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พิทักษ โสตถยาคม. (2560). การวิจัยเพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1.
ปริญญานิพนธปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ: รองศาสตราจารย
ดร.ดุษฎี โยเหลา, รองศาสตราจารยดร.สิริพนั ธุ สุวรรณมรรคา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวัตถุประสงคยอย
เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดย
ใชสุนทรียแสวงหาและขยายผลวิธีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอนใน
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุมผูรวมวิจัยคือ ครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนแกนนํา
จํานวน 5 คน ครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนเครือขาย จํานวน 11 คน และผูอํานวยการสถานศึกษา
ของโรงเรียน จํานวน 14 คน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 การวิจัยนี้ใชสุนทรียแสวงหาเปนวิธีวิทยาวิจัย ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1) การคนพบ 2) การสรางฝน 3) การออกแบบ และ 4) การสานฝน การเก็บขอมูลในพื้นที่ผูวิจัยใช
การสังเกตแบบมีสวนรวม การสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก การใชเรื่องเลา และการทบทวน
หลังการปฏิบัติ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา 1) ครูผูนําการเรียนการสอน จํานวน 5 คน ไดรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเปนผูนําการเรียนการสอน 2) เปนไปไดที่จะใชสุนทรียแสวงหาเปนกระบวนการพัฒนา
ครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อสรางคุณสมบัติที่มุงหวัง 3 ประการ คือ มีความรูความคิด
ในการทํางาน มีการปฏิบัติที่เปนแบบอยางได และมีความสามารถในการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพ
เนื่องจากสุนทรียแสวงหาสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษยที่เชื่อที่วาทุกคนมีศักยภาพ จุดแข็งที่รอ
การคนพบ ใหความสําคัญของจุดเดนและความสําเร็จ สรางความภาคภูมิใจและกอเกิดเปนพลังของ
ความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน 3) ครูผูนําการเรียนการสอนมีคุณสมบัติการเปนครูผูนําการเรียน
การสอนดีขึ้น เมื่อผานกระบวนการสุนทรียแสวงหา ทั้งดานความรูความคิดในการทํางาน ดานการ
ปฏิบัติที่เปนแบบอยาง และดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพ 4)นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอนของโรงเรียนแกนนํา จํานวน 12 นวัตกรรม ประกอบดวย
นวัตกรรมสําหรับครูใชกับนักเรียนนวัตกรรมสําหรับครูใชกับครู และนวัตกรรมสําหรับนักเรียนใชกับ
นักเรียนและไดขยายไปยังครูผูนําการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือขาย จํานวน 11 โรงเรียน เกิด
การต อยอดความรู ประยุกตวิ ธี การปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู ขึ้นใหมได นวัต กรรม จํานวน28
นวัตกรรม
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The main objectives of this study were: to Develop Instructional Leaders using an
Appreciative Inquiry in schools under PraNakhon Si Ayutthaya Educational Service Area, Office
One, to examine the possibility of using Appreciative Inquiry for capacity development of

instructional leaders and to enhance learning capacity of the instructional leaders and
students in schools under PraNakhon Si Ayutthaya Educational Service Area, Office One.
Samples consisted of five instructional leaders of pilot schools, eleven instructional leaders
of network schools, and principals of fourteen schools under PraNakhon Si Ayutthaya
Educational Service Area, Office One. The Appreciative Inquiry, which consists of four steps:
1) Discovery; 2) Dream; 3) Design; and 4) Destiny, was used as research methodology.
The use of Appreciative Inquiry requires the following process: 1. Find strong points that
can be converted into practice; 2. Develop innovations which can be used for capacity
development of the instructional leaders; 3. Find role models of instructional leaders. Data
were collected from participatory observations, in-depth interviews, focus group discussions,
storytelling and after action review. Content analysis was done for qualitative data.
The study revealed that: 1. Five instructional leaders have been developed and
changed their instructional leadership behaviors. 2. It is possible to use Appreciative Inquiry
to develop targeted skills of the instructional leaders, which consist of 1) acquiring
knowledge and concept of their work; 2) acquiring capacity to be role models in this area of
work; 3) acquiring skills in human relationship and professional development. Under the
Appreciative Inquiry Theory, it is believed that all human beings have capacity and
strengths which have not been discovered. Once these capacity and strengths are
discovered, it can turn into power which can be used for the success of school
development. 3. After participating in the Appreciative Inquiry Program, the instructional
leaders have higher skills in all three mentioned areas. 4. Twelve innovations developed
under this study have been used by the instructional leaders in eleven schools under our
network. More innovations had been developed based on these twelve innovations. In total,
twenty-eight innovations had been developed by the end of the study.
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณา ไดรับการชี้แนะและชวยเหลือ
จากบุคคลสําคัญหลายทาน โดยเฉพาะอาจารยที่ปรึกษาหลักคือ รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา
และอาจารยที่ปรึกษารวม คือ รองศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา ทานทั้งสองไดใหความ
เอาใจใส ใหเวลา ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ใหโอกาสพัฒนาตอยอด เชื่อมโยงจากความถนัด ความ
สนใจของผูวิจัยกับการวิจัยเพื่อสรางองคความรู ที่มีประโยชนและคุณคา พรอมๆ ไปกับการสงเสริม
การสรางการเปลี่ยนแปลงความคิด จิตใจ และการปฏิบัติของผูมีสวนรวมในชุมชนแหงการเรียนรู ใน
พื้นที่การวิจัยของผูวิจัย สิ่งสําคัญนอกเหนือจากนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวตนของ
ผูวิจัย ที่เกิดจากการไดเรียนรู ไดแรงบันดาลใจ ไดเห็นแบบอยางของการเปนนักวิชาการ แบบอยาง
ของการเปนนักวิจัย และแบบอยางของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู จากอาจารยที่ปรึกษา
ทั้งสองทาน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตาของอาจารย และขอขอบคุณอาจารยเปนอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ และคณะกรรมการสอบปากเปลา
ทุกๆ ทาน ที่ไดชวยชี้นํา ตั้งคําถาม เพื่อกระตุนใหผูวิจัยไดคิด และนําเสนอ รวมทั้งเติมเติมแงคิด
มุมมอง เพื่อใหผูวิจัยไดแนวทางปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัยใหดี
ยิ่งขึ้น ประกอบดวยรองศาสตราจารยดร.วินัยดําสุวรรณประธานคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญา
นิพนธ และประธานคณะกรรมการสอบปากเปลา ผูชวยศาสตราจารยดร.ยุทธนา ไชยจูกุล อาจารย
ดร.นําชัยศุภฤกษชัยสกุล และผูชวยศาสตราจารยดร.นริสราพึ่งโพธิ์สภ ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับ
อาจารยดร.นําชัยศุภฤกษชัยสกุล ประธานบริหารหลักสูตร และผูชวยศาสตราจารยดร.นริสราพึ่งโพธิ์
สภ เลขานุการหลักสูตร ที่ใหความอนุเคราะห และชวยแกไขปญหาในทุกๆ เรื่อง
ขอขอบคุณครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนําและโรงเรียนเครือขาย ที่ดําเนินการ
อยางเต็มที่ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของเพื่อนครูและผูเรียน ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา
ทุกแหง ศึกษานิเทศก และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยนี้อยางดียิ่ง ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุน ปร.ด. (เนนวิจัย)
รุนที่ 8 ที่ไดเปนกําลังใจและชวยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา ขอบคุณเปนพิเศษสําหรับพี่ฮารุ อรุณี ลิ้มมณี
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1

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองไดรับการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพในหลายสวน ทั้งปญหาโรงเรียนจํานวนมากไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา
และขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค ขาดแคลนครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม ขาดการกระจายอํานาจ
การบริ ห ารจัด การ และการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว นอย า งแท จ ริง (สํ า นัก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา. 2552: 2) จากขอมูลผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติและนานาชาติ สะทอนให
เห็ น ถึ ง ป ญ หาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย า งชั ด เจน อาทิ ผลการประเมิ น นั ก เรี ย น
นานาชาติ อายุ 15 ป หรือ PISA 2012 ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร พบวา
นักเรียนไทยมีผลการประเมินต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย OECD ทุกวิชา (โครงการ PISA ประเทศไทย.
2556: 4) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 2 หรือ TIMSS 2011 พบวา นักเรียนไทยทั้งสองระดับชั้นมีผลการประเมิน
ต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติทั้งสองวิชา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557ก: 58-61) ผลการ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ป ก ารศึ ก ษา 2555 พบว า ความสามารถทางด า นเหตุ ผ ล
ความสามารถทางด า นภาษา และความสามารถด า นคิ ด คํ า นวณ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละ 44.11
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557ข: 11) ซึ่งนอยกวารอยละ 50 เชนเดียวกับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557 ของ 8 กลุมสาระการ
เรียนรูของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เทากับ 45.75 มัธยมศึกษาปที่ 3 เทากับ 40.71 และมัธยมศึกษาป
ที่ 6 เทากั บ 37.58 (สํานั กงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึก ษา (องคการมหาชน). 2558:
ออนไลน)
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายประการ ในป 2558 ไดเรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่
เขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน สามารถจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ ใหครูเปนผูที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557ก: 20) สอดคลองกับรายงานของเซอร
ไมเคิล บารเบอร แหงบริษัท McKinsey & Company ที่ศึกษาระบบโรงเรียนในประเทศที่มีผลการ
ประเมินสูงในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA พบวา คุณภาพของระบบโรงเรียนที่
ดีขึ้นอยูกับคุณภาพของครูผูสอน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา: 2552: 23) คุณภาพครูชวยให
นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (อัมมาร สยามวาลา; ดิลกะ ลัทธพิพัฒน; และ สมเกียรติ
ตั้งกิจวานิชย. 2555: 11) ซึ่งสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย; ศุภณัฏฐ ศศิวุฒิวัฒน; และแบงค งามอรุณ

2
โชติ. (2557: 24) ไดสรุปวา การปฏิรูปการศึกษาดวยมาตรการใดๆ จะไมสามารถยกระดับผลการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นได หากไม มี ผ ลในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการสอนของครู ให ค รู มี
ความสามารถ ความเอาใจใส และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน อาจกลาวไดวา การปฏิรูปการศึกษา
เปนเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน และการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนเปนเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพครูใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
การสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการพัฒนาครูใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องเปนบทบาทของ
กระทรวงศึกษาธิการ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) ในการพัฒนาคุณภาพครูหรือ
สมรรถนะครูประจําการจําเปนตองดําเนินการรวมกันทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
พัฒ นาครู ป ระจํ า การ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และตั ว ครู เ อง ซึ่ ง จะต อ งพั ฒ นาภายในสถานศึ ก ษา
(insite-based development) เปนระยะๆ เนนใหครูนําความรูไปใชในสถานการณจริงในชั้นเรียน มี
การนิเทศภายใน สําหรับกระบวนการพัฒนาที่ไดผลครูจะตองไดเรียนรูภาวะผูนําและเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาชีพ (พิมพันธ เดชะคุปต; และพรทิพย แข็งขัน. 2551: 128-131)
การพัฒนาครูที่เปนการพัฒนาภายในสถานศึกษา (Insite-based Development) เปน
หนาที่ของผูนําโรงเรียน นั่นก็คือ ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งปจจุบันโรงเรียนจําเปนตองเนนกิจกรรม
ทางวิ ช าการ จึ ง มี ค รู ผู นํ า มาช ว ยในส ว นของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน มุ ง เน น ที่
ความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียน (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. 2558: 477) ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูนําจึงเปนผูสรางภาวะผูนําและเพิ่มพูนความรูทางวิชาชีพใหกับครูรวมทั้งใชภาวะผูนําเพื่อ
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน (Waters, Tim; Marzano, Robert J; & McNulty,
Brian. 2003: 5) ซึ่งภาวะผูนําที่ถือเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ภาวะ
ผูนําการเรียนการสอน (Instructional leadership) (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2554: 333) ดังนั้น การ
จะพัฒนาครูภายในสถานศึกษานี้ จึงขึ้นอยูกับความเขมแข็งของผูนําในโรงเรียนนั่นคือ ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอน ฉะนั้น จึงจําเปนตองศึกษาวิจัย พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับผูนําโรงเรียนเปนอันดับแรก
ที่ผานมามีงานวิจัยเพื่อพัฒนาผูบ ริหารสถานศึกษา และศึกษาภาวะผูนําของผูบ ริหาร
สถานศึกษาจํานวนมาก แตงานวิจัยเพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนมีจํานวนนอย จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูนําการเรียนการสอนพบวา งานวิจัยสวนใหญ (รอยละ 85.2) เปนงานวิจัยที่มุง
ศึกษาสภาพและทิศทางการพัฒนาภาวะผูนําการเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษา (วันเผด็จ
มีชัย. 2554;พัทธยา ชนะพันธ.2555;นภาดาว เกตุสุวรรณ.2555;ณัฐชนก ชัยศรี.2555;สมเกียรติ
พละจิตต.2555;อุดม ศรีสวัสดิ์.2555;สังคมจันทรวิเศษ.2555;ฤทธิรงค เศษวงศ.2556; อภิเดช พล
เยี่ยม.2556;กัญญวรา เครื่องพาที.2556;ศิรินาถ อาจบรรจง.2556;อภิรดี บัวทอง.2556; ณัฐิกานครสูง
เนิน.2557; บัณฑิต ทีแกว.2557; ภัทรนันท อิงภู.2557; รัชสุดาบุตรดีศักดิ์.2557; ศุภชัย ประเสริฐนู.
2557; สุเกียรติ สุจิมงคล.2557; สุรชัย กัลปชัย.2557; อมรเทพแกวมณีวัฒน.2557; ลัดดาวรรณ นัดดา
เทพ.2557; บรรพต รูเจนทร.2557; เมตตา สอนเสนา.2557)มีงานวิจัยที่ศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผูนํา
การเรียนการสอนของครู รอยละ 11.1(จินตนา ศรีสารคาม.2554;พณารัตน บุตรชารี. 2556;ดารารัตน
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คําอวมและทวีวัฒนปตยานนท. 2558)และมีงานวิจัยที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเรียน
การสอนของครูผูนํา รอยละ 3.7 (จารุภัทร บุญสง.2557)
นอกจากนั้ น ยัง พบว า ผลงานวิจัย เกี่ ยวกับ ภาวะผู นํา การเรีย นการสอนสว นใหญ เ ป น
งานวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ เน น ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น ของภาวะผู นํ า การเรี ย นการสอนและบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูและครูผูนํา สวนผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถของผูนํามีจํานวน
นอยนฤมล มากหมื่นไวย (2550: 42-44) พบวางานวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระหวางป
พ.ศ. 2542-2548 เปนงานวิจัยเชิงสํารวจรอยละ 80สอดคลองกับสมุทร ชํานาญ (2553: 15) ที่สังเคราะห
งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการศึกษาในระหวางป พ.ศ. 2541-2550 จํานวน 25 เรื่อง พบวา
งานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ รองลงมาเปนงานวิจัยเชิงสัมพันธ และขอคนพบของอังกาบ
สวางปญญากูร (2547: 67) พบวา งานวิจัยดานภาวะผูนําทางการศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่นํามาสังเคราะห จํานวน 24 เรื่อง สวนใหญเปนงานวิจัยเชิง
พรรณนาเนนการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําแบบตางๆ
จากผลการวิจัยขางตน จะเห็นวา งานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนนอย ที่มีอยูเปน
เพี ย งการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนเท า นั้ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 13-14) ไดตระหนักเห็นความสําคัญของภาวะผูนําและไดกําหนดภาวะ
ผูนําครูเปน 1 ใน 6 ของสมรรถนะประจําสายงานของครู มี 5 ตัวบงชี้ ไดแก (1) วุฒิภาวะความเปน
ผูใหญที่เหมาะสมกับความเปนครู (Adult Development) (2) การสนทนาอยางสรางสรรค
(Dialogue) (3) การเปนบุคคลแหงการเปลี่ยนแปลง (Change Agency) (4) การปฏิบัติงานอยาง
ไตรตรอง (Reflective Practice) และ (5) การมุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียน (Concern for Improving
Pupil Achievement) สอดคลองกับแบลสแบลสและฟลลิปส (Blase; Blase; & Phillips. 2010: 103104) ไดระบุพฤติกรรมของผูนําการเรียนการสอนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงผลตอ
การปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนมี 5 ดาน ประกอบดวย (1) การรักษาจุดเนนที่การสอนและการเรียนรู
(Teaching and Learning) (2) พัฒนาวัฒนธรรมหนุนเสริมการเรียนการสอน (Culture) (3) สราง
บริบทเอื้อตอการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน (Dialogue) (4) อางอิงการสอนที่ใชการ
วิจัยเปนฐานในการสังเกตการสอนและการพูดคุยกับครู (Research) และ(5) ใหการพัฒนาวิชาชีพ
หรือการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง (Professional Development) จากขอมูลขางตนจะเห็นวา
ผูนําการเรียนการสอนที่มีภาวะผูนํามีความสําคัญจําเปนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ประเด็ น การวิ จั ย พั ฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมจึ ง มี
ความสําคัญจําเปน และครูผูนําการเรียนการสอนมีผลตอความสําเร็จของโรงเรียน กิติยวดี บุญซื่อ
(2546: 85-90) พบวา โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนจํานวน 99 โรง มีการกระจายอํานาจการบริหาร โดยแบงภาระงานแยกเปนสัดสวน
ตามความถนัดและความสามารถของครูแตละคนเพื่อดําเนินการตามแนวทางที่รวมกันกําหนดไมวา
จะเป นการตั้งคณะทํ างานฝ ายตางๆ มีหัวหน าสายรั บผิดชอบงานในสายของตน และใหอํานาจ
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หัวหนาฝายที่จะรวมคิดกับครูในฝายเพื่อหาทางพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ (2547: 277) ไดสรุปผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนวา แมวาผูบริหารสถานศึกษาจะไมมีความเชี่ยวชาญงานวิชาการ แตให
การสนับสนุนบุคลากรที่เพียงพอ และมีผูชวยหรือบุคคลที่มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับของ
ครู ที่สามารถนําครูและชวยเหลือครูในการพัฒนางานวิชาการได ก็ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ
ไดเชนกัน จะเห็นวา หัวหนางาน หรือครูผูนําการเรียนการสอนมีสวนสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพ
โรงเรียน ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาตองการผูนําจํานวนมาก แตผูนําในกลุมครูมีจํานวนนอย (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543: คํานํา)
วิธีการพัฒนาคนไทยใหมีคุณลักษณะทางดานจิตใจและพฤติกรรมที่พึงประสงค จะตอง
ศึกษาสาเหตุของพฤติ กรรมและพัฒนาพฤติกรรมอยางเปนสหวิช าการ โดยมีวิช าจิ ตวิทยาเปน
ศูนยกลาง และมีวิชาอื่นๆ มาเสริมใหสมบูรณ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2545: 133) ดังนั้น การ
พัฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนจึ ง ศึก ษาและพั ฒ นาโดยใช วิ ช าจิ ต วิ ท ยาเปน ศู นย ก ลาง และใช
สาขาวิชาอื่นๆ เชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยามาเสริม เพื่อใหทําบทบาทหนาที่ เปนกําลังหลักใน
การปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนซึ่งสิทธิโชค วรานุสันติกูล; และสุทธิศักดิ์ คณาปราชญ (2554: 194)
ไดระบุวาสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) เปนแนวคิดใหมที่สอดคลองกับแนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก เปนกระบวนการที่ชวยเรงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกใหแกบุคคลและองคกร แนวทางใหมของ
การเปลี่ยนแปลงนี้จะเปนการมองหาจุดแข็ง ที่เปนฐานในการสรางความสําเร็จของบุคคลและองคกร
และใชความสําเร็จที่ผานมาเปนแกนของการวางแผนรวมกันเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตซึ่งจะทําใหคนรวมงานกันไดดวยการมองหาสิ่งดีของผูอื่น เกิดการมีสวนรวม มีขอตกลง
รวมกัน และมีความสุขที่ไดทํางาน (สิทธิโชค วรานุสันติกูล. 2556: 106-107) สอดคลองกับวิจารณ
พานิช (2549: ออนไลน) ที่ระบุวาจะตองเปลี่ยนจากวิธี “ชี้ที่ปญหา” หันมาใชเทคนิคเชิงบวก “ชี้ที่
ความสําเร็จ” นําความสําเร็จเล็กๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
สุนทรียแสวงหาเปนกระบวนทัศนใหมที่เนนวิธีการเปลี่ยนแปลงระบบมนุษยดวยการชื่นชม
และใหคุณคากั บสิ่งที่ดีที่ สุดที่มีอยูเปนการคนหาสิ่งที่อาจจะเปนไปได เนนการพู ดคุยสนทนาหา
ทางออกที่ควรจะเปน และตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาบุคคลหรือองคกรมีสิ่งดีที่ซอนเรนที่จะตองคนหา
และตอยอด แทนการมุงเนนที่การแกปญหาสุนทรียแสวงหามีหลักการพื้นฐานสําคัญที่บูรณาการ
แนวคิดจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล มี 5
ประการ ประกอบดวย หลักของการสรางความรู (The Constructionist Principle) ที่เชื่อวาคนเรา
สามารถสรางความรูขึ้นมาไดเอง จากการสนทนาและการตั้งคําถาม หลักของการเกิดขึ้นพรอมกัน
(The Simultaneity Principle) เชื่อวาการตั้งคําถามและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นพรอมๆ กัน หลัก
ของกวีนิพนธ (The Poetic Principle) เชื่อวาคนเราสามารถเลือกที่จะบอกเลาเรื่องราว สื่อสาร ให
ความหมาย ตีความทุกสิ่งไดอยางที่ใจตองการ หลักการของการคาดหมาย (The Anticipatory
Principle) เชื่อวาเมื่อคนเรามีจินตนาการ ความหวัง และคาดคะเนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
แลว จะทําใหการดําเนินการในปจจุบันมีพลังสูจุดหมาย หลักของการเชิงบวก (The positive
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principle)เชื่อว าคําถามเชิ ง บวกจะทํ า ให เ กิ ดความรูสึก เชิง บวก ทํา ใหเ กิ ดความหวังและนํ า ไปสู
ความสําเร็จ (Cooperrider; Whitney; & Stavros. 2008: 8-10)สุนทรียแสวงหาสามารถทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งรายบุคคลและระบบกลุมบุคคล อาทิ การพัฒนาภาวะผูนําและการ
จั ด การ การพั ฒ นาที ม การเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมองค ก ร การชี้ แ นะ การสื่ อ สาร การประชุ ม
(Cooperrider; Whitney; & Stavros. 2008: XXIX)
ที่ผานมา ไดมีการนําสุนทรียแสวงหาเปนนวัตกรรมที่นํามาใชเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือใชเปนเครื่องมือในการวิจัย แตยังไมมีงานวิจัยที่ใชสุนทรียแสวงหาใน
การพั ฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการสอน งานวิ จั ย ที่ พ บเป น การใช สุ น ทรี ย แสวงหาในการส ง เสริ ม
พัฒนาการของความมุงมั่นในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา (พิรดา ธุระเจน.
2550) ซึ่งพบวา เมื่อใชสุนทรียแสวงหาแลว ครูมีความมุงมั่นในการทําวิจัยมากขึ้นและคุณภาพของ
งานวิ จั ย สู ง ขึ้ น นอกจากนั้ น มี ก ารใช สุ น ทรี ย แสวงหาเป น เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย อาทิ การวิ เ คราะห
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู (ศรีนอย ลาวัง. 2552) การหารูปแบบการ
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด ของพ อ แม เ กี่ ย วกั บ การจั ด โอกาสการเรี ย นรู สํ า หรั บ ผู เ รี ย นของโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (เกตุฤดี ราชไชยา. 2547)การแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเว็บล็อกในการสราง
ความสามารถในการเรียนรูเปนทีมของบุคลากรสาธารณสุข (บัวงาม ไชยสิทธิ์. 2555)สวนการใช
สุนทรียแสวงหาเปนวิธีการพัฒนาผูเรียน อาทิ การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูบนสื่อสังคม
ออนไลนดวยสุนทรียแสวงหาตอการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ญาณี นาแถม
พลอย. 2555)การสรางเสริมการรูจักตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองของนักเรียน (สิริกร โตสติ. 2557)
งานวิจัยนี้จึงจะใชสุนทรียแสวงหาเปนวิธีวิทยาวิจัยและเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ครูผูนําการเรียนการสอน เพื่อใหสามารถเปนแกนนําในการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนที่ประสบกับ
วิกฤตดานคุณภาพในโครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน ซึ่งมีเปาหมายในการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนกาสอนในโรงเรียนที่มีผลการเรียนรูต่ํา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนยินดีใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตลอดการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการชวยปรับปรุงและฟนฟูระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรูของโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน ใหสามารถทําตามบทบาทหนาที่ เพื่อ
แกไขปญหาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนและสงเสริมการเรียนรูของเพื่อนครู ณ สถานศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิผล

คําถามการวิจัย
1.หากปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ต่ําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใชครูผูนําการเรียนการสอนเปนกลไกสําคัญ จะมีความเปนไปไดมากนอย
เพียงใด ที่จะพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนแลว ใหมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู
ของครูและนักเรียนในโรงเรียน
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2. ถานําสุนทรียแสวงหา ซึ่งเปนกระบวนการคนหาสิ่งดีและความภาคภูมิใจของบุคคลหรือ
องคกรมาใชพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน แลวจะสามารถชวยทําใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ การ
เรียนรูของครู และนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ไดมากนอยเพียงใด
3.
หลังจากใชสุนทรียแสวงหาในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียน
กลุมเปาหมาย และไดขอคนพบเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอน
ครู และนักเรียนในแตระยะแลว จะขยายวิธีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูเหลานั้นไปยังโรงเรียน
อื่น เพื่อการเรียนรูและการใชประโยชนจากขอคนพบไดมากนอยเพียงใด

ความมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยนี้มีความมุงหมายหลักของการวิจัยเพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใช
สุนทรียแสวงหาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ซึ่งมีวัตถุประสงคยอย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนรูของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. เพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหาในการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนรูของครูและนักเรียน
3. เพื่อขยายผลวิธีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอน

ความสําคัญของการวิจัย
ผูวิจัยคาดหวังวาผลการวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนดังนี้
1. ผลการศึกษาทําใหทราบรูปแบบการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
ที่ มีป ระสิ ท ธิ ผล สามารถนํา ไปใช เ ปน แนวทางให ผูที่เ กี่ ย วขอ งกับ การพัฒ นาครู ผู นําในโรงเรียน
ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นําไปประยุกตใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน
อาทิ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และผูเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตน
สังกัด
2. ผลการศึกษาทําใหความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
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ขอบเขตของการวิจัย
ผูรวมวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนรูของครูและนักเรียนในโรงเรียน14โรงเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 14
คน และครูผูนําการเรียนการสอน จํานวน 12 คน
ระยะที่ 2การพั ฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนโดยใช สุ น ทรี ย แสวงหาในการปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพการเรี ย นรู ข องครู แ ละนั ก เรี ย นผู ร ว มวิ จั ย เป น ครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
กลุมเปาหมายของการวิจัย ดังนี้(1) ครูผูนําการเรียนการสอน จํานวน 1 คน ในโรงเรียนที่เปดสอน
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6ขนาดเล็กหรือมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน จํานวน 1 โรงเรียน คือ
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร(2) ครูผูนําการเรียนการสอน จํานวน 1 คน ในโรงเรียนที่เปดสอนถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ขนาดกลางหรือมีจํานวนนักเรียน 121-200 คน จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
สิทธิพยากรณและ(3) ครูผูนําการเรียนการสอน จํานวน 3 คน ในโรงเรียนที่เปดสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน
คือ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
ระยะที่ 3การขยายผลวิธีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอน ครู
และนักเรียนจากขอคนพบของโรงเรียนกลุมเปาหมาย 3 โรงเรียน ใหโรงเรียนอื่นไดเรียนรูและนําไป
ประยุกตใช ผูรวมวิจัยในระยะนี้คือ ครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนละ 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 11 คน และครูในโรงเรียน จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูป
ถัมภ) โรงเรียนวัดดาวคะนอง โรงเรียนวัดพนัญเชิง โรงเรียนวัดพระแกว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”
โรงเรี ยนตะโกดอนหญ านาง โรงเรียนวัดธรรมจริยา โรงเรียนบานเปด โรงเรียนวัดสามบัณฑิต
โรงเรียนวัดบานดาบ โรงเรียนวัดโคกชาง (ราษฎรบํารุง) และโรงเรียนวัดทําใหม
วิธีวิทยาวิจัย
วิธีวิทยาวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI) ซึ่งเปน
การวิจัยปฏิบัติการอาศัยแนวคิดในการสรางการเปลี่ยนแปลงบุคคล องคกรดวยความรูสึกเชิงบวก
และกระบวนการคนหา ชื่นชมศักยภาพหรือสิ่งดีที่มีอยูในบุคคลและองคกร และพัฒนาตอยอดจาก
ศักยภาพหรือสิ่งดีที่มีอยูเดิม ของศาสตราจารยเดวิด คูปเปอรไรเดอร (David Cooperrider, 2008)
สุนทรียแสวงหาอาศัยหลักการพื้นฐาน ไดแก หลักของการสรางความรู (The Constructionist
Principle) หลักของการเกิดขึ้นพรอมกัน (The Simultaneity Principle) หลักของกวีนิพนธ (The
Poetic Principle) หลักการของการคาดหมาย (The Anticipatory Principle) และหลักการเชิงบวก
(The positive principle) ซึ่งกระบวนการสุนทรียแสวงหามี4 ขั้นตอน ไดแก(1) การคนพบ
(Discovery) เปนการคนหาความภาคภูมิใจ ความสําเร็จ และสิ่งดีของการปฏิบัติของครูผูนําการ
เรียนการสอนและผูเกี่ยวของในโรงเรียน(2) การสรางฝน (Dream) เปนการสงเสริมใหครูผูนําการ
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เรียนการสอนนําสิ่งดีที่คนพบมาตั้งเปนความหวัง ความฝน ที่ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนในอนาคต (3) การออกแบบ (Design) เปนการกระตุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ครูผูนําการเรียนการสอนตองดําเนินการและวางแผนปฏิบัติการ เพื่อนําไปสูความหวัง
ความฝนที่ตองการ และ(4) การสานฝน (Destiny)เปนการสนับสนุนการปฏิบัติการของครูผูนําการ
เรียนการสอนเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูที่เนนการสรางคุณคาเพื่ออนาคตที่จะเปนจริง
ระยะเวลาในการทําการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของครูผูนําเรียนการสอน
โดยใชสุนทรียแสวงหา จึงตองใชเวลาในการดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ครูผูนําการเรียนการสอนหมายถึง ครูที่มีบทบาทเปนผูนําในชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพที่ชวยสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของเพื่อนครูใหบรรลุผลตามที่มุงหวัง
2.ภาวะผูนําการเรียนการสอน หมายถึง คุณลักษณะของผูนําหรือบทบาทที่ผูนําประสาน
ชักนําใหครูรวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ รวมสรางพลังและแรงบันดาลใจใหครูใชศักยภาพ
ของตนเพื่อผลการเรียนรูที่ดีขึ้นของผูเรียน โดยกําหนดเปาหมายอยูที่คุณภาพผูเรียน กิจกรรมดังกลาว
จะเกี่ยวของกับการเตรียมการกอนการสอน การจัดการเรียนการสอน และการดําเนินการทบทวน
ไตรตรองหลังการสอน ที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในสถานการณของการเรียนการสอนนั้นๆ
3. การศึกษาความเปนไปได หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันใน
การปฏิบัติงานของครูผูนําการเรียนการสอนความคาดหวังตอการปฏิบัติงานความตองการจําเปนใน
การพัฒนา และความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน ตามมุมมอง
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอนซึ่งพิจารณาระดับความเปนไปไดเกี่ยวกับ
แนวทางที่ผวู จิ ัยนําเสนอจากรอยละของผูเ ขารวมสนทนากลุมที่เห็นวามีความเปนไปได ดังนี้ 1) เห็น
ดวย รอยละ 80 - 100ถือวามีความเปนไปไดในระดับมากที่สดุ 2) เห็นดวย รอยละ 70 - 79 ถือวามี
ความเปนไปไดในระดับมาก 3) เห็นดวยรอยละ 60 - 69 ถือวามีความเปนไปไดในระดับปานกลาง
4) เห็นดวย รอยละ 50 - 59 ถือวามีความเปนไปไดในระดับนอยและ5) เห็นดวย ต่ํากวารอยละ 50
ถือวามีความเปนไปไดในระดับนอยที่สุด
4. การพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของครูผูนําการเรียนการสอนในทางที่ดขี ึ้นโดยใชสุนทรียแสวงหา
5. สุนทรียแสวงหา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนดวยการตั้งคําถาม
กระตุนความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมการปฏิบัตขิ องครูผูนํา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
5.1 การคนพบ (Discovery) เปนการคนหาความภาคภูมิใจ ความสําเร็จ และสิ่งดีของ
การปฏิบัติของครูผูนําการเรียนการสอนและผูเกี่ยวของในโรงเรียน โดยตั้งคําถามใหครูผูนําการเรียน
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การสอนตอบวา ที่ผานมาไดมีการปฏิบัติหรือพบเห็นกิจกรรมการปฏิบัติที่ดี ที่ประสบผลสําเร็จ หรือ
ภาคภู มิใ จของตนเองหรื อคณะครู ใ นโรงเรี ยน ที่ดํา เนิ นการแล ว เกิด ผลดีต อผูเ รียน เปน ไปตาม
เปาหมายที่มุงหวังของโรงเรียนมีอะไรบาง
5.2 การสรางฝน (Dream) เปนการสงเสริมใหครูผูนําการเรียนการสอนนําสิ่งดีที่คนพบ
มาตั้งเปนความหวัง ความฝน ที่ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในอนาคต
โดยตั้งคําถามใหครูผูนําการเรียนการสอนไดระบุเปาหมายความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น หากนํากิจกรรม
หรือนวัตกรรม ที่ครูผูนําการเรียนการสอน เห็นวาเคยใชไดผลดี ประสบผลสําเร็จมาใชอีกครั้งหนึ่ง
5.3 การออกแบบ (Design) เปนการกระตุนการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูผูนําการ
เรียนการสอนตองดําเนินการและวางแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปสูความหวังความฝนที่ตองการโดยตั้ง
คําถามใหครูผูนําการเรียนการสอนระบุแผนปฏิบัติการวา ในชวงเวลาของการจัดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนปจจุบัน ครูผูนําการเรียนการสอนจะทําอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และจะไดผล
อยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไว
5.4 การสานฝน (Destiny)เปนการสนับสนุนการปฏิบัติการของครูผูนําการเรียนการ
สอนเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูที่เนนการสรางคุณคาเพื่ออนาคตที่จะเปนจริง โดยตั้งคําถามให
ครูผูนําการเรียนการสอนไดเรียนรูหลังการปฏิบัติเปนระยะๆ ดวยการใหสะทอนสิ่งที่ไดดําเนินการ
ผลที่เกิดขึ้น บทเรียนที่ไดรับ และแนวทางปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานครั้งตอไป รวมทั้งใหใชเรื่อง
เลา และการเขียนสะทอนผลการเรียนรูของตนเองเพื่อแบงปนประสบการณการเรียนรูกับเพื่อนครู
ซึ่งเปนการสนับสนุนสงเสริมใหครูผูนําการเรียนการสอนไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิจัยเพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใช
สุนทรียแสวงหาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผูวิจัยแบงการนําเสนอเปน 3หัวขอตอไปนี้
1. ผูนําการเรียนการสอน (Instructional Leaders)
2. ภาวะผูนําการเรียนการสอน (Instructional Leadership)
3. สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI)

1. ผูนําการเรียนการสอน (Instructional Leaders)
การนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผูนําการเรียนการสอนครั้งนี้ แบงออกเปน 4ประเด็น ไดแก
(1) ความหมายของผูนําและผูนําการเรียนการสอน (2) บทบาทของผูนําและผูนําการเรียนการสอน
(3) ลักษณะของผูนําการเรียนการสอน และ (4) การพัฒนาผูนําการเรียนการสอน แตละประเด็นมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 ความหมายของผูนําและผูนําการเรียนการสอน
มีนักวิชาการจํานวนมากไดใหนิยามเกี่ยวกับผูนําไว ผูวิจัยขอนําเสนอบางสวน
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัย ดังนี้ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2550: 3) ให
ความหมายของผูนําไววา ผูนํา คือ บุคคลที่จะมาประสานชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน จะเปนการอยู
รวมกัน หรือการทํางานรวมกันก็ตาม ใหพากันไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม สําเริง บุญเรืองรัตน
(2557: 14) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะเปนผูนําคนอื่น จเด็จ ทางเจริญ (2548: 36)
ระบุวา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอผูอื่นในองคการ หรือในหนวยงานไมวาจะเปน
ความคิดหรือพฤติกรรมการทํางาน
จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหรือมี
อิทธิพลตอผูอื่นในการประสานชวยนําพาผูอื่นไปไปสูจุดหมายที่ดีงาม
สวนผูนําการเรียนการสอน หรือ Instructional Leaders เปนผูบริหารหรือผูไดรับ
มอบหมายดําเนินการเพื่อสงเสริมความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน เปนผูที่พัฒนาวัฒนธรรม
ของโรงเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของครูและนักเรียน (เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ. 2554: 333) ซึ่งถือเปน
ความคาดหวังของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่ตองการเห็นผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการ
เรียนการสอน (Hallinger. 2009: 2;Lunenburg. 2010: 1; Jenkins. 2009: 34; Finkel. 2012:
online) สําหรับประเทศไทยมีการคัดเลือกผูนําการเรียนการสอนเพื่อเปนแบบอยางและเปนผูนําใน
การปฏิรูปการเรียนรู ในป 2541-2543 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) สํานัก
นายกรัฐมนตรี ไดมีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติครู ไดแก ครูภูมิปญญาไทย ครูแหงชาติ ครูตนแบบ
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และครูแกนนําที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยจัดการเรียนรูหรือจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึด
หลั ก ว า ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได และถื อ ว า ผู เ รี ย นมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ซึ่งครูแหงชาติจะพิจารณาผูผานเกณฑจากองคประกอบ 3 ดาน และสัดสวน
คะแนน ได แ ก เป น ผู ที่ จั ด กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรค มีความสามารถทางวิชาการ (รอยละ 60) และพิจารณาจากการครองตน (รอยละ 20)
และการประสานงานกับชุมชน (รอยละ 20) สวนครูตนแบบจะเปนครูผูมีผลงานดีเดนดานการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน สามารถเปน
แบบอยางที่ดีเพื่อขยายผลแกเพื่อนครูได เปนผูมีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณความเปนครู และมี
บุคลิกภาพที่ดี ซึ่งการคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารผลงาน การสังเกตการณจัดการเรียนการสอน
ในหองเรียน การสัมภาษณผูสมัคร เพื่อนครู ผูบริหาร นักเรียน โดยหนวยงานเครือขายแตละพื้นที่
และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสวนกลางจะเปนผูพิจารณาเปนรอบสุดทาย (ถวัลย มาศจรัส. 2554:
200-204)
จากขอมูลขางตนจะเห็นวา ผูนําการเรียนการสอนเปนบุคคลที่สงเสริมความกาวหนา
ในการเรียนรูของนักเรียน พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันของครู มีความสามารถทางวิชาการ
เปนแบบอยางการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนผูนําในการปฏิรูปการเรียนรูของครูอื่นได
1.2 บทบาทของผูนําและผูนําการเรียนการสอน
บทบาทของผูนํา (leader) แตกตางจากผูจัดการ (manager) ดังที่ จเด็จ ทางเจริญ
(2548: 37-38) ไดกลาวไววา ผูนํามีบทบาทในการสรางใหเกิดวิสัยทัศนพื้นฐาน ไมวาจะเปน
วัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมาย วาระงานสําคัญ แกองคการ พรอมทั้งระบุผลลัพธสุดทายและกลยุทธ
ที่จะมุงสูผลนั้น สวนผูจัดการมีบทบาทในการลงมือปฏิบัติเพื่อใหไดผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่กําหนด
ไว ไกรทเนอรและกินิคกิ (Kreitner; &Kinicki. 1998: 497; อางอิงจาก สิทธิโชค วรานุสันติกูล.2546:
261) ไดชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของผูนําและผูจัดการไว 6 ประการ โดยผูนําจะสรางสรรคงาน
(innovate) พัฒนาใหเกิดขึ้น (develop) สรางความบันดาลใจใหทํางาน (inspire) มองไกล (longterm view) คิดริเริ่มจากที่ไมมีมากอน (originate) และนําไปในทางที่ถูก (do the right things) สวน
ผูจัดการจะจัดการงาน (administer) รักษาใหคงไว (maintain) ควบคุมใหทํางาน (control) มองใกล
(short-term view) คิดริเริ่มทํากอน (initiate) และทํางานถูกตอง (do things right) นอกจากนั้น ศิริ
ยุพา รุงเริงสุข (2555: 23-24) ไดกลาววา ผูที่มีบุคลิกแบบผูจัดการจะสนใจควบคุมการทํางานให
เปนไปตามระบบขั้นตอนอยางถูกตอง หรือ doing things right สวนผูนําจะไมติดกรอบหรือระเบียบ
แบบแผน เปนผูมองการณไกล มีวิสัยทัศน และตัดสินใจทําในสิ่งที่เหมาะสมถูกตองกับสถานการณ
นั้นๆ หรือ doing the right things ผูจัดการจะใสใจในการวางแผนวางระบบการทํางาน และดูแล
เรื่องงบประมาณ ชอบควบคุมกํากับผูอื่นใหทํางานตามหนาที่ โดยใชอํานาจที่มีตามตําแหนงงาน
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สวนผูนําอาจจะไมมีตําแหนงงานหรืออํานาจตามหนาที่ แตมีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
(inspire) และจูงใจ (motivate) ผูคนรอบขางใหเชื่อในวิสัยทัศนของเขา และมีความสามารถในการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ (interpersonal skills)
จากขอมูลขางตน สามารถสรุปไดวา ผูนํามีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
เป า หมายและผลลัพธสุ ดท าย พร อมวางกลยุ ท ธ นําสู ผล และเป นผู สรางแรงบัน ดาลใจ สื่ อ สาร
ปฏิสัมพันธ และจูงใจใหผูอื่น ดําเนินการไปสูเปาหมายที่มุงหวัง
สวนผูนําการเรียนการสอนมีบทบาทครอบคลุมการกระทําของผูนําในการพัฒนา
วัฒนธรรมของโรงเรียนที่สงเสริมการเรียนรูของครูและนักเรียน โดยเชื่อมโยงการสอนและการเรียน
เข า ด ว ยกั น ทั้ ง การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นและการเรี ย นรู วิ ช าชี พ ของครู (เสริ ม ศั ก ดิ์ วิ ศ าลาภรณ .
2554: 333) เจนคินส (Jenkins. 2009: 36) เนนวา ถาผูนําใชบทบาทของผูนําการเรียนการสอน
อยางจริงจังจะตองปลดปลอยตัวเองจากงานแบบราชการ (bureaucratic) และมุงเนนความพยายาม
ที่มีตอการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูซึ่ง ลูเนนเบิรก (Lunenburg. 2010: 1-5) นําเสนอบทบาท
ของผูนําการเรียนการสอน 5 บทบาท ไดแก (1) มุงเปาหมายที่การเรียนรูและสัมฤทธิผลของผูเรียน
(2) สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีมของครู ในการกําหนดเปาหมาย ออกแบบ และประเมิน
รวมทั้งนําผลการเรียนรูของนักเรียนมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ (3) ใชผลการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน(4) ใหการสนับสนุนครูเพื่อจัดการเรียนรูไดดีขึ้น อาทิ การ
อบรมพัฒนา สื่อการสอน การวัดประเมิน และ (5) เชื่อมโยงหลักสูตร การสอน และการประเมิน
นอกจากนั้น เฮอร (Hoerr. 2007: 84-85) ระบุวา ผูนําการเรียนการสอนมี 2 บทบาทหลัก นั่นคือ
(1) การเปนตัวเรงปฏิกิริยาการเรียนรูของกลุมครู ซึ่งบารธ (Hoerr. 2007: 84; citing Barth. 1991)
กลาววา เมื่อผูเรียนไดเรียนรูและงอกงาม ครูก็ตองไดเรียนรูและงอกงามไปดวย ดวยการใหครู
รวมกันพูดคุยเกี่ยวกับนักเรียนครูรวมกันพัฒนาหลักสูตรการสอน ครูสังเกตครูคนอื่นสอน และครู
สอนครู (2) การนําดวยคําถาม เชน จะสอนตางจากเดิมอยางไรในครั้งตอไป เพราะอะไร ทําอยางไร
จึงจะรูวาเด็กเรียนรูแลว และวิจารณ พานิช (2555: 93-98) ไดกําหนดบัญญัติ 7 ประการเกี่ยวกับ
บทบาทของผูอํานวยการโรงเรียนที่สงเสริมชุมชนการเรียนรูครูเพื่อศิษย ประกอบดวย (1) หาทางจัด
โครงสรางและระบบเพื่อหนุนการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย อาทิ เนนวัฒนธรรมรวมหมูหรือระบบทีม
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการเรียนการสอนใหเอื้อชวยเหลือเด็กเรียนไมทันเพื่อน จัดกิจกรรมในเวลา
ปกติ จัดเวลาใหครูประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณการทํางานและหาทางพัฒนาวิธีการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น (2) สรางกระบวนการวัดความกาวหนาของนักเรียนและนําผลมาหารือเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกนักเรียน (3) ปรับเปลี่ยนการจัดการเวลาเพื่อการเรียนรูของผูเรียนและการทํางานเปน
ทีมของครู ในการดําเนินการในประเด็นที่ทาทายและสรางสรรค (4) ถามคําถามที่ถูกตอง ไดแก
ตองการใหนักเรียนไดความรูและทักษะอะไร รูไดอยางไรวานักเรียนไดความรูและทักษะนั้นแลว ทํา
อยางไรเมื่อนักเรียนบางคนไมได และบางคนกาวหนากวาเพื่อน (5) ทําตัวเปนตัวอยางในเรื่องที่มี
คุณคา ดวยการหยิบยกเรื่องการเรียนรูของนักเรียนรายบุคคลมาหารืออยางสม่ําเสมอ พรอมจัดเวลา
ใหครูปรึกษากันเพื่อชวยเหลือนักเรียน และจัดสิ่งสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนชา
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(6) เฉลิมฉลองความกาวหนา เมื่อมีหลักฐานวาเปนไปตามเปาหมายในการเรียนรูของนักเรียน ทั้งนี้
เพื่อใหผูเกี่ยวของมีใจจดจอ มีเปาหมายรวม และยืนยันถึงความมุงมั่นดําเนินการ และ (7) จัดการ
ความเสี่ยง โดยวางแผนเผชิญกับครูบางคนที่ตอตานเปาหมายรวมของคณะครู
จากข อ มู ล ข า งต น จะเห็ น ได ว า บทบาทที่ สํ า คั ญ ของผู นํ า การเรี ย นการสอน
ประกอบดวย 5ประการ ไดแก (1) ปรับปรุงการสอนและการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ (2) จัดระบบ
โครงสรางและเวลาเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพดวย
ความใสใจในการเรียนรูของครูและศิษย (3) กระตุนครูใหรวมคิดรวมทํา ดวยการถามนําสูการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นของสัมพันธภาพครูและผลการเรียนรูของผูเรียน(4) เชื่อมโยงหลักสูตร การสอน และการประเมิน
และ (5) สรางกระบวนการวัดผลและใชขอมูลเพื่อพัฒนาตอยอดการเรียนรู
1.3 ลักษณะของผูนําและผูนําการเรียนการสอน
พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต). 2550)ได ร ะบุ ลั ก ษณะของผู นํ า ที่ ดี ไ ว
15 ประการ ไดแก มีความเปนกัลยณมิตร รูจุดหมายชัดเจน ชวยผูตามฝกฝนตนเองเพื่อไปสู
จุดหมาย สามารถประสานบุคคลอื่นได มีศักยภาพที่จะทํางานใหสําเร็จได ทําใหบุคคลเกิดความ
สามัคคี ชี้ประโยชนของงานได สนับสนุนผูตามใหกาวหนา มีพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเ บกขา) ใช ธ รรมาธิ ป ไตยไม ถื อ ตนเปน ใหญ เป น ผู สื่ อ สารอยา งบรรลุผ ล พั ฒ นาใหค นมีค วาม
ตองการที่ถูกตอง ยึดหลักสัปปุริสธรรม 7 (รูหลักการ รูจุดหมาย รูจักตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน รู
บุคคล) มีกัลยาณมิตร 7 (นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ เปนผูรูจักพูด รูจักฟง รูจักแถลงเรื่องที่ยากให
เขาใจงาย ไมชักนําในเรื่องที่ไมใชเรื่อง) และมองกวางคิดไกลใฝสูง
เกษม วัฒนชัย (2555: ออนไลน) ไดเสนอหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ผูทรงเปนผูนําแหงแผนดิน ประกอบดวย (1) หลักคิด จะทําอะไร เพื่อประโยชนอะไร
และเพื่อใคร ไดแก ปรัชญาแหงเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิสังคม องครวม ยึดประโยชนสวนรวม การมี
สวนรวม เขาใจความตองการของประชาชน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพความคิดที่
แตกตาง การพึ่งตนเอง พออยูพอกิน ปลูกปาในใจคน รูรักสามัคคี การเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ความ
สุจริต-บริสุทธิ์ใจ สงเสริมคนดีและคนเกง (2) หลักวิชา จะทําอะไรจึงจะถูกตอง ประหยัด และไดผล
ไดแก ทํางานอยางผูรูจริง ไมติดตํารา ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ ใชอธรรมปราบอธรรม และ (3)
หลักปฏิบัติ ดําเนินการอยางเปนวงจร ตั้งแตวิธีทํา ไดผล ประเมิน และปรับปรุง ไดแก เขาใจ เขาถึง
พัฒนา ประหยัด เรียบงาย ประโยชนสูงสุด ออนนอม ถอมตน และประหยัด ทําใหงาย พิจารณา
ตามลําดับ บริการที่จุดเดียว แกปญหาที่จุดเล็ก กาแฟตนเดียว: กาวแรกที่กลากาว ขาดทุนคือกําไร
ความเพียร อดทน-มุงมั่น ความตั้งใจจริง ทํางานอยางมีความสุข
จะเห็นไดวา ลักษณะผูนําขางตนนอกจากจะเปนกรอบแนวคิดของผูนําแลว ยังถือ
เปนหลักและแนวปฏิบัติของบุคคลทั่วไปดวย ซึ่งประกอบดวย 2 สวนสําคัญ ไดแก (1) ความรู
ความสามารถ อาทิ รูจุดหมายชัดเจน มีความสามารถในการประสานผูอื่นได มีศักยภาพที่จะทํางาน
ไดสําเร็จ มีความสามารถในการสื่อสาร รูเขาใจเกี่ยวกับบุคคลและภูมิสังคม สามารถนําหลักวิชามา
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ประยุกตใชใหเหมาะสม สามารถแกปญหาอยางมีกลยุทธ และ (2) คุณลักษณะที่ผูนําจะตองมี อาทิ
ความออนนอมถอมตน ความเพียร ความอดทน ความมุงมั่นตั้งใจจริง นารัก นาเคารพ
สําหรับลักษณะของผูนําการเรียนการสอนประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ความรู
ทักษะ และคุณลักษณะ ในดานความรูนั้นขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดระบุวา ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีมาตรฐานความรู 9 ดาน ไดแก ภาษาและ
เทคโนโลยีสําหรับครูการพัฒนาหลักสูตร (เชน ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา) การจัดการเรียนรู
(เชน ทฤษฎีก ารเรี ย นรู แ ละการสอน) จิต วิท ยาสํ า หรับ ครู ( เชน จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานที่เ กี่ย วข อ งกั บ
พัฒนาการมนุษย) การวัดและประเมินผลการศึกษา (เชน การประเมินตามสภาพจริง) การบริหาร
จัดการในหองเรียน (เชน การคิดอยางเปนระบบ, ภาวะผูนําทางการศึกษา) การวิจัยทางการศึกษา
(เชน การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(เชน แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู)
และความเปนครู (เชน การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ) (คุรุสภา. 2556:
ออนไลน)
ด า นที่ ส องเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะของผู นํ า การเรี ย นการสอนสํ า เริ ง บุ ญ เรื อ งรั ต น
(2557: 33-34) ไดสังเคราะหทักษะพื้นฐานที่ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนําการเรียนการสอน
จําเปนตองมีไว5 ประการ ไดแก (1) ทักษะทางเทคนิค (technical skills)เปนความชํานาญในการทํา
กิจกรรม การใชเครื่องมือ (2) ทักษะทางมนุษย (human skills)ประกอบดวย ความเขาใจความรูสึก
ของผูอื่น รูจักที่จะทํางานรวมกับผูอื่น สื่อสารชัดเจน (3) ทักษะทางความคิดรวบยอด (conceptual
skills)เปนความสามารถในการสรางความคิดรวบยอด คิดอยางมีตรรกะ การใชเหตุผล มองภาพรวม
มองเห็นภาพอนาคต (4) ทักษะทางการศึกษาและการสอน (educational and instructional skills) อาทิ
การสอน การวัดผล การวิจัย เพื่อที่จะสามารถชี้แนะเพื่อนครูได และ (5) ทักษะทางการรูคิด
(cognitive skills) เปนความสามารถในการแกปญหา คิดวิเคราะห คิดสรางสรรคได แดเนียลสัน
(Danielson. 2007: online) ไดระบุวา ผูนําโดยเฉพาะครูผูนําจะตองพัฒนาทักษะการฟงอยางตั้งใจ
การอํานวยการประชุมกลุม การดําเนินการประชุมใหเปนไปตามทิศทางที่ควรเปน การจัดคอรสอ
บรมและการติดตามผลนอกจากนั้น วิจารณ พานิช (2552: 49) ไดชี้ใหเห็นวาทักษะที่สําคัญของผูนํา
ก็คือ ทักษะในการตั้งคําถาม และการสังเคราะหขอสรุป และเคลื่อนตอไปสูการตั้งคําถามใหม
ดานที่สามเกี่ยวกับคุณลักษณะคอนคอรเดียการศึกษาออนไลนของมหาวิทยาลัย
คอนคอรเดีย (Concordia Online Education. 2015: online) ไดสรุปคุณลักษณะที่สําคัญของการเปน
ผูนํา5 ประการ ไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา หรือครูผูสอนก็ตาม ไดแก (1) ตระหนักรูในตนเอง
(self-aware) มีความเขาใจและเชื่อมั่นในตนเอง(2) การสื่อสารที่ดีเยี่ยม (excellent communication)
ผูนําที่ดีจะสื่อสารไดอยางดีเยี่ยม จะสามารถหาชองทางตางๆ ในการพูดคุยกับครู อาจคุยรายคน
ดวยการแชท (chat) หรือการสง email ถึงครูแตละวัน (3)คิดริเริ่มและแกปญหาไดดี (resourceful)
ผูนําจะเปดรับความคิดใหมๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ และใหขอมูลเพื่อใหครูพิจารณาและตัดสินใจ
อยางเหมาะสมกับสถานการณ (4) นําดวยการทําตัวเปนแบบอยาง(lead by example) (5) เชื่อใน
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พลังของการเรียนการสอน (power of teaching and learning) ผูนําตองเชื่อในระบบและในตัว
นักเรียนที่กําลังสอน เชื่อวาสิ่งที่ทําอยูจะนําไปสูผลที่ดีขึ้นไดจริง
จากขอมูลขางตนจะเห็นวา ลักษณะของผูนําการเรียนการสอนจะเปนผูมีความรู
เกี่ยวกับศาสตรการสอน ซึ่งมีทั้งแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน
การประเมิน และความเปนครู มีทักษะที่จําเปนในทักษะการคิดรวบยอดและการรูคิด การปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่น ทักษะเชิงวิชาการ ทักษะการฟง การตั้งคําถาม การสังเคราะหขอสรุป และการเปนผูมีคุณลักษณะ
ที่ตระหนักรูใ นตน เปนคนสื่อสารดี ชวยชี้แนะแกไขใหครูทําใหดูเปนแบบอยาง และเชื่อพลังของสิ่งที่
ทํานําสูผล ซึ่งคุณลักษณะทีส่ ําคัญยิ่งที่อยูใ นตัวผูนํา เปนแรงขับใหเกิดการประสานครูใหมีกําลังใจใน
การจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมาย เรียกวา ภาวะผูน ําการเรียนการสอน
1.4 การพัฒนาผูนําการเรียนการสอน
ผูนําการเรียนการสอนเปนบุคคลวัยผูใหญ ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูนําจึงควรคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับคนวัยผูใหญ ซึ่ง สุมาลี สังขศรี (2554:
182-183) ไดสรุปหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูใหญไว 12 ประการ ดังนี้ (1) รูเหตุผล
ความจําเปนในการเรียนรู (2) มโนทัศนของตนเองวาเปนผูรับผิดชอบตอชีวิตและการตัดสินใจของ
ตนเอง ตองการการเรียนแบบนําตนเอง หรือ self-directing learners (3) มีประสบการณที่สั่งสมมามาก
ควรสงเสริมใหแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ นําประสบการณมาเสริมสิ่งที่เรียนรูใหม (4) มีความพรอม
ในการศึกษาหาความรู จะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อสิ่งที่เรียนเกี่ยวของโดยตรงหรือตอการดําเนินชีวิตและ
การงาน (5) การเรียนจากสภาพหรือปญหาจริง จะสนใจเรียนในเรื่องที่คิดวาจะชวยแกปญหาที่กําลัง
เผชิ ญ อยู ไ ด การจั ด กิ จ กรรมจึ ง ควรเป น แบบ task-centredหรื อ life-centredหรื อ problemcentred(6) แรงจูงใจในการเรียนรู ทั้งแรงจูงใจภายใน ไดแก ความปรารถนาที่จะประสบผลสําเร็จ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และแรงจูงใจภายนอก ไดแก การไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง (7) ความสามารถ
ในการเรียนรู ผูใหญทุกคนสามารถที่จะไดรับการสงเสริมใหใชสมองและสติปญญาถึงขั้นสูงสุด ดังนั้น
กิจกรรมที่เหมาะสมควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหบุคคลพัฒนาอยางเต็มความสามารถของแตละคน (8)
การมีสวนรวมในกิจกรรม ผูใหญควรไดรับโอกาสในการมีสวนรวมรับผิดชอบกิจกรรมตางๆ ของสังคม
อยางเต็มที่ (9) ความตองการพัฒนาตนเอง ผูใหญตองการเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองในสภาพแวดลอมของ
สังคมนั้น (10) การมีสวนรวมวางแผนการเรียนรู ควรใหผูใหญไดรับการชวยเหลือใหสามารถกําหนด
เปาหมาย วางแผน ดําเนินการ และประเมินผลประสบการณการเรียนรูรวมกับเพื่อน ผูสอน หรือ
ผูบริหาร (11) การมีอิสระในการเลือกเรียนรู ไมตองการใหใครมาบังคับ (12) การใหรูวิธีการแสวงหา
ความรู หรือ learn how to learn
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2. ภาวะผูนําการเรียนการสอน (Instructional Leadership)
ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการ
เรียนการสอน หรือพฤติกรรมความเปนผูนําของครูผูนํา ออกเปน 3
ประเด็น ประกอบดวย
ความสําคัญ ความหมาย และรูปแบบของภาวะผูนําการเรียนการสอน แตละประเด็นมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 ความสําคัญของภาวะผูนําการเรียนการสอน
ภาวะผูนําการเรียนการสอนนี้ มีการใชในวงการศึกษามาอยางยาวนาน ตั้งแต
คริสตทศวรรษที่ 1980 ที่มีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงเรียนโดยมุงความสนใจไปที่การ
พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และภาวะผูนําการเรียนการสอน ถือเปนองคประกอบหลัก
ที่ควรสงเสริมใหมีอยูในตัวผูบริหารสถานศึกษา (Hallinger. 2005: 2) เปนเปาหมายของการพัฒนา
ผูนําโรงเรียนทั้งที่อยูในตําแหนงและกอนเขารับตําแหนง (Lynch. 2012: 18) เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
(2555: 333) กลาววา ภาวะผูนําการเรียนการสอนเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน และลูอีสและคณะ (Louis; & et al.2010: 9) ระบุวาภาวะผูนํามีความสําคัญเปนอันดับสอง
รองจากการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นเท า นั้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต อ การเรี ย นรู
นอกจากนั้นภาวะผูนําการเรียนการสอนยังมีความสําคัญ ที่ชวยทําใหโรงเรียนเปนโรงเรียนที่ดีมี
ประสิทธิผล (Jenkins. 2009: 34) ทําใหการจัดการศึกษามุงเปาหมายใหผูเรียนไดเรียนรูตาม
มาตรฐานที่ประเทศกําหนด (นาตยาปลันธนานนท.2550: 287)
จะเห็ น ได ว า ภาวะผู นํ า การเรี ย นการสอนเป น คุ ณ สมบั ติ ภ ายในตั ว ผู นํ า ที่ มี
ความสําคัญจําเปนในการขับเคลื่อนองคกรใหเปนองคกรที่มีคุณภาพ และจะสงผลกระทบตอผลการ
เรียนรูของนักเรียนที่ดีขึ้น และจะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
2.2 ความหมายของภาวะผูนําการเรียนการสอน
การทบทวนความหมายของภาวะผูนําการเรียนการสอนแบงเปน 3 ประเด็น คือ
ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership) ความหมายของการเรียนการสอน (Instruction) และ
ความหมายของภาวะผูนําการเรียนการสอน ซึ่งแตละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership)
ภาวะผูนํา (Leadership) คือ คุณลักษณะของผูนําที่ชักนําใหคนทั้งหลายมา
ประสานกันและพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2550: 4) เกษม
วัฒนชัย (2555: ออนไลน) ไดเสนอหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนผูนํา
แหงแผนดิน ซึ่งเปนทั้งคุณลักษณะและแนวทางของภาวะผูนํา ประกอบดวย (1) หลักคิด จะทําอะไร
เพื่อ ประโยชน อะไร และเพื่ อใคร ได แ ก ปรั ช ญาแห งเศรษฐกิจ พอเพียง ภูมิ สั ง คม องค ร วม ยึ ด
ประโยชนสวนรวม การมีสวนรวม เขาใจความตองการของประชาชน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
และเคารพความคิดที่แตกตาง การพึ่งตนเอง พออยูพอกิจ ปลูกปาในใจคน รูรักสามัคคี การเอื้อเฟอ
ซึ่งกันและกัน ความสุจริต-บริสุทธิ์ใจ สงเสริมคนดีและคนเกง (2) หลักวิชา จะทําอะไรจึงจะถูกตอง
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ประหยัด และไดผล ไดแก ทํางานอยางผูรูจริง ไมติดตํารา ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ ใชอธรรม
ปราบอธรรม และ (3) หลักปฏิบัติ ดําเนินการอยางเปนวงจร ตั้งแตวิธีทํา ไดผล ประเมิน และ
ปรับปรุง ไดแก เขาใจ เขาถึง พัฒนา ประหยัด เรียบงาย ประโยชนสูงสุด ออนนอม ถอมตน และ
ประหยัด ทําใหงาย พิจารณาตามลําดับ บริการที่จุดเดียว แกปญหาที่จุดเล็ก กาแฟตนเดียว: กาว
แรกที่กลากาว ขาดทุนคือกําไร ความเพียร อดทน-มุงมั่น ความตั้งใจจริงและมีความเพียร ทํางาน
อยางมีความสุข ตินปรัชญพฤทธิ์. (2556: 226) ใหความหมายภาวะผูนําวาเปนกิจกรรมของการเขา
ไปมีอิทธิพลเหนือผูอื่นเพื่อใหบุคคลเหลานั้นปฏิบัติงานอยางเต็มใจและบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
นอกจากนั้น อนั นต อนั น ตกู ล ระบุว าภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการใช ค วามสามารถ อํ า นาจ
อิทธิพล และศิลปะในการจูงใจและโนมนาวบุคคลอื่นใหเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานรวมกัน
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว ดวยความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน
จากความหมายของภาวะผูนําขางตน สรุปไดวา ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะ
ของผูนําหรือกิจกรรม กระบวนการที่ผูนําใชในการประสาน โนมนาวชักนําใหบุคคลอื่นใหมีความเต็ม
ใจหรือเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานรวมกันสูจุดหมายปลายทางที่วาดหวังไว
2.2.2 ความหมายของการเรียนการสอน (Instruction)
พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตรของราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของ
การเรียนการสอน (Instruction) หมายถึง การจัดประสบการณ กิจกรรมการเรียนรู และการฝกทักษะ
โดยใชยุทธศาสตร กระบวนการ วิธีการ สื่อและเทคนิคตางๆ ที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผูสอนใหความสําคัญตอผูเรียน กระบวนการเรียนรู บทบาทการเรียนรู
ของผูเรียน และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน หรือกับสื่อตางๆ ที่เหมาะสม
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2551: 228) การเรียนการสอนจะเนนบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูใน
สถานการณของการเรียนการสอน ครอบคลุมการเรียนรูกวางกวาการเรียนรูที่เกิดจากปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับผูเรียน ซึ่งครูจะเตรียมการหรือวางแผนการสอนไวลวงหนาโดยอาศัยความรูทางการ
สอน การจะสอนใหไดผลดีนั้น ครูจําเปนตองมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ นั่นคือ จะตองกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอดที่เหมาะสมสําหรับ
ผูเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถชวยใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายไดโดยสะดวก และมี
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ตรงตามจุดมุงหมาย (ทิศนา แขมมณี. 2558: 9-13) นอกจากนั้น
สิริพันธุ สุวรรณมรรคา (2552: 66-67) ยังไดแบงการเรียนการสอนออกเปน 3 ระยะ ประกอบดวย
ระยะที่ 1 เตรียมการกอนการสอน เปนการวางแผนการจัดการเรียนรู ระยะที่ 2 ดําเนินการสอนตาม
แผน เปนการใชสติ สมาธิ ปญญา และอารมณที่ถูกตองสรางสรรค ตั้งอยูบนฐานอารมณแหงความ
เมตตาและกรุณาตอศิษย และระยะที่ 3 ดําเนินการหลังการสอน เปนการจัดเวลาหลังสอนเพื่อคิด
ทบทวนไตรตรองผลการเรียนการสอน บันทึกหลังสอน ตรวจงานของนักเรียน ปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไป และทําวิจัยปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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จากแนวความคิดขางตน สามารถสรุปความหมายของการเรียนการสอนไดวา
การเรียนการสอนเปนกิจกรรมหรื อประสบการณ ที่ค รูจัดขึ้น โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อให
ผู เ รี ย นได รั บ ผลการเรี ย นรูบ รรลุ วั ต ถุป ระสงคที่ ตั้ ง ไว ซึ่ง ครู จ ะจั ด การเรี ย นการสอนให ได ผลดี มี
ประสิทธิภาพนั้นจะตองเตรียมการกอนสอน ดําเนินการสอนตามแผน และทบทวนไตรตรองผลหลัง
การสอน
2.2.3 ความหมายของภาวะผูนําการเรียนการสอน(Instructional Leadership)
มีผูใหนิยามของภาวะผูนําการเรียนการสอนไวหลากหลาย อลิกเมียลคาเร็ก
และมิเชลล (Alig-Mielcarek; & Michelle. 2003: online) ไดระบุภาวะผูนําการเรียนการสอน
หมายถึง การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ การติดตามและใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการการ
เรียนการสอนและการกําหนดเปาหมายและสื่อสารเปาหมายที่จะใชรวมกันสมาคมครูใหญโรงเรียน
ประถมศึกษาแหงชาติ (นาตยาปลันธนานนท. 2550: 288; อางอิงจาก The National Association
of Elementary School Principals. 2001)ระบุวาภาวะผูนําการเรียนการสอนก็คือ การเปนผูนําที่ทํา
ใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูเพื่อการเรียนรูของผูเรียนวิจารณ พานิช (2555: 57-58; 186) ได
กลาวถึงภาวะผูนําของครูเพื่อศิษยไววา เปนการใชทักษะมนุษยสัมพันธและทักษะการแกปญหาใน
การชักนําผูอื่นไปสูเปาหมาย ทําใหผูอื่นเกิดพลังในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน สรางแรง
บันดาลใจใหผู อื่นไดใ ชศักยภาพหรือความสามารถสูงสุดผานการทําตัวเปนตัวอยาง และไมถื อ
ผลประโยชนของตนเปนที่ตั้ง และทําตัวเปนตัวอยางในการใชอํานาจอยางมีจริยธรรมและคุณธรรม
โดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เปนเครื่องมือ
ใหครูเปนผูนําโดยมีเปาหมายหลักอยูที่ผลการเรียนรูของผูเรียน
สําหรับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพมีความสําคัญปรากฏชัดเจนมากขึ้น
เมื่อกลุมบุคคลภายนอกวงการการศึกษา ก็คือ ภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21
มีสมาชิก
ประกอบดวยบริษัทขนาดใหญ องคกรวิชาชีพประเทศสหรัฐอเมริกา และสํานักงานการศึกษาของรัฐ
รวมทั้งไดรับความเห็นพองจากประธานาธิบดีโอบามาและผูวาการรัฐจํานวนมาก ไดนําเสนอทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 (เบลลันกา; และ แบรนต. 2554: 20) และภาคีเพื่อทักษะศตวรรษที่ 21 นี้ไดเนน
ย้ําวา จะตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรูในโรงเรียนใหมเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพื่อใหผูเกี่ยวของรวมมือกันทํางาน แบงปนแนวปฏิบัติที่ดี และผสานทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขา
กับการปฏิบัติในหองเรียน นอกจากนั้น พวกเขายังชี้ใหเห็นความสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพวา หากโรงเรียนยังไมเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ จะเปนเรื่องยากที่จะสงเสริม
ใหนักเรียนมีความรูคูทักษะแหงศตวรรษที่ 21 พรอมทั้งไดสรุปแนวคิดหลักของชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพไว 3 ประการ ดังนี้คือ (1) การมีพันธกิจตอการเรียนรูขั้นสูงสําหรับนักเรียนทุกคน
(2) การใหความสําคัญอยางยิ่งในการรวมมือและรวมแรงเพื่อบรรลุพันธกิจนั้น และ (3) ความมุงมั่น
ตอผลลัพธที่จะทําใหโรงเรียนสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละคน รวมทั้งการให
แนวปฏิบัติตอครูและผลักดันใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ดูโฟร; และดูโฟร. 2554: 147-148)
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ดูโฟร (DuFour. 2004: online) ไดใหความหมายของชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิ ช าชี พ ว า คื อ กระบวนการที่ เ ป น ระบบในการทํ า งานร ว มกั น ของครู ในการวิ เ คราะห แ ละ
ปรับปรุงการปฏิบัติการสอน ดวยวงจรที่ตอเนื่องของการตั้งคําถาม ที่สงเสริมการเรียนรูที่ลึกซึ้งของ
คณะครู และจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของผูเรียน คณะกรรมการศึกษาภาคใต
(Humada-Ludeke. 2013: 48; citing Southern Regional Education Board. 2008) ไดระบุวา
ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ เป น กลุ ม วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ พึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรวมกันมุงเนนและมุงมั่นที่จะใหเกิดการเรียนรูของแตละบุคคลในการปรับปรุง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเปนโครงสรางของการ
ทํางาน และแบงปนการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกันอยางมีประสิทธิภาพของครู บุคลากร ผูบริหาร
สถานศึกษา เปนการสะทอนใหเห็นถึงองคประกอบหลักของหลักสูตรการสอน และการประเมิน เปน
เวทีใหทุกสวนเขามาทํางานรวมกันและจัดทําขอมูลเพื่อการตัดสินใจและดําเนินการอยางเหมาะสม
เพื่อใหสงผลกระทบตอผลการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งยังเปนที่ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อความงอก
งามทางวิชาชีพ เอื้อใหมีการอภิปรายและปฏิบัติในการดําเนินงานและการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ
ดูโฟร; และดูโฟร (2554: 151) ระบุวา ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนการรวมมือทํางานรวมกัน
ของครู การมีสวนรวมของครูในการระบุปญหาที่สําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน การมุงแกไขปญหา
ของนักเรียน นําขอคนพบและความจริงจากการปฏิบัติมาแบงปนกัน มีการติดตามการเรียนรูของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแนวการจัดการเรียนการสอน ชวยเหลือนักเรียนที่
ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ และผลักดันกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
จะเห็นไดวา ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนกระบวนการที่เปนระบบ มี
โครงสรางการทํางานรวมกันของครู เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการตั้งคําถามเกี่ยวกับความจริง
จากการปฏิบัติการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อหาวิธีการชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการความชวยเหลือ
เปนพิเศษ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงยกระดับคุณภาพการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเปนสําคัญ
จากความหมายของภาวะผูนําการเรียนการสอนขางตน สามารถสรุปไดวา
ภาวะผูนําการเรียนการสอนก็คือ การดําเนินการของผูนําในการชักนําใหเพื่อนครูเขารวมเปนชุมชน
แหงการเรียนรู มีเปาหมายรวมกันอยูที่การปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ สรางเสริม
พลังและแรงบันดาลใจใหเพื่อนครูใชศักยภาพของตนเพื่อผลการเรียนรูที่ดีขึ้นของผูเรียน
จะเห็นวา ภาวะผูนําการเรียนการสอน ภาวะผูนํา และการเรียนการสอน ดังที่กลาว
มาแลวขางตน อาจสรุปไดวา ภาวะผูนําการเรียนการสอน เปนคุณลักษณะของผูนําหรือกิจกรรมที่
ผูนําประสานชักนําใหครูรวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ รวมสรางพลังและแรงบันดาลใจใหครู
ใชศักยภาพของตนเพื่อผลการเรียนรูที่ดีขึ้นของผูเรียน โดยกําหนดเปาหมายอยูที่คุณภาพผูเรียน
เกี่ยวของกับการเตรียมการกอนการสอน การจัดการเรียนการสอน และการดําเนินการทบทวน
ไตรตรองหลังการสอน โดยมุงเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในสถานการณของการเรียนการสอน
นั้นๆ
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2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําการเรียนการสอน
จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําการเรียนการสอน
ขอนําเสนอรูปแบบภาวะผูนําการเรียนการสอนทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
วาฮลสตรอมและคณะ (Wahlstrom et al., 2010: 13) ไดแบงการวิจัยเพื่อหา
ความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําการเรียนการสอนออกเปน 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง การปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงภาวะผูนําการเรียนการสอน(Instructional Leadership) และสวนที่
สอง การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงภาวะผูนําดานการบริหารจัดการหลักสูตร
(Curriculum Leadership) สําหรับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงภาวะผูนําการ
เรียนการสอน ประกอบดวย หนาที่แรกการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน (Instructional
Climate) หมายถึงขั้นตอนการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาที่เสริมสรางวัฒนธรรมในโรงเรียนที่
สนับสนุนการเรียนรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง และหนาที่ที่สองคือ การสงเสริมพัฒนาการปฏิบัติการ
เรียนการสอน (Instructional Action) ซึ่งหมายถึงขั้นตอนที่ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมกับครูแต
ละคนในการพัฒนาตนเองผลการวิจัยไดชี้ชัดถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานใน 3 ดานคือ ดาน
การเนนเปาหมายและความมุงหวังตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ดานการตอบสนองความตองการของ
ครูในดานการพัฒนาวิชาชีพ และดานการจัดทําโครงสรางและการสงเสริมโอกาสใหคณะครูทํางาน
รวมกัน
บลาเซและบลาเซ (Bush, 2011: 17; citingBlasé; & Blasé, 1998) กลาววา
พฤติกรรมผูนําดานการสอนการเรียนที่มีประสิทธิผลมี3 ลักษณะคือ การสนทนาหรือรวมประชุมกับครู
การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู และการสนับสนุนใหครูสะทอนความคิด
อลิกเมียลคาเร็ก (Alig-Mielcarek. 2003: 4-8) ไดสรุปรูปแบบภาวะผูนําการเรียน
การสอนในระยะ 10 ปที่ผานมา จําแนกเปน 4รูปแบบ คือ (1) รูปแบบที่เนนประสิทธิผลของโรงเรียน
เปนรูปแบบที่ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญมากตอการเปนโรงเรียนที่ดี หรือกลาวไดวา ภาวะ
ผูนําที่เขมแข็งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผล ซึ่งผูนําจะกําหนดทิศทางของโรงเรียน
กําหนดความคาดหวังสูงที่ตัวผูเรียน สรางบรรยากาศที่นักเรียนทุกคนเรียนรูได หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่
ไมเกิดผลตอการเรียนรู เนนทักษะ มีการกํากับติดตามประเมินผลการเรียนรูอยูเสมอเพื่อนําไปเปน
ขอมูลในการปรับปรุงการสอน (2) รูปแบบที่เนนคุณภาพการเรียนการสอนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
ภาวะผูนําการเรียนการสอนนั้นมีผลในทางบวกตอการสอนในชั้นเรียน เมื่อผูนําการเรียนการสอน
ติดตามและใหคําติชมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน จะทําใหพฤติกรรมของครูเพิ่มขึ้นในดาน
การสะทอนความคิดเกี่ยวกับวิธีสอน มี การนําความคิดใหม ๆ มาปฏิบั ติเพิ่ มขึ้ น มีกลยุ ทธการสอน
หลากหลายขึ้น มีการตอบสนองความแตกตางของผูเรียนมากขึ้น มีการเตรียมบทเรียนอยางละเอียด
ถี่ถ ว นมากขึ้ น ครูกล าทดลองทํ าสิ่ง ใหม ๆ มากขึ้น สนใจในกระบวนการสอนมากขึ้น และครู ใ ช
วิจารณญาณในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนในชั้นเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นผลใน
ทางบวกที่มีตอแรงจูงใจ ความพึงพอใจ ความมั่นใจ และความรูสึกปลอดภัยของครู ถาหากผูบริหาร
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สถานศึกษาละเลยตอการติดตามและใหคําติชมตอกระบวนการเรียนการสอน ก็จะเกิดผลในทางตรง
ขาม(3) รูปแบบที่มุงเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพการทํางาน เปนรูปแบบที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดเปาหมายและการสื่อสารเปาหมายใหครูเขาใจรวมกัน ซึ่งจะเพิ่มความตั้งใจในการทํางานให
สําเร็จ เพิ่มความพยายามในการประกอบกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เพิ่มความเพียรพยายามที่
จะทํางานใหสําเร็จ และพัฒนากลยุทธที่จะชวยใหบรรลุตามเปาหมาย เปนการจัดโครงสรางของ
องคกรเพื่อนําทางโรงเรียนไปสูจุดเนนรวมกัน อันหมายถึง มาตรฐานดานวิชาการที่สงผลกระทบตอ
พฤติกรรมของครูภายในชั้นเรียน และสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งการเพิ่มแรงจูงใจและ
ประสิทธิภาพการทํางานนี้อยูในบริบทของการตรวจสอบความรับผิดชอบ และนโยบายกวดขันดาน
วิชาการ และ(4) รูปแบบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน พบวา ภาวะผูนําการเรียนการสอนมีตัว
แปรที่เปนปจจัยเกื้อหนุนสําคัญ (Mediating)ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน นโยบายเรงรัดดาน
วิชาการ (Academic Press)
ฮอลลิงเกอรและเมอรฟ (Hallinger; & Murphy. 1985: 221-224) ไดพัฒนา
รูปแบบของการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน จากการตรวจสอบพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแหงหนึ่ง พรอมกับการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใชแบบสอบถามหาขอมูลจากผูบริหาร
สถานศึกษา คณะครู และผูบริหารการศึกษาสวนกลางของรัฐโดยใชแบบสอบถามฉบับเดียวกัน ใช
ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของภาวะผูนําการเรียนการสอน และถามขอมูลอื่นๆ ประกอบ โดย
วิเคราะหจากเอกสารของโรงเรียน เชน แบบสังเกตการณผูบริหารสถานศึกษา และแบบบันทึก
อธิบายกิจกรรมของผูบริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนหลักสูตรและการสอน และรายงานการ
ประชุมครูพรอมทั้งระเบียบวาระ จากการสังเคราะหขอมูลเหลานี้ นักวิจัยทั้งสองไดจัดทํากรอบ
แนวคิดของการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน ซึ่งมีองคประกอบ 3 ดาน และคําอธิบาย
ลักษณะงาน 11 ประการ และนํามาสรางเปนเครื่องมือวัดพฤติกรรมของครูใหญในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน องคประกอบของแบบประเมินมีดังตอไปนี้ (1) กําหนดพันธกิจของโรงเรียน ใน
การกําหนดพันธกิจของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ในการกําหนดเปาหมายของ
โรงเรี ย นและสื่ อ สารเป า หมายนั้ น ให เ ป น ที่ เ ข า ใจกั น ในการกํ า หนดเป า หมายของโรงเรี ย นนั้ น
ผูบริหารสถานศึกษาจะทํางานและรวมมือกับผูปกครองและครูในการกําหนดสิ่งที่จะตองปรับปรุง
ภายในโรงเรียน และจัดทําเปาหมายของการดําเนินงานปรับปรุง (Performance Goal) ในการ
ปรับปรุงดังกลาว สวนหนาที่ในการเผยแพรสื่อสารเปาหมาย หมายถึงการที่ผูบริหารสถานศึกษา
อธิบายใหครูผูปกครองและนักเรียนทราบถึงความสําคัญของเปาหมายนั้นๆ และวิธีการที่ใชนั้น มีทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน คูมือ การประชุมครู การประชุมทั่วไปทั้งโรงเรียน การสนทนา
กับครูหรือนักเรียน ปายประกาศ และการประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหวางครูกับผูปกครอง (2) บริหาร
จัดการหลักสูตร การเรียนการสอน ในการบริหารจัดการหลักสูตรนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะทํางาน
กับครูโดยตรง ตามสาระการเรียนรู และโปรแกรมที่สอน ผูบริหารสถานศึกษาจะทําหนาที่นิเทศและ
ประเมินผลการสอน ประสานงานหลักสูตร และติดตามความกาวหนาของผลการเรียนของนักเรียน
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สําหรับการนิเทศและติดตามผลการสอน ประกอบดวยกิจกรรมที่ใหการสนับสนุนครูในการสอน
ติดตามการสอนในชั้นเรียนดวยการเขาเยี่ยมอยางไมเปนทางการ และการตรวจสอบการสอนในชั้น
ใหเปนไปตามเปาหมายของนักเรียน การประสานงานหลักสูตร ประกอบดวยกิจกรรมที่ใหโอกาสครู
ไดพิจารณารวมกันในการจัดหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน และขอทดสอบผลสัมฤทธิ์ และการ
ติดตามความกาวหนาของผลการเรียนของนักเรียน ประกอบดวย กิจกรรมของครูใหญ 4 อยางคือ
การนําผลการทดสอบมากํ าหนดเปาหมาย การประเมินหลักสูต ร ประเมินการสอน และการวัด
ความกาวหนาตามเปาหมายของโรงเรียน (3) สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูในโรงเรียน ในการ
สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูในโรงเรียนนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะรักษาเวลาในการเรียนการสอน
สงเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพ ปรากฏตัวใหเห็นทั่วโรงเรียน ใหแรงจูงใจกับครู พัฒนาและกํากับ
มาตรฐานทางวิชาการ และใหรางวัลกระตุนการเรียนรู หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย
กิจกรรมทางออมที่ชวยสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ประกอบดวย (1) การกําหนดโครงสราง
ของการใหรางวัลที่เสริมแรงในดานการทํางานและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (2) กําหนดมาตรฐานที่
ชัดเจนเปนรูปธรรมเพื่อใหทราบวา โรงเรียนมุงหวังสิ่งใดจากนักเรียน (3) การใชเวลาใหเปน
ประโยชนอยางละเอียดถี่ถวนและ (4) สรรหาและดําเนินโครงการพัฒนาครูใหมีคุณภาพ
เมอรฟ (Alig-Mielcarek. 2003: 40-43; citing Murphy. 1990) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําการเรียนการสอนตอเนื่องจากที่ไดดําเนินการมาแลว ดวยการสังเคราะหผลงานวิจัย ทั้งใน
สวนที่เกี่ยวกับ (1) ประสิทธิผลของโรงเรียน (2) การพัฒนาโรงเรียน (3) การพัฒนาครู และ(4) การ
เปลี่ยนแปลงองค กร จากการขยายฐานขององคความรูที่กว างขึ้ นนี้ เขาไดพัฒนากรอบแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผูนําการเรียนการสอนขึ้นมาใหม ประกอบดวย ภาวะผูนํา 4 ดาน ซึ่งจําแนกเปน
บทบาทหรือพฤติกรรม 16 ประการ องคประกอบ ภาวะผูนํา 4 ดาน ไดแก (1) การกําหนดพันธกิจ
และเปาหมาย (Mission and Goal) (2) การปฏิบัติหนาที่ดานการผลิตทางการศึกษา (Production
Function) (3) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูทางวิชาการ (Academic Learning Climate) และ
(4) การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการทํางาน ซึ่งองคประกอบทั้ง 4 ดาน ดังนี้ (1) การกําหนด
พันธกิจและเปาหมาย (Mission and Goal) เปนพื้นฐานสําคัญในการสรางสํานึกของการมีความมุงหมาย
รวมกันและในการเชื่อมโยงบูรณาการงานตางๆ ในโรงเรียนเขาภายใตวิสัยทัศนรวมกัน โดยเมอรฟ
ไดจําแนกองคประกอบนี้ออกเปนบทบาทหรือพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา2 ประเภทใหญๆ
คือ การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน และการเผยแพรเปาหมายนั้น ในการกําหนดเปาหมายของ
โรงเรียนจุดเนนอยูที่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคน โดยมีการนําขอมูลการเรียนของเด็กทั้งในอดีต
และปจจุบัน ตลอดจนความรับผิดชอบของคณะครูที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายนั้น ในการเผยแพร
เปาหมายของโรงเรียนไปยังนักเรียน ผูปกครองและครูนั้น มีการกระทําบอยๆ ทั้งเปนทางการและ
ไมเปนทางการ โดยเนนย้ําความสําคัญของเปาหมายโรงเรียน ในการนําทางกิจกรรมของโรงเรียน
(2) การปฏิบัติหนาที่ดานการผลิตทางการศึกษา (Production Function) องคประกอบดานนี้เนน
พฤติกรรมการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสงเสริมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดวย
การประชุมสัมมนาและประเมินผลงานครู การเยี่ยมชั้นเรียน การใหขอเสนอแนะและคําติชมเกี่ยวกับ

23
กระบวนการเรียนการสอนแตละอยาง และการพิจารณามอบหมายงานครูเพื่อประโยชนสูงสุดของ
การเรียนรูของนักเรียน นอกจากบทบาทดังกลาวแลว ผูบริหารสถานศึกษายังกําหนดตารางสอนและ
กํากับดูแลใหเปนไปตามนโยบาย และขั้นตอนของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานรวมกับ
ครูเพื่อประสานการดําเนินงานดานหลักสูตร ดวยการปรับเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียนให
สอดคลองกับมาตรฐาน แนวการประเมิน และหลักสูตรของตนสังกัด ผูนําทางการเรียนการสอนมี
การติดตามความกาวหนาของนักเรียนบอยครั้ง ทั้งยังใหตัวอยางการนําขอมูลจากการประเมินมาใช
ในการกําหนดเปาหมายและประเมินผลการเรียนการสอน (3) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูทาง
วิชาการ (Academic Learning Climate) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่จะสงเสริมปทัส
ฐาน (Norm) ความเชื่ อ และทั ศ นคติ ของครู นัก เรียน และผูปกครอง เมอรฟกลา ววา “ผูบ ริ ห าร
สถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรูของโรงเรียนที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน
ดว ยการสร างความคาดหวั ง และมาตรฐานด ว ยการปรากฏตัว ใหแ รงจูงใจแก ค รู นัก เรียน และ
สงเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพ องคประกอบของผูนําทางการเรียนการสอนสวนนี้เกี่ยวของโดยตรงกับ
กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (4) การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการทํางาน หมายถึง
วิธีการที่ผูนําแสดงออกในการจัดโครงสราง และกระบวนการขององคกรที่เปนการสนับสนุนการเรียน
การสอน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในองคประกอบนี้ไดแก การสรางสิ่งแวดลอมในการเรียนที่
ปลอดภัย เปนระเบียบ สรางโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมอยางมีความหมาย การสรางโอกาสให
คณะครูรวมมือและสมัครสมานสามัคคีกัน จัดหาทรัพยากรจากแหลงภายนอก เพื่อเปนการสนับสนุน
เปาหมายของโรงเรียนและสรางความเชื่อมโยงระหวางบานและโรงเรียน
อลิกเมียลคาเร็ก (Alig-Mielcarek. 2003: 47-48)ไดนําเสนอรูปแบบภาวะผูนําการ
เรียนการสอนในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จประกอบดวย (1) การกําหนดและสื่อสารเกี่ยวกับ
เป า หมายร ว มกั น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ คณะครู ใ นการกํ า หนดเป า หมายของ
โรงเรียน สื่อสารและเผยแพรเปาหมายนั้น และนําไปใชบนพื้นฐานของขอมูล มีการนําเปาหมาย
ดังกลาวไปใชในการตัดสินใจระดับโรงเรียน ในการปรับวิธีการเรียนการสอน ในการจัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน และการกําหนดเปาหมายในการพัฒนา อันจะเปนจุดเนนสําหรับพันธกิจของครูที่
จะตองดําเนินการใหสําเร็จลุลวง (2) การติดตามและใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียน
การสอนผูบริหารสถานศึกษาเขาไปทําตัวใกลชิดในทุกขั้นตอน มีการสนทนากับนักเรียนและครู ให
การยกยองและติชมแกครู นักเรียน และชุมชน ตลอดจนการกํากับดูแลเวลาที่ใชในการเรียนการสอน
ไมใหเกิดอุปสรรคหรือขอขัดของและ (3) การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูทั่วทั้งโรงเรียนผูบริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต กลาวคือ สงเสริมใหครูใฝหาความรูเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยการวิเคราะหขอมูล สงเสริมโอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพที่สอดคลอง
กับเปาหมายของโรงเรียนและใหครูไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับผลงานวิจัยและแหลงวิชาการอื่นๆ
ทวีศักดิ์ ยศถา (2558: 74) ไดพัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเรียนการสอนของ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ดวยการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น ไดผลการ
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พัฒนารูปแบบภาวะผูนําการเรียนการสอนของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 6 องคประกอบ
หลัก ไดแก (1) การกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (2) การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
(3) การใชเทคโนโลยีและการสรางสภาพแวดลอมใหมในการเรียนรู (4) การพัฒนานักเรียนสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ (5) การพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ และ (6) การนิเทศและประเมินผลการ
เรียนรู
วรกานต อินทรโสภา (2555: 131; 242-243) ไดวิเคราะหและจัดลําดับความตองการ
จําเปนในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนําทางการเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็ก โดยใชแบบสอบถามที่เปนแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ สอบถาม
ผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนางานวิชาการ ครูผูสอน และศึกษานิเทศก พบวา มี 4 สมรรถนะความ
เปนผูนําทางการเรียนการสอนที่สําคัญ ไดแก (1) การบริหารทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการสรางและผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
ทันสมัยในหองสมุดหรือศูนยสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (2) การพัฒนาหลักสูตร
เกี่ยวกับการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรไดตามบริบท การศึกษางานวิจัยกรอบการทํางานของรัฐและ
รายการปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณภาพ และความคาดหวังของชุมชนเพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตร การเปน
ที่ปรึกษาในการกําหนดโครงสรางและออกแบบหนวยการเรียนรูไดครอบคลุมหลักสูตร (3) การวิจัย
เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพการเรี ยนรู เกี่ ย วกับ การเปนผูมีค วามรูความสามารถในงานวิจัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพ การกําหนดนโยบายใหงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
ประยุกตใชผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนามาใชพัฒนาคุณภาพการเรียนรู และ (4) การ
นิเทศและการประเมินผล เกี่ยวกับการจัดกระบวนการนิเทศโดยความรวมมือจากคณะครูโดยใช
มาตรฐานการปฏิบัติงานรวมทั้งระบุถึงแนวทางการพัฒนา สามารถตรวจสอบแผนงานอยางตอเนื่อง
และวัดความกาวหนาตามจุดมุงหมายและจัดทําขอมูลเพื่อชุมชน
พิทยา จันทรวงษ (2557: 183-187) ไดวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการ
(Instructional Leadership) ของผูบริหารสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ศึกษาระดับการปฏิบัติจริงตามองคประกอบของภาวะ
ผูนําทางวิชาการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา 3 องคประกอบ อยูในระดับมาก ไดแก (1)
การกําหนดพันธกิจของโรงเรียน มีพฤติกรรมยอย 2 พฤติกรรมคือ การกําหนดเปาหมายของ
โรงเรียน และการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน (2) การจัดการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนมี
พฤติกรรมยอย 5 พฤติกรรมคือการจัดหลักสูตรตามแนวพุทธศาสตร การประสานงานดานหลักสูตร
การสอนและการสื่อสารเนื้อหาสาระตรงตามแนวพุทธศาสตร การนิเทศและประเมินการสอนของครู
การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน และ (3) คุณลักษณะความเปนผูนําทางวิชาการและการ
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน มีพฤติกรรมยอย 8 พฤติกรรม ไดแก การพัฒนาและ
การเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ การบริหารเวลาที่ใชในการสอน การสงเสริมใหมีการพัฒนา
วิชาชีพ การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู การเปนคนออน
นอมถอมตน การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และการจัดใหมีสิ่งที่สงเสริมการเรียนรู
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พรรัตน สัตตธนชัยภัทร (2557: 267-274) ไดศึกษากลยุทธการพัฒนาภาวะผูนํา
ของครูโดยใชแนวคิดภาวะผูนําทางวิชการของฮอลลิงเกอรและเมอรฟ (Hallinger; & Murphy. 1985)
โดยแบงออกเปน 8 องคประกอบ ไดแก (1) การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน (2)การสื่อสารเปาหมาย
ของโรงเรียน (3) การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน (4) การประสานงานดานการใช
หลักสูตร (5) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (6) การควบคุมการใชเวลาในการสอน (7)
การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และ (8) การจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู พบวา
องคประกอบที่ครูมีความตองการจําเปนในการพัฒนามากที่สุด ไดแก การประสานงานดานการใช
หลักสูตร การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน และการนิเทศและ
การประเมินผลดานการเรียนการสอน
เยาวเรศ จิตตตรง (2556: 5-6) ไดศึกษากลยุทธการพัฒนาภาวะผูนําดานการเรียน
การสอนสําหรับผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา โดยกําหนดภาวะผูนําดานการเรียนการสอนไว 6
ประการประกอบดวย (1) มีภาพอนาคตและวิสัยทัศน เปนภาพความสําเร็จที่ตองการเห็นและ
กําหนดเปาหมายแนวทางสูความสําเร็จ (2) ใสใจในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนมีการ
ประชุมสัมมนา ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนเพื่อมุงผูเรียนเปนสําคัญ (3) ใสใจในการเรียนรูของ
นักเรียน การใหคําปรึกษาและแกปญหาของนักเรียน เปนการใหความสําคัญ ตัดสินใจ อํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและแกปญหาการเรียนรูของผูเรียน (4) มีการสื่อสารเพื่อการ
สนับสนุนจากผูปกครองและชุมชน เปนการจัดประชุมผูปกครองและชุมชนเพื่อประสานงานการ
สนับสนุนการเรียนการสอน (5) เสริมสรางบรรยากาศเชิงบวกและความคาดหวังเพื่อความสําเร็จใน
โรงเรียน เปนการกระตุนและสนับสนุนครูใหจัดการหองเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน และ
(6) ใสใจในความกาวหนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนการสงเสริมความเขาใจของครู
เกี่ยวกับธรรมชาติของนักเรียน ใสใจขอเสนอแนะของครูรายบุคคล และสงเสริมพัฒนาบุคลากร
ดารารัตน คําอวมและทวีวัฒนปตยานนท (2558: 102) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูนําดานการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพลังอํานาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นโดยกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําดานการเรียนการสอนไว 8
ดาน ไดแก (1) การกําหนดทิศทางการเรียนการสอน (2) การพัฒนาเพื่อนครูดานการเรียนการสอน
(3) การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน (4) การปรับเปลี่ยนแบบแผนขององคกรใหม (5) การพัฒนา
ตนเอง (6) การเปนแบบอยางการเรียนการสอน (7) การมีสวนรวมพัฒนาสถานศึกษา และ (8) การเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง
เมตตา สอนเสนา (2557: 8) ไดศึกษาภาวะผูนําการเรียนการสอนของผูบริหาร
สถานศึ กษาที่ ส ง ผลต อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติง านของครู ใ นโรงเรีย น สั งกั ดสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยกําหนดกรอบการศึกษาภาวะผูนําการเรียนการสอนไว 6 ดาน
ไดแก (1) การพัฒนาศักยภาพนักเรียน (2) การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อตอการเรียนรู
(3) การกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (4) การนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานสอน (5)
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน และ (6) การพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ
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จากรู ป แบบภาวะผู นํ า การเรี ย นการสอนข า งต น ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น ภาวะผู นํ า ของ
ผูบริ หารสถานศึ กษา สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําการเรี ยนการสอนเกี่ยวของกับ กิจกรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 8 ดาน ไดแก ดานการกําหนดเปาหมายการพัฒนาผูเรียน ดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน ดานสื่อและเทคโนโลยี ดานการวิจัยและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ดาน
การนิเทศและพัฒนาครู ดานการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู ดานการมี
สวนรวมของผูปกครองและชุมชน และดานการพัฒนาความเปนผูนําของตนเอง
2.4 การวัดประเมินภาวะผูนําการเรียนการสอน
การศึกษาวาบุคคลใดจะมีภาวะผูนําการเรียนการสอนมากนอยเพียงใดนั้น ผลงานวิจัย
สวนใหญใชแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) เพื่อใหผูตอบประเมินตนเองวา
มีภาวะผูนําในแตละรายการขอคําถามตามองคประกอบของภาวะผูนําการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
(วรกานต อินทรโสภา. 2555; กัญญวรา เครื่องพาที.2556; เพลินพิณ ทัพมงคล.2556; อนันต
พันนึก.2554; เยาวเรศ จิตตตรง.2556; ฤทธิรงค เศษวงศ.2556) อาทิ วรกานต อินทรโสภา.
(2555: 131-133; 277-287)วัดสมรรถนะความเปนผูนําทางการเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะความเปนผูนําทางการเรียนการสอน
จํานวน 14 ดาน รวม 120 ขอ เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ ใชเกณฑประเมินภาวะผูนําจาก
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 ปฏิบัติระดับสูงที่สุด, 3.51-4.50 ปฏิบัติระดับสูง, 2.51-3.50 ปฏิบัติระดับปานกลาง,
1.51-2.50ปฏิบัติระดับต่ํา, 1.00-1.50 ปฏิบัติระดับต่ําที่สุด, 0.00-0.99 ไมมัการปฏิบัติ กัญญวรา
เครื่องพาที. (2556: 77-79; 135-140)วัดภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดวย
แบบสอบถาม 5 องคประกอบ จํานวน 35 ขอ เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ใชเกณฑประเมิน
ภาวะผูนําดวยคาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมากที่สุด 3.51-4.50
ภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก 2.51-3.50 ภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับปานกลาง1.512.50 ภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับนอย 1.00-1.50 ภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด
เพลินพิณ ทัพมงคล. (2556: 71-73) วัดพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร ตามแนวคิดของ
Wahlstrom and Louis (2008) 2 ตัวแปรคือ ภาวะผูนําแบบรวมรับผิดชอบ (Shared leadership)
และความเชื่อถือไววางใจผูบริหาร (principal trust) ดวยแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร จํานวน 40 ขอ เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ ใชเกณฑ
ประเมินโดยประยุกตใชเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2553)ดังนี้ 1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็น
วาผูบริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําไมเกิดขึ้น1.50-2.49 หมายถึง พฤติกรรมภาวะ
ผูนําแทบไมเกิดขึ้น2.50-3.49 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง3.50-4.49 หมายถึง
พฤติกรรมภาวะผูนําเกิดขึ้นบางครั้ง4.50-5.49 พฤติกรรมภาวะผูนําเกิดขึ้นบอย5.50-6.00 หมายถึง
พฤติกรรมภาวะผูนําเกิดขึ้นสม่ําเสมอ
อี ก แนวทางหนึ่ ง ของการประเมิ น มี ภ าวะผู นํ า การเรี ย นการสอนด ว ยมิ ติ คุ ณ ภาพ
(rubrics) อาทิ คณะกรรมการการศึกษาของรัฐเทนเนสซี (Tennessee State Board of Education.
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ได ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานภาวะผู นํ า การเรี ย นการสอนของรั ฐ หรื อ
TennesseeInstructional Leadership Standards (TILS)เพื่อสงเสริมจริยธรรมและประสิทธิภาพของ
ภาวะผูนําการเรียนการสอน แบงเปน 4 มาตรฐาน ไดแก (1) การปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนการ
เอื้ออํานวยใหการปฏิบัติวิชาชีพชวยปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง (2) วัฒนธรรม
การเรียนการสอน เปนการรวมมือกับผูเกี่ยวของสรางสภาพแวดลอมที่เปนมิตรและปลอดภัยในการ
เรียนรูและความงอกงามของทุกคน (3) การเรียนรูและความงอกงามทางวิชาชีพ เปนการพัฒนา
ความสามารถของครูดวยการออกแบบการอํานวยความสะดวกและการมีสวนรวมในการเรียนรู
รวมกันจากขอมูลหลายแหลงและ (4) การจัดการทรัพยากร เปนการเอื้ออํานวยใหมีการพัฒนา
ชุมชนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียที่หลากหลาย
ดังนั้น จะเห็นวา การวัดประเมินภาวะผูนําการเรียนการสอน สามารถทําได 2 แนวทาง
ไดแก การใชแบบวัด หรือแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) และการใชมิติ
คุณภาพ (rubrics) หนึ่งในวิธีที่ใชคือใหผูถูกประเมินรายงานตนเอง

3. สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI)
สุนทรียแสวงหาเปนวิธีวิทยาวิจัย (Methodology) (Cooperrider; & Whitney. 2005: 49;
Reed. 2007: 18; Watkins; Mohr; & Kelly. 2011: 32; Trajkovski; et al. 2012: 1224) และเปน
วิธีการที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยพลังของความรูสึกเชิงบวก (Lewis. 2011: 8) ซึ่งมี
ผลงานตีพิมพจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวาสุนทรียแสวงหาประสบความสําเร็จเมื่อนําไปใชในองคกร
ภาครัฐและเอกชน (Cockell; & McArthur-Blair. 2012: xiii) ซึ่งขณะนี้มีผูใชสุนทรียแสวงหาใน
ประเทศตางๆ กวา 40 ประเทศ (People Doing AI. 2014: Online) สําหรับประเทศไทยมีผูนํามาใช
ในชื่อที่แตกตางกัน อาทิ สุนทรียแสวงหา (ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2547: 83) สุนทรียปรัศนีย
(ภิญโญ รัตนาพันธุ. 2557: ออนไลน) สุนทรียปรัศนี (อุทัยวรรณกาญจนกามล. 2557: ออนไลน)
สุนทรียสาธก (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย. 2551: 10) สุนทรียแสวงหา (สิทธิโชค วรานุสันติกูล; &
สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ. 2554: 193) การแสวงหาสุนทรียวิจักข (สิทธิโชค วรานุสันติกูล. 2556: 108)
สําหรับการนําเสนอแนวคิดโดยสรุปเกี่ยวกับสุนทรียแสวงหา ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 6
ประเด็น ประกอบดวย (1) ความเปนมาของสุนทรียแสวงหา (2) ความหมายของสุนทรียแสวงหา
(3) หลักการพื้นฐานของสุนทรียแสวงหา (4) สมมติฐานของสุนทรียแสวงหา(5) กระบวนการหลัก
ของสุนทรียแสวงหา (6) เทคนิคที่ใชในขั้นตอนของสุนทรียแสวงหา (7) แนวปฏิบัติการสุนทรียแสวง
หา และ (8) งานวิจัยที่เกี่ยวกับสุนทรียแสวงหา แตละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ความเปนมาของสุนทรียแสวงหา
สุนทรียแสวงหาไดเริ่มขึ้นในป 1980 โดยเดวิด คูปเปอรไรเดอร (David Cooperrider)
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเคสเวสเทอรน รีเสิรฟ (Case Western Reserve University)
เมื่อเขาไดรับมอบหมายใหวิเคราะหคลินิกคลีฟแลนด (Cleveland) เพื่อคนหาสิ่งใดผิดปกติในดาน
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ของมนุษย (human side) แทนที่เขาจะมุงคนหาปญหา เขากลับพบกับความประทับใจในพลังความ
รวมมือของเจาหนาที่ในคลินิก นวัตกรรม และผลกระทบตอสังคม เขาจึงมุงศึกษาลึกลงเพื่อวิเคราะห
องคกรนี้เกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหองคกรมีชีวิตชีวา ตอมาในป ค.ศ.1986 คูปเปอรไรเดอรไดจัดทํา
ปริญญานิพนธสําเร็จ โดยใชชื่อปริญญานิพนธวา สุนทรียแสวงหา: วิธีวิทยาวิจัยสําหรับความเขาใจ
และสร า งนวั ต กรรมขององค ก ร หลั ง จากนั้ น เขาจึ ง เริ่ ม ใช คํ า ว า สุ น ทรี ย แสวงหาในการส ง เสริ ม
นวัตกรรมองคกร จากนั้นสีวาสวา(Srivastva) และคูปเปอรไรเดอร (Cooperrider) ไดตีพิมพเอกสาร
วิชาการในป ค.ศ. 1987 ใชชื่อวา สุนทรียแสวงหาในชีวิตองคกร (Appreciative Inquiry in
Organizational Life) ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีโดยสมบูรณนับจากนั้นเปนตนมา (Watkins;
Mohr; &Kelly. 2011: 23-30)
แนวคิดสําคัญที่มีอิทธิพลตอวิวัฒนาการของสุนทรียแสวงหาจากอดีตถึงปจจุบันมี 4
แนวคิด ประกอบดวย แนวคิดแรกคือ จิตวิทยาเชิงบวกของเซลิกแมน (Martin Seligman) ในป
1998 แนวคิดที่สองคือ การสรางสรรคเชิงสังคม (Social Constructivism) ของเกอเกน (Kenneth J.
Gergen) ในป 1970 แนวคิดที่สามคือ การประกอบสรางความจริงทางสังคม (Social Construction
of Reality) ของเบอรเกอและลัคแมน (Peter L. Berger and Thomas Luckmann) ในป 1966 และ
แนวคิดสุดทายคือ การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ของเลวิน (Kurt Lewin) ในป 1940
(ดุษฎี โยเหลา. 2557: 4) ซึ่งแตละแนวคิดมีสาระโดยสรุปดังนี้
1) แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เปนการศึกษาอยางเปน
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับจุดแข็งและความดีงาม (virtues) เพื่อความสําเร็จของบุคคลและชุมชน โดย
ตั้งอยูบ นฐานความเชื่ อที่วาคนตองการนําตนเองไปสูชีวิต ที่มีความหมายและไดรับการเติมเต็ม
ปลู ก ฝ ง สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ให เ กิ ด ขึ้ น และยกระดั บ ทั้ ง เรื่ อ งความรั ก การงาน และการเล น ของตนเอง
(Seligman. 2014: online) ซึ่งจะศึกษาอารมณเชิงบวก (Positive emotions) จิตลักษณะเชิงบวก
(Positive character traits) และการเอื้ออํานวยขององคกร (enabling institutions) (Seligman; et
al. 2005: 410) ซึ่งเฮฟเฟรอนและโบนิเวลล (Hefferon; &Boniwell. 2011: 2) ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา
จิตวิทยาเชิงบวกมุงเนนไปที่ความอยูดีมีสุข (wellbeing) ความสุข (happiness)การงวนอยูกับ
กิจกรรม (flow) จุดแข็งของบุคคล (personal strengths) การมีปญญา (wisdom) ความคิด
สรางสรรค (creativity) จินตนาการ (imagination) และคุณลักษณะเชิงบวกของกลุมและองคกร
ทั้งนี้เลวิส (Lewis. 2011: 158) ไดสรุปวา สุนทรียแสวงหาเปนแนวทางพัฒนาองคกรให
เจริญกาวหนาที่สะทอนใหเห็นถึงความเขมแข็งของหลักการและแนวปฏิบัติของจิตวิทยาเชิงบวก
2) แนวคิดการสรางสรรคเชิงสังคม (Social Constructivism) เปนทฤษฎีรากฐานและมี
อิทธิพลตอแนวคิดของสุนทรียแสวงหา ซึ่งแนวคิดการสรางสรรคเชิงสังคมนี้ใหความสําคัญของพลัง
ความคิดผานภาษาที่จะสรางสรรคความเปนจริงและภาษาสรางคําที่ใชเรียกสิ่งตางๆ ดังนั้น แนวคิด
นี้จึงใหความสําคัญของกระบวนการที่มนุษยรวมกันสรางความหมายรวมกัน เนนการสรางสรรคและ
ดํารงความเชื่อในความเปนจริง ความถูกตองชอบธรรม และความดีงาม เปนแนวคิดที่ยอมรับวา

29
คนเราจะสรางความหมายรวมกัน ซึ่งความหมายและการกระทําจะถักทอไปพรอมกัน เมื่อคนสราง
ความหมายรวมกัน นั่นคือ จะเปนการสรางอนาคตรวมกัน (Watkins; Mohr; & Kelly. 2011: 38)
3) แนวคิดการประกอบสรางความจริงทางสังคม (Social Construction of Reality)มี
ความคิดพื้นฐาน 2 ประการคือ ความจริง (reality) และความรู (knowledge) โดยที่ความจริงคือ
คุณภาพของปรากฏการณที่เรารับรูและไมใชมาจากความตั้งใจของเรา สวนความรูคือ ความเชื่อมั่น
วาปรากฏการณนั้นเปนจริงและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Berger; & Luckmann. 1966: 13) ซึ่งลิขิต
ธีรเวคิน (2554: ออนไลน) เห็นวา การสงตอขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารเปนความจริงทางสังคม
(social reality) ที่ประกอบสรางขึ้นจากการวิเคราะหและตีความของผูสงสาร อยูบนฐานของภูมิหลัง
ของแตละบุคคล อาทิ ความเชื่อ ความศรัทธา มุมมองที่แตกตางกัน ดังนั้น ความจริงจึงเปนสิ่งที่
ประกอบสรางขึ้นและถือเปนความจริงในเวลาและสถานที่หนึ่งๆ หากกาลเทศะเปลี่ยนอาจทําให
ความเปนจริงเปลี่ยนไป
4) แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) บารเจล (Bargal. 2006: 369) ไดสรุป
หลักการวิจัยปฏิบัติการของเคิรทเลวิน (Kurt Lewin) ไววา การวิจัยปฏิบัติการเปนการผสมผสาน
การศึกษาเชิงระบบ การทดลองเพื่อพยามแกปญหา ซึ่งกระบวนการเปนวงจรหรือเกลียว (spiral) ใน
การเก็บขอมูลเพื่อกําหนดเปาหมาย การดําเนินการเพื่อมุงสูเปาหมาย และประเมินผลจากการ
แทรกแซง (intervention) มีการใหขอมูลยอนกลับจากการแทรกแซงไปยังผูเกี่ยวของทุกฝายในการวิจัย
รวมทั้งเปนความรวมมือกันอยางตอเนื่องระหวางนักวิจัยและผูปฏิบัติงาน เนนพลวัตรของกลุม โดย
คํานึงถึงคานิยม เปาหมาย และพลังของการมีสวนรวม นอกจากนั้นการวิจัยปฏิบัติการเปนการสรางสรรค
ความรู การกําหนดหลักการในการแทรกแซง และการพัฒนาเครื่องมือในการเลือก การแทรกแซง
การฝกอบรม ซึ่งไดใหความสําคัญของการสมัครเขารวมการวิจัยและการสนับสนุนผูสรางการเปลี่ยนแปลง
จะเห็นวา แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก แนวคิดการสรางสรรคเชิงสังคม และการประกอบ
สรางเชิงสังคมจะเปนแนวคิดที่สงเสริมใหสุนทรียแสวงหาไดพัฒนามาอยางตอเนื่องและแข็งแกรง
สวนแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการจะเปนแรงบันดาลใจใหสุนทรียแสวงหาไดเสนอแนวคิดที่แตกตาง
ออกไป จากกระบวนทัศนมุงแกไขปญหาแบบการวิจัยปฏิบัติการ
สุนทรียแสวงหาเปนกระบวนทัศนใหมที่เนนวิธีการเปลี่ยนแปลงระบบมนุษยแทนการ
มุงเนนที่การแกปญหา (Cockell; & McArthur-Blair.2012: 14) ซึ่งคูปเปอรไรเดอรและวิทนีย
(Cooperrider; & Whitney. 2008: 16-17) ไดวิเคราะหความแตกตางของกระบวนทัศนการเปลี่ยนแปลง
องคกรในสองกระบวนทัศน ไดแก การแกปญหาและสุนทรียแสวงหาซึ่ งระบุวาสุนทรียแสวงหา
แตกตางจากการแกปญหา กลาวคือ สุนทรียแสวงหาเปนการชื่นชมและใหคุณคากับสิ่งที่ดีที่สุดที่มี
อยูแลวไมใชการมุงแกปญหา สุนทรียแสวงหาเปนการคนหาสิ่งที่อาจจะเปนไปได ไมใชการสืบสาว
หาสาเหตุ สุนทรียแสวงหาเปนการพูดคุยสนทนาหาทางออกที่ควรจะเปน ไมใชหาทางแกสิ่งที่เปน
ตนเหตุของปญหา และประเด็นสุดทาย สุนทรียแสวงหาอยูบนสมมติฐานที่วาองคกรมีสิ่งดีที่ซอนเรน
ที่จะตองคนหาและตอยอด ไมใชปญหาที่จะตองแกดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1กระบวนทัศนการแกปญหาและสุนทรียแสวงหา
ที่มา: David L. Cooperrider; Diana Whitney; & Jacqueline M. Stavros. (2008).
Appreciative Inquiry Hanbook: For Leaders of Change. p. 16.
จะเห็นไดวา สุนทรียแสวงหาไดเปลี่ยนวงจรของการพัฒนาในแบบที่คุนเคยที่เปน
กระบวนการแกปญหาหรือการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ที่จะเริ่มตนพิจารณาวาองคกรมี
ปญหาอะไรที่จะตองแกไข จากนั้นวิเคราะหวาปญหานั้นมาจากสาเหตุอะไร แลวเลือกหนทางแกไข
ปญหาและดําเนินการแกไขปญหา เมื่อเปลี่ยนเปนสุนทรียแสวงหาจะเริ่มตนดวยการเขาไปหาจุดเดน
หรือสิ่งดีผานการบอกเลาของผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกร แลวพิจารณาวาตองการอะไรใหเกิดขึ้นใน
อนาคตบางและวางแผนใหสิ่งที่ตองการนั้นเกิดขึ้นไดจริง ซึ่งวัตกินสมอรและเคลลี่ (Watkins; Mohr;
&Kelly. 2011: 17) สรุปวา สุนทรียแสวงหาไมไดเปนเพียงวิธีวิทยาวิจัย (Methodology) แตยังเปน
วิถีมุมมองและการมีชีวิตอยูบนโลกใบนี้ดวย รวมทั้งเห็นวาสุนทรียแสวงหาจะไมมองปญหาและทาง
แกแยกจากกัน แตจะเชื่อมโยงกันกลายเปนภาพที่พึงปรารถนาในอนาคต
สรุปไดวา สุนทรียแสวงหาไมไดมุงความสนใจไปที่ปญหาและหนทางแกไข แตจะมอง
มุมใหมคนใหพบจุดแข็งหรือสิ่งดีที่มีอยูแลวในปจจุบัน แลวหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในเชิงคุณคา ชื่นชม
จุดประกายฝน และเปนพลังขับเคลื่อนองคกรใหพัฒนากาวหนายิ่งขึ้น
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3.2 ความหมายของสุนทรียแสวงหา
สุนทรียแสวงหาเปนการแสวงหารวมกันในสิ่งที่ดีที่สุดของบุคคล หรือองคกร หรือ
สังคมโลกรอบตัว มุงคนหาอยางเปนระบบเพื่อใหไดสิ่งที่เปนจิตวิญญาณของระบบ ณ จุดสูงสุดของ
ประสิทธิผลและขีดความสามารถในดานเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และชุมชนสังคมมนุษย (Cooperrider;
& Whitney. 2005: 8; Cooperrider; Whitney; & Stavros. 2008: 433) ในขณะที่วิทนียและทรอส
เทน-บูม (Whitney; &Trosten-Bloom. 2010: 1) ใหความหมายวา เปนการศึกษาสิ่งที่เปนจิต
วิ ญ ญาณของระบบมนุ ษ ย ใ นช ว งที่ พ วกเขาปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ดี ที่ สุ ด เป น วิ ธี ก ารที่ ใ ช เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงระดับบุคคลและองคกรดวยคําถามและสุนทรียสนทนา (dialogue) เกี่ยวกับจุดแข็ง
ความสํ า เร็จ คุ ณค า ความหวั ง และความฝ น ในการเปลี่ย นแปลงที่ดีขึ้ น วั ต กิน สมอร แ ละเคลลี่
(Watkins; Mohr; &Kelly. 2011: 22) ใหนิยามวา เปนวิธีการทํางานแบบรวมมือรวมพลังและมีสวนรวมสูง
รวมทั้งเปนวิธีการเชิงระบบแบบกวางเพื่อมองหา ระบุ และเสริมสราง "พลังใหชีวิตชีวา" (life-giving
forces) ในชวงที่ระบบมีประสิทธิภาพดีที่สุดในแงความเปนมนุษย เศรษฐกิจ และความเปนองคกร
และนํามาใชเพื่อรวมสรางอนาคตที่ดีที่สุดและสูงสุดของระบบ สวนเคนท (Kent. 2008: 99) เห็นวา
สุนทรียแสวงหาเปนตัวแทรกแซงองคกร (organizational intervention) ที่อยูบนฐานคิดที่วาทุก
องค ก รมี จุ ด แข็ ง และประวั ติ ศ าสตร ที่ น า ภาคภู มิ ใ จ กระบวนการนี้ จ ะใช จุ ด แข็ ง และช ว งเวลาที่
ภาคภูมิใจเคลื่อนองคกรไปขางหนา เปนวิธีการที่จะชวยฟนฟูสิ่งดีงามและความหวังในผูคน โดยการ
รวมกระบวนการวางแผนอยางมีความหมายและมิลส;ดาย; และ มิลส (Mills; Dye; & Mills. 2009:
83-84) เห็นวา สุนทรียแสวงหาเปนเทคนิคการเปลี่ยนแปลงที่คนหาสิ่งที่ดีที่สุดในบุคคลและองคกร
โดยคนใหพบวาอะไรที่ใชได (works) แลวใชเปนจุดเนนเพื่อสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงและเฉลิม
ฉลองกับความสําเร็จนั้น ซึ่งก็คือการมองหาเหตุการณเชิงบวกที่อยูในองคกร หรือจุดแข็งในหมู
สมาชิก และใชสรางสรรคสิ่งที่ดีเพื่อองคกร จะไมมององคกรวาเปนปญหาที่ตองแกไข แตมองวา
องคกรเปนขุมทรัพยซอนเรนอยูที่รอการนําออกมาใช รวมทั้งเห็นมองใหเห็นวาสามารถเปนจริงได
ในอนาคตและดุษฎี โยเหลาไดสรุปนิยามของสุนทรียแสวงหาวา เปนศิลปและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การถามเพื่อจะสรางความเขมแข็งในการที่จะเขาใจ คาดคะเน และเพิ่มศักยภาพทางบวกใหกับระบบ
(ขององคกร ของชุมชน) แกนของมันคือ กระบวนการคนหาผานคําถามทางบวก ในสุนทรียแสวงหา
ครั้งหนึ่งๆ อาจมีผูเขารวมในกระบวนสุนทรียแสวงหาไดเปนหลายรอยคนและอาจถึงหลายพันคน
(ดุษฎี โยเหลา. 2557: 2)
จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา สุนทรียแสวงหาคือ กระบวนการแสวงหา
อยางเปนระบบเกี่ยวกับจุดแข็ง จิตวิญญาณ และพลังที่แฝงเรนอยูในสิ่งที่ดีที่สุดในบุคคล องคกร
และสังคมโดยการใชคําถามและสุนทรียสนทนา กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวมมือรวมพลัง
และสรางสรรคดวยพลังของความมุงหวังและความฝนตอยอดจากสิ่งดีที่เปนทุนเดิม
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3.3 หลักการพื้นฐานของสุนทรียแสวงหา
หลักการพื้นฐานของสุนทรียแสวงหามีจํานวน 6 ประการ ซึ่งในระยะแรกมี 5 ประการ
ไดแก หลักของการสรางความรู (The Constructionist Principle) หลักของการเกิดขึ้นพรอมกัน
(The Simultaneity Principle) หลักของกวีนิพนธ (The Poetic Principle) หลักการของการ
คาดหมาย (The Anticipatory Principle)หลักการเชิงบวก (The positive principle) ตอมาไดมีการ
เพิ่มหลักการขึ้นมาอีก 1 ประการ คือ หลักของการมองภาพรวม (Wholeness) ซึ่งคูปเปอรไรเดอร;
วิทนีย; และสตัฟโรส (Cooperrider; Whitney; & Stavros. 2008: 8-10) ไดสรุปหลักการพื้นฐาน
ของสุนทรียแสวงหาไว5 ประการ ดังนี้
3.3.1 หลักของการสรางความรู (The Constructionist Principle) ในการสราง
ความรูดวยตนเองจะขึ้นอยูกับคําถามที่ถาม คําถามนี้จะเปนเครื่องมือสําคัญในการไปสูอนาคต ซึ่ง
ผูนําจะตองมีความสามารถในการอานองคกรใหออก เขาใจ และวิเคราะหองคกรเสมือนเปนองคกรที่
มีชีวิต ทรัพยากรที่สําคัญที่จะสรางการเปลี่ยนแปลง ก็คือ จินตนาการและความคิดรวมกัน
3.3.2 หลักของการเกิดขึ้นพรอมกัน (The Simultaneity Principle) กระบวนการ
สืบสอบและกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นพรอมกัน กระบวนการสืบสอบเปน
เครื่องมือในการแทรกแซง (intervention) สวนเมล็ดพันธุแหงการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่แฝงอยูใน
คําถามไดแก สิ่งที่คนคิดและพูดถึง สิ่งที่คนคนพบและเรียนรูและสิ่งที่กลาวถึงในการสนทนา จะ
บันดาลใจใหจินตนาการเห็นภาพในอนาคต สิ่งที่เราคนพบนี้เปนเรื่องราวที่ชวยใหเราเห็นภาพใน
อนาคต ดังนั้น สิ่งที่ตัวแทนแหงการเปลี่ยนแปลงทําไดดีท่ีสุดก็คือ การถามหาสิ่งที่จะเชื่อมโยงไปถึง
อนาคต
3.3.3 หลักของกวีนิพนธ (The Poetic Principle) หากเปรียบองคกรที่มนุษยสราง
ขึ้นเปนเหมือนหนังสือที่เราเปดอาน ซึ่งเรื่องราวขององคกรเปนสิ่งที่มีผูรวมกันเขียนอยูตลอดเวลา
นอกจากนั้น อดีต ปจจุบัน และอนาคตยังเปนแหลงการเรียนรูที่ไมมีที่สิ้นสุด เปนแรงบันดาลใจ หรือ
การตีความหมายที่ไมมีที่สิ้นสุด เชนเดียวกับการตีความหมายบทกวี ซึ่งผูคนสามารถเรียนรูทุกเรื่อง
เกี่ยวกับประสบการณของมนุษย
3.3.4 หลักการของการคาดหมาย (The Anticipatory Principle) ทรัพยากรที่
สําคัญที่สุดในการสรางการเปลี่ยนแปลงคือ จินตนาการและการปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับภาพ
ของอนาคต ซึ่งเราสามารถใชชี้นําพฤติกรรมองคกรในปจจุบัน เชนเดียวกับภาพที่ฉายบนจอที่จะ
สองแสงนําทางเราอยูเสมอ ซึ่งระบบมนุษยจะมุงไปขางหนาดวยความหวังถือเปนการนําพลังของ
อนาคตมาสูปจจุบันและชวยฉายภาพในเชิงสรางสรรคใหเดินไปขางหนาดวยกัน
3.3.5 หลักการเชิงบวก (The positive principle) การสรางการเปลี่ยนแปลงและ
การพยุงรักษาแรงกระทบไวนั้น ตองอาศัยการเพงมองไปขางหนาอยางแนวแนและมีแรงสนับสนุน
ทางสังคม อาทิ ความหวัง ความตื่นเตน แรงบันดาลใจ ความเอื้ออาทร ตลอดจนความชื่นชมยินดีที่
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สรางสรรค สิ่งที่มีคุณคารวมกัน ยิ่งคําถามมีแรงในเชิงสรางสรรคมากเพียงไร ก็จะยิ่งทําใหความ
พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นมั่นคงและประสบความสําเร็จเพียงนั้น
3.3.6 หลักของการมองภาพรวม (The Overarching Principle of Wholeness)
สุนทรียแสวงหาจะไดรับระบบของภาพรวมอยูในจินตนาการของอนาคตที่ตองการ และจะเปนการ
รวมทุกเสียงของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาพิจารณารวมกัน (Watkins; Mohr; &Kelly. 2011: 76)
หลักการพื้นฐานขางตน จะเห็นถึงความสําคัญของการตั้งคําถามเพื่อคนหาความหมาย
ดวยการพูดคุยกัน และกอเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความเขาใจที่รวมกันถักทอขึ้น และพลังที่ซอน
เรนอยูในกระบวนการใหความหมายและคุณคาของสิ่งที่ทุกคนกําลังรวมคิด พูดคุย และคนหา ซึ่ง
การเปลี่ ย นแปลงนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น พร อ มกั บ กระบวนการสื บ สอบ ดั ง นั้ น คํ า ถามที่ ตั้ ง ขึ้ น จึ ง เป น สิ่ ง ที่
เชื่อมโยงสูอนาคต เรื่องราวที่พูดคุยกันจะชวยกระตุนการเรียนรูของกันและกัน สรางแรงบันดาลใจ
และชวนใหตีความหมายแบบไรขอบเขต นอกจากนั้น ภาพอนาคตที่เกิดจากจินตนาการและการ
ปรึกษาหารือรวมกันจะเปนไฟสองทางใหกาวเดินไปขางหนา และจะไปสูความสําเร็จไดอยางมั่นคง
ดวยพลังของการคิดเชิงบวก สรางสรรค และการมองภาพรวม
3.4 สมมติฐานของสุนทรียแสวงหา
แฮมมอนด (Hammond.1996: 20-21) และรีด (Reed. 2007: 27-28) ไดสรุป
สมมติฐานของสุนทรียแสวงหาไว 8 ประการ ดังนี้
3.4.1 ในทุกสังคม องคกร หรือกลุมคนจะตองมีบางสิ่งที่ใชการไดเปนการมองมุม
บวกเพื่อคนพบสิ่งดี ถึงแมวาสมาชิกในกลุมตางทอแทสิ้นหวัง ผูนําจะตองกระตุนและชี้ชวนใหเห็น
ประเด็นเชิงบวก เชน สมาชิกรูสึกวาลมเหลวหมดทุกอยาง แตผูนําสามารถเชิญสมาชิกมาพูดคุยกันได
นั่นก็แสดงวา การสื่อสารระหวางกันยังดีอยู และดูเหมือนหลายอยางจะไมพรอมใหเอื้อตอการพูดคุย
แตก็ยังมีบางอยางที่ทําใหการพูดคุยสามารถดําเนินการตอไปได เชน มีหองประชุมใหนั่งคุยกัน
3.4.2 สิ่งที่เรามุงเนนเปนความจริงเปนการรับรูถึงโอกาสความเปนไปไดจริง ใน
บางเรื่องที่เรามุงเนนและใหความสนใจ โดยเฉพาะการมุงเนนในเรื่องที่สมาชิกสามารถทําไดดีอยู
แลว หรือรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จ ก็จะทําใหสมาชิกยิ่งมีความมั่นใจวา สิ่งที่กําลังพิจารณา
และมุงเนนนี้เปนเรื่องจริงและเปนไปไดที่จะสานตอ
3.4.3ความจริงถูกสรางขึ้นในขณะนั้นเองและหลากหลาย เปนความจริงที่คนสราง
ขึ้นจากเรื่องเลาของแตละคน และกอเกิดความจริงอื่นๆ เกิดขึ้นตอไปอีก ซึ่งเปนไปตามหลักของกวี
นิพนธ (The Poetic Principle) ที่ทุกคนรวมสรางเรื่องราว แรงบันดาลใจ และตีความหมายไมสิ้นสุด
3.4.4 การถามคําถามในองคกรหรือกลุมคน จะสงผลตอกลุมในทางใดทางหนึ่ง
เปนสมมติฐานที่เกิดขึ้นตามหลักของการเกิดขึ้นพรอมกัน (The Simultaneity Principle) เมื่อตั้ง
คําถามขึ้นจะทําใหคนฉุกคิดทบทวนสิ่งที่ทําอยูในปจจุบัน และคิดที่จะหาวิธีการทํางานแบบใหม ซึ่ง
การถามคําถามจะกระตุนใหมองไปขางหนาอยางสรางสรรค

34
3.4.5 คนเราจะมั่นใจและสบายใจในการเดินทางสูอนาคตที่ยังไมรู ดวยการนําสิ่งที่
รูแลวในอดีตติดตัวไปดวยเปนการริเริ่มทําสิ่งใหมที่ตอยอดจากทุนเดิมของบุคคล ที่กําลังดําเนินการ
อยู และทําสิ่งเหลานั้นตอไป ทําใหไมรูสึกกังวลหรือกลัวที่จะทําสิ่งใหม และจะกาวไปขางหนาดวย
ความเชื่อมั่นในคุณคา ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง
3.4.6 ถาเรานําสิ่งที่รูแลวติดตัวไปดวย ก็ควรเลือกสวนที่ดีที่สุดของอดีตเปนการ
มองหาสิ่งที่ดีที่สุดในการดําเนินการที่ผานมาดวยการสํารวจ และจะนําไปขยายการปฏิบัติสูอนาคต
3.4.7 ให ค วามสํ า คั ญ ในความแตกต า งเชิ ง คุ ณ ค า เป น การให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ความคิดและมุมมองของบุคคลที่แตกตางกัน จะไมเนนการมองหาขอยุติและละเลยความแตกตางใน
เชิงความคิดเชนเดียวกับการพัฒนาองคกรแบบดั้งเดิม
3.4.8 ใชภาษาเพื่อสรางสรรคความจริงเปนสมมติฐานตามทฤษฎีสรางสรรคเชิง
สังคม (Social Constructivism) ที่เนนบทบาทสําคัญของภาษาในกระบวนการสรางความจริงทาง
สังคม
จากสมมติฐานขางตนจะเห็นไดวา สุนทรียแสวงหาเปนกระบวนการคนหาสิ่งที่ดีที่สุดที่
มีอยูในทุกสังคม องคกร กลุม และบุคคล ดวยเชื่อในคุณคาของความแตกตางทุกความคิด และเห็น
วาทุกที่มีสวนที่ดีอยูเสมอเมื่อคนพบและใชเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาตอยอด จะทําใหสามารถ
ดําเนินการตอเนื่องไดอยางดี เพราะผูมีสวนรวมรับรูไดจากประสบการณเดิมวา สามารถทําไดจริง
และมีความเปนไปไดสูง ดังนั้น จึงสามารถริเริ่มสรางสรรคผลงานดวยความมั่นใจและสบายใจ
นอกจากนั้น สุนทรียแสวงหายังใหความสําคัญกับความจริงที่ผูมีสวนรวมเปนผูสรางขึ้นเอง การถาม
คําถามเชิงบวก และพลังของการใชภาษาบอกเรื่องราวความเปนจริง
3.5 กระบวนการหลักของสุนทรียแสวงหา
กระบวนการหลักของสุนทรียแสวงหาเรียกวา วงจร 4D (the 4-D cycle) ประกอบดวย
คนหาสิ่งดี (Discovery) ฝนที่แจมชัด (Dream) จัดวางกลยุทธ (Design) และจัดชุดปฏิบัติการ
(Destiny) (Cooperrider; & Whitney. 2005: 15-16) ตอมามีการเพิ่มอีกหนึ่งองคประกอบกอนเริ่ม
เขาสูวงจร 4D นั่นก็คือ การกําหนดหัวขอ (Define) เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความชัดเจนตรงกัน
ในสิ่งที่จะดําเนินการ (Watkins; Mohr; &Kelly. 2011: 86) ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นเปนวงจร 5D ได
ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 กระบวนการหลักของสุนทรียแสวงหา
ที่มา: Watkins, Jane Magruder; Mohr, Bernard.;& Kelly, Ralph. (2011). Appreciative
Inquiry: Change at the Speed of Imagination. pp. 85-89.
กระบวนการของสุนทรียแสวงหา หรือ วงจร 5D ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ซึ่งแตละ
ขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
3.5.1 การกําหนดหัวขอ (Define) เปนขั้นตอนการสรางความเขาใจ กําหนด
ขอตกลง และความชัดเจนในรายละเอียดของการดําเนินงานของผูมีสวนรวมในกระบวนการ อาทิ
เปาหมายของการดําเนินการ ขั้นตอนของการดําเนินงาน บทบาทและความรับผิดชอบของผูมีสวน
เกี่ยวของ (Watkins; Mohr; & Kelly. 2011: 86)
3.5.2 การคนพบ (Discovery) เปนขั้นตอนการคนหาและชื่นชมสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู
หรือเกิดขึ้นในองคกร โดยมุงไปยังสิ่งที่ผูมีสวนเกี่ยวของเห็นวาเปนสิ่งที่ทําใหองคกรมีชีวิตชีวา การ
ทําความเขาใจปจจัยแหงความสําเร็จนั้น จะไมพูดถึงขอบกพรอง แตจะใหความสําคัญและเรียนรูจาก
การปฏิบัติงาน ความสําเร็จ และความพึงพอใจ ไมวาสิ่งดีเหลานั้นจะเล็กนอยเพียงใด สมาชิกใน
องค ก รจะเล า เรื่ อ งราวต า งๆ ทุ ก ด า นในองค ก ร เช น ภาวะผู นํ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด ว ยแรงบั น ดาลใจ
ความสัมพันธและการเปนหุนสวนกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ก็คือ ผูคนจะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกันในสิ่งที่เปนความสําเร็จตามความคิดของเขา และสิ่งที่เปนปจจัยใหองคกรดําเนินไปไดอยางมี
ชีวิตชีวา โดยมุงไปที่สิ่งดีที่มีคุณคา และหวังที่จะสรางความตอเนื่องสูอนาคตอันรุงโรจน ในขั้นตอนนี้
สมาชิกขององคกรจะเริ่มมองเห็นคุณคาในทางประวัติศาสตรขององคกรที่มีศักยภาพเชิงสรางสรรค
(Watkins; Mohr; & Kelly. 2011: 87)
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3.5.3 การสรางฝน (Dream) เปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการจินตนาการถึงผลที่จะ
ไดรับในวันขางหนา (Envisioning Impact) โดยจะมีการทาทายสภาพที่เปนอยูในปจจุบันดวยการ
มองไปในอนาคตวา องคกรควรจะเปนอยางไร ขั้นตอนนี้เปนชวงเวลาที่ผูมีสวนรวมในองคกรเขา
มารวมวงสนทนาเกี่ยวกับสถานภาพขององคกร ศักยภาพ ความเขมแข็งหรืออํานาจที่จะนําคนอื่นได
และขีดความสามารถขององคกรตอสังคม ซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และชวยกัน
ขยายความ เกิดการบอกเลาความเปนมาขององคกร ถือเปนการสรางประวัติศาสตรขององคกรซ้ํา
อีกครั้งหนึ่งในทางสรางสรรค และการดําเนินการเชนนี้จะนําไปสูอนาคตใหมขององคกร อยูบน
รากฐานของความเปนจริงที่เปนประวัติขององคกร และยังมุงสรางอนาคตตามศักยภาพขององคกร
อีกดวย การที่ภาพในอนาคตขององคกรเกิดขึ้นมาจากการเหลียวหลังกลับเพื่อมองอดีตนี้เอง ทําให
สิ่ ง ต า งๆ ที่ น า จะเป น ไปได ใ นอนาคตผุ ด ขึ้ น มา หรื อ จากการหยิ บ ยกสิ่ ง ที่ ดี ง ามแต ล ะชิ้ น ขึ้ น มา
ปะติดปะตอกัน ฉะนั้น ขั้นตอนนี้จะเปนการกําหนดอนาคตขององคกรรวมกัน เสมือนหนึ่งเปน
ลําแสงที่ฉายใหเห็นภาพในอนาคตตามที่สมาชิกเห็นวาดีที่สุดสําหรับองคกร (Watkins; Mohr;
&Kelly. 2011: 87-88)
3.5.4 การออกแบบ (Design) เปนขั้นตอนของการรวมกันสรางอนาคต (CoConstructing the Future) ในขั้นตอนนี้จะมีการสรางรูปรางลักษณะในเชิงสังคมขององคกร และ
กําหนดแนวทางที่จะทําใหความฝนนั้นเปนความจริง ในรูปของกิจกรรมตางๆ เปนสองกระบวนการ
คือการสรางภาพและการกําหนดกิ จกรรม ทั้งสองกระบวนการนี้ เปนการรับประกันวาทุกๆ สิ่ง
เกี่ยวกับองคกรนั้นจะสะทอนความคิดและสอดคลองกับสิ่งที่คณะทํางานคิดฝนรวมกัน การที่ผูเปน
เจาขององคกรไดรวมกันสรางภาพลักษณในอนาคตขององคกรนั้น ทําใหการจินตนาการกอสราง
องค ก รในขั้ น ต อ ไปต อ งใช ค วามระมั ด ระวั ง และหารื อ กั น อย า งกว า งขวางว า โครงสร า งและ
กระบวนการขององคกรนั้นจะเปนอยางไร คําถามที่จะตองถามเพื่อกรุยทางไปสูอนาคตขององคกรก็
คือ จําเปนจะตองมีโครงสรางทางภาวะผูนําอยางไร ผูนําควรมีพฤติกรรมอยางไร องคกรควรมีกล
ยุทธอยางไร จะสรางขึ้นไดอยางไร จะนําไปใชอยางไร สวนประกอบตางๆ ทั้งมวลของโครงสราง
องคกรไดแกอะไรบาง หลังจากที่ไดทําความตกลงในเรื่องตางๆ อยางครบถวนเกี่ยวกับการจัด
โครงสรางขององคกรและความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ เหลานั้นแลว งานขั้นตอไปของคณะทํางาน
ก็คือการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน (Watkins, 2011:89) ทําหนาที่ไปในทิศทางที่สามารถ
ขับเคลื่อนไปสูภาพตามที่ฝนไว ขอกําหนดเหลานี้จะทําใหเกิดภาพที่ชัดเจนวาคุณภาพเปนอยางไร
และแตละภาคสวนตองทําอะไรบางจึงจะสามารถขับเคลื่อนไปสูภาพที่ฝนเอาไว การสรางภาพของ
องคกร ทั้งในดานการบริหารและการแสดงบทบาทหนาที่ตางๆ ดังที่กลาวมานี้ จะทําใหมั่นใจวาทุก
สิ่งทุกอย างเกี่ยวกับองคกรนั้นจะสะทอนให เห็นสิ่งที่ฝนเอาไว และจะบันดาลใหการดําเนิ นงาน
เปนไปตามความฝน
3.5.5 การสานฝน (Destiny) หรือการรักษาความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง
(Sustaining the Change) ขั้นตอนสุดทายของวงจร เปนการสรางวิธีการที่จะนําไปสูภาพใหมของ
อนาคต ซึ่งมีภาพใหมสองภาพคือสวนที่เปนความฝนและสวนที่เปนการสรางความฝนนั้นใหเปนจริง
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ขั้นนี้เปนขั้นของการทําให Dream and Design เปนความจริง จึงมีการเรียนรู การปรับเปลี่ยน และ
การต อเติ มอยางต อเนื่อง เหมื อ นการบรรเลงดนตรีแจซ ซึ่งผูเ ลนตางเขามาชว ยกันสร า งความ
กลมกลืน หรือเหมือนการเลนกระดานโตคลื่น เปนขั้นตอนที่มีแรงรับแรงสงอยางยิ่งยวด เพื่อที่จะ
นําไปสูนวัตกรรมที่ทุกคนเขามามีสวนรวมไปในทิศทางที่รวมกันสรางความฝนไว ขั้นตอนที่ 4 นี้
เปนกิจกรรมตอเนื่องมีการหารือซึ่งกันและกัน มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่กําหนดไว มี
การสัมภาษณเพิ่มเติม โดยเฉพาะสําหรับสมาชิกใหมที่เขาสูองคกร มีการเรียนรูและนวัตกรรมใน
ระดับสูง ใหมีความหมายตอองคกร โดยที่ผูเขามารวมในการสรางสรรคตางเต็มไปดวยจินตนาการ
และมุงมั่นเพื่อองคกรอยางเต็มความสามารถ
3.6 เทคนิคที่ใชในขั้นตอนของสุนทรียแสวงหา
เทคนิ ค สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นขั้ น ตอนต า งๆ ของสุ น ทรี ย แสวงหา จํ า นวน 4เทคนิ ค
ประกอบดวย (1) การตั้งคําถาม (2) การสัมภาษณ (3) การเลาเรื่อง (Storytelling) และ (4) การใช
Future search (ดุษฎี โยเหลา. 2557: 10-18) ซึ่งแตละเทคนิคมีรายละเอียดดังนี้
3.6.1 การตั้งคําถามการตั้งคําถามแบบสุนทรียะ(Appreciative questions) เปน
การใชคําถามที่จะทําใหไดคําตอบที่สรางชีวิตชีวาใหกับระบบและองคกรเลวิส(Lewis. 2011: 63) ได
กลาวถึงการตั้งคําถามลักษณะนี้วา สามารถนํามาใชในกระบวนการการสนทนาใด ๆ ก็ไดโดยเนนสิ่ง
ที่ดีใชการได หรือประสบการณเชิงบวกหรือสิ่งที่จะเปนไปไดในอนาคต ซึ่งจะสงผลถึงอารมณเชิง
บวกหรือความคาดหวังที่เปนไปไดในอนาคต โดยทั่วไป คําถามสุนทรียะจะใชคําเหลานี้ เชน “ที่สุด”
หรือ “ดีที่สุด”รวมถึงคําใหชีวิต ชีวาและอารมณเชิงบวกเชน “ความหลงใหล” “ความตื่นเตน”
“ความสุข” “ความกลาหาญ”ซึ่งการใชคําเหลานี้จะกระตุนใหบุคคลตอบสนองซึ่งคูปเปอรไรเดอร
วิทนียและสตาฟรอส(Cooperrider; Whitney; &Stavros. 2008: 40) ไดระบุคําถามพื้นฐานวา
ประกอบดวย 4 คําถาม ไดแก (1) อะไรเปนประสบการณในชวงที่ดีที่สุด(2) อะไรคือสิ่งที่มีคุณคา
มากที่สุดเกี่ยวกับตนเอง งาน หรือองคกร (3) อะไรคือปจจัยหลักที่ชวยทําใหองคกรมีชีวิตชีวา (4)
อะไรคือ 3 สิ่งที่ตองการใหองคกรมีชีวิตชีวาและมีสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น
3.6.2 การสัมภาษณ การสัมภาษณเปนเทคนิคหลักของสุนทรียแสวงหา และการ
สัมภาษณถือเปนหัวใจของขั้นการคนพบ (Discovery) (Cooperrider; & Whitney. 2005: 25) คูป
เปอรไรเดอรวิทนียและสตาฟรอส(Cooperrider; Whitney; & Stavros. 2008: 107-110; 433)ไดให
ความหมายของสุนทรียสัมภาษณ (Appreciative interview) วาเปนการใหสัมภาษณเพื่อใหคนพบสิ่ง
ที่ใหชีวิตชีวาแกองคกรแผนกหรือชุมชนเมื่ออยูในสภาวะที่ดีที่สุด และเนนการสัมภาษณอยูในขั้นการ
คนพบ (Discovery)จะชวยทําใหไดขอมูลเพื่อความเขาใจประสบการณที่ดีที่สุดและเรื่องราวที่เปนจุด
แข็งของระบบ ซึ่งจะตองมีการเตรียมแนวคําถาม (Appreciative Interview Guide) 3 ระดับ ไดแก
(1) คําถามเปด เชน ถามเกริ่นเกี่ยวกับงานและเปาหมายของงานที่ทําอยูในปจจุบันถามวามีสิ่งใดใน
งานที่นาสนใจ ที่มีความหมาย มีคุณคา ทาทาย หรือนาตื่นเตนบาง(2) คําถามตรงกลาง เปนการ
ถามในประเด็นหลักที่นักวิจัยสนใจศึกษาจากผูถูกสัมภาษณ ถามเพื่อใหบรรยายชวงประสบการณที่
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ดีที่สุด ที่ภาคภูมิใจ ที่มีคุณคาตอตนเอง งาน และองคกร เชน ในฐานะที่เปนคุณไดพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อเปนผูนําที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเปนได คุณจะยินดีที่จะแบงปนกับฉันวาคุณสรางแรง
บันดาลใจของคุณเองเพื่อนําไปสูความคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนี้ไดอยางไร อะไรคือตัวตน จิต
วิญญาณและการปฏิบัติที่คุณเห็นวาใชประโยชนไดดีมากที่สุดซึ่งคําถามในระดับที่สองนี้ถือสวนที่
สําคัญที่สุด และ (3) คําถามสรุปเชน อะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุด แตทําใหเกิดผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญมากที่สุด และอาจถามคําถามปดทายที่นิยมถาม ไดแก ถาขอได 3 อยาง จะขอ
อะไรเพื่อใหองคกรเปลี่ยนแปลง
3.6.3 การเลาเรื่อง (Storytelling) การเลาเรื่อง(Storytelling) ที่เปนปรากฏการณ
พื้นฐานทางวั ฒนธรรมที่ เ พิ่งไดรับการยอมรับ ว าเปนวิธีการที่ มีคุณคาในการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาของสหวิทยาการ(Palacios; et al. 2015: 347) มีจุดเดน
ที่การถายโอนความรูที่อยูในตัวบุคคล (tacit knowledge) จากผูเลาไปสูผูฟง (อาภรณ ภูวิทยพันธุ.
2556: 369) การเลาเรื่องเปนวิธีวิทยาวิจัย (narrative method) เปนวิธีการเก็บขอมูลเพื่อทําความ
เขาใจประสบการณของผูเลา ดวยภาษาและลักษณะเฉพาะตัวของผูเลา ซึ่งเรื่องที่เลาจะสะทอนให
เห็นสถานภาพ ตัวตน และความสัมพันธของผูเลากับบุคคลและมุมมองตอโลกรอบตัวของผูเลา เรื่อง
เลาจะถูกประกอบสรางจากมิติเวลา ภูมิศาสตร การเมือง วัฒนธรรม สังคมของผูเลา ทําใหเห็นถึง
กลไกการทํางานของระบบโครงสรางทางสังคมที่ครอบงําบุคคลนั้นๆ อยู และการเปดเผยหรือตอบ
โตสิ่งที่ครอบงําของผูเลา ผูเลาจะไมสามารถแยกอารมณ ความรูสึก และทัศนคติออกจากเรื่องที่เลา
อยางไรก็ตาม ผูเลามีอํานาจในการตอรองเพราะไมมีใครรูดีกวาผูเลาและผูเลาเปนผูสรางความจริง
นั้นขึ้นมาเอง การเลาเรื่องทําใหนักวิจัยหรือผูที่ตองการศึกษาเรื่องราวจากผูเลาจะมีความเขาใจ
คนพบความหมายของเรื่องที่ตองการศึกษาคนควาจากผูเลา เนนไปที่ความหมายของภาษาที่ไดรับ
ฟง สําหรับขั้นตอนของการจะใชการเลาเรื่องมี 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การสรางสัมพันธภาพระหวาง
สมาชิกและผูเลาเรื่อง รวมทั้งการชี้แจงอธิบายวัตถุประสงคและการปกปองสิทธิ์ของผูเลาเรื่อง (2) ให
เลาเรื่อง และ (3) ตีความหมายจากเรื่องเลา (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว. 2558: ออนไลน)
นอกจากนั้น อาภรณ ภูวิทยพันธุ.(2556: 370) ไดกลาวถึงการใชเรื่องเลาในงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลวา สามารถใชไดกับทุกคนทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัดความรูจากเรื่องที่เลานําไป
ปรับใช หัวขอที่เลาควรสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร สวนจํานวนผูรวมกิจกรรม
เลาเรื่องที่เหมาะสมไมควรเกิน 30 คน
3.6.4 การใชการมองภาพอนาคต (Future search)เลวิส (Lewis. 2011: 109110) กลาววา การมองภาพอนาคต หรือ Future searchConference เปนเทคนิคการประชุมที่เนน
การดําเนินการรวมกันเพื่อใหไดภาพอนาคตที่ตองการของชุมชน องคกร หรือประเด็นที่กําหนด โดย
ปกติจะมีผูรวมประชุมตั้งแต 25-100 คน ซึ่งมี 5 องคประกอบของการดําเนินการ ไดแก การทบทวน
อดีต การสํารวจสภาพปจจุบัน การคาดการณอนาคต การระบุจุดที่เห็นพองตองกัน และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ซึ่งการมองภาพอนาคตจะเหมาะกับผูมีสวนไดสวนเสียที่จะตองการสรางสรรคและ
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ดําเนินการสูการเปลี่ยนแปลงองคกรหรือชุมชนตามขอตกลงดานเวลาและทรัพยากร ทุกคนเต็มใจที่
จะจัดการตนเองไปสูอนาคต และผูเขารวมมาจากกลุมที่หลากหลาย แตเทคนิคนี้ไมเหมาะสําหรับ
การระบุ เ กณฑ ค วามสํ า เร็ จ ที่ ไ กลเกิ น เอื้ อ ม ภาวะผู นํ า อ อ นแอและไม เ ต็ ม ใจเข า ร ว มดํ า เนิ น การ
ผูเขารวมไมมีความหลากหลาย และเปนเรื่องที่ไมมีกรอบที่ชัดเจนในการดําเนินการ สวนเครือขาย
มองภาพอนาคต (Future Search Network. 2015: online) ไดระบุเงื่อนไขสูความสําเร็จของการมอง
ภาพอนาคตไว 4 ประการคือ (1) การดึงผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมคิดรวมกัน (2) ใหทุกคนมอง
ภาพรวมทั้งระบบรวมกันกอน หรือ “คิดใหญ ทําเล็ก” (3) หาจุดเนนจุดรวมที่เห็นพองตองกันมา
ดําเนินการ สวนปญหาอุปสรรคตางๆ ใหเก็บไวเปนขอมูลเทานั้น และ (4) สงเสริมใหผูเกี่ยวของ
รับผิดชอบที่จะนําแนวทางที่รวมกันกําหนดไปดําเนินการดวยตนเอง
3.7 แนวปฏิบัติการสุนทรียแสวงหา
เลวิสและคณะ (Lewis; & et al. 2011: 39-55) เสนอแนวดําเนินการสุนทรียแสวงหาวา
มีลักษณะเปนวิถีชีวิตขององคกรมากกวาขั้นตอนที่ตองดําเนินไปตามลําดับของกระบวนการ และ
เมื่อลงมือปฏิบัติจริงสามารถขามหรือสลับบางขั้นตอนได ซึ่งแบงการดําเนินงานออกเปน 6 ขั้นตอน
ประกอบดวย (1) การเตรียมการกอนเขาสูวงจรการเปลี่ยนแปลง (2) การกําหนดหัวขอ (3) การ
คนพบ (4) การสรางฝน (5) การออกแบบ และ (6) การสานฝน แตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
3.7.1 การเตรียมเขาสูวงจรการเปลี่ยนแปลง (Preparing for change) โดย
กําหนดคําถาม 6 ขอ เพื่อใหองคกรตรวจสอบความคิดของตนเอง ดังนี้(1) การใชสุนทรียแสวงหา
ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพปจจุบันขององคกรหรือไมเพราะแตกตางจากแนวปฏิบัติดั้งเดิมที่เคย
ทํามา (2) องคกรกําลังคิดจะทําอะไร ควรระบุเปนวิสัยทัศนใหมหรือสภาพใหมขององคกรที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นอยางชัดเจน(3) องคกรจําเปนตองใชทักษะใหมหรือความรูใหมใดบางจึงจะใชสุนทรียแสวง
หาได จํ า เป นต อ งมี ค วามเข า ใจในกระบวนการและเทคนิค เชน การเตรีย มข อ ถามสํา หรั บ การ
สัมภาษณ และการลงมือสัมภาษณเพื่อกระตุนความคิดใหม (4) องคกรจะทําสุนทรียแสวงหาดวย
ตนเองหรือขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ หากจะใชสุนทรียแสวงหาเปนวิถีชีวิตอยางแทจริงแลว
องคกรนาจะใชกระบวนการภายในมากกวาขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ (5) มีความเรงดวน
เพียงไร สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในวงกวาง หรือหนวยงานที่กํากับดูแล คําตอบที่ไดจะมี
ผลกระทบตอบุคคลจํานวนคนที่จะเขารวม และทรัพยากรที่องคกรจะใช (6) จะนําสุนทรียแสวงหา
เขามาสูองคกรไดอยางไรจะตองมีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและลักษณะของสุนทรียแสวงหาและหลักการเหตุผลสําคัญที่องคกรตองเริ่มกระบวนการ
และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
3.7.2 การกําหนดหัวขอ หรือกําหนดจุดโฟกัสของวงจร(Define the Focus of
the Inquiry)องคกรจําเปนตองกําหนดจุดเนน (Focus) ของงานหรือประเภท (Type) ของการ
เปลี่ยนแปลงไวกอน โดยพิจารณาจากเกณฑ 6 ประการ ไดแก(1) เปดกวางรับความคิดเห็น(Keep it
open)จะทําใหไดวัตถุประสงคระดับสูงที่ชัดเจนกวาเปาประสงคที่ทีมบริหารตั้งขึ้นเอง (2) เปดใจ
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กวาง(Be open minded)ยอมรับการกระทําหรือกิจกรรมที่จะตามมาในภายหลัง (3) มุงผลลัพธ
(Outcome focused)(4) ใชภาษาแสดงความชื่นชมและใหกําลังใจ(Positive phrasing)สําหรับทุกคน
ที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง (5) มีสวนรวมตั้งแตเริ่มงาน(Involvement from the
start)ควรใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเขามารวมกระบวนการสุนทรียแสวงหาตั้งแตเริ่มขั้นตอนการ
กําหนดหัวขอ (6) กระตุนความสนใจ(Exciting)การเลือกหัวขอในการทําสุนทรียแสวงหาควรกระตุน
ผูมีสวนไดสวนเสียใหเกิดความสนใจและกระตือรือรนเขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตัวอยาง
ของการกําหนดหัวขอ เชน ถาองคกรประสงคที่จะแกปญหาการลาปวยของบุคลากร ซึ่งเปนผลเสีย
ตออนาคตขององคกรและสุขภาพของบุคลากร ดังนั้น แทนที่จะใชขอความวาลดอัตราการลาปวย
ของบุคลากร ควรเขียนใหมในทางบวกวา เสริมสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่เอื้ออํานวยตอ
ลูกคา อันหมายรวมถึงการที่พนักงานไมลางาน รักษาจํานวนพนักงานในแตละวันเพียงพอที่จะ
ใหบริการตอลูกคาอยางทั่วถึง เปนตน
3.7.3การคนพบ (Discovery) หรือการคนพบจุดเดนเปนการคนหาจุดแข็งของ
องคกร และเปนการแสดงความชื่นชมสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในองคกร กลาวคือ เปนการทําความ
ซาบซึ้งรูจักคุณคาของสิ่งที่สรางความหมายของชีวิตความเปนไปในองคกร และสิ่งที่ทําใหองคกร
กาวมาไดไกลถึงจุดนี้ หรือมีวันนี้ เปนการสํารวจและเปดเผยอัตลักษณขององคกร อันไดแก ภาวะ
ผูนํา ประวัติดีเดน เหตุผลที่ดํารงอยูได หรือคุณคา ที่มีสวนในการสรางสรรคชีวิตและความสําเร็จ ใน
ขั้นตอนนี้ สมาชิกในองคกรมีโอกาสที่จะรูประวัติขององคกรในลักษณะที่เปนการแสดงถึงสิ่งที่เปนไป
ได ใ นทางบวกมากกว า แสดงถึ ง เหตุ ก ารณ ใ นอดี ต ที่ เ ป น ป ญ หาหรื อ วิ ก ฤติ ก ารณ ที่ ถู ก ลื ม หรื อ
เหตุ ก ารณ ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งหรื อ มี ค วามหมายใดๆ เป น การเชื่ อ มโยงป จ จุ บั น เข า กั บ อดี ต ที่ เ ป น
ประวัติศาสตร ที่เปนเสมือนเลือดเนื้อขององคกรในขั้นตอนนี้จะมีการแสวงหาหรือจับภาพ (Capture)
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและนําสวนดีของขอมูลนั้น ไปเชื่อมโยงกับหัวขอและเรื่องราวที่ประมวล
ได แลวจึงนําเรื่องราวและหัวขอสื่อสารกลับเขาสูการพิจารณาของกลุมใหญ การวางแผนขั้นตอนการ
คนหานี้อาจะใชเวลาหลายสัปดาหหรือหลายเดือน หรืออาจจะทําเสร็จภายในวันเดียว ถาสามารถนํา
ผูมีสวนรวมหรือเจาขององคกรมานั่งรวมกันในหองเดียว แตถาอยูไมครบ หรือเปนการริเริ่มงานใน
ระบบใหญที่มีสมาชิกจํานวนหลักรอยหลักพัน ก็จําเปนจะตองประมวลผลการสัมภาษณใหเสร็จ
เสียกอนแลวจึงนําเรื่องราวมาสรุปรวมและสื่อสารใหทราบทั่วกัน
ในขั้นการคนพบ มี6 กิจกรรม สําหรับใชดําเนินการกับกลุมเดียวในหองเดียว ให
เสร็จภายในวันเดียว ซึ่งเปนวันแรกจากทั้งหมด 4 วันของสุนทรียแสวงหา
3.7.3.1 ทําความตกลงในเรื่องจุดโฟกัส (Focus)ของงานสุนทรียแสวงหา
องคประกอบของขั้นตอนนี้ ไดแก บริบทของการเปลี่ยนแปลงในองคกร ความมุงหมายของการ
ประชุ ม และวิ ธี ก ารในการสั ม ภาษณ หลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารสื่ อ สารกั น เป น อย า งดี ด ว ยการประชุ ม
เตรียมการลวงหนาไปแลว จะมีการเชิญชวนที่ประชุมใหพิจารณาประเด็นสําคัญๆ ที่อาจจะมีการ
กําหนดไวคราวๆ ลวงหนา ซึ่งเปนโอกาสที่จะอธิบายความเปนมาใหละเอียดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ

41
ชี้แจงเหตุผลวา ทําไมจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง และวิธีการสุนทรียแสวงหามีความเหมาะสมอยางไร
ที่จะใชสําหรับกรณีนี้ จะมีการเกริ่นนําดวยเรื่องราวที่ไดจากการสัมภาษณ ซึ่งนาจะมีประโยชนยิ่งขึ้น
ถาใชวิธีเลาเรื่องเหตุการณในการสัมภาษณ แทนการนําเสนอเนื้อหาดวยเอกสาร แตใหมีเอกสารและ
คําแนะนําวาสิ่งใดควรทําและสิ่งใดไมควรทํา ในการเลาเรื่องเกี่ยวกับการสัมภาษณดังกลาวนี้ควร
กลาวถึงประเด็นในการเตรียมการ การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการสัมภาษณ การใหเวลาผู
ถูกสัมภาษณในการพูดคุยเพื่อใหเกิดความมั่นใจ ผูฟงเพียงแตแสดงความสนใจในเรื่องที่เลา มีการ
สรุ ป เพื่ อ ทบทวนความเข าใจของผู ฟง และการบอกกล า วให ผูถู กสั ม ภาษณ ไดท ราบว า ผู ฟง ได
รับทราบสิ่งใดบางที่เปนจุดสําคัญที่มีคุณคา ตัวอยางประเด็นที่เปนจุดเนนที่มีความหมายในทางบวก
เชน การทําความพึงพอใจใหกับลูกคา การจัดสถานที่ทํางานใหนาอยู การมุงใหบริการที่ดีที่สุดแก
ลูกคา การรักษาจํานวนลูกคาเดิมและเพิ่มจํานวนลูกคาใหม เปนตน
3.7.3.2 วางแผนการสัมภาษณเปนการแบงกลุมยอย เขียนคําถามเพื่อการ
สัมภาษณลักษณะสําคัญของการวางแผนเพื่อการคนพบนี้ คือ การใหไดมาซึ่งคําถาม ที่มุงประเด็น
ตามหัวขอที่ไดตกลงกันไวแลวในขั้นการกําหนดหัวขอ (Define) การวางแผนนี้อาจจะเกิดขึ้นกอนวัน
ประชุมตามวงจร โดยเลือกตัวแทนของกลุมตางๆ มาประชุมรวมกัน ซึ่งจะเปนการลดความเสี่ยงที่
กลุมตางๆ เขาใจไมตรงกันวา จะถามเรื่องอะไร หรือกระตุนใหสนทนาเรื่องอะไร นอกจากนี้ยังเปน
การจัดโครงสรางของคําถาม ซึ่งอาจจะมีการลดจํานวนคําถามลงเชน เดิมอาจตั้งไว 12 ขอ แลว
ลดลงมาเหลือ 8 ขอ หรือ 6 ขอการออกแบบสัมภาษณควรจะพิจารณา 2 ประเด็นคือ (1) โครงสราง
ของการสัมภาษณควรจะมีชวงเวลาเปดประเด็นใหผูถูกสัมภาษณไดกลาวนํา เปนการอุนเครื่องกอน
และไมมีกฎตายตัววา จะเขาสูประเด็นในตอนไหน โดยทั่วไป การเกริ่นนําอาจจะใชคําถามระหวาง
3-5 ขอ ก็เพียงพอสําหรับการเขาสูเรื่องที่จะสัมภาษณ (2) ขอคําถาม คําถามสําหรับสราง
ความคุ น เคย จะเปนคํ า ถามเกี่ ย วกับ บทบาทของผู ถู กสั ม ภาษณใ นองค ก รและความสําคั ญ ของ
บทบาทนั้นๆ จากนั้นจะเปนการสํารวจการทํางาน มุงไปที่ประสบการณในองคกรนั้น ความมุงหมาย
ของการสัมภาษณในตอนนี้ก็เพื่อที่จะดึงเอาเรื่องราวและประสบการณเกี่ยวกับองคกร และบุคคลใน
องคกรออกมา ใหเห็นสวนที่ดีที่สุด ในระหวางที่ผูถูกสัมภาษณใหขอมูลนั้น ควรตั้งความมุงหมายที่
จะบอกเรื่องราวใหกระชับและตรงประเด็นที่สุด ตลอดจนปจจัยที่ทําใหเกิดความโดดเดนหรือสราง
ความรูสึกที่ดีขึ้น ในขั้นตอนนี้จึงจําเปนตองใชทักษะในการถาม
3.7.3.3 การสัมภาษณเปนการจับคูสัมภาษณตามหัวขอที่กําหนดความมุง
หมายของขั้นตอนนี้เพื่อใหแนใจวาผูรวมกระบวนการทุกคน มีการสัมภาษณแบบตัวตอตัว โดยให
โอกาสเปนทั้งผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ อาจจะใหเวลาชวงละ 30 นาทีตอคู วิธีที่ดีที่สุดให
สนทนากันเพียงเรื่องเดียวจนจบเปนเรื่องๆ ไป จบแลวคอยสลับคูเพื่อสัมภาษณเรื่องตอไป
3.7.3.4รวบรวมขอมูล เปนการแบงกลุมยอยรวบรวมขอมูลที่ได สะทอนให
เห็นเรื่องที่ทําไดดีที่สุดที่ผานมา ณ ชวงเวลาหนึ่ง หรือจุดที่ดีที่สุด อาจไมใชเปนสถานการณใน
ปจจุบันนี้ เมื่อจบการสัมภาษณแบบตัวตอตัวแลว จะไดขอมูลจํานวนมาก ขั้นตอนนี้ก็เพื่อรวบรวม
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เรื่องราวสําคัญๆ กอนที่จะนํามาจัดหมวดหมู สําหรับการสัมภาษณของแตละคูนั้นยอมมีการออก
นอกเรื่อง หรือพูดเลาเรื่องซ้ํากัน ดังนั้น จึงควรใชกลุมเล็กๆ ที่มีสมาชิก 4-8 คน ทบทวนเรื่องที่เลา
และชวยกันเลือกเรื่องที่จะนําเขาสูการจัดหมวดหมูเรื่องราวที่จะเปนประโยชนตอการทํางาน
3.7.3.5 กําหนดหมวดหมู (Mapping) เปนการรวมกลุมใหญเพื่อนําเอา
เรื่องราวที่ไดจัดหมวดหมูเปนหัวขอใหญ เปนเรื่องๆ เชน ทรัพยากร ขีดความสามารถ ความสัมพันธ
หุน ส ว น และความหวั ง ในเชิ ง สร า งสรรค ในขั้ น ตอนนี้ เป น การนํ า เรื่อ งราวต า งๆ มาพิจ ารณา
พยายามจัดหัวขอใหญ 6-12 หัวขอ ใช Post-it หรือกระดาษมวน นํามาแปะติดผนัง ที่สําคัญก็คือ
ควรใหกลุมตางๆ กําหนดหัวขอเอง นักวิจัยไมควรกําหนดหัวขอไวลวงหนา ในกรณีที่กลุมประสบ
ป ญ หาในการกํ า หนดหั ว ข อ นั ก วิ จั ย อาจจะเสนอแนะเป น แนวทางได เช น แหล ง การเงิ น ขี ด
ความสามารถของพนักงาน ทักษะของพนักงาน ความสัมพันธภายในองคกร ผูรวมงานภายนอก
การควบคุมและการตรวจสอบ ความรูสึกที่เปนบวก ความหวังในเชิงสรางสรรค การใชเทคโนโลยี
เปนตน
3.7.3.6 เงื่อนไขความสําเร็จ (Enduring factors) เปนการกลับเขากลุมใหญ
เพื่อคนหาปจจัยที่ทําใหเกิดความยั่งยืน โดยพิจารณาจากหมวดหมู (Mapping)ที่กําหนดไว วาจะยึด
หัวขอใดเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งเปนปจจัยที่จะรักษาคุณลักษณะขององคกรไวตลอด
ระยะเวลาของการทํางาน อาจใชการอภิปรายในที่ประชุมใหญ หรือใหอภิปรายทั่วไปกอน แลวจึงมี
การลงมติ (Vote) วาจะใชหัวขอไหนเปนปจจัยหลักที่ถือวาสําคัญที่สุด ในขั้นลงมตินี้จะเกิดพลังมาก
เพราะจะมี ค นยื น บ า งเดิ น บ า งเพื่ อ ไปดู ข อ ความที่ เ ขี ย นไว ทํ า ให เ กิ ด บรรยากาศของความเป น
ประชาธิปไตยขึ้น การประชุมจะจบลงดวยการที่ทุกคนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น หรือลงมติ ผล
ที่ไดในขั้นตอนนี้ก็คือ เรื่องราวตางๆ ที่ใหชีวิตชีวากับองคกร และไดหัวขอที่ทุกฝายใชรวมกัน
3.7.4 การสรางฝน (Dream)ขั้นตอนนี้เปนการสรางความฝนวาอยากเห็นอะไร
เกิดขึ้นในองคกรและอนาคตขององคกรจะเปนเชนไร เนนวาการสนทนากันมีผลตอพฤติกรรมและ
การสรางผลลัพธ กลาวคือ ภาษาที่ใชอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลยิ่งเปนไปในทางบวกเพียงไร
ก็ยิ่งจะเปนผลดีตอกระบวนการสุนทรียแสวงหาเพียงนั้น เพราะภาษาที่ใชเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นสิ่ง
ที่ซอนเรนอยูภายในใจของมนุษย แสดงใหเห็นทัศนะความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอโลกภายนอก
ดังนั้น การสงเสริมใหคนบอกเลาประสบการณและความฝนในเชิงบวกนับเปนการสงเสริมใหคนรูสึก
มีความหวัง และคิ ดถึ งอนาคตในแงดี กระบวนการสุ นทรียแสวงหาจึงเปนการใชประโยชนจาก
ความชอบสนทนากันของมนุษย เปนการสรางความเชื่อในทางบวกตออนาคต โดยอาศัยการมอง
จากความสําเร็จในอดีต การคนพบความสําเร็จในอดีต ซึ่งเปนการยอมรับอิทธิพลของอดีตที่กระตุน
และชวยสรางความเชื่อในศักยภาพของอนาคต แตการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงระดับองคกรได
นั้น ผูมีสวนไดสวนเสียตองมีขีดความสามารถและมีความมั่นใจที่จะกาวขามพนกิจวัตรประจําวันหรือ
ประจําเดือนไปใหถึงความฝน ซึ่งไมใชเพียงแตฝนลมๆแลงๆวา ใครทําอะไร เมื่อไร แตเปนความฝน
ตามความเปนจริงวา ตัวเขาเองและองคกรมาถึงจุดนี้ไดดวยสาเหตุใด ขั้นตอนนี้สามารถนํามาปฏิบัติ
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ไดอยางจริงจัง เพราะมีประวัติขององคกรรองรับ เปนการตอยอดจากสิ่งที่สมาชิกคนพบเกี่ยวกับ
องคกร ณ จุดสูงสุดของการดําเนินงาน และนําสิ่งที่คนพบนี้ไปกําหนดเปนความปรารถนา ความหวัง
และความใฝฝนสําหรับอนาคตขององคกร จุดมุงหมายของกระบวนการนี้ก็เพื่อที่จะขยายแกนแทใน
เชิงบวกใหใหญขึ้น และกระตุนภาพอนาคตใหมีพลังมากขึ้นและมีแรงบันดาลใจมากขึ้น ในขั้นตอนนี้
สามารถเขียนไดหลายแบบ ตั้งแตการนําเอาพันธกิจขององคกรมาเขียนใหม ไปจนถึงการสราง
อนาคตขององคกรอยางสนุกหรือการนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นวา คนในองคกรจะทํางานกันอยางไรเมื่อ
ความฝนเปนจริง ในการดําเนินงานในขั้นตอนผูมีสวนไดสวนเสียอาจจะเขามามีสวนรวมเปนจํานวน
มาก ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร แตก็สามารถทําใหเสร็จสิ้นไดภายใน1 วัน ซึ่งมี 5 กิจกรรม
ดังนี้
3.7.4.1 จากการคนพบสูการสรางฝน (Discovery to Dream)เปนการจับคู
กั น สั ม ภาษณ เ พื่ อ ปะติ ด ปะต อ ผลลั พ ธ และปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ อนาคต อาจเริ่ ม ต น โดย การ
เชื่อมโยงความคิดของที่ประชุมดวยเรื่องราวและความตื่นเตนในวันที่หนึ่ง โดยอาจจะใชการสนทนา
เปนคูๆ ตามที่ไดกําหนดไวลวงหนา หรืออาจจะใชวิธีเชิญคนตั้งคําถาม 3 ลักษณะ (1) เรื่องไหนที่
กินใจหรือติดใจหรือโดนใจมากที่สุด (2) นําเอาผลมาเชื่อมโยงและอภิปรายถึงอนาคต เปนการถาม
ตอจากคําถามแรก โดยถามวา จะโยงไปสูอนาคตขององคกรไดอยางไร และใหพูดดวยวาอนาคตจะ
เปนอยางไร (3) ใหขอพรคือตั้งความปรารถนาไว 3 ประการ ที่จะทําความฝนไปสูความจริงได ถา
หากวาองคกรมีความโดดเดนและไดรับการยกยองอาจจะถามเพิ่มเติมแบบเฉพาะเจาะจง เชน อะไร
คือปจจัยที่จะทําใหเกิดขึ้นได หรือทําอยางไรความปรารถนานี้จึงจะเปนจริง
3.7.4.2 เลาความฝนสูกันฟง (Dream Sharing) เปนกิจกรรมกลุมเล็กๆ
สนทนากันเรื่องที่ฝนที่จะทําใหเกิดขึ้นในอนาคต และใหแบงปนความฝนกันในกลุมที่ใหญขึ้น โดยให
แตละกลุมกําหนดความฝนที่คลายๆ กัน ประโยชนที่จะไดรับจากขั้นตอนนี้ก็คือ การกําหนดรูปราง
หรือขัดเกลาหรือปรับรูปโฉมความฝนของตนเองใหม หลังจากรับฟงความฝนของคนอื่นในกลุม
3.7.4.3 ทําความฝนใหกลายเปนความจริง (Bringing Dream to Life)เปน
กิจกรรมกลุมเล็กๆ สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องที่ฝนแตละเรื่องเปนเรื่องที่จะทําใหเกิดขึ้นในองคกรในวัน
ขางหนา หลังจากที่สมาชิกไดสรางความฝนปรับปรุงใหดีขึ้นและทําความชัดเจนใหกับความฝนนั้น
แลว ก็จะมีการเคลื่อนเขาสูความเปนเอกฉันท จากนั้นจะเปนการเชิญกลุมที่แลกเปลี่ยนความคิดกัน
ที่โตะ มาพูดกันเกี่ยวกับ ความฝ น และเจาะลึกในรายละเอียดตางๆ เช น วัฒนธรรมขององคกร
พฤติกรรมระหวางบุคคล แหลงทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู และตัวลูกคา แตละกลุมก็จะนํา
ขอมูลเหลานี้ นํากลับไปหารือเพิ่มเติมในกลุมใหญ ถาหากจํานวนไมมากเกินไปก็ใหพูดคุยกันใน
กลุมเล็กได
3.7.4.4 จัดทําแผนที่ความฝน (Building a Dream Map) หรือแผนปฏิบัติ
ทําความฝนใหเปนความจริงโดยนําความคิดที่ไดจากการหารือกันในกลุมมาพิจารณาในกลุมใหญ
หลายๆครั้งตอเนื่องกันเปนแผนรวมแผนที่ที่วาดขึ้นสําหรับความฝน ไดมาจากการนําเอาผลงานของ
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กลุมยอยมาพิจารณา หรืออาจจะใหกลุมยอยหลายๆ กลุมมาชวยกันคิดและสรางแผนที่รวมกัน ซึ่ง
จะเปนการลดภาระของนักวิจัยไดมาก วิธีการอยางหนึ่งที่ประสบความสําเร็จก็คือ การเชิญคนมา
สรางแผนผังความฝนโดยใชรูปภาพ เรื่องราว และถอยคํา ที่ตัดจากวารสารเกาๆ นําไปติดไวที่ผนัง
ใหกลุมตางๆ เดินดูรอบๆ คลายงานแสดงศิลปกรรม กลุมอาจจะเขียนคําอธิบายสั้นๆ กํากับแผนที่
เอาไวเพื่อใหคนดูเขาใจเนื้อหาและความหมายนําสิ่งที่ฝนมาแสดงละครเปนงานมหกรรมในชวง
สุดทายของขั้นตอนนี้
3.7.4.5 อภิปรายภาพฝนขององคกร
3.7.5 การออกแบบ (Design)ขั้นตอนนี้เปนขั้นของการตัดสินใจที่จะดําเนินการใน
ระดับสูงขององคกร ในการสนับสนุนใหความฝนเปนจริง เปนการตัดสินใจวา จะตกลงความฝน
รวมกันอยางไร และจะตองทําสิ่งใดบางเพื่อสนับสนุน กิจกรรมในขั้นตอนนี้อาจจะมอบใหเปนงาน
ของกลุมยอย แลวจึงนําเขาสูที่ประชุมใหญ กิจกรรมของวันที่ 3 มีอยู 4 กิจกรรมดังนี้
3.7.5.1 จากความฝนสูแบบแปลน(From Dream to Design)ใชวิธีแบงกลุม
ยอยเพื่อใหแปลงความฝนใหเปนการกระทําในแตละเรื่อง โดยเริ่มตนจากการคิดวา ทําอยางไรความ
ฝนจึงจะกลายเปนความจริงสําหรับตนเองและองคกร เปนการอภิปรายแบบเปดโดยไมตองสรุปตอที่
ประชุมใหญ เพราะจุดมุงหมายเพื่อเชื่อมโยงตัวบุคคลเขากับกระบวนการมากกวาที่จะนําผลงานไป
แลกเปลี่ยนกับกลุมใหญ
3.7.5.2 การออกแบบระดับองคกร (Organization Design)เปนการ
สัมภาษณหนึ่งตอหนึ่งอีกครั้งในกลุมยอย ดวยคําถามวา จะมีการจัดองคกรอยางไรเพื่อใหความฝน
เปนความจริง เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมเปนความฝนที่สมบูรณแบบ มีสิ่งที่จะตองแสดงความคิดเห็นก็
คือ จะจัดโครงสรางองคกรอยางไรจะกําหนดสไตลการทํางานกันอยางไร จะทํางานรวมกันอยางไร
และจะสื่อสารกันอยางไร
3.7.5.3 แผนปฏิบัติการระดับองคกร (High-level Plans)นําเอาผลจากการ
สัมภาษณหนึ่งตอหนึ่งมารวมกันเปนหัวขอใหญ เพื่อจัดทําแผน นักวิจัยจะชวยรวบรวม แบงกลุม
และจัดหมวดหมูผลที่ไดจากการอภิปราย แตละกลุมจะรวบรวมเรื่องราวตางๆ เขาเปนกลุมวา สิ่งใด
ไดสรางชีวิตชีวาใหกับองคกร มีความฝนรวมกันอยางไร และมีความคิดรวมกันวาตองการสิ่งใด เพื่อ
ชวยใหองคกรขับเคลื่อนไปสูอนาคตที่ฝนไว
3.7.5.4 คําขวัญเพื่อปลุกใจ (Provocative Propositions or Future
Statements) เปนการเขียนขอความบรรยายวา จะเกิดอะไรขึ้น เปนภาพของสิ่งที่สมมติวาไดมาจริง
เชน เราใหบริการอันเปนเลิศแกลูกคาในการพบกันแตละครั้ง แทนที่จะเขียนวา เรามุงที่จะใหบริการ
อันเปนเลิศแกลูกคา ซึ่งเปนการปฏิบัติของเราเอง ไมใชผลที่คาดวาจะไดรับ ควรใชขอความที่มี
ลักษณะเปนคําขวัญปลุกใจ เชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่วางแผนไวในกิจกรรมกอนหนานี้ ควรจะใหกลุมยอย
เขียนคําขวัญของตนเอง แลวนําคําขวัญไปติดไวขางๆขอความที่เปนความฝนที่ติดไวกอนหนานี้
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3.7.6 การสานฝน (Destiny)มี 5กิจกรรม ดังนี้
3.7.6.1 จากแบบแปลนสูจุดหมายปลายทาง (From Design to Destiny)
เปนการเชื่อมโยงกับกิจกรรมวันที่สาม แบงกลุมยอยกลุมละ 4 คน เพื่อตอบคําถามวาขอความหรือ
คําขวัญปลุกใจขอความใดบางที่เราใจมากที่สุด
3.7.6.2 การเขียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Generation)เปนการนํา 2
กลุมยอย จํานวน 8 คน มารวมเขาดวยกัน เขียนแผนปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนองคกรไปสูอนาคตที่
ตองการ เพื่อตอบคําถามวาการกระทําใดหรือการเปลี่ยนแปลงใดจะทําใหความฝนนั้นเปนความจริง
3.7.6.3 การกระทําตามแรงบันดาลใจ (Inspired Actions) เปนการกลับเขา
สูกิจกรรมกลุมใหญ เพื่อรายงานผลจากกลุมยอย แตละกลุมไดประกาศเจตนารมณของกลุมตนเอง
ในการที่จะดําเนินการตามวิธีการและเนื้อหาใหม เปนประกาศเจตนารมณในการทําตามแผนปฏิบัติ
และเรียกรองความชวยเหลือ วาจะทําเรื่องอะไร วิธีไหน และตองการรับการสนับสนุนเรื่องใดบาง
3.7.6.4 ตั้งกลุมงาน(Task Groups) เปนการสรางกลุมงานขึ้นมาเพื่อกระทํา
การแตละอยางที่ประกาศเจตนารมณไว แตละกลุมจะประชุมกันเอง เพื่อมาทบทวนหัวขอเรื่องและ
ขอความหรือคําขวัญปลุกใจ ควบคูไปกับลักษณะงานและแนวทางการทํางานที่กําหนดไว ความมุง
หมายของกลุมงานในขั้นตอนนี้ ก็เพื่อที่จะแบงงานออกเปนชุดๆ และกําหนดแผนการลงมือทํางาน
ตามกําหนดระยะเวลา
3.7.6.5 ทบทวน (Review)เปนการทบทวนเหตุการณดวยการสัมมนารวม ให
ทุกคนรูสึกวาจบแลว ที่สําคัญคือ ใหทุกคนรับรูความกาวหนา ความพยายาม และพลังงานที่ทุกคน
อุทิศใหกับงานนี้ กระตุนสรางขวัญกําลังใจและพันธสัญญา ในการนําสูการปฏิบัติสุนทรียแสวงหาอัน
เปนวิถีชีวิตแหงการขับเคลื่อนองคกรไปขางหนา เปนการเตรียมใจใหพรอมปฏิบัติการสูอนาคต
3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวกับสุนทรียแสวงหา
ผลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สุ น ทรี ย แสวงหาด า นการศึ ก ษาที่ ป รากฏในประเทศไทย
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษามีไมมากนัก จึงนําเสนอผลงานวิจัยที่สืบคนไดจากฐานขอมูลงานวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหประมวลใหเห็นลักษณะการนํามาใชในบางเรื่อง บางจุดมุงหมาย และ
ดวยเทคนิควิธีที่นํามาประยุกตใชที่แตกตางกัน ดังนี้
เกตุฤดี ราชไชยา (2547: 46-47) นําสุนทรียแสวงหามาใชในการหารูปแบบการ
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด ของพ อ แม เ กี่ ย วกั บ การจั ด โอกาสการเรี ย นรู สํ า หรั บ ผู เ รี ย นของโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยในขั้นการคนพบ (Discovery) เปนการคนหาพอแมที่จัดโอกาสการ
เรี ย นรู ใ ห ลู ก อย า งดี ห รื อ ผ า นเกณฑ ที่ นั ก วิ จั ย กํ า หนด มาค น หาลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ ดี ด ว ยการ
สัมภาษณโดยใชขอคําถามเชิงบวก เชน คุณรูสึกภาคภูมิใจในวิธีใดมากที่สุด ในการชวยเหลือดาน
การเรียนของลูก ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ขั้นการสรางฝน (Dream) เปนการ
กระตุนใหพอแมสรางกิจกรรมในฝนหรือในจินตนาการที่อยูบนพื้นฐานของความเปนไปได ขั้นการ
ออกแบบ (Design) เปนการออกแบบแนวทางการทํากิจกรรมโดยจัดสนทนากลุม 3 กลุม เพื่อยืนยัน
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และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบแนวทางจัดโอกาสการเรียนรูสําหรับผูเรียน ทําใหความฝน
เกิดการพัฒนาเปนจริงไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และขั้นการสานฝน (Destiny) เปนการทําให
กิจกรรมในฝนเกิดขึ้นไดจริง โดยเชื่อมโยงสังเคราะหหาขอสรุปใหไดแนวทางการทํากิจกรรมของพอ
แม กระตุนเพื่อขับเคลื่อนความฝนใหเกิดขึ้นไดจริงและพัฒนาตอไป ซึ่งเกตุฤดี ราชไชยา (2547: 95;
100) ไดสรุปวา สุนทรียแสวงหาเปนวิธีการวิจัยใชรวบรวมกลยุทธในการเก็บรวบรวมขอมูลไดเปน
อยางดี และเปนกระบวนการวิจัยที่สามารถคนหาสิ่งดีๆ เกี่ยวกับการจัดโอกาสการเรียนรูใหลูกๆ ที่มี
อยูในตัวพอแม ทําใหขอคนพบที่ไดมีคุณคา เปนจริง เปนรูปธรรม และสรางสรรค
พิรดา ธุระเจน (2550: 53-54; 105) นําสุนทรียแสวงหาสงเสริมพัฒนาการของ
ความมุ ง มั่ น ในการทํ า วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นของครู ป ระถมศึ ก ษา โดยในขั้ น การค น พบ
(Discovery) ได ใ ช ก ารประชุ ม กลุ ม ด ว ยการตั้ ง คํ า ถามเชิ ง บวกเพื่ อ ค น หาศั ก ยภาพของครู เ ก ง
สอบถามสิ่งดี หรือจุดเดนในการทําวิจัยในชั้นเรียน ขั้นการสรางฝน (Dream) ไดจัดประชุมกลุมครู
เพื่อพูดคุยเลาเรื่องถึงความฝนตอโรงเรียน นักเรียน การจัดการเรียนรูในอุดมคติที่จะเปนไปไดใน
ชวงเวลาที่ทําวิจัย แลกเปลี่ยนความตองการในการทําวิจัย นํางานวิจัยที่ผานมามาชื่นชมขอดีและ
เสนอแนะใหสมบูรณขึ้น ขั้นการออกแบบ (Design)เปนการจัดประชุมกลุม รวมกันออกแบบการ
จัดการการวิจัยในชั้นเรียน สรางขอเสนอชี้นําการทําวิจัยของครู นําเสนอการเขียนเคาโครงและ
ออกแบบรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย และขั้นการสานฝน (Destiny) เปนการเพิ่มทักษะการ
วิจัยใหครู สนับสนุนเอกสาร การเปนพี่เลี้ยง สรางแกนนําในโรงเรียนเพื่อเปนแบบอยางและชวย
ติดตามผล ซึ่งพิรดา ธุระเจน (2550: 105-107) ไดสรุปวา การใชสุนทรียแสวงหาเปนการกระตุนให
ครูคนพบสิ่งดีๆ ทําใหสิ่งดีมีคุณคามากยิ่งขึ้น กระตุนใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการวิจัย
ยังเปนการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ใหความคิดเชิงบวกตอตนเอง ตอ
งาน เปนการสรางความเชื่อมั่นในตนเองเกี่ยวกับศักยภาพของครู
ศรีนอย ลาวัง (2552: 34-36) ใชสุนทรียแสวงหามาเปนเครื่องมือในการวิเคราะห
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู ใชเปนวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
กลุมตัวอยางจํานวน 10 คน เพื่อสรางสัมพันธภาพเชิงบวกและคนพบสิ่งดีๆ ที่มีอยูในตัวบุคคล ใน
ขั้นการคนพบ (Discovery) เปนการใชคําถามคนหาขอดีในตนเอง ผลงานแหงความสําเร็จในการ
ทํา งาน ความภาคภูมิ ใ จในการเปน ครู ด า นนวั ต กรรมและกระบวนการพั ฒ นา ขั้น การสรา งฝ น
(Dream) เปนขั้นของการสรางจินตนาการวาอะไรคือสิ่งที่เปนไปไดในชวงเวลาที่อยูในภาวะดีที่สุด
เปนการสัมภาษณกรณีศึกษาถึงนวั ตกรรมการเรียนการสอนที่ดีที่เหมาะแก นักเรียนวาควรเปน
อยางไร ขั้นการออกแบบ (Design) เปนการนําสิ่งที่ดีผลดีในอดี ต มาสรางสรรค ปลุก เร าและตั้ง
ปณิธานรวมกัน เพื่อชี้นําพฤติกรรมของบุคคล กลุม หรือองคกร เปนการสัมภาษณครูเกี่ยวกับแนว
ทางการสงเสริมสนับสนุนครูใหสรางและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และขั้นการสานฝน
(Destiny)เปนการสนับสนุนใหครูพัฒนาทักษะที่จําเปน มีการจัดโครงสรางองคกร เพื่อเคลื่อนไปสู
เปาหมาย ใหครูกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาโดยประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ศรี
นอย ลาวัง (2552: 130-131) ไดสรุปจุดเดนของผูวิจัยในการใชสุนทรียแสวงหาวา เปนการถาม
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คําถามที่คนหาสิ่งดี ความภาคภูมิใจ ในบรรยากาศของความชื่นชมและเห็นคุณคา ทําใหผูเลาเรื่อง
ไดอยางสรางสรรคและครบถวน สวนขอจํากัดเปนเรื่องของการสรางขอคําถามที่เหมาะสมและใน
จํานวนขอที่พอเหมาะในแตละขั้นตอนของสุนทรียแสวงหา
ญาณี นาแถมพลอย (2555: 125-128) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูบน
สื่อสังคมออนไลนดวยสุนทรียแสวงหาตอการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกิจกรรม
การเรียนรูไดดําเนินการตามขั้นตอนของสุนทรียแสวงหา โดยในขั้นการคนพบ (Discovery) เปนการ
ที่ครูใชคําถามใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และคนหาความดีที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยบนทองถนนลงในกระดานสนทนาในเว็บเครือขายออนไลน ขั้นการสรางฝน (Dream) โดย
ครูจะสรางคําถามเชิงบวกใหผูเรียนคิดฝนหรือคาดหวังถึงสถานการณที่จะทําใหเกิดความปลอดภัย
บนทองถนน ซึ่งเปนสถานการณที่เปนบวก และมองโลกในแงดี ขั้นการออกแบบ (Design) เปนขั้นที่
ครูกําหนดใหผูเรียนนําเสนอสถานการณในรูปแบบของภาพการตูน และการเขียนบรรยายเหตุการณ
พรอมระบุวิธีการหลักการที่เปนขอปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยบนทองถนน และขั้นการสานฝน
(Destiny) จะดําเนินการหลังจากขั้นออกแบบ 1 สัปดาห เพื่อใหนักเรียนเขียนสถานการณเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลังจากนั้น ครูตั้งคําถามเชิงบวกกระตุนใหเลาเรื่องที่ไดพบเจอพรอมสะทอนคิดใน
การปฏิบัติตนตอสถานการณนั้นๆ บนกระดานสนทนาญาณี นาแถมพลอย (2555: 175) ไดสรุปวา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนกอนและหลังเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งพบวา สุนทรียแสวงหาชวยใหนักเรียนไดความรูความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยบนทอง
ถนน มีความคิดเชิงบวกตอการปฏิบัติตนใหปลอดภัย นักเรียนไดคิดในทุกขั้นตอน แตในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมุงตอบคําถามในกระดานสนทนามากกวาจะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูอื่น บรรยากาศไมสนุกสนาน เปนกันเอง เพราะถูกควบคุมดวยกิจกรรมการเรียน
บัวงาม ไชยสิทธิ์ (2555: 126-142) ไดใชสุนทรียแสวงหาอยูในระบบการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู บ นเว็ บ ล็ อ กในการสร า งความสามารถในการเรี ย นรู เ ป น ที ม ของบุ ค ลากร
สาธารณสุข เปนการใชสุนทรียแสวงหาเปนหลักการของระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่จริง ใน
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การฝกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการใชเทคนิคการเลาเรื่อง
ที่เปนประสบการณความสําเร็จ สิ่งที่ประทับใจจากการปฏิบัติงาน และในพื้นที่เสมือนโดยใชเว็บล็อก
เปนเครื่องมือสะทอนการเรียนรูเพื่อใหไดขอคนพบดีๆ เทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมๆ เพื่อสราง
ผลงานหรือนวัตกรรม ทําใหเกิดความไววางใจ มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน การแบงปน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู การทํางานเปนทีม และคอยๆ ยกระดับขึ้นจนเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งขั้นตอนของระบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประกอบดวยการสรางกลุมสัมพันธรวมคิดดวยกัน กําหนดเรื่องและเปาหมายของ
การสนทนามีการใชเทคนิคการเลาเรื่อง (storytelling) ใหเลาถึงประสบการณความสําเร็จที่ผานมา
เทคนิควิธีการ ขอคนพบดีๆ วิธีการแกปญหาที่เคยนํามาใชแลวประสบความสําเร็จออกแบบแผนการ
จัดการความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูสรางแรงจูงใจใหแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง จัดระบบความรู
ประมวลเนื้อหาความรูไปทดลองใช และประเมินผลทั้งนี้ผูวิจัยไดใชสุนทรียแสวงหาขั้นการคนพบ
(Discovery) ดวยการใหคนหาประสบการณความสําเร็จ ขั้นการสรางฝน (Dream) เปนการสรางฝน
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จินตนาการรวมกัน และสนทนาเพื่ออภิปรายกําหนดเปาหมายรวมกัน ขั้นการออกแบบ (Design)
เปนการประชุมจัดทําแผนการจัดการความรู และระดมสมองออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และขั้น
การสานฝน (Destiny) เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเว็บล็อก ดวยการเขียนบันทึกบนเว็บล็อก ถาม
ปญหา วิเคราะหปญหาและตอบคําถาม และใหกําลังใจ
ปริวัตร เปลี่ยนศิริ (2555: 205-206) นําสุนทรียแสวงหาไปประยุกตใชเพื่อพัฒนา
กระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําในชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ กรณีศึกษาชุมชนบานแมคอง
ซาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยจัดทําแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนํา ใน
ขั้นการคนพบ (Discovery) เปนการคนหาสิ่งที่ดีที่สุดของประสบการณดานบวกดวยการหาแกนแหง
ความสําเร็จ (positive core) พบวา ลักษณะของผูนําที่จะมาสืบทอดตําแหนงผูนําชุมชนเปนผูมี
ลักษณะเปนนักประสาน มีปจจัยสนับสนุนความสําเร็จคือ การสื่อสารของชุมชน อัตลักษณทางชาติ
พันธุ และการเขารวมกับเครือขาย ขั้นการสรางฝน (Dream)เปนการสรางแรงบันดาลใจเพื่อกําหนด
วิ สัย ทั ศ น หรื อฝ น ที่ร ว มกั น วาดกับ ชุ ม ชน แล ว สรา งชุ ม ชนนั ก ประสานขึ้ น โดยค น หาผู ป ระสาน
พัฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร และนํ า ประสบการณ ม าเผยแพร พัฒ นาคนและชุ ม ชนได ใช ก ารชี้ แ นะ
(coaching) เพื่อใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมและเรียนรูดวยตนเอง ขั้นการออกแบบ (Design) เปน
การออกแบบกลยุทธ โครงสราง และกระบวนการ โดยโครงการชุมชนนักประสาน ใชกลยุทธคนหา
ผูรู ใชเครื่องมือคือ การสรางเครือขาย การสื่อสาร การชี้แนะลดการพึ่งพิงผูนําเพียงคนเดียว มาเปน
พึ่งพิงเครือขายของผูประสานในชุมชน และขั้นการสานฝน (Destiny)เปนการไปใหถึงเปาหมาย ดวย
การหาและสงมอบโครงการใหผูรับผิดชอบไปดําเนินการตอ ดวยการชี้ใหเห็นถึงประโยชนและผลที่
ไดรับทั้งตอตนเองและชุมชนดวยการชี้แนะ (coaching) ใหเรียนรูดวยตนเอง มีการตั้งผูมีจิตอาสา
เปนผูประสานของชุมชน มีบทบาทในการสื่อสารและสรางเครือขายในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่ง
ปริวัตร เปลี่ยนศิริ (2555: 215) ไดสรุปวา สุนทรียแสวงหาทําใหมีการแบงปนประสบการณรวมกัน
ผานการเลาเรื่องที่ผานมาในอดีต และความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนําสิ่งที่คนพบไปใชใน
การพัฒนาชุมชน พัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําชุมชนอยางสอดคลองกับเปาหมายของ
ชุมชนในความสามารถพึ่งตนเองและการพัฒนาอยางยั่งยืน
สิริกร โตสติ (2557: 199-206) ไดใชกระบวนการสุนทรียแสวงหาและการประเมิน
แบบชื่ น ชมเป น กระบวนการสร า งเสริ ม การรู จั ก ตนเองเพื่ อ การพั ฒ นาตนเองของนั ก เรี ย น
ประกอบดวย 7 ระยะ ไดแก (1) พัฒนาความสัมพันธ (develop relations) เปนการสราง
สัมพันธภาพใหเกิดขึ้นระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน ใหมีการเปดใจ ไวใจ และ
พรอมที่จะรวมพัฒนาตนเอง (2) ระบุสิ่งที่จะพัฒนา (define)เปนการใหนักเรียนไดพิจารณาระบุสิ่งที่
จะตองพัฒนาตนเอง ดวยการสํารวจสังเกตความคิด ความรูสึกและการกระทําของตนเอง(3) คนหา
จุดแข็ง (discover) เปนการใหนักเรียนไดคนหาศักยภาพ ความสามารถ จุดแข็งของตนเอง ผานการ
พิจารณาตรวจสอบตนเองดวยความเปนกลาง โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา ซึ่งเมื่อนักเรียนคนพบ
ตนเองและสามารถบอกคนอื่นเกี่ยวกับตนเอง เปนการเปดเผยตนเอง ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของการ
พัฒนาและตระหนักในตนเอง (4) รางฝนถึงอนาคต (dream)เปนการใหนักเรียนตั้งเปาหมายหรือ
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วาดฝ น สิ่ ง ที่ ต นเองต อ งการ ตามศั ก ยภาพ ความสามารถที่ มี เป น เป า หมายระยะสั้ น ที่ ชั ด เจน
เหมาะสม ไมสูงหรือต่ําเกินไป แตมีความทาทาย เพื่อใหคนพบสิ่งที่สามารถเปนไปไดและไปใหถึง
คุณคา (5) ออกแบบการปฏิบัติ (design)เปนการสงเสริมใหนักเรียนวางแผนกิจกรรมที่จะตองทํา
ชวงเวลา แหลงคนควาขอมูล ผูเกี่ยวของ อุปกรณที่ตองใช รวมทั้งผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น และสัมพันธ
กับรางฝนที่กําหนดไว(6) นําแผนสูการปฏิบัติจริง (deploy) ตลอดระยะของการปฏิบัติจะมีการ
ทบทวน ตรวจสอบผลการดําเนินการ ปญหา ปจจัยแหงความสําเร็จ สิ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงตอไป ซึ่ง
มีปจจัยสําคัญคือ การใหขอมูลปอนกลับทางบวก (feedback) โดยครู การหมั่นสะทอนความคิดของ
นักเรียนผานการบันทึกประจําวัน (diary) ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน และ (7) บันทึกหลักฐาน
และสะทอนผลที่ไดและการเรียนรู (document) เปนการสังเคราะห สรุปบทเรียน และนําเสนอสิ่งที่ได
เรียนรูรวมกันจากการพัฒนาตนเอง การสะทอนผลที่ไดและการเรียนรูทําใหนักเรียนตระหนักรูดวย
ตนเองตอการพัฒนาตนเอง สําหรับกิจกรรมหลักใน 7 ระยะมี13 กิจกรรม ใชเวลารวม 6 ชั่วโมง 30
นาที และใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเองเปนระยะเวลา 3 สัปดาห
จากขอมูล ผลการวิจัยเกี่ยวกับ สุนทรียแสวงหาขางต น ชี้ใ หเ ห็นวา เปนการใช
สุนทรียแสวงหา 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเปนวิธีการวิจัย จะประยุกตใชในการสัมภาษณ การประชุม
กลุมดวยการตั้งคําถามคนหาสิ่งดีที่มีในตัวบุคคลที่เปนกลุมเปาหมายของการวิจัย การตั้งความหวัง
ความฝนในสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต การออกแบบแนวทางและปฏิบัติ ลักษณะที่สองใชเปนหลักคิด
ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนา เชน การพัฒนาการคิดขั้นสูง ความสามารถในการเรียนรู
เปนทีม การรูจักและพัฒนาตนเองของนักเรียน ซึ่งพบวา การนําสุนทรียแสวงหามาใชไดชวยใหได
คนพบสิ่งดีที่อยูในตัวบุคคล สามารถพิจารณานําไปใชประโยชนได เชน กลยุทธของพอแมในการ
สงเสริมการเรียนรูใหผูเรียน นอกจากนั้น กระบวนการนี้ยังสรางความภาคภูมิใจ ความคิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สรางความรูความเขาใจในประเด็นเปาหมาย และกระตุนให
กลุมเปาหมายไดบอกเลาเรื่องราวของตนเองอยางสรางสรรคครบถวน
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
บทบาทที่คาดหวังในการ
ปฏิบัติงาน และความตองการ
จําเปนในการพัฒนาครูผูนํา
การเรียนการสอน

สภาพปจจุบันเกีย่ วกับบทบาท
ผลการปฏิบัติงาน และการ
ไดรับการพัฒนาของครูผูนํา
การเรียนการสอน

- ระดับคุณภาพการปฏิบัติ
ของครูผูนําการเรียนการสอน
- ระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรูของครู
- ระดับคุณภาพการเรียนรู
ของนักเรียน

ขั้นการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
สุนทรียแสวงหา

กอนพัฒนา
ระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติของครูผูนํา
การเรียนการสอน
ระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรูของครู
ระดับคุณภาพการ
เรียนรูของนักเรียน

