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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
สู่การปฏิบัติของโรงเรียนคูค�ำพิทยาสรรพ์
Factors Affecting Success In Lesson Study Implementation
Kookumpitayasan School
ดร.สมใจ มณีวงษ์1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพบริบท การด�ำเนินงาน กระบวนการบริหารของโรงเรียนคูค�ำ
พิทยาสรรพ์ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนสู่การปฏิบัติในโรงเรียนคูค�ำ
พิทยาสรรพ์ การด�ำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบท การด�ำเนินงาน กระบวนการบริหาร
จัดการของผูบ้ ริหาร กระบวนการท�ำงานของครูผสู้ อน การมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และการสนับสนุน
ส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาเอกสารหลักฐานรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของสถานศึกษา
และการสัมภาษณ์เชิงลึกครูผสู้ อนและกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูป้ กครอง รวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content Analysis) ระยะที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด�ำเนินงานการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จในการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนคูคำ� พิทยาสรรพ์ กลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ได้แก่ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ครูผสู้ อน
ผูน้ ำ� ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองนักเรียน และอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒสิ าขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจัยเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ผลการวิจัยพบว่า
ด้านบริบท โรงเรียนคูค�ำมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการก�ำหนดเป้า
หมายของการศึกษาชั้นเรียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ครูได้รับการอบรมพัฒนาก่อนการน�ำนวัตกรรม
มาใช้ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาชั้นเรียนโดยเฉพาะ มีผู้เชี่ยวชาญภายนอก จากสถาบันอุดมศึกษาเข้ามา
ร่วมในกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ด้านกระบวนการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียนสร้าง
ความตระหนัก ความเชื่อมั่นให้ครู มีการวางแผนการท�ำงานตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน และผู้บริหารเข้าร่วมใน
กระบวนการท�ำงาน ทัง้ การร่วมจัดท�ำแผนการเรียนรู้ ร่วมสังเกตชัน้ เรียนและท�ำหน้าทีป่ ระธานในการสะท้อนผล มีการ
ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนควบคู่กับวิธี การสอนแบบเปิด(Open Approach) ด้านผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน พบว่า ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ท�ำงานเป็นทีม และสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน ผู้บริหารมี
ภาวะผูน้ ำ 
� ให้ความส�ำคัญในการบริหารงานวิชาการ ผูเ้ รียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
มีความเป็นผู้น�ำ  สถานศึกษามีเอกลักษณ์ของตนเองที่เด่นชัด มีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง วัฒนธรรมองค์การ
เปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ชุมชนมีความพึงพอใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียน
มากขึ้น ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจากผล การสนทนากลุ่ม
พบว่า มี 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ภาวะผูน้ ำ� และความรูค้ วามสามารถของผูบ้ ริหาร 2) ความรูค้ วามสามารถของความเอาใจ
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ใส่ของครูผู้สอน 3) การสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบันระดับอุดมศึกษา 4) การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 5) การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ : นวัตกรรมการศึกษา
Abstract
The objectives of this study were: 1) Study the context of the administrative process of
Kookumpithayasan school. 2) Factors Affecting Success In Lesson Study Implementation Kookumpitayasan
School. The research is divided into two phases: Phase 1 study of the context of the implementation
process management executives, the work of teachers the participation of the school board, and
support from the relevant authorities. The study documents the annual report of the school and
interviewing teachers and school directors. Representing parents Crawl content analysis, Phase two
focus groups Discussion luminaries, and those involved in the implementation of innovative
education class (Lesson Study) for analysis. Synthetic factors that affect the success of the
innovative use of the school. The purposive group including the school director, teachers,
community leaders, school board. Parents And qualified in Mathematics from Khon Kaen University
a total of 30 persons. The instruments in the research included semi-structured interviews. The
statistics used in this research is descriptive statistics.
The research found that, Context of this school is defined vision, mission and strategic goals.
Targeted education classes in the development of quality education. Teachers receive training
before bringing innovation to develop. The budget allocation for education classes in particular.
With external experts The institutions participating in the study report, executive leadership. Process
Management, school administrators raise awareness Confidence teachers, The work is planned
according to the report, and executives to participate in the process, the joint plan to learn, observe
classes and served as president of reflection. The use of innovative educational classes, teaching
Open (Open Approach) effects caused by the use of innovative educational classes that teachers
have to teach behavior modification are taught to respond to the needs of the students teamwork
and professional development of self-study classes. Executive Leadership Featured in academic
administration, students courage rationally have confidence in leadership, schools have their own
unique depictions. There is a strong system of internal supervision. Organizational culture change
to becom a learning organization. Community satisfaction and took part in supporting more schools.
The factors that affect success in bringing innovative education classes into practice the results.
Discussion groups, with five issues: 1) leadership and the ability of management 2) the ability of the
attention of teachers, 3) supporting institutions of higher education 4) the involvement of all sectors
5). networking, learning.
