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บทคัดย่อ

การประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation: DE) ช่วงต้นน�้ำ เพื่อพัฒนาเป้าหมายของโรงเรียน เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท�ำงานตามเป้าหมายหมายของโรงเรียน (School Goal) ของโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มประชากร คือ ครู ผู้อ�ำนวยการในโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program : TSQP)
ของกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา โดยเครือข่ายมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต จ�ำนวน 125 โรงเรียน ใช้การเก็บข้อมูลจากวิเคราะห์
(Critical Function) จากการอบรมการประเมินเชิงพัฒนา การสังเกต และแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินเชิงพัฒนาในแต่โรงเรียนมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้อ�ำนวยการ ผู้ปกครองและ
ชุมชน และเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกลุ่มให้ร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นใน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การก�ำหนดเป้าหมาย
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นที่ 3 การก�ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ขั้นที่ 4 การด�ำเนินกิจกรรม ขั้นที่ 5 การน�ำข้อมูล
หรือเครื่องมือประเมิน และขั้นที่ 6 การสะท้อนกลับ เพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงานตามแผนการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินเชิงพัฒนา เป้าหมาย โรงเรียน
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Abstract

The Developmental Evaluation or DE is the aim to develop work according to the vision school goals
in the project to develop teachers and schools to improve the quality of education for 1 year. The population
group is teachers and school directors in the teachers & school quality program (TSQP) of the Equal Education
Fund. The Foundation for future skills network of 125 schools uses data collection of critical functions from
development assessment training, use observation, and questionnaires used to analyze the data.
The results showed that each school’s developmental assessment targets students, teachers, directors,
parents, communities, and educational areas. The groups to participate in the analysis and express their opinions in 6 steps. Step 1: Goal Setting, Step 2: Complexity Analysis, Step 3: Determining desired Results, Step 4:
Executing Activities, Step 5: Implementing the Data or Assessment Tool, and Step 6 Reflection. To be used in the
implementation of the school’s operational plans.
Keyword: Developmental Evaluation, Goal, School

บทน�ำ

การประเมินนับเป็นกระบวนส�ำคัญกับการท�ำงานเพื่อ
ให้เข้าใจวิธีการท�ำงานเพื่อตอบโจทย์กับบริบทและสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค�ำที่เกี่ยวข้องกับการวัดการประเมิน
มีหลายค�ำ อาทิ Evaluation หรือการประเมินผล หมายถึง
การตัดสินหรือสรุปผลที่ได้จากการวัดผลทั้งที่เป็นปริมาณหรือ
คุณภาพว่าสิ่งนั้นดีมากน้อยเพียงใดมีคุณค่าอยู่ในระดับใดเมื่อ
เทียบกับมาตรฐานหรือ เกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น การตัดสินผลการ
ศึกษาประจําปีว่าผู้เรียนสอบได้หรือสอบตกเป็นการตัดสินหรือ
สรุปผลการประเมิน (Evaluation Assessment) หมายถึง กา
รนําลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
มาศึกษาพยายามตีความเป็นตัวเลขให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ขณะนั้นโดยใช้สภาวะต่าง ๆ กัน เป็นเกณฑ์จึงต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์ เกณฑ์และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆไปด้วย (ยุวดี เปรมวิชัย,
2550.) การประเมินโดยทั่วไปจะทําในเวลาใดก็ได เช่น ก่อน
ระหว่าง หรือหลังการดําเนินงานแล้ว คําที่ใช้โดยทั่วไป เช่น
การประเมิ น ผลงาน (Performance Assessment) การ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็นต้น การประเมิน
ต่างไปจากการวัดและการประเมินผลเพราะต้องมีการศึกษา
ข้อมูล วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของสิ่งที่กําลังศึกษา แล้วจึง
ตีค่าของสิ่งนั้นออกมาโดยผลลัพธ์ที่ได้มิได้นํามาตัดสินสรุปผล