หลังพัฒนา

การคนพบ
(Discovery)

ระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติของครูผูนํา
การเรียนการสอน
ระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรูของครู
ระดับคุณภาพการ
เรียนรูของนักเรียน

การสรางฝน
(Dream)
การออกแบบ
(Design)

การสานฝน
(Destiny)

สังเคราะหผล
ขั้นขยายผลการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
วิธีการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน
 การพัฒนาการเรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอน
 การพัฒนาการเรียนรูของครู
 การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย
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กรอบแนวคิดการวิจัยขางตนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ขั้นแรกการศึกษาความเปนไปไดใน
การพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน สภาพปจจุบันเกี่ยวกับบทบาท ผลการปฏิบัติงาน และการไดรับ
การพัฒนาของครูผูนําการเรียนการสอนบทบาทที่คาดหวังในการปฏิบัติงาน และความตองการ
จําเปนในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนนําขอมูลที่ไดมาจัดทําระดับคุณภาพการประสานชักนํา
ของครูผูนําการเรียนการสอนระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูและระดับคุณภาพการเรียนรูของ
นักเรียนขั้นที่สองเปนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา มีการระดับคุณภาพ
ของครูผูนําการเรียนการสอนระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูระดับคุณภาพการเรียนรูของ
นักเรียนกอนเริ่มตนการพัฒนาและสิ้นสุดการพัฒนาในแตละโรงเรียนกลุมเปาหมาย ซึ่งการใชสุนทรี
ยแสวงหาจะเริ่มตนดวยการคนพบ (Discovery) เปนการแสวงหาสิ่งที่ดีหรือเปนความภาคภูมิใจใน
การทําบทบาทครูผูนําการเรียนการสอนของผูรวมวิจัย จากนั้น นําสิ่งที่คนพบมาเปนฐานของการ
สรางฝน (Dream) เพื่อกําหนดภาพที่มุงหวังในการพัฒนาหรือปรับปรุงโรงเรียนโดยการแสดง
บทบาทของครู ผู นํา การเรี ย นการสอน จากนั้ น นํ า ความมุ ง หวั ง ที่ ร ว มสร า งรว มกั น มาออกแบบ
(Design) จัดทําเปนแผนงานเพื่อดําเนินการ และนําไปสูการปฏิบัติการ หรือสานฝน (Destiny) ตาม
แผนการที่กําหนดไวเพื่อมุงสูภาพความมุงหวังใหเปนจริงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสูผลที่หวัง ทําการ
สังเคราะหขอคนพบที่ได ซึ่งเปนวิธีการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูของ
ครูผูนําการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรูของครู และการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และ
ขั้นสุดทายจะเปนการขยายผลขอคนพบจากการดําเนินการไปสูโรงเรียนเครือขายเปนระยะๆ เพื่อ
สรางการเรียนรูและนําสูการพิจารณาประยุกตใช
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ซึ่งมีวัตถุประสงค
ยอย เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1พัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาโดยใชสุนทรียแสวงหาและขยายผลการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใช
สุ น ทรี ย แสวงหาไปยั ง โรงเรี ย นอื่ น ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. การกําหนดผูรวมวิจัย
2. ขั้นตอนการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดผูรวมวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยโดยใชสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) ในการพัฒนา
ครู ผู นํ า ทางการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีเกณฑการคัดเลือกพื้นที่การวิจัยคือ เปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ตระหนักเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูและรวมดําเนินงานโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารและศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเต็มใจในการสงเสริมการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน และ
สนับสนุนใหโรงเรียนเขารวมการวิจัย สวนโรงเรียนเขารวมวิจัยเปนโรงเรียนที่ผูบริหารสถานศึกษา
เต็มใจและสนับสนุนใหครูเขารวมกิจกรรมตลอดโครงการวิจัยซึ่งผูวิจัยกําหนดผูรวมวิจัยในแตละ
ระยะของการดําเนินการ ไดแก ระยะที่ 1 การศึกษาความเปนไปได ระยะที่ 2 การพัฒนาครูผูนําการ
เรียนการสอน และระยะที่ 3 การขยายผลการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 ระยะที่ 1 การศึกษาความเปนไปได
เป น การศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการพั ฒ นาครูผู นํ า การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1มีโรงเรียน
ทั้งสิ้น 121 โรงเรียน มีโรงเรียนกลุมผลสัมฤทธิ์ต่ําที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลือกเขารวม
โครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนจํานวน 14โรงเรียนซึ่งสามารถจําแนกโรงเรียนตามลักษณะของ
โรงเรียนได 3ลักษณะ ประกอบดวย (1) โรงเรียนที่เปดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเรียกวา
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ)
โรงเรียนวัดดาวคะนองโรงเรียนวัดพนัญเชิงโรงเรียนวัดพระแกว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”โรงเรียน
ตะโกดอนหญานางโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธและโรงเรียนวัดธรรมจริยา(2) โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 4
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานเปดโรงเรียนวัดสามบัณฑิต โรงเรียนวัดบานดาบ และโรงเรียนพรพินิต
พิทยาคาร (3) โรงเรียนที่เปดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสิทธิ
พยากรณ โรงเรี ยนวั ดโคกช าง(ราษฎร บํ ารุ ง)และโรงเรี ย นวั ด ทํ า ใหม ผู ร ว มวิ จั ย และผู ใ ห ข อ มู ล
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 14คน และครูวิชาการของแตละโรงเรียน จํานวน 14
คน รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จําแนกตาม
ลักษณะโรงเรียน
ลักษณะโรงเรียน

ร.ร.ทั้งหมด

โรงเรียนขนาดเล็ก
(นักเรียนไมเกิน 120 คน)
โรงเรียนขยายโอกาส
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3)
โรงเรียนประถมศึกษา
(ไมใชโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาส)
รวม
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ร.ร.ในโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรู
สูผูเรียน
4

ร.ร.เปาหมาย

29

7

ร.ร.ชุมชนวัดสุเมธ

35

3

ร.ร.สิทธิพยากรณ

121

14

ร.ร.พรพินิตพิทยาคาร

1.2 ระยะที่ 2 การพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
เปนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1โดยใชสุนทรียแสวงหามีขั้นตอนการเลือกครูผูนํา
การเรียนการสอน ดังนี้
1.2.1 เลือกโรงเรียนที่อยูในโครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนกลุม
ผลสัมฤทธิ์ต่ําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 3
โรงเรียนโดยกําหนดเกณฑการเลือกโรงเรียนไว ดังนี้ (1) เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน (2)
โรงเรียนที่เปดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 โรงเรียน (3) โรงเรียนที่เปดสอนถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 โรงเรียน
1.2.2 เปนโรงเรียนที่ตองการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนและผูบริหารสถานศึกษา
ยินดีเขารวมการวิจัยและเต็มใจสนับสนุนใหครูเขารวมกิจกรรมตลอดโครงการวิจัย
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1.2.3 ครูผูนําการเรียนการสอน เปนครูที่เปนหัวหนางานวิชาการ หรือเปนครูที่เปน
แกนนําในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือครูที่ผูบริหารสถานศึกษาเห็นศักยภาพที่จะ
เปนผูนําการเรียนการสอน จํานวน 5 คน เลือกโดยความเห็นชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูรวม
วิจัยของแตละโรงเรียนประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูผูนําการเรียนการสอน ซึ่ง
แตละโรงเรียนมีจํานวนครูผูนําการเรียนการสอน ดังนี้ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1 คน โรงเรียน
ชุมชนวัดสุเมธ3 คน และโรงเรียนสิทธิพยากรณ1 คน
1.3 ระยะที่ 3 การขยายผลการพัฒนาผูนําการเรียนการสอน
เปน การขยายผลการพัฒ นาครู ผูนํา การเรี ยนการสอน จากขอคน พบที่ไดจ ากการ
ดําเนินงานระยะที่ 2 ไปยังโรงเรียนกลุมผลสัมฤทธิ์ต่ําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไมไดเขา
รวมการดําเนินงานในระยะที่ 2 จํานวน 11 โรงเรียนผูรวมวิจัยในระยะนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูนําของโรงเรียน จํานวน 3โรงเรียนนํารอง และโรงเรียนกลุมขยายผล จํานวน 11 โรงเรียน
รวม14 โรงเรียน และศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1จํานวน 1คน

2. ขั้นตอนการวิจัย
การพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาโดยใชสุนทรียแสวงหาแบงการ
ดําเนินการออกเปน 3 ระยะตามวัตถุประสงคการวิจัย ประกอบดวย ระยะที่ 1การศึกษาความเปนไป
ไดระยะที่ 2 การพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนและระยะที่ 3 การขยายผลการพัฒนาครูผูนําการ
เรียนการสอนซึ่งการดําเนินการในแตละระยะเปนดังนี้
2.1 ระยะที่ 1การศึกษาความเปนไปได
เป น การศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการพั ฒ นาครูผู นํ า การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1และ
วิเคราะหสถานการณการปฏิบัติงานการเปนผูนําของครูผูนําตามสภาพความเปนจริง รวมทั้งความ
คาดหวังตอการปฏิบัติงานของครูผูนําในโรงเรียนตางๆ ทั้ง 14 โรงเรียนเพื่อใหไดสารสนเทศนําไป
วางแผนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 ประสานและทํ า ความเข า ใจในเป า หมายเจตนาของการดํ า เนิ น การวิ จั ย ให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ศึกษานิเทศก และ
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 14 โรงเรียนทราบและใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัย
2.1.2 จัดสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอน จํานวน 14
โรงเรียน โดยกําหนดจัดการสนทนากลุม ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 กลุม และครูวิชาการ
โรงเรียน จํานวน 1กลุม เกี่ยวกับสถานการณการปฏิบัติงานและการเปนครูผูนําการเรียนการสอน
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ความคาดหวังตอการปฏิบัติงานของครูผูนําการเรียนการสอน รวมทั้งความตองการจําเปนและความ
เปนไปไดในการพัฒนาผูนําการเรียนการสอนในบริบทโรงเรียน
2.1.3 วิเคราะหและสังเคราะหขอคนพบจากการสนทนากลุมและสรุปผล 3 ประเด็น
ไดแก (1) สถานการณการปฏิบัติงานและการเปนครูผูนําการเรียนการสอน(2) ความคาดหวังตอการ
ปฏิบัติงานของครูผูนําการเรียนการสอน(3) ความตองการจําเปนและความเปนไปไดในการพัฒนาครู
ผูนําการเรียนการสอน
2.1.4พิจารณาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนจากขอสรุปจาก
การสนทนกลุม พรอมเหตุผลสนับสนุนจากการอภิปรายวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการ
เรียนการสอน ความตองการจําเปนในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนเพียงใด และผูเขารวมการ
สนทนากลุมสวนใหญใหความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการพัฒนาผูนําการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมากหรือนอย
2.1.5นําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมมายกรางมิติคุณภาพ (rubrics) ของการ
ประเมินการปฏิบัติของครูผูนําการเรียนการสอน ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุง และ
นําไปใชในการประเมินการปฏิบัติของครูผูนําการเรียนการสอน
2.2 ระยะที่ 2 การพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
การดําเนินการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา ในโรงเรียน
กลุ มเปา หมายของการวิ จั ย ซึ่ง เป น โรงเรี ย นแกนนํ า จํา นวน 3โรงเรีย น ประกอบดว ย (1) เป น
โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร (2) โรงเรียนที่เปดสอนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ (3) โรงเรียนที่เปดสอนถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 โรงเรียนไดแก โรงเรียนสิทธิพยากรณ ครูผูนําการเรียนการสอนที่เปน
เปาหมายหลักของการดําเนินการวิจัย มีจํานวน 2-9คน ซึ่งแบงการดําเนินงานพัฒนาออกเปน 3
ขั้นตอน ไดแก (1) กอนการวิจัย (2) ระหวางการวิจัย และ(3) สิ้นสุดการวิจัย แตละขั้นตอนการวิจัย
มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
ขั้นที่ 1กอนดําเนินการวิจัย มีกิจกรรมสําคัญ 2 กิจกรรม ไดแก (1) การสํารวจพื้นที่ทํา
การวิจัย เปนการเลือกโรงเรียน ลงสํารวจ สรางความคุนเคยกับพื้นที่วิจัยและผูเขารวมวิจัย การ
สัมภาษณครูผูนําการเรียนการสอน ในประเด็นเกี่ยวกับผูนําการเรียนการสอนตามบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อทราบแนวคิดพื้นฐานโดยทั่วไป รวมทั้งสังเกตการปฏิบัติงานและ
บทบาทของครูผูนําการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาความสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
และประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน โดยการสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูนํา และครูผูสอน(2) ผูวิจัยทดลองใชกระบวนการสุนทรียแสวงหากับครูโรงเรียนที่
ไมใชกลุมเปาหมายเพื่อสรางความกระจางชัดในขั้นตอนและลําดับกิจกรรมกอนนําไปใชในโรงเรียน
กลุมเปาหมาย (3) การประชุมปฏิบัติการ (workshop) ตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา
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ครู ผู นํ า และครู ผู ส อนรวมทั้ ง การสร า งความเข า ใจร ว มกั น ให กั บ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ
กระบวนการสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) และการประยุกตใช
ขั้นที่ 2
ดําเนินการวิจัย วิธีวิทยาวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ สุนทรียแสวงหา
(Appreciative Inquiry: AI) ซึ่งเปนการวิจัยปฏิบัติการอาศัยแนวคิดของศาสตราจารยเดวิด คูปเปอร
ไรเดอร (David Cooperrider, 2008)ที่ระบุไววา สุนทรียแสวงหา ประกอบดวย 4ขั้นตอน ไดแก (1)
การคนพบ (Discovery) (2) การสรางฝน (Dream) (3) การออกแบบ (Design) และ(4) การสานฝน
(Destiny) สําหรับการดําเนินการวิจัยจะดําเนินการเปนรายโรงเรียน แตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดัง
ตาราง 2และ 3
ตาราง 2 กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
ขั้นตอน
(1) การคนพบ
(Discovery)

จุดมุงหมาย
เ พื่ อ ค น ห า ค ว า ม
ภาคภู มิ ใ จและสิ่ ง ดี
ของการปฏิ บั ติ ต น
ของครู ผู นํ า ในการ
เ ป น ผู นํ า ก ลุ ม เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ศิษย

(2) การสรางฝน
(Dream)

เพื่ อ ให ค รู ผู นํ า แสดง
ถึ ง ความหวั ง ความ
ฝ น ที่ ต อ งการเห็ น
โรงเรียนเปนอยางไร
ในอนาคต

(3) การออกแบบ
(Design)

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ครูผูนําตอง
ดําเนินการเพื่อ
นําไปสูฝนและเปน
การวางแผน
ปฏิบัติการ

แนวการดําเนินการ
1.แนะนําจุดประสงคของกิจกรรมแนะนําการสัมภาษณ
2.ใหคิดเดี่ยวเพื่อทบทวนการปฏิ บัติของตนเองวา รูสึก ภูมิใ จ
ปลื้ม มีคุณคาในการเปนครูผูนําการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของศิษยเรื่องใด อยางไร
3.นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ วิ เ คราะห ป ระเด็ น ที่ เ ป น
คุณสมบัติเดน
4.จัดหมวดหมูประเด็นที่ได
5.อภิปรายเพื่อเลือกหมวดหมูของประเด็นที่เปนปจจัยหลักจะ
ชวยสรางความยั่งยืนของการปฏิบัติ
1.สั ม ภาษณ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ค น พบไปสู ค วามหวั ง ความฝ น ที่
ตองการเห็นและตองการใหเกิดขึ้นในโรงเรียน
2.บอกเลาแลกเปลี่ยนความหวังความฝน
3.พูดคุยสรางความชัดเจนและเจาะลึกใหมากขึ้นเกี่ยวกับความ
ฝนแตละประเด็นสําหรับโรงเรียน
4.จัดกลุมและนําเสนอความฝนสูภาพใหญ
5.อภิปรายภาพฝนของโรงเรียน
1.แปลงความฝนใหเปนการกระทํา โดยใหคิดและอภิปรายวา
ทําอยางไรฝนจึงจะกลายเปนจริงสําหรับครูผูนําและโรงเรียน
2.ตั้งคําถามวา จะมีการจัดโครงสราง วิธีการทํางาน และการ
สื่อสารอยางไรเพื่อใหความฝนเปนจริง
3.นําผลการสัมภาษณมาจัดกลุมและทําแผนเพื่อทําฝนเปนจริง
4.เขียนขอความที่แสดงถึงภาพที่ตองการเห็น
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ตาราง 2 (ตอ)
ขั้นตอน
(4) การสานฝน
(Destiny)

จุดมุงหมาย
เ พื่ อ ส ร า ง ก ลุ ม
ปฏิบัติการเพื่อใหเกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู
ที่เนนการสรางคุณคา
เพื่ อ อนาคตที่ จ ะเป น
จริงอยางยั่งยืน

แนวการดําเนินการ
1.ปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนไปสูอนาคตที่ตองการ
2.ประกาศเจตนารมณในการที่จะรวมมือดําเนินการตามแผน
3.ตั้งกลุมงาน ระบุเปาหมาย และความรับผิดชอบ
4.ทบทวนแผนงานสะทอนผลการปฏิบัติ ใหรับรูความกาวหนา
ความพยายาม สร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจ และพั น ธสั ญ ญา ในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนไปขางหนารวมกัน

ขั้นที่ 3 สิ้นสุดการดําเนินการวิจัยหลังจากพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน จะมีการ
สะทอนผลการเรียนรูเพื่อทบทวนไตรตรองการปฏิบัติ เมื่อครูผูนําการเรียนการสอนเกิดการพัฒนา
สงผลตอครูและนักเรียน รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอนพึงพอใจตอผล
การพัฒนา ถือวาการดําเนินการวิจัยประสบผลสําเร็จ
2.3 ระยะที่ 3 การขยายผลการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
เป น การขยายผลการพั ฒ นาผู นํ า การเรี ย นการสอนโดยใช สุ น ทรี ย แสวงหาไปยั ง
โรงเรียนอื่นในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นําขอ
คนพบที่ไดจากกระบวนการดําเนินงานในระยะที่ 2 มานําเสนอในวงเสวนาเพื่อขยายผลไปสูโรงเรียน
ตางๆ ในกลุมโรงเรียนจํานวน 11 โรงเรียนจัดเสวนาครั้งละ ประมาณ 3 ชั่วโมง อยางนอย 3 ครั้ง
ผูเ ข าร ว มประชุ มปฏิ บัติ การ เพื่ อการขยายผลครั้งนี้ ประกอบดวย ครูผูนําการเรี ยนการสอนใน
โรงเรียนเครือขาย โรงเรียนละ 1 คน
กิจกรรมในระยะนี้เปนการจัดเสวนาเรียนรูจากโรงเรียนแกนนํา และจัดประสบการณ
ใหผูเขารวมประชุมไดสัมผัสกระบวนการสุนทรียแสวงหา 4 ขั้นตอน ใหผูเขารวมประชุมไดคนหา
ความภาคภูมิใจและสิ่งดีของการปฏิบัติของครูผูนําการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของศิษย
ขอคนพบจากโรงเรียนแกนนําจะเปนวิธีการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน อันเปนผลมาจากการปฏิบัติ
จริงในโรงเรียน ทั้งการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน สงผลใหเกิดการพัฒนาครูและนักเรียน แลว
ใหผูเขารวมประชุมสะทอนผลเกี่ยวกับความรูความเขาใจ การเห็นประโยชนคุณคา และการเห็นแนว
ทางการนําไปประยุกตใชในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งมีเกณฑการพิจารณาความสําเร็จของระยะขยาย
ผล คือ รอยละ 80 ของครูผูนําในโรงเรียนเครือขายเห็นประโยชนและนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง
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สําหรับขั้นตอนการดําเนินการวิจัยสามารถสรุปไดดังตาราง 3 ดังนี้
ตาราง 3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
ขั้นตอน

จุดมุงหมาย
แตละ
ขั้นตอน
เพื่อทราบ
สภาพ
ปจจุบันและ
ผลการ
ปฏิบัติของ
ครูผูนํา
บทบาทที่
คาดหวังของ
ครูผูนําตอครู
และนักเรียน
ความ
ตองการ
จําเปนใน
การพัฒนา

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

ขอมูล

1.1สภาพปจจุบันและ
ผลการปฏิบัติงานของ
ครูผูนําการเรียนการ
สอน
1.2บทบาทที่คาดหวัง
ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระดับคุณภาพ
การประสานชักนําของ
ครูผูนําระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรูของ
ครูและระดับคุณภาพ
การเรียนรูของนักเรียน
1.3ความตองการ
จําเปนในการพัฒนาครู
ผูนํา
1.4 ความเปนไปไดใน
การใชสุนทรียแสวงหา
ในการพัฒนาครูผูนํา
2.1กอนการ ผูบริหาร
2. พัฒนา เพื่อทราบ
การปฏิบัติของครูผูนํา
วิจัย: สํารวจ สถานศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพการ
ครูผูนําการ ขอมูลเสน
เรียนการ ฐานกอนการ พื้นที่ สราง ครูผูนํา ครู จัดการเรียนรูของครู
ความคุนเคย
พัฒนา
สอน
และการเรียนรูของ
บทบาทและ ชี้แจง
นักเรียน
เปาหมาย
การ
ปฏิบัติงาน เจตนาของ
ของครูผูนํา การวิจัย
การเรียนการ ศึกษาสภาพ
สอน และผล ปจจุบันและ
ผลการ
การ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติของ
ของผูนําตอ ครูผูนํา ครู
1. ศึกษา
ความ
เปนไปได
ของการ
พัฒนาครู
ผูนําการ
เรียนการ
สอน

จัดสนทนา
กลุมผูบริหาร
สถานศึกษา
และครูผูนํา
การเรียนการ
สอน

ผูบริหาร
สถานศึกษา
และครูผูนํา
การเรียน
การสอน

เครื่องมือ
เก็บขอมูล

เวลา

ธ.ค. 2558
แนวการ
สนทนากลุม (สัปดาหที่
4)
ผูบริหาร
สถานศึกษา
และครูผูนํา
การเรียน
การสอน

ม.ค.
1.แบบ
บันทึกสภาพ 2559
ปจจุบันของ (สัปดาหที่
การปฏิบัติ 1)
ของครูผูนํา
ครู และ
นักเรียน
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ตาราง 3 (ตอ)
ขั้นตอน

จุดมุงหมาย
แตละ
ขั้นตอน
การเรียนรู
ของครูและ
นักเรียน
เพื่อไดแผน
และแนว
ทางการ
ปฏิบัติของ
ครูผูนําการ
เรียนการ
สอน (ที่นํา
สิ่งดีที่มีอยูไป
ตอยอด)

เพื่อ
ดําเนินการ
พัฒนาตัวครู
ผูนํา แลว
สงผลใหครู
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
การสอน
และนักเรียน
ไดเรียนรูที่ดี

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

ขอมูล

เครื่องมือ
เก็บขอมูล

เวลา

ผูบริหาร
สถานศึกษา
ครูผูนาํ
และครู

-สิ่งดีและความ
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผูนํา
การเรียนการสอน
-ความหวัง ความฝน ที่
ตองการเห็นโรงเรียน
ปรับปรุงคุณภาพ
นักเรียนเปนอยางไรใน
อนาคต
-กิจกรรมที่ครูผนู ําการ
เรียนการสอนคิดวา
จะตองดําเนินการเพื่อ
นําไปสูฝนและวางแผน
ปฏิบัติการ

-แนวคําถาม ม.ค. 2559
สุนทรียแสวง (สัปดาหที่
หา
2)
-แบบบันทึก
ผลการจัด
กระบวนการ
สุนทรียแสวง
หา
-แนวคําถาม
เพื่อการ
เรียนรูหลัง
การปฏิบัติ
(after action
review)
-การ
บันทึกเสียง

ผูบริหาร
สถานศึกษา
ครูผูนํา
และครู

-การปฏิบัติการเพื่อให
เกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรูที่เนนการสราง
คุณคาเพื่ออนาคตที่จะ
เปนจริงอยางยั่งยืน
-ขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติของครูผูนํา,
คุณภาพการจัดการ
เรียนรูของครู,

-แบบ
สัมภาษณ
ผูบริหาร
สถานศึกษา
-แบบ
สัมภาษณครู
ผูนําการ
เรียนการ
สอน
-แนวคําถาม

และนักเรียน

2.2 ระหวาง
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาครู
ผูนําการ
เรียนการ
สอน: จัด
กระบวนการ
สุนทรียแสวง
หา ให
โรงเรียนที่ 1,
2 และ 3เปน
รายโรงเรียน
ตาม 4
ขั้นตอน
ไดแก(1)
การคนพบ
(Discovery)
(2) การสราง
ฝน (Dream)
(3) การ
ออกแบบ
(Design)
(4) การสาน
ฝน
(Destiny)

วงรอบที่ 1
(19ม.ค.-6
ก.พ.
2559)
วงรอบที่ 2
(8ก.พ.-3
มี.ค.2559)
และ
วงรอบที่ 3
(4มี.ค.-21
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ตาราง 3 (ตอ)
ขั้นตอน

3. ขยาย
ผลการ
พัฒนาครู
ผูนําการ
เรียนการ
สอน

จุดมุงหมาย
แตละ
ขั้นตอน
ขึ้น

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

ขอมูล

เครื่องมือ
เก็บขอมูล

คุณภาพการเรียนรูของ เพื่อการ
นักเรียน
เรียนรูหลัง
การปฏิบัติ
(after action
review)
-การ
บันทึกเสียง
ครูผูนําการ วิธีการปรับปรุง
-แนวคําถาม
เพื่อโรงเรียน จัดเสวนา
คุณภาพโรงเรียนไดแก เพื่อการ
เรียนการ
นําเสนอ
ตางๆ ได
เรียนรูวิธีการ กระบวนการ สอน
-การพัฒนาการเรียนรู เรียนรูหลัง
และผลจาก ผูบริหาร
การปฏิบัติ
ปรับปรุง
ของครูผูนํา
สถานศึกษา -การพัฒนาการเรียนรู (after action
การ
คุณภาพ
review)
โรงเรียน ที่ ดําเนินงาน ของ
ของครู
โรงเรียน
เกิดจากการ จํานวน 3
-การพัฒนาการเรียนรู -การบันทึก
14
ครั้ง
วีดิทัศน
มุงเนน
ของนักเรียน
โรงเรียน
พัฒนาครู
ผูนํา ครู และ
นักเรียน

เวลา

มี.ค.2559)

ครั้งที่ 1
ม.ค. 2559
(สัปดาหที่
4)
ครั้งที่ 2
ก.พ.
2559
(สัปดาหที่
4)
ครั้งที่ 3
มี.ค. 2559
(สัปดาหที่
4)
และ
ติดตามผล
ในเดือน
พ.ค.-ส.ค.
2559

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวยวิธีการ ดังนี้
3.1 การศึกษาเอกสาร โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเรียนการสอน และ
สุนทรียแสวงหา
3.2 การสังเกต ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม โดยสังเกต ทั้งขั้นกอน
ดําเนินการวิจัยขั้นดําเนินการวิจัย และขั้นสิ้นสุดการดําเนินการวิจัย
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3.3 การสนทนากลุม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูนําการเรียนการสอนและผูบริหาร
สถานศึ ก ษาจํ า นวน 2 กลุ ม ประกอบด ว ย กลุ ม ครู ผู นํ า การเรี ย นการสอน และกลุ ม ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา เพื่อการศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาผูนําการเรียนการสอน
3.4 การสัมภาษณเชิงลึก รวมกับเทคนิคการสัมภาษณเชิงปญญา (cognitive interview
technique)
ดําเนินการโดยเริ่มจากการสรางสัมพันธกับผูใหขอมูล สัมภาษณโดยใหนึกยอน
เหตุการณวาจุดเดนสิ่งที่ประทับใจ ภูมิใจที่เกี่ยวของมีอะไรบาง ใหเลาเรื่องราวที่สะทอนพฤติกรรมที่
ไดแสดงออก ใหบอกเลาทุกสิ่งทุกอยางที่นึกขึ้นได โดยไมตัดสิ่งที่ไมเกี่ยวของออกไป เพื่อใหได
รายละเอียดที่ครบถวน และใชคําถามที่ยืดหยุนตามเหตุการณและเรื่องราวจากการบอกเลา กระตุน
ให มี ก ารอธิ บ าย ให เ หตุ ผ ลต อ ความคิ ด ความรู สึ ก หรื อ การกระทํ า ต า งๆ ผู ที่ เ ข า ร ว มวิ จั ย ที่ ใ ห
สัมภาษณ ไดแกผูบริหารสถานศึกษา ครูผูนํา และครูผูสอน ในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทครูผูนําการ
เรียนการสอน
3.5 การใชเรื่องเลา (Storytelling)
3.6 การบันทึกวีดิทัศน/บันทึกเสียงกิจกรรมการปฏิบัติหรือการสะทอนผลการปฏิบัติของ
ครูผูนําการเรียนการสอน

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยนี้ ไดแก ตัวผูวิจัย เทปบันทึกเสียง
สมุดจดบันทึก กลองถายภาพ กลองถายวีดิทัศน แนวคําถามเพื่อการสนทนากลุม แนวคําถามสุนทรี
ยแสวงหา แนวคํ าถามเพื่อการสัมภาษณเชิงลึก และแนวคําถามเพื่ อการเรี ยนรู หลังการปฏิบัติ
(after action review) วิธีการสรางและพัฒนาเครื่องมือดังกลาว มีดังนี้
4.1 แนวคําถามเพื่อการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครูผูนําการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับสถานการณการปฏิบัติงานและการเปนครูผูนําการเรียนการสอน ความคาดหวังตอการ
ปฏิบัติงานของครูผูนํา และความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน ผูวิจัยสรางและ
นําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณาความถูกตอง เหมาะสม และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาแนวคําถามเพื่อการสนทนากลุม ประกอบดวยแนวคําถาม 3 ชุด ดังนี้ 1) สภาพปจจุบัน
ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับเปาหมายการจัดการเรียนรูของครู สิ่งที่มีผลตอการจัดการเรียนรูของ
ครู และบทบาทปจจุบันของครูผูนําการเรียนการสอน 2) สภาพที่ควรจะเปน ประกอบดวย เปาหมาย
การเรียนรูที่ควรจะเปน สิ่งที่มีผลตอการจัดการเรียนรูของครูที่ควรจะเปน และบทบาทที่ควรจะเปน
ของครูผูนําการเรียนการสอน และ 3) ความเปนไปไดในแนวทางการพัฒนาและเสริมพลังครูผูนําการ
เรียนการสอน ประกอบดวย ความตองการของครูผูนําการเรียนการสอนในการเสริมพลังและการ
พั ฒ นา ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ค รู ผู นํ า การเรี ย นการสอนมี พ ลั ง แรงใจในการทํ า งาน แนวทางการ
ดําเนินการเสริมพลังและการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน การรับรูเกี่ยวกับสุนทรียแสวงหาและ
ความคิดเห็นตอการนํามาใชการเสริมพลังการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
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4.2
แนวคําถามสุนทรียแสวงหา ผูวิจัยยกรางแนวคําถามแลวใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ และปรับปรุงแนวคําถาม ดังนี้1) เปาหมายการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
และของครูผูนําการเรียนการสอนเปนอยางไร เหมือนหรือตางกันอยางไร 2) จุดเดนของครู นักเรียน
ตัวครูผูนําการเรียนการสอน และผูบริหารสถานศึกษามีอะไรบาง 3) จากจุดเดนที่พบ หากนํามาปรับ
ประยุกตใชครั้งใหมเพื่อเปาหมายที่ตองการ สิ่งที่มุงหวังหรือคิดฝนวาจะเกิดขึ้นอยางแนนอนคืออะไร
4) จะปรับประยุกตจุดเดนแตละเรื่องเพื่อทําใหสิ่งที่มุงหวังหรือคิดฝนไวนั้นเปนจริง จะออกแบบและ
วางแผนการดําเนินงานอยางไร และสัปดาหหนาจะเริ่มดําเนินการอะไร กับใคร เมื่อไร อยางไร
5)ภาพของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแตละระยะเปนอยางไร
4.3 แนวคําถามเพื่อการเรียนรูหลังการปฏิบัติ (after action review) ผูวิจัยยกรางแนว
คํ า ถามเพื่ อ การเรี ย นรู ห ลั ง การปฏิ บั ติ ส ง ให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาพิ จ ารณาความเหมาะสม ให
ขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไข ดังนี้ 1) สิ่งที่ไดดําเนินการมีอะไรบาง 2) ผลที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง
3) บทเรียนที่ไดรับมีอะไรบาง และ 4) สิ่งที่จะปรับปรุงพัฒนาตอไปมีอะไรบาง

5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ ดังนี้
5.1 การจัดระบบขอมูล เมื่อผูวิจัยไดลงพื้นที่วิจัยสัมภาษณครูผูนําผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน แลวจดบันทึกและนํามาจัดระบบขอมูล หลังจากผูวิจัยไดขอมูลจากการสัมภาษณและ
การสังเกตแลว นํามาถอดเทป เพื่องายตอการวิเคราะห แลวแปลความหมายจากการบันทึกขอมูล
ภาคสนามใหสามารถอานไดงาย และมีความตอเนื่องกันของขอมูล จากนั้นอานทวนขอมูลที่ไดมา
เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูล
5.2 การสรางรหัสและการแสดงขอมูล หลังจากที่ผูวิจัยไดจัดระบบขอมูลแลว จะนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดกลุมหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่มีอยู โดยการลงรหัสขอมูล จากนั้นจึงจัดกลุม
ของขอมูลที่มีความคลายกันหรือสัมพันธกันเขาดวยกัน
5.3 การแปลความ อางอิงหรือขอสรุปของขอมูล โดยนํากลุมขอมูลที่ไดจากการจัดตาม
ความสัมพันธ มาแปลเปนความหมาย เพื่อสรุปขอมูลภาพรวมในขั้นตอนสุดทาย
5.4
การตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล เป น การตรวจสอบข อ มู ล สามเส า
(Triangulation)โดยเฉพาะการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล เปนการตรวจสอบขอมูลมากกวาหนึ่ง
แหลงเพื่อพิจารณาความเหมือนหรือสอดคลองกันของขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูล เชน ไดขอมูลจาก
การสัมภาษณ แลวตรวจสอบจากขอมูลจากการสังเกต หรือจากการศึกษาเอกสารเพิ่มเติม เพื่อ
ยืนยันในขอคนพบที่ไดจากผูรวมวิจัย

63

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู วิ จั ย นํ า เสนอตามวั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค คื อ 1) เพื่อศึ กษาความเปนไปไดในการพั ฒนาครู ผู นํ าการเรี ยนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 12) เพื่อพัฒนา
ครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาโดยใชสุนทรียแสวงหาและ3) เพื่อขยายผลการ
พัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหาไปยังโรงเรียนอื่นในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
ตอนที่ 3 ผลการขยายผลการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน เปนการวิเคราะหผลการ
สนทนากลุม จํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมครูผูนําการเรียนการสอน และกลุมผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 14
โรงเรีย น ผู วิ จั ย แบง การนํ า เสนอผลการสนทนากลุ ม เป น 4 ประเด็น คื อ 1) สภาพป จ จุบั น ของ
บทบาทครูผูนําการเรียนการสอน 2) สภาพที่ควรจะเปนของบทบาทครูผูนําการเรียนการสอน 3)
แนวทางการพั ฒนาครูผูนําการเรียนการสอน และ 4) ความเปนไปไดในการใชสุนทรี ยแสวงหา
พัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 สภาพปจจุบันของบทบาทครูผูนําการเรียนการสอน
สภาพปจจุบันของบทบาทครูผูนําการเรียนการสอน เปนการนําเสนอความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูนําการเรียนการสอนใน3 ดาน ไดแก ความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการจัดการ
เรียนรู ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนของครู และบทบาทปจจุบันของครูผูนําการ
เรียนการสอน รายละเอียดแตละดาน มีดังนี้
1.1.1 ความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการจัดการเรียนรู
1.1.1.1 ความรูของผูเรียนจากการรับฟงครูผูนําการเรียนการสอนและผูบริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับเปาหมายการจัดการเรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอนและโรงเรียน พบวา
เปาหมายการจัดการเรียนรูมุงใหเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
และใหนักเรียนบรรลุตัวชี้วัดของแตละระดับชั้น เชน ครู9 ใหความเห็นวา “เปาหมายอยากใหผูเรียน
มีความรูความสามารถตรงตามหลักสูตรตรงตามจุดประสงคหรือเนื้อหาที่ใหเขาไป ใหทําได ปฏิบัติ
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ได หรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ไดกําหนดไว” ครู3ใหความเห็นวา “การจัดการเรียนการสอนมี
เปาหมายเหมือนกัน แตละคนจะตางกันที่ตัวชี้วัด ที่แตละชั้นแตละคนรับผิดชอบ เพราะทุกคนก็
มุงเนนสอนตามตัวชี้วัดในทุกกลุมสาระวิชาอยูแลว” และครู7ใหความเห็นวา “เปาหมายที่ทุกคนมี คือ
เราตองสอนใหสอดคลองตัวชี้วัด คือ ยึดหลักสูตรเปนหลัก” ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ ผอ.4 ที่
กลาววา “เรามีเปาหมายใหเด็กไดครบสาระมากขึ้นกวาที่เคยแกปญหากันมา เพราะจากที่แกปญหา
กันมา เราจะเนนสาระสําคัญพื้นฐานบางสาระถูกละเลยไป ดวยพลังของเราไมพอ จึงอยากใหเขา
เรียนใหครบมาตรฐานทุกมาตรฐาน” และ ผอ.2 กลาววา “ครูมีเปาหมายการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นักเรียนตรงกัน เปาหมายที่วาคือ เปนไปตามจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 มีจุดหมายอยู 5 ขอ ใหเด็กมีความรู คูคุณธรรม นําทักษะ พละสมบูรณ เด็กจบ ป.6 ตองมี 4
เรื่องนี้ในตัว”
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการชวยใหนักเรียนมีคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มสูงขึ้น เชน ครู12กลาววา “เปาหมายทุกคนเนนไปที่
ผลสัมฤทธิ์ เนนไปที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ” ครู9 กลาววา “ผลสัมฤทธิ์เปนเรื่องของคะแนน O-NET
เมื่อครูสอนไปแลวก็มุงหวังวาเด็กรู เด็กเขาใจ จะสงผลใหคะแนน O-NET ดีขึ้น” และครู2 กลาววา
“เปาประสงคคือตองการใหคะแนนสูง ไมวาจะเปน O-NET ระดับชาติ หรือระดับโรงเรียน สังเกตจาก
ตนเองและครูในโรงเรียนทุกทาน คิดกันวาจะทําอยางไร คะแนนจึงจะไปถึงเปาหมาย” ผอ.11 กลาว
วา “ขอตกลงของโรงเรียนเรา หนึ่ง O-NET ตองเพิ่ม” ผอ.3กลาววา “จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เนนไปที่ O-NET ของนักเรียน”
นอกจากนั้น ยังมุงเนนพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ ในดานทักษะการเรียนรู ไดแก ให
นักเรียนอานออก เขียนได คิดเลขเปน คิดวิเคราะหได เชน ครู1กลาววา “ที่โรงเรียนคุยกันเปน
ประจํา ตองการใหนักเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน” ครู14 กลาววา “สิ่งสําคัญจําเปนของ
นักเรียนชั้น ป.1-6 มี 3 อยางคือ ทักษะการอานออกเขียนไดและคิดเลขเปน” ผอ.5 กลาววา “อยาก
ใหเด็กอานออกเขียนได ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะนําไปสูกิจกรรมอะไรตางๆ มากมาย” ผอ.8 กลาว
วา “เราไดวางเปาหมายรวมกันเรื่องอานออกเขียนได แกปญหาอานไมออก เขียนไมไดเรื่องการคิด
วิเคราะหเด็กเรายังออนเรื่องการคิดวิเคราะห”
การพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะชีวิตเชน ครู14 ระบุเปาหมายวา “เนนใหเขามีทักษะ
ชีวิ ต ที่ ดี” สว นครู1
ระบุ ว า “ให เ ขาไดฝก ทั ก ษะชี วิ ต ซึ่ งเป นตัว สําคั ญที่เ ขาจะเอาไปใชใ น
ชีวิตประจําวันในอนาคตของเขาเมื่อโตขึ้น”ผอ.5 กลาววา “เด็กตองมีทักษะชีวิต สามารถประกอบ
อาชีพได เพราะที่โรงเรียนเปนเด็กขยายโอกาส”
การพัฒนาใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรม เชน ครู6 กลาววา “ความรู คุณธรรม
จริยธรรม ใหเขานําไปใชในชีวิตจริงได อยางเชนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เนนตัวเด็กใหเขานําไปใชตอยอดตอๆ ไป”ครู14 ระบุวา “ความรูคูคุณธรรม ไมใชใหเขาเกงอยาง
เดียวหรืออยากใหเขามีผลสัมฤทธิ์ที่ดี จนลืมสิ่งที่ ควรปลูกฝงคืออะไร” ผอ.5 ระบุวา “เด็กตองมี
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คุณธรรมจริยธรรม...ไมตองเกงแตมีคุณธรรม” ผอ.9 ระบุวา “เนนเด็กใหมีคุณธรรม เรียกวา ใหมี
คุณธรรมใหมาก”
การพัฒนาใหนักเรียนอยากเรียน ใหตั้งใจเรียน และเรียนรูดวยความเต็มใจเชน
ครู15 ระบุวา “ทําอยางไรใหเด็กตั้งใจเรียน ตรงนี้ปญหาใหญ ถาเด็กมาขยายโอกาส ยังไมตองพูดถึง
เรื่องเนื้อหา ใหตั้งใจเรียนกอน เด็กระดับมัธยมขอใหมาโรงเรียน ตั้งใจเรียนก็พอ เราคุยกันอยางนั้น
เลย ถาดึงเด็กอยูหองเรียนได เดี๋ยวสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นเอง”ครู2 ระบุวา “ทําอยางไรเด็กถึงจะเรียนดวย
ความเต็มใจ ไมใชขมเขาโคขืนใหกินหญา เด็กไมเต็มใจ แตถานักเรียนเขาชอบ เมื่อเขาเริ่มชอบ
เรียน พัฒนาการจะมาแนนอน” ครู14 ระบุวา “ใหเขาอยากทําดวยตัวเขาเอง ครูเปนผูชวยสงเสริมทํา
กิจกรรม โดยไมบังคับจิตใจ วาตองอานได 100% จะตองไดคะแนน O-NET เทานี้นะ แตใหเขาทํา
เปนกิจวัตร ทําเปนลักษณะนิสัย”
การพั ฒ นาให นั ก เรี ย นจบการศึ ก ษาอย า งมี คุ ณ ภาพ เป น คนดี และประสบ
ความสําเร็จเชน ครู16 ระบุวา “ครูทุกคน ดวยจรรยาครู ดวยสิ่งที่เรียนรูมา มีเปาหมายเหมือนกัน
เลยคือ ใหเด็กมีความรูมากที่สุด มีประสบการณมากที่สุด และประสบความสําเร็จในทุกๆ ดาน ไมวา
จะเปนดานไหน ครูก็จะพยายามกันทุกคน แตวาวิธีการไปถึงเปาหมายอาจไมเทากัน ถาถามถึง
เปาหมายเหมือนกันไหม เหมือนกันทุกคนที่โรงเรียน คิดวาที่อื่นก็คงเหมือนกัน ”ครู10 ระบุวา “เด็ก
จบไปแลวมีคุณภาพ เปนคนดีของสังคมดวย”
สําหรับโรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จะมีเปาหมายของการพัฒนา
นักเรียนใหมีทักษะอาชีพ โดยไมมุงเนนที่ผลการทดสอบทางวิชาการเชน ครู12 ระบุวา “สวนมัธยม
ผลสัมฤทธิ์จะไมเนนมาก จะมีเด็กสวนหนึ่งไปไมได ตองใหทางเลือกเขา เด็กมาดานไหน ตองจัดให
เขา ตรงกับสภาพตัวเด็ก เสริมทักษะดานอาชีพ ถาไมเรียนตอก็ไปประกอบอาชีพได ” ครู13ระบุวา
“พอมัธยมจะเนนเรื่องวิชาชีพ เปนเรื่องชีวิตของเขาไป” ผอ.11 ระบุวา “ทักษะวิชาชีพ โรงเรียนเรา
เปนแกนนําดานอาชีพดวย” และ ผอ.13 ระบุวา “เนนมีงานทํา สอนทักษะอาชีพ เกษตร หลังจากจบ
ที่นี่แลวจะมีงานติดตัวไปอยางนอยหนึ่งอยาง” สวนโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการหรือเด็กดอยโอกาสเขา
เรียนถือวามีเปาหมายในการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนเหลานี้ดวย ดังที่ ผอ.10 ระบุ
วา “เปาหมายที่เราทําคูขนานไปคือ สรางโอกาสทางการศึกษา เพราะโรงเรียนมีเด็กพิการเรียนรวม
คอนขางมาก ทําอยางไรก็ไดใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข”
จากข อ มู ล ข า งต น สรุ ป ได ว า ครู ผูนํ า การเรีย นการสอนมี ค วามเข า ใจเกี่ย วกั บ
เปาหมายในการจัดการเรียนรูวา มุงจัดการเรียนรูตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนคุณภาพที่ตัวนักเรียนใหนักเรียนสามารถอานออก
เขียนได คิดเลขเปน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และมีความรูคูคุณธรรม ครูผูนําการเรียน
การสอนสวนใหญจะเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยพยายามจัดการเรียนรูให
นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ หรือ O-NET สูงขึ้น แตมีครูผูนําการเรียนการสอนอีกสวนหนึ่งที่
ใหความสําคัญกับทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู และทักษะการประกอบอาชีพ รวมทั้งความตั้งใจและ
ความใสใจในการเรียนรูของนักเรียนมากกวาผลการทดสอบระดับชาติ ดังภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 เปาหมายการจัดการเรียนรู
1.1.2 ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนของครูประกอบดวย ปจจัย
ภายใน และปจจัยภายนอก ดังนี้
1.1.2.1 ป จ จั ย ภายในประกอบด ว ย จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ทั ก ษะและ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และความรูความเขาใจในสาระหรืองานที่รับผิดชอบ แตละ
ประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
1.1.2.1.1 จิตวิญญาณความเปนครูเปนการปฏิบัติของครูที่สะทอนถึงการมี
ความรัก มีใจ มีความปรารถนา และมีความพยายามที่จะทําใหลูกศิษยมีผลการเรียนรู และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นกวาที่เปนอยู ดังคํากลาวของครู3 “ครูนี่แหละสําคัญที่สุด สําคัญยิ่ง ไมวาเราจะเจอเด็ก
เชนใด ถาครูเปนครูที่พรอมเปลี่ยนแปลง พรอมลุย พรอมอะไรทุกอยาง ครูมีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทํา
ใหเด็กเกิดการเรียนรู นําไปสูเปาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ” ผอ.1 “ปจจัยสําคัญคือตัวครูเอง ตองมี
จิตวิญญาณความเปนครู มีจรรยาบรรณ”
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1.1.2.1.2 ทั ก ษะและความสามารถของครู ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
ประกอบดวย เทคนิคการสอนของครูที่จะชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนและเขาใจใน
สาระการเรียนรู ดังคํากลาวของครู14 ซึ่งเปนครูโรงเรียนขนาดเล็กและใชสถานีโทรทัศนการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เปนสื่อ “เทคนิคการสอนของครูที่เหมาะสมกับบริบทนักเรียนที่เรามี
โรงเรี ย นเราสอนทางไกลผ า นดาวเที ย ม ครู ป ลายทางจะทํ า อย า งไรให นั ก เรี ย นสนใจ สร า ง
ประสิทธิภาพในการสอนครั้งนั้น คือวา เวลาที่เด็กเรียนทางไกล ถาเด็กไมสนใจชั่วโมงนั้นไมไดอะไร
เลย ... หนาที่สําคัญของครูตองมีเทคนิควิธีการสอน หรือการสรางแรงกระตุน สรางแรงจูงใจอยางไร
ใหเขาเรียน ครูปลายทางตองไมอยูเฉย”ครู6 กลาววา “คุณครูก็ตองมีเทคนิควิธีมอบความรักใหเด็ก
หลายๆ คนที่มีปญหา ซึ่งเด็กเล็กอยางนี้ตองการความรัก ครูก็ตองมีเทคนิควิธี มอบความรัก ความ
สนุกสนาน อยากมาโรงเรียน บางคนมาโรงเรียนแลวนอนกับพื้น หมดอาลัยตายอยาก คุณครูก็ตอง
ชวยเหลือเขา ใหเขามีความสุขขึ้นมา ตองมีเทคนิค” ครู12 กลาววา “วิธีการสอนของครูสามารถดึง
เด็กใหมาสนใจในการเรียนไดไหม ตรงนี้สําคัญ เด็กที่ไมสนใจเรียน ถาครูมีเทคนิคที่จะกระตุนความ
สนใจของผูเรียน สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นมา”
1.1.2.1.3 ความรูความเขาใจของครูในสาระหรืองานที่รับผิดชอบดังคํากลาว
ของครู1 “ตัวเราเอง ตัวครู อยางแรกเรื่องของความรูและเทคนิค บางครั้งเปนไปตามระยะเวลา
แรกๆ บรรจุใหมๆ ความรูยังแนน พอสิบปขึ้นไป ถาสอนอยูเพียงชั้นเดียว เชน ถาเรามีความรูมัธยม
แตตองสอน ป.1 ความรูก็อยูตรงนั้นแหละคะ”
จากขอมูลขางตน สะทอนใหเห็นวา ปจจัยภายในตัวครูเอง มีสวนสําคัญยิ่งตอ
การเปนครูสอนดี ไมวาจะเปนความรู (ความรูความเข าใจของครูในสาระหรืองานที่รับ ผิดชอบ)
ทักษะ (ทักษะและความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน) และคุณลักษณะของครู (จิต
วิญญาณความเปนครู) สิ่งเหลานี้จะประกอบสรางใหครูมีความมั่นใจ มั่นคง สามารถครองงานของครู
ไดอยางมีประสิทธิผลดังภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 ปจจัยภายในของการจัดการเรียนรูของครู
1.1.2.2 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย การนิเทศติดตามของผูบริหารสถานศึกษา
การไดรับปจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาวิชาชีพครู และแรงจูงใจในการเรียนรู
ของผูเรียน แตละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
1.1.2.2.1 การไดรับการนิเทศติดตามจากผูบริหารสถานศึกษา เปนภารกิจ
สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการใหความสนใจ ใหความสําคัญ และเอาใจใสในงานวิชาการ เพื่อ
พัฒนาการจัดการจัดการเรียนรูเพื่อคุณภาพผูเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองนิเทศ ติดตาม
ใหการชี้แนะ และเปนพี่เลี้ยงครูผูสอนอยางเปนประจํา สม่ําเสมอ และดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังคํา
กลาวของครู16 “ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญ ถาผูบริหารมีการนิเทศติดตามอยางสม่ําเสมอ ไมวาครูจะ
อายุนอย อายุมาก ครูจะใหความสําคัญ ถาผูบริหารนิเทศติดตามก็จะสงผลสําเร็จตามเปาหมายได
เร็ว” ครู14 กลาววา “ตรงนี้พอขาดการนิเทศติดตาม เหมือนวาก็จะปลอยลอยชายกันไปเรื่อยๆ พอ
ปลอยไปเรื่อยๆ ก็ไมเกิดการพัฒนา” ผอ.8 กลาววา “แลวก็ผูบริหารสําคัญยิ่งตองนิเทศติดตาม คือ
นิเทศตรงนี้ตองนิเทศที่ตัวครูและตัวเด็กดวย ถาเราถามแตครูจะไดขอมูลไมชัด ถาเราลงไปดูเด็ก
ดวยไปสัมผัสเด็กดวยจะรูวาครูเปนอยางไร” ผอ.1 กลาววา “ปจจัยสําคัญตองมองยอนมาหาผูบริหาร
ตองคอยกํากับ ติดตาม นิเทศ ชี้แนะ แนะนํา ก็สงผลถึงครู”
1.1.2.2.2 การไดรับปจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย
1) การไดรับสื่อวัสดุอุปกรณตามความตองการจําเปน ดังคํากลาวของ ผอ.8 “อีกสวนหนึ่งคือสื่อ จะ
ถามครูวาเขาตองการอะไรบาง ที่ตองใชในการจัดการเรียนการสอนของเขา เราก็สนับสนุน อยางครู
ใหมๆ ก็จะขอทีวี ขอสื่อ เราก็จัดให สวนครูเกาที่เขาไมตองการเราก็ไมจัดให เขาก็จะใชวิธีการ ทํา
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เอง เขียนสื่อเอง เขาถนัดอยางนั้นเราก็จัดใหเขา” ผอ.2 กลาววา “วัสดุอุปกรณที่จะใชในการจัดการ
เรียนการสอน ตั้งแตอาคารเรียน หนังสือสื่ออุปกรณ ทั้ง IT และไม IT” ผอ.5 กลาววา “ครูขาดสื่อ
อุปกรณ ขาดการใชสื่อ” 2) การไดรับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ดังคํากลาวของ ผอ.2 “เรื่อง
ของงบประมาณครับ งบประมาณจะใหตามจํานวนนักเรียน นักเรียนนอยก็ไดนอย ฉะนั้น โรงเรียน
ขนาดเล็กจึงไดงบประมาณนอย” ผอ.5 กลาววา “อีกเรื่องหนึ่งคือการจัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ก็คือ
งบประมาณนั่นเอง” 3) การมีครูเพียงพอและจัดอัตรากําลังอยางเหมาะสม ดังคํากลาวของครู7 “เรื่อง
ของการวางตัวบุคลากร เพราะเราจัดการเรียนการสอน ถาเราสอนไมตรงเอก ยากมาก อยางหนูจบ
เอกคณิต สอนมัธ ยม ครู น าฏศิ ล ป ไ ม มี จะทํา อยา งไร หนูก็คิด วา จะสอนใหต รงตามตัว ชี้วั ด แต
คุณภาพไมได” ผอ.9 กลาววา “ผมยังหวั่นในอยู เพราะครูผมเกษียณไปสาม ขาดไปสามตําแหนง ครู
วิทยคณิตก็มีหนึ่งคนอีก ผมไมกลาการันตีตนเอง ผมแกปญหาใหครูอยูกับเด็ก ครูอยูกับหอง ครู
สอนเต็มที่เต็มเวลา มีงานอื่น จางธุรการมาเฉพาะ ไดผล แตพอมาขาดอยางนี้ ครูจะสอนดีก็ยังไม
มั่นใจ” ผอ.2 กลาววา “ปจจัยสําคัญคือ ครู โรงเรียนของเราครูไมครบชั้น จึงตองดูมากกวาหนึ่งชั้น”
4) การจัดการงานธุรการและปรับภาระงานครูอยางเหมาะสม ดังคํากลาวของครู1 “ภาระงานของครู
นับ วั น ก็ จ ะมี ม ากขึ้ น อยา งตั ว ของดิ ฉั น ทํ า หน าที่ เ ป น หั ว หนา กลุ ม บริ ห ารทั่ ว ไป หั ว หน า กิ จ การ
นักเรียน หัวหนาธุรการ สารสนเทศทุกอยาง ภาระงานที่มากเกินไป ทําใหเราทํางานใกลชิดเด็กได
นอยลง ที่สงผลตอการเรียนรู” ผอ.5 กลาววา “นี่คือปญหาที่โรงเรียน อีกอยางหนึ่ง ตองลดภาระงาน
ขางนอก งานนอกเขามามากมาย กิจกรรมเยอะ ก็ทําใหการเรียนการสอนไมไดเทาที่ควร เพราะครู
จะตองมาชวยทําเอกสาร เพราะเราไมมีครูธุรการประจํา ตองเวียนกันไป ถาไดครูธุรการมาประจํา ก็
จะผอนเบา ในเรื่องนี้ได” ผอ.6 กลาววา “เรามีกิจกรรมเยอะยิ่งมีกิจกรรมธุรการ เอกสารตองสง
การเงินพัสดุ ตองทําใหทัน ครูจะเอาเวลาที่ไหนมาทํา ตองทํานอกเวลา”
1.1.2.2.3 การพัฒนาวิชาชีพครูใหมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการศึกษาดู
งาน การอบรมพัฒนา เพื่อใหครูมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดังคํากลาวของ ผอ.1 “ตองมีศึกษาดูงาน
ใหเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู รูเขารูเราชนะรอยครั้ง ใหเขา change ตัวเอง” ผอ.5 กลาววา “ครูตองมีการ
พัฒนา แมคุณครูจะจบเอกมาก็จริง บางครั้งก็ตองพาไปศึกษาดูงาน เพื่อใหมีการพัฒนา หรือมีการ
อบรม เพราะครูอาจลืมวิธีการก็ได อยางเมื่อมีการ coaching กัน ก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อยางมาก ทําใหครูมีความกระตือรือรน” ผอ.7 กลาววา “ที่โรงเรียน หนึ่งภาคเรียนจะไปดูงานกัน ไป
ดูงานเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก็เปนสิ่งจําเปนที่จะใหเขาพัฒนาการเรียนการสอนดีขึ้น”
1.1.2.2.4 แรงจูงในในการเรียนรูของผูเรียนเปนความพรอมในการเรียนรู
ความเอาใจใสในการเรียนรูความสนใจใฝรูของนักเรียน ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ 1) ความตั้งใจของ
ผูเรียนดังคํากลาวของครู1 “ความตั้งใจของนักเรียนนับวันจะยิ่งนอยลง เพราะวาความสนใจของ
นักเรียนไปอยูกับไอซีที ที่ไมไดเปนสาระความรู ไปอยูในเรื่องของเกม เรื่องของ Facebook Line”
ครู11 กลาววา “จะเหมือนกันหลายๆ โรงเรียน เด็กทุกวันนี้คอนขางจะขาดเรื่องของการใฝรูใฝเรียน
และความรับผิดชอบมากๆ ที่โรงเรียนก็พยายามกวดขัน ใชรูปแบบหลายๆ วิธี ทั้งการชมเชย การ
ตักเตือน พอระยะเวลาหนึ่งผานไปก็จะกลับมาเปนเหมือนเดิม” ครู12 “ปจจัยตัวครูตัวเด็ก เด็กมี
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ความพรอมไหม” ครู2กลาววา “ที่โรงเรียนมีเด็กพิเศษเยอะคะ บางคนตองกินยาตลอด ถาวันไหนลืม
กินมา วันนั้นไมไดเรียนแนนอน ครูจะตองเตรียมแผนการรับมือเด็กพิเศษดวย” และ 2) การเอาใจใส
ผูปกครองและชุมชน ในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ความเอาใจใสของผูปกครองและ
ชุมชนในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน ดังคํากลาวของครู2 “ความสัมพันธของเด็กกับ
ผูปกครองสําคัญ สําคัญที่สุดเลย เพราะเด็กไมไดอยูกับครูตลอดเวลา เด็กอยูกับครู 5-6 ชั่วโมงตอวัน
จึงเปนหนาที่ของผูปกครองดูแลดวย อยากใหใกลชิดกัน ใหความอบอุนบาง จะไดมีกําลังใจในการ
เรียน ผูปกครองบางคนมาทุบดี มาดาเด็กตอหนาครูก็มี ใชวาจาทํารายจิตใจเด็กมาก และตอหนา
เพื่อน” ครู6กลาววา “ที่โรงเรียนก็จะมีนักเรียนที่ผูปกครองคอนขางมีปญหา ทําใหตัวเด็กไมพรอม
อยาง ป.5 ผูปกครองก็หยารางกัน ไมมีคนดูแลเด็กนักเรียน มาโรงเรียนก็ไมซักเสื้อผา มาแบบยับยูยี่
บางทีเขาก็ไมอยากมา เหมือนหายใจทิ้งไปวันๆ ก็มีหลายคนนะ อยางนี้” ครู16 กลาววา “เราไมไปที่
ตัวเด็ก แตที่ผูปกครอง ไมโทษที่ตัวเด็ก อยูที่การเลี้ยงดูของผูปกครอง เลี้ยงดูมาไมรับผิดชอบ เขาก็
ไมรับผิดชอบ ปจจัยนาจะที่ผูปกครองมากกวาเด็ก เด็กเขามาโรงเรียน ครูกับผูปกครอง ถาชวยกัน
เด็กก็จะดี” ครู12 กลาววา “บางทีผูปกครองไมกวดขันการมาเรียน เชามามาไมทันชั่วโมงแรกเลย
บนแล ว บนอี ก โทรแลว โทรอี ก ก็ ไ มเ ปลี่ ยน เพื่อ นครู ก็ไ มรูจะทําอย า งไรค ะ ผู ป กครองต อ งช ว ย
โรงเรียน ชวยกระตุนเพื่อใหบุตรหลานใหสงผลแบบที่เขาอยากไดจริงๆ” และครู1 กลาววา “ชุมชน ก็
มีสวนนะคะ อยาง อบต. ถามีกิจกรรมดีๆ มาเสริมความรูใหกับเด็กๆ ก็สามารถเอาไปชวยพัฒนา
ทักษะชีวิตใหเขาได”
กลาวโดยสรุป ปจจัยภายนอกที่มีสวนสนับสนุนสงเสริมครูใหจัดการเรียนรูไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ห ลายป จ จั ย ทั้ ง ป จ จั ย ด า นการบริ ห ารจั ด การ (การจั ด ป จ จั ย เกื้ อ หนุ น และลด
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามของผูบริหาร) การพัฒนาวิชาชีพครู การ
เรียนรูของนักเรียน และการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนความคิดเห็นของครูสวนใหญจะ
สะทอนถึงอุปสรรคของภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน ความเอาใจใสในการนิเทศติดตามของ
ผูบริหาร และความเอาใจใสในการเรียนรูของผูปกครอง สวนผูบริหารสถานศึกษาจะใหความสําคัญ
ของปญหาการขาดบุคลากร (ครูครบชั้นและเจาหนาที่ธุรการ) งบประมาณ สื่ออุปกรณ และการ
นิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู ดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 ปจจัยภายนอกของการจัดการเรียนรูของครู
1.1.3 บทบาทปจจุบันของครูผูนําการเรียนการสอนจากการสนทนากลุมครูผูนําการ
เรียนการสอน และผูบริหารสถานศึกษา พบวา ครูผูนําในโรงเรียนมาจากการมอบหมายงานหรือแบง
งานของผูบริหารสถานศึกษาใหครูแตละคนรับผิดชอบ โดยพิจารณาความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของครูเปนหลัก ดังคํากลาวของครู3 “เมื่อ ผอ.มอบหมายงานดานใด เปนผูนําดานใด
ทุกคนก็ยอมรับ” ผอ.7 กลาววา “ทุกคนจะมีบทบาทแตกตางกันไป สมมติวาเปนครูแมบาน ดูแลแขก
ไปใครมา ก็ จ ะท า นหนึ่ ง บทบาทหน า ที่ จ ะแบ ง กั น อย า งชั ด เจน ถ า เป น วิ ช าการต อ งคนนี้ น ะ
ภาษาอังกฤษคนนี้นะ ภาษาไทยคนนี้นะ คณิตศาสตรตองคนนี้ ฉะนั้น ถาคนใดคนหนึ่งทําบทบาท
ผูนํา ทุกคนจะยอมรับกันและกัน และจะทําตาม” ผอ.13 กลาววา “บทบาทของครูที่เปนผูนํา ก็ตรง
ตัว ใหนํา สวนจะนําอะไรนั้น เราพิจารณาดูตามความเหมาะสม ตามคุณลักษณะ ตามความถนัดของ
เขา” ผอ.3 กลาววา “คลายๆ กับทุกโรงเรียนเราจะแบงหนาที่ตามโครงสราง วาใคร อยูฝายวิชาการ
ฝายการเงินงบประมาณ ฝายบุคลากร ฝายบริหารทั่วไป” อยางไรก็ตาม ในแตละโรงเรียนจะไมมีครู
ผูนําที่แสดงออกซึ่งความเปนผูนําเชิงวิชาการที่โดดเดน จะนําในเรื่องที่ตนถนัด และสวนใหญก็ไมใช
เรื่ อ งในเชิ ง วิ ช าการ ดั ง คํ า กล า วของ ผอ.5 “ครู เ ด น ไปคนละอย า ง บางคนชอบทํ า อาหาร ชอบ
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ประดิษ ฐ อะไรอย า งนี้ แล ว เขาจะมี ก ารสอนใหคุ ณครู ถา ยทอดให เ พื่อ นครู อื่น จะไดเ อาไปสอน
ลูกหลานไดนะ มาทําอยางนี้ๆ อยาง ผอ.ก็ไปเรียนรูดวยเหมือนกัน”และคํากลาวของผอ.4ที่กลาววา
ณ ปจจุบัน บทบาทของคุณครูที่โรงเรียน จะไมมีทานใดทานหนึ่งเปนผูนําที่โดดเดนขึ้นมา ขึ้นอยู
กับวาเรื่องนั้นเปนเรื่องอะไร เรื่องนี้จะเปนทานนี้ เรื่องนั้นจะเปนทานนั้น เพราะโรงเรียนของเรามีปจจัย
เขามาเกี่ยวของหลายเรื่องนะครับ บทบาทก็คือ จะเปนผูที่แสดงตนออกมาในเรื่องนั้น มีความรูความ
ถนัดจะแสดงตนออกมา เพื่อที่จะชักจูงเพื่อนครูใหเขามารับรูในขอมูลที่ตนเองมีอยู ดวยความมั่นใจวา
ตนเองไดรับขอมูล และก็ไดศึกษามาในระดับที่สามารถแนะนําคําอื่นไดในเรื่องนั้นๆ เพราะวา 50 ปขึ้น
ทุกทาน มีอยู 4 ทาน สองทานจะมีบทบาทเหนือกวาอีกสองทานนิดหนอย แตสองทานจะมีบทบาทผูนํา
ในบางเรื่อง ซึ่งอาจจะไมใชเรื่องทางดานวิชาการ ชวนไปทําบุญอะไรอยางนี้

ครูผูนําที่เขารวมสนทนากลุมสวนใหญเปนครู12ใหมเพิ่งบรรจุและไดรับมอบหมายให
มาเปนรับผิดชอบงานปฏิรูปการเรียนรูของโรงเรียนในปที่ผานมา ดังคํากลาวของครู11 “บทบาทของ
ตนเอง สงสัยตั้งแต ผอ.เลือกมาแลวนะคะ เพราะเพิ่งบรรจุ เพิ่งเปนครูผูชวย จะครบสองปแลว ก็ถาม
วาทําไม ผอ.ใหรับผิดชอบงานนี้ ผอ.บอกวาเดี๋ยวก็ทําได” ครู10 กลาววา “หนูบรรจุไดเพียง 6 เดือน
ที่โรงเรียนนั้น ความจริงพี่เขาทําหนาที่อยูกอนแลวคะ เนื่องจากงานพัสดุมันมีงานเยอะมาก เขาจึง
ใหหนูมาทําหนาที่นี้แทน หนูก็ไมไดเปนผูนําอะไรเลยนะคะในโรงเรียน”ครู7 กลาววา “หนูเปนครู
ผูชวย ก็ขึ้นมาเปนครูผูนํา”
อยางไรก็ตาม ครูสวนใหญเห็นวา บทบาทของการเปนผูนําเปนบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาครูทําหนาที่เปนผูชวย และการจะเปนครูผูนําการเรียนการสอนเต็มตัว จะตองอาศัยเวลา
และประสบการณการทํางานพอสมควร ดังคํากลาวของครู8 “ผูนําสวนใหญเปน ผอ. จะมีการโคชกัน
ตอนที่มีการประชุมครู ก็มาถามถึงปญหาการจัดการเรียนการสอนของแตละคน วามีปญหาอะไรบาง
จะมีวิธีการปรับปรุงแกไขอยางไร และผลเปนอยางไร” ครู11 กลาววา “ผอ.จะเปนผูนําซะสวนมาก
ผอ.จะเปนคนดําเนินการทุกอยาง” ครู6 กลาววา “ที่โรงเรียนผูนําจะเปนผูบริหาร ผูบริหารจะมี
บทบาทในการโคชชิ่งกับคณะครู เราก็จะเปนผูชวย”ครู13 กลาววา “ผูบริหารเปนผูนํา นําไปทั้งทีม
คะ แลวเราไปดวยกันได สวนเรื่องคุณครูกับคุณครู ตนเองคิดวาประสบการณตองอีกนิดหนึ่งจึงจะ
คุยกับคุณครูรูเรื่อง เราตองอาศัยประสบการณชีวิตอีกนิดหนึ่งคะ”
สําหรับการปฏิบัติของครูผูนําการเรียนการสอนเมื่อไดรับการมอบหมายจากผูบริหาร
สถานศึ ก ษาแล ว จะปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เป า หมายและแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังคํากลาวของครู15 “รวมกับผูบริหาร ใหตรงกัน ใหผูบริหารกับเราตรงกัน จึงไปได ...
ผมพยายามคุยกับผูบริหารบอยๆ ใหตรงกัน พอเราทําเปาหมายกับผูบริหารใหตรงกัน เราก็คอยๆ
คุยกับครู” ครู7 กลาววา “ก็ตั้งเปาหมายรวมกับ ผอ.” ครู16 กลาววา “คอยรวมกับ ผอ.ปรึกษากันวา
วันนี้จะบอกอะไรครูเขาดี และแนะนําเพื่อนบางเล็กนอย ที่ทําอยูปจจุบัน ไมไดเยอะอะไร ก็รวม
ปรึกษากับ ผอ. แนะนําเพื่อนครูบางเล็กนอย”
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จากนั้นคิดริเริ่มวางแผนงานที่รับผิดชอบ ใหมีความชัดเจน ดังคํากลาวของครู9 “เมื่อ
ไดรับเรื่อง หรือแนวทางใหดําเนินการ กิจกรรมอะไร ผูนําก็ตองไปคิดวางแผน เมื่อวางแผนแลว ก็
นําเสนอ ผอ. วา เราจะทําขั้นตอนตามนี้ แบบนี้นะคะ จากนั้น จึงจะลงสูที่คุณครูแตละทาน กอนที่จะ
นํ า สูค รูทั้ ง หมด ผูบ ริห ารก็ จะเป ด ประเด็ น จุ ด ประกายให กอ นวา เราจะมี กิจ กรรมหรือ แนวทาง
ดําเนินการตามนี้ แลว ผอ.ก็จะใหเราดําเนินการตอ” ครู1 กลาววา “จะเอาเนื้องานและสิ่งตางๆ คุย
กับผูบริหารกอนเปนอันดับแรก ดีไหม ผอ. แตคุยกันเหมือนพี่นอง เวลาพอไดไอเดียอะไรใหมๆ
แปลกๆ ก็จะคุยกัน อยางมีโปรเจกตนี้มานาสนใจไหม เราจะเปนคนคอยชี้แนะเขากอน และถาเขา
สนใจ ก็จะวางแผนแลว แบงหนาที่กัน”
กระตุ น ให เ พื่ อ ครู รว มดํา เนิ น การ โดยอธิบ ายเชื่อ มโยงให เ ห็ น ความสํ า คัญ มี ค วาม
สอดคลองกับงานปกติทํางานดวยความเสมอภาคเทาเทียม และใหเกียรติกันดังคํากลาวของครู12
“เพื่อนครูที่เราจะไปแนะนํา เกิดปญหาความไมเขาใจ เราตองพยายามบอกวา มันไมใชเรื่องใหม มัน
เปนอะไรที่พี่ทําอยูแลว แคหยิบตรงนั้นมาใหมันเดน พี่ทําอยูนั้นมันใชอยูแลว ดึงมาใหเดน เอามา
โชว พูดใหเขาฟง ทําใหเขารูสึกวา ไมใชภาระของเขา” ครู14 กลาววา “ใหโอกาสครูทุกคน เทาเทียม
กัน เรานําไปดวยกัน พาไปดวยกันใหดีขึ้น แตไมไดคาดหวังวา จะตองเกงดานโนนดานนี้เปนพิเศษ
แตใหโรงเรียนเราอยูรอดได ใหบทบาทบุคคลเทาเทียมกัน ดวยความเสมอภาค” ครู3 กลาววา “เรา
ยอมรับซึ่งกันและกัน บทบาทของตัวผูนําเอง ก็มีบทบาททําใหเพื่อนครูและกระตุนใหเพื่อนครูทํา ไม
วาจะมอบหมายงานอะไร ใหใครคนนั้นก็จะทําใหดู กระตุนใหครูทํา และทํารวมกันทั้งโรงเรียนคะ”
ประเด็นสําคัญที่สุดที่ครูระบุถึงบทบาทของครูผูนําการเรียนการสอนก็คือ การลงมือทํา
กอน ทําใหเพื่อนครูเห็นเปนแบบอยาง ถือเปนการนําตนเอง โดยริเริ่มและทําใหประจักษกอนนํา
ผูอื่น รวมทั้งมีความชัดเจนในงานที่ทํา ดังคํากลาวของครู7 “ตองทําใหเขาเห็น ทําใหเขาดู เด็กเรียน
กับเรา ครูคนอื่นก็สังเกตวาเด็กเงียบเวลาเรียนกับเรา พอเขาเห็นปุบเขาก็เอากลับไปทํา เราไมตอง
อธิบายอะไรมาก ทําใหเขาเห็น ทําใหเขาดูก็เพียงพอแลว” ครู14 กลาววา “ผูนําไมใชการสั่งการ แต
วาถาอยากใหเขาทํา จะตองลงมือกอน ดวยนิสัยคน อยากรูอยากเห็น เขาจะอยากรูจากเราเอง ก็มี
เรื่องที่เราไมถนัดดวย ก็แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน” ครู2 กลาววา “ผอ.สั่งอะไรมาปุบก็จะทํา
ทันที เพื่อนๆ ก็ถามวา ทําแลวเหรอ ก็จะทําบาง ขอมูลก็เปนปจจุบัน ก็เปนการเอาวิกฤตเปนโอกาส
เพียงไมกี่วันก็ไดผลงานขึ้นมา ... เวลาเขามาปรึกษาไมใชบอกเขาวา ก็แลวแต ใหไปถามคนโนนคน
นี้ หนู จะแน ว แน ไปเลยวา ตองทํ าหนึ่ง สอง สาม สี่ ก็ได ตองทํ าหนึ่ง อยางนี้ นะ เขายอมรับ ใน
บทบาท” ครู15 กลาววา “ผูนําจริงๆ ไมตองไปนําครูเทาไร นําตัวเองใหได ... ตัวเองทําไมดี ผูบริหาร
ก็ไมเอากับเราดวย”
สรุปไดวา บทบาทครูผูนําการเรียนการสอนในปจจุบัน ที่ไดจากครูผูนําการเรียนการ
สอนและผูบริหารสถานศึกษาในดานความรับผิดชอบ ประกอบดวย งานตามโครงสรางโรงเรียน งาน
ตามที่ผูบริหารมอบหมาย และงานตามความสนใจและความถนัด สวนวิธีการนําที่ใช ไดแก การ
ปรึกษาหารือกับผูบริหารสถานศึกษา แลวนําไปสื่อสารใหเพื่อนครูไดรับทราบ และริเริ่มลงมือทํากอน
เพื่อเปนแบบอยางใหกับเพื่อนครู ดังภาพประกอบ 7
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ภาพประกอบ 7บทบาทครูผูนําการเรียนการสอนในปจจุบัน
1.2 สภาพที่ควรจะเปนของบทบาทครูผูนําการเรียนการสอน
บทบาทของครูผูนําการเรียนการสอนที่ควรจะเปน แบงการนําเสนอเปน 3 ดาน ไดแก
ดานเปาหมายการเรียนรูที่คาดหวัง ดานปจจัยที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของครูผูนําการเรียนการ
สอน และดานบทบาทที่ควรจะเปนของครูผูนําการเรียนการสอน รายละเอียดแตละดาน มีดังนี้
1.2.1 เปาหมายการจัดการเรียนรูที่คาดหวังครูผูนําเห็นวาเปาหมายการจัดการเรียนรู
ที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน ประกอบดวย เปาหมายดานผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดหลักสูตร จบแลว
เปนคนดีของสังคม มีทักษะชีวิตคิดแกปญหาเปน และตองการใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู
รายละเอียดดังนี้
นั ก เรี ย นมี ค วามรู ต ามตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551และหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ดังคํากลาวของครู
3 “ใหนักเรียนบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัดแตละชั้น” ครู1 กลาววา “นักเรียนไดพัฒนาและเกิดการ
เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา” ครู11 กลาววา “ผูเรียนพัฒนาไดตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร”
ครู9 กลาววา “ผูเรียนมีผลการเรียนรูตามหลักสูตร” ครู7 กลาววา “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น”
นักเรียนจบการศึกษาอยางมีคุณภาพเปนเด็กดีของสังคมดังคํากลาวของครู10
“เด็กนักเรียนจบไปอยางมีคุณภาพ เปนเด็กดีของสังคม” ครู9 กลาววา “ใหนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม”
นักเรียนมีทักษะชีวิตคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนดังคํากลาวของครู14 “มีการ
พัฒนานักเรียนใหสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข”ครู6 กลาววา “ฝกทักษะผูเรียนให
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุข” ครู9 กลาววา “ควรเนนทักษะ
ชีวิต”
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นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและมีสวนรวมในการเรียนรูดังคํากลาวของครู2
“นักเรียนสนใจอยากเรียนรูในอันดับแรก เพราะถานักเรียนสนใจก็ไมยากที่จะพัฒนา” ครู12 กลาววา
“เปาหมายที่ควรเนนที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูรอบดาน และมีสวนรวมในการเรียนให
มากที่สุด”
1.2.2 ปจจัยที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของครูปจจัยชวยใหการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพดีขึ้น ประกอบดวย การปรับลดภาระงานครู การมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนของครู
ครู มี เ ทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอน ครู มี ค วามมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการเปลี่ ย นแปลงตนเองให ดี ขึ้ น
ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามอยางจริงจัง ความคงที่และตอเนื่องของนโยบายการจัด
การศึกษาที่สงผลกระทบตอโรงเรียน และความเอาใจใสในการเรียนรูของนักเรียน รายละเอียดดังนี้
ภาระงานของครู ดังคํากลาวของครู1 “แบงเบาภาระงานครู โดยใหครูมีเวลาอยูกับ
นักเรียนใหมากที่สุด” ครู11 กลาววา “ครูไมควรรับภาระงานอื่นมากเกินไป ควรมีตําแหนงงานธุรการ
ที่รับผิดชอบ” ครู9 กลาววา “ลดภาระหนาที่ที่มีมากมายของครู” และครู15 กลาววา “ควรลดภาระ
งานใหนอยลง”
สิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนของครู อาทิ สื่อนวัตกรรมและICT แผนการ
สอนดังคํากลาวของครู3 “สื่อ นวัตกรรม ตัวชวยตางๆ ใหเกิดการเรียนรู” ครู6 กลาววา “แผนการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ มีสื่อการสอนที่หลายหลาย” ครู7 กลาววา “การอํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี”
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนของครูดังคํากลาวของครู12 “เทคนิคการสอนของ
ครูเปนปจจัยสําคัญที่จะกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู” ครู1 กลาววา “ควรหาเทคนิคในการเสริม
ความรูและทักษะใหแกครูโดยการอบรมที่มีการปฏิบัติจริง”
ความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนของครู ดังคํากลาวของครู16 “ตัวครูเองมีความตั้งใจ
ที่จะปรับเปลี่ยน” ครู10 กลาววา “ขึ้นอยูกับความกระตือรือรนของครู”
การนิ เ ทศติ ด ตามอย า งจริ ง จั ง จากผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ดั ง คํ า กล า วของครู 16
“ผูบริหารตองตรวจสอบติดตามจริงจัง”
ความคงที่และตอเนื่องของนโยบายดังคํากลาวของครู16 “นโยบายไมเปลี่ยนบอย”
ความใสใจของนักเรียนดังคํากลาวของครู13 “ความใสใจของนักเรียน”
1.2.3 บทบาทที่ควรจะเปนของครูผูนํา
มีความรูความคิดในการทํางานดังคํากลาวของครู9 “เราจะไปนําคุณครูทานอื่น เรา
ตองมีองคความรูในตัวเราเปนอันดับแรกนะคะ เพราะเมื่อเราจะไปนําใครแลว หรือไปแจง ไปบอก
คุณครู คุณครูที่เขารับทราบขอมูลเขาก็จะหวังวา เราจะมีความรูอยูในระดับดีที่จะสามารถ ใหขอมูล
เขาได หรือใหคําปรึกษาแนะนํากับเขาได” ครู3 กลาววา “อันดับแรกคนเปนผูนําตองมีองคความรู ใน
เรื่องที่จะไปนําเขา”ครู8 กลาววา “ผูนําก็ตองมีความรูความสามารถดวย มีความแมนยํา” ผอ.1กลาว
วา “ถาครูคนนั้นมีความรูในศาสตรวิชาของตนเอง อยางถองแท ก็จะเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน
ขึ้นอยูกับศาสตรที่นําเปนแบบอยาง การสอนเขาก็สอนในศาสตรของเขาที่มีความรูอยางลึกซึ่ง เปน
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กระบวนการ ก็เปนตัวอยาง” ผอ.4 กลาววา “ที่สําคัญก็คือ ความแมนยําในเรื่องนั้นๆ จะทําใหเกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ในการจะจูงใจใหเขามาอยูในความเปนผูนําของเรา”
คิดริเริ่ม ทําตนเปนแบบอยางรับฟงและพัฒนาตนเองตอเนื่องดังคํากลาวของครู14
“ควรเปนผูริเริ่มการพัฒนาการสอน” ครู7 กลาววา “ควรเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม เนนการใชสื่อที่นาสนใจใหกับนักเรียน” ผอ.1 กลาววา “ครูคนนั้นก็จะมีการพัฒนา
ตนเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนแบบอยาง พัฒนาตนเอง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คนควาใฝรู”
ผอ.13 กลาววา “ผูนําตองยอมรับการเปลี่ยนแปลง จะตองยอมรับ มีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา
ตัว จะเปนผูนําบางอยางไมรู ตองรับฟงผูตาม”ครู8 กลาววา “ผูนําที่ดีตองยอมรับฟงความคิดเห็น
ของคนอื่นดวยคะ ไมใชเอาแตเสียงของตนเอง” ครู2 “ผูนําตองเปนตัวอยางที่ดีมากกวาคําสอน คือ
เราตองนําเด็ก และตองนําครูทานอื่นดวย นําตองทําใหเขาดูกอน ไมใชเราไปสั่งการแลวเราไมทํา ผู
ตามไดดูเราเปนแบบอยาง”
มีความสามารถในการชี้แนะและกระตุนการเรียนรูดังคํากลาวของครู3 “เปนผูที่มี
ความสามารถในการกระตุนใหเพื่อน ใหยอมรับ รวมมือ ไดลงมือทําไปกับเรา” ครู1 กลาววา “มี
หนาที่ชี้แนะและประสานกับเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนความรู เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนการ
สอนรวมกัน” ครู9 กลาววา “เปนครูที่มีการนําองคความรูตางๆ มาแลกเปลี่ยนกับครู เปนผูมีความ
นาเชื่อถือ” ครู14 กลาววา “ชวยชี้แนะกับเพื่อนครูที่โรงเรียน”
มีมนุษยสัมพั นธ ดีมีทั กษะการสื่อสารและการประสานงานดังคํากลาวของครู3
“ตองเปนบุคคลที่ทําตัวเองใหนาเชื่อถือ แลวก็เปนผูที่มีความสามารถในการประสานงานไดดี”ครู12
กลาววา “ทักษะการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญ สื่อสารทุกอยาง ตองพูดใหกําลังใจ พูดโนมนาว ใหทําอะไร
อยางที่เราตองการไปสูเปาหมาย ผูนําตองฝกฝนทักษะเหลานี้ดวย” ครู10 กลาววา “ตองมีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานทุกคนในโรงเรียน” มีคุณธรรมและมองโลกในแงดีดังคํากลาวของครู13
“อีกอยางหนึ่งคือ การมองโลกในแงดี พยายามพูดแตเรื่องดีๆ จะทําใหขอดีเดนขึ้น และขอเสียจะ
หายไปเอง”สอดคลองกับ ผอ.4 ที่กลาววา
อีกเรื่องหนึ่งคือ การสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหตนเองเรื่องคุณธรรม เปนสิ่งที่สรางยาก จะเกิดขึ้นกับ
เขามาก็อาจจะเกิดติดตัวเขามา จากการอบรมเลี้ยงดู แตตัวนี้จะเปนองคประกอบที่สําคัญในการยอมรับ
ตามวัฒนธรรมไทย เห็นคนที่มองโลกเชิงบวก ยิ้มแยมแจมใส ไมอคติกับใคร มีน้ําใจไมตรี ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง โลกจะเปลี่ยนไปทางไหน ฉันยอมรับไดหมด พวกนี้เปนสิ่งที่เปนองคประกอบ
สําคัญที่ทําใหครูผูนําทานนั้นประสบความสําเร็จ

ดึงสิ่งดีที่เคยมีมาสานตอครูผูนําเห็นวา โรงเรียนมีตนทุนหรือสิ่งดีที่ไดปฏิบัติอยูแต
เดิม จึงควรนําสิ่งตางๆ ที่ปฏิบัติไดดีอยูแลวเหลานั้น มาพิจารณาดําเนินการตอเนื่อง หากเปนงาน/
โครงการ/ กิจกรรมที่เปนประโยชน สรางสรรค และสงผลดีตอผูเรียน ดังคํากลาวของครู15 ที่กลาววา
“โครงการที่เราพูดทั่วไป ลดเวลาเรียน อะไรเยอะไปหมด ปญหาคือ เราไมไดเอาของเกามาดู ถาเรา
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ไปมองของเกา สิ่งที่ผานมาเปนตัววางนโยบายรวมกันระหวางครู เรา ผูบริหาร เราทําอะไรมา
เยอะแยะแลว สวนใหญเราทําแลว แตสวนใหญเราไมไดมาดู เราทําอันใหมๆ ทุกครั้ง เปนปญหา
ไมวาการเรียนการสอนอะไรทุกอยาง ไมตอเนื่อง ไมยั่งยืน ของเกาที่ดีควรทําตอ” ครู1 กลาววา “ซึ่ง
จริงๆ แลวครูเกงทุกคน มีเทคนิคทักษะตางๆ บางครั้งเราไมมี เอาจุดตรงนี้ ของแตละคนออกมา ได
ไอเดียของเขา ไปชี้แนะ ไปประสานงานกับครูแตละคน ที่เขาไมมีไอเดีย ตรงนี้ แนนอนวา ถาเราทํา
ไดเชนนี้ การเรียนการสอนจะมีคุณภาพมากขึ้นคะ”
สรุปไดวา ครูผูนําการเรียนการสอนที่คาดหวังของครูผูนําการเรียนการสอนและ
ผูบริหารสถานศึกษา จะตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ ไดแก 1) มีความรูดีในเรื่องที่รับผิดชอบ
2) มีการริเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู ซึ่งสามารถเปนแบบอยางใหกับเพื่อนครูได 3) มี
ความสามารถในการสื่อสาร สรางสัมพันธและกระตุนการเรียนรู โดยมีเปาหมายในการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะของผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้มีปจจัยเงื่อนไขที่จะทําใหครู
ผูนําการเรียนการสอน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไดแก ความรู
ความสามารถของครูในเรื่องเทคนิคการสอน ความมุงมั่นตั้งใจของครู สวนปจจัยเงื่อนไขภายนอก
ไดแก ภาระงานครู ปจจัยเกื้อหนุนดานสื่ออุปกรณ การนิเทศติดตามจากผูบริหารสถานศึกษา ความ
ต อ เนื่ อ งของนโยบายการพั ฒ นาโรงเรี ย น และความตั้ ง ใจและสนใจเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น
ดังภาพประกอบ 8
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ภาพประกอบ 8 บทบาทครูผูนําการเรียนการสอนที่คาดหวัง
1.3 แนวทางการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
การนําเสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนแบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานความ
ต องการในการพั ฒนาครู ผู นํ า ดานปจจัย สําคัญที่ทํ า ใหค รูผู นํามีข วัญกํ าลังใจ มีแ รงจู งใจ และมี
ความสามารถที่ ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น ด า นแนวทางที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงครูผูนําใหมีแรงใจและความสามารถ และดานความเปนไปไดในการใชสุนทรียแสวงหา
พัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน รายละเอียด ดังนี้
1.3.1 ความตองการในการพัฒนาครูผูนํา
ผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนมีความตองการใหครูผูนําการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาดังคํากลาวของครู9 ที่กลาววา “ตองการใหครูผูนํามีพลัง มีแรงบันดาลใจในการทํางาน เชน
การใหรางวัล การชมเชย จากคณะครูและผูบริหารสถานศึกษา” ครู3 กลาววา “มีความจําเปนมากใน
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การทําใหครูมีขวัญกําลังใจในการทํางาน คือ ทั้งทรัพยากรบุคคล และสื่อตางๆ” ครู11 กลาววา “ควร
เพิ่มองคความรูและแนวทางในการแกปญหา และทักษะในการแนะนําผูอื่น” ครู14 กลาววา “ตองการ
การเสริมพลังในการทํางาน เชน ขวัญกําลังใจ การอบรมหลักสูตรที่นาสนใจตางๆ เพื่อตอบแทน
ความตั้งใจ ความพยายามของครู” และครู6 กลาววา “ตองการกําลังใจ การยอมรับฟง และนําไป
ปฏิบัติการตอกระบวนการเรียนรูสูผูเรียน”
ครูผูนําและผูบริหารสถานศึกษาตองการใหพัฒนาความรูความสามารถครูผูนําให
มีความพรอมในการเปนผูนําการเรียนการสอน มีความรูในเรื่องหลักสูตรและการสอน มีทักษะการ
ชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง รวมทั้งสามารถสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนได ดังคํากลาวของผอ.3ที่กลาววา “ดิฉันจะมุงเนนการเปนผูนําวิชาการเลย ดิฉันคิดวาเปน
ผูนําวิชาการตองเขาใจหลักสูตร รูโครงสรางหลักการ เปาหมายของหลักสูตรวาเปนอยางไร” ผอ.2
กลาววา “จะเปนผูนําคนอื่นได จะตองแมนในเรื่องที่จะนําเขา เรื่องการเรียนการสอน อยางโรงเรียนมี
ครูคนหนึ่งเกงเรื่องโครงงาน ฉะนั้น ใครมีปญหาเรื่องโครงงานก็จะปรึกษาได” ผอ.4 “แตทักษะเปน
ทักษะการสื่อสาร การจูงใจ การใชจิตวิทยา โนมนาว ที่จะใหบุคคลอื่นๆ ที่จะนําเขา ยอมรับในตัว
เรา” ครู12 กลาววา “ควรเปนพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนําที่ดีแกเพื่อนครู แลกเปลี่ยนความรูความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และผูเรียนไปในทิศทางหรือเปาหมายที่
วางไว”
1.3.2 ปจจัยสําคัญที่ทําใหครูผูนํามีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจ และมีความสามารถ
ที่ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก 1) การไดรับการ
เสริมแรง กําลังใจ และการยกยองชมเชย 2) การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาและ
การไดรับการพัฒนาใหไดแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
หนวยงานตนสังกัด และ 3)
รายละเอียด ดังนี้
1.3.2.1 การไดรับการเสริมแรง กําลังใจ และการยกยองชมเชย ทั้งจากเพื่อนครู
และผูบริหารสถานศึกษาดังคํากลาวของครู9 ที่กลาววา “ตัวเองจะเปนเรื่องการใหกําลังใจ เพราะ
ตัวเองไมชอบเปนผูนํา แตทางโรงเรียน เหมือนกับวาพยายามสงเสริมภาวะความเปนผูนําใหกับครู
รุนใหม แลวก็ใหกําลังใจผูนํารุนใหม” ครู2 กลาววา “งายๆ คือ คําชมเชยคะ ไมวาจะอยูในภาวะผูนํา
หรือผูตามก็ตาม คนเราตองการคําชมเชยแนนอน ตั้งใจทํางานใหสุดชีวิต ถาไมไดกําลังทางใจ พลัง
ก็ลดฮวบเหมือนกัน พลังกายเราก็ไมมีที่จะทําใหอยูแลวคะ” ครู1 กลาววา “ขอเพียงคําชม คําเดียว
เหมือนพระคุณ ที่ทําใหเราอยากทํางาน ถาผูบริหารมีงานมาใหเราทํา แลวงานสัมฤทธิผลแลวชมเรา
แค นี้ เราก็ มี ค วามสุ ข แล ว คะ เราก็ อ ยากทํ า งานอื่ น ต อ ไป ครู ก็ เ หมื อ นนั ก เรี ย นค ะ ต อ งการการ
เสริมแรงทางบวก ชมบอยๆ ไมตองใหสิ่งของ แตเปนคําพูดนี่แหละคะ ทํางานถวายหัวเลยคะ แคนี้
แหละคะ”
1.3.2.2 การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
เกี่ยวกับการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเสริมศักยภาพของครูผูนํา ใหมีความสามารถที่จะทํางาน
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ที่รับผิดชอบไดประสบผลสําเร็จดวยความรวมมือรวมใจของผูบริหารสถานศึกษาและเพื่อนครู ดังคํา
กลาวของผอ.1 ที่กลาววา “ใหเขามีบทบาทการเปนผูนํา เขตพื้นที่ตองเห็นความสําคัญ ใหเขาเปน
วิทยากร เปนตัวอยาง เปนการสรางแรงบันดาลใจใหเขาไดดีที่สุด เขาจะมีความเชื่อมั่น เชื่อมือ สราง
ความเชื่อถือ ทุกคนเชื่อมั่น ทุกคนเชื่อมือ ทุกคนเชื่อถือ เขาจะมีความมั่นใจ จะเปนตัวอยาง ใหเปน
ผูบอกเลาเรื่องราวของเขา ในศาสตรของเขา อยาละเลยเขา ใหขวัญกําลังใจเขา” ครู3 กลาววา “คน
ที่สําคัญที่สุดที่จะสงเสริมภาวะผูนําในโรงเรียนของตนเอง ก็คงไมพนผูบริหาร ผูบริหารมีความสําคัญ
ยิ่งที่จะเสริมภาวะผูนํา ของบุคคลนั้นๆ ใหสําเร็จได” ครู16 กลาววา “ตองการใหผูบริหารเห็น
ความสําคัญรวมกับเรา และทํารวมกับเรา ทําไปดวยกัน ดวยตัวของครูแลวบางทีอยูในวัยเดียวกัน
ฐานะเดียวกัน เราไมสามารถไปใหแรงเสริมหรือเสริมแรงเขาได แตผูบริหารสามารถเสริมแรงดวย
ความดีความชอบ เสริมแรงดวยคําชม เราไดแคเสริมแรงดวยใจ ดวยความผูกพันทางใจ ไดแคนั้น
ถาผูบริหารไมมาทํารวม ไมมาปฏิบัติรวม มันจะเสริมพลังไมเร็ว ถาทําจะเร็วขึ้น”
1.3.2.3 การไดรับการพัฒนาใหไดแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมทําใหครูได
ความครู แนวคิดใหม ไดเห็นตัวอยางที่เปนรูปธรรมจากกระบวนการฝกอบรมพัฒนา ดังคํากลาวของ
ครู3 “ก็คงหนีไมพนนักวิชาการ นักความรู วิทยากร ที่สามารถจะใหความรู ผูนําอันดับแรกจะตองมี
ความรูในเรื่องที่จะนํา ก็ตองมีนักวิชาการ วิทยากร ที่มีความสามารถในการถายทอดความรูใหผูนํา”
ครู10 กลาววา “อยากไดการอบรมที่ทําใหไดไอเดียความคิดที่สามารถนําไปพัฒนาได” ครู14 กลาว
วา “อยากไดการจัดหลักสูตร โดยเปลี่ยนแนวการอบรมสําหรับครูใหม ถาจะทําใหเสริมพลังหรือเปน
รางวัลสําหรับครู การอบรมหรือการจะลงทุนไปแตละครั้ง นาจะไดผลงานเปนรูปธรรม อยางครูไป
อบรมไมไดอะไรกลับมา หรือไดนอยมาก เขาไมนํามาขยายผลตอ อยากใหการอบรม ไปมาแลว
วิทยากรเจงมาก แลวเราไดอะไรเปนชิ้นเปนอันกลับมา”
1.3.3 แนวทางที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครูผูนําใหมีแรงใจและความสามารถมี
3 แนวทางที่เปนไปได ไดแก 1) การไดรับการชี้แนะ การเปนพี่เลี้ยง และการสนับสนุนจากผูบริหาร
สถานศึกษา2) การเรียนรูจากบุคคลที่เปนแบบอยาง และ 3) การไดรับการพัฒนาจากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ รายละเอียด ดังนี้
1.3.3.1
การได รับการชี้แนะ การเปนพี่เ ลี้ ยง และการสนับสนุนจากผู บ ริหาร
สถานศึกษา เกี่ยวกับการรวมกันกําหนดเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน การมีแนวนโยบายที่
มั่น คง การนิเ ทศติ ดตามที่จริ งจั ง ต อเนื่อ ง การเสริ ม แรง และความรว มมื อของครูแ ละผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ดังคํากลาวของครู7 ที่กลาววา “เริ่มจากผูบริหาร ผอ.ตองมีเปาหมายที่ชัดเจนใหลูกนอง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนก็ตองรวมดวยชวยกัน รวมกันคิดรวมกันทํา เชื่อวาอะไรก็เปลี่ยนแปลงดี
ขึ้นได จะสงผลตอเด็ก” ครู13 กลาววา “เริ่มตนที่ ผอ. แลวจะไปไดดี ผอ.เปดใหเรากอน วาเต็มที่เลย
ทุกคนก็จะมาทํา และแรงใจจะมาดวยกันทั้งหมด” ครู12 กลาววา “ความรวมมือเปนสิ่งสําคัญ และถา
ครูใหความรวมมือกับเราแลวนี่จบ รวมมือ คิดพัฒนา แลกเปลี่ยนกัน ซึ่งตัวเราเองเราก็อยูเปนนองๆ
เลยในโรงเรียน จะมีรุนพี่ เขามีเทคนิคมาแชรกันได ถาใหความรวมมือกัน ผูนําก็จะเปนหัวเรือใหญ
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คือผูบริหาร เปนคนกําหนดทิศทาง ชี้แนะใหเรา ทั้งหมดจะสามารถไปไดดี มีการวางแผน ทํากัน
อยางตอเนื่อง คิดวาผลที่ออกมาจะไดตามเปาหมาย” ผอ.3 กลาววา “ชั่วโมงบินของเด็กเรานอย ตอง
เริ่มที่ ผอ.กอน คือ ดิฉันคิดวาตองฝกเขาผานจากงาน หรือกิจกรรมอะไรที่เรามอบหมายใหเขา แลว
ก็ใหเขาหาทีมงานมา เพราะวาจะมีคนรุนเดียวกับเขา อยางนองนี้จะตองใหเพื่อนในที่ทํางานยอมรับ
เขา จะยอมรับกันได เขาตองมีงาน งานบางอยางที่มอบหมายใหเขาทํา”
1.3.3.2 การเรียนรูจากบุคคลที่เปนแบบอยาง ดังคํากลาวของ ผอ.9 ที่กลาววา “ผมมี
ครู ห นุ ม สาวครึ่ ง ต อ ครึ่ ง ก็ จ า งใหม ก็ ค รู จ บใหม ก็ ใ ห ป ระกบคู กั บ ครู รุ น พี่ ๆ ก็ เ ป น การสร า ง
ความสัมพันธสวนหนึ่ง กับครูอาวุโส ใหดูครูอาวุโสเปนแบบอยาง เขาทํางานมานาน ดวยวัย ดวย
ระยะเวลา ใหเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ครูอาวุโสก็จะเรียนรูจากครูรุนใหมๆ หลักจริงๆ
ของความเปนครู จิตวิญญาณความเปนครูก็ตองเรียนรูจากพี่ๆ เขา” สอดคลองกับ ผอ.13 ที่กลาววา
“พาเขาไปพบผูนําคนโนนบาง พาไปศึกษาดูงาน ดูเรื่องการเปนผูนํา ใหเขาไดพบกัน ใหผูนํากับผูนํา
ไดพบกัน ใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดปรึกษาผูนําทางโนนบางทางนี้บาง ถาเขาดีกวาก็เอามาเพิ่ม”
1.3.3.3 การไดรับการพัฒนาจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญที่สามารถครูผูนําไดเรียนรูอยาง
มีความสุข เห็นคุณคาในสิ่งที่เรียนรู และไดผลผลิตที่เปนรูปธรรมจากการอบรม ดังคํากลาวของ ผอ.
6 ที่กลาววา“อยากไดเปนทีมเวิรคการพัฒนาบุคลากรที่วิทยากรที่เปนมืออาชีพจริงๆ มาพัฒนาเขา
เพราะเขาจะไดฝกมากกวา เด็กใหมเขารับเต็มที่อยูแลวในการฝก ไมอยากไดวิทยากรที่มาในหอง
แลวมานั่งหลับกันอยางนี้ อยากไดวิทยากรเหมือนบริษัท entertain เขาในสมอง” สอดคลองกับ ครู
14 ที่กลาววา “อาจารยที่เปนวิทยากร เขาทําใหเกิดนวัตกรรม เกิดสิ่งใหมๆ ขึ้น ครูอยากไปอบรม
ครูแยงกันลงทะเบียน ครูแขงกันทําสื่อ ทําอะไรก็ได ทํ าใหเ ด็กอานออกเขียนได คื อ สิ่งที่ค รูทํา
ออกมาจากใจ ครูทําแลวเด็กได การที่ครูไปอบรมมา ครูไดอะไรกลับมาทุกครั้ง ทั้งความรูในสมอง
และชิ้นงานที่เปนรูปธรรม สามารถไปทําตอได”
สรุ ป ได ว า ความต อ งการได รั บ การพั ฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น
ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน ดานทักษะเกี่ยวกับการชี้แนะ
การเปนผูอํานวยการเรียนรูกลุม (facilitator) และการสื่อสารจูงใจ และดานคณะลักษณะเกี่ยวกับการ
มีแรงบันดาลใจในการทํางาน และการมีขวัญกําลังใจในการทํางาน สวนวิธีการแนวทางในการพัฒนา
ครูผูนําการเรียนการสอนมี 3 วิธี ไดแก การเรียนรูจากการปฏิบัติที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจาก
ผูบริหารสถานศึกษา การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรมืออาชีพ และการเรียนรูจากผูนําหรือ
บุคคลที่เปนแบบอยาง ทั้งนี้ จะตองมีปจจัยเงื่อนไขเพื่อนําไปสูความสําเร็จ 3 ประการคือ การไดรับ
การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา การไดรับการเสริมแรง และการไดรับความรูและแนวทางการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 ความตองการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
1.4 ความเปนไปไดในการใชสุนทรียแสวงหาพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
ในการศึกษาความเปนไปไดในการใชสุนทรียแสวงหามาพัฒนาครูผูนําการเรียนการ
สอน ผูวิจัยใหขอมูลเกี่ยวกับความหมาย หลักการ แนวทางของสุนทรียแสวงหา ดวยการเปดคลิป
วิดีโอใหผูเขารวมสนทนากลุมไดศึกษา และผูวิจัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา จะใชสุนทรียแสวงหามาเปน
กระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนของผูเขารวมสนทนากลุม จะดําเนินการ
ประมาณ 1 ภาคเรียน มีปฏิบัติและแลกเปลี่ยนผลเปนระยะๆ โดยใหมีผลกระทบตอเวลาการจัดการ
เรียนรูใหนอยที่สุด หลังจากไดรับทราบขอมูล ครูผูนําและผูบริหารสถานศึกษาทุกคนแสดงใหเห็นวา
ที่ ผ า นมายั ง ไม เ คยได ยิ น หรื อได รับ ทราบเกี่ ยวกั บ สุ น ทรีย แสวงหามาก อน ครูผู นํ า และผู บ ริห าร
สถานศึกษาสะทอนความคิดตอสุนทรียแสวงหาวา มีความเปนไปไดมากในการนํามาใชพัฒนาครู
ผูนําการเรียนการสอน เนื่องจากหลักการของสุนทรียแสวงหาสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย ที่
ตองการใหบุคคลอื่นพูดถึงตนเองในเรื่องดีที่เปนเชิงบวก ชอบคําพูดที่ดี คําพูดที่แสดงถึงการยกยอง
ชมเชย ในจุ ด เด น ที่ มี อ ยู ใ นตั ว ตนแต ล ะคน ไม ช อบการถู ก ตํ า หนิ ติ เ ตี ย น ซึ่ ง หากนํ า สิ่ ง ดี ที่ เ ป น
ความชอบ ความถนัดของบุคคลมาเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา จะทําใหไดรับการตอบกลับที่ดี ดังคํา
กลาวของครู16 ที่กลาววา “ก็เห็นดวยนะคะวาจะใชไดดี เพราะวาคนเราก็ไมชอบการตําหนิอยูแลว”
ผอ.4 ที่กลาววา
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เรื่องนี้เปนเรื่องพื้นฐานธรรมชาติ พวกเราทุกคนก็จะชอบสิ่งที่ดี สิ่งที่เปนเชิงบวก ที่จะมา เขามา
สัมพันธกับชีวิตเรา ฉะนั้น AI ก็เปนวิธีการมองโลกในแงบวก การใชวิธีการเชิงบวก การพูดบวก
เครื่องหมายบวก ซึ่งเปนสิ่งที่สรางสรรค ผมคิดวามันจะมีแนวโนมที่จะออกมาก็เปนไปตามสิ่งที่เรา
ปอนเขาไป เพราะเราปอนเครื่องหมายบวกเขาไป สิ่งที่ตอบกลับมาโอกาสที่จะเปนบวกนี้ เกินกวาครึ่ง
ในความคิดเห็นของผม คิดวามันนาจะเปนวิธีการหนึ่ง เปนตัวเลือกหนึ่งที่เรานาจะสนใจ และนํามาปรับ
ประยุกตใช

