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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์ใน
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2
การจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3
การศึกษาผลการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอน ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. กลยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยมาตรการในการพัฒนา 4 ข้อ คือ 1) ดําเนินการ
เสริมพลังอํานาจให้แก่ครูที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการสอน 2) จัดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมการสอน 3) ส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมการสอนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและ 4) เผยแพร่นวัตกรรมการสอนและผลการใช้นวัตกรรมการสอนในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 2. เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอน ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยครูแกนนํา 30 คน ครูเครือข่าย 29 คน นวัตกรรมการสอนที่นํามาใช้
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีจํานวน 13 นวัตกรรม
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3. ผลการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ครูแกนนําและครูเครือข่ายมีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมการสอนโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ครูแกนนําและครูเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอน / การปฏิรูปการศึกษา
ABSTRACT
The purpose of this study was to develop learning network for teaching according to the
education reform in basic educational schools, NakhonRatchasima. The study was devided
into 3 phases as follows; Phase 1 to establish the strategies for the development of learning
network for teaching according to the educational reform in basic educational schools. Phase
2 to find the learning network for teaching according to the educational reform in basic
educational schools. Phase 3 to study the results of the activities of learning network for
teaching according to the educational reform in basic educational schools. The results were as
follows. 1. The strategies for the development of learning network for teaching according to
the educational reform in basic educational schools, NakhonRatchasima included 4
developmental measures as follows ; 1) enforcing power to teachers who had the body of
knowledge in teaching innovation 2) providing opportunities to exchange and transfer
knowledge and innovation relating to teaching 3) encouraging teachers to implement the
teaching innovation to develop students’ learning by means of classroom research and
4) spreading the teaching innovation and results of the implementation to develop students.
2. The learning network for teaching according to the educational reform in basic educational
schools, NakhonRatchasima consisted of 30 master teachers and 29 network teachers and 13
teaching innovations were implemented to exchange to knowledge. 3. The results of the
activities oflearning network for teaching according to the educational reform in basic
educational schools in NakhonRatchasima showed that ; master and network teachers had
been capable of applying the innovation in general at highest and high level. The results of
implementing the innovation into the classroom showed that students gained
learningachievement higher than before implementing the innovation ; also, it was higher than
expected. master and network teachers were satisfied with the activities of the learning
network for teaching in general at high level.
Keywords : Learning Network for Teaching / Educational Reform

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับถือเป็นนโยบายสําคัญด้านการศึกษาของประเทศ หัวใจสําคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545) ในการปฏิรูปการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่
สําคัญ คือ ครูผู้สอน เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดแก่ผู้เรียน จากผลการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมมีปัญหาด้าน
ครูผู้สอน คือ ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวุฒิ ครูมีภาระงานสอนมาก ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมทั้งครูไม่ปรับเปลี่ยนวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ (2558) ที่พบว่า
ปัญหาการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ครูผู้สอน จําเป็นต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีความต้องการการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ครูที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมบูรณ์ ตันยะ และคนอื่นๆ(2553) ที่พบว่า ครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครราชสีมา ขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคนิควิธีสอน และการพัฒนาครู
