- แผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา
ออนไลน์ 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
 
 

1) ประชุมวางแผน
ก าหนดการพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) น าผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรร่วมกิจกรรม Open 
Eye ในโรงเรียนตน้แบบ 
เพ่ือศึกษาและชมสาธิตการ
จดักิจกรรมจิตศึกษา 
3) จดักิจกรรมอบรม
หลกัสูตร Main Course 
เพือ่พฒันาผูบ้ริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
4) ด าเนินการปรับแผนการ
จดักิจกรรมและจดั
กิจกรรมจิตศึกษาตาม
ตารางวิถี 
5) ติดตามผลการปฏิบติั 
โดยการประชุม AAR และ
การนิเทศ (Site Visit) 

- ระเบียบวาระการประชุม 
- คู่มือการอบรม 
- อุปกรณ์การอบรม 
- หนงัสือจิตศึกษากบัการ
พฒันาปัญญาภายใน 
(อ.วิเชียร ไชยบงั) 
- หนงัสือแผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา 
(โรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันา) 
- แผนการจดักิจกรรมจิต
ศึกษาออนไลน์ 
- กิจกรรมอบรม 
- แบบบนัทึก 
- หลกัสูตรอบรม 
- โสตทศันูปกรณ์และ
เคร่ืองเสียง 
- แบบนิเทศโรงเรียนสุข
ภาวะ 
-ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
7. ผูป้กครอง
และชุมชน 
 

1) การจดักิจกรรม
จิตศึกษาในชั้น
เรียน  
 

- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- ตารางวิถีของ
โรงเรียน 
- แผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา 
- หนงัสือจิตศึกษากบั
การพฒันาปัญญา
ภายใน 
(อ.วิเชียร ไชยบงั) 
- หนงัสือแผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา 
(โรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันา) 
- แผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา
ออนไลน์ 
- ผลงานนกัเรียน 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. ทีม Collective 
Trainer   
5. ผูป้กครอง
และชุมชน 
6. ผูเ้รียน 
 

173 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลลพัธ์ (Input) 

กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กิจกรรม/แนวทาง ส่ือ/อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
   2.2 การพฒันาปัญญา
ภายนอก 
   2.2.1 กระบวนการ
หรือวิธีการ น า
นวตักรรม PBL มา
ใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอกของผูเ้รียน 

1) ทีม Collective 
Trainer  ศึกษา
กระบวนการหรือ
วิธีการน า
นวตักรรม 
PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียน 
2) วางแผนพฒันา
ผูบ้ริหารครู และ
บุคลากรทาง 
การศึกษา 
3) ศึกษาแนวทาง
และการจดั
กิจกรรม PBL ของ
โรงเรียนตน้แบบ 
 

- หลกัสูตรการ
พฒันาผูบ้ริหาร ครู 
และบุคลากร 
- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- อุปกรณ์การอบรม 
- หนงัสือจิตศึกษา
กบัการพฒันา
ปัญญาภายใน 
(อ.วิเชียร ไชยบงั) 
- หนงัสือโรงเรียน
นอกกะลา  
(อ.วิเชียร ไชยบงั) 
- แผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา
ออนไลน์ 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. ทีม Collective 
Trainer   
 
 

1) ประชุมวางแผน
ก าหนดการพฒันาผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) น าผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรร่วมกิจกรรม Open 
Eye ในโรงเรียนตน้แบบ 
เพ่ือศึกษาและชมสาธิตการ
จดักิจกรรม PBL 
3) จดักิจกรรมอบรม
หลกัสูตร Main Course 
เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
4) ด าเนินการปรับหน่วยการ
เรียนรู้ บูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และจดักิจกรรม 
PBL ตามตารางวิถี 
5) ติดตามผลการปฏิบติั 
โดยการประชุม AAR และ
การนิเทศ (Site Visit) 

- ระเบียบวาระการ
ประชุม 
- คู่มือการอบรม 
- อุปกรณ์การอบรม 
- หนงัสือจิตศึกษากบั
การพฒันาปัญญาภายใน 
(อ.วิเชียร ไชยบงั) 
- หนงัสือโรงเรียนนอก
กะลา (อ.วิเชียร ไชยบงั) 
- หน่วยการเรียนรู้ PBL 
ออนไลน์ 
- กิจกรรมอบรม 
- แบบบนัทึก 
- หลกัสูตรอบรม 
- โสตทศันูปกรณ์และ
เคร่ืองเสียง 
- แบบนิเทศโรงเรียน
สุขภาวะ 
-ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. นกัการศึกษา 
5. บุคลากร
ส านกังานฯ 
6. ทีม Collective 
Trainer   
7. ผูป้กครอง
และชุมชน 
 

1) การจดักิจกรรม
PBL ตามหน่วย
การเรียนรู้ในชั้น
เรียน  
 

- คู่มือการบริหาร
จดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ 
- ตารางวิถีของ
โรงเรียน 
- แผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา 
- หนงัสือจิตศึกษากบั
การพฒันาปัญญา
ภายใน 
(อ.วิเชียร ไชยบงั) 
- หนงัสือโรงเรียน
นอกกะลา  
(อ.วิเชียร ไชยบงั) 
- แผนการจดั
กิจกรรมจิตศึกษา
ออนไลน์ 
- ผลงานนกัเรียน 
- ฯลฯ 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์
4. ทีม Collective 
Trainer   
5. ผูป้กครอง
และชุมชน 
6. ผูเ้รียน 
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 จากตารางท่ี 8 แสดงผลการประชุม PLC เพื่อสรุปผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบวา่ การบริหารจดัการโรงเรียนหลงัเขา้
ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถก าหนดปัจจยัการบริหารจดัการตามทฤษฎีระบบ (System Approach Model) ได้ตาม
กระบวนการหลกั ได้แก่ ดา้นปัจจยั (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลลพัธ์ (Input) 
โดยมีการก าหนดกิจกรรมหรือแนวทาง ส่ือหรืออุปกรณ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน มีการแยกตามองคป์ระกอบของโรงเรียนสุขภาวะ ดงัน้ี 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
         1.1 การน าองคก์ร 
                    1.1.1 กระบวนการหรือวธีิการจดัการหลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
                    1.1.2 กระบวนการหรือวิธีการ ปรับตารางเรียนมุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการโดยใช้
นวตักรรม  PBL และจิตศึกษา 
                    1.1.3 กระบวนการหรือวิธีการ การร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้ เป็น
โรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
                   1.1.4 กระบวนการหรือวิธีการ ท า PLC กบักลุ่มครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ 
Creative  Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 
    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
               1.2.1 กระบวนการหรือวิธีการส่งเสริมให้โรงเรียนมีความปลอดภยัทางกาย และความ
ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ น ้าตาล และขนมขบเค้ียวของผูเ้รียน 
             1.2.2 กระบวนการหรือวิธีการส่งเสริมให้โรงเรียนมีความปลอดภัยต่อจิตใจและจิต
วญิญาณของครูในโรงเรียน 

1.3 ดา้นครู 
                1.3.1 กระบวนการหรือวิธีการ เปล่ียนครูผูส้อนเป็นครูโคช้ นกัสร้างแรงบนัดาลใจ การตั้ง
ค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน 

1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
               1.4.1 กระบวนการหรือวิธีการให้ผูป้กครองและชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษา
เพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้  
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2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
         2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
                     2.1.1 กระบวนการหรือวิธีการน านวตักรรมจิตศึกษามาใช้พฒันาปัญญาภายใน 
ของผูเ้รียน 
         2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
                   2.2.1 กระบวนการหรือวิธีการน านวตักรรม PBL มาใช้พฒันาปัญญาภายนอก 
ของผูเ้รียน 
 

3.2 ผลการศึกษาความพงึพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนหลังเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ
โดยการเปลีย่นแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

ผูว้ิจยัและคณะ ได้ด าเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหาร
จดัการโรงเรียนหลงัเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิต
ศึกษา PBL และ PLC โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จากการประชุมระดบั
เครือข่าย และผลการตอบแบบสอบถาม มีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 9  แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
      ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการ 

     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

รายการสอบถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดบั 
ดา้นบริบทของโครงการ 
1. หลกัการและเหตุผลโครงการโรงเรียนสุขภาวะมี
ความสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
4.43 

 
0.32 

 
มาก 

2.วตัถุประสงคข์องโครงการโรงเรียน 
สุขภาวะมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สถานศึกษา 

4.48 0.50 มาก 

 
 



177 

 

ตารางท่ี 9   แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
      ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการ 

     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

รายการสอบถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดบั 
ดา้นบริบทของโครงการ (ต่อ) 
3. เป้าหมายของโครงการโรงเรียนสุขภาวะมีความ
ชดัเจนและปฏิบติัตามได ้

 
4.45 

 
0.50 

 
มาก 

4. กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุขภาวะสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

4.58 0.25 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุขภาวะสอดคลอ้งกบั
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.38 0.27 มาก 

6. กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุขภาวะสอดคลอ้งกบั
บริบทของสถานศึกษา 

4.45 0.48 มาก 

ความพงึพอใจต่อด้านบริบทของโครงการ 4.46 0.39 มาก 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
    1.1.1 หลกัสูตรท่ีใชพ้ฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในการน านวตักรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

 
 
 

4.54 

 
 
 

0.38 

 
 
 

มากท่ีสุด 

    1.1.2  หลกัสูตรการจดัการศึกษาและตารางเรียน 
ท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน
ตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถน าไป
ปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 

    1.1.3 แนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็นโรงเรียน
สุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะของโรงเรียนตน้แบบมี
ความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถน าไปปรับใช้
ในสถานศึกษาไดจ้ริง 

4.48 0.51 มาก 
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ตารางท่ี 9   แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
      ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการ 

     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

รายการสอบถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดบั 
 ดา้นปัจจยัน าเขา้ (ต่อ) 
   1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.1.4 กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) กบักลุ่มผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเป็น
กระบวนการ Dialogue หรือ Creative  Discussion  
เพื่อการพฒันา ติดตามงาน และประเมินแผน มีความ
เหมาะสมและน าไปใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
 

4.55 

 
 

0.38 

 
 

มากท่ีสุด 

    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     1.2.1 แนวทางการส่งเสริมความปลอดภยัทางกาย 
และความปลอดภยัจากดา้นโภชนาการผูเ้รียนของ
โรงเรียนตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และ
สามารถน าไปปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
4.25 

 
0.31 

 
มาก 

    1.2.2 แนวทางการส่งเสริมมีความปลอดภยัต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณของครูในโรงเรียนของโรงเรียน
ตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถน าไป
ปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

4.05 0.28 มาก 

     1.3 ดา้นครู 
      1.3.1 กระบวนการหรือวธีิการเปล่ียนครูผูส้อนเป็น
ครูโคช้ นกัสร้างแรงบนัดาลใจ การตั้งค  าถามประเมิน
และสะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียนของครู
ในโรงเรียนตน้แบบ เป็นตวัอยา่ง และสามารถน าไป
ปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
4.18 

 
0.35 

 
มาก 

 
 



179 

 

ตารางท่ี 9   แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
      ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการ 

     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

รายการสอบถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดบั 
 ดา้นปัจจยัน าเขา้ (ต่อ) 
   1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
      1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
      1.1.4 แนวทางการส่งเสริมใหผู้ป้กครองและชุมชน 
รู้และเขา้ใจการจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ และ
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนตน้แบบมี
ความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถน าไปปรับใช้
ในสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
 
 

4.25 

 
 
 

0.32 

 
 
 

มาก 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
    2.1.1 กระบวนการหรือวธีิการน านวตักรรมจิตศึกษา
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายในผูเ้รียนของโรงเรียนตน้แบบ 
มีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถน าไปปรับใช้
ในสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
 

4.75 

 
 

0.43 

 
 

มากท่ีสุด 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
     2.2.1 กระบวนการหรือวธีิการน านวตักรรม PBL 
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอกผูเ้รียนของโรงเรียน
ตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถน าไป
ปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
 

4.47 

 
 

0.61 

 
 

มาก 

ความพงึพอใจต่อด้านปัจจัยน าเข้าในภาพรวม 4.42 0.41 มาก 
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ตารางท่ี 9   แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
      ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการ 

     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

รายการสอบถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดบั 
ดา้นกระบวนการด าเนินงาน  
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
     1.1.1 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ในการน านวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

4.54 

 
 
 

0.52 

 
 
 

มากท่ีสุด 

     1.1.2  กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการปรับหลกัสูตรการจดัการศึกษาและ
ตารางเรียนโรงเรียนสุขภาวะ ดว้ยการใชก้ระบวนการ 
PLC มีความเหมาะสมและพฒันางานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.15 0.42 มาก 

     1.1.3 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ในการก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให้ เป็น
โรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ ดว้ยการใช้
กระบวนการ PLC มีความเหมาะสมและพฒันางานได้
มีประสิทธิภาพ 