นอกจากนั้ น หากใช สุ น ทรี ย แสวงหายั ง จะมี ป ระโยชน ต อ การใช เ พื่ อ ปรั บ ทั ศ นคติ
ระหวางกัน เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน จะทําใหไดรับการรวมมือจากผูเกี่ยวของในการ
ดําเนินการ เพราะบุคคลทุกคนมีจุดเดน มีศักยภาพที่รอใหคนพบเมื่อดึงศักยภาพและสิ่งดีที่มีอยู
ออกมาใหปรากฏจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจ เปนพลังของการพัฒนา อยางไรก็ตาม การนําสุนทรี
ยแสวงหามาใชจริง ผูดําเนินการจะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถใชกระบวนการไดอยาง
ถูกตอง ดังคํากลาวของครู14 “นาจะเปนไปได เพราะวา ทัศนคติของครูเปนสิ่งสําคัญที่สุด ที่จะ
พัฒนาไดหรือเปลา ตรงนี้สําคัญ นาจะเปนทฤษฎีพื้นฐานของคนที่อยูรวมกันอยูแลว เราอยูรวมกัน
หาขอดีของกันและกัน ก็จะมีความสุข และจะไปในทางที่ดีขึ้นแนนอนคะ” ครู12 “เปนไปได ที่จะดึง
ศักยภาพคนออกมา แลวมาตอยอดจะทําใหเขามี แตละคนมีขอดีของตนเอง ดึงศักยภาพที่เขา
สามารถทําไดออกมา จะทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ถาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแลว จะพัฒนา
ตอไปได”ผอ.8 ที่กลาววา“การเสริมจุดแข็งจะดีกวา ดีกวาตรงที่วา ครูทุกคน หรือคนทุกคนตองการ
สิ่งที่ คําพูดที่ดี ที่ไพเราะ สวนจุดออนของเขาถาจะเอามาพูดคุย หรือพัฒนาจะยากมากกวา เสริมจุด
แข็งของเขา เสริมจุดแข็งจะงายมาก” สวน ผอ.3 กลาววา
ดิฉันมองวา Appreciative Inquiry เปนเชิงจิตวิทยานะ ดูจากตรงนี้ ยังไมเขาใจเรื่องกระบวนการ
มองวาคงเปนทฤษฎีอะไรสักอยางหนึ่ง คราวนี้ทฤษฎีเปนกระบวนการวิธีการที่จะนําสูการปฏิบัติ ทําให
เกิดมรรค เกิดผล เปนเชิงวิชาการ ถาเราไปใช group dynamic คือพลังกลุม ชวยกัน มันจะประสบ
ความสําเร็จ ขึ้นอยูกับตัวผูนํา ที่จะเอาไปใช จะตองรูทฤษฎีนี้ รูหลักการ รูกระบวนการ วิธีการ ที่จะ
นําสูการปฏิบัติใหเกิดมรรค เกิดผล

การนํ า สุ น ทรี ย แสวงหาไปใช ใ นการพั ฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการสอน ครู ผู นํ า และ
ผูบริหารสถานศึกษาเห็นวามีแนวทางที่จะเปนไปได3 ประการ ไดแก 1) คนหาจุดแข็งของครู 2) นํา
จุดแข็งมาเปนแบบอยาง และ 3) ตอยอดขยายผลจากจุดแข็งที่มีเพื่อผูเรียน รายละเอียด ดังนี้
1.4.1 คนหาจุดแข็งของครูเพื่อคนใหพบศักยภาพ ความสามารถ และสิ่งดีที่ครูแตละ
คนปฏิบัติอยู ดังคํากลาวของ ผอ.5 ที่กลาววา “สิ่งสําคัญคือเราตองรูจุดแข็งวาแตละคนมีความรู
ความสามารถอะไร อยางเชนที่โรงเรียนจุดแข็งเลยก็คือ คุณครูทานมีความสามารถในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือจุดแข็ง เวลาเราทํากิจกรรมอะไรก็แลวแต เราจะเชื่อมโยงเขากับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ... เราก็จะเอาจุดแข็งตรงนี้ที่คุณครูมีอยู ถายทอด ใหกับคุณครู คุณครูก็
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จะถายทอดใหนักเรียน” ครู16 กลาววา “ครูทุกคนจะมีศักยภาพอยูแลว เราตองคนหาเขาใหเจอ วามี
จุดเดน จุดอะไรได จุดดอยก็ขามไป” ครู2 ที่กลาววา “การที่แตละคนมีจุดแข็ง หรือจุดออน ไมใชวา
จุดออนจะเปนขอเสียของเขา แตวาเขาทําจุดนั้นยังไมดีพอ ก็ควรมองขามจุดออนของเขาบางนะคะ
... ในฐานะที่เปนผูนําก็จะแนะนําเขาวาโอเคเลยถาทําตรงนี้เพิ่ม แลวจุดออนเขาก็จะหายไปอัตโนมัติ
เลยคะ”ครู7 กลาววา “เราตองหาจุดแข็งของโรงเรียนของเรากอน วาโรงเรียนเรามีจุดแข็งอะไร
เพราะแตละโรง เรามีบริบทที่ไมเหมือนกัน เราตองหาจุดแข็งของเราใหเจอ”
1.4.2 นําจุดแข็งมาเปนแบบอยางเปนการแสดงถึงการยอมรับ ชื่นชมการปฏิบัติที่ดี
ของเพื่อนครู นําสิ่งดีที่พบนั้นมาเปนกรณีศึกษาใหครูคนอื่นไดเรียนรูและนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน ดังคํากลาวของ ผอ.13 ที่กลาววา “นําจุดแข็งของครูมาเปนแบบอยางเปนตัวอยางใหคนอื่น
มันก็ดีนะ เพราะเขามีจุดเดนของเขา เราก็เอาจุดเดนนั้น ไปเปนตัวอยางใหครู ครูไดเห็นก็นําไป
ประยุกต ไปปรับใชไดดี”ผอ.2 กลาววา “หลายๆ ทานบอกเปนเรื่องดี คนทําดีก็อยากใหเปนตัวอยาง
เปน idol” ครู15 กลาววา “ผมวาเปนสิ่งที่ดี ใกลตัว จะไดมองเห็น และก็ไดเรียนรูตอกันไปเรื่อยๆ
อยางคนเกง เราไมไดดูวันเดียว ดูหลายๆ วัน เทคนิคเขาเปนอยางนี้ ไมใชมีอยางเดียว เราไปดู
เรื่อยๆ ก็จะรูมากขึ้น”
1.4.3 ตอยอดขยายผลจากจุดแข็งที่มีเพื่อผูเรียนเปนการนําจุดแข็งที่มีมาพิจารณา
ตอยอด เพื่อใหสิ่งดีเหลานั้นคงอยูตอเนื่อง และขยายผลไปสูครูในโรงเรียน เพื่อทําใหเปาหมายของ
โรงเรียนบรรลุผล นั่นคือ นักเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ดังคํากลาวของครู7 “เราเจอแลวจะตองพัฒนา
หาวิธีการที่จะผลักดันจุดนั้นใหบรรลุเปาหมายของเราใหได” ครู6 กลาววา “ถาเกิดเรามีจุดแข็งแลว
สามารถที่ จ ะแก ไ ขในจุ ด อ อ นที่ เ รามี ไ ด ด ว ย มั น ก็ จ ะดี น ะคะ ในความคิ ด ของหนู เราเอาจุ ด แข็ ง
อยางเชน เทคนิคการสอน แตพอดีวาผลสัมฤทธิ์ยังต่ําอยู เราก็นําจุดแข็งของเราชวยเสริมใหดียิ่งๆ
ขึ้นไป ก็อาจจะสามารถทําใหจุดออนของเราหายไปไดดวย” ครู3 กลาววา
โรงเรียนคุณครูหลายทานมีจุดแข็ง เชน ครูการงาน จะมีความสามารถในการทําขนม และจะพา
นักเรียนทําขนมขายในโรงเรียนได และมีครูที่มีความสามารถในการทําศิลปะ นาที่จะนําวิชาศิลปะนี้ไป
ขยายผลได และมีค รูที่มีค วามสามารถดา นภาษาไทย ก็ส ามารถที่ จ ะนํา ภาษาไทยไปขยายผลได
นอกจากนั้นก็มีครูที่มีความสามารถดานการเกษตร บริบทนี้จะตรงกับโรงเรียนเลย การเสริมจุดแข็ง
ของโรงเรียนนาจะประสบผลสําเร็จมากกวาการแกจุดออน อันนี้เห็นดวยอยางมากคะ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอนที่เขารวมสนทนากลุม รอยละ 100 ระบุ
วา มีความเปนไปไดที่จะนําสุนทรียแสวงหาในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใหเหตุผล 4
ประการคือ 1) ครูทุกคนมีศักยภาพ จุดแข็ง จุดเดน รอการคนพบและใชพัฒนาเพื่อผูเรียน2) เปน
การสรางความภาคภูมิใจและเกิดเปนพลังความรวมมือในการพัฒนา 3) การมองขอดีพูดดีเปน
พื้นฐานของการอยูรวมกันอยางมีความสุข มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและ 4) มีความสอดคลอง
ธรรมชาติมนุษยสําหรับวิธีการแนวทางใชสุนทรียแสวงหาในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน

85
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอนระบุวามี 3 สวน คือ 1) คนหาจุดแข็งหรือจุดเดน
ของครูผูนําการเรียนการสอน 2)
นําจุดแข็งหรือจุดเดนของครูผูนําการเรียนการสอนมาเปน
แบบอยาง และ 3) นําจุดแข็งหรือจุดเดนมาผลักดัน ตอยอด ขยายผลสูการแกไขพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน รายละเอียดดังตาราง 4และภาพประกอบ 10
ตาราง 4 จํานวนและรอยละของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอนที่เห็นวามีความ
เปนไปไดที่จะใชสุนทรียแสวงหาพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน พรอมเหตุผลสนับสนุน
รายการ
เปนไปไดที่จะใชสุนทรียแสวงหาพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
เหตุผล
1) ครูทุกคนมีศักยภาพ จุดแข็ง จุดเดน รอการคนพบและ
ใชพัฒนาเพื่อผูเรียน
2)เปนการสรางความภาคภูมิใจและเกิดเปนพลังความ
รวมมือในการพัฒนา
3) การมองขอดีพูดดีเปนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
4) สอดคลองธรรมชาติมนุษย

ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน รอยละ
12
100

ครูผูนํา
จํานวน รอยละ
14
100

3

0.3

7

0.5

5

0.4

3

0.2

3

0.3

3

0.2

1

0.1

4

0.3

ภาพประกอบ 10 ความเปนไปไดในการใชสุนทรียแสวงหาในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน

86

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
กลุมเปาหมายและเปนผูรวมวิจัย จํานวน 5 คน ปฏิบัติการสอนอยูในโรงเรียน 3 โรงเรียน
ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 1 คน และโรงเรียนขยาย
โอกาส จํ า นวน 3 คน ซึ่ง ผลการศึ ก ษาขอ มู ล โรงเรี ย น ได จ ากการที่ ผูวิ จั ย ลงพื้ นที่ ศึ ก ษาขอ มู ล
เบื้องตนของโรงเรียน และจัดประชุมปฏิบัติการบุคลากรทั้งโรงเรียนเพื่อทบทวนและวางแผนการวิจัย
ปฏิบัติการพัฒนาจุดเนนของโรงเรียน ไดทราบสภาพเริ่มตนของการพัฒนา ดังนี้
2.1 สภาพเริ่มตนกอนการพัฒนา
2.1.1 ครูผูนําโรงเรียนขนาดเล็ก
ครู1สอนอยูที่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียน จํานวน 103 คน มีครู จํานวน 8 คน ในจํานวนนี้เปนขาราชการครู
จํานวน 6 คน อัตราจาง 2 คน มีครูที่สอนควบรวม 2 ชั้น ไดแก ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 โรงเรียนตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา
เป น อาคารไม ส องชั้ น สองหลั ง และมี บ า นเรื อ นของชุ ม ชนตั้ ง อยู ร ายล อ มโรงเรี ย น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาใหขอมูลวา โรงเรียนมุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตองการแกปญหาการอานไมออก
เขียนไมได สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสนทนากับครูทั้งโรงเรียน ครู1บอกวานักเรียนมีปญหา
การอานการเขียน อานไมออกเขียนไมได ไมกลานําเสนอ ไมกลาแสดงออก สวนครูเองไมมั่นใจใน
การสอนวิชาที่ไมถนัด โดยเฉพาะการสอนอาน ครูสะทอนวา ที่ผานมาครูมีภาระงาน งานเอกสาร
และงานธุรการอื่นๆ มากเทากับโรงเรียนขนาดใหญ สวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของครูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติมีอยูในระดับนอยโรงเรียน
ไมมีครูคนใดที่ทําหนาที่ชวยเหลือเพื่อนครูในเรื่องการเรียนการสอนเปนการเฉพาะ ครูแตละคนจะ
สอนและพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ ซึ่งสวนใหญจะสอนเกือบทุกวิชาตลอดวัน หากจะมี
การประชุมรวมกันของครูในโรงเรียน ก็จะเปนการประชุมเพื่อแจงขอมูลหรือเตรียมกิจกรรมของ
โรงเรียนหรือจัดการงานที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก
2.1.2 ครูผูนําโรงเรียนขนาดกลาง
ครู2สอนอยูที่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่ใกลเขตติดตอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ปทุมธานี คนสวนใหญในชุมชนทํางานโรงงานในพื้นที่ โรงเรียนมีนักเรียน จํานวน 215 คน มีครู
จํานวน 13 คน ในจํานวนนี้เปนขาราชการครู จํานวน 8 คน อัตราจาง จํานวน 5 คน นักเรียนแตละ
หองจะไดเรียนกับครูประจําวิชาที่เวียนกันมาสอนตามตารางเรียน โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และหองเรียนเนนสีสันตามแนวนโยบาย BBL (Brian-based learning) จากการสนทนากับ
ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ทราบวา มีประเด็นที่เปนความตองการพัฒนานักเรียนหลากหลาย
อาทิ การอาน การเขียน การคิด ความรับผิดชอบ ความสนใจเรียน ความกลาแสดงออก นอกจากนั้น
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พบวา ยังไมมีครูคนใดทําบทบาทหนาที่เปนครูผูนําในการพัฒนาการเรียนการสอน ครูแตละคนจะมี
หนาที่รับผิดชอบวิชาที่สอนดวยตนเอง ทั้งนี้ ผูบริหารสถานศึกษาเพิ่งแตงตั้งครู2 ซึ่งเปนครูบรรจุ
ใหม อายุราชการ 6 เดือน เปนหัวหนาวิชาการ แทนหัวหนาวิชาการคนเดิมที่ยายโรงเรียน
2.1.3 ครูผูนําโรงเรียนขยายโอกาส
ครู3 ครู5 และครู4 สอนอยูโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส เปดสอนระดับชั้น
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียน 167 คน ในจํานวนนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 30 คน มีขาราชการครู จํานวน 16 คน ครูสวนใหญอายุมากกวา 50 ป และมีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนี้จัดครูสอนประจําวิชา ตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีครูผูสอน รวม 7
คน จากการสนทนากับผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ทําใหทราบวา ผูปกครองนักเรียนสวนใหญ
ทํางานโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนสวนใหญไมไดรับประทานอาหารเชากอนมา
เรียน และมีจํานวนไมนอยที่อยูอาศัยกับปูยาตายาย สําหรับประเด็นสําคัญที่บุคลากรในโรงเรียนได
ประชุมและเห็นพองกันวาจําเปนตองปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน ก็คือ เรื่องการอาน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห นอกจากนั้น ครูผูสอนใหขอมูลวา ปจจุบันโรงเรียนไมมีใครที่ทําหนาที่เปนครูผูนําที่
คอยประสาน เชื่ อ มโยงเรื่ อ งการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของเพื่ อ นครู แต ก อ นนั้ น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาเคยแจงในที่ประชุมครูวา มอบหมายใหครู 3 คน รับผิดชอบวิชาการของแตละชวงชั้น
นั่นคือ ครู3 รับผิดชอบชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3) ครู4รับผิดชอบชวงชั้นที่ 2 (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6) และครู5รับผิดชอบชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) ที่ผานมา ครูผูนําแต
ละคนทําหนาที่รับผิดชอบงานสอนประจําวิชาและรับผิดชอบเปนประจําชั้นของตนเอง เชนเดียวกัน
ครูอื่นๆ จึงทําใหไมไดทําบทบาทหนาที่ครูผูนําการเรียนการสอน
จากขอมูลขางตน จะเห็นวา โรงเรียนมีการมอบหมายใหมีครูทําหนาที่หัวหนางาน
วิชาการ แตครูแตละคนจะตองรับผิดชอบเปนครูประจําชั้น หรือประจําวิชา จึงตองใชเวลาสวนใหญ
ในการสอนและดูแลนักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ บางโรงเรียนปรับเปลี่ยนตัวบุคคลที่รับผิดชอบ
ทําใหหัวหนางานวิชาการไมไดทําบทบาทหนาที่ผูนําการเรียนการสอน ครูวิชาการจะปฏิบัติงานดาน
งานเอกสาร งานขอมูล งานดูแลพฤติกรรมนักเรียน ไมมีงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู งาน
นิเทศการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังพบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนแตละโรงเรียนมีปญหา
คลายกัน นั่นคือ ปญหาดานการอาน การเขียน การคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังตาราง 5
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ตาราง 5 ขอมูลพื้นฐานของครูผูนําการเรียนการสอน จํานวน 5 คน ใน 3 โรงเรียนแกนนํา
ร.ร.
ครู
ชื่อครู
ตําแหนง

โรงเรียนที่ 1
ประถมขนาดเล็ก
ครู1
ครูชํานาญการ

โรงเรียนที่ 2
ประถมขนาดกลาง
ครู2
ครูผูชวย

โรงเรียนที่ 3
ประถมขยายโอกาส
ครู3
ครู4
ครูชํานาญการ ครูชํานาญการ
พิเศษ
พิเศษ
หัวหนางานวิชาการ, วิชาการชวงชั้น วิชาการชวงชั้น
ที่ 2 (ป.4-6)
ที่ 1 (ป.1-3)
หัวหนากิจการ
นักเรียน, ผูชวยงาน เดิมเปนวิชาการ
ประถม
ประกันคุณภาพ
การศึกษา, ผูชวยงาน
บริหารทั่วไป

บทบาท

หัวหนากลุมบริหาร
ทั่วไป, หัวหนางาน
กิจการนักเรียน,
หัวหนางานธุรการ,
ผูชวยงานดานการ
บริหาร

หนาที่

จัดทําเอกสาร
ขอมูลโรงเรียน
เตรียมรับการ
ประเมินจาก
ภายนอก, ทํา
แผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน,
การจัดทํา
รายงานการ
ประเมินตนเอง
(SAR)
ครูประจําชั้น ป.5-6, ภาษาอังกฤษ ชั้น ป. ครูประจําชั้น ป.
สอนทุกลุมสาระการ 1-6, สุขศึกษาและพล 2
เรียนรู, วิชาเพิ่มเติม, ศึกษา ชั้น ป.4-6
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การสอน

การ
เรียนรู
ของ
ผูเรียน

จัดงานตามภารกิจ
กลุมกิจการนักเรียน
พัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนในแตละป
การศึกษา

มีปญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การ
อานการเขียน การ
คิด ความกลา
แสดงออก

จัดตารางสอน, จัด
ตารางติว, จัดทํา
ขอสอบกับหนวยงาน
ภายนอก, จัดสง
คะแนนสอบไปยัง
เขต, เปนตัวแทนไป
อบรมและคุมสอบ

มีปญหาการอาน การ
เขียน การคิด ความ
รับผิดชอบ ความ
สนใจเรียน ความกลา
แสดงออก

มีปญหา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
การอาน การ
เขียน และการ
คิดวิเคราะห

จัดครูเขาสอน
แทนเมื่อครูไม
อยู, ชวยเหลือ
และให
คําปรึกษา
ปญหาเด็กขาด
เรียนบอย เด็ก
ดื้อ และเด็ก
กาวราว

สอน
คณิตศาสตร ชั้น
ป.4-6, สุขศึกษา
ป.4-6

มีปญหา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
การอาน การ
เขียน และการ
คิดวิเคราะห

ครู5
ครูชํานาญการ
พิเศษ
หัวหนางาน
วิชาการ,
วิชาการ ชวงชั้น
ที่ 3, ครูฝาย
ปกครอง, งาน
ระบบ
สารสนเทศ
จัดตารางสอน
จัดครูเขาสอน
สอนแทน
กําหนดการสอบ

สอน
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมชุมนุม
ในชั้น ป.5-ม.3
มีปญหา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
การอาน การ
เขียน และการ
คิดวิเคราะห
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2.2 ผลการใชสุนทรียแสวงหาพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
ผู วิ จั ย พั ฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นแกนนํ า โดยใช สุ น ทรี ย แสวงหา
จํานวน 3 โรงเรียน รวม 5 คน ดําเนินการ 3 วงรอบ ดังภาพประกอบ 11แตละวงรอบไดผลการ
พั ฒ นา เพื่ อ สะท อ นคุ ณ สมบั ติ ข องครู ผู นํ า การเรี ย นการสอน จํ า นวน3 ด า น คื อ 1) ด า นความรู
ความคิ ดในการทํางาน 2) ด านการปฏิบัติที่เปนแบบอยาง และ 3) ดานการสานสัมพันธพัฒนา
วิชาชีพ ซึ่งสังเคราะหไดจากคุณลักษณะของครูผูนําการเรียนการสอนที่โรงเรียนตองการ 3 ประการ
ไดแก 1) มีความรูดีในเรื่องที่รับผิดชอบ 2) มีการริเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เปนแบบอยางได 3)
มีความสามารถในการสื่อสาร สรางสัมพันธ และกระตุนการเรียนรูของเพื่อนครู ไดมาจากผลการ
สนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอน จึงนํามาเปนกรอบในการพัฒนาครู
ผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา ดังนี้

ภาพประกอบ 11 กระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
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การดําเนินการวงรอบที่ 1
การคนพบ (Discovery)
1.ครู1 วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ตําแหนงครูชํานาญการ
อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตองการพัฒนาการอาน การเขียน และทักษะชีวิตของผูเรียน จากการใช
สุนทรียแสวงหาในขั้นการคนพบ (Discovery) พบวาจุดดีของบุคลากรในโรงเรียนและครู1มีดังนี้
เสียสละเวลาเพื่อศิษยครู1 ไดสละเวลาสวนตัวของครูเพื่อสอนซอมเสริมนักเรียน
ที่เรียนออนหลังเลิกเรียน ไดพยายามหาสื่อการเรียนรูมาประกอบการสอนนักเรียน เชน แบบเรียน
หนังสืออานประกอบ นิทาน การตูน
เราตองเสียสละเวลาสวนตัวของเรา อันแรกครูตองเสียสละกอน เราจะมาเอาในชั่วโมงไมไ ด
เพราะวาในชั่วโมง มันก็เหมือนไปแยงเวลาของเด็กคนอื่นเขา แลวจะเอาเวลาหลังเลิกเรียนของเขา
สอนอาน สอนอะไร หาหนังสือที่มันงายๆ เริ่มจากหนังสืองายๆ กอน เริ่มแบบอานแบบเรียนเร็ว ป.1
มาสอนเด็ก ป.5 เอาเนื้อหางายๆ กอน มันตองเริ่มแจกรูปใหเปน พอเขาเริ่มอานได ก็เอาหนังสือเรียน
มาฝกใหเขาอาน เปนการฝกจากหนังสือเรียนของเขาเลย เอามาใหอาน เปนหนังสือวรรณคดีไทย เปน
เรื่องๆ แตวา step แรกเราตองใหเขาอานใหไดกอน

เลานิทานชวงพักเที่ยงเปนภารกิจของครูเวรประจําวัน ที่จะทําหนาที่เลานิทาน
ใหนักเรียนฟง ตั้งคําถามใหนักเรียนฝกคิดและชวยกันตอบ “อยางกลางวันนี้ทุกวันก็ใช คือ เลา
นิทานใหเด็กฟง ถามคําถาม มีรางวัลให เลาตอนหลังเด็กสวดมนต จะเลานิทานใหฟง ชวยกันตอบ
คําถาม คิดวิเคราะหใหเขา เด็กที่นี่คิดไมคอยจะเกง จะชอบปฏิบัติตามมากกวา แตหนูอยากใหเขา
คิดเปน คิดเปนแลวจะไดออกนอกกรอบบาง”
จัดคายภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมที่เพิ่งริเริ่มดําเนินการในโรงเรียนเปนครั้งแรก
เปนการบูรณาการสาระการเรียนรูตางๆ กับสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
คายคะ เอามาใชเปนคายภาษาอังกฤษกอน ที่วาจะทําพรุงนี้ ยังไมเคยใชที่นี่ เคยใชที่โรงเรียน
เกา ผอ.ใหทําทุกวิชา เปนคายคณิตศาสตร คายภาษาอังกฤษ เราทําเฉพาะโรงเรียนเรา ไมไดทํากับ
โรงเรียนอื่น แบงกลุมเด็ก คละกันตั้งแต ป.1-6 แบงเปนฐานกัน ตอนนี้คิดจะเอามาทํากัน เริ่มแรกคือ
ภาษาอังกฤษอยากเสนอ ผอ.เหมือนกันวา ตอไปเรามีคายภาษาอังกฤษ เปลี่ยนเปนคายภาษาไทยบาง
ไหม

คัดศัพท 2 ภาษาวันละคํา เปนกิจกรรมที่นําเสนอโดยสมาชิกสภานักเรียน ใน
การนําเสนอคําภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคําหนาเสาธง เพื่อใหนักเรียนทั้งโรงเรียนนําคํา
เหลานั้น ไปคัดลงสมุดเมื่อกลับไปที่หองเรียน รวบรวมสงผูบริหารโรงเรียน“สภานักเรียนนอกจากทํา
เรื่ อ งเวรกลุ ม สี แ ล ว เขาจะต อ งดู แ ลกลุ ม สี ที่ รั บ ผิ ด ชอบแล ว ที่ เ ขาจะทํ า ทุ ก เช า คื อ ภาษาไทย
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ภาษาอังกฤษวันละคํา แลวก็เสร็จแลวทุกคน ป.1-6 จะตองกลับไปที่หองตนเอง แลวคัด สงให ผอ.
ตรวจ พอเด็กคัดเสร็จครูจะใหเด็กฝกคัดฝกเขียน”
จัดรายการเสี ยงตามสายเปนกิจกรรมเดนที่โรงเรียนเคยทําได ดีในอดีต แต
ปจจุบันไมไดดําเนินการ แตกอนนั้นดําเนินการโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 วันละ 2 คน ใน
เวลา 11.15-11.30 น. มีกิจกรรมเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมโดยตั้งคําถามจากเรื่องที่ออกอากาศ และ
แจกรางวัลสําหรับนักเรียนที่สนใจฟงและตอบคําถามถูกตอง
เมื่อกอนมีกิจกรรมเสียงตามสาย เด็กตองฟง เราจะเอาเด็ก สี่หาหก มา คัดวันละสองคน นําสิ่งที่
นาสนใจ มีประโยชน มาอานใหเพื่อนฟง ชวง 11.15 -11.30 น มีบางวั นจะมีคําถาม แลวเราก็เอา
คําถามนั้น มาตั้งเปนเกมและแจกรางวัลทุกอาทิตย สมัยกอนก็ทําอยางนี้ ซึ่งติดมาจากโรงเรียนเกา
ดวย เพราะเราทํากันทุกวัน ที่โรงเรียนเราคอนขางดี ไมคอยมีเด็กอานไมออก จะมีก็เพียง 1-2 คน แต
จบไปอานหนังสือไดทุกคน

2.ครู2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ตําแหนงครูผูชวย และ
หัวหนาวิชาการอยูในโรงเรียนขนาดกลางที่มุงเนนวิชาการในเรื่องการอานออกเขียนได จากการใช
สุนทรียแสวงหาในขั้นการคนพบ (Discovery) พบวาจุดดีของบุคลากรในโรงเรียนและครู2มีดังนี้
จั ด PLC วั น ศุ ก ร เ ป น การจั ด กิ จ กรรมของชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู เ ชิ ง วิ ช าชี พ
(Professional Learning Community)ใหมีการนําเสนอแลกเปลี่ยนกลยุทธการสอนของครูแตละคน
ในทุกเย็นวันศุกรหลังเลิกเรียน จะใชเวลา 1.5-2.0 ชั่วโมง กิจกรรม PLC จะเสร็จประมาณ 18.00 น.
โดยที่ ผูบริหารสถานศึกษาจะมอบหมายงานใหครูเตรียมสิ่งที่จะนํามาแลกเปลี่ยนในแตละสัปดาหวา
จะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องใด เมื่อครูไดเห็นรูปธรรมของเทคนิควิธีการที่เพื่อนครูไดใชสอนนักเรียน จะ
นําไปใชและพัฒนาการเรียนการสอนไดดีขึ้น “ตนเองมาอยูนี่ไมนาน แตที่เห็นวาเกิดมรรคเกิดผล คือ
การทํา PLC กันคะ ไมใชวาเราจะคุยกันเฉพาะเวลาเราทํา PLC มีการคุยกันนอกรอบดวย แตละ
หองก็จะนําเสนอกลยุทธการทําใหเด็กอานออกเขียนได แตละคนจะมีกลยุทธของตนเอง แลวมา
นําเสนอ”
สอนซอมรายบุ คคล เปนกิจกรรมที่ค รูแตล ะคนเสี ย สละเวลา เอาใจใส ฝก ให
นักเรียนอานแจกลูกสะกดคํา อานซ้ําๆ เปนรายบุคคล โดยใชเวลาพิเศษ เชน หลังเลิกเรียน 15.30
น. ซึ่งมีการแจงใหผูปกครองทราบลวงหนา หรือสอนเวลาพักกลางวัน (12.00 น.) หรือชวงเชากอน
เขาเรียน การที่ครูสอนนักเรียนแตละคนในสิ่งที่นักเรียนยังทําไมได มีสวนชวยใหนักเรียนอานออก
เขียนได “ครูที่สละเวลา เที่ยงหรือหลังเลิกเรียน ครูเอาเด็กที่มีปญหามาสอนตัวตอตัว เอาเวลาที่ตอง
ทําโนนนี่มาลงกับเด็กดีกวา เห็นครูหลายทานทํา รวมทั้ง ผอ.ดวย เหมือนแกเลาใหฟงประจําวา ครู
ภาษาอังกฤษขาด เวลาวางก็จะเอาเด็กมาสอนตัวตอตัว”
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เขียนอานไทยวันละคํา เปนการจัดกิจกรรมรักษภาษาไทยในทุกเชา โดยใชเวลา
วัน ละ 10-15 นาที ดํ าเนินการโดยครูป ระจําชั้น จะมอบหมายใหนัก เรียนหมุ นเวียนกันนํ าเสนอ
คําศัพทภาษาไทยวันละคํา รวมกับการใหเขียนตามคําบอก และใหอานตาม นอกจากจะชวยให
นักเรียนอานออกเขียนไดแลว ยังเปนการฝกการกลาแสดงออกของเด็กอีกดวย
ตอนนี้ทีทําอยูทุกวันนี้คือ กิจกรรมรักษภาษาไทย ตอนเชา ทุกเชากอนเริ่มคาบแรก 10-15 นาที
กอนเรียนคาบแรก จะมีเด็กแตละคนจะเปลี่ยนเวรกันมาพูด มาเสนอภาษาไทยวันละคํา แลวเพื่อนพูด
ตาม วา คํานี้แปลวาอะไร ตอนนี้ทําตลอดเลย และเปนหนาที่ของครูประจําชั้นเปนหลัก ชวงที่หนูทํา
ผานไปเดือนหนึ่งแลว หนูก็จะทบทวนใหเขียนตามคําบอก จะมีสมุดจดสวนตัวของทุกคนอยูแลว วาคํา
นี้อานวาอะไร แปลวาอะไร แลวถาหมดเดือนจะทบทวนวายังจําไดไหม

แทรกอานเขียนขณะเรียนทุกวิชา เปนการสงเสริมและมุงเนนใหครูผูสอนแตละ
วิชาไดชวยฝกการอานการเขียนอยางถูกตอง ใหกับนักเรียนในขณะเรียนแตละรายวิชาของครูแตละ
คน เปนการบูรณาการภาษาไทยในทุกรายวิชา เชน การสอนภาษาอังกฤษจะใหอานภาษาอังกฤษ
และแปลเปนภาษาไทย เมื่อนักเรียนออกเสียงภาษาไทยจะเนนใหอานใหอยางถูกตอง
ก็จะมีในคาบ ที่จะสอดแทรกในการพูดการเขียน อยางภาษาอังกฤษ เวลาแปลภาษาไทย ก็จะให
เด็กออกเสียงใหชัด เหมือน boat เรือ ใหกระดกลิ้น เราจะเนนภาษาไทย ไปในตัว เราเพิ่งประชุมกันไป
วา ใหครูทุกทานเนนตรงนี้เขาไปในรายวิชาของทานดวย อยางสังคมก็ให present เกี่ยวกับสภาพ
สังคมที่เปน ร-เรือ ชัดเจน ใหบูรณาการภาษาไทยเขาไปในทุกวิชา ใหอานออกเขียนได อยางเชน การ
เขียนปญหาในสังคม ก็จะเนนใหเขียนถูกตอง อยางภาษาอังกฤษก็จะใหเขียนคําแปลภาษาไทยให
ถูกตองดวยนะ ไมใชเนนภาษาอังกฤษอยางเดียว

3.ครู3 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ
และหัวหนาวิชาการชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3) โรงเรียนขยายโอกาส ที่มุงเนนพัฒนา
คุณภาพผูเรียนดานการอาน การเขียน และการคิด จากการใชสุนทรียแสวงหาในขั้นการคนพบ
(Discovery) พบวาจุดดีของบุคลากรในโรงเรียนและครู3มีดังนี้
ทํางานอยางใสใจและจริงจังเปนลักษณะการทํางานของครู3 ที่เคยไดรับ
คั ด เลื อ กเป น ครู ต น แบบของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได รั บ การคั ด เลื อ กเป น ครู ดี เ ด น ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ลูกศิษยของครู3ไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการอยูเสมอครู3 วิเคราะห
ตนเองวา เปนผูที่ทํางานอยางจริงจัง เอาใจใส ตั้งใจ และใสใจในการทํางาน รวมทั้งมีการปรับปรุง
ตนเองและหาวิธีการพัฒนาผูเรียนอยูเสมอ
ตัวเองเปนครูตนแบบของกระทรวง เปนครูดีเดนของจังหวัดอยุธยามาโดยตลอด แลวเวลาที่สง
เด็กเขาประกวด ไมวากิจกรรมอะไร เด็กก็จะประสบผลสําเร็จ ไดระดับภาค ระดับประเทศ ระดับเขต
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อยูตลอดมา สิ่งที่ไดมานั้น เพราะวา เราเปนคนจริงจัง เอาใจใส ตอเด็ก ตองานที่เรารับผิดชอบ คือ
ความตั้งใจ ความเอาใจใส พี่คิดวาครูทุกคนถาใสใจกับงาน และใหใจกับมัน พี่วามันตองพัฒนาเด็กได
แนนอน ถาเราใหใจกับเขา แตวาถาเชาชามเย็นชาม คือไมไดเอาใจใหอยางแทจริง พี่คิดวาการพัฒนา
ยาก แลวสิ่งนี้ครูทุกคนตองตั้งใจ ใสใจ เอาใจใหเขาจริงๆ ถาเรามีใจใหแลว เราก็จะตองคอยปรับตัวเอง
คอยตรวจสอบตนเอง แลวคอยตรวจสอบเด็กของเราตลอดวา เราสอนไปแบบนี้ ทําไมไมเกิดผล และ
เรามีวิธีอะไรใหเกิดผล

เตรียมตัวสอน เปนการดําเนินการที่ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั่นคือ การเตรียมการสอนอยางดี ทั้งแผนการสอน สื่อการสอน
พี่สังเกตตัวเองวา ถาเตรียมตัวสอนมาอยางดี ในชั่วโมงนั้นเด็กจะแฮปปมีความสุข เด็กจะไดใน
สิ่งที่เราสอน การเตรียมตัวสอนนี่เปนการเตรียมทุกอยาง เตรียมแผน เตรียมสื่อ สื่อนี้สําคัญที่สุด ที่จะ
นําไปสูความสําเร็จนั้น สื่อการสอน เพราะวาสื่อจะเปนตัวดึง อยางการอานเรามีสื่อบัตรคํา บัตรภาพ มี
อะไร เด็กก็เริ่มสนใจ มีกิจกรรม กระบวนการให เด็กก็จะไดตรงนี้ พี่วากิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ครูให ทําใหเด็กพัฒนาได

สอนเขียนเชิงสรางสรรค เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียน
เขียนเรื่องเชิงสรางสรรคและเขียนประกอบภาพ ในการเขียนเรื่องนั้น นักเรียนจะตองเขียนคําตางๆ
ใหไดกอน สวนเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค อาทิ การใหนักเรียนไดดูองคประกอบของ
หนั งสื อ นิท านว า แต ล ะส ว นมี ค วามสอดคลอ งกัน อย า งไร สอนที่ ม าของนิ ท าน และเล านิ ท านให
นักเรียนฟง หรืออาจใชชิ้นงานของนักเรียนรุนกอนๆ เปนสื่อใหนักเรียนฝกอาน นําไปสูการเขียนเชิง
สรางสรรค ผลงานที่ออกมาจะเปน 1 หนากระดาษ ที่มีรูปภาพและขอเขียนของนักเรียนอยางครบ
องคประกอบ
พี่เปน คนที่ถนั ดวิช าภาษาไทย สื่อพี่ที่ทํา ก็จ ะเปน บัตรคํ า บั ตรภาพ ที่เปน ไฮไลตของพี่ โดย
สวนตัวพี่มีความสามารถในการเขียนเรื่องเชิงสรางสรรค และวาดภาพเขียนเรื่อง เด็กที่สอนก็จะมี
ผลงานตรงการเขียนเรื่อง คือ วาดภาพและเขียนเรื่องเชิงสรางสรรคนี้ ในระดับชั้นที่พี่สอนนี้มากมาย
และพี่จะเก็บผลงานของเด็กไว เปนของที่เราถนัด เราก็จะสามารถใหเด็กได มีชิ้นงาน เด็กโอเคนะ
ชิ้นงานมี พี่จะถนัดเรื่องนี้ สาเหตุที่พี่คิดวาเด็กยังเขียนเชิงสรางสรรคไดไมดีเทาที่ควร เพราะเขายัง
เขียนคําไมถูกตองมาก คือสิ่งที่อยากใหเด็กเขียนเชิงสรางสรรคได นั่นก็คือ สรุปทุกอยางเลยเกี่ยวกับ
การอานการเขียน การเขียนได แปลวาเขาเขียนไดอานได และก็ทักษะกระบวนการคิดเขาก็ไดตามมา
คืออันนี้พี่จะมุงประเด็นตอยอดการอานการเขียน
ใหเด็กดูนิทาน เลานิทาน หนังสือนิทาน หนังสือประกอบ พี่จะชอบเลาใหเขาฟงและใหเขาดู หนู
ชอบไหม แตล ะหน า จะสอนว า เขาเป น นิ ทานมาไดอ ย า งไร แต ล ะหน า เปน อยา งไร แต ละหนา จะ
สอดคลองกันระหวางตัวหนังสือและภาพ ก็ใชนิทาน ใชชิ้นงานของเด็กแตละป เริ่มแรกพี่ใชนิทานกอน
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ตอมาก็ใชนิทานของเด็กที่ทําไว พอใชชิ้นงานเปนสื่อ รุนพี่ทําไว เปนสื่อในการอาน การเขียน การฝก
เขียนเรื่องเชิงสรางสรรค ใหเขาอาน เพราะวาเปนการวาดภาพประกอบเรื่องเพียงหนาเดียว วาดรูป
ประกอบภาพหนาเดียว เด็กพี่ ป.2 สามารถที่จะทําได ใชสื่อของพี่ที่ทําไวมาเปนสื่อประกอบ เริ่มตน
จากตัวเองใชนิทาน แลวก็มาใชของรุนพี่ที่ทําไว ก็มาใหนองดู เปนสื่อที่เกิดจากเด็กทําขึ้นมา

4.ครู4 ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
รับผิดชอบสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และเปนหัวหนาวิชาการ
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) สอนอยูโรงเรียนเดียวกับครู3 ที่มุงเนนพัฒนานักเรียนใหมี
ความสามารถในการอ า น การเขี ย น และการคิ ด จากการใช สุ น ทรี ย แสวงหาในขั้ น การค น พบ
(Discovery) พบวาจุดดีของบุคลากรในโรงเรียนและครู4มีดังนี้
รักวิชาคณิต รักวิชาชีพครู เปนสิ่งที่นําทางในการปฏิบัติงานของครู4 มาอยาง
ตอเนื่อง คือความรักในวิชาชีพครูและวิชาคณิตศาสตร แมวาจะจบวิชาเอกพลศึกษา แตเลือกที่จะ
สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร “พูดตรงๆ เลยนะ ตั้งแตเปนครูมาเนี่ย รักอาชีพนี้มาก ตั้งแต
เปนเด็กเลย เวลาครูใหเรียงความ อาชีพที่อยากเปน ก็เปนครูมาโดยตลอด และก็ภูมิใจ และทุกวันนี้
ไมเคยมีวันไหนเลย ที่ไม อยากมาโรงเรียน ไมเคยลาหยุดเลยถาไมจําเปน รักมาก รักอาชีพครู
(น้ําตาคลอ) จริงๆ ไมเคยแบบ... วิชาที่ชอบมากคือคณิตศาสตร”
ฝกใหคิดเลขทุกวันและสอนอานโจทยปญหาเปนกิจวัตรประจําวันในการสอน
คณิตศาสตรของครู4 ที่จะตองใหนักเรียนฝกคิดเลขเร็วทุกวัน ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณที่
ดี สวนเรื่องโจทยปญหานั้น แมวานักเรียนจะไมไดพบบอยนัก แตเมื่อถึงชวงที่มีโจทยปญหา ครู4จะ
ใหนักเรียนฝกอานโจทยใหครูฟงบอยๆ และชวยใหคําแนะนํา จนนักเรียนสามารถอานไดดีขึ้น
อยางของพี่พี่ก็พูดตรงๆ พี่ก็สอนเฉพาะคณิตศาสตร คณิตศาสตรนานๆ จะมีโจทยปญหามาสัก
ครั้งหนึ่ง มันก็มีโจทยธรรมดาเปนตัวเลข การสอนของพี่พี่ก็จะเนน เชาขึ้นมาก็คิดเลขเร็ว เปนการฝก
การคิดใชไหมคะ คิดเลขเร็วทุกวันๆ ในเรื่องที่เรียนไปแลว เปนการฝก เด็กก็ตอบรับดี ... เด็กเขา
กระตือรือรน นอกจากเราจะใหเขาเขียนเปนตัวเลขแลว จะใหเขียนเปนตัวหนังสือ อยางเชน สิบเอ็ดเรา
ไมเขียน 11 แตเขียน สิบเอ็ด
จะใหเขาอาน จะไดฟงเขาวา เพราะเราไมไดสอนภาษาไทย บางทีเราก็ไมรูวา คือ เขาทําเลขได
แตภาษาไทย อาจจะไมได เพราะวาเด็กจะออนเปนบางวิชา พอโจทยปญหานี่ก็จะใหเขาอาน จะลองให
เขาอาน ใหเราฟง จะไดรูวาเด็กอานไดไหม และคนไหนถาเรารูวาเขาอาน เขาไมคอยได จะใหเขาอาน
บอยๆ ตัวไหนอานไมไดก็จะใหสะกด เปนการชวยในการอานอีกครั้งหนึ่ง เด็กอานไดดีขึ้น แตยังติดอยู
เรื่องแกโจทยปญหาไมได ยังไมแนใจวาโจทยกําหนดอะไรให เราจะหาคําตอบไดโดยวิธีใด คิดไดเปน
บางคน
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5. ครู5 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร ตําแหนงครูชํานาญการ
พิเศษ และหัวหนาวิชาการชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) ในโรงเรียนเดียวกันกับครู3 และครู4
จากการใชสุนทรียแสวงหาในขั้นการคนพบ (Discovery) พบวาจุดดีของบุคลากรในโรงเรียนและครู5
มีดังนี้
เอาใจใส ทุมเทเพื่อศิษยเปนลั กษณะของการใหความเอาใจใส ดูแลเรื่องการ
เรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นอย า งใกล ชิ ด ของครู ผู ร ว มงานกั บ ครู 5 ซึ่ ง ครู 5 พบว า เมื่ อ อยู กั บ นั ก เรี ย น
ตลอดเวลา นักเรียนไดฝกอานเพิ่มเติมอยูเสมอ ทําใหนักเรียนสามารถอานออกเขียนได“คือความเอา
ใจใสของครู ความทุมแรงกายใจ เสียสละเวลา มีครูที่ผมเคยเห็น ครูเกาๆ เขาสอนประจําชั้นทุกวิชา
ป.1 2 3 เขาจะเนนการอานเขียน ครูเขาจะอยูกับเด็กตลอดเวลา บางครั้งเที่ยงก็ยังเรียกเด็กมาอาน
หนังสือ สําหรับเด็กที่ออนนะครับ”
สอนสนุกเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีโอกาสไดโตตอบ มี
ปฏิสัมพันธมีสวนรวมในการเรียนรู มีครูทําตนเปนแบบอยาง สรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนอยากทํา
ไดเหมือนครู
เวลาสอนสนุ ก สอนเด็ ก มี เ ฮฮา โต ต อบ เด็ ก อยากเรี ย นกั บ ครู ค นนี้ อย า งอาจารย วิ รั ช สอน
ภาษาไทย เขาก็จบภาษาไทยมาจากโรงเรียนครูสมัยกอน สวนสุนันทา เขาจบภาษาไทยมาโดยเฉพาะ
จะดุบาง แตเด็กก็รัก ผมวามันลื่นไหลดี อยางแตงคําประพันธ กาพยยานี ครูทําไดเปนตัวอยาง เด็กก็
อยากจะเปน เวลาจัดกิจกรรมออกมาขางนอก ไมวาจะเปนลูกเสือ เลนลิเก เขาจะใหเด็กทําดวย ขับ
เสภา อะไรอยางนี้

จัดกลุมชวยอานเปนการสงเสริมการอาน โดยใหนักเรี ยนจับกลุมในลักษณะ
เพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง โรงเรียนจัดกิจกรรมนี้ครั้งสุดทายเมื่อสองปที่ผานมา ไดแบงนักเรียน
ออกเปน 10 กลุม คละระดับชั้น และจัดหนังสือใสตะกราใหนักเรียนอานดวยกัน
มีจับกลุมลักษณะใหเพื่อนชวยเพื่อน จะมีครูที่ปรึกษาดวยนะ ที่เขาเคยทํามาในอดีต ดีอยูในระยะ
หนึ่ง แตการกํากับติดตาม ดีอยูพักหนึ่ง เหมือนไฟไหมฟาง คืออยาเชน คนออน จับกับคนคอนขางจะดี
บัดดี้นั่นแหละ พี่เกงเอานองมาชวยเหลือ มีครูมาเปนที่ปรึกษา เราจะทําในชวงอาเซียน ในประเทศก็จะ
มีหัวหนา มีอะไร คนนี้ตองดูแลคนนี้ๆ พัฒนาเขา ใหคนนี้ชวย หาเอกสารอะไรมาชวยกัน ทําในชั่วโมง
อาเซียน ใหเด็กไปอานหนังสือในตะกรา มีการประเมินวาเด็กคนนี้อานไดหรือยัง อยูในเกณฑอานได
คลอง ไมคลอง เขาใชหนังสือในหองสมุด เหมือนเอาหนังสือเคลื่อนที่ สิบประเทศก็สิบตะกรา แลวมา
นั่งรวมกลุมกัน คนนี้อานนี้ใหดู มาอานใหฟง แลวมาประเมินกัน ทําตอนที่เปนศูนยอาเซียน 2 ปมาแลว
เด็กสนุก นา จะดีขึ้ น พอมาสั กพัก ก็ เงี ย บไปอีก แลว ไมตอเนื่อง ทํา ไมไมตอเนื่อง คิดวาการกํา กับ
ติดตามสําคัญนะ

96
สงเสริมการอานเก็บแตม เปนการสงเสริมใหนักเรียนอานหนังสือ และใชเปน
การจัดเก็บคะแนนรักการอานของนักเรียนแตละคน จึงใหนักเรียนอานหนังสือแบบเรียนใหเพื่อน ครู
หรือผูปกครองฟง แลวใหเพื่อนและผูปกครองลงนามรับรอง ทําใหนักเรียนมีความสนใจในการอาน
มากขึ้น
เคยเห็นโรงเรียนอื่นเขาทํา คิดวาทําไมเขาอานหนังสือไดดีจังเลย อานหนังสือได ผมก็ถาม เขา
บอกวาเอาหนังสือในวิชาที่สอน มีลายเซ็นผูปกครองขางลาง เขียนมา เพื่อนก็เขียนมา ครูก็มาเซ็น ผม
ก็เคยทํา เวิรคอยูในระยะแรก คนที่เคยมีปญหาเรื่องการอานไมคอยมาสงหรอก ครูจะใหคะแนน รักการ
อาน จะนับจํานวนหนา อานไดกี่หนา อานทุกหนาไหม มีลายเซ็น เพื่อนเซ็นกํากับ แลวผมก็จะสุม ก็ดี
นะ เวิรค แตก็มีผูปกครองใหเด็กเขียนเอง แตเด็กไมคอยมาอานใหครูฟง เพราะเขาคงจะมีความเกรง
แตอานใหเพื่อนฟง แลวมีลายเซ็น เรื่องนี้ก็ใชไดดี เด็กเขารักการอานไดคนควาใฝรูใฝเรียน ก็มาดูตรงนี้
คนที่อานไดมากที่สุดก็จะอยูในระดับสูง เอาตรงนี้มาประเมินการอานคิดวิเคราะหเขียนดวย

จากการใชคําถามเพื่อคนหาจุดเดนของครูผูนําการเรียนการสอน และผูเกี่ยวของ
ในโรงเรียน ในขั้น การคนพบ (Discovery) พบวา ครูผูนําการเรียนการสอนแตละคนระบุสิ่งดี จุดเดน
และกิจกรรมที่เคยทําไดดีในการพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายที่โรงเรียนและครูผูนําการเรียนการสอน
มุงหวัง จํานวน 1-4 กิจกรรม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ครูผูนําการเรียนการสอนมีประสบการณตรง สามารถ
อธิบายจุดมุงหมายและแนวทางการดําเนินการไดอยางชัดเจน
การสรางฝน (Dream)
ผูวิจัยตั้งคําถามใหครูผูนําการเรียนการสอนไดตั้งเปาหมายของการดําเนินงาน
จากจุดเดนที่พบ แลวใหนําจุดเดนที่พบนั้นมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาสูเปาหมายที่ตองการอีกครั้งหนึ่ง
ในภาคเรียนปจจุบัน สิ่งที่เปนเปาหมาย ที่ครูผูนําการเรียนการสอนมุงหวังหรือคิดฝนวาจะเกิดขึ้น
อยางแนนอนคืออะไรซึ่งคําตอบเกี่ยวกับเปาหมายที่ครูผูนําการเรียนการสอนคาดหวัง เปนดังนี้
1. ครู1 กิจกรรมเดนในอดีตที่ครู1เห็นวา ถานํากลับมาปรับแตงและทําใหมอีกครั้ง
ในโรงเรียน จะทําใหโรงเรียนกลับมามีชีวิตชีวา และนักเรียนมีการอานการเขียนและทักษะชีวิตดีขึ้น
ไดแก กิจกรรมสงเสริมการอาน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมเลานิทาน และกิจกรรมคาย
เปาหมายของโรงเรียนวา มีเปาหมายใหนักเรียนอานออกเขียนได มีทักษะชีวิต
นั่นคือ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได และตองการใหนักเรียนเรียนตอใหได
รอยเปอรเซ็นต
พัฒนาเรื่องการอานออกเขียนไดเปนอันดับแรก และการฝกทักษะชีวิต ที่โรงเรียนคุยกันอยูนะคะ
ทักษะเหมือนกับสิ่งที่เด็กรูแลวสามารถเอาไปปฏิบัติในชีวิตของเขาได ซึ่งไมจําเปนตองเรียนการเรียน
การสอนอยางเดียว แตมันควบคูไปกับคุณลักษณะอันพึงประสงคประมาณนี้ ที่เขาจะตองเอาไปใชใน
ชีวิตของเขา รูแลวเอาไปใชได...ตนเองเปนคนสอนชั้นปลาย ทําอยางไรก็ไดใหเด็ก จบไปแลวเรียนตอ
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100 เปอรเซ็นต ขณะเรียนอยูก็เพิ่มเติมใหเขาเต็มที่ ตองใหเขามากกวา ตองใหเกินรอย ใหความรูตอ
ยอดเขาไปเลย ในเชิงวิชา

2.ครู2 สิ่งดีที่ครู2 ไดระบุถึงเปาหมายในการจัดการเรียนรูของโรงเรียนวา เนน
วิชาการ โดยเฉพาะเรื่องการอานออกเขียนได โรงเรียนตองการใหปลอดการอานไมออกเขียนไมได
เพื่อจะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ชวยเหลือตัวเองใหเอาตัวรอดในสังคม รับรูขอมูลขาวสาร
จับประเด็นได ไมถูกหลอก สวนเปาหมายของครู2เองก็มีเปาหมายเหมือนกับโรงเรียน นั่นคือ การ
อานออกเขียนได และตองการเพิ่มเติมคือ อยากใหนักเรียนมีคุณธรรม ซึ่งเปนประเด็นที่ครูมีความ
หวงใย เพราะเห็นวาเมื่อนักเรียนมีคุณธรรมจะอยากเรียนและตั้งใจเรียน จึงตองการเนนการเรียนดี
และมีคุณธรรม ซึ่งผลจากการเปนคนมีคุณธรรมนั้นไดเห็นประจักษชัดที่ตนเอง ที่ไดเปนครูทุกวันนี้ก็
เพราะตนเองขวนขวาย รักการอาน รูหนาที่ นําคําสอนของครูมาคิดและปฏิบัติ และนําประสบการณ
ที่เห็นคุณแมยากลําบากมากระตุนตนเองใหเรียนรูและพัฒนาตอเนื่อง
เคยเห็นวามีการดําเนินการไดดีมาตอยอดและดําเนินการตอเนื่อง คือ การทํา
PLC (Professional Learning Community) การสอนตัวตอตัว กิจกรรมรักษภาษาไทย และ
สอดแทรกการอานการเขียนในแตละรายวิชาของครูแตละคน เพื่อใหนําไปสูเปาหมายการเรียนรูที่
โรงเรียนมุงเนนใหบรรลุ นั่นคือ การอานออกเขียนได
อยากใหไ ดวิช าการ อ านออกเขี ย นได เหมือ นไมตองเกงเยี่ย มยอดแต ตองอานออกเขียนได
เพื่อที่จะชวยเหลือตนเองได ไมใชไปโดนหลอกไดงาย อานขาวแลวรู จับประเด็นได ตนเองเห็นเพื่อน
ระดับเดียวกันที่ไมไดเรียนหนังสือ จะแตกตางเลยจากเพื่อนที่อานออกเขียนได เขาไมสามารถรูเลยวา
เหตุการณนั้นคืออะไร ยืน ณ เหตุการณเดียวกัน แตเขาไมรูวา เขาเขียนวาอะไร อานวาอะไร ทําไม
เพื่อนจึงเศรา หรือดีใจ เพราะเขาอานไมออก อานไมได เหมือนตนเองเปนปมดอยดวยคะ เห็นกับ
ตัวเองเลยสําหรับเพื่อนวัยประถมนี้ ก็เลยคิดวา เราไมนาใหเด็กเปนเหมือนเพื่อนเราที่เราประสบมา
อยางนอยๆ อานออกเขียนไดบาง ใหอยูในสังคมได ไมใชเนนวิชาการอยางเดียว แนนอนในโรงเรียน
ตองไดวชิ าการอยูแลว ไดอะไรอยูแลว เชน ระดับการแขงขันโอเน็ต เอ็นที อะไรพวกนี้ วัดอะไรก็ชั่งเขา
แตตัวหนูเอง มันไมไดหมายถึงคะแนน แตหมายถึงเอาไปใชในชีวิตประจําวันเขาดวย คือ เขาจะอยู
อยางไรถาเขาเขียนไมได เขาจะอยูไดอยางไร ถาเขาเขียนไมได อานไมออก

3.ครู3 ระบุวาโรงเรียนมีเปาหมายการจัดการเรียนรูเพื่อมุงพัฒนาการอานการ
เขียนของนักเรียน สอดคลองกับเปาหมายที่รัฐบาลตองการใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อาน
ออกเขียนได 100 เปอรเซ็นต และนักเรียนชั้นอื่นๆ อานออกเขียนไดไมนอยกวา 70 เปอรเซ็นต เนน
การเขียน เพราะนักเรียนเขียนไมถูกตอง และจะทําใหเขมขนขึ้นในชวง 3 เดือนนี้ ครู3 ไดกลาวถึง
เปาหมายการจัดการเรียนรูของตนเองวา เหมือนกับเปาหมายของโรงเรียนที่เนนเรื่องการอานการ
เขียน ในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ครู3 เปนครูประจําชัน้ และสอนอยู ไดแกไขปญหาการอานใหดีขึ้น
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แลว แตการเขียนยังไมนาพอใจ โดยเฉพาะ 3-4 คน อยากใหนักเรียนทุกคนเขียนไดตามเกณฑที่
กําหนด นั่นคือ นักเรียนทุกคนจะตองเขียนใหได 10 คําขึ้นไป
เปาหมายที่ตั้งกัน ทํา AAR กันทั้งโรงเรียน ตองการปรับปรุงการอานการเขียนของนักเรียน
โดยเฉพาะการเขียน นักเรียนจะเขียนคําไมคอยถูกตอง มีอยูในทุกๆ ชั้น ตั้งแต ป.1-ม.3 เด็กอานได
แตวาเขียนไมถูกตอง เปนเรื่องที่เราจับตรงนี้มาแกปญหา ใหสอดคลองรอยรัดกับที่ปนี้เปนปที่รัฐบาล
เนนใหเด็กอานออกเขียนได ป.1 รอยเปอรเซ็นต ป.2-มัธยมเจ็ดสิบเปอรเซ็นต คือตองอานออกเขียนได
นี่เปนจุดมุงหมายของเราในสามเดือน คือเหมือนเราเขมขึ้น

ครู3เห็นจุดดีของเพื่อนครูคือ ครูมีกิจกรรมการสอน มีสื่อการสอน และความตั้งใจ
ที่ดีในการสอนหลังจากที่ใหครู3 ทบทวนสิ่งดีๆ ทั้งหมดที่พบ และใหตั้งความฝนหรือความมุงหวัง
ของตนเองวา ฝนอยากเห็นอะไร ครู3 ไดระบุวา อยากเห็นนักเรียนเขียนเรื่องเชิงสรางสรรคไดทุกชั้น
เพราะนักเรียนจะไดฝกและแสดงออกทั้งการอาน การเขียน และการคิด
มันนาจะเขียนเรื่องเชิงสรางสรรคอันนี้ได เปนความหวังของพี่ในทุกๆ ชั้นนะ พี่หวังอยางนั้น วา
จะสามารถเขียนเรื่องเชิงสรางสรรคได คือ ถาเด็กเขียนตรงนี้ได ก็จะรวมทุกอยางอยูในตัวเด็กคนนั้น
แลว การอาน การเขียน การคิด มันทุกทักษะ จะรวมอยูในเรื่องนี้แลว เปนความหวังของพี่คืออันนั้น
ถาไดตรงนี้จะไดทุกทักษะเลย จริงนะ

4.ครู4 ไดระบุถึงเปาหมายการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวา เปนเรื่องการอาน
การเขีย น โดยเฉพาะการเขีย นภาษาไทย ต อ งการใหเ ขี ย นได ถู กต อ งตามความสามารถแต ล ะ
ระดั บ ชั้ น และต อ งการใหนั ก เรี ย นมี ล ายมื อ สวย สว นเป า หมายของครู 4เองต อ งการให นั ก เรี ย น
สามารถเขียนเพื่อสรางโจทยปญหาได มีลายมือสวย คิดวิเคราะหและแกโจทยปญหาได “ที่ตกลง
กันไวคือ เด็กเราจะออนการเขียนภาษาไทย เขาอานไดจริง แตเขียนไมถูก โรงเรียนก็จะแกตรงนี้ จะ
ทําอยางไรใหเด็กเขียนไดถูกตอง เพราะวาถาเด็กอานออกเขียนไดก็โอเคใชไหม ที่นี้เด็กเราอานได
จริง แตเขียนไมถูก เขียนแบบอานออกแตเขียนไมได จึงตกลงจะทําเรื่องการเขียน”
สวนกิจกรรมที่ครู4 จะชวนครูผูสอนคณิตศาสตรชวงชั้นอื่นๆ ไปใชกับนักเรียน
เปนกิจกรรมสรางโจทยปญหา อาจมีสถานการณ หรือรูปภาพมาใหนักเรียนฝกสรางโจทยปญหา ได
ฝกแสดงวิธีทําและหาคําตอบ เมื่อนักเรียนนําโจทยปญหาที่สรางมาสง ครูจะใหนักเรียนอานโจทย
ปญหานั้นใหครูฟงดวย“ใหเขามาสงแลวอานใหเราฟง นาจะอานคลอง เขียนไดเพราะเขาเปนคน
เขียนมาสงครูเอง และคิดไดเพราะเขาคิดวาจะทําอยางไรจะไดผลลัพธตามที่ครูบอกวาขอนี้ทําวิธี
บวกนะ ตอนแรกก็ตองงายๆ กอน บวกนี่งายที่สุด เชน บานฉันมีแมวหาตัว สมมตินะคะ มีหมาสาม
ตัว รวมบานฉันมีสัตวทั้งหมดกี่ตัว”

99
5.ครู5 ระบุเปาหมายของโรงเรียนวา เนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะที่
พึงประสงค สามารถคิดแกปญหาได และใหนักเรียนอยูในสังคมอยางมีความสุข สําหรับในชวงกอน
สิ้นภาคเรียนนี้จะมุงเนนเรื่องการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะห
การอานการเขียน เปนหลักเลยตอนนี้ อานเขียน คิดวิเคราะห เปนปญหาที่เรามุงมาก อาทิตย
หนา เราตั้งเปา หมายจะประเมิน ติ ดตามเด็ ก กลุม หนึ่ ง วัน ที่ 29 มี บางคนตอ งได รับการอ า น ทํา ทั้ ง
โรงเรียน แตจะมีเด็กไมกี่คนที่ยังไมประสบความสําเร็จในการอาน อยางเชน อานไมคลอง บางคนฟง
อานปรอเลย แตพอเขียน ก็มีปญหาการเขียน ตอนนี้ทางโรงเรียนก็วางสเตปกันวา เด็กคนนี้ใหครูคนนี้
มาชวยหนอย

กิจกรรมที่ครู5หวังวา หากนํามาใชอีกครั้งจะทําใหการอานหนังสือของนักเรียนมี
ความคึกคักขึ้นเพื่อมุงไปสูนิสัยรักการอาน นั่นคือ การอานแบบมีบัดดี้ หรือบัดดี้การอาน จะพูดคุย
กับเพื่อนครูใหรูการวัดผล การดําเนินการไมจําเปนตองมีอุปกรณใดๆ เพียงใชหนังสือเรียนในวิชา
ตางๆ ที่นักเรียนใชอยู จะใหนักเรียนอานรายบุคคลและรายกลุมเพื่อใหมีการชวยเหลือกันภายใน
กลุม นอกจากนั้น ยังเสนอกิจกรรมคูบัดดี้สอนสนุกทุกวิชา โดยจะสงเสริมครูจับคูชวยกันในการวาง
แผนการสอน สังเกตการสอน และสะทอนผลหลังสอน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหนักเรียนมีโอกาสโตตอบ ใหมีการใชคําถาม
จะเห็ น ว า เป า หมายของครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนที่ มุ ง หวั ง ในขั้ น การสร า งฝ น
(Dream) นี้ สวนใหญมุงไปที่การพัฒนาความสามารถในการอานและการเขียนเปนหลัก มีบางสวนที่
ใหความสนใจเรื่องการคิด ทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ การตั้งเปาหมายที่มาจากสิ่งดี
หรือความสําเร็จในอดีต ไดทําใหครูผูนําการเรียนการสอนตั้งเปาหมายดวยมุมมองใหมที่มีความหวัง
และความกระตือรือรนที่จะทําใหสําเร็จ
Design (การออกแบบ)
1. ครู1 ไดนําสิ่งที่คิดไวมาเขียนเปนแผนปฏิบัติการ ดังนี้1) กิจกรรมสงเสริมการ
อาน โดยจะหารือกับคณะครูและคัดเลือกหนังสือที่มีในหองสมุดนําหนังสือจากหองสมุดไปจัดมุม
หนังสือในหองเรียนทุกชั้น โดยใหนักเรียนเลือกอานตามความสนใจและมีการตั้งรางวัลสําหรับผูตอบ
คําถามจากการอานได จึงตั้งชื่อกิจกรรมนี้วา หนึ่งเลมหนึ่งคําถามหนึ่งรางวัล 2) กิจกรรมเสียงตาม
สาย จะใหนักเรียนบันทึกยอเรื่องที่สนใจ และอานหรือเลาใหนักเรียนฟง ประกอบการเปดเพลงผาน
เสียงตามสาย โดยจะเริ่มตนที่กลุมสภานักเรียนเปนผูดําเนินการ จะใหนักเรียนไดประชุมวางแผน
งาน และสามารถดําเนินการไดในทุกๆ วัน 3) กิจกรรมเลานิทาน จะเปลี่ยนจากเดิมที่ครูเวร
ประจําวันเปนผูเลา จะใหนักเรียนเปนผูเลา กอนที่นักเรียนจะเลานิทานนักเรียนจะอานนิทาน และฝก
เลาใหครูประจําชั้นฟงกอน ซึ่งจะปรับเวลาเลานิทานในชวง 12.10-12.30 น. และ 4) กิจกรรมคาย
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เปนกิจกรรมอานออกเขียนไดนอกหองเรียนใชเวลาครึ่งวัน โดยใชวิชาภาษาไทยเปนแกน จะจัด
กิจกรรม 5 ฐาน จัดใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ออกเปน 5 ทีม โดยคละชั้นเรียน จะจัดใน
เดือนกุมภาพันธ ทั้งนี้ จะชวนครูมาวางแผนรวมกันกอนแผนการทํางานของครู1 ดังภาพประกอบ12

ภาพประกอบ 12 แผนปฏิบตั ิการสงเสริมการอานคลองเขียนคลองของครู 1
ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนตอแผนปฏิบัติการที่ครู1จะดําเนินการวา กิจกรรม
ทั้ง 4 กิจกรรมตรงกับเปาหมายที่โรงเรียนตองการเห็นและตอบโจทยไดตรงประเด็น จะกระตุนให
นักเรียนมีความสนใจในการอานมากขึ้น และครูทุกคนเขารวม จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น
ดังคํากลาวของ ผอ.10 ที่กลาววา
ผมคิดวาเปนการตอบโจทยที่ตรงประเด็นเลยแหละ พอเขานําเสนอมาอยางนี้ เด็กจะสนใจ จะ
แสวงหามากขึ้น จะนํามาสูที่เขาจะอานออกเขียนได เหมือนเปนเทคนิค เปนกิจกรรมกระตุนเราใหเขา
อานหนังสือ ... กิจกรรมเหลานี้เคยทําอยูแตไมไดมาแลกเปลี่ยนและบูมทั้งโรงเรียน แตกอนทําใครทํา
มัน พอครูเขาเปนแกนนําปุบ มาบู (บูรณาการ) ครูเขาก็ทําดวย รวมดวย ... ผมชอบกิจกรรมชวนกัน
อานผานเสียงตามสาย เด็กไดกลาแสดงออก เหมือนกับการนําระบบของสภานักเรียนเขามา เดิมทีเรา
ทํากันไมไดจัดระบบ เพียงมีการพาพูดหนาเสาธง
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2.ครู2 วางแผนการดําเนินการตลอดภาคเรียน และนําเสนอแผนตอผูบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
เราจะทําอานไมออกเขียนไมได ครูจะมีแฟม ผอ.จะเปนหลัก PLC นําครูมารวมกัน สวนสอนตัว
ตอตัวเปนเรื่องของเวลาของครูแตละคน ที่จะนัดเด็กเมื่อไร อยางที่ทําในแฟมคือ คัดกรองเด็กออกเปน
กลุม วา แตล ะกลุม จะใชเ ครื่องมือต างกัน เด็ก อ อนจะใช คํา ไหน เด็กปานกลางจะใชคํา ไหน เราจะ
ประเมินทุก 2 สัปดาหคะวาจะดีขึ้นหรือเปลา ถาเราเริ่มทําเลย ณ ตอนนี้ เราก็จะประเมินอีกทีวันที่ 5
กุมภา วาเขาจะดีขึ้นหรือเปลา ประเมินวันที่ 5 กุมภา เหมือนกันหมดเลย แลวรักษภาษาไทยที่เราทํา
อยาง 10-15 นาที เราจะไดแคคํา หนูวาถาเพิ่มเวลาอีก จะใหเด็กเอาคํามาแตงประโยค เพื่อใหเขา
บูรณาการไดจริง จากประโยคก็เปนเนื้อเรื่อง จากที่เคยเสนอแคคํา แลวมานั่งเรียน ก็เปลี่ยนเปนเอาคํา
มาแตงใหเปนประโยค นี่คือความคาดหวังของหนู

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนความคิดตอแผนปฏิบัติการของครู2 โดยให
ความสําคัญกับการทํา PLC สวนการอานออกเขียนไดจะเนนที่ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 สวนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 จะเนนกระบวนการคิด โดยกลาวสนับสนุนวา “เราแบงเปน 3 ชวงชั้น อนุบาล
เราเนนใหใชเทคนิค BBL คือเขาใช Project-based Approach เราก็ใหสอดแทรกแบบ BBL เขาไป
ดวย ของ ป.1-3 แกปญหาอานไมออกเขียนไมได สวน ป.4-6 แกปญหากระบวนการคิด”
3.ครู3 ระบุวาสิ่งที่จะทําใหความฝนนั้นเกิดขึ้นไดจริงเกี่ยวกับการใหนักเรียนเขียน
เชิงสรางสรรคทุกชั้นเรียน และเตรียมคิดวางแผนไววา จะทํา AAR รวมกันของคณะครู จะตองใหครู
วางแผนดวยกัน ในบทบาทของครู3จะเปนผูเขาไปชวยเหลือใหคําแนะนําเพื่อนครู ซึ่งสามารถเริ่ม
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ดํา เนิ น การได ทั น ที ด ว ยการพูด คุ ย กั บ เพื่ อ นครู เริ่ มที่ ค รู ผู ส อนภาษาไทยในแต ล ะช ว งชั้ น ให ค รู
ภาษาไทยเปนแกน และใหครูวิชาการชวงชั้นเปนผูประสานใหมีการดําเนินการจริง สําหรับสื่อวัสดุ
อุปกรณที่จะตองเตรียมลวงหนาก็คือ กระดาษ สี และใชในสัปดาหหนา (วันที่ 25 มกราคม 2559)
คาดหวังวา กอนสิ้นภาคเรียนนี้ นักเรียนแตละคนจะสามารถมีชิ้นงานคนละ 5-6 ชิ้นงาน และมั่นใจ
วาสามารถกิจกรรมนี้ไดอยางแนนอน
ครู 3เขี ย นแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ จ ะดํ า เนิ น การ ซึ่ ง จะใช ใ นการนํ า เสนอให ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาไดรับทราบและใหการสนับสนุนการดําเนินการครั้งนี้ ครู3เขียนแผนปฏิบัติการ ดังนี้

การสะท อ นคิ ด ต อ แผนปฏิ บั ติ ก ารของครู 3โดยผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว า
ผูบริหารสถานศึกษาเห็นดีกับกิจกรรมที่ครู3จะดําเนินการ โดยเนนใหมีการกระจายไปยังเพื่อนครูคน
อื่นๆ ทั้งครูภาษาไทย และครูศิลปะ อยากใหครู3พิจารณาหารางวัลเพื่อยกยองนักเรียนและครูที่ทํา
ไดดีดวย และใหหาโอกาสนําผลงานการเขียนเชิงสรางสรรคไปจัดแสดงนิทรรศการดวย นอกจากนั้น
ยังเห็นชอบที่จะสนับสนุนสื่อวัสดุที่จะใชในการทํากิจกรรม ไดแก กระดาษปอนด และสี
ดี เขียนดวย วาดภาพดวย ก็จะผอนคลาย เอาภาพนํา ก็ดีนะ เห็นดวย มีมาสรุปหลังจากทําไปได
พัก หนึ่ ง เปน อย า งไร มาหาขอ ดี ขอ เสี ย ... อาจตอ ยอดโดยจัด นิ ท รรศการในโรงเรี ย น ในวั น รั ก ษ
ภาษาไทย ต อ งมี ก ารประกวด มี ก ารยกย อ งหน อ ย แต ค นที่ ไ ม ดี ก็ อ ย า ทิ้ ง ต อ งทํ า ให เ ขาภู มิ ใ จ
นอกจากนั้ น ครูที่ ทํา ใหเกิดผลงานขึ้น มา ควรหารางวัลใหเ ขาหนอย ควรมีชื่อ เปน ที่ ชื่น ชม เปน ที่
ประจักษ หาโอกาสทําใหครูดวย
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4.ครู4 เขียนแผนปฏิบัติการ เตรียมนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาเปนกิจกรรม
สรางโจทยปญหา เพื่อฝกใหนักเรียนไดอาน เขียน และคิดวิเคราะหในวิชาคณิตศาสตร โดยให
นักเรียนสรางโจทยปญหาวันละ 1 ขอ ดังนี้

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนคิดตอแผนปฏิบัติการทีค่ รู4นําเสนอวา เปน
กิจกรรมที่ดีที่เนนการคิด โดยชี้แนะวา การจัดการเรียนการสอนนี้จะตองใหนักเรียนเรียนรูตามลําดับ
โดยเริ่มจากงาย และใชสื่อของจริงที่มีอยูในธรรมชาติรอบตัวของนักเรียนมาชวยทําใหนักเรียน
เรียนรูและเกิดความเขาใจ รวมทั้งควรกระจายวิธีการนีไ้ ปยังชั้นเรียนอื่นๆ ดวย
อันนี้จะเนนไปทางคิด อานจะตองอยูหลังคิดนะอันนี้ เด็กจะตองคิดกอน กอนที่จะไปสรางโจทย
เราจะตองเอาโจทยเปลือยๆ กอน จะตองตอยอดจากตรงนั้น อันนี้ไมใชชั้นหนูชั้นเดียว ตองกระจายไป
อยางชั้น ป.1 ดวย ป.1 โจทยปญหาอาจจะยังเริ่มตนไมได ไปสักพักหนึ่ง ก็จะดีนะ ... จะสงเสริมการ
อานอยางไร อานเสร็จชวยกันคิด เขียน ลงมือทํา ก็ดีนะ ถามีสื่อ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการอานสัก
หนอย จะดีมากเลยนะ เชน แมซ้อื สมมาสองลูก เพื่อนใหมาอีก 1 ลูก เทาไร ทําอยางไร เพื่อนบอกรวม
แลวรวมหมายถึงอะไร ทําอยางไร กอนหินใบไม ใชไดเลย

5.ครู5 เขียนแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาเปนกิจกรรม
บัดดี้เพื่อนรักนักอาน ใหนักเรียนจับคูกันอาน และบันทึก รวมทั้งการนําเสนอการสงเสริมใหค รู
จัดการเรียนการสอนใหสนุก ดังนี้
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ผูบริหารสถานศึกษาสะทอนคิดตอแผนปฏิบัติการที่ครู5นําเสนอวา เปนกิจกรรมที่
ดี ผูบริหารสถานศึกษามีชอบและเห็นดวยที่จะจัดการเรียนการสอนใหมีความสนุก ใหนักเรียนเรียนรู
อยางมีความสุข โดยชี้แนะวาใหนําเกมหรือกิจกรรมในรายการโทรทัศนมาประยุกตใชในการสอน
รวมทั้งตองการใหการจัดการเรียนการสอนของครูแตละคนมีการประสานสัมพันธ และสงตอขอมูล
จากการสอนเพื่อชวยใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนรู
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เห็นดวยนะที่ สนุก จะจํางาย อยางกิจกรรมที่อยูในทีวีที่ดูกันทุกวัน อยางปริศนาฟาแลบเนี่ย ชอง
เวิรคพอยท เอาคําทายมา ทายถูกก็เลื่อนขึ้น ทายถูกก็มีรางวัล ถาเราเอาตรงนี้มาปรับใช ถามปญหา
วาอานวาอยางไร ตอบถูก ปรบมือหนอย คนนี้อานออก ก็ปรบมือ เฮ ชวนใหเด็กรวมกิจกรรม มีสวน
ร ว ม การสอนสนุ ก เห็ น ด ว ยเลย และอี ก อย า งหนึ่ ง การส ง ต อ ของครู ทุ ก คนต อ งสั ม พั น ธ กั น วิ ช านี้
เกี่ยวกับวิชานั้น จะชวยกัน

จากขั้นการออกแบบ (Design) จะเห็นไดวา ครูผูนําการเรียนการสอนไดนําสิ่งดีที่
คนพบมาวางแผนการดําเนินการเพื่อมุงสูเปาหมายคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาการอาน
การเขียน และไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียนในการดําเนินการ
การสานฝน (Destiny)
1. ครู1ไดมองเห็นเปาหมายของโรงเรียนและตนเอง สิ่งดีของตนเองในอดีตที่เคย
ทํามา ไดคิดถึงกิจกรรมที่จะนํามาพัฒนานักเรียนสูเปาหมาย ไดทํารายละเอียดกิจกรรมพัฒนาการ
อานการเขียนที่จะนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ไดคนพบเทคนิคที่จะนํามาใชพัฒนา
นักเรียน ไดฝกการคิดวิเคราะห ไดแสดงความคิดนอกจากกรอบเดิม ไดมุมมองใหมในการบริหาร
จัดการโรงเรียน และไดรูจักตัวตนของตนเอง เห็นสิ่งดีที่มีอยูและเห็นคุณคาของตนเอง ไดขอคิดจาก
การยอนคิดทบทวนทําใหเห็นจุดเดนเห็นคุณคาของสิ่งที่มีอยู เปนการกระตุน จุดประกายที่จะเริ่ม
งานการพั ฒ นาที่ ท า ทายอี ก ครั้ ง และสิ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาต อ ไปก็ คื อ การทํ า กิ จ กรรมที่ ว างแผนไว ใ ห
สัมฤทธิผลภายใน 3 เดือน ใหนักเรียนอานออกเขียนได เปนไปตามเปาหมายที่วางไว
2. ครู2สะทอนถึงสิ่งดีที่ไดพบและไดปฏิบัติ ไดเขียนสรุปความคิดรวบยอดของสิ่ง
ที่จะดําเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนและผลที่คาดหวัง รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนานักเรียนกับ
ผูบริหารสถานศึกษา ผลที่เกิดขึ้น ประกอบดวย สิ่งดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไดเริ่มสรางการรับรูให
บุคคลภายนอก ไดเห็นขั้นตอนแนวทางที่เปนจุดเนนไดอยางชัดเจน และรูสึกถึงความภาคภูมิใจใน
ตัว เอง ไดจัดระบบความคิดทํ าใหเห็นแนวทางที่จะไปสูเป าหมายที่มีโอกาสสํ าเร็จมากขึ้น แนว
ทางการพัฒนาตอไปคือ การเผยแพรสื่อสารแผนปฏิบัติการนี้ใหเพื่อนครูไดเขาใจและดําเนินการ
รวมกัน
3. ครู3ไดพบกิจกรรมที่จะทําใหเห็นเปนรูปธรรมเพื่อตอยอดสิ่งที่ดําเนินการอยูคือ
อะไร เพื่อจะให เกิ ดประโยชนตอนั กเรียนอยางแทจริง ไดคิดไปถึงสิ่งที่ จะทําใหนักเรี ยนประสบ
ความสําเร็จ นั่นคือ การตั้งใจจริง ปรับเทคนิคกิจกรรม และสื่อการสอนผลที่ไดคือ ไดเกิดสิ่งที่จะ
นําไปใชในการดําเนินการเพื่อตอยอดการพัฒนาการอานการเขียนของนักเรียน ไดขอตกลงที่จะ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดชิ้นงานของนักเรียนอยางแทจริง รวมทั้งมีความรูสึกวา ดีใจ ภูมิใจที่ไดทําสิ่งดี
ใหเกิดขึ้นกับนักเรียน และสิ่งที่จะดําเนินการครั้งนี้ ตนเองทําไดอยูแลวบทเรียนหรือขอคิดที่ไดใน
กิจกรรมครั้งนี้ การพูดคุยในลักษณะนี้เปนการจุดประกาย เปนการกระตุนใหไดแนวคิดในการพัฒนา
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และเกิดความรูสึกภูมิใจและเปนสุขใจสวนสิ่งที่นําไปใชในการปรับปรุงพัฒนา คือ เห็นวิธีการพูดคุยที่
นําไปใชกับเพื่อนครูเพื่อทําหนาที่ของตนเองในการเปนครูผูนําตอไป
4. ครู4ไดบอกเลาถึงวิธีการปฏิบัตขิ องครูที่ตนเองรูสึกประทับใจและชื่นชมการ
สอน ยอนคิดถึงวิธีการสอนของตนเองทีท่ ําใหนักเรียนเรียนดีขึ้น จากนั้นคิดนําสิ่งดีที่พบมาพิจารณา
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหนกั เรียนบรรลุการอานการเขียนและการคิด รวมทั้งไดเขียนสิ่งที่จะ
ดําเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน ผลจากการสนทนาดวยสุนทรียแสวงหาทําใหความคิดเกิดขึ้นมา เปน
การจุดประกายใหเห็นวิธีการนําไปใชกับนักเรียน รูสึกภาคภูมิใจในตนเองที่จะสามารถชวยให
นักเรียนอานเขียนและคิดได ครู4ไดเห็นสิ่งดีที่ทําใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผูเรียนใหดียิ่งขึน้
และนําไปปรับปรุงพัฒนากลุมนักเรียนทีต่ นเองสอน รวมทั้งทดลองดวยตนเองควบคูกับการไป
แนะนําเพื่อนครู
5. ครู5ไดเสนอแนวความคิดวิสัยทัศนในการแกปญหาผลการเรียนรูของนักเรียนสู
เปาหมายการพัฒนาการอาน การเขียน และการคิด การไดสนทนาทําใหเกิดความคิดใหมขึ้น ทําให
ไดประมวลความคิด และไดตอยอดความคิดใหสมบูรณขึ้น รวมทั้งรูสึกภูมิใจในตนเอง ไดขอคิดใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงพัฒนานักเรียน คณะครู ที่จะรวมมือรวมพลังกัน ชวยคิด หาแนวทาง
ปฏิบัติรวมกันอยางเปนหนึ่งเดียวและดําเนินการตามแผนงานที่ไดตั้งใจไว
การดําเนินการวงรอบที่ 2
ครูผูนําการเรียนการสอนของแตละโรงเรียนไดดําเนินการเพื่อมุงสูเปาหมายของ
โรงเรียน ดวยกิจกรรมที่ครูผูนําการเรียนการสอนสรางสรรคขึ้นมาดังปรากฏในการดําเนินการวงรอบ
ที่1 เพื่อรวมกับเพื่อนครูในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งเปนปญหาเรื่องการอานไม
ออก เขียนไมได เปนสวนใหญ ดังนั้น ในบทบาทของครูผูนําการเรียนการสอน จึงดําเนินการเพื่อให
เกิดผลดังที่คาดหวัง
การสรางฝน (Dream)
ในการดําเนินการวงรอบที่ 2 ครูผูนําการเรียนการสอนไดเรียนรูหลังการปฏิบัติ
(after action review) จากการดําเนินการวงรอบที่1 นํามาทบทวนเปาหมายในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน ดังนี้“ตองการมุงทําใหนักเรียนอานคลอง เขียนคลอง และมีทักษะชีวิตที่ดี”
(ครู1) “ใหนักเรียนอานออกเขียนได โดยที่จํานวนนักเรียนที่อานไมออกเขียนไมไดเปนศูนย” (ครู2)
“อยากเห็นนักเรียนมีทักษะการอาน การเขียน และการคิดที่ดีขึ้น” (ครู3) “ตองการใหนักเรียนมี
ทักษะการอาน การเขียน และการคิดดีขึ้น” (ครู4) “ตองการใหนักเรียนมีพฤติกรรมรักการอาน การ
เขียน” (ครู5)
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จากขอมูลขางตน จะเห็นวาขั้นการสรางความฝน (Dream) นี้ ครูผูนําการเรียน
การสอนมีความมุงหวังใหนักเรียนอานออก อานคลอง รักการอาน เขียนได เขียนคลอง มีทักษะชีวิต
และการคิดที่ดีขึ้น สอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียนและของครูผูนําที่วางไวเดิม แสดงใหเห็นวา
ในครูผูนําการเรียนการสอนมุงหวังใหการพัฒนาสงผลสูคุณภาพของผูเรียน
การออกแบบ(Design)
ครู1เปนครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ไดออกแบบแผนการดําเนิน
กิจกรรมไว4 กิจกรรม ไดแก 1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัลเลานิทานเพื่อนอง ชวนกันอานผานเสียง
ตามสาย และคายภาษาไทยสรางนิสัยรักการอาน
ครู 2 เปนครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ไดวางแผน
สงเสริมใหเพื่อนครูดําเนินการในสิ่งที่ครูทําไดดีอยูแลว ไดแก การสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรม
รักษภาษาไทยในทุกเชา การบูรณาการภาษาไทยในวิชาตางๆ และการทํากิจกรรม PLC ทุกวันศุกร
โดยที่ครู2 ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเรียนรูของกลุม PLC ของโรงเรียน
ครู 3 เปนครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) ในชวง
ชั้นที่ 1 ครู3 เนนการอานออกเขียนไดและคิดไดวางแผนสงเสริมการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิง
สรางสรรค ไปยังชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรวมมือกับครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยในแตละระดับชั้น
ครู 4 เนนเรื่องการอาน การเขียน และการคิดในการสอนวิชาคณิตศาสตร ได
สงเสริมใหครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดนําไปใชในการพัฒนาความสามารถใน
การสรางโจทยปญหา และฝกฝนการอาน การเขียน และการคิด ไปพรอมกันดวย
ครู 5 ครูผูนําการเรียนการสอน ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) วางแผนการ
สงเสริมใหครูนํากิจกรรมเพื่อนรักนักอาน ไปใชในทุกกลุมสาระการเรียนรู และการเนนใหครูคูบัดดี้
ปรับใหการเรียนการสอนใหสอนสนุกทุกวิชา โดยการเนนย้ําในการประชุมรวมกันของคณะครู
การสานฝน (Destiny)
1. การดํ าเนิ น การของครู1จากการค นพบเทคนิค วิ ธีก ารปรับ ปรุงคุ ณ ภาพการ
จัดการเรียนรูของผูเรียนจากประสบการณของครู1 ทําใหครู1ไดมองเห็นคุณคาของสิ่งที่มีอยู รูจัก
ตัวตนของตนเอง ไดแรงบันดาลใจ และแรงพลังในการทํากิจกรรมเหลานั้นอีกครั้ง ดวยความรูสึกทา
ทายในมุมมองใหมครู1 ครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ไดมีการประสานเพื่อนครูให
รวมมือดําเนินการ มีเปาหมายใหนักเรียนอานออกเขียนได มีทักษะชีวิต จึงไดนําประสบการณและ
กิจกรรมที่เคยประสบผลสําเร็จในอดีตกลับมาปรับใชอีกครั้งหนึ่ง จํานวน4 กิจกรรม ไดแก 1 เรื่อง 1
คําถาม 1 รางวัล เลานิทานเพื่อนอง ชวนกันอานผานเสียงตามสาย และคายภาษาไทยสรางนิสัยรัก
การอาน ครู1รูสึกภูมิใจที่ไดทํากิจกรรมเหลานี้ ซึ่งเปนกิจกรรมที่จะมาชวยเติมเต็มใหเด็กอานหนังสือ

108
ไดดีขึ้น และจะดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกภาคเรียน และจะคนหากิจกรรมดีๆ มาเพิ่มเติมเพื่อ
การเรียนรูที่ดีขึ้นของเด็กๆ อีกครู1นําเสนอ3 กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว ดังนี้
1.1) กิจกรรม 1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัล เปนการกระจายหนังสือที่นาสนใจ
ที่เคยอยูในหองสมุด ใสตะกราไปไวใหนักเรียนอานในทุกหองเรียน ไดสรางความแปลกใหมดวยการ
ใหรางวัลเล็กๆ นอยๆ แกนักเรียน จะติดคําถามไวเหนือตะกราหนังสือ เชน ตัวการตูนในเรื่องไหนที่
หนูชอบมากที่สุด เพราะอะไร แลวทุกวันศุกรครูประจําชั้นจะจับสลากเพื่อมอบรางวัลใหผูที่เขียน
คําตอบและโชคดี กิจกรรมนี้ไดสรางแรงกระตุนใหเด็กอยากอาน ทั้งจากรางวัลและการอานรวมกัน
กับเพื่อน ไดทั้งความรู และความสนุกสนานไปพรอมกัน
1.2) เลานิทานเพื่อนองเปนกิจกรรมที่โรงเรียนเริ่มทําชวงกลางวันหลัง
กิจกรรมแปรงฟนและสวดมนต ใชเวลา ประมาณ 5 นาที โดยมอบหมายใหแตละชั้นเรียนเลือกเด็กที่
อยากเลานิทาน สัปดาหละ 1 คน แตละชั้นรับผิดชอบแตละวัน ชั้น ป.1 เลาวันจันทร ชั้น ป.2 เลาวัน
อังคาร ชั้น ป.3 เลาวันพุธ ชั้น ป.4 เลาวันพฤหัสบดี และชั้น ป.5-6 เลาวันศุกร ในการเลานิทาน ผู
เลาจะไมบอกผูฟงวา เรื่องที่เลานั้นชื่ออะไร เมื่อเลาจบจึงจะใหชวยกันตอบวาเปนเรื่องอะไร และบอก
วาเรื่องนี้สอนอะไร บางคนเลาประกอบทาทาง บางคนยังเลาไมเกงก็อาจถือหนังสืออยู บางชั้นเรียน
มาเปนทีม ซึ่งไดรับความสนใจจากนักเรียนมากเมื่อเปลี่ยนมุมมองใหมใหชวงเวลานี้ จากบทบาทครู
มาเปนบทบาทของนักเรียน ครูเปนผูชี้แนะ ชวง 2 สัปดาหที่ผานมา มีผลการตอบรับดี นักเรียนกลา
แสดงออก ไดฝกทักษะการอาน เปนการตอยอดจากกิจกรรมการอานของโรงเรียน และเปนการฝก
การคิดวิเคราะหใหนักเรียนที่ไดฟงและคิดตอบคําถามดวย
1.3) ชวนกันอานผานเสียงตามสายเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนที่เปนสมาชิก
สภานักเรียนเปนผูดําเนินการ เปนการดึงสภานักเรียนใหกลับมามีบทบาทมากขึ้น ผลการดําเนินการ
ผานมา 2 สัปดาห ไดรับเสียงตอบรับดีจากผูปกครอง เด็กที่จะตองอานผานเสียงตามสายในวันตอไป
จะนําเรื่องที่จะอานไปฝกอานใหผูปกครองฟง ถือเปนการสรางปฏิสัมพันธที่ใกลชิดกันระหวางเด็ก
กับผูปกครอง สวนครูก็ใหเวลาในการฟงและชวยปรับปรุงการอานของนักเรียน เพราะเสียงตามสาย
จะกระจายเสียงไปถึงชุมชนโดยรอบโรงเรียน สัปดาหแรกนักเรียนทั่วไปไมคอยใหความสนใจเทาใด
นัก พอวันศุกรที่ผานมามีการประกาศผูไดรับรางวัลจากการตอบคําถามสิ่งที่ไดฟงจากเสียงตามสาย
ทําใหนักเรียนสนใจฟงมากขึ้น เพราะการจัดรายการ 5 วัน จะมี 1 วัน ที่จะมีการถามคําถาม ถา
นักเรียนฟงทุกวันจะรูวาถามคําถามอะไร และเขียนคําตอบไดถูกตอง สัปดาหที่สองนี้มีนักเรียนสนใจ
ส ง คํ า ตอบจนเต็ ม กล อ งรั บ คํ า ตอบ นอกจากเด็ ก จะสนใจมากขึ้ น ชุ ม ชน ผู ป กครองและครู ก็ มี
ปฏิสัมพันธตอกันมากขึ้น พูดคุยกันเรื่องการอานของบุตรหลานมากขึ้นขณะนี้มีนักเรียนที่ไมไดเปน
สภานักเรียน เมื่อเห็นรุนพี่อานก็เกิดแรงจูงใจอยากอานออกเสียงตามสายบาง ในชวงตอไปก็จะ
ประสานกับครูประจําชั้นใหพิจารณานักเรียนมารวมกิจกรรมชวนกันอานผานเสียงตามสายเพิ่มเติม
รวมทั้งจะใหนักเรียนแสวงหาความรูหรือเรื่องราวที่จะมาอานผานเสียงตามสายดวยตนเอง
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2.

