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บทคัดย่อ
การวจัิยเรือ่งแนวทางการจดัการความรูเ้พ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถิน่โดย

มสีถาบันอุดมศกึษาเปน็พ่ีเลีย้ง มวีตัถปุระสงค ์1) เพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการความรู ้2) เพือ่ศกึษาการ
ขับเคลือ่นการพฒันาและ 3) เพ่ือนำาเสนอแนวทางการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาและการ
พฒันาท้องถ่ินโดยมสีถาบนัอดุมศกึษาเปน็พ่ีเลีย้ง โดยใชก้ารวิจยัเชงิคณุภาพเปน็หลกั ผูวิ้จยัสมัภาษณเ์ชงิ
ลึก ทุนพื้นที่เป้าหมาย: 25 โรงเรียนในเขตอำาเภอเมืองศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรมหาวิทยาลัย 
จำานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนจำานวน 5 คน และครู จำานวน 5 คน รวม 15 คน สังเคราะห์แนวทาง
การจดัการความรูเ้พ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถิน่โดยมสีถาบนัอดุมศกึษาเปน็พีเ่ลีย้ง 
นำาผลที่ได้จากการสังเคราะห์จัดสนทนากลุ่ม ผู้สนทนากลุ่มประกอบด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัย จำานวน 
2 คน ผู้บริหารโรงเรียนจำานวน 2 คน และครู จำานวน 2 คน รวม 6 คน นำาผลที่ได้ตรวจสอบโดยวิธีการ
วจัิยเชงิปรมิาณ จากกลุม่ประชากรพ้ืนทีเ่ปา้หมาย: 25 โรงเรยีนในเขตอำาเภอเมอืงศรสีะเกกลุม่เปา้หมาย: 
คณาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน นักศึกษา 45 คน ผู้บริหารโรงเรียน 5 คน ครู 30 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 15 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จำานวน 89 คน 
โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันเป็นสัดส่วน เครื่องมืองที่ใช้ในการดำาเนินการได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการวัดการมีส่วนร่วมจาก ค่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วย ค่ายคอมพิวเตอร์ 
ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่าย BBL ค่ายสอนสนุกสำาหรับครู และนำาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแนวทางการจัดการความรู้ ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏว่า ลักษณะการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้อง
ถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงมีรูปแบบการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาความรู้
ของชมุชนเรยีนรู ้2) การสรา้งความรูจ้ากการเรยีนรู ้3) การสรา้งและการวเิคราะหแ์หลง่เกบ็ความรูสู้ก่าร
เรียนรู้ 4) การถ่ายโอนความรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และ 5) การประยุกต์ใช้ความรู้
สู่การเรียนรู้ และจากการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มีปัญหาอุปสรรค์ที่สำาคัญ 5 ประการ คือ 1) 
กระบวนการคน้หาความรู ้2) การสง่เสรมิไมต่รงกบัความตอ้งการ 3) กจิกรรมการสง่เสรมิไมเ่ชือ่มโยงทัง้
ระบบ 4) การมสีว่นรว่ม และ 5) การถา่ยทอดความรูอ้นัเนือ่งมาจากขาดปจัจยัเชงิบรูณาการตอ่การเรยีนรู้

แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการรู้คิดและการรู้คิดที่เกิดจากตนเอง 
ประกอบดว้ย 1) ลกัษณะของกระบวนการเรยีนรู ้2) เปา้หมายของกระบวนการเรยีนรู ้3) การสรา้งความ
รู้และ 4) การคิดเชิงกลยุทธ์ 5) การคิดทบทวนเกี่ยวกับการคิดของตน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
ต่อมาคือปัจจัยด้านแรงจูงใจและอารมณ์ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจและอารมณ์ท่ีมีต่อการเรียนรู้  
2) แรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้ในการสร้างสรรค์การคิดระดับสูงและความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน  
3) ผลของแรงจูงใจทีม่ตีอ่ความพยายาม สำาหรบัปจัจยัดา้นพฒันาการและสงัคมประกอบดว้ย 1) อทิธพิล
ด้านพัฒนาการที่มีต่อการเรียนรู้ 2) อิทธิพลทางสังคมต่อการเรียนรู้ สำาหรับประเด็นสุดท้ายคือ ปัจจัย 
ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลประกอบด้วย 1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้  
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

บทนำา
กระแสโลกาวิวัฒน์ส่งผลให้เกิดความ

เจริญด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของโลก
อย่างรวดเร็วทำาให้การส่งและรับข้อมูลข่าวสาร
เปน็ไปอยา่งฉับไวและทัว่ถงึ จนเรยีกได้วา่เปน็โลก
ไร้พรมแดน ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลดังกล่าว
ไปด้วย โดยส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคข้อมูล
ข่าวสาร (Information age) ที่มีการสื่อสารกัน
ได้กับทั่วทุกมุมโลกโดยผ่านการสื่อสารต่างๆ ทั้ง
วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ผลของกระแสโลกาภวิตันน์ีท้ำาใหก้ระแสเศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรม ค่านยิมตา่งชาต ิไดแ้พรก่ระจาย
มาสู่ประเทศไทยด้วย อาทิ วัตถุนิยม บริโภคนิยม 
วัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น วิถีชีวิตของคนไทย

จึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามกระแสโลกที่เต็ม
ไปด้วยธุรกิจการต่อรองและการแข่งขันซึ่งมีผลให้
ประเทศต้องมีการพยายามประดิษฐ์ผลิตพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาคนเพื่อ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น
คุณลักษณะของคนไทยในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
จึงต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนที่รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงกล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  
มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา ดำาเนิน
ชีวิตแบบประชาธิปไตยรักธรรมชาติและสิ่ ง
แวดล้อม ปรับตัวได้อย่างกลมกลืนทั้งในโลก
สากลและความเป็นไทย (ศุภชัย ยาวประภา, 
2554: 62)



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 138 ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ไทยท่ีให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
คน เน่ืองจากคนเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้
รับประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาและ
ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อ
ไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจำาเป็นต้องพัฒนา
คุณภาพของคนทุกมิติอย่างสมดุล (สำานักงาน
คณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2560: 50) ซ่ึงเป้าหมายของการพัฒนาคนของ
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร
ดา้นการเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ทีม่คีณุภาพสามารถปรบั
ตัวสำาหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน สังคม ด้านการศึกษา
ในพืน้ทีใ่หเ้กดิการสรา้งความรูแ้ละนวตักรรม เพ่ือ
เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศใน
ยุคโลกาภิวัตน์ สนับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย

สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ต้องทำา
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการ
ศึกษาในทอ้งถิน่ สถาบันอดุมศกึษาจะเปน็กลไกใน
การขับเคลื่อนและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
เปน็พีเ่ลีย้งในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัโรงเรยีน
ในท้องถิ่น โดยมีกรอบแนวทางสำาคัญ ดังนี้  
  1. ด้านผู้เรียน จำาเป็นต้องมีความรู้  
ความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะในการ
ดำารงชีวิต โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่
หลากหลาย เพือ่การพัฒนาทกัษะทางด้านวชิาการ
และทักษะการใช้ชีวิต 

2. ดา้นเทคโนโลยีและการสือ่สาร รวมทัง้ 
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น สำาหรับโรงเรียนใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้สำาหรับนักเรียน เพื่อสร้างความร่วม
มอืในการพฒันาแหลง่การเรยีนรูใ้หก้บัเด็กนักเรยีน
ของโรงเรียนในท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบ  
มกีารถา่ยทอดองคค์วามรูโ้ดยความร่วมมอืระหวา่ง
สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน  

3. ด้านการพัฒนาครูในโรงเรียนผ่าน
กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ผ่านรูป
แบบการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะความรู้ความ
สามารถที่จำาเป็นต่อวิชาชีพครูในฐานะผู้สอนและ
กลไกในการขบัเคลือ่นใหก้ารจดัการเรยีนการสอน
โรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภาพได้จริง (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544: 108)

จากนโยบายด้านการอุดมศึกษาตามข้อ
แถลงเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการในปัจจุบัน ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิรูปการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
และเกดิมาตรฐานเสมอภาคอยา่งทัว่ถงึในทกุพืน้ที่
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เปน็สำาคญัในภาวการณป์จัจบุนั ซึง่ในสว่นของการ
สร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาหรือโรงเรียนใน
ท้องถิ่นจำาเป็นต้องเช่ือมโยงนัยสำาคัญเชิงนโยบาย
ระหวา่งทัง้ 2 องคก์ร โดยเฉพาะบทบาททีส่ถาบนั
อุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ต้องทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 
ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ ซึง่เปน็สถาบนั
อุดมศึกษาท้องถิ่นจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
(เสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี, 2560: 75)

ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการความรู้ตาม
แนวทางระบบย่อยความรู้ ของ Marquardt ที่
สอดคล้องกับกรอบความคิดและเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2560-
2562 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พืน้ฐานจงึเสนอกรอบการพฒันาคณุภาพโรงเรยีน
เป็นการเปลี่ยนการปฏิบัติ และสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ ประกอบด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ที่สำาคัญ 3 ประการ คือวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อผลงาน วัฒนธรรม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนา
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ระบบโรงเรียนให้เข้มแข็งเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา
คณุภาพนกัเรยีนจงึเปน็ความสำาคัญอย่างย่ิง กรอบ
วฒันธรรมการเรยีนรู ้มแีนวทางปฏิบติัสำาคัญ ได้แก ่
ทักษะพื้นฐาน โดยเน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เปน็เปน็สมรรถนะพ้ืนฐานทีนั่กเรยีนใช้ในการเรยีน
รู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆ รวมทั้งจัดการห้องเรียน 
โดยเน้นการเรียนการสอนแบบคละชั้น หรือบูรณ
าการโดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น การ
ปรับเปลี่ยนการสอน โดยเน้นบทบาทหรือความ
เป็นมืออาชีพของครูในการออกแบบการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมท่ีหน้าสนใจ และท้าทายเพื่อจูงใจ
นักเรียนให้เกิดมุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและประสบ
ผลสำาเร็จทางการเรียนอย่างแท้จริง ที่สำาคัญการ
เอื้ออาทรต่อกัน โดยการจัดบรรยากาศห้องเรียน
เสมือนบ้าน รักนักเรียนเหมือนลูก กล่าวคือ ครู
และนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี เอื้ออาทรต่อกัน
เพือ่สง่เสรมิวถิชีวีติประชาธปิไตย ทัง้ยังสามารถลด
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนและสุดท้ายพัฒนาการ
เรียนรายบุคคล หมายถึง การติดตามพัฒนาการ
นักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบ
ของโรงเรยีนขนาดเลก็ เนือ่งจากมนีกัเรยีนจำานวน
น้อย ครูจึงดูแล และติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียนได้อย่างใกล้ชิด 

จากแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นนำาไป
สู่การถอดบทเรียนภายใต้กระบวนการการมี
ส่วนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน
ร่วมพัฒนาภายใต้ประเด็นเรียนรู้ร่วมกันในการมี
ส่วนร่วมใน 1)การตัดสินใจ (Decision making) 
2)ส่วนร่วมในการดำาเนินการ (Implementing)  
3)ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 

และ4)ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
(จริญญา จันทร์ทรง, 2555: 92) คู่ขนานในการ
ขับเคลื่อนในพื้นที่ภายใต้ การวิจัย “การจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น  
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง” เพื่อให้
เข้าใจถึงประโยชน์ในการเรียนรู้ผ่านการจัดการ
ความรู้ ทั้งทางด้านปัญหาอุปสรรคและความ
สำาเร็จ ของโรงเรียนร่วมพัฒนาภายใต้กิจกรรม
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงและนำาผลที่ได้ไป
เป็นแนวทางการจัดการความรู้ระบบการเรียนรู้
เปน็พืน้ฐานในการสง่เสรมิการขบัเคลือ่นเชงิระบบ
ในระยะถัดไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความรู้

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

2. เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

3. เพือ่นำาเสนอแนวทางการจัดการความรู ้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้นำา

หลกัการและแนวคดิตา่งๆ มาบรูณาการเปน็กรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดนําหลักการและแนวคิดตางๆ มาบรูณาการเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

 
 

แผนภาพ กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

จากแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย “การจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ทองถ่ิน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง” กระบวนการมุงเนนกระบวนการที่สําคัญไดแก 1) การ