4.27 0.31 มาก 

     1.1.4 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ในการใชก้ระบวนการ PLC กบักลุ่มผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากร ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative  
Discussion  เพื่อการพฒันา ติดตามงาน และประเมิน
แผน ดว้ยการใชก้ระบวนการ PLC มีความเหมาะสมและ
พฒันางานไดมี้ประสิทธิภาพ 

4.35 0.42 มาก 

 
 



181 

 

ตารางท่ี 9   แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
      ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการ 

     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

รายการสอบถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดบั 
ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (ต่อ) 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
    1.2.1 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการส่งเสริมความปลอดภยัทางกาย และ
ดา้นโภชนาการผูเ้รียน ดว้ยการใชก้ระบวนการ PLC 
มีความเหมาะสมและพฒันางานไดมี้ประสิทธิภาพ 

 
 
 

4.05 

 
 
 

0.24 

 
 
 

มาก 

    1.2.2 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ในการส่งเสริมมีความปลอดภยัต่อจิตใจและจิตวญิญาณ
ของครู ดว้ยการใชก้ระบวนการ PLC มีความเหมาะสม
และพฒันางานไดมี้ประสิทธิภาพ 

4.11 0.22 มาก 

     1.3 ดา้นครู 
      1.3.1 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการเปล่ียนครูผูส้อนเป็นครูโคช้ นกัสร้าง
แรงบนัดาลใจ การตั้งค  าถามประเมินและสะทอ้นผล 
สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน ดว้ยการใช้
กระบวนการ PLC มีความเหมาะสมและพฒันางานได ้
มีประสิทธิภาพ 

 
4.02 

 
0.27 

 
มาก 

      1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
      1.1.4 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการส่งเสริมใหผู้ป้กครองและชุมชน รู้และ
เขา้ใจการจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ และส่วน
ร่วมในการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการใชก้ระบวนการ PLC 
มีความเหมาะสมและพฒันางานไดมี้ประสิทธิภาพ 

 
4.21 

 
0.43 

 
มาก 
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ตารางท่ี 9   แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
      ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการ 

     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

รายการสอบถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดบั 
ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (ต่อ) 
2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
   2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
    2.1.1 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 
ในการน านวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของ
ผูเ้รียน ดว้ยการใชก้ระบวนการ PLC มีความเหมาะสมและ
พฒันางานไดมี้ประสิทธิภาพ 

 
 
 

4.62 

 
 
 

0.55 

 
 
 

มากท่ีสุด 

   2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
    2.2.1 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรใน
การน านวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอกผูเ้รียน 
ดว้ยการใชก้ระบวนการ PLC มีความเหมาะสมและพฒันางาน
ไดมี้ประสิทธิภาพ 

 
4.02 

 
0.28 

 
มาก 

3. กิจกรรม Site Visit มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้
เป็นแนวคิดและตวัอยา่งในการพฒันาโรงเรียนสุขภาวะ 

4.55 0.48 มากท่ีสุด 

4. ทีม Collective Trainer สามารถถ่ายทอดความรู้และให้
ค  าแนะน าในด าเนินงานและพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสุขภาวะไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.72 0.35 มากท่ีสุด 

5. วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันาและ PLC ผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรมีอยา่งพอเพียง 

4.21 0.43 มาก 

6. ส่ือ โสตทศันูปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกใชใ้น
การพฒันาและ PLC ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรมีความ
เหมาะสม 

4.07 0.29 มาก 

ความพงึพอใจต่อด้านกระบวนการด าเนินการ 
ในภาพรวม 

4.28 0.37 มาก 
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ตารางท่ี 9   แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
      ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการ 

     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

รายการสอบถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดบั 
ดา้นผลผลิต 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
     1.1.1 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรให้น านวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC มาไปใชใ้นสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

4.51 

 
 
 

0.47 

 
 
 

มากท่ีสุด 

    1.1.2  การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการปรับหลกัสูตรการจดั
การศึกษาและตารางเรียนโรงเรียนสุขภาวะ โดย
สามารถน าใชไ้ปในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.72 0.66 มากท่ีสุด 

    1.1.3 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการก าหนดแนวปฏิบติั 
และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียน 
มีสุขภาวะโดยสามารถน าใชไ้ปในสถานศึกษาได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.32 0.54 มาก 

     1.1.4 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการใชก้ระบวนการ 
PLC กบักลุ่มครู และบุคลากร ท่ีเป็นกระบวนการ 
Dialogue หรือ Creative  Discussion  เพือ่พฒันา  
ติดตาม และประเมิน โดยสามารถน าใชไ้ปใน
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.15 0.44 มาก 
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ตารางท่ี 9   แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
      ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการ 

     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

รายการสอบถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดบั 
ดา้นผลผลิต 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     1.2.1 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการส่งเสริมความปลอดภยั
ทางกาย และดา้นโภชนาการผูเ้รียน โดยสามารถน าใช้
ไปในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

4.33 

 
 
 

0.46 

 
 
 

มาก 

     1.2.2 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการส่งเสริมมีความ
ปลอดภยัต่อจิตใจและจิตวิญญาณของครู โดยสามารถ
น าใชไ้ปในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.29 0.35 มาก 

      1.3 ดา้นครู 
      1.3.1  การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการเปล่ียนครูผูส้อนเป็น
ครูโคช้ นกัสร้างแรงบนัดาลใจ การตั้งค  าถามประเมิน
และสะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน  
โดยสามารถน าใชไ้ปในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
4.45 

 
0.27 

 
มาก 

      1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
      1.1.4 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการส่งเสริมใหผู้ป้กครอง
และชุมชน รู้และเขา้ใจการจดัการศึกษาเพื่อความมี 
สุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ โดย
สามารถน าใชไ้ปในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4.31 

 
0.38 

 
มาก 
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ตารางท่ี 9   แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
      ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใชก้ระบวนการ 

     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
 

รายการสอบถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดบั 
ดา้นผลผลิต 
2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
   2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
    2.1.1 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการน านวตักรรมจิตศึกษา
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน โดยสามารถน า
ใชไ้ปในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 
 
 

4.82 

 
 
 

0.57 

 
 
 

มากท่ีสุด 

   2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
    2.2.1 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการน านวตักรรม PBL 
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอกผูเ้รียน โดยสามารถน าใช้
ไปในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 
4.54 

 
0.46 

 
มากท่ีสุด 

ความพงึพอใจต่อด้านผลผลติ ในภาพรวม 4.44 0.46 มาก 

ความพงึพอใจในภาพรวม 4.41 0.45 มาก 

 
 จากตารางท่ี 9 แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียน 
สุขภาวะในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 อยู่ในระดบัมาก และ 
เม่ือพิจารณารายดา้น มีผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ ดงัน้ี 
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 ดา้นบริบทของโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.46 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.39 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายการสอบถาม พบว่า รายการสอบถาม 
ด้านบริบทของโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 4. กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.25  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 2.วตัถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนสุขภาวะมีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 
อยู่ในระดบัมาก และขอ้ 3 เป้าหมายของโครงการโรงเรียนสุขภาวะมีความชดัเจนและปฏิบติัตามได ้ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั ส่วนรายการ
สอบถามด้านบริบทของโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ขอ้ 5. กิจกรรมโครงการโรงเรียน 
สุขภาวะสอดคล้องกบัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.27 อยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นปัจจยัน าเขา้ มีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.41 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายการสอบถาม พบว่า รายการสอบถามดา้นปัจจยัน าเขา้ 
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่  ขอ้ 2.1.1 กระบวนการหรือวิธีการน านวตักรรมจิตศึกษามาใช้พฒันา
ปัญญาภายในผูเ้รียนของโรงเรียนตน้แบบมีความชัดเจน เป็นตวัอย่าง และสามารถน าไปปรับใช้ใน
สถานศึกษาไดจ้ริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ 1.1.2  หลกัสูตรการจดัการศึกษาและตารางเรียนท่ีใช้นวตักรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC ของโรงเรียนตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถน าไปปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ ขอ้ 1.1.4 
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กับกลุ่มผู ้บริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเป็น
กระบวนการ Dialogue หรือ Creative  Discussion เพื่อการพฒันา ติดตามงาน และประเมินแผน มีความ
เหมาะสมและน าไปใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนรายการสอบถามด้านปัจจยัน าเข้าท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ขอ้ 1.2.2  
แนวทางการส่งเสริมมีความปลอดภยัต่อจิตใจและจิตวิญญาณของครูในโรงเรียนของโรงเรียนตน้แบบ 
มีความชัดเจน เป็นตวัอย่าง และสามารถน าไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้จริง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28 อยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน มีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายการสอบถาม พบว่า รายการสอบถาม 
ดา้นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทีม Collective Trainer สามารถถ่ายทอดความรู้
และให้ค  าแนะน าในด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะได้อย่างชัดเจน  
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 2.1.1 
กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในการน านวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายใน
ของผูเ้รียน ดว้ยการใชก้ระบวนการ PLC มีความเหมาะสมและพฒันางานไดมี้ประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ 3. กิจกรรม Site Visit  
มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้เป็นแนวคิดและตัวอย่างในการพฒันาโรงเรียนสุขภาวะ  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ  
ส่วนรายการสอบถามด้านกระบวนการด าเนินงานท่ี มีค่ า เฉล่ียน้อยท่ี สุด ได้แก่  ข้อ 2.2.1 
กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในการน านวตักรรม PBL มาใช้พฒันาปัญญาภายนอก
ผูเ้รียน ด้วยการใช้กระบวนการ PLC มีความเหมาะสมและพฒันางานได้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28 อยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นผลผลิต มีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.46 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายการสอบถาม พบว่า รายการสอบถามด้านผลผลิตท่ีมีค่าเฉล่ีย 
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 2.1.1 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันาผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการน า
นวตักรรมจิตศึกษามาใช้พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน โดยสามารถน าใช้ไปในการจดัการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมา ได้แก่ ขอ้ 1.1.2  การใช้กระบวนการ PLC สามารถพฒันาผูบ้ริหารครู และบุคลากร 
ในการปรับหลักสูตรการจดัการศึกษาและตารางเรียนโรงเรียนสุขภาวะ  โดยสามารถน าใช้ไปใน
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และขอ้ 2.2.1 การใช้กระบวนการ PLC สามารถพฒันาผูบ้ริหารครู และบุคลากร 
ในการน านวตักรรม PBL มาใช้พฒันาปัญญาภายนอกผูเ้รียน โดยสามารถน าใช้ไปในการจดั
การศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 อยูใ่นระดบัมาก  
ส่วนรายการสอบถามด้านกระบวนการด าเนินงานท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 1.1.4 การใช้
กระบวนการ PLC สามารถพฒันาผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการใชก้ระบวนการ PLC กบักลุ่มครู 
และบุคลากร ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative  Discussion  เพื่อพฒันา  ติดตาม และ
ประเมินงาน โดยสามารถน าใช้ไปในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44 อยูใ่นระดบัมาก 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้ิจยั 
มีแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ประกอบดว้ยสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 

สรุปผลการศึกษา 
 การวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อพฒันาแนวทางการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) และเพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 ท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC โดยเลือกแบบเจาะจง 12 โรงเรียนไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร  12  คน  ครูผูส้อน 120 คน 
รวมทั้งหมด 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  แบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะ แบบสอบถามความตอ้งการ 
การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ แบบสอบถามสะท้อนผล (Reflection) เพื่อศึกษาสภาพ 
การด าเนินงานปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ แบบสอบถามการสนทนา (After Action 
Review) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ แบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
(Share and Learn) เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ แบบสอบถามสะท้อนผล 
(Reflection) เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ และคู่มือแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
ผลการศึกษาพบวา่  
 



189 

 