โดยการฝึกอบรมด้านเทคนิค วิธีการสอนในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามลําพังได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ครูยังต้องการการพัฒนาในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อรวมทั้งนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เมื่อพิจารณาครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม
ด้านการสอน พบว่ามีการกระจายอยู่ทั่วไป ทั้งครูผู้สอนที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนของตนจนมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ได้รับการยกย่องให้เป็นครูตน้ แบบ ครูดีเด่น ด้านการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ นอกจากนั้นยังมีครูผู้สอน
อีกจํานวนมากที่สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาด้านการสอนอื่นๆ จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ บุคลากรเหล่านี้ส่วนมากถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบวิธีการสอนและเทคนิคการสอนแบบต่างๆ จากการเรียนรู้ตามหลักสูตร และ
มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในรูปแบบวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนอย่างน้อย 1 วิธี จากการทํา
วิทยานิพนธ์ด้านการสอนของตนเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบนั มีนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสําเร็จการศึกษาไป
แล้วมากกว่า 200 คน ส่วนใหญ่กระจายปฏิบัติงานอยู่ตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครราชสีมา ในการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้ให้ความสําคัญและเน้นให้นักศึกษาได้
เรียนรู้กับหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวิธีสอนแบบต่างๆ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ โดยนักศึกษาทุกคนต้องทําวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และ
นักศึกษามากกว่าร้อยละ 90 ได้เลือกทําวิทยานิพนธ์ที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ซึ่งทําให้ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในรูปแบบวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนอย่างน้อย 1 วิธีตามที่เลือกใช้ในการทําวิทยานิพนธ์
จากการติดตามมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน พบว่า บางคนสามารถนําความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์จากการเรียนและการทําวิทยานิพนธ์ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของตนได้เป็นอย่างดี แต่ส่วนมากมักจะกลับเข้าไปสู่การใช้วิธีการสอน

แบบเดิมๆ ไม่มีโอกาสหรือไม่ตระหนักที่จะนําความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ ที่ตนมี มาพัฒนางาน
ในหน้าที่ของตนหรือขยายองค์ความรู้ไปสู่ครูคนอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการสอนของมหาบัณฑิตเหล่านี้ไม่หยุดนิ่ง มีการทบทวน ต่อยอดองค์ความรู้หรือถ่ายทอดขยาย
ต่อให้ผู้อื่นเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
จึงเห็นสมควรที่จะมีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนที่ประกอบด้วย มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษา ให้เข้ามา
เป็นสมาชิกของเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอน มีการกระตุ้นและจัดโอกาสให้ครูในเครือข่ายได้มีการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น จนเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
การสอนขึ้น และเมื่อเข้มแข็งเพียงพอจะสามารถขยายเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนให้แก่เพื่อนครูในโรงเรียน
เดียวกันและเพื่อนครูในโรงเรียนใกล้เคียงได้ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1. เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาผลการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา ในด้านต่อไปนี้
3.1 ความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมการสอนของบุคลากรในเครือข่ายการเรียนรู้
3.2 ผลการนําความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนที่ได้รับเพิ่มไปสู่การปฏิบัติในขั้นเรียนของ
บุคลากรในเครือข่าย
3.3 ความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายของบุคลากรในเครือข่าย
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1การสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการโดย คณะผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรค ยกร่างกลยุทธ์ จัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบ ให้คําแนะนํา ปรับแก้ไขกล
ยุทธ์และประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 การจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน การจัดตั้งเครือข่ายดําเนินการตามมาตรการและกิจกรรมที่กําหนดไว้ในกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย ที่ได้
จากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยการคัดเลือกครูแกนนํา ตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ ครูแกนนําแต่ละคนเลือก

ครูเครือข่ายมาคนละ 1 คน จัดประชุมครูแกนนํา เพื่อทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
การสอน ครูแกนนําถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมการสอนให้แก่ครูเครือข่ายของตน ครู
แกนนําและครูเครือข่ายนําความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และรายงานผลการใช้
นวัตกรรมการสอนในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้การนิเทศติดตามผลของคณะผู้วิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูป
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมาย เป็นครูแกนนําและครูเครือข่ายที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการสอน แบบสอบถามความรู้
ความสามารถในการใช้นวัตกรรมการสอนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมของเครือข่าย
การเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมามีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์เนื้อหา นอกจากนั้นได้มี
การจัดประชุมนําเสนอผลการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมการสอนของครูแกนนําและครูเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
การสอนให้แก่ผู้สนใจ โดยมีทั้งการนําเสนอแบบบรรยายและจัดนิทรรศการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และ ดร.มารุต พัฒผล มาร่วมวิพากษ์การนําเสนอผลการใช้นวัตกรรม
การสอนตลอดทั้งวัน
สรุปผลการวิจัย
1. กลยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยมาตรการในการพัฒนา 4 ข้อ คือ 1) ดําเนินการเสริมพลังอํานาจให้แก่
ครูที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการสอน 2) จัดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการสอน
3) ส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมการสอนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และ
4) เผยแพร่นวัตกรรมการสอนและผลการใช้นวัตกรรมการสอนในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ในแต่ละ
มาตรการได้กําหนดกิจกรรม และตัวชี้วัด/เกณฑ์ และนอกจากนี้ได้กําหนดแผนปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน ผลการ
ประเมินกลยุทธ์ พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ
มาตรการมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 3 มาตรการ และระดับมาก 1 มาตรการ มีความเป็นไปได้ในระดับ
มากที่สุด 2 มาตรการ และระดับมาก 2 มาตรการ ส่วนกิจกรรม พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 5
กิจกรรมและระดับมาก 3 กิจกรรม มีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด 4 กิจกรรม และระดับมาก 4 กิจกรรม
2. การจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ได้เครือข่ายการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย ครูแกนนํา จํานวน 30 คนที่มีนวัตกรรมการ
สอนเดิม คนละ 1 นวัตกรรม และการเรียนรู้นวัตกรรมการสอนใหม่อีกคนละ 1 นวัตกรรม และครูเครือข่าย
จํานวน 29 คน ที่เรียนรู้นวัตกรรมการสอนจากครูแกนนําของตน คนละ 1 นวัตกรรม นวัตกรรมการสอนที่ครู
แกนนําและครูเครือข่ายนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี 13 นวัตกรรม ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
4MAT การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD การจัดการเรียนรู้แบบหมวกความคิด6 ใบ ร่วมกับการ
บริหารสมอง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา การจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา การจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบโพลยา
กิจกรรมของเครือข่ายดําเนินการตามมาตรการของกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอน
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง4 มาตรการ ได้แก่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูแกนนํา

ได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูแกน
นําได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสอน มอบหมายภารกิจให้ครูแกนนําแต่ละคนไปสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
นวัตกรรมการสอน โดยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนให้แก่ครูในโรงเรียนของตนหรือโรงเรียน
ใกล้เคียง กระตุ้นให้ครูแกนนําและครูเครือข่ายนําความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยคณะผู้วิจัยและครูแกนนํานิเทศติดตามการใช้นวัตกรรมการสอน
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแบบกัลยาณมิตร และจัดประชุมนําเสนอนวัตกรรมการสอน รวมทั้งผลการ
ใช้นวัตกรรมการสอนในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแกนนําและครูเครือข่ายจนทําให้การพัฒนานวัตกรรมประสบ
ความสําเร็จ พบว่า ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้วิธีการที่หลายหลาก
เช่น การประชุมชี้แจง การพูดคุย การกระตุ้น การเสริมแรง การสนทนา การสอบถาม การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์หรือ E-mail การหาเอกสารและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ให้การติดตามแนะนํา และการสังเกตชั้นเรียน
3. ผลการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
3.1 ครูแกนนํามีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ ระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ครูแกนนํามีโอกาสทบทวนและ/หรือถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมการสอน ทําให้มีความเข้าใจในนวัตกรรมการ
สอนเพิ่มขึ้น รองลงมาคือ ครูแกนนํายินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนที่มีอยู่ให้แก่เพื่อนครูที่สนใจ
และครูแกนนําได้ใช้หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสอนที่มีอยู่เดิมในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนอื่นๆ ต่อไป ตามลําดับ และพบว่า ครูเครือข่ายมีความรู้
