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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา สังเคราะห์ และประเมินคุณภาพของแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข (2) ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน
ต่อแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข กลุ่มเป้าหมายได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 3 คน เป็นผูป้ ระเมินแนวทางการจัดกิจกรรม และบุคลากร
ในโรงเรียนได้แก่ คณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 7 คน คณะครูและบุคลากร จำ�นวน 35 คน รวมจำ�นวน
42 คน เป็นผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ อำ�เภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแบบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
โรงเรียนสร้างสุขโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข จำ�นวน 13 ข้อ มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 และมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.968 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า
1. แนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ประกอบด้วย 5 ฐานคิดคือ(1) ความรู้ด้านการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ(TPACK)(2) แนวการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา(CLIL)(3) การ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน (CBL) (4) การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน (PBL) และ (5) กระบวนการ
จิตศึกษา โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PROM model มี 4 ขั้นตอน ได้แก่
(1) ขั้นวางแผน (P: Plan) (2) ขั้นเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง (R: Real life)
(3) ขั้นปฏิบัติงาน (O:Operation) (4) ขั้นตรวจสอบ ปรับปรุงและสะท้อนผล (M: Monitor) ซึ่งจาก
การประเมินคุณภาพของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขโดยผู้เชี่ยวชาญ
มีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 และมีคา่ ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.90)
2) บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุขโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19, S.D. = 0.55)
คำ�สำ�คัญ:
1
2
1
2

โรงเรียนสร้างสุข แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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Abstract
The purpose of this research were to (1) study, summarize and evaluate guideline
for learning activities of the happiness school. (2) study the satisfied of guideline for learning
activities of the happiness school. Purposive sampling for target groups include 3 expert for
evaluate guideline for learning activities and 42 person which 7 the Executive Committee
and 35 teachers of Anuban Chantarat School, Kalasin Province, under The Office of the
Private Education Commission Ministry of Education . Research Method were studying the
documents to define the concept and operation of the happiness school. In the first semester
of the academic year 2018. Data were analyzed using mean values. Standard deviation and
percentage. The results of the research were as follows:
1. The concept of the happiness school was composed of 5 concepts:
(1) Technological Pedagogical andContent Knowledge:TPACK) (2) Content and Language
Integrated Learning (CLIL) (3) Community-Based Learning (CBL) (4) Problem-Based
Learning (PBL) and (5) Jitsuksa system. The learning activities based on happiness
school conceptswas “The PROM model” had 4 stages, including: (1) planning (P: Plan)
(2) Learning from the experience with real life or real situation (R: Real life) (3) advanced
practitioners (O: Operation) (4) M: Monitor and reflection in their learning. The model had
IOC according 0.67-1.00 and appropriate at high level ( = 4.25, S.D. = 0.90)
2. The satisfaction with the guideline for learning activities of the happiness school
at the hight level ( = 4.19, S.D. = 0.55)
Keywords: Happiness school, Guideline for Learning activity

บทนำ�
การเรียนการสอนที่เน้นการทดสอบและ
มาตรฐาน (Testing and Standard) หรือเน้น
เนือ้ หามากกว่ากระบวนการเรียนรู้ (How to Learn)
ทำ�ให้ผู้เรียนไม่สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้
เพราะผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้
ไม่รวู้ ธิ เี รียน จึงไม่ประสบความสาํ เร็จในการเรียนรู้
(ปริญา ปริพุฒ, 2559: 1) ดังนั้น นักการศึกษา
จึงต้องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เน้นให้ผู้เรียน
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง โดยกํา
หนดเป้าหมาย ใช้กลวิธใี นการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ ภาระงาน บริบทและแหล่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้า