 1)  สภาพการด าเนินงานก่อนเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ด าเนินการบริหารจดัการตามนโยบายและหลักการจดัการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองควบคู่กบัการใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
ตามบริบทของโรงเรียน ส่วนความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ ภาพรวมของความตอ้งการการบริหาร
จดัการโรงเรียนสุขภาวะอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.18 โดยความต้องการพฒันาและ 
ใหบ้ริหารจดัการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ ดา้นการพฒันาปัญญาภายนอก 
มีความตอ้งการร้อยละเฉล่ียเท่ากับ 93.00 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 ด้านผูเ้รียนมีสุขภาวะ  
ดา้นการพฒันาปัญญาภายใน ท่ีมีความตอ้งการร้อยละเฉล่ียเท่ากบั 91.00 ตามล าดบั 
 2) ผลการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุข โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) พบว่า การพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  
จนมีผลการพฒันาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ท่ีดีข้ึน พิจารณาจากจ านวนของโรงเรียนท่ีพบปัญหา 
และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีก าหนดและวางแผนไวทุ้กด้าน จ านวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
คงเหลือ 2 โรงเรียน ท่ีตอ้งพฒันาการด าเนินงานใน 2 ประเด็นในช่วงระยะถดัไป คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ได้แก่ ด้านการร่วมกันก าหนดแนวปฏิบัติ และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียน 
มีสุขภาวะ จ านวน 2 โรงเรียน และด้านการท า PLC กบักลุ่มครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ  
Creative Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงาน และประเมินแผน  
จ านวน 1 โรงเรียน 
 3) ผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) พบว่า การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะหลงั โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถก าหนด
ปัจจยัการบริหารจดัการตามทฤษฎีระบบ (System Approach Model) ไดต้ามกระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 
ดา้นปัจจยั (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และดา้นผลลพัธ์ (Input) โดยมีการก าหนดกิจกรรมหรือ
แนวทาง ส่ือหรืออุปกรณ์และผูท่ี้เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีผล 
การสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 
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อภิปรายผล 
การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (PLC) สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี สามารถ
อภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ผลศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีประเด็นในการอภิปรายผล 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
       1.1 สภาพการด าเนินงานก่อนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนใหญ่ด าเนินการบริหารจดัการตามนโยบายและหลักการจดัการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองควบคู่กบัการใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะ 
ของผูเ้รียนตามบริบทของโรงเรียน เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นองค์กร 
มีสุขภาวะ พบวา่ โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมีสภาพการศึกษาก่อนเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ
ส่วนใหญ่ด าเนินการตามระบบการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดตามรูปแบบและวิธีการจดัการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การพฒันาครูและส่ิงแวดล้อมด าเนินการ 
ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ ง  
12 โรงเรียน ซ่ึงมีผลการศึกษาตามสภาพปัจจุบนัตามองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบท่ี 1 ดา้นองคก์ร 
มีสุขภาวะ มีสภาพการด าเนินการรายดา้นท่ีส าคญั ได้แก่ (1) ด้านหลกัสูตร พบว่า โรงเรียนมีการใช้
หลกัสูตรของสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีโรงเรียนท่ีมีผล
ด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 (2) ดา้นตารางเรียน พบวา่ โรงเรียนมีการจดั
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตรของสถานศึกษาอิงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 (3) ดา้นแนวปฏิบติั และ 
วิถีใหม่ พบว่า โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น  
12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 (4) ด้านการท า PLC กลุ่มครู พบว่าโรงเรียนมีการจดัการประชุม
ประจ าเดือนส าหรับบุคลากรทุกเดือน หรือประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อพฒันางาน ติดตามงาน มีโรงเรียนท่ีมี
ผลด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 (5) ด้านความปลอดภยัทางกายและ
โภชนาการ พบวา่ โรงเรียนส่วนใหญ่มีสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ีปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน และ 
จดัให้มีอาหารท่ีถูกสุขอนามยั สะอาด และมีการควบคุมการจ าหน่ายขนมขบเค้ียว มีโรงเรียนท่ีมีผล
ด าเนินการตามประเด็น 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67 (6) ดา้นความปลอดภยัต่อจิตใจและจิตวิญญาณ
ของครู พบวา่ โรงเรียนส่วนใหญ่มีการด าเนินการให้โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและจิตวิญญาณ 
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โดยใชจิ้ตวิทยาเชิงบวก ท างานหรือเรียนรู้ร่วมกนั มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 8 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 (7) ดา้นครู พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัตามบริบทและวิธีการของครู หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ 
(NEW DLTV) มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67  
(8) ด้านผูป้กครองและชุมชน พบว่า โรงเรียนมีการด าเนินการให้ผูป้กครองและชุมชน รู้และเขา้ใจ
แนวทางจดัการศึกษาและส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ หรือจดับรรยากาศแหล่งเรียนรู้ ตามบริบท 
ของสถานศึกษา มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ส่วนองค์ประกอบท่ี 2 ด้านผู ้เรียนมีสุขภาวะ มีสภาพการด าเนินการรายด้านท่ีส าคัญ ได้แก่  
(1) การพฒันาปัญญาภายใน พบว่า โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาปัญญา
ภายใน เช่น วิถีพุทธ วนัส าคญัทางศาสนา ฯลฯ มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการตามประเด็น 12 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 (2) การพฒันาปัญญาภายนอก พบว่า โรงเรียนมีการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
ของสถานศึกษาอิงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาปัญญาภายนอก เช่น ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ ฯลฯ มีโรงเรียนท่ีมีผลด าเนินการ
ตามประเด็น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามล าดบั จากผลการศึกษาท าให้ผูว้ิจยัไดท้ราบสภาพ
การด าเนินงานก่อนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายง เพื่อน าไปใช้ใน 
การวางแผนการพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะให้ครอบคลุมตามองคป์ระกอบของโรงเรียน
สุขภาวะ โดยผลการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยึดการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และยึดตามนโยบายของตน้สังกดั 
ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู ้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในโรงเรียนมีความสนใจและตอ้งการพฒันาให้โรงเรียนไดจ้ดัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาได้ จากผล
การศึกษาดงักล่าว จึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปวีณา  เจริญภูมิ และคณะ (2558: 22-30) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผลการศึกษาพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียน
ในสังกัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ ส าหรับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ วฒันธรรมแบบปรับตวั และ 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดมี 2 ดา้น คือ 1) วิสัยทศัน์ร่วม  2) การเรียนรู้ร่วมกนัและประยุกตใ์ชค้วามรู้
ส าหรับดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การมีเง่ือนไขท่ีสนบัสนุน 
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 1.2) ผลการศึกษาความตอ้งการการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ ภาพรวมของความตอ้งการการบริหารจดัการ
โรงเรียนสุขภาวะอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.18 โดยความตอ้งการพฒันาและให้บริหาร
จดัการมากท่ีสุด ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 ด้านผูเ้รียนมีสุขภาวะ ด้านการพฒันาปัญญาภายนอก 
มีความตอ้งการร้อยละเฉล่ียเท่ากับ 93.00 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 ด้านผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
 ด้านการพฒันาปัญญาภายใน มีความต้องการร้อยละเฉล่ียเท่ากับ 91.00 ตามล าดับ เม่ือพิจารณา 
เป็นรายดา้นตามองค์ประกอบ พบวา่ มีรายละเอียดความตอ้งการในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
ได้แก่องค์ประกอบท่ี 1 ด้านองค์กรมีสุขภาวะ พบด้านท่ีมีความตอ้งการการบริหารจดัการมากท่ีสุด 
ได้แก่ ขอ้ 1.3 ด้านส่ิงแวดล้อม ขอ้ย่อยท่ี 1.3.1 กระบวนการหรือวิธีการ เปล่ียนครูผูส้อนเป็นครูโคช้  
นักสร้างแรงบันดาลใจ การตั้ งค  าถามประเมินและสะท้อนผล สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู ้เรียน  
ประเด็นท่ี 1 การพฒันาครูให้เป็นครูโคช้ และการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถามและการสะทอ้นผล  
มีความตอ้งการบริหารจดัการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมา ได้แก่  ขอ้ 1.1  
การน าองค์กร ข้อย่อยท่ี 1.1.4 กระบวนการหรือวิธีการ ท า PLC กับกลุ่มครู ท่ีเป็นกระบวนการ 
Dialogue หรือ Creative  Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและ
ประเมินแผน ประเด็นท่ี 1 การพฒันาผูบ้ริหารและครูในการใช้กระบวนการ PLC ท่ีเป็น
กระบวนการ Dialogue หรือ Creative  Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน 
ติดตามงานและประเมินแผน มีความตอ้งการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 
ตามล าดบั ส่วนองค์ประกอบท่ี 2 ด้านผูเ้รียนมีสุขภาวะ พบด้านท่ีมีความตอ้งการการบริหารจดัการ 
มากท่ีสุด ได้แก่  ขอ้ 2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก ขอ้ย่อยท่ี 2.2.1 กระบวนการหรือวิธีการ 
น านวตักรรม PBL มาใช้พฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียน ประเด็นท่ี 1 การพฒันาครูผูส้อน 
ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบ PBL เพื่อการพฒันาปัญญาภายนอก มีความตอ้งการบริหาร
จดัการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา ได้แก่ ขอ้ 2.1 การพฒันาปัญญาภายใน  
ขอ้ยอ่ยท่ี 2.1.1. กระบวนการหรือวธีิการ น านวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน 
ประเด็นท่ี 2 การจดัท าแผนการจดักิจกรรมจิตศึกษาเพื่อการพฒันาปัญญาภายใน มีความตอ้งการ
บริหารจดัการอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 ตามล าดบั จากผลการศึกษาท าให้ผูว้ิจยั 
ได้ทราบความต้องการในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนใหญ่มุ่งเนน้องค์ประกอบดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะมากท่ีสุด อาจเป็นผลมาจาก
ความตอ้งการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ เกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและ
กล้าแสดงออก สามารถพฒันาตนเองตามศกัยภาพของตนเอง โดยมีครูผูเ้ป็นส่งเสริมและแนะน าให้
ผู ้เรียนได้ใช้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ งต้องการพัฒนาผู ้เรียนให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม  
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ด าเนินชีวติอยา่งมีสติสัมปชญัญะ จากการใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ในการสอบถามความต้องการในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ 
ท าให้ได้ขอ้มูลในการพฒันาแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะท่ีชัดเจนและสามารถน าไปก าหนด
แนวทางการบริหารจดัการได้อย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะได้ครบถ้วน  
จากผลการศึกษาดังกล่าว จึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรลักษณ์ ชูก าเนิด และคณะ (2557: 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียน
ในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ คุณลกัษณะ และรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทยท่ีมีแนวทางการจดัการเรียนรู้สอดคล้องกบัการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ผลการศึกษา พบว่า ด้านรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบด้วย จุดเปล่ียนผ่านจากระบบปิดสู่ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูท่ีมี ดว้ยการขบัเคล่ือนผ่านองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ส่งผลต่อเน่ืองกัน 
อยา่งเป็นเหตุและผลอยา่งเป็นล าดบัตามองคป์ระกอบส าคญั 6 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ชุมชนกลัยาณมิตร
ตามวิถีไทย ส่งผลให้เกิดความไวว้างใจและรับฟัง (2) ภาวะผูน้ าเร้าศกัยภาพ ท าให้เกิดการเผยตน 
ของผูน้ าการเปล่ียนแปลง (3) วสิัยทศัน์เชิงศรัทธาร่วม ท าให้เกิดพลงัเข็มทิศวิสัยทศัน์ร่วม (4) ระบบเปิด
แบบผนึกก าลังมุ่งสู่ผูเ้รียน ท าให้เกิดการเผยตนเป็นเจ้าของงานการเรียนรู้ (5) ระบบทีมเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพสู่วฒิุภาวะและจิตวญิญาณความเป็นครู ท าให้เกิดเจตจ านงร่วมพฒันาวิชาชีพ (6) พื้นท่ีเรียนรู้
แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง ท าให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงบนฐานงานจริง 
เม่ือแต่ละพื้นท่ีมีการพฒันาในรูปแบบดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นวถีิปกติขององคก์ร 
 2) ผลการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนสุข โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) พบว่า การพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียน 
สุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  
จนมีผลการพฒันาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ท่ีดีข้ึน พิจารณาจากจ านวนของโรงเรียนท่ีพบปัญหา 
และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีก าหนดและวางแผนไวทุ้กด้าน จ านวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
คงเหลือ 2 โรงเรียน ท่ีตอ้งพฒันาการด าเนินงานใน 2 ประเด็นในช่วงระยะถดัไป คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ได้แก่ ด้านการร่วมกันก าหนดแนวปฏิบัติ และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้ เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียน 
มีสุขภาวะ จ านวน 2 โรงเรียน และด้านการท า PLC กบักลุ่มครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ  
Creative Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน  
จ านวน 1 โรงเรียน เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 ดา้นองค์กรมีสุขภาวะ 
พบวา่ การประชุม PLC คร้ังท่ี 4 มีจ  านวนโรงเรียนท่ีพบปัญหานอ้ยลง ซ่ึงแตกต่างจากการประชุม PLC 



194 

 