ความสามารถในการใช้นวัตกรรมการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูเครือข่ายเห็นประโยชน์ของการใช้นวัตกรรมการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน รองลงมา ครูเครือข่ายมีความต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมการสอน
อื่นๆ ต่อไป และครูเครือข่ายมีความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน
นวัตกรรมการสอนที่มีอยู่ให้แก่เพื่อนครูที่สนใจตามลําดับ
3.2 ครูแกนนําและครูเครือข่ายทุกคน ได้นําความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนที่รับเพิ่มไปสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียน โดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และรายงานผล
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้นวัตกรรมการสอน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และจากการสะท้อนความรู้ของครูแกนนําและครูเครือข่าย พบว่า
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการสอน และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
3.3 ครูแกนนํามีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ ระดับ
มาก 7 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การประชุมชี้แจงโครงการและการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ตามรูปแบบที่คณะผู้วจิ ัยกําหนด รองลงมาเป็นการประสานงานระหว่างคณะผู้วิจัยและครูแกนนํา/ครูเครือข่าย
และการประชุมนิเทศติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานโครงการของคณะผู้วิจัย และการประสานงาน
ระหว่างครูแกนนําและครูเครือข่ายตามลําดับ และพบว่า ครูเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมของ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การให้คําแนะนําช่วยเหลือในการใช้นวัตกรรมการสอนจาก
ครูแกนนํา รองลงมา ได้แก่ การให้คําแนะนําช่วยเหลือในการเขียนรายงานจากครูแกนนํา และการได้รับการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมการสอนจากครูแกนนํา ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการดําเนินการสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการจัดทํากลยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอน โดยคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์
ผู้สอนในคณะครุศาสตร์ สามารถจัดทํากลยุทธ์ ที่ประกอบด้วยมาตรการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/เกณฑ์ และ
แผนปฏิบัติการ และสามารถทําให้เกิดการปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามแผนปฏิบัติในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพราะในการจัดทํา
กลยุทธ์นั้นได้ใช้กระบวนการเชิงระบบอย่างมีลําดับขั้นตอน ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค ของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการ
ยกร่างกลยุทธ์ ตรวจสอบกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่เพื่อสรุปแนวทางที่เป็นไปได้ แล้วดําเนินการ
ปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยมุ่งเน้นในกลยุทธ์ที่สามารถนําไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษาจนทําให้สามารถนําไป
ปฏิบัติจริงได้อย่างครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทศพร ศิรสิ ัมพันธ์ (2539) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบและ
ลักษณะที่สําคัญของการจัดทํากลยุทธ์ที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก การจัดทํา
กลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
2. การจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมา ที่ประกอบด้วยครูแกนนํา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 30 คน ได้ผ่านกระบวนการในการคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะในการเรียนรู้ และการสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย และสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูแกนนําได้จํานวน 28 คน จาก 30 คน และครูแกนนํา 1 คน สร้างครูเครือข่ายได้ 1 คน
แต่มีครูแกนนํา 1 คน สามารถสร้างครูเครือข่ายได้ 2 คน ทําให้ได้ครูเครือข่าย 29 คน ทั้งนี้เพราะการเข้าร่วม
เครือข่ายนี้เป็นไปความสมัครใจ และเป็นไปตามแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์(2543) ที่ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบสําคัญในการจัดตั้งเครือข่าย คือ 1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน จนมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้
ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย จึงเกิดความรู้สึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการสอนซึ่งการรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่จะทําให้เครือข่ายมีความต่อเนื่อง เพราะ
หากสมาชิกไม่มีความเข้าใจในการเข้าร่วมเครือข่าย จะมีผลทําให้การประสานงานและการขอความร่วมมือในการ
ดําเนินการไปอย่างยากลําบาก 2) การกําหนดภาพในอนาคตร่วมกัน โดยการรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของการ
ดําเนินการเครือข่าย และการสนทนา ซักถามจนกระทั่งเข้าใจแนวทางในการดําเนินการอย่างชัดเจน 3) การมี
ความสนใจร่วมกัน โดยการเลือกนวัตกรรมการสอน ในการเรียนรู้ตามความสนใจและเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนใน
ลักษณะเครือข่ายที่สนใจในเรื่องเดียวกัน 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย โดยเครือข่ายการเรียนรู้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกครั้งที่จัดประชุม ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยวิธีการอื่นโดยใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสาร 5) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ซึ่งเครือข่ายการเรียนรู้แต่ละคนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นในการเรียนรู้จึงสามารถเสริมสร้างซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี 6)การพึ่งพิงอิงร่วมกัน ซึ่งถึงแม้เครือข่าย
การเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่คนละเขตพื้นที่แต่ด้วยความผูกพันในฐานะศิษย์เก่า และสนใจใฝ่เรียนรู้ร่วมกัน จึงทําให้มี
การพึ่งพาอาศัยกันเป็นอย่างดี และ 7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เครือข่ายการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันในหลายรูปแบบ ได้แก่ ครูแกนนําและครูเครือข่าย ครูแกนนําและทีมคณะผู้วิจัย ครูเครือข่าย/ครูแกน
นําและทีมผู้วิจัย และนอกจากนี้ การจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ครั้งนี้ยังเป็นไปตามรูปแบบของเครือข่าย คือ

เครือข่ายการเรียนรู้ประเภท เครือข่ายวิชาการ (ประเวศ วะสี, 2538) และนอกจากนี้ ที่พบว่ามีครูแกนนํา
จํานวน 2 คน คนที่ไม่สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้นั้นเป็นเพราะมีภาระงานการสอนและภาระอื่นที่
โรงเรียนมาก ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน แต่จากการติดตามก็เห็นว่า เป็นผู้ที่
สามารถพัฒนาตนเอง และสามารถนํานวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
3. การดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรปู การศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา สามารถดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างครบถ้วน โดยครูแกนนําและครูเครือข่ายมี
ความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ครูแกนนําและครู
เครือข่ายทุกคนนําความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนที่รับเพิ่มไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนโดยเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และรายงานผลในรูปแบบของการวิจัยชั้นเรียน ผลการใช้
นวัตกรรมการสอน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด และสะท้อนผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการดําเนินการกิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาเครือข่ายได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน และมี
แผนปฏิบัติการ จนทําให้สามารถดําเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ สุรชัย โกศิยะกุล และ
คนอื่นๆ (2552) ที่พบว่าการพัฒนาเครือข่ายจําเป็นต้องกําหนด แผนการดําเนินงานที่ชดั เจนและเป็นระบบ และ
สุนทรี ศิริอังกูร และคนอื่นๆ (2552) ที่พบว่าการพัฒนาเครือข่ายโดยใช้กลยุทธ์ เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาให้
ประสบความสําเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างข้อตกลงและความร่วมมือในการพัฒนา และเครือข่ายการเรียนรู้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาเครือข่าย และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแจ่ม
จันทร์ ณ กาฬสินธุ์ และคนอื่นๆ (2548) ที่พบว่า ความสําเร็จของเครือข่าย เนื่องมาจาก 1) การมีเป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายร่วมกัน การเป็นเครือข่ายสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การดําเนินกิจกรรมร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ และ 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เพราะทําให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ
และร่วมลงมือกระทําอย่างเข้มแข็ง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ควรเป็นไปตามความสมัครใจและเครือข่ายควรมีความพร้อมทั้ง
ความรู้ ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย
2. การจัดทําเอกสารประกอบการสร้างเครือข่ายที่สําคัญ คือ การเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการสอนของตนเอง เป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาของครูแกนนํา เพราะได้มีการทบทวน สร้างความ
เข้าใจในตนเองและเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายได้เป็นอย่างดี
3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามกลยุทธ์การพัฒนา จําเป็นต้องกําหนดช่วงเวลาในการพัฒนาให้
เหมาะสม เพราะด้วยภาระงาน ของเครือข่ายที่แตกต่างกัน ทําให้ยากต่อการดําเนินการ ดังนั้นการติดต่อสื่อสาร
เป็นสิ่งที่สําคัญจึงต้องใช้วิธีการหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของการโทรศัพท์ E-mail, Facebook
4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาเครือข่าย พบว่ามีผู้ให้ความสนใจมาก
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการสอนของครูในเขตพื้นที่ จึงควรพัฒนากิจกรรมใน
ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทําวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนกับครูกลุ่มอื่นๆ ต่อไปใน
ลักษณะเครือข่ายอีก
2. ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนใหม่ โดยใช้รูปแบบเครือข่ายการพัฒนา
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