การดําเนินการของครู2ดําเนินการสงเสริมเพื่อนครูใหรวมดําเนินการ 4

กิจกรรม ดังนี้
2.1) PLC (ชุมชนแหงการเรียนรู) เปนกิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการเปน
ประจํา แตในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ครู2 เปนผูนํากิจกรรม PLC นี้เอง เปน facilitator ซึ่งไดเรียนรู
มาจากผูอํานวยการโรงเรียนในการนํากลุมแตละครั้ง ในการดําเนินการแตละครั้งจะแจงครูใหทราบ
กอนวา จะทํา PLC หัวขอเรื่องอะไร เพื่อครูจะไดเตรียมสื่อมาประกอบการพูดคุย นัดเวลา สถานที่
และกําหนดกรอบ GROW model ใหครูดวย ครู2 จะตั้งคําถาม อาทิ อยากรูวาครูแตละคูบัดดี้
Lesson Study มีการดําเนินการอยางไรบาง มีอะไรที่ดีที่ทําใหนักเรียนสนใจ หรือมีอะไรที่ประสบ
ผลสําเร็จ สิ่งที่ภูมิใจคืออะไร อะไรคือเครื่องมือสําคัญที่ทําใหประสบผลสําเร็จ จุดที่ควรปรับปรุง
พัฒนาคืออะไร นอกจากนั้น ครู2 ยังเปนผูสรุปประเด็นสําคัญจากการรับฟงเพื่อนครู เพื่อเชื่อมไปสู
การใหครูระบุเทคนิควิธีการที่สนใจที่ไดจากการฟงเพื่อนครูไปประยุกตใชในการสอนครั้งตอไป ซึ่ง
ไดรับความรวมมือและความเปนกันเองอยางมากจากเพื่อนครู
2.2) ซอมเสริมตัวตอตัว เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อชวยเด็กที่ยังอานไมไดโดย
ครูประจําชั้น ซึ่งสวนใหญจะจัดในชั่วโมงสุดทายของวัน ครูบางชั้นรับประทานอาหารเสร็จเร็วก็จะให
เด็กมาอานชวงพักกลางวันดวย แตละชั้นเรียนจะมีการคัดกรองเด็กออกเปน 3 กลุม คือ ออน กลาง
และอานไดแลว และจะมีเครื่องมือไปสงเสริมแตกตางกัน กลุมออนจะเนนตัวตอตัว ซึ่งครู2 เห็น
เพื่อนครูปฏิบัติเหลานี้อยูเสมอ ชวยผูอํานวยการโรงเรียนในการสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้น และเขาไป
ถายภาพการสอนของครูแตละชั้นดวย
2.3) รักษภาษาไทย เปนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยครูประจําชั้นในชั่วโมงแรก
ของแตละวัน ครู2 เปนหัวหนางานวิชาการโรงเรียนไดจัดใหครูประจําชั้นไดสอนชั่วโมงแรกในชั้นที่
ครูเปนครูประจําชั้นอยู ไดขอใหครูสละเวลา 10-15 นาที ใหนักเรียนจัดเวรผลัดเปลี่ยนกันมานําเสนอ
ภาษาไทยวันละคํา และภาษาอังกฤษวันละคํา 2 สัปดาหที่ผานมานี้ ไดมีการปรับเปลี่ยนเล็กนอย
โดยครู2 พูดคุยกับผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูวา จากการดูลักษณะขอสอบประเมินการอาน จะ
เนนการแตงประโยคและเขียนเรื่องจากภาพ จึงปรับมาใหนักเรียนไดแตงประโยคลงในสมุดและเปน
การฝกในเรื่องลายมืออีกดวย
2.4) บูรณาการภาษาไทยในทุกวิชาเปนกิจกรรมที่ใหครูแตละวิชาชวยเนน
และดําเนินการ ชวยดูการเขียน การพูดใหถูกตอง เชน ในวิชาสังคมศึกษาจําเปนตองใหนักเรียน
เขียนเรื่อง จะทําดีใหสังคมไดอยางไรบาง ก็ใหนําทักษะการเขียนเรียงความภาษาไทยเขาไปแนะนํา
นักเรียนกอนเขียนได นอกจากนั้น ยังใหนักเรียนรวมกิจกรรมพิซซารักการอาน สะสมเรื่องที่อานใน
วิชาใดก็ไดบันทึกลงแบบฟอรมเพื่อแลกแสตมป และเมื่อไดแสตมปครบครูจะพาไปรับประทานพิซซา
ที่รานขายพิซซา กิจกรรมนี้นักเรียนชอบและกระตือรือรนที่จะอานหนังสือ
3. การดําเนินการของครู3 ครู3รวมมือกับครูประจําวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิง
สรางสรรค โดยใหนักเรียนคิดเขียนเรื่องดวยคําถามใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และเริ่มจากเรื่อง
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ใกลตัว เปนการสรุปใหเห็นอยางครบองคประกอบวา นักเรียนสามารถอานออก เขียนได มีความคิด
สรางสรรคครู3 นําผลงานการเขียนเรื่องของนักเรียนมานําเสนอใหเห็นวา แมวานักเรียนจะเรียนไม
เกง ไมสนใจเรียน ลายมือไมสวย หรือจะซนกวาเด็กปกติ ก็สามารถเขียนเรื่องประกอบภาพเชิง
สรางสรรคไดอยางนาสนใจ ครู3 นําผลงานการเขียนมาอานใหฟง ครู3 บอกวา ไดเริ่มตนใหนักเรียน
เขียนดวยคําถาม ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และเริ่มจากเรื่องใกลตัว เรื่องครอบครัว เรื่องเกี่ยวกับ
ตัว นัก เรีย น เรื่องประสบการณ ของนักเรียน เรื่ องโรงเรียน และพยายามใหเ ขีย นเรื่องที่ มีค วาม
แตกตางไมเหมือนใคร
ตัวเองมีความถนัดตรงนี้ ก็ใชสิ่งที่ตัวเองถนัด ลุยตั้งแต ป.1-ม.3 เพื่อดูวาเด็กเราจะทําไดไหม มี
ความคิดไหม เพราะวาหนังสือหนาเดียว มันบอกอะไรไดหลายอยาง ทําไมตองทําแบบนี้ เพราะเราจะรู
ภูมิหลังของเด็กของเราวา เด็กเราสวนใหญชอบวิชาศิลปะ จึงดึงวิชาศิลปะมาบวกกับวิชาภาษาไทย
แลวถามวาเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก เด็กชอบมาก เด็กมีความสุข สามารถเก็บเด็กไดอยางเชนครูเขาบอกวา
เราเหนื่อยๆ อยู ใหเด็กทําแบบนี้ก็ดีนะ ใหเขียนเรื่อง แตงเรื่อง ก็เบาเหนื่อยไปหนอย (หัวเราะ) เด็กจะ
ชอบมาก วาดภาพระบายสี

ครู3 กลาววา โรงเรียนเนนการอานออกเขียนไดและคิดได ตนเองจะใชการเขียน
เรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรค เปนการสรุปใหเห็นอยางครบองคประกอบวา นักเรียนสามารถอาน
ออก เขียนได มีความคิดสรางสรรค การเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรค
จะถนัดในเรื่องนี้ ในเรื่องการวาดภาพ การเขียนเรื่องประกอบภาพ มานานแลว เคยไดรับรางวัล
ระดับประเทศ และเคยไดรับรางวัลชนะเลิศ ชนะโรงเรียนอนุบาลดวยนะคะ (ที่ประชุมปรบมือ) ในการ
ประกวดเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้น ป.1-3 ที่อาจารยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น คือตัวเองมี
ความถนัดตรงนี้ ก็ใชสิ่งที่ตัวเองถนัด ลุยตั้งแต ป.1– ม.3 เพื่อดูวาเด็กเราจะทําไดไหม มีความคิดไหม
เพราะวาหนังสือหนาเดียว มันบอกอะไรได หลายอยาง ทําไมตองทําแบบนี้ เพราะเราจะรูปูมหลังของ
เด็กเราวา เด็กเราสวนใหญชอบวิชาศิลปะ จึงดึงวิชาศิลปะมาบวกกับวิชาภาษาไทย แลวถามวาเกิด
อะไรกับเด็ก เด็กชอบมาก เด็กมีความสุข สามารถเก็บเด็กได อยางเชนครูเขาบอกวา เราเหนื่อยๆ อยู
ใหเด็กทําแบบนี้ ก็ดีนะ ใหเขียนเรื่อง แตงเรื่อง ก็เบาเหนื่อยไปหนอย (หัวเราะ) เด็กจะชอบมาก วาด
ภาพระบายสี

ครู3นําผลงานการเขียนเรื่องของนักเรียนมานําเสนอใหเห็นวา แมวานักเรียนจะ
เรียนไมเกง ไมสนใจเรียน ลายมือไมสวย หรือจะซนกวาเด็กปกติ ก็สามารถเขียนเรื่องประกอบภาพ
เชิงสรางสรรคไดอยางนาสนใจ ครู3นําผลงานการเขียนมาอานใหฟง อาทิ
ฉัน เลี้ ย งม า ไวตั ว หนึ่ ง ทุก วั น ฉั น จะนํา อาหารมาให มั น กิ น (อัน นี้เ ดี๋ ย วเล า นิ ด หนึ่ ง ครู3 จะให
นักเรียนเริ่มเขียนเรื่องอยางไรได จะใหเขียนใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ขึ้นมาอยางนี้เด็กเขียนได
หมด เพราะเด็กชินกับการแตงประโยคอยูแลว ...ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร) ฉันเลี้ยงมาไวตัวหนึ่ง
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ทุกวันฉันจะนําอาหารมาใหมันกิน มันชอบกินหญามาก มันชวยตาของฉันขนของไปขาย ฉันรักมันมาก
มันก็รักฉัน ฉันมีความสุขที่สุดเมื่ออยูกับมัน (แคนี้แหละคะสําหรับเด็ก ป.2 มันบอกอะไรใหเรารูหลาย
อยาง หนึ่งบอกวา เด็กคนนี้รักมา และที่บานก็มีมาจริงๆ บอกใหรูวาเขารักมาของเขามาก พออยูกับมา
ตัวนี้จะมีความสุข)

ครู3บอกวา ไดเริ่มตนใหนักเรียนเขียนดวยคําถาม ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร
และเริ่มจากเรื่องใกลตัว เรื่องครอบครัว เรื่องเกี่ยวกับตัวนักเรียน เรื่องประสบการณของนักเรียน
เรื่องโรงเรียน และพยายามใหเขียนเรื่องที่มีความแตกตางไมเหมือนใคร “เปนอะไรที่ภาคภูมิใจ ใคร
ทําไดก็น้ําตาจิไหลจริงๆ ซึ่งการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรคไดรวมการอาน การเขียน การ
คิด บูรณาการศิลปะ และเด็กก็ทําอยางมีความสุข”
4. การดําเนินการของครู4 ปกติทุกวันจะใหนักเรียนฝกคิดเลขเร็ว และผลที่ไดก็คือ
นักเรียนคิดเลขไดถูกตองและคลองแคลว เมื่อมาคิดวาจะชวยสงเสริมเรื่องการอาน การเขียน และ
การคิดใหคลองแคลวขึ้นไปพรอมกัน จึงจะใชเรื่องการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรมาเปนหลักครู4
เลาใหฟงวา ชวงสองสัปดาหที่ผานมา ไดแกไขการเขียนคําที่ไมถูกตองใหถูกตองขึ้น แลวใหนักเรียน
เขียนโจทยที่แกไขแลวลงในแบบคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ใหสวยงาม เด็กทําอยางมีความสุข
แมแตนักเรียนที่ไม สนใจเรียนวิ ชานี้ ก็สนใจขึ้น บางคนทํางานไมเคยเสร็จในชั่วโมงและจะตอง
เคี่ยวเข็ญกัน แตพอทํากิจกรรมนี้นักเรียนสามารถทําไดเสร็จและรีบมาสง ครู4 ชื่นชมนักเรียน และ
รูสึกภูมิใจที่กิจกรรมนี้ทําใหนักเรียนตั้งใจขึ้น เพื่อนครูก็ชวยเสนอแนะเพิ่มเติมวา ใหนักเรียนแสดงวิธี
ทํา และใหนักเรียนวาดภาพประกอบ จากโจทยที่นักเรียนสรางขึ้นเองดวย
ครู 4 ครูผูนําโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ กลาววา โรงเรียนเนนเรื่องการอาน การ
เขียน และการคิด ตนเองสอนวิชาคณิตศาสตร ปกติจะใหนักเรียนฝกคิดเลขเร็วทุกวัน และผลที่ไดก็
คือนักเรียนคิดเลขไดถูกตองและคลองแคลว เมื่อมาคิดวาจะชวยสงเสริมเรื่องการอาน การเขียน และ
การคิดใหคลองแคลวขึ้นไปพรอมกัน จึงจะใชเรื่องการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรมาเปนหลัก
สรางโจทยปญหาคณิตจากชีวิตจริงวันละขอ “ดิฉันไดแนะนําครูวา เมื่อเด็กกลับไปบานใหเด็กไป
สรางโจทยปญหาเปนการบานวันละ 1 ขอ จากสิ่งที่เขาพบเห็น หรือสถานการณ เหตุการณที่พบเจอ
อาจเปนที่บาน หรือที่เขาเดินผาน แลวใหเอามาสงคุณครูที่สอนคณิตศาสตรแตละชั้นในวันรุงขึ้น ให
ครูตรวจดูวาโจทยที่นักเรียนสรางมาครบถวนกระบวนความหรือไม คือ มีสิ่งที่โจทยกําหนดให มีสิ่งที่
โจทยถาม และขอความที่เด็กสรางขึ้นสอดคลองกันไหม จํานวนตัวเลขที่เปนโจทยขึ้นอยูกับชั้นเรียน
ของเด็ก ถาเด็กชั้น ป.1 จํานวนอาจเปนหลักสิบหลักรอย ถาระดับโตก็หลักหมื่นหลักแสนหลักลาน
ขึ้นอยูกับชั้นนั้นๆ” ครู4เลาใหฟงอีกวา ชวงสองสัปดาหที่ผานมา ไดแกไขการเขียนคําที่ไมถูกตองให
ถูกตองขึ้น แลวใหนักเรียนเขียนโจทยที่แกไขแลวลงในแบบคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ให
สวยงาม เด็กทําอยางมีความสุข แมแตนักเรียนที่ไมสนใจเรียนวิชานี้ ก็สนใจขึ้น บางคนทํางานไม
เคยเสร็จในชั่วโมงและจะตองเคี่ยวเข็ญกัน แตพอทํากิจกรรมนี้นักเรียนสามารถทําไดเสร็จและรีบมา
สง ครู4ชื่นชมนักเรียน และรูสึกภูมิใจที่กิจกรรมนี้ทําใหนักเรียนตั้งใจขึ้น เพื่อนครูก็ชวยเสนอแนะ
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เพิ่มเติมวา ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา และใหนักเรียนวาดภาพประกอบ จากโจทยที่นักเรียนสรางขึ้น
เองดวย “เชน มีนกเกาอยูบนตนไม 5 ตัว เด็กก็จะวาดนกและตนไม มีบินมาเกาะอีก 3 ตัว เปนสิ่งที่
เด็กผอนคลาย เพราะเด็กชอบวาดภาพ ฉะนั้น ก็พยายามแนะนําคุณครูที่สอนชั้นนั้นๆ เพราะวา
ตัวเองไมไดสอนทุกชั้น ครูสวนใหญก็จะทํามา ซึ่งเปนความภาคภูมิใจ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเด็ก
ไมสนใจเรียนก็มาสนใจ ทําใหเรามีความรูสึกภาคภูมิใจที่เด็กตั้งใจทํา”
5. การดําเนินการของครู5 จากปญหาเรงดวนของโรงเรียนคือ การอาน การเขียน
และการคิด จะเห็นไดจากผลการประเมิน O-NET NT และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจาก
นักเรียนไมคอยอานหนังสือ จึงไดทบทวนสิ่งที่เคยทําไดดีที่ผานๆมา นํามาคิดเพื่อใชพัฒนาการอาน
การเขียน และการคิด จํานวน 3 กิจกรรม คือ เพื่อนรักนักอาน การสรางโจทยปญหาคณิตศาสตร
และการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรค 1) เพื่อนรักนักอาน ครู5ไดเลาถึงกิจกรรมเพื่อนรักนัก
อานวา เปนกิจกรรมที่มุงแกปญหาเรื่องการอานโดยเฉพาะ แบบไมตองลงทุน โดยใชแบบเรียนที่
นักเรียนมีอยู ใหเพื่อนชวยเพื่อนอาน ใหผลัดกันอานในชั้นเรียนหรือตางชั้นก็ได อานใหพี่นักเรียน
ชั้นอื่นฟง หรืออานใหพอแมฟง หรืออานใหปานาอาฟงก็ได ซึ่งสามารถเลือกอานไดทุกวิชาและทุก
หนา แลวใหเซ็นรับรองวาไดฟงนักเรียนอานหนาใดลงไปที่ดานลางของหนาหนังสือนั้น ซึ่งเปน
หลักฐานใหครูชวยดูแลและติดตามผลได
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นชัดมากที่สุดคือ เด็กเริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธกันในการอาน ผมภูมิใจอยางหนึ่ง
ก็คือ เด็กที่ออนๆ จะมีพฤติกรรมมาขออาน แมเขาจะอานไมคอยได เขาก็ขอใหเพื่อนชวยชี้ใหเขาอาน
เปนคําๆ ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเชนนี้ คิดวานาจะเขาทา เปนการลงทุนที่ไมมาก เพียงเรา
เพิ่มความสนใจเขาไปอีกเล็กนอย เด็กจะไดอานและไดความรูในสาระวิชาตางๆ นั้นอยางแนนอน

ครู 5 บอกวา ตองการเห็นบรรยากาศที่นักเรียนนําหนังสือมาอานกันตามใตรมไม
และบริเวณตางๆ ในโรงเรียน แตยังไมคอยพบนัก จึงนําเขาหารือในที่ประชุมครูเพื่อเริ่มในหองเรียน
กอน ขอใหครูแตละวิชาเจียดเวลาในชั่วโมงสอน 5-10 นาที ใหนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือสลับกันอาน
ครู5เห็นวานักเรียนบางคนอานสะสมไดถึง 70 หนา 2) คูบัดดี้สอนสนุกในทุกวิชา เปนอีกประเด็น
หนึ่งที่เสนอในที่ประชุมครู เพื่อใหครูจับคูบัดดี้ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูแตละ
คน แตละชั่วโมง ใหมีความสนุกสนาน มีอรรถรสในการเรียนมากขึ้น เชน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหมีเกม มีรางวัล มีการใช BBL เปนการสงเสริมใหครูใชอยางตอเนื่อง จะทําใหนักเรียนสนใจ
เรียนมากขึ้น เปนการปรับปรุงใหกิจกรรมนาเรียนขึ้น
การดําเนินการวงรอบที่ 3
การสรางฝน (Dream)
ในการดําเนินการวงรอบที่ 3ครูผูนําการเรียนการสอนไดเรียนรูหลังการปฏิบัติ
(after action review) จากการดําเนินการวงรอบที่ 2 นํามาทบทวนเปาหมายในการปรับปรุง
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พัฒนาการดําเนินงาน ดังนี้“เรามีเปาหมายที่พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะชีวิตของเรา เราเปนเด็กประถม
สิ่งที่เราจะใหเขาไดที่สุดคือทําอยางไรใหเขาเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม” (ครู1) “เราก็รอลุนผลทุก
อยางทั้งโอเน็ตเอ็นที ผล LAS ผลของเด็กก็คือผลของครู เราก็ดูวาจะดีแคไหน เราตั้งเปาหมายวาจะ
ทําใหคะแนนทุกอยางขึ้นไมต่ํากวา 3% พอทําตรงนั้นออกมาแลว เราจะวิเคราะหทันทีวาเด็กออน
ตรงไหน ไมไดตรงไหน เราก็จะไปเตรียมตัวใหเร็วขึ้น แตหลักๆ โอเน็ตเอ็นทีตองเพิ่มไมนอยกวา
3% ที่ไดตกลงกันไว” (ครู2) “ตองการใหนักเรียนอานออก เขียนได คิดเปน มีคุณธรรม” (ครู3)
“โรงเรียนมีเปาหมายที่จะใหนักเรียนในโรงเรียนอานออกเขียนไดและคิดเปน” (ครู4) “การพัฒนาการ
อาน เขียน คิดวิเคราะห ของนักเรียน” (ครู5)
จากขอมูลขางตน จะเห็นวาครูผูนําการเรียนการสอนยังคงมุงเนนการพัฒนาการ
อาน การเขียน การคิด พัฒนาคุณธรรม และครูผูนําการเรียนการสอนไดรวมกับคณะครูและผูบริหาร
โรงเรียนมุงพัฒนาคะแนนผลการทดสอบระดับชาติใหสูงขึ้นดวย
การออกแบบ (Design)
ครู1เปนครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ไดออกแบบแผนการดําเนิน
กิจกรรมไว4 กิจกรรม ไดแก 1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัลเลานิทานเพื่อนอง ชวนกันอานผานเสียง
ตามสาย และคายภาษาไทยสรางนิสัยรักการอานไดหารือกับผูบริหารโรงเรียนเพื่อนําเขาสูที่ประชุม
ครู และใหครูทั้งโรงเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการทุกกิจกรรม
ครู2 เปนครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ไดวางแผน
สงเสริมใหเพื่อนครูดําเนินการสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมรักษภาษาไทยในทุกเชา การบูรณาการ
ภาษาไทยในวิชาตางๆ และการทํากิจกรรม PLC ทุกวันศุกร โดยที่ครู2 ทําหนาที่เปนผูอํานวยการ
เรียนรูของกลุม PLC ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
ครู3เปนครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) ในชวงชั้น
ที่ 1 ครู3 เนนการอานออกเขียนไดและคิดไดวางแผนสงเสริมการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิง
สรางสรรค ไปยังชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรวมมือกับครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยในแตละระดับชั้น เพื่อดําเนินการตอเนื่อง มีแนวทางดําเนินการเพิ่มเติมดังนี้
เห็นแนวทางของครูที่เขาทํา ในทุกๆ ชั้น เขาก็ไปในทิศทาง ที่เราคาดหวัง ก็โอเค เราก็จะทํางาน
นี้ตอไป อาจจะทําเพิ่มเปนหนังสือเปนเรื่องเปนราว ก็ลุยตั้งแต ป.1 ถึงมัธยม เปนแคหนาเดียว ตอไป
เราจะลงถึงหนังสือเลมเล็ก ซึ่งเปนหนังสือที่มีความยาวประมาณ 5-8 หนา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1
ชวงชั้นที่ 2 อาจเปน 8-12 หรือ 15 ก็แลวแต ตามศักยภาพของเด็กเรา ไมฟกซตายตัว

ครู 4 เนนเรื่องการอาน การเขียน และการคิดในการสอนวิชาคณิตศาสตร ได
สงเสริมใหครูผูสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6และมัธยมศึกษาตอนตน ไดนําไปใชในการ
พัฒนาความสามารถในการสรางโจทยปญหา และฝกฝนการอาน การเขียน และการคิด ไปพรอมกัน
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ดวย “เราก็ไปพูดคุยกันวา เราจะทําลักษณะนี้ ไปคุยกันกับคนที่สอนคณิตศาสตรดวยกัน ไปเชิญ
ชวนเขาวาเราจะทําลักษณะนี้ แตถาใครมีความคิดเห็นที่จะทําใหดีกวานี้ จะตางจากนี้ก็ได”
ครู5ครูผูนําการเรียนการสอน ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) วางแผนการ
สงเสริมใหครูนํากิจกรรมเพื่อนรักนักอาน ไปใชในทุกกลุมสาระการเรียนรู และการเนนใหครูคูบัดดี้
ปรับการเรียนการสอนใหสอนสนุกทุกวิชา โดยการเนนย้ําในการประชุมรวมกันของคณะครู และการ
พูดคุยสนทนาอยางไมเปนทางการ
นําเสนอในที่ประชุม ทาน ผอ.ก็เชิญมารวมประชุม เราก็ไดนําเสนอกัน ใหครูทุกคน ไดตระหนัก
ในปญหารวมกันเรื่องนี้นะวาเราจะทําอยางไร แลวก็ผมสามคนก็นําเสนอแนวความคิดในกิจกรรมหลัก
กอน จากการที่เรานําเสนอในที่ประชุมครูก็ตอบรับดี นอกจากนั้น ประชุมเสร็จเราก็ทานขาวดวยกัน ก็
ยังคุยกัน รายละเอียดยอยก็คุยกันอีกวาจะทําอะไรอยางไรดี บางครั้งเราจะนั่งคุยกันจนสงคนสุดทาย
กลับบาน เพราะบางคนจะมีคนมารับ เราก็จะนั่งคุยกันอยูอยางนั้น จนถึงสี่โมงสี่โมงครึ่ง บางวันก็ถึงหา
โมง คุยกันก็จะไดอะไรหลายๆอยาง เสียงตอบรับครูใหความรวมมือดี หลายทานบอกวาเปนแนวทางที่
ดี

การสานฝน (Destiny)
1. ครู1จัดหาหนังสือที่นักเรียนสนใจ การจัดกิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมเสียงตาม
สาย การจัดคายภาษาอังกฤษ เนื่องจากเปนเรื่องที่ครู1มีประสบการณตรงในการดําเนินการ พัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ไดแก กิจกรรม 1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัล เลานิทานเพื่อนอง และชวน
กันอานผานเสียงตามสาย สื่อสาร สรางสัมพันธ และกระตุนการเรียนรูของเพื่อนครู โดยการเชิญ
ชวนเพื่อนครูใหดําเนินกิจกรรม 1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัล ในทุกหองเรียน สนับสนุนหนังสือสําหรับ
เด็กจากหองสมุดใหกระจายไปยังหองเรียนตางๆ เพื่อนครูไดดําเนินการ นักเรียนไดเรียนรูจากการ
อาน การตอบคําถามกับครูประจําชั้น นอกจากนั้น ไดชวยครูเวรประจําวันใหปรับเปลี่ยนจากการ
เปนผูเลานิทานใหนักเรียนฟง เปนใหนักเรียนเปนผูเลา และครูเปนผูใหการสนับสนุนและแนะนํา
การปฏิบัติของครู1 ที่สะทอนคุณสมบัติของการเปนครูผูนําการเรียนการสอน ดังนี้
1.1) ดานความรูความคิดในการทํางานเปนเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ
ผูเรียนดานการอานการเขียน ครู1 ไดเปดรับความรู ขอคิด มุมมองจากเพื่อนครูไปเติมความรูใน
เรื่องที่ตนเองรับผิดชอบใหดียิ่งขึ้น เมื่อไดความรูและแนวคิดใหมจะนําความรูไปประยุกตใช ดังคํา
กลาวของครู1 ที่สะทอนใหเห็นการนําความรูที่ไดเรียนรูไปใช ดังนี้ “ภาษาไทยภาษาอังกฤษวันละคํา
เราก็เอาไปใชแตเปนแคคําศัพท คุยกันแลวในที่ประชุม เปลี่ยนจากคําเปนรูปประโยคเลย มันจะได
เราฝกแบบนี้มาเปนปแลว นาจะเปลี่ยนแปลงไดแลว ใหเปนรูปประโยค ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย นี่คือนํากิจกรรมของพี่ๆ นองๆ มาตอยอด” “การวาดรูปและการเขียนเรื่องราวจาก
รู ป ภาพ ตอนนี้ เ อาไปบู ร ณาการในวิ ช าภาษาไทย และ ป.4-6 จะต อ ยอดในวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
เพราะวาเรามีคุณครูตางชาติ ก็เลยไดเปรียบตรงนี้ ครูตางชาติเขามาชวยเช็คคําถูกผิดให” “โรงเรียน
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เราทําทุกเชาหลังทํากิจกรรมตอนเชาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษวันละคํา เราก็เอาไปใชแตเปนแค
คําศัพท คุยกันแลวในที่ประชุม เปลี่ยนจากคําเปนรูปประโยคเลย มันจะได เราฝกแบบนี้มาเปนป
แลว นาจะเปลี่ยนแปลงไดแลว ใหเปนรูปประโยค ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย นี่คือนํา
กิจกรรมของพี่ๆ นองๆ มาตอยอด”
1.2) ดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยาง ครู1 ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
การจัดการเรียนรูที่ไดออกแบบไวอยางตอเนื่อง โดยใชขอมูลจากผลการปฏิบัติที่ผานมาเปนฐาน ดัง
คํากลาวของครู1 ที่เกี่ยวกับการริเริ่มพัฒนากิจกรรม 1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัล กิจกรรมเลานิทาน
เพื่อนอง กิจกรรมชวนกันอานผานเสียงตามสาย และกิจกรรมคายภาษาไทยสรางนิสัยรักการอาน
และมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือ คายคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมหนึ่งเรื่องหนึ่งคําถามหนึ่งรางวัล เราก็ทําของเราอยางนี้ทุกอาทิตย feedback เราก็ยังดี
เหมือนเดิม ไมตกหลนอะไร นักเรียนก็ใหความรวมมือตลอด แตวาสิ่งที่กําลังจะคุยกับเพื่อนครูคือ
เปลี่ยนหนังสือนิทาน เปนหนังสืออยางอื่น และอาจจะเปลี่ยนที่ จะไมจัดที่หองเรียนแลว แตจะจัดที่
หองสมุดเลย แตวาก็ตองขอความรวมมือครู ใหเวียนไปเปนบรรณารักษบาง ใชหองสมุดจากหนังสือที่
เขาอานดวยใจของเขาแลว ควรจะเปลี่ยนเปนหนังสือประเภทอื่นๆ บาง เพราะหนังสือจะแตกตางและ
ใหความรูมากกวาหนังสือนิทาน
กิจ กรรมเลา นิทานเพื่อนอ ง เหมือ นเดิม ทุก ๆ วัน แต ละชั้น ก็จ ะมาเลา ใหเพื่ อนๆ ฟง ก็ค วาม
ร ว มมื อ ของเด็ ก ทุ ก คนก็ ดี เพราะเด็ ก แต ล ะวั น หน า จะไม ซ้ํ า กั น เลย ทุ ก ชั้ น จะให ค วามร ว มมื อ มั น
เหมือนกับ เขาสนุกกับตัวเขาดวย ถาเลาดีเพื่อนก็จะยิ้มจะแซว มันเหมือนกับปฏิสัมพันธของเด็กดีขึ้น
จากที่บางครั้งไมคอยคุยกัน ก็เริ่มคุยกันแลว เด็กๆ ใหความรวมมือดี ชวยกันคิดและตอบคําถามเรื่องนี้
วาสอนอะไร ตอนนี้เราเริ่มเอารางวัลออกไป อยากใหเขาทําดวยใจมากกวาทําเพื่อรางวัลอยางเดียว
คายภาษาไทยสรางนิสัยรักการอาน...ฐานที่หนึ่งก็เปนมาตราตัวสะกด แตวา ป.3-4 ก็เปนแบบ
หนึ่ง ป.5-6 ก็เปนแบบหนึ่ง เราเอาทุกอยางมาบูรณาการและจัดเปนฐาน ของครูแตละคน แลวเอา
นักเรียนทั้งหมดคละกัน ก็คือมีพี่มีนองอยูในกลุมเดียวกัน และก็ใหรวมกิจกรรม อยางเชนฐานที่หนึ่งก็
จะเปนมาตราตัวสะกดของเขา ซึ่งการตอบรับดีมาก เพราะเด็กชอบตรงนี้มาก ฐานที่สองเปนเรื่องการ
แตงประโยคประธานกริยากรรม เปนการแยกคําออกหมดเลยและใหเวลาเขาเพียงแค 7 นาที จะตอง
นํามาแตงประโยคใหไดมากที่สุด คําที่แยกออกเราเรียงกระจัดกระจายกันหมดเลย แลวเขาก็มาเรียง
ประโยค ฐานที่ 3 ก็เปนเรื่องสุภาษิต เปนการนํารายละเอียดมาทําฐาน เปนการสรุปรวบยอดอีกครั้ง
หนึ่งหลังจากเราสอนในทุกๆ สัปดาห
สุดทายเราเพิ่มเขามาเพราะเรามีเปาหมายที่พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะชีวิตของเรา เราเปนเด็ก
ประถม สิ่งที่เราจะใหเขาไดที่สุดคือทําอยางไรใหเขาเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเพิ่งจัดผาน
ไปวันที่ 26-28 กุมภาพันธ ตองขอบคุณเจาอาวาสวัด... ทานใหความอนุเคราะห ใหความรวมมือในการ
รวมโครงการตรงนี้ เปนโครงการรวมของวัดกับโรงเรียน สองคืนสามวัน ทานจะใหความรูเกี่ยวกับ
ธรรมะ การฝ ก ทุ ก อย า ง ดิ ฉั น อาจจะไม ค อ ยเข า ใจมากเท า ไร เพราะเป น อิ ส ลาม ก็ คื อ จะเป น คน
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ประสานงานตลอดกับเจาอาวาส มากกวาคุณครูพุทธ และติดตอของบประมาณจาก อบต. เพราะ
จะตองมีคาใชจายคาอาหารและคาวิทยากร เด็กก็จะไดทั้งธรรมะ ฝกจิต สมาธิ นอกจากนั้นวันสุดทาย
เราเพิ่มเขามาใหเด็กเขาฐาน เพราะเด็กชอบฐาน เด็กชอบกิจกรรมอะไรที่เปนฐาน เปนเหมือนการสรุป
เพื่อดูวาเด็กรูจริงหรือไม เปนฐานธรรมะ ฐานความรูตางๆ จะเขากับหมวดวิชาสังคมศึกษา เรามา
จัดเปนฐาน เราฝกทุกอยางใหเขา ในเรืองของทักษะชีวิต ซึ่งก็ตรงกับจุดประสงคของเรา นักเรียนอาน
ออกเขียนไดและมีทักษะชีวิต

1.3) ดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพ ครู1 ไดใหขอมูลความรูเปนทางเลือกใน
การพิจารณาดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของเพื่อนครู ดังคํากลาวของครู1
บทบาทที่เราเปนครูผูนําก็คือ เอาขอมูลที่ไดรับไปขยายผล ในการประชุม ที่โรงเรียนทุกพุธหรือ
พฤหัสจะมีประชุมครูอยูแลว ก็เอาเรื่องนี้เขาไปเปนวาระการประชุม จะไมเปนทางการมาก จะเปนการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน ก็เอาขอมูลโรงเรียนที่เปนแกนนําและโรงเรียนที่เหลือ ไปบอกเลาให
คุณครูฟงวามีกิจกรรมที่นาสนใจนะ นองๆ พี่ๆ สนใจไหมที่จะเอากิจกรรมไปทํา

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนครูเริ่มปรับเปลี่ยนจากพฤติกรรมเชิงลบ เชน ความ
ขัดแยง การทะเลาะเบาะแวงกัน เปนพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น เปนปฏิสัมพันธที่ดี รวมมือกันเพื่อ
ดําเนินการมุงพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายมากขึ้นขอมูลที่สะทอนกลับมายังครูผูนําการเรียนการสอน
คือ มีพลังใจที่จะสรางสรรคกิจกรรมตางๆ เพื่อดําเนินการรวมกันมากขึ้น ดังคํากลาวของครู1
เปนธรรมดาอยูแลวที่เรื่องบางเรื่องจะไมเขาใจกัน หรือมีความขัดแยง แตวาโครงการนี้ดีคะ มัน
ลดดีกรีความตรงนี้ลง อยางเห็นไดชัด พอเริ่มมีกิจกรรมที่ตองชวยกันปุบ มันลดเรื่องของความขัดแยง
ลง ทําใหเกิดความสมานฉันทขึ้นกับเพื่อนครู ก็คือการทะเลาะเบาะแวงนอยลง เพราะทุกคนจะมา
ชวยกันคิด วาจะทําอยางไร ใหเปาหมายของเราบรรลุความสําเร็จ ทุกคนใหความรวมมือดีเปนอยาง
มาก แล ว แต ค วามสามารถของแตละคน ซึ่งแตล ะคนอาจมีรูปแบบที่แ ตกตา งกัน แตวา feedback
กลับมาดีเมื่อนําสิ่งดีๆ จากที่ไดเรียนรูไปแลวเพื่อนครูยินดีที่จะทําและชอบ เราภูมิใจแนนอน รูสึกวา
อยากจะคิดสรางสรรค อยากจะพัฒนากิจกรรมดีๆ เอามาชวยเติมเต็ม จุดที่เปนจุดหายไปของนักเรียน
ใหครบถวน รอยเปอรเซ็นต ตามเปาหมายของเราใหมากขึ้น

2. ครู2 มีความรูความคิดในการทํางาน นั่นคือ มีความรูในการจัด PLC การสอน
ซอมเสริม การจัดกิจกรรมรักษภาษาไทย และการบูรณาการภาษาไทยในวิชาที่สอน เนื่องจากเปน
เรื่ อ งที่ ค รู 2 ได ดํ า เนิ น การและมี ส ว นร ว มเป น ส ว นหนึ่ ง ของการดํ า เนิ น การของโรงเรี ย นตลอด
ระยะเวลาของการบรรจุเปนครู ณ โรงเรียนแหงนี้ ครู2 มีการริเริ่มพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ที่เปนแบบอยางได จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก การใชสื่อการสอนภาษาอังกฤษ และการบูรณาการ
ภาษาไทยในภาษาอังกฤษ ครู2 มีความสามารถในการสื่อสาร สรางสัมพันธ และกระตุนการเรียนรู
ของเพื่อนครู โดยการเชิญชวนเพื่อนครูใหดําเนินการและรวมดําเนินการใน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรม
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PLC การสอนซอมเสริมตัวตอตัว การจัดกิจกรรมรักษภาษาไทยในทุกเชา และการบูรณาการ
ภาษาไทยในวิชาตางๆ
การปฏิบัติของครู2 ที่สะทอนคุณสมบัติของการเปนครูผูนําการเรียนการสอน ดังนี้
2.1) ดานความรูความคิดในการทํางาน ครู2 ไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จากการ
สนทนากับผูบริหารสถานศึกษา จากการประชุม เรียนรูจากการปฏิบัติ ดังคํากลาวของครู2
ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ครู2 เปนผูนํากิจกรรม PLC นี้เอง เปน facilitator ซึ่งไดเรียนรูมาจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนในการนํากลุมแตละครั้ง ในการดําเนินการแตละครั้งจะแจงครูใหทราบกอนวา จะ
ทํา PLC หัวขอเรื่องอะไร เพื่อครูจะไดเตรียมสื่อมาประกอบการพูดคุย นัดเวลา สถานที่ และกําหนด
กรอบ GROW model ใหครูดวย

2.2) ดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู2 ไดใชการศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study) โดยมีการจับคูเปนบัดดี้กับเพื่อนครู สลับกันใหใหขอเสนอแนะแผนการสอน สังเกตการสอน
พูดคุยกับคูบัดดี้ แกไขแผนการสอนการไดรับคําแนะนําจากบัดดี้ นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแลวไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนี้ทําใหแผนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น สื่อที่ใชในการสอนมี
การปรับปรุงใหมีคุณภาพมากขึ้น
2.3) ดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพครู2 ใชความเปนกันเอง ใชภาษาที่เขาใจ
งาย ใชความเปนพี่เปนนองในการประสานงาน เพื่อใหเพื่อนครูดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนสู
เปาหมายที่กําหนดไว ครู2 รับฟงเสียงสะทอนของเพื่อนครู เพื่อนํามาปรับปรุงการทําหนาที่ผูนําของ
ตนเอง
สิ่งที่โรงเรียนทําประจํา จะทํา AAR หนูก็จะเปนผูสอบถามคุณครูวา หัวขอที่ทํา AAR ก็ถามวา
รูสึกอยางไรกับการทําบทบาทของหนู เพราะที่ผานมาหนูก็เห็นคุณครูรวมมือทําดีทุกเรื่อง ที่นี้ก็อยากรู
วาเพราะอะไร จึงมาเปดอกคุยกันกับเพื่อนครูเลย วา จริงๆ แลวรูสึกอยางไร ครูทุกทานก็พูดเปนเสียง
เดียวกันวา หนึ่งเลยวาจะไมขอเอาวัยวุฒิมาเกี่ยว เขาจะเห็นหนูไปอบรมบอย ไปประชุมบอย แลวทุก
ครั้ ง ก็ จ ะมาแชรกั น มาใช ภ าษาที่เ ข า ใจ ไม เ ป น ทางการเหมื อ นเข า ห อ งประชุ ม อะไรอย า งนี้ โดย
สวนมาก ผอ.ก็จะมอบหมายใหหนูไปแชรขอมูลสวนนี้ใหเพื่อนครูทุกทานไดทราบ ก็บอกวาครู2สื่อสาร
ไดเขาใจ และไมรูสึกเกร็งเหมือนกับที่ไดรับจาก ผอ. โดยตรง

ครู2 จะใหความชวยเหลือแนะนําเพื่อนครู ใหเพื่อนครูสามารถดําเนินการพัฒนา
ตนเองได
มีรายการ ETVเขามา มันตองใชเทคโนโลยี ผอ.ก็มาบอกวาใหชวยครูใหทําและผานตรงนี้ไปได
แล ว หนู ก็ ไ ปหาให ทั้ ง 5 วิ ช า ทั้ ง ข อ สอบ ทั้ ง วิ ธี ก ารติ ว อะไรมาให ค รู ทุ ก ท า น เท า ที่ ห นู จ ะทํ า ได
โดยเฉพาะครูอาวุโสทานไมคลองตรงนี้ หนูก็นั่งประกบ นั่งชวยตลอด เวลาที่ทานติว ทานไมไดจริงๆ
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เรื่องตรงนี้ ครูบอกเราวาครู2ขอบใจมาก เราก็ชื่นใจและเหมือนมีแรงจะทํา มีกําลังใจที่จะทําอยางอื่น
ตอไป

3. ครู3 มีความรูความคิดในการทํางาน นั่นคือ มีความรูในการเขียนเรื่องประกอบ
ภาพเชิงสรางสรรค ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เนื่องจากเปนเรื่องที่ครู3 สั่งสมความรูและ
ประสบการณเพื่อใชในการพัฒนานักเรียนสงเขารวมประกวดผลงานการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิง
สรางสรรคระดับประเทศ ครู3 มีการริเริ่มพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนแบบอยางได ไดแก
การเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรค เปนการสงเสริมใหนักเรียนเขียนเรื่องจากประสบการณ
ตรง เปนการพัฒนาทักษะการอานการเขียน และความคิดของนักเรียน ครู3 มีความสามารถในการ
สื่อสาร สรางสัมพันธ และกระตุนการเรียนรูของเพื่อนครู โดยการเชิญชวนเพื่อนครูผูสอนภาษาไทย
ทุกระดับชั้นใหรวมดําเนินการสงเสริมใหนักเรียนเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรค โดยครู3
ตระเวนไปใหคําแนะนําครูและผูเรียนในทุกหองเรียน จนนักเรียนสามารถเริ่มตนสรางสรรคผลงานได
3. ครู3 มีการปฏิบัติที่สะทอนคุณสมบัติของการเปนครูผูนําการเรียนการสอน ดังนี้
3.1) ดานความรูความคิดในการทํางาน ครู3 ไดประมวลความรู ประสบการณ และ
เทคนิคการสอนเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรค รวมมือกับเพื่อนครูชั้นเรียนตางๆ จัดการ
เรียนรูใหนักเรียนสามารถทําได ดังคํากลาวของครู3 “พี่ไมไดเกงไปกวานองๆ แตเอาประสบการณที่
ตัวเองทํา ตัวเองสราง มาเพื่อใหนองๆ ไปคิดตอ”
3.2) ดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู3 ไดใชนวัตกรรมการเขียนเรื่องประกอบ
ภาพเชิงสรางสรรค ซึ่งเปนสิ่งที่ครู3 ถนัด และมองเห็นวานวัตกรรมนี้จะชวยใหนักเรียนสามารถอาน
เขียน และคิดไดดียิ่งขึ้น ไดขยายจากหองเรียนของครู3 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไปสูทุกหองเรียน
3.3) ดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพไดใชกิจกรรมการเขียนเรื่องประกอบภาพ
เชิงสรางสรรค เปนสื่อในการเชิญชวนเพื่อนครูใหรวมกันพัฒนาการอาน การเขียน และการคิด ที่
ผานมาครู3 ใชการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรคกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 อยูบาง
แต ไ ม ต อ เนื่ อ ง สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การในระยะนี้ ครู 3 ได ร ว มกั บ ครู ผู ส อนวิ ช าภาษาไทยชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สอนนักเรียนทุกคนใหสามารถเขียนเรื่องประกอบภาพ
เชิงสรางสรรคได เพื่อนครูใหความรวมมือเปนอยางดี นักเรียนทุกคนสามารถเขียนเรื่องได “ตัวเองมี
ความถนัดในเรื่องแบบนี้อยูแลว เห็นแนวทางของครูที่เขาทํา ในทุกๆ ชั้นเรียน เขาก็ไปในทิศทางที่
เราคาดหวัง ก็โอเค”
4. ครู4 มีความรูความคิดในการทํางาน นั่นคือ มีความรูในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรและการฝกทักษะการคํานวณใหกับผูเรียน ครู4 มีการริเริ่มพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูที่เปนแบบอยางได ไดแก การสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรจากชีวิตจริงวันละขอ เปนการ
สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการคิด จากการนําประสบการณจริงที่พบ
เจอแตละวันมาแตงโจทยปญหา ครู4 มีความสามารถในการสื่อสาร สรางสัมพันธ และกระตุนการ
เรียนรูของเพื่อนครู โดยการเชิญชวนเพื่อนครูผูสอนคณิตศาสตรระดับชั้น ป.4-6 ใหรวมดําเนินการ
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สงเสริ มให นัก เรียนแต งโจทยป ญหาคณิตศาสตรวันละขอ โดยครู4 ไดประชุมพูดคุ ยกับ คณะครู
ดังกลาว แนวคิดเพิ่มเติมในการพัฒนากิจกรรมการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรจากชีวิตจริงครั้งนี้
ดวย
ครู4ครูผูนําการเรียนการสอนมีการปฏิบัตทิ ี่สะทอนคุณสมบัติของการเปนครูผูนํา
การเรียนการสอน ดังนี้
4.1) ดานความรูความคิดในการทํางาน ครู4 จบวิชาเอกพลศึกษา มีใจรักในวิชา
คณิตศาสตร เลือกที่จะสอนคณิตศาสตร จึงมีประสบการณการสอนคณิตศาสตรมาตั้งแตบรรจุเปน
ขาราชการ “พอจบพละมาแตมาสอนคณิตศาสตร คือเราก็จะถนัดทางดานพละ แตใจรักคณิตศาสตร
บางทีทําอะไรเหมือนจะเปนคนจริงจัง”
4.2) ดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู4 ไดใชนวัตกรรมการสรางโจทยปญหา
คณิตศาสตร ใหเด็กไดฝกคิดฝกเขียน ใหทําการบานวันละ 1 ขอ ไดตรวจการใชภาษา คําผิดคําถูก
และแก ไ ข ให คั ด ลายมื อ โจทย ที่ ส ร า งขึ้ น และให อ า นให ค รู ฟ ง ซึ่ ง ครู 4 ได ส ง เสริ ม ให ค รู ผู ส อน
คณิตศาสตรในโรงเรียนทุกคนฝกใหนักเรียนสรางโจทยปญหา
โจทยปญหาที่ครูเอาไปใชจากเด็กที่สรางโจทยปญหาไมไดเลย เพราะวาโจทยปญหาคณิตศาสตร
เด็กเรียนนานๆ กวาจะเจอสักครั้งหนึ่ง แตพอเราใหเขาฝก แตละคนยังแตงประโยคไมคอยได ครูก็เลย
แนะนําไปวาตองทําอยางไร บางทีภาษาพูดที่เขานํามาใชไมเหมาะสม ก็เลยไดอธิบายและแกไขให
จากเด็ ก ที่ เ ขี ย นลายมื อ ไม ส วยก็ เ ป น การฝ ก คั ด ลายมมื อ และและให เ ขาอ า นด ว ย เด็ ก สามารถคิ ด
วิเคราะห อยางคนหนึ่งสรางไมไดเลย เขาไมเคย เพราะเขาไมคอยเขาใจ คณิตศาสตรเปนวิชาที่เขาไม
คอยชอบ แตพอใหเขาทํา มีความรูสึกวาเขาตื่นเตนอยากทํา พอเขาทําก็จะวิ่งมาใหครู ครูตรวจใหหนูที
หนูจะเอาไปลงในกระดาษที่ครูใหทําใหเราเกิดความภาคภูมิใจวาสิ่งที่เราใหเด็กทําเขาสามารถทําได

4.3) ดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพครู4 เชิญชวนเพื่อนครูประจําชั้น และ
ครู ผู ส อนคณิ ต ศาสตร ในระดั บ ชั้ น ต า งๆ ได นํ า กิ จ กรรมการสร า งโจทย ป ญ หาคณิ ต ศาสตร ไ ป
มอบหมายใหนักเรียนทํา พรอมเปดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากเพื่อนครู และเพื่อนครูทุก
คนยินดีที่จะนํากิจกรรมนี้ไปใช “คุณครูในโรงเรียนทุกคนเราเปนหนึ่งเดียวจริงๆ คือจะชวยกัน ทุก
คนชวยกัน ทําไปในทางเดียวกัน ไมมีปญหา สิ่งที่เราทํานี้ดีมากเลย เรามาไดทําตรงนี้เกิดผลดีที่ตัว
เด็ก”
ไดชวนเพื่อนครูทํา 4 คน ..เขาสอนคณิตศาสตร สวนชวงชั้นที่ 2 ครู4 สอนเอง ก็จะทําอยูแลว
สวนมัธยมก็ชวน เขาสอน ม.1 พี่เขาก็ทํากัน อยู 5-6 คน เราก็ไปพูดคุยกันวา เราจะทําลักษณะนี้ ไป
คุยกันกับคนที่สอนคณิตศาสตรดวยกัน ไปเชิญชวนเขาวาเราจะทําลักษณะนี้ แตถาใครมีความคิดเห็น
ที่จะทําใหดีกวานี้ จะตางจากนี้ก็ได อยางของครู3 เขาจะมีวาดภาพดวยครูเขาจะเอาผลงานของแตละ
หองมาให เขาจะเอามาใหกับครู4 ไว
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5. ครู 5 มี ค วามรู ใ นเรื่ อ งที่ รั บ ผิ ด ชอบ นั่ น คื อ มี ค วามรู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร ความรูในกิจกรรมเพื่อนรักนักอาน และการสอนใหสนุกสนาน ครู5 มีการริเริ่มพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนแบบอยางได ไดแก กิจกรรมเพื่อนรักนักอาน และคูบัดดี้สอนสนุก
ทุกวิชา ครู5 มีความสามารถในการสื่อสาร สรางสัมพันธ และกระตุนการเรียนรูของเพื่อนครู โดยการ
เชิญชวนเพื่อนทั้งโรงเรียน ใหรวมดําเนินการสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อนรักนักอานในทุก
วิชา โดยครู5 ไดประชุมสรางความเขาใจและใหบูรณาการเขาไปในกิจกรรม Lesson Study ของ
โรงเรียน
ครู5มีการปฏิบัติที่สะทอนคุณสมบัติของการเปนครูผูนําการเรียนการสอน ดังนี้
5.1)
ด า นความรู ค วามคิ ด ในการทํ า งานครู 5จบการศึ ก ษาด า นการสอน
วิทยาศาสตร พัฒนาการสอนไดรับเลือกเปนครูดีเดน และเปนหัวหนางานวิชาการของโรงเรียน การ
ดําเนินการระยะนี้ครู5ไดสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายที่โรงเรียนมุงหวังและตองการ
สรางการเปลี่ยนแปลงที่นักเรียน รูสภาพปจจุบันของนักเรียน ทั้งการอาน การเขียน การคิด และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อออกแบบเทคนิควิธีการพัฒนา
เริ่มตนที่การสรางความตระหนักวาโรงเรียนเรามีปญหาอะไร เราเริ่มตนที่ปญหาการอานการ
เขียนการคิดวิเคราะหเราก็แบง เนื่องจากโรงเรียนผมมี 3 ชวงชั้น ยกเวนอนุบาล คือ 1, 2, และ 3 มี
วิชาการแตละชวงชั้นยอยลงไปอีก หลังจากที่เราคุยกันวามีปญหานี้ปบ วิชาการสามคนก็คุยกัน ผม
รับผิดชอบเรื่องการอาน คนนี้คิดวิเคราะห คนนี้เรื่องการเขียน ก็บูรณาการเขามา

5.2) ดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู5ไดใชกิจกรรมเพื่อนรักนักอาน สงเสริมให
นักเรียนอานหนังสือทุกวิชา ทุกหนา โดยใหเพื่อนนักเรียนจับคูกันชวยกํากับการอานซึ่งกันและกัน
รวมทั้งเซ็นรับรองการอานของเพื่อนดวย
เรื่องการอาน มันไมมีอะไรเลย จริงๆ แลวจิตวิญญาณของครู เรามองไปยังครูในยุคกอน ทําไม
เขานั่งใหเด็กอาน ก็เพราะความเอาใจใสของครูไง ผมจึงบอกวา งานที่ใหเด็กอาน อานทุกหนา อานทุก
เรื่อง ทุกวิชา ไมจํากัดวา จะเปนภาษาไทย นะสังคมนะ เด็กอยากอานวิชาไหน อานเลย อานใหใครฟง
ทดลองกับเพื่อน ทดลองกับพี่ อานใหพอแมฟง ใหครูฟง ชอบครูคนไหนก็ไปเลย แลวบันทึก

การเริ่มตนพัฒนาไดสรางปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
อาน ที่สามารถสังเกตได “ เด็กเริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธกันในการอาน ผมภูมิใจอยางหนึ่งก็คือ เด็กที่
ออนๆ จะมีพฤติกรรมมาขออาน แมเขาจะอานไมคอยได เขาก็ขอใหเพื่อนชวยชี้ใหเขาอานเปนคําๆ
ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเชนนี้ คิดวานาจะเขาทา เปนการลงทุนที่ไมมาก เพียงเราเพิ่มความ
สนใจเขาไปอีกเล็กนอย เด็กจะไดอานและไดความรูในสาระวิชาตางๆ นั้น”
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5.3) ดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพไดเปนผูนําในการเชิญเพื่อนครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุม เพื่อนําเสนอใหเห็นสภาพปจจุบันของโรงเรียนและแนวทางที่จะ
ขอความร ว มมื อ ให ค รู ทุ ก คนร ว มด ว ยช ว ยกั น ได ใ ช ค วามเป น กั น เอง ความเป น เพื่ อ นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางไมเปนทางการในโอกาสตางๆ ที่มี เชน ชวงเวลารับประทานอาหาร
ชวงเวลาหลังเลิกเรียน
นําเสนอในที่ประชุม ทาน ผอ.ก็เชิญมารวมประชุม เราก็ไดนําเสนอกัน ใหครูทุกคน ไดตระหนัก
ในปญหารวมกันเรื่องนี้นะวาเราจะทําอยางไร แลวก็ผมสามคนก็นําเสนอแนวความคิดในกิจกรรมหลัก
กอน จากการที่เรานําเสนอในที่ประชุมครูก็ตอบรับดี นอกจากนั้น ประชุมเสร็จเราก็ทานขาวดวยกัน ก็
ยังคุยกัน รายละเอียดยอยก็คุยกันอีกวาจะทําอะไรอยางไรดี บางครั้งเราจะนั่งคุยกันจนสงคนสุดทาย
กลับบาน เพราะบางคนจะมีคนมารับ เราก็จะนั่งคุยกันอยูอยางนั้น จนถึงสี่โมงสี่โมงครึ่ง บางวันก็ถึงหา
โมง คุยกันก็จะไดอะไรหลายๆอยาง เสียงตอบรับครูใหความรวมมือดี หลายทานบอกวาเปนแนวทางที่
ดี

ครู5นําเสนอวิธีที่ดีที่สุดจากประสบการณของครู5 ที่จะชวยใหนักเรียนอานมากขึ้น
เมื่อเพื่อนครูไดฟง ไดเห็นแนวทางที่เปนไปได และใหความรวมมือ สรางความภาคภูมิใจใหครู5
“สํ า หรั บ ผมก็ มี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ เ ราได นํ า เสนอ แล ว เสี ย งสะท อ นกลั บ มาจากครู ทํ า ให เ รามี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ในโรงเรียน เหมือนพี่นองกันเลย มีอะไรเรารวมแกปญหากัน เราก็แกๆ กัน
แลว มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน รักกัน”
ครูผูนําการเรียนการสอนทั้ง 5 คน ไดดําเนินการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน ไดประสานการทํางานของเพื่อนครู เพื่อมุงสูเปาหมายคือคุณภาพผูเรียน ผลที่ปรากฏจาก
การดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของครูผูนําแตละคน สามารถวิเคราะหไดดังนี้
1. ครู1 ไดริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู 4กิจกรรม และเชิญชวนเพื่อนครูใหดําเนินการ
รวมกัน ไดแก กิจกรรม 1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัล กิจกรรมเลานิทานเพื่อนอง กิจกรรมชวนกันอาน
ผานเสียงตามสายและกิจกรรมคายภาษาไทยสรางนิสัยรักการอานการพั ฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการ
สอนครั้งนี้ ทําใหครู1เปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่ทําตามภารกิจที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายให
ดําเนินการตามหนาที่ปกติ ซึ่งไมไดเปนงานดานวิชาการโดยตรง เปนการมารับผิดชอบขับเคลื่อน
หลักของโรงเรียนในดานการพัฒนาการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนตนเองจากบุคลิกเงียบขรึม ไมพูด
ไมคุย และชอบเปนผูบอกและสั่งใหคนอื่นทําตาม และจะรูสึกหงุดหงิดงาย สัมพันธภาพกับเพื่อนครู
และผูรวมงาน จะเปนแบบผิวเผิน ตางคนตางทําหนาที่ของตนเอง มีปฏิสัมพันธที่ไมดีตอกันเมื่อ
ดําเนินการนําพากิจกรรมตางๆ ที่ตนเอง เคยทําไดประสบผลสําเร็จและรูสึกภาคภูมิใจมากอน เมื่อ
นํามาดําเนินการใหมจึงเล็งเห็นและมั่นใจวาจะสามารถชวยยกระดับคุณภาพผูเรียนได และนํามา
แนะนําใหเพื่อนครูรวมเติมเต็ม รวมดําเนินการนําไปใชพัฒนานักเรียน ดังภาพประกอบ 13ทําให
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ความรูความคิด การกระทํา และสัมพันธภาพกับเพื่อนครูของครู1ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อจําแนก
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของครูผูนําการเรียนการสอนใน 3 ดาน เปนดังนี้

ภาพประกอบ 13 กระบวนการและผลการพัฒนาครู1 โดยใชสุนทรียแสวงหา
เปลี่ ย นความรู ค วามคิ ด ครู 1ได ศึ ก ษาหาความรู เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ตนเองให เ ป น ผู นํ า ด ว ยการศึ ก ษาเอกสาร ตํ า รา ศึ ก ษาจากคลิ ป วิ ดี โ อจากการสนทนากั บ ผู มี
ประสบการณ ครู1ไดพัฒนาความคิดความเชื่อ เจตคติ และความสามารถของตนเองมากขึ้น มีความ
มั่นใจมากขึ้น รูสึกวาตนเองมีคุณคามากขึ้น กลาพูดกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น รูสึกวาทํางาน
สนุกและมีความสุขมากขึ้น และมีความพึงพอใจในกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น ที่สําคัญคือ ครู1ตั้งใจวา
จะไมนําภาระงานมาเปนขออาง ที่จะไมพัฒนานักเรียนอยางเต็มที่ และเชื่อวาจะสามารถสรางสรรค
พัฒนาสิ่งดีๆ เพื่อนักเรียนได
เปลี่ยนการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู1เปลี่ยนจากทํางานคนเดียว เปนทํางาน
รวมกันอยางใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษาและเพื่อนครูมากขึ้น รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนครู
มากขึ้น ใชคําพูดที่เปนกัลยาณมิตร และแสดงออกถึงการเคารพตอความคิดของเพื่อนครูมากขึ้น ได
คอยกระตุน ชักจูง เติมเต็มเทคนิค สนับสนุนสื่ออุปกรณ และคอยเสริมพลังเพื่อนครูใหสามารถรวม
ดําเนินการไปพรอมกันได ในกิจกรรมการเรียนรู 5 กิจกรรม และเชิญชวนเพื่อนครูใหดําเนินการ
รวมกัน ไดแก กิจกรรม 1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัล กิจกรรมเลานิทานเพื่อนอง กิจกรรมชวนกันอาน
ผานเสียงตามสายกิจกรรมคายภาษาไทยสรางนิสัยรักการอานและกิจกรรมค ายคุณธรรมครู1มี
รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการพัฒนาการจัดการเรียนรูมากขึ้น
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เปลี่ยนการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพครู1ปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนคนราเริง
แจมใส พูดคุยเปนกันเอง เพื่อนครูไดรวมคิดรวมทํา ยอมรับในความคิดเห็นตอกันมากขึ้น ไดรวมกัน
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู การผลิตสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และ
เห็นความสําคัญในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกับ
เพื่อนครูของครู1 พบวา นักเรียนชอบและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่ครูจัดขึ้น นักเรียนเขารวม
ดวยความมีชีวิตชีวา สดใส นักเรียนใหความสนใจในการอานมากขึ้น อยากเรียนรูมากขึ้น และอาน
ออกเขียนได และมีทักษะชีวิต
ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลา
ที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู1 มีดังนี้
หนาที่หลักๆ ตรงนี้ก็สวนใหญจะเปนงานที่เราก็จะอยู รับผิดชอบอยูคนเดียวอยูแลว ไมคอยจะ
ประสานงานกับใครสักเทาไหรในอดีต เมื่อเขารวมโครงการเสริมพลังครูผูนํา รับรูไดเลยวา จากอดีต
เปนคนที่ทํางานคนเดียว แลวก็ไมคลุกคลีอะไรกับใครมากนัก ไมคอยมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานสัก
เทาไร แตวาพอไดเขารวมโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตนเองคอนขางเยอะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พอเราเขามาเปนครูผูนํา บางอยางที่ที่เราจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเปนอันดับแรกเลยคือ ลบ
ภาพในอดีต ที่ไมดีกับเพื่อนรวมงาน หรือเรื่องตางๆ โดยเราจะตองลบตรงนี้ออกไปใหหมดกอน เพราะ
งานของเราจะตองปฏิสัมพันธกับคุณครูและคนรอบขางคอนขางเยอะสิ่งที่ลบไปจากตรงนี้ ไดมาจาก
เรารูวาเมื่อเราไดมาเปนครูผูนํา เราจะทําอยางไร ก็ใชวิธีการอานหนังสือ เรื่องการปรับตัวเขากับสังคม
การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน หนังสือพวกนี้ก็ชวยไดเยอะ และก็ไดรับคําชี้แนะ จากรุนพี่ที่เปน
ผอ.วา เราจะทําอยางไรในการที่จะอยูรวมกับ และทํางานรวมกับเพื่อนครูได เพื่อนแนะนําวา เราตอง
ลบภาพในอดีตของเราออกใหหมด เพราะถาเราลบไมได เราก็จะเริ่มตนทํางานรวมกับผูอื่นไมได พอ
จุดนี้ พอเราลบภาพตรงนี้ออก เราเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยางเห็นไดชัด ก็คือ จากคนที่จะเปนคนเฉยๆ
ไมคอยพูดคุยกับใครมากนัก ก็เปนคน เริ่มชางคุยแลว และจากการเปนครูผูนําดวย ก็ตองหาวิธีทุก
อยางที่จะทําอยางไรใหเพื่อนครูที่โรงเรียน เขาคลอยตามไปกับคําเชิญชวน คําชักจูงของเรา เพราะวา
การเปนครูผูนํา เรามาเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมตางๆ ของเพื่อนครู ใหไปสู
จุดมุงหมายของโรงเรียนที่ตั้งไวพอเรามีจุดมุงหมายรวมกัน ก็คือ เอาสิ่งที่เราเรียนรูจากหนังสือ จาก
เพื่อนครู เปลี่ยน เขาเรียก พฤติกรรมของตนเอง ก็คือ สวมบทบาทของครูผูนํา ชักจูง โนมนาวเพื่อน
ใหเพื่อนคลอยตามไปกับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงเขา จากการที่ไปอบรม จากการเจอเพื่ อนครูตา ง
โรงเรียน ที่เปนโรงเรียนแกนนําปฏิรูป ก็ไดเทคนิคไดไอเดียเยอะแยะมากมายเลย แลวก็มานําเสนอกับ
คุณครูที่โรงเรียน แรกๆ ทุกคนก็จะรูสึกแปลกๆ นิดหนึ่ง วาเกิดอะไรขึ้น จึงเปลี่ยนไป พอเรานําเสนอ
เพื่อนรวมงาน สิ่งที่ไดกลับมาก็คือ การยอมรับ การทํางานรวมกันเปนทีมงาน จะเหมือนกับวา สิ่งที่ได
กลับคืนมา คือทีมเวิรคของโรงเรียนที่ดี กิจกรรมแรกที่เรามาจัดกระบวนการเรียนการสอน มาปรับนี้ ก็
คือ คูบัดดี้ คูบัดดี้ที่โรงเรียนจะมี 3 คู การทํางานก็จะสัมฤทธิ์ผล เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปาหมาย
ของเราในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจริงๆ ก็ยังไมมากพอ ก็เลยตั้งเปาหมายรวมกันกับผูบริหาร
ดวย นั่นก็คือ การเสริมกิจกรรมเขามา ในการปรับการจัดการเรียนการสอนใหตรงเปาหมายของเรา ซึ่ง
กิจกรรมของเราก็มี 4 กิจกรรม คือ เลานิทานเพื่อนอง มีเสียงตามสาย มีกิจกรรมหนึ่งเรือง หนึ่งคําถาม
หนึ่งรางวัล และก็คายภาษาไทย กิจกรรมเหลานี้มาชวยเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนใหตรงกับ
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เปาหมายมากขึ้น สองเดือนที่ผานมา เรามีการพูดคุยกันในตอนเรากินขาว และตอนอยูหนาเสาธง เรา
พูดคุยกันวา สิ่งที่เราทําไป ตลอดสองเดือนเปนอยางไรบาง ซึ่งเสียงตอบรับที่ดีที่ไดจากเพื่อนครูและ
ผูบริหาร ทุกคนบอกวา นักเรียนของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้น อาจจะไมถึง 100% แตก็เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงตรงนี้มากขึ้น แลวถามวาในปการศึกษาหนา เราจะทําอะไรตอไป อยางไร ก็คุยกันแลววา
กิจกรรมที่เราทําอยูนี้ เราก็จะทําของเราตอเนื่อง และก็สรางสรรค และก็นําเทคนิควิธีการที่ครู1ไป
เรียนรูจากเพื่อนตางโรงเรียน จากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนจากอินเทอรเน็ต หรือทางโทรทัศน หรือตาม
หนังสือก็จะเอามาเติมเต็มการจัดกิจกรรมการเรียนรูของเด็กใหดียิ่งขึ้นคะ

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู1 ดังนี้
โรงเรียนมีครูผูนําคือครู1 ปกติครู1มีความตั้งใจในการทํางานสูง แตเขาจะทําอะไรคนเดียว พอ
เขารวมโครงการนี้ และไดเปนครูผูนําตรงนี้ สิ่งที่เห็นคือวา เรามีการทํางานเปนทีม โดยครู1จะไปคิด
กิจกรรมตางๆ ขึ้นมา โดยเกิดจากการรวมมือจากเพื่อนรวมงาน…เราแลกเปลี่ยนเรียนรู เราจะมา
แกปญหาเด็กอานไมออกเขียนไมได เกิดจากการรวมพลังของครูทั้งโรงเรียน พอกิจกรรม ไมวาจะเปน
กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมคายภาษาไทย ตรงนี้ เสียงตอบรับจากนักเรียนคอนขางจะดีมากสิ่ง
หนึ่งที่ผมเห็นตลอด 3 เดือนนี้ คือ เห็นรอยยิ้ม จากการทํางานของครู1 และของครูในโรงเรียน เราไดมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดเรียนรู ดวยกัน เราไมไดคิดทําอยูคนเดียว เราทํางานเปนทีม เพราะฉะนั้น
พอครู1เปนครูผูนําในโรงเรียนแลวนี้ สิ่งที่ตามมาคือความรวมมือของเพื่อนรวมงานในโรงเรียน สิ่งที่
ตามมาอีกคือตัวผูเรียนไมวาจะเปนกิจกรรม อานเสียงตามสาย เด็กเรามีความกระตือรือรนที่จะอาน
เพื่ออานใหกับนองฟง อานใหกับเพื่อนฟง และบางทีเสียงก็สะทอนไปยังชุมชน ผูปกครองเขาก็ไดฟง
เสียงตอบรับมาก็ดี...ครู1เขาก็คิดกิจกรรมที่เขามาสอดแทรก ใหเด็กเราอานได 100 เปอรเซ็นตเด็กเรา
อานออกเขียนไดไดดีขึ้น และครูเรามีการทํางานที่เปนทีมเวิรค และมีความสุขกับการทํางาน ไมวา เรา
เห็นเด็ก เห็นผล วาเด็กเราอานออกเขียนได เขาก็มีความสุข

2. ครู2 บทบาทเดิมของครู2 เปนหัวหนางานวิชาการของโรงเรียนที่เพิ่งเขารับ
ตําแหนง หลังจากบรรจุเปนขาราชการครู 7 เดือน ผูบริหารสถานศึกษาเห็นในความสามารถและ
ตองการใหเปนหัวหนางานวิชาการที่เขมแข็งในอนาคต จึงเลือกครู2 ใหเขารวมในการพัฒนาครูผูนํา
การเรียนการสอนครั้งนี้ สําหรับภารกิจปกติที่ครู2 ไดรับ คือ เปนผูจัดตารางสอนสําหรับการเขาสอน
ของครู จัดตารางติวO-NET จัดทําขอสอบ จัดสงคะแนนไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปน
ตัวแทนไปคุมสอบและอบรมกับหนวยงานภายนอก ไดดําเนินการสงเสริมเพื่อนครูใหดําเนินการ 4
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการเขารวม PLC กิจกรรมการสอนซอมเสริมแบบตัวตอตัว กิจกรรมรักษ
ภาษาไทย และการบูรณาการภาษาไทยในทุกวิชา โดยกิจกรรมตางๆ เปนสิ่งดีที่โรงเรียนดําเนินการ
ไดดีมากอน การเปนผูนําการเรียนการสอนครั้งนี้ จึงเปนการสานตอกิจกรรมเหลานั้นใหดําเนินการ
ไดดียิ่งขึ้น ดวยความรวมมือรวมใจของเพื่อนครู ดังภาพประกอบ 14ทําใหความรูความคิด การ
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กระทํา และสัมพันธภาพกับเพื่อนครูของครู2 ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อจําแนกการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของครูผูนําการเรียนการสอนใน 3 ดาน เปนดังนี้

ภาพประกอบ 14 กระบวนการและผลการพัฒนาครู2 โดยใชสุนทรียแสวงหา
เปลี่ยนความรูความคิดครู2 ไดรับมอบหมายใหเปนครูวิชาการของโรงเรียน
หลังจากบรรจุเปนครูไดเพียง 7 เดือน การเริ่มตนเปนครูผูนําการเรียนการสอนดวยการใชสิ่งดีที่
โรงเรียนมีอยูและครู2 มีประสบการณรวม มาประยุกตเพื่อดําเนินการสูเปาหมายของโรงเรียนทําให
ครู2 มีความรู มีแนวความคิด มีความมั่นใจในการเปนผูนํา ประกอบกับไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารสถานศึกษาอยางใกลชิด ทําใหครู2รูสึกผอนคลาย สบายใจที่ไดเริ่มตนเปนผูนําในบทบาทที่
ตนเองคุนเคยและสามารถทําไดดี มีความเต็มใจในการทําเพื่อสวนรวมกลาแสดงความคิดเห็นรูสึก
ภาคภูมิใจที่สามารถเปนผูนําใหการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของเพื่อนครูได
เปลี่ ย นการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น แบบอย า งครู 2จะกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะช ว ยหาคํ า ตอบ
สําหรับทุกคําถามของเพื่อนครู และเมื่อตองการใหเพื่อนครูทําสิ่งใดๆ จะเปนผูที่ลงมือทํากอน ทําให
ดูเปนแบบอยาง ในกิจกรรมการเขารวม PLC ในฐานะผูดําเนินการกลุม กิจกรรมการสอนซอมเสริม
แบบตัวตอตัว กิจกรรมรักษภาษาไทย และการบูรณาการภาษาไทยในทุกวิชา
เปลี่ยนการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพครู2มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนครู เปดใจ
และบอกให เ พื่ อ นครู ส ามารถแนะนํ า ตั ก เตื อ นตนเองในการทํ า บทบาทผู นํ า การเรี ย นการสอน
นอกจากนั้นยังได เรียนรูบทบาทการเปนผูดําเนินการกลุ มใน PLC
และพูดคุยกับผูบ ริหาร
สถานศึกษาบอยครั้งขึ้น
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ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลา
ที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู2 มีดังนี้
ครั้งแรกที่ไดรับบทบาทคําวา ครูผูนํา ซึ่งแนนอนวา เราเอามาตีความหมายแลวแสดงวา ตอง
ประมาณวา นําในทุกๆ เรื่อง อันดับแรก ตองนําตนเองกอน ตนเองพรอมหรือเปลา ที่จะเปน leader
เพราะตนเองเพิ่ง เหมือนวัยวุฒิเทานี้ แลวจะทําอยางไรใหครูทานอื่น ยอมรับในบทบาทของเรา อันดับ
แรก ตองทําใหเพื่อนครูดูกอน ไมวางานเล็ก หรืองานยิบยอย ตรงนี้ คือ เราจะทําใหไดกอน พอเราทํา
ไดแลว ก็จะมีชองทางที่จะไปแนะนําคุณครูทานอื่นเขาวาตองทําอยางไร อยางเชน การใชสื่อเทคโนโลยี
ในการสอน อะไรประมาณนี้ เพราะจะมีครูบางทานไมชํานาญเรื่องนี้ เราก็ไปศึกษา บางอันตองยอมรับ
เลยวาตนเอง ไมทราบจริงๆ ไมรูกระบวนการขั้นตอนจริง ๆ จะตองไปศึกษา เพื่อที่จะมาแนะนําคน
อื่นๆ ไดเพราะเราถูก ตรงนี้ เราถูกใหเปนครูผูนํา เราจะตองรูในหลายๆ ดาน และใหคนอื่นยอมรับเรา
ใหได แตเรามีขอดีตรงที่วา ครูทุกคนในโรงเรียนจะยอมรับ ในบทบาทของเรา ไมมองวา เปนเด็กแคนี้
อายุแคนี้ เปน leader เราไดอยางไร จะไมมีตรงนี้เลยคะ จะนารักมาก พอเราบอกหรือแนะนําอะไรไป
จะทําตาม เพราะวา เราจะบอกใหอยางเคลียรอยูแลว จะไมบอกวาไปหาเองก็แลวกัน ไปทําเองแลวกัน
เราจะไมบอกอยางนั้น เพราะเรามีขอมูลอยูแลวไงคะ อยางที่บอกในตอนแรกวา เราตองนําตนเองกอน
คือ มีองคขอมูลมากพอ ที่จะไปบอกคุณครูทานนั้นทํา แลวจะมีบางกรณีที่ครูทําไมไดจริงๆ เราก็จะ
อาสาทําเองเลย คือพออาสาทําเอง คุณครูก็จะมองเห็นวา เราทําอยางไร บางทีก็รูสึกวา เราก็ตองทําได
นะเพราะอยางครูแอนยังทําไดเลย ครูแอนทําได เราก็ทําได อาจจะมีทําเองบางในชวงแรกๆ แตในชวง
ตอไปนี้ คือ คุณครูทานจะทําเอง เราจะใชการพูดแบบไมเปนทางการมากกวา อยางเชน การประชุม
ถาหนูเปนคนเรียกทํา faหรือคุยยิบยอยเอง เราจะใชภาษาไมเปนทางการ แบบพี่นองกันเอง เราก็ไม
ซีเรียสตรงนั้น ก็จะเขาใจกันมากขึ้น

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู2 ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของครูผูนํา ของครูแอน หรือ ครูอังคณา ศรีโกศล นี่ก็คือวา ครูมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง มีความรับผิดชอบงานเยอะ สามารถนําทีมงานใหคุณครูในโรงเรียนมีความศรัทธา ตอเขา
และตอนนี้ก็สามารถที่จะ create งาน หรือคิดงานเองได…สังเกตจากการทํา PLC ของเขา เพราะเรา
ใหเขาเปน faเปนผูนํา เปนผูอํานวยความสะดวกในการทํา faและใหเพื่อนเปน note takerในระยะสาม
เดือนที่ผานมา ก็ถือวาเขาประสบผลสําเร็จในขั้นหนึ่ง เพราะชั่วโมงบินของเขายังนอยอยู แตวาใน
ลักษณะตอนนี้ เขาทําเปนขั้นตอน เริ่มจะนําเพื่อนได คุยกับเพื่อนได เพื่อนจะยอมรับและศรัทธาเขาคะ

3. ครู3 ไดริเริ่มนํากิจกรรมการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรค มาสงเสริม
ใหเพื่อนครูทุกระดับชั้นนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ทําใหเกิดผลงานการเขียนของนักเรียนมากกวา
100 ผลงาน บทบาทเดิมของครู3จะไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในงานเอกสารของโรงเรียนเปนสวน
ใหญ เชน การจัดทําเอกสารและเตรียมขอมูลรองรับการประเมินตางๆ การจัดทําแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน การจัดทํา SAR สําหรับการเริ่มตนบทบาทของการเปนผูนําการเรียนการสอน เปนผูนํา
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สงเสริมกิจกรรมการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรคใหกับเพื่อนครูสูนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ครู3มีความกังวลใจวาจะทําไดไมดี เมื่อครู3ดําเนินการ ดังภาพประกอบ 15ทําใหความรูความคิด
การกระทํ า และสั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นครู ข องครู 3 ปรั บ เปลี่ ย นไปจากเดิ ม เมื่ อ จํ า แนกการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของครูผนู ําการเรียนการสอนใน 3 ดาน เปนดังนี้

ภาพประกอบ 15 กระบวนการและผลการพัฒนาครู3 โดยใชสุนทรียแสวงหา
เปลี่ยนความรูความคิดครู3ไดปรับเปลี่ยนความคิดจากการดําเนินการสงเสริม
ความสามารถในการอานการเขียนและการคิดเฉพาะในชั้นเรียนที่เปนครูประจําชั้น เปลี่ยนแนวคิดมุง
พั ฒ นาการอ า นการเขี ย นและการคิ ด ให นั ก เรี ย นทั้ ง โรงเรี ย น ผ า นครู ผู ส อนภาษาไทย ครู 3รู สึ ก
ภาคภูมิใจที่ไดทําหนาที่ผูนําการเรียนการสอน และไดตั้งใจทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ
เปลี่ยนการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู3ไดชวยกระตุนเพื่อนครูใหพัฒนาการ
เรียนการสอน ไดพาเพื่อนครูเรียนรูและสอนการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรคใหนักเรียนทุก
ชั้นเรียน ทุกคนในโรงเรียน ไดสําเร็จ มีผลงานนักเรียนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันกับเพื่อนครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิง
สรางสรรค
เปลี่ยนการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพครู3ไดทํางานรวมกับครูภาษาไทยในแต
ละชั้นเรียน เพื่อนครูมีความกระตือรือรน ใหความรวมมืออยางดี เปนความสัมพันธแบบพี่นอง รัก
ใครสามัคคีกัน เพื่อนครูมีความตองการที่จะใหผลงานนักเรียนออกมาดี และพยายามนําสิ่งที่ได
เรียนรูจากครู3ไปใชในการพัฒนานักเรียน
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สวนพัฒนาการของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ชอบ
เขียนเรื่อง สามารถเขียนเรื่องไดดี มีผลงานการเขียนมากกวา 100 ผลงาน และนักเรียนมีพัฒนาการ
ดานการอาน การเขียน และการคิดปรากฏชัดเจน และเปนที่พึงพอใจ
ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลา
ที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู3จากรูสึกกังวลที่จะตองดําเนินการ แตเมื่อ
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา ใหครู3 ดําเนินการในสิ่งที่เคยประสบความสําเร็จ ทําให
มีกําลังแรงใจในการดําเนินงาน มีดังนี้
ก็ไดรับมอบหมายจากทานผูอํานวยการโรงเรียน ใหเปนครูผูนําในโครงการปฏิรูปการเรียนรู ตอน
แรกก็คิดวา ตนเองจะทําหนาที่ตรงนี้ไดดีแคไหน ไดรับมอบหมายจากทาน ผอ.ก็รูสึกดีใจ รูสึกภูมิใจ ก็
ไมรูวาตนเอง จะทําหนาที่ของตนเอง ไดสมบูรณแบบแคไหน ก็รูสึกกังวล ในครั้งนี้ นับวาเปนงานที่
ยิ่งใหญ เพราะวา มันเปนงานที่ตนเองคิดวา จะเปนการนําใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่อง
กิจกรรมการเรียนการสอนของเด็ก และก็เปลี่ยนแปลงในตัวของครู และเปลี่ยนแปลงในตัวผูนําเอง
หลังจากที่เขารวมโครงการ กลับมาที่โรงเรียนก็ได ทําการประชุมกันวา จะทําอะไรกันดี ในโรงเรียนก็
จะมีผูนําที่ ผอ.มอบหมายให 3 ทาน แตละทานก็มารวมหารือกันวา เราจะเริ่มอะไร จากขอตกลงนี้ เรา
ก็ตกลงกันวาจะเปนผูนําในเรื่องของการทําใหนักเรียนในโรงเรียน อานออก เขียนได เพราะอะไรถึงเอา
เรื่องนี้ ก็เพราะวา โรงเรียนไดทําเรื่องนี้อยูแลว และคิดวาทําในเรื่องที่โรงเรียนทําอยูแลว จะไมยุงยาก
อะไร ไมวาทั้งกับเด็ก กับครู เพราะเราทําอยูตรงนี้อยูแลว พอหลังจากที่เราประชุมวาเราเอา เราจะลุย
เรื่อง งานอานงานเขียน ก็แบงหนาที่กัน สําหรับพี่ครู3ก็ไดรับหนาที่ใหดูแล ในเรื่องของ การอานและ
การเขียน เปน ทั ก ษะที่ สรุป เรื่องอ า น เรื่องเขียน เรื่องคิด มารวมกัน ก็คือเรื่อ งของการเขียนเรื่ อ ง
ประกอบภาพเชิงสรางสรรค การเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรค เปนเรื่องที่พี่ครู3ถนัดอยูแลวใน
เรื่องนี้ แตทําเฉพาะในชั้นของตนเอง คือในชั้น ป.สองเทานั้น เด็กที่รับผิดชอบทําตรงนี้ก็มี 18 คน
ตนเองก็ตองเริ่มกับเด็กทั้งโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแตชั้น ป.1-ม.3 เราเริ่มโดยการใหมีการประชุมครูที่สอน
ภาษาไทย คือ ที่โรงเรียนจะแบงเปนชวงชั้นนะคะ ก็จะประชุมคุณครูที่สอนภาษาไทย ระดับ ป.1-3 ป.
4-6 และมัธยม ก็มาพูดคุยกัน พี่ครู3จะแจงใหครูทราบวาเราตองทําอะไร ในโรงเรียนเรานี้เราโชคดีอยู
อยางหนึ่งวา เราอยูกันอยางแบบพี่แบบนอง คุณครูทุกคนไมวาจะทําอะไร เราก็จะรวมมือกันในทุกๆ
เรื่อง หลังจากที่ประชุมคุณครูแลว ก็ไดลุย ไดลุยสอนตั้งแต ป.1 ถึง ม.3 โดยเริ่มจากชั้น ป.1 กอน ใน
ชั้น ป.1 คุณครูประจําชั้นเขาก็เตรียมตัวของเขา เราก็สอน เรียนรู ทําไปดวยกัน ทั้งคุณครูและนักเรียน
คุณครูชวยเหลือทุกอยางในการที่จะใหเกิดผลงานของเด็กที่สามารถจะเขียนเรื่องจากภาพ ตั้งแต ป.1
ได คุ ณ ครู ก็ ลุ ย ตรงนี้ เริ่ ม ตั้ ง แต โดยจะให เ ด็ ก เขี ย นเรื่ อ งจากเรื่ อ งที่ ง า ย เรื่ อ งที่ ใ กล ตั ว เรื่ อ งจาก
ประสบการณของตนเองกอน โดยมีคําสําคัญอยู 5 คํา คําสําคัญหาคําคือ ใครทําอะไร ที่ไหน เมือไร ทํา
อยางไร สิ่งที่เกิดกับเด็กคือ เด็กจะภาคภูมิใจ เด็กเขาดีใจ แลวก็เด็กเขาชื่นชมผลงานของเขามาก
คุณครูเขาก็ภูมิใจที่หองเรียน ของเขามีผลงานของเด็ก ที่เขารับผิดชอบเกิดขึ้นมา และผลงานนั้น เปน
ผลงานที่สวยงาม สามารถที่จะเอาไปจัดแสดงตอสาธารณชนได ทั้งครูทั้งเด็กก็เกิดความภาคภูมิใจ
สําหรับตนเอง ตนเองก็รูสึกภาคภูมิใจ ภาคภูมิใจมากกับการที่นักเรียนสามารถเขียนเรื่องประกอบภาพ
เชิงสรางสรรคได เพราะวาคุณครูคิดวางานตรงนี้เปนการรวมประสบการณการอาน การเขียน และการ
คิด ทั้งสามทักษะนั้น เขาดวยกัน อยางเปนระบบ แสดงวาเด็กไดเขียนได ไดอานออก และไดคิดเปน ก็
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ภาคภูมิใจมากเกิดอะไรกับโรงเรียน สําหรับโรงเรียนนี้ก็ไดเกิดชิ้นงานของเด็กเพิ่มมากขึ้น จาก 18 ชิ้น
เปน 100 ชิ้น ไดนํามาแสดงในงานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดจัดงานอะไร ก็ไดนําผลงานตรงนี้
มาแสดง ก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคะ

4. ครู4 ไดนําพาเพื่อนครูผูสอนคณิตศาสตรทุกชั้นเรียน สงเสริมใหนักเรียนสราง
โจทยปญหาคณิตศาสตรจากชีวิตจริงวันละขอ การทําบทบาทเปนครูผูนําการเรียนการสอน ดัง
ภาพประกอบ 16ทํ า ให ค วามรู ค วามคิ ด การกระทํ า และสั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นครู ข องครู 4
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อจําแนกการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของครูผูนําการเรียนการสอนใน 3
ดาน เปนดังนี้

ภาพประกอบ 16 กระบวนการและผลการพัฒนาครู4 โดยใชสุนทรียแสวงหา
เปลี่ยนความรูความคิดครู4เปลี่ยนจากความรูสึกกลัวที่จะเปนผูนําเปนกลาที่จะ
นําเพื่อนครูเพราะครู4 ไดเลือกกิจกรรมที่จะนําเพื่อนครูดวยกิจกรรมที่ตนเองมีความถนัด สนใจ และ
สามารถทําไดดีที่ผานมา มาเปนจุดเริ่มตนในการนําเพื่อนครู จึงมีความรู มีแนวความคิดในการ
ดําเนินการที่ชัดเจน ประกอบกับครู4 ไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูดตอหนาชุมชนจาก
การอาน การเพิ่มเติมความคิดในการทํางานจากการสนทนากับเพื่อนครู ทําใหมีความมั่นใจมากขึ้น
ดี ใ จที่ ส ามารถทํ า ได และรู สึ ก ภาคภู มิ ใ จในตนเองครู 4เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของสาระการเรี ย นรู
คณิตศาสตรที่มีสวนรวมในการพัฒนาการอาน การเขียน และการคิดของนักเรียนได
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เปลี่ยนการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู4ไดเปลี่ยนจากการใหนักเรียนทําแบบฝก
และฝกคิดเลขเร็วในทุกๆ วัน เปนการใหนักเรียนฝกสรางโจทยปญหาวันละ 1 ขอ เพิ่มเติมขึ้นอีก 1
กิจกรรมทุกวัน ไดเสริมเติมเต็มการฝกอาน ฝกเขียน ฝกคิดของนักเรียน ทําใหครู4สนิทสนม มี
สัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนมากขึ้น รูจักนักเรียนมากขึ้น และสะทอนถึงความรับผิดชอบของตนเอง
มากขึ้น กิจกรรมนี้ถือเปนแบบอยางใหกับครูอื่นๆ ในโรงเรียน
เปลี่ยนการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพครู4ไดชวนครูพูดคุยเรื่อการเรียนรูของ
นักเรียน การไดมีภารกิจเรื่องการสงเสริมการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตรใหเพื่อนครูทําในประเด็น
ที่เหมือนๆ กัน ทําใหไดพูดคุยกันในเชิงวิชาการมากขึ้น เพื่อนครูมีความตั้งใจในการดําเนินการที่ดี
ใหความรวมมืออยางเต็มใจ สามารถดําเนินการไดในทุกชั้นเรียน ครูมีความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่
ดีระหวางครู สวนพัฒนาการของนักเรียน พบวา นักเรียนสามารถสรางโจทยปญหาจากชีวิตจริงได
วันละ 1 ขอ นักเรียนมีความตั้งใจในการทํางาน ลายมือสวยขึ้น จากที่ไมเคยทํางานเสร็จหรือสงงาน
ไดทันเพื่อน กลับมีความกระตือรือรนในการทํางานเสร็จ เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน ผลงาน
นัก เรียนสว นใหญอยูใ นระดับดี และนัก เรียนกลาเข าหาครูมากขึ้น ครู4รูสึกมีความสุข ที่ไดสอน
นักเรียนใหอาน เขียน และคิดได และนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลา
ที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู4 มีดังนี้
จากการที่ไดเปนครูผูนํา ในโครงการปฏิรูปฯ นี้นะคะ จากการที่ไมเคยเปนครูผูนําเลย เปนแต
ครูผูสอนธรรมดา แตวาเปนวิชาการ ซึ่งไมเคยมีบทบาทอะไร แตพอทาน ผอ.ไดสงใหไปเปนครูผูนํา
ในชวงชั้น ป.4-6 ก็ตอนแรกก็เครียดมากเลย เพราะการเปนผูนํานี่คือตองไปพูด ไปแสดง ไปแสดง
ความคิดเห็น มีความรูสึกวา เราจะทําไดเหรอ เพราะเราไมเคย เราเคยพูดกับเด็กเทานั้น แตในการพูด
ในที่ชุมชนขนาดใหญ ที่มีบุคลากรมากๆ หรือรุนๆ เดียวกับเรา จะไมกลาพูด แตพอไดรับมอบหมาย
แลวดูสิวา พอไปพบ ดร. แลววา เราตองทําอยางไรบาง ใหคิดวาเราจะมีโครงการอะไรทําเพื่อเด็ก ก็
เลยคิดโครงการโจทยปญหาคณิตขึ้นมา พอตองไปเสนอเรื่องราวที่เราทํา ก็ตองไปศึกษาดวยตนเองวา
การที่เราจะพูด เราตองพูดอยางไร ก็ไปหัดพูดหนากระจกบาง และไปอานหนังสือ พยายามสรุปเรื่องที่
เราอาน เพื่อเราจะสามารถไปพูดคุย มาเลาใหคนอื่นฟงได ตองฝก เพราะเราไมเคยมากอน พอเราทํา
ไดครั้งแรกแลว พอทําได ก็มีความรูสึกภาคภุมิใจ แลวกิจกรรมนี้เปนกิจกรรทที่เด็กไมชอบเรื่องโจทย
ปญหา วิชาคณิตศาสตร เปนวิชาที่เด็กจะไมชอบ ก็เลยคิดสรางโจทยปญหา โจทยปญหาเปนเรื่องที่
เด็กจะทําไมได คือสรางโจทยปญหาไมได เพราะโรงเรียนจะมีนโยบายใหเด็กอาน คิด และเขียน ใน
เรื่องภาษาไทย จึงเอาคณิตศาสตร มาเกี่ยวของ เพราะเราเปนครูคณิตศาสตร ก็ใหเด็กสรางโจทยขึ้นมา
และแนะนําเพื่อนครู เชิญชวนใหมาทําเรื่องที่เราจะทํา เพื่อชวยกันพัฒนาเด็กในโรงเรียนของเรา สิ่งที่
เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถกลาแสดงออก กลาพูด ในที่ประชุมได และมีความภาคภูมิใจ วาเรานี้
สามารถสื่อสารใหคนอื่นๆ ในสิ่งที่เราทํา ภาคภูมิใจที่เด็กสนใจ ใหความสนใจ เพราะวาเปนเรื่องใหม ที่
เด็กยังไมเคยทําเทาที่ควร แลวเหมือนการพัฒนาของเด็ก ลายมือเด็ก ก็ดีขึ้น เพราะเด็กมีการคิด สราง
ชิ้นงานขึ้นมา สวนครูคนอื่นเขาก็ใหความสนใจดี ทุกคนใหความรวมมือ ดีทุกคนคะ
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ครู5 ไดเชิญชวนเพื่อนครูใหสงเสริมนักเรียนใหรักการอาน ดวยกิจกรรมเพื่อนรัก
นักอาน และสงเสริมใหครูหากิจกรรมการสอนใหสอนสนุก โดยชวนเพื่อนครูทั้งโรงเรียนใหรวม
ดําเนินการ ดังภาพประกอบ 17ทําใหความรูความคิด การกระทํา และสัมพันธภาพกับเพื่อนครูของ
ครู5 ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อจําแนกการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของครูผูนําการเรียนการสอนใน
3 ดาน เปนดังนี้

ภาพประกอบ 17 กระบวนการและผลการพัฒนาครู5 โดยใชสุนทรียแสวงหา
เปลี่ยนความรูความคิดครู5ไดความรูความคิดในการเปนผูนําการเรียนการสอน
ดวยกระบวนการสุนทรียแสวงหา จากสิ่งดีที่ครู5 เคยปฏิบัติมาแลว จึงทําใหครู5มีความมั่นใจในการ
นําเพื่อนครู เพื่อมุงใหผูเรียนอานหนังสือเพิ่มมากขึ้น
เปลี่ ย นการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น แบบอย า งครู 5ได เ ชิ ญ ชวนเพื่ อ นครู ใ ห ดํ า เนิ น การ
กิจกรรมเพื่อนรักนักอาน และปรับการสอนใหสนุกและนาสนใจมากขึ้น เปลี่ยนจากการบริหารจัดการ
ตารางสอน ตารางสอบ มาเปนการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่สงผลถึงนักเรียน
เปลี่ยนการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพครู5ไดนํากิจกรรมและทําใหเพื่อนครูได
ปรึกษาหารือกันมากขึ้น ทําใหมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและมีความเปนกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
เพื่อนครูใหความสนใจเอาใจใสในการเรียนรูของนักเรียนมากขึ้น มีการติดตามผลการอาน และเปด
โอกาสใหนักเรียนไดอานหนังสือมากขึ้นสวนพัฒนาการของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความสนใจ
และมีพฤติกรรมการอานเพิ่มขึ้น
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ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลา
ที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู5 มีดังนี้
สิ่งแรกเลยนะครับ ภาคภูมิใจกอนเลย แหม เรานี่ก็สําคัญนะ เปนครูนี่ คนๆหนึ่งในโรงเรียน และ
สามารถที่จะเปนคนชวยประสานงาน ใหเพื่อนๆ ครูในโรงเรียนของเราทํางานบรรลุเปาหมายรวมกัน
เพื่อพัฒนาเด็ก ผมมีความภาคภูมิใจมาก สิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงจากเมื่อกอนผมเปนครู เปนผูนําใน
ลักษณะ เวลาแสดงความคิดเห็น หรืออะไร ถาใครแสดงความคิดเห็นในลัก ษณะตางออกไป ก็ไ ม
อยากจะชอบเทาไหร เรามีความเชื่อมั่นในตนเองเกินไปวา วิธีการของตนเองนี่ดี ดีแลว วิธีการของ
ตนเอง นี่ดีแลว แตพอไดทํากิจกรรมในเชิงผูนําในครั้งนี้ กับการเปลี่ยนแปลง ผมคิดวาคนเดียวทํางาน
ไมสําเร็จหรอก งานนี้เปนงานใหญเหลือเกิน งานสรางสมองเด็ก พอมาเปนครูผูนําแลว ผมตองทํา
หนาที่เปนคนประสาน เปลี่ยนบุคลิกภาพใหม ก็คือ เราจะตองพูดกับเพื่อนครู พูดกับเพื่อนๆ ที่ทํางาน
ในโรงเรียน จูงใจเขาใหมองเห็นเปาหมายเดียวกันกับเราใหได และคอยๆ พูดการพูดแตกอนจะเปนเชิง
ทางการซะมากกวา ก็ปรับไป มาเปนลักษณะ relax สบายๆ ทานขาวเสร็จก็คุยกัน หรือไมก็ตอนเย็นๆ
จะกลับบาน กอนกลับบาน ดูแลใหเด็กกลับบานกอน เรานั่งคุยกันที่ในหองพักครู คุยๆ กันสบายๆ
เหมือนกับการที่เราคุยกับเพื่อนครู เราจะยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆ เขาก็จะเสนอ และการเสนอ
ของเพื่อนๆ ก็จะไมเกร็ง ผมวาเปนวิธีการที่ดี ผมคนพบวา การที่เราจะเปนครูผูนําที่ดี เราตองไดรับ
ความไววางใจจากเพื่อนครู เปนอันดับแรกเลย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอยางหนึ่งสําหรับผม ก็คือ ใจเย็น
ขึ้น ชาๆ ทําอะไรไมตองรีบรอน ทํากันเปนหมูคณะ เปนทีมงาน มองบานของเรา หมายถึงโรงเรียนของ
เราเปนครอบครัวเดียวกัน เหมือนพี่เหมือนนอง คุยกันสบายๆ เราอยากใหลูกของเราทุกคนเติบโตเปน
เปนคนดี มีความรู ความสามารถมีทักษะที่ดี เราในฐานะที่เปนพอเป นแมเขา เปนญาติของเด็ก ๆ
นักเรียนก็ตองมารวมมือกัน เมื่อเราเห็นวาเรามีความสําคัญ ก็จะทําใหงานของเราประสบความสําเร็จ
อีกสิ่งหนึ่งทีเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราทําหนาที่ครูผูนํา ไดทํางานรวมกับเพื่อนๆ ผลสะทอนออกมาก็
คือ เพื่อนใหความรวมมือกัน ดวยความเต็มใจ การทํางานถาทําดวยความเต็มใจ เขามาชวยคิดชวย
แสดงความคิดเห็น ก็เปนจุดแรกที่มองเห็นเลย และคําพูด การทํา การปฏิบัติ ในภาระของเราที่ชวยกัน
แกปญหา เขามีการเปลี่ยนแปลง เชน มีความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรม ในรูปแบบที่เราชวยกันคิดกัน
ขึ้นมา ความภูมิใจ พบวา ก็ประสบความสําเร็จนะ สวนนักเรียน การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่ไดรับ
ผล จากการที่เราไดทําไป มันเปนเชิงบวก มากกวา มีคาการพัฒนา แรกๆ จะยังไมคอยดี มันจะคอยๆ
เปนคอยๆ ไป จะสะสมการพัฒนานี้ แลววันขางหนานี้ เด็กก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และ
มั่นคงได ถาทุกคนมาชวยกัน

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู3 ครู4 และครู5 ดังนี้
การไดเขารวมโครงการนี้ ไดรับการตอบสนอง ไดรับความรวมมือจากครูทั้งสามทาน สามทานที่
เปนผูนํานี้อยางดี โดยในระยะเริ่มแรก ก็รูสึกวา สามทานนี้จะเขินๆ ไมกลาที่จะดําเนินการเทาที่ควร
เพราะว า ต อ งไปเป น ผู นํ า ในครู ท้ั ง หมด ก็ อ าจจะมี ค วามรู สึ ก ว า คนที่ เ ราจะไปนํ า เขาก็ มี ค วามรู
เหมือนกัน ก็คงจะเขินๆ ตอมาระดับหลัง ก็เคยเขา ชินเขา ก็สามารถเปนผูนําไดทุกคน กิจกรรมที่ครู
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วิชาการเปนผูนําเราไดทํา อยางเชนครู5 ไดทําโครงการเพื่อนรักนักอาน เดิมทําอยูแลวคือ รักการอาน
และโครงการเพื่อนชวยเพื่อนโดยใหนักเรียนแบงกลุม เขาชุมนุม โดยใหในแตละกลุม ก็จะมีเด็กที่อาน
คลอง และบางคนก็อานไมคลอง ในกิจกรรมนี้จะทําใหเด็กมาชวยกัน อีกทานหนึ่งก็ครู4 ครู4ก็ไมเคย
เปนผูนํา ดูจะเขินๆ ตอนนี้ดีมากแลว สามารถนําได เขาคิดโครงการกิจกรรมสรางโจทยคณิต โดยให
ไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ในระหวางเดินทางกลับบาน เดินทางไปโรงเรียน ใหมาสรางเปนโจทยคณิต ทุก
วั น นี้ เ ด็ ก ก็ มี ค วามสามารถในการสร า งโจทย ป ญ หา ได ดี ส ว นครู 3 คนนั้ น จะเอาภาษาไทย นํ า
ภาษาไทยมาออกในทางสรางสรรคมาวาดภาพ เขียนเรื่องประกอบภาพ ทํานองนี้ ใหเด็กไดสนุกสนาน
ทั้งหมดนี้ กิจกรรมทุกกิจกรรม จะดําเนินการใหเด็กเกิดการเรียนรู รวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน จากที่
ไดรวมโครงการมาสองสามเดือนนี้ ไดเห็นวา ทั้งครูผูนําสามทาน ครูทั้งหมด มีความกระตือรือรนใน
ความคิด มีความคิดริเริ่ม มีความสนใจ เอาใจใสในกิจกรรมที่ไดทําเปนอยางดี เพราะวาอาจเกิดจากเขา
มีความมั่นใจมากขึ้น มั่นใจมากกวาเดิมขึ้น จากเดิมที่ไมมีใครมาแนะนําเลย และมาหลังจากไดรวม
กิจกรรมบัดดี้ เพื่อนชวยเพื่อนทํานองนั้น คอยชวยเหลือกัน ระหวางเพื่อนก็เขามีการเปดใจกวา ง
ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น จากเพื่ อ น แล ว เอามาปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ทุ ก วั น นี้ ก็ ไ ด รั บ ความร ว มมื อ และได
พัฒนาขึ้นเยอะ
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จากกระบวนการและผลการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนแตละบุคคล สามารถสรุปเปน
กระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา ดังภาพประกอบ18