คร้ังท่ี 1 แต่ยงัมีประเด็นท่ีตอ้งพฒันาระยะหลงัการวิจยั  ไดแ้ก่ 1) ดา้นการร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั 
และวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้ เป็นโรงเรียนสุขภาวะและผูเ้รียนมีสุขภาวะ 2) ด้านการท า PLC กับกลุ่มครู 
ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน 
ติดตามงานและประเมินแผน ส่วนองค์ประกอบท่ี 2 ดา้นผูเ้รียนสุขภาวะ ไม่มีประเด็นใดท่ีตอ้งพฒันา
ระยะหลงัการวิจยั  แต่ในวงการประชุมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีประเด็น
การพูดคุยส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ทุกคร้ัง ส่งผลให้เกิดการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคร้ังเม่ือน าแผนการแก้ไขปัญหาไปใช ้
ในชั้นเรียน จากผลการสังเคราะห์ประเด็นการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ในการพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ พบวา่ กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) มีส่วนช่วยให้ผู ้ปฏิบัติได้แนวทางในการด าเนินงาน มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพหรือผูท่ี้ด าเนินงานเหมือนกนั อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัให้ใชค้วามสามารถ
และพฒันาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานได ้
เป็นอย่างดี จากผลการศึกษาดังกล่าว จึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐาปณัฐ อุดมศรี (2558: 
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ด้านการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎี ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ และพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม  
ผลการศึกษา พบวา่ 1) กรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ประกอบด้วย (1) รูปแบบ 
การบริหารโรงเรียน 6 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการบริหารแบบทางการ รูปแบบการบริหาร 
แบบผู ้ร่วมงาน รูปแบบการบริหารแบบการเมือง  รูปแบบการบริหารแบบอัตวิสัย รูปแบบ 
การบริหารแบบก ากวม และรูปแบบการบริหารแบบวฒันธรรม โดยใชอ้งคป์ระกอบในการจ าแนก
รูปแบบไดแ้ก่ ระดบัของการก าหนดเป้าประสงค ์กระบวนการก าหนดเป้าประสงค์ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเป้าประสงคก์บัการตดัสินใจ ธรรมชาติของกระบวนการตดัสินใจ ธรรมชาติของโครงสร้าง 
การเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมภายนอก แบบของภาวะผูน้ า และรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้ง  
(2) การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การสนบัสนุนและแลกเปล่ียน
ภาวะผูน้ า การสนับสนุนปัจจยัแวดลอ้ม การก าหนดและแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน การปฏิบัติงานแบบร่วมมือ การปฏิบัติท่ีมุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียนและครู และการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสะทอ้นวิธีการปฏิบติั (3) การวิจยัปฏิบติัการ 
ในชั้นเรียน (CAR ) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล การประเมินเพื่อพฒันาแผนจดัการ
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เรียนรู้ กรณีศึกษานกัเรียนท่ีมีปัญหา และการพัฒนานวตักรรมการจดัการเรียนการสอน 2) สภาพ
ปัจจุบนัเป็นรูปแบบการบริหารแบบผูร่้วมงาน  รูปแบบการบริหารแบบทางการ รูปแบบการบริหาร
แบบวฒันธรรม รูปแบบการบริหารแบบการเมือง รูปแบบการบริหารแบบอตัวิสัย และรูปแบบ  
การบริหารแบบก ากวม ตามล าดับ สภาพท่ีพึงประสงค์เป็นรูปแบบการบริหารแบบผูร่้วมงาน 
รูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม รูปแบบการบริหารแบบทางการ รูปแบบการบริหาร  
แบบการเมือง รูปแบบการบริหารแบบอตัวิสัยและรูปแบบการบริหารแบบก ากวม ตามล าดบั และ 
3) รูปแบบการบริหารท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือวา่ “รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบยืดหยุน่ท่ีสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  
เป็นการบูรณาการรูปแบบการบริหารแบบก ากวมและแบบวฒันธรรม” ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส าคญั  
7 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ช่ือรูปแบบ (2) หลกัการและความส าคญั (3) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนแบบยืดหยุ่นท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (4) องค์ประกอบของรูปแบบ 8 องค์ประกอบ คือ การก าหนด
เป้าประสงค์ การแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการปฏิบติั 
การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม โครงสร้างการมีปฏิสัมพนัธ์ การเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อม  
แบบของผูน้ า และแบบของภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวข้อง (5) แผนภาพของรูปแบบและการน าไปใช ้ 
(6) ปัจจยัความส าเร็จ และ (7) ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 เม่ือศึกษาผลการใชน้วตักรรมจิตศึกษา พบว่า จากการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของชาญณรงค์ วิเศษสัตย  ์ (2558: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมจิตศึกษาของนกัศึกษา 
ครุศาสตร์ ชั้ นปี ท่ี 3 กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความมุ่งหมาย 
เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมจิตศึกษาของนกัศึกษา ครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  
และศึกษาความคิดเห็นของครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม 
จิตศึกษาของนกัศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า ผลการจดั
กิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผล  
ไดด้งัน้ี ในขณะจดักิจกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 10 แผน นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ 
และองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมจิตศึกษาจนกระทั่งนักศึกษามีความเข้าใจเป็นอย่างดี  
จากนั้นไดใ้ห้นกัศึกษาออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาดว้ยตนเอง โดยท่ีผูว้ิจยัเป็นท่ีปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะ
ปรับปรุงจน กิจกรรมจิตศึกษาท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึนมามีคุณภาพ หลังจากนั้ นจึงได้ให้นักศึกษา 
จดักิจกรรมจิตศึกษากบันกัเรียนโรงเรียนสาธิต และบนัทึกผลการจดักิจกรรม ในท่ีสุดเม่ือจดักิจกรรม
ครบทุกคนจึงเกิดนวตักรรมจิตศึกษา ซ่ึงสามารถใช้เป็นตน้แบบการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาได้ จ  านวนกิจกรรมจิตศึกษา 100 กิจกรรม ส่วนความคิดเห็นของครูโรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ชั้ นปีท่ี 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังน้ี ด้านผูจ้ ัดกิจกรรมสรุปว่า กิจกรรมจิตศึกษาช่วยพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ ช่วยพฒันาจิตวิทยาดา้นบวกส าหรับความเป็นครู และช่วยพฒันาคุณลกัษณะความเป็นครู 
ท่ีดีแก่นกัศึกษา ด้านผูร่้วมกิจกรรมสรุปว่าหลงัร่วมกิจกรรมจิตศึกษานักเรียน มีอารมณ์ดีข้ึน มีสมาธิ 
ในการเรียน เรียนรู้ได้ดี จดจ าได้นาน และนักเรียน มีความสุข อยากมาโรงเรียนมากข้ึน ส่วนด้าน
กิจกรรมจิตศึกษาสรุปว่า แบบอย่างกิจกรรมจิตศึกษาท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึนนาไปใช้ได้จริง  
กิจกรรมจิตศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ครูสามารถน าไปใช้ได้ง่าย และกิจกรรมจิตศึกษา 
เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ และควรน ามาใช้ในสถานศึกษา อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวชัรี 
กาศสนุก (2560: 283-296) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม  
(เกษมราษฎร์บ ารุง) โดยการเทียบเคียงสมรรถนะกบัโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม(เกษมราษฎร์บ ารุง) โดยการเทียบเคียงสมรรถนะกบั
โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลการวางแผน พบว่า ไดจ้ดัตั้งทีมงานได้ทีมงาน 
ท่ีประกอบดว้ย 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนวดัโชคเกษม(เกษมราษฎร์บ ารุง) และผูว้ิจยั รวมจ านวน 9 คน 
และมีการก าหนดหัวข้อในการเทียบเคียงสมรรถนะคือ การพฒันาระบบจิตศึกษา และคู่เทียบเคียง  
คือ โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา และเม่ือน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบัทีมงานพฒันาระบบจิตศึกษา
ของโรงเรียนวดัโชคเกษม (เกษมราษฎร์บ ารุง) ใน 3 องคป์ระกอบ คือ ความเป็นชุมชน จิตวิทยาเชิงบวก 
และกิจกรรมจิตศึกษา พบว่า มีระดบัการปฏิบติั ตั้งแต่1-3 ส่วนโรงเรียนล าปลายมาศพฒันามีระดับ 
การปฏิบติัอยู่ในระดบั 5 ทั้ง 36 รายการ ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ช่วงห่างของการปฏิบติั
เก่ียวกับการพัฒนาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนากับโรงเรียนวัดโชคเกษม  
(เกษมราษฎร์บ ารุง) มีค่าตั้ งแต่ 2-4 รายการท่ีมีช่วงห่างน้อยท่ีสุด คือ ผู ้ปกครอง ครู และเด็กๆ 
มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกบั ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
โดยมีช่วงห่างเท่ากบั 2 ส่วนรายการท่ีเหลือมีค่าช่วงห่างเท่ากบั 3 และ 4 และผลการบูรณาการ พบว่า  
เม่ือทีมงานพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม (เกษมราษฎร์บ า รุง) ได้รับทราบผล 
การเทียบเคียงสมรรถนะแล้ว มีมติก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบจิตศึกษาของโรงเรียน 
วดัโชคเกษม (เกษมราษฎร์บ ารุง) ให้ดีข้ึนใน 3 องค์ประกอบ คือ ความเป็นชุมชน จิตวิทยาเชิงบวก  
และกิจกรรม จิตศึกษา ทั้ง 36 รายการให้มีระดบัการปฏิบติัในระดบั 3 ข้ึนไป 4) ผลการปฏิบติั พบว่า  
เม่ือตั้งเป้าหมายแลว้จึงมาจดัท าแผนการพฒันาระบบจิตศึกษาของโรงเรียนวดัโชคเกษม(เกษมราษฎร์
บ ารุง) จ  านวน 1 โครงการ ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ (1) การสร้างความเป็นชุมชน (2) การส่งเสริม 
การใช้จิตวิทยาเชิงบวก และ(3)การส่งเสริมการจดักิจกรรมจิตศึกษาในโรงเรียนและนาแผนไปปฏิบติั
เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ส้ินสุดภาคเรียนประเมินผลแลว้พบว่า โรงเรียนวดัโชคเกษม (เกษมราษฎร์บ ารุง)  
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มีการพฒันาระบบจิตศึกษาใน 3 องค์ประกอบดีข้ึน และเม่ือปรับเทียบซ ้ า พบว่า เม่ือน าผลไปเทียบกบั
เป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 คือระดบัการปฏิบติัตั้งแต่ 3 ข้ึนไป พบว่า มีรายการขอ้ค าถามท่ีมีค่า
เท่ากับเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายท่ีตั้ งไวจ้  านวน 34รายการและรายการข้อค าถามท่ีมีค่าต ่ากว่า
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มี 2 รายการ คือ (1) มีกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community) ระหว่างครูและผูบ้ริหาร ทั้งระดบักลุ่มและระดบัโรงเรียนในลกัษณะ BAR 
(Before Action Review) DAR (During Action Review) และ AAR (After Action Review) และ  
(2) มีกระบวนการวางแผน แลกเปล่ียนแบ่งปันระหว่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูระดับต่าง ๆ  
อยา่งสม ่าเสมอ 
 และเม่ือศึกษาผลการใชน้วตักรรม PBL พบวา่ จากการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของชุติมา สรรเสริญ (2559: 734-749) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนา
ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 80 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 ตามท่ีก าหนดไว ้โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก   
 3) ผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) พบว่า การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะหลงั โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถก าหนด
ปัจจยัการบริหารจดัการตามทฤษฎีระบบ (System Approach Model) ไดต้ามกระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 
ดา้นปัจจยั (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และดา้นผลลพัธ์ (Input) โดยมีการก าหนดกิจกรรมหรือ
แนวทาง ส่ือหรืออุปกรณ์และผูท่ี้เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีผล 
การสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 สามารถอภิปราย ดงัน้ี 
 3.1) ผลการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) พบว่า การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
หลงั โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถก าหนดปัจจัยการบริหารจัดการตามทฤษฎีระบบ (System Approach Model) ได้ตาม
กระบวนการหลัก ได้แก่ ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลลัพธ์ (Input)  
โดยมีการก าหนดกิจกรรมหรือแนวทาง ส่ือหรืออุปกรณ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถด าเนินการ 
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ไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะมีการปฏิบติัและแนวคิดในทิศทาง
เดียวกนั ผลการด าเนินงานเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา โดยมีการปรับ ประยุกตใ์ห้เหมาะสมกบั
แนวคิด วิธีการ แนวทางของโรงเรียนต้นแบบ คือ โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จังหวดับุรีรัมย์  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลรายองค์ประกอบ พบว่า แต่ละองค์ประกอบมีรูปแบบการด าเนินการ จ าแนก 
ตามขนาดโรงเรียน ดงัน้ี 
   
ตารางท่ี 10 รูปแบบการด าเนินงานตามองคป์ระกอบโรงเรียนสุขภาวะจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
     ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

องคป์ระกอบ 
รูปแบบการด าเนินงาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
    1.1.1 การพฒันา
หลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC 

1) มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยอิงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในรูปแบบ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโดยอิงตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตาม
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมฯ DLTV 
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัและใช้
จิตศึกษา PBL และ PLC ร่วมกนั 
3) มีการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสูตร จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม PLC ได ้

1) มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยอิงตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ในรูปแบบคณะกรรมการด าเนินงาน 
2) มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยจดัการเรียนรู้ดว้ยครูผูส้อน และ 
ใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC ร่วมกนั 
3) มีการประเมินหลกัสูตร
สถานศึกษาสถานศึกษา 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการ
พฒันาหลกัสูตร จนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ จากท่ีก าหนดไวใ้น 
การประชุม PLC ได ้
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ตารางท่ี 10 รูปแบบการด าเนินงานตามองคป์ระกอบโรงเรียนสุขภาวะจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
     ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

องคป์ระกอบ 
รูปแบบการด าเนินงาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
    1.1.2 การปรับตาราง
เรียนมุ่งการเรียนรู้ 
ท่ีเป็นบูรณาการโดยใช้
นวตักรรม PBLและ 
จิตศึกษา 