แผนภ�พ กรอบแนวคิดในการวิจัย
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จากแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 
“การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” 
กระบวนการมุ่งเน้นกระบวนการที่สำาคัญได้แก่ 
1) การเรียนรู้ที่มีเป้าหมายพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนคุณลักษณะที่ดีและกระบวนการเพื่อส่งต่อ
ให้เกิดประสบการณ์นำาไปสู่ทักษะชีวิต 2) ความ
เขม้แข็งของโรงเรียนด้านผูเ้รยีนเทคโนโลยีและการ
พฒันาครโูดยใชก้ระบวนการจดัการความรูก้ระตุน้
การรูค้ดิ แรงจงูใจ การพฒันาสงัคม มุง่ใหเ้หน็ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ 
ภายใต้วงจร การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้  
การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์ การถ่ายโอนและ
การประยุกต์ใช้ กับโรงเรียนเป้าหมายจำานวน 25 
โรงเรียน

นิยามปฏิบัติการ
แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศกึษาเปน็พ่ีเลีย้ง หมายถงึ ผลทีผู่ว้จิยั
ได้สังเคราะห์การเชื่อมโยงความเข้มแข็งในสถาน
ศึกษาหรือโรงเรียนในท้องถิ่นจำาเป็นต้องเชื่อมโยง
นัยสำาคัญเชิงกระบวนการระหว่างท้ัง 2 องค์กร 
โดยเฉพาะบทบาททีม่หาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 
สถาบนัอดุมศกึษาในพ้ืนทีต้่องทำาหน้าทีเ่ปน็พ่ีเลีย้ง
ให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นกลไกใน
การขบัเคลือ่นและสนบัสนนุใหเ้กดิการสรา้งความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ระบบ
ย่อยความรู้ ของ Marquardt ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ซึง่ผูว้จิยันำามาเปน็ตน้
แบบในการศึกษา ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ  
1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้  
3) การจัดเก็บความรู้ 4) การวิเคราะห์และทำา
เหมืองความรู้ 5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้  

6) การประยุกต์ใช้และทำาให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
เที่ยงตรง 

การจัดการความรู้ หมายถึง การศึกษา
ความรู้การดำาเนินงานกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย: 25 
โรงเรียนในเขตอำาเภอเมืองศรีสะเกษ กลุ่มพี่เลี้ยง 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏศรีสะเกษ กลุ่มแลกเปลี่ยน: ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

การเรียนรู้ที่ เน้นเป้าหมาย หมายถึง 
ต้นทางการพัฒนาที่มุ่งเน้น 1) การพัฒนาผลการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีน 2) การพฒันาคณุลกัษณะของ
นกัเรยีนดา้นความมุง่มัน่ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน และความเปน็
อยูท่ีด่ ี3) การดแูลสง่ตอ่ใหน้กัเรยีนมปีระสบการณ์
ในการดำาเนินชีวิต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ เรียนและการ 
เรียนรู้  หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบดว้ย 1) ปจัจยัดา้นการรูค้ดิและการรูค้ดิที่
เกดิจากตนเอง 2) ปจัจยัดา้นแรงจงูใจและอารมณ์
ความรู้สึก 3) ปัจจัยด้านพัฒนาการทางสังคม  
4) ปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล

การสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน
ในท้องถิ่น หมายถึง เหตุการณ์ วิธีการ หรือ
แนวปฏิบัตินำาไปสู่การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงใน 1) ด้านผู้เรียน 
จำาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ 
และมีทักษะในการดำารงชีวิต 2) ด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร นำาเสนอในพื้นท่ีสื่อขยายภาพ
แหลง่การเรยีนรูใ้นโรงเรยีนสูท่อ้งถิน่3) ดา้นพฒันา
ครูถ่ายทอดการเรียนรู้ในโรงเรียนผ่านกิจกรรม

ขอบเขตการวิจัย
การวจิยัเรือ่ง “แนวทางการจดัการความรู้

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้อง
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ถิน่โดยมสีถาบนัอดุมศกึษาเปน็พ่ีเลีย้ง” มขีอบเขต
ในการศึกษาดังนี้

1. ขอบเขตเนือ้หา เปน็การศกึษา แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้  
ระบบย่อยความรู้ของ Marquardt เพื่อเสนอ
แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

2. ขอบเขตผูใ้ห้ขอ้มลูสำาคัญและประชากร 
เปน็การใชก้ารวจัิยเชิงคณุภาพเปน็หลกัและใช้วจิยั
เชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบหาแนวทางการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญการ
สนทนากลุ่มดังนี้

 กลุ่ม ท่ี 1 ผู้ ใ ห้ข้อมูลสำาคัญการ
สัมภาษณ์เชิงลึก บุคลากรมหาวิทยาลัย จำานวน 5 
คน ผู้บริหารโรงเรียนจำานวน 5 คน และคร ูจำานวน 
5 คน รวม 15 คน 

 กลุม่ที ่2 ผูใ้หข้อ้มลูสำาคญัการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) บุคลากรมหาวิทยาลัย 
จำานวน 2 คน ผูบ้รหิารโรงเรยีนจำานวน 2 คน และ
ครู จำานวน 2 คน รวม 6 คน 

การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย ใน
งานวจิยันี ้คอื พืน้ทีเ่ปา้หมายจำานวน 25 โรงเรยีน
ในเขตอำาเภอเมืองศรีสะเกษประกอบไปด้วย: 
คณาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน นักศึกษา 45 
คน ผู้บริหารโรงเรียน 5 คน ครู 30 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 15 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน การ
กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ตาม
สูตรการคำานวณของ Taro Yamaneได้ขนาดขอ
งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จำานวน 89 คน 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นสัดส่วน  
(Proportional Stratified Random Sampling) 

3. ขอบเขตระยะเวลา ดำาเนินการศึกษา
ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง เมษายน 2562 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการ

ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พี่ เลี้ยง” การวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) เปน็หลกั และใชก้ารวจิยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) หนุนเสริม
ทางกระบวนการและนำาผลที่ได้มาการสังเคราะห์
ตรวจสอบการวิจัยเชิงคุณภาพ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การสัมภาษณ์ เ ชิงลึก ผู้ วิ จัยใ ช้การ
สมัภาษณแ์บบกึง่โครงสรา้ง ทีส่รา้งคำาถามโดยการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวัตถุประสงค์ 
แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด
ของความเป็นพี่เลี้ยง บทบาท หน้าที่ผ่านความ
เป็นต้องการจำาเป็นบริบทเชิงพื้นที่ และคำานิยาม
ศัพท์ปฏิบัติการ เพื่อสร้างกรอบการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจะไม่เรียง
ลำาดบัขอ้คำาถาม แตจ่ะเปดิโอกาสใหผู้ถ้กูสมัภาษณ์
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ภายใต้บรรยากาศ
การสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไม่
เป็นทางการ เพื่อไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อึดอัด โดย
ประเด็นที่กำาหนดในแบบสัมภาษณ์ เป็นเพียง
แนวคำาถามในการสัมภาษณ์เท่านั้น ในกรณีที่ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำาถามไม่อยู่ ในประเด็น  
ผูวิ้จยัจะกระตุน้ใหผู้ถ้กูสมัภาษณเ์ขา้สูป่ระเดน็การ
สัมภาษณ์

การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยพยายามเชิญชวน
ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ วิพากษ์ผลการศึกษาที่ได้จาก 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยตั้งประเด็นคำาถาม
และใหผู้้เขา้รว่มสนทนากลุม่ได้แสดงความคดิเหน็
อย่างอิสระ โดยผู้วิจัยได้ส่งสรุปผลการศึกษาที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ได้ศึกษาก่อนล่วงหน้าและนัดหมายจัดเวทีร่วม
ตามขอบเขตที่กำาหนด

ก�รตรวจสอบข้อมูล

ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าด้าน
วธิรีวบรวมขอ้มลู (Methodological Triangulation)  
(สุภางค์ จันทรวานิช, 2548: 130) โดยใช้วิธีการ
สังเกตผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ ระหว่างการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสนทนากลุ่ม และนำาไปเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลแนวคิด กรอบของการวิจัย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผู้วิจัยจัด
ระเบยีบขอ้มลู โดยนำาขอ้มลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ ์
มาจดักลุม่ขอ้มลู ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น
ของขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม เรยีบเรยีงขอ้มลู จดัลำาดับ
ตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยการสังเคราะห์
เพื่อหากระบวนการสำาหรับ การสนทนากลุ่ม  
ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ ไ ด้จากการสนทนากลุ่มไป
หาความสอดคลอ้งของขอ้มลูทีไ่ด้กบัการสมัภาษณ์
เชิงลึก และเพิ่มเติมข้อมูลที่ค้นพบใหม่จากการ
สนทนากลุ่มในงานวิจัยนี้ด้วย 

การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือให้งานวิจัยนี้  
มีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงตรวจสอบผลที่ได้  
จากการสงัเคราะหก์ารวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณ การมีส่วนร่วมจากค่ายการเรียน
รู้คือ ค่ายคอมพิวเตอร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่าย
คณิตศาสตร์ ค่าย BBL ค่ายสอนสนุกสำาหรับครู

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการ 

ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พฒันาทอ้งถิน่โดยมสีถาบนัอดุมศกึษาเปน็พีเ่ลีย้ง” 
มีผลในการศึกษาจำาแนกตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ผลการศกึษาแนวทางการจัดการความรู ้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประกอบไป
ด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การค้นหาความรู้ของ
ชุมชนเรียนรู้ ความรู้ในการดำาเนินงานการเรียนรู้
ของโรงเรยีนมาจากพืน้ฐานนโยบาย ความรว่มมอื 
และ มาจากทนุของชมุชน 2) การสรา้งความรูจ้าก
การเรียนรู้ มาจาก 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
การสรา้งความรูร้ะดบับคุคลและ (2) กจิกรรมการ
สร้างความรู้ระดับกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรม ค่ายเรียนรู้ 
พื้นฐาน ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจสนุกกับการเรียนรู้  
ผู้สอนเรยีนรูใ้นวิธทีีแ่ตกตา่ง และผู้บรหิารมามสีว่น
ร่วมกับการเรียนรู้ 3) การสร้างและการวิเคราะห์
แหล่งเก็บความรู้สู่การเรียนรู้ มีการดำาเนินการทั้ง
แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ คือสื่อ
พื้นฐานการนำาเสนอตัวตนโรงเรียนนำาไปสู่การผลิ
ตนวัตรกรรมร่วมของโรงเรียน 4) การถ่ายโอน
ความรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้  
โดยโรงเรียนดำาเนินการเอง และมหาวิทยาลัย 
พี่เลี้ยงเป็นผู้สนับสนุนการดำาเนินการ และ5) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การเรียนรู้ เกิดทุนของตนเอง 
ทุนเชิงบริบท ทุนทางการเรียนรู้ ทุนในการสร้าง
เครือข่าย สำาหรับปัญหาอุปสรรคในการดำาเนิน
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงพบ
ปัญหาที่สำาคัญ 5 ประการ คือ 1) ปัญหาจากการ
ที่ไม่มีกระบวนการค้นหาความรู้จากการเรียนรู้ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียน 2) ปัญหาจากการที่หน่วยงานที่ส่งเสริม
ไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
3) ปัญหาจากการที่กิจกรรมการส่งเสริมขาดการ
เชือ่มโยงทัง้ระบบ 4) ปญัหาดา้นการบรหิาร ไดแ้ก ่
การเชื่อมโยงเชิงระบบทั้งงบประมาณ การจัดการ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 144 ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

สือ่ท่ีสอดคลอ้งกับบรบิทความตอ้งการ สดุทา้ยคอื
คน และ 5) ปญัหาจากการทีไ่มม่ผีูร้บัการถา่ยทอด
ความรู้ท่ีไม่ใช่ภาพรวมแต่ควรเป็นภาพรายกรณี
แต่ละโรงเรียน สุดท้ายแนวทางการจัดการความรู้ 
เพ่ือการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เล้ียงต้องมีการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ที่มุ่ง
เน้นการพัฒนาคุณภาพของท้องถิ่น โดยมีสถาบัน
อดุมศกึษาเปน็พีเ่ลีย้งมุง่เนน้กระบวนการสำาคญั 5 
ขัน้ตอนขา้งต้นและมกีารจดัการปญัหาอปุสรรค ม ี
5 ประเด็นสำาคัญสามารถมาสร้างแนวทางจัดการ
ความรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยมีการอธิบาย
กระบวนการที่ชัดเจน 

2. ผลการศกึษาการขบัเคลือ่นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงผ่านกระบวนกา
ประกอบด้วย

การเรยีนรูก้ารบรหิารแบบมสีว่นรว่มของ
ผูน้ำาสถานศกึษาการขบัเคลือ่นการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาและการพฒันาทอ้งถิน่ เปา้หมายสำาคัญ
ที่ผู้บริหารร่วมคิดและพัฒนาคือการบริหารแบบมี
สว่นรว่ม ผูบ้รหิารตอ้งแสดงพฤตกิรรมการบรหิาร
และหรือรูปแบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วม
งานทุกระดบัท่ัวท้ังองค์การหรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
เข้ามามีส่วนร่วมในภาระงานและหน้าที่บริหาร 
โดยเข้ามามีส่วนร่วมใน 5 ขัน้ตอน คือ (1) กรสรา้ง
หรือการกำาหนด (2) การตัดสินใจ (3) ดำาเนินการ
หรือปฏิบัติตาม (4) ประเมินผลและ (5) ร่วมรับ
ผลประโยชน์ หรือร่วมรับผิดชอบ

