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บทคัดย่อ

การวิจยั เรือ่ งแนวทางการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่ โดย
มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ ง มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ 2) เพือ่ ศึกษาการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาและ 3) เพือ่ นำ�เสนอแนวทางการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ ง โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพเป็นหลัก ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เชิง
ลึก ทุนพื้นที่เป้าหมาย: 25 โรงเรียนในเขตอำ�เภอเมืองศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนจำ�นวน 5 คน และครู จำ�นวน 5 คน รวม 15 คน สังเคราะห์แนวทาง
การจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ ง
นำ�ผลที่ได้จากการสังเคราะห์จัดสนทนากลุ่ม ผู้สนทนากลุ่มประกอบด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัย จำ�นวน
2 คน ผู้บริหารโรงเรียนจำ�นวน 2 คน และครู จำ�นวน 2 คน รวม 6 คน นำ�ผลที่ได้ตรวจสอบโดยวิธีการ
วิจยั เชิงปริมาณ จากกลุม่ ประชากรพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย: 25 โรงเรียนในเขตอำ�เภอเมืองศรีสะเกกลุม่ เป้าหมาย:
คณาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน นักศึกษา 45 คน ผู้บริหารโรงเรียน 5 คน ครู 30 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 15 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จำ�นวน 89 คน
โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นสัดส่วน เครื่องมืองที่ใช้ในการดำ�เนินการได้แก่ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการวัดการมีส่วนร่วมจาก ค่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วย ค่ายคอมพิวเตอร์
ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่าย BBL ค่ายสอนสนุกสำ�หรับครู และนำ�เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแนวทางการจัดการความรู้ ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏว่า ลักษณะการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้อง
ถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงมีรูปแบบการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาความรู้
ของชุมชนเรียนรู้ 2) การสร้างความรูจ้ ากการเรียนรู้ 3) การสร้างและการวิเคราะห์แหล่งเก็บความรูส้ กู่ าร
เรียนรู้ 4) การถ่ายโอนความรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และ 5) การประยุกต์ใช้ความรู้
สู่การเรียนรู้ และจากการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1
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และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มีปัญหาอุปสรรค์ที่สำ�คัญ 5 ประการ คือ 1)
กระบวนการค้นหาความรู้ 2) การส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการ 3) กิจกรรมการส่งเสริมไม่เชือ่ มโยงทัง้
ระบบ 4) การมีสว่ นร่วม และ 5) การถ่ายทอดความรูอ้ นั เนือ่ งมาจากขาดปัจจัยเชิงบูรณาการต่อการเรียนรู้
แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการรู้คิดและการรู้คิดที่เกิดจากตนเอง
ประกอบด้วย 1) ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ 2) เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ 3) การสร้างความ
รู้และ 4) การคิดเชิงกลยุทธ์ 5) การคิดทบทวนเกี่ยวกับการคิดของตน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ต่อมาคือปัจจัยด้านแรงจูงใจและอารมณ์ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจและอารมณ์ที่มีต่อการเรียนรู้
2) แรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้ในการสร้างสรรค์การคิดระดับสูงและความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน
3) ผลของแรงจูงใจทีม่ ตี อ่ ความพยายาม สำ�หรับปัจจัยด้านพัฒนาการและสังคมประกอบด้วย 1) อิทธิพล
ด้านพัฒนาการที่มีต่อการเรียนรู้ 2) อิทธิพลทางสังคมต่อการเรียนรู้ สำ�หรับประเด็นสุดท้ายคือ ปัจจัย
ด้ า นความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลประกอบด้ ว ย 1) ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลในการเรี ย นรู้
2) การเรียนรู้และความหลากหลาย และ มาตรฐานและการประเมินผล
คำ�สำ�คัญ: การจัดการความรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

Abstract

This research aimed to the process of knowledge management for educational quality
improvement and local development together with educational institution as mentors aims to
1) study of knowledge management 2) study a driving to development driving factors ; and
3) present the process of knowledge management for educational quality improvement and
local development together with educational institution as mentors. For the process of this
research, the author applied qualitative research as main process with in-depth interview. This
research consisted of many elements of gathering data such as target areas: 25 schools in
Muang Sisaket District ; and target group: 5 staffs from university, 5 school directors, and
5 teachers. The author synthesized the process of knowledge management for educational
quality improvement and local development together with educational institution as mentors,
and create group discussion following the data from synthesizing-group discussion included
2 staffs from university, 2 school directors, and 2 teachers. After the discussion, the result
was taken to experiment by qualitative research in target areas: 25 schools in Muang
Sisaket District ; and target group: 15 lecturers from university, 5 staffs, 45 university
students, 5 school directors, 30 teachers, and 15 educational staffs (115 people). There
were 89 people of sample group’s size, and the author applied Proportional Stratified
Random Sampling and presented data analysis of the process of knowledge management
with average and standard deviation.
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The result showed the character of knowledge management for educational quality
improvement and local development together with educational institution as mentors expressed
5 steps of knowledge management: 1) searching for knowledge of learning community ;
2) creating knowledge from learning ; 3) knowledge storage creating and analysis for others’
learning ; 4) transferring and disseminating knowledge for others’ learning ; and 5) knowledge
applying for further study. There were 5 important obstacles of knowledge management for
educational quality improvement and local development together with educational institution
as mentors: 1) knowledge searching process ; 2) wrong way encouragement ; 3) non-linking
activities for the whole system ; 4) participation ; and 5) knowledge transferring.
Knowledge management for enhance educational and local quality by U-School
mentoring had 4 factors: 1) thinking by knowing and self-enlightenment-learning process
character, aim of learning process, knowledge creating, strategic learning, rethinking by
self-thinking and learning environment ; 2) motivation and emotion-learning motivation and
emotion, inside motivation for high creating learning and learners’ curiosity, and motivation
which influences learner attempt ; 3) development and social-social influence for learning
; 4) personal differences-differences of learning, learning and diversity, and standard and
assessment.
Keywords: Knowledge Management, enhance educational and local quality, U-School
mentoring

บทนำ�

กระแสโลกาวิ วั ฒน์ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความ
เจริญด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของโลก
อย่างรวดเร็วทำ�ให้การส่งและรับข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่างฉับไวและทัว่ ถึง จนเรียกได้วา่ เป็นโลก
ไร้พรมแดน ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลดังกล่าว
ไปด้วย โดยส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคข้อมูล
ข่าวสาร (Information age) ที่มีการสื่อสารกัน
ได้กับทั่วทุกมุมโลกโดยผ่านการสื่อสารต่างๆ ทั้ง
วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลของกระแสโลกาภิวตั น์นที้ �ำ ให้กระแสเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ค่านิยมต่างชาติ ได้แพร่กระจาย
มาสู่ประเทศไทยด้วย อาทิ วัตถุนิยม บริโภคนิยม
วัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น วิถีชีวิตของคนไทย

จึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามกระแสโลกที่เต็ม
ไปด้วยธุรกิจการต่อรองและการแข่งขันซึ่งมีผลให้
ประเทศต้องมีการพยายามประดิษฐ์ผลิตพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาคนเพื่อ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น
คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทยในโลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์
จึงต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนที่รู้เท่าทันการ
เปลี่ ย นแปลงกล้ า เผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา ดำ�เนิน
ชี วิ ต แบบประชาธิ ป ไตยรั ก ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้ อ ม ปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งกลมกลื น ทั้ ง ในโลก
สากลและความเป็น ไทย (ศุภ ชัย ยาวประภา,
2554: 62)
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ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนและสั ง คม
ไทยที่ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
คน เนื่ อ งจากคนเป็ น เป้ า หมายสุ ด ท้ า ยที่ จ ะได้
รับประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาและ
ขณะเดี ยวกั น ก็ เ ป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒนาเพื่ อ
ไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจำ�เป็นต้องพัฒนา
คุณภาพของคนทุกมิติอย่างสมดุล (สำ�นักงาน
คณะกรรมการ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ,
2560: 50) ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาคนของ
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนรูใ้ นท้องถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถปรับ
ตัวสำ�หรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน สังคม ด้านการศึกษา
ในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดการสร้างความรูแ้ ละนวัตกรรม เพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ยุคโลกาภิวัตน์ สนับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย
สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ต้องทำ�
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการ
ศึกษาในท้องถิน่ สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็นพีเ่ ลีย้ งในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั โรงเรียน
ในท้องถิ่น โดยมีกรอบแนวทางสำ�คัญ ดังนี้		
		 1. ด้านผู้เรียน จำ�เป็นต้องมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะในการ
ดำ�รงชีวิต โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่
หลากหลาย เพือ่ การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ
และทักษะการใช้ชีวิต
2. ด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สาร รวมทัง้
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น สำ�หรับโรงเรียนใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้สำ�หรับนักเรียน เพื่อสร้างความร่วม
มือในการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กนักเรียน
ของโรงเรี ย นในท้ อ งถิ่ น ที่ ห ลากหลายรู ป แบบ
มีการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน
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3. ด้ า นการพั ฒนาครู ใ นโรงเรี ย นผ่ า น
กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ผ่านรูป
แบบการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะความรู้ความ
สามารถที่จำ�เป็นต่อวิชาชีพครูในฐานะผู้สอนและ
กลไกในการขับเคลือ่ นให้การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภาพได้จริง (สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544: 108)
จากนโยบายด้านการอุดมศึกษาตามข้อ
แถลงเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการในปัจจุบัน ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิรูปการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
และเกิดมาตรฐานเสมอภาคอย่างทัว่ ถึงในทุกพืน้ ที่
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสำ�คัญในภาวการณ์ปจั จุบนั ซึง่ ในส่วนของการ
สร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาหรือโรงเรียนใน
ท้องถิ่นจำ�เป็นต้องเชื่อมโยงนัยสำ�คัญเชิงนโยบาย
ระหว่างทัง้ 2 องค์กร โดยเฉพาะบทบาททีส่ ถาบัน
อุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ต้องทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นเพื่ อ พั ฒนาการศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึง่ เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาท้องถิ่นจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
(เสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี, 2560: 75)
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาการจั ด การความรู้ ต าม
แนวทางระบบย่อยความรู้ ของ Marquardt ที่
สอดคล้องกับกรอบความคิดและเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 25602562 สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พืน้ ฐานจึงเสนอกรอบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เป็นการเปลี่ยนการปฏิบัติ และสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ ประกอบด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ที่สำ�คัญ 3 ประการ คือวัฒนธรรมการเรียนรู้
วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อผลงาน วัฒนธรรม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ การพั ฒ นา
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ระบบโรงเรียนให้เข้มแข็งเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนจึงเป็นความสำ�คัญอย่างยิง่ กรอบ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ มีแนวทางปฏิบตั สิ �ำ คัญ ได้แก่
ทักษะพื้นฐาน โดยเน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็นเป็นสมรรถนะพืน้ ฐานทีน่ กั เรียนใช้ในการเรียน
รู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆ รวมทั้งจัดการห้องเรียน
โดยเน้นการเรียนการสอนแบบคละชั้น หรือบูรณ
าการโดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น การ
ปรับเปลี่ยนการสอน โดยเน้นบทบาทหรือความ
เป็นมืออาชีพของครูในการออกแบบการเรียนรู้
และนวัตกรรมที่หน้าสนใจ และท้าทายเพื่อจูงใจ
นั ก เรี ย นให้ เ กิ ด มุ่ ง มั่ น ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย นและประสบ
ผลสำ�เร็จทางการเรียนอย่างแท้จริง ที่สำ�คัญการ
เอื้ออาทรต่อกัน โดยการจัดบรรยากาศห้องเรียน
เสมือนบ้าน รักนักเรียนเหมือนลูก กล่าวคือ ครู
และนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี เอื้ออาทรต่อกัน
เพือ่ ส่งเสริมวิถชี วี ติ ประชาธิปไตย ทัง้ ยังสามารถลด
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนและสุดท้ายพัฒนาการ
เรียนรายบุคคล หมายถึง การติดตามพัฒนาการ
นักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก เนือ่ งจากมีนกั เรียนจำ�นวน
น้อย ครูจึงดูแล และติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียนได้อย่างใกล้ชิด
จากแนวทางการปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต้ น นำ � ไป
สู่ ก ารถอดบทเรี ย นภายใต้ ก ระบวนการการมี
ส่วนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน
ร่วมพัฒนาภายใต้ประเด็นเรียนรู้ร่วมกันในการมี
ส่วนร่วมใน 1)การตัดสินใจ (Decision making)
2)ส่วนร่วมในการดำ�เนินการ (Implementing)
3)ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ (Benefits)
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และ4)ส่วนร่วมในการประเมิน ผล (Evaluation)
(จริญญา จันทร์ทรง, 2555: 92) คู่ขนานในการ
ขับเคลื่อนในพื้นที่ภายใต้ การวิจัย “การจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น
โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง” เพื่ อ ให้
เข้าใจถึงประโยชน์ในการเรียนรู้ผ่านการจัดการ
ความรู้ ทั้ ง ทางด้ า นปั ญ หาอุ ป สรรคและความ
สำ�เร็จ ของโรงเรียนร่วมพัฒนาภายใต้กิจกรรม
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงและนำ�ผลที่ได้ไป
เป็นแนวทางการจัดการความรู้ระบบการเรียนรู้
เป็นพืน้ ฐานในการส่งเสริมการขับเคลือ่ นเชิงระบบ
ในระยะถัดไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความรู้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
2. เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
3. เพือ่ นำ�เสนอแนวทางการจัดการความรู้
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้นำ�
หลักการและแนวคิดต่างๆ มาบูรณาการเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้
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จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดนําหลักการและแนวคิดตางๆ มาบูรณาการเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้