1) จดัโครงสร้างเวลาเรียน 
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาอิง
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
2) จดัตารางเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาอิงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 โดยใน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลกัยดึจากตาราง
การศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมฯ DLTV และปรับ
ตารางเรียนตามตารางวถีิของ
โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 
3) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การปรับตารางเรียนมุ่ง 
การเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการ 
โดยใชน้วตักรรม PBLและ 
จิตศึกษาจนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ จากท่ีก าหนดไว้
ในการประชุม PLC ได ้

1) จดัโครงสร้างเวลาเรียน 
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาอิง
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
2) จดัตารางเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาอิงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 โดยใน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลกัจดัการเรียนรู้
โดยครูผูส้อนประจ าวชิาและ
ปรับตารางเรียนตามตารางวถีิ
ของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 
3) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การปรับตารางเรียนมุ่ง 
การเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการ 
โดยใชน้วตักรรม PBLและ 
จิตศึกษาจนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ จากท่ีก าหนดไว้
ในการประชุม PLC ได ้
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ตารางท่ี 10 รูปแบบการด าเนินงานตามองคป์ระกอบโรงเรียนสุขภาวะจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
     ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

องคป์ระกอบ 
รูปแบบการด าเนินงาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.1 การน าองคก์ร 
   1.1.3 การร่วมกนัก าหนด
แนวปฏิบติั และวถีิใหม่ 
ท่ีมุ่งให ้เป็นโรงเรียน 
สุขภาวะ และผูเ้รียน 
มีสุขภาวะ 

1) จดักิจกรรมและปฏิบติัตาม
แนวทางในหลกัสูตร
สถานศึกษาอิงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 
2) จดักิจกรรมและปฏิบติัตาม
แนวทางในหลกัสูตร
สถานศึกษา  และมีการก าหนด
แนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้
เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และ
ผูเ้รียนมีสุขภาวะร่วมกนัภายใน
โรงเรียน 
3) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั 
และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้ 
เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และ
ผูเ้รียนมีสุขภาวะ จนสามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ  
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม 
PLC ได ้

1) จดักิจกรรมและปฏิบติัตาม
แนวทางในหลกัสูตรสถานศึกษา
อิงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
2) จดักิจกรรมและปฏิบติัตาม
แนวทางในหลกัสูตรสถานศึกษา  
และมีการก าหนดแนวปฏิบติั 
และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็นโรงเรียน
สุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ
ร่วมกนัภายในโรงเรียน 
3) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การร่วมกนัก าหนดแนวปฏิบติั 
และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็นโรงเรียน
สุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ  
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม 
PLC ได ้
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องคป์ระกอบ 
รูปแบบการด าเนินงาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.1 การน าองคก์ร 
   1.1.4 การท า PLC กบั
กลุ่มครูท่ีเป็นกระบวนการ 
Dialogue  หรือ  
Creative Discussion  
ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก 
เพื่อการพฒันางาน  
ติดตามงาน และ 
ประเมินแผน 

1) ก าหนดปฏิทินหรือ 
แนวทางการท า PLC ระดบั
สถานศึกษาและกลุ่มครู 
2) จดัการประชุมประจ าเดือน
ส าหรับบุคลากรกลุ่มใหญ่ 
ทุกเดือน เพื่อพฒันา และ
ติดตามงาน โดยใช้
กระบวนการ PLC รูปแบบ 
Dialogue หรือ Creative 
Discussion 
3) จดัการประชุมครูกลุ่มเล็ก 
เพื่อพฒันาการสอน หรือ
ติดตามเป็นระยะๆ โดยใช้
กระบวนการ PLC รูปแบบ 
Dialogue หรือ Creative 
Discussion 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การท า PLC  ท่ีเป็นกระบวนการ 
Dialogue หรือ Creative 
Discussion  เพื่อการพฒันา 
ติดตามงานและประเมินแผน 
จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม 
PLC ได ้

1) ก าหนดปฏิทินหรือ 
แนวทางการท า PLC ระดบั
สถานศึกษาและกลุ่มครู 
2) จดัการประชุมประจ าเดือน
ส าหรับบุคลากรกลุ่มใหญ่ 
ทุกเดือน เพื่อพฒันา และติดตาม
งาน โดยใชก้ระบวนการ PLC 
รูปแบบ Dialogue หรือ Creative 
Discussion 
3) จดัการประชุมครูกลุ่มเล็ก  
เพื่อพฒันาการสอน หรือติดตาม
เป็นระยะๆโดยใชก้ระบวนการ 
PLC รูปแบบ Dialogue หรือ 
Creative Discussion 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การท า PLC  ท่ีเป็นกระบวนการ 
Dialogue หรือ Creative 
Discussion  เพื่อการพฒันา ติดตาม
งานและประเมินแผนจนสามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนด
ไวใ้นการประชุม PLC ได ้
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องคป์ระกอบ 
รูปแบบการด าเนินงาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
   1.2.1 การท าใหโ้รงเรียน
มีความปลอดภยัทางกาย 
เช่น สะอาด ร่มร่ืน  
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง 
ปลอดภยัจาก 
ดา้นโภชนาการ น ้าตาล 
และขนมขบเค้ียว 

1) ก าหนดแนวทางการส่งเสริม
ความปลอดภยัทางกาย และ
ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบเค้ียว 
ของโรงเรียน 
2) มีการปรับสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียนท่ีปลอดภยั 
สะอาด ร่มร่ืน และจดัใหมี้
อาหารท่ีถูกสุขอนามยั สะอาด 
และมีการควบคุมการจ าหน่าย
ขนมขบเค้ียวท่ีมีประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียน 
3) จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการ
ท าใหโ้รงเรียนมีความปลอดภยั
ทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน  
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง 
ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบเค้ียว 
จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ  
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม 
PLC ได ้

1) ก าหนดแนวทางการส่งเสริม
ความปลอดภยัทางกาย และ
ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบเค้ียว 
ของโรงเรียน 
2) มีการปรับสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียนท่ีปลอดภยั 
สะอาด ร่มร่ืน และจดัใหมี้อาหาร
ท่ีถูกสุขอนามยั สะอาด และ 
มีการควบคุมการจ าหน่ายขนม
ขบเค้ียวท่ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
3) จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการ
ท าใหโ้รงเรียนมีความปลอดภยั
ทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน  
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง 
ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบเค้ียว 
จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ  
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม 
PLC ได ้
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องคป์ระกอบ 
รูปแบบการด าเนินงาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.3 ดา้นครู 
   1.3.1 การเปล่ียน
ครูผูส้อนเป็นครูโคช้ เป็น
นกัสร้างแรงบนัดาลใจ  
การตั้งค  าถามประเมิน 
และสะทอ้นผล สร้าง
สัมพนัธภาพแนวราบกบั
ผูเ้รียน 

1) ประชุมช้ีแจงแนวทาง 
การจดัการเรียนรู้โดยครูโคช้ 
หรือพฒันาครูใหเ้ป็นครูโคช้ 
2) มีการจดักระบวนการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ตามบริบทและวธีิการของครู 
หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
การศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมฯ  (DLTV) 
3) ปรับวธีิการสอนของครู 
ในกิจกรรม PBL ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั โดยเปล่ียนบทบาท
ครูเป็นครูโคช้ตั้งค  าถาม
ประเมินและสะทอ้นผล  
สร้างสัมพนัธภาพแนวราบ 
กบัผูเ้รียน 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การเปล่ียนครูผูส้อนเป็นครู
โคช้ เป็นนกัสร้างแรงบนัดาล
ใจ การตั้งค  าถามประเมินและ
สะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพ
แนวราบกบัผูเ้รียนจนสามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ  
จากท่ีก าหนดไวใ้นการประชุม 
 PLC ได ้

1) ประชุมช้ีแจงแนวทาง 
การจดัการเรียนรู้โดยครูโคช้ 
หรือพฒันาครูใหเ้ป็นครูโคช้ 
2) มีการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ตามบริบทและวธีิการของครู 
ในวชิาหลกั 4   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3) ปรับวธีิการสอนของครู 
ในกิจกรรม PBL ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั โดยเปล่ียนบทบาทครู
เป็นครูโคช้ตั้งค  าถามประเมิน
และสะทอ้นผล  
สร้างสัมพนัธภาพแนวราบ 
กบัผูเ้รียน 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การเปล่ียนครูผูส้อนเป็นครูโคช้ 
เป็นนกัสร้างแรงบนัดาลใจ  
การตั้งค  าถามประเมินและ
สะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพ
แนวราบกบัผูเ้รียนจนสามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนด
ไวใ้นการประชุม PLC ได ้
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องคป์ระกอบ 
รูปแบบการด าเนินงาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
   1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
   1.4.1 การใหผู้ป้กครอง
และชุมชน รู้และเขา้ใจ
แนวทางจดัการศึกษา 
เพื่อความมีสุขภาวะ และ
ส่วนร่วมในการจดั 
การเรียนรู้ เช่น จดัสรร
ทรัพยากร ผูป้กครองอาสา 
หรือจดับรรยากาศ 
แหล่งเรียนรู้ 

1) ประชุมช้ีแจงแนวทาง 
การจดัการเรียนรู้ใหผู้ป้กครอง
และชุมชนรับทราบและเขา้ใจ
การจดัการศึกษาโรงเรียน 
สุขภาวะ 
2) ด าเนินการใหผู้ป้กครองและ
ชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทาง 
จดัการศึกษาเพื่อความมี 
สุขภาวะ และส่วนร่วมใน 
การจดัการเรียนรู้ หรือ 
จดับรรยากาศแหล่งเรียนรู้  
ตามบริบทของสถานศึกษา 
3) จดัท าและด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมท่ีให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้เขา้ใจ 
และมีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ โดยจดัแสดงผลงาน
ผูเ้รียนเม่ือเรียนจบหน่วย 
การเรียนรู้สัมพนัธภาพ
แนวราบกบัผูเ้รียน 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
และชุมชนจนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไว้
ในการประชุม  PLC ได ้

1) ประชุมช้ีแจงแนวทาง 
การจดัการเรียนรู้ใหผู้ป้กครอง
และชุมชนรับทราบและเขา้ใจ
การจดัการศึกษาโรงเรียน 
สุขภาวะ 
2) ด าเนินการใหผู้ป้กครองและ
ชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทาง 
จดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ 
และส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ หรือจดับรรยากาศ 
แหล่งเรียนรู้ ตามบริบท 
ของสถานศึกษา 
3) จดัท าและด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมท่ีให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้เขา้ใจ 
และมีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ โดยจดัแสดงผลงาน
ผูเ้รียนเม่ือเรียนจบหน่วย 
การเรียนรู้สัมพนัธภาพแนวราบ
กบัผูเ้รียน 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
และชุมชนจนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้น
การประชุม  PLC ได ้
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องคป์ระกอบ 
รูปแบบการด าเนินงาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ 
2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันาปัญญา
ภายใน 
    2.1.1 การน า
นวตักรรมจิตศึกษา 
มาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน 

1) ประชุมครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อช้ีแจงแนวทาง 
การจดัการเรียนรู้โดยใชจิ้ตศึกษามา
ใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน 
2) น านวตักรรมจิตศึกษามาใช้
พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน  
โดยสอดแทรกในตารางวถีิ  
ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
Body Scan, Brain Gym ฯลฯ 
3) พฒันาครูและบุคลากรโดยน า
แผนกิจกรรมจิตศึกษาของโรงเรียน
ตน้แบบมาปรับประยุกตใ์ช ้
ตามบริบทของโรงเรียน โดยใชว้สัดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี หรือจดัท า
แผนกิจกรรมจิตศึกษา โดยครูผูส้อน
เป็นผูอ้อกแบบและพฒันาข้ึนเอง 
3) จดัท าและด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด 
การพฒันาปัญญาภายในตามบริบท
ของโรงเรียน 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การน าจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน จนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไว ้
ในการประชุม PLC ได ้ 

1) ประชุมครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อช้ีแจงแนวทาง 
การจดัการเรียนรู้โดยใชจิ้ตศึกษามา
ใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน 
2) น านวตักรรมจิตศึกษามาใช้
พฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน  
โดยสอดแทรกในตารางวถีิ  
ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
Body Scan, Brain Gym ฯลฯ 
3) พฒันาครูและบุคลากรโดยน า
แผนกิจกรรมจิตศึกษาของโรงเรียน
ตน้แบบมาปรับประยุกตใ์ช ้
ตามบริบทของโรงเรียน โดยใชว้สัดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี หรือจดัท า
แผนกิจกรรมจิตศึกษา โดยครูผูส้อน
เป็นผูอ้อกแบบและพฒันาข้ึนเอง 
3) จดัท าและด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด 
การพฒันาปัญญาภายในตามบริบท
ของโรงเรียน 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบั 
การน าจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน จนสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ จากท่ีก าหนดไว ้
ในการประชุม PLC ได ้
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ตารางท่ี 10 รูปแบบการด าเนินงานตามองคป์ระกอบโรงเรียนสุขภาวะจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
     ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