ภาพประกอบ 18 กระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
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จากหลักการพื้นฐานของสุนทรียแสวงหา ประกอบดวย หลักของการสรางความรูดวยตนเอง
หลักการของการมองภาพรวมหลักของการคาดหมายหลักของการเกิดขึ้นพรอมกันหลักของกวีนิพนธ
และหลักการเชิงบวก นําไปสูขั้นตอนสําคัญของสุนทรียแสวงหาในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน
ไดแก 1) ตั้งคําถามเพื่อใหคนพบสิ่งดีที่ภาคภูมิใจในการนําพัฒนาการเรียนการสอน เปนการทบทวนสิ่ง
ดี ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ โดยใหครูผูนําการเรียนการสอนนึกยอนเหตุการณวาตนเอง ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน มีสิ่งดี จุดเดน ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ อะไรบาง ที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของ
การจัดการเรียนการสอน และใหครูผูนําการเรียนการสอนเลารายละเอียดของเหตุการณเหลานั้นที่ครู
ผูนําการเรียนการสอนนึกถึง พรอมอธิบายเหตุผลและความคิดที่อยูเบื้องหลังคําตอบ 2)ตั้งคําถามเพื่อให
ตั้งเปาหมายในสิ่งที่มุงหวังและตองการใหเกิดขึ้น เปนการตั้งคําถามใหครูผูนําการเรียนการสอนได
ตั้งเปาหมายการจัดการเรียนรูของโรงเรียนคืออะไรในชวงเวลาจากนี้จนถึงปดภาคเรียน หากนํา “สิ่งดี”
“ความสําเร็จ” “ความภาคภูมิใจ” ที่คนพบ มาประยุกตใชใหมอีกครั้ง เปาหมายที่อยากเห็นการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาของเรื่องนั้นๆ หรือเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นและติดตัวผูเรียนไป สิ่งนั้นคืออะไร3)ตั้งคําถาม
เพื่อใหออกแบบวิธีการประยุกตสิ่งดีที่ภาคภูมิใจไปสูเปาหมายในชวงเวลาจากนี้จนถึงปดภาคเรียน ครู
ผูนําจะตองมีกิจกรรมอะไรที่ตองการทําบาง เมื่อไร อยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวนั้นอยาง
แนนอน และจะดูความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากอะไรและ 4) สงเสริมการปฏิบัติการเพื่อมุงสูเปาหมาย เปนการ
ตั้งคําถามใหครูผูนําการเรียนการสอนไดสะทอนผลหลังการปฏิบัติใหฝกใช Storytelling และใหเขียนเลา
สิ่งที่ทําและเรียนรู
ผลที่เกิดขึ้นครูผูนําการเรียนการสอนไดเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติจากความรูความคิดในการ
ทํางานจากประสบการณการปฏิบัติ การทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูที่ผานมาและการเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อเปน
ผูนําเพื่อนครู ครูผูนําการเรียนการสอนไดเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติที่เปนแบบอยางได โดยนําความคิด
ใหม เทคนิควิธีการใหม หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนรูกับผูเรียนของตนเอง
ทําเปนแบบอยาง จูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหเพื่อนครูนําไปใชในการพัฒนาผู เรียนทั้งโรงเรียน
ประกอบดวยนวัตกรรม 3 ประเภท คือ นวัตกรรมสําหรับครูใชกับนักเรียน นวัตกรรมสําหรับครูใชกับครู
และนวัตกรรมสําหรั บนั กเรี ยนใชกับนั กเรี ยน ครู ผูนําการเรียนการสอนยังไดเปลี่ยนแปลงการสาน
สัมพันธพัฒนาวิชาชีพ ดวยการปรับเปลี่ยนมุมมอง การสื่อสาร และบทบาทของตนเองในการสราง
ปฏิ สัมพันธ กับเพื่อนครู และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปฏิบัติจากการนํานวัตกรรมไปใช ใน
โรงเรียน ทําใหเพื่อนครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู รวมดําเนินการโดยมุงเนนที่เปาหมายผูเรียน และ
ผูเรียนไดมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการอานการเขียน ดังตาราง 6
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ตาราง 6 นวัตกรรม บทบาทครูผูนําการเรียนการสอน เพื่อนครู และผลที่เกิดกับผูเ รียน

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

มีพัฒนาการดานการอานการเขียนดีขึ้น

เลานิทานเพื่อนอง,
ชวนกันอานผานเสียงตามสาย,
เพื่อนรักนักอาน

รวมมือและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู

3

ประสานการหนุนเสริมจากผูบริหาร

2

สื่อสาร และสงเสริมเพื่อนครูรวมดําเนินการ

นวัตกรรม
สําหรับครู
ใชกับครู
นวัตกรรม
สํ า ห รั บ
นั ก เรี ย น
ใ ช กั บ
นักเรียน

การเขียนเรื่องประกอบภาพ
เชิงสรางสรรค, การสรางโจทย
ปญหาจากสถานการณจริง, 1
เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัล, คาย
ภาษาไทยสรางนิสัยรักการอาน,การ
สอนซอมเสริม, การจัดกิจกรรม
รักษภาษาไทย, การบูรณาการ
ภาษาไทยในวิชาตางๆ
การจัดPLC ทุกวันศุกร,
สอนสนุกทุกวิชา(คูบัดดี้)

ผูเรียน

ริเริ่มนําโดยทําใหดูเปนแบบอยาง

7

เพื่อนครู

มีความรู เห็นภาพตลอดแนว และมั่นใจ

นวัตกรรม
สําหรับครู
ใชกับ
นักเรียน

ครูผูนํา

คิดนวัตกรรม จากสิ่งดีที่เคยทํา

ชื่อนวัตกรรม

จํานวนนวัตกรรม

ประเภท

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ตอนที่ 3 ผลการขยายผลการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
การขยายผลการพัฒนาผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหาไปยังโรงเรียนอื่นใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นําขอคนพบที่ไดจาก
ระยะที่ 2 มานํ า เสนอในวงเสวนาเพื่อ ขยายผลไปสูโ รงเรี ยนต า งๆ ในกลุ ม โรงเรียน จํา นวน 11
โรงเรียน จัดเสวนาครั้งละ 2-3 ชั่วโมง จํานวน3 ครั้ง ผูเขารวมประกอบดวย ครูผูนําการเรียนการ
สอน โรงเรียนละ 1 คน
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กิ จ กรรมในระยะนี้ เ ป น การจั ด เสวนาเรี ย นรู จ ากโรงเรี ย นกลุ ม เป า หมาย และจั ด
ประสบการณใหผูเขารวมประชุมไดสัมผัสกระบวนการสุนทรียแสวงหา 4 ขั้นตอน นับจากขั้นคนพบ
(Discovery) ใหผูเขารวมประชุมไดคนหาความภาคภูมิใจและสิ่งดีของการปฏิบัติตนของครูผูนําการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของศิษย ขอคนพบจากโรงเรียนกลุมเปาหมายจะเปนวิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน อันเปนผลมาจากการปฏิบัติจริง สงผลใหเกิดการพัฒนาครูและนักเรียน
ผลที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจกรรมขยายผลของครูผูนํา ปรากฏผลดังนี้
3.1ครู6 ครูผูนําโรงเรียนวัดทําใหม กลาววา เปาหมายของโรงเรียนวัดทําใหม คือ อาน
ออกเขียนได และคิดวิเคราะหได ครู6บอกวา ไดแนวคิดจากครู3 และจะนําไปประยุกตใชรวมกับการ
ทํา Pop-up (Pop up) ที่เปนความโดดเดนของโรงเรียนวัดทําใหม “ไดไอเดียจากครู3 ชอบคะ มีการ
เขียนเรื่องประกอบภาพในเชิงสรางสรรค เด็กๆ จะชอบศิลปะอยูแลว สวนจุดเดนของโรงเรียน คือ
ภาพ Pop-up เด็กๆ จะชอบภาพที่ตั้งขึ้นมาได มีการใสนิทานลงไป เด็กจะวาดภาพระบายดีดวยตัว
ของเขาเอง ทั้งงานเดี่ยวและกลุม แตโรงเรียนไมไดทําทุกระดับชั้น กลับไปก็จะใหทุกระดับชั้นลอง
ทํา” ครู6ยังกลาวอีกวา สิ่งที่จะนําไปดําเนินการนี้ จะเนนการบูรณาการ อาจเปน Pop-up สรุปความรู
วิชาตางๆ เชน เรื่องคํานามในวิชาภาษาไทย จะใหวาดภาพเกี่ยวกับคํานาม ความหมายของคํานาม
และยกตัวอยางประโยคที่ใชคํานามเมื่อครู6 นําแนวคิดจากครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกน
นําไปประยุกตใชในโรงเรียนแลวครู6 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้การเปลี่ยนแปลงดานความรูความคิดใน
การทํางาน ครู6 ไดเรียนรูจากครูผูนําการเรียนการสอนของ 3 โรงเรียนแกนนํา จึงเชื่อวาตนเอง
สามารถทํ า ได ได เ รี ย นรู ว า ผู นํ า ต อ งกล า คิ ด กล า ทํ า ยื ด หยุ น รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น เมื่ อ
ดําเนินการไดสําเร็จทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และมีกําลังใจที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนการ
เปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู6 ไดแนวคิดจากครูผูนําการเรียนการสอนของ 3
โรงเรียนแกนนํา จึงไปจัดทํา Pop-up สรางสรรคการเรียนรูขึ้น และสงเสริมใหครูทั้งโรงเรียน
ดําเนินการ และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดปฏิบัติ นักเรียนไดรับความรู มีทักษะการอาน การ
เขียน การคิดวิเคราะห และความคิดริเริ่มสรางสรรค การเปลี่ยนแปลงดานการสานสัมพันธพัฒนา
วิชาชีพ เพื่อนครูและผูบริหารสถานศึกษาใหการยอมรับ ใหความรวมมืออยางดี เปนการดําเนินการ
อยางมีสวนรวม เกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการ
ปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู6 มีดังนี้
หลังจากที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันนะคะ กับเพื่อนครูที่มีประสบการณ ไดนํากิจกรรมหลายๆ
อยางมาถายทอดใหกับเรา ไดมีไอเดีย คะ ที่อยากใหโรงเรียนของเรามีสวนรวม ในกิจกรรมนะคะ คือ
เราจะตองมีความกลาคิดกลาทํา จะนํามาสูความสําเร็จได ก็เลยคิดวาจะทํา Pop-up ที่จะสรางสรรค
สรุปองคความรูเพื่อเปาหมายของเรา ก็คือ ผูเรียน ซึ่งเขาจะเปนอนาคตของชาติ ตอนนี้ก็จะมีตัวอยางที่
ทางโรงเรียนของเรารวมกันทํา ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล จนถึง ป.6 เราไดประชุมกัน และไดรวมกัน
พัฒนาเด็กของเรา โดยผานจาก Pop-up สรางสรรคนี้นะคะ อันนี้ก็เปนตัวอยางหนึ่งที่อยูในวิชา
ภาษาไทยคะ เรื่องคําภาษาตางประเทศ ที่อยูในภาษาไทย เด็กๆ เขาก็สามารถ ที่จะถายทอด ออกมา
บูรณาการกับวิชาศิลปะ ภาษาไทย ทั้งยังมีภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศหลายๆ ภาษา ภาษาจีน
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เปนตน นี่นะคะ ทําไดนาประทับใจจริงๆ สวยๆ ทั้งนั้นเลย คะทางโรงเรียนโชคดีมากเลยที่เพื่อนครูให
การยอมรับ ในความคิดเห็นตาง เพราะทางโรงเรียนเรามีการประชุมทํา AAR กัน แลวก็ไดเสนอความ
คิดเห็นของแตละทาน แลวเราก็รวมกันเพื่อจุดมุงหมายเดียวคือ ใหเด็กอานออกเขียนได คิดวิเคราะห
เปน แตสิ่งสําคัญที่สุดคือ ทุกๆ คนตองมีการหลอมรวมใจเปนหนึ่งเดียว เพื่อโรงเรียนเราเดินหนาเพื่อ
เด็กๆ ตอไป ก็อยากจะฝากวา ถาเราเชื่อวาเราทําได เราจะประสบความสําเร็จคะ

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู6 ดังนี้
ในฐานะที่เป น ผูอํานวยการโรงเรียน และมีมุม มองที่ม องคุ ณครูผูนํา จากการปฏิรูป ที่คุณ ครู
กลับไปที่โรงเรียน ไดนําทีมของโรงเรียน คณะครูในโรงเรียนในเรื่องของงานที่ทํา คือ สรุปงาน Pop-up
เพราะฉะนั้น บทบาทของครูผูนําที่โรงเรียน จะมีสวนกระตุนใหคุณครูเกิดความตระหนักวา การผลิต
งานที่ เ ป น ชิ้ น งานอั น เดี ย วกั น นี้ มั น สามารถที่ จ ะทํ า ให ง านของโรงเรี ย นเป น ระบบเดิ น ไปในแนว
เดี ยวกัน …พอคุณครูผูนํา ไดไปอบรมสัมมนาพอกลับเขามา คุณครูไ ดมาดําเนิ นการชักชวนครูใ ห
มารวมคิดรวมทํา โดยภาพรวมเริ่มแรก ก็คือการ ประชุม รวมประชุม วางแนว และมีการมาคุยกันทุกๆ
คนวา โรงเรียนวัดทําใหมมีอะไร ดี มีการเสนอความคิดกันตางๆ นานา ครูผูนําสามารถที่จะดึงประเด็น
ของครุทุกคนได วาโรงเรียนของเรามีดีอะไร เพราะฉะนั้น พอคุณครูดําเนินการตรงนี้ได เราก็ผนึกกําลัง
กันทั้งคณะ ครู 8 คน รวมกันทํา ในเรื่องของการทํา Pop-up ถามวาครูเปลี่ยนแปลงไหม เปลี่ยนแปลง
ตั้งแตครูผูนํา สามารถทําทีมทําได แลวคุณครูไดทําตามครูผูนําได

3.2ครู7 ครูผูนําโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) กลาววา เปาหมายของโรงเรียน
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) คือ ตองการใหนักเรียนทุกคนสามารถอานออกเขียนได เปาหมายของ
ตัวครูเองมีความตั้งใจอยากใหนักเรียนอานออกเขียนไดเชนกันจึงคิดหาเทคนิคที่จะดึงความสนใจ
ของนักเรียนอยูเสมอ ครู7เลาประสบการณสมัยเปนเด็กนักเรียนวา ครูจัดกิจกรรมวางทุกงานอานทุก
คน แตตนเองไมชอบการกําหนดหรือบังคับใหอานในลักษณะนั้นครู7ระบุวา โรงเรียนวัดพนัญเชิง
(ไตรรัตนนายก)โดดเดนและเคยไดรับรางวัล เรื่อง งานปนและประติมากรรม จากที่คิดและฝนวา
ประมาณหนึ่งเดือนตอจากนี้จะดําเนินการอะไรใหเห็นผล ครู7ตองการหาอะไรใหนักเรียนไดอาน
และคิ ดว า จะใช เ พลง เชน เพลงเกี่ ย วกั บ จั ง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา หรื อเนื้ อ เพลงปลุก ใจมาให
นักเรียนอาน หัดสะกด คัดลายมือ หัดรอง และนําไปแตงเรื่องตามจินตนาการใหสอดคลองกับเพลง
และวาดภาพประกอบ รวมทั้งจะโยงไปถึงการทําประติมากรรมเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ไดฟง ซึ่งขณะนี้
ผูอํานวยการโรงเรียนไดใหครูดนตรีนาฏศิลปเปดเพลงปลุกใจเกี่ยวกับพระนครศรีอยุธยาทุกเชาอยู
แลวซึ่งครู7 ไดแรงบันดาลใจมาจากครู3 ดังนี้ “ชอบของครู3นี่แหละคะ ชอบตรงเขียนเรื่องประกอบ
ภาพเชิงสรางสรรค แตละคนอาจมีความคิดสรางสรรคแตกตางกัน นักเรียนชั้น ป.1 อาจไดแควาด
ภาพระบายสีไม พอมาชวงชั้นที่สองอาจเปลี่ยนเปนสีชอลก อาจมีภาพ มีเพลง และขอคิดที่ไดจาก
เพลง สวนชั้นมัธยมศึกษาอาจเปนการปนนูนต่ํานูนสูง คิดวานาจะทําได”เมื่อครู7 นําแนวคิดจากครู
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ผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนําไปประยุกตใชในโรงเรียนแลวครู7 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
การเปลี่ยนแปลงดานความรูความคิดในการทํางาน ครู7 รูสึกวาการดําเนินการครั้งนี้ทา
ทายความสามารถอยางมาก รูสึกภาคภูมิใจ ไดเปดโลกทัศนการสอนและการทํางานรวมกับผูอื่น
ไดรับประสบการณใหมๆ ในบทบาทครูผูนําการเรียนการสอน กลาคิด กลาทํา ในแบบที่ไมเคยทํา
การเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู7 ไดนําเพื่อนครูสงเสริมนักเรียนทํา
กิจกรรมอานผานเพลง เปนการอานหนังสือผานบทเพลง ซึ่งสามารถตอยอดเปนกิจกรรมอื่นๆ เชน
คัดลายมือ วาดภาพตามจินตนาการ รองเพลง ทําใหผูเรียนอานออกเขียนไดทุกคน มีความสุข
สนุกสนานในการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพ ครู7 สามารถเชิญชวน
สรางความเขาใจใหเพื่อนครู สามารถทุมเท รวมแรงรวมใจ ทํากิจกรรมอานผานเพลงไดทุกชั้นเรียน
ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เขารวม
การวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู7 มีดังนี้
ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ที่ไดเขารวมโครงการ เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการที่ไดไปแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู กั บ ครู ผู นํ า จากครู ผู นํ า 3 โรงเรี ย นแกนนํ า ทํ า ให ดิ ฉั น ได รั บ ประสบการณ ใ หม ๆ และได นํ า
ประสบการณเหลานั้น มาใชและดิฉันก็ไดคิดกิจกรรมใหมขึ้นมา ที่ใชกับโรงเรียนของเรา คือ กิจกรรม
อานผานเพลง ซึ่งผลตอบรับที่ได คือ นักเรียนทุกคนใหความรวมมือ สนใจ สนุกสนาน และผลที่เกิด
ขึ้นกับเพื่อนครู เพื่อนครูทุกคนก็มีความรักความสามัคคีกัน และชวยกันดําเนินกิจกรรม ทําใหกิจกรรม
ของเราสอดคล อ งกั บ เป า หมายที่เ ราตั้ ง ไว ก็ คื อ นั ก เรี ย นทุ ก คนสามารถอ า นออกเขี ย นได เพราะ
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่แปลกใหม และสามารถนํามาบูรณาการ เขากับการเรียนการสอน เชน การคัด
ลายมือ การวาดภาพ ตลอดจน การทําประติมากรรม โดยที่ใหนักเรียนใชจินตนาการ จากการรองเพลง
ทําใหนัก เรียนมีค วามสุข สนุก สนาน ในการดําเนินกิจกรรม ดิฉัน ก็เชื่อวา เปน กิจกรรมที่สามารถ
นําไปใชตอยอดอีกหลายกิจกรรมเลย ก็ขอขอบคุณที่ใหดิฉันไดคิดกิจกรรมดีๆ แบบนี้คะ

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู7 ดังนี้
ครูที่รวมโครงการครูผูนําของเราก็คือ ครู7 ซึ่งเปนครูที่มีความสนใจ มีความตั้งใจ หลายๆ อยาง
ประกอบกัน ที่ไดมารวมกิจกรรมในโครงการครูผูนํา ก็ไดนําสิ่งที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอีก 14โรงเรียน นําไป
ประยุกตใชกับโรงเรียน ไดไปรายงานใหผูบริหารไดทราบ และก็บอกถึงความกาวหนา บอกถึงแนวทางในการ
ดําเนินการ ของครูผูนํา จาก 14 โรงเรียน ปรับมาเปนของเรา โดยของเราเปนโรงเรียนที่เด็กมีปญหาในเรื่องของ
การอานการเขียน เราก็เอาจุดตรงนี้เปนหลัก คือ ครู7ก็คิดโครงการ คิดทํากิจกรรม ที่ทําอยางไรใหเด็กของเรา ได
อ า นได ค ล อ ง เขี ย นได ก็ เ ลยนํ า กิ จ กรรม อ า นผ า นเพลง ในอยุ ธ ยามี เ พลงเป น เพลงประจํ า จั ง หวั ด ของ
พระนครศรีอยุธยาอยูแลว ก็เอาเพลงมาใหเด็กไดฝกอาน ฝกรอง ฝกเขียน แลวก็หลังจากเราดําเนินการมาระยะ
หนึ่ ง ปรากฏว า เด็ ก เรามีค วามสุ ข สนุ ก และสามารถอ า นและเขี ย นได อั น นี้ ก็ คื อ ผลสํ า เร็ จ ที่เ ราได ค รู ผู นํ า มา
ดําเนินการตอเนื่อง
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3.3 ครู8 ครูผูนําโรงเรียนวัดผึ่งแดด กลาววา เปาหมายของโรงเรียนคือ การอานออก
เขียนได โรงเรียนมีกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยู ก็คือ หองสมุดเคลื่อนที่ จะจัดหนังสือใสตะกราไปให
ทุกชั้นเรียน จํานวนหนังสือจะเทากับจํานวนนักเรียนแตละชั้น และไดกําหนดเวลาใหอานชวงเชา
กอนเขาแถวหน า เสาธง ใช เวลาประมาณ 15 นาที นักเรียนแตละคนจะเลือกอาน และใหจดจํ า
สาระสํ า คั ญ ในเรื่ อ งที่ อ า นว า ใคร ทํ า อะไร ที่ ไ หน เมื่ อ ไร และผลเป น อย า งไร แล ว ให บั น ทึ ก ลง
แบบฟอรมในวันพุธ และวันศุกรครูประจําชั้นจะประเมินและคัดเลือกผลงานดีเดน 3 อันดับของแตละ
ชั้น มามอบใหครูเวรประจําวันศุกรประกาศและมอบรางวัลใหนักเรียนในชวงทายของกิจกรรมสวด
มนต สวนสิ่งที่ครู8 ตั้งใจจะนําแนวคิดที่ไดเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมครูผูนําไปใชก็คือ
การเสริมการวาดภาพในกิจกรรมการอานที่โรงเรียนดําเนินการอยู “หลังจากกลับไปนี้ จะใหเด็กเขา
วาดภาพเรื่องที่เขาอาน ตอไปก็จะดึงคําที่นาสนใจที่เขาอานมาแตงเรื่อง เปนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นใหเปนแนวของเขาเอง แลวใหเขาอาน เหมือนครู3 แตเอาคําที่นักเรียนเขาอาน ทุกสัปดาหเขาจะ
อานเรื่องไมซ้ํากันคนละหนึ่งเลมจนครบ” เมื่อครู8 นําแนวคิดจากครูผูนําการเรียนการสอนใน
โรงเรียนแกนนําไปประยุกตใชในโรงเรียนแลวครู8 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้การเปลี่ยนแปลงดาน
ความรูความคิดในการทํางาน สะทอนความคิดวาเมื่อไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูผูนําการเรียนการ
สอน 3 โรงเรียนแกนนําแลว เกิดพลัง มีกําลังใจ ในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยตองเริ่มจากตัว
ผูนํากอน การเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางไดดําเนินการโดยใชหองสมุดเปนแหลง
เรียนรู มีกิจกรรมรักการอาน ไดใหรางวัลยอดนักอานประจําสัปดาห กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ มุม
หนังสือในหองเรียน ทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี สนใจอานหนังสือมากขึ้น เขาหองสมุด
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพ สภาพเดิมการปฏิบัติกิจกรรมของ
เพื่อนครูไมตอเนื่อง ขาดการกํากับติดตาม หลังจากที่ครู8 ไปกระตุนทําใหเพื่อนครูเห็นความสําคัญ
ที่สําคัญคือ ไดเห็นครู8 ไดทํากอนเปนแบบอยาง และคิดจะทําตาม ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
สะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ของครู8 มีดังนี้
ครั้งแรก ดิฉันก็มีความทอเหมือนกัน ที่ไดนําที่สนทนากัน ไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู ใน
การจัดการเรียนการสอน แตตอมาดิฉันก็คิดวา การที่เราเปนผูนํานั้น เราตองนําตนเองกอน มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองกอน ใหคนอื่นไดเห็นวาเรานี้ ไดมกี ารเปลี่ยนแปลงแลว นักเรียนบางคนอานไมออก
เขียนไมได จากการประเมินของคุณครู หรือการประเมินของสํานักงานเขตพื้นที่ พบวานักเรียนบางคน
อานหนังสือไมได ดิฉันก็มีความตั้งใจวา จะทําใหเด็กกลุมนี้ เขาอานออกเขียนได จากการเปลี่ยนแปลง
ที่เราไดมาสนทนากัน และก็มีความคิดจากโรงเรียนตางๆ ที่เรานําไปใช เชน กิจกรรมรักการอาน ซึ่ง
เราไดทําอยูแลว แตไมจริงจังอะไรนัก บางครั้งทําไปแลว ก็หยุดเพราะครูมีภาระมาก ดิฉันก็ไปสานตอ
โดยใหเด็กไดอานในตอนเชา เอานิทาน หรือบทความที่อานนั้น มาสรุป เปนความคิดของตนเอง วาใคร
ทําอะไรที่ไหน เกิดผลอยางไร และก็ชวยกันนําคําเหลานั้น แตงเปนนิทานเรื่องใหมขึ้นมา จากแรง
บันดาลใจตรงนี้ทําใหดิฉันมีความภูมิใจวานักเรียนมีความกระตือรือรน ที่จะทํากิจกรรมนี้และสงผลดี
ใหกับเด็ก เกิดการพัฒนาการขึ้น ใหมีนิสัยรักการอาน ภาคเรียนตอไปดิฉันคิดวา จะทําใหดีขึ้นโดยการ
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ตอยอดกิจกรรมรักการอาน จะมีการปรับปรุงหองสมุดใหดีขึ้น ใชหองสมุดนี้เปนแหลงที่ใหนักเรียน
ศึกษาหาความรู เพื่อใหมีนิสัยรักการอานมากขึ้น ซึ่งจะเปนจุดดึงดูดความสนใจของเด็ก ซึ่งในหองสมุด
นั้นมีหนังสือเยอะ มากมาย มีทั้งคอมพิวเตอรอยูในนั้น เสร็จเรียบรอย ก็จะจัดกิจกรรมใหเขา เชน เลา
นิทาน แขงขันเปดสารานุกรม ในภาคเรียนตอไปคะ

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู8 ดังนี้
จากการที่เราเขารวมโครงการปฏิรูปการเรียนรู ก็จะมีคุณครูแกนนําคือ ครู8 ซึ่งเปนตัวแทนของ
โรงเรียน เขาก็ไดมาในเรืองของการรับรูรับฟง ในเรื่องของการที่เราจะไปปฏิรูปกันในโรงเรียน การปฏิรูปที่โรงเรียน
ของเรา ปญหาหลักๆ ก็คือ ปญหาการอานการเขียนของนักเรียน เขาก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับ ผอ. แลว ผอ.ก็เรียก
คุณครูมารวมพลังกัน และหาปญหา ดังนั้น ปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของเด็กก็คือ เกิดจากหลายสาเหตุ
ดังนั้น กิจกรรมที่โรงเรียนไดทําคือ รักการอาน เชาขึ้นมาประมาณแปดโมงใหอานหนังสือ ประมาณสิบนาที แลวจะ
เขาแถว จากการอานหนังสือหนึ่งเลม จะใหอานหนึ่งสัปดาห แลวนักเรียนก็จะบันทึกการอาน จากเริ่มแรกเลย
บันทึกการอานอยางเดียวไมนาสนใจ ครู8ก็ไปเห็นเพื่อนๆ ในกลุมปฏิรูปดวยกัน เออ นาจะมีการวาดภาพระบายสี
มีการใหรางวัลทุกวันศุกร เด็กก็จะไดสิ่งของเล็กๆ นอยๆ ใหกับเด็กๆ ก็จะเกิดการแขงขันกัน แต ผอ.ก็บอกวา พอ
สิ้นปการศึกษาจะมีการใหรางวัลใหญเลย ไมใชเฉพาะแคนี้นะ เปนการกระตุนใหเขาอยากอานหนังสือ เสร็จแลว
จากการที่เราทําอยางนี้ เขาไปเขียนเรียงความไดทุน ก็ถือวาเปนเรื่องดี ครูก็ไปสอนเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ
อะไรดวย เปนการเชื่อมโยงกัน กิจกรรมที่เราจะทําตอไปคือ กิจกรรมหองสมุด ซึ่งเราจะพัฒนาหองสมุดใหดียิ่งขึ้น
สิ่งทีเราบริหารจัดการตรงนี้ เราใชวิธีการเปดใจ จ.ที่หนึ่ง จ.ที่สองคือ ใหความรวมมือรวมใจ จ.ที่สามใหกําลังใจคุณ
ครุ อันที่สี่เราใหการชื่นชม คือชื่นใจ เราชื่นใจ สี่ จ. ที่เราบริหารจัดการ ดังนั้น ภาพที่ออกมา สําหรับรักการอาน
ถือเป นเรื่อ งที่ดี ครู มี ก ารพั ฒ นา ดังนั้ น ถื อวา เปน โครงการที่ ดี ทํ า ใหเกิ ด การเปลี่ ยนแปลง ทั้ งคุ ณ ครู ทั้ งเด็ ก
ผูปกครอง ก็กระตือรือรน

3.4 ครู9 ครูผูนําโรงเรียนวัดโคกชาง กลาววา โรงเรียนไดรับการสนับสนุนหองสมุด
โลกนิ ทานของหนู จากบริษัท หนึ่ ง โรงเรียนจึ งจัดชั่ว โมงการอานใหกับ นักเรี ยนชั้น ป.1-6 ในวั น
พฤหัสบดี เมื่อนักเรียนเขาหองสมุด นักเรียนจะเลือกอานหนังสือคนละ 1 เลม จากนั้นนักเรียนทุก
คนจะตองเขียนบันทึกจากการอาน แตนักเรียนหลายคนสะทอนวา รูสึกเบื่อที่จะตองอานและบันทึก
เชนนี้ทุกครั้ง ครู9คิดวา จะนํากิจกรรมที่ไดเรียนรูจากครูผูนําไปปรับใช “ตนเองก็คิดวา ถาจะนํา
กิจกรรมที่พี่ๆ นําเสนอมา เชน ของครู3 อาจจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติมเขาไป เชน
วันนี้ใหนักเรียนอานและมาบันทึกหลังการอาน ในสัปดาหตอไปนักเรียนอาจจะไมไดหยิบหนังสือมา
อาน แตนักเรียนจะแตงเรื่องเขียนภาพ จะไดฝกการอานและการเขียน การที่นักเรียนจะเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการนั้น นักเรียนอาจหยิบหนังสือเลมอื่นมาดู อาจดูภาพ ดูเนื้อหาบาง เพื่อจะไดเอามา
ประกอบการเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งเปนการใชชั่วโมงรักการอานที่มีอยูแลวบูรณาการกับการเขียน
เชิงสรางสรรค” ครู9 บอกวา เปาหมายของโรงเรียนก็คือ อยากใหนักเรียนอานได เขียนไดทุกคน แต
ครู 9เองคิ ด ว า ขอเพี ย งนั ก เรี ย นอ า นได แม ยั ง อ า นไม ค ล อ งก็ ค งยั ง ไม เ ป น ไร แต ข อให ไ ด อ า น
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นอกจากนั้น ครู9ตองการสงเสริมการเขียนของนักเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาลายมือ จะใชชั่วโมง
โฮมรูมในการพัฒนาลายมือ โดยแบงเวลาฝกเขียนทุกวัน วันละ 10-15 นาที ชั้นประถมตนอาจเขียน
คําสั้นๆ สวนประถมปลายอาจเขียนเปนประโยค วันละ 3-4 บรรทัดเมื่อครู9 นําแนวคิดจากครูผูนํา
การเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนําไปประยุกตใชในโรงเรียนแลวครู9 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้การ
เปลี่ยนแปลงดานความรูความคิดในการทํางาน จากความคิดเริ่มตนคือ ครู9 ไมอยากเปนผูนําจะขอ
เปนผูตามที่ดี เมื่อไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษาจึงคิดจะทําหนาที่ใหดีที่สุด จากการได
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูผูนําการเรียนการสอนโรงเรียนตางๆ ทําใหไดรับประสบการณใหมๆ ได
เพื่ อ นใหม ได เ ห็ น ประสบการณ ก ารเป น ผู นํ า ในการสร า งสรรค กิ จ กรรมต า งๆ สู ผู เ รี ย น การ
เปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางไดริเริ่มกิจกรรมวาดภาพแลวเลนคํา บูรณาการการอาน
การเขียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดริเริ่มกิจกรรมคัดลายมือจากขอความโดนใจ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในวิชาโฮมรูม เพื่อใหนักเรียนรักที่จะคัดลายมือใหสวยงาม ผลที่เกิดกับ
ผูเรียน ทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดอานหนังสือตามความสนใจ ไดบันทึกการอาน ได
อ า นได เ ขี ย นดี ขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงด า นการสานสั ม พั น ธ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ได ป รึ ก ษากั บ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา และเชิญชวนครูทบทวนเปาหมายของโรงเรียน พบวา เปนเรื่องที่ตองเรงพัฒนาเรื่อง
การอานการเขียน ครู9 ไดยกตัวอยางกิจกรรมของครูผูนําการเรียนการสอน 3 โรงเรียนแกนนํา ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู9 มีดังนี้
อันดับแรกเลยที่ตนเองไดรับมอบหมายใหเปนครูผูนําของโรงเรียนวัดโคกชาง ตนเองก็ยอมรับ
กอนเลยวา อันดับแรกเลย ตนเองไมอยากจะรับผิดชอบหนาที่นี้นะคะ ตนเองคิดวาขอเปนผูตามดีกวา
ตามในสิ่งดีๆ ที่พี่ๆ เพื่อนๆ เคยทําใหเราเห็นสิ่งที่ดีๆ แตเมื่อไดรับโอกาสในตรงนี้แลว ก็ไดไปเห็นเวลา
ที่โรงเรียนแกนนําสามโรงเรียน ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูใหไดฟงนะคะ ก็จะพบวา กิจกรรมของพี่ๆ แต
ละโรงเรียน มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องการอานการเขียน ที่เราสามารถจะนําไปตอยอดในโรงเรียนของ
เราได อยางเชน กิจกรรมการเขียนประกอบภาพ เขียนเรื่องสรางสรรค ตนเองก็ไดกลับไป นําเสนอให
โรงเรียนฟงเลยวา วันนี้ไปอบรมมา ไปฟงพี่ๆ จากโรงเรียนอื่นไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเราฟงวา เขา
ไดไปทําอะไรกับโรงเรียนเขาบาง ตนเองก็เลยเริ่มเลยคะวา อยางเชน โรงเรียนของพี่ครู3โรงเรียน
ชุมชนวัดสุเมธ เขามีการเขียนเรื่องเชิงสรางสรรคตนเองก็ไดไปเลาใหทางฝายวิชาการฟง ฝายวิชาการ
ก็ อื้อ ดีเลย จะไดเ อากิ จ กรรมตรงนี้ไ ปใชใ นการทํา กิจ กรรมในหองสมุดของเรา เพราะว า ปจ จุบัน
กิจกรรมหองสมุดของเราจะมีชั่วโมงรักการอาน เด็กจะไดบันทึกการอาน ทุกสัปดาห อยากจะใหพี่ที่
โรงเรียนลองนํากิจกรรมของเรา ไปใชในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู เปนกิจกรรมของหองสมุด
หรรษาก็ผลตอบรับออกมานักเรียนก็ถือวาดี ก็คือ นักเรียนสามารถเขียนเรื่องไดในระดับหนึ่งที่ถือวาดี
เลยทีเดียว เมื่อจัดกิจกรรมแรกเสร็จไดกลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกลุมโรงเรียนครูผูนํา หลายๆ โรงเรียน
ที่มาแลกเปลี่ยนกัน ตนเองก็ได เกิดแรงบันดาลใจอีกวา จากที่พี่ๆ มาเลาสูกันฟงนี้ พี่ๆ เพื่อนครูสวน
ใหญจ ะมาเล า ให ฟง วาตนเอง ไดไ ปนํา ไปทํา กิจ กรรมอะไร ใหกับนั กเรียน ในวั น นั้น ตนเองก็ คิ ด
ยอนกลับมาที่ตนเองวา เอย เราไดแตนําตัวอยางไปเลาใหกับพี่ๆ เพื่อนครูในโรงเรียนของตัวเองฟงแต
เพียงอยางเดียว แลวก็คอยเก็บขอมูล คอยเก็บผลงานเทานั้นเอง แตสําหรับตนเอง ยังไมเคยไปนําใน
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การทํากิจกรรมอยางเต็มตัวเลย ดังนั้น กลับไปโรงเรียนครั้งนี้ตนเองก็เลยคิดวา เอะ เราอยากจะพัฒนา
นักเรียนมาเรื่องการคัดลายมือจะทําอยางไรใหนักเรียนมีลายมือที่ดีขึ้น อยางนอยในระดับ ป.6 ตัวเอง
เปนครูประจําชั้น ป.6 กอนที่เขาจะจบออกไป อยางนอยเขาก็จะฝกอะไรที่ดีๆ อยางนอย ก็เหลือเวลา
อีก 2-3 เดือน ไมกี่วัน ตัวเองก็เลยไปคิดวา จากโจทยปญหาตรงนี้วาจะทําอยางไรใหนักเรียนมีลายมือ
ดี ตัวเองก็คิดวา เราก็เคยทํามาแลว เรามีแบบฝกคัดลายมือ เราก็พบวา นักเรียนหลายๆ คนจะเขียน
เหมือนแคใหมีงานสง ตัวเองก็คิดขึ้นใหมวา นักเรียนชอบเลนไลน ชอบเลนเฟสบุค พบวาในเฟสบุค
ในไลน จะมีขอความอะไรที่มันเหมาะสมกับเขา โดนใจเขา มาคัดลายมือ เริ่มจากที่ตัวเอง คัดลายมือลง
ในกระดาษชารตแผนใหญกอน แลวก็นําไปใหนักเรียนดูกอนที่นักเรียนจะคัดลายมือ คุณครูใหนักเรียน
อานกอน อานแลวใหมาพูดคุยกันวา อื้อ จากขอความเนื้อหานี้เปนอยางไร สอนใหขอคิดอะไรกับ
นักเรียนบาง จากนั้นนักเรียนก็คัดลายมือ หลังจากนั้นคุณครูก็รวบรวมผลงานมา ก็พบวา อี้อ เราพบวา
เรามาชาไปรึเปลา เหมือนกับวา นักเรียน ป.6 หลายๆ คน ที่เขาเคยทํางานสงเรามา เชน เด็กผูชายจะ
ไมคอยชอบคัดลายมือ เราก็ อื้อ คนนี้คัดลายมือชุยตลอดเลยนะ ที่เคยทํามา แตเมื่อเราปรับเปลี่ยน
ขอความ ปรับเปลี่ยนรูปแบบคัดลายมือ เราพบวา เขาก็ทําไดดีนี่ ลายมือเขาดีดวย เปนเพราะอะไรอะ
ตัวเองก็เลยคิดวา หรือวาเปนเพราะขอความที่เอามาใหเขา มันโดนใจจริงๆ มันมีแงคิดจริงๆ เหมาะกับ
เขา และอีกอยางหนึ่งเปนขอความที่ไมไดยาวมากเกินไป ทําใหเด็กเขาไมเบื่อ จากกิจกรรมนี้สะทอน
กลับมาที่ตัวครูวา อื้อ ถา ณ วันนี้เราไมเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเรา ก็คือ ไมปรับไมทํา ไมลงมือทํา ไมไปนํา
นักเรียนกอน เมื่อสิ่งดีๆ นั้นเกิดกับผูเรียนแลว ผลมันสะทอนออกมา คุณครูพี่ๆ เพื่อนๆ ในโรงเรียน
เห็นวา เอย มีผลงานแปลกๆ แบบนี้ออกมาดวย เปนขอความที่ไมคิดวาจะนํามาใหนักเรียนในชั้นคัด
ลายมือ พี่ๆ เขาเห็นก็บอกวา เทอมหนาคุณครูขอไปทําแบบนี้บางนะ ชวยเตรียมกระดาษนารักๆ ไวให
พี่ดวยนะ เตรียมขอความไวให ป.1 ดวยนะ ป.2 ดวยนะ เราก็รูสึกวาดีกับสิ่งที่เราไดทําลงไป ถึงแมวา
จะเปนสวนหนึ่งเทานั้นเอง ในสวนของการพัฒนาในเรื่องของการอานการเขียนใหนักเรียน แตเราก็รูสึก
วา สิ่งเล็กๆ ตรงนี้แหละคะ มันก็สามารถทําใหผูเรียนพัฒนาได ทําใหพี่ๆ เพื่อนครูในโรงเรียนสามารถ
ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด และก็มารวมที่จะทํากับเราไดคะ

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู9 ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของตัวครู โดยการนําเอาเทคนิคการใหความรูนักเรียน หลายๆ เทคนิค เอามา
ใช ก็เปนประโยชนมาก ...ครู9 ก็สามารถเปนผูนําในการใชเทคนิคนี้ไดอยางดี มีครูซึ่งอาวุโสใน
โรงเรียน คุณครู9 ก็เหมือนเปนคนที่คอยทํา มีพี่ๆ ทําตาม โดยเลือกเทคนิคการสอนที่แตกตางกันไป
... ในภาพรวมเบื้องตนที่เรานําเสนอปญหาก็คือ เรื่องของปญหาการอานการเขียน ซึ่งโรงเรียนบานโคก
ชาง โชคดีนิดหนึ่ง ที่ทําเรื่องนี้มาตลอด ก็คือ นําเอาเรื่องหองสมุด ซึ่งไดรับความอนุเคราะหภาคเอกชน
มาจัดกิจกรรมเหลานี้ ก็คือ ไปสอดคลองกันพอดี ในปญหาเรื่องการอานการเขียน เปนกิจกรรมซึ่ง
โรงเรียนไดดําเนินการอยูแลว และครูน้ําก็เปนสวนหนึ่งในการผลักดัน กิจกรรมเหลานี้ใหเกิดประโยชน
และตอยอดมากขึ้นไป ฉะนั้น ในภาพรวม ในเรื่องของหองสมุด ที่จะมาเสริมในเรื่องของการเรียนรู ก็มี
ประโยชนมากๆ
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3.5 ครู10 ครูโรงเรียนตะโกดอนหญานาง กลาววา ตนเองเปนครูบรรจุใหมที่โรงเรียน
นี้ไดประมาณ 2-3 เดือน ไดสอนชั้น ป.4 กับ ม.3 นักเรียนสวนใหญจะอานหนังสือออกอยูแลว เพราะ
ครู ชั้ น ป.1 มี ป ระสบการณ การสอนมาก และมีกิ จกรรมการเรี ย นการสอนหลากหลาย จึงทํ าให
นักเรียนอานหนังสือออก คิดเลขได อานอักษรภาษาอังกฤษไดตั้งแตชั้น ป.1ครู10เห็นวา แมวา
นักเรียนจะอานออก แตยังไมรักที่จะอานหนังสือ สิ่งที่ครู10คิดไว ก็คือ จะสงเสริมใหครูนําเกมมาใช
เพื่อกระตุนจิตใจใหฝกใฝในการเรียน มีใจอยากจะเรียนในชั่วโมงเรียนกอน จากนั้น อาจเสริมดวย
กิจกรรมการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรคใหเด็กคิดวิเคราะหได อาจใชเวลา 10-15 นาที ใน
ชั่วโมงแรกของแตละวันนอกจากนั้น ครู10ยังตองการปรับปรุงในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน เชน
การวางระบบการกํากับดูแลใหนักเรียนตัดผมอยางเปนประจําสม่ําเสมอ อีกดวยเมื่อครู10 นําแนวคิด
จากครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นแกนนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นโรงเรี ย นแล ว ครู 10มี ก าร
เปลี่ยนแปลงดังนี้การเปลี่ยนแปลงดานความรูความคิดในการทํางาน จากการไดเรียนรูจากครูผูนํา
การเรียนการสอน 3 โรงเรียนแกนนํา ไดความรูการเปนครูผูนํา ไดความคิดใหมๆ ไดเปลี่ยน
ความคิดเปนกลาที่จะเสนอแนวคิดใหม กลาที่จะทํางานตางๆ การเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติที่เปน
แบบอยางไดจัดกิจกรรมรักการอาน พี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
ไดทํากิจกรรมแผนผังสรุปความคิด นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรูมากขึ้น นักเรียนสนใจในการ
ทํางานและมีความสุขในการเรียนรูมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพ ได
หารื อ กั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ร ว มกั น กํ า หนดแผนงานการพั ฒ นาการอ า นการเขี ย น กล า ที่ จ ะ
ประสานงานกับเพื่อนครูมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรูความคิดในการทํางานรวมกันมากขึ้น ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู10 มีดังนี้
ก็ไดเขาสูการเสวนา ไดเทคนิคความรูจากพี่ๆ โรงเรียนตางๆ มากมาย ก็คือ หลังจากเสวนาครั้งที่
หนึ่ง ก็มาปรึกษา ผอ.กอนนะคะ วา โรงเรียนของเราจะเตรียมการอะไรดี จะทําอะไรบาง ผอ.ก็ให
แนวความคิดมา และก็มาคิดวาจะทําอะไรดี ก็คือ ลองมาปรึกษากับครูภาษาไทย แตที่เห็นวามีอยูแลว
และนาจะมาสานตอคือ เปนโครงการรักการอาน ที่พี่เขาทําอยูแลว แตทําไมครบทุกหอง ตัวเองก็คิดวา
นาจะทําใหครบทุกหอง แตวา ในแตละหองจะใหทําไมเหมือนกัน ไมใชใหไปอานหนังสือแลวมาเขียน
เด็กเล็กๆ ก็อาจจะเขียนคํางายๆ วาดรูประบายสี ไปดวย ทําทุกวัน ครูประจําชั้นรับผิดชอบตรวจงาน
ทุกวัน สวนอีกกิจกรรมหนึ่ง เปนกิจกรรมที่พัฒนาเด็กที่ยังอานไมคลอง เขียนไมคลอง โดยจะบูรณา
การกับวิชาโครงการ ลดเวลาเรียน ในคาบสุดทายของแตละวันจะคัดมาเลยคะของแตละหอง เด็กหอง
ไหนทียังอานหนังสือไมคอยคลองจะแยกออกมาเลย และใหครูสอน และใหรุนพี่ชั้น ม. 3 มาชวยสอน
ดวย ชวยคุณครูเปนครูคอยชี้แนะ พี่ๆ จะเปนคนสอน ผลจากโครงการนี้ ตอตนเอง ไดพูดคุยกับเพื่อน
ครูในโรงเรียนมากขึ้น มีความกลา ที่จะปรึกษากลาที่จะทํางานมากขึ้น ผลที่เกิดกับเด็ก เห็นพัฒนาการ
ของเด็กจากชัดเจน เด็กที่อานยังไมคลอง เริ่มอานไดเร็วขึ้น การเขียนก็เริ่มสะกดคําไดดีขึ้น ผลที่เกิด
กับโรงเรียน ก็คือ เดิมจะเรียนกับชอลค เรียนกับอะไรธรรมดา คุณครูก็จะมีเทคนิคการสอนใหมๆ แต
ละคนก็จะคิดๆ วา ทําอยางไรไมใหเด็กเบื่อที่จะเรียนวิชานั้นๆ

145
ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู10 ดังนี้
ครูผูนําของเรา ที่เราสงมา ก็เปนเด็กรุนใหม เขามาเพื่อใหเขาไดรูวาการเรียนการสอน ปฏิรูปนั้น
คืออะไร จุดประสงคครั้งแรก เมื่อเขามาแลวเราก็ดูพฤติกรรมของครูวา เมื่อไปโรงเรียนแลวครูก็เปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนการสอน คุณครูที่มานี้เปนครูวิทยาศาสตร จะเดินผาน สังเกตวาเขามีวิธีการจัดการเรียนการสอนอยางไร
ปรากฏวา เขาจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนไป มีการทดลอง มีการใหเด็กมีสวนรวมหลายๆ อยาง และก็มีการให
เด็กลงมือทําในเรื่องตางๆ แลวคุณครูทานอื่นๆ ก็เห็นแบบอยางตรงนี้ มีการ AAR กันดวย ของโรงเรียน เมื่อ AAR
กันแลวก็คุยถึงปญหาวา ในโรงเรียนของเราเปนอยางไร เราก็ดูปญหา จุดเดน จุดดอย ของโรงเรียนวา ตอนนี้
โรงเรียนของเราเปนอยางไร และครูผูนําก็จะเปนแกนนําของคุณครุทานอื่น และแนะนําคุณครูทานอื่นวา เทคนิค
ตางๆ ที่ไดอบรมมาเรียนมาเปนอยางไร ไดชวยใหครูทานอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กจะมีโอกาสเรียนโดยฟง
ตอนนี้เด็กเรียนจากปญหาที่เกิด และไดลงมือปฏิบัติ ลงมือทํา เด็กไดมีสวนรวม และเรียนอยางมีความสุข แตเดิม
นั้น การเรียนการสอนเด็กจะนั่งฟง ตอนนี้เด็กจะเรียนอยางมีความสุขขึ้น คุณครูก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้น
มากกวาเดิมจากที่ที่เปนอยู

3.6 ครู11 ครูผูนําโรงเรียนวัดบานดาบ กลาววา เปาหมายของโรงเรียนและตนเอง
เหมือนกัน คือ นักเรียนอาน เขียน คํานวณคลอง และบรรลุตัวชี้วัดหลักสูตร สวนใหญนักเรียนพอ
อานออกเขียนได เพราะที่ผานมาครูชั้น ป.1 และ ป.2 มีความสามารถและประสบการณการสอน
ภาษาไทยสูง สวนสิ่งที่ครู11ตองการเห็นและอยากทําในอนาคต ก็คือ การอานแกปญหาอานไม
คล อ งของนั ก เรี ย นชั้ น ป.2“จะให นั ก เรี ย นมาอ า นหนัง สื อ กั บ ตนเองในชั่ ว โมงซ อ มเสริ ม ซึ่ ง หลั ง
หองเรียนจะมีมุมหนังสือ ทั้งหนังสือเรียน หนังสือการตูนแนววิทยาศาสตรและนิทานอีสป เด็กจะ
หยิบมาอาน สิ่งเดียวที่ตนเองใหเด็กก็คือ คําชมเชย ชมวาหนูเกงมาก หนูอานเกงมาก เขาก็ดีใจ
ระดับหนึ่ง แตมาไดไอเดียของครู1 ก็คือ จะมีกลองคําถามขึ้นมา หนึ่งฝกใหเด็กเขียน สองใหเด็ก
บอกวาชอบตัวละครตัวใดเพราะอะไร จะทําใหเด็กไดคิด คิดวาจะกลับไปทําแบบครู1 และเพิ่มเติม
โดยใหนักเรียนเลาสิ่งที่ตัวเองอานที่หนาชั้น ใหเลาสิ่งที่ประทับใจ เปนการฝกการแสดงออกของเขา”
ครู11ยังบอกวา จะนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากครู3ไปใช โดยจะใหเด็กวาดภาพประกอบ พัฒนาการเขียน
เรื่อง และเลาเรื่องใหคนอื่นฟงเมื่อครู11 นําแนวคิดจากครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกน
นําไปประยุกตใชในโรงเรียนแลวครู11 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้การเปลี่ยนแปลงดานความรูความคิด
ในการทํางาน จากความสงสัยวาเหตุใดผูบริหารโรเรียนจึงเลือกครู11 ใหมาเปนครูผูนํา เมื่อไดเขา
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูผูนําการเรียนการสอนจาก 3 โรงเรียนแกนนํา ทําใหไดความรูที่จะนําไป
ประยุกตใชไดจริง เกิดประโยชนจริงจํานวนมาก ไดแนวคิดในการผลิตสื่อนวัตกรรม มีความเปนผูนํา
และกลาแสดงออกมากขึ้น ไดรับประสบการณที่ดีการเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู
11 ไดริเริ่มใชกิจกรรมสงเสริมการอาน มีการใหรางวัล สงผลใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนใน
การอานมากขึ้น และสนุกสนานในการอานการเปลี่ยนแปลงดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพ ครู
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11 สามารถอธิบายชี้แจงเพื่อนครูได และลงมือปฏิบัติใหเพื่อนครูเห็น เปนตัวอยางได ไดรูสึกอบอุน
ใจที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู เพื่อนครูมีความเปนกัลยาณมิตร ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
เปนกันเอง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เขา
รวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู11 มีดังนี้
จากการที่ไดเขารวมโครงการโรงเรียนปฏิรูป ไดเห็นพวกพี่ๆ ไดทํางาน และแสดงผลงานตางๆ ที่
เกี่ยวกับผูเรียน ก็ไดไอเดีย เกี่ยวกับการอาน การพัฒนาการอาน เขาไปใชกับเด็ก เพราะวาเด็กที่
โรงเรียนนี้มีปญหาเรื่องการอาน อยางเชน เขายังอานไมคลอง เราก็แกปญหาโดยเรียกเขามาอาน ใน
ทุก ๆ เย็น บางทีเ ขาก็ไ มอยากจะอ า นใหเ ราฟง คราวนี้ก็ไ ดไอเดีย จากพี่ โดยทํ าเปน กลองคํา ถาม
กระตุนใหเด็กตอบคําถามในสิ่งที่เราอยากรู พอถึงชวงเย็นแตละวัน จากที่เคยหนาบูดหนาเบี้ยว เขาก็
จะรูสึกกระตือรือรน จะรีบมาอานเลยวา กลองคําถาม คุณครูจะถามเรื่องอะไร แลวเขาก็รีบไปหยิบ
หนังสือมา และก็อานๆๆ หยอดลงกลองคําถามนั้น พอหมดหนึ่งวันหนึ่งคําถามไปแลว พอตอนเชา ครู
ก็จะหยิบ คําตอบขึ้นมา และเลือกคําตอบ ที่นักเรียนตอบไดถูกตอง ครบถวนที่สุด และก็เขียนถูกที่สุด
มา แลวก็บอกวา นี่คือผลงานของเพื่อนและจะบอกเหตุผลในทุกๆ ครั้งที่ไดรางวัล จะมอบรางวัลใหเด็ก
รางวัลก็จะเปนลักษณะของเครื่องเขียน สมุด ดินสอ ยางลบ คือเขาจะดีใจมาก ทุกครั้งที่ไดรางวัล และ
วันตอมา เขาก็จะรีบมาถามวา คุณครูคะๆ วันนี้คุณครูจะถามอะไร หนูอยากตอบจังเลย ก็เหมือนเปน
การกระตุนใหเขามา มีสวนรวมกับเรา ใหเขารักการอานมากขึ้น โดยที่เขาอยากจะอานอยากจะตอบ
อันนี้เปนไอเดียที่ไดมา จากพี่เขา ในการแกปญหาการเรียนการสอนในโรงเรียน ไดผลดีกับตัวเอง
โดยตรง โดยที่ ทํ า ให เ ราเป น คนที่ มี ค วามกล า มากขึ้ น กล า ที่ จ ะพู ด กล า ที่ จ ะคุ ย กล า ที่ จ ะแชร
ประสบการณ กลาที่จะบอกเลาเรื่องราวที่เราไดมา กับคุณครูทานอื่นในโรงเรียนเรา ใหไดรับรูวาเราได
อะไรมาบาง สอง ทําใหเรามีความเปนผูนํามากขึ้น โตมากขึ้น เปนผูใหญมากขึ้น กลาที่จะตัดสินใจ
กลาที่จะเลือกสิ่งดีๆ เพื่อที่จะมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของเรา พัฒนาผูเรียนของเราให
พัฒนา ใหมีศักยภาพมากขึ้น

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู11 ดังนี้
คุณครูผูนําของเราก็คือ ครู11 การเขารวมโครงการนี้ ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณครูทานนี้
นะ ก็คือวา เขาเปนคนที่กระตือรือรนอยูแลว เขาเปนครูที่มีความคิดสรางสรรค เขาจะคิดนวัตกรรม
และวิธีสอนที่ใหมๆ หลังจากที่เขาเขารวมโครงการนี้ เขาบอกวาเขาไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู
ในกลุ ม ตั ว อย า ง ได วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ แ ปลกใหม ม า มี สื่ อ การเรี ย นการสอน มี น วั ต กรรมที่ ดี
แลกเปลี่ยนกันมา เขาก็มาถายทอดใหครูในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนผมเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 6
ทาน ดวยกัน ครู11ก็จะเปนหนึ่งใน 6 ที่นํานวัตกรรมดี ๆ เอาวิธีการเรียนการสอนมาถายทอดใหเพื่อน
ครูในโรงเรียน แลวเขาก็ยังเปนคนที่คอยใหคําปรึกษา คือ นองเขาเปนคนที่นารัก มีอัธยาศัยดี พอให
ความรูใหอะไรไปแลว ก็ตามไปดูตามหองเรียน ที่พี่ๆ สวนใหญเปนพี่หมดแหละ นองเขาเปนนอง
สุดทอง ก็ไปดูไปใหคําปรึกษา.. เหมือนคุยกัน เปนกัลยาณมิตร ไมไดไปนิเทศ หรืออะไร ไดใชความ
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เปนนองที่นารักสวนตัว ไปบอกพี่ๆ วาเดี๋ยวนี้เขามีวิธีสอนแบบใหมๆ มีสื่ออยางนี้ๆ แลวพวกเราควรจะ
ทําอยางนี้ๆ

3.7 ครู12 ครูผูนําโรงเรียนวัดพระแกว กลาววา เปาหมายของโรงเรียนคือ เรื่อง การ
อานออกเขียนได กิจกรรมเดิมของโรงเรียน เนนการคัดกรองนักเรียนกลุมออนและจัดสอนซอมเสริม
เมื่อเขารวมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูก็ยังคงดําเนินการตอเนื่อง มีกิจกรรมซอมเสริมการอาน
และกิจกรรมอื่นๆ ที่นาสนใจหลากหลาย อาทิ เกมภาษาพาสนุก จะนําคําใสไวในลูกโปงแลวให
นักเรียนใชของแหลมทิ่มใหลูกโปงแตก เมื่อคําหลนลงมา จะใหนักเรียนอานคํานั้น นํามาผันคํา
สะกดคํา นําไปแตงประโยค แตงเรื่องสั้นๆ ครู12 ยังบอกวา มีกิจกรรมจิตอาสาพานองเกง เปน
กิจกรรมที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหนักเรียนชั้นประถมศึกษา เชน
นํานองเลนเกมบิงโกคําพองเสียงหรือคําควบกล้ํา ซึ่งเปนการชวยครูประจําชั้นประถมศึกษาพัฒนา
นักเรียนกลุมออนดานการอานไดอยางทั่วถึงจากการไดเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูผูนําครั้งนี้
จะนํา แนวคิ ดที่ ไดไปพัฒนาการอานรู เ รื่องและอานจับใจความของนั ก เรี ยน จะเสริมการช ว ยให
นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดจากเรื่องที่เรียน ซึ่งจะชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอีกดวย “ปง
ไอเดียเมื่อกี้และไดแรงบันดาลใจจากครู3 ครู3 ทําเรื่องเขียนภาพเชิงสรางสรรค นองก็มอง เอย! เรา
ก็สามารถทําไดทําแบบนี้ แตไมรูวาพี่ๆ ที่โรงเรียนจะเอาดวยไหม คือ สีสันสรางการเรียนรู คือ ใชสี
ในการชวยสรุปบทเรียน จะเอาสีมาทํา map สรุปคะ อาจเปนแผนภาพและเนื้อหาสรุป ที่เด็กใช
ภาษาที่สรุปดวยตัวเขาเอง ครูเปนคนแนะนําการสรุปบทเรียนแตละหนวย...จะไปคุยกันในบรรดา
คุณครูวา เรามาทําตรงนี้ดีไหม แตถาบางคนไมถนัดใชแผนภาพรูปภาพตรงนี้ ก็ใชวิธีของเขาเองได
ก็นาจะดีขึ้น” เมื่อครู12 นําแนวคิดจากครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนําไปประยุกตใชใน
โรงเรียนแลวครู12 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้การเปลี่ยนแปลงดานความรูความคิดในการทํางาน เดิม
ครู12 เปนครูโรงเรียนขนาดเล็ก คิดและทําอะไรไดดวยตนเอง แตเมื่อยายมาอยูโรงเรียนแหงนี้เปน
โรงเรียนขนาดใหญขึ้น ตั้งแตยายมากลาคิดแตไมกลาทํา การไดมารวมเรียนรูกับครูผูนําการเรียน
การสอน 3 โรงเรียนแกนนํา ทําใหไดแนวคิดและมั่นใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติที่เปน
แบบอยางครู12 ริเริ่มทํากิจกรรมสีสันสรางการเรียนรู ทําใหนักเรียนไดเขาใจในเนื้อหาวิชาไดงายขึ้น
และเขาใจมากขึ้น นักเรียนใหการตอบรับดี และชอบทํากิจกรรมนี้มากการเปลี่ยนแปลงดานการสาน
สั ม พั น ธ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู 12 ชวนเพื่ อ นครู ใ ห ร ว มทํ า กิ จ กรรมสี สั น สร า งการเรี ย นรู โดยบอก
ถึงชั้น
จุดมุงหมายของการดําเนินงาน รวมกันพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในเรื่องการอานจับใจความ สรุปความ ยอความ ในเนื้อหาบทเรียนแตละวิชา ครู
12 เปรียบเทียบตนเองเปนแผนที่ที่มีทางเลือกที่หลากหลายใหเพื่อนครูเลือกดําเนินการ แตเพื่อ
เปาหมายหนึ่งเดียวกัน เพื่อนครูไดสะทอนตอครู12 วา รูสึกดีและมีความสุขมากที่มีครู12 เปนเพื่อน
คูคิด และลงมือทํา และรูสึกสนุกกับการทํางานรวมกัน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการ
เรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู12 มี
ดังนี้
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กอนที่นองจะมาอยูโรงเรียนวัดพระแกว นองเคยอยูโรงเรียนขนาดเล็กมากอน นองจะทํางานก็คือ
จะทําเอง คิดเองทําเองคนเดียว เพราะวาพี่รักษาการเขาใหหนาที่ในการตัดสินใจใหกับเราเลย พอยาย
มาอยูวัดพระแกว มีครูเพิ่มขึ้น เวลานองจะทําอะไร จะเกรงใจ มีคนเยอะขึ้น และมีพี่ๆ ที่อายุมากกวา
เรียกวานา ปา อะไรก็ได กลาคิด แตตอนนั้นจะตองคอยปรึกษาคอยถาม ถาม ผอ.วาจะทําไดไหม
อยางไร และพอตั้งแตที่โรงเรียนไดเขาโครงการปฏิรูป ผอ.ก็ใหนองเปนคนรับผิดชอบเรื่องนี้ และไดเขา
มาเปนครูแกนนํา ทําใหเรามีความมั่นใจ เรียกวาเราไดงานกลับคืนมาเหมือนเดิม คือ กลาคิด กลาทํา
คือ พอทําผานให ผอ. ไดรับรูวานองจําทําตรงโนน ตรงนี้นะ ผอ.ก็จะคอยแนะนํา คอยชี้แนะ แลวเราก็
สามารถทําไดเลยและอีกเรื่องหนึ่งเรามีทีมงาน มีเพื่อนครูที่คอนขางจะเขาใจ ทํางานดวยกันแลวมี
ความสุข คือ เทคนิคการทํางานรวมกับเพื่อนครู อยางที่บอกไป เปนเรื่องของการเปดหู เปดตา เปดใจ
และกาวไปพรอมๆ กัน คือ ฟงความคิดเห็นคนอื่นดวย เปดใจยอมรับ ไดมองการทํางานของคนอื่น เอา
มาตอยอด เอามาคุย เอามาแชรกัน ทําไปพรอมๆ กันดวยกัน อยางที่นองไปแลกเปลี่ยนเรียนรูมาได
แนวคิดของพี่ครู3 กลับมาทําที่โรงเรียนคือ สีสันสรางการเรียนรู ก็เอามาตอยอดเอามาใหครูที่โรงเรียน
ในกลุมยอยกอน ประมาณ 4-5 คน ไดทําไดั เราจะเนนไปที่ ป.6 กับ ม.3 คือเดิมโรงเรียนเราไดทําอาน
ออกเขียนไดอยูแลว เราเนนตรงนี้อยูแลว นองอยากจะเพิ่มใหเด็กมีทักษะการสรุปความ จับใจความใน
เนื้อหาบทเรียนที่ไดทํา ก็เลย คิดแนวคิดนี้ขึ้นมา และก็ชี้เปาไปที่ ป.6 กับ ม.3 กอน เพื่อที่จะชวยเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ ในการสอนโอเน็ตที่จะผานมา คือคุยกับเพื่อนจะมี fix วาตองทําแบบไหนอยางไร คือเรามี
ทางใหเขาเลือก วา เราจะทําแบบนี้เอาที่คุณครูถนัด เอาที่เพื่อนถนัด บางคนถนัด mind map บางคน
ถนัด concept map เปนเลกเชอร เปนโนต เปนอะไรที่เปนแผนภาพแลวแตคะ นองจะใหขอคิดตรงนี้
มากกวาวา เราไปทําไดเลย อันนี้คุยกับ ผอ.เทอมหนานองขอ ผอ.สอนวิชาภาษาไทยเองดวย จากเดิม
ที่สอนวิทยาศาสตรอยางเดียว อยากเพิ่มเติมตรงนี้ใหกับเด็ก เพื่อที่เขาจะไดมีทักษะการสรุปความ ยอ
ความ และจับใจความในเนื้อหา และในโครงการนี้ใหมันบรรลุผลใหมากขึ้น ใหเกิดที่ตัวเด็กไดดีขึ้น แลว
พอเทอมหนา เราก็จะขยายผลจาก 4-5 คนที่เราทําก็จะขายผลไปยังครูทั้งโรงเรียน พอวันที่ 21 ก็จะพา
พี่ๆ ไปดูเลยวาเราทําอะไรกันบางคะ

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู12 ดังนี้
หลังจากที่เขารวมโครงการ มีครูแกนนําไดนําวิธีการตางๆ ที่ไดรับมาสงตอเพื่อนครูดวยกัน ที่
เห็นมากๆ คือ การทํา mind map ครูก็เอาไปตอยอดครูในโรงเรียน เอาไปตอใหเด็ก เด็กเราคอนเซ็ปต
ไมคอยดี mind map นาจะแกตรงนี้ได ทํามาก็เห็นวาดี คุณครูที่เปนแกนนําทํากระบวนการปฏิรูปโดย
เล็งที่วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร ตอนนี้ระดมพลปฏิรูปกันอยู และมีทีมครูที่เลือกกันเอง 3-4 คน

3.8 ครู13 ครูผูนําโรงเรียนวัดดาวคะนอง กลาววา จุดมุงหมายของโรงเรียนคือ ให
นักเรียนอานออกเขียนได เมื่อไดแนวคิดจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู จะนําไปสรางการเปลี่ยนแปลงโดย
เริ่ ม ที่ ต นเองก อ น กั บ กลุ ม นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 และ 2 ควบคู กั บ การนํ า ไปปรึ ก ษา
ผูอํานวยการโรงเรียน และหารือในที่ประชุมครูครู13 ระบุวา ชอบมากเกี่ยวกับแนวคิดของครู5 ที่เลา
ถึงกิจกรรมเพื่อนรักนักอาน เพราะทุกครั้งที่มีการมุงเนนเรื่องการอานออกเขียนได ครู13 มักจะ
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ประสบปญหาวาจะเนนการอานออกเขียนไดอยางไรในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่ตนเอง
สอนอยู ที่ผานมาจะไดรับตนฉบับตัวอยางเอกสารสงเสริมการอาน จะมีเฉพาะเนื้อหาวิชาภาษาไทย
สําหรับใหเด็กมาอานใหฟงทีละคนในชวงเชา ซึ่งจะใชเวลานานมาก “ไดไอเดียวา จะเปนกลุมอาน
และก็จะเอาหนังสือวิทยใหอาน เพราะพี่เขาบอกวาเอาหนังสือเด็กนั่นแหละใหอานได จากอานแลวมี
ลายเซ็น แตจะทําเปนสติ๊กเกอรแปะวาอานถึงตรงนี้แลวนะ จะใหจับเปนวง ใหเพื่อนชวยเช็ควาอาน
ถูกหรือไม เริ่มตนนาจะแบบนี้กอน ฝกใหเขาชิน และเปดเทอมหนาก็จะฝกอีกรอบหนึ่ง” ครู13 บอก
วา เคยสอนชั้นประถมศึกษา ไดใหทําหนังสือนิทานหรือการตูนวิทยาศาสตร เด็กจะคิดเรื่องเอง วาด
ภาพกันเอง โดยมีสาระวิทยาศาสตรแทรกอยู หนึ่งหนาจะมีเนื้อหา 1-2 ประโยค และใหไปเลาใหนอง
อนุ บ าลฟ ง ซึ่ ง เด็ ก จะชอบมาก อย า งไรก็ ต าม ครู 13 บอกว า การดํ า เนิ น การหลั ง จากกิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูวันนี้ จะยังไมทําหนังสือนิทานหรือการตูนวิทยาศาสตร แตจะเนนสงเสริมให
นักเรียนอานกอนเมื่อครู13 นําแนวคิดจากครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนําไปประยุกตใช
ในโรงเรียนแลวครู13 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ การเปลี่ยนแปลงดานความรูความคิดในการทํางาน ได
เห็นตัวอยาง ไดประสบการณและวิธีการทํางาน การนําเสนอกิจกรรมของครูผูนําการเรียนการสอน
ทํา ให ต ระหนั ก รู ใ นหน า ที่ แ ละตั้ ง ใจจะทํ า หน า ที่ใ ห ดี ที่ สุ ด การเปลี่ ย นแปลงด า นการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น
แบบอยางไดสงเสริมใหครูทํากิจกรรมเลานิทาน กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย การใชบัตรคํา
และแบบฝกหัด หนังสืออานประกอบประจําทองถิ่น การสอน BBL การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
การสอนซอมเสริม การแสดงละคร กิจกรรมคูอาน กิจกรรม cooking ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
ลดความแตกตางของนักเรียน และชวยใหนักเรียนไดแกปญหาของตนเองได การเปลี่ยนแปลงดาน
การสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพ ไดไปสื่อสารถายทอดประสบการณใหเพื่อนครูรับทราบ เปนผูคอย
กระตุน คนหาสิ่งดีในตัวครู และสงเสริมครูดวยวิธีการที่หลากหลาย ไดคอยตอบคําถามและชี้แนะใน
สิ่งที่ครูตองการคําตอบ หรือตองการความมั่นใจในการดําเนินการวา ที่ทําอยูถูกตองหรือไม ซึ่งครู13
ตอบในเชิงยืนยันวากิจกรรมดีๆ ที่เพื่อนครูสนใจ และกําลังจะดําเนินการนั้น เปนกิจกรรมที่ใชได
ทั้งหมด เนื่องจาก ครู13 เชื่อวาหากทําสิ่งที่คิดวาดีจะเกิดผลดีตามมาอยางแนนอน ซึ่งขอมูลที่ได
จากการสั มภาษณ ส ะทอนการเรีย นรูหลัง การปฏิบั ติต ลอดระยะเวลาที่ เ ขารว มการวิจัย และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู13 มีดังนี้
เรามาประชุม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั น นะคะ แล วก็ ก ลั บ ไปขยายผลที่โ รงเรีย น โดยในการที่ ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่สองนี้ เราก็ไดเทคนิคกลับไปบอกคุณครู โดยที่ไปขยายผล ในกลุมวงคุณครู ที่
ไดไปใชเลยก็คือ ไดมาจากพี่โรงเรียนหนึ่ง ในเรื่องการฝกเด็กใหอาน จะไดลักษณะฝกเด็กใหอาน
หนังสือ โดยสวนตัวสอนวิชาวิทยาศาสตร การฝกเด็กใหอานหนังสือในการสอนวิชาวิทยาศาสตรเปน
เรื่องคอนขางลําบาก ก็จะมีเทคนิคของครูภาษาไทย เอาเหมือนกับเลมมาให เราก็รูสึกขัดๆ ตัวเรา
เหมือนกัน วาเราใชหนังสือภาษาไทยฝกอาน โดยที่ตัวเราเปนวิทยาศาสตร พี่เขาก็แนะนําวา เอา
วิทยาศาสตร ใหเด็กอานเลยนอง เราก็เอานําไปใช ที่นี้พอเรานํากลับไปใช ที่พี่เขาบอกมานี้ เราก็เพิ่ม
นิดหนึ่ง เราก็ไปหาตัวแสตมป ตัวตราปม มาปมใหเด็กเพิ่ม เพื่อกระตุนใหเขาทํางานไดตอเนื่อง ครั้ง
แรกๆ ที่เราไปเด็กก็ยังมึนๆ อยูเลยวา ครูขาอานตรงไหน อานอยางไร เราก็บอกวา อานหมดเลยเทาที่
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ตัวหนังสือวิทยาศาสตรมี โดยเหมือนกับตอนเราไป เหมือนกับจะยอนหลังแลว เปนการทวนบทกอน
หนามา เวลาเราทวนเด็กก็จะบอกวา ครูขาอานถึงตรงนี้ๆ ตัวที่เปนการทดลองอานไหมคะ ก็บอก อาน
หมดเลยลูก แลวเสร็จแลวก็ปมตราแสตมป โชคดีวาไดตัวแสตมป 2 แบบ เปนคําที่เปนเฉยๆ กับคําที่
เปนลักษณะดีมาก เด็กก็จะลุนทุกวันเลยวา วันนี้เราจะปมตราแบบไหนให ก็เขาก็จะเริ่มฝกพัฒนาการ
เขา แตกอนจะไปเราก็จับคูเด็กกอน เขาโอเคไหมที่ครูจะจับคูเกงกับออนอยูดวยกัน โดยจะใหอาน
หนังสือพรอมกัน โดยใหเด็กเกงอานนํากอน โดยใหเด็กออนขีดเสนใตวา เพื่อนอานถึงตรงไหนแลว
โดยไมตองอานใหเทากัน แลวแตความสามารถของเขา โดยเด็กออนก็จะอานชาหนอย เด็กเกงก็จะอาน
ไวหนอย โดยเพื่อนเด็กเกง คําที่เขารูก็จะทวนเพื่อนเด็กออนใหดวยวา เพื่อนตรงนี้อานผิด เด็กก็รูแลว
และจะเคยชิน กอนปดเทอมนี้เราทําไปสี่หน เด็กก็รูแลววา ตนชั่วโมงครู13จะมาจับเวลาใหอานหนังสือ
ใหเด็กอานหนังสือ ตอนแรกๆ เด็กๆ จะมาทดลองเรากอนวาครูจะเอาจริงไหมนี่ เพราะวาเราเพิ่งเริ่มทํา
กับเด็ก ที่ใหอานหนังสือตนชั่วโมง พอสักสัปดาหที่สาม เด็กเริ่มเคยชินในการเปลี่ยนโตะมานับคูอาน
หนังสือ ที่นี้เขาก็รูแลววาตองอานหนังสือพรอมกัน และทําใหเด็กเอาหนังสือมาครบทุกชั่วโมง เพราะวา
เปนการตรวจหนังสือไดในตัว สวนการขยายผลใหกับเพื่อนครู เราก็เอาสิ่งที่อยูในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไปบอกใหคุณครูฟง ก็จะมีบางกิจกรรมที่คุณครูเอาไปทําเพิ่ม เชน การทํา Pop-up จากที่คุณครูทํา
วาดรูปเฉยๆ ก็จะทํา Pop-up มากขึ้น แลวก็กิจกรรมที่เปนเขียนเรื่องใตภาพของนักเรียนชั้นประถม 3
ก็จะมีเขียนเพิ่มมากขึ้น

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู13 ดังนี้
ครู แ กนนํ า ของโรงเรี ย นวั ด ดาวคะนอง คื อ ครู 13 ก็ เ ป น ครู ค นหนึ่ ง ที่ มุ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูของตนเอง และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน เพราะผูเรียนถือวาเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุด
จากการที่กลับไปที่โรงเรียนนั้น ผมเองเปนผูบริหารก็พอใจ อยูในระดับหนึ่ง ที่ครูมีการเปลี่ยนแปลง นําความรู
โรงเรียนปฏิรูปไปยกระดับ ไปขยายผล ไปสรางองคความรูใหแกคุณครู ประการแรก ครูโรงเรียนวัดดาวคะนองตอง
มีการประชุม เพื่อนําสาระนําองคความรูหลักจาก focus group แลวไปขยายผลที่โรงเรียน เพื่อใหคอนเซปต
ในขณะนี้ความชัดเจนมีขึ้นอยูที่ครูแกนนํา ก็ขอชมเชย ทีเขามุงมั่นและกลับมาขยายผล ซึ่งมาประชุมครู วางแผน
รวมกัน ตั้งเปาหมายรวมกันวา ครูเราจะตองทําเรื่องอะไร พื้นเดิมนั้นคือ AAR โอเคเริ่มรูแลววา AAR คืออะไร คือ
ความไวเ นื้ อ เชื่อ ใจกั น การย อ นมองดู ต นเอง สุ ด ท า ยคื อ การเรี ย นรู ต ามสภาพจริ ง ของครู แ ตล ะคน ตามหลั ก
เปาหมายสามประเด็นของ AAR ก็ถือวาครูแกนนําไดทําสําเร็จ ก็พยายามชักจูงครูใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่น
คือปฏิรูปที่ลงสูผูเรียน

3.9 ครู14 ครูผูนําโรงเรียนวัดสามบัณฑิต ตําแหนงครูผูชวย และตองทําหนาที่รักษา
ราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมีบุคลากรในโรงเรียน จํานวน 4 คน เมื่อเขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรับการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนรูจากครูผูนําการเรียนการสอนของโรงเรียนแกนนํา
ไดนําไปปรับใชโดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางสื่อการเรียนรูเพิ่มเติม จากเดิมที่ใหนักเรียน
เรียนรูจากสื่อทางไกลผานดาวเทียมเทานั้น ครู14 มีการเปลี่ยนแปลงจากการเขารวมเรียนรูในการ
วิจัยนี้ ดังนี้การเปลี่ยนแปลงดานความรูความคิดในการทํางาน ครู14 ไดรับความรูใหมๆ เกี่ยวกับ
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ศาสตรและศิลปของการสอน เปนการปลดลอกทัศนคติ และมุมมองของครู14 เกี่ยวกับการทํางาน
ได เ ปนผู รับ และผู ใ ห ทํา ใหมีก ารพั ฒนาการจัด การเรียนรูอยา งตอเนื่ อง และไดเ ทคนิ ค การสอน
ประยุกตใชในการสอนนักเรียน รูสึกมีความสุขที่ไดแลกเปลี่ยนพูดคุย ไดเลาสิ่งดีๆ ที่ตนเองไดปฏิบัติ
ใหเพื่อนครูฟง การเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางไดทําสื่อการสอนโดยใหนักเรียนมี
สวนรวม และปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
มากขึ้น เรียนอยางมีความสุขมากขึ้น การเปลี่ ย นแปลงด า นการสานสั ม พั น ธ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ได มี
จุดหมายเดียวกันที่จะสรางการเรียนรูใหนักเรียนมีความสุข ใหนักเรียนสามารถดูแลตนเองและสังคม
ได เปดโอกาสใหเพื่อนครูไดแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนเฉพาะตัวซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ
สะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ของครู14 มีดังนี้
มีความสุขมากที่ไดเจอพี่ๆ และก็เหมือนไดพลังกลับมาพัฒนาโรงเรียน ไดสิ่งใหมๆ กลับมา ซึ่ง
เปนแนวคิดที่เปนประโยชน ประกอบกับที่โรงเรียน มีครูจํานวนแค 4 คน และหนูอายุนอยที่สุด ก็เลย
ไม ไ ด เ ป น ผู นํ า โดยการสั่ ง แต ว า นํ า วิ ธี เ หล า นั้ น มาปฏิ บั ติ ใ ห พี่ ๆ ดู ก อ น และที่ นี้ เ ราก็ ช ว ยกั น ทํ า
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน แบบเพื่อน แบบมิตร เด็กไดเรียนทางไกลผานดาวเทียมดวย แลวนําวิธีการที่ครู
ผูนํ า แตละทา นไดมาเสนอ ไดสอน ก็รูสึก วาเด็ก มีพฤติกรรมการเรียนที่ เ ปลี่ย นไป คือ เขามีค วาม
สนุกสนานกับการเรียนมากขึ้น จากเดิมที่เริ่มบรรจุใหม เด็กไมไดตั้งใจเรียนมาก คือไมไดสนใจ เขา
คอนขางอายุนอย วัยเขาแค ป.3 ที่หนูประจําชั้นอยู เขาไมสนใจ เบื่อกับการเรียนที่เขียนใสหนังสือ ใส
สมุดธรรมดา เราไดเขาโครงการนี้ ไดเปลี่ยนวิธีการสอนใหม ทําสื่อการเรียนรูใหม ๆ ประกอบกับเด็กมี
จํานวนนอย ทําใหเราเขาถึงเขาไดทั่วถึง ก็เลยมีผลงานของเด็กๆ ออกมา และคุณครูไดพัฒนาตัวเอง
เด็กๆ ก็ไดพัฒนาตัวเอง เปนโครงการที่ดี และก็สรางพลังใหคุณครูเพื่อนํามาพัฒนาเด็กไดดีมากๆ คะ

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู14 ดังนี้
เปดเทอมนี้เปนตนมาที่ครู14 ไดทํางาน การเปลี่ยนแปลงของเขามีพัฒนาการขึ้น สิ่งแรกเลยก็คือ
เขาไดนําทางไกลผานดาวเทียมเขามาใช แลวมีการสงงานใหครูทางไกล และเด็กๆ จะตื่นเตนมาก เมื่อ
งานของเขาไดออกทีวีโชวทุกสัปดาหเด็กๆ มีความสุข คิดถึงทั้งคุณครูทางไกลและครู14 สําหรับคุณครู
ผูนํา ตอนนี้โรงเรียนไมมีผูอํานวยการ ตัวพี่เองยายโรงเรียน ไดดูหางๆ ครู14 ก็เปนทั้งครูผูนําและ
รักษาการณ เขาจะนํานองๆ มีครูบรรจุใหม 1 คน และพี่เลี้ยง 1 คน รวมเปน 3 คน ที่จะดําเนินการ
สอน มีนักเรียนอยูยี่สิบกวาคน เด็กมีความสุข และครูมีความสุขที่จะทํา ความเปลี่ยนแปลงของเขาที่
เขารวมโครงการ คือ แตกอนครูไมไดทําสื่อเอง เดี๋ยวนี้ครูเริ่มทําสื่อ เริ่มใชทางไกลเขามา และการใชสื่อ
ออนไลนทําใหเด็กๆ ไดใชสื่อสังคมโซเชียลดวย

3.10 ครู15 ครูผูนําโรงเรียนวัดธรรมจริยา กลาววา แตกอนโรงเรียนวัดธรรมจริยามี
ความโดดเดนในเรื่อง หนังสือเลมเล็ก และละคร มีการจัดแสดงละครของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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มีการพานักเรียนไปฝกกับผูรู นักเรียนสามารถนําจินตนาการและความคิดสรางสรรคมาประยุกตใช
ได แตปรากฏวาครูที่รับผิดชอบทั้งเรื่องหนังสือเลมเล็กและละครไดยายไปแลว ทําใหหนังสือเลมเล็ก
ทํา น อ ยลงและเลิก ไปครู 15 ระบุ ว า เป า หมายของโรงเรี ย นคือ การอ า นออกเขี ย นได ไม เ ฉพาะ
ภาษาไทยเทานั้น แตเนนภาษาอังกฤษดวย ขณะนี้มีครูภาษาอังกฤษมาบรรจุ 3 คน แตก็ยังตอง
พัฒนาในเรื่องนี้อีกมาก สําหรับการอานการเขียนภาษาไทยนั้น ครู15 ตั้งใจจะนําแนวคิด “การเขียน
เรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรค” ของครู3 ไปประยุกตใช “เราก็จะเนนอานออกเขียนไดภาษาไทย
โดยยึดเอาของครู3 ดวย คือ การเขียนเรื่องจากภาพโดยบูรณาการ ผมจะเนนบูรณาการกับสาระวิชา
อื่ น เมื่ อ สั ป ดาห ที่ แ ล ว ได ไ ปขอหนั ง สื อ การ ตู น ภาษาอั ง กฤษมา จะให เ ด็ ก เอาหนั ง สื อ การ ตู น
ภาษาอังกฤษไปอาน สวน ป.1 ป.2 แมจะยังอานไมไดแตก็ชอบดูรูป ตรงนี้นาจะจุดประกายใหเด็ก
รักการอาน บวกกับศิลปะเขาไป อะไรเขาไป นาจะเวิรค”เมื่อครู15 นําแนวคิดจากครูผูนําการเรียน
การสอนในโรงเรียนแกนนําไปประยุกตใชในโรงเรียนแลว ครู15 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้การ
เปลี่ยนแปลงดานความรูความคิดในการทํางาน ครู15 ไดความคิดวา ทุกคนมีสิ่งที่ทําไดดีอยูแลว
หากคนหาใหพบ แลวนํามาพัฒนาจะทําใหการจัดการเรียนรูนาสนใจ และนักเรียนไดรับการพัฒนา
ตามเปาหมายของโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู15 ไดรวมทีมครูชวง
ชั้นที่ 1 ดําเนินการ โดยใหมารวมคิด รวมหานวัตกรรมการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูการ
เปลี่ ย นแปลงด า นการสานสั ม พั น ธ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู 15 ได ช วนให ค รู ร ะดมความคิ ด จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของปญหา สาเหตุ และทางเลือกในการแกปญหา และสงเสริมใหลงมือดําเนินการตามที่
คิดวางแผนไวซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เขา
รวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู15 มีดังนี้
สิ่งที่ผมไดนําไปปฏิบัติและก็นําไปใชในโรงเรียน คือการไปพูดคุยกับเพื่อนครู ผูบริหาร เพื่อจะ
ปรับปรุงอยางไร โดยปรับปรุงที่ตนเองกอน เนนที่วาเราจะดําเนินการอยางไร เพื่อใหบรรลุสิ่งที่เรา
ตองการ ก็ไดพูดคุยกันวา เราหาวิธีที่งายๆ แลวกัน นําเอาสิ่งที่มีอยูในโรงเรียน มาปรับปรุง ที่ไมตอง
เพิ่มภาระ เราก็เขาไป นําเปนกลุมชวงชั้น เชน ชวงชั้นที่หนึ่ง ชวงชันที่สอง ชวงชั้นที่สาม เราจะเนน
ชวงชั้นแรก เพราะเรามีปญหาการอานออกเขียนได ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น ก็ไดผลการตอบรับเปน
อยางดี เพราะเขารูสึกไมเครียดที่เราจะปฏิรูปตนเอง ปฏิวัติตนเอง โดยใหเขาเริ่มเอง คิดเอง ทําเอง สิ่ง
ที่เราไดตอบแทนมา คือ ครูหลายๆคนรูสึกตื่นตัว วาการทําการปฏิรูปตนเอง ปฏิรูปการเรียนรูมันไม
ยาก ถาเราไปยึดถึงเกาๆ ตองอยางนั้นอยางนี้ มันเปนสิ่งที่เหมือนกับสรางภาระใหเขา ผลก็คือวา ครูที่
รวมเขาเห็นดวย และเขาบอกวา แนวนี้เปนแนวที่ถูกแลว สิ่งที่เราปฏิบัติอยางนี้ แลวเราทําใหพัฒนาขึ้น
ได ไมตองไปทําอยางอื่น พัฒนาจากตัวเราเอง ใกลๆ ตัว จะเปนสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่ไดทํามาทั้งหมดปญหา
ก็มีบางไมมีบาง แตเราก็ชวยกันแก ตอนนี้สิ่งที่เรารวมกันก็คือ ที่เราบอกวา ไปนํากัน ไปดวยกัน แลวก็
รวมกระบวนการ เขาเรียก ขบวนการ ดวยกัน พัฒนาตัวเองใหมากขึ้น แตสิ่งที่ทางผมไดสรางผูนํา
เครือขายมาไดชุดหนึ่งประมาณ 5 คน จะดําเนินการ สิ่งที่งายที่สุดคือ ลดภาระสิ่งที่เราทําอยูแลวให
นอยลง แตเพิ่มคุณภาพ จากสิ่งที่เราคิด เขาคิด รวมกันคิด รวมกันทํา ผมคิดวาสิ่งตางๆ เหลานี้จะ
พัฒนา หนึ่งพัฒนาโรงเรียนเรา ครู ผูเรียน และพัฒนาระบบ ซึ่งเราเรียกวากลุมขบวนการ ใหมันประสบ
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ผลสําเร็จตอไป แลวสิ่งที่คิดวาสุดทายที่เราจะทํา ก็คือ ตอไปนี้ ทําดวยกัน ลงมือทําดวยกัน ทําอะไร
ดวยกันเอง แลวมันจะพัฒนาตอไป

ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู15 ดังนี้
โรงเรียนมีครูผูนําคือครู15พี่เขาจะเปนหัวหนาฝายวิชาการดวย และก็จากการที่เขามาปฏิบัติ
หนาที่ที่โรงเรียนนี้ตั้งแตเดือนมกราคม สิ่งที่ไดเห็นนะคะก็คือ มีอยูครั้งหนึ่ง นักเรียนก็สอบการอานการ
เขียนกันอยู แลวพี่เขาก็เรียกครูทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ มาประชุมรวมกัน ถามวาผลสอบเปนอยางไร
เปนที่พอใจไหม มีจุดบกพรองตรงไหน แลวก็คิดวาเราจะแกปญหาตางๆ เหลานี้อยางไร ครูทุกคนก็คุย
กัน ถกกัน และก็ออกมาวา เราจะตองทําเครื่องมือที่มีคุณภาพ เพราะวาเด็กมีความตองการ ที่จะเปน
เปนภาพสีสวยๆ แลวเขาถึงอยากจะอาน ตางคนก็ตางแยกยายกันไปทําเครื่องมือ ก็เลยเห็นนวัตกรรม
จากคุณครูทุกคน ตรงนั้น ทุกคนทยอยสง ตัว ผอ.เองก็ไดเห็นผลงานดวย ก็มีความรูสึกชื่นชม วิธีการ
ทํางานของครู15 ก็เพิ่งจะรูวา วิธีการตางๆ เหลานี้มาจากโครงการ

3.11 ครู16 ครูผูนําโรงเรียนบานเปด กลาววา เปาหมายของโรงเรียนเหมือนกับหลาย
โรงเรียน เพราะไมใชเปนเปาหมายของโรงเรียนอยางเดียว แตเปนนโยบายของ สพฐ. และ สพป.
พระนครศรี อยุ ธ ยา เขต 1 ด ว ย นั่ น คื อ อ า นออกเขีย นได และเป า หมายของตนเองมุ ง จะทํ า ให
นักเรียนอานออกเขียนได ครู16สะทอนประสบการณของกิจกรรมสงเสริมการอานในอดีตที่ครู16เห็น
วาไมคุมคา ก็คือ วางทุกงานอานทุกคน เพราะนักเรียนถูกบังคับใหอาน แตสิ่งที่ครู16มุงหวังและ
อยากเห็นคือ จะทําใหนักเรียนอานดวยใจ “กลับไปก็จะทําใหอานดวยใจ เลือกเรื่องที่จะอานเอง แบบ
1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัล ครั้งกอนเราเคยทําสําเร็จแลว เราลอกเรียนมาจากรายการแฟนพันธุแท
คือ ใหไปอานเรื่องเดียว ใหบอกครูมาเลยวาหนูไปอานเรื่องไหนมา ครูก็ถามชิงรางวัลกัน อยางนี้ไม
ตองบอกวาวันนี้จะใหอานเรื่องนี้ อยางเด็กสนใจไดโนเสารก็กมหนากมตาอานแตไดโนเสาร แลวเขา
จะรูจริงๆ เราเองยังหาคําถามดีๆ เพื่อถามเขาไมไดดวยซ้ํา คือเราคิดวา ถาเด็กอานได และอานดวย
ใจ เขาจะอานตลอดเวลา เหมือนมีคําพูดที่วา ถุงกลวยแขกเขาก็อาน” ครู16ยังเตรียมที่จะกลับไป
ประยุกตใ ชสิ่ งที่ไดจากการเขารวมแลกเปลี่ยนเรี ยนรูค รั้งนี้ อาทิ การใหรางวั ลนักเรียน การจัด
กิจกรรมกระตุนใหนักเรียนอยากอานจากการไดยินไดเห็นเพื่อนๆ อาน การจัดกิจกรรมใหนักเรียนมี
ความสุขจากการเขียนเรื่องและวาดภาพประกอบเมื่อครู16 นําแนวคิดจากครูผูนําการเรียนการสอน
ในโรงเรียนแกนนําไปประยุกตใชในโรงเรียนแลวครู16 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้การเปลี่ยนแปลงดาน
ความรูความคิดในการทํางาน เดิมครู16 เขารวมกิจกรรมดวยความจําใจ และรูสึกวายากมากที่จะ
เปนผูนํา เมื่อไดเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูผูนําการเรียนการสอนใน 3 โรงเรียนแกนนํา ทําให
ความคิ ด ปรั บ เปลี่ ย นไป เพราะเห็ น ว า การเริ่ ม ต น ในสิ่ ง ที่ คิ ด ว า ดี ย อ มมี ผ ลดี อ ย า งแน น อน การ
เปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครู16 ไดริเริ่มทํากิจกรรม Reader on air โดยให
นักเรียนเลือกหนังสือตามความสนใจ นํามาอานผานเครื่องขยายเสียงชวงพักกลางวัน นอกจากนั้น
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ยังริเริ่มกิจกรรมเขียนภาพจากเรื่องที่อาน กิจกรรมแฟนพันธุแทตัวนอย ครูจะใหนักเรียนอานหนังสือ
แลวครูจะเปนผูตั้งคําถาม ใหนักเรียนตอบชิงรางวัล การเปลี่ยนแปลงดานการสานสัมพันธพัฒนา
วิ ช าชี พ เพื่ อ นครู ใ ห ค วามร ว มมื อ เป น อย า งดี ช ว ยกั น คิ ด ช ว ยกั น ทํ า ช ว ยกั น เสนอแนะวิ ธี แ ก ไ ข
ขอบกพรอง จนทําใหกิจกรรมประสบผลสําเร็จ เปนการรวมพัฒนาการอานการเขียนไดอยางดีซึ่ง
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู16 มีดังนี้
ในฐานะครูผูนําตั้งแตไดเริ่มทําการเขารวมประชุม เขากลุมเพื่อปรึกษากัน เราก็ไดทํากิจกรรมกัน
มากมาย แตจุดหนึ่งที่ทําใหเราเริ่มที่จะเรียกวาปฏิรูปตนเอง คือ เราไดฟง ฟง ผูรวมงานของเราที่อยูใน
กลุมปฏิรูปดวยกัน วาเขาไดทําอะไร แลวเขาประสบความสําเร็จ แลวเราเกิดความคิดวา เราตองทํา
บาง ทําใหเกิดความสําเร็จ โดยนําความคิดของเพื่อนของเรา นองของเราไปเปนแนว เริ่มดวยการ
พัฒนาการอาน การเขียน แตดวยเราคิดวา การอานนาจะมากอนการเขียน เราก็เริ่มมาจากการอาน
โดยการนําความคิดมาจากนองจากโรงเรียนพรพินิต ไปปรับปรุงดัดแปลงเปนของเรา ก็คือ โครงการ
reader on air จริงๆ แลวไมไดเปนการทําอะไรที่แปลก แตเพียงแตเด็กเขาทําอะไรที่ไมเหมือนเดิม เขา
จึงเกิดความสนใจ เมื่อเขาสนใจ เขาก็มาเขารวมกิจกรรมเราเยอะมาก ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอยาง
เห็นไดชัด คือ เด็กเกือบทุกคนจะไปถือหนังสือมารอ ถือหนังสือมาอวดคุณครู วาหนูจะไปอานแลวหละ
เนี่ยแหละหนังสือที่จะอาน นั่นคือสิ่งที่เราคิดวาดี เมื่อเราพบความสําเร็จครั้งนี้ เราก็เริ่มใหม เริ่มเปลี่ยน
กิจกรรม แตกิจกรรมอันนี้เราก็ยังคงอยู นักเรียนที่อานก็จะมีครูทุกคนชวยกัน ครูทุกคนก็จะนํากิจกรรม
นี้ไปทําตอ เราก็เริ่มกิจกรรมใหม เราจะเขียนภาพจากเรื่องที่อาน ทุกครั้งที่เราทํามาคือ เขียนเรื่องจาก
ภาพ คราวนี้เราเอาใหม เราเขียนภาพจากเรื่อง นักเรียนตองอานเรื่องมากอน แลวก็ถึงจะมาเขียนเปน
ภาพ นักเรียนจะอานเพลงก็ได ก็เขียนมาเปนภาพจากเพลง กิจกรรมนี้เราพบวาเด็กมีความสุขมาก
เด็กสนุก เด็กชอบ แลวภาพที่ออกมา ก็ทําใหเกิดเสียงหัวเราะในหมูครูทุกคนที่ไดชวยกันทํางาน คือ
ภาพเขาก็จะมีแนวแปลกๆ เชน เรือเขาก็ไมมีคนนั่ง เราก็ดู โอ ไมเปนไร มีเชือกผูกอยู แตเรืออีกลํา
หนึ่งมีผลไมอยูเต็มเลย แตไมมีคน เรือก็ลอยไปได เราพบวา เด็กมีความสุขกับการทํากิจกรรมนี้ แลว
ภาพทุกภาพที่ออกมา ก็สื่อถึงขอความที่เขาอานมา คือ ขอความกับภาพสอดคลองกัน แตภาพอาจไม
สวยเลิศเลอ เปนนักวาด แตมันก็เปนภาพที่เรามีความสุข เปนภาพที่คนดูมีความสุข เมื่อโครงการนี้
ประสบผลสําเร็จ เราก็จะเริ่มโครงการใหม แตเริ่มไมทันแลว เพราะตอนนี้กําลังจะปดภาคเรียน เรากะ
จะเริ่มในภาคเรียนหนา คือ โครงการแฟนพันธุแทตัวนอย คือนักเรียนอยากรูเรื่องอะไร ก็จะอานเรื่อง
นั้นใหเปนแฟนพันธุแท เหมือนแฟนพันธุแทเลย นั่นคือ เราจะมาตอบคําถามกัน นั่นคือสิ่งที่เราจะทํา
ตอ ไป ส ว นสิ่ง ที่ เ ราประทับ ใจคื อ ความร ว มมื อร ว มใจของครู ความเปลี่ย นแปลงของนั ก เรีย นที่ ทํ า
กิจกรรมที่แปลกไปจากเดิม เด็กชอบกิจกรรมที่ไมเหมือนเดิม เราพบวาเด็กไมชอบอะไรที่ซ้ําๆ เมื่อเด็ก
ไดทําอะไรที่แปลกๆ ที่เขาไมเคยทํา หรือใหทําอยางเดิม แตใหเปลี่ยนไปนิดเดียว ขยับตรงนี้นิดหนึ่ง
ขยับตรงนี้หนอย แทนที่จะอานหนังสือ ใหครูหยิบให กับใหหยิบเอง แคนี้ก็ตางกันแลว เราก็จะพบวา
การเปลี่ยนแปลงไมตองเปลี่ยนแปลงอะไรมาก เพียงแตเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนิดหนอย มันก็เกิด
ประโยชน ตอนนี้เด็กเราเดินถือหนังสือกันเปนเรื่องปกติ เด็กเราเขาหองสมุดเปนเรื่องปกติ จากเดิม
หองสมุดเราตองคอยปด เพราะนกมันชอบเขา ตอนนี้นกก็ไมคอยเขา เพราะเด็กเขากอนนก ก็ถือวา
แคนั้นคือสิ่งที่เราพอใจ
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ผูบริหารสถานศึกษาไดสะทอนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ครูผูนําการเรียนการ
สอนตลอดระยะเวลาที่เขารวมการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของครู16 ดังนี้
ภายหลังจากที่ครู16 ซึ่งเปนคุณครูผูนําของโรงเรียนบานเปดไดเขารับการอบรม ไดเขากลุมผูนํา
หลังจากนั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยคุณครูไดดึงพลังของทานกลับคืนมา เหมือนทานได
เปนหนุมเปนสาวอีกครั้งหนึ่ง เปนพลังซึ่งแตเดิมทานมีอยูแลว แตวันเวลาที่ผานไปทําใหทุกสิ่งทุกอยาง
ที่ทานไดทําหรือมีพลังนั้นอาจลดลงได การไดเขารวมกลุม หรือรวมกิจกรรมการพัฒนาครูผูนําในครั้งนี้
ดึงศักยภาพเดิมๆ ที่ทานมีอยู กลับคืนมา เห็นไดจากการที่ทานไดกลับไป พบปะเพื่อนครูที่โรงเรียน ก็
ไดพูดคุยกัน จุดประกายความคิด ในเรื่องของการที่จะทําใหเด็กๆ ไดเกิดนิสัยในการรักการอาน ทานก็
ไดคิดกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมหนึ่ง เปนลําดับแรก นั่นก็คือ เปนกิจกรรม reading on air คุณครู16 ได
มองเห็นศักยภาพในตัวเด็กแลวหละ วาเด็กมีความกลาแสดงออก แตทีนี้ความกลาในการแสดงออก
นาจะเอาจุดเดนจุดนี้มาใชกับเรื่องของการพัฒนาการอานดวย คุณครูก็มาพูดคุยกันในวงสนทนาของ
พวกเรา หลังจากนั้นไดรูปแบบกิจกรรมออกมา เปนรูปแบบกิจกรรมที่เด็กๆ ในทุกระดับชั้น เขาจะไป
เลือกหนังสือในหองสมุด หรือหนังสือที่เขาชอบ เลมใดเลมหนึ่ง ความสั้นความยาวไมจํากัด ขอใหเปน
หนังสือที่สนใจ เด็กๆ จะนําหนังสือเลมนั้นมาหาคุณครู16 หลังจากที่เขาไดฝกซอมกับตนเองกอน เมื่อ
คุณครู16 ไดฟงเด็กคนนั้นอาน ครู16 ก็จะพัฒนาเด็กคนนั้น ที่ละ step จนกระทั่งคุณครู16 บอกวาเธอ
ยอดเยี่ยม เธอสามารถที่จะ reading on air ของครูไดแลว เด็กจะดีใจมาก เพราะวา reading on air
เปนเสียงตามสาย เด็กๆ คนอื่นๆ นะครับ ก็จะสนใจเขามารุมดูรุมฟงวาเพื่อนคนนี้กําลังทําอะไรอยู
ความสนใจจุดนี้ไปดึงในเรื่องสิ่งที่เราตองการนั่นคือเรื่อง ของการพัฒนาการอาน เด็กๆ จะมาถามวา
ขั้นตอนเปนอยางไรถาหนูตองการที่จะมาเปนผูอานใน reading on air ของครู16 ตองทําอยางไร
หลังจากนี้ครู16 ก็คอยๆ ใหขอมูลเด็ก ตามที่คุณครู16 ตองการ เพราะเกิดจากพลังความตองการของ
เด็กๆ เอง นี่เปนกาวแรกที่คุณครู16 ไดไปจุดประกาย ซึ่งทําใหคุณครูในโรงเรียนใหความรวมมือเปน
อยางดีเพราะเรามีจุดมุงหมายเดียวกัน ก็คือ เราอยากจะพัฒนาเรื่องการอาน คุณครู16 ก็ตอยอดมาอีก
เด็กๆ บางคน ซึ่งโรงเรียนเราจะมีความสามารถในเรื่องการวาดภาพ คุณครู16 ก็คิดกิจกรรมมาอีกหนึ่ง
กิจกรรม ก็คือ เราจะวาดภาพจากเรื่อง ปกติจะเปนการเขียนเรื่องจากภาพ เรากลับกัน เราขอใหเด็กๆ
อานเนื้อเรื่อง เสร็จแลวลองแปลงเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้ ออกมาเปนภาพ ตามความถนัด เด็กๆ ของเรา
หลายสวน หลายเปอรเซ็นตเชียว ที่มีความถนัดในการวาดภาพ เด็กๆ จะถายทอด concept ในเรื่อง
นั้นๆ ออกมาเปนภาพ และตอนนี้คุณครู16 ก็ตอยอดออกไปอีก ซึ่งเดิมคุณครู16 เรียกวา หนึ่งเรื่อง
หนึ่งรางวัล เด็กๆ ชอบเรื่องใดไมจํากัด เด็กๆ ก็จะนําเรื่องนั้นกลับไปอาน อานกี่วันก็ชั่ง เมื่อพรอมมา
หาคุณครู16 หนูพรอมแลวคะ คุณครู16 ก็จะนําหนังสื อเลม นั้น มาเปดดู แลวคุณครู16 ก็จะเลือก
คําถามหนึ่งคําถาม ซึ่งไดจากเรื่องนั้น ซึ่งคุณครู16 มั่นใจวาเปนคําถามที่ไมยากไมงายเกินไป แตเปน
การตรวจสอบไดวา เด็กๆ ไดอานหนังสือ เด็กๆ ทุกคนในโรงเรียน พอคุณครู16 กลับจากกลุมสัมมนา
จาก ดร. ก็จะมีไฟติดตัวไป เพราะวาจะเปนนองๆ รุนใหม คุณครู16 จะมาเลาใหฟงวา นองๆ ที่ไดไป
พบนี้ เขามีความตื่นตัวมาก มีกิจกรรมนั้น มีกิจกรรมนี้ คุณครู16 มาเลาใหเราฟง แลวสรุปวาพวกเรา
ทําไดอยางเขาไหม สรุปวาพวกเราก็ทําได แตเราจะทําตามกําลังที่พวกเรามีอยู
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จากขอมูล ขางต น สามารถสรุป เป นรายการนวัต กรรมการเรี ยนรู หรือเทคนิ ค วิธีก าร
จัดการเรียนรูที่ครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือขาย นํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูจากครู
ผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนํามาประยุกตใชและสงเสริมเพื่อนครูในโรงเรียนดําเนินการ
ดังตาราง 7
ตาราง 7 นวัตกรรม บทบาทครูผูนําในโรงเรียนเครือขาย เพื่อนครู และผลที่เกิดกับผูเรียน
ชื่อครู
ครู6