แผนภาพ กรอบแนวคิดในการวิจัย
แผนภาพ กรอบแนวคิดในการวิจยั

จากแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย “การจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง” กระบวนการมุงเนนกระบวนการที่สําคัญไดแก 1) การ
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จากแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย
“การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง”
กระบวนการมุ่งเน้นกระบวนการที่สำ�คัญได้แก่
1) การเรียนรู้ที่มีเป้าหมายพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนคุณลักษณะที่ดีและกระบวนการเพื่อส่งต่อ
ให้เกิดประสบการณ์นำ�ไปสู่ทักษะชีวิต 2) ความ
เข้มแข็งของโรงเรียนด้านผูเ้ รียนเทคโนโลยีและการ
พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการจัดการความรูก้ ระตุน้
การรูค้ ดิ แรงจูงใจ การพัฒนาสังคม มุง่ ให้เห็นความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้
ภายใต้วงจร การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้
การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์ การถ่ายโอนและ
การประยุกต์ใช้ กับโรงเรียนเป้าหมายจำ�นวน 25
โรงเรียน

นิยามปฏิบัติการ

แนวทางการจั ด การความรู้ เ พื่ อ พั ฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ ง หมายถึง ผลทีผ่ วู้ จิ ยั
ได้สังเคราะห์การเชื่อมโยงความเข้มแข็งในสถาน
ศึกษาหรือโรงเรียนในท้องถิ่นจำ�เป็นต้องเชื่อมโยง
นัยสำ�คัญเชิงกระบวนการระหว่างทั้ง 2 องค์กร
โดยเฉพาะบทบาททีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันอุดมศึกษาในพืน้ ทีต่ อ้ งทำ�หน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง
ให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นกลไกใน
การขับเคลือ่ นและสนับสนุนให้เกิดการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ระบบ
ย่อยความรู้ ของ Marquardt ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั นำ�มาเป็นต้น
แบบในการศึกษา ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้ า งความรู้
3) การจัดเก็บความรู้ 4) การวิเคราะห์และทำ�
เหมืองความรู้ 5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้
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6) การประยุกต์ใช้และทำ�ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
เที่ยงตรง
การจัดการความรู้ หมายถึง การศึกษา
ความรู้การดำ�เนินงานกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย: 25
โรงเรียนในเขตอำ�เภอเมืองศรีสะเกษ กลุ่มพี่เลี้ยง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ กลุ่มแลกเปลี่ยน: ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น เป้ า หมาย หมายถึ ง
ต้นทางการพัฒนาที่มุ่งเน้น 1) การพัฒนาผลการ
เรียนรูข้ องนักเรียน 2) การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนด้านความมุง่ มัน่ ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน และความเป็น
อยูท่ ดี่ ี 3) การดูแลส่งต่อให้นกั เรียนมีประสบการณ์
ในการดำ�เนินชีวิต
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ เ รี ย นและการ
เรี ย นรู้ หมายถึ ง ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านการรูค้ ดิ และการรูค้ ดิ ที่
เกิดจากตนเอง 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจและอารมณ์
ความรู้สึก 3) ปัจจัยด้านพัฒนาการทางสังคม
4) ปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ โรงเรี ย น
ในท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ วิ ธี ก าร หรื อ
แนวปฏิบัตินำ�ไปสู่การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงใน 1) ด้านผู้เรียน
จำ�เป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้
และมีทักษะในการดำ�รงชีวิต 2) ด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร นำ�เสนอในพื้นที่สื่อขยายภาพ
แหล่งการเรียนรูใ้ นโรงเรียนสูท่ อ้ งถิน่ 3) ด้านพัฒนา
ครูถ่ายทอดการเรียนรู้ในโรงเรียนผ่านกิจกรรม

ขอบเขตการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้อง
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ถิน่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ ง” มีขอบเขต
ในการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตเนือ้ หา เป็นการศึกษา แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
ระบบย่ อ ยความรู้ ข อง Marquardt เพื่ อ เสนอ
แนวทางการจั ด การความรู้ เ พื่ อ พั ฒนาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาและการพัฒนาท้อ งถิ่นโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
2. ขอบเขตผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญและประชากร
เป็นการใช้การวิจยั เชิงคุณภาพเป็นหลักและใช้วจิ ยั
เชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบหาแนวทางการจัดการ
ความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญการ
สนทนากลุ่มดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก บุคลากรมหาวิทยาลัย จำ�นวน 5
คน ผูบ้ ริหารโรงเรียนจำ�นวน 5 คน และครู จำ�นวน
5 คน รวม 15 คน
กลุม่ ที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) บุคลากรมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 2 คน ผูบ้ ริหารโรงเรียนจำ�นวน 2 คน และ
ครู จำ�นวน 2 คน รวม 6 คน
การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย ใน
งานวิจยั นี้ คือ พืน้ ทีเ่ ป้าหมายจำ�นวน 25 โรงเรียน
ในเขตอำ � เภอเมื อ งศรี ส ะเกษประกอบไปด้ ว ย:
คณาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน นักศึกษา 45
คน ผู้บริหารโรงเรียน 5 คน ครู 30 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 15 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน การ
กำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ตาม
สูตรการคำ�นวณของ Taro Yamaneได้ขนาดขอ
งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จำ�นวน 89 คน
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ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น เป็ น สั ด ส่ ว น
(Proportional Stratified Random Sampling)
3. ขอบเขตระยะเวลา ดำ�เนินการศึกษา
ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง เมษายน 2562