องคป์ระกอบ 
รูปแบบการด าเนินงาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ 
2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.2 การพฒันาปัญญา
ภายนอก 
        2.2.1 การน า
นวตักรรม PBL มาใช้
พฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียน 

1) ประชุมครูและบุคลากร 
ในโรงเรียนเพื่อช้ีแจงแนวทาง 
การจดัการเรียนรู้โดยใช ้PBL มาใช้
พฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียน 
2) น านวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายในของผูเ้รียน 
โดยสอดแทรกในตารางวถีิดว้ย
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น หน่วย
การเรียนรู้ เล่าเส้นเป็นเร่ืองฯลฯ 
3) พฒันาครูและบุคลากรโดยน า
หน่วยการเรียนรู้ PBL ของโรงเรียน
ตน้แบบมาใชใ้นโรงเรียน หรือปรับ
ประยกุตใ์ชต้ามบริบทของโรงเรียน 
โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 
หรือจดัท า/พฒันาหน่วยการเรียนรู้ 

PBL ข้ึนเอง 
3) จดัท าและด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด 
การพฒันาปัญญาภายนอกตาม
บริบทของโรงเรียน 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการน า 
PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียน จนสามารถแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ จากท่ีก าหนดไวใ้น 
การประชุม PLC ได ้ 

1) ประชุมครูและบุคลากร 
ในโรงเรียนเพื่อช้ีแจงแนวทาง 
การจดัการเรียนรู้โดยใช ้PBL มาใช้
พฒันาปัญญาภายนอกของผูเ้รียน 
2) น านวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายในของผูเ้รียน 
โดยสอดแทรกในตารางวถีิ  
ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น  
หน่วยการเรียนรู้เล่าเส้นเป็นเร่ือง ฯลฯ 
3) พฒันาครูและบุคลากรโดยน า
หน่วยการเรียนรู้ PBL ของโรงเรียน
ตน้แบบมาใชใ้นโรงเรียน หรือปรับ
ประยกุตใ์ชต้ามบริบทของโรงเรียน 
โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 
หรือจดัท า/พฒันาหน่วยการเรียนรู้ 

PBL ข้ึนเอง 
3) จดัท าและด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด 
การพฒันาปัญญาภายนอกตามบริบท
ของโรงเรียน 
4) จดัประชุม PLC เก่ียวกบัการน า 
PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอกของ
ผูเ้รียน จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
จากท่ีก าหนดไวใ้น 
การประชุม PLC ได ้



207 

 

 จากตารางท่ี 10 แสดงรูปแบบการด าเนินงานตามองค์ประกอบโรงเรียนสุขภาวะ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบว่า 
โรงเรียนสุขภาวะสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีรูปแบบ 2 รูปแบบ 
โดยแบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก จ  านวน 8 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลางข้ึนไป จ านวน  
4 โรงเรียน ซ่ึงมีแนวทางการบริหารจดัการไม่แตกต่างกัน มีข้อแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดเจน ได้แก่  
การพฒันาหลักสูตรและการก าหนดตารางวิถี โดยรูปแบบของโรงเรียนขนาดเล็กจะมีการใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) เขา้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนใน 4 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้หลกั ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ส่วนโรงเรียนขนาดกลางข้ึนไป จดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อนประจ า
วิชานั้นๆ อีกทั้งขอ้แตกต่างอีกประการ ไดแ้ก่ จ  านวนบุคลากรท่ีมีจ านวนแตกต่างกนั จึงส่งผลให้
โรงเรียนขนาดกลางข้ึนไปมีศักยภาพในการพฒันาแผนการจัดกิจกรรมจิตศึกษาหรือหน่วย 
การเรียนรู้ PBL ดว้ยตนเอง ซ่ึงโรงเรียนขนาดเล็กพบปัญหาในการพฒันาแผนหรือหน่วยการเรียนรู้
ค่อนขา้งมาก จึงท าให้การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดบัเครือข่าย
ช่วยให้โรงเรียนสุขภาวะพบปัญหาและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี ส่งผลให้มีแผน 
การจดักิจกรรมจิตศึกษาและหน่วยการเรียนรู้ PBL ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ีจงัหวดัแพร่  
โดยความร่วมมือของครูทุกโรงเรียนผา่นการประชุม PLC ในลกัษณะกิจกรรม PLN-PBL Planning 
เพื่อพฒันาครูและบุคลากรในการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จากผลการศึกษาดงักล่าว จึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของสรศกัด์ิ นิมากร (2560: 65-75) ได้ศึกษา 
เร่ืองแนวทางการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางดา้นร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษา
ระดบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางด้านร่างกายหรือ 
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โดยภาพรวม 
มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง และพบว่า การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพและการมีวิสัยทศัน์
ร่วมกันมีระดับการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนข้ออ่ืนๆมีระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง  
ส่วนแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
ทางดา้นร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ พบว่าผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสและรับฟังความ
คิดเห็นของครู มีการส่งเสริมให้ครูกลา้คิด กลา้แสดงออกผ่านการขอความเห็นจากครู หรือการจดั
ให้มีการประชุมผู ้บริหารและครู ควรมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติร่วมกันมีการตัดสินใจ 
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ในรูปแบบคณะกรรมการ ควรมีการประชุมร่วมกนั ในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อก าหนด
วสิัยทศัน์หรือนโยบายและควรมีการนิเทศ ก ากบั ติดตามหลงัจากการปฏิบติังาน อีกทั้งผลการศึกษา
ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปองทิพย ์ เทพอารีย ์ (2557: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันา
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา วตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพส าหรับครูประถมศึกษา ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ วฒันธรรมการเรียนรู้ 
การคิด แบบปฏิบติัท่ีดี และการพฒันาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชน 
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา พบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตวัอย่าง 
สูงกว่าก่อนการทดลองใช้รวมทั้งทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพิ่มสูงข้ึน และผลการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของผูเ้รียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากกรณีท่ีโรงเรียนบางส่วนท่ีไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน แมจ้ะมีการใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดบัเครือข่าย หรือระดบัโรงเรียนในการ
พฒันาการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ยงัคน้พบปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้ไดแ้ก่ 
 1) ปัจจัยด้านบุคลากร เน่ืองด้วยบุคลากรท่ีการจัดการเรียนในโรงเรียนสุขภาวะ
จ าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้เข้าใจ และเกิดทกัษะในการจดัการเรียนท่ีสอดคล้องกับแนวคิด
โรงเรียนสุขภาวะ จึงมีบุคลากรบางส่วนตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท าความเขา้ใจ และใชป้ระสบการณ์
ในการสอนท่ีใชเ้วลาในการสร้างทกัษะการสอนตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะได ้
 2) ปัจจยัด้านงบประมาณ แมจ้ะโรงเรียนจะได้รับงบประมาณจากโครงการท่ีคอย
สนบัสนุนแลว้ แต่การพฒันาโรงเรียนจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกายภาพ บรรยากาศชั้นเรียน ให้เขา้กบั
บริบทของโรงเรียนสุขภาวะ จึงส่งผลใหแ้กไ้ขปรับปรุงเป็นไปทรัพยากรของโรงเรียนแต่ละแห่ง 
 3) ปัจจยัวิถีการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่ครูใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ น้อย จึงส่งผลให้การเปิดใจและการร่วมมือในการแกไ้ข
ปัญหายงัเป็นเร่ืองซับซ้อน และจดัการปัญหาท่ียากเกินความสามารถของบุคลากร ส่งผลให้การ
ด าเนินงานมีปัญหา อุปสรรค และไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 3.2) ผลการสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  
ดา้นบริบทของโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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เท่ากบั 0.39 อยู่ในระดบัมาก ด้านปัจจยัน าเขา้ มีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 อยู่ในระดบัมาก ด้านกระบวนการด าเนินงาน มีความพึงพอใจ 
ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ในระดับมาก และ 
ดา้นผลผลิต มีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46  
อยู่ในระดับมาก ซ่ึงอาจะเป็นผลมาจากการด าเนินงานท่ีต้องพัฒนางานไปอย่างต่อเน่ือง และ 
ยงัไม่ส้ินสุดกระบวนการด าเนินงาน ส่งผลให้การสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และหากพฒันาต่อยอดไปจนจบโครงการโรงเรียนสุขภาวะ หรือส้ินสุดปีการศึกษาอาจะส่งผลให ้
ความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการใชใ้ช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ในการช่วยเหลือและพฒันาโรงเรียนให้สามารถพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามแนวคิดของโรงเรียน
สุขภาวะไดเ้ป็นอยา่งดี จากผลการศึกษาดงักล่าว จึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชาญณรงค ์วิเศษสัตย ์
(2558: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 กับ
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาผลการจดักิจกรรม 
จิตศึกษาของนกัศึกษา ครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด (2) ศึกษาความคิดเห็นของครู 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ 
ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด (3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัร้อยเอ็ด ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมจิตศึกษาของนกัศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 ผลการศึกษา พบว่า  
ความพึงพอใจของนกัเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมจิตศึกษา
ของนกัศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 คือ ดา้นการจดักิจกรรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นส่ือและอุปกรณ์
พึงพอใจมากท่ีสุด และด้านทศันคติพึงพอใจมาก สรุปได้ว่า นักเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัร้อยเอ็ดมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมจิตศึกษาของนกัศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของละดา ดอนหงษา และคณะ (2557: 941-952)  
ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน “การส่งเสริมการอ่าน 
เพื่อความเขา้ใจ” : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นโนนสงเปลือย มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน และ เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน พฤติกรรมการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจและความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการศึกษา พบวา่ ครูมีพฤติกรรมการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน  
ในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ (PLC) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
    1.1 ควรน ารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ไปใช้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสังกดัเพิ่มให้มากข้ึน เพื่อศึกษาการบริหาร
จดัการท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 

    1.2 การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ควรศึกษาขั้นตอน
กระบวนการตามรูปแบบของโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา จงัหวดับุรีรัมย์)  
เพื่อให้กระบวนการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถจูงใจผูเ้ข้าร่วมวง PLC สะท้อนผล 
การด าเนินงานไดอ้ยา่งไม่มีความขบัขอ้งใจ 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรน าไปใชก้บัโรงเรียนในสังกดัท่ีมีบริบทคลา้ยคลึงกนัจึงจะท าให้ไดป้ระสิทธิภาพ

เพิ่มมากข้ึน หากมีการน าไปใชใ้นสังกดัอ่ืน ๆ ควรมีการศึกษาระบบการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้ง
กับบริบทนั้ นๆ ให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้การใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     2.2 ควรมีการศึกษาผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน
สุขภาวะในดา้นวชิาการ หรือดา้นอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและรูปแบบการบริหารท่ีหลากหลายต่อไป 
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ดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวจัิย 
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ตารางท่ี 11  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection)  
     เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะ  
     โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 1 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษา หรือหลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 2 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการ ปรับตารางเรียน
มุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการโดยใชน้วตักรรม 
PBL และจิตศึกษา อยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

ค าถามท่ี 3 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการ การร่วมกนั
ก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็น
โรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 4 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือวธีิการ ท า PLC กบักลุ่ม
ครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative 
Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการ
พฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 
อยา่งไร 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

ค าถามท่ี 5 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการท่ีท าให้โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบเค้ียว อยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
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ตารางท่ี 11  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection)  
     เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะ  
     โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 6 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและ 
จิตวิญญาณของครูในโรงเรียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

ค าถามท่ี 7 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ เปล่ียนครูผูส้อน
เป็นครูโคช้ เป็นนกัสร้างแรงบนัดาลใจ ตั้ง
ค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้าง
สัมพนัธภาพแนวราบกบัผูเ้รียน อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

ค าถามท่ี 8 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ ใหผู้ป้กครองและ
ชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษา 
เพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 9 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ กิจกรรมต่าง ๆ 
หรือน านวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 10 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มาไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ หรือน านวตักรรม 
จิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน 
เกิดปรากฎการณ์อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 11  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection)  
     เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการสุขภาวะ  
     โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 11 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ น านวตักรรม
ต่างๆ หรือ PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 12 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มาไดน้ านวตักรรมต่างๆ หรือ PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายนอกของผูเ้รียน เกิดปรากฎการณ์
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากบั 0.90 
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ตารางท่ี 12  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
     โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
         1.1.1 กระบวนการหรือวิธีการจดัการ
หลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
         1) การพฒันาและการบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

1.00 

         2) การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 0 0.80 
         3) การนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตร 0 +1 +1 +1 0 0.60 
         1.1.2 กระบวนการหรือวธีิการ ปรับตาราง
เรียนมุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการโดยใช้
นวตักรรม  PBLและจิตศึกษา 
          1) การปรับตารางวถีิให้สอดคลอ้งกบับริบท
ของสถานศึกษา 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