Keywords : Educational Innovation
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศไทย
ได้มีการด�ำเนินการมาโดยตลอด และมีความชัดเจนมาก
ยิง่ ขึน้ เมือ่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2540 ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพครูโดยได้
ก�ำหนดไว้ในหมวดที่ 7 ว่าด้วยครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ซึ่ ง ได้ มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานวิ ช าชี พ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพ แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพคร
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้มแี นวทาง
ใหม่ในการปฏิรูปครู โดยจัดตั้งส�ำนักงานโครงการพิเศษ
เพื่ อ การปฏิ รู ป การฝึ ก หั ด ครู พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ใหม่จากการพัฒนาครู
มาเป็นการส่งเสริมวิชาชีพครู อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อให้สามารถปฏิรูปตัวเองจนก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับชั้นเรียนและนักเรียน สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตกิ ารการศึกษาและการปฏิรปู การศึกษาได้นนั้
ครูต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่าง
จริงจังเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เพราะครูเองคงไม่สามารถ
ท�ำโดยล�ำพังได้ (นฤมล อินทรประสิทธิ์, 2552)
ในด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ ได้มีความพยายาม
น�ำนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆ มาใช้เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยมาโดยตลอด แต่ความพยายาม
ส่วนใหญ่มักประสบกับความล้มเหลวหรือไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการขาด
การเตรี ย มบริ บ ทเพื่ อ ใช้ น วั ต กรรมหรื อ แนวคิ ด
ดังกล่าว (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์,2554) Yates (2001) ได้
ให้ทัศนะว่า บุคคลจะน�ำนวัตกรรมไปใช้เมื่อรับรู้ว่ามีคุณ
ประโยชน์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง ที่ เ ขามี อ ยู ่ ห รื อ ใช้ อ ยู ่ แ ล้ ว
สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างเหมาะเจาะกับบริบทไม่ซับซ้อน
จนยากจะเข้าใจ สามารถน�ำไปทดลองใช้ได้ก่อนในช่วง
เวลาจ�ำกัดโดยยังไม่ตอ้ งน�ำไปปรับก่อนใช้และ มีผลการใช้
ที่ชัดเจนมาน�ำเสนอในประเทศที่ประสบความส�ำเร็จใน
การจัดการเรียนรู้ เช่น อเมริกาและญี่ปุ่น มีการพัฒนา

วิชาชีพครูทเี่ รียกว่า “การศึกษาชัน้ เรียน” (Lesson Study)
เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและใช้อย่างแพร่หลาย
ตั้งแต่เมื่อประมาณ 130 ปีที่แล้ว (Shimizu, 2006)
ปัจจุบันได้เผยแพร่ไปหลายประเทศทั่วโลกเพื่อใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู ประเทศไทยได้น�ำมาใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2545 (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2550) โดยมีการเตรี
ยมบริบททีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ ได้แก่
บริบทด้านหลักสูตรการผลิตครู บริบทด้านบัณฑิตศึกษา
บริบทด้านการฝึกอบรมครูประจ�ำการ และบริบทด้านการ
พัฒนาวิชาชีพครูในระยะยาว โดยเน้นการบูรณาการทุก
บริบทเข้าด้วยกัน และ ในปี 2549 ส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ร่วมจัดท�ำโครงการวิจัยเชิงทดลอง ในโรงเรียนน�ำร่อง
เพือ่ แสวงหารูปแบบการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมต่อการ
พัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยคิด
เป็น ท�ำเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ โดย
บูรณาการทฤษฎีการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญ อาทิ Constructionism,
Brain Based Learning และอื่นๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับ
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา ซึ่งการศึกษาของโครงการนี้จะครอบคลุมราย
ละเอียดในเรื่องของการบริหารโรงเรียน การอบรมและ
พัฒนาครู วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อ
ที่จะน�ำไปสู่การได้บทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพือ่ ให้การจัดการเรียนรูต้ ามทฤษฎีดงั กล่าว สามารถขยาย
ผลการปฏิบัติไปสู่โรงเรียนอื่นๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โรงเรียนของรัฐ) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
โครงการนี้ด�ำเนินโครงการในปีการศึกษา 2549 – 2551
รวมระยะเวลา 3 ปี ใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ โดยในแต่ละภาคจะมี
โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ 2 โรงเรียน (โรงเรียนในฝัน
ประถมศึกษา 1 โรงเรียนและโรงเรียนในฝันขยายโอกาส
ทางการศึกษา 1 โรงเรียน) รวม 8 โรงเรียน ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือได้น�ำเอานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study )และวิธีการสอนแบบเปิด (Open
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Approach) มาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
รู้และการพัฒนาวิชาชีพครูโดยความร่วมมือของบัณฑิต
ศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร
ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และความร่ ว มมื อ จาก
นานาชาติ ซึง่ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งครบ 3 ปี ส�ำหรับ
โรงเรียนในโครงการ ความสนใจในการน�ำนวัตกรรมไปใช้
ในโรงเรี ย นได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง รั ฐ บาลได้ ใ ห้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น�ำร่อง
ขยายผลไปยังโรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ อีก 20 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2552 – 2554
(ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2554)
ประเทศไทยได้ มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ สั ง เคราะห์ ก าร
บริหารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษาที่ใช้นวัตกรรม
การศึกษาชัน้ เรียน (Lesson Study) และวิธกี ารแบบเปิด
(Open Approach) ในปี 2554 ในโรงเรียนในโครงการ
ทดลองน�ำร่อง 15 โรงเรียน จาก 22 โรงเรียน เพือ่ น�ำเสนอ
แนวทางส�ำหรับโรงเรียนอื่นๆ ที่จะน�ำนวัตกรรมดังกล่าว
ไปใช้ ผลการวิจัยพบว่ามีหลักฐานหลายอย่างที่ยืนยันว่า
ครูได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับการสอน ความเชื่อ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน และค่านิยมเกี่ยวกับการ
ท�ำงานร่วมกันของครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งการท�ำงานอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ท�ำให้โรงเรียนในโครงการกลายเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรูบ้ นฐานชุมชนแห่งการปฏิบตั ิ (Community of
Practice – based Learning Community : COP –
based Learning Community) ท�ำให้ลกั ษณะการปฏิบตั ิ
งานของครูไม่ใช่เป็นเพียง การปฏิบัติงานตามค�ำสั่ง แต่
เป็นการท�ำงานในฐานะครูผเู้ รียนรู้ (Teacher as Learner)
มองเห็นการพัฒนาวิชาชีพในระยะยาว (Career path)
ซึ่งจะท�ำให้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเป็น
เครื่ อ งมื อ หรื อ วิ ธี ก ารพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ที่ ยั่ ง ยื น ต่ อ ไป
นอกจากนีใ้ นส่วนของการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนนอกเหนือจาก
ผลสัมฤทธิจ์ ะมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ในแต่ละ
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ปีแล้ว สมรรถนะของผู้เรียนในด้านต่างๆ ที่หลักสูตรคาด
หวังไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ปัญหา การสื่อสาร การให้
เหตุผล มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (ไมตรี อินทร์
ประสิทธิ,์ 2554) การใช้การศึกษาชัน้ เรียน (Lesson Study)
ในการพัฒนาวิชาชีพครูมีผลท�ำให้ครูมีการเปลี่ยนแปลง
ความเชือ่ ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูข้ องตนเอง เปลีย่ นแปลง
บทบาทของตนเองและเปลีย่ นแปลงเจตคติทมี่ ตี อ่ นักเรียน
(นฤมล อินทร์ประสิทธิ,์ 2552) นอกจากนี้ นภาพร วรเนตร
สุดาทิพย์ (2554) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson study)แนวคิดใหม่ ในการพัฒนาวิชาชีพครู พบ
ว่าการศึกษาชัน้ เรียน มีความส�ำคัญในการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับ ชาริณี ตรีวรัญญู (2552) ที่ได้
ท�ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่าน
บทเรียน (Lesson Study) พบว่ากระบวนการนี้สามารถ
ช่วยพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูได้
ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตร ศาสตร์การสอน เนื้อหาสาระวิชา หรือ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนและ
สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดวางแผนการสอนของครู
ช่วยพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนรวมไปถึงช่วยพัฒนาความสามารถในการท�ำงาน
แบบร่วมมือรวมพลัง นอกเหนือจากนี้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการ
ด�ำเนินงานอีกเป็นจ�ำนวนมากก็ได้เกิดการเรียนรูไ้ ปพร้อม
กับครูด้วย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลดีเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
จากการศึกษาพบว่านวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียน
(Lesson Study) เป็นนวัตกรรมทีใ่ ช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู
(Teacher professional development) อีกทางเลือก
หนึง่ ซึง่ มีผลการวิจยั ทีส่ อดคล้องกันจากนักวิชาการหลาย
ท่านที่พบว่าสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูได้
อย่างมีประสิทธิผล แต่งานวิจยั และองค์ความรู้ ทีเ่ กีย่ วกับ
การน�ำนวัตกรรมเหล่านี้ลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนระดับ
ขัน้ พืน้ ฐานยังมีนอ้ ยมาก และยังไม่สมบูรณ์เท่าทีค่ วร และ
ตามที่ได้มีการน�ำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนไปทดลอง
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ใช้กบั โรงเรียนน�ำร่องทัง้ 22 โรงเรียน ตัง้ แต่ปี 2549 จนถึง
ปัจจุบนั พบว่าผูบ้ ริหาร ครู และวัฒนธรรมการท�ำงานของ
โรงเรี ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ไมตรี
อินทร์ประสิทธิ์, 2554) แต่ก็ไม่ได้ มีการขยายผลในภาพ
กว้างของประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาสภาพบริบท ปัจจัยน�ำเข้า การด�ำเนินงาน
กระบวนการ วิ ธี ก าร และข้ อ เสนอแนะของการน� ำ
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สู่การ
ปฏิบตั ใิ นโรงเรียนน�ำร่อง รวมถึงประสิทธิผลและผลกระทบ
ของการใช้ น วั ต กรรมการศึ ก ษาชั้ น เรี ย น และศึ ก ษา
แนวทางและข้อเสนอแนะการน�ำนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
บรรยาย (descriptive) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
บรรยาย (descriptive) โดยใช้กรอบแนวคิดเชิงระบบ
และแนวคิดของ Stufflebeam and Shinkfield (2007)
ที่ได้มีการขยายรูปแบบ CIPP เป็น CIPPIEST โดยปรับ
ขยายด้านผลผลิต (Product) ออกเป็นด้านผลกระทบ
(Impact) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ด้านความ
ยั่งยืน (Sustainability) และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ
(Transportability) การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา
ภารกิจการด�ำเนินงาน ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ รวมถึงผล
ส�ำเร็จของการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนน�ำร่อง ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษาเฉพาะ ด้านผลกระทบ (impact) และ
ด้านประสิทธิผล (effectiveness) และเนือ่ งจากโรงเรียน

ทดลองน�ำร่องภายใต้ การทดลองขยายผลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ ปี 2549 – 2555 จะประกอบ
ด้วยโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
เป้ า หมายที่ เ ป็ น โรงเรี ย นเฉพาะในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 โรงเรียน ซึ่ง
ผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการน�ำ
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการน�ำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
1) เพื่อศึกษาสภาพบริบท ปัจจัยน�ำเข้า การ
ด�ำเนินงาน กระบวนการ วิธีการ และข้อเสนอแนะของ
การน�ำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
สู่การปฏิบัติในโรงเรียนน�ำร่อง
2) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลและผลกระทบ
ของการใช้นวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียนในโรงเรียนน�ำร่อง
3) เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการน�ำ
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิผล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยาย (descriptive)
โดยใช้กรอบแนวคิดเชิงระบบ และแนวคิด Stufflebeam
and Shinkfield (2007) ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการด�ำเนิน
การวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดย
การส�ำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพื่อศึกษาบริบท
ปัจจัยน�ำ  เข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และ
ประสิทธิผล ในการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนใน
โรงเรียน น�ำร่อง
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
การตรวจเยี่ยมพื้นที่(site visit) และการศึกษาพหุกรณี
(multiple- case study)
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นโรงเรียนน�ำร่องการใช้นวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภายใต้การทดลองขยายผลของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
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พื้นฐานตั้งแต่ปี 2549 – 2555 จ�ำนวน 21 โรงเรียน
กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือรองผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้ก�ำกับดูแลการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียนในโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีส่วนร่วมในการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาทีเ่ ป็นตัวแทนจากภายในสถาน
ศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้แทน
ที่เป็นตัวแทนจากภายนอกสถานศึกษา อย่างละ 1 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามชนิดตรวจ
สอบรายการ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ และข้อค�ำถาม
ปลายเปิด จ�ำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม โดยค�ำนวณหาค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (group discussion)
การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เชิงโครงสร้าง และ
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานร่องรอยการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ของสถานศึกษา และแบบบันทึกพหุกรณี ส�ำหรับ
การศึกษาพหุกรณีในสถานศึกษาต้นแบบ การวิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการบรรยาย (descriptive
analysis) การตีความ (interpretive analysis) และการ
วิเคราะห์วิจารณ์ (critical analysis) และสรุปเป็น
ความเรียง
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพบริบท การด�ำเนินงาน
กระบวนการ วิธีการ ของการน�ำนวัตกรรมการศึกษา
ชัน้ เรียน (Lesson Study) สูก่ ารปฏิบตั ใิ นโรงเรียนน�ำร่อง
พบว่า การน�ำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนเข้ามาใช้ใน
โรงเรียน สถานศึกษาได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และเป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการก�ำหนดเป้าหมายของการ
ศึกษาชั้นเรียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ การศึกษาชัน้ เรียนโดยเฉพาะ
ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความเชื่อมั่นให้กับครูเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
การท�ำงาน สร้างความตระหนักและมีจิตส�ำนึกร่วมกันใน
การทีจ่ ะน�ำนวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียนมาใช้และมีความ
เชื่อมั่นว่าการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนจะสามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ และพร้อมทีจ่ ะแก้ไขปัญหาต่างๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้นวัตกรรมในโรงเรียน มีผเู้ ชีย่ วชาญ
ภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาร่วมในกระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียนและ มีการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
ควบคู่กับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ใน
สาระวิชาคณิตศาสตร์ สถานศึกษาขนาดเล็กมีการใช้
นวั ต กรรมการศึ ก ษาชั้ น เรี ย นกั บ บุ ค ลากรทั้ ง โรงเรี ย น
(whole school approach) ส่วนสถานศึกษาขนาดกลาง
มี ก ารใช้ น วั ต กรรมการศึ ก ษาชั้ น เรี ย นเฉพาะกลุ ่ ม ครู
คณิตศาสตร์ และสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนเฉพาะทีมการศึกษาชั้นเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย และใช้ควบคูก่ บั การสอนแบบเปิดในสาระวิชา
คณิตศาสตร์เพียงบางชั้น
2. ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลและผลกระทบ
ของการใช้นวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียนในโรงเรียนน�ำร่อง

		 ด้านประสิทธิผล พบว่า หลังจากมีการใช้
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ส่งผลให้ครูปรับพฤติกรรม
ในการสอน มีการท�ำวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง ครูสามารถสอนวิชาทีม่ คี วามเฉพาะในหลักสูตรได้
มีการจัดการเรียนการสอนตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียน มีการท�ำงานเป็นทีม และสามารถพัฒนา
วิ ช าชี พ ของตนเองตามแนวทางการศึ ก ษาชั้ น เรี ย น
ผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ ำ 
� และให้ความส�ำคัญในการบริหารงาน
วิ ช าการ โรงเรี ย นมี ร ะบบการนิ เ ทศภายในที่ เ ข้ ม แข็ ง
มี เ อกลั ก ษณ์ ข องตนเองที่ เ ด่ น ชั ด วั ฒ นธรรมองค์ ก าร
เปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
		 ผลกระทบด้านครู พบว่า จ�ำนวนครูไม่เพียงพอ
และภารงานที่ครูได้รับมอบหมายมากเกินไปมีผลต่อการ
ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนิน
การตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียนได้ต่อเนื่อง สถาน
ศึกษาบางแห่งมีการเปลี่ยนผู้บริหารท�ำให้นโยบายการ
ศึกษาชัน้ เรียนของโรงเรียนปรับเปลีย่ น สถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ไม่สามารถใช้นวัตกรรมการศึกษาชัน้
เรียนกับบุคลากรทุกคน (Whole School Approach)
ส่งผลให้ครูในโรงเรียนเดียวกันเกิดความรูส้ กึ แตกต่าง และ
มีความรู้สึกว่าท�ำงานหนักกว่าครูที่ไม่ได้อยู่ในทีมการ
ศึกษาชัน้ เรียน และเกิดความท้อถอยไม่อยากใช้นวัตกรรม
การศึกษาชัน้ เรียน ครูทไี่ ม่ผา่ นการอบรมการใช้นวัตกรรม
ไม่เข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาชั้นเรียน
		 ผลกระทบด้านผูเ้ รียน พบว่า ผูเ้ รียนกล้าคิด
กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล สามารถอธิบายถึงเหตุผล
ของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการท�ำงานในชัน้ เรียน สามารถ
อธิบายสิ่งที่ตนเองคิดให้ผู้อื่นฟังและยอมรับฟังความคิด
เห็นของผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นผู้น�ำ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมสูงขึ้น
		 ผลกระทบด้านองค์การ พบว่า สถานศึกษา
มีเอกลักษณ์และผลงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best practice) ได้รบั
การยอมรับจากสถานศึกษาอื่นและเป็นต้นแบบในการ
ศึ ก ษาดู ง าน วั ฒ นธรรมองค์ ก ารเปลี่ ย นไปสู ่ ก ารเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ แต่มีบางโรงเรียนที่มีการเปลี่ยน
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ผู้บริหาร ท�ำให้นโยบายการศึกษาชั้นเรียนของโรงเรียน