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย เรื่ อ ง “แนวทางการจั ด การ
ความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น
พี่ เ ลี้ ย ง” การวิ จั ย โดยใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) เป็นหลัก และใช้การวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) หนุนเสริม
ทางกระบวนการและนำ�ผลที่ได้มาการสังเคราะห์
ตรวจสอบการวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ วิ จั ย ใช้ ก าร
สัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง ทีส่ ร้างคำ�ถามโดยการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวัตถุประสงค์
แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด
ของความเป็นพี่เลี้ยง บทบาท หน้าที่ผ่านความ
เป็นต้องการจำ�เป็นบริบทเชิงพื้นที่ และคำ�นิยาม
ศัพท์ปฏิบัติการ เพื่อสร้างกรอบการสัมภาษณ์
ทั้ ง นี้ ในการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะไม่ เ รี ย ง
ลำ�ดับข้อคำ�ถาม แต่จะเปิดโอกาสให้ผถู้ กู สัมภาษณ์
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ภายใต้บรรยากาศ
การสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไม่
เป็นทางการ เพื่อไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อึดอัด โดย
ประเด็ น ที่ กำ � หนดในแบบสั ม ภาษณ์ เป็ น เพี ย ง
แนวคำ � ถามในการสั ม ภาษณ์ เ ท่ า นั้ น ในกรณี ที่
ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ต อบคำ � ถามไม่ อ ยู่ ใ นประเด็ น
ผูว้ จิ ยั จะกระตุน้ ให้ผถู้ กู สัมภาษณ์เข้าสูป่ ระเด็นการ
สัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยพยายามเชิญชวน
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ วิพากษ์ผลการศึกษาที่ได้จาก
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การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยตั้งประเด็นคำ�ถาม
และให้ผเู้ ข้าร่วมสนทนากลุม่ ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ โดยผู้วิจัยได้ส่งสรุปผลการศึกษาที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ได้ศึกษาก่อนล่วงหน้าและนัดหมายจัดเวทีร่วม
ตามขอบเขตที่กำ�หนด
การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าด้าน
วิธรี วบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
(สุภางค์ จันทรวานิช, 2548: 130) โดยใช้วิธีการ
สังเกตผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ ระหว่างการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสนทนากลุ่ม และนำ�ไปเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลแนวคิด กรอบของการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การสั ม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก ผู้ วิ จั ย จั ด
ระเบียบข้อมูล โดยนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
มาจัดกลุม่ ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวม เรียบเรียงข้อมูล จัดลำ�ดับ
ตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยการสังเคราะห์
เพื่ อ หากระบวนการสำ � หรั บ การสนทนากลุ่ ม
ผู้ วิ จั ย นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่ ม ไป
หาความสอดคล้องของข้อมูลทีไ่ ด้กบั การสัมภาษณ์
เชิงลึก และเพิ่มเติมข้อมูลที่ค้นพบใหม่จากการ
สนทนากลุ่มในงานวิจัยนี้ด้วย
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ให้ ง านวิ จั ย นี้
มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ผู้ วิ จั ย จึ ง ตรวจสอบผลที่ ไ ด้
จากการสังเคราะห์การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณ การมีส่วนร่วมจากค่ายการเรียน
รู้คือ ค่ายคอมพิวเตอร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่าย
คณิตศาสตร์ ค่าย BBL ค่ายสอนสนุกสำ�หรับครู