เพื่อจําแนกกลุ่ม หรือให้ทราบการ ดี – เลว มาก – น้อย เก่ง
– ไม่เก่ง แต่ต้องการตีค่าให้ เห็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ของสิ่งนั้น ๆ เพื่อจะได้นําไปพัฒนาสิ่งนั้นในอนาคต ปัจจุบัน
กระบวนการดําเนินงานของโครงการต่างๆ นิยมใช้คําย่อเรียก
เป็น “ PDCA” (Plan-Do-Check-Act ) ต้องมีการควบคุม
คุณภาพของการดําเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้โครงการนั้นๆ
ประสบ ผลสําเร็จอย่างจริงจัง การประเมินจึงเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพื่ อ ที่ จ ะให้ ไ ด้ ท ราบข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ว่ า ต้ อ ง ปรั บ ปรุ ง ในขั้ น
ตอนใดของโครงการนั้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในขั้ น ตอนของ
การตรวจสอบ (Check) จําเป็นต้องมีการประเมินอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได เพราะจะได้ทราบว่าทั้งโครงการที่ดําเนินการมานี้
ต้อง ปรับปรุงหรือไม่อย่างไร
ในขณะที่ ใ นสถานการณ์ ก ารท� ำ งานเพื่ อ มุ ่ ง สู ่ เ ป้ า
หมาย การประเมินแบบพิเศษที่จะเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่มี
ความเร่งด่วน เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนยากที่
จะวางแผน หรือหาวิธีแก้ปัญหา ท�ำให้งานของคุณมีความจ�ำเป็น
จะต้องพัฒนานวัตกรรมการท�ำงาน นอกจากนี้หากงานของคุณ
อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน เช่น ต้องท�ำงานร่วม
มือกับหลายฝ่าย หลายองค์กร จะเป็นรูปแบบ การประเมินเชิง
พัฒนา (Developmental Evaluation: DE) ซึ่งจะช่วยให้ทีม
มุ่งเน้นไปที่จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมในการท�ำงาน
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ภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการที่
อาศัยการมีส่วนร่วมจากทีมประเมิน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานของ
องค์กร การประเมิน DE จะไม่มีวิธีการเฉพาะในการเก็บข้อมูล
แต่เน้นประยุกต์ใช้เครื่องมือ ช่วยกันสร้างการเรียนรู้การสื่อสาร
ทั้งสองทาง การประเมินนี้จึงน�ำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
แต่การประเมินแบบ DE ไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ หาก
งานมีเป้าหมายเป็นเส้นตรง มีกรอบวัดผลชัดเจนหรือ ลักษณะ
ขององค์กรไม่เปิดต่อสิ่งใหม่ในการทดลอง ไม่มีความยืดหยุ่น
มากพออาจจะไม่เหมาะสม การประเมินแบบ DE จะมีประโยชน์
เป็นอย่างมาก แต่ต้องมีความยืดหยุ่นในการท�ำงาน และต้องมี
การท�ำงานร่วมกันระหว่าง “ผู้ประเมิน” และ “ผู้ถูกประเมิน”
ผ่านการร่วมทีมกันเป็น “ทีมเรียนรู้” เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่
ระหว่างการประเมิน (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.), ออนไลน์) DE เป็นวิธีการประเมินที่ค�ำนึกถึงความหลาก
หลายซับซ้อนและพลวัตรของระบบ ซึ่งวิธีคิดของการประเมิน
นี้ เน้นปัญหาที่ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนานวัตธรรมที่ผู้ถูกประเมินจะสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
เมื่อระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนมีการก�ำหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาคุณภาพ ทางโครงการโครงการ
พัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีการน�ำ DE มาประเมิน โดยหัวใจหลักส�ำคัญ
อย่างหนึ่งคือกระบวนทั้งหมดเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้ เริ่มจาก
การเก็บข้อมูล การตอบรับ การตอบสนองและการปรับเปลี่ยน
อย่างต่อเนื่อง เพราะ DE จะท�ำให้ผลการประเมินเป็นนวัตกรรม
น� ำ มาใช้ แ ก้ ป ั ญ หาผ่ า นการทดสอบเพื่ อ น� ำ ไปปรั บ ใช้ ต ่ อ และ
ถูกใช้เพื่อปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของผู้ใช้งาน กระบวนการ
เหล่านี้น�ำมาซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้คนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ
ช่วยสร้างเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แข็งแรง
และพัฒนาการมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นกระบวนการ สิ่งที่เกิด
ขึ้นคือกระบวนการในการส่งผ่านองค์ความรู้ มีการประยุกต์
นวัตกรรมจากการประเมินไปสู่การใช้งานจริง และพร้อมกัน
นั้นยังเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามบริบทของ
โรงเรียนในแต่ละพื้นที่ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยก
ระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของกองทุนเสมอภาค
เพื่อการศึกษา จึงเห็นประโยชน์ของการน�ำการประเมินเชิง

พัฒนา DE (ช่วงต้นน�้ำ) มาใช้เพื่อประเมินไปสู่เป้าหมายของ
การท�ำงานของโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่ อ พั ฒ นาการท� ำ งานตามเป้ า หมายหมายของ
โรงเรียน (School Goal) ของโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 1 ปี

ขอบเขตการศึกษา

กลุ่มประชากร คือครูในโรงเรียนในโครงการพัฒนา
ครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(Teachers & School Quality Program : TSQP) ของกอง
ทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา โดยเครือข่ายมูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต จ�ำนวน 125 โรงเรียน

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวิธีการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การอบรมสัมมนาเพื่อน�ำ
มาพัฒนากระบวนการจัดอบรมการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation: DE) ช่วงต้นน�้ำ
2. การจัดอบรมการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation: DE) ช่วงต้นน�้ำ ให้กับโรงเรียนจ�ำนวน
125 โรงเรียน ในโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่
1 และรุ่น2 ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564 ของกองทุนเสมอภาคเพื่อ
การศึกษา โดยมูลนิธิเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
3. การประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
อบรม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอนการท�ำงาน
ของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน และวิเคราะห์สรุปประเด็นจากกเวที
การน�ำเสนอของโรงเรียน
4. น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ห ลั ง จากจบการ
อบรม มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพัฒนา

ผลการศึกษา

การประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation: DE) ช่วงต้นน�้ำ เพื่อพัฒนาเป้าหมายของโรงเรียน เน้นไป
ที่การเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ ซึ่งส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงใน
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การก�ำหนดตัวชี้วัดล่วงหน้า เพื่อเป็นมาตรฐาน จุดเน้นในการ
ท�ำงานของโรงเรียนปีต่อปี ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้อ�ำนวย
การ ได้มอง ส�ำรวจข้อมูลเพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนา อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ดังนั้น การประเมินแบบ DE เน้นการ
ความเข้าใจและความต้องการข้อมูลมากกว่าระบบ กลยุทธ์ หรือ
ผลลัพธ์ เพือ่ ไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรม โดยการวางแผนงาน และ
ลงรายละเอียดในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไปสู่เป้า
หมาย ทั้งหมดมีการอบรม DE ต้นน�้ำ ให้กับโรงเรียนในโครงการ
โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง ทั้ง 7 พื้นที่ (Node)
ทั้งหมด 125 โรงเรียน ใช้ระยะเวลา 2 วัน ได้แก่
1. จังหวัดเชียงราย และน่าน
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดกาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา
4. จังหวัดชลบุรี และเพชรบุรี
5. จังหวัดสุรินทร์
6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. จังหวัดเพชรบูรณ์
การจัดอบรมการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental
Evaluation: DE) ช่วงต้นน�้ำ จากโรงเรียนทั้งหมด มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 455 คน แบ่งเป็นครู 413 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8 ผู้
อ�ำนวยการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 โค้ชประจ�ำพื้นที่ 14 คน คิดเป็นร้อยละ
3.1 นักวิชาการศึกษา 1 คน คิดเป็นร้อย 0.2 โดยสรุปผลความ
คิดเห็นจากการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ดังนี้
ด้านวิทยากร มีความพร้อม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความคิด
เห็น ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2
รองมาระดับมาก จ�ำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 และ
ระดับปานกลาง จ�ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 9 สามารถ
อธิบายเนื้อหาได้ชัดเขนและตรงประเด็น มีผู้เข้าร่วมอบรมเห็น
ด้วยในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2
รองมาระดับมาก จ�ำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 และ
ระดับปานกลาง จ�ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และการ
ตอบค�ำถาม มีผู้เข้าร่วมอบรมเห็นด้วยในระดับมากที่สุด จ�ำนวน
224 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองมาระดับมาก จ�ำนวน 184
คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 และระดับปานกลาง จ�ำนวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.9