หรือปรับเปลีย่ นกลวิธเี พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการ
เรียนรู้ แล้วนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจําวัน (Stein, 2001: 49) ทําให้เกิดความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) สามารถกํากับ
การเรียนรู้ (Self-regulation) ด้วยตนเอง เกิดเป็น
การเรียนรู้ที่มีพลัง (Walker, 2011: 2-4 ; Bray
and McClaskey, 2015: 165) สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ปี 2560-2579 ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนทุก
ช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อ
เป็นต้นทุนทางปัญญาทีส่ �ำ คัญในการพัฒนาทักษะ
คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ
และการดำ�รงชีวติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
อันจะนำ�ไปสูเ่ สถียรภาพ และความมัน่ คงของสังคม
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และประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่
21 ฉะนั้น จึงจัดการเรียนรูเ้ พื่อเตรียมความพร้อม
ให้ นักเรียน มีทกั ษะสำ�หรับ การออกไป ดำ�รงชีวติ
ในโลก ทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ ทักษะการเรียนรู้ (Learning
Skill) เป็นทักษะสำ�คัญที่ส่งผล ให้ต้องมี การ
เปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้ จึงต้องก้าวข้าม
“สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้เพื่อให้ เกิด “ทักษะ”
ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้
เรียนรู้ด้วย ตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้
ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และ อำ�นวย
ความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูแ้ บบ PBL
(Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่ง
สิง่ ทีเ่ ป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรูค้ อื ชุมชน
การเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning
Community ; PLC) (สำ�นักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560: 1-45 ; ภาคีเพื่อการศึกษา
ไทย, 2561: 6-9)
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ อำ�เภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดทำ�การสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ เตรียมอนุบาลจนถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาต
1 คน ผู้อำ�นวยการโณงเรียน 1 คน และคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน จำ�นวน 7 คน มีนกั เรียน
จำ�นวน 734 คน ครูและบุคลากร จำ�นวน 48 คน
จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีสภาพปัญหา
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ดังนี้ 1) เน้นการท่องจํามากกว่าการปฏิบัติจริง
2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูไ้ ม่เป็นปัจจุบนั
3) เนือ้ หาสาระในการจัดการเรียนการสอน ส่วนมาก
ใช้หนังสือเพียงเล่มหนึ่งเล่มใดเป็นหลัก 4) ใช้วิธี
การสอนทีเ่ น้นการบรรยาย 5) มีการใช้สอื่ การจัดการ
เรียนการสอนที่น้อยมาก 6) วิธีการวัดผลประเมิน
ผลเน้นความรู้ความจําเป็นส่วนใหญ่ และ7) ไม่ใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือสิ่งที่เน้นอํานวยประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่วนพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนพบว่า 1) เบื่อการจดและการท่องจํา
2) อยากเรียนจากสิง่ ทีใ่ กล้ตวั 3) ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนรู้ต่ำ�ในทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับ
โรงเรียน 4) นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน
การสอน และ 5) ขาดความกระตือรือร้นต่อการ
เรียนรูแ้ ละเรียนรูไ้ ม่เต็มศักยภาพ (โรงเรียนอนุบาล
จันทรัตน์, 2560:18-20)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
จึงสนใจศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขจากแนวคิดการจัดการ
ศึกษาเพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าวข้างต้นให้สอดรับกับวิสยั
ทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติที่ว่า คนไทยทุกคนได้
รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำ�รงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ศึกษา สังเคราะห์ และประเมินคุณภาพ
ของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด
โรงเรียนสร้างสุข
2. ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรใน
โรงเรียนต่อแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
แนวคิดโรงเรียนสร้างสุข

กลุ่มเป้าหมาย
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย
1. ผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 3 คน เป็นผูป้ ระเมิน
คุณภาพแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดโรงเรียนสร้างสุข
2. บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
อำ�เภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
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จำ�นวน 7 คน คณะครูและบุคลากร จำ�นวน 35
คน รวมจำ�นวน 42 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

วิธีดำ�เนินการ
ดังนี้

ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการวิจยั ตามลำ�ดับขัน้ ตอน

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข นำ�มาสังเคราะห์ เพื่อ
กำ�หนดแนวคิดและดำ�เนินงานโรงเรียนสร้างสุข
ประกอบด้วย 5 ฐานคิด ดังนี้
1) ความรูด้ า้ นการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (TPACK) เป็น
กรอบแนวคิดที่ พยายามชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติของ
องค์ความรู้ที่ผู้สอนต้องมีในการผสานเทคโนโลยี
เข้ากับการสอน ซึ่งเป็นการ ต่อยอดจากแนวคิด
ของชูลแมน (Lee Shulman) เรื่องความรู้ด้านการ
บูรณาการการสอนเนื้อหาเฉพาะ (Pedagogical
Content Knowledge – PCK) โดยกรอบแนวคิดนี้
มีการนำ�เสนอ อธิบาย แสดงตัวอย่าง เปรียบเทียบ
หรือสาธิตเนือ้ หาอย่างใดอย่างหนึง่ ให้ ผูอ้ นื่ สามารถ
เข้าใจได้ง่าย และ หลากหลายซึ่งเป็นเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทของเนื้อหาและธรรมชาติของผู้เรียน
(คณะศึกษาศาสตร์, 2561:1)
2) แนวการสอนแบบบูรณาการ
เนื้อหาและภาษา(CLIL)ย่อมาจาก Content and
Language Integrated Learning หมายถึง แนว
การสอนแบบบูรณา การเนือ้ หาและภาษา ซึง่ ไม่ใช่
วิธกี ารสอนภาษา หรือวิธกี ารสอนเนือ้ หาวิชาเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นวิธีการสอนแนวใหม่ที่
ผสมผสานทั้งการสอนภาษา และการสอนเนื้อหา
เข้าด้วยกัน วิธกี ารสอนในลักษณะนีม้ คี วามคล้ายคลึง
กับการเรียนการสอนแบบสองภาษา หรือหลักสูตร
การเรียนสองภาษา (Bilingual Education) ที่มี
การใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศรวมทั้งใน
ประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นแนวการสอนแบบ
บูรณาการเนื้อหาและภาษายังมีต้นกำ�เนิดจาก
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ทฤษฎีการสอน เดียวกันกับการสอนภาษาที่เน้น
เนื้อหา (Content-based Language Teaching)
และการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาเพิ่มเติม
(English as an Additional Language: EAL)
แต่สิ่งที่ทำ�ให้แนวการสอนแบบบูรณา การเนื้อหา
และภาษามีความแตกต่างจากวิธีการสอนข้างต้น
คือแนวการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา
เป็นวิธกี ารสอนทีม่ เี นือ้ หารายวิชาเป็นตัวขับเคลือ่ น
และเป็นตัวกำ�หนดทักษะและความรู้ของบทเรียน
นั่นคือ “เนื้อหารายวิชา” เป็นเนื้อหาหลักของ
บทเรียนหรือเรียกว่าการบูรณาการแบบเข้ม (Strong
CLIL) ในขณะที่ วิธกี ารสอนภาษาทีเ่ น้นเนือ้ หาและ
วิธกี ารสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาเพิม่ เติมสิง่ ที่
เป็นตัวกำ�หนดทักษะ ความรูข้ องบทเรียนคือภาษา
นัน่ คือ “ภาษา” เป็นเนือ้ หาหลักของบทเรียน(คณะ
ศึกษาศาสตร์, 2561: 9-10)
3) การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็น
ฐาน (CBL) การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ Community Based Learning (CBL) คือ
การจัดการ เรียนการสอนโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้
ผูเ้ รียนได้เกิดการ เรียนรูจ้ ากการได้ปฏิบตั งิ านจาก
สถานการณ์จริงของชุมชน community–based
learning คือ การเรียนรู้ จากชุมชน เช่น การไป
ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, การทำ�มา
หากิน, หัตถกรรม, การศึกษาพยาบาล แบบพืน้ บ้าน
จากบุคคล และองค์กรในชุมชนนอกเหนือไปจากการ
เรียนในโรงเรียน (คณะศึกษาศาสตร์, 2561: 25)
4) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem–Based Learning: PBL) กระบวนการ
นีเ้ ป็นการเรียนรูโ้ ดยให้ผเู้ รียนใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน วิธี
การเรียนการสอนจะนำ�ปัญหาหรือสถานการณ์
มาเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความรู้ และให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรียนโดย
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย การเรียนโดยการกำ�กับตนเอง
(Self–Directed Learning) และการทำ�งานร่วม
กันเป็นทีม (มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา,
2561: 5-6)

32

Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University Volume 10 Number 1 January-April 2019

5) กระบวนการจิตศึกษา จิตศึกษาเป็น
นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาปัญญาภายใน ปัญญาภายใน
ในทีน่ หี้ มายถึง ความเข้าใจต่อตนเอง ต่อชีวติ ต่อโลก
และจักรวาล การอยู่อย่างมีเจตจำ�นงอย่างมี
ความหมาย ทัง้ ต่อตนเองและสรรพสิง่ เป็นทัง้ ความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ เมือ่ นำ�มาใช้กบั ผูเ้ รียนด้วยกระบวนการและ
วิธกี ารจิตศึกษาจะเป็นการค่อยๆ สร้างคุณลักษณะ
ของปัญญาภายในมากขึ้น ผู้เรียนจะฝึกคิดเรื่องที่
เป็นนามธรรม ความงาม ความดี ความจริง มิตทิ าง
วัฒนธรรม และมิติจิตวิญญาณไปสู่การมีความรัก
อย่างไพศาลทั้งต่อเพื่อนมนุษย์และต่อสรรพสิ่ง
มีอิสระหลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือเครื่องครอบ
ครองทางจิตวิญญาณและทางปัญญา จนมีความสุข
อันประณีต “จิตศึกษา” ประกอบด้วยสิ่งสำ�คัญ 3
ประการคือ ความเป็นชุมชน จิตวิทยาเชิงบวก และ
กิจกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกฝน ปัจจัย
TPACK: สื่อออนไลน์ คลิป
การสืบค้นข้อมูล google

หนึ่งที่สำ�คัญของจิตศึกษา คือ การเน้นชี้ถูกและ
การเป็นแบบอย่าง อาจกล่าวได้วา่ การใช้จติ วิทยา
เชิงบวกเป็นกรอบความคิด ความศรัทธาในความ
ดีงามของมนุษย์ และบ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณค่าที่
ดีงาม ซึ่งมีอยู่แล้วให้งอกงามยิ่งขึ้น โดยปฏิบัติต่อ
ผูเ้ รียนอย่างมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าและมีศกั ดิศ์ รีเท่าเทียม
กันดังนั้น จิตศึกษา เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
ทีจ่ ะทำ�ให้ผเู้ รียนได้ใช้พลังด้านในเพือ่ แสวงหาความ
เข้าใจแห่งตน และความหมายของการดำ�รงอยู่
ด้วยการดำ�เนินการ 3 กระบวนทัศน์ ได้แก่ การ
สร้างชุมชนทีม่ สี นามพลังด้านบวก การใช้จติ วิทยา
เชิงบวก และการใช้กิจกรรมจิตศึกษา (วิเชียร
ไชยบัง, 2561: 21)
จากการศึกษาฐานแนวคิดข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึง
สังเคราะห์เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ดังนี้

P: Plan: ตั้งคำ�ถาม กำ�หนดเป้าหมายและ
วางแผนการเรียนรู้จากสถานการณ์ สื่อและ
การสืบค้นข้อมูล

CLIL: บูรณาการภาษาเพื่อ
การสื่อสาร

R: Real life: เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน

CBL: แหล่งเรียนรู้ในบริบท
ท้องถิ่น

O:Operation: ดำ�เนินการแก้ปัญหา

PBL: แก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ต่างๆ ร่วมกัน

บริบทท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง

ร่วมกันปฏิบัติภาระงาน/ชิ้นงานตามแผนที่
กำ�หนดไว้ โดยอภิปราย ระดมสมอง และ
ลงมือทำ�

M: Monitor: ตรวจสอบ นำ�เสนอและ
จิตศึกษา: วินัยเชิงบวก
สะท้อนผลอย่างใคร่ครวญ

ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล และสะท้อนสิ่งที่
ได้เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
เพื่อนำ�ไปใช้ในครั้งต่อไป

แผนภาพ 1 ฐานแนวคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามรูป
แบบ PROM model มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้น
วางแผน (P: Plan) (2) ขัน้ เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ จริง (R: Real life) (3) ขัน้ ปฏิบตั ิ
งาน (O:Operation) (4) ขัน้ ตรวจสอบ ปรับปรุงและ
สะท้อนผล (M: Monitor)ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ขั้นวางแผน (P: Plan) ครูผู้สอน
ร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
จากนั้นครูและนักเรียนแต่ละชั้นเรียนร่วมกัน
วางแผนการเรียนรู้ โดยกำ�หนดเป้าหมาย วิธีการ
เรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงานและการวัดประเมิน ผล
ของระดับชั้นเรียนและของนักเรียนแต่ละคน แล้ว
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องเรียนรู้จาก
แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ต่างๆ เพื่อวางแผนขั้นตอน
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
2) ขั้นเรียนรู้จากประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง (R: Real life) นักเรียนร่วม
เรียนรู้จากประสบการณ์ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
ครูคอยตัง้ คำ�ถามเพือ่ ช่วยเหลือในการเรียนรู้ กำ�กับ
ดูแล และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ นักเรียน
บันทึกผลการเรียนรู้
3) ขั้นปฏิบัติงาน (O:Operation)
นักเรียนนำ�ความรู้และประสบการณ์จากการเรียน
รู้มาใช้ในการปฏิบัติภาระงาน/ชิ้นงานตามแผนที่
กำ�หนดไว้ โดยร่วมกันอภิปราย ระดมสมอง และ
ลงมือทำ�
4) ขัน้ ตรวจสอบ ปรับปรุงและสะท้อน
ผล (M: Monitor) นักเรียนตรวจสอบผลการปฏิบตั ิ
งานของตนเองและเพื่อน นำ�เสนอและปรับปรุง
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แก้ไข ประเมินผลงานตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ และ
สะท้อนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
แก้ไขเพื่อนำ�ไปใช้ในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
2. ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการสร้างแบบประเมิน
ความสอดคล้องและความเหมาะสมของแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุขโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข จำ�นวน 13 ข้อ แล้ว
นำ�แนวทางการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อประเมินคุณภาพ พบว่า แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข มีคา่ ความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.67-1.00
3. ผูว้ จิ ยั ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะครูและบุคลากร เพือ่ ชีแ้ จงทำ�ความเข้าใจเรือ่ ง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข
ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 เพื่อให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถนำ�แนวคิดไปประยุกต์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน แล้วจึงให้
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข
4. ผูว้ จิ ยั นำ�ผลการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
และผลการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์พบว่า ตอบครบทุกคนทุกข้อ จากนั้น
จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าร้อยละ ปรากฏผลดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุขโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการประเมิน
ความสอดคล้องของเป้าหมายการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขกับตัวชี้วัด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขกับแนวคิดความรู้
ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ(TPACK)
ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขกับแนวคิดแนวการสอน
แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา(CLIL)
ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขกับแนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBL)

IOC
1.00

ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขกับแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning: PBL)
ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขกับแนวคิดกระบวนการ
จิตศึกษา
ความสอดคล้องของวิธีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข
กับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.00

จากตาราง 1 จะเห็นว่า ผลการประเมิน
คุณภาพของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม

0.67
0.67
1.00

0.67
1.00

แนวคิดโรงเรียนสร้างสุขโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ มีคา่ ความ
สอดคล้องระหว่าง 0.67–1.00

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุขโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่

รายการประเมิน

1
2
3

ฐานแนวคิดที่นำ�มาสังเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
เป้าหมายของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข มีความเหมาะสม
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ขั้นวางแผน
มีความเหมาะสม
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ขั้นเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง มีความเหมาะสม
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ขั้นปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสม
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ขั้นตรวจสอบ
ปรับปรุงและสะท้อนผล มีความเหมาะสม

4
5
6

S.D.

แปลผล

4.00 1.00
มาก
4.67 0.58 มากที่สุด
4.00 1.00
มาก
4.33 1.15

มาก

4.33 1.15

มาก

4.00 1.00

มาก
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ที่
7
8

รายการประเมิน

S.D.

วิธีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
โรงเรียนสร้างสุข มีความเหมาะสม
แหล่งเรียนรู้ตามบริบทในท้องถิ่นที่ใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
โรงเรียนสร้างสุข มีความเหมาะสม
โดยรวม

จากตาราง 2 จะเห็นว่า ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีคา่ ความเหมาะสมโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( =
4.25, S.D. = 0.90) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

4.00 1.00

แปลผล
มาก

4.67 0.58 มากที่สุด
4.25 0.90

มาก

พบว่า ข้อ 2 เป้าหมายของการจัดกิจกรรม และ
ข้อ 8 แหล่งเรียนรู้ตามบริบทในท้องถิ่นที่ใช้ในจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนต่อแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข
ที่

รายการประเมิน

1 ท่านพึงพอใจต่อเป้าหมายการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขอยู่ใน
ระดับ
2 ท่านพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขโดยใช้แนวคิด
ความรู้ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (TPACK)
อยู่ในระดับ
3 ท่านพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขโดยใช้แนวคิด
แนวการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) อยู่ในระดับ
4 ท่านพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขโดยใช้แนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBL) อยู่ในระดับ
5 ท่านพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขโดยใช้แนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning: PBL)
อยู่ในระดับ
6 ท่านพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขโดยใช้แนวคิด
กระบวนการจิตศึกษา อยู่ในระดับ
7 ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุข ขั้นวางแผน อยู่ในระดับ
8 ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุข ขั้นเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง อยู่ในระดับ
9 ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุข ขั้นปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ

S.D.

แปลผล

4.76

0.43

มากที่สุด

3.95

0.76

มาก

3.98

0.72

มาก

4.67

0.61

มากที่สุด

4.69

0.52

มากที่สุด

4.21

0.47

มาก

4.19

0.55

มาก

4.71

0.46

มากที่สุด

4.69

0.52

มากที่สุด

36

Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University Volume 10 Number 1 January-April 2019

ที่

รายการประเมิน

10 ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุข ขั้นตรวจสอบ ปรับปรุงและสะท้อนผล อยู่ในระดับ
11 ท่านพึงพอใจต่อวิธีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข อยู่ในระดับ
12 ท่านพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ตามบริบทในท้องถิ่นที่ใช้ในจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข อยู่ในระดับ
13 ท่านพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข
อยู่ในระดับ
โดยรวม

จากตาราง 3 จะเห็นว่า ผลการศึกษาความ
พึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนต่อแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้าง
สุขโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. =
0.63) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร
ในโรงเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
จำ�นวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 เป้าหมายของการจัด
กิจกรรม ข้อ 4 การจัดกิจกรรมตามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุขโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชน
เป็นฐาน (CBL) ข้อ 5 การจัดกิจกรรมตามแนวคิด
โรงเรียนสร้างสุขโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ข้อ 8 กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ขั้นเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง ข้อ 9
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
โรงเรียนสร้างสุข ขั้นปฏิบัติงาน และข้อ 12 แหล่ง
เรียนรู้ตามบริบทในท้องถิ่นที่ใช้ในจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข

สรุปผลการวิจัย
1. แนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ประกอบ
ด้วย 5 ฐานคิดคือ(1) ความรู้ด้านการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนือ้ หาวิชาเฉพาะ (TPACK)
(2) แนวการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา
(CLIL) (3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(CBL) (4) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL)

S.D.

แปลผล

4.21

0.47

มาก

4.19

0.55

มาก

4.71

0.46

มากที่สุด

4.19

0.55

มาก

4.40

0.63

มาก

และ (5) กระบวนการจิตศึกษา โดยมีกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามรูปแบบ PROM model
มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นวางแผน (P: Plan) (2)
ขั้นเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง
(R: Real life) (3) ขั้นปฏิบัติงาน (O: Operation)
(4) ขั้นตรวจสอบ ปรับปรุงและสะท้อนผล (M:
Monitor) ซึง่ จากการประเมินคุณภาพของแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุขโดยผู้เชีย่ วชาญ มีความสอดคล้องระหว่าง
0.67-1.00 และมีคา่ ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
( = 4.25, S.D. = 0.90)
2. บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
โรงเรียนสร้างสุขโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =
4.19, S.D. = 0.55)

อภิปรายผล
1. จากการศึกษา และสังเคราะห์แนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียน
สร้างสุข พบว่าแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ประกอบ
ด้วย 5 ฐานคิดคือ (1) ความรู้ด้านการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนือ้ หาวิชาเฉพาะ (TPACK)
(2) แนวการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา
(CLIL) (3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(CBL) (4) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL)
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และ (5) กระบวนการจิตศึกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่
พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ จาก
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบนั พบว่าความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศและ คุณภาพ
เด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มลดน้อยลง ต่อเนือ่ ง
ส่วนหนึง่ เกิดจากความล้มเหลวของ ระบบการศึกษา
ไทย จากปัญหานีห้ ลายภาคส่วนได้เห็นความสำ�คัญ
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของประเทศโดยร่วม
ดำ�เนินการผ่าน “โรงเรียน” ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์
ที่มีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเยาวชนใน
วัยเรียนส่วนมากอยูใ่ นระบบ โรงเรียน จึงมีความจำ�
เป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาโรงเรียนให้
สามารถบริหารจัดการและ จัดกระบวนการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพได้และระบบ การศึกษาสร้างสุขผ่าน
“โรงเรียนสุขภาวะ” คือ คือโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมให้“ผู้เรียน
เป็นสุข”โดยการ ปรับสภาพเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งเพิม่
พฤติกรรมสุขภาพ จัดโครงสร้างและระบบต่างๆ
ให้โรงเรียน สภาพแวดล้อม ครอบครัว และชุมชน
เป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัย และส่งเสริมสุขภาวะของผูเ้ รียน
ทั้งด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะที่จำ� เป็นต่อการรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลก
ยุคเทคโนโลยีดิจิตอล การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ
จะเริ่มต้นพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน คือ
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูซึ่งต้องถือว่าเป็น
“เจ้าของโรงเรียน ร่วมกัน” และมีเป้าหมายอยูท่ ตี่ วั
นักเรียน การพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงจึง
เน้นการจัด กระบวนการทำ� งานให้เกิดการเรียนรู้
ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (interactive learning)
ทุกฝ่าย ได้แก่ ผูป้ กครองและชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูร่วมกัน
พัฒนาใน 3 ประเด็นหลักคือ(1) ร่วมสร้างแผนพัฒนา
โรงเรียน (School Improvement Plan: SIP) (2)
ร่วมออกแบบกระบวนการทำ� งานในโรงเรียนให้เกิด
ความยัง่ ยืน และ (3) ร่วมเรียนรูก้ ารทำ�งานเป็นทีม
โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) ซึง่ จากกระบวนการ
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ข้างต้น โรงเรียนและผูเ้ กีย่ วข้องคือชุมชน ผูป้ กครอง
กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูจะร่วมกัน
พัฒนาและบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(school-based development and management:
SBM) ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ จากการรอรับนโยบายและ
การสัง่ การเป็นรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้วย
ตัวเองมากขึน้ ตัง้ แต่ก�ำ หนดเป้าหมายวางนโยบาย
จัดสรรงบประมาณ ดำ�เนินการ และประเมินผล
ภายใต้การตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
และ มุง่ เน้นการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนตามสภาพ
จริง (authentic school improvement) (มูลนิธิ
สถาบันวิจยั ระบบการศึกษา, 2561: 7-8) ทำ�ให้ได้
แนวทางทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เห็นได้จากการประเมินคุณภาพ
ของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด
โรงเรียนสร้างสุขโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.67-1.00 และมีคา่ ความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.90) ซึง่ สอดคล้อง
กับปริญา ปริพุฒ (2560: 148-149) ที่ได้ทำ�การ
วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด
การเรียนรูส้ ว่ นบุคคลเพือ่ ส่งเสริมความเป็นผูเ้ รียนรู้
อย่างเชีย่ วชาญ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์แนวคิดและนำ�เสนอกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบอย่างเป็นระบบ
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า บุคลากรใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุขโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.19, S.D. = 0.55) ทั้งนี้
อาจเนือ่ งมาจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข PROM model
มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นวางแผน (P: Plan)
(2) ขั้นเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตจริง (R: Real life) (3) ขั้นปฏิบัติงาน (O:
Operation) (4) ขัน้ ตรวจสอบ ปรับปรุงและสะท้อนผล
(M: Monitor) โดยร่วมกันออกแบบการเรียนรูก้ �ำ หนด
เป้าหมาย วิธกี ารเรียนรู้ ภาระงาน/ชิน้ งานและการ
วัดประเมิน ผล แล้วร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์
ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ เป็นการนำ�ความรู้และ
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ประสบการณ์จากการเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติ
ภาระงาน/ชิ้นงานตามแผนที่กำ�หนดไว้ จากนั้นจึง
นำ�เสนอปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล และสะท้อน
สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคพร้อมทัง้ แนวทางแก้ไข
เพือ่ นำ�ไปใช้ในการเรียนรูค้ รัง้ ต่อไปซึง่ สอดคล้องกับ
PROM model ที่มาจากคำ�ว่า งานพรอม (Prom
night) เป็นงานเต้นรำ�ของนักเรียนเพื่อฉลอง
ที่จบการศึกษา เปรียบเสมือนกับเป้าหมายสูงสุด
คือความดีงาม ที่นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลจัน
ทรัตน์ จะได้รับเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสร้างสุขของโรงเรียนดังปณิธาณที่ว่า
“เรียนรูส้ มู่ าตรฐานสากล บนฐานคิดพอเพียง เยีย่ ง
จันทรัตน์วิถี อย่างมีความสุข” (โรงเรียนอนุบาล
จันทรัตน์, 2560: 1) ประกอบการทางโรงเรียนได้
จัดประชุมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพือ่ เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกคนภายใต้บริบท
ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ทำ�ให้เกิดการสะท้อนกลับ
ของครูในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
และรูห้ น้าทีข่ องตนเอง (กัมพล เจริญรักษ์, 2558:
43) อีกทัง้ ชุมชนแห่งการเรียนรูข้ องครู เป็นเครือ่ งมือ
สำ�คัญ ในการพัฒนาบุคลากร ทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลง
และเห็น ผลที่ยั่งยืนในโรงเรียน โดยอาศัยการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การทำ�งานร่วมกัน ด้วยสัมพันธภาพ

ที่ดีโดยมีค่านิยมที่มีนักเรียนเป็นเป้าหมายสำ�คัญ
นอกจากผลที่เกิดขึ้น จะส่งผลที่ดีต่อนักเรียนแล้ว
ยังช่วยทำ�ให้ โรงเรียนมีความเข้มแข็งและสามารถ
ทำ�งานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย (ชวลิต
ชูกำ�แพง, 2560: 5)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ควรปรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ชุมชน สมรรถนะในการจัดการเรียน
รู้ของครู และสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข ควบคู่
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียน ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ
ทักษะการเรียนรู้อื่นๆ ที่ต้องการพัฒนา
2.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวัดและประเมิน ผลให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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