จํานวน
ชื่อนวัตกรรม
บทบาทครูผูนํา
นวัตกรรม
1
Pop-up สรางสรรค กระตุนใหครู
การเรียนรู
ตระหนักใน
เปาหมาย วาง
ระบบงาน นําทีม
และผนึกกําลังเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน

ครู7

1

ครู8

2

ครู9

4

เพื่อนครู

รวมประชุม รวม
AAR ยอมรับความ
คิดเห็นกัน รวม
พัฒนาผูเรียน
อยางมีจุดมุงหมาย
เดียวกัน ผานPopupสรางสรรคการ
เรียนรู
รวมดําเนิน
อานผานเพลง
คิดโครงการ
กิจกรรมใหม แกไข กิจกรรม รักสามัคคี
ปญหาการอานการ กัน
เขียน ที่นําไปใชใน
การจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย
รวมแกปญหาการ
รัก การอ า น (ยอดนั ก นําตนเอง ให
อ า น ) , ห อ ง ส มุ ด นักเรียนอานนิทาน อานการเขียน ดวย
การจัดกิจกรรมรัก
เคลื่อนที่
ตอนเชา สรุป
การอาน บันทึก
ขอคิด และแตง
นิทานเรื่องใหมจาก การอาน วาดภาพ
ขอคิดที่ได แนะนํา ระบายสี และ
ใหครูใชกิจกรรมที่ คัดเลือกผลงาน
หลากหลาย
นักเรียนเพื่อรับ
พัฒนาการอานการ รางวัล
เขียน และประสาน
ผูบริหารใหรวม
ขับเคลื่อน
คัดลายมือจาก

แนะนําการเขียน

ผูเรียน
สามารถใช
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร โดย
บูรณาการการ
เรียนรูกับกลุมสาระ
การเรียนรูตา งๆ ได
นักเรียนอานออก
เขียนได ใช
จินตนาการ มี
ความสุข สนุกใน
การเรียนรู
อานหนังสือ บันทึก
การอานทุกสัปดาห
วาดภาพระบายสี
จากเรื่องที่อาน และ
เขียนเรียงความ

รวมพัฒนาการอาน นักเรียนสามารถ
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ตาราง 7 (ตอ)
ชื่อครู

จํานวน
นวัตกรรม

ครู10

2

ครู11

1

ครู12

1

ครู13

11

ชื่อนวัตกรรม

บทบาทครูผูนํา

เพื่อนครู

ขอความโดนใจ, วาด
ภาพแลวเลนคํา,
หองสมุดหรรษา,
คลินิกชางนอย
รั ก การอ า น (พี่ ส อน
นองเพื่อนชวยเพื่อน),
แผนผังสรุปความคิด

เรื่องประกอบภาพ
ในกิจกรรมรักการ
อาน ในหองสมุด
ของโรงเรียน
สงเสริมกิจกรรมรัก
การอานทั้ง
โรงเรียน จัด
กิจกรรมซอมเสริม
นักเรียนที่ยังอาน
เขียนไมคลองดวย
ใหพี่สอนนอง

การเขียน ดวย
กิจกรรมรักการ
อาน และเขียนเรื่อง
ประกอบภาพ
ครูประจําชั้นรวม
จัดกิจกรรมเขียน
เรื่องและวาดภาพ
จากเรื่องที่อานทุก
วัน และใหความ
รวมมือในการคัด
กรองนักเรียนเขา
กิจกรรมซอมเสริม
ไดรวมนําเทคนิค
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไปใช

เขียนเรื่องไดดี
ลายมือสวย

รวมจัดกิจกรรม
สรุปความ และจับ
ใจความสําคัญ
ดวยเทคนิคตางๆ
เชน mind map
concept map

นักเรียนมีทักษะ
การสรุปความ ยอ
ความ และจับ
ใจความสําคัญดีขึ้น

กิจกรรมสงเสริมการ
อาน (ตอบคําถาม มี
รางวัล)

ใชกิจกรรม
พัฒนาการอาน
โดยใชกลองตอบ
คําถามจากเรื่องที่
อาน และใหรางวัล
ใหคําแนะนําเพื่อน
ครู
สีสันสรางการเรียนรู ริเริ่มกิจกรรมสีสัน
สรางการเรียนรู
กับครูกลุมยอย
เนนการสรุปความ
จับใจความ
เกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู ชั้น ป.6
และ ม.3
สงเสริมใหครูแตละ
เลานิทาน, บาน
นักวิทยาศาสตรนอย, คนใชกิจกรรมที่
ตนเองถนัดในการ
บัตรคําแบบฝก,
พัฒนาการอานการ
หนังสืออานของ
เขียน และจัด
ทองถิ่น, การสอน
โอกาสใหนักเรียน
BBL, คาย
อานหนังสือและใช
ภาษาอังกฤษ,
ตรายางปมบันทึก
กิจกรรม Cooking,
สถิติการอาน
การซอมเสริม, การ

ผูเรียน

นักเรียนอานเร็วขึ้น
เขียนสะกดคําไดดี
ขึ้น มีสวนรวม และ
มีความสุขในการ
เรียนรู

นักเรียน
กระตือรือรนในการ
อานมากขึ้น

ครูรวมสงเสริมการ นักเรียนมี
อานโดยใชกิจกรรม ความสามารถใน
ที่ตนเองถนัด รวม การอานมากขึ้น
กิจกรรม AAR
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ตาราง 7 (ตอ)
ชื่อครู

จํานวน
นวัตกรรม

ครู14

1

ครู15

1

ครู16

3

ชื่อนวัตกรรม

บทบาทครูผูนํา

แสดงละคร, กิจกรรม
คูอาน, ตรายางปม
การอาน
สื่ อ การเรี ย นรู ที่ ห นู ใหนักเรียนมีสวน
ชวยทํา
รวมในการทําสื่อ
การเรียนรู และนํา
เพื่อนครูโดยการลง
มือทํา
เขี ย นเรื่ อ งประกอบ ไดกระตุนครูใหคิด
ภาพ
และทําเพื่อ
เปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนรูใหดี
ขึ้นดวยตนเอง
Reader on air, เขียน ริเริ่มกิจกรรมการ
ภาพจากเรื่ อ งที่ อ า น, อาน จุดประกาย
แฟนพันธุแทตัวนอย และแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเพื่อนครู

เพื่อนครู

ผูเรียน

ครูไดแลกเปลี่ยน นักเรียนสนใจเรียน
เรียนรูและรวมหา และกระตือรือรนใน
การเรียนมากขึ้น
เทคนิคทําให
นักเรียนสนใจเรียน
ครูไดนําสิ่งที่พบวา
เปนปญหามาหา
ทางแกไขจากสิ่งที่
มีความถนัดและ
ความสนใจอยูแลว
รวมเปนสวนหนึ่ง
ในการดําเนิน
กิจกรรม การ
สงเสริมนักเรียน

นักเรียนไดรับการ
พัฒนาการอานการ
เขียน

นักเรียนได
พัฒนาการอาน การ
เขียนเรื่อง การวาด
ภาพ ดวยความ
กระตือรือรน

สรุปไดวา ครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือขาย จํานวน 11 คน ไดเรียนรู เทคนิค
วิธีการ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู ที่ครูผูนําการเรียนการสอนของ 3 โรงเรียนแกนนํา นําเสนอ
และสนใจที่จะนําแนวคิด เทคนิค และกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปประยุกตใชใหเขากับบริบทของ
ตนเอง ทําใหครูผูนําการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงดานความรูความคิดในการทํางาน การ
ปฏิบัติที่เปนแบบอยาง และการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทการ
เปนครูผูนําการเรียนการสอน การปรับเปลี่ยนการทํางานของเพื่อนครู และปรับเปลี่ยนผลที่เกิด
ขึ้นกับผูเรียนกลุมเปาหมายของครูผูนําการเรียนการสอนอยางชัดเจน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา และขยายผลการพัฒนาครูผูนําการเรียน
การสอนโดยใชสุนทรียแสวงหาผูวิจัยนําเสนอสรุปสาระสําคัญของการวิจัย การอภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยนี้มีความมุงหมายหลักของการวิจัยเพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใช
สุนทรียแสวงหาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ซึ่งมีวัตถุประสงคยอย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนรูของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. เพื่อพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหาในการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนรูของครูและนักเรียน
3. เพื่อขยายผลวิธีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยโดยใชสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) ในการพัฒนาครู
ผูนําทางการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 1) ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการ
เรียนการสอนในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของครูและนักเรียนในโรงเรียนจํานวน 14โรงเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1โดยจัด
สนทนากลุม จํานวน 2 กลุม ประกอบดวย กลุมผูบริหารสถานศึกษา 1 กลุม และกลุมครูผูนําการเรียนการ
สอน 1 กลุม 2)พัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหาในการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนรูของครูและนักเรียนจํานวน 5 คน ใน 3โรงเรียน เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขยายโอกาสทางการศึกษา 3)ขยายผลวิธีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของครูผูนําการ
เรียนการสอน ครูและนักเรียนจากผลการดําเนินงานของครูผูนํา3 โรงเรียน ใหโรงเรียนอื่นไดเรียนรู
และนําไปประยุกตใช โดยการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอน จํานวน3ครั้ง
ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม 2559และติดตามผลในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้เปนขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยจัดระบบขอมูลจากการลง
พื้นที่สัมภาษณและสนทนากลุมครูผูนํา ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน แปลความหมายจาก
ขอมูลภาคสนามทําความเขาใจขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดกลุมหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่มี
อยู ลงรหัสขอมูล จัดกลุมของขอมูลที่มีความคลายกันหรือสัมพันธกันเขาดวยกันแปลความ อางอิง
หรือขอสรุปของขอมูล โดยแปลความหมาย เพื่อสรุปขอมูลภาพรวม และตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลสามเสา (Triangulation) โดยเฉพาะการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล พิจารณาความเหมือน
หรือความสอดคลองกันของขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูล เพื่อยืนยันในขอคนพบที่ไดจากผูรวมวิจัย

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้พบวาครูผูนําการเรียนการสอนสามารถเปนแกนนําในการปรับปรุงคุณภาพ
โรงเรียนที่ประสบกับวิกฤตดานคุณภาพหรือโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา ในโครงการปฏิรูปการเรียนรูสู
ผูเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได โดยใชสุนทรี
ยแสวงหา เปนกระบวนการหลักในการพัฒนา ครูผูนําการเรียนการสอนสามารถสงเสริมคุณภาพการ
เรียนรูของเพื่อนครูและผูเรียน ณ สถานศึกษา เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว สําหรับผลการวิจัย
ในแตละวัตถุประสงคยอย มีดังนี้
1. ผลการศึกษาความเปนไปไดในการใชสุนทรียแสวงหาเปนกระบวนการพัฒนาครูผูนํา
การเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่ควรจะ
เปน แนวทางการพัฒนา และความเปนไปไดในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 สภาพปจจุบันของบทบาทครูผูนําการเรียนการสอน เปนการสะทอนสภาพปจจุบัน
ของครูผูนําการเรียนการสอนของครูผูนําและผูบริหารสถานศึกษาในประเด็นความเขาใจเกี่ยวกับ
เปาหมายการจัดการเรียนรู ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนของครู และบทบาท
ปจจุบันของครูผูนําการเรียนการสอน ในแตละประเด็นไดผลการศึกษาดังนี้
1.1.1 ความเขาใจในเปาหมายการจัดการเรียนรู พบวา ครูผูนําการเรียนการสอนมี
ความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูวา เปนการมุงจัดการเรียนรูตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนคุณภาพที่ตัวนักเรียนให
นักเรียนสามารถอานออก เขียนได คิดเลขเปน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และมีความรูคู
คุณธรรม ครูผูนําการเรียนการสอนสวนใหญจะเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยพยายามจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ หรือ O-NET สูงขึ้น แตมีครูผูนํา
การเรี ยนการสอนอี กส ว นหนึ่ งที่ใ หค วามสํ าคัญ กับ ทัก ษะชีวิต ทัก ษะการเรี ยนรู และทัก ษะการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งความตั้งใจและความใสใจในการเรียนรูของนักเรียนมากกวาผลการทดสอบ
ระดับชาติ

161
1.1.2 ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนของครูพบวา ปจจัยสําคัญ
ที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอน มี 2 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยภายใน เปนปจจัยที่อยูภายในตัวครู
ไดแกจิตวิญญาณความเปนครู ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และความรู
ความเขาใจในสาระหรืองานที่รับผิดชอบ และ2) ปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่อยูภายนอกตัวครู ไดแก
การไดรับการนิเทศติดตามจากผูบริหารสถานศึกษา การไดรับปจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาวิชาชีพ และแรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียน
1.2 สภาพที่ควรจะเปนของบทบาทครูผูนําการเรียนการสอน ใน 3 ดาน ไดแก 1) ครู
ผูนําการเรียนการสอนควรมีเปาหมายการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
หลักสูตร จบการศึกษาแลวเปนคนดีของสังคม มีทักษะชีวิตคิดแกปญหาเปน และใหนักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนรู 2) ครูผูนําการเรียนการสอนควรไดรับปจจัยที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูชวยใหการ
จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้น ประกอบดวย การปรับลดภาระงานครู การมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการสอนของครู ครู มี เ ทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอน ครู มี ค วามมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามอยางจริงจัง ความคงที่และ
ตอเนื่องของนโยบายการจัดการศึกษาที่สงผลกระทบตอโรงเรียน และความเอาใจใสในการเรียนรู
ของนักเรียน และ3) ครูผูนําการเรียนการสอนควรมีบทบาท1) มีความรูดีในเรื่องที่รับผิดชอบแนะนํา
เพื่อนครูได2) มีการริเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู สามารถเปนแบบอยางใหกับเพื่อนครู3) มี
ความสามารถในการสื่อสาร สรางสัมพันธและกระตุนการเรียนรูของเพื่อนครูและผูเรียนได
1.3 แนวทางการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน พบวา 1) ครูผูนําการเรียนการสอน
และผูบริหารสถานศึกษามีความตองการจําเปนในการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน ใหมีความรู
ความสามารถมีความพรอมในการเปนผูนําการเรียนการสอน มีความรูในเรื่องหลักสูตรและการสอน
มีทั ก ษะการชี้ แนะและการเป นพี่เ ลี้ ย ง รวมทั้ งสามารถสร างกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนได2) ปจจัยสําคัญที่ทําใหครูผูนํามีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจ และสามารถ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย การไดรับการเสริมแรง กําลังใจ และการยกยองชมเชย
การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด และการไดรับการพัฒนาให
ไดแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 3) แนวทางที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครูผูนําใหมี
แรงใจและความสามารถ ครูผูนําการเรียนการสอนควรไดรับการชี้แนะ การเปนพี่เลี้ยง และการ
สนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา การเรียนรูจากบุคคลที่เปนแบบอยาง และการไดรับการพัฒนา
จากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
1.4 ความเปนไปไดในการใชสุนทรียแสวงหาพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนพบวา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอน ที่เขารวมสนทนากลุมทุกคนระบุวา มีความเปนไปไดที่
จะใชสุนทรียแสวงหาเปนกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อสงเสริม
ใหครูผูนําการเรียนการสอนมีคุณสมบัติที่มุงหวัง โดยเห็นวาหลักคิดและแนวทางของสุนทรียแสวงหา
สอดคลองธรรมชาติมนุษย ที่ตองการการสื่อสารตอกันดวยถอยคําเชิงบวก ที่ทําใหสัมพันธภาพดีและมี
ความสุข อยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา ทุกคนมีศักยภาพ จุดแข็ง จุดเดน รอการคนพบและพรอมให
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นํามาใชตอยอดพัฒนาเพื่อผูเรียน การใหความสําคัญของสิ่งดี จุดเดนและความสําเร็จ เปนการสรางความ
ภาคภู มิ ใจและก อเกิ ดเป นพลั งของความร วมมื อในการพั ฒนาโรงเรี ยนซึ่ งได เสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงานที่จะเปนไปได 3 ขั้นตอน คือ 1) คนหาจุดแข็งหรือจุดเดนของครูผูนําการเรียนการสอน
2) นําจุดแข็งหรือจุดเดนของครูผูนําการเรียนการสอนมาเปนแบบอยาง และ 3) นําจุดแข็งหรือ
จุดเดนมาผลักดัน ตอยอด ขยายผลสูการแกไขพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. ผลการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหาในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนรูของครูและนักเรียนของครูผูนําการเรียนการสอน จํานวน 5 คน ในโรงเรียน จํานวน 3
โรงเรีย น พบว า มีการเปลี่ ยนแปลงคุ ณสมบัติการเปนครู ผูนําการเรียนการสอน ทั้ งดานความรู
ความคิดในการทํางาน ดานการปฏิบัติที่เปนแบบอยาง และดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงความรูความคิดในการทํางาน ครูผูนําการเรียนการสอน ทั้ง 5
คน มีความรูความเขาใจในเปาหมายการจัดการเรียนรู แนวการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการเปน
ผูนําการเรียนการสอน ดวยการทบทวนไตรตรองการปฏิบัติที่ผานมา การเลือกกิจกรรมที่ตนเองมี
ความถนัด สนใจ และสามารถทําไดดีที่ผานมา มาเปนจุดเริ่มตนในการนําเพื่อนครู ครูผูนําการเรียน
การสอนจึงมีความรู มีแนวความคิดในการดําเนินการที่ชัดเจน ประกอบกับการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองใหเปนผูนํา ดวยการศึกษาเอกสาร ตํารา ศึกษาจากคลิปวิดีโอจาก
การสนทนากับผูมีประสบการณ การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาเกิดการพัฒนา
ความคิดความเชื่อ เจตคติ และความสามารถมากขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น รูสึกวาตนเองมีคุณคา
กลาพูดกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น รูสึกวาทํางานสนุกและมีความสุขมากขึ้น และมีความพึง
พอใจในกิจกรรมที่ไดดําเนินการและผลที่เกิดขึ้น
2.2 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติที่เปนแบบอยางครูผูนําการเรียนการสอน ทั้ง 5 คน ได
ใชนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งนํามาจากจุดแข็งหรือจุดเดนของครูผูนําการเรียนการสอนและ
บุคลากรในโรงเรียน รวม 12 นวัตกรรม แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 1) นวัตกรรมสําหรับครูใชกับ
นักเรียน ไดแก การเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรคการสรางโจทยปญหาจากสถานการณจริง
กิจกรรม 1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัลคายภาษาไทยสรางนิสัยรักการอานการสอนซอมเสริมการจัด
กิจกรรมรักษภาษาไทยการบูรณาการภาษาไทยในวิชาตางๆ2) นวัตกรรมสําหรับครูใชกับครู ไดแก
การจัด PLC ทุกวันศุกรและคูบัดดี้สอนสนุกทุกวิชา และ 3) นวัตกรรมสําหรับนักเรียนใชกับนักเรียน
ไดแก เลานิทานเพื่อนองชวนกันอานผานเสียงตามสายและเพื่อนรักนักอาน
2.3 การเปลี่ยนแปลงการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพครูผูนําการเรียนการสอน ทั้ง 5
คน ไดสงเสริมใหเพื่อนครูใชนวัตกรรมการเรียนรู ดวยการจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหเพื่อนครู
ดําเนินการเปนผูนํากลุม/ ชุมชนแหงการเรียนรูขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น ครูผูนําการเรียนการสอนไดมีการปรึกษาหารือกันมากขึ้นรวมคิดรวมทํา ยอมรับในความ
คิดเห็นตอกันมากขึ้น ไดรวมปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู และการผลิตสื่อประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น

163
3. ผลการขยายผลวิธีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอน ครูผูนํา
การเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนํา จํานวน 3 โรงเรียน รวม 5 คน ไปยังครูผูนําการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเครือขาย จํานวน 11 คน ในโรงเรียน จํานวน 11 โรงเรียน ดวยสุนทรียแสวงหา
ประกอบกับผลการพัฒนาของครูผูนําการเรียนการสอนของโรงเรียนแกนนํา นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูของครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนํา การระบุนวัตกรรมที่สนใจที่จะดําเนินการที่ได
จากโรงเรียนแกนนํา และการนําเสนอความกาวหนาของผลการปฏิบัติในวงแลกเปลี่ยนเรียนรูของครู
ผูนําการเรียนการสอนของโรงเรียนแกนนําและโรงเรียนเครือขาย จํานวน 2 ครั้ง พบวา เกิดการ
ประยุกตวิธีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู ไดนวัตกรรม จํานวน 28นวัตกรรม ซึ่งเปนนวัตกรรมที่
ครูเครือขายไดริเริ่มนําไปเชิญชวนเพื่อนครูในโรงเรียนเครือขายดําเนินการและสงเสริมใหนักเรียนได
เรียนรูและเกิดผลดีตอผูเรียน

การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลอยู 3 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาครูผูนําการ
เรียนการสอนที่เนนจุดแข็งหรือจุดเดนมากกวาจุดที่เปนปญหา2) คุณสมบัติของผูนําการเรียนการ
สอน และ 3) กระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา รายละเอียดดังนี้
1. ความเปนไปไดในการพัฒนาจากจุดแข็งหรือจุดเดนมากกวาจุดที่เปนปญหา
จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอนที่เขารวม
สนทนากลุมทุกคนเห็นวามีความเปนไปไดที่จะพัฒนาจากจุดแข็งหรือจุดเดนมากกวาจุดที่เปนปญหา
และใชสุนทรียแสวงหาเปนกระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอน เนื่องจาก เนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับสุนทรียแสวงหาที่ผูวิจัยนําเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอนระบุถึง
ความคิดรวบยอด หลักการสําคัญ และตัวอยางของการนําสุนทรียแสวงหาไปใช ประกอบกับลักษณะ
สําคัญของสุนทรียแสวงหาที่เชื่อวาในบุคคล องคกร ระบบตางๆ มีสิ่งดี สิ่งที่ใชการไดดีซอนอยู และ
ให ค วามสนใจมุ ง ค น หาสิ่ง ที่ ดี จุ ด เดน ความสํ าเร็ จ หรือ ความภาคภูมิ ใจของบุ ค คล องค ก รและ
นํามาใชพัฒนาตอยอด เพื่อสรางสรรคสิ่งดีและความสําเร็จใหเกิดขึ้น สอดคลองกับความตองการและ
ธรรมชาติของบุคคล ที่ตองการเดรับการยอมรับ ยกยองชมเชยจากบุคคลอื่น สอดคลองกับแนวคิด
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่ใหความสําคัญกับจุดแข็งและความดีงาม (virtues) เพื่อ
ความสําเร็จของบุคคลและชุมชน โดยตั้งอยูบนฐานความเชื่อที่วาบุคคลตองการนําตนเองไปสูชีวิตที่
มีความหมายและไดรับการเติมเต็ม สรางสิ่งที่ดีที่สุดใหเกิดขึ้น และยกระดับมิติตางๆ ของชีวิตและ
การทํางาน (Seligman. 2014: online)สอดคลองกับพิรดา ธุระเจน (2550: 105-107) พบวา การ
กระตุนใหครูคนพบสิ่งดีๆ ทําใหสิ่งดีมีคุณคามากยิ่งขึ้น ใหความคิดเชิงบวกตอตนเอง ตองาน เปน
การสรางความเชื่อมั่นในตนเองเกี่ยวกับศักยภาพของครูสอดคลองกับสิทธิโชค วรานุสันติกูล(2554:
106-107) ที่ระบุวา การมองหาจุดแข็งที่เปนความสําเร็จของบุคคลและขององคกรรวมกัน แลวนําจุด
แข็ ง เหล า นั้ น มาเป น ฐานสํ า หรั บ การมองภาพการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต จะทํ า ให
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คนทํางานร วมกันได จากการมองหาสิ่งดีๆ ของคนอื่น คนที่มีสวนรวมทุ กคนจะมีความสุขที่ได
ดํ า เนิ น การ การตกลงร ว มกั น เพื่ อ ให ไ ด ภ าพอนาคตที่ ค วรจะเป น จึ ง เกิ ด ขึ้ น ได ง า ย ส ว นการ
เปลี่ยนแปลงที่มักเริ่มดวยการมองปญหาเพื่อนําไปแกไขปญหาที่พบนั้น ไมวาจะเปนระดับบุคคล
ระดับองคกร มักไมคอยไดประสิทธิผล เพราะการมองปญหาเปนการมองหาจุดออน จุดบกพรอง
แลวขยายใหผูเกี่ยวของมองเห็นและชวยกันหาวิธีการแกไข แตบุคคลที่มีจุดออน จุดบกพรอง หรือมี
สวนที่เปนตนตอของปญหา มักจะไมยอมรับและไมใหความรวมมือ ทําใหการเปลี่ยนแปลงที่ตองการ
ใหเกิด มักลมเหลวตั้งแตยังไมเริ่มตน
2. คุณสมบัติของครูผูนําการเรียนการสอน
จากผลการวิจัยในชวงการศึกษาความเปนไปไดในการใชสุนทรียแสวงหาในการพัฒนา
ครูผูนําการเรียนการสอน พบวา คุณสมบัติของครูผูนําการเรียนการสอนที่ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนคาดหวั ง ได แ ก ครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนจะต อ งมี ค วามรู ดี ใ นเรื่ อ งที่
รับผิดชอบ มี การริเ ริ่มพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมีความสามารถในการสื่อสาร สราง
สัมพันธ และกระตุนการเรียนรูของเพื่อนครู หรืออาจกลาวไดวา คุณสมบัติของครูผูนําการเรียนการ
สอนที่โรงเรียนคาดหวัง ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานความรูความคิดในการทํางาน 2) ดาน
การปฏิบัติที่เปนแบบอยาง และ 3) ดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพเนื่องจากความรูที่ถูกตองและ
ความคิดใหมในการทํางานมีความสําคัญจําเปนในการปฏิบัติงานทั้งความรูเรื่องหลักสูตรและการ
สอน แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความรู
เกี่ยวกับเปาหมายการจัดการเรียนรูสอดคลองกับสํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2558: 478) ที่ระบุวา
ครู ผูนําจะตองรูกว างและลึ กซึ้งเกี่ยวกับการสอน การเรียนรู หลั กสูต ร และเนื้อหาวิชาที่สอน มี
ปรัชญาการศึกษาของตนเองอยางแจมชัด ครูผูนําจะตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนนักพัฒนา
นวัตกรรม ใฝรู กลาคิด กลาทํา เรียนรูตลอดชีวิต และศรัทธาในอาชีพครู ครูผูนําจะตองมีบทบาทใน
การพัฒนาวิชาชีพครูใหแกเพื่อนรวมงาน รวมทั้งมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และการพั ฒ นาโรงเรี ย น สอดคล อ งกั บ สมรรถนะครู ต ามความต อ งการจํ า เป น ของสถานศึ ก ษา
โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความรูและการปฏิบัติงานดานหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู เนื้อหาวิชา ผูเรียน คุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเปนครู และการพัฒนาวิชาชีพ
(มณเทียร ชมดอกไม. 2560: 57)นอกจากนั้น ยังพบวา คุณสมบัติของครูผูนําการเรียนการสอน ทั้ง
3
ด า น สอดคล อ งกั บ สมรรถนะหลั ก ของครู สิ ง คโปร ใ นด า นภาวะผู นํ า และการจั ด การที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดกรอบใหสถาบันครุศึกษาแหงชาติสิงคโปร หรือ National Institute of
Education (NIE) นําไปใชการผลิตครู มี 2 สมรรถนะคือ การมีใจและความรูคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ
องคประกอบแวดลอมและการพัฒนาผูอื่น และการทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งกับผูปกครองและทีมงาน
(National Institute of Education. 2017: online)
ครูผูนําการเรียนการสอนจะตองมีการปฏิบัติที่เปนแบบอยาง มีการริเริ่มพัฒนาการ
จัดการเรียนการเรียนการสอนดวยนวัตกรรม หรือเทคนิค วิธีการ หรือสื่อการเรียนรูใหม ที่เปนเชนนี้
เพราะครูผูนําการเรียนการสอนจะตองเปนผูที่คิดริเริ่มแกปญหาตางๆ ไดดี และเปนผูนําดวยการทํา
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ตัวเปนแบบอยาง (Concordia Online Education. 2015: online) สอดคลองกับดารารัตน คําอวม
และทวีวัฒนปตยานนท (2558: 102) ที่ระบุวาผูนําการเรียนการสอนจะตองเปนแบบอยางในการ
เรียนการสอน และการพัฒนาดานหลักสูตรและการสอน สําหรับคุณสมบัติของครูผูนําการเรียนการ
สอนในดานการสานสัมพันธพัฒนาวิชาชีพมีความสําคัญจําเปนอยางมาก เพราะครูผูนําการเรียนการ
สอนจะเปนผูนําชุมชนแหงการเรียนรู และพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น
จริงในโรงเรียน ดังที่มนตรี แยมกสิกร (2560: 143) ไดระบุทิศทางการพัฒนาครูวา จําเปนตอง
พัฒนาโรงเรียนใหเปนหนวยพัฒนาตนเองดวยการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)
ใหครูพัฒนาวิธีการแกปญหาที่อยูบนบริบทและสภาพปจจุบันปญหาของโรงเรียน และเรียนรูรวมกัน
อยางตอเนื่อง ฉะนั้น จะเห็นไดวา บทบาทสําคัญจะอยูที่ครูผูนําการเรียนการสอน ในสวนของการ
สื่อสาร สรางสัมพันธเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูสูการพัฒนาวิชาชีพครู จึงมีความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูของเพื่อนครูและผูเรียนอยางมาก
3. กระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา
กระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนโดยใชสุนทรียแสวงหา ทําใหครูผูนําการ
เรียนการสอนในโรงเรียนแกนนํา จํานวน 5 คน มีคุณสมบัติของการเปนผูนําการเรียนการสอน
พัฒนาขึ้น เนื่องจากการออกแบบกระบวนการพัฒนาครั้งนี้ เนนการใชสุนทรีแสวงหาเปนแนวคิดและ
กระบวนการหลัก ในการกระบวนทัศน ความรูสึก และพลังของครูผูนําการเรียนการสอน สิ่งเหลานี้
เกิดขึ้นทันทีที่ไดใชสุนทรียแสวงหา กระบวนการที่ถามถึงความภาคภูมิใจ ความสําเร็จ หรือสิ่งดีที่ครู
ผูนําการเรียนการสอนมีอยู หรือสิ่งที่โรงเรียนมีอยู ทําใหครูผูนําไดยอนคิดทบทวน ใครครวญ และ
ไตรตรองตนเอง ความรูสึกของความสําเร็จ ความภาคภูมิใจในอดีต ปรากฏขึ้นในความคิดและ
ความรูสึกของครูผูนําการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่ง ทําใหเกิดความกระตือรือรน มีแรงบันดาลใจที่จะ
สรางสรรคสิ่งดีงาม และสงผลใหเกิดความตองการที่จะประสบความสําเร็จเชนนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะกระบวนการสุนทรียแสวงหามีผลเชิงสัมพันธกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ทั้งการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) การมองโลกในแงดี (Optimism) การปรับฟนคืน
สภาพ (Resilience) และความหวัง (Hope) ซึ่งมีผลตอการสรางการเปลี่ยนแปลงองคกรของผูนํา
(Verleysen; Lambrechts; & Acker. 2014: online)สอดคลองกับณัฐวุฒิ อรินทร; และคนอื่นๆ
(2556: 110) ที่สรุปวา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเปนสื่อกลางนําไปสูผลลัพธที่ดีทั้งภายในจิตใจ และ
พฤติกรรมภายนอก นอกจากนั้น อาจเปนเพราะกระบวนการสุนทรียแสวงหาไดใหครูผูนําการเรียน
การสอนไดตั้งเปาหมายในการพัฒนา ดังนั้น เมื่อตั้งเปาหมาย ครูผูนําการเรียนการสอนจึงมีภาพ
อนาคตที่จะดําเนินการอยางชัดเจน มองเห็นปรากฏการณที่เกิดขึ้นตลอดแนว ทําใหการนําและการ
ดําเนินการมีทิศทางที่มุงสูเปาหมายปลายทางอยางชัดเจน ทําใหเพื่อนครูที่มีสวนรวมในกระบวนการ
คลอยตามไดและดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเปนไปตามหลักการพื้นฐานของสุนทรียแสวง
หา นั่นคือ หลักการของการคาดหมาย (The Anticipatory Principle) ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสราง
การเปลี่ ย นแปลง เพราะจิ น ตนาการและการปรึก ษาหารื อร ว มกั น เกี่ ย วกับ ภาพอนาคต จะชี้ นํ า
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พฤติกรรมของบุคลากรในองคกรใหมุงดําเนินการและพัฒนาไปสูอนาคตดวยความหวังสูความสําเร็จ
(Cooperrider; Whitney; & Stavros. 2008: 8-10)
การใชสุนทรียแสวงหาไดสรางความหวัง พลังใจในการปฏิบัติงานสรางความรูสึกที่ดี
ใหเกิดขึ้นกับครูผูนําการเรียนการสอนเกิดอารมณดานบวก ซึ่งจะกระตุนใหบุคคลเลือกชองทาง
แสดงพฤติกรรมไดอยางกวางขวางและสรางสรรค แตกตางจากอารมณดานลบที่ทําใหมนุษยเลือก
พฤติกรรมตอบสนองไดแคบเพียงพฤติกรรมสูหรือหนีเทานั้น อารมณดานบวกยังกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมของพุท ธิป ญ ญา จะนํา ไปสูก ารแสดงพฤติ ก รรมที่ เ กิด จากการปรั บ แต ง
ระหวางความคิดและการกระทําในทิศทางใหมๆ และเก็บจําแนวโนมการแสดงพฤติกรรมแบบใหมนี้
ไวในสมองและนําไปใชภายหลังได (สิทธิโชค วรานุสันติกูล. 2554: 195-196) สุนทรียแสวงหายัง
สอดคลองกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่เนนจุดแข็งของมนุษยเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ณัฐวุฒิ อรินทร (2556: 107108) ระบุวาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความมั่นใจที่จะทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จ มีความคิดทางบวกและมองโลกในแงดีในการทํางาน มีความมุงหวังและเพียรพยายามไปสู
เปาหมาย และมีความมานะ ยืดหยัด ยืดหยุนเพื่อความสําเร็จ องคประกอบเหลานี้สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางมีความสุขของครูผูนําการเรียนการสอน สอดคลองกับ
เกสร มุยจีน (2559: 673) ที่สรุปวาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสรางความสุขใหกับบุคคลดวยการ
พัฒนาจุดแข็งของตนเอง การปรับความคิดใหเปนบวก และการกําหนดเปาหมายในชีวิต ซึ่งจะเห็น
ไดวา สุนทรียสนทนาเปนกระบวนการที่พัฒนาจากจุดแข็งและสิ่งดีที่มีอยูเดิม นําไปสูการกําหนด
เปาหมายการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
กระบวนการพัฒนาที่กําหนดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูคูขนานไปกับกระบวนการพัฒนา
ครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนํา ดวยการรวมกันวางแผนและกําหนดเวลาแลกเปลี่ยน
เรียนรูไวลวงหนาอยางชัดเจนวาจะตองสรุปบทเรียน สรุปผลการดําเนินงานในรอบการทํางานเมื่อไร
เพื่อจะไดถายทอดสูเพื่อนครูตางโรงเรียน ทําใหการดําเนินการตลอดระยะเวลาเต็มไปดวยความ
กระตือรือรน และมีเปาหมายปลายทางที่ชัดเจน นอกจากนั้น เพื่อนครูที่มาจากโรงเรียนเครือขาย ยัง
เปนสิ่งเราที่คอยกระตุนใหครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนํา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให
เกิดรูปธรรม เปนตัวอยาง เปนแบบอยางไดสําหรับครูผูนําการเรียนการสอนจากโรงเรียนอื่น
กระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนํา และการดําเนินการ
ของครูผูนําไดรับความรวมมือจากคณะครูทั้งโรงเรียนและไดรับการสนับสนุนอยางดีจากผูบริหาร
สถานศึกษาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของครูผูนําการเรียนการสอน สอดคลองกับผลการ
วิเคราะหอภิมานความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมของหัวหนาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การทํางานของลูกนองของกันยพัชร จินายง (2558: 724) ที่พบวา การสนับสนุนทางสังคมของ
หัวหนามีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานโดยรวม มีคาขนาดอิทธิพล เทากับ 0.58
นอกจากนั้น ผูวิจัยไดจัดประชุมปฏิบัติการใหผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูทั้งโรงเรียน ใหได
ทบทวนเปาหมายการดําเนินงานของโรงเรียนในชวงเวลาที่มีอยูในภาคเรียนปจจุบัน ไดปูพื้นฐาน
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ของแนวคิดของสุนทรียแสวงหา โดยใหบุคลากรทุกคนไดสัมผัสกระบวนการสุนทรียแสวงหาในฐานะ
ผูเรียน การเพิ่มเติมกรอบภารกิจในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีเปาหมายในการทํางานมากขึ้น
และไดแผนการทํางานรวมกันของครูทั้งโรงเรียน จึงทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันของบุคลากรใน
โรงเรียน ซึ่งมีผลทางบวกตอการดําเนินงานครั้งนี้การดําเนินงานของครูผูนําการเรียนการสอนไดรับ
การชี้แนะและเปนพี่เลี้ยงจากผูวิจัยเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ในการสนับสนุนเทคนิคการเลาเรื่อง
เพื่อเตรียมสื่อสารสิ่งที่ปฏิบัติใหผูอื่นไดรับรู และผูวิจัยเปนตัวแบบของการใชคําถาม หรือการมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวกตอครูผูนําการเรียนการสอน และคณะครูในโรงเรียนสอดคลองกับวิชัย วงษใหญ
(2558: 185) ที่กลาวถึงหลักการชี้แนะไววา จะตองสรางความสัมพันธและความไววางใจ ใชพลัง
คําถาม มีการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง และเนนการทบทวนและสะทอนผลการปฏิบัติงานตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไว

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในดานตางๆ ดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.การพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ไดเนนการพัฒนาจากสิ่งดี
ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ ที่ครูมีอยู โดยพัฒนา ณ สถานศึกษา ใหครูผูนําการเรียนการสอนมี
แผนการพัฒนาที่เกิดจากการตอยอดวิธีปฏิบัติที่นาสนใจของครู หรือจุดแข็งของโรงเรียน เปนการ
สรางความงอกงามจากภายใน ครูผูนําการเรียนการสอนเกิดการเปลี่ยนแปลงและประสบผลสําเร็จใน
การดําเนินงาน ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดควรสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาไดเรียนรูวิธีการพัฒนา
ครูผูนําการเรียนการสอนจากสิ่งดี ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ ที่ครูมีอยู หรือการใชสุนทรียแสวง
หา และสนับสนุนการปฏิบัติของครูผูนําการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของครูและ
บุคลากรทั้งโรงเรียน หากใหความสําคัญของการพัฒนาตอยอดจากฐานที่มีอยูเดิมของบุคลากรใน
โรงเรียนอยางจริงจัง และตอเนื่อง จะกอเกิดเปนความเขมแข็งและพึ่งตนเองได
2. การใชกระบวนการสุนทรียแสวงหา และชุดคําถามของสุนทรียแสวงหา ทําให
ครู ผู นํา การเรี ย นการสอนเกิด ความรู สึก ภาคภูมิ ใ จ มีค วามหวัง มี พ ลัง ใจในการพัฒ นางานตาม
บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และบทบาทหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพครู ดังนั้น ในการการ
ดําเนินนโยบายการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ไดสงเสริมใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูผลปฏิบัติงาน สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community) ในทุกโรงเรียน จึงควรใชสุนทรียแสวงหา เพื่อเปนเครื่องมือ
กระตุนใหครูไดสะทอนสิ่งดี ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ ที่ไดดูแลชวยเหลือ และพัฒนาลูกศิษย ทํา
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเรื่องราวแหงความสําเร็จ และจะทําใหครูเกิดแรงบันดาลใจในการ
ทํางาน ซึ่งจะชวยใหวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้ไมเปนการมุงไปที่การ
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ระบุปญหา หาสาเหตุ และแนวทางแกปญหาเทานั้นควรไดเติมมุมมองและวิธีการเชิงบวก จะทําให
เกิดพลังใจและพลังรวมในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่มีความครบถวนยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. กระบวนการพั ฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการสอนโดยใช สุ น ทรี ย แสวงหานี้ ได
ออกแบบใหมีการขับเคลื่อนดวยแรงบันดาลใจจากภายใน มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่เปน
รูปธรรม มีการหนุนเสริมพลังการพัฒนาจากภายนอก เชน การใหมีโอกาสนําเสนอผลงานตอเพื่อน
ครูเปนระยะๆ ทําใหครูผูนําการเรียนการสอนมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทําใหคุณสมบัติของ
การเปนครูผูนําการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ครู หรือฝายพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสามารถนํากระบวนการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนนี้
ไปประยุกตใชได
2. การใชสุ นทรียแสวงหาเปนเครื่องมือในการคนหาสิ่งดี สิ่งที่เ ปนจุดแข็งของ
บุคคลและองคกร พบวา บุคคลและองคกรมีสิ่งดี จุดแข็ง ความสําเร็จ และความภาคภูมิใจในอดีต
จํานวนมาก ดังนั้น บุคคลและองคกรที่พบขอมูลลักษณะนี้ จะตองพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
จําเปน แลวเลือกดําเนินการตอยอดบางเรื่องบางประเด็น ที่จะเปนจุดเนน และสามารถดําเนินการให
สําเร็จลุลวงไดอยางมีคุณภาพ ภายใตกําลังคน และทรัพยากรที่มีอยู เพราะการเลือกที่จะทําทุกเรื่อง
ทุกประเด็น ในภาวการณที่จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ จะทําใหขาดจุดเนนและเปนภาระในการ
ดําเนินงาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยนี้ไดใชเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก
เป น หลั ก ในกระบวนการสุ น ทรี ย แสวงหา ร ว มกั บ เทคนิ ค การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ป ญ ญา (Cognitive
Interview Technique) ซึ่งในการดําเนินการวิจัยโดยใชสุนทรียแสวงหาครั้งตอไปอาจใชเทคนิคการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การใชการมองภาพอนาคต (Future Search)
เพื่อใหไดภาพอนาคตที่ตองการของชุมชน องคกร หรือประเด็นที่กําหนด ดวยการทบทวนอดีต การ
สํารวจสภาพปจจุบัน การคาดการณอนาคต การระบุจุดที่เห็นพองตองกัน และการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ
2. การวิจัยนี้พบวา สุนทรียแสวงหาสามารถใชพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูผูนําการเรียนการสอนเพียง 1-3 คน สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนไดอยางนาสนใจ หากมีการนําสุนทรียแสวงหาไปใชในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน เปนแบบ Whole School Approach นาจะทําใหผลการพัฒนาครู ผูเรียน
และคุณภาพการศึกษาทุกมิติทั้งโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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แนวคําถามเพื่อการสนทนากลุม
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอน
คําชี้แจง แนวคําถามเพื่อการสนทนากลุมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนําการเรียนการสอน เปน
แนวคําถามเกี่ยวกับสถานการณการปฏิบัติงานและการเปนครูผูนําการเรียนการสอน ความคาดหวัง
ต อ การปฏิ บั ติ ง านของครู ผู นํ า และความเป น ไปได ใ นการพั ฒ นาครู ผู นํ า การเรี ย นการสอน
ประกอบดวยแนวคําถาม ดังนี้
1.สภาพปจจุบัน ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับเปาหมายการจัดการเรียนรูของครู สิ่งที่มีผลตอการ
จัดการเรียนรูของครู และบทบาทปจจุบันของครูผูนําการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 เพื่อนครูที่โรงเรียนมีเปาหมายการจัดการเรียนรูเหมือนหรือตางกันอยางไร
1.2 อะไรทั้งในและนอกโรงเรียนที่มีผลตอการจัดการเรียนรูของครู
1.3 ปจจุบันครูผูนําแตละทานมีบทบาทอะไร อยางไรบาง
2. สภาพที่ควรจะเปน ประกอบดวย เปาหมายการเรียนรูที่ควรจะเปน สิ่งที่มีผลตอการจัดการเรียนรู
ของครูที่ควรจะเปน และบทบาทที่ควรจะเปนของครูผูนําการเรียนการสอน ดังนี้
2.1 เปาหมายการจัดการเรียนรูควรเปนอยางไร
2.2 สิ่งที่จะมีผลตอการจัดการเรียนรูของครูควรเปนอยางไร
2.3 ทานคิดวาครูผูนําการเรียนการสอนควรมีบทบาทอะไร อยางไรบาง
3.ความเปนไปไดในแนวทางการพัฒนาและเสริมพลังครูผูนําการเรียนการสอน
3.1 ครูผูนําตองการการเสริมพลังหรือไม ถาตองการควรดําเนินการอยางไร
3.2ปจจัยใดที่ทานคิดวามีความสําคัญที่ทําใหครูผูนําการเรียนการสอนมีพลังแรงใจในการ
ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
3.3แนวทางในการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการเสริมพลังครูผูนําการเรียนการสอนจะตอง
ทําอะไร อยางไร เมื่อไร โดยใคร
3.4 ทานเคยไดยินขอมูลเกี่ยวกับสุนทรียแสวงหามากอนหรือไม และสามารถนํามาใชกับ
ใคร อยางไร
3.5 ทานคิดเห็นอยางไรตอขอความที่กลาววา การเสริมจุดแข็งดีกวาแกจุดออน
3.6 การเสริมจุดแข็งเปนแนวคิดหลักของวิธีการใชสุนทรียแสวงหา ทานคิดวสุนทรียแสวง
หาสามารถนํามาใชในการเสริมพลังการพัฒนาครูผูนําการเรียนการสอนไดหรือไม เพราะอะไร
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แนวคําถามสุนทรียแสวงหา
1. เปาหมายการจัดการเรียนรูของโรงเรียนและของครูผูนําการเรียนการสอนเปนอยางไร
เหมือนหรือตางกันอยางไร
2. จุดเดนของครู นักเรียน ตัวครูผูนําการเรียนการสอน และผูบริหารสถานศึกษามี
อะไรบาง
3. จากจุดเดนที่พบ หากนํามาปรับประยุกตใชครั้งใหมเพื่อเปาหมายที่ตองการ สิ่งที่
มุงหวังหรือคิดฝนวาจะเกิดขึ้นอยางแนนอนคืออะไร
4. จะปรับประยุกตจุดเดนแตละเรื่องเพื่อทําใหสิ่งที่มุงหวังหรือคิดฝนไวนั้นเปนจริง จะ
ออกแบบและวางแผนการดําเนินงานอยางไร และสัปดาหหนาจะเริ่มดําเนินการอะไร กับใคร เมือ่ ไร
อยางไร
5. ภาพของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแตละระยะเปนอยางไร
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แนวคําถามเพื่อการเรียนรูหลังการปฏิบัติ
(after action review)
1. สิ่งที่ไดดําเนินการมีอะไรบาง
2. ผลที่เกิดขึน้ มีอะไรบาง
3. บทเรียนทีไ่ ดรับมีอะไรบาง
4. สิ่งที่จะปรับปรุงพัฒนาตอไปมีอะไรบาง
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แผนการจัดประชุมปฏิบตั ิการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับจุดเนนการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนแกนนํา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนมองเห็นจุดเนนการพัฒนาของโรงเรียนกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จและวางแผนพัฒนาจุดเนนของโรงเรียนตลอดภาคเรียน
2. เพื่อคนหาวิธกี ารพัฒนาจุดเนนของโรงเรียนจากประสบการณการปฏิบัตทิ ี่ดีของบุคลากร
เนื้อหาสุนทรียแสวงหา หองเรียนคุณภาพ สุนทรียสนทนา การเรียนรูหลังการปฏิบัติ (after action
review)การศึกษาชั้นเรียน และการวางแผนการจัดการเรียนรูพัฒนาผูเรียน
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
ขั้นตอนการประชุมปฏิบตั ิการ
1. แนะนําตัว และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยใชสุนทรียแสวงหา ใหผูเขาประชุมฟงคิดและ
เขียน 4 ประเด็นตอไปนี้ในกระดาษ A4 (1) สิ่งที่ภาคภูมิใจในการจัดการเรียนการสอนให
นักเรียนรุนปจจุบันนี้คืออะไร (2) เปาหมายหรือสิ่งที่ตอ งการเปลี่ยนแปลงนักเรียนใหดีขึ้น
ตลอดภาคเรียนนี้คืออะไร (3) จากปจจุบันสูอนาคตอันใกลปฏิบัติการของตัวเราจะตองทํา
อะไรบางเพื่อใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเปาหมายที่ต้งั ไว และ (4) ความสําเร็จ
เล็กๆ ทีต่ องการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ที่จะบงชี้วาผลลัพธที่ตองการกําลังเกิดขึ้นแลว มี
อะไรบาง
2. แบงกลุม 4 คน เพื่อรวมกิจกรรมสุนทรียสนทนา บอกเลาสิ่งที่ไดคิดและเขียนไวในขอ 1
3. ใหผูเขาประชุมสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติ (after action review) ไดแก ใหทบทวน
สิ่งที่ไดดําเนินการมีอะไรบาง ผลที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง บทเรียนที่ไดรับมีอะไรบาง และสิ่งที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาตอไปมีอะไรบาง
4. เชื่อมโยงกรอบความคิดเรื่องหองเรียนคุณภาพ โดยใหผูเขาประชุมสรุปเปนแผนภาพ
รายบุคคล เกีย่ วกับสุนทรียแสวงหา และหองเรียนคุณภาพ (แผนการจัดการเรียนรูอิง
มาตรฐาน การใช ICT ในการเรียนรู สังคมประชาธิปไตยและวินัยเชิงบวก การประเมินเพื่อ
การเรียนรูและการวิจัยปฏิบัติการ และครูผูนําการเปลีย่ นแปลง)
5. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดภาคเรียน และการศึกษาชั้นเรียนโดยใชสุนทรี
ยแสวงหาเปนฐาน จํานวน 3 วงรอบ นัดหมายกําหนดการชี้แนะและเปนพี่เลี้ยงของผูวิจัย
รวมทั้งการกําหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
6. ใหผูเขารวมประชุมสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติ (after action review)
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บันทึกการสะทอนผลการปฏิบัติของครูผูนําการเรียนการสอน
1. ครูผูนํา นักเสริมพลังใหเพื่อนครูสูการพัฒนาผูเรียน โดย ครู1 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 104 คน มีผูบริหาร 1 คน ครู
ประจําการ 5 คน และครูอัตราจาง 2 คน เปนโรงเรียนที่มีบรรยากาศดี เนื่องจากติดกับแมน้ํา
เจาพระยาและแมน้ําปาสัก เปดการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นักเรียนสวนใหญจะมีฐานะยากจน และไมมีทางเลือกไปศึกษาโรงเรียนดีๆ นอกจากนั้นนักเรียนของ
เรามีหลายประเภท นักเรียนปกติ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู และนักเรียนที่พิการ ซึ่ง
สวนใหญพิการแบบซ้ําซอน ประมาณ 30 คน ซึ่งทางโรงเรียนยังเปดโอกาสทางการศึกษาใหแก
นักเรียนทุกประเภทไมแบงแยกกัน สิ่งนี้ทําใหนักเรียนอยูรวมกันอยางมีความสุข เพราะอยูกันอยาง
พี่ดูแลนอง ไมรังแกกัน ซึ่งเปนบรรยากาศอยางหนึ่งที่นาชื่นชมของผูเขามาเยี่ยมเยือนโรงเรียน
คุณครูอายุระหวาง 26 – 57 ป สวนใหญอาศัยอยูในตําบลใกลเคียง จํานวน 5 คน ตางอําเภอ 2 คน
โรงเรียนมีหมูบานเขตบริการ 5 หมูบาน จํานวน521 ครัวเรือน ชาวบานสวนใหญ มีอาชีพรับจาง
ประมงน้ําจืด ฐานะปานกลางและยากจน นับถือศาสนาพุทธ 80% และอิสลาม 20%
ดิฉันเปนครูผูสอนนักเรียนชั้น ป. 5 - 6 มีนักเรียนที่อยูในความดูแล จํานวน 10 คน
จํานวนที่สอน 27 ชั่วโมงตอสัปดาห ทุกกลุมสาระการเรียนรูหลัก วิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และชมรม ดิฉั น จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี วิช าเอกภาษาอั ง กฤษ วิ ช าโทจิ ต วิ ท ยาแนะแนว และ
ปริญญาโท วิชาเอก การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหนาที่
พิเศษที่ไดรับมอบหมาย คือ หัวหนากลุมบริหารทั่วไป หัวหนางานกิจการนักเรียน หัวหนางาน
ธุรการ และผูชวยงานดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดวย
ในการเขารวมโครงการเสริมพลังครูผูนําครั้งนี้ ไดเปนตัวแทนของคณะครู ในฐานะครูผูนํา
กอนหนานั้นดิฉันไดทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร งานสวนใหญเปนงานที่ไดใกลชิดและ
คลุกคลีอยูกับนักเรียน คอยดูแลและสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนดวย โดยจะทําหนาที่ชักชวนและสรางแรงจูงใจใหครูคัดเลือกกิจกรรมดีๆ มา
ใชในกลุมงานกิจการนักเรียนในแตละปการศึกษา เชน จะมีการพูดคุยกันเวลารับประทานอาหาร
และชวงที่นักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติในตอนเชาชวงเวลานี้ดีที่สุดเพราะเพื่อนครูจะมีภาระการ
สอนและงานพิเศษที่ไดรับมอบหมายคอนขางเยอะอยูแลว โดยการพูดคุยจะเปนบรรยากาศแบบพี่
นองกันเสียมากกวา ไมมีพิธีรีตองอะไรมากนัก ซึ่งจะเปนคนที่ชอบเสนอกิจกรรมกอน แลวใหเพื่อน
ครูแสดงความคิดเห็นแลวชวยกันเติมเต็มใหกิจกรรมดูมีสาระนาสนใจตอนักเรียน
เมื่อไดดิฉันไดเขารวมโครงการนี้ ครั้งแรกมีความรูสึกวา จะทําไดดีหรือเปลา เพราะไมใช
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการโดยตรง แตผูบริหารไววางใจ และเชื่อมั่นในความสามารถของดิฉัน
และบอกวาดิฉันเป นคนที่ รูทุ กเรื่ องของโรงเรียนและนักเรียนมากกวาครูคนอื่ น ๆ เพราะสอนที่
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โรงเรียนนี้มา 7 ปแลว และกําลังใจที่มีใหเสมอมาของ ผอ. ทําใหดิฉันตั้งใจที่ทุมเทและทําหนาที่ใน
โครงการอยางเต็มที่ พอไดเขารวมกับเพื่อนครูทั้ง 3 โรงเรียนหลัก มีเปนบางอยางที่จุดประกาย
ความอยากรู อ ยากเห็ น อยากทํ า อยากสร า งสรรค ใ นตั ว ของดิ ฉั น ออกมาเลย จากการที่ ไ ด ทํ า
Workshop และ Lesson Study และการทํากิจกรรมสะทอนความคิดรวมกันของผูบริหารและเพื่อน
ครูเกี่ยวกับปญหาปจจุบันดานการเรียนการสอนของโรงเรียน ทําใหเกิดเปาหมายรวมกันคือ ทํา
อยางไรใหนักเรียนอานออกเขียนได และมีทักษะชีวิต นําไปสูการจับคูบัดดี้ในการรวมกันจัดการ
เรียนการสอนและสะทอนความคิดรวมกัน
ในวันถัดมาดิฉันขออนุญาต ผอ. เปดวาระการประชุมเพื่อปรึกษาหารือรวมกันถึงเปาหมาย
และขั้นตอนการทํา Lesson study การสอนของคูบัดดี้วา จะทําอยางไรและจะเริ่มสอนเมื่อไร โดย
เพื่อนครูตกลงใหวันที่ 25 มกราคม เปนจุดเริ่มตนคูบัดดี้ และดําเนินการสอนเรื่อยมาอยางเขมขน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
การสะทอนยอนคิดถึงกิจกรรมที่เคยทําในอดีตและประสบความสําเร็จ แตไดทิ้งและไมได
ดํา เนิ น การต อ เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของการจุ ด ประกายความอยากกลั บ มาทํ า อี ก ครั้ ง แต เ ปลี่ ย นเป น
นักเรียนชุดใหม และกิจกรรมเหลานั้นอาจชวยแกปญหาการอานออกเขียนได และมีทักษะชีวิตของ
นักเรียนได มันคือ กิจกรรมเลานิทานเพื่อนอง กิจกรรมชวนกันอานผานเสียงตามสาย กิจกรรม 1
เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัล และกิจกรรมคายภาษาไทยสรางนิสัยรักการอาน พอนึกถึงกิจกรรมที่เคย
ทําแลว ดิฉันเริ่มเห็นความสําเร็จมาอยูตรงหนาทันที และมันจะชวยทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูบริหาร เพื่อนครู นักเรียน และผูปกครองไดอยางแนนอนดูเปนความคาดหวังที่ยิ่งใหญมาก
หลังจากนั้น ดิฉันไดนํากิจกรรมที่คิดไวไปพูดคุยกับเพื่อนครู และวางแผนรวมกันเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเสียงตอบรับจากเพื่อนครูเห็นดวย และยังชวยเพิ่มเติม แนะนํารายละเอียดดีๆ
ของกิจกรรมใหมีความนาใจมากยิ่งขึ้น โดยพูดกับเพื่อนครูวา “พี่มีกิจกรรม 4 กิจกรรมมานําเสนอนะ
คิดวามันอาจจะชวยแกไขใหนักเรียนอานออกเขียนได สนใจไหม”หลังจากนั้นก็เลาใหเพื่อนครูฟง
คราว ๆ ทุกคนดูตื่นเตน อาจเพราะไมเคยทํากิจกรรมลักษณะนี้ และเปนกิจกรรมใหมที่ยังไมเคยทํา
ในโรงเรียนนี้ ชวง 2 – 3 ปนี้ เมื่อเพื่อนครูมีความเห็นตรงกันวาเอาดวย ดิฉันจึงพูดวา “พี่จะนําเขาที่
ประชุมนะ เพื่อขออนุมัติจาก ผอ. ”หลังจากไดรับคามเห็นชอบจาก ผอ. แลว ก็เริ่มทําปฏิทินการเนิน
งาน บางกิจกรรมก็ทําทุกวัน บางกิจกรรมกําหนดเวลาที่แนนอนเพียงวันเดียว เชน กิจกรรมคาย
ภาษาไทยสรางนิสัยรักการอาน
ทุกกิจกรรมที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อนครูทุกคนรวมรับผิดชอบรวมกัน โดยคุยกันในวันที่มี
การประชุมขออนุมัติจาก ผอ. โดยพูดวา “กิจกรรมสวนใหญในฐานะครูผูนําอาจทําคนเดียวไมได
ขอใหเพื่อนครูรวมรับผิดชอบในแตละกิจกรรมไดไหมคะ ใครสนใจกิจกรรมไหน ก็แจงในที่ประชุม
เลย” โดยเพื่อนครูทุกคนไดแบงหนาที่กิจกรรมที่สนใจ ครู 2 คน ดูแลกิจกรรม 1 เรื่อง 1 คําถาม 1
รางวัล ครูอีก 2 คน ดูแลกิจกรรมเลานิทานเพื่อนอง และครู 2 คน ดูแลกิจกรรมชวนกันอานผาน
เสียงตามสาย สวนกิจกรรมคายภาษาไทยสรางนิสัยรักการอาน เพื่อนครูทุกคนมีสวนรวมกันหมด
นอกจากนั้น ดิฉันไดจัดทํารายละเอียดกิจกรรมใหเพื่อนครูไดเขาใจในตัวกิจกรรม พรอมทั้งอธิบาย
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รายละเอียดกิจกรรมแกเพื่อนครูดวย เชน ดิฉันพูดวา “กิจกรรม 1 เรื่อง 1 คําถาม 1 รางวัล concept
ของโรงเรียน คือ ไมมีการใชเงิน นองคิดวาจะทําอยางไร จะหาหนังสือจากไหน” เพื่อนครูบอกวา
“หนังสือจากหองสมุดไดพี่ เดี๋ยวหนูกับเพื่อนจะหาเด็กนักเรียนไปแบงสัดสวนใหแตละชั้นเอง” ดิฉัน
ถามตอวา “แลวคําถามจะเอาอยางไร จะเหมือนกันหรือไมเหมือนกันในแตละชั้น” ครูผูชายบอกวา
“เดี๋ยวผมจัดการเอง เอาเหมือนกันดีกวาพี่” ดิฉันเลยพูดตอวา “เดี๋ยวพี่จัดการเรื่องของรางวัลใหนะ”
ในฐานะครูผูนํา ดิฉันคิดวามันเปนการทําใหเพื่อนครูไดรวมคิดรวมทํา และรับฟงความคิดเห็นของ
เพื่อนครูที่รับผิดชอบ ซึ่งมันจะทําใหกิจกรรมดําเนินไปไดดวยดี
จากการดําเนินการผานไป 1 สัปดาห ดิฉันไดพูดคุยกับเพื่อนครูขณะรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา ดิฉันไดถามเพื่อนครูวา “หนึ่งอาทิตยผานไป กิจกรรมที่ทําดี
หรือไมดีกับนักเรียน” เพื่อนครูตอบกลับวา “ก็ดีนะพี่ แตบางกิจกรรมก็ตองปรับใหนาสนใจมากขึ้น”
ดิฉันพูดวา “ลองพูดมาวากิจกรรมไหนที่ควรจะปรับกันดี” กิจกรรมที่เพื่อนครูอยากปรับคือ กิจกรรม
เลานิทานเพื่อนอง ชั้น ป. 1-2 ยังอานไมคลอง จึงเลาไมเกง ดิฉันจึงแนะนําวาใหนักเรียนใชหนังสือ
ประกอบการเลาไปกอนก็ได
จากนั้นก็ดูผลงานของกิจกรรมเปนระยะ ๆ โดยการสอบถามจากเพื่อนครู สังเกตการณ
ร ว มกิ จ กรรมของนั ก เรี ย น และสอบถามความรู สึ ก ของนั ก เรี ย น เสี ย งตอบรั บ คื อ นั ก เรี ย นชอบ
กิจกรรมเหลานี้ อยากใหทํากิจกรรมตอไปเรื่อย ๆ
ผลที่เกิดดิฉันสังเกตไดก็คือ เปาหมายบรรลุวัตถุประสงคคือนักเรียนอานออกเขียนได มี
ทักษะชีวิต ดิฉันเห็นถึงความอยากรูอยากเห็น ความสดใสของนักเรียน นักเรียนบางคนอยากทํา
อะไรเหมือนรุนพี่ พี่ทํานองก็อยากทําตาม นักเรียนดูมีชีวิตชีวามากขึ้น มีรอยยิ้ม อยากมีสวนรวมใน
การปฏิบัติกิจกรรม ผูบริหารและคณะครูมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและแนนแฟนยิ่งขึ้น เพื่อนครูจะ
ยอมรับความคิดของดิฉันมากขึ้น เอาคําแนะนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน และครูมีการ
ผลิตสื่อใชในการสอนมากขึ้น
สมัยกอนเหมือนอยูไปวันๆ และทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามปกติ แตเมื่อไดทําสิ่งที่ดี ๆ
ใหเด็กและเพื่อนครู มันทําใหตัวดิฉันตัวของดิฉันไดพัฒนาความคิด ความสามารถ และรูสึกวาตัว
ดิฉันเองมีคุณคามากขึ้น พอใจในการมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมจากการเรียนการสอน เชน กิจกรรมชวน
กั น อ า นผา นเสี ย งตามสาย ผู ป กครองชอบ คอยแอบมายื น ดู กิ จ กรรมใกล ๆ เสีย งตอบรั บ จาก
ผูปกครองคือ ชอบกิจกรรมที่จัดใหกับเด็ก มันชวยผอนคลายความเครียดใหเด็กดวย ผูปกครองบอก
วา ลูกกลับไปอานหนังสือใหผูปกครองฟงบาง เด็กนําหนังสือนิทานกลับมาอานที่บาน หรืออาน
บทความกอนออกเสียงตามสายใหผูปกครองฟง นอกจากนี้เมื่อดิฉันไดโพสตกิจกรรมตาง ๆ ผาน
ทาง Facebook เพื่อนครูตางโรงเรียนใหความสนใจและขอรายละเอียดเพื่อนําไปจัดบาง
การเปลี่ยนแปลงของตนเอง มีความใกลชิดกับ ผอ. และเพื่อครูมากขึ้น กลาพูดและแสดง
ความคิดใหเพื่อนครูรับรูมากขึ้น เพื่อนําสิ่งที่ดีที่ไดรับรูมาใหกับเพื่อนครูพิจารณาประยุกตใช สิ่งที่
เปลี่ยนแปลงจากเดิมจากอดีตเปนคนที่ไมชางพูดชางคุย จนดูเหมือนคนหยิ่ง เพื่อนครูในโรงเรียนจะ
กลัว อาจเพราะเวลาทํางานจะเปนคนจริงจังและทุมเทเกินไป เหตุนี้ในฐานะครูผูนํา คิดวาจะทํา
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อยางไรจึงจะชักจูงแลดะโนมนาวเพื่อนครูได ดิฉันตองเปลี่ยนแปลงปรับตัวใหเพื่อนครูเขาใจสิ่งที่
ดิฉันจะนําเสนอเพื่อนครูใหได แรกๆ ก็เขิน พอคุยไปเรื่อยๆ เห็นเพื่อนครูรับฟงดี ก็รูสึกดีใจ มีความ
มั่นใจมากขึ้น
จากการสรางความมั่นใจในตัวเอง ดิฉันไดอานบทความทาง internet
วิธีการสราง
ปฏิสัมพันธที่กับเพื่อนรวมงาน นอกจากนั้น ก็ยังอานหนังสือการปรับตัวเขาสังคม และไดถามรุนพี่ที่
เปน ผอ. โรงเรียนอื่น โดยปรึกษาวาจะทําอยางไร จะคุยกับเพื่อนรวมงานใหสนิทใจอยางไร ไม
เหมือนเปนการเสแสรงแกลงทํา ซึ่งไดรับคําแนะนําวา ใหตัวดิฉันลบภาพเรื่องราวในอดีตที่เปนเรื่อง
ที่ไมดีเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับเพื่อนครูในโรงเรียนออกจากสมอง เอาแตสิ่งที่ดีๆ ดิฉันนําเทคนิค
ตางๆ เหลานี้ไปใช ผลที่เกิดขึ้น ดิฉันสามารถทําได การประสานงานกับเพื่อนครูก็งายขึ้น เปนการ
ทํางานแบบ Teamwork ซึ่งมันเยี่ยมมาก หากดิฉันไมลบภาพไมดีออกไป งานก็อาจไมเดินหนา
สัมพั นธภาพกั บ เพื่ อนก็ มีแต แยล ง อะไรที่ ลื มไดก็ค วรลืมมันไป และสิ่งที่ไดกับ คื นมาก็คือเพื่ อ น
รวมงานที่ดี อดีตเปนคนที่ชอบสั่ง อยากใหคนอื่นทําตามอยางที่เราอยากใหเปน ซึ่งบางครั้งเพื่อนครู
ก็ทําตามไม ไ ด ดิ ฉันก็จะรูสึ กหงุดหงิด คุย แบบผิว เผิน ทํ างานตามหน าที่ ของใครของมัน ทํา ให
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนครูไมดีเทาที่ควร แตวันนี้ในฐานะไดเปนครูผูนํา การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
ครู ยอมรับวาทํางานสนุกมากขึ้น มีความสุขกับการทํางาน ยังคิดวา ทําไมไมทําแบบนี้มาตั้งนาน
แลว จนเพื่อนตางโรงเรียนอิจฉาวา ทําไมโรงเรียนของเธอนารักจัง จากกําลังใจจากคนอื่นๆ อีก
กําลังใจหนึ่งนั้นมาจากคุณพอที่คอยใหกําลังใจเสมอมา ทุกๆ ครั้งที่มีปญหาไมวาจะเปนเรื่องงานกับ
เพื่อนครูที่โรงเรียน คุณพอจะพูดเสมอวา“คนเรานิ้วมือยังไมเทากัน แลวนิสัยใจคอจะไปเหมือนกันได
อยางไร เราก็ตองปรับตัวใหเขากับมันใหได แลวเราจะอยูได และมีความสุขกับมันดวย”
เหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 1) ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา ผอ. จะเปนคนที่
ไมยึดติดกับอํานาจ จะใหครูเปนคนคิดเอง ทําเอง หนาที่ของ ผอ. คือคอยเปนผูสนับสนุนที่ดี 2) ตัว
ครูทั้งโรงเรียน เปนการทํางานแบบ Teamwork ทําใหทุกอยางเปลี่ยนแปลงทันที 3) นักเรียนมีความ
กระตือรือรน อยากรูอยากเห็น 4) ความรวมมือของผูปกครอง 5) ตัวครูผูนํา มีความเสียสละ มีภาวะ
ความเปนผูนํา มีการพัฒนาตัวเองอยูเสมอ โดยการอบรม พบปะเพื่อนครู ไมอยูนิ่ง นักเสริมพลัง
ใหกับเพื่อนครู ยอยกลับมาเปนกําลังใจจากทุกคน คําพูดที่เสริมแรงทางบวกจากทุกคน คําพูดดีๆ
จากผูบริหาร เพื่อนครู นักเรียน และผูปกครอง มันคือความภาคภูมิใจ และกําลังใจที่ดีที่ตัวดิฉัน
อยากทําและทุมเทกับงานใหเต็มที่
ขอคนพบที่พบคือ นักเรียนมีพัฒนาการตามเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อนครูเปนนักพัฒนา
ดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเปนที่รูจักจากคนภายนอกมากขึ้น เพราะจากผลงานและ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ออกไปจากคําพูดปากตอปาก หรือทาง Facebookนอกจากนั้นยังคนพบวาตนเอง
สามารถเปนครูผูนําที่ดีได ทําใหผูบริหาร เพื่อนครู นักเรียน และผูปกครองรักไดอยางสนิทใจ ดวย
การพูดจาแบบกัลยาณมิตร ก็คือ การพูดจาแบบพี่นอง ไมใชภาษาที่ซับซอน พูดจานุมนวลและ
เขาใจงาย ดึงบางอยางจากตัวเขาได ทําใหเขาอยากเปดเผยทุกเรื่องตอกัน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ดีของ
การทํางานรวมกัน ถาเรามีใจใหเขา เขาก็จะใหใจเรามา นอกจากนั้น ในการเปนครูผูนําจะตองเปนผู
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ตามที่ดีดวย โดยการรับฟงความคิดเห็นหรือสะทอนความคิดกลับมา อยามองวาตัวเองเกงอยูเพียง
คนเดียว แตควรดึงความเกงของเพื่อนครูแตละคนออกมา เพื่อสรางสรรคสิ่งใหม ๆ จากเพื่อนครู
มากกวาความคิดของตนเอง ควรเคารพความคิดเห็นของเพื่อนครูดวยกัน เขาจะไดภาคภูมิใจและมี
ความสุขในการทํางานเพื่อนักเรียนมากขึ้น
สิ่งที่ควรทําไปใชในการเปนครูผูนําก็คือ จงลบภาพไมดีของเพื่อนรวมงานออกจากสมอง
และความคิดของเราใหไดกอนเปนอันดับแรก ควรพูดคุยกันแบบพีน่ องหรือภาษาที่นุมนวลในการนํา
สิ่งดีๆ มาสรางสรรคใหกับนักเรียน คอยเสริมพลังใหเพือ่ นครูแสดงความคิดของเขาเอง เพื่อนําไปสู
เปาหมายเดียวกัน ครูผูนําตองสกัดอารมณของผูสั่งการ จะคอยสั่งไมไดแตควรใชวิธีการชักชวนหรือ
โนมนาวใหเพือ่ นครูรว มแรงรวมใจในการทํางาน และความสําเร็จในเปาหมายก็จะเกิดขึ้นดังใจ
ปรารถนา
ประโยชนที่ไดรับ การเปนครูผูนําเปนการฝกภาวะผูนําของตัวดิฉันเอง สอนใหเปนคน
เสียสละในการทํางาน เปรียบเสมือนเปนคนใหมในสายตาเพื่อนครูดวยกัน ในการใชชีวิตการทํางาน
กับเพื่อนครูมีความสะดวกมากขึ้น จากคนเงียบขรึมในอดีต แตตอนนี้ราเริงแจมใสพูดคุยกับเพื่อนครู
อยางสนุกสนานเปนกันเอง ทําใหรูสึกวา ไมไดทํางานเพียงคนเดียว แตดิฉันมี Teamwork ที่วิเศษ
ที่สุดในโรงเรียนนี้
ประโยชนที่ไดกับนักเรียน ไดเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีขึ้นของนักเรียนในเรื่อง
ของการอานออกเขียนได และมีทักษะชีวิต ไดรูปแบบและเทคนิคของการทํางานที่เปนรูปธรรมมาก
ขึ้นในการแกปญหาใหเกิดประสิทธิภาพกับนักเรียน ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือ
กิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ มี ส ว นช ว ยเติ ม เต็ ม การแก ป ญ หาให สั ม ฤทธิ์ ผ ลเร็ ว ขึ้ น นั่ น คื อ เพื่ อ นครู เ ห็ น
ความสําคัญของการแกปญหาตามเปาหมายที่กําหนดรวมกัน ในฐานะครูผูนําคอยเสริมพลัง กระตุน
ชักจูง และโนมนาวใหเพื่อนครูไดนําสิ่งที่ดีที่ใหไปปฏิบัติจริง คอยชวยแกไขสิ่งที่เพื่อนครูไมไดทําให
กลับมาทําอีกครั้ง คอยเติมเต็มเทคนิค อุปกรณ สื่อ แนวความคิดดีๆ ใหมๆ ใหเพื่อนครู ก็สามารถ
แกไขปญหาได ดิฉันมีความคิดวา ถาทุกคนทุมเทอยางจริงจัง ก็สามารถทําใหนักเรียนพัฒนาขึ้นได
แทจริง แตเพราะข ออ างจากภาระงานที่มากเกินไป ทํ า ใหมองข ามจุดบางจุ ดในการพัฒนาเพื่อ
นักเรียน แคเปลี่ยนทัศนคติใหม อยาอางงาน และทุมเทอยางเต็มที่ ก็สามารถสรางสรรคสิ่งดีๆ เพื่อ
นักเรียนได
ภาคเรียนตอไป ดิฉันไดคุยกับเพื่อนครูแลววากิจกรรมที่ทําไวใน 2 เดือนนี้ จะยังคงทํา
ตอไปอยางต อเนื่อง และเพิ่ มกิจกรรมใหม ๆ เขามาเติมเต็ มในการจัดการเรียนการสอนใหเ กิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาจมีการบูรณาการจัดคายเดือนละ 1 กลุมสาระ จากการนําเสนอของนักเรียน
นอกจากนี้จะนํากิจกรรมดี ๆ ของเพื่อนครูผูนําตางโรงเรียนมาใชในการจัดการเรียนการสอนดวย
เชน หนังสือ pop up ภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค การเขียนบรรยายจากภาพ เปนตน
ในฐานะครูผูนํา กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน เราจะนํามาสรางสรรคใหกับเพื่อนครู และนักเรียน
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคารเสมอคะ
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ครูคือนักเสริมพลังแนะถูกผิด
คอยชี้ทิศใหเดินตามปรารถนา
ศิษยไดดีอบอุนใจชื่นอุรา
มีคุณคาเหลือลนใจของครู
2. ครูผูนําแบบทําใหดูโดยครู2 โรงเรียนสิทธิพยากรณ
โรงเรียนสิ ท ธิ พ ยากรณ ตั้งอยู หมูที่ 6 ต.วังน อย อ.วั งนอยจ.พระนครศรี อยุ ธ ยา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปนสถานศึกษาขนาดกลางที่
เปดทําการสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6นักเรียน 196 คน ครู
13 คน นี่คือขอมูลโรงเรียนสิทธิพยากรณบางสวนที่ทําใหครู2 เลือกที่จะมาบรรจุที่โรงเรียนแหงนี้ ซึ่ง
ครู2 ไดเห็นจากเว็บไซตของโรงเรียน ทั้งบรรยากาศ และขอมูลบุคลากร
ครู2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร สาขา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และไดศึกษาตอประกาศณียบัตรวิชาชีพครูอีก 1 ป ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานี ซึ่งเปนความตั้งใจของตนเองที่อยากเรียนแบบเนนภาษาโดยตรง แลวศึกษาตอใน
วิช าชี พ ครู ก อ นที่ จะมารั บ ราชการครู ได มี โ อกาสได ทํา งานที่ โ รงเรี ย นเอกชน ที่ อํา เภอเดชอุ ด ม
จังหวัดอุบลราชธานี
วันแรกที่ครู2 ไดเขามาทําหนาที่ครูอยางเต็มตัว ณ โรงเรียนสิทธิพยากรณ ก็ไดพบกับ
บรรยากาศที่รมรื่น นาอยู ดูสะอาดตา เปนสัดสวน และบุคลากรสวนใหญเปนผูหญิง อยูในชวงอายุที่
ใกลเคียงกัน มีมนุษยสัมพันธที่ดี สวนบริบทชุมชนชานเมือง นักเรียนสวนมากอาศัยอยูกับ ปู ยา
ตา ยาย นักเรียนสวนมากยังคงมีปญหาดานการเรียนที่แตกตางกันไป
ครู2 ไดรับหนาที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.1 - ป.6 หัวหนางานวิชาการ หัวหนา
กิจการนักเรียน ผูชวยงานประกัน และชวยดูแลการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ในชวงแรกยอมรับ
วามีความกังวลในการทํางาน แต ผอ.ก็ไดแนะนําอยางใกลชิด บอกถึงรายละเอียดเล็กๆนอยๆ
รวมถึงไดสอบถามและเรียนรูจากครูที่อยูมากอน ซึ่งก็ไดรับคําแนะนําเปนอยางดี ทําใหรูสึกคลาย
กังวล และเริ่มทํางานดวยตนเองได หนาที่หลักของครู2 ที่นอกเหนือจากการสอน คือ จัดตารางสอน
ใหคณะครู จัดตารางติวสําหรับชวงที่มีการสอบระดับชาติ จัดทําขอสอบจากหนวยงานภายนอก
รวมทั้งจัดสงคะแนนไปยังเขตพื้นที่ และการไปอบรม คุมสอบ ที่องคกรภายนอก เปนตน
นอกจากนี้ ในชวงตนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ยังไดรับหมอบหมายใหสอน
เพิ่มเติมในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ซึ่งตัวเองรูสึกวางานหลายๆอยาง
เกิดขึ้นพรอมกัน ในบางครั้งก็รูสึกเหนื่อยและทอ แตก็บอกกับตัวเองวาทั้งหมดที่ไดรับมอบหมายคือ
การพัฒนาตนเอง ทําใหเราเปนผูใหญมากขึ้น สุดทายแลวสิ่งที่เรากลัว ทอ มันก็เปนแคสิ่งที่เราคิดไป
เอง เพราะทุกอยางเริ่มลงตัว นักเรียนชอบ สนุกสนาน ทําใหเรางายตอการจัดการเรียนการสอน
ในชวง 2-3 เดือนแรก เพื่อนครูจะรูในบทบาทครู2 เห็นใจ และเขาใจ เวลามีสิ่งที่ตองการ
คําตอบหรือสงสัยในบางเรื่อง ก็จะปรึกษา หรือคุยกันเปนกลุมใหญ ในบางครั้งตัวครู2 เองไมรูถึง
รายละเอียด หรือไมสามารถใหคําตอบไดในตอนนั้น ก็จะพยายามหาคําตอบใหไดเร็วที่สุด ในเรื่อง
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ของการประสานงาน ก็จะเปนการประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของภายนอก เชน ศึกษานิเทศก และ
การประสานงานกับคณะกรรมการการจัดแขงขันกีฬาตางๆ เปนตน ในภาคเรียนที่ 2 จะมีการสอบ
คอนขางเยอะ ครู2 ก็จะตองติดตามวันที่สอบ ขอมูลเกี่ยวกับการสอบ รวมไปถึงการจัดเตรียม
ขอ สอบให นั ก เรี ย น และแต ง ตั้ง ผู คุ ม สอบในกรณีที่ โ รงเรีย นจั ด สอบเอง แต ถ า เป น การสอบจาก
สวนกลางที่เปนคําสั่งจากเขตพื้นที่การศึกษา ครู2 ก็จะตองไปคุมสอบตางโรงเรียน ในกรณีที่ครู2
เปนผูจัดเตรียมขอสอบก็จะมีโอกาสไดเห็นแนวขอสอบ ก็ไดแนะนําใหเพื่อนครูฝกนักเรียนใหตรง
ประเด็น แตไมใชการบอกขอสอบ เชน “ใหเด็กฝกแตงเรื่องจากภาพหนอยนะคะ” ใหนักเรียนฝกแตง
ประโยคหนอยนะคะ” การพูดคุยดังกลาวจะเปนการคุยกันที่ไมเปนทางการ เชนในชวงรับประทาน
อาหาร เมื่อสอบเสร็จครู2 ก็จะสงผลสอบกลับไปที่สวนกลาง
ตอมาไดมีการประชุมครูผูนําเขามา โดย ผอ.ไดมอบหมายใหเขาประชุมแทนครูวิชาการ
คนเกา โดยยอมรับวายังไมทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุม พอไดเปนสวนหนึ่งของการประชุม ได
พูดคุยกัน ก็เริ่มเขาใจวาคลายๆกับเรามีโอกาสไดเปนตัวแทนของโรงเรียน และคิดวาเปนการประชุม
ครั้งเดียว ไมใชหัวขอตอเนื่องอะไร ในระหวางนั้นก็จะมีคณะผูติดตามเกี่ยวกับโรงเรียนปฏิรูปเขามา
เยี่ยมโรงเรียน ครู2 ก็มีโอกาสไดเปนหนึ่งในตัวแทนครูที่เสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปของโรงเรียน เชน
BBL PBL เปนตน ซึ่งทําใหเรากลาพูด กลาคิดมากขึ้น
จะมีชวงที่ครู2 ไดพูดคุยกับ ผอ.อยูบอยครั้งเพื่อทราบถึง Background ของโรงเรียน หรือ
ขอมูลเชิงลึกที่เรายังไมรู และที่สําคัญเพื่อสนับสนุนบทบาทครูผูนําของครู2 ซึ่งก็มีโอกาสไดแสดง
บทบาทครูผูนําอยูบอยครั้ง เชน PLC,AAR เปนตน
ครู2 จะพูดกับเพื่อนครูตลอดวา “ถาหนูทําอะไรที่ไมดี ไมเหมาะสม ก็ใหเตือนไดเลย” แต
เพื่อนครูก็ไมไดตําหนิอะไร มีแตใหกําลังใจ ทําใหรูสึกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แตก็ไมคิดที่จะ
ใชความภูมิใจนี้ขมคนอื่น หรือทําใหตนเองโดดเดน ตัวเองคิดเสมอวาเราไมไดเปนคนเกงมากไปกวา
คนอื่น พียงแตเรามีโอกาสเทานั้นเอง การที่ตัวเองไดรับบทบาทครูผูนํา ทําใหรูจักสังคมใหมๆ รูจัก
เพื่อนครูจากตางโรงเรียน หลากหลายความคิด ทําใหมีความรูมากขึ้น เขาใจสถานการณตางๆมาก
ขึ้น
จากการที่ไดเขารวมประชุมทั้งในบทบาทครูผูนํา หรือไมก็ตาม ก็จะนําขอมูลที่ไดรับมา
ถายทอดใหเพื่อนครูไดรับรู นอกจากนั้นก็จะพยายาม “ทําใหดู” มากกวาที่จะบอกใหคนอื่นทํา
บางครั้งครูบางทานอาจจะมองวาการเปนครูลอย (ไมไดประจําชั้น) ภาระงานไมเยอะ แตความจริง
แลวชั่วโมงสอนไมไดนอยไปกวาครูประจําชั้น และยังมีงานของสวนรวมที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งงาน
บางอยางก็เปนการงานที่เราทําคนอื่นโดยที่เราเต็มใจทําให แตตองยอมรับวาไมวางานอะไรก็ตาม
เราไม ส ามารถที่ จ ะคิ ด หรื อ ทํ า ตามลํ า พั ง ได บ อ ยครั้ ง ที่ ข อความช ว ยเหลื อ จากครู ท า นอื่ น ซึ่ ง
เปรียบเสมือนน้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา ถาเราชวยเขา เขาก็ชวยเรา และถามีครูไมครบชั้นในวันใด เราก็
จะเขาไปดูและนักเรียนแทน นอกจากวาตนเองมีงานดวนจึงจะวานใหครูทานอื่นชวยดูแลแทน พรอม
บอกเหตุผลวาทําไมตนเองจึงมอบภาระงานนี้ให ครู2 ยังไดมีไดมีโอกาสไดติดตอ ประสานงานกับ
บริษัทเอกชน ที่สงครูตางชาติมาสอนอีกดวย
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นอกจากนั้นครู2 ก็มีโอกาสประสานงานเรื่องภาระหนาที่ระหวางครูดวยกัน ชวยพูดคุยให
เกิดความเขาใจกันมากขึ้น สวนในการสอบ ONET ที่ผานมา ทางเขตพื้นที่ก็มีนโยบายใหมีการติว
ผาน ETV ครู2 ก็จะหาขอมูลขอสอบ ชวงเวลาของการติว ในรายวิชาที่มีการติวผาน ETV ซึ่งไมใช
เฉพาะรายวิชาของตนเอง เราหาใหครูทานอื่นดวย ซึ่งเพียงคําวา “ขอบคุณ”ก็ถือวาเปนกําลังใจที่ดี
เลยทีเดียว นอกจากการใชเทคโนโลยีในการติวแลว ตนเองเปนคนที่ชอบ social network ชอบดูใบ
งานตามเพจตางๆ ถาเจอใบงานที่สอดคลองกับรายวิชาอื่นก็จะเก็บไวเพื่อแบงปนใหครูในรายวิชา
นั้นๆ เชน วิทยาศาสตร ศิลปะ เปนตน
ตนเองรูสึกภูมิใจมากที่ทุกคนใหโอกาส ยอมรับและชวยปรับปรุง ชวยสะทอนเพื่อพัฒนา
ตนเอง ซึ่งทําใหเปนคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น
การทํา PLC ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่มีโอกาสไดแสดงบทบาทครูผูนําอยางเต็มที่ เต็ม
ความสามารถ แตในชวงแรกยังไมเขาใจ และยังปฏิบัติเองไม ได เพราะกระบวนการของ PLC
คอนขางที่จะมีหลักและวิธีปฏิบัติ คือนั่งเปนครึ่งวงกลม และมีหลายวิธีในการดําเนินการ ซึ่ง ผอ. ได
ทําใหดูเปนแบบอยางในชวงแรก ตนเองไดใชวิธี Grow Model ในการดําเนินการ ซึ่ง G คือ Goal
เปาหมายของการทําPLC R คือ Reality Check สิ่งที่ครูปฏิบัติ O คือ Option ทางเลือกของ R และ
W คือ Wrap up สิ่งที่เพื่อนครูชื่นชอบมากที่สุดหรือขอตกลงการนัดเจอกันอีกครั้ง ซึ่งชวงนี้จะเปน
การทํา PLC ในเรื่องของ Lesson Study ที่เปนการปรับกระบวนการสอนของครู โดยการสอนเปนคู
บัดดี้ ดูการสอนของกันและกัน ในการทํา PLC ตนเองก็จะชวยสรุปความคิดรวบยอดของครูแตละคน
เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น
ครู2 คิดวาการที่ไดมีโอกาสดําเนินการ PLC เอง ทําใหเพื่อนครูรูสึก relax มีบรรยากาศที่
เปนกันเอง ครูก็กลาที่จะพูด และไดใชความคิดของตนเองเต็มที่ PLC คอนขางเปนรูปแบบที่ชัดเจน
ในบทบาทของครูผูนํา สวนในกิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมรักษภาษาไทย การสอนตัวตอตัว การสอน
แบบบูรณาการ จะเปนการแนะนําใหคนอื่นทํามากกวา เราเปนผูติดตามผล
สิ่งที่ครู2 เห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเองคือ รูสึกวาตัวเองเปนผูใหญมากขึ้น กลาพูดกลา
ทํามากขึ้น อาจจะเนื่องมาจากเราไดมีโอกาสพบปะผูคนมากมาย และจากการประสานงานตางๆ
รูสึกวาเพื่อนครุยอมรับในบทบาทของเรา ไวใจเราในหลายๆดาน ปจจัยหลายๆอยางที่ชวยเกื้อหนุน
ให ต นเองไดรั บ โอกาสเป น ครูผู นํ า ในทุ ก วัน นี้ สว นสํ าคั ญ ก็ ม าจากแรงสนั บ สนุ น จาก ผอ. ได รั บ
คําแนะนําตางๆจาก ผอ. ไดรับการยอมรับ และความรวมมือเปนอยางดีของครูในโรงเรียน ดวย
บุคลิกที่คอนขางมั่นใจในตนเอง กลาพูดกลาแสดงออก และตนเองใฝฝนที่จะเปนผูบริหาร ซึ่งเปน
สวนที่คอนขางสําคัญทําใหมีแรงใจ และเต็มใจในบทบาทครูผูนํา
ข อ มู ล ที่ ไ ด ค น พบ แน น อนคื อ ได มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น จากครู ผู มี ค วามรู
ความสามารถจากโรงเรียนอื่นๆ จึงทําใหทราบถึงขอมูล หรือหลักการปฏิบัติตางๆที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในโรงเรียนได
สิ่งที่ควรจะทําก็คือ ทําใหดู ใหคนอื่นไดเห็นวาเราก็ทําได ถึงกลาบอกใหคนอื่นทํา สิ่งที่ไม
ควรทําคือ การออกคําสั่ง ใชอํานาจใหคนอื่นทําในสิ่งที่ตนเองก็ยังทําไมได ประโยชนที่ไดรับจาก
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บทบาทครูผูนําคือ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ใหมีความกลามากขึ้น รูจักหนาที่ของตนเอง แตไมวา
ตนเองจะอยูในบทบาทใดก็ตาม ก็ไมลืมวาเราไมสามารถทํางานคนเดียวได ตองยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนของเรา
แนวทางในการพัฒนาตนเอง คือจะตองมีขอมูลที่มากพอที่จะใหคําแนะนําแกผูอื่น หรือใช
คําพูดที่สรางไมตรีใหมากที่สุด เพราะรูตัวเองที่วาเปนคนที่พูดคอนขางเสียงแข็ง ดูหาวๆ บางครั้ง
ผูฟงอาจจะรูสึกไมดี โดยที่เราไมรูตัว เพราะคําพูดเปนสิ่งที่เรียกกลับคืนไมได แตถาพูดออกไปดี ทุก
อยางที่ตามมาจะดีหมด แตถาเมื่อไหรที่พูดไมนาฟง หลายๆอยางก็อาจจะพังได ซึ่งตนเองตั้งใจวาจะ
ปรับปรุงในสวนนี้ใหได
3. การพัฒนาการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรคของครูผูนําสูเพื่อนครูและนักเรียน
โดยครู3 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
บริบทและสภาพเดิมโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ตั้งอยูในชุมชนหมูที่ 4 ตําบลบานใหม
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียน
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่3 มีนักเรียนจํานวน 165 คน ครูผูสอน 15 คน
ผูบริหาร 1 คน แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแกชั้นอนุบาลปที่1-2 ชั้นประถมศึกษาปที่1-3 ชั้น
ประถมศึกษาปที่4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่1-3 ซึ่งปญหาที่พบสวนใหญคือนักเรียนสวนมากมา
จากครอบครัวที่ยากจน ขาดแคลน พอแมหยาราง แยกกันอยู ขาดความอบอุนจากครอบครัว
นักเรียนอยูกับตายายหรือญาติพี่นองซึ่งมีรายไดนอย หรืออาจเรียกไดวานักเรียนมีตนทุนชีวิตที่
คอนขางต่ํา นํามาซึ่งความไมพรอมทางการเรียนในหลายๆดานโดยเฉพาะเรื่องการอานการเขียน
และการคิดของนักเรียน มีนักเรียนอานไมคลองเขียนไมคลอง คิดไมเปนจํานวนมาก จึงจําเปนที่ครู
ตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อมุงใหนักเรียนอานออกเขียนไดและมีทักษะกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบเชิงสรางสรรค ครูทุกคนจึงตระหนักในความสําคัญของการอานซึ่งถานักเรียนอานออกเขียน
ไดแลวก็จะนําไปสูการพัฒนาดานอื่นๆตลอดจนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการศึกษาของชาติที่ตองการใหนักเรียนอานออกเขียนไดและคิดเปนทุกคนจุดเดนของ
โรงเรียนคือครูทุกคนมีความรัก ความสามัคคีกัน ไมแตกแยก ทํางานเปนทีมและทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข ซึ่งครูทุกคนมีเปาหมายรวมกันในการทําหนาที่จัดกิจรรมการเรียนรูใหนักเรียนอาน
ออกเขียนไดและมีความคิดเชิงสรางสรรค
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเขารวมโครงการเสริมพลังครูผูนําการที่ตนเองไดรับมอบหมาย
จากทานผูอํานวยการโรงเรียนใหเปนครูผูนํา ก็รูสึกภูมิใจ ในตอนแรกไมไดหนักใจอะไรมากนัก
เพราะไมรูวาตองทําอะไรบางและตนเองก็มักจะไดรับมอบหมายใหเปนผูนําในการทํางานหลายอยาง
ในโรงเรียนอยูแลวอาทิเชน การจัดทําเอกสาร เตรียมขอมูลเพื่อรองรับการประเมินตางๆในโรงเรียน
การประเมินจากภายนอก(สมศ.)การประเมินจากเขตพื้นที่ การทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน การ
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จัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR)เปนตน หลังจากเขารวมโครงการเสริมพลังครูผูนําก็รูสึก
กังวลเหมือนกันวาเราจะทําหนาที่ตรงนี้ไดดีแคไหน จะทําสําเร็จหรือไม เพราะมันไมใชแคการทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไปสูเปาหมายที่กําหนดไวคือ
นักเรียนทุกคนอานออกเขียนได และมีความคิดเชิงสรางสรรค สําหรั บในโรงเรียนของตนเอง
เทานั้น แตครั้งนี้ตองนําสิ่งที่ทําแลวไปขยายผลตอในโรงเรียนอื่นๆอีก
สําหรับหนาที่ของครูผูนําของตนเองไดเริ่มขึ้นหลังจากเขารวมโครงการเสริมพลังครูผูนํา
จากการที่เขารับการอบรมแลวก็กลับมาประชุมครูรวมกันทั้งโรงเรียน เพื่อชี้แจงใหครูทราบวาเราจะ
พัฒนาการเรียนรูอะไรใหกับนักเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยมีครูผูนํา 3 คนในโรงเรียนเปนหลักใน
การรวมกันพัฒนานักเรียนครั้งนี้ โดยสรุปไดวาจะตองพัฒนาในเรื่องทักษะการอาน การเขียน และ
การคิดของนักเรียนเพราะมันเปนเรื่องที่เราทํากันอยูแลวและก็สอดคลองกับนโยบายของการศึกษาที่
ตองการใหนัก เรียนอานออก เขียนไดแ ละคิดเปนสํ าหรั บ กิ จกรรมของตนเองในฐานะครู ผู นําที่
รับผิดชอบทําหนาที่รวมกับครูผูสอนในครั้งนี้คือการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรคซึ่งเปน
กิจกรรมที่ตนเองชอบ และมีความถนัดอยูแลวจึงทําใหไมรูสึกยากในการเปนผูนําครั้งนี้ สําหรับการ
เขี ย นเรื่ อ งประกอบภาพเชิ ง สร า งสรรค นั้ น จะเป น การแสดงให เ ห็ น ว า นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะและ
ความสามารถในการอาน การเขียนและการคิด ซึ่งเปนการบูรณาการทักษะทั้ง 3
เขาดวยกัน
นอกจากนี้ยังเปนการบูรณาการกับวิชาศิลปะอีกดวยซึ่งเปนวิชาที่นักเรียนชอบหรือสนใจอยูแลว ใน
การทํางานครั้งนี้หลังจากทําความเขาใจกับครูทุกคนแลว ก็จะเนนครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย วาการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรคจะตองทําอยางไร ใชอุปกรณอะไรบาง
ระบายสีอยางไรภาพจึงจะสวยและนาสนใจที่จะหยิบมาอาน ในฐานะที่เปนครูผูนําจะทําอยางไรให
ครูผูสอนเขาใจวิธีที่จะชวยใหนักเรียนเขียนเรื่องงายขึ้นโดยใชคําสําคัญ 5 คําคือ ใคร ทําอะไร ที่
ไหน เมื่อไร อยางไรและใหเขียนเรื่องใกลตัว เรื่องจากประสบการณตนเอง ซึ่งจะทําใหเขียนงาย
ขึ้น สําหรับนักเรียนที่เขียนเกงแลวก็ใหเขียนเรื่องตามจินตนาการ นิทานแฝงคติสอนใจหรือเรื่องที่
ตนเองสนใจโดยลุยแนะนําและสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมกับครู
ภาษาไทยในแตละชวงชั้น
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆจากการที่ไดลุยแนะนําครูและนักเรียนทุกชั้นเขียนเรื่อง
ประกอบภาพเชิงสรางสรรคเริ่มจากคําสําคัญที่วา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร โดยให
นักเรียนเขียนจากเรื่องใกลตัว เรื่องจากประสบการณของตนเอง และใหนักเรียนไดดูตัวอยางผลงาน
ของนักเรียนในชั้นที่ตนเองรับผิดชอบสอนทําใหนักเรียนเขียนเรื่องงายขึ้น ตนเองไดมองเห็นภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนดังนี้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกชั้น เริ่ม
จากชั้นที่ตนเองรับผิดชอบสอนคือชั้นประถมศึกษาปที่2 จะเห็นไดวานักเรียนมีความกระตือรือรนใน
การเรียน การเขี ยนเรื่ องทําไดดี นั ก เรียนมีทักษะในการระบายสี นักเรียนชอบมาก และที่ นา
ประทับ ใจและภูมิใ จที่ สุดคื อ นองมายซึ่งเปนเด็ กเรียนช า ดื้อและซนมากเปนที่รูจักของครูแ ละ
นักเรียนชั้นอื่นๆทุกคน สามารถเขียนเรื่องไดดี วาดภาพระบายสีสวยงามสอดคลองกับเรื่องที่เขียน
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และเขียนเรื่องไดทั้งเรื่องจากประสบการณและจินตนาการ นอกจากนี้ยังมีนองโปเตชั้นประถมศึกษา
ปที่4 นองเบียรชั้นมัธยมศึกษาปที่1 นองโฟมชั้นประถมศึกษาปที่1 ซึ่งทั้งหมดลวนแตเปนนักเรียนที่
เรี ย นช า ดื้ อ ซนมากแต ส ามารถเขี ย นเรื่ อ งได ดี สํ า หรั บ ความเปลี่ ย นแปลงในตั ว ครู ผู ส อนที่
สังเกตเห็นคื อ กระตือรื อ ร น ให ค วามร ว มมือ เป นอย างดี ตองการให ผ ลงานของนัก เรียนของตน
สวยงาม โดยชวยแนะนําทุกอยางที่เรียนรูจากครูผูนําไปสูนักเรียนของตน และมีความภูมิใจใน
ผลงานของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบสอน สําหรับการเปลี่ยนแปลงในตัวผูนําเอง ตั้งใจทําหนาที่อยาง
เต็มความสามารถ รูสึกดีใจภูมิใจที่เห็นผลงานหลากหลายของนักเรียนทุกชั้นซึ่งแตกอนมีเพียง
ผลงานไมกี่ชิ้นในชั้นที่ตนเองรับผิดชอบสอนเทานั้นแตหลังจากที่เขารวมโครงการนี้มีผลงานของ
นักเรียนเกิดขึ้นเปนรอยเรื่อง
ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็
เพราะความรวมมือกันของครูในโรงเรียนที่มีพื้นฐานของการอยูรวมกันแบบพี่นอง ครูมีความรัก
ความสามัคคีกัน ไมแตกแยก ทํางานรวมกันอยางมีความสุขและรวมกันทําในสิ่งที่นักเรียนชอบ ทํา
จากเรื่องง ายไปหายาก รวมทั้ งบทบาทของครู ผูนําที่ตั้งใจทําหนาที่ ทํ าเรื่องที่ ทุกคนทํ าอยูแล ว
เพียงแตมาชวยกระตุน เรียนรูรวมกันและรวมมือกันทําเพื่อใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในเชิง
รูปธรรมมากขึ้น
ขอคนพบจากการเปนผูนําครั้งนี้ไดคนพบวา การทํางานใหประสบผลสําเร็จนั้น ซึ่งในการ
ที่จะนําใครทําอะไรใหบรรลุเปาหมายตองทําในสิ่งที่ผูนํามีความรู ความสามารถหรือความถนัด ตอง
มีเทคนิควิธีการที่งายและทําใหผูตามไมรูสึกยุงยาก และลงมือลุยงานนั้นไปพรอมกับผูตามดวย
ไมใชแนะนําอยางเดียว ตองยอมรับความคิดเห็นและความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหเขายอมรับ
เรา ซึ่งถาเขาเห็นผลงานของเราแลวก็จะทําใหเกิดผลงานใหมๆอยางหลากหลายไดงายขึ้นนั่นเอง
สําหรับผลงานของนักเรียนการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรคนั้นเปนการแสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีการพัฒนาการดานทักษะการอาน การเขียน และการคิด ไดเปนที่นาพอใจระดับหนึ่ง
สิ่งที่จะตองพัฒนาตอไปตองศึกษาและพัฒนาภาวะของความเปนผูนําใหดีกวานี้ กลาคิด
กลาทําและพัฒนางานเขียนเรื่องเชิงสรางสรรคใหหลากหลาย จากงานเขียนเรื่องงายๆใกลตัว จาก
ประสบการณที่ผานมา โดยเขียนหนาเดียวตอไปก็จะพัฒนา เปนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
นิทาน หนังสือเลมเล็ก
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4. สรางโจทยคณิตจากชีวิตจริงโดยครู4โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานักเรียนสวนใหญเปนเด็กที่
ขาดแคลนมีปญหาดานครอบครัว พอแมแยกกันอยู เด็กตองอยูกับปูยาตายายมีนักเรียนตั้งแตชั้น
อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่3 มีนักเรียนจํานวน 164 คน ครูจํานวน 16 คน ดิฉันเปนครูสอนวิชา
คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 และวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ถึ ง ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ดิ ฉั น จบกศบ.เอกพลศึ ก ษาแต ดิ ฉั น ชอบวิ ช าคณิ ต ศาสตร จึ ง สอนวิ ช า
คณิตศาสตรมาตั้งแตเริ่มบรรจุเปนครู ตั้งแตป พ.ศ.2525 จนถึงปจจุบัน ดิฉันยายมาสอนในโรงเรียน
นี้ตั้งแตป พ.ศ.2551 และก็ไดสอนในวิชาคณิตศาสตรเชนเดิม
โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาสูผูเรียนเมื่อป พ.ศ.2557 ดิฉัน
ไดรับมอบหมายใหเปนครูวิชาการโรงเรียนในชวงชั้นประถมศึกษาปที่4 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6
ผู อํ า นวยการจึ ง มอบหมายให เ ป น ครู ผู นํา จึ ง มาคิด ว า ป ญ หาเด็ กที่ ส อนมี อ ะไรจากการสอนวิ ช า
คณิตศาสตร พบวาเด็กสรางโจทยปญหาไมไดและโรงเรียนมีเปาหมายที่จะใหนักเรียนในโรงเรียน
อานออกเขียนไดและคิดเปน ดังนั้นดิฉันจึงคิดวิธีนี้เพื่อจะแกปญหา ดิฉันเปนครูคณิตศาสตรจึงเลือก
เรื่องที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรมาดําเนินการงานวิชาการปกติที่ทําอยูคือ เมื่อมีคุณครูในชั้นใดขาด
หรือไมมาโรงเรียน ดิฉันจะจัดหาครูเขาไปสอนแทน คอยใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําหรือชวยเหลือ
เพื่อนครูในชวงชั้น เชนการแกไขเด็กขาดเรียนบอย เด็กดื้อ เด็กกาวราว
แตเมื่อเริ่มมาทําบทบาทของครูผูนําในครั้งนี้ก็ไดชวนครูที่สอนคณิตศาสตรในชั้นอื่นๆมา
พูดคุยกันเกี่ยวกับการสรางโจทยปญหาคณิตศาสตร บอกวา “โจทยปญหาคณิตศาสตรแตละ
เรื่องกวาจะไดเจอก็นานๆครั้งทําใหเด็กสรางโจทยไมคอยไดและคิดไมออก อยากจะทํา
อยางไรจะฝกเขาใหสรางโจทยได ที่ผานมาเราพบวาถาทําซ้ําๆบอยๆ เด็กสามารถทําได
เรื่องวิธีการสอนตางๆสามารถเอามาสรางโจทยปญหาได อยากใหทุกคนลองทําดู” ขณะนั้น
มีครูกุง ครู3 ครูพรและครูปอม นั่งคุยหารือกัน เพื่อนครูก็เสนอวา ถามีการวาดภาพประกอบดวยจะ
ทําใหเด็กอยากทํามากขึ้นโดยเฉพาะในชั้นเล็กๆทุกคนก็บอกรวมกันวาจะลองนําไปทําดู
หลังจากนั้นครูแตละคนก็ไปทําของแตละหอง สวนหองที่ดิฉันรับผิดชอบก็ใหเด็กไปสราง
โจทยปญหาที่เกิดจากประสบการณตรงของเด็กนํามาสรางเปนโจทย จะบอกวาจะใหสรางโจทย
ปญหาการบวกหรือการลบ โดยทําใสในสมุดเลข แลวเอามาสงครูวันละ 1 ขอ ใหครูตรวจกอน ถาไม
ถูกครูจะแกไขให ถาถูกตองแลวจะใหแบบฟอรมเพื่อเด็กจะไดเขียนโจทย คัดดวยลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดแลวนํามาอานใหฟง
เด็กๆจะทําดวยความตั้งใจ สงมาจํานวนมากเกือบทุกคนตรวจแทบไมทัน สิ่งที่พบคือจาก
เด็กบางคนที่ทํางานไมเสร็จแตพอมาทํางานนี้ เขาสามารถทําเสร็จและเขาภาคภูมิใจในผลงานของ
เขา
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เมื่อดําเนินการผานไประยะหนึ่งไดสอบถามเพื่อนครูวามีใครลองนําไปใชกับเด็กในหองที่
สอนบางหรือไม เพื่อนครูบอกวาไดนําไปใชและไดนําผลงานที่เกิดขึ้นมาใหดูดวยความเต็มใจ บาง
คนก็แนะนําวาถาสรางโจทยแลวก็ควรใหเด็กไดแสดงวิธีทําตอไป เพื่อเด็กจะไดสามารถแสดงวิธีทํา
โจทยปญหาได หลังจากนั้นเพื่อนครูไดนําผลงานนักเรียนมาใหดิฉันเก็บรวบรวมไว เพื่อจัดแสดง
ผลงานตอไป นอกจากนี้ดิฉันก็ไดพูดคุยกันอยางไมเปนทางการในโอกาสตางๆเชน เวลารับประทาน
อาหารกลางวัน ในหองพักครูในระหวางชั่วโมง
สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเด็กในหองเรียนมีความตั้งใจ กระตือรือรนในการทํา ลายมือสวย
ขึ้น อานดีขึ้น แตความถูกตองในการเขียนยังตองไดรับการพัฒนา สวนผลงานนักเรียนหองอื่นก็อยู
ในระดั บ ดี แตนั ก เรี ย นยั ง ทํา ไม ค รบทุ ก ชั้น สํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงของเพื่อ นครู มี ค วามตั้ ง ใจ
ดําเนินการและใหความรวมมือกันทุกคน มีสัมพันธภาพระหวางครูกับครูและระหวางครูกับเด็กดีขึ้น
เด็กกลาเขามาหาครูใหครูดูความถูกตอง สวนผูบริหารไดรับการสนับสนุนดีเพราะเปนการที่จะทําให
นักเรียนอานออก เขียนได คิดเปน เนนลายมือนักเรียน สวนการเปลี่ยนแปลงของตัวดิฉันเอง เมื่อ
ไดมาเปนครูผูนําในครั้งนี้ คือ นอกจากจะเปนครูคณิตศาสตรแลวยังไดเปนครูภาษาไทยดวย ทําใหรู
วาเด็กยังตองพัฒนาอีกหลายเรื่อง
ดิฉันรูสึกภาคภูมิใจและมีความสุขที่ไดสอนเด็กใหรูจักการเขียน การอาน การคิดและคัด
ลายมือ ภูมิใจที่ไดเกิดมาเปนครู พอมาทําเรื่องนี้สามารถเก็บเด็กไดถึงแมจะมี 2 หอง แตสามารถให
นักเรียนทํากิจกรรมนี้ได
เมื่อเริ่มทําก็รูสึกกลัววาจะเปนการเพิ่มภาระใหเพื่อนครู เราคิดวาเราทําไดแตไมแนใจวา
เพื่อนครูจะทําไดหรือเปลา แตพอมาพูดคุยกันแลวทุกคนก็เต็มใจเพราะคิดวาอาจทําใหเด็กของเราดี
ขึ้น ดิฉันรูสึกดีใจที่ทุกคนใหความรวมมือ ทําใหเด็กมีประสบการณตรง เขาสามารถนําไปใชในการ
เรียนชั้นสูงๆตอไปได
สวนการปฏิบัติของตนเองที่เปลี่ยนไปคือ ทําใหดิฉันสนิทสนมกับเด็กมากขึ้น เพราะเมื่อ
เด็กนํางานมาสงไดอธิบายตัวตอตัว กอนหนานั้นใหทําแตแบบฝกหัดจึงเรียกมาสอนตัวตอตัวนอย
เฉพาะคนที่ทําไมได แตตอนนี้เราใหเด็กมาหาทุกคน ไมวาเกงหรือไมเกงเพราะตองตรวจงาน
สิ่งที่ ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเช นนี้ ได ก็คื อ ความสามัค คี ข องครู ใ นโรงเรี ย นยอมรั บ
ขอเสนอแนะของครูดวยกัน เกิดความรวมมือของครูที่ทุกคนตองทําใหเด็กดีขึ้น นักเรียนมีความตั้งใจ
ที่จะทํางานใหสําเร็จมีความกระตือรือรนอยากทําเพื่อใหมีผลงานของตัวเอง ครูตองใหความรักกับ
เด็ ก ทุ ก คนและเป น กั ล ยาณมิ ต รกั บ เด็ ก ดิ ฉั น มี ค วามหวั ง ว า เด็ ก จะสามารถสร า งโจทย ป ญ หา
คณิตศาสตรได ตองใหเด็กทําซ้ําๆเพื่อจะไดเกิดทักษะ
สวนการเปนครูผูนําแบบดิฉันคือ ทําอะไรทําจริง มีน้ําใจกับทุกคน เตรียมทุกอยางให เชน
แบบฟอรม แฟมสะสมผลงานนักเรียน หรือสิ่งที่เพื่อนครูตองการก็จะจัดหาให ขอคนพบนักเรียน
สามารถสรางโจทยปญหาจากชีวิตจริง สิ่งที่พบเห็นหรือสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองได เพื่อนครูสามารถ
ดําเนินการไดตามคําแนะนําหรือเชิญชวนของดิฉันได ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหสิ่งตางๆนั้นเกิดขึ้น
คือตัวครูอยากใหเด็กไดดีและเพื่อนครูก็ใหความรวมมือเปนอยางดี สิ่งที่ตองทําในครั้งตอไปคือโจทย
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ปญหาควรมีความซับซอนมากกวาเดิมและเด็กสามารถแสดงวิธีทําไดและชวนเพื่อนครูใหดําเนินการ
ดําเนินการตอซึ่งจะตองมีการประชุมพูดคุยกันบอยครั้งขึ้น ประโยชนที่ไดรับตอตัวเองคือไดรูจักเด็ก
นักเรียนมากขึ้นทําใหเรามีความรับผิดชอบมากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจ มีความสุขในการสอน ภูมิใจ
ในอาชี พ ครู ต อ การเรี ย นการสอนทํ า ให เ ด็ ก ได พั ฒ นามากขึ้ น เพื่ อ นครู ไ ด นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ไ ด
ประโยชนตอโรงเรียนเมื่อครูดี เด็กดี โรงเรียนก็ดีไปดวย
เทอมหนาดิฉันก็จะนําการสรางโจทยปญหาไปดําเนินการตอไปและเชิญชวนเพื่อนครู
มารวมกันดําเนินการตอและขอคําแนะนําจากเพื่อนครูเพื่อจะไดปรับปรุงงานนี้ใหดีขึ้น
5. บทเรียนสอนรูครูผูนํา พัฒนาตน สูครูมืออาชีพโดยครู5โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ เปนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เปดทําการสอน 3 ระดับ คือ
ปฐมวัย ( อนุบาล 1-2 ) ระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6 ) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ( ม.1-ม.3
) ตั้งอยูที่หมู 4 ตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตบริการการศึกษา หมู
1-4 ของตําบลบานใหม และหมู 1 ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปจจุบันมี
จํานวนนักเรียน 167 คน ลักษณะชุมชน สังคมทองถิ่น ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร
และรับจาง ทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาทองถิ่น มีฐานะคอนขางยากจน และมีปญหาดาน
ครอบครัวอยาราง ทําใหนักเรียนหลายคนมีปญหา ขาดความอบอุนทางครอบครัว การเดินทางมา
โรงเรียน นักเรียนใชการเดินเทา ขี่จักรยาน และจักรยานยนต ผูปกครองมาสงบาง โรงเรียนบริการ
อาการกลางวัน อุปกรณการเรียน แบบเรียน แตนักเรียนตองซื้อบางเล็กนอย บุคลากรในโรงเรียนมี
จํานวนครูผูสอน 15 คน ชาย 4 คน หญิง 11 คน ผูบริหาร 1คน อายุเฉลี่ยของครูประมาณ 50 ป
อายุราชการเฉลี่ย 25 ป ครูครบชั้นเรียน มีการจัดการเรียนการสอนแบบประจําชั้น ในระดับ ป.1-ป.
3 มีครูเฉพาะวิชา 1 คน สวน ป.4 - ม.3 จัดการเรียนการสอนแบบเวียนสอนตามรายวิชาที่ครูถนัด
หรื อ วิ ช าเอก แต บ ริ บ ทยั ง ขาดครู ส อนคณิ ต ศาสตร ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ดนตรี -นาฏศิ ล ป
วิทยาศาสตร
ผูเขียนปจจุบันอายุ 53 ป มีอายุราชการ 31 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเคมี
โทชีววิทยา จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ทําหนาที่ครูผูสอนกลุมรายวิชาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สอน 22
ชั่วโมง / สัปดาห หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพิ่ม คือ ครูวิชาการโรงเรียน ครูฝายปกครอง ดูแลระบบ
สานสนเทศข อ มู ล โรงเรี ย น จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ มี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด รั บ รางวั ล ครู ผู ส อน
วิทยาศาสตรดีเดนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนที่สอนไดรับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร
หลากหลายรางวัล นักเรียนบางคนที่เรียนจบจากโรงเรียนไดศึกษาตอทั้งสายอาชีพและสายสามัญ
ระดับปริญญาตรี โท ทํางานเลี้ยงชีพตนเองไดอยางมีความสุข
จากการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมพลังครูผูนําชวงเดือนกุมภาพันธ
2559 จัดโดย อ.พิทักษ โสตถยาคม นักวิชาการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กอน
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หนานี้ผูเขียนเคยเขารับการอบรมของหนวยงานเกี่ยวกับสภาวะครูผูนํา และอบรมจากระบบ UTQ
(ศึกษาดวยตนเอง) พอไดรับความรูขณะนั้น แตสถานการณลงมือทดลองปฏิบัติไมมี จึงทําใหขาด
ความเขาใจสภาวะจริง แตหลังจากเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมพลังครูผูนําครั้งนี้มี
คุณครูปาแหววและ อ.พิทักษ โสตถยาคม เปนวิทยากร ปฏิบัติเชิงกลุมยอยในบทบาทผูแสดง ผู
สั ง เกต ผู ส ะท อ น แบบเพื่ อ นร ว มงาน และการทํ า งานคํ า นึ ง ถึ ง เป า หมาย ซึ่ ง มี ขั้ น สอนวิ ธี ก ารที่
หลากหลายที่สามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายได ในรูปแบบของตนเองที่เคยทําหรือที่คิดวาถาทํา
แลวจะประสบความสําเร็จได มีการสะทอนความคิดเห็นของผูรวมงาน เพื่อใหเราพัฒนาปรับปรุง
ตนเองไดดีขึ้น กิจกรรมสะทอนความคิดเห็นทําใหเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นเพื่อนรวมงาน และ
การทํางานคํานึงถึงเปาหมาย มีขั้นตอน วิธีการที่หลากหลายที่เราสามารถทํางาน บรรลุเปาหมาย
ได ในรูปแบบของตนเองที่เคยทําหรือที่คิดวา ถาทําแลวจะประสบความสําเร็จได มีการสะทอน
ความคิดเห็นของผูรวมงาน เพื่อใหเราพัฒนาปรับปรุงตนเองไดดีขึ้น กิจกรรมสะทอนความคิดเห็น
ทําใหเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นเพื่อนรวมงาน ทีมงาน การเปนครูผูนํา ควรเปนผูทํานําผูตาม
เปนแบบอยาง และใหความสําคัญเพื่อนรวมงาน รับฟงความคิดเห็นเปดใจ ใหเกิดการยอมรับ เห็น
ดี เห็นงามพรอมๆกัน มีแนวรวมปฏิบัติทางเดียวกันดวยความเต็มใจ
ครูผูนําคือผูประสานงาน คอยหลอหลอมความคิดเห็นเพื่อนผูตาม ใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันที่ดีที่สุด ที่จะทําใหงานบรรลุเปาหมายอยางดีและมีคุณภาพ ผลจากการที่เปนครูผูนําทําให
ผูเขียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี เชนใจเย็นลง ทํางานไมตองรีบใหเสร็จเร็วๆ คอยๆทําอยางมีสวน
รวมกับเพื่อนรวมงานใหมากที่สุด ยอมรับฟงความคิดเห็นคนอื่นที่สะทอนกลับมาดวยความเต็มใจ
มองภาพตนเองและพรอมจะปรับปรุงตัวเองยอมรับการเปลี่ยนแปลง กลานําเสนอแนวความคิดของ
ตนเองมากขึ้น แตที่สําคัญอีกอยางคือกอนหนานี้คิดวา วิธีของเราเปนเพียงรูปแบบหนึ่งอาจทําให
สํ า เร็ จ ได แต ยั ง มี ห ลากหลายวิ ธี ถ า เราเลื อ กมาใช กั บ สถานการณ ที่ เ หมาะสมก็ จ ะทํ า ให มี
ประสิทธิภาพกวาเดิม และพบการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนครูที่มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันมีความเปน
กัลยามิตร มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบาง มีการปรึกษาหารือ
พูดคุยกันมากขึ้น ผูเขียนเกิดความภาคภูมิใจ ทําใหเพื่อนครูมีแรงบันดาลใจทํางานรวมกันไดอยางมี
ความสุข มีความเปนมิตรที่ดีตอกัน เขาใจกัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เรงดวนของโรงเรียนที่ตอง
แกไข คือปญหาดานการอาน ของนักเรียน ผูเขียนคิดวาครูผูตามมีความสําคัญยิ่งในการทํากิจกรรม
ตางๆ การไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียนในการจัดรวมกลุม ประชุม ทํา AAR
การใชฐานเพื่อนรวมงานในโรงเรียนเปนเพื่อนรวมกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับคนกับงาน
ในมุมมองของผูบริหารก็เปนสวนสําคัญจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ชวยกํากับติดตามผลการ
ทํางานก็ทําใหครูผูนําสามารถทํางานไดอยางดีเต็มกําลัง เต็มความสามารถ
การปฏิบัติหนาที่ครูผูนําของผูเขียนในโรงเรียนครั้งนี้ กอนหนานี้โรงเรียนมีปญหาเรงดวน
เกี่ยวกับการพัฒนาการอาน เขียน คิดวิเคราะห ของนักเรียนซึ่งเปนผลวิเคราะหของคณะครูจากผล
การเรียน ผลการสอบ ONETและ NT ของนักเรียนที่ผานมาและจากการแสดงความคิดเห็น ขอสรุป
ของคณะครูทั้งโรงเรียน ผูเขียนไดนําเสนอกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาดานการอาน โดยนําเสนอตอ
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ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการชวงชั้น เพื่อใหผูบริหารและครูวิชาการชวงชั้นไดสะทอนความ
คิดเห็น รูปแบบหรือวิธีการแกไขปญหาที่ผูเขียนนําเสนอ แลวผูเขียนก็นําผลคําชี้แนะ เพิ่มเติมจาก
ผูบริหารและวิชาการชวงชั้น ปรับปรุงเติมเต็มรูปแบบและวิธีการ พรอมกับพูดคุยเสนอแกเพื่อนครู
ในโรงเรียนอยางไมเปนทางการ เชนหลังรับประทานอาหารกลางวัน เวลานั่งพักเลนขณะเลิกเรียน
กอนกลับบาน แลวจัดลําดับความสําคัญ รูปแบบ นําเสนอ ครูอยางเปนทางการในการประชุมครูทั้ง
โรงเรียน โดยมีผูบริหารเปนประธาน ปฏิกิริยาขณะประชุมเพื่อนครูมีครูบางทานก็วา เราทํากันอยู
แลวใหเด็กอานหนังสือ บางคนก็ขอฟงรายละเอียดกอน ผูเขียนไดเสนอกิจกรรม เพื่อนรักนักอาน
หลัง จากฟ ง รายละเอี ย ดครู ทุ ก คนวาลองทํ าดู และผู เ ขีย นได ใ ช วิ ธีพูด คุย กับ ครู เ ป น การส ว นตั ว
ปฏิกิริยาสะทอนกลับ ครูเต็มใจที่จะทําโดยกําหนด ระยะเวลาเพื่อการติดตามทุกสัปดาห ในวันศุกร
สุดสัปดาห หนังสือใชเปนแบบเรียนที่มีอยูแลว ใหนักเรียนอานตามความสนใจของนักเรียน
หลังจากไดนําเสนอรูปแบบและวิธีการ นําสวนที่ดีและปรับปรุง มาแกไข พอไดพูดไดมี
การประชุมเขาใจ ชี้แนะนํา และไดไปคิดรายละเอียดเพิ่มเติม ใหตระหนักถึงความสําคัญ เริ่มที่ให
คุณครูทุกคนเขาใจปญหาการอาน เราจะทําอยางไร ในความคิดของผมคือ ถาอานทุกหนา ทุกวัน
ทุกเลม อยากใหคุณครูเพิ่มความเอาใจใส เพราะสิ่งดีๆในอดีต เขาเอาใจใสเด็ก เอาเด็กมานั่งฝกอาน
กับครู เราก็เคยทํากัน และการสอนสมัยกอนเปนการสอนแบบครูประจําชั้น ครู1 คนรับผิดชอบดูแล
นักเรียนในชั้น แตปจจุบันมีการสอนเวียนบางวิชา ก็นาจะดีกวาเพราะครูมีเวลาในการชวยเหลือ
นักเรียนไดมากขึ้น ดังนั้นถาเรามาเริ่มเนนกิจกรรมการอาน ครูเอาใจใสนักเรียนในความรับผิดชอบ
มากขึ้นก็นาจะแกปญหาได โดยใหนักเรียนอานหนังสือ เพื่อนชวยกันแลกเปลี่ยนเปนคนอาน คนฟง
คนชวยฝกเพื่อนอาน เมื่ออานไดเพื่อนก็ลงชื่อรับรองวาอานไดแลว นักเรียนนําไปอานใหผูปกครอง
พี่ ปา นา อาที่บานฟงแลวลงชื่อรับรองกลับมา และหรืออานใหคุณครูฟง ครูอานจะใหอานทั้งหมด
หรือใชการตรวจสอบการอานไดพรอมรับรอง ทุกหนาที่อาน
จากนั้นคุณครู ไดนําไปทดลองปฏิบัติทุกรายวิช า เนนการอ าน ผมไดติดตามสอบถาม
สังเกตวาครูใหอาน เด็กอาน เด็กมีความสนใจดี เด็กเกงไมมีปญหา จะมีเด็กที่เรียนออน หรือที่อาน
ไมคอยจะไดมีปญหาอานไดนอยไมกี่หนา ตางกับเด็กเกงบางคนอานได70-80หนา ก็ติดตามรูปญหา
เพื่อนไมคอยชวยเหลือเด็กออน วาอานชา เบื่อรอฟง เสียเวลา มักจะจับคูกับเด็กเกงดวยกัน ทําให
เด็กออนขาดเพื่อนคอยชวยเหลือ และสภาพที่พบนักเรียนยังมีลักษณะอานเพื่อนคะแนน ครูใหอาน
มากกว า อยากอ า น เพราะพฤติ ก รรมยั ง ไม เ จอนั ก เรี ย นอ า นตามโต ะ นั่ ง เล น ตามร ม ไม อ า นใน
หองสมุด
ไดชี้แจงในที่ประชุมโดยเสนอแนะวานาจะมีกิจกรรมสงเสริมเพื่อนรักนักอานในชั่วโมงเรียน
โดยใชเวลา 5-10นาที ในแตละชั่วโมง ครูทุกคนวานาจะดีก็จะนําไปทดลองดู และไดเนนวาครูควร
สงเสริมใหคนเกงชวยเหลือคนออน จับคูกันเปนบัดดี้การอานโดยใหคนออนเลือกเพื่อนที่เปนคูตาม
ความสมั ค รใจ พรอ มใจของคนเก ง โดยมี ค รู ภ าษาไทย ครู ป ระจํ า ชั้ น คอยชี้ แ นะ กิ จ กรรมนี้ ค รู
ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร วาดีนักเรียนอานไดสาระความรูดวย นาจะมีสวนทํา
ใหเวลานักเรียนเรียนจะมีความเขาใจในรายละเอียดดีขึ้น และไดติดตามสังเกตเดินผานหองเรียน
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บางหองไดใหนักเรียนจับคูอานออกเสียงดัง และสะสมจํานวนหนาที่อานมีการรับรองกันมากขึ้น
นักเรียนบางคนก็ใหพี่ชั้นโตกวาชวยฝกอานและรับรอง บางคนใหญาติขางบานรับรอง บางคนให
พี่ชายแตพี่ปฏิเสธไมสนใจเชนเด็กหญิงแดนตะวัน ชั้นป.5 ครูประจําชั้นก็แนะนําใหปา อา ญาติๆ
รับรองได และไดติดตามพูดคุยกับเพื่อนครูอยางไมเปนทางการตอนเชาขณะเขาแถวบาง คุยกับใน
หองพักครูบาง ทานอาหารกลางวันบาง ครูบางคนก็ชี้แนะเพิ่มเติมวาใหอานหนังสืออยางอื่นใน
หองสมุดไดไหม ทําหองสมุดเคลื่อนที่ นําหนังสือใสกระเปาตั้งตามรมไม โตะนั่งเลน หนังสือ
การตูน นาจะกระตุนการใชเวลาวางอานไดเพราะแบบเรียนนักเรียนวาเบื่อ
การเปลี่ ย นแปลงที่ ตัว เด็ ก พบวานั ก เรีย นเพิ่มมีพฤติก รรมการอานมากขึ้น สนใจอา น
เพิ่ม ขึ้ น อยู ใ นระดั บ พอใช โ ดยเห็ น ไดจ ากพฤติก รรมการนั่งอ า นของเด็ก ไปดูหอ งสมุ ดชว งพั ก
กลางวัน การเปลี่ยนแปลงของเพื่อนครูมีความสนใจ ใหความทํากิจกรรมนี้ไดดีพอสมควร ครูติดตาม
การอานยังไมมากนัก ครูที่มีการทดลองทํา “ครู ป.1 มีความตองการใชเรื่องการอานมาก แตกอน
สอนเสร็จก็เสร็จ แตปจจุบันมีเด็กไปขออานกับครูนอกเวลาเรียน “
“ครูสําเนียงชั้น ป5สอนวิชาภาษาไทย เราจะกระตุนใหเด็กอานมากขึ้น และเด็กที่ไมคอย
อาน อานมากขึ้นไดอยางไร” ผมไดเสนอแนะทดลองหาบัดดี้เพื่อนคูคิดอานที่เขารักกัน ที่เด็กชอบ
อาจเปนหองเดียวกันหรือตางชั้น ตางหองได “
ครู ผูนําที่ดีในความคิดของผมคิดวา เปนนักประสานที่ดี ไมใ ชอํานาจถื อความคิ ดของ
ตนเองถูกตองเสมอ ควรเปนนักอธิปราย จูงใจเขาใหเขาใจกอน ถาเราไมไดใจเพื่อนรวมงานที่จํา
ทํารวมกัน กิจกรรมหรืองานที่ทํารวมกันคงจะสําเร็จหรือมีประสิทธิภาพไมได เพราะเขาอาจฟงแต
ไมเต็มใจที่จะทําใหความสนใจนอย คิดวาตนเองตองมีการฝกใชคํา กิริยา บุคลิกภาพทาทาง หา
จังหวะและโอกาสที่เหมาะสม การใชบรรยากาศสบายๆ Relax นั่งคุยกัน นั่งทานขาว กินของวาง
เปนกันเอง เปนเพื่อนมากกวา เพราะเปาหมายครูก็เหมือนกันคืออยากใหนักเรียนของโรงเรียนเรา
เปนคนดี คนเกง ประสบความสําเร็จ เขาเปนผลผลิตของเรา เด็กกลับมารักโรงเรียนรักครู ทักทาย
ครู ชวยเหลือรุนนองๆ แคนี้ก็ภูมิใจ สุขใจแลว
จุด ที่ เ ปลี่ ย นแปลงขอตนเองคื อ เคยเป น คนพู ดตรงๆ โปง ๆ จะลดลง ฟง เสีย งสะท อ น
กลับมาปรับปรุงตนเอง อาจเปนเพราะเปนครูฝายปกครองเวลาดูแลนักเรียนระดับมัธยมตองชัดเจน
ตั ด สิ น ด ว ยเหตุ ผ ลต อ งเร็ ว ไม ทิ้ ง เวลานาน สอบถาม ลงโทษไม ป ล อ ยให ยื ด เยื้ อ เพื่ อ ให เ ด็ ก เห็ น
นาเชื่อถือ ยุติธรรมทําใหบุคลิกไมเหมาะสมเปนผูประสานงาน อาจขาดความเปนกัลยาณมิตร จึง
ตองปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง
ในการนําเสนอไมวาจะเปนวิธี ดําเนินการ แนวทางที่ควรตองทํา ถาทําใหเพื่อนไมเขาใจไม
สามารถโนมนาวความคิดใหยอมรับได ก็ยากที่จะไดรับความรวมมือ ฉะนั้นการเปนครูผูนําก็สอนให
เราเปนครูที่ดีไดทางหนึ่ง ไดรวมมือกันชวยกันพัฒนาโรงเรียน เกิดทีมงานการทํางานที่ดีขึ้นมาก
โรงเรียนของเราการพัฒนาเด็กนักเรียนทําคนเดียวไมได โรงเรียนเราตองชวยกันทํางานเปนทีม
การเปลี่ ย นแปลงนั้ น เกิ ด จากที่ ต นเองได ล งมื อ ปฏิ บั ติ เกิ ด ความคิ ด ว า ถ า ไม ร ว มมื อ
ชวยเหลือกัน งานก็อาจไมสําเร็จ หากรวมมือกันทําไดสําเร็จก็เกิดความภาคภูมิใจ เพื่อนครูรับฟง ให
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ความสนใจ เชื่อถือ ไววางใจเรา อีกอยางความเครียดในการทํางานเพื่อใหนกเรียนมีผลการสอบ
โอเน็ตของครูลดลงได
ในชวง 2 เดือนที่ทํากิจกรรมนี้ไดรับประสบการณและเสียงสะทอนจากเพื่อนครู จากเด็ก
นักเรียน วาสิ่งที่เราทําเกิดผลแลวเปนอยางไร ทําใหเรามีความภาคภูมิใจหรือไม เราตองปรับปรุง
เพิ่มเติมอะไร บทเรียนอะไรก็มีคาไมเทากับบทเรียนที่เกิดจากการไดลงมือปฏิบัติจริง ประสบการณ
จริงในการทํางาน บางครั้งเขาอบรม ศึกษา อานตําราบทความคนอื่น หรือนักวิชาการที่เขียนไวผาน
รูปแบบตัวหนังสือไมไดนําไปปฏิบัติ ก็เหมือนทองศีลได หากไมปฏิบัติก็ไมเกิดผลรูจริง แตเราอาจ
นํากระบวนการคิด วิธีการนั้นๆมาทดลองปฏิบัติ“ลองดู”
การนําของผม จะเลือกรูปแบบ “คนในครอบครัว” เพื่อนครู นักเรียนเหมือน พี่นอง
ลูกหลาน เหมือนเพื่อน เปนกันเอง รักกันดี หวังดีตอกัน พูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกัน
ไมจําเปนตองเปนทางการ เขาจะมีความสมนึกในการทํามากกวา ถาเปนเชิงลบ เราก็จะเกิดความ
เกรงใจ ไมอยากขัดแยงคุยกันแบบครอบครัว พี่นอง งายๆกันเองก็สามารถลดความขัดแยงไดดี การ
มีสวนรวมรวมกันคิด รวมกันแสดงความคิดเห็น เต็มใจทําใหงานสําเร็จยอมรับฟงกัน อยางการจัด
งานแสดงนิ ทรรศการ การศึกษาอยุธ ยาสูสากล พวกเราก็รว มกันจัดแสดงผลงาน โดยผมไดรับ
มอบหมายใหรวบรวมและจัดแสดงผลงานรวมกับเพื่อนๆในโรงเรียน ผมก็ใชการพูดคุยกันอยางไม
เปนทางการกอน คุยรูปแบบ สิ่งนําเสนอกับวิชาการชวงชั้น ครูที่มีศิลป ครูที่ชอบงานดานตกแตง
ตนไม สถานที่ โดยเลือกคุยนอกรอบแลวมานําเสนอ เพื่อนครูเขามาคุยกันหนอย นําเสนอและแสดง
ความคิดเห็นปรับปรุง เพิ่มเติม แบงหนาที่กัน ผมก็ติดตามชวยกันทํา บางก็แกไข เพิ่มเติม ผมก็ไม
ทิ้งใหนอง เพื่อนครูทําตามลําพัง เราจะชวยกันติดตาม ครูผูตามก็เปนครูผูนําในเรื่องที่ตนเองถนัด
เพราะทําไดดีกวา เชน บางคนถนัดการจัดแตงสวยงาม บางคนดูแลเรื่องตนไมประดับ บางคนถนัด
ดานวางรูปแบบศิลปะ ถนัดดานไอที ดานการนําเสนอ บางคนชวยงานไดหลากหลาย แตละคนก็มี
ความสามารถแตกตางกัน ดังนั้นผูนําตองรูวาใครมีความสามารถดานใดเปนพิเศษ แลวพยายาม
หล อ หลอมความสามารถทํ า งานร ว มกั น จู งใจ โน มน า วใหทุ ก คนมองเห็ น เป า หมายเดีย วกั น มี
แนวทางปฏิบัติเดียวกัน อยางการคุยนอกรอบกับเพื่อนครูวาเด็กที่เรารับผิดชอบ 170 คน ครู 15-16
เฉลี่ยแลวครู1คน ตอนักเรียน 12-13คน ถาเราชวยกันใหนักเรียนสามารถอานได อานคลอง หากจะ
ทําได โดยเราตองตระหนักการอานได อานรูของนักเรียนเปนสําคัญลําดับตนๆของการเรียน เราตอง
ชวยกันทําใหนักเรียนใหมีคุณภาพใหได
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ การเปดโอกาสและสนับสนุนของผูบริหาร ถา
ผูบริหารไมเห็นความสําคัญก็อาจทําใหครูไมอยากแสดงบทบาท ความคิดเห็น รวมมืออยางเต็มใจใน
การทํางานได ความสํานึกวาเราเปนครูมีหนาที่งานของเราตองชวยกันสรางสมองสรางคน ความเปน
มนุษยของเด็กทําใหเด็กไดรับการเรียนรูที่ดี ไมใชแคสงสารแตตองอยากใหเขาทําไดดี เปนครูมา30
กวาปยิ่งใกลเกษียณ รูสึกวาเรายังทําไดไมดีพอนาจะทําไดดีกวานี้ ความภาคภูมิใจในอาชีพไดรับ
ความไววางใจจากผูปกครองนักเรียน จากเพื่อนครูมากขึ้น ใหความรวมมือชวยกันดีขึ้น มีเปาหมาย
ตรงกัน ชัดเจน มีแรงจูงใจ การไดพบแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูผูนําจากโรงเรียนอื่นๆก็มีสวนชวยได
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มากเพราะเกิดวิสัยทัศน รับรูวิธีการตางๆมากรูปแบบ ปญหาอุปสรรคที่เกิดตลอดแนวทางและวิธี
แกปญหาไดทําให เรามีแนวคิด วิธีการทีดีสามารถเลือกไดใหเหมาะกับสภาพโรงเรียนของเราไดดี
การไดพบแกนนําโรงเรียนอื่นๆทําใหเรามองเห็นแนวทางไมใชเปนกบในกะลา แตเปนกบนอกกะลา
เดิมเชื่อมั่นวาวิธีของเราก็ดี นาจะทําแลวไดผลแตพอไดพบกับเพื่อนครู เขาก็มีวิธีการหลากหลาย
ชวยทําใหเรามีวิสัยทัศนมากยิ่งขึ้น วิธีการทําใหสําเร็จอาจมีหลายวิธีตามบริบทเราใหได เพราะเรามี
ไมลเสียงตามสาย อาจใหเด็กมานั่งอานตอนเชากอนเขาเรียน อะไรที่นักเรียนสนใจอยากนํามาอาน
การพบกลุมทําใหกลานําเสนอ กลาแสดงความคิดเห็น ไมสรางความเครียด การพบกันเปนระยะ ๆ
ทําใหเราเตรียมตัว และพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อไปบอกกล าวเพื่อนๆครูผูนําเราตองเตรียมตั ว
นํ า เสนอสิ่ ง ที่ ทํ า และผลที่ เ กิ ด ข อคิ ด แนวทางปรับ ปรุ ง ครั้ ง ต อ ไปเพื่ อ ให เ พื่ อ นๆผู นํ า สะท อ นกลั บ
การใหคํามั่นสัญญาที่เราไดเสนอไว เราตองพยายามปฏิบัติกิจกรรม เปนภาระงานที่ตองลุใหได
การสะทอนกลับจากการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมุมมองของเพื่อนรวมงานก็เปนปจจัยที่สําคัญ
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตน พัฒนางานไดดี
6. กลาคิด กลาทํา นําสูความสําเร็จโดยครู6โรงเรียนวัดทําใหม
โรงเรียนวัดทําใหม ตั้งอยูหมูที่ 6 ตําบลปากกราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หนวยงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน มีจํานวนทั้งหมด 12 คนโรงเรียนวัดทําใหม
เปนโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งแตระดับอนุบาล-ประถมศึกษา นักเรียนมีจํานวน 162คน ดานชุมชน
นั้นมีความแตกตางทางดานศาสนาคือ มีศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธอาศัยอยูรวมกัน ทั้งนี้คนใน
ชุมชนสามารถอยูรวมกันไดอยางกลมเกลียวดังอัตลักษณของโรงเรียน “สองศาสนาพึ่งพากันผูกพัน
สามัคคี”ทานผูบริหาร และคณะครูทุกคนอยูดวยกันแบบพี่แบบนอง เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
ถึงแมวาแตละคนจะมีหนาที่ ที่รับผิดชอบแตกตางกันไป ทวาทุกคนลวนมีเปาหมายหลักเดียวกัน
นั่นคือ ทําเพื่อพัฒนาเด็กๆโรงเรียนวัดทําใหม โดยสงเสริมดานการศึกษาใหมีทักษะ การอาน การ
เขียน คิดวิเคราะห แกปญหาเปน มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรมเปนคนดีของสังคม
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โรงเรียนวัดทําใหมจัดอยูในโรงเรียนนํารอง 15 โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรูสู
ผูเรียนทางโรงเรียนวัดทําใหมมีความยินดีอยางยิ่ง และพรอมที่จะเรียนรูเพื่อพัฒนา โดยมีผูบริหารให
การสนับสนุนเปนอยางดี สงผลใหครูผูนําไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไดรับความรูอยางเต็มที่
เพื่อนําความรูจากการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบมาถายทอดแก
เพื่อนครูเมื่อเขาใจกระบวนการวิธีการปฏิบัติแลว จึงคนพบวาทางโรงเรียนเหมาะกับการจัดการสอน
2 แบบคือScaffolding และ Problem Based Learning เพราะมีความเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน
มากที่สุด
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จากการรับฟงประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรูของครูผูนํา3 โรงเรียนแกนนําการปฏิรูป
แลว นําไปถายทอดแกเพื่อนครูที่โรงเรียน ครูผูนําไดเสนอสิ่งที่จะตองดําเนินการรวมกันในโรงเรียน
ของตนเองนั่นคือ “Pop-up สรางสรรคการเรียนรู ” ครูผูนําเองรูสึกวาเปนสิ่งที่ทาทายที่จะตองกลา
คิด กลาพูด กลาเสนอแนวทางปฏิบัติ เพื่อทําใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู แบบสรุปองคความรู
รูปแบบสามมิติทั้งโรงเรียนอยางเปนระบบ ชวงแรกนั้นครูผูนํามีความกังวลเล็กนอย และเกิดคําถาม
ในใจวา “ เพื่อนครูจะยอมรับในสิ่งที่เสนอเพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนหรือไมผลที่เกิดขึ้นจะเปน
อยางไร” ผลที่ไดทําใหครูผูนํามีกําลังใจที่ดี ผูบริหารและเพื่อนครูใหการยอมรับ ทุกคนใหความ
ร ว มมื อ เด็ ก ๆ ทุ ก ระดั บ ชั้ น ตั้ ง แต อ นุ บ าล-ประถมศึ ก ษาป ที่ 1-6 ได ร ว มกิ จ กรรม “Pop-up
สรางสรรคการเรียนรู ” ครูผูนําไดเรียนรูวา ภาวะผูนําที่ดีตองกลาคิด กลาทํา รูจักยืดหยุน แตไม
หยอนยาน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
การ After action review (AAR)นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง ซึ่งทางโรงเรียนใชเปนการ
ทบทวนงานได เ รี ย นรู ก ระบวนการทํ า งานเป น ที ม กระบวนการแก ป ญ หา สามารถวั ด ผลการ
ดําเนินงานไดอยางชัดเจนมีปฏิสัมพันธอันดีตอเพื่อนครูมากยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค เปนไปดวยความเรียบรอยทําใหรูสึกภาคภูมิใจ
เพราะการดําเนินงานนี้เปนการพัฒนาทั้งตนเอง เพื่อนครู และพัฒนานักเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทําใหนักเรียนมีความรู มีทักษะการอาน การเขียน คิดวิเคราะห และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ดังกลาว
การวางแผนปการศึกษา 2559 จะดําเนินการจัดทํา “Pop-up สรางสรรคการเรียนรู ” อยาง
ตอเนื่องโดยอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 1 จัดทําอยางนอยภาคเรียนละ 2 เลม ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2-6 จัดทําอยางนอยภาคเรียนละ 4 เลมและจัดทําสื่อเกมสงเสริมการเรียนรูเพิ่มขึ้น
ไมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนั้นไมสําคัญไปกวาใจเรา ที่พรอมจะเปดใจรับ
และยินดีที่จะรวมใจกันเปนหนึ่งเดียวกลาคิด กลาทําสิ่งที่สําคัญที่สุดแหงความสําเร็จ คือเราตองเชื่อ
วาเราทําได ผูบริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดทําใหมและผูที่มีสวนรวมทุกคนจะกาวเดินไป
ในทางเดียวกันอยางมั่นคง เพื่อมุงมั่นพัฒนาไปสูเปาหมายสําคัญ นั่นคือพัฒนาเด็กไทย กําลังของ
ชาติในอนาคต
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7. อานผานเพลงโดยครู7โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
ในระยะเวลา1ปที่ผานมาที่ไดเขารวมโครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนและไดรับการอบรม
เปนทีม โคชB จากคณะวิทยากร มศว.ทําใหดิฉันไดรับประสบการณ และเทคนิควิธีการใหมๆมาให
ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในระยะเวลา 2 เดือน ที่ผานมาที่ดิฉัน
ไดรับคัดเลือกเปนครูผูนําจากโครงการที่สานตอจากโครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนทําใหดิฉัน
ตองรับบทบาทในการเปนตนแบบของ เพื่อนครูในการทํากิจกรรมอานผานเพลงซึ่งมีเปาหมายหลัก
ก็คือใหนักเรียนสามารถอานออกเขียนไดทุกคนโดยกิจกรรมอานผานเพลงที่ดิฉันไดกําหนดขึ้นมา
นั้นเปนกิจกรรมแปลกใหมที่ใหผูเรียนอานหนังสือผานบทเพลงและสามารถตอยอดออกเปนกิจกรรม
อื่นๆ เชน การคัดลายมือ การวาดภาพตามจินตนาการ และกิจกรรม รองเพลงซึ่งสามารถสราง
ความสุขสนุกสนานใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผูเรียนที่มีตลอดการทํา
กิจกรรม ทําใหดิฉันแอบยิ้มในใจวาสิ่งที่ดิฉันคิด สิ่งที่ดิฉันทํานั้นเกิดประโยชนหรือพัฒนาการกับ
ผูเรียน ทั้งทางดานการเรียน สังคม อารมณ และสติปญญา
ตลอดระยะเวลาที่ทํากิจกรรมอานผานเพลงนั้นดิฉันรูสึกประทับใจนักเรียนและเพื่อนครูที่
ทุมเทรวมแรงรวมใจในการดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และสามารถใหผูเรียนอานออก
เขียนไดบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว และที่สําคัญผูเรียนมีความสุขในการรวมทํา
กิจกรรม ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นมานี้ดิฉันตองขอขอบคุณ ผอ.บรรจง นอยทอง. ที่ไดมอบหมายให
ดิฉันรับผิดชอบโครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน ถือวาเปนโอกาสและประสบการณดีๆที่ทําใหดิฉัน
เปดโลกทัศนทางดานการสอนและการทํางานรวมกับผูอื่นและที่สําคัญทําใหดิฉันไดรับประสบการณ
ใหมๆ และไดรับบทบาทเปนครูผูนํา เปนหนาที่ที่ทาทายความสามารถการเปนผูนําไดเปนอยางดี
ซึ่งเปนสิ่งที่คอนขางยากในการสรางสรรคผลงานหรือสื่อใหมๆมาใหกับผูเรียน และสามารถทําให
ผูเรียนอานออกเขียนได โดยโครงการอานผานเพลงของดิฉันถือวาประสบผลสําเร็จเปนอยางดีอีกทั้ง
ยังทําใหผูเรียนเกิดความสุข และทักษะการเขียนการอานการฟงการจินตนาการไดเปนอยางดี
ในฐานะที่ดิฉันเปนขาราชการครูคนหนึ่งที่อยากเห็นการศึกษาไทยของเราเดินหนาตอไป
อยางมั่นคงมีประสิทธิภาพและคุณภาพอยางแทจริง ตองขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาใหพวก
เราไดเรียนรู กลาคิด กลาทํา แบบที่เราไมเคยทํา เพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว และนี่คือ"ครูผูนํา"
อยางแทจริง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีโครงการดีๆแบบนี้ออกมาพัฒนาครูอยางตอเนื่อง
8. “ครูผูนํา” เพื่อการเรียนรูโดยครู8 โรงเรียนวัดผึ่งแดด
ครู8 ตําแหนงครูโรงเรียนวัดผึ่งแดด จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา บรรจุ
เขารับราชการครั้งแรกในปพ.ศ.2527 ที่โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย จังหวัดชัยภูมิ ปพ.ศ.2532ได
ยายกลับภูมิลําเนาเดิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปพ.ศ.2554 ไดยายดํารงตําแหนงที่โรงเรียนวัด
ผึ่งแดดจนถึงปจจุบัน ประวัติการรับราชการนับวามีประสบการณในดานการสอนมากพอ ซึ่งในแตละ
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โรงเรี ย นมี ก ารจั ด การบริ ห ารที่ มุง หวั งเดี ย วกั น คื อให นั ก เรี ย นได อา นออกเขี ย นได มี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูง
โรงเรียนวัดผึ่งแดดตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเปนเขตติดตอกับจังหวัดอางทอง ปจจุบันมีนักเรียน 183 คน ครู 15 คน เปดสอนตั้งแตระดับชั้น
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 3 สภาพครอบครัวความเปนอยูของนักเรียนสวนใหญยากจน ครอบครัว
ขาดความอบอุน พอแมทํางานนอกบาน การดูแลลูกจึงเปนภาระของผูสูงวัย จึงทําใหนักเรียนสวน
หนึ่งมีปญหาทางดานจิตใจ และมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม กอนที่โรงเรียนเขารวมโครงการเสริมพลัง
ครูผูนําครั้งนี้ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเสริมเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู กลาแสดงออก เชน
กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา โดยใหนักเรียนนําเสนอหนาแถวชวงเคารพธงชาติ กิจกรรมเสียงตาม
สายกิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ เปนตน แตกิจกรรมเหลานั้นปฏิบัติไมตอเนื่องขาดการกํากับติดตาม
ประกอบกับภาระหนาที่ของครูมีมาก
เมื่อโรงเรียนไดเขารวมโครงการเสริมพลังครูผูนําระยะหนึ่ง ครูผูนําไดนําแนวคิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของโรงเรียนตางๆ จึงเกิดพลังและมีกําลังใจที่จะทํากิจกรรมนั้นใหตอเนื่อง โดยเริ่ม
จากตั ว ครู ผู นํ า ก อ น ต อ มาจึ ง ชั ก ชวนขยายผลให เ พื่ อ นครู ไ ด เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด
กิจกรรม ครูผูนํามีปฏิสัมพันธกับครูในโรงเรียนมากขึ้น
การจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนไดมีการพัฒนาดีขึ้นเชนกิจกรรมรักการอานหองสมุด
เคลื่อนที่ นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ผลที่ไดรับจากการอาน หองเรียนมีการพัฒนามากขึ้น มีมุม
หนังสือ มุมรักการอาน มุมศิลปะมุมสื่อการเรียนการสอน หองสมุดที่เคยเงียบเหงา กลับมีนักเรียน
เขาไปอานเพื่อที่จะไดคนควาหาหนังสือใหมๆอาน เพราะนักเรียนเกิดการแขงขันลารางวัลจากครู
ยอดนักอานประจําสัปดาห
การเปนครูผูนําในระยะแรกๆนั้นมีความยากลําบาก เพราะไมกลาที่จะใหผูรวมงานทําในสิ่ง
ที่เราตองการเราตองเปนผูนําในตัวเรากอน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดี ผูอื่น
มองเห็นความสําคัญ จึงเกิดแนวคิดที่จะทําตาม คาดวาในเทอมหนาครูผูนําจะถายทอดและชักนําให
ครูทุกทานไดจัดกิจกรรมในการรักการอานโดยใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู
9. “ครูผูนําสรรคสรางกิจกรรม สูพัฒนาการอานเขียน”โดยครู9โรงเรียนวัดโคกชาง (ราษฎรบํารุง)
โรงเรียนของเราเปนโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 300 กวาคน เราอยูกับเนื้อที่ประมาณ
ไรนิดๆ ในชวงแรกตองยอมรับเลยวา ตนเองตองทบทวนวิชาความรูดานการจัดการเรียนการสอน
ขนานใหญ เพราะไมไดเปนครูมา 5 ปแลว แตดวยเปนคนที่มีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางานจึง
พยายามพัฒนาปรับปรุงตนเอง และดวยความโชคดีที่ไดบรรจุที่โรงเรียนวัดโคกชาง ไดเห็นการ
ทํางานของผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูที่เปนแมพิมพที่ดีในการอบรมบมเพาะศิษยทั้งวิชาการ
และวิชาชีวิตรวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีกับการเริ่มตนในการประกอบวิชาชีพครูใหกับตนเองดวย
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โรงเรียนวัดโคกชางไดกําหนดอัตลักษณ วา“นักเรียนมีนิสัยรักการอาน” ดังนั้น เปาหมาย
ของการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนของโรงเรียนจึงไมพนเรื่องการพัฒนาการอานการเขียนในระยะแรก
ที่ตนเองไดมาเขารวมกิจกรรมพลังครูผูนํานั้นความรูสึกแรกเลยไมอยากเปนผูนําใคร ประมาณวาขอ
เปนผูตาม ตามในสิ่งที่ดีจะดีกวา แตเมื่อไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาแลวก็ตองทําหนาที่
ให ดี ที่ สุ ด เมื่ อ ได รั บ ข อ มู ล แนวทางในการทํ ากิ จ กรรมจาก อ.พิ ทั ก ษ และคณะครู แ กนนํ า จาก 3
โรงเรียน จึงไดนําขอมูลเสนอตอผูอํานวยการและคณะครูฝายวิชาการเพื่อชวยกันทบทวนเปาหมาย
ในการพัฒนาการอานการเขียนและวางแผนดําเนินกิจกรรม โดยตนเองนั้นไดยกตัวอยางกิจกรรม
จากโรงเรียนแกนนําใหเพื่อนครูไดฟง ทําใหเพื่อนครูไดเห็นภาพของกิจกรรมที่จัดใหกับนักเรียนมาก
ขึ้น แลวโรงเรียนเราจึงเริ่มจากกิจกรรมแรกเปนกิจกรรมการสงเสริมนิสัยรักการอานเปนกิจกรรมที่
โรงเรียนไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องที่มีการกําหนดชั่วโมงรักการอานใหนักเรียนไดอานหนังสือ
ตามความสนใจของตนเองตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 -6 และเมื่อนักเรียนอานแลวจึงบันทึก
การอาน ซึ่งกิจกรมนี้จะมีคุณครูบรรณารักษและคุณครูประจําชั้นชวยดูแลนักเรียนในการทํากิจกรรม
และกิจกรรมที่สองเปนกิจกรรมวาดภาพแลวเลนคํา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตนเองไดแรงบันดาลใจจาก
กิจกรรมของครู3 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ที่ไดใหนักเรียนเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสรางสรรค นํา
กลับมาเลาสูใหเพื่อนครูฟง และเพื่อนครูนํามาตอยอดเปนกิจกรรมของหองสมุดหรรษาในชั่วโมงลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู

ในสวนของตนเองไดดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอานการเขียนใหกับนักเรียนนั้น ตนเอง
ไดบูรณาการการอานการเขียนไปพรอมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เชน การฝกการ
อาน-เขียน และการสรุปผลการทดลอง
ในภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมในระยะแรก เพื่อนครูมีความรูสึกวาไดรับภาระงานเพิ่ม
เหมือนกัน แตผลในทางกลับกันเพื่อนครูจะพยายามคิดกิจกรรมใหมๆ กิจกรรมดีๆ ที่สงเสริมการ
อานการเขียนมาสูนักเรียนอยูเสมอ และหลังจากในระยะแรกตนเองไดนําผลการจัดกิจกรรมมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะครูผูนําเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556 พบวา มีบางบทบาทที่ตนเองจะตอง
นําไปพัฒนาความเปนครูผูนําของตนเองนั่นก็คือ “การไปทําและการไปนํา”การไปทํานั้นก็คือการไป
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รวมลงมือทํากิจกรรม สวนการไปนํานั้นก็คือเมื่อเราไดทําใหเขาเห็นแลววาเราทําได เราจึงไปนําเขา
ได แลวเขาจึงทําแบบเราได
ดังนั้น ในระยะที่สอง กิจกรรมคัดลายมือ “ขอความโดนใจ”จึงเปนกิจกรรมที่จัดชวงตน
เดือนมีนาคม ที่ตนเองไดใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดฝกคัดลายมือในชั่วโมงโฮมรูม ซึ่ง
ตนเองพยายามคิดหาวิธีที่จะทําใหนักเรียนรักที่จะฝกคัดลายมือและรูสึกไมเบื่อหนายกับการคัด
ลายมือ โดยใชขอความที่โดนใจกั บวัยของนักเรียนแต เป นข อความสั้นๆที่ใ หขอคิดเตื อนใจและ
ออกแบบกระดาษที่ใชคัดลายมือใหดูนาสนใจ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดรับการตอบรับจากนักเรียนเปน
อยางดี นักเรียนมีความสนใจและถามครูทุกวันวาวันนี้ครูจะมีขอความโดนใจอะไรมาใหนักเรียนได
คัดลายมือ และในสวนกิจกรรม “คลินิกชางนอย”ในคลินิกจะเปนการชวยเสริมพัฒนาการทางการ
อานการเขียนใหกับนักเรียน เปนกิจกรรมที่เสริมเด็กเกง และซอมเด็กออน ซึ่งภายในคลินิกจะมีสื่อ
กิจกรรมใบงาน และใบความรูมากมายที่จัดไวใหนักเรียนไดเรียนรูไปพรอมกับครูและหรือเรียนรู
ดวยตนเองและจากสองกิจกรรมนี้โรงเรียนจะดําเนินการขยายผลอยางตอเนื่องในปการศึกษาถัดไป
ซึ่งในการดําเนินการตอไปนั้น ตนเองจะขยายผลกับเพื่อนครูในโรงเรียนทุกคน เพื่อใหเพื่อนครูทุก
คนไดเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาการอานการเขียนของผูเรียน เพราะมีความเชื่อ
วาเพื่อนครูทุกคนทําได
ในทายสุดนี้ การที่เราไดมีโอกาสไดมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากครูผูนําในตางโรงเรียน
ทําใหเรามองเห็นประสบการณใหมจากโลกแหงการเรียนรู และโลกแหงการเรียนรูนี้ทําใหตนเองได
พบเพื่อนใหมที่มีสิ่งดีงามมาแบงปนกันทุกครั้ง บทบาทของครูผูนําที่สําคัญอยางหนึ่งที่ตนเองไดเห็น
จากเพื่อนครูผูนํานั้น นั่นก็คือ การเปนผูนําในการสรรคสรางกิจกรรมตางๆ มาสูผูเรียนเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแตละโรงเรียน เพราะทุกครั้งที่ครูผูนําเสนอกิจกรรมใน
การพัฒนาผูเรียน ไดแสดงออกถึงความพยายาม ความรูสึกนึกคิด ความมุงมั่นจริงใจในการพัฒนา
ศิษยใหเปนผูมีความเจริญงอกงามในทุกๆดาน
10. ครูผูนํา “พลังงานเล็กๆ สูการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู”โดยครู10โรงเรียนตะโกดอนหญานาง
สภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน สภาพโดยรวมของโรงเรียน เปนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษา ขนาดกลางค อ นข า งที่ จ ะมี ค วามพร อ มด า นสื่ อ การสอน และครู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ ทางโรงเรียนจึงไดรับการไววางใจใหเปนโรงเรียนนํารอง ในหลายๆโครงการ
สําหรับดิฉัน จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร- ชีววิทยา (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พอเรียนจบก็กลับมาเปนครู อัตราจางของโครงการ ครูวิทย– คณิต
ได 1 ป แลวก็สอบบรรจุ ไดที่ โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูใกลบาน
จึงทําใหมีความคุนเคยกับครูในโรงเรียนพอสมควร สําหรับ การเขารวมโครงการนี้ คือ ไดรับชวงตอ
จากพี่ที่เขาทําอยู
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หลังจากที่ไดเขารวมโครงการ ไดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู ในชวงที่ 1 ทําใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการมากยิ่งขึ้น ไดรับฟงการดําเนินการของ ครูผูนํา 3 โรงเรียนแรก
วาเขามีวิธีการดําเนินการอยางได ในแตละขั้นตอน หลังจากที่ กลับมาโรงเรียนก็ได มาปรึกษากับ
ผอ วาเราจะทําอยางดี เพื่อที่พัฒนาปฏิรูป ดานการอานออกเขียนไดของโรงเรียน เรา ผอ ก็เสนอ
มา 2 แนวความคิด ประเด็นที่ 1 จัดการกับเด็กที่ยังอานไมคอยคลอง (เด็กในโรงเรียนจะอานออก
เกือบทุกคน เนื่องจากครูที่ สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 มีความเชี่ยวชาญ และมีเทคนิคการ
สอนที่ดีมาก จะเด็กที่ยายมาจากโรงเรียนอื่นเพียงบางคนที่ยังอานไมคอยคลอง) และประเด็นที่สอง
หาวิธีการพัฒนา เด็กที่อานคลอง เขียนคลองแลว ใหมีใจรักในการอานมากขึ้น ก็ไดเริ่มดําเนินการ
กับเด็กที่ อานไมคอยคลอง โดยการจัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู สอนโดยมีครูเปน
ผูควบคุม แตการสอนจริงๆ จะเปนการเรียนรูแบบ พี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน และสําหรับเด็กที่
อานคลองเขียนคลองแลว ก็ดําเนินการดวยกิจกรรมรักการอาน สืบเนื่องจากโครงการที่ โรงเรียนได
ทําอยูแลว แตยังไมครบทุกหอง ก็ดําเนินการใหครบทุกหอง และนอกจากนี้ ยังไดนําแนวความคิด
จากพี่นอง โรงเรียนวัดพระแกว ในเรื่องของการใช สี มาเปนสวนหนึ่ง ในเรื่องของการทําแผนผังสรุป
ความคิด ก็ไดดําเนินการ กับนักเรียน ในแตละชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานตางๆ ตนเองไดรับความรูทักษะการเปนครูผูนํา อันดับ
แรก ไดความรูจากการเสวนาในแตละครั้ง รองลงมาจะเปน ผอ. และคุณครูในโรงเรียนทุกทาน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง คือ ทําใหมีความกลาที่จะ เสนอ แนวความคิดใหม ๆ กลาที่ จะ
ทํางานตาง และประสานงานกับครูตางๆมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหองเรียน เด็กมีความ
สนใจในเรื่องการใชสีสัน ในการทํางานเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดานสัมพันธภาพในโรงเรียน คือ
มีการแลกเปลี่ยนความคิด ในการทํางาน มากกวาเดิม
การไดเขารวมโครงการนี้ ทําใหเกิดแนวความคิดใหมๆหลายประการที่จะนําไปตอยอดใน
ปการศึกษาหนา ที่จะทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองในการทํางานตางๆ ก็จะสามารถนําเอา
ความรูที่ไดรับหรือแนวความคิดสอดแทรกเขาไป และการดําเนินโครงการนี้ยังไดเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดของครูทุกทานภายในโรงเรียน และเด็กๆก็มีความสุขกับการเรียนรู แนวการพัฒนาตอเนื่อง
ในปการศึกษาหนา ทางโรงเรียนก็ไดมีการวางแผน ในการเตรียมความพรอม ในดานการจัดการ
เรียนรู และดานการจัดกิจกรรมตางๆ กับกลุมนักเรียนที่ ยังอาน และเขียนไมคลองเปนที่เรียบรอย
แลว
11. จากครูผูชวยสูครูผูนําการเรียนรูเพื่อผูเรียนโดยครู11โรงเรียนวัดบานดาบ
ขาพเจาครู11 ตําแหนงครูผูชวย โรงเรียนวัดบานดาบ ตําบลบอโพง อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ขาพเจาไดเขารับราชการที่โรงเรียนวัดบานดาบเปนที่แรกในชีวิตการรับราชการ โรงเรียนวัดบาน
ดาบประกอบดวย ผูอํานวยการ 1 คน ครู 6 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน
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รวมบุคลากรทั้งหมาด 9 คน นักเรียนทั้งหมด 114 คน โรงเรียนและชุมชนวัดบานดาบนี้ เปนชุมชน
ขนาดเล็กๆ ผูคนสวนมากเปนคนตางถิ่นเขามาอาศัยและประกอบอาชีพรับจาง สภาพความเปนอยู
คอนขางลําบาก ทําใหเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ขาดความพรอมในหลายๆดานที่จะศึกษาเลาเรียน เชน
ทุนการศึกษา เสื้อผาเครื่องแตงกาย อุปกรณการเรียน เปนตน
เมื่อขาพเจาไดเขามาทํางานที่โรงเรียนวัดบานดาบนี้ ไดทํางานในตําแหนงครูประจําชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไมครบชั้น จึงไมไดสอนตามวิชาเอกที่สําเร็จ
การศึกษามา โรงเรียนแหงนี้ใชการสอนโดยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ดังนั้นหนาที่หลักของ
ครูประจําชั้นคือ ศึกษาหลักสูตร แผนการสอนจากโรงเรียนตนทาง คอยดูแลใหนักเรียนสนใจเรียน มี
สมาธิ ถาม-ตอบ กับครูจากโรงเรียนตนทาง จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ ใบงาน ที่จะตองใชในการเรียน
การสอนในแตละชั่วโมงใหพรอม รวมทั้งการสรุปบทเรียน หรือตอบคําถาม หากนักเรียนมีขอสงสัย
หรือไมเขาใจเกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆ
ตอมาไดมีโครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน ทานผูอํานวยการไดเลือกขาพเจาเปนตัวแทน
ของคณะครูเขารวมโครงการดังกลาว ซึ่งตองทําหนาที่เปนครูผูนํา จึงทําใหเกิดความสงสัยในตอน
แรกเพราะขาพเจาเพิ่งบรรจุไดไมนาน อีกทั้งยังไมมีประสบการณมากพอที่จะไปเปนครูผูนําเพื่อนํา
ครูท านอื่นได แตพอไดเ ขาร ว มโครงการนี้ ทํา ใหขาพเจา ได รับความรู มากมายที่ส ามารถนํ า ไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ นวัตกรรมตางๆที่จะสามารถทําใหผูเรียนของ
ขาพเจามีความรู ประสบการณ ทักษะและความสามารถตรงตามที่หลักสูตรไดกําหนดไวได ขาพเจา
ไดนําแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาปรับใชกับ
ผูเรียนของขาพเจา ผลปรากฏวาผูเรียนของขาพเจา สนใจ และกระตือรือรนในการอานมากขึ้นและ
สนุกสนานในการอาน เนื่องจากเมื่ออานเสร็จแลวจะไดมาตอบคําถามที่คุณครูไดตั้งคําถามไว ใคร
ตอบคําถามไดถูกตอง ครบถวนที่สุด จะไดรางวัลจากคุณครูไป นอกจากความรูที่ไดแลว โครงการนี้
ยังทําใหตัวขาพเจามีความเปนผูนํา มีความกลามากขึ้น ถึงแมจะเพิ่ฃเขารับราชการ ขาพเจาสามารถ
ที่จะอธิบาย ชี้แจง และลงมือทํา เพื่อใหผูอื่นไดเห็นเปนตัวอยางได และสิ่งที่ไดรับอีกอยางก็คือ
กัลยาณมิตรทั้งหลายที่ไดจากโครงการนี้ ไมวาจะเปนทานผูอํานวยการ และครูผูนําจากโรงเรียน
อื่นๆ ที่ลวนแลวแตเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางเปนกันเอง ถายทอดความรูแบบไมปดกั้น ทํา
ใหขาพเจาอบอุนใจที่ไดเขารวมแลกเปลี่ยนในทุกๆครั้ง
การไดเขารวมโครงการนี้ทําใหขาพเจาไดรับประสบการณที่ดี ความรูมากมายที่สามารถ
นํามาใชไดจริงและเกิดประโยชนจริงตอการทํางานของขาพเจา อีกทั้งยังเกิดผลดีตอผูเรียนของ
ขาพเจา และยังสงผลตอภาวะความเปนผูนําในตัวขาพเจาเอง ทําใหมีความกลาแสดงออก กลาทํา
กลาเปนผูนําอีกดวย และขาพเจาจะนําความรู แนวคิดที่ไดจากโครงการนี้ไปใชในการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนของขาพเจาตอไป
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12. ครูผูนํา“ฉันคือแผนที่” โดยครู12โรงเรียนวัดพระแกว
ครู12 เปนขาราชการครูมาตั้งแต 2 พ.ค. 54 กอนหนาที่จะยายมาอยูที่โรงเรียนวัดพระ
แกว นองอยูโรงเรียนขนาดเล็ก เรียกวาเล็กมา ๆ มากอน คือมีครู 2 คน นักเรียนอีก 30 กวาคน
นองยายมาอยูโรงเรียนวัดพระแกว เมื่อ 3 มกราคม 2558 ก็ถือไดวาเปนการยายกลับบาน เพราะ
นองเองเปนคนพระแกว ดีใจนะคะที่ไดมาอยูใกล ๆ บานไดมาสอนเด็ก ๆ ที่เราคุนเคย ที่เรารูจัก
พื้นฐานของเคาทั้งทางครอบครัว สังคม สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะโรงเรียนวัดพระแกวเปนโรงเรียน
ขยายโอกาสมีชั้นมัธยมตน และนองเองไดรับผิดชอบการสอนนักเรียนมัธยมการที่เรารูจักพื้นฐาน
ของนักเรียนเปนตัวชวยอยางดีในการสอน ชวยเหลือ หรือสงเสริมนักเรียนในดานตาง ๆ
การทํางานของนองที่โรงเรียนวัดพระแกวตางจากที่เดิมมาก เพราะที่โรงเรียนเดิมนอง
ทํางานคนเดียวรับผิดชอบเกือบทุกงานในโรงเรียน แตที่โรงเรียนวัดพระแกวเปนโรงเรียนขนาดกลาง
มี ค รู ถึ ง 18 คน การทํ า งานจึ ง มี ก ารกระจายหน า ที่ กั น ไป จากที่ เ คยคิ ด เองทํ า เองจากที่ เ ดิ ม ก็
เปลี่ยนเปนคิดแตไมกลาที่จะลงมือทําเลยเดี๋ยวนั้น ตองปรึกษาหลาย ๆ คน เสนอ ผอ. กอน หรือไม
ก็รอให ผอ. สั่งใหทํา เรียกงาย ๆ วา “กลาคิดแตไมกลาทํา” อาจเปนเพราะนองยังใหมสําหรับที่นี่
และก็ยังเด็กมาก ๆ ในโรงเรียน แตหลังจากที่โรงเรียนไดเขารวมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู
สูผูเรียน นองเองไดมีบทบาทมากขึ้นไดรับหนาที่มากขึ้นมีงานที่รับผิดชอบมากขึ้น เหมือนรูสึกวา
การทํางานกลับมาหาเราอีกครั้ง นองมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะคิดและลงมือทํากิจกรรมหรือ
งานตาง ๆ ในโรงเรียน เพียงแตนองตองเสนอให ผอ. ทราบกอนวานองคิดอะไรและจะทําอะไร ผอ.
จะใหคําปรึกษาใหคําแนะนําไดเสมอ และที่สําคัญนองมีเพื่อนรวมงานที่ดี เราชวยกันคิด ชวยกันทํา
ร ว มกั น เสนอแนวทางความคิด เห็ น หรื อ ตอ ยอดความคิด ของอีก คน เพื่ อให ง านออกมาประสบ
ผลสําเร็จ อยางที่นองเคยกลาวกับ อ. พิทักษ ไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 59 วา “มีนองที่โรงเรียนเคา
พูดกับนองวาเคารูสึกดี เคามีความสุขที่มีนองยายเขามา มีเพื่อนครูมาบรรจุใหมและชวยกันทํางาน
เมื่อกอนเคาอยูคนเดียวเคาก็เปนแบบนองตอนแรก กลาคิดแตไมกลาทํา แตพอมีนองและคนอื่น ๆ
มา เคามีเพื่อนคิดมีเพื่อนทํา ซึ่งทําใหเคารูสึกดี มีความสุขและสนุกกับการทํางาน ”
กิจกรรมจากการเขารวม โครงการเสริมพลังครูผูนํา คือ กิจกรรม สีสันสรางการเรียนรู ซึ่ง
นองไดคุยกับเพื่อนครู ( กลุมยอย ) วานองมีแนวคิดที่จะพัฒนานักเรียน ระดับชั้น ป. 6 - ม. 3 ใน
ดานการอานจับใจความ สรุปความ ยอความ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนแตละวิชา เหมือนเปนการ
ทํา Short note หรือ Lecture ตามความเขาใจของนักเรียนและใชภาษาที่นักเรียนเขาใจโดยใช
ปากกาสีสันสวยงามเปนตัวชวยในการจํา เพื่อใชในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตอยอด
ทักษะทางภาษาไทยแกนักเรียนดวย ซึ่งเราตกลงกันวาเราจะใชวิธีการที่เราถนัดซึ่งจะไมมีวิธีการ
ตายตัว อาจเปน mind map Short note Concept map หรือวิธีการอยางอื่นก็ได แตเราจะมีผลหรือ
เปาหมายเดียวกัน ซึ่ง ณ ปจจุบันเราไดเริ่มดําเนินการไปแลว โดยเฉพาะกับชั้น ป. 6 และ ม. 3 ซึ่ง
ไดรับผลตอบรับจากนักเรียนคอนขางดี คือ มีนักเรียนบอกวาชอบการเรียนการสอนแบบที่เราใช ทํา
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ใหเขาใจงาย อยางการใชรูปภาพแทนการบรรยายนั้นทําใหนักเรียนมีความเขาใจเนื้อหาที่เรียนมาก
ขึ้นและรูสึกชอบที่ไดวาดรูปไดใชสีในการเรียน สวนเปาหมายในภาคเรียนหนา นองและเพื่อนครู
(กลุมยอย) ตางไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการ และเกิดการตอยอดความคิดซึ่งกันและกัน ตามที่
เคยไดกลาววา “เปดหู เปดตา เปดใจ แลวกาวไปดวยกัน”
โดยภาคเรียนหนา นองและเพื่อนครู (กลุมยอย ) จะขยายผลกิจกรรมสูครูในโรงเรียน สู
นักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งวิธีการยังคงไมตายตัวจะเปนไปตามความถนัดของผูสอนแตละคน สวนตัว
นองเองนั้นนองคิดวาจะใชอยางเต็มรูปแบบในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ คือ นองเตรียมสมุดสําหรับ
นักเรียนไวโดยเฉพาะ เตรียมสีไวใชในชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนจะตองสรุปเนื้อหาในแตละชั่วโมงลงใน
สมุดที่เตรียมไวไหทุกครั้ง ซึ่งนองจะยกเลิกสมุดจดงานหรือบันทึกงานแบบเดิมจะคงเหลือไวแตสมุด
แบบฝกหัดและบันทึกกิจกรรมการทดลอง เพื่อเปนตัวอยางหรือเปนแนวทางแกเพื่อนครูทานอื่น ๆ
ดวย
“นองคิดวาตัวเองไมไดเปนผูนํา นองเปรียบตัวเองเหมือนแผนที่ไมใช GPS ที่คอยนําทาง
แตนองเปนแผนที่ที่มีทางที่หลากหลายใหเพื่อนครูไดเลือกใชตามความชอบหรือความถนัดเทานั้น
ซึ่งจุดหมายปลายทางของเราคือที่เดียวกัน”
13. เราเดินไปดวยกันโดยครู13โรงเรียนวัดดาวคะนอง
การดําเนินงานโรงเรียนปฏิรูปที่โรงเรียนวัดดาวคะนองเดินผิดเดินถูกกันมาหลายที กวาจะ
กระโดดขึ้นมาอยูบ นเส นทางเดี ยวกั บโรงเรียนอื่นได ผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูนําและคุณครู
พยายามสูรวมกัน ชวยกันไปจนกวาจะถึงวันเขาใจ แรกๆดูเหมือนทุกคนจะถูกใจการสอนแบบ
scaffolding กันไปหมด คงเปนเพราะมันดูงายและเห็นผลไดเร็ว สุดทายก็กลายเปนตาบอดคลําชาง
เรามองเห็ นด านเดี ย ว คิดว า ใชคนนําก็พาไปตามที่เราเขา ใจ กวาจะคลําเจอชางทั้งตัว ก็ตองใช
เวลานานทีเดียว กวาจะเขาใจไดวา Scaffolding นั่นคือ การชวยเหลือนักเรียนของเราดวยวิธีการ
ตางๆ ตามสภาพปญหาที่เผชิญอยูในขณะนั้น เพื่อใหนักเรียนสามารถแกปญหานั้นดวยตนเองได
ถาภาพการปฏิรูปการศึก ษาครั้ งนี้คื อช างตัวใหญ มื อสั้นมื อยาวที่โรงเรี ยนก็คงต องลง
ความเห็นกันวาคลําเจอหัวชางแลวพรอมๆกัน นั้นคือ การทํา AAR รวมกันที่เปนหัวใจของการ
ทํางานครั้งนี้ การเรียนรูระหวางทํางาน ๆไดทบทวนวิธีการทํางานเรามั่นใจวาวิธีนี้ใช ภูมิใจที่จะ
นําเสนอหรือแมกระทั่งปญหาเราก็แชรกัน ทั้งนี้ไมใชเพื่อคนหาความผิดพลาดของใครทั้งสิ้น แต
เงื่อนไขคือ “การทบทวน” เทานั้น พื้นฐานของการทํา AAR โรงเรียนเราของ คือ วิธีการลดความ
แตกตาง ดันจุดที่ใชขึ้นมาเพื่อไตระดับใหเทากัน ชวงแรกๆที่ดําเนินการก็รูสึกอึดอัดกันบาง เพราะ
รูสึกวาเปนภาระ แตพอเราทําไปเรื่อยๆ พอเขาใจ ก็พบวามันเปนสิ่งที่เราทําอยูแลว วิธีการจัดการ
เรียนรูใดก็ตามที่ทําใหเด็กดีขึ้น ลองนึกสิ่งที่เราทําก็ไดคะ วิธีการสอนในแบบตางๆ แบบฝกหัด แผน
พับ บัตรคํา เกมการศึกษา การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร งานประดิษฐ โครงงาน
อาชีพ งานเกษตร หรือแมกระทั่ง BBL เพียงแคเราวางตัวเราในฐานะคนคอยสนับสนุน และ
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ชวยเหลือ สรางความรูความเขาใจใหนักเรียนเพื่อใหใชการแกปญหาของตนเองอยางเปนขั้นเปน
ตอนนี่แหละคะการจัดการเรียนรูที่ดีที่สุดของเรา
ชวงตนปครูผูนําไดมีโอกาสเขารวมประชุมกลุมกันอีกครั้ง ไดมีโอกาสสานตอเรื่องโรงเรียน
ปฏิรูปอีกครั้ง แตคราวนี้มาในรูปแบบที่สบายๆ กวาเดิมบวกกับมีพื้นฐานความเขาใจจากครั้งกอนอยู
มากแลว เริ่มตนดวยการรับฟงประสบการณจาก 3 โรงเรียนแกน ไดเห็นตัวอยาง ประสบการณ
วิธีการทํางาน และการนําเสนอกิจกรรมซึ่งดูไมยากมาก ไดฟงแลวก็นําไปเลาตอที่โรงเรียนโดยแอบ
ใชชวงเวลาการประชุมโตะกลมของโรงเรียนในชวงเชาการรวมวงสนทนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพิ่มเติม เติมเต็มในวิธีการนําไปสูเปาหมายรวมกัน ที่ไมไดรบกวนเวลามากนัก กิจกรรมการเรียนรู
ในโรงเรียนวัดดาวคะนองคอนขางเปนอิสระเพราะโรงเรียนวัดดาวคะนองเปนโรงเรียนขยายโอกาส
การจัดการเรี ยนรู ของเราจึ งคํ านึงถึ งวัยของนัก เรียนดวยการดําเนินการชวงแรกครูผูนําจึงเปน
เหมือนกับผูถายทอดประสบการณ ผูคอยกระตุน คนหา และสงเสริมใหคุณครูมีความกระตือรือรนใน
การทํากิจกรรมการเรียนรูในแบบฉบับของตนเองและที่เหมาะกับนักเรียนที่ตนเองสอนที่โรงเรียน
ไมไดตั้งจุดหมายวาเราจะตองสอนโดยใชวิธีใด เครื่องมือใด แบบฉบับเดียวกันไปทั้งหมด แตการไป
สูเปาหมายของโรงเรียน คือการใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหทุกคนสามารถเดินไปรวมกัน เพราะ
นอกจากความแตกตางของนักเรียน เรายังคํานึงถึงความแตกตางของคุณครูอีกดวย การจัดการ
เรียนรูของเด็กๆอนุบาลก็มีกิจกรรมเลานิทานและกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย ฯลฯ การ
จัดการเรียนรูของประถมศึกษาเรามีบัตรคํา แบบฝกทักษะ หนังสืออานประกอบของทองถิ่น การ
สอน BBL คายภาษาอังกฤษ กิจกรรมCooking การสอนซอมเสริม ฯลฯ การจัดการเรียนรูของ
มัธยมศึกษา กิจกรรมแสดงละคร กิจกรรมคูอาน ฝกทักษะประสบการณตางๆในชวงการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่องในบทบาทผูนํา จะกลายเปนผูตอบคําถาม และใหความมั่นใจ เพราะคุณครู
บางทานก็จะมีคําถามมาถามวากิจกรรมที่ทําอยูใชการปฏิรูปไหม คําตอบที่ได คือ คําวา “ใช”
เสมอ เพราะกิจกรรมเหลานั้นทําใหนักเรียนไดรับประโยชนและพัฒนาตนเอง แคเราไดใสสิ่งดีลงใน
การการจัดการเรียนรูของเรา ผลนั้นยอมเกิดขึ้นกับนักเรียนเสมอ สวนผลพลอยไดคือการพัฒนาของ
ตนเองคุณครูดวย
สิ่งที่ไดในการทํางานครั้งใหมครั้งนี้ คือการที่เรารูหนาที่ของตนเองวาเราอยูในงานจุดใด
แบบใดแลวเราตั้งใจทํางานในจุดจุดนั้นของเราใหดีที่สุด และมีเพื่อนรวมงานที่คอยใหกําลังใจกันใน
เชิงบวก เราจะขามผานทุกอยางไปดวยดีและดวยกันสวนในการดําเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียน
ตอไปก็ยังคงดําเนินการรวมกันและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และมีกันและกันอยางนี้ตอไป แตปหนา
เราคงมีเปาหมายใหมที่โตขึ้นโดยตองผนวกเขากับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูและโรงเรียนประชารัฐ
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14. ครู ผู นํ า นั ก เสริ ม พลั ง ให เ พื่ อ ครู สู ก ารพั ฒ นาผู เ รี ย นโรงเรี ย นวั ด สามบั ณ ฑิ ต โดยครู 14
โรงเรียนวัดสามบัณฑิต
โรงเรียนวัดสามบัณฑิตเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเพียง 32 คน ครูประจําการ2คน
และครูอัตราจาง 2 คน เปน เปดการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นั ก เรี ย นส ว นใหญ จ ะมี ฐ านะยากจน อยู ใ นครอบครั ว เกษตรกรรม และส ว นใหญ มี อ าชี พ รั บ จ า ง
นักเรียนจะอยูบริเวณชุมชนใกลโรงเรียนทั้งหมด
ฉันเปนครูบรรจุใหม เขารับราชการครูไดเพียง 1 ปกวา ครั้งแรกที่ไดเขามาในโรงเรียนวัด
สามบั ณ ฑิ ต รู สึ ก ชอบในบรรยากาศชนบทของโรงเรี ย นมาก ด า นซ า ย ด า นขวา ด า นหน า และ
ดานหลังโรงเรียนเปนทุงนาทั้งหมด และตกใจในจํานวนเด็กที่มีเพียง 32 คนมาก เด็กๆ มาโรงเรียน
ดวยการขี่จักรยานเสียสวนใหญ เนื่องจากโรงเรียนของเรามีเด็กจํานวนนอย ตัวอยางที่ดีมีใหดูนอย
อีกทั้งสังคมของเด็กๆเปนเพียงสังคมเล็ก ๆ ทําใหบรรยากาศในการเรียนขาดความกระตือรือรน
ขาดแรงบันดาลใจในการเรียน ดวยความเปนครูบรรจุใหมยังดอยประสบการณทั้งศาสตรและศิลปใน
การทํางาน อีกทั้งตองรับผิดชอบนักเรียนสองระดับชั้นในหองเดียว ในตอนแรกฉันพยายามทุก
หนทางที่จะทําใหนักเรียนหันมาสนใจในการเรียน ดวยการหากิจกรรมใหทําบาง บังคับบาง ปรากฏ
วาเด็กๆก็ยังขาดความกระตือรือรนในการเรียนเหมือนเดิม จะใสใจการเรียนเมื่อถูกครูบังคับเทานั้น
เมื่อไดรับโอกาสมีเขารวมโครงการเสริมพลังครูผูนํา ไดเปนตัวแทนของคณะครูเขารวมโครงการ ฉัน
ไดรับความรูใหม ๆ ทั้งศาสตรและศิลปในการสอนจากครูหลาย ๆ ทาน รวมถึงการปลดล็อกทัศนคติ
และมุมมองตาง ๆ ในดานการสอนของตนเอง ฉันมีความสุขมากเวลาที่ไดพูดคุย ไดเลาสิ่งดีๆที่
ตนเองปฏิ บั ติ ใ ห เ พื่ อ นครู ผู นํ า ฟ ง ทํ า ให เ ราได เ ป น ทั้ ง ผู ใ ห แ ละผู รั บ ในทุ ก ครั้ ง ที่ เ รามี ก ารพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน ครูผูนําทุกทานมีความเปนผูนําแฝงอยูในตัวสูง ฉันเห็น
แววตาทุกคูมีความมุงมั่นที่จะพัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพทั้งในการเรียน และการใชชีวิต ดวยความ
มุงมั่นอันแรงกลาเหลานี้ชวยสงพลังมาให ทําใหฉันไดรับพลังในการที่จะนํากลับไปเปนผูนําของครู
และเปนผูนํานักเรียนที่โรงเรียนเล็กๆของฉัน
วันเวลาที่ผานไปและตลอดเวลาที่ฉันไมไดหยุดนิ่งในการพัฒนาการสอนและการทํางาน
ของตนเอง ฉันรูสึกวาฉันมีพลังในการสอนมากขึ้น นําเทคนิคการสอนของครูผูนําหลายๆทานมา
ปรับใชกับเด็ก ๆ ทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ ปลูกฝงถึงประโยชนของการเรียน สอนใหเด็กๆคิดถึง
อนาคตที่ดีในวันขางหนา คอย ๆ ปรับทั้งความคิดและพฤติกรรมของเด็กๆ ดวยความใสใจ ความรัก
และความปรารถนาดี ทุกวันนี้นักเรียนของฉันมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น พวกเขาเรียน
อยางมีความสุขมากขึ้น โดยที่ฉันไมตองบังคับ ทั้งฉันและเด็กปรับตัวเขาหากันไดดีขึ้น เพื่อนๆครูทุก
คนในโรงเรี ย นแลกเปลี่ ย นเทคนิ ค การสอนเฉพาะตั ว ที่ ต นเองมี ใ ห กั น เสมอ พวกเราทุ ก คนมี
จุดมุงหมายเดียวกันคือทําใหเด็กๆของเราเรียนอยางมีความสุข ฉันไมคาดหวังใหเด็กๆของฉันเปน
เด็กที่เรียนเกงที่สุด ฉันแคหวังเพียงใหพวกเขามีความสุขกับการเรียน ดูแลตนเองและสังคมได
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ขอบคุณผูนํา นักเสริมพลังใหเพื่อครูสูการพัฒนาผูเรียนทุกทานที่สงพลังความกลา ความ
เปนครูผูนํามาใหฉัน และเปดใจรับฟงแนวคิด ทัศนคติของครูบรรจุใหม ดอยประสบการณอยางฉัน
ไมวาวันเวลาจะผานไปนานเทาใด โครงการนี้จะจบลง ฉันเชื่อเปนอยางยิ่งวา ความเปนครูผูนําในตัว
พวกเราทุกคนไมไดหายไปไหน มันจะยังคงอยูในตัวพวกเราและเปรียบเสมือนฐานความคิดในการ
พัฒนานักเรียนของเรา และพัฒนาการศึกษาของไทยตอไป เรามีพลังเพิ่มขึ้นเสมอเมื่อไดพบกัน
“Every accomplishment startswith the decision to try”
15. ผูรวมขบวนการโดยครู15โรงเรียนวัดธรรมจริยา
โครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน มุงหวังใหเปนการปฏิรูปการศึกษาในระดับปฏิบัติการ
เพื่อยกระดับคุณภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะความเปน
พลเมืองไทยที่ดี เปนการมุงเนนที่การปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน ปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีพัฒนา
ครู เปนการพัฒนาครูดวยการสรางระบบการชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง ใกลชิด โดยมีโรงเรียนรวม
ดําเนินการตามแนวทางดังกลาว จํานวน 15 โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุ ธยา เขต1 เพื่อนํารองยกระดับคุณภาพการเรี ยนรูซึ่งโรงเรียนวัดธรรมจริยาเปน
โรงเรียน หนึ่ง ใน 15 โรงเรียนนั่นคือจุดเริ่มตนของ
“ผูรวมขบวนการ”
เริ่มแลวกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนในโรงเรียนวัดธรรมจริยา ดวยความหวังวา
จะตามบรรลุ ต ามเป า หมายที่ ว างไว ไ ม ม ากก็ น อ ย ที ม งานปฏิ รู ป ของโรงเรี ย นนํ า ที ม โดยท า น
ผูอํานวยการและผมเดินเครื่องตามสไตลของโรงเรียนเอง ซึ่งคณะครูก็ขยับตามจังหวะลื่นไหลบาง
สะดุดบางตามภาษาเครื่องยนตดีเซล และที่เปนอยางนั้นนาจะเปน จากแนวทางที่ไมชัดเจน ความ
กังวลความมั่นคงของโครงการ และผมคิดเองวามันนาจะเกิดจาก เพื่อนผูรวมขบวนการของผมมี
ความคิดในแงลบกับโครงการดังกลาว สรางภาระ ยุงยาก ไมสําเร็จหรอก เดี่ยวเปลี่ยนหัวโครงการก็
เปลี่ยน ความคิดเหลานี้ผมก็รูปญหา
“ มัน จบแน” และผมก็พยายามสรางความเขาใจ พูดคุยกับเขา เหตุการณก็ดีขึ้นระดับ
หนึ่ง
และโครงการก็ปดลง วันหนึ่ง “ผมไปประชุม เรื่องปฏิรูป” คําตอบที่ผมตอบนองๆ “มันยังไมจบอีก
หรือพี่” นองพูดแบบงงๆ
โครงการเสริมพลังครูผูนําฯ ไดรับการสนับสนุนจาก สพฐ. โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา โดย อ.พิทักษโสตถยาคม รวมกับเขตพื้นที่การศึกษาได การเชิญชวนครูผูนํามาพูดคุย
กันครั้งนี้ ก็เพื่อรวมกันคิดวา จะทําอยางไรใหสิ่งดีๆ ที่มีอยูเดิมในโรงเรียนและก็มีครั้งสองโดยนํา
แนวคิดดังกลาวมาตอยอดมาพัฒนาดวยการแชรประสบการณกัน
กลับมาโรงเรียนผมเริ่มสรางทีมงานของผม คือทานผูอํานวยการครูผูสอนชั้น 1-ป.3รวม 6
คนโดยแนวทางหลักของทางโรงเรียน “มองปญหารวม รวมพลังความคิด” จากการที่เรา(ครูผูนํา) ให
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ครูมองปญหาเอง คิดเอง จัดความสําคัญเอง หาแนวทางออกเอง ลงมือทําเองตามที่เราทํากันอยู ไม
สรางภาระจนเกินไป นั่นคือการคนพบผูรวมขบวนการของโรงเรียนผมที่จะกาวเดินอยางชาแตยั่งยืน
ตามสโลแกนที่วา “เมื่อคนพบก็จบแลว”
สิ่งที่จะทําตอไปคือการขยายผูรวมขบวนการทุกชวงชั้น ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะ
เปนผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียน เปนตน เพื่อรวมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามอุดมการณของ
การพัฒนาเด็กในมือเราใหเปนผูใหญที่มีคุณภาพทุกดานตอไปในอนาคต
16. จากใจครูผูนําการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนโดยครู16โรงเรียนบานเปด
โรงเรียนบานเปด เปนโรงเรียนเล็กๆ ตั้งอยูชายขอบของอําเภออุทัย ติดตออําเภอนคร
หลวง ภาชี บริเวณที่ตั้งเปนชุมชนชนบท มีทุงนาลอมรอบ อาชีพสวนใหญชองผูปกครองทํา
การเกษตรและเปนลูกจางโรงงานอุตสาหกรรม ปการศึกษาปจจุบันมีนักเรียน 52 คน ครู 5 คน
ขาพเจาไดเริ่มเขามาบรรจุเขารับราชการที่โรงเรียนนี้ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2523 นับถึง
ปจจุบันก็เปนเวลาเกือบ 36 ปแลว ซึ่งดูจากระยะเวลาก็นาจะนานพอที่จะทําใหเปนครูที่ชํานาญการ
สอนเปนอยางดี แตเมื่อเขารวมโครงการเสริมพลังครูผูนําฯ ในบทบาทของครูผูนํา ขาพเจาอยาก
ใชคําวา “จําใจครูผูนํา” มากกวา “จากใจครูผูนํา” เพราะการเปนผูนําสําหรับคนที่ไมใชผูบริหารคง
ไมใชเรื่องงายนัก แตนั่นมันก็คือความคิดตอนที่เรายังไมไดเริ่มทํางานเทานั้น เพราะเมื่อทันทีที่เรา
เริ่ ม ทํ า ความเข า ใจ เริ่ ม เรี ย นรู วั ต ถุ ป ระสงค เรี ย นรู วิ ธี ก าร และเริ่ ม ลงมื อ ปฏิ บั ติ คํ า ว า จํ า ใจก็
เปลี่ยนไป เหมือนดังคํากลาวที่วาการเริ่มตนที่ดีมีชัยไปกวาครึ่ง ขาพเจาไดรับความรวมมือเปน
อย า งดี จ ากคณะครูทุ ก คนในโรงเรี ย น ทันทีที่ เ สนอความคิ ด ทุ ก คนให ค วามรว มมื อ ชว ยกั นคิ ด
ชวยกันทํา ชวยกันนําเสนอวิธีการแกไขขอบกพรอง จนสงผลสําเร็จไปสูนักเรียนของโรงเรียนเรา
สิ่งที่ครูผูนํา ผูบริหาร และคณะครูรวมกันทําคือ การพัฒนาการอานการเขียน โดยเริ่มจาก
การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาการอานการเขียน กิจกรรมแรกคือ “Reader on air” ซึ่งเปนการให
นักเรียนเลือกหนังสืออานตามความสนใจ แลวนํามาอานผานเครื่องขยายเสียงใหเพื่อนๆ ฟง ในตอน
พักกลางวัน ซึ่งไดรับความสนใจกับนักเรียนและเรียกไดวา ไดผลเปนที่นาพอใจ กิจกรรมที่ 2 คือ
เขียนภาพจากเรื่องที่อาน คือ ถานักเรียนสนใจอานเรื่องอะไรก็สะทอนออกมาเปนภาพ ซึ่งไมนาเชื่อ
วานักเรียนจะวาดภาพมาไดครบถวน นารัก นาสนใจ เปยมไปดวยศิลปะอันบริสุทธิ์โดยแทจริง และ
กิจกรรมที่ 3 ที่เราจะทําตอไปคือ “แฟนพันธุแทตัวนอย” คือเราจะใหนักเรียนไปเลือกอานเรื่องอะไรก็
ไดที่เขาสนใจอยางจริงจัง แลวมาบอกครู ครูจะตั้งคําถามในเรื่องนั้นใหนักเรียนตอบเพื่อชิงรางวัล
จากการไดเริ่มเขาสูโครงการนี้ ขาพเจาไดพบวา การเริ่มตนทําในสิ่งที่เราคิดวาดียอมเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแนนอนไมมากก็นอย อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง เพื่อนครู เด็ก
หรืออาจเกิดกับทุกคนที่เกี่ยวของ นั้นคือสิ่งที่ขาพเจาเรียกมันวา ประโยชนของการปฏิรูปการเรียนรู
สูผูเรียนนั้นเอง
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