ด้านระบบการอบรมออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรมเห็น
ด้วยในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รอง
มาระดับมาก จ�ำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 และระดับ
ปานกลาง จ�ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7
ด้านระยะเวลา มีผู้เข้าร่วมอบรมเห็นด้วยในระดับมาก
จ�ำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ระดับมากที่สุด จ�ำนวน
147 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 และระดับปานกลาง จ�ำนวน 85
คน คิดเป็นร้อยละ 18.7
ด้านการจัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์มีความเหมาะ
สม มีผู้เข้าร่วมอบรมเห็นด้วยในระดับมาก จ�ำนวน 210 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.2 ระดับมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ
39.6 และระดับปานกลาง จ�ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6
ผูเ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจเรือ่ งการประเมิน DE ช่วงต้นน�ำ้
ก่อนการอบรม ระดับปานกลาง จ�ำนวน 138 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.3 รองมาระดับมาก จ�ำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7
และระดับน้อย จ�ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 หลังการ
อบรม ระดับมาก จ�ำนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 ระดับ
มากที่สุด จ�ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และระดับปาน
กลาง จ�ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6
ผู้เข้าอบรมสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านได้ ระดับมาก จ�ำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7
รองมาระดับมากที่สุด จ�ำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และ
ระดับปานกลาง จ�ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 นอกจาก
นั้น ผู้เข้าอบรมเชื่อว่าการน�ำความรู้การอบรม DE ช่วงต้นน�้ำ ไป
ใช้ได้จริงและสามารถแก้ปญ
ั หาเพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายของโรงเรียน
ได้ มีความคิดเห็นระดับมาก จ�ำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 51
ระดับมากที่สุด จ�ำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และระดับ
ปานกลาง จ�ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2
ในการประเมินเชิงพัฒนาประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน สรุป
ผลการศึกษาได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในแต่ละขั้นตอน
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและถอดบทเรียนได้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การก�ำหนดเป้าหมาย ก�ำหนดเป้าหมายของ
การท�ำงานของโรงเรียน เพื่อวางแนวทางในการด�ำเนินงาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 7 พื้นที่ มีการก�ำหนดเป้า
หมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีบทบาทของผู้เกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วย
อย่างโรงเรียนบ้านหนองฮะ มีการก�ำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้
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“ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจเรียนรู้ มีทักษะอาชีพ
ทักษะชีวติ จิตสาธารณะ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี
ดีในการสือ่ สาร ครูใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning
โดยยึดหลักการสอนตามขั้นตอนของ OECD ผู้บริหารเป็นผู้น�ำ
ทางวิชาการและผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา”
การวางทิศทางเป้าหมายชัดเจนจะน�ำไปสูใ่ นการก�ำหนด

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ความซับซ้อน จากทฤษฏีการ
วิเคราะห์ภูเขาน�้ำแข็ง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่พบใน
การด�ำเนินงานของผูเ้ กีย่ วข้องในโรงเรียนทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายได้ และแนวทางที่อยากให้เกิดขึ้นเพื่อน�ำไปสู่เป้า
หมาย โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นระดับปรากกฏการณ์ แบบแผน
พฤติกรรม โครงสร้าง และค่านิยม และคุณค่า

ภาพที่ 1
การวิเคราะห์ภูเขาน�้ำแข็ง

ปัญหาอุปสรรค/สิง่ ทีเ่ ป็นอยู่ และแนวทางทีอ่ ยากให้เกิด
ขึ้น จากภาพที่ 1 นั้น ในกรอบสี่เหลี่ยม จะเป็นการเลือกปัญหา
อุปสรรคที่ชัดเจนและมุ่งแก้ไขในระยะเวลา 1 ปี สรุปได้ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค/สิ่งที่เป็นอยู่
ปรากฏการณ์ พบว่าปัญหาในการท�ำงานมาจากครูไม่
เปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ช และผู้อ�ำนวยความสะดวก ผู้อ�ำนวยการ
ขาดภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ เขตพืน้ การศึกษาไม่เข้าใจโครงการพัฒ
นาฯ จึงท�ำให้ไม่มีส่วนร่วม
แบบแผนพฤติกรรม พบว่า ครูไม่ถูกฝึกให้เป็น FA
หมายถึง Facilitator ครูมีภาระงานมาก ผู้อ�ำนวยความสะดวก
ผู้อ�ำนวยการยังไม่เป็นผู้น�ำทางวิชาการ ขาดการก�ำกับติดตาม
ระบบความคิดการบริหารอยู่ที่ผู้อ�ำนวยการเป็นหลัก

โครงสร้าง พบว่า ขาดการบูรณาการนวัตกรรมของ
โครงการกับนโยบายต้นสังกัด และมีระบบวัดผลการรูไ้ ม่หลากหลาย
ค่านิยม และคุณค่า พบว่า ครูยังให้คุณค่ากับเรื่อง
คะแนนนักเรียนทีเ่ อือ้ ต่อความดีความชอบของตนเอง ผูป้ กครอง
ยังยึดคะแนนมากกว่าสมรรถนะของผู้เรียน
แนวทางที่อยากให้เกิดขึ้น
ปรากกฏการณ์ พบว่า อยากให้ครูเปลี่ยนบทบาทเป็น
โค้ช และผู้อ�ำนวยความสะดวก ผู้อ�ำนวยการมีภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการ เขตพืน้ การศึกษาเข้าใจ สนับสนุนโครงการพัฒนาฯ และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
แบบแผนพฤติกรรม พบว่า ครูกล้าคิด กล้าท�ำ กล้า
เปลี่ยนแปลง ผู้อ�ำนวยการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
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โครงสร้ า ง พบว่ า มี ก ารบู ร ณาการนวั ต กรรมของ
โครงการกับนโยบายต้นสังกัด และมีระบบวัดผลการรู้แบบฐาน
สมรรถนะ
ค่านิยม และคุณค่า พบว่า ครูควรให้คุณค่ากับผลลัพธ์
ด้านสมรรถนะผู้เรียนมากกว่า การวัดประเมินจากการสอบ ผู้
ตารางที่ 1
การก�ำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปกครองเข้าใจการวัดสมรรถนะผู้เรียนไม่ยึดติดกับคะแนน
ขั้นที่ 3 การก�ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ การก�ำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) เป็นการก�ำหนดร่วมกันในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Key Result Area : KRA) ในโรงเรียนประกอบไปด้วย
นักเรียน ครู ผู้อ�ำนวยการ ผู้ปกครองและชุมชน
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ขั้นที่ 4 การด�ำเนินกิจกรรม การก�ำหนดกิจกรรมเพื่อ
ส่งผลการด�ำเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัด เป็นการออกแบบการ
ด�ำเนินงานในโครงการต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุตามตัวชีว้ ดั ทีต่ งั้ ไว้ในขัน้
ที่ 3 โดยครู ผู้อ�ำนวยการแต่ละโรงเรียนจะร่วมกันแสดงความคิด
เห็นว่ามีกิจกรรมใดตอบโจทย์ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้บ้าง โดยขอสรุปตาม
KRA จากตัวชี้วัด (ตารางที่ 1) ดังนี้
นักเรียน ตามตัวชี้วัด KPI 1.1-1.6 นักเรียนมีทักษะคิด
วิเคราะห์ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร มี
ทักษะอาชีพ มีทักษะการท�ำงานเป็นทีม การท�ำงานร่วมกัน และ
มีความเป็นนวัตกร สร้างและพัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์ พบ
ว่าการด�ำเนินกิจกรรมนั้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพือ่ ชุมชน ในการบูรณาการในรายวิชา
ศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จนนักเรียนมีทกั ษะตามตัวชีว้ ดั
ครู ตามตัวชี้วัด KPI 2.1-2.8 ครูจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning จนเป็นวิถี ครูจดั ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างทัว่ ถึง ครูจดั การเรียนการสอนทีเ่ น้นการพัฒนาสมรรถนะผู้
เรียน ครูใช้ PLC ในการพัฒนางาน และจัดการเรียนรู้ ครูสามารถ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน ครูมีทักษะการเป็น Facilitators,
Coaches และ Mentors ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
และครูมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-long Learners พบ
ว่า การด�ำเนินกิจกรรม โดยครูมีจัดการเรียนการสอนแบบโครง
งานนวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง การออกแบบชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง Black Box พัฒนาตนเองเป็น Facilitators, Coaches
และ Mentors และหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านการอบรมของ
เครือข่ายมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต และเขตพื้นที่การศึกษา
มีการใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที PLC ตลอดจนการท�ำเครือ
ข่ายระหว่างโรงเรียน เพื่อเปิดห้องเรียนให้เยี่ยมชม และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กัน ผ่าน Network (Open Class, KM) มีการจัด
ท�ำห้องปฏิบัติการ Fab Studio ค่ายยุวนวัตกรสร้างชาติ เอ
กะสุขภาวะ One Health Theme Learning Safe School
และมีขอ้ มูลผ่านระบบ School info เพือ่ สนับสนุนครูในทุกๆด้าน
ผู้อ�ำนวยการ ตามตัวชี้วัด KPI 3.1-3.8 ผู้อ�ำนวยการ
เป็นผู้น�ำในการก�ำหนดทิศทางการศึกษาของโรงเรียน (School
Goal) ร่วมกับครู ผูป้ กครอง ชุมชน ผูบ้ ริหารเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ
และเป็นผู้น�ำความเปลี่ยนแปลง (มีความรู้ ความเข้าใจด้านการ
จัดการศึกษา สามารถน�ำครูออกแบบ หลักสูตร จัดการเรียนรู้ รวม

ถึง วิธีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม มี Growth Mindset) ผูบ้ ริหารมีทกั ษะในการเป็น Facilitators -FA, Coach และ
Mentor ให้กบั ครูได้ ผูบ้ ริหาร มีการบริหารจัดการเป็นระบบตาม
รูปแบบของการประกันคุณภาพ การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจาก Q
info และอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครูและ
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดย สร้าง Learning Environment ให้
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC การพัฒนา
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียน
รู้ และการน�ำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พบว่า
มีการด�ำเนินกิจกรรมโดย จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
นวัตกรรมเพือ่ ชุมชนขัน้ สูง การใช้และออกแบบชุดการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง Black Box ครูพัฒนาตนเองเป็น Facilitators, Coaches
และ Mentors อบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ สร้างเครื่องมือ
ประเมินฐานสมรรถนะ การพัฒนาเครือ่ งมือประเมิน (Executive
Function Evaluation Tool) การเปิดห้องเรียนแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ PLC สร้างเครือข่ายระหว่างห้องเรียน Network (Open Class,
KM) การดูแลนักเรียนให้ปลอดภัย (Safe School) และใช้ข้อมูล
นักเรียนจากระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (School info)
ผูป้ กครองและชุมชน KPI 4.1-4.7 ร่วมก�ำหนด School
Goal ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมพัฒนา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ
บริหาร (4m) ชุมชนเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นร่วมพัฒนา จัดการเรียนรู้ มีเครือข่ายร่วมพัฒนา ร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมประเมิน ร่วมชื่นชมผลงานของนักเรียน ครู
และโรงเรียน สนับสนุน เอื้ออ�ำนวยความสะดวกการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียน (ในสถานการณ์ COVID-19) พบว่ามีการ
ด�ำเนินจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดโครงการ Safe School โครง
งานนวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง PLC โรงเรียน การสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครองมาเยี่ยมชมห้องเรียน (Open Class) และเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองมาร่วมจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดย
เฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ผู้ปกครองได้มีส่วนในการส่ง
เสริมการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Black Box ที่นักเรียนต้อง
เรียนที่บ้าน นอกจากนั้น ยังมีการท�ำค่ายยุวนวัตกรสร้างชาติ
(อาสาสมัครด้านการศึกษา หรือ ครูชาวบ้าน)
เขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด KPI 5.1-5.2 เขตพื้นที่
การศึกษาเข้ามาร่วมวางแผน สนับสนุน พัฒนา ติดตามและ
ประเมินผล ศึกษานิเทศก์มีทักษะในการ Coach ครูเพื่อจัดการ