ครูนักคิด ครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนทั้งหมด ทั้งเนื้อหา กิจกรรม และเวลาอยู่
ในมือของครูผู้เรียนจะเป็นนักคิดหรือไม่ อยู่ที่ครู
ให้โอกาสผู้เรียนได้คิด มีการส่งเสริมการคิดของ 
ผู้เรียนหรือให้คำาแนะนำาวิธีคิดแก่ผู้เรียนหรือไม่ 
การให้โอกาสผู้เรียนได้คิด ผู้เรียนจะไม่สามารถ

ฝึกทักษะการคิด หรือพัฒนาคุณภาพการคิดของ
ตน ถ้าไม่มีโอกาสได้ฝึกการคิดอย่างสม่ำาเสมอ 
โอกาสสำาหรับการคิด ไม่ใช่เวลาที่ให้คิด แต่เป็น
โอกาสทตีอ้งการใหผู้้เรยีนใชค้วามคดิ และคดิอยา่ง
ต่อเนื่อง ครูควรให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดระดับ
สูงหลายๆ ทักษะ และฝึกทักษะเหล่านั้นซ้ำาๆ 
เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว การฝึกควร
ทำาให้เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง และมีแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยาก
ปรับปรุงความคิดของตนเอง 

"โรงเรียนที่มีการดำาเนินงานของทุก
คนอย่างเต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ". 
วฒันธรรมการเรยีนรูข้องโรงเรยีนมุง่ใหเ้กดิ ทกัษะ
พื้นฐานโดยเน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
พร้อมทั้งมีการจัดการห้องเรียน โดยเน้นการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเฉพาะเน้นไป
ที่ในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น ที่สำาคัญต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการสอน โดยเน้นบทบาทหรือความ
เป็นมืออาชีพของครูในการออกแบบการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมที่น่าสนใจ และท้าทายเพื่อจูงใจ
นักเรียนให้เกิดมุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและประสบผล
สำาเรจ็ทางการเรยีนเชือ่มโยงทกัษะชวีติและทกัษะ
อาชีพแห่งอนาคต อีกประเด็นการเอื้ออาทรต่อ
กัน โดยการจัดบรรยากาศห้องเรียนเสมือนบ้าน 
รักนักเรียนเหมือนลูก ครูและนักเรียนผู้บริหาร 
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีเอื้ออาทรต่อกันเพื่อ 
ส่งเสริมวิถีชีวิตยึดชุมชนเป็นฐาน ทั้งยังสามารถ 
ลดปัญหาพฤติกรรมนักเรียน สุดท้ายพัฒนาการ
เรียนรายบุคคลมีการติดตามพัฒนาการนักเรียน
เป็นรายบุคคลติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
ได้อย่างใกล้ชิดเชื่อบนความต่างระหว่างบุคคล

สถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมอืกบัโรงเรยีนในพืน้ทีบ่รกิาร เพือ่
สร้างให้เกิดการเรียนรู้โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความ
สามารถแตกต่างกัน จากที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน สู่
การเป็นการเรียนรู้ที่แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนและในขณะเดียวกันก็ต้องช่วย
ใหส้มาชกิคนอืน่เรยีนรูด้้วย ควรใหโ้อกาสผูเ้รยีนได้
เรยีนรูรู้จั้กใชล้กัษณะการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจำาวัน ผู้เรียน
จะต้องเผชิญสถานการณ์ที่แตกต่างจึงจำาเป็นต้อง
หันมาส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งได้เรียนรู้
ทักษะทางสงัคมและการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ซึง่เปน็
ทักษะที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการดำารงชีวิตด้วย

3. ผลการศกึษาการนำาเสนอแนวทางการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยงผ่านกระบวนกาประกอบด้วย

1. ด้านการรู้คิดและการรู้คิดที่เกิดจาก
ตนเอง

1.1 ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้  
ผู้เรยีนจะเรยีนรูเ้น้ือหาสาระทีซ่บัซอ้นไดด้ทีีส่ดุตอ่
เม่ือมีความต้ังใจสร้างความหมายจากข้อมูลและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งผู้เรียนอาจสร้างความ
หมายจากข้อมูลประสบการณ์ความคิดอ่านและ
ความเชื่อของตน ผู้เรียนที่ประสบผลสำาเร็จจะ
กระตือรือร้น มีเป้าหมายแน่วแน่ สามารถนำาหรือ
ผลกัดนัตนเองและรบัผดิชอบการเรยีนรูข้องตนเอง

1.2 เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ 
เม่ือผูเ้รยีนไดร้บัการสนบัสนนุและช้ีแนะจากผูส้อน
ผู้เรยีนท่ีประสบผลสำาเรจ็จะสามารถสรา้งความรูท้ี่
มีความหมายและผสมผสานสอดคล้องกัน ซึ่งใน
ระยะเริ่มต้นเป้าหมายของผู้เรียนอาจยังไม่ชัดเจน
นกั แต่เม่ือเวลาผ่านไปความเขา้ใจจะดีขึน้ด้วยการ
เตมิชอ่งวา่ง แกไ้ขความไมป่ระสานสอดคลอ้งและ
สรา้งความเขา้ใจเนือ้หาสาระใหล้กึซึง้ย่ิงขึน้เพ่ือจะ
ได้บรรลุเป้าหมายระยะยาวต่อไป ผู้สอนสามารถ
ชว่ยเหลอืผูเ้รยีนในการกำาหนดเปา้หมายการเรยีน

รู้ที่มีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับความใฝ่ฝันและ
ความสนใจทางการศึกษา

1.3 การสร้างความรู้ ผู้เรียนที่ประสบผล
สำาเรจ็สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูใหมท่ีไ่ดร้บัใหเ้ขา้กบั
ความรูท้ีม่อียูเ่ดมิดว้ยวิธกีารตา่งๆ ทีม่คีวามหมาย 
ความรู้ขยายวงกว้างและมีความลึกยิ่งขึ้นเมื่อ 
ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงข้อมูลและประสบการณ์
ใหม่กับฐานความรู้ที่มีอยู่ การเชื่อมโยงมีหลายรูป
แบบ เช่น การเสริมเติมแต่ง การปรับขยาย หรือ
จัดระบบความรู้หรือทักษะที่มีอยู่เสียใหม่ ผู้สอน 
จึงควรช่วยให้ผู้เรียนได้รับและบูรณาการความรู้  
เช่นการวาดกรอบความคิด การจัดระบบหัวข้อ 
หรือการแยกประเภทเป็นต้น

1.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ผู้เรียนที่ประสบ
ผลสำาเร็จสามารถสร้างและใช้กลยุทธ์ทางการคิด
และการใช้เหตุผลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 
ที่ซับซ้อนได้ ผู้ เรียนที่ประสบผลสำาเร็จจะคิด
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นวิธีการในการเรียนรู้ ใช้เหตุผล
แก้ปัญหาหรือเรียนรู้ในเรื่องความคิดรวบยอด  
ผูเ้รียนเหลา่นีม้ีความเข้าใจและสามารถใชก้ลยทุธ์
อันหลากหลายเพื่อช่วยให้ตนเข้าถึงเป้าหมายใน
การเรียนรู้และการปฏิบัติต่างๆ และสามารถนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ อีกทั้ง
ยังคงสะสมกลยุทธ์ของตนให้เพิ่มขึ้นอีกโดยการ
ยอ้นคดิทบทวนวธิทีีต่นใชเ้พือ่ดวูา่วธิใีดดทีีส่ดุ โดย
การสงัเกตหรอืมปีฏสิมัพนัธก์บัตน้แบบทีเ่หมาะสม 
การไดร้บัการชีแ้นะและการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัจาก
ผู้อื่นผู้สอนจึงควรให้การช่วยเหลือผู้เรียนในการ
พัฒนา ประยุกต์ใช้ และประเมินผลทักษะการ 
เรียนรู้เชิงกลยุทธ์ของตน

1.5 การคิดทบทวนเกี่ยวกับการคิดของ
ตน กลยุทธ์ระดับสูงสำาหรับเลือกสรรและติดตาม
ดูแลปฏิบัติการทางสติปัญญานั้นช่วยเอื้อให้เกิด
ความสะดวกในการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนท่ีประสบผลสำาเร็จ
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สามารถพินิจพิเคราะห์ว่าตนคิดและเรียนได้
อยา่งไร ต้ังเปา้หมายการเรยีนรูห้รอืความสามารถ
ของตนอย่างสมเหตุสมผล เลือกกลยุทธ์หรือวิธี
เรียนรู้ที่เหมาะสมและดูแลควบคุมความก้าวหน้า
ที่จะไปสู่เป้าหมายได้ ผู้สอนจึงควรเน้นที่การช่วย
ให้ผู้เรียนได้พัฒนากลยุทธ์ระดับสูงซึ่งจะช่วยยก
ระดบัการเรียนรู้และความรบัผดิชอบตอ่การเรยีนรู ้
ให้ดีขึ้น

1.6 สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้การเรยีนรู้
ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัตา่งๆ ทางสภาพแวดลอ้ม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งมีเหตุผลทั้งทางบวกและทางลบ ดังนั้น
ในการจัดการเรียนการสอนต้องเหมาะสมกับ
ระดับความรู้เดิม ความสามารถด้านการรู้คิด และ
กลยุทธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ด้านแรงจูงใจและอารมณ์

2.1 แรงจงูใจและอารมณท์ีม่ตีอ่การเรยีนรู ้ 
แรงจงูใจของผูเ้รยีนมอีทิธพิลตอ่สิง่ทีผู่เ้รยีนเรยีนรู ้
รวมทั้งวิธีเรียนรู้ ในทำานองเดียวกันแรงจูงใจที่จะ
เรียนก็ได้รับอิทธิพลจากสภาพอารมณ์ ความเชื่อ 
ความสนใจ เป้าหมาย และนิสัยในการใช้ความ
คิดของแต่ละคน ปัจจัยด้านแรงจูงใจและอารมณ์
มีอิทธิพลอย่างมากต่อองค์ประกอบด้านการรู้ 
คิด อารมณ์ และความรู้สึกของผู้เรียน ผู้สอนจึง
ต้องคำานึงถึงสภาพทางอารมณ์ของผู้เรียนและ
อทิธพิลของการจดัการเรยีนการสอนทีม่ตีอ่สภาพ
อารมณ์ของผู้เรียนด้วย

2.2 แรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้ในการ
สร้างสรรค์การคิดระดับสูงและความอยากรู้อยาก
เห็นของผู้เรียน งานท่ีผู้เรียนรับรู้ว่าเป็นของใหม่
มากและยากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของ
ตนและตนมโีอกาสเลอืกและปฏบิตัจิะช่วยกระตุน้
ใหเ้กดิแรงจงูใจภายในทีจ่ะเรยีนรู ้ผูส้อนจงึควรสง่
เสริมสนับสนุนความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน 
โดยมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องและมีความหมาย

สำาหรับผู้เรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพอเหมาะ 
และเป็นงานที่ผู้เรียนสามารถประสบผลสำาเร็จได้

2.3 ผลของแรงจงูใจทีม่ตีอ่ความพยายาม 
ผูเ้รยีนจะตอ้งใชค้วามพยายามและฝกึปฏบิตัอิยา่ง
มากเพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะที่ซับซ้อน หาก
ผู้เรียนขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ก็จะไม่เต็มใจที่จะ
พยายามนอกจากจะถกูบงัคบั ซึง่ความพยายามนี้ 
เป็นตัวบ่งชี้สำาคัญอย่างหนึ่งที่จะเรียนรู้ ผู้สอนจึง
ตอ้งชว่ยสรา้งอารมณด์า้นบวกและแรงจงูใจภายใน
ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน น่า
สนใจและมีความหมายสำาหรับผู้เรียน

3. ด้านพัฒนาการและสังคม

3.1 อิทธิพลด้านพัฒนาการที่มีต่อการ
เรียนรู้ การเรียนรู้จะมีประสิทธิผลเมื่อคำานึงถึง
พัฒนาการ ที่แตกต่างกันทั้งด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคมของผู้เรียน โดยบุคคล
จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อสิ่งที่เรียนรู้เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการของตนและมีการนำาเสนอด้วย
วิธีการที่สนุกและน่าสนใจ ผู้สอยจึงต้องตระหนัก
และมีความเข้าใจในความแตกต่างของพัฒนาการ
ของผูเ้รยีนทัง้ดา้นรา่งกาย สตปิญัญา อารมณแ์ละ
สังคม ซึ่งจะช่วยเอ้ือให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
ได้มากที่สุด

3.2 อิทธิพลทางสังคมต่อการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารจะมีมาก
ขึน้เมือ่ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสสรา้งปฏสิมัพนัธแ์ละรว่ม
มือกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้แนวคิด
และวิจารณญาณที่นำาไปสู่พัฒนาการทางด้าน
สังคมและจริยธรรมที่สูงขึ้น ผู้สอนจึงควรสร้าง
บรรยากาศการเรยีนรูท้างบวกโดยการสรา้งสภาพ
แวดลอ้มทีเ่อือ้ใหเ้กดิความคดิขัน้สงู ใหผู้เ้รยีนรูส้กึ
ปลอดภยัจะชว่ยใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็ การ
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเรียนรู้ และ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้
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4. ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล

4.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะมีกลยุทธ์ วิธีการและความ
สามารถในการเรยีนรูต่้างกนั ซึง่เกดิจากพันธกุรรม
และประสบการณ์ที่ได้รับ ผู้สอนจะต้องพิจารณา
สิ่งต่างๆ ที่ผู้เรียนชอบ มีการปรับหลักสูตร วิธี
จัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และสื่ออุปกรณ์ที่เอื้อ
และสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน

4.2 การเรยีนรูแ้ละความหลากหลาย การ
เรียนรู้จะมีประสิทธิผลมากที่สุด เมื่อคำานึงถึงภูมิ
หลงัทีแ่ตกตา่งกนัของผูเ้รยีนในด้านภาษวฒันธรรม
และสังคม ผู้สอนต้องให้ความเอาใจใส่และรับรู้
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล ในด้านความสามารถ 
ภูมิหลัง วัฒนธรรม และประสบการณ์ ผู้เรียนได้
เห็นคุณค่า ได้รับการยอมรับนับถือ ผู้เรียนจะมี
ระดับแรงจูงใจและสัมฤทธิ์ผลที่สูงขึ้น

4.3 มาตรฐานและการประเมินผล การ
ตั้งมาตรฐานท่ีสูงอย่างเหมาะสมและท้าทายและ
การประเมินผลผู้เรียนและความก้าวหน้าในการ
เรยีนรู้ รวมท้ังการประเมนิเชิงวนิจิฉยั การประเมนิ
เชงิกระบวนการ และประเมนิผลสมัฤทธิ ์ลว้นเปน็
ส่วนสำาคัญที่ไม่อาจแยกออกได้ในกระบวนการ
เรียนรู้ ดังน้ันผู้สอนจึงควรกำาหนดเป้าหมายใน
ระดับสูงที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งการประเมินจุด
แข็งจุดอ่อนด้านการรู้คิด ความรู้ และทักษะของ
ผู้เรียนจึงมีความสำาคัญมากในการกำาหนดวิธีการ
จัดการเรียนการสอนการเลือกสื่อ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองช่วยให้เกิดแรง
จูงใจและการเรียนรู้มากขึ้นได้

อภิปรายผล
จากประเด็นในการศึกษาการจัดการ

ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง 
สามารถสรุปประเด็นในการอภิปรายผลได้ดังต่อ
ไปนี้

1. การจัดการความรู้สำาหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบนัอดุมศกึษาเปน็พีเ่ลีย้งมรีปูแบบการจดัการ
ความรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาความรู้ของ
ชุมชนเรียนรู้ 2) การสร้างความรู้จากการเรียนรู้  
3) การสร้างและการวิเคราะห์แหล่งเก็บความรู้
สู่การเรียนรู้ 4) การถ่ายโอนความรู้และเผยแพร่
ความรูท้ีก่อ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้และ 5) การประยกุต์
ใช้ความรู้สู่การเรียนรู้ จากกระบวนการจัดการ
ความรู้ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้
มีลักษณะการดำาเนินงานจัดการความรู้สอดคล้อง
กับระบบย่อยความรู้ของ Marquardt (2002) ใน 
5 ข้ันตอน คือ การค้นหาความรู้ของชุมชน การ
สร้างความรู้ การสร้างและการวิเคราะห์แหล่งเก็บ
ความรู้ การถ่ายโอนความรู้ และการประยุกต์ใช้
ความรู้ การสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียนบริบทจูงใจ
สร้างการรับรู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ปฏิบัติผู้
เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร จากการปฏิบัติงาน การ
ค้นคว้า การแก้ปัญหา มองเห็นความสัมพันธ์
ใหม่ๆ  ประสบการณจ์ะสามารถนำาความรูม้าใชใ้น
การทำางานสูง อีกทั้งกลุ่มโรงเรียนที่เรียนรู้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงมีการสร้างความรู้
โดยมรีะบบพีเ่ลีย้งใหก้บักลุม่ทีเ่ริม่ตน้หรอืกลุม่นัน้
ยังไม่ประสบความสำาเร็จ 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จาการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูร้ว่มกนับนกระบวนการทีผ่า่นมา พบปญัหา
ท่ีสำาคัญ 5 ประการ คือ 1) กระบวนการค้นหา
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ความรู้ 2) การส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการ  
3) กิจกรรมการส่งเสริมไม่เช่ือมโยงทั้งระบบ 
4) การมีส่วนร่วม และ 5) การถ่ายทอดความรู้  
สอดคล้องกับการสร้างการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
เฉพาะถ่ิน (ประดษิฐ์ วงศส์วุรรณ, 2556) ผลผลติ
ท่ีนำาไปสู่การเรียนรู้ที่แตกต่างนั้นหน่วยงานเข้าไป
ส่งเสริมการดำาเนินงานกลุ่มโรงเรียนที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มอย่างแท้จริง หน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้องทำางานแบบแยกส่วน มีมุม
มองและความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนที่ไม่เฉพาะ
เจาะจง ขาดกระบวนการพัฒนาเชิงระบบทีชั่ดเจน 
การปฏบัิติเป็นไปตามงบประมาณทีไ่ด้รบั ไมม่กีาร
ประเมินติดตามผลและการเรียนรู้ปัญหาร่วมกัน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูลที่แท้จริงของ
โรงเรยีนเปา้หมาย คดิเองโดยปราศจากขอ้เทจ็จรงิ  
ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนโดยเน้นการสร้างผลงาน
ให้กับตนเองไม่จริงจัง ไม่ต่อเน่ือง และขาดการ 
เชื่อมโยงทั้งระบบ 

3. แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง การขับเคลื่อนให้
ประสบผลสำาเร็จได้นั้น มี 4 ปัจจัย 1) ปัจจัยด้าน
การรู้คิดและการรู้คิดท่ีเกิดจากตนเอง ประกอบ
ด้วย ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ เป้าหมาย
ของกระวนการเรียนรู้ การสร้างความรู้ การคิด
เชิงกลยุทธ์ การคิดทบทวนเกี่ยวกับการคิดของตน 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 2)ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
และอารมณ์ประกอบด้วย แรงจูงใจและอารมณ์
ท่ีมีต่อการเรียนรู้ แรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้ใน
การสร้างสรรค์การคิดระดับสูงและความอยากรู้
อยากเห็นของผู้เรียน ผลของแรงจูงใจที่มีต่อความ
พยายาม 3) ปัจจัยด้านพัฒนาการและสังคม
ประกอบด้วย อิทธิพลด้านพัฒนาการที่มีต่อการ
เรียนรู้ อิทธิพลทางสังคมต่อการเรียนรู้ 4) ปัจจัย
ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลประกอบด้วย 

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
จดัระบบพีเ่ลีย้งถา่ยทอดความรูไ้ปยงักลุม่โรงเรยีน
ใหม่ๆ  ซึง่เปน็การสรา้งความรูใ้น “การจดักจิกรรม
และกระบวนการจัดการความรู้” กระบวนการ
จัดการความรู้ที่ให้ความสำาคัญเป็นกิจกรรมระดับ
พื้นฐาน (Elemental level)ในปัจจัยการเรียนรู้  
คือ “กำาหนดความรู้หลักและใช้ความรู้ในการ
เรียนรู้” ทั้งนี้คงเนื่องมาจากสถานภาพการจัดการ
ความรู้ในการเรียนรู้ของโรงเรียนร่วมพัฒนายังอยู่
ในระยะแรกเริ่ม (Knowledge Management  
Initiative) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้เริ่มต้นเรียน
รู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งการดำาเนิน
งานในระยะแรกถูกกำาหนดให้กำาหนดความรู้หลัก 
(Knowledge Focus Area หรือ Knowledge 
Identification) ในด้านการสนับสนุนกิจกรรม
การดำาเนินงานกลุ่มโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจาก
เครือข่ายและภาคีในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อความ
สำาเรจ็ในการดำาเนนิงานของกลุม่โรงเรยีน (สมศกัดิ ์ 
นามวงศ์,2555) การดำาเนินการของกลุ่มการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐเป็นอย่างดีในด้าน
การปรบัวิธกีารแก้ไขปญัหา อำานวยความสะดวกใน
การออก กฎ ระเบยีบ ทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานของ
การจดัการเรยีนรูผู้เ้รยีนผูส้อนอยา่งเปน็ระบบ และ
ในระดับท้องถิ่นมีการสานต่อจากระดับนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ มีโครงการต่อเนื่องการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดยกระดับความรู้ ภายในโรงเรียนมี
การร่วมแรง ร่วมใจ กันทำางาน และสถาบันทาง 
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อุดมศึกษามีกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมของ 
ท้องถ่ินในการเรียนรู้ของผู้ เรียนการรู้คิดและ
การรู้คิดท่ีเกิดจากตนเอง แรงจูงใจและอารมณ์ 
พฒันาการและสงัคม ความแตกต่างระหวา่งบคุคล

ข้อเสนอแนะ
1. ด้�นก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ 

1.1 ภาครัฐ หน่วยต้นสังกัดทางการ
ศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันทางสังคม ควร
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนอย่าง 
ต่อเน่ือง อาทิ กิจกรรมการบ่มเพาะการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และกิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ิม
ศกัยภาพทัง้ระบบโรงเรยีน ผูบ้รหิาร คร ูและผูเ้รยีน 

1.2 การจัดการความรู้ทุนของชุมชนควร
มีการส่งเสริมการใช้รูปแบบชีวิตการเรียนรู้ที่เน้น
แบบพอเพยีง สง่เสรมิระบบการเรยีนรูข้องโรงเรยีน
รว่มกบัชมุชนสรา้งภมูคุ้ิมกนัของผูเ้รยีนและเปน็ทนุ
ในการดำาเนนิงานใหค้วามรว่มมอืมากกวา่ 2 ระบบ
ให้มีความยั่งยืนต่อไป

1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำาหนด
นโยบายการพัฒนาเชิงระบบโดยเฉพาะ บุคลากร 
สถานที่และระบบเครือข่ายเพ่ือการค้นคว้าสร้าง
ความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ ประสานกับสถานศึกษา
หรือสถาบันทางวิชาการ องค์กรเอกชน ในการ
อบรมให้ความรู้ การใช้งานด้านเทคโนโลยีทีจ่ำาเปน็ 
และการให้ความสำาคัญกับระบบควบคุมคุณภาพ
การเรียนรู้ทักษะชีวิตมากกว่าเนื้อหาวิชา

1.4 สถานศึกษามีการถ่ายทอดความรู้ 

ภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม จัดหลักสูตร อีกทั้ง
ท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเป็นสวัสดิการให้
ปราชญ์ชาวบา้นสรา้งการเรยีนรูใ้ชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน
ชมุชน ใหเ้ยาวชนไดเ้หน็ถงึความสำาคญัของความรู ้
ภูมิปัญญาสร้างการเรียนรู้

1.5 ภาครัฐควรประสานความร่วมมือ
กับสถาบันเอกชน จัดโครงการให้สร้างฐานการ
ศึกษาบริบทพื้นที่นวัตรกรรมเป็นกรณีเร่งด่วนแก่
การสร้างการเรียนรู้ที่มีความจำาเป็นสำาหรับผู้เรียน

1.6 องค์กรพัฒนาเอกชนควรสนับสนุน
โครงการไปยังชุมชนร่วมโรงเรียนที่มีความพร้อม
พัฒนา ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การ
รณรงค์อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบการเรียนรู้ การส่ง
เสรมิทางเลอืก และการสง่เสรมิบทบาทและพฒันา
แบบมีส่วนร่วม ให้มากขึ้น

2. ด้�นก�รศึกษ�ครั้งต่อไป 

2.1 ควรมกีารศกึษาระบบยอ่ย (Cluster) 
ใด ที่ส่งผลต่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

2.2 ควรมกีารประเมนิผลการดำาเนนิงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงแยกเป็นราย
โรงเรียน

2.3 ควรมีการศึกษา บทบาทหน้าที่
เชิงรุกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงที่ส่งผลต่อความสำาเร็จใน
การดำาเนินงาน
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