
การพัฒนารูปแบบยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย SUANCHON Model 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นฐานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT WITH 
SUANCHON MODEL BY USING ACTIVE-BASED LEARNING OF 

SUANKULAB  WITTAYALAI CHONBURI SCHOOL 

นายณัฐวุฒิ อรุณรัตน์* 
นายธีรภัทร ดงยางวัน** 

นายวันชัย ทันสมัย*** 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือการพฒันารูปแบบยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดว้ย SUANCHON Model โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงรุกเป็นฐานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
ชลบุรี กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 5 คน ครูตวัอย่าง 10 คน และครูโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ที่ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON Model 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 116 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมิน
คุณลักษณะการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานค่าด้วย t-test dependent ผลการวิจัย
พบว่า 

 1. องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยทุธ์การบริหาร SUANCHON Model 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ คือ 1) ดา้นการบริหารและ
การมีส่วนร่วม 2) ดา้นเครือข่ายผูป้กครอง (พ่อแม่) 3) การเสริมสร้างวฒันธรรมสร้างสรรค ์4) ดา้น
การจดัการเรียนรู้ 5) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ 6) ดา้นส่ือตน้แบบ 

 2. ขั้นตอนของของการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON Model 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ประกอบดว้ย 3 ระยะ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหาร
และการมีส่วนร่วม 2) การจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ 3) การเสริมสร้างวฒันธรรมสร้างสรรค ์  
4) การประเมินผลการจดัการ และ 5) การให้รางวลัผูส้ร้างการจดัการเรียนรู้ 

 3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย สูงขึ้นกว่าก่อนภาคเรียน
ที่ 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ค าส าคญั : กลยุทธ์การบริหาร SUANCHON Model การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 



Abstract 
           The purpose of this research was to development of learning achievement with 
SUANCHON Model by using active-based learning of Suankularb Wittayalai Chonburi School. 
The samples were 5 executives in Suankularb Wittayalai Chonburi School, teacher example 5 and 
teacher in Suankularb Wittayalai Chonburi School 116.  The research Instrument were assessment 
of learning management features and the learning management plan evaluation. The data were 
analyzed by mean, standard deviation, and t-test dependent. The research fining showed that: 
 1. The learning achievement with SUANCHON Model by using Active-based learning 
consisted of 6 components: 1) Management and collaborative, 2) Network of parents, 3) 
Promotion of creative culture, 4) Learning Management, 5) Activities for development learners 
and 6) Media prototype 
 2. The process of the learning achievement with SUANCHON Model by using Active-
based learning of 3 phases with five steps: 1) Management and collaborative, 2) Learning 
management process, 3) Promotion of creative culture, 4) Managements and evaluation and 5) 
Reward for learning management creators 
 3. The process of the learning achievement with SUANCHON Model by using Active-
based learning were significantly higher from semester 1 at .05 level. 
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บทน า 
 ปัจจุบันโลกในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้จะเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน ในการน้ีครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู้แก่ผูเ้รียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิม
กระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น ในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มาก
ขึ้น (ทัศนวรรณ รามณรงค์, 2561) การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทของผูเ้รียนในลกัษณะดังกล่าวจะถูก
เรียกว่า การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหน่ึงที่เป็นการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบติัหรือการลงมือท า ซ่ึง “ความรู้”  ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ไดจ้ากประสบการณ์ 
จากกระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการรับฟังเพียง
อย่างเดียว  อีกทั้ งให้ผู ้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก
สอดคลอ้งกบัการท างานของสมองที่เก่ียวขอ้งกบัความจ า จะสามารถท าให้ผูเ้รียนเก็บความจ าไดใ้น
ระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้ยงัคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่าและระยะยาว
กว่า (เพญ็พนอ พ่วงแพ, 2560) 
 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ท าให้ตกมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนตามที่ตั้งไว ้
และยงัเป็นส่ิงที่ส าคัญส าหรับโรงเรียนที่ สังคม พ่อแม่ ผู ้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ 
คาดหวงัไว ้นอกจากน้ีผูวิ้จยัสัมภาษณ์เก่ียวกบัวิธีการสอนของครูกลุ่มดงักล่าวพบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้
รูปแบบการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) ร้อยละ 90 และสัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 30 คน 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อน พบว่านักเรียนมีความเบื่อหน่ายในชั้นเรียนมาจากการ
จดัการเรียนการสอนแบบบรรยายที่สร้างความน่าเบื่อและไม่น่าสนใจ นอกจากน้ีโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีกรอบกลยุทธ์ SUANCHON Model เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่สามารถน า
องคป์ระกอบไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารกบัรูปแบบบริหารอื่นได ้
 จากการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และปัญหาที่กล่าวไวข้า้งตน้ ผูวิ้จยัมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับคุณลกัษณะและความ
จ าเป็นของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON MODEL ของโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี เพื่อสร้างรูปแบบในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรวมของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี และการพฒันาโรงเรียนฐานการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ที่
ส่งผลให้โรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอีกดว้ย 
 
 



วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON 
Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นของการจดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการเรียนรู้เชิง
รุกและกลยทุธ์การบริหาร SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลยั ชลบุรี 
 3. เพื่อสร้างและทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิ งรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
 4. เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON 
Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา  (Research and Development)  ซ่ึงประกอบไปดว้ย
การด าเนิน 5 ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 ขั้ นตอนที่  1 ศึกษาคุณลักษณะการจัดการเรียน รู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั การจดัการเรียนรู้เชิงรุกและ
กลยทุธ์การบริหาร SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
  1.2 น าผลสั งเคราะห์การจัดการเรียน รู้เชิงรุกและกลยุท ธ์การบ ริหาร 
SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี มาสร้างเคร่ืองมือวิจัย ไดแ้ก่ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเป็นขอ้ค าถาม 
  1.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
และการจัดการเรียนรู้เชิงลึกจ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ของขอ้ค าถาม 
  1.4 สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ผูวิ้จัยด าเนินการเก็บขอ้มูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ตวัอยา่งจ านวน 5 คน โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี จ านวน 
5 คน โดยสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
  1.5 สรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้วน ามาพัฒนาเป็นร่างรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON MODEL 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 



 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นของการจดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1 ตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ที่มีประสบการณ์
สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพครู ผูวิ้จยัค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ย G*Power 
(Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009) ที่มีขนาดอิทธิพลระดับปานกลาง (effect size = 0.05) 
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ านวนตัวอย่างอย่างน้อย 8 คน ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จัยเพ่ิมขนาดของ
ตวัอยา่งเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมที่สุดเป็น 10 คน 
  2.2 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
กลยุทธ์การบริหาร SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ จากทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
  2.3 ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ าม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เป็ น ข อ งค รู โ ร ง เรี ย น 
สวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON 
MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี เป็นแบบส ารวจเติมค า เลือกตอบ และประมาณ
ค่า 5 ระดบั แบ่งเป็น 6 ตอน 
   2.4 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจ านวน 2 คน และกลยุทธ์การบริหาร 1 คน 
พิจารณาตรวจสอบค่าความตรงเชิงเน้ือหาขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Content Validity) และการใช้
ภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ IOC (index of item objective 
Congruence) 
  2.5 ท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือกับครูโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี จ านวน 10 คน โดยผูวิ้จยัแจกและรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
  2.6 น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได ้โดยใช้การหาค่าความถี่และร้อยละ และใช้การ
ตีความสรุป 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย SUANCHON Model 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงรุกเป็นฐานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
  3.1 สร้างรูปแบบขึ้ นตามกรอบแนวคิดการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
หลักการ แนวคิดและงานวิจัย รวมทั้งผลจากการส ารวจความต้องการจ าเป็นของครูโรงเรียน 



สวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON 
Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี และการบริหารการจดัการเรียนรู้ 
  3.2 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิดา้นการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกจ านวน 2 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษา 3 คน พิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบฯ 
 ขั้นตอนที่  4 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี  
  4.1 ตวัอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์
การบริหาร SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้แก่ ครูโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
  4.2 สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
หลักการ แนวคิดและงานวิจยั รวมทั้งผลจากการสัมภาษณ์ว่าคุณลักษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
และกลยทุธ์การบริหาร SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ที่จ าเป็นต่อ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี เพื่อน าค าตอบที่ไดไ้ปใชส้ร้างรูปแบบ
และแบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูล
พ้ืนฐานของผูต้อบแบบสัมภาษณ์เป็นขอ้ค าถามแบบเติมค าและเลือกตอบ (Check List) ซ่ึงสอบถาม
ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ช่ือ ต าแหน่ง อาย ุประสบการณ์สอน และวุฒิการศึกษาสูงสุด และ 2) แบบ
ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ แบบประมาณค่า 5 ระดบั 
  4.3 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการจดัการเรียนรู้ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาจ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบค่าความตรง
เชิงเน้ือหาข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Content Validity) และการใช้ภาษา โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อ งของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  IOC (index of item objective Congruence) และ
ด าเนินการปรับปรุงและจดัท ารูปแบบการประเมินฉบบัสมบูรณ์ 
 ขั้นตอนที่ 5 การรับรองและน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การ
บริหาร SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
  ขั้นที่  1  รับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
  5.1 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก้ ผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกลยทุธ์ จ านวน 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้เชิงรุก จ านวน 2 คน 
  5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกล
ยทุธ์การบริหาร SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี และ 2) แบบรับรอง



รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี เป็นขอ้ค าถามแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Likert Scale) 
  5.3 น าแบบรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ให้ผูเ้ช่ียวชาญ ประเมินรับรอง 
  5.4 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ แล้วตีความสรุป ปรับปรุง 
แกไ้ข รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยทุธ์การบริหาร SUANCHON MODEL ของโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
  ขั้นที่  2 น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
  5.5 สร้างแบบรับรองรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญประเมินและ
รับรองรูปแบบ แบบประเมินและรับรองรูปแบบประกอบดว้ย ประเด็นการพิจารณาความเหมาะสม
เก่ียวกบัหลกัการที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างรูปแบบฯ วตัถุประสงค์ของรูปแบบฯ องค์ประกอบ
และขั้นตอนของรูปแบบฯ วิธีการใช้และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญจะพิจารณารายละเอียดรูปแบบฯ วิธีการใชปั้จจยัแห่งความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช ้
โดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณารายละเอียดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ไดจ้ากเอกสารการจดัการเรียนรู้
เชิงรุก ซ่ึงใช้เกณฑ์การประเมินดัชนีความสอดคล้องแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญจะรองรับว่าประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสม ไม่แน่ใจ หรือไม่เหมาะสม และใชสู้ตรการ
ค านวณดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency) 
  5.6 น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON 
MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหาร ผู ้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ ประเมินเพื่อรองรับรูปแบบฯ ปรับปรุงล าน าเสนอ
รูปแบบฉบบัสมบูรณ์ 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย SUANCHON 
Model โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นฐานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  ผู ้วิจัย
สรุปผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ไดด้งัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON 
Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 



 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะการจัดการเรียน รู้เชิงรุกและกลยุท ธ์การบริหาร 
SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนมีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีจ านวน 5 คุณลกัษณะไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารและ
การมีส่วนร่วม 2) การจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ 3) การเสริมสร้างวฒันธรรมสร้างสรรค์ 4) การ
ประเมินผลการจดัการ และ 5) การให้รางวลัผูส้ร้างการจดัการเรียนรู้ นอกจากน้ี 6 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหาร 2) ดา้นพ่อแม่ 3) การเสริมสร้างวฒันธรรม 4) ดา้นการจดัการ 5)  ดา้นการ
จดักิจกรรม  และ 6) ดา้นส่ือ 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิง
รุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย ชลบุรี 
 ผลการวิจยัพบว่า พบว่า ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีความตอ้งการจ าเป็น
ของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี โดย 3 อนัดบัแรก การจดัเก็บความรู้
ที่ใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเป็นคลงัในการพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนรู้  การระบุ
ความรู้ที่จดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และการจดัสภาพกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อน ามาใชใ้นการ
พฒันาการสอน ในขณะที่ด้านการแบ่งปันความรู้ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกระหว่าง
ครูผูส้อนเพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ควรพฒันาผลการปฏิบตัิงานมากที่สุด 
 3. เพื่อสร้างและทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 
 ผลการวิจยัพบว่า พบว่าคะแนนเฉลี่ยแผนการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้เชิงรุกของ
ตวัอยา่งครู มีคะแนนปฏิบตัิการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเฉลี่ยสูงสุด 3.77 รองลงมาเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ย 4.00 และสร้างองค์ความรู้และสรุปทบทวนได้ด้วยตนเองค่าเฉลี่ย 3.77 
ตามล าดบั ทั้งน้ีค่าเฉลี่ยแผนการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้เชิงรุกของตวัอย่างครูโดยรวมระดบั
ปานกลางอยู่ที่ 3.67 นอกจากน้ีพบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 1 
และ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยรวมเฉลี่ยมีสูงขึ้นกว่าภาคเรียนที่ 1 โดยมีส่วนต่าง +0.24 ซ่ึงถือ
ไดว่้ามีการพฒันาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 4. เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON 
Model ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในภาพรวมเก่ียวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 



ชลบุรีพบว่ามีความสอดคลอ้งความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ IOC อยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 1.0 จึงถือไดว่้า
รูปแบบมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้
 ผู ้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ที่ผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นนั้น โดยรวม
อยู่ในระดบัดี และดีมาก เป็นรูปแบบที่มีความสมบูรณ์ เหมาะสม ครอบคลุมและสามารถน าไปใช้
ได้จริง โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON Model ของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ดงัน้ี  
 

 
แผนภาพที่ 1 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยทุธ์การบริหาร SUANCHON Model  

ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
 

 องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON 
MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการ
บริหารและการมีส่วน 2) ดา้นเครือข่ายผูป้กครอง (พ่อแม่)  3) ดา้นการพฒันาครู 4) ดา้นการจดัการ
เรียนรู้ 5)  ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (เพื่อนดี) และ 6) ดา้นส่ือตน้แบบ  
 ขั้นตอนของการบริหารตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ประกอบดว้ย  3 ระยะ 5 ขั้นตอน 
โดยมีดงัน้ี 



ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมการบริหารตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การ
บริหาร SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 
 ขั้นตอนที่ 1  ดา้นการบริหารและการมีส่วนร่วม 
 1.1 ประชุม เพื่อก าหนดนโยบายความพร้อมสู่การบริหารตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกและกลยทุธ์การบริหาร SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี  
 1.2 ปฐมนิเทศ ผูบ้ริหารเปิดการฝึกอบรมตามรูปแบบฯ และการจดัการเรียนรู้ที่ก  าหนดไว ้
แนะน าวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ฝึกอบรมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก  
 1.3 ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และผลลทัธ์ที่จะเกิดขึ้นตามการบริหารตามรูปแบบ
ฯ 
 1.4 ทบทวนเป้าหมายโดยผูอ้  านวยการฯ เพื่อเป็นเป้าหมายหลักในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ฯ และเป็นนโยบายหลกั วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ 
 1.5 ก าหนดรูปแบบกิจกรรมและวิธีการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 
 ขั้นตอนที่ 2 การจดักระบวนการจดัการเรียนรู้  
 2.1 วิทยากรช้ีแจงให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก องค์ประกอบในการจัดการ
เรียนรู้ และวิธีการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางแก่ครูในโรงเรียน และ
มอบหมายหนา้ที่ งาน และช้ีแจงถึงนโยบายอีกคร้ัง 
 2.2 ครูผูส้อนเมื่อได้รับนโยบาย การอบรม ร่วมกนัเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง และด าเนินตามกลยุทธ์ที่ก  าหนดไวต้ามนโยบายการสร้าง
ห้องเรียนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
 2.3 ก าหนดบทบาทให้กบัครู ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระ ผูนิ้เทศ หัวหน้าวิชาการ 
เพื่อก ากบัและดูแลช่วยเหลือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.4 เมื่อครูปฏิบตัิหารสอนตามกลยทุธ์ที่ก  าหนดไวใ้นช่วงแรก ร่วมด าเนินการประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มครูผูส้อนดว้ยวิธีการนิเทศและ PLC 
 2.5 หลังจากได้ข้อสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างวิธีการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก เพื่อ
เสริมสร้างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
ระยะที่  2 ระหว่างการบริหารตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร 
SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 
 ขั้นตอนที่ 3 การเสริมสร้างวฒันธรรมสร้างสรรค ์



 3.1 ระบุเป้าหมายของนโยบายอีกคร้ัง เพ่ือเป็นการทบทวนตามรูปแบบฯ และกระตุ้น
เสริมแรง 
 3.2 ผู ้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ร่วมกันนิเทศครูอีกคร้ัง ในรูปแบบอย่างเป็น
กลัยาณมิตร เพื่อหาส่วนที่สามารถส่งเสริมหรือสอบถามความตอ้งการของครูผูส้อน 
 3.3 หลงัจากการนิเทศเสร็จส้ิน ผูบ้ริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ น าข้อมูลกลับมาร่วม
พิจารณาเพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนครูผูส้อนต่อความตอ้งการ 
 3.4 น าข้อควรที่ช่วยเหลือและความต้องการของครูผูส้อนไปใช้ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้และสนบัสนุนให้ก าลงัใจอยา่งต่อเน่ือง 
ระยะที่ 3 หลังการบริหารตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON 
MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการจดัการ 
 4.1 เมื่อด าเนินการจดักิจกรรมการสอนเสร็จส้ินตรวจสอบแผนการสอนดว้ยหัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ และหัวหน้าวิชาการ โดยสะทอ้นวิธีการสอน และตรวจสอบวิธีการสอนว่าเป็นไปตามกล
ยทุธ์หรือไม่ เพื่อด าเนินการปรับและช่วยเหลือครู 
 4.2 ผูแ้นวยการโรงเรียนฯ ประชุมและทบทวนกลยุทธ์อีกคร้ัง เพ่ือสะทอ้นหลกัารบริหาร
ตามรูปแบบฯ  
 4.3 หลังจากเสร็จส้ินภาคเรียน ด าเนินการวัดผลเพื่อสะท้อนวิธีการบริหารว่าส าเร็จ
หรือไม่ และฝ่ายวดัและประเมินผลของโรงเรียนฯ สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบกับ
เทอมก่อนหนา้ 
 4.4 ด าเนินการส่งวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือร่วมรวมเป็นคลงัองคค์วามรู้ดา้นการสอน  
 4.5 เผยแพร่ผลการสอน โดยน าเสนอผ่านกิจกรรมเปิดบา้นวิชาการโรงเรียนฯ ทั้งดา้นการ
สอนและผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 ขั้นตอนที่ 5 การให้รางวลัผูส้ร้างการจดัการเรียนรู้ 
 5.1 สรุปผลประเมินการสอนของครูดว้ย ผูอ้  านวยการ หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
และเพื่อนครู เพื่อเป็นแผนพฒันาตนเองในคร้ังต่อไป 
 5.2 คดัเลือกวิธีการสอนดีเด่นเพื่อมอบรางวลัให้ เพื่อเป็นขวญัและก าลังใจต่อครูผูส้อน
ต่อไป 
 

อภิปรายผล 
 ผูวิ้จยัขอน าเสนอประเด็นการอภิปราบผลการวิจยัดงัน้ี 



  1. การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร SUANCHON MODEL ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลยั ชลบุรี จากการที่ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งจาก วนัชัย ทนัสมยั (2561) 
และ ของ De Bes และ Kotler (2011) ดา้นการบริหารและพฒันากลยทุธ์ เมื่ อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การบูรณาการจัดกลยุทธ์และบริหารการบริหารจัดการเรียนรู้ สามารถสอดร่วมกันบริหาร และ
เสริมสร้างหลักการก าหนดกลยุทธ์หรือการบริหารได้ เช่น ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างการ
จัดการเรียน รู้ สามารถน าองค์ประกอบของ SUANCHON Model มาประกอบใช้ได้ ตาม
องค์ประกอบ โดยจากงานวิจยัของ วนัชัย ทนัสมยั (2561) กล่าวว่าหลกัการบริหารแบบครบด้าน
องคป์ระกอบที่สามารถใชไ้ดใ้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี โดยยึดตามหลกัของหลกัสูตร
สวนกุหลาบศึกษา (2558)  เป็นแนวทางการใช้หลกัสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา โดยประกอบดว้ย 3  
ดา้น คือ 1) เครือข่ายผูป้กครอง 2) ครู และ 3) นกัเรียน ซ่ึงบริหารไดอ้ยา่งสมดุลตามของสถานศึกษา
และธ ารงรักษาความเป็นผูน้ าในศตวรรษที่ 21 อีกดว้ย 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์การบริหาร SUANCHON MODEL ของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เมื่อน าไปใช้ทดลองกับตัวอย่างครู
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี แลว้นั้น พบว่า สามารถน าการจดัการเรียนรู้เชิงรุกไปประยกุต์
สอนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยครูสามารถ เขียนแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกได ้และยงัสามารถสะทอ้นวิธีการสอนไดอ้ีกดว้ย โดยเมื่อประเมินจะพบว่าอยูใ่นเกณฑร์ะดบั
ผลสัมฤทธ์ิที่ดี และนอกจากน้ีการใช้รูปแบบฯ จะท าให้ครูในองค์กรมีพฤติกรรมสนทนา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมุ่งเขา้สู่การแกป้ระเด็นปัญหาของผูเ้รียนมากขึ้นอีกด้วย โดยสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
 1.1 องคป์ระกอบของรูปแบบฯ 
 1) จากผลการศึกษาพบว่าองคป์ระกอบที่ส าคญัของรูปแบบฯ ที่ท าให้เกิดการจดักิจกรรม
การจดัการเรียนรู้เชิงรุกและพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิไดค้ือ นโยบายของรูปแบบ เพราะนโยบาย
เป็นตวัหลกัส าคญัที่จะสะทอ้นให้เห็นถึงวตัถุประสงค์หลกัของการจดัการและเป็นทิศทางส าหรับ
ในการบริหาร การวางพนัธกิจ นโยบาย  อีกดว้ยซ่ึงท าให้บุคลากรภายในโรงเรียนไดจ้ดัด าเนินตาม
นโยบาย (Delaney, 2018)  ซ่ึงครูผูส้อนจะใช้เป็นกรอบในการสร้างแผนกิจกรรมการเรียนรู้  และ
นโยบายเสมือนเป็นเข็มทิศในการช ้าสู่หนทางการด าเนินปฏิบติังานตามวตัถุประสงคอ์ีกดว้ย 
 ทั้งน้ีรูปแบบฯ มีการติดตามด้วยผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าวิชาการ  ซ่ึงมีการ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลและผลลพัธ์ เพื่อสะท้อนปัญหา ความตอ้งการและแนวทางการจดักิจกรรมการ
สอนอีกด้วย  โดยการแลกเปลี่ยนความคิดจะช่วยให้ไดข้้อสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
แกปั้ญหาและไดผ้ลลพัธ์ที่ดีที่สุดจากหลายมุมมอง  ซ่ึงเป็นส่วนที่ส าคญัและมีประสิทธิภาพในการ



ปฏิบตัิงาน (Jeffrey Baumgartner, 2013) และนอกจากน้ียงัเป้นการลดช่องว่างระหว่างผูบ้ริหารกับ
บุคคลากรในโรงเรียน เพ่ือท าให้การปฏิบติังานนั้นก้าวหน้าและลดความเลื่อมล ้ ากนัในต าแหน่ง
หนา้ที่ของการปฏิบตัิงานอีกดว้ย ซ่ึงการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัได ้ก็เป็นการสร้างเคร่ืองมือ
ไปในตวัในการก าหนดทิศทางบริหารงานโรงเรียนร่วมกนั โดยสามารถสรุปไดเ้ป็น 1) ช่วยพฒันา
ทิศทางขอการจดักิจกรรมการสอนในโรงเรียน 2) บอกแนวทางในการท าแผนพฒันาการปฏิบตัิการ
ได ้3) บอกแนวทางหลกัการผลลพัธ์ที่ได ้และ 4) บอกองค์ประกอบที่ตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียน
ได ้
 2) แผนการจดักิจกรรมการสอน เป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงที่ส าคญัของรูปแบบฯ เพราะ
แผนเป็นการวางแผนเพื่อใช้ในการก าหนดรูปแบบ กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญ (ส านักงานแผนและประกันคุณภาพศึกษา , 2559) โดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของ
รูปแบบฯ ที่ก  าหนดทิศทางไว ้นอกจากน้ีแผนการสอนยงัเป้นตวัก าหนดทิศทางของการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิไดอ้ีกดว้ย ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ของครูผูส้อนไวใ้นอนาคตว่าผูเ้รียนที่ไดรั้บการสอนจะมี
ผลลพัธ์ไปในทิศทางใด เป็นการจดัการเรียนรู้แบบเนน้พฒันากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพใน
อนาคตหลกัการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกับผูส้อน Active Learning จึงถือเป็นการ
จดัการเรียนรู้ประเภทหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน อีกทั้ งย ังช่วยส่งเสริม student engagement, enhance relevance, and improve motivation 
ของผูเ้รียน  ที่เน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติัจริง สร้างองคค์วามรู้ ผ่านการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) 
การไดป้ฏิบตัิงานสร้างสรรคง์าน และน าเสนองานดว้ยตวัเอง การเรียนที่เนน้ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
กบัการเรียนการสอน กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ขั้นสูง (Higher- Order Thinking) ดว้ย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ไม่เพียงแต่เป็นผูฟั้ง ผูเ้รียนตอ้ง อ่าน เขียน ตั้งค าถาม และ
อภิปรายร่วมกนั ผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิจริง โดยตอ้งค านึงถึงความรู้เดิม และความตอ้งการของผูเ้รียน
เป็นส าคญั ทั้งน้ี ผูเ้รียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรั้บความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 
จึงสามารถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกดว้ย (พลอยไพลิน นิลกรณ์, 2561) นอก จาก น้ี ใน
การก ากบัและติดตามของการส่งแผนการสอนจะมีการตรวจสอบดว้ยกนั  3 ดา้นคือ 1) หัวหนา้กลุ่ม
สาระ 2) หัวหนา้วิชาการ และ 3) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะไดส้ะทอ้นผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นได ้และได้
ขอ้มูลที่มีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง และไปสู่ในทิศทางของรูปแบบฯ ที่ก  าหนดไวอ้ีกดว้ย(อ านาจ แสง
กุดเลาะ, 2556) 



 
 
 1.2 ขั้นตอนของรูปแบบฯ 
 1) ขั้นตอนของการปฏิบัติการสอนที่ใช้ในการพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจนมาก
ที่สุดคือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มครูผูส้อนดว้ยวิธีการนิเทศและ PLC ซ่ึง Sergiovanni (1994) 
ไดก้ล่าวว่า PLC เป็นสถานที่ส าหรับ “ปฏิสัมพนัธ์” ลด “ความโดดเด่ียว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครู
ของโรงเรียน     ในการท างาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซ่ึง 
Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกนั โดยมองการ รวมตวักนัดงักล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผูน้ า
ร่วมกนัของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช , 2555) 
การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทศัน์ร่วมกนั ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกนัและการน าส่ิงที่เรียนรู้ไปประยุกตใ์ช ้
อย่างสร้างสรรค์ร่วมกนั การรวมตวัในรูปแบบน้ีเป็นเหมือน แรงผลกัดนั โดยอาศยัความตอ้งการ
และความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990) การพฒันา วิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย”์ (วิจารณ์ พานิช , 2555) 
โดยมองว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษยข์องฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่ เร่ิมจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้ งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พฒันาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผูเ้รียน เป็นส าคัญ เป็นอ านาจที่สร้างพลัง
มวลชนเร่ิมจากภาวะผูน้ าร่วมของครูเพื่อขบัเคลื่อนการ ปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษา 
 ในอีกส่วนคือ ขั้นตอนการเสริมสร้างวฒันธรรมสร้างสรรค ์เป็นวิธีการคดัเลือกที่จะส่งผล
ให้ไดบุ้คลากรที่มีค่านิยมความเช่ือ ตลอดจนความรู้ ความสามารถตรงตามที่ สถานศึกษาตอ้งการ
นั้ น เพ่ือเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ ดีต่อครูในโรงเรียน ซ่ึงเช่ือมโยงกับค่านิยมเชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Values) กบัค่านิยมทางวฒันธรรม (Cultural Values) เพื่อสร้างความรู้สึกนึกคิดของครูใน
โรงเรียนทุกคนไปในทิศทางที่รูปแบบตอ้งการให้เป็นและก าหนดไว ้(รุ้งลาวลัย์, ศรเนตร, & พฤทธ์ิ, 
2014) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1 การพัฒนาครูตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้ นน้ี ผุรั้บผิดชอบโครงการจะต้องเลือกครูที่มี
ประสบการณ์ เพ่ือใชใ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ให้ผลลพัธ์และมุมมองดา้นประสบการณ์สอนแก่ครู
อื่นๆ  



 1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีบทบาทส าคญัในการน าเสนอและช้ีแจงเก่ียวกบันโยบายเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตามกลยทุธ์ที่ก  าหนดไวเ และคอยติดตามผลรับอยา่งต่อเน่ือง เพื่อกระตุน้
และสนบัสนุนต่อองคก์รเพื่อพฒันาผลต่อไป 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจยัและพฒันารูปแบบฯ ส าหรับการบริหารกลยทุธ์หรือนโยบายอื่นๆ เช่น 
การพฒันาคุณลกัษณะนิสัยของปีเตอร์ แซงเกอร์ เพื่อพฒันาในการบริหารรูปแบบอื่นๆ ต่อไป 
 2.2 ควรมีวิจัยและพัฒนาการถอดความรู้จากผู้เรียน การสร้างคลังวิธีการสอน และ
ผลลพัทก์ารสอนของครู เพื่อจะไดเ้ป้นตน้แบบ แนวทางส าหรับการเป็นฐานชอ้มูลและวิจยัต่อไป 
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