ปรับเปลี่ยน และจ�ำนวนครูที่ร่วมใช้นวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียนลดลง
		 ผลกระทบด้านชุมชน พบว่า ชุมชนมีความ
พึงพอใจในผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้นวัตกรรม และเข้า
มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียนมากขึ้นผู้ปกครอง
บางส่วนไม่เห็นด้วยเนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนมีกิจกรรม
มากเกินไป กระทบการเรียนของบุตรหลาน
3. แนวทางและข้อเสนอแนะการน�ำนวัตกรรม
การศึกษาชัน้ เรียน (Lesson Study) สูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิผล
1) การน�ำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในสถานศึกษา
ควรมีการก�ำหนดเป็นนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด
และนโยบายของสถานศึกษา มีการเตรียมบริบทของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการใช้นวัตกรรม มีการอบรม
พั ฒ นาครู แ ละผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการใช้ น วั ต กรรม
ให้เข้าใจถึงวิธกี าร เป้าหมาย และข้อจ�ำกัด ของนวัตกรรม
2) การขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมในโรงเรี ย น
ควรมีการประชุมวางแผนการท�ำงานร่วมกัน ทั้งครูและ
บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และเครื อ ข่ า ยสถาบั น
อุดมศึกษา ควรมีการร่วมมือกันในการใช้นวัตกรรมการ
ศึกษาชัน้ เรียนทัง้ โรงเรียน และครูควรแสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3) การใช้ น วั ต กรรมการศึ ก ษาชั้ น เรี ย น
ควรมีผู้เชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัย หรือ
ผูป้ ระสานงาน (School Coordinator) จากมหาวิทยาลัย
เข้ามาช่วยเหลือครูในด้านความรู้ วิธีการ รวมถึงการแก้
ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดจากการใช้นวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียน
ควรมีการจัดสรรงบประมาณจากเขตพืน้ ทีต่ น้ สังกัดเพิม่ เติม
ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นต้นสังกัด ควรให้
ความสนใจและสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับครูและบุคลากร
ในโรงเรียนทีใ่ ช้นวัตกรรม เพราะการทีโ่ รงเรียนน�ำนวัตกรรมนี้
เข้ามาใช้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตาม
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มาตรฐานวิ ช าชี พ แต่ ค รู ก็ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า ท� ำ งานหนั ก
มากกว่าปกติ และใช้เวลาในการท�ำงานมากกว่าครูใน
โรงเรียนอืน่ หรือครูโรงเรียนเดียวกันทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการ
ใช้นวัตกรรม
4) ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีค่ วรมีหน่วยงานทีร่ บั
ผิดชอบการใช้นวัตกรรมต่างๆของโรงเรียน เพือ่ ท�ำหน้าที่
ในการให้คำ� ปรึกษา ช่วยเหลือ กรณีมปี ญ
ั หาทีเ่ กิดจากการ
ใช้ น วั ต กรรม รวมถึ ง การสร้ า งกลไกเพื่ อ ให้ มี ก ารใช้
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนในโรงเรียนประสบผลส�ำเร็จ
เช่น การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนาครู
เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม
5) ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควรมีการ
ติดตามผลและสร้างเครือข่าย โดยการขยายผลการใช้
นวัตกรรมในสถานศึกษาให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรูแ้ ละสร้างระบบการพัฒนาวิชาชีพครูให้เกิดขึน้
6) ควรเปิดโอกาสให้ครูได้สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นๆ ที่ประสบผลส�ำเร็จ และมี
การศึกษาเรียนรู้ในระดับนานาชาติ
อภิปรายผลการวิจัย
สถานศึ ก ษามี ก ารก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
กลยุ ท ธ์ และเป้ า หมาย ที่ ชั ด เจน และมี ก ารก� ำ หนด
เป้าหมายของการศึกษาชัน้ เรียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
ชั้นเรียนโดยเฉพาะ สอดคล้องกับ Lewis (2002) ที่ได้
เสนอกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด ตั้ ง ที ม การศึ ก ษาชั้ น เรี ย นว่ า
โรงเรียนควรมีพันธกิจที่สอดคล้องกับการด�ำเนินงานตาม
แนวคิดการศึกษาชัน้ เรียน และปรับโครงสร้างงานทีท่ ำ� อยู่
โดยรวมการศึกษาชั้นเรียนเข้าไว้ด้วยกัน เช่นไว้ในแผน
พัฒนาของโรงเรียน สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2552) กล่าวว่ากระบวนการเปลีย่ นผ่านการศึกษา กิจกรรม
ที่ส�ำคัญคือการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบ
ด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง นักวิชาการในหน่วยงาน รวมถึงครู
อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ใน
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนให้ประสบผล
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ส�ำเร็จนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้และส�ำคัญที่สุดคือ ครูต้องเปิดใจ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท�ำงาน ต้องมี
ความตระหนั ก และมี จิ ต ส� ำ นึ ก ร่ ว มกั น ในการที่ จ ะน� ำ
นวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียนมาใช้และต้องมีความเชือ่ มัน่
ว่าการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนจะสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Rogers (1995) ที่
กล่าวว่าการเผยแพร่นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในสังคม โดยเริ่มจากผู้สร้างนวัตกรรมสู่ผู้รับข้อมูลและ
ตัดสินใจน�ำนวัตกรรมไปปรับใช้ ในขณะที่การปรับใช้
นวัตกรรม เป็นกระบวนการทีบ่ คุ คลหนึง่ ๆ รับรูข้ อ้ มูลเกีย่ ว
กับหลักการ/แนวทางใดๆ ไปจนกระทั่งขั้นการปรับใช้
แนวทางนัน้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตนโดยปรับใช้หลัก
การ ห้าขั้นตอน นอกจากนั้น ผู้บริหารโรงเรียนได้สร้าง
ความตระหนักให้กบั ครูผสู้ อนให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีต่ อ้ ง
น�ำนวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียนเข้ามาใช้ในโรงเรียน สร้าง
ความเชื่อมั่นให้ครูและบุคลากรมั่นใจว่าจะใช้รูปแบบนี้
อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง และพร้อมทีจ่ ะแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมในโรงเรียนซึ่งเป็นขั้น
ตอนส�ำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
สู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นโรงเรี ย น มี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญภายนอกและ
ผู้ประสานงานโรงเรียน (school coordinator) จาก
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเข้ า มาร่ ว มในกระบวนการศึ ก ษา
ชัน้ เรียน โดยเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือ
ข่ายภายนอกอาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีม่ สี ว่ นส่งเสริม
สนับสนุนการเผยแพร่นวัตกรรม และส่งนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์มาปฏิบัติงานในสถานศึกษาต้นแบบและ
น�ำร่อง ซึ่งการมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์มาร่วม
ด� ำ เนิ น งานจะส่ ง ผลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ น
นวัตกรรมสู่สถานศึกษาสอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2552) กลยุทธ์ในการขับเคลือ่ นนวัตกรรมการศึกษาสูก่ าร
ปฏิบัติในโรงเรียนมีสองประการคือ กลยุทธ์พี่เลี้ยงในการ
ใช้นวัตกรรมโรงเรียนจ�ำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงในการติดตาม
และให้ค�ำปรึกษาในการใช้นวัตกรรมประการที่สองคือ
กลยุทธ์การแข่งขันในโรงเรียนที่ขอเข้าร่วมโครงการมีจุด

มุ ่ ง หมายเพื่ อ ความต้ อ งการในการสร้ า งผลงานของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาซึ่ง Yoshida (2005)
ได้กล่าวถึง วงจรการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study
Cycle) ที่กลุ่มครูเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้เข้าร่วมกัน
ท� ำ งานกั บ ครู ใ นกลุ ่ ม เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ า ใจด้ า นเนื้ อ หา
แนะน� ำ การคิ ด เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น และ
สนับสนุนการท�ำงานของกลุ่มสอดคล้องกับ กนกอร สม
ปราชญ์ (2548) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพ (professional development) ว่า เป็นกลุ่มของกิจกรรมที่ เกิด
ขึน้ โดยบุคคล กลุม่ บุคคล หรือระบบโครงสร้างขององค์กร
เพือ่ ช่วยพัฒนาองค์กร เพิม่ พูนความรู้ ทักษะในการท�ำงาน
และวิชาชีพ นอกจากนี้ การพัฒนาวิชาชีพยังเป็นกระบวน
การที่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Stigler และ Hiebert
(1999) ทีไ่ ด้เสนอไว้วา่ แนวคิดการศึกษาชัน้ เรียน เป็นการ
ร่วมมือรวมพลัง สอดคล้องกับ นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
(2552) ทีไ่ ด้เสนอแนะว่านักวิจยั ทีน่ ำ� นวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียนเข้าโรงเรียน ต้องให้ครูเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วย
ตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติของตนเอง โดยนัก
วิจยั ต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นทัง้ นักวิจยั และผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
Wang-Iverson และ Yoshida (2005) ได้เสนอว่า ในการ
ด�ำเนินงานการศึกษาชัน้ เรียน หากโรงเรียนต้องการให้เกิด
ความต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ในการด� ำ เนิ น งานอย่ า งเต็ ม
กระบวนการ ปัจจัยส�ำคัญคือการสนับสนุนจากผู้บริหาร
และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนั้ น การได้ รั บ การ
สนับสนุนจากเขตพืน้ ทีต่ น้ สังกัดในด้าน การพัฒนาครู การ
จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้หาก
สถานศึกษามีทรัพยากรอย่างเพียงพอจะช่วยให้ครูทำ� การ
สอนได้อย่างมีประสิทธิผล ส�ำหรับข้อเสนอแนะควรเปิด
โอกาสให้ครูได้สร้างเครือข่ายการเรียนรูใ้ นระดับนานาชาติ
และ ต้นสังกัดควรก�ำหนดนโยบายให้มีการใช้แนวทางที่
หลากหลายและเหมาะสมเพื่ อ ให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ใน
โรงเรี ย น สอดคล้ อ งกั บ รุ ่ ง นภา ค� ำ กอง. (2556).
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการนิเทศแบบกัลยาณมิตรท�ำให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีความ
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สามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละด�ำเนินการ
ตามแผนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นการศึกษาด้าน
บริบท กระบวนการ ของการน�ำนวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียน
(Lesson Study) ไปปฏิบัติในโรงเรียนน�ำร่องควรมีการ
ศึกษาสภาพทัว่ ๆ ไปของโรงเรียน ความพร้อม ความต้องการ
ของโรงเรียนของชุมชนและ สภาพทีค่ าดหวังร่วมกัน การ
วางแผนการด�ำเนินงานการเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนการติดต่อประสานงานการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร การวิเคราะห์ตนเอง การระดมสรรพ
ก�ำลังทั้งมวล การสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การภายนอก
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด จะท� ำ ให้ ก ารน� ำ
นวัตกรรมมาใช้ในโรงเรียนประสบความส�ำเร็จ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลวิจัยไปใช้
		 1.1 ระดับนโยบาย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรก�ำหนด
นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารน�ำนวัตกรรมการ
ศึกษาชัน้ เรียนเข้ามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน
เพราะจะท� ำ ให้ ส ถานศึ ก ษาเกิ ด ความมั่ น ใจว่ า การน� ำ
นวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณทีเ่ หมาะสมให้กบั สถานศึกษาทีใ่ ช้
นวั ต กรรมนี้ และควรมี เ นื้ อ หาความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนในหลักสูตรการพัฒนาก่อน
เข้าสูต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
		
1.2 ระดับโรงเรียน/หน่วยปฏิบัติ
สถานศึกษา ควรต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบเนือ่ งจากกระบวนการท�ำงานตามแนวทาง
การศึกษาชั้นเรียน จะกระทบต่อการท�ำงานทุกส่วนใน
โรงเรียน ไม่สามารถด�ำเนินการเพียงคนกลุม่ เดียวหรือบาง
ส่วน เพือ่ ให้เกิดความส�ำเร็จได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือ
ของทุกคนในโรงเรียน ขนาดของสถานศึกษาเป็นปัจจัย
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หนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จของการใช้นวัตกรรมการศึกษา
ชัน้ เรียน จึงควรมีการศึกษาบริบทของสถานศึกษาก่อนน�ำ
นวัตกรรมไปใช้ ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่จะน�ำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดผลส�ำเร็จ การใช้นวัตกรรม
การศึกษาชัน้ เรียน เป็นกระบวนการท�ำงานทีส่ ง่ ผลให้เกิด
การเปลีย่ นวัฒนธรรมการท�ำงานของครู และเป็นแนวทาง
หนึง่ ในการพัฒนาวิชาชีพครู ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้
เรียน ซึ่งการเปลี่ยนวัฒนธรรมจากที่เคยท�ำอยู่เดิมมา
เป็นการท�ำงานแบบใหม่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ยากผู้บริหาร
ต้องใจเย็นต่อผลที่จะเกิดและต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง และ
ครูต้องเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงานของตน
		 1.3 ระดับชุมชน/เครือข่าย
การน�ำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนเข้า
มาใช้ในโรงเรียน ต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายส่วน
ซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และเครื อ ข่ า ยสถาบั น
อุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีส่วนส�ำคัญในการ
แสวงหารูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละบริบทของสถาน
ศึกษา ซึ่งจะได้หลากหลายรูปแบบ อาจใช้ระบบพี่เลี้ยง
(coaching and mentoring) มาใช้กับสถานศึกษา และ
การน�ำหลักการการศึกษาชัน้ เรียนมาใช้ในแต่ละเขตพืน้ ที่
อาจใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ควรเลือกใช้ตามความเหมาะ
สมของแต่ละบริบท การศึกษาชัน้ เรียนเป็นวิธกี ารทีน่ ำ� มา
พัฒนาวิชาชีพครูได้ และมีผลการวิจัย และผลการน�ำไป
ใช้ในหลายๆ ประเทศในโลก แต่สถานศึกษาในประเทศไทย
และวัฒนธรรมการท�ำงานของคนไทย มีความแตกต่างจาก
ประเทศอื่น ดังนั้นควรใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
ควบคูไ่ ปกับแนวทาง/หลักการด้านอืน่ ๆ โดยเฉพาะวิธกี าร
สอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและบริบทของ
ผู้เรียน
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนือ่ งจากงานวิจยั ทางด้านการศึกษาชัน้
เรียนในประเทศไทยยังมีจ�ำนวนน้อย ควรมีการศึกษาใน

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

ลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งจะท�ำให้ได้วิธี
การน�ำนวัตกรรมไปสูก่ ารปฏิบตั หิ ลากหลายรูปแบบ สามารถ
ประยุกต์แนวทางไปใช้กับสถานศึกษาได้เหมาะสม
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ หรื อ ใน
ลักษณะเปรียบเทียบ เช่นศึกษา best practice ใน
ลักษณะ กรณีศึกษา (case study) ในประเทศอื่นเพื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนใน
ประเทศไทย
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