118 วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
เรียนการสอนจากหลักสูตรฐานสมรรถนะ พบว่า การด�ำเนินการ
จัดกิจกรรม ได้แก่ ศน.เข้าร่วมการอบรม Workshop DE การสร้าง
เขตพื้นที่ต้นแบบ (เพชรบูรณ์) โดยศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นทีมงาน
ของโครงการ และร่วมลงพื้นที่ติดตาม ศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตร X-Supervisor และน�ำไปถ่ายทอดให้แก่โรงเรียน
ในพื้นที่เขตการศึกษา กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียน(Site Visit) โดยผู้
อ�ำนวยการเขตพื้นที่ฯ และรองผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่ฯ
ขั้นที่ 5 การน�ำข้อมูลหรือเครื่องมือประเมิน พบ
ว่าการแสดงเครื่องมือวัดประเมินผล หรือข้อมูลในเชิงประจักษ์
เพื่อสะท้อนให้เห็นผลการด�ำเนินงานว่าบรรลุตัวชี้วัด ในการ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด KPIที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละก
ลุ่มเป้าหมาย KRA หากจะสามารถประเมินได้นั้น ต้องมีวิธีการ
ประเมินและมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังสรุปตามกลุ่ม
เป้าหมายได้ดังนี้
นั ก เรี ย น มี ก ารใช้ แ บบทดสอบการคิ ด วิ เ คราะห์
สร้างสรรค์ในวิชา STEM แบบวัดสมรรถนะ 6 ด้าน ได้แก่ การ
จัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน การจัดการและ
การท�ำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง การสื่อสารด้วย
ภาษา การประเมินสภาพจริง และการประเมินแบบระหว่างเรียน
(Authentic/Formative Assessment) มีแบบสังเกตและการ
ประเมินตนเอง (Core learning outcomes) แบบประเมินชิ้น
งาน แบบบันทึกการอ่านออกเขียนได้ รายงานโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สูค่ วามพอเพียง รายงานกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา
ไทย รายงานการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โรคระบาด รายงาน
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี และศิลปะ รายงาน
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ และ รายงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ครู มีการเก็บข้อมูลเพือ่ แสดงให้เห็นผลการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น พบว่า มีแบบส�ำรวจ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอน แบบประเมินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
(Q-Classroom) มีระบบ Q – Info รายงานบันทึกการเยีย่ มบ้าน
มีแบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แบบ
รายงานการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โรคระบาด และทะเบียน
สื่อการสอนของคุณครู

ผู้อ�ำนวยการ เก็บข้อมูลจากรายงานผล SAR ของ
โรงเรี ย น แบบบั น ทึ ก การนิ เ ทศติ ด ตาม (แบบสั ง เกต แบบ
สัมภาษณ์) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผล
ที่เกิดจากการสอน นวัตกรรม และชิ้นงานของเด็ก แผนพัฒนา
โรงเรียน เข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ CIP โดยมุ่งเน้น
กิจกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรชุมชน สังเกตบทบาทการเข้าร่วม
กิจกรรม Open House . แบบรายงานการประชุมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา แผน
ปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แบบ
นิเทศและติดตามการด�ำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย รายงานสารสนเทศ
(School Report) ในระบบ Q-Info, ในระบบจัดเก็บข้อมูลราย
บุคคล
ผู ้ ป กครองและชุ ม ชน แบบรายงานการประชุ ม ผู ้
ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แผนปฏิบัติการประจ�ำปี แบบรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) แบบนิเทศและติดตามการด�ำเนินงานทัง้ 4 ฝ่าย(แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์) รายงานสารสนเทศ (School Report) ในระบบ
Q-Info, ในระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ผลทีเ่ กิดจากการสอน นวัตกรรม และชิน้
งานของเด็ก แผนพัฒนาโรงเรียน เข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้
CIP โดยมุง่ เน้นกิจกรรมทีม่ กี ารใช้ทรัพยากรชุมชน สังเกตบทบาท
การเข้าร่วมกิจกรรม Open House
เขตพื้นที่การศึกษา แบบสังเกตการเป็นโค้ช ใช้การ
สังเกต (โดยทีมโค้ช) จ�ำนวนครั้งในการร่วมติดตาม Feedback
จากครู แบบวัดทักษะการเป็น Facilitator
ขั้นที่ 6 การสะท้อนกลับ เป็นการวิเคราะห์การท�ำ
กิจกรรมทุกขั้นตอนว่าท�ำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยจะให้ ทุ ก คนได้ มี โ อกาสสะท้ อ น
กิ จ กรรมทุ ก ขั้ น ตอนตั้ ง แต่ การก� ำ หนดเป้ า หมาย วิ เ คราะห์
ภูเขาน�้ำแข็ง การก�ำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละกลุ่มเป้าหมาย การ
ด�ำเนินกิจกรรม และการเก็บข้อมูล การประเมิน โดยมีผลสรุป
การสะท้อน พบว่า การอบรมทีโ่ รงเรียนจะน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
DE เป็นกระบวนการที่ท�ำให้องค์กรพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างมี
ทิศทางน�ำไปจัดท�ำ School Goal เป็นการอบรมที่ดี ทุกองค์
ความรู้มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนภาระงานของโรงเรียน
เป็นโอกาสให้ผู้บริหารคณะครูเป็นเจ้าของในการแก้ปัญหาร่วม
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กัน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายวางแผน
การท�ำงานร่วมกัน ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียนสถานศึกษาต่อไป ควรขยายผลให้ครูมาก
ยิง่ ขึน้ ถ้าสามารถน�ำมาใช้ได้เป็นปัจจุบนั ทันต่อความเปลีย่ นแปลง
ให้ความรู้ต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา กระบวนการ
อบรม ช่วยส่งเสริมให้ครูได้รู้บทบาท รู้เป้าหมายของการจัดการ
ศึกษาร่วมกัน ท�ำให้การขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาเป็นไปได้ดยี งิ่
ขึน้ ควรให้โรงเรียนน�ำเสนอให้ครูทงั้ โรงเรียนช่วยเพิม่ เติมและเห็น
ชอบร่วมกัน เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมทีก่ ำ� หนดร่วมกันทัง้ โรงเรียน เป็น
โครงการที่ดี สามารถน�ำกระบวนการที่ได้รับ มาปรับใช้กับสถาน
ศึกษา เพื่อพัฒนาได้ตรงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล

การประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation
: DE) ช่วงต้นน�้ำ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน อภิปรายผลการศึกษา
ได้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การก�ำหนดเป้าหมาย ก�ำหนดเป้าหมายของ
การท�ำงานของโรงเรียน เพื่อวางแนวทางในการด�ำเนินงาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนในพืน้ ทีท่ ง้ั 7 พืน้ ที่ มีการก�ำหนดเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ โดยมีบทบาทของผูเ้ กีย่ วข้องร่วมอยูด่ ว้ ย ดังสรุปผล
นัน้ “ผูเ้ รียนเป็นคนดี มีวนิ ยั ใส่ใจเรียนรู้ มีทกั ษะอาชีพ ทักษะชีวติ
จิตสาธารณะ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ดีในการ
สื่อสาร ครูใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดย
ยึดหลักการสอนตามขั้นตอนของ OECD ผู้บริหารเป็นผู้น�ำทาง
วิชาการและผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา” การวางทิศทาง
เป้าหมายชัดเจนจะน�ำไปสู่ในการก�ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับแนวคิดของ Wallace & Masters (2002. p. 20.)
ได้ให้หลักการบรรลุเป้าหมายคือ คิดเห็นวิสัยทัศน์ ภาพอนาคตที่
ต้องการมี ต้องการเป็น ต้องการท�ำในกาลข้างหน้า แล้วก�ำาหนด
เป็นเป้าหมายให้วดั ได้ทงั้ ก�ำหนดเวลาทีจ่ ะบรรลุแล้วจึงก�ำหนดขัน้
ตอนการท�ำงานให้บรรลุ ภาพทีป่ ระสงค์นนั้ หลังจากปฏิบตั ไิ ปตาม
แผนปฏิบัติ (Action plan หรือ Plan of action) แล้วมาดูสภาพ
แห่งความส�ำเร็จว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซี่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย สราวุฒิ ศักดี (2557) พบว่า ด้านการสื่อสารตาม
เป้าหมาย ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบให้ได้มาซึ่งความส�ำเร็จ

ตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียน เพราะการสื่อสารให้เป้าหมายของ
โรงเรียนอาจจะท�ำในรูปแบบไม่ทางการ เพือ่ ให้บคุ ลากรรับรูแ้ ละ
เข้าใจเป้าหมายตรงกัน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ความซับซ้อน ร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บในการด�ำเนินงานของผูเ้ กีย่ วข้องในโรงเรียน
ที่ท�ำให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ และแนวทางที่อยาก
ให้เกิดขึน้ เพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมาย แบบจ�ำลองภูเขาน�ำ้ แข็งช่วยให้ทกุ
คนได้สำ� รวจภาพทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ของปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจมีบทบาท
ในสถานการณ์ใดก็ตาม การนึกถึงสภาพปัญหาที่ก�ำลังเผชิญอยู่
โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฏีการวิเคราะห์ภูเขาน�้ำแข็ง
Peter Senge. (2017). ได้อธิบายไว้ แต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปรากฏการณ์ คือ สิง่ ทีเ่ ห็นบนยอดภูเขาน�ำ้ แข็งคือ “ปรากฏการณ์
ที่เห็น สิ่งที่เกิดขึ้น” ครูสอนแบบบรรยาย ไม่เปลี่ยนบทบาท
เป็นโค้ช การวิเคราะห์ ให้มองต�่ำกว่าระดับเหตุการณ์นั้น เพื่อ
พิ จ ารณาถึ ง สิ่ ง ที่ อ าจมี ส ่ ว นท� ำ ให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ มองเห็นได้
อะไรคือรูปแบบ/แนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป เช่น. “ครูมีภาระงาน
มาก” “ครูไม่เตรียมสอน” ซึง่ คือ แบบแผนพฤติกรรม แนวโน้ม
การแสดงออกมาเมื่อเวลาผ่านไป ส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่อาจมี
อิทธิพลต่อแนวโน้มเช่น “ครูมหี น้าทีต่ อ้ งท�ำงานอืน่ นอกจากสอน”
“โรงเรียนไม่มีการแบ่งงานให้ครูชัดเจน” “ระบบวัดผลการรู้ไม่
หลากหลาย” “ผูอ้ ำ� นวยการยังไม่เป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ” ส่วนค่า
นิยม และคุณค่า คือ อะไรทีส่ มมติฐาน ความเชือ่ ของคนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในระบบ ในพืน้ ทีน่ นั้ ไม่วา่ จะเป็นครู ผูอ้ ำ� นวยการ ผูป้ กครอง เขต
พืน้ ที่ เช่น ครูยงั ให้คณ
ุ ค่ากับเรือ่ งคะแนนนักเรียนทีเ่ อือ้ ต่อความดี
ความชอบของตนเอง ผูป้ กครองยังยึดคะแนนมากกว่าสมรรถนะ
ของผูเ้ รียน ซึง่ การวิเคราะห์ความซับซ้อนโดยใช้ทฤษฏีภเู ขาน�ำ้ แข็ง
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมลรัตน์ แสนใจงาม จุไรรัตน์ จุลจักร
วัฒน์ และ ประวัติ พืน้ ผาสุข (2557) พบว่า ผลการวิเคราะห์รปู
แบบ สมรรถนะบุคลากรทีต่ อ้ งมีการพัฒนา ผูบ้ ริหารในด้านทีอ่ าจมี
การด�ำเนินการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพก่อนด้านอืน่ ๆ คือ ด้าน
การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ส่วนสมรรถนะประจ�ำ กลุม่ งานทีจ่ ำ� เป็นต้องมี
เปรียบเทียบกับที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน ภาพรวมอยู่ในระดับที่ต้อง
ได้รบั การพัฒนาน้อยทีส่ ดุ โดยด้านทีม่ คี า่ มากสุด ในกลุม่ คือ ด้าน
การวางแผน สายวิชาการ เปรียบเทียบสมรรถนะหลักที่จ�ำเป็น
ต้องมีกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