ผลการวิจัย

การศึ ก ษาเรื่ อ ง “แนวทางการจั ด การ
ความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการ
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พัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ ง”
มีผลในการศึกษาจำ�แนกตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการความรู้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประกอบไป
ด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การค้นหาความรู้ของ
ชุมชนเรียนรู้ ความรู้ในการดำ�เนินงานการเรียนรู้
ของโรงเรียนมาจากพืน้ ฐานนโยบาย ความร่วมมือ
และ มาจากทุนของชุมชน 2) การสร้างความรูจ้ าก
การเรียนรู้ มาจาก 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
การสร้างความรูร้ ะดับบุคคลและ (2) กิจกรรมการ
สร้างความรู้ระดับกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรม ค่ายเรียนรู้
พื้นฐาน ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจสนุกกับการเรียนรู้
ผูส้ อนเรียนรูใ้ นวิธที แี่ ตกต่าง และผูบ้ ริหารมามีสว่ น
ร่วมกับการเรียนรู้ 3) การสร้างและการวิเคราะห์
แหล่งเก็บความรู้สู่การเรียนรู้ มีการดำ�เนินการทั้ง
แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ คือสื่อ
พื้นฐานการนำ�เสนอตัวตนโรงเรียนนำ�ไปสู่การผลิ
ตนวัตรกรรมร่วมของโรงเรียน 4) การถ่ายโอน
ความรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
โดยโรงเรียนดำ�เนินการเอง และมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยงเป็นผู้สนับสนุนการดำ�เนินการ และ5) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การเรียนรู้ เกิดทุนของตนเอง
ทุนเชิงบริบท ทุนทางการเรียนรู้ ทุนในการสร้าง
เครือข่าย สำ�หรับปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนิน
งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เ ลี้ยงพบ
ปัญหาที่สำ�คัญ 5 ประการ คือ 1) ปัญหาจากการ
ที่ไม่มีกระบวนการค้นหาความรู้จากการเรียนรู้
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียน 2) ปัญหาจากการที่หน่วยงานที่ส่งเสริม
ไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริง
3) ปัญหาจากการที่กิจกรรมการส่งเสริมขาดการ
เชือ่ มโยงทัง้ ระบบ 4) ปัญหาด้านการบริหาร ได้แก่
การเชื่อมโยงเชิงระบบทั้งงบประมาณ การจัดการ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สือ่ ทีส่ อดคล้องกับบริบทความต้องการ สุดท้ายคือ
คน และ 5) ปัญหาจากการทีไ่ ม่มผี รู้ บั การถ่ายทอด
ความรู้ที่ไม่ใช่ภาพรวมแต่ควรเป็นภาพรายกรณี
แต่ละโรงเรียน สุดท้ายแนวทางการจัดการความรู้
เพื่ อ การจั ด การความรู้ เ พื่ อ พั ฒนาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาของท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยงต้องมีการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ที่มุ่ง
เน้นการพัฒนาคุณภาพของท้องถิ่น โดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ งมุง่ เน้นกระบวนการสำ�คัญ 5
ขัน้ ตอนข้างต้นและมีการจัดการปัญหาอุปสรรค มี
5 ประเด็นสำ�คัญสามารถมาสร้างแนวทางจัดการ
ความรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยมีการอธิบาย
กระบวนการที่ชัดเจน
2. ผลการศึกษาการขับเคลือ่ นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น พี่ เ ลี้ ย งผ่ า นกระบวนกา
ประกอบด้วย
การเรียนรูก้ ารบริหารแบบมีสว่ นร่วมของ
ผูน้ �ำ สถานศึกษาการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่ เป้าหมายสำ�คัญ
ที่ผู้บริหารร่วมคิดและพัฒนาคือการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ผูบ้ ริหารต้องแสดงพฤติกรรมการบริหาร
และหรือรูปแบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วม
งานทุกระดับทัว่ ทัง้ องค์การหรือผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในภาระงานและหน้าที่บริหาร
โดยเข้ามามีสว่ นร่วมใน 5 ขัน้ ตอน คือ (1) กรสร้าง
หรือการกำ�หนด (2) การตัดสินใจ (3) ดำ�เนินการ
หรือปฏิบัติตาม (4) ประเมินผลและ (5) ร่วมรับ
ผลประโยชน์ หรือร่วมรับผิดชอบ
ครู นั ก คิ ด ครู เ ป็ น ผู้ จั ด การเรี ย นรู้ ข อง
ผู้เรียนทั้งหมด ทั้งเนื้อหา กิจกรรม และเวลาอยู่
ในมือของครูผู้เรียนจะเป็นนักคิดหรือไม่ อยู่ที่ครู
ให้โอกาสผู้เรียนได้คิด มีการส่งเสริมการคิดของ
ผู้เรียนหรือให้คำ�แนะนำ�วิธีคิดแก่ผู้เรียนหรือไม่
การให้โอกาสผู้เรียนได้คิด ผู้เรียนจะไม่สามารถ
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ฝึกทักษะการคิด หรือพัฒนาคุณภาพการคิดของ
ตน ถ้าไม่มีโอกาสได้ฝึกการคิดอย่างสม่ำ �เสมอ
โอกาสสำ�หรับการคิด ไม่ใช่เวลาที่ให้คิด แต่เป็น
โอกาสทีตอ้ งการให้ผเู้ รียนใช้ความคิด และคิดอย่าง
ต่อเนื่อง ครูควรให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดระดับ
สูงหลายๆ ทักษะ และฝึกทักษะเหล่านั้นซ้ำ�ๆ
เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว การฝึกควร
ทำ�ให้เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง และมีแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยาก
ปรับปรุงความคิดของตนเอง
"โรงเรี ย นที่ มี ก ารดำ � เนิ น งานของทุ ก
คนอย่ า งเต็ ม ที่ เต็ ม เวลา เต็ ม ความสามารถ".
วัฒนธรรมการเรียนรูข้ องโรงเรียนมุง่ ให้เกิด ทักษะ
พื้นฐานโดยเน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
พร้ อ มทั้ ง มี ก ารจั ด การห้ อ งเรี ย น โดยเน้ น การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเฉพาะเน้นไป
ที่ในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น ที่สำ�คัญต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการสอน โดยเน้นบทบาทหรือความ