          2) การปรับตารางวถีิแบบบูรณาการ โดยใช้
นวตักรรม  PBLและจิตศึกษา 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

         1.1.3 กระบวนการหรือวธีิการ การร่วมกนั
ก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็น
โรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
         1) การพฒันากระบวนการหรือแนวปฏิบติั
ส าหรับโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

         2) การนิเทศ ติดตามการด าเนินการตาม
แนวปฏิบติัท่ีโรงเรียนก าหนด โดยผูมี้ส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 12  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
     โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

         1.1.4 กระบวนการหรือวธีิการ ท า PLC กบั
กลุ่มครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ 
Creative  Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก 
เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 
         1) การพฒันาผูบ้ริหารและครูในการใช้
กระบวนการ PLC ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue 
หรือ Creative  Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มเล็ก เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและ
ประเมินแผน 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

0.60 

         2) ขั้นตอนปฏิบติัการใชก้ระบวนการ PLC 
ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative  
Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการ
พฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร  
         3) การบนัทึกการใชก้ระบวนการ PLC 
เพื่อการพฒันางาน ติดตามงานและประเมิน
แผน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

   1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
         1.2.1 กระบวนการหรือวธีิการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัทางกาย และความ
ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ น ้าตาล และขนม
ขบเค้ียวของผูเ้รียน 
         1) การก าหนดแนวทางการส่งเสริมความ
ปลอดภยัทางกายในโรงเรียน 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

0.60 
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ตารางท่ี 12  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
     โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

       2) การก าหนดแนวทางการส่งเสริมความ
ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ น ้าตาล และขนม
ขบเค้ียวในโรงเรียน 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

       1.2.2 กระบวนการหรือวิธีการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและจิต
วญิญาณของครูในโรงเรียน 
       1) การก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและจิต
วญิญาณ 

 
 
 

+1 

 
 
 

0 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

0.80 

       2) การพฒันาครูใหมี้จิตใจท่ีดีต่อการสอน
และส่งเสริมจิตวิญญาณของครู 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

    1.3 ดา้นครู 
         1.3.1 กระบวนการหรือวธีิการ เปล่ียน
ครูผูส้อนเป็นครูโคช้ นกัสร้างแรงบนัดาลใจ 
การตั้งค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน 
         1) การพฒันาครูให้เป็นครูโคช้ และ 
การสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามและ 
การสะทอ้นผล 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

1.00 

        2) การพฒันาการสร้างความสัมพนัธภาพท่ี
ดีต่อผูเ้รียน 

+1 +1 +1 0 0 0.60 
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ตารางท่ี 12  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
     โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

    1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
         1.4.1 กระบวนการหรือวธีิการให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดั
การศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วม 
ในการจดัการเรียนรู้  
         1) การก าหนดแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาเพื่อ
ความมีสุขภาวะ 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0.80 

        2) การส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีความรู้ ความ
เขา้ใจแนวทางจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
         2.1.1 กระบวนการหรือวธีิการ น า
นวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายใน
ของผูเ้รียน 
         1) การพฒันาครูผูน้ ากิจกรรมจิตศึกษาเพื่อ
การพฒันาปัญญาภายใน 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

1.00 

        2) การจดัท าแผนการจดักิจกรรมจิตศึกษา
เพื่อการพฒันาปัญญาภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 12  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
     โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

    2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
        2.2.1 กระบวนการหรือวธีิการ น า
นวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียน 
         1) การพฒันาครูผูส้อนตามแนวทางการ
จดัการเรียนรู้แบบ PBL เพื่อการพฒันาปัญญา
ภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

        2) การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 
PBL เพื่อการพฒันาปัญญาภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากบั 0.85 
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ตารางท่ี 13  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษา 
     สภาพการด าเนินงานปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ  
    โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 1 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษา หรือหลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC อยา่งไร 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 

ค าถามท่ี 2 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการ ปรับตารางเรียน
มุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการโดยใชน้วตักรรม 
PBL และจิตศึกษา อยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

ค าถามท่ี 3 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการ การร่วมกนั
ก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็น
โรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ อยา่งไร 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

ค าถามท่ี 4 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือวธีิการ ท า PLC กบักลุ่ม
ครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative 
Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการ
พฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 
อยา่งไร 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

ค าถามท่ี 5 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการท่ีท าให้โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบเค้ียว อยา่งไร 

0 +1 +1 0 +1 0.60 
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ตารางท่ี 13  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษา 
     สภาพการด าเนินงานปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ  
    โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 6 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและ 
จิตวิญญาณของครูในโรงเรียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

ค าถามท่ี 7 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ เปล่ียนครูผูส้อน
เป็นครูโคช้ เป็นนกัสร้างแรงบนัดาลใจ ตั้ง
ค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้าง
สัมพนัธภาพแนวราบกบัผูเ้รียน อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

ค าถามท่ี 8 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ ใหผู้ป้กครองและ
ชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษา 
เพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 9 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ กิจกรรมต่าง ๆ 
หรือน านวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 10 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มาไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ หรือน านวตักรรม 
จิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน 
เกิดปรากฎการณ์อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 13  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อศึกษา 
     สภาพการด าเนินงานปัจจุบนัในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ  
    โดยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 11 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวิธีการ น านวตักรรม
ต่างๆ หรือ PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 12 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มาไดน้ านวตักรรมต่างๆ หรือ PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายนอกของผูเ้รียน เกิดปรากฎการณ์
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากบั 0.83 
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ตารางท่ี 14  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสนทนา (After Action Review)  
     เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง 
     โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 1 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษา หรือหลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 2 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการ ปรับตารางเรียน
มุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการโดยใชน้วตักรรม 
PBL และจิตศึกษา อยา่งไร 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

ค าถามท่ี 3 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการ การร่วมกนั
ก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็น
โรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 4 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือวธีิการ ท า PLC กบักลุ่ม
ครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative 
Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการ
พฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 
อยา่งไร 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

ค าถามท่ี 5 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการท่ีท าให้โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบเค้ียว อยา่งไร 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

 



232 

 

ตารางท่ี 14  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสนทนา (After Action Review)  
     เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง 
     โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 6 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและ 
จิตวิญญาณของครูในโรงเรียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 0 0 0.60 

ค าถามท่ี 7 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ เปล่ียนครูผูส้อน
เป็นครูโคช้ เป็นนกัสร้างแรงบนัดาลใจ ตั้ง
ค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้าง
สัมพนัธภาพแนวราบกบัผูเ้รียน อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 8 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ ใหผู้ป้กครองและ
ชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษา 
เพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 9 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ กิจกรรมต่าง ๆ 
หรือน านวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 10 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มาไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ หรือน านวตักรรม 
จิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน 
เกิดปรากฎการณ์อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 14  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการสนทนา (After Action Review)  
     เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง 
     โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 11 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ น านวตักรรม
ต่างๆ หรือ PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 12 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มาไดน้ านวตักรรมต่างๆ หรือ PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายนอกของผูเ้รียน เกิดปรากฎการณ์
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากบั 0.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 

 

ตารางท่ี 15  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn)  
     เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง 
    โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 1 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษา หรือหลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 2 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการ ปรับตารางเรียน
มุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการโดยใชน้วตักรรม 
PBL และจิตศึกษา อยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

ค าถามท่ี 3 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการ การร่วมกนั
ก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็น
โรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 4 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือวธีิการ ท า PLC กบักลุ่ม
ครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative 
Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการ
พฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 
อยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

ค าถามท่ี 5 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการท่ีท าให้โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบเค้ียว อยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
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ตารางท่ี 15  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn)  
     เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง 
    โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 6 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและ 
จิตวิญญาณของครูในโรงเรียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

ค าถามท่ี 7 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ เปล่ียนครูผูส้อน
เป็นครูโคช้ เป็นนกัสร้างแรงบนัดาลใจ ตั้ง
ค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้าง
สัมพนัธภาพแนวราบกบัผูเ้รียน อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

ค าถามท่ี 8 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ ใหผู้ป้กครองและ
ชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษา 
เพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 9 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ กิจกรรมต่าง ๆ 
หรือน านวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 10 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มาไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ หรือน านวตักรรม 
จิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน 
เกิดปรากฎการณ์อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 15  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and Learn)  
     เพื่อศึกษาผลการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง 
    โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 11 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ น านวตักรรม
ต่างๆ หรือ PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 12 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มาไดน้ านวตักรรมต่างๆ หรือ PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายนอกของผูเ้รียน เกิดปรากฎการณ์
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากบั 0.92 
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ตารางท่ี 16  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อสรุปผล 
     การด าเนินงานและการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง 
     โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 1 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษา หรือหลกัสูตรท่ีใชน้วตักรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC อยา่งไร 

+1 +1 +1 0 0 0.60 

ค าถามท่ี 2 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการ ปรับตารางเรียน
มุ่งการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการโดยใชน้วตักรรม 
PBL และจิตศึกษา อยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

ค าถามท่ี 3 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือ วธีิการ การร่วมกนั
ก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็น
โรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 4 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการ หรือวธีิการ ท า PLC กบักลุ่ม
ครู ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative 
Discussion ทั้งกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อการ
พฒันางาน ติดตามงานและประเมินแผน 
อยา่งไร 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

ค าถามท่ี 5 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการท่ีท าให้โรงเรียนมีความ
ปลอดภยัทางกาย เช่น สะอาด ร่มร่ืน มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีใชไ้ดจ้ริง ปลอดภยัจากดา้นโภชนาการ 
น ้าตาล และขนมขบเค้ียว อยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
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ตารางท่ี 16  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อสรุปผล 
     การด าเนินงานและการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง 
     โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 6 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีความปลอดภยัต่อจิตใจและ 
จิตวิญญาณของครูในโรงเรียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

ค าถามท่ี 7 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ เปล่ียนครูผูส้อน
เป็นครูโคช้ เป็นนกัสร้างแรงบนัดาลใจ ตั้ง
ค  าถามประเมินและสะทอ้นผล สร้าง
สัมพนัธภาพแนวราบกบัผูเ้รียน อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

ค าถามท่ี 8 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ ใหผู้ป้กครองและ
ชุมชน รู้และเขา้ใจแนวทางจดัการศึกษา 
เพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 9 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ กิจกรรมต่าง ๆ 
หรือน านวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายในของผูเ้รียน อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 10 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มาไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ หรือน านวตักรรม 
จิตศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน 
เกิดปรากฎการณ์อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 16  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อสรุปผล 
     การด าเนินงานและการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปล่ียนแปลง 
     โรงเรียนเชิงระบบดว้ยนวตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 

 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ค าถามท่ี 11 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มามีกระบวนการหรือวธีิการ น านวตักรรม
ต่างๆ หรือ PBL มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอก
ของผูเ้รียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค าถามท่ี 12 ในช่วง Quarter หรือช่วงเวลาท่ีผา่น
มาไดน้ านวตักรรมต่างๆ หรือ PBL มาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายนอกของผูเ้รียน เกิดปรากฎการณ์
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากบั 0.87 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
      โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านบริบทของโครงการ 
1. หลกัการและเหตุผลโครงการโรงเรียนสุขภาวะ 
มีความสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2.วตัถุประสงคข์องโครงการโรงเรียนสุขภาวะ 
มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศึกษา 

+1 +1 0 0 +1 0.60 

3. เป้าหมายของโครงการโรงเรียนสุขภาวะมีความ
ชดัเจนและปฏิบติัตามได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4. กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุขภาวะสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5. กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุขภาวะสอดคลอ้งกบั
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

6. กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุขภาวะสอดคลอ้งกบั
บริบทของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านปัจจัยน าเข้า 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
    1.1.1 หลกัสูตรท่ีใชพ้ฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในการน านวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC มีความเหมาะสมและสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริง 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

    1.1.2  หลกัสูตรการจดัการศึกษาและตารางเรียน 
ท่ีใชน้วตักรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียน
ตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถ
น าไปปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
      โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

    1.1.3 แนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให ้เป็น
โรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะของโรงเรียน
ตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถ
น าไปปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

       1.1.4 กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (PLC) กบักลุ่มผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร  
ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ Creative  
Discussion เพื่อการพฒันา ติดตามงาน และประเมิน
แผน มีความเหมาะสมและน าไปใชใ้นสถานศึกษา
ไดจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     1.2.1 แนวทางการส่งเสริมความปลอดภยัทางกาย 
และความปลอดภยัจากดา้นโภชนาการผูเ้รียนของ
โรงเรียนตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และ
สามารถน าไปปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.60 

    1.2.2 แนวทางการส่งเสริมมีความปลอดภยัต่อ
จิตใจและจิตวิญญาณของครูในโรงเรียนของ
โรงเรียนตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และ
สามารถน าไปปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

+1 +1 +1 0 0 0.60 

     1.3 ดา้นครู 
      1.3.1 กระบวนการหรือวธีิการเปล่ียนครูผูส้อน
เป็นครูโคช้ นกัสร้างแรงบนัดาลใจ การตั้งค  าถาม
ประเมินและสะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูเ้รียนของครูในโรงเรียนตน้แบบ เป็นตวัอยา่ง และ
สามารถน าไปปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
      โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

      1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
      1.1.4 แนวทางการส่งเสริมใหผู้ป้กครองและ
ชุมชน รู้และเขา้ใจการจดัการศึกษาเพื่อความมีสุข
ภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน
ตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถ
น าไปปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
    2.1.1 กระบวนการหรือวธีิการน านวตักรรมจิต
ศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายในผูเ้รียนของโรงเรียน
ตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถ
น าไปปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

    2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
     2.2.1 กระบวนการหรือวธีิการน านวตักรรม PBL 
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอกผูเ้รียนของโรงเรียน
ตน้แบบมีความชดัเจน เป็นตวัอยา่ง และสามารถ
น าไปปรับใชใ้นสถานศึกษาไดจ้ริง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน  
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
    1.1.1 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการน านวตักรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

0 

 
 
 

0.80 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
      โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

       1.1.2  กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการปรับหลกัสูตรการจดัการศึกษาและ
ตารางเรียนโรงเรียนสุขภาวะ ดว้ยการใช้
กระบวนการ PLC มีความเหมาะสมและพฒันางาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

     1.1.3 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการก าหนดแนวปฏิบติั และวถีิใหม่ท่ีมุ่ง
ให ้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียนมีสุขภาวะ ดว้ย
การใชก้ระบวนการ PLC มีความเหมาะสมและ
พฒันางานไดมี้ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

     1.1.4 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการใชก้ระบวนการ PLC กบักลุ่มผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากร ท่ีเป็นกระบวนการ Dialogue หรือ 
Creative  Discussion  เพื่อการพฒันา ติดตามงาน และ
ประเมินแผน ดว้ยการใชก้ระบวนการ PLC มีความ
เหมาะสมและพฒันางานไดมี้ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
    1.2.1 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการส่งเสริมความปลอดภยัทางกาย 
และดา้นโภชนาการผูเ้รียน ดว้ยการใชก้ระบวนการ 
PLC มีความเหมาะสมและพฒันางานไดมี้
ประสิทธิภาพ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.60 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
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รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

    1.2.2 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการส่งเสริมมีความปลอดภยัต่อจิตใจและ
จิตวญิญาณของครู ดว้ยการใชก้ระบวนการ PLC มี
ความเหมาะสมและพฒันางานไดมี้ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

       1.3 ดา้นครู 
       1.3.1 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการเปล่ียนครูผูส้อนเป็นครูโคช้ นกัสร้าง
แรงบนัดาลใจ การตั้งค  าถามประเมินและสะทอ้นผล 
สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน ดว้ยการใช้
กระบวนการ PLC มีความเหมาะสมและพฒันางานได ้
มีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

      1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
      1.1.4 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการส่งเสริมใหผู้ป้กครองและชุมชน รู้
และเขา้ใจการจดัการศึกษาเพื่อความมีสุขภาวะ และ
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการใชก้ระบวนการ 
PLC มีความเหมาะสมและพฒันางานไดมี้
ประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
   2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
    2.1.1 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในการน านวตักรรมจิตศึกษามาใชพ้ฒันา
ปัญญาภายในของผูเ้รียน ดว้ยการใชก้ระบวนการ 
PLC มีความเหมาะสมและพฒันางานไดมี้
ประสิทธิภาพ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
      โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

   2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
   2.2.1 กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ในการน านวตักรรม PBL มาใชพ้ฒันาปัญญา
ภายนอกผูเ้รียน ดว้ยการใชก้ระบวนการ PLC  
มีความเหมาะสมและพฒันางานไดมี้ประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

3. กิจกรรม Site Visit มีความเหมาะสมและสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวคิดและตวัอยา่งในการพฒันา
โรงเรียนสุขภาวะ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

4. ทีม Collective Trainer สามารถถ่ายทอดความรู้
และใหค้  าแนะน าในด าเนินงานและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนสุขภาวะไดอ้ยา่งชดัเจน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

5. วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันาและ PLC 
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรมีอยา่งพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6. ส่ือ โสตทศันูปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก
ใชใ้นการพฒันาและ PLC ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านผลผลติ 
1. ดา้นองคก์รมีสุขภาวะ 
    1.1 การน าองคก์ร 
     1.1.1 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรให้น านวตักรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC มาไปใชใ้นสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

0 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

0.80 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
      โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

    1.1.2  การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการปรับหลกัสูตร 
การจดัการศึกษาและตารางเรียนโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยสามารถน าใชไ้ปในสถานศึกษาได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

0 +1 +1 0 +1 0.60 

    1.1.3 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการก าหนดแนวปฏิบติั 
และวถีิใหม่ท่ีมุ่งให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และผูเ้รียน 
มีสุขภาวะโดยสามารถน าใชไ้ปในสถานศึกษาได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

     1.1.4 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการใชก้ระบวนการ 
PLC กบักลุ่มครู และบุคลากร ท่ีเป็นกระบวนการ 
Dialogue หรือ Creative  Discussion  เพือ่พฒันา  
ติดตาม และประเมิน โดยสามารถน าใชไ้ปใน
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

    1.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     1.2.1 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการส่งเสริมความ
ปลอดภยัทางกาย และดา้นโภชนาการผูเ้รียน  
โดยสามารถน าใชไ้ปในสถานศึกษาได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

0 +1 +1 0 +1 0.60 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
      โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

     1.2.2 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการส่งเสริม 
มีความปลอดภยัต่อจิตใจและจิตวิญญาณของครู  
โดยสามารถน าใชไ้ปในสถานศึกษาได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

      1.3 ดา้นครู 
      1.3.1  การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการเปล่ียนครูผูส้อน 
เป็นครูโคช้ นกัสร้างแรงบนัดาลใจ การตั้งค  าถาม
ประเมินและสะทอ้นผล สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี 
กบัผูเ้รียน โดยสามารถน าใชไ้ปในสถานศึกษาได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

    1.4 ผูป้กครองและชุมชน 
    1.1.4 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการส่งเสริมให้
ผูป้กครองและชุมชน รู้และเขา้ใจการจดัการศึกษา
เพื่อความมีสุขภาวะ และส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ โดยสามารถน าใชไ้ปในสถานศึกษาได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.80 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
      โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

2. ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
    2.1 การพฒันาปัญญาภายใน 
    2.1.1 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการน านวตักรรมจิต
ศึกษามาใชพ้ฒันาปัญญาภายในของผูเ้รียน โดย
สามารถน าใชไ้ปในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

   2.2 การพฒันาปัญญาภายนอก 
    2.2.1 การใชก้ระบวนการ PLC สามารถพฒันา
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรในการน านวตักรรม PBL 
มาใชพ้ฒันาปัญญาภายนอกผูเ้รียน โดยสามารถน า
ใชไ้ปในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากบั 0.89 
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ตารางท่ี 18  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
     โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

 
ขอ้ท่ี N ΣXi ΣXi2 Si

2 
1 140 549 301950  
2 140 559 313559  
3 140 554 308578  
4 140 562 315844  
5 140 550 302500  
6 140 568 322624  
7 140 550 302500  
8 140 558 311364  
9 140 556 309136  

10 140 560 313600  
11 140 545 297025  
12 140 561 314721  
13 140 546 298116  
14 140 560 313600  
15 140 553 305809  
16 140 555 308025  
17 140 565 319225  
18 140 564 318096  
19 140 572 327184  
20 140 560 313600  
21 140 562 315844  
22 140 550 302500  
23 140 550 302500  
24 140 546 298116  
25 140 550 302500  
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ตารางท่ี 18  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ 
     โรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

 
ขอ้ท่ี N ΣXi ΣXi2 Si

2 
26 140 563 316969  
27 140 543 294849  
28 140 574 329476  
29 140 556 309136  
30 140 565 319225  
31 140 543 294849  
32 140 562 315844  
33 140 542 293764  
34 140 565 319255  
35 140 550 302500  
36 140 556 309136  
37 140 552 304704  
38 140 565 319225  
39 140 564 318096  
40 140 551 303601  
41 140 565 319225  

(ΣX) = 22827 
(ΣX2) =  12708380 
ΣSi

2=  8.141807 
 

หาค่า   St
2   ไดจ้ากสูตร  St

2   
)(N

2

22

N

XX 
      

 
St

2=  64188.84 
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หาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)    
 

   



















2

t

2

i

S

S
1 

1k

k  

 
 เม่ือ     แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
  k  แทน  จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือช้ีวดั 
  2

iS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
  2

tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

          



















2

t

2

i

S

S
1 

1k

k  

   =   1.025   x   ( 1  –  0.00103) 

   =   1.025   x   0.9897 

   =   1.01 
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ไดค้่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ เท่ากบั 1.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แทนค่าในสูตร 

สูตร 
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ตารางท่ี 19  ดชันีความสอดคลอ้งคู่มือการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชก้ระบวนการ 
     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

รายการสอบถาม 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ (คนท่ี) 

IOC 
1 2 3 4 5 

1.  ด้านการพมิพ์/รูปเล่ม       
    1.1 การวางรูปแบบจดัพิมพถู์กตอ้งเหมาะสม 0 +1 +1 0 +1 0.60 
    1.2 ขนาดตวัอกัษรชดัเจนเหมาะสมอ่านง่าย +1 +1 +1 0 +1 0.80 
    1.3 การเรียงหนา้และเขา้รูปเล่มเรียบร้อย +1 0 +1 0 +1 0.60 
    1.4 ขนาดรูปเล่มเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2. ด้านเน้ือหาของเอกสารคู่มือการบริหารจัดการฯ       
    2.1 เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
    2.2 การใชส้ านวนภาษาชดัเจน เขา้ใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
    2.3 การน าเสนอเน้ือหาเป็นไปตามขั้นตอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
    2.4 แนวทาง/รูปแบบการบริหารเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
    2.5 แนวทางการบริหารจดัการน าไปสู่การปฏิบติั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
    2.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศตรงกบัวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 0 +1 0.80 
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์       
    3.1 เป็นแนวทางในนิเทศติดตามการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนสุขภาวะ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 

    3.2 ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียน
สุขภาวะอ่ืนๆ ได ้     

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

    3.3 ช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนของครูและ
การบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

    3.4 ส่งผลต่อการพฒันานกัเรียนให้เรียนรู้ 
อยา่งมีความสุข เตม็ตามศกัยภาพ 

+1 +1 +1 0 0 0.60 

    3.5 ส่งผลต่อการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ 
ท่ีมีคุณภาพได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของคู่มือการบริหารจัดการฯ ทั้งฉบับเท่ากบั 0.87 



253 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการด าเนินงาน 
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ภาพกจิกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

การประชุม PLC ระดับเครือข่าย 
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ภาพกจิกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

การพฒันาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ภาพกจิกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวตักรรม จิตศึกษา PBL 
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ภาพกจิกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

การประชุม PLC ระดับสถานศึกษา 
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ภาพกจิกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ 
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

กจิกรรมแลกเปลีย่นรู้และเวทีวชิาการส าหรับโรงเรียนสุขภาวะ 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรมเวทกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเปลีย่นแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวตักรรมจิตศึกษา 

PBL และ PLC สู่การเปน นโรงเรียนในศตวรรษที ่21” ของ สพป.แพร่ เขต 2  

โดยมี ดร.อโณทยั ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักนวตักรรมการจัดการศึกษา เปน นประธาน 

วนัที ่29 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  
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คณะผู้วจัิย 
 
1) นายกมัปนาท  ศรีเช้ือ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
2) นายสานิตย ์ โลหะ ผูอ้  านวยการลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
3) นางเบ็ญจมาศ  มณเทียร  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
4) นางสาวมณฑารพ  กาศเกษม  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
5) นายเจนพนธ์  จนัทร์เช้ือ  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
6) นางสาวกลัยา  สุรีย ์     ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
7) นางสาวนิตยา  วรรณรัตน์   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
8) นางนววรรณ  วฒิุ    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
9) นายชวเลิศ  สิทธิพฒันา   ศึกษานิเทศกช์ านาญการ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
10) นายมานะ  กาศโอสถ  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
11) นายบูรชาติ  ศิริเป็ง ศึกษานิเทศกช์ านาญการ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
*หมายเหตุ     ผูว้จิยัล  าดบัท่ี 1-9 มีส่วนร่วมในงานวจิยั  ร้อยละ  10  

และ ผูว้จิยัล  าดบัท่ี 10-11 มีส่วนร่วมในงานวจิยั  ร้อยละ  5 
 
ทีอ่ยู่  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  เลขท่ี 234 หมู่ท่ี 14 
 ต าบลหว้ยออ้  อ าเภอลอง  จงัหวดัแพร่  54150 
โทรศัพท์ส านักงาน   0 5458 4130     โทรสาร   0 5458 3652 
 E-Mail : admin@phrae2.go.th 