120 วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
ขั้นที่ 3 การก�ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ การก�ำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Result Area : KRA)
ในโรงเรียนประกอบไปด้วย นักเรียน ครู ผู้อ�ำนวยการ ผู้ปกครอง
และชุมชน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ร่วมกันก�ำหนดตัวบ่งชีเ้ พือ่ วางแผน
แนวทางในการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาในโรงเรียน ซึ่ง
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ คุณภาพของ
ผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (ส�ำนัก
ทดสอบทางการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน, 2559) เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ตัวชีว้ ดั ของนักเรียนดังข้างต้น
นั้น ต้องมีทักษะคิดวิเคราะห์ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการสือ่ สาร มีทกั ษะอาชีพ มีทกั ษะการท�ำงานเป็นทีม การ
ท�ำงานร่วมกัน และมีความเป็นนวัตกร สร้างและพัฒนาผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากครูไม่มีทักษะเหล่านี้
ตามที่ กวีภัทร ฉาวชาวนา และปกรณ์ ประจันบาน (2559) พบ
ว่า การพัฒนาตัวชีว้ ดั ทักษะการจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
ของครูนั้น ครูมีทักษะการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ทักษะการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการเรียน
รูเ้ ป็นทีม ทักษะการส่งเสริมความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตย
ทักษะการให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของนักเรียน ทักษะการ
จัดการข้อมูลสารเทศของนักเรียน และทักษะการสื่อสาร และ
ยังสอดคล้องกับ วิชุดา โชคภูเขียว และคณะ (2555) พบว่า
การเน้นด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีความส�ำคัญมากที่สุด
การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน โดยเฉพาะความร่วมมือใน
การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา โดยมี ผู้อ�ำนวยการ ผู้ปกครอง
และชุมชน เขตพื้นการศึกษา ร่วมสนับสนุนส่งเสริมตามตัวชี้วัด
ในบทบาทของตนเองต่อไป
ขัน้ ที่ 4 การด�ำเนินกิจกรรม การก�ำหนดกิจกรรม หรือ
การด�ำเนินงานตามแผน เพือ่ ให้บรรลุผลตามตัวชีว้ ดั ทีต่ งั้ ไว้ในขัน้
ที่ 3 โดยครู ผู้อ�ำนวยการ ผู้ปกครองและชุมชน แต่ละโรงเรียนจะ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่ามีกจิ กรรมใดตอบโจทย์ตวั ชีว้ ดั ทีต่ งั้ ไว้
ทัง้ กิจกรรมของโรงเรียนทีท่ ำ� ประจ�ำ และกิจกรรมจากการส่งเสริม
จากโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการ

ศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program :
TSQP) ของกองทุนเสมอภาคเพือ่ การศึกษา โดยเครือข่ายมูลนิธิ
เพื่อทักษะแห่งอนาคต เพื่อให้เป็นแนวทาง เครื่องมือ การพัฒนา
ครูให้มีศักยภาพน�ำวิธีการไปสร้างห้องเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ให้
บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนต่อไป อาทิ โครงงานนวัตกรรม
เพือ่ ชุมชนขัน้ สูง ชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง Black Box การอบรม
พัฒนาตนเองเป็น Facilitators, Coaches และ Mentors ฯลฯ
ขัน้ ที่ 5 การน�ำข้อมูลหรือเครือ่ งมือประเมิน พบว่าการ
แสดงเครื่องมือวัดประเมินผล หรือข้อมูลในเชิงประจักษ์เพื่อ
สะท้อนให้เห็นผลการด�ำเนินงานว่าบรรลุตัวชี้วัด ในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด KPIที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละกลุ่มเป้าห
มาย KRA หากจะสามารถประเมินได้นั้น ต้องมีวิธีการประเมิน
และมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งใช้การประเมินระหว่าง
การจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดย
การประเมินตามสภาพจริง (Formative assessment) ได้แก่
กระบวนการสังเกต บันทึกและการรวบรวมข้อมูลจากผลงาน วิธี
การ หรือสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจต่อ
ตัวผู้เรียน การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จะไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แต่จะเน้น
ประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการท�ำงาน ความสามารถใน
การแก้ปญ
ั หาและการแสดงออกทีเ่ กิดจาการปฏิบตั ใิ นสภาพจริง
ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ได้แก่ แฟ้มสะสม
ผลงาน ชิ้นงาน ของนักเรียน เป็นต้น เป็นขั้นการให้ข้อมูลแบบ
ย้อนกลับ (Feedback) นักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นต่อชิ้น
งานของตน นักเรียนสามารถที่จะปรับปรุงผลงานตามค�ำแนะน�ำ
ของครูและน�ำผลงานมาส่งใหม่ได้ จะสิ้นสุดกระบวนการนี้ก็ต่อ
เมื่อนักเรียนมีความพอใจในผลงานของตนเอง ในบางครั้งการให้
ข้อมูล แบบย้อนกลับท�ำ ให้นักเรียนได้แนวคิด หรือต่อยอดผล
งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม (อิสระ กุลวุฒิ, สุรีพร อนุศาสนนันท์, และ
สมพงษ์ ปั้นหุ่น, 2563) และการประเมินผลสรุป (Summative
Assessment) เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียน
รู้ เพื่อตัดสินคุณภาพ การวัดจะเน้นสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไว้ตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�ำหนด แนวทางการประเมินจะให้เป็น
คะแนนและเกรด ท�ำให้การวัดรูปแบบนีเ้ ป็นการจ�ำแนกระดับสติ
ปัญญาของผู้เรียน แต่ไม่ได้มุ่งมั่นในการส่งเสริมผลลัพธ์ที่ดี ได้แก่
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในวิชา STEM แบบวัด
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สมรรถนะ 6 ด้าน ในขัน้ สรุป (Final) เป็นการสรุปผลระหว่างเรียน
เพือ่ ให้ได้สาระทีต่ อ้ งการสรุปผลและต่อยอด การเรียนรูต้ อ่ ไป ผล
ทีไ่ ด้จากการสรุปผลระหว่างเรียนจะช่วยให้นกั เรียนได้ทราบถึงจุด
เด่น หรือจุดด้อย ที่ต้องเร่งพัฒนาต่อไป
ขั้นที่ 6 การสะท้อนกลับ หรือการสะท้อนคิด เป็น
แนวทางที่ท�ำให้เกิดการพัฒนากระบวนการ/แนวทางปฏิบัติใหม่
ๆ ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการประเมินการอบรมในแต่ขั้นตอน
และผลความพอใจ เพือ่ ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วม ซึง่ ในการอบรมมีการ
จัดท�ำแบบสอบถามให้ผอู้ บรมได้รว่ มแสดงข้อเสนอแนะ ส่วนใน
การสะท้อนคิด (Reflective practice, reflection) หมายถึง สิง่ ที่
สะท้อนการกระท�ำทีผ่ ปู้ ฏิบตั สิ ามารถมองเห็นตนเองภายใต้บริบท
จากประสบการณ์ของตนเอง ด้วยวิธีการเผชิญ เข้าใจ และแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบัติงานของตนเองทั้งที่ต้องการและจากการ
ปฏิบัติจริงประโยชน์ของการสะท้อนคิดนั้น ท�ำให้เป็นอิสระจาก
การกระท�ำแบบเดิมๆ สามารถคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
เกิดความตระหนักในคุณค่าของสิ่งนั้นๆ เกิดความระมัดระวังใน
การกระท�ำสิ่งต่างๆ มากขึ้น ดังค�ำที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สะท้อน
ถึงขั้นตอนวิเคราะห์ความซับซ้อนว่ามีความส�ำคัญ ท�ำให้ทุกคน
เปิดใจกล้าพูดถึงปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ส่งผลให้
พัฒนาการท�ำงานในแต่ละขัน้ ตอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ นี้
เพื่อไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนที่ก�ำหนด สอดคล้องกับ วีระยุทธ์
ชาตะกาญจน (2558) กล่าวว่า การใช้การวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารมีจุด
มุง่ หมายหลักเพือ่ การท�ำความเข้าใจ (Understanding) ต่อสภาพ
ปัญหา ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารการศึกษาอย่าง
กระจ่างชัด ภายใต้ กระบวนการใคร่ครวญตรวจสอบในลักษณะ
สะท้อนกลับของยุทธวิธีปฏิบัติที่นักวิจัยเชิง ปฏิบัติการได้ลงมือ

กระท�ำลงไปอย่างวิพากษ์วิจารณ์ (critically) อันจะน�ำไปสู่การ
ได้ แนวทางปฏิบัติการส�ำหรับใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทแวดล้อม มากยิ่งขึ้น ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ในล�ำดับต่อไป นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อ การปรับปรุงวิธี
การปฏิบตั งิ านรวมทัง้ สภาวการณ์เงือ่ นไขต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

การประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation
: DE) ช่วงต้นน�ำ้ เป็นการพัฒนาการท�ำงานตามเป้าหมายหมายของ
โรงเรียน (School Goal) ของโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพือ่ ยก
ระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ในระยะเวลา 1 ปี การอบรม
ต้องท�ำความเข้าใจในขัน้ ตอนต่างๆ ต้องมีการให้ขอ้ มูล บทบาทของ
ผูอ้ ำ� นวยความสะดวก (Facilitator) และผูบ้ นั ทึกประเด็น (Note
taker) ความส�ำคัญของการท�ำ DE โดยเน้นทีท่ กุ คนในโรงเรียน
โดยเฉพาะครู และผูอ้ ำ� นวยการ เพือ่ ขับเคลือ่ นการท�ำงาน
ในการวิจบั เชิงปฏิบตั กิ ารดังกล่าวฯ ยังพบว่า บางโรงเรียน
มีจำ� นวนครูเข้าร่วมในการอบรมน้อย เนือ่ งจากติดภาระกิจ และ
ผูอ้ ำ� นวยการบางโรงเรียนยังไม่เปิดรับข้อแสดงความคิดเห็น ท�ำให้
ข้อมูลทีไ่ ด้มาในการประเมินแต่ละขัน้ ตอนนัน้ ยังไม่ชดั เจน ดังนัน้
หากมีการจัดเตรียมข้อมูลกับทางโรงเรียน และมีการประสานงาน
กับผูม้ บี ทบาทในการขับเคลือ่ นการประเมินเชิงพัฒนา หรือ DE ให้
เข้าใจ และเห็นถึงความส�ำคัญกับงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนไปด้วยนัน้ จะท�ำให้ทกุ โรงเรียนในการอบรม DE ช่วงต้นน�ำ้
ได้ขอ้ มูลทีน่ ำ� ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึน้
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