เป็นมืออาชีพของครูในการออกแบบการเรียนรู้
และนวัตกรรมที่น่าสนใจ และท้าทายเพื่อจูงใจ
นักเรียนให้เกิดมุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและประสบผล
สำ�เร็จทางการเรียนเชือ่ มโยงทักษะชีวติ และทักษะ
อาชีพแห่งอนาคต อีกประเด็นการเอื้ออาทรต่อ
กัน โดยการจัดบรรยากาศห้องเรียนเสมือนบ้าน
รักนักเรียนเหมือนลูก ครูและนักเรียนผู้บริหาร
ชุ ม ชนมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เ อื้ อ อาทรต่ อ กั น เพื่ อ
ส่งเสริมวิถีชีวิตยึดชุมชนเป็นฐาน ทั้งยังสามารถ
ลดปัญหาพฤติกรรมนักเรียน สุดท้ายพัฒนาการ
เรียนรายบุคคลมีการติดตามพัฒนาการนักเรียน
เป็นรายบุคคลติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
ได้อย่างใกล้ชิดเชื่อบนความต่างระหว่างบุคคล
สถาบั นอุ ด มศึ ก ษากั บ การส่ ง เสริ ม การ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือกับโรงเรียนในพืน้ ทีบ่ ริการ เพือ่
สร้างให้เกิดการเรียนรู้โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความ
สามารถแตกต่างกัน จากที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน สู่
การเป็นการเรียนรู้ที่แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนและในขณะเดียวกันก็ต้องช่วย
ให้สมาชิกคนอืน่ เรียนรูด้ ว้ ย ควรให้โอกาสผูเ้ รียนได้
เรียนรูร้ จู้ กั ใช้ลกั ษณะการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจำ�วัน ผู้เรียน
จะต้องเผชิญสถานการณ์ที่แตกต่างจึงจำ�เป็นต้อง
หันมาส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งได้เรียนรู้
ทักษะทางสังคมและการทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ ซึง่ เป็น
ทักษะที่จำ�เป็นอย่างยิ่งในการดำ�รงชีวิตด้วย
3. ผลการศึกษาการนำ�เสนอแนวทางการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยงผ่านกระบวนกาประกอบด้วย
1. ด้านการรู้คิดและการรู้คิดที่เกิดจาก
ตนเอง
1.1 ลั ก ษณะของกระบวนการเรี ย นรู้
ผูเ้ รียนจะเรียนรูเ้ นือ้ หาสาระทีซ่ บั ซ้อนได้ดที สี่ ดุ ต่อ
เมื่อมีความตั้งใจสร้างความหมายจากข้อมูลและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งผู้เรียนอาจสร้างความ
หมายจากข้อมูลประสบการณ์ความคิดอ่านและ
ความเชื่อของตน ผู้เรียนที่ประสบผลสำ�เร็จจะ
กระตือรือร้น มีเป้าหมายแน่วแน่ สามารถนำ�หรือ
ผลักดันตนเองและรับผิดชอบการเรียนรูข้ องตนเอง
1.2 เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้
เมือ่ ผูเ้ รียนได้รบั การสนับสนุนและชีแ้ นะจากผูส้ อน
ผูเ้ รียนทีป่ ระสบผลสำ�เร็จจะสามารถสร้างความรูท้ ี่
มีความหมายและผสมผสานสอดคล้องกัน ซึ่งใน
ระยะเริ่มต้นเป้าหมายของผู้เรียนอาจยังไม่ชัดเจน
นัก แต่เมือ่ เวลาผ่านไปความเข้าใจจะดีขนึ้ ด้วยการ
เติมช่องว่าง แก้ไขความไม่ประสานสอดคล้องและ
สร้างความเข้าใจเนือ้ หาสาระให้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ เพือ่ จะ
ได้บรรลุเป้าหมายระยะยาวต่อไป ผู้สอนสามารถ
ช่วยเหลือผูเ้ รียนในการกำ�หนดเป้าหมายการเรียน
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รู้ที่มีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับความใฝ่ฝันและ
ความสนใจทางการศึกษา
1.3 การสร้างความรู้ ผู้เรียนที่ประสบผล
สำ�เร็จสามารถเชือ่ มโยงข้อมูลใหม่ทไี่ ด้รบั ให้เข้ากับ
ความรูท้ มี่ อี ยูเ่ ดิมด้วยวิธกี ารต่างๆ ทีม่ คี วามหมาย
ความรู้ ข ยายวงกว้ า งและมี ค วามลึ ก ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประสบการณ์
ใหม่กับฐานความรู้ที่มีอยู่ การเชื่อมโยงมีหลายรูป
แบบ เช่น การเสริมเติมแต่ง การปรับขยาย หรือ
จัดระบบความรู้หรือทักษะที่มีอยู่เสียใหม่ ผู้สอน
จึงควรช่วยให้ผู้เรียนได้รับและบูรณาการความรู้
เช่นการวาดกรอบความคิด การจัดระบบหัวข้อ
หรือการแยกประเภทเป็นต้น
1.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ผู้เรียนที่ประสบ
ผลสำ�เร็จสามารถสร้างและใช้กลยุทธ์ทางการคิด
และการใช้เหตุผลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
ที่ ซั บ ซ้ อ นได้ ผู้ เ รี ย นที่ ป ระสบผลสำ � เร็ จ จะคิ ด
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นวิธีการในการเรียนรู้ ใช้เหตุผล
แก้ ปั ญ หาหรื อ เรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งความคิ ด รวบยอด
ผูเ้ รียนเหล่านีม้ ีความเข้าใจและสามารถใช้กลยุทธ์
อันหลากหลายเพื่อช่วยให้ตนเข้าถึงเป้าหมายใน
การเรียนรู้และการปฏิบัติต่างๆ และสามารถนำ�
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ อีกทั้ง
ยังคงสะสมกลยุทธ์ของตนให้เพิ่มขึ้นอีกโดยการ
ย้อนคิดทบทวนวิธที ตี่ นใช้เพือ่ ดูวา่ วิธใี ดดีทสี่ ดุ โดย
การสังเกตหรือมีปฏิสมั พันธ์กบั ต้นแบบทีเ่ หมาะสม
การได้รบั การชีแ้ นะและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับจาก
ผู้อื่น ผู้สอนจึงควรให้การช่วยเหลือผู้เรียนในการ
พัฒนา ประยุกต์ใช้ และประเมิน ผลทักษะการ
เรียนรู้เชิงกลยุทธ์ของตน
1.5 การคิดทบทวนเกี่ยวกับการคิดของ
ตน กลยุทธ์ระดับสูงสำ�หรับเลือกสรรและติดตาม
ดูแลปฏิบัติการทางสติปัญญานั้นช่วยเอื้อให้เกิด
ความสะดวกในการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนที่ประสบผลสำ�เร็จ
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สามารถพิ นิ จ พิ เ คราะห์ ว่ า ตนคิ ด และเรี ย นได้
อย่างไร ตัง้ เป้าหมายการเรียนรูห้ รือความสามารถ
ของตนอย่างสมเหตุสมผล เลือกกลยุทธ์หรือวิธี
เรียนรู้ที่เหมาะสมและดูแลควบคุมความก้าวหน้า
ที่จะไปสู่เป้าหมายได้ ผู้สอนจึงควรเน้นที่การช่วย
ให้ผู้เรียนได้พัฒนากลยุทธ์ระดับสูงซึ่งจะช่วยยก
ระดับการเรียนรูแ้ ละความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ให้ดีขึ้น
1.6 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนรู้
ได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ทางสภาพแวดล้อม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งมีเหตุผลทั้งทางบวกและทางลบ ดังนั้น
ในการจั ด การเรี ย นการสอนต้ อ งเหมาะสมกั บ
ระดับความรู้เดิม ความสามารถด้านการรู้คิด และ
กลยุทธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ด้านแรงจูงใจและอารมณ์
2.1 แรงจูงใจและอารมณ์ทมี่ ตี อ่ การเรียนรู้
แรงจูงใจของผูเ้ รียนมีอทิ ธิพลต่อสิง่ ทีผ่ เู้ รียนเรียนรู้
รวมทั้งวิธีเรียนรู้ ในทำ�นองเดียวกันแรงจูงใจที่จะ
เรียนก็ได้รับอิทธิพลจากสภาพอารมณ์ ความเชื่อ
ความสนใจ เป้าหมาย และนิสัยในการใช้ความ
คิดของแต่ละคน ปัจจัยด้านแรงจูงใจและอารมณ์
มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ องค์ ป ระกอบด้ า นการรู้
คิด อารมณ์ และความรู้สึกของผู้เรียน ผู้สอนจึง
ต้ องคำ � นึ ง ถึ งสภาพทางอารมณ์ ข องผู้ เ รี ย นและ
อิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนทีม่ ตี อ่ สภาพ
อารมณ์ของผู้เรียนด้วย
2.2 แรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้ในการ
สร้างสรรค์การคิดระดับสูงและความอยากรู้อยาก
เห็นของผู้เรียน งานที่ผู้เรียนรับรู้ว่าเป็นของใหม่
มากและยากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของ
ตนและตนมีโอกาสเลือกและปฏิบตั จิ ะช่วยกระตุน้
ให้เกิดแรงจูงใจภายในทีจ่ ะเรียนรู้ ผูส้ อนจึงควรส่ง
เสริมสนับสนุนความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน
โดยมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องและมีความหมาย
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สำ�หรับผู้เรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพอเหมาะ
และเป็นงานที่ผู้เรียนสามารถประสบผลสำ�เร็จได้
2.3 ผลของแรงจูงใจทีม่ ตี อ่ ความพยายาม
ผูเ้ รียนจะต้องใช้ความพยายามและฝึกปฏิบตั อิ ย่าง
มากเพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะที่ซับซ้อน หาก
ผู้เรียนขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ก็จะไม่เต็มใจที่จะ
พยายามนอกจากจะถูกบังคับ ซึง่ ความพยายามนี้
เป็นตัวบ่งชี้สำ�คัญอย่างหนึ่งที่จะเรียนรู้ ผู้สอนจึง
ต้องช่วยสร้างอารมณ์ดา้ นบวกและแรงจูงใจภายใน
ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน น่า
สนใจและมีความหมายสำ�หรับผู้เรียน
3. ด้านพัฒนาการและสังคม
3.1 อิทธิพลด้านพัฒนาการที่มีต่อการ
เรียนรู้ การเรียนรู้จะมีประสิทธิผลเมื่อคำ�นึงถึง
พั ฒนาการ ที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคมของผู้เรียน โดยบุคคล
จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อสิ่งที่เรียนรู้เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการของตนและมีการนำ�เสนอด้วย
วิธีการที่สนุกและน่าสนใจ ผู้สอยจึงต้องตระหนัก
และมีความเข้าใจในความแตกต่างของพัฒนาการ
ของผูเ้ รียนทัง้ ด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา อารมณ์และ
สังคม ซึ่งจะช่วยเอื้อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
ได้มากที่สุด
3.2 อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมต่ อ การเรี ย นรู้
การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารจะมีมาก
ขึน้ เมือ่ ผูเ้ รียนได้มโี อกาสสร้างปฏิสมั พันธ์และร่วม
มือกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้แนวคิด
และวิ จ ารณญาณที่ นำ � ไปสู่ พั ฒนาการทางด้ า น
สังคมและจริยธรรมที่สูงขึ้น ผู้สอนจึงควรสร้าง
บรรยากาศการเรียนรูท้ างบวกโดยการสร้างสภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้เกิดความคิดขัน้ สูง ให้ผเู้ รียนรูส้ กึ
ปลอดภัยจะช่วยให้เกิดการแสดงความคิดเห็น การ
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเรียนรู้ และ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้
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4. ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะมีกลยุทธ์ วิธีการและความ
สามารถในการเรียนรูต้ า่ งกัน ซึง่ เกิดจากพันธุกรรม
และประสบการณ์ที่ได้รับ ผู้สอนจะต้องพิจารณา
สิ่งต่างๆ ที่ผู้เรียนชอบ มีการปรับหลักสูตร วิธี
จัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และสื่ออุปกรณ์ที่เอื้อ
และสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน
4.2 การเรียนรูแ้ ละความหลากหลาย การ
เรียนรู้จะมีประสิทธิผลมากที่สุด เมื่อคำ�นึงถึงภูมิ
หลังทีแ่ ตกต่างกันของผูเ้ รียนในด้านภาษวัฒนธรรม
และสังคม ผู้สอนต้องให้ความเอาใจใส่และรับรู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ
ภูมิหลัง วัฒนธรรม และประสบการณ์ ผู้เรียนได้
เห็นคุณค่า ได้รับการยอมรับนับถือ ผู้เรียนจะมี
ระดับแรงจูงใจและสัมฤทธิ์ผลที่สูงขึ้น
4.3 มาตรฐานและการประเมินผล การ
ตั้งมาตรฐานที่สูงอย่างเหมาะสมและท้าทายและ
การประเมิน ผลผู้เรียนและความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ รวมทัง้ การประเมินเชิงวินจิ ฉัย การประเมิน
เชิงกระบวนการ และประเมินผลสัมฤทธิ์ ล้วนเป็น
ส่วนสำ�คัญที่ไม่อาจแยกออกได้ในกระบวนการ
เรียนรู้ ดังนั้น ผู้สอนจึงควรกำ�หนดเป้าหมายใน
ระดับสูงที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งการประเมินจุด
แข็งจุดอ่อนด้านการรู้คิด ความรู้ และทักษะของ
ผู้เรียนจึงมีความสำ�คัญมากในการกำ�หนดวิธีการ
จัดการเรียนการสอนการเลือกสื่อ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองช่วยให้เกิดแรง
จูงใจและการเรียนรู้มากขึ้นได้

อภิปรายผล

จากประเด็ น ในการศึ ก ษาการจั ด การ
ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
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ท้ อ งถิ่ น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง
สามารถสรุปประเด็นในการอภิปรายผลได้ดังต่อ
ไปนี้
1. การจัดการความรู้สำ�หรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ งมีรปู แบบการจัดการ
ความรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาความรู้ของ
ชุมชนเรียนรู้ 2) การสร้างความรู้จากการเรียนรู้
3) การสร้างและการวิเคราะห์แหล่งเก็บความรู้
สู่การเรียนรู้ 4) การถ่ายโอนความรู้และเผยแพร่
ความรูท้ กี่ อ่ ให้เกิดการเรียนรู้ และ 5) การประยุกต์
ใช้ความรู้สู่การเรียนรู้ จากกระบวนการจัดการ
ความรู้ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้
มีลักษณะการดำ�เนินงานจัดการความรู้สอดคล้อง
กับระบบย่อยความรู้ของ Marquardt (2002) ใน
5 ขั้นตอน คือ การค้นหาความรู้ของชุมชน การ
สร้างความรู้ การสร้างและการวิเคราะห์แหล่งเก็บ
ความรู้ การถ่ายโอนความรู้ และการประยุกต์ใช้
ความรู้ การสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียนบริบทจูงใจ
สร้างการรับรู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ปฏิบัติผู้
เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร จากการปฏิบัติงาน การ
ค้ น คว้ า การแก้ ปั ญ หา มองเห็ น ความสั ม พั น ธ์
ใหม่ๆ ประสบการณ์จะสามารถนำ�ความรูม้ าใช้ใน
การทำ�งานสูง อีกทั้งกลุ่มโรงเรียนที่เรียนรู้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงมีการสร้างความรู้
โดยมีระบบพีเ่ ลีย้ งให้กบั กลุม่ ทีเ่ ริม่ ต้นหรือกลุม่ นัน้
ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ
2. พั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ว่ มกันบนกระบวนการทีผ่ า่ นมา พบปัญหา
ที่สำ�คัญ 5 ประการ คือ 1) กระบวนการค้นหา
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ความรู้ 2) การส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการ
3) กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม ไม่ เ ชื่ อ มโยงทั้ ง ระบบ
4) การมีส่วนร่วม และ 5) การถ่ายทอดความรู้
สอดคล้ อ งกั บ การสร้ า งการเรี ย นรู้ ที่ มี ลั ก ษณะ
เฉพาะถิน่ (ประดิษฐ์ วงศ์สวุ รรณ, 2556) ผลผลิต
ที่นำ�ไปสู่การเรียนรู้ที่แตกต่างนั้นหน่วยงานเข้าไป
ส่งเสริมการดำ�เนินงานกลุ่มโรงเรียนที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มอย่างแท้จริง หน่วยงาน
ราชการที่ เ กี่ ยวข้ อ งทำ � งานแบบแยกส่ ว น มี มุ ม
มองและความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนที่ไม่เฉพาะ
เจาะจง ขาดกระบวนการพัฒนาเชิงระบบทีช่ ดั เจน
การปฏิบตั เิ ป็นไปตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั ไม่มกี าร
ประเมินติดตามผลและการเรียนรู้ปัญหาร่วมกัน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูลที่แท้จริงของ
โรงเรียนเป้าหมาย คิดเองโดยปราศจากข้อเท็จจริง
ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนโดยเน้นการสร้างผลงาน
ให้กับตนเองไม่จริงจัง ไม่ต่อเนื่อง และขาดการ
เชื่อมโยงทั้งระบบ
3. แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง การขับเคลื่อนให้
ประสบผลสำ�เร็จได้นั้น มี 4 ปัจจัย 1) ปัจจัยด้าน
การรู้คิดและการรู้คิดที่เกิดจากตนเอง ประกอบ
ด้วย ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ เป้าหมาย
ของกระวนการเรียนรู้ การสร้างความรู้ การคิด
เชิงกลยุทธ์ การคิดทบทวนเกี่ยวกับการคิดของตน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 2)ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
และอารมณ์ประกอบด้วย แรงจูงใจและอารมณ์
ที่มีต่อการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้ใน
การสร้างสรรค์การคิดระดับสูงและความอยากรู้
อยากเห็นของผู้เรียน ผลของแรงจูงใจที่มีต่อความ
พยายาม 3) ปั จ จั ย ด้ า นพั ฒนาการและสั ง คม
ประกอบด้วย อิทธิพลด้านพัฒนาการที่มีต่อการ
เรียนรู้ อิทธิพลทางสังคมต่อการเรียนรู้ 4) ปัจจัย
ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลประกอบด้วย
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ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ การ
เรียนรู้และความหลากหลาย และ มาตรฐานและ
การประเมินผล 5) บริบทพื้นที่ชุมชน 6) นโยบาย
การศึกษา สอดคล้องกับ (วิจารณ์ พานิช, 2554)
การได้รับความร่วมมือจากภาคีพัฒนาจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันทางสังคม มีความร่วม
มือในด้าน การสอนงาน การฝึกอบรม การจัด
ประชุม การจัดสัมมนา การจัดแสดงผลงาน การ
จัดระบบพีเ่ ลีย้ งถ่ายทอดความรูไ้ ปยังกลุม่ โรงเรียน
ใหม่ๆ ซึง่ เป็นการสร้างความรูใ้ น “การจัดกิจกรรม
และกระบวนการจัดการความรู้” กระบวนการ
จัดการความรู้ที่ให้ความสำ�คัญเป็นกิจกรรมระดับ
พื้นฐาน (Elemental level)ในปัจจัยการเรียนรู้
คื อ “กำ � หนดความรู้ ห ลั ก และใช้ ค วามรู้ ใ นการ
เรียนรู้” ทั้งนี้คงเนื่องมาจากสถานภาพการจัดการ
ความรู้ในการเรียนรู้ของโรงเรียนร่วมพัฒนายังอยู่
ในระยะแรกเริ่ม (Knowledge Management
Initiative) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้เริ่มต้นเรียน
รู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งการดำ�เนิน
งานในระยะแรกถูกกำ�หนดให้กำ�หนดความรู้หลัก
(Knowledge Focus Area หรือ Knowledge
Identification) ในด้านการสนับสนุนกิจกรรม
การดำ�เนินงานกลุ่มโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจาก
เครือข่ายและภาคีในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อความ
สำ�เร็จในการดำ�เนินงานของกลุม่ โรงเรียน (สมศักดิ์
นามวงศ์ , 2555) การดำ � เนิ น การของกลุ่ ม การ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐเป็นอย่างดีในด้าน
การปรับวิธกี ารแก้ไขปัญหา อำ�นวยความสะดวกใน
การออก กฎ ระเบียบ ทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานของ
การจัดการเรียนรูผ้ เู้ รียนผูส้ อนอย่างเป็นระบบ และ
ในระดับท้องถิ่นมีการสานต่อจากระดับนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ มีโครงการต่อเนื่องการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดยกระดับความรู้ ภายในโรงเรียนมี
การร่วมแรง ร่วมใจ กันทำ�งาน และสถาบันทาง
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อุ ด มศึ ก ษามี กิ จ กรรมการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มของ
ท้ อ งถิ่ น ในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นการรู้ คิ ด และ
การรู้คิดที่เกิดจากตนเอง แรงจูงใจและอารมณ์
พัฒนาการและสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการนำ�ไปใช้ประโยชน์
1.1 ภาครั ฐ หน่ ว ยต้ น สั ง กั ด ทางการ
ศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันทางสังคม ควร
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมการบ่มเพาะการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และกิจกรรมการศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพทัง้ ระบบโรงเรียน ผูบ้ ริหาร ครู และผูเ้ รียน
1.2 การจัดการความรู้ทุนของชุมชนควร
มีการส่งเสริมการใช้รูปแบบชีวิตการเรียนรู้ที่เน้น
แบบพอเพียง ส่งเสริมระบบการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ร่วมกับชุมชนสร้างภูมคิ มุ้ กันของผูเ้ รียนและเป็นทุน
ในการดำ�เนินงานให้ความร่วมมือมากกว่า 2 ระบบ
ให้มีความยั่งยืนต่อไป
1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำ �หนด
นโยบายการพัฒนาเชิงระบบโดยเฉพาะ บุคลากร
สถานที่และระบบเครือข่ายเพื่อการค้นคว้าสร้าง
ความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ ประสานกับสถานศึกษา
หรือสถาบันทางวิชาการ องค์กรเอกชน ในการ
อบรมให้ความรู้ การใช้งานด้านเทคโนโลยีทจี่ �ำ เป็น
และการให้ความสำ�คัญกับระบบควบคุมคุณภาพ
การเรียนรู้ทักษะชีวิตมากกว่าเนื้อหาวิชา
1.4 สถานศึกษามีการถ่ายทอดความรู้
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ภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม จัดหลักสูตร อีกทั้ง
ท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเป็นสวัสดิการให้
ปราชญ์ชาวบ้านสร้างการเรียนรูใ้ ช้โรงเรียนเป็นฐาน
ชุมชน ให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำ�คัญของความรู้
ภูมิปัญญาสร้างการเรียนรู้
1.5 ภาครัฐควรประสานความร่วมมือ
กับสถาบันเอกชน จัดโครงการให้สร้างฐานการ
ศึกษาบริบทพื้นที่นวัตรกรรมเป็นกรณีเร่งด่วนแก่
การสร้างการเรียนรู้ที่มีความจำ�เป็นสำ�หรับผู้เรียน
1.6 องค์กรพัฒนาเอกชนควรสนับสนุน
โครงการไปยังชุมชนร่วมโรงเรียนที่มีความพร้อม
พัฒนา ด้านการเสริม สร้างความเข้ม แข็ง การ
รณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบการเรียนรู้ การส่ง
เสริมทางเลือก และการส่งเสริมบทบาทและพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม ให้มากขึ้น
2. ด้านการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาระบบย่อย (Cluster)
ใด ที่ส่งผลต่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
2.2 ควรมีการประเมินผลการดำ�เนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงแยกเป็นราย
โรงเรียน
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษา บทบาทหน้ า ที่
เชิงรุกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จใน
การดำ�เนินงาน
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