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การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพือศึกษาลักษณะการจัดการเรียนการสอน 2) เพือศึกษา

การจัดทรัพยากรทางการศึกษา และ 3) เพือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก วิธีการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาวิจัยจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ       

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ซึงมีกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มครูผู้สอน และกลุ่ม

ผู้ปกครอง จาก 7 โรงเรียนตาม 7 แนวคิดในการจัดการศึกษา ได้แก่ แนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา แนวคิดวิถีพุทธ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ แนวคิดไฮสโคป แนวคิดวอลดอร์ฟ แนวคิด

เรกจิโอ เอมิเลีย และแนวคิดมอนเตสซอรี  

ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนทางเลือกทุกโรงเรียนมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนทีมุ่งเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกต่างด้านศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน การเรียนรู้ผ่าน  

การลงมือทํา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอย่างหลากหลาย แต่การจัดการเรียนการสอน      

ทีแตกต่างกัน คือ การจัดเนือหาสาระการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรม และวิธีการประเมินผล

ผู้เรียน สําหรับการจัดทรัพยากรทางการศึกษานันโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่จัดให้มีการใช้สือ 

อุปกรณ์ และการสร้างบรรยากาศให้เอือต่อการเรียนรู้ สําหรับแหล่งทีมาของรายได้ การคัดเลือก

ครูผู้สอน การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและห้องเรียน และการใช้เทคโนโลยีสําหรับการเรียนรู้

ของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน 

การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองของทุกโรงเรียน

มีความพึงพอใจต่อแนวคิด วิธีการเรียนการสอน คุณลักษณะของครูผู้สอนและผู้บริหาร และ

ผลลัพธ์ทีเกิดขึนกับผู้เรียน แต่ยังคงมีผู้ปกครองบางส่วนทีมีความกังวลใจต่อโรงเรียนทางเลือกเรือง

การเข้าศึกษาต่อ และการปรับตัวของนักเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ. 
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ของทุกโรงเรียนมีผลการประเมินเฉลียอยู่ในระดับดีถึงดีมาก นอกจากนีโรงเรียนทางเลือกยังได้รับ

การยอมรับให้เป็นรูปแบบทีจะนําไปใช้ และได้มีการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียนโดยการเป็น

วิทยากรและทีปรึกษาให้กับหน่วยงานทีสนใจนํานวัตกรรมไปปรับใช้ แต่จากการศึกษายังคงพบว่า 

นักเรียนทีสามารถเข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนทางเลือกเป็นนักเรียนทีผู้ปกครองมีความสามารถใน

การจ่ายเท่านัน  

ข้อเสนอแนะหลักของการศึกษา คือ รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องควรทบทวน

กฎระเบียบทีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก และควรสนับสนุนให้

นักเรียนทีครอบครัวมีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนทางเลือก 
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 บทที 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

   

การเปลียนแปลงของกระแสสังคมในปัจจุบันจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคสังคม              

บนฐานความรู้ (Knowledge  Based Society) ทําให้ระบบต่างๆในสังคมต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป โดยเฉพาะระบบการศึกษาซึงเป็นระบบสําคัญในการพัฒนามนุษย์

จําเป็นอย่างยิงทีจะต้องมีการปรับตัว เพือให้สามารถผลิตบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถให้

ออกไปเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในระบบการศึกษาของไทยทีผ่านมามีปัญหา      

ทีสําคัญ คือ ระบบการศึกษาไทยยังไม่มีการยอมรับความหลากหลายอย่างแท้จริง ทังด้านปรัชญา 

กระบวนการเรียนรู้ เนือหาสาระ แหล่งการเรียนรู้ วิถีการเรียนรู้ และการประเมินผล (สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 

และคณะ, 2545: 167) ทังนีรูปแบบทีใช้มีเพียงรูปแบบเดียว คือ รูปแบบทีรัฐกําหนด หรือ การศึกษา

ในกระแสหลัก ซึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีตายตัวและไม่ได้มีการเปลียนแปลงให้เข้ากับยุค

สมัยทีเปลียนแปลงไป การศึกษาในกระแสหลักเป็นการศึกษาทีเน้นเรียนความรู้โดยเอาวิชา

หลักสูตรเป็นตัวตัง (Content  Based Education) การท่องจําทีทําให้เกิดการครอบงําทางความคิด 

และเป็นการเรียนทีเน้นการแข่งขันทําให้เกิดความเห็นแก่ตัว นอกจากนีการศึกษาในระบบ

โรงเรียนแต่เดิมยังเน้นการเตรียมคนเพือเข้าสู่ระบบการผลิตซึงไม่สามารถช่วยให้คนไทยเผชิญกับ

การเปลียนแปลงเข้าสู่สังคมยุคใหม่ทีต้องการคนทีมีคุณภาพโดยได้รับการพัฒนาทังด้านปัญญาและ

จิตใจ จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงทําให้เกิดทางออกของปัญหาเรืองการจัดการศึกษา โดยการ

เกิดขึนของการศึกษาในกระแสรองหรือการศึกษาทางเลือกทีเน้นการเรียนรู้ (Problem  Base 

Education) มีการโต้แย้ง การแก้ปัญหา รวมทังกระบวนการมีส่วนร่วม และการแลกเปลียน

ประสบการณ์โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตังและความสัมพันธ์กับชีวิตจริง (สุชาดา จักรพิสุทธิ, ชัชวาล 

ทองดีเลิศ, อิศรา สุคงคารัตนกุล, ลํายอง เตียสกุล และสาธร สมพงษ์, 2548: 101) ทังนีปรัชญาของ

การศึกษาทางเลือกไม่ได้จํากัดเพียงแค่การเรียนหนังสือหรือความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว
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เท่านันแต่ได้พยายามทําให้ชีวิตกับการศึกษาเรียนรู้เป็นอันหนึงอันเดียวกัน และใช้การศึกษา        

เป็นเครืองพัฒนาชีวิตในทุกด้านจากกระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลายตามศักยภาพทีแตกต่างของ

ผู้เรียน เพือนําไปสู่การสร้างชีวิตทีดีงาม ความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทังด้านร่างกายและจิตวิญญาณ

นอกจากนีการศึกษาทางเลือกยังเป็นอีกแนวทางหนึงในการแก้ปัญหาสําคัญด้านระบบการศึกษา

ของประเทศไทยทีได้มีการนําระบบโรงเรียนไปครอบงําระบบการเรียนรู้ทังหมด ซึงความจริง      

ควรจะมีหลายๆ ระบบ และระบบโรงเรียนเองก็ควรมีการปรับตัวให้เข้ากับสมัยและเข้ากับ

สังคมไทยมากขึน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2545 อ้างถึงใน รัชนี ธงไชย, 2553: 27) ทังนีไม่ใช่ประโยชน์  

ในด้านการแข่งขันด้านเดียวแต่การศึกษาทีดีควรมีระบบทีหลากหลายเพือให้เกิดเสรีภาพทาง

การศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 

ในปัจจุบันการศึกษาทางเลือกได้รับการยอมรับมากขึนในสังคมไทยโดยสังเกตได้จาก        

การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทีได้ให้ความสําคัญต่อ    

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในทางการศึกษาของชาติเป็นอย่างมาก รวมถึงการระบุให้รัฐ      

ต้องจัดให้มีกฎหมายเกียวกับการศึกษาของชาติ ซึงถือเป็นการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของชาติฉบับแรก

ของประเทศ โดยเริมมีการให้ความสนใจกับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจและ  

ความถนัดของผู้เรียน การเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ด้านต่างๆ และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือพัฒนาและส่งเสริมคนไทยให้มีศักยภาพ     

มากยิงขึน รวมไปถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานอืนๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน 

เพือส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายในการจัดการศึกษาในสังคมไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 

2542) นอกจากนียังเกิดการเคลือนไหวต่างๆ ทังด้านงานวิจัยและวรรณกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องกับ

การศึกษาทางเลือกในประเทศไทย  ซึงต่อมาได้มีการสนับสนุนเรืองสิทธิเสรีภาพทางการศึกษา และ

มีการบัญญัติถึงการศึกษาทางเลือกไว้อย่างเป็นทางการ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550  มาตรา 49 ทีกล่าวว่า การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือองค์กรเอกชน 

การศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครอง

และส่งเสริมทีเหมาะสมจากรัฐ (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550) ส่งผลให้เอกสารและ

หนังสือของหน่วยงานด้านการศึกษาของราชการเริมมีการกล่าวถึงการศึกษาทางเลือกโดยตรง รวมทังใน

เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 25522561) และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 25522559) ฉบับล่าสุดทีมีการสนับสนุนการศึกษาทางเลือกอย่างจริงจัง

การศึกษาทางเลือกทีอิงกับระบบของรัฐ หรือ โรงเรียนทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในระบบทีมีระบบการเรียนการสอนในเชิงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้น         



3 


การส่งเสริมศักยภาพตามความแตกต่างของผู้เรียน มีการใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ       

แต่มีอิสระในการจัดทําเนือหา วิธีการเรียนการสอน ตําราเรียนได้เอง ซึงโรงเรียนทางเลือกแต่ละ

โรงเรียนจะมีเอกลักษณ์ในการจัดการเรียนการสอนทีแตกต่างกันตามเจตนารมณ์ของแนวคิด/

ปรัชญาการศึกษาของแต่ละโรงเรียน โดยโรงเรียนทางเลือกจะมีการบูรณาการแนวคิดการศึกษา

ทางเลือกเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนซึงส่วนใหญ่เป็นการรับแนวคิดในเชิง

นวัตกรรมทังจากตะวันตก ตะวันออก และแนวคิดจากสังคมไทย (วรินทรา ไกยูรวงศ์,  2546 อ้างถึงใน 

สุชาดา จักรพิสุทธิ และคณะ, 2546: 78) จากแนวคิดการจัดการศึกษาทีแตกต่างกันของโรงเรียนทางเลือก

ส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันออกไป   

แต่เป้าหมายส่วนใหญ่ของการจัดการศึกษาในโรงเรียนทางเลือกยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้

มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านสติปัญญาและจิตใจ และเพือเป็นกําลังในการพัฒนา

ประเทศต่อไปในอนาคต  

ในปัจจุบันแนวคิดในการจัดการศึกษาทางเลือกได้มีการแพร่หลายไปทัวโลก โดยสังเกต   

ได้จากจํานวนโรงเรียนทางเลือกทีเพิมมากขึน รวมถึงการรวมกลุ่มของเครือข่ายต่างๆ ทีก่อตังขึนมา

เพือผลักดันกระแสการศึกษาทางเลือกในหลายประเทศรวมทังในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม

แนวคิดการศึกษาทางเลือกยังเป็นทีรู้จักและเป็นทียอมรับของคนบางกลุ่มในสังคมเท่านัน 

ทังนีการขับเคลือนการศึกษาทางเลือกในสังคมไทยยังคงติดปัญหาทีสําคัญประการหนึง คือ ปัญหา

ความไม่เข้าใจและทัศนคติทีเป็นลบต่อการศึกษาทางเลือก โดยผู้เรียนในรูปแบบการศึกษาทางเลือก

จะถูกมองว่าเป็นผู้เรียนทีมีปัญหา เช่น กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ด้อยความสามารถ ติดยาเสพติด หรือพลาด

พลังในชีวิตจึงไม่สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้ นอกจากนีกระแสของการศึกษาทางเลือกทีมี

ความแตกต่างจากโรงเรียนในระบบทัวไปยังถูกมองว่าเป็นความแปลกแยก เป็นการต่อต้านสังคม 

รุนแรง ก้าวร้าว ทังทีโรงเรียนทางเลือกเป็นอีกหนึงทางออกของปัญหาการศึกษาในกระแสหลัก 

สําหรับการแก้ปัญหาความเข้าใจและทัศนคติทีเป็นลบนีจะต้องได้รับการแก้ไขโดยการสร้างความ

เข้าใจทีแท้จริงของการศึกษาทางเลือก รวมทังความหมายของการศึกษา และการเรียนรู้ พร้อมทัง

การสร้างความตระหนักว่า การศึกษาไม่ควรมีรูปแบบเดียว แต่ควรมีรูปแบบทีหลากหลายเพือ

ตอบสนองต่อความแตกต่างของมนุษย์ และการสร้างการศึกษาทางเลือกทังในโรงเรียนและใน

สถานศึกษาประเภทอืน ทังนีเพือให้การศึกษาเกิดผลต่อผู้เรียนมากทีสุดและสร้างจุดเปลียนทาง

การศึกษาในสังคมไทย (รัชนี ธงไชย, 2553: 55)   

นอกจากสภาพปัญหาความไม่เข้าใจและทัศนคติทีเป็นลบต่อการศึกษาทางเลือกแล้ว 

โรงเรียนทางเลือกในฐานะเป็นองค์กรประเภทหนึงในสังคมทีมุ่งจัดการศึกษาเพือพัฒนาผู้เรียน      

ยังมีความจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับประสิทธิผลขององค์การ โดยการดําเนินงานให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ และการปรับตัวให้เข้ากับความเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทังภายในและ

ภายนอกประเทศ (Zammuto,1982: 29) ทังนีองค์การหรือโรงเรียนจะดํารงอยู่ได้ต้องมีผลสําเร็จตาม

เป้าหมายขององค์การ โดยประสิทธิผลขององค์การจะเป็นตัวชีวัดความสําเร็จขององค์การ (รุ่ง แก้วแดง 

และชัยณรงค์ สุวรรณสาร, 2536: 164) อย่างไรก็ตามการประเมินประสิทธิผลขององค์การถือเป็นเรืองที

ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อนในการสร้างแนวคิดทีถูกต้องและเหมาะสม โดยนักวิชาการหลายท่านได้

เสนอแนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบของการประเมินประสิทธิผลองค์การหลายแนวทางซึงมีความ

แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะเกณฑ์ทีใช้ในการวัดประสิทธิผลทีมีกว้างขวางมากมาย ซึงบางตัวแปร

อาจมีความขัดแย้งกันไม่สามารถนําไปใช้ได้ในทุกองค์การ และยังไม่มีบรรทัดฐานในการประเมิน

ประสิทธิผลขององค์การทีเป็นทียอมรับของสากล (ภรณี กีร์ติบุตร, 2529: 185) อย่างไรก็ตามคําว่า

ประสิทธิผลของโรงเรียน (School Effectiveness) อาจมีการใช้คําทีแตกต่างกันแต่มีความหมายคล้ายกัน 

เช่น โรงเรียนทีประสบความสําเร็จ (Successful School) โรงเรียนสมบูรณ์แบบ/โรงเรียนในฝัน (Lab School) 

โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) หรือโรงเรียนดี (Good School/Smart School) เป็นต้น ซึงล้วนเป็นคําทีมี

ความหมายเชิงบวกทีแสดงถึงโรงเรียนทีมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ หรือ เป็นโรงเรียนทีมีการ

ปรับปรุงพัฒนาจนมีความสําเร็จเกิดขึนทุกด้าน  เป็นทีพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สัมฤทธิ กาเพ็ง, 

2551: 15) ทังนีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนนันเป็นการประเมินเพือให้ได้ข้อมูลว่าขณะนี

โรงเรียนมีประสิทธิผลองค์การมากหรือน้อย และอยู่ในระดับใด ทังนีเพือเป็นหลักประกันทีสําคัญที

จะทําให้โรงเรียนมีความมันคงและอยู่รอดได้ เนืองจากคุณภาพหรือประสิทธิผลของโรงเรียนเป็น

ปัจจัยสําคัญของการเลือกโรงเรียนของเด็กและผู้ปกครอง หากโรงเรียนสามารถบริหารงานจนเกิด

ประสิทธิผล ก็ย่อมสร้างความเชือถือศรัทธาแก่ผู้ปกครองในการทีจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อ ทําให้มี

โอกาสทีจะคัดเลือกเด็กไว้ และยังส่งผลต่อถึงคุณภาพการเรียนการสอนและการเป็นทีนิยมของ

ผู้ปกครอง ทําให้โรงเรียนมีชือเสียง และมีเด็กต้องการเรียนมากขึนต่อไป (กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, 

2536: 5) 

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนทีมีเป้าหมาย และแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนแตกต่างจากโรงเรียนในระบบทัวไป ดังนันสิงบ่งชีความสําเร็จหรือยังยืนของการบริหาร

สําหรับโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทยจึงสามารถสะท้อนได้ปัจจัยทีแตกต่างออกไป โดยพิจารณา

จากการได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบันหรือ

หน่วยงานทีเป็นทียอมรับ คุณภาพและคุณลักษณะของนักเรียนเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้

ของโรงเรียน และเป็นทียอมรับ พึงพอใจของสังคม ชุมชน ความพึงพอใจของผู้ปกครองและสังคม

ภายนอกต่อผลการบริหารงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน และการยอมรับและแพร่ขยายของนวัตกรรม

การเรียนรู้ทีโรงเรียนเป็นผู้ริเริมและใช้แล้วประสบความสําเร็จ (พนายุทธ เชยบาล, 2550: 137) ซึง
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การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกไม่ได้มุ่งศึกษาถึงผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน 

เนืองจากโรงเรียนทางเลือกมีจุดมุ่งหมาย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังด้านกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม ปัญญา และจิตวิญญาณ ให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถพึงตนเองได้ ให้ผู้เรียน

รู้เป้าหมายทีแท้จริงของชีวิต สามารถกําหนดเป้าหมายชีวิตทีมีคุณภาพสอดคล้องกับภาวะทาง

ธรรมชาติของตน ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้พัฒนาตนเต็มศักยภาพ (จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, 2545: 101) รวมทังการพิจารณาคุณภาพของ

การศึกษาของโรงเรียนทางเลือกจะไม่พิจารณาจากผลการสอบหรือผลสัมฤทธิทางวิชาการ เนืองจาก

ผลดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนคุณภาพทีแท้จริงของการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนทางเลือกได้ทังหมด 

และยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผลสอบทีดีเกิดจากฝีมือของการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือคุณภาพ

ของตัวเด็กทีดีมาตังแต่ต้นอยู่แล้ว (Selection Bias) (ปกป้อง จันวิทย์และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 32)  

จากความสําคัญของการจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยเพือเป็นอีกหนึงทางเลือก ของ

ระบบการศึกษาไทย และความหลากหลายของรูปแบบการศึกษาในสังคมไทยทีไม่ได้จํากัด              

อยู่เพียงแค่ในรูปแบบทีรัฐกําหนดเท่านัน แต่เป็นการจัดการเรียนการสอนทีโรงเรียนสามารถ

จัดรูปแบบการเรียนการสอนทีมีความหลากหลายและตอบสนองต่อความสนใจและความถนัด     

ของผู้เรียนได้มากกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือหลักสูตรของรัฐอย่างเคร่งครัด รวมทัง

ความสําคัญของการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในฐานะองค์การด้านการศึกษาของสังคม  เพือ

พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาให้แก่สังคมต่อไป ดังนันผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกซึง

ผลการวิจัยสามารถก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกียวกับลักษณะการจัดการเรียนการสอน การจัด

ทรัพยากรทางการศึกษา  รวมถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกทีมีแนวคิดในการจัด

การศึกษาทีแตกต่างกัน นอกจากนียังช่วยในการเผยแพร่แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ทางเลือก และเพือเป็นการยืนยันความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกและนําไปสู่

ความเชือมันของสังคมในการจัดการศึกษาในรูปแบบทีแตกต่างจากโรงเรียนทัวไป รวมทังเพือให้

การจัดการศึกษาในสังคมไทยเกิดความความหลากหลายอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีต้องการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา และเกิดรูปแบบการศึกษาทีมีความ

หลากหลายอย่างแท้จริง รวมไปถึงเพือความสอดคล้องกับเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 25522561) ซึงต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ 

ของคนไทย การเพิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพ เพือให้ประชาชนทุกคน 

ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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ของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2553: 56) ประกอบกับให้ระบบการศึกษาภายใต้ปรัชญาการศึกษาทางเลือกเป็นรากฐานทีช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนไทยให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนทางเลือกให้ดียิงขึนต่อไป

 

1.2  คําถามในการวิจัย 

 

1.2.1 โรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนทีมีแนวคิดในการจัดการศึกษาทีแตกต่างกันจะมีลักษณะ
การจัดการเรียนการสอนทีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

1.2.2 โรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนทีมีแนวคิดในการจัดการศึกษาทีแตกต่างกันจะมี    
การจัดทรัพยากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

  1.2.3 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนและการจัดทรัพยากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันของ

โรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างไรบ้าง 

 

1.3  วัตถุประสงค์การศึกษา  

 

1.3.1  เพือศึกษาถึงลักษณะการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก 

1.3.2  เพือศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก 

1.3.3  เพือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

 

 การศึกษาวิจัย  เรือง การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลของโรงเรียน

ทางเลือก ในครังนีผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ขอบเขตด้าน

พืนที ขอบเขตด้านเนือหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี 

 

  1.4.1  ขอบเขตด้านพืนที 

 การศึกษาครังนีได้ทําการศึกษาโรงเรียนทางเลือกในเขตพืนทีของกรุงเทพมหานคร 

โดยทําการศึกษาโรงเรียนทางเลือกทังหมด 7 โรงเรียน ซึงแต่ละโรงเรียนมีแนวคิดในการจัด
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การศึกษาทีแตกต่างกัน และเป็นโรงเรียนทางเลือกทีมีวัตถุประสงค์ในการจัดตังโรงเรียนตังแต่

เริมแรกว่าเป็นโรงเรียนทีจัดการศึกษาด้วยปรัชญาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนทีแตกต่าง    

จากโรงเรียนในระบบทัวไป รวมทังเป็นโรงเรียนทีอยู่ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน (สช.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

  1.4.2  ขอบเขตด้านเนือหา 

การศึกษาครังนีได้กําหนดเนือหาของการศึกษาไว้ได้แก่ การศึกษาลักษณะการจัด          

การเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกทังประเด็นการจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตร

ของโรงเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การประเมินผลผู้เรียน  และการศึกษา   

การจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกทังประเด็นการจัดสือ อุปกรณ์ และ

งบประมาณในการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน การจัดสรรบุคลากร 

และการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน รวมทังการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก       

ซึงทําการศึกษาทังด้านประสิทธิผลส่วนรวมของโรงเรียน การประเมินจากภายนอกองค์การ 

และการยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน  

 

  1.4.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การศึกษาครังนีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2555   

 

1.5  นิยามศัพท์ 

 

1.5.1  โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนทีมีการจัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรและการควบคุม

ของรัฐ แต่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน ซึงมี

ความแตกต่างจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรัฐในระบบทัวไป 

1.5.2 แนวคิดการจัดการศึกษา หมายถึง แนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการจัดการศึกษา    

ของโรงเรียนทางเลือก ซึงแต่ละแนวคิดจะมีหลักการและแนวทางเฉพาะของตนเพือจัดการเรียน   

การสอนให้บรรลุเป้าหมายของแนวคิดนันๆ 
1.5.3  การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดสภาพหรือลักษณะการเรียนการสอนทีจัดขึน    

ตามแนวคิดต่างๆ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนเพือให้เกิดการเรียนรู้ 
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1.5.4  นวัตกรรม หมายถึง แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกตาม

แนวคิดการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

1.5.5 ลักษณะการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ หลักสูตร รวมทัง
วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน 

1.5.6  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง การจัดสือ อุปกรณ์  และงบประมาณในการเรียนรู้ 
การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของ

ผู้บริหารโรงเรียน 

1.5.7  ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลผลิตหรือผลสําเร็จของโรงเรียน การยอมรับและ

ความเชือมันของสังคมทีมีต่อโรงเรียน ทังจากประสิทธิผลส่วนรวมของโรงเรียน การประเมินจาก

ภายนอกองค์การ และการยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน  

 

1.6  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1.6.1  เพือทราบถึงลักษณะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก 

1.6.2  เพือทราบถึงการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก 

1.6.3  เพือทราบถึงประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 

1.6.4  เพือเป็นแนวทางสําหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอืนๆ ต่อไป 

 

1.7  การนําเสนอการวิจัย 

 

บทที 1  เป็นการนําเสนอความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาในการศึกษาวิจัยครังนี 

คําถามในการวิจัย วัตถุประสงค์การศึกษา ขอบเขตการศึกษา นิยามศัพท์ ผลทีคาดว่าจะได้รับ      

และการนําเสนอการวิจัย 

 บทที 2  เป็นการนําเสนอทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการศึกษาวิจัยในครังนี              

ซึงประกอบด้วย แนวคิดเรืองการศึกษาทางเลือก แนวคิดเรืองโรงเรียนทางเลือก แนวคิดเรือง

แนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แนวคิดเรืองการจัดการเรียนการสอน แนวคิดเรือง

ประสิทธิผลของโรงเรียน และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

  บทที 3  เป็นการนําเสนอระเบียบวิธีวิจัย ซึงประกอบด้วยวิธีการวิจัย  เครืองมือทีใช้สําหรับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทังประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล  
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  บทที 4 เป็นการนําเสนอผลการศึกษา ซึงประกอบด้วยผลการศึกษาเรืองลักษณะการจัด  

การเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียน

ทางเลือกแต่ละโรงเรียนทีมีแนวคิดในการจัดการศึกษาทีแตกต่างกัน 

  บทที 5 เป็นการนําเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะ ซึงประกอบด้วยการสรุปผลการศึกษา

ทังลักษณะการจัดการเรียนการสอน การจัดทรัพยากรทางการศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียน

ทางเลือก รวมทังการอภิปรายผลการศึกษาด้วยแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้อง และการนําเสนอข้อเสนอแนะ

ทีมีต่อรัฐบาล ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนทางเลือก และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป 

 

 

 

 






บทที 2 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย เรือง การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลของโรงเรียน

ทางเลือก ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง เพือนํามาเป็นกรอบแนวคิด      

ในการวิจัยครอบคลุมสาระสําคัญได้แก่  

2.1  แนวคิดเรืองการศึกษาทางเลือก  

2.2  แนวคิดเรืองโรงเรียนทางเลือก  

2.3  แนวคิดเรืองแนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

2.4  แนวคิดเรืองการจัดการเรียนการสอน  

2.5  แนวคิดเรืองประสิทธิผลของโรงเรียน   

2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 

2.1  แนวคิดเรืองการศึกษาทางเลือก 

 

ในสังคมปัจจุบันระบบการศึกษาไม่ได้จํากัดเพียงรูปแบบทีรัฐกําหนดเพียงรูปแบบเดียว

เท่านันแต่ยังคงมีการศึกษาในรูปแบบอืนด้วยเช่นกัน ทังนีการศึกษาทางเลือกถือเป็นอีกหนึงรูปแบบ

ของการศึกษาทีเกิดขึนเพือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทีมีอย่างหลากหลายและเพือส่งเสริม

สิทธิเสรีภาพในทางการศึกษาของผู้เรียน โดยแนวคิดทีเกียวข้องกับการศึกษาทางเลือก ได้แก่ 

ความหมายของการศึกษาทางเลือก รูปแบบของการศึกษาทางเลือก ซึงมีรายละเอียดดังนี 
 

2.1.1  ความหมายของการศึกษาทางเลือก 

สุชาดา จักรพิสุทธิ และคณะ (2548: 60) ได้ทําการศึกษาโครงการวิจัย เรือง การศึกษาทางเลือก : 

ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์  โดยให้ความหมายการศึกษาทางเลือกของแต่ละภูมิภาคไว้ โดยไม่ได้

ทําการสังเคราะห์ให้เหลือเพียงนิยามเดียวเพราะว่าต้องการคงความแตกต่างไว้เพือสะท้อนถึง

เงือนไขทางวัฒนธรรมและปัญหาของแต่ละภูมิภาคไว้  ดังนี  
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1)  ภาคเหนือ : การศึกษาทางเลือก คือ กระบวนการเรียนรู้ทีเป็นองค์รวม และมีความ

หลากหลาย สอดคล้องกับภูมิปัญญาแต่ละท้องถินนําไปสู่ความสุขและความสําเร็จของบุคคลและชุมชน   

   2)  ภาคกลาง : การศึกษาทางเลือก คือ ทางออกจากวิกฤตเดิม เป็นการศึกษาทีตังอยู่

บนความหลากหลายและชีวิตจริง ซึงนําไปสู่การพัฒนามนุษย์ทีสมบูรณ์ทังกาย ใจ และจิตวิญญาณ 

3)  ภาคอีสาน : การศึกษาทางเลือก คือ การศึกษาทีตอบสนองความต้องการของมนุษย์

เป็นการเรียนรู้เพือศักยภาพของมนุษย์และเป็นปฏิบัติการเชิงวิถีชีวิตชุมชน 

4)  ภาคใต้ : การศึกษาทางเลือก คือ การศึกษาทีนําไปสู่การดําเนินชีวิตทีเป็นจริง และ       

นําความสุขสู่ชุมชนบนพืนฐานวิถีไทย 

    5)  กลุ่มคละภาค : การศึกษาทางเลือก คือ การเปิดทางเลือกทังผู้เรียนผู้สอน โดยเกิด

จากการปฏิบัติจริงและนําไปสู่การดํารงชีวิตทีมีพัฒนาการซึงอาศัยการสร้างทักษะให้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติ สังคม ชุมชน และทรัพยากร   

นอกจากนี ในงานวิจัยของสุชาดา จักรพิสุทธิและคณะ ยังได้นําเสนอความแตกต่างของ

การศึกษาทางเลือกกับการศึกษาในระบบทางการ ซึงสามารถสือถึงนิยามความหมายของการศึกษา

ทางเลือกได้ กล่าวคือ การศึกษาทางเลือกเป็นการศึกษาทีมีกระบวนการถ่ายทอด มีองค์ความรู้

ต่อเนือง มีเนือหา รูปแบบ และวิธีการเรียนรู้ทีหลากหลายต่างกันไป เป็นการเรียนรู้ทีไม่อิงกับ

หลักสูตรของรัฐ กระบวนการเรียนรู้มีการเอาปัญหาเป็นตัวตังและเป็นการศึกษาทีมีความเกียวข้อง

กับชีวิตจริงและเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน รวมถึงเป็นการศึกษาทีมีเจตนาการเรียนรู้หรือ

เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึง 

  ส่วนสุลักษณ์ ศิวรักษ์ และคณะ (2545: 18) ได้กล่าวถึงความหมายของการศึกษาทางเลือกไว้ว่า 

เท่าทีผ่านมายังไม่มีการสังเคราะห์ปรัชญาของการศึกษาทางเลือกอย่างเป็นทางการ เพราะว่า

ความคิดเรืองการศึกษาทางเลือกเพิงก่อตัวมาได้ไม่นาน โดยทีแต่ละสํานักจะนําเสนอแนวความคิด

ของตนมากกว่าการสร้างปรัชญาพืนฐานร่วมกัน ทังนีในงานวิจัยได้มีการสรุป 2 หลักการ

ใหญ่ของขบวนการการศึกษาทางเลือก ได้แก่ 

1)  ความหลากหลาย กล่าวคือ ความหลากหลายเป็นหัวใจของระบบธรรมชาติมนุษย์

เป็นหน่วยหนึงของธรรมชาติย่อมมีภาวะทีหลากหลาย ดังนัน การจัดการศึกษาให้มนุษย์จึงต้องทํา

ให้สอดคล้องกับภาวะทีหลากหลายของมนุษย์ ทังนีระบบการศึกษาควรสร้างทางเลือกให้มากทีสุด

เท่าทีจะเป็นไปได้เพือให้มนุษย์ทุกคนได้รับโอกาสในเลือกระบบการศึกษาทีเหมาะสมกับตนอย่างเสรี 

2)  การให้ความสําคัญกับมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์เป็นสิงมีชีวิตทีมีปัญญาและหัวใจ 

มีหน้าทีในการค้นพบศักยภาพทีมีอยู่ในตัวแล้วนํามาทําประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ดังนัน

ระบบการศึกษาจึงต้องแสดงคุณค่าของมนุษย์และพัฒนามนุษย์ให้มีวุฒิภาวะทีสูงยิงขึนไป  
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   นอกจากนี สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551: 32)

ยังกล่าวว่า การศึกษาทางเลือก คือ การจัดการศึกษาเพือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทีไม่

ประสงค์จะเรียนตามระบบปกติ ซึงมีเหตุผลมาจากพืนฐานของบุคคลและความเชือทีแตกต่างกัน

ทังนีการศึกษาทางเลือกจัดขึนบนพืนฐานความเชือทีว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความหลากหลาย

แตกต่าง การศึกษาทางเลือกจึงมีหลายรูปแบบ แต่ทังหมดล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังสติปัญญาและจิตใจ นอกจากนียังมุ่งกระจายอํานาจการจัด

การศึกษาไปยังประชาชน และเพือแก้ปัญหาระบบการศึกษาในปัจจุบัน และเมือพิจารณา

จุดมุ่งหมายของการศึกษาทางเลือกแล้วพบว่ามีความสอดคล้องกับ สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2552: 13) ทีกล่าวว่า การศึกษาทางเลือกในสังคมไทย หมายถึง รูปแบบของการศึกษา      

ทีเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ของผู้เรียนและพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน รวมทัง     

เป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ครอบครัว และองค์กรสังคมอืน เป็นการศึกษา        

ทีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับเนือหาเข้าด้วยกันและนําไปสู่                  

การปฏิบัติทีสัมพันธ์กับปัญหาและชีวิตจริง 

 

2.1.2  รูปแบบของการศึกษาทางเลือก  

สุชาดา จักรพิสุทธิ และคณะ (2548: 72) ได้จําแนกการศึกษาทางเลือกทังหมดออกเป็น 

7 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่    

1)  การศึกษาทางเลือกทีจัดโดยครอบครัว หรือ Home School คือ การจัดการศึกษาที

พ่อแม่หรือผู้ปกครองจัดขึนสําหรับเด็กทีเป็นสมาชิกของครอบครัว ซึงรูปแบบอาจมีความแตกต่าง

กันไปตามความเชือและความสนใจของแต่ละครอบครัว 

  2)  การศึกษาทางเลือกทีอิงกับระบบรัฐ คือ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ

ทีมีการบูรณาการแนวการศึกษาทางเลือกเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนนันโดยเน้น

การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพตามความแตกต่างของผู้เรียน 

  3)  การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา คือ การศึกษาเพือการถ่ายทอดสืบสานภูมิ

ปัญญาของพ่อครูแม่ครู ปราชญ์ชาวบ้าน โดยกระบวนการเรียนรู้จะเน้นทีความรู้ และผู้ถ่ายทอด      

เพือก่อให้เกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถินและปรารถนาทีจะถ่ายทอดภูมิปัญญานัน 

  4)  การศึกษาทางเลือกสายศาสนาและวิถีปฏิบัติธรรม คือ การศึกษาทียึดหลักเนือหา

พุทธธรรมและการพัฒนาโลกภายในตัวตนไปสู่การเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทังนีเนือหาสาระและ

กระบวนการเรียนรู้มีความแตกต่างกันไปตามจุดเน้นของแต่ละสํานักแต่ละแนวทาง ซึงการจัด

การศึกษานีจะจัดให้แก่นักบวชในศาสนา/นิกายของตน และฆราวาสหรือประชาชนผู้สนใจ 
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  5)  การศึกษาทางเลือกทีเป็นสถาบันนอกระบบรัฐ คือ การศึกษานอกระบบทีจัดให้แก่

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของตน ส่วนใหญ่ดําเนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเครือข่ายโดย

ลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนรู้จะเป็น 2 ลักษณะ คือ สถาบันเป็นผู้เอืออํานวย และสถาบัน

เป็นผู้จัดการเรียนรู้เอง 

  6)  การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม คือ การศึกษากระบวนการ

เรียนรู้แบบชาวบ้านทีเป็นแบบปฏิบัตินิยม ซึงเป็นภาคการเรียนรู้ทีกว้างขวางหลากหลายทีสุด      

ทังกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์พืนบ้าน และการพัฒนาอาชีพ  เป็นต้น 

  7)  การศึกษาทางเลือกผ่านสือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

ระบบสือสารมวลชนประเภทสิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสือสมัยใหม่อย่างเว็บไซต์ รวมถึงห้องสมุด 

พิพิธภัณฑ์ และจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทีก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึง 

นอกจากนียังมีงานวิจัยของ  พร พันธ์ุโอสถ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา, 

2545: 5879) เรือง การจัดการศึกษาทางเลือกโดยสถานศึกษารูปแบบต่างๆ ซึงได้จําแนกกลุ่มทีจัด

การศึกษาทางเลือกออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะทีแตกต่างกันดังนี 

    1)  กลุ่มนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นกลุ่มทีใหญ่ทีสุดทีได้มีการนําแนวคิดทางการ

ศึกษาใหม่ๆ มาสู่สังคมไทยและมีการดําเนินงานอย่างกว้างขวาง โดยแต่ละแห่งจะมีแนวคิดและ

ปรัชญาการศึกษาทีเป็นของตน ตัวอย่างเช่น โรงเรียนหมู่บ้านเด็กทีใช้แนวทางของโรงเรียน

ซัมเมอร์ฮิลล์ โรงเรียนสัมมาสิกขาทีดําเนินชีวิตตามแนวคิดของท่านสมณะโพธิรักษ์ ทีเน้นศีลเด่น 

เป็นงาน ชาญวิชา โรงเรียนสัตยาไสทีได้รับแรงบันดาลใจจากท่านศรีสัตยา ไสบาบา ซึงได้ให้

ความสําคัญกับการพัฒนามนุษย์ในด้านคุณธรรมไปพร้อมๆ กับความรู้ โรงเรียนอมาตยกุลทีใช้

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ซึงมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความรักในทุกสรรพสิงทัง

สิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ  แนวพุทธธรรมประยุกต์ทีนําพุทธ

ศาสนามาประยุกต์ใช้โดยแต่ละกลุ่มมีทิศทางทีแตกต่างกันไปตามความรู้ความเข้าใจของตน เช่น 

ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร บ้านสวนเด็ก  ชุมชนสายรุ้งทีบ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ 

จ.ชัยภูมิ แนวกฤษณมูรติ  เป็นกลุ่มทีใช้แนวความคิดของกฤษณมูรติชาวอินเดีย เช่นโรงเรียนริมแม่นํา

ของไพบูลย์ทีปกรที จ.กาญจนบุรี และทีสวนสายนํา จ.สงขลา สําหรับแนวการศึกษามอนเตสซอรี

ในประเทศไทย กลุ่มทีนําแนวคิด นีมาใช้เพือจัดตังเป็นโรงเรียนทางเลือก ตังอยู่ที จ.เชียงราย และ      

จ.ภูเก็ต และแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ในประเทศไทยมีมูลนิธิวอลดอร์ฟปัญโญทัยนําแนว

การศึกษานีมาใช้จัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา  เป็นต้น 

    2)  กลุ่มพ่อแม่ซึงจัดการศึกษาทีบ้าน (โฮมสกูล) ได้แก่ กลุ่มทีจัดการศึกษาเฉพาะ

ครอบครัวเดียว เช่น ครอบครัวพงษ์ไพบูลย์ครอบครัวพึงอุดม และครอบครัวสมพงศ์ กลุ่มทีจัด
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การศึกษาหลายครอบครัวรวมกัน มี 2 ลักษณะ คือ กลุ่มทีต้องการโรงเรียนทางเลือกตามแนวของตน 

เป็นการรวมกลุ่มคนทีต้องการจัดการศึกษาในแนวปรัชญาเกียวกันขึนมาและค่อยๆ พัฒนาจัดระบบ

บริหารจนก้าวมาเป็นโรงเรียนแบบต่างประเทศในบันปลาย ตัวอย่างในกลุ่มนีได้แก่ มูลนิธิวอลดอร์ฟ     

ปัญโญทัย และกลุ่มทีไม่ได้มีแนวทางเฉพาะแต่ต้องการร่วมมือเพือช่วยเหลือกัน เช่น กลุ่มบ้านเรียน

ปัญญากร โดยมีการเกือหนุนทังความรู้ทางวิชาการ ทางสังคม และกิจกรรมต่างๆ การเรียนการสอน

บางส่วนอาจจะกระทําทีบ้าน หรือตามศูนย์ทีอยู่ใกล้บ้านตนโดยสอนตามแนวทางทีแต่ละคน

เห็นสมควร 

    3)  กลุ่มการศึกษาของชุมชน เป็นกลุ่มทีเกิดจากการรวมตัวของผู้ทีอยู่อาศัยตาม

ชุมชนในเมืองและต่างจังหวัดเนืองจากเล็งเห็นว่า ชุมชนของตนไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐจึง

จําเป็นต้องพึงพาตนเองและในทีสุดก็นําไปสู่การจัดตังเป็นศูนย์เด็กหรือโรงเรียนในชุมชน เช่น   

กลุ่มศูนย์เด็กเล็กในกรุงเทพมหานครทีเกิดจากการรวมตัวของผู้ทีอยู่ตามชุมชนสลัมใน

กรุงเทพมหานคร ซึงเห็นว่าเด็กๆ ในสลัมถูกปล่อยปะละเลยเพราะพ่อแม่ต้องไปทํางาน ดังนันกลุ่ม

โรงเรียนชุมชนในชนบทจึงเป็นกลุ่มพึงตัวเองทีเกิดขึนตามชุมชนต่างๆ เนืองจากต้องพึงตนเองใน

เชิงเศรษฐกิจและต้องการรือฟืนภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีทีดีงามของชุมชนขึนมา และกลุ่ม

องค์กรเอกชนทีทํางานกับเด็กด้อยโอกาส  

4)  กลุ่มเด็กทีต้องการความดูแลพิเศษ โดยการก่อตังนีจะทําให้สามารถดูแลเด็กได้

อย่างทัวถึง เช่น ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก และกลุ่มทีสนใจการศึกษาบําบัดแบบแคมป์ฮิลล์ 

ของ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์  เป็นต้น 

    5)  กลุ่มการศึกษาสําหรับผู้ใหญ่ เช่น กลุ่มเสมสิกขาลัย ซึงมีอิทธิพลทางความคิด

ต่อผู้มีวิถีชีวิตแบบทางเลือกและเป็นแหล่งสําคัญในการพัฒนาแนวคิดแบบทางเลือก สถาบันพัฒนา

วิชาชีพศิลปะ โดย ดร.สุชาติ สุทธิ ซึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาสุนทรียะและศิลปะ ในฐานะเป็น

องค์ประกอบแห่งความเป็นมนุษย์ทีสําคัญ และสถาบันตรียากร ซึงจัดหลักสูตรการอบรมและ

พัฒนาครูตลอดจนผู้สนใจแนวทางการศึกษาแบบวอลดอร์ฟของ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์โดย

จัดเป็นโครงการอบรมนอกเวลาแบบต่อเนือง 

กล่าวโดยสรุป  จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเรืองการศึกษาทางเลือกผู้วิจัยสามารถ

สรุปแนวคิดทีเกียวข้องได้ดังตารางที 2.1 ดังนี 
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ตารางที 2.1  สรุปแนวคิดเรืองการศึกษาทางเลือก 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองการศึกษาทางเลือก 

พร พันธ์ุโอสถ    (ม.ป.ป.) 

อ้างถึงใน  วีระเทพ 

ปทุมเจริญวัฒนา (2545) 
 

การจัดการศึกษาทางเลือกโดยสถานศึกษา จําแนกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรม       

ทางการศึกษา กลุ่มพ่อแม่ซึงจัดการศึกษาทีบ้าน กลุ่มการศึกษาของชุมชน กลุ่มเด็กที

ต้องการความดูแลพิเศษ และกลุ่มการศึกษาสําหรับผู้ใหญ่ 

สุลักษณ์ ศิวรักษ์   และ

คณะ (2545) 

การศึกษาทางเลือก คือ การจัดการศึกษาทีสอดคล้องกับภาวะทีหลากหลายของ

มนุษย์และต้องแสดงคุณค่าของมนุษย์และพัฒนามนุษย์ให้มีวุฒิภาวะทีสูงยิงขึนไป 
 

สุชาดา จักรพิสุทธิ

และคณะ (2548) 

การศึกษาทางเลือก คือ การศึกษาทีมีกระบวนการถ่ายทอด มีองค์ความรู้ต่อเนือง        

มีเนือหา รูปแบบ และวิธีการเรียนรู้ทีหลากหลายต่างกันไป เป็นการเรียนรู้ทีไม่อิงกับ

หลักสูตรของรัฐ ทังนีการให้ความหมายในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกัน

ออกไปโดยแบ่งออกเป็น 7 ฐานการเรียนรู้ได้แก่ การศึกษาทางเลือกทีจัดโดย

ครอบครัว (Home School) การศึกษาทางเลือกทีอิงกับระบบรัฐ การศึกษาทางเลือก

สายครูภูมิปัญญา การศึกษาทางเลือกสายศาสนาและวิถีปฏิบัติธรรม การศึกษา

ทางเลือกทีเป็นสถาบันนอกระบบรัฐ  การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรม และการศึกษาทางเลือกผ่านสือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้   
 

สํานักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัย (2551) 

การศึกษาทางเลือก คือ การจัดการศึกษาเพือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน               

ทีไม่ประสงค์จะเรียนตามระบบปกติโดยมีการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ แต่

ทังหมดมีจุดมุ่งหมายเพือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังสติปัญญาและ

จิตใจ นอกจากนียังมุ่งกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังประชาชน และเพือ

แก้ปัญหาระบบการศึกษาในปัจจุบัน 
 

สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา (2552)  

การศึกษาทีเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ของผู้เรียนและพัฒนาชุมชน           

ไปพร้อมๆ กัน  เป็นการศึกษาทีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับเนือหาเข้าด้วยกัน และนําไปสู่การปฏิบัติทีสัมพันธ์กับปัญหาและชีวิตจริง 

 

2.2  แนวคิดเรืองโรงเรียนทางเลือก 

  

2.2.1  ความหมายของโรงเรียนทางเลือก 

  รัชนี ธงไชย (2553: 71) ได้ให้ความหมายของโรงเรียนทางเลือกว่าหมายถึง สถานศึกษา

ทีมีสถานภาพเป็นโรงเรียนตามทีมีกฎหมายรองรับแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากการทีโรงเรียน

เหล่านันมีการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาหรือจุดมุ่งหมายของตน มีสาระและกระบวนการเรียนรู้
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ในลักษณะทีแตกต่างจากโรงเรียนในกระแสหลักทัวไป  แต่ทังนีโรงเรียนทางเลือกเหล่านีก็ยังมี    

การจัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรและการควบคุมเข้มงวดของรัฐหรืออาจกล่าวได้ว่า โรงเรียน

ทางเลือกเป็นกลุ่มการจัดการศึกษาตามแนวคิดใหม่ทีปฏิเสธการจัดการศึกษาในระบบทีเป็น

รูปแบบเดียวของรัฐโดยใช้หลักสูตรเหมือนกัน มีวิธีสอนแบบเดียวกัน วัดและประเมินผลด้วย

ระเบียบวิธีการเดียวกัน ซึงเป็นรูปแบบการศึกษาทีถูกเชือว่าทําลายศักยภาพความเป็นมนุษย์และ

ตัวตนของผู้เรียน (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553: 2728) ขณะเดียวกันเมือทําการพิจารณาตาม

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้พบว่า โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนทีให้ความสําคัญกับเป้าหมาย     

ของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน และการเรียนรู้ตามระบบ

การศึกษาขันพืนฐานแต่มีกระบวนการเรียนรู้ทีแตกต่างออกไป (ประภาภัทร นิยม, 2553 อ้างถึงใน 

ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 6)  

  ทังนีความหมายของโรงเรียนทางเลือกข้างต้นยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา 

จักรพิสุทธิ และคณะ (2548: 7778) ซึงระบุถึงรูปแบบของการศึกษาทางเลือกทีเป็น 1 ใน 7 ของ

ฐานการเรียนรู้ นันคือ การศึกษาทางเลือกทีอิงกับระบบของรัฐ หรือ โรงเรียนในระบบทีจัด

กระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นความรู้เชิงประสบการณ์และการปฏิบัตินอกตําราเรียนหรือ

นวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นรูปแบบของโรงเรียนทีมีการบูรณาการแนวการศึกษาทางเลือกเข้ากับ

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึงแต่ละโรงเรียนจะมีการแนวคิด กระบวนการ เจตนารมณ์

และวิธีการของการจัดการเรียนการสอนทีแตกต่างกัน และงานวิจัยของ พนายุทธ เชยบาล (2550: 132)    

ทีระบุว่า โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนทีดําเนินงานโดยเอกชน มีการรับหลักสูตรจาก

กระทรวงศึกษาธิการ แต่มีอิสระในการจัดทําเนือหา วิธีการสอน และตําราเรียน โดยมีปรัชญาการ

เรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนกาสอนทีแตกต่างจากโรงเรียนทัวไปในระบบอย่างชัดเจน ทังนี

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเรืองความหมายของโรงเรียนทางเลือก พบว่า โรงเรียนทางเลือก 

คือ โรงเรียนทีมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหรือปรัชญาของตนซึงมีความแตกต่างจาก

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรัฐทัวไป แต่ทังนีโรงเรียนทางเลือกก็ยังมีการจัดการศึกษา

ภายใต้หลักสูตรและการควบคุมของรัฐ  

 

2.2.2  ประเภทของโรงเรียนทางเลือก 

การจัดแบ่งประเภทของโรงเรียนทางเลือกสามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะ คือ การจําแนก

ตามหน่วยงานทีจัดตังโรงเรียน และจําแนกตามแนวคิดในการจัดการศึกษา ซึงสามารถอธิบายได้

ดังนี  



17 


2.2.2.1  จําแนกตามหน่วยงานทีจัดตังโรงเรียน งานวิจัยของ รัชนี ธงไชย (2553: 71) 

ได้จําแนกประเภทของโรงเรียนทางเลือกไว้ 4 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน โรงเรียนของเอกชน และโรงเรียนขององค์กรชุมชน/องค์กรเอกชน  

2.2.2.2  จําแนกตามแนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามที สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2552 อ้างถึงใน รัชนี ธงไชย, 2553: 79) ได้จัดทําทําเนียบ

รายชือโรงเรียนทางเลือกของโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยพิจารณาจากโรงเรียนทีมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีการเรียนรู้     

ทีส่งเสริมศักยภาพตามความแตกต่างของผู้เรียน มีการทดลองปฏิบัติและ  การจัดสิงแวดล้อมทีเอือต่อ

การเรียนรู้ และมีการบูรณาการแนวการศึกษาทางเลือกเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน 

ทังนีสามารถแสดงทําเนียบรายชือโรงเรียนทางเลือกได้ดังนี 1) แนวคิดซัมเมอร์ฮิลล์ ได้แก่ โรงเรียน

หมู่บ้านเด็ก 2) แนวคิดมอนเตสซอรี ได้แก่ โรงเรียนมอนเตสเซอร์รี (ภูเก็ต) โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร

โรงเรียนสมบุญวิทย์ โรงเรียนปิติศึกษา (เชียงราย) โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว  3) แนวคิดวอลดอร์ฟ ได้แก่ 

โรงเรียนปัญโญทัย โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 4) แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย 

ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล ณ ดรุณ 5) แนวคิด Project Approach ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ โรงเรียน

วรรณสว่างจิตต์ โรงเรียนวนิษา 6) แนวคิด Constructionism ได้แก่ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียน

ดรุณสิกขาลัย 7) แนวคิดศรีสัตยาไสบาบา ได้แก่ โรงเรียนสัตยาไส 8) แนวคิดพุทธธรรมประยุกต์ ได้แก่ 

โรงเรียนสยามสามไตร โรงเรียนมีนประสาท โรงเรียนทอสี 9) แนวคิดสันติอโศก ได้แก่ โรงเรียน

สัมมาสิกขา 10) แนวคิดแบบบูรณาการ ได้แก่ โรงเรียนรุ่งอรุณ 11)  แนวคิด Brain Base Learning ได้แก่ 

โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก 12) แนวคิดพหุปัญญา ได้แก่ โรงเรียนเพลินพัฒนา 

13) แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร โรงเรียนทอรัก  และโรงเรียนอมาตยกุล  

    นอกจากนีทําเนียบรายชือดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรินทรา ไกยูรวงศ์ 

(2546  อ้างถึงใน สุชาดา จักรพิสุทธ์ และคณะ, 2548: 78) ทีได้นําเสนอการจัดการศึกษาของการศึกษา

ทางเลือกทีอิงกับระบบของรัฐหรือโรงเรียนทางเลือก ซึงได้แก่ โรงเรียนในระบบทีมีการเรียนการสอน

ในเชิงสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียนโดยมีการรับเอาแนวคิดในเชิง

นวัตกรรมการเรียนรู้จากตะวันตกเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือแนวคิดตะวันออก และน้อย

ทีสุดคือแนวคิดจากสังคมไทย โดยสามารถนําเสนอได้ดังตารางที 2.2  
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ตารางที 2.2  การวิเคราะห์แนวคิดในการจัดการศึกษาของการศึกษาทางเลือกทีอิงกับระบบของรัฐ 

 

แนวคิด หลักการ / กระบวนการ กรณีตัวอย่าง 

ซัมเมอร์ฮิลล์ เน้นเสรีภาพของการเรียนรู้และความรัก 
 

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี 

มอนเตสเซอรี การเรียนรู้เกิดจากตัวผู้เรียนเน้นการ

จัดสภาพแวดล้อมทีเสริมศักยภาพ 

โรงเรียนมอนเตสเซอรี จ.เชียงราย   

โรงเรียนมอนเตสเซอรี จ.ภูเก็ต 

โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว 
 

วอลดอร์ฟ การเรียนรู้เพือความสมดุลระหว่าง

ความสามารถในการคิด ความรู้สึกและ

เจตจํานงของเด็กแต่ละคน และมี

เป้าหมายเพือพัฒนาปัจเจกทีมีอิสระ

ทางปัญญา 
 

โรงเรียนปัญโญไทย 

โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 

โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 

เร็กจิโอ  เอมิเลีย 

(Reggio  Emilia) 

ให้ความสนใจทุกสิงทีเกียวกับเด็ก  

เด็กทุกคนมีศักยภาพ ต้องให้เด็กเรียนรู้

ทุกสิงทีเด็กสนใจ 

โรงเรียนอนุบาล ณ ดรุณ 

Early Learning Center  (กรุงเทพ) 

The Country School  (กรุงเทพ) 

The  Purple Elephant  (กรุงเทพ) 
 

Project Approach ให้เด็กค้นพบศักยภาพทีตนมี ด้วยการ

คิดและการทํางาน โดยผู้ใหญ่ไม่เป็น

ปฏิปักษ์ 
 

โรงเรียนวนิษา จ.ปทุมธานี 

 

Constructionism เด็กเรียนรู้โดยกระบวนการปฏิสัมพันธ์

กับสิงแวดล้อม ต้องให้เด็กได้ร่วม

กิจกรรมทีสร้างสรรค์ เพือจุดประกาย

การเรียนรู้และความอยากรู้ 
 

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

โครงการประภาคารปัญญา  

กศน. จ.เชียงราย / จ.ลําปาง /  

จ.บุรีรัมย์ 

 

ศรีสัตยาไสบาบา การพัฒนาคุณธรรม พร้อมความรู้ 

เข้าถึงคุณค่าและศักยภาพทีแท้ของการ

เรียนรู้ 
 

โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี 

 

พุทธธรรมประยุกต์ ลดตัวกูของกู อยู่ร่วมโดยสันติ เน้น

พัฒนามนุษย์ให้เต็มศักยภาพ นํา

พุทธธรรมมาประยุกต์ในหลักสูตร/

การเรียนการสอน 

 

โรงเรียนมีนประสาท  

โรงเรียนทอสี 

ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร 
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ตารางที 2.2   (ต่อ) 

    

แนวคิด หลักการ / กระบวนการ กรณีตัวอย่าง 

สันติอโศก ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา เน้นจริยธรรม 

เมตตาธรรม และการพึงตนเอง 
 

โรงเรียนสัมมาสิกขา 

แบบบูรณาการ การเรียนการสอนแนวบูรณาการบน

ฐานการพัฒนาขีดความ สามารถเด็ก

อย่างเป็นองค์รวม 

โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ 

 

แหล่งทีมา: สุชาดา จักรพิสุทธิ และคณะ,  2548: 79. 

 

  ทังนีในปัจจุบันได้มีความพยายามในการรวมกลุ่มกันของเครือข่ายโรงเรียนทางเลือก ภายใต้

ชือ เครือข่ายโรงเรียนไทยไท ทีมุ่งขับเคลือนแนวทางการศึกษาทีเน้นสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

ทังนีเพือพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างอิสระ โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็น

กระบวนการเรียนรู้ทีมีความสอดคล้องกับธรรมชาติ และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทังร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา และสังคม โดยเครือข่ายโรงเรียนไทยไทประกอบด้วยการรวมตัวกันของ 12 โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนวรรณสว่างจิต โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียน

สยามสามไตร โรงเรียนทอสี โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก โรงเรียน

หมู่บ้านเด็ก โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) โรงเรียนสัตยาไส และโรงเรียนนานาชาติเมธา โดยโรงเรียน

เหล่านีเป็นโรงเรียนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนมีความสุข มีชีวิตทีไม่แปลกแยกระหว่างโลกของ

โรงเรียนและสถานศึกษา และเป็นไปอย่างกลมกลืน (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553: 27) 

   จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเรืองโรงเรียนทางเลือก  ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดและ

งานวิจัยทีเกียวข้องกับโรงเรียนทางเลือกได้ดังตารางที  2.3  

 

ตารางที 2.3  สรุปแนวคิดเรืองโรงเรียนทางเลือก 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองโรงเรียนทางเลือก 

วรินทรา ไกยูรวงศ์ 

(2546) อ้างถึงใน สุชาดา 

จักรพิสุทธ์ และคณะ

(2548) 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนในระบบทีมีการเรียนการสอน

ในเชิงสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียนโดยมีการรับเอา

แนวคิดในเชิงนวัตกรรมการเรียนรู้จากตะวันตกเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ

แนวคิดตะวันออก และน้อยทีสุดคือจากสังคมไทย 
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ตารางที 2.3  (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองโรงเรียนทางเลือก 

พนายุทธ เชยบาล (2550) โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนทีดําเนินงานโดยเอกชน รับหลักสูตรจาก

กระทรวงศึกษาธิการ แต่มีอิสระในการจัดทําเนือหา วิธีการสอน และตําราเรียน โดยมี

ปรัชญาการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนกาสอนทีแตกต่างจากโรงเรียนทัวไปใน

ระบบอย่างชัดเจน  
 

สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (2552) อ้างถึง

ใน รัชนี ธงไชย (2553) 
 

โรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนทีมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรู้ทีส่งเสริม

ศักยภาพตามความแตกต่างของผู้เรียน  มีการทดลองปฏิบัติและการจัดสิงแวดล้อม     

ทีเอือต่อการเรียนรู้  และมีการบูรณาการแนวการศึกษาทางเลือกเข้ากับหลักสูตร      

การเรียนการสอนในโรงเรียน 

ประภาภัทร นิยม (2553) 

อ้างถึงใน  ปกป้อง จันวิทย์ 

และสุนทร ตันมันทอง 

(2555) 
 

โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนทีให้ความสําคัญกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

โดยเฉพาะการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน และการเรียนรู้ตามระบบการศึกษา

ขันพืนฐานแต่มีกระบวนการเรียนรู้ทีแตกต่างออกไป  

 

รัชนี ธงไชย (2553)   โรงเรียนทางเลือก หมายถึง สถานศึกษาทีมีสถานภาพเป็นโรงเรียนตามทีมีกฎหมาย

รองรับแต่ละประเภท โดยมีการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาหรือจุดมุ่งหมายของตน 

แต่ยังคงอยู่ภายใต้หลักสูตรและการควบคุมเข้มงวดของรัฐ  แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โรงเรียนของเอกชน 

โรงเรียนขององค์กรชุมชน/องค์กรเอกชน 
 

วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ 

(2553) 

โรงเรียนทางเลือกเป็นกลุ่มการจัดการศึกษาตามแนวคิดใหม่ทีปฏิเสธการจัดการศึกษา

ในระบบทีเป็นรูปแบบเดียวของรัฐ ทีเชือว่าจะทําลายศักยภาพความเป็นมนุษย์        

และตัวตนของผู้เรียน 

 

2.3  แนวคิดเรืองแนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงรียน 

 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนจะเป็นไปตามแนวคิดใน  

การจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียนทีมีแตกต่างกัน ซึงแต่ละแนวคิดจะมีหลักการและแนวทาง

เฉพาะของตัวเองเพือจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของแนวคิดนันๆ โดยแนวคิดที

เกียวข้องกับปรัชญาแนวคิดในการจัดการศึกษา ได้แก่ ประเภทของแนวคิดในการจัดการศึกษา  และ

หลักการของแนวคิดในการจัดการศึกษา 
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2.3.1  ประเภทของแนวคิดในการจัดการศึกษา  

 การแบ่งประเภทของแนวคิดในการจัดการศึกษาของการศึกษาทางเลือกสามารถจําแนกได้  

2 ลักษณะ คือ 

2.3.1.1   จําแนกตามแนวคิดพืนฐาน คณะทํางานวาระประชาชนเพือความเป็นไท (ม.ป.ป. 

อ้างถึงใน วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2545: 5879) ได้จําแนกประเภทของแนวคิดในการจัดการศึกษา

ทางเลือกตามแนวคิดพืนฐานด้านต่างๆ โดยมีรัฐเป็นผู้ดูแลให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความ

หลากหลายภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบประชาชน และมีส่วนร่วมเป็นกลไกขับเคลือนสังคมทัง

ระบบ ซึงจําแนกได้ดังนี 

1)  ในทางจิตวิทยา โดยมีแนวคิดตังแต่ ฟรอยด์ เอ. เอส.นีล นีโอฮิวแมนนิสต์ 

มอนเตสซอรี วอลดอร์ฟ เป็นต้น  

2) ในทางปรัชญา โดยมีแนวคิดจากตะวันตก ถึง ตะวันออก ตังแต่ยุคกรีก          

เป็นต้นมา  

3)  ในทางศาสนธรรมและวิถีปฏิบัติ ทังศาสนาอิสลาม คริสต์ พุทธ ซิกส์ 

พราหมณ์ ฮินดู โยคะศาสตร์ กฤษณมูรติ ล้วนมีหลักทางการศึกษาทังรูปแบบและเนือหาสาระ 

4)  ในทางมนุษยธรรม มีแนวคิดทังด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก  

และการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกสีผิว เชือชาติ ศาสนา ตลอดจนวัฒนธรรม      

5)  ในด้านชุมชนทีหลากหลาย  แต่ละชุมชนจะมีความประสงค์ในการสร้าง

ชุมชนใหม่ทีไม่เป็นไปตามกระแสทุนนิยม โดยใช้การศึกษาเป็นเครืองมือในการกําหนดเอกลักษณ์

ของชุมชนและการพึงพาตนเอง   

2.3.1.2  จําแนกตามแหล่งทีมา ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2549: 19) 

ได้กล่าวไว้ว่า จากการตืนตัวของกระแสการศึกษาทางเลือกทําให้มีการนําเสนอแนวคิดสําหรับการ

จัดการศึกษาทีมีความแตกต่างกันไปแต่ทังนีก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างวิถีการเรียนรู้ที

สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์โดยแท้จริง และนําไปสู่ความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ภายใต้สิทธิ

เสรีภาพและโอกาสทีจะเลือกตามปรัชญาทัศนะความเชือของตนอย่างมีอิสระ ทังนีแนวคิดในการ

จัดการศึกษาทางเลือกสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามแหล่งทีมา  ได้แก่ 

1)  ทางตะวันตก มีการนําเสนอแนวคิดและนวัตกรรมการศึกษาทางเลือก 

ในตลอดช่วงระยะสอง  สามทศวรรษทีผ่านมา เช่น  ซัมเมอร์ฮิลล์  มอนเตสซอรี วอลดอร์ฟ  เรกจิโอ 

เอมิเลีย และโฮมสคูล เป็นต้น 

2)  ทางตะวันออก แนวคิดและนวัตกรรมการศึกษาทางเลือกซึงทัวไปแล้ว

จะมีความแนบแน่นกับศรัทธาและคําสอนทางศาสนา เน้นมิติในทางคุณธรรม ความกลมกลืนกับ
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ธรรมชาติ และการเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตอันมีอิสรภาพทีมีชือเสียงเป็นทีแพร่หลาย เช่น 

แนวคิดปรัชญาของกฤษณะมูรติ แนวคิดอนันตมรรค หรือ นีโอฮิวแมนนิสต์ (Neo  Humanist) และ

แนวคิดศานตินิเกตัน หรือ โรงเรียนใต้ร่มไม้ เป็นต้น 

 

2.3.2  หลักการของแนวคิดในการจัดการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิดในการจัดการศึกษาทีสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทําการศึกษาองค์ความรู้แล้วพบว่าแนวคิดทฤษฎี  

ทีมีการนํามาประยุกต์ใช้ในบริบทของสังคมไทยในโรงเรียนอนุบาลและประสบความสําเร็จ 

สามารถเป็นผู้นําการเปลียนแปลงการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (พร พันธ์ุโอสถ, 2543: 

บทคัดย่อ) และเป็นแนวคิดทีได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบในงานวิจัยทีเกียวข้องกับโรงเรียน

ทางเลือกในสังคมไทย (ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 12) รวมทังมีการนํามาประยุกต์   

ใช้กับโรงเรียนในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึงแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย แนวคิดการเรียนรู้

เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) แนวคิดวิถีพุทธ แนวคิดไฮสโคป (Hi  Scope) แนวคิด    

นีโอฮิวแมนนิสต์ (Neo  Humanist) แนวคิดวอลลดอร์ฟ (Waldorf) แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio 

Emilia) และแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) โดยมีรายละเอียดของแต่ละแนวคิดดังนี  

2.3.2.1  แนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constuctionism) สหัทยา พลปัถพี 

(2547) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎี Constructionism เป็นทฤษฎีที Papert ได้ริเริมพัฒนาขึนตังแต่ปี ค.ศ.

1960 โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎี Constructivism ซึงมีความเชือว่าความรู้เป็นสิงทีเด็กสามารถสร้าง

ขึนได้ ดังนัน ควรให้เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เพือสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

การจัดการเรียนรู้แบบ Constructionism เป็นแนวทางทีเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ผ่านการเรียนรู้

แบบลงมือปฏิบัติโดยผ่านการทําโครงงานซึงจะบูรณาการทังด้านเทคโนโลยี วิชาการ ศิลปะ 

คุณธรรม เพือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ 5 ด้าน 

คือ ทักษะด้านกระบวนการคิด (Intelligent Quotient) ทักษะด้านการมีสติ และความมันคงทางอารมณ์ 

(Emotional Quotient) ทักษะด้านการแก้ปัญหาและการปรับตัวต่อการเปลียนแปลง (Adversity Quotient) 

ทักษะด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (Technology Quotient) และทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(Morality Quotient) ทังนีโรงเรียนจะต้องมีลักษณะเป็นองค์การแห่ง   การเรียนรู้รวมถึงครูจะต้องเป็นผู้

อํานวยความสะดวกเพือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดความสุขจากการได้เรียนรู้ในสิงทีชอบและได้ลง

มือปฏิบัติจริง (พารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา, 2551: 84)  นอกจากนี Papert ได้เสนอหลักการสําคัญของ

การเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism ไว้ 3 ประการ คือ การเรียนรู้จาการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ

สํารวจทดลองด้วยตนเอง การเชือมโยงสิงใหม่กับสิงทีรู้มาก่อนหลัง และการนําสิงใหม่ไปใช้ด้วย
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ตนเอง โดยเชือว่า Constructionism เป็นเครืองมือสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเป็นการ

ให้อิสระกับผู้เรียนทําตามทีสนใจและการถ่ายทอด นําเสนอผลและแลกเปลียนความคิด (สุชิน เพ็ชรักษ์, 

2544: บทคัดย่อ)  

2.3.2.2  แนวคิดพุทธธรรมประยุกต์ หรือแนวคิดวิถีพุทธ เป็นแนวคิดทีได้นําหลัก

คําสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึงไม่ได้เน้นแค่เพียงการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเท่านันแต่เป็นการพัฒนาสติปัญญา เพือการดํารงชีวิตด้วยปัญญาอย่าง

รู้เท่าทันการเปลียนแปลงของโลก โดยเน้นวิถีชีวิตทีดีงาม หรือ มรรค 8 หลักการศึกษาหรือการ

พัฒนาคนตามหลักพระพุทธศาสนามี 3 อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ไตรสิกขา การเรียนรู้

ในทางพุทธเชือว่า การเรียนรู้คือชีวิต และชีวิตคือการเรียนรู้ พระพุทธศาสนากับการศึกษาจึงเป็น

เรืองทีแยกกันไม่ออก ซึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ คือ การลดตัวกู ของกู

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  และการพัฒนามนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ ทังนีเมือดําเนินชีวิตตามทางแห่ง

มรรคแล้วก็จะบรรลุสู่จุดหมายแห่งวิถีชีวิตทีดีงาม โดยการเรียนตามแนวพุทธศาสตร์มีหลักการ

ในการเรียนรู้ว่า มนุษย์มีสติปัญญามาตังแต่เกิดถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถได้รับ  

การอบรม สังสอน และพัฒนาได้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างปัญญาโดยพัฒนาผ่านการแสวงหาความรู้ 

การฝึกฝนคิดค้น และการฝึกฝนตนเองทังเรืองศีล สมาธิ และปัญญา (พิณสุดา สิริธรรังศรี, 2544: 5) 

2.3.2.3  แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ (Neo  Humanist) ผู้ให้กําเนิดแนวคิด คือ Sarkar ซึงเป็น

ชาวอินเดียทีมีแนวคิดให้มีความรัก เอาใจใส่ดูแลทุกสิงในจักรวาลและการใช้ชีวิตอยู่อย่างกลมกลืน

กับธรรมชาติซึงมีการมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นปรัชญาการศึกษาทีเน้นความเกียวข้องเชือมโยง

ระหว่างมนุษย์กับสิงต่างๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนาอัจฉริยภาพในตัวเด็กทุกคนให้ปรากฏออกมามากทีสุด 

โดยเด็กจะได้รับการพัฒนาให้เป็นคนทีสมบูรณ์ทังกายและจิตใจซึงมี 3 ระดับคือ จิตสํานึก จิตใต้

สํานึก และจิตเหนือสํานึกทีเป็นแหล่งของพลังงานความรอบรู้ ความคิด ความสร้างสรรค์ และ

ความสุขทียิงใหญ่ทีสุดของมนุษย์ทีจะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน การศึกษานีโอฮิวเมนนิส 

เรียกอีกอย่างหนึงว่า การศึกษาเพือการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน (Holistic Education) ทังนี

แนวคิดนีมีความเชือว่า มนุษย์มีความอัจฉริยะแฝงอยู่ในตัวทุกคน และผู้ทีได้รับการเลียงดูอย่าง

ถูกต้องมาตังแต่เด็กโดยเฉพาะในช่วง 6 ปีแรกของชีวิตจะกลายเป็นผู้ใหญ่ทีมีความสามารถที

ยิงใหญ่และมีความสุข มนุษย์เรามีช่วงการเจริญเติบโตทียาวนาน จากเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทังนี

มนุยษ์ในแต่ละวัยมีความต้องการทีแตกต่างกัน ดังนัน การจัดการศึกษาควร  มีการออกแบบให้

สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละขันตอนของชีวิต เมือเด็กได้รับการเลียงดูอย่างถูกต้องใน

แต่ละวัย เด็กจะค่อยๆ เติบโตเป็นคนทีสมบูรณ์โดยเกิดจากศักยภาพทีสําคัญ 4 ด้าน คือ มีร่างกาย

แข็งแรง มีจิตใจทีเชือมันตัวเอง มีสติปัญญาทีหลักแหลม เฉลียวฉลาด และความรัก ความเมตตากรุณา 
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โดยมีครูเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างทีดีให้กับเด็ก รวมถึงต้องยกย่องให้กําลังใจเด็กและไม่

เปรียบเทียบเด็ก (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542: 16, 2553: 9) 

2.3.2.4  แนวคิดไฮสโคป (High  Scope) เป็นแนวคิดทีมีพัฒนาการมาจากทฤษฎีพัฒนาการ

ทางสติปัญญา (Cognitive Theory) ของ Piaget ทีเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทําและผสมผสานกับ

ทฤษฎีอืน เช่น ทฤษฎีของ Erikson เรืองการให้โอกาสเด็กในการริเริมทํากิจกรรมอย่างอิสระ และทฤษฎี

ของ Vygotsky เรืองปฏิสัมพันธ์และการใช้ภาษา โดยมี Wiekart เป็นผู้ก่อตังมูลนิธิวิจัยการศึกษาไฮสโคป 

ในสหรัฐอเมริกา ซึงจัดทําโครงการขึนเพือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ มีการศึกษาทีเหมาะสม และ

ประสบความสําเร็จในชีวิตพร้อมกับพัฒนาระบบฝึกอบรมบุคลาการทีมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ง่าย และ

เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ (พัชรี ผลโยธิน และคณะ, 2543: 6) ทังนีแนวคิดไฮสโคป  มีเป้าหมายเพือ

พัฒนาเด็กให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตน โดยมีวิธีการสอนทีสําคัญ คือ การเรียนรู้แบบลงมือกระทําซึง

จะสะท้อนถึงความสนใจของเด็กโดยผ่านสือการสอนทีหลากหลาย ในแต่ละกิจกรรมจะเน้นการเปิด

โอกาสให้ครูและเด็กได้เรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ทีเอือต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยมีครูหรือผู้ใหญ่รอบข้างมีหน้าทีคอยสังเกตการณ์ 

รวมทังการส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมสิงแวดล้อมในการเรียนรู้ (วรนาท รักสกุลไทย, 2551: 55) 

2.3.2.5  แนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf) การศึกษาวอลดอร์ฟเกิดจากทัศนะของนักปรัชญา

ชือ Steiner ชาวฮังการี ซึง เป็นส่วนหนึงของการเคลือนไหวตามมนุษยปรัชญา โดยโรงเรียนวอลดอร์ฟ

แห่งแรกตังขึนทีเมืองสตุทการ์ท สวิสเซอร์แลนด์ เมือปี 1919 และต่อมาได้มีการเผยแพร่แนวทางไป

ทัวโลก (บุษบง ตันติวงศ์, 2542: 22) โดยมีเป้าหมาย คือ การช่วยให้มนุษย์สามารถบรรลุศักยภาพ

สูงสุดทีมีของตนและสามารกําหนดความมุ่งหมาย และทิศทางของชีวิตได้อย่างอิสระตาม

ความสามารถของตน และพัฒนามนุษย์ไปสู่การเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ด้วยการพัฒนาให้เด็กเป็น

มนุษย์ทีมีบุคลิกภาพทีสมดุลกลมกลืนโดยผ่านทางมิติของร่างกายทัง 3 ด้าน คือ กาย จิตใจ และ

วิญญาณ ทังนีการจัดการศึกษาตามแนวคิดวอลดอร์ฟจะเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย 

ซึง Steiner ได้มีการแบ่งพัฒนาการตลอดชีวิตมนุษย์ไว้ช่วงละ 7 ปี ช่วงทีเด็กพัฒนาการในระบบ

การศึกษา คือ ตังแต่แรกเกิดถึง 21 ปี ซึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกันออกไป แต่ในทุก

ระดับจะมีการพัฒนาทังด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป โดยการศึกษาวอลดอร์ฟเป็นการศึกษา

เพือสังคม เน้นความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขันและพัฒนาการของมนุษย์และความสัมพันธ์ของมนุษย์

กับโลกและจักรวาล (อภัสรี จรัลชวนะเพท, 2551: 50) 

  2.3.2.6  แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาภายใต้

การนําของ Malaguzzi นักการศึกษา ทีได้ทําการศึกษาร่วมกับกลุ่มนักการศึกษาในการค้นคว้าทฤษฎี 

บทความ งานวิจัย ข้อคิดเห็นจากศาสตร์สาขาต่างๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษาแล้วทําการวิเคราะห์จนได้
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แนวคิดในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทีมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คือ การจัด

สิงแวดล้อมและโอกาสให้เด็กได้คิดประดิษฐ์และค้นพบด้วยตัวเอง แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย เป็น

หลักการสอนซึงเน้นการเรียนรู้ทีเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ และบริบทของสังคมทีเด็กอยู่เป็นตัวกําหนด 

และจะต้องเรียนรู้ว่าสังคมรอบตัวเป็นอย่างไร ผลงานทีเด็กทําจึงต้องเกิดจากความสนใจของเด็กที

ลองผิดลองถูกเองทังหมด โดยการศึกษาแนวนีเชือว่า เด็กมีความสามารถในตัวอยู่แล้ว ครูจึงมี

บทบาททีจะเข้ามาขยายความสามารถนัน เปิดโอกาสให้เด็กค้นคว้าเรียนรู้ และความสนใจของเด็ก

ต้องได้รับการสานต่อและเชือมโยง ซึงหลักการสําคัญของแนวคิด คือ วิธีการมองเด็กทีมองว่าเด็กแต่

ละคนมีลักษณะทีเป็นตัวของตัวเอง มีศักยภาพและความสามารถในตัวเองมาตังแต่เกิด ครูต้องรับรู้ถึง

ศักยภาพ ส่งเสริม และสร้างสิงแวดล้อมทีจะสนองตอบต่อศักยภาพเด็กอย่างเหมาะสม โดยมีโรงเรียน

เป็นแหล่งของความร่วมมือทังจาก โรงเรียน บ้าน ชุมชน และองค์กรต่างๆเพือให้เกิดการเรียนรู้ทีมี

คุณภาพ (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ และธิดา พิทักษ์สินสุข, 2543: 6) 

2.3.2.7  แนวคิดมอนเตสเซอรี (Montesseri) การสอนแบบมอนเตสซอรีริเริมโดยแพทย์

หญิงคนแรกชาวอิตาลี ชือ Montessori โดยเริมจากการทํางานกับเด็กทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา

และได้มีการพัฒนาการสอนเพือใช้กับเด็กปกติ ซึงการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีนันสามารถพัฒนา

เด็กได้ตังแต่วัยทารกจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทังเด็กพิการ เด็กปกติ ทุกชาติ ทุกศาสนา (จีระพันธ์ุ  

พูลพัฒน์, 2542: 41) ทังนีการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีเป็นการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

มีระบบการสอนทีชัดเจน การสอนจะคํานึงถึงเด็กเป็นหลัก เพือให้เด็กได้เรียนรู้เองตามศักยภาพ โดย

เชือว่าเด็กแต่ละคนมีวิถีการเรียนรู้ทีต่างกัน ดังนันจึงควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการเรียนรู้

ของเด็ก รวมทังให้เด็กมีอิสระในการคิด และสามารถตัดสินใจในการทํางานตามลําพังและการทํางาน

ร่วมกับเพือนกับผู้ใหญ่ โดยมีครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก และให้คําแนะนําเพือให้เด็กได้รับโอกาสที

จะพัฒนาสติปัญญาไปพร้อมกับจิตใจ ซึงหลักการทีสําคัญของการสอนแบบมอนเตสซอรีทีนําไปสู่

การจัดการเรียนการสอนแก่เด็ก ได้แก่การยอมรับนับถือเด็ก (Respect  for  the Child) จิตทีซึมซับได้ 

(The Absorbent Mind) ช่วงเวลาหลักของชีวิต (Sensitive  Periods) การตระเตรียมสิงแวดล้อม (The Prepared 

Environment) การศึกษาด้วยตนเอง (Self or AutoEducation) (จีระพันธ์ุ พูลพัฒน์ และคําแก้ว ไกรสรพงษ์, 

2543: 36) โดยมีเป้าหมายเพือช่วยพัฒนาหรือให้เด็กมีอิสระด้านบุคลิกภาพในวิถีทางต่างๆอย่าง

มากมาย มีการจัดระบบสิงแวดล้อมของโรงเรียนให้สะท้อนศักยภาพทีแท้จริงและความต้องการของ

เด็กเพือให้เด็กได้พัฒนาบุคลิกภาพของตน ทังนีเด็กปกติในสิงแวดล้อมของมอนเตสซอรีจะสามารถ

พัฒนาการเรียนรู้ในการทํางานได้ด้วยตัวเอง  มีความรู้สึกของความรับผิดชอบ และมีวิธีการควบคุม

ตนเองได้สําเร็จ  (จีระพันธ์ุ พูลพัฒน์, 2540: 17) 
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  กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเรืองแนวคิดในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดทีเกียวข้องได้ดังตารางที  2.4  

 

ตารางที 2.4  สรุปแนวคิดเรืองแนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองปรัชญาแนวคิดในการจัดการศึกษา 

คณะทํางานวาระประชาชน

เพือความเป็นไท (ม.ป.ป.) 

อ้างถึงใน วีระเทพ              

ปทุมเจริญวัฒนา (2545) 
 

การจําแนกแนวคิดในการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวคิดพืนฐานด้านต่างๆ 

ได้แก่ ทางจิตวิทยา ทางปรัชญา ทางศาสนธรรม และวิถีปฏิบัติ ทางมนุษยธรรม 

และด้านชุมชนทีหลากหลาย 
 

เกียรติวรรณ อมาตยกุล 

(2542) 

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์  (Neo  Humanist) มีความเชือว่า การจัดการศึกษาควรมี

การออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละขันตอนของชีวิต เมือเด็กได้รับ

การเลียงดูอย่างถูกต้องในแต่ละวัย  เด็กจะค่อยๆ เติบโตเป็นคนทีสมบูรณ์โดยเกิด

จากศักยภาพทีสําคัญ 4 ด้าน โดยมีครูเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างทีดีให้กับ

เด็ก รวมถึงต้องยกย่องให้กําลังใจเด็ก และไม่เปรียบเทียบเด็ก  
 

จีระพันธ์ุ พูลพัฒน์ (2542) แนวคิดมอนเตสเซอรี (Montesseri) เป็นการสอนทีเน้นรายบุคคล การจัดการเรียน

การสอนคํานึงถึงเด็กเป็นหลักเพือให้เด็กได้เรียนรู้เองตามศักยภาพ ดังนันจึงควรจัด

สภาพแวดล้อมให้เอือต่อการเรียนรู้ของเด็ก รวมทังให้เด็กมีอิสระในการคิด และ

ตัดสินใจ หลักการสําคัญ คือ การยอมรับนับถือเด็ก จิตทีซึมซับได้ ช่วงเวลาหลัก

ของชีวิต การตระเตรียมสิงแวดล้อม และการศึกษาด้วยตนเอง  
 

บุษบง ตันติวงศ์ (2542) 

 

แนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf) มีเป้าหมายในการช่วยให้มนุษย์สามารถบรรลุ

ศักยภาพสูงสุดทีมีของตนและสามารกําหนดความมุ่งหมายและทิศทางของชีวิตได้

อย่างอิสระตามความสามารถของตน และพัฒนามนุษย์ไปสู่การเป็นมนุษย์ที

สมบูรณ์ ด้วยการพัฒนาให้เด็กเป็นมนุษย์ทีมีบุคลิกภาพทีสมดุลกลมกลืนโดยผ่าน

ทางมิติของร่างกาย  ทัง 3 ด้าน คือ กาย จิตใจ และวิญญาณ 
 

สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ 

และธิดา พิทักษ์สินสุข 

(2543)  

แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เชือว่า เด็กมีความสามารถในตัวอยู่แล้ว 

ครูจึงมีบทบาททีจะเข้ามาขยายความสามารถนัน เปิดโอกาสให้เด็กค้นคว้าเรียนรู้ 

และความสนใจของเด็กต้องได้รับการสานต่อและเชือมโยง ซึงหลักการสําคัญ คือ 

วิธีการมองเด็กทีมองว่าเด็กแต่ละคน มีศักยภาพและความสามารถในตัวเองมาตังแต่

เกิด คุณครูต้องรับรู้ถึงศักยภาพ  พร้อมทังส่งเสริม และสร้างสิงแวดล้อมทีจะ

สนองตอบต่อศักยภาพเด็กอย่างเหมาะสม  
 



27 


ตารางที 2.4  (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองปรัชญาแนวคิดในการจัดการศึกษา 

พิณสุดา สิริธรรังศรี 

(2544) 

แนวคิดพุทธธรรมประยุกต์ หรือ แนวคิดวิถีพุทธ เป็นแนวคิดทีนําหลักคําสอน             

ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึงไม่ได้เน้นเพียง   

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเท่านันแต่เป็นการพัฒนาสติปัญญา เพือการดํารงชีวิต

ด้วยปัญญาอย่างรู้เท่าทันการเปลียนแปลงของโลก โดยเน้นวิถีชีวิตทีดีงาม หรือ มรรค 

8 หลักการศึกษาหรือการพัฒนาคนตามหลักพระพุทธศาสนามี 3 อย่าง คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา หรือ ไตรสิกขา 
 

ยุทธชัย เฉลิมชัย และ

อุทัยวรรณ เฉลิมชัย 

(2549) 

แนวคิดในการจัดการศึกษาทางเลือกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ จากตะวันตก และตะวันออก 

โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างวิถีการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์

โดยแท้จริง และนําไปสู่ความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์  
 

พารณ อิสรเสนา ณ 

อยุธยา (2551) 

แนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constuctionism) เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์

ความรู้ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติโดยผ่านการบูรณาการทังด้านเทคโนโลยี 

วิชาการ ศิลปะ คุณธรรม และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้าน

กระบวนการคิด (IQ) ทักษะด้านการมีสติ และความมันคงทางอารมณ์ (EQ) ทักษะ

ด้านการแก้ปัญหาและการปรับตัวต่อการเปลียนแปลง (AQ) ทักษะด้านการเลือกใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (TQ) และทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม (MQ) 
 

วรนาท รักสกุลไทย

(2551) 

แนวคิดไฮสโคป (HighScope) มีเป้าหมายเพือพัฒนาเด็กให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของ

ตนโดยมีวิธีการสอนทีสําคัญ คือ การเรียนรู้แบบลงมือกระทําซึงจะสะท้อนถึงความ

สนใจของเด็ก โดยผ่านสือการสอนทีหลากหลาย ในแต่ละกิจกรรมเน้นการเปิดโอกาส

ให้ครูและเด็กได้เรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ตลอดจน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ทีเอือต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยครูหรือผู้ใหญ่          

มีหน้าทีคอยสังเกตการณ์ ให้การสนับสนุน และเตรียมสิงแวดล้อมในการเรียนรู้  

 

2.4  แนวคิดเรืองการจัดการเรียนการสอน 

 

2.4.1  ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 

การเรียนและการสอน เป็นคําทีมักใช้คู่กันเรียกรวมกันว่า การเรียนการสอน เนืองจากทัง

สองคํามีความสัมพันธ์กัน ทังการสอนและการเรียนเป็นกระบวนการทีเกียวเนืองกัน การสอนเป็น

การตังใจกระทําให้เกิดการเรียนรู้ และการสอนทีดีย่อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ครูผู้สอนเป็นผู้ทีมี
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บทบาทสําคัญในการทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูผู้สอนทีสอนอย่างมีหลักการ มีความรู้และ        

มีทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความหมาย มีคุณค่า เป็นการประหยัดเวลา ดังนันครูผู้สอนจึง

ต้องมีความรู้พืนฐานเกียวกับการสอน ทังในด้านความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ หลักการสอน 

หลักการเรียนรู้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหลักการสอนกับหลักการเรียนรู้ เพือจะได้นําไป

ปฏิบัติทําให้การสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (อาภรณ์ ใจเทียง, 2546: 1)  

นอกจากนียังมี แนวความคิดของ ทิศนา แขมมณี (2553: 45) ทีกล่าวว่า การเรียนการสอน 

หมายถึง สภาพหรือลักษณะการเรียนการสอนทีจัดขึนตามหลักการ ทฤษฎี ปรัชญา แนวคิด หรือ

ความเชือต่างๆ โดยอาศัยวิธีการสอนและเทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนเป็นไป

ตามหลักการนัน กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดสภาพหรือลักษณะ        

การเรียนการสอนทีจัดขึนตามแนวคิดต่างๆ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนเพือให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 

2.4.2  องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

อาภรณ์ ใจเทียง (2546: 57)  กล่าวถึง  องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนซึงสามารถ

จําแนกได้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบรวม หมายถึง องค์ประกอบด้านโครงสร้างทีประกอบกัน

เป็นการสอนทีประกอบด้วย ครูผู้สอน ผู้เรียน และหลักสูตรหรือสิงทีจะสอน และด้านองค์ประกอบ

ย่อย หมายถึง องค์ประกอบด้านรายละเอียดของการสอนซึงประกอบด้วย การตังจุดประสงค์การสอน 

การกําหนดเนือหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สือการสอน การวัดและประเมินผล ซึง

สอดคล้องกับ สุพิน บุญชูวงศ์ (2532: 45) ซึงกล่าวถึง องค์ประกอบของการสอน 3 ประการ ได้แก่ 

ครูผู้สอน ซึงครูจะต้องมีบุคลิกภาพทีดีและรู้จักเลือกใช้วิธีทีเหมาะสมเพือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

นักเรียน ซึงความสําเร็จในการศึกษาของนักเรียนเป็นเป้าหมายทีสําคัญทีสุดของครูผู้สอน รวมทัง  

สิงทีจะสอน ซึงได้แก่ เนือหาวิชาต่างๆ ต้องมีความเหมาะสมกับวัย ระดับชัน และสภาพแวดล้อม

ต่างๆ ของการเรียนการสอน 

นอกจากนี  จําเนียร ศิลปะวานิช (2538: 6871) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการจัดการเรียน

การสอนของทุกระดับชัน ต้องประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ครูผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร 

สือการสอน และการวัดและการประเมินผล ทังนีองค์ประกอบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2545: 89) ซึงกล่าวว่า องค์ประกอบในการจัดการศึกษา มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 

สาระเนือหาในการศึกษา ครูผู้สอน สือและอุปกรณ์สําหรับการศึกษา รูปแบบวิธีการเรียนการสอน 

ผู้บริหารและบุคลากรทีทําหน้าทีสนับสนุนการศึกษา เงินทุนสนับสนุน สถานทีศึกษาและ

บรรยากาศแวดล้อม และผู้เรียน 
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 2.4.3  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2542)

ได้บัญญัติแนวการจัดการศึกษาทียึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) ของการเรียนรู้ หรือผู้เรียนมีความสําคัญทีสุด 

การจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระบบใดต้องเน้นความสําคัญทังความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ 

ดังสาระสําคัญเกียวกับแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 

มาตรา 24 ทีได้บัญญัติเกียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้อง

ดําเนินการ ได้แก่ 1) จัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความ

แตกต่างของผู้เรียน 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ใช้เพือป้องกัน

และแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมีการฝึกปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น 

ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนือง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้

ด้านต่างๆ อย่างสมดุล รวมทังการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือการเรียน และอํานวยความ

สะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ ทังนีผู้สอนและ

ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสือและแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย และ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน  

ได้ในทุกเวลาและทุกสถานที รวมทังมีการประสานความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน

ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ทังนีจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาหรือ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ด้านการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ โดย ทิศนา แขมมณี (2545: 120) ได้มีข้อค้นพบ คือ การบูรณาการสาระ การปลูกฝังคุณธรรม

และค่านิยมทีดีงาม การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเฉพาะนิสัยรักการอ่านและการใฝ่รู้ 

การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การฝึกเผชิญสถานการณ์ การลงมือกระทําปฏิบัติจริง 

การฝึกทักษะกระบวนการคิด กระบวนการจัดการ และกระบวนการวิจัยให้แก่ผู้เรียน การ

ประยุกต์ใช้ความรู้การจัดสภาพแวดล้อม สือการเรียน แหล่งวิทยาการและสร้างบรรยากาศให้

เอือต่อการเรียนรู้การประเมินผลโดยใช้ข้อมูลหลายด้าน การประสานความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชนเพือช่วยกันพัฒนาผู้เรียน และ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด

กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  นอกจากนียังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยเพือกําหนดองค์ประกอบ

ความเป็นโรงเรียนคุณภาพตามกรอบแนวคิดในมิติองค์ประกอบเชิงระบบ ของ อํารุง จันทวานิช 

(2547: 23) ซึงพบว่า กระบวนการเรียนรู้เป็นปัจจัย ด้านกระบวนการทีส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน 

ประกอบด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนสําคัญทีสุด โดยให้ผู้เรียนคิดเองและปฏิบัติ

จริง รวมถึงให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีการเรียนรู้ และวิธีการ
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ประเมินผลการเรียนรู้ ซึงครูมีหน้าทีจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ให้เอือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

สําหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก พนายุทธ เชยบาล (2550: 132) ได้เสนอว่า

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนทีมีการจัดกระบวนการเรียน

การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นความรู้เชิงประสบการณ์ และการปฏิบัตินอกตําราเรียนโดยใช้

แนวคิดเชิงนวัตกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน มีการทดลองปฏิบัติ และการจัดสิงแวดล้อมทีเอือต่อ    

การเรียนรู้โดยเริมจากความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียนและเรียนผ่านการลงมือทําจริงด้วยกิจกรรมกลุ่ม 

การศึกษาภาคสนาม และค้นคว้าวิจัย จัดการเรียนการสอนบนพืนฐานของความเชือทีว่าธรรมชาติ

ของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย โดยมีการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ มีการริเริมการใช้

นวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน รวมทังหลักสูตรทีเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ โดยเฉพาะด้าน

สติปัญญา และจิตใจ นอกจากนีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ยังเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ 

และเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากทีสุด โดยมีการเรียนทังวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และการทํางานเป็นทีม 

มีการปรับลด หรือเพิมเนือหาในการเรียนการสอนให้สมวัย เน้นการเข้าใจจริงและรู้จักสังเคราะห์ 

เชือมโยงความรู้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้โรงเรียนทางเลือกจะมีอิสระในด้านการจัดทําเนือหาและ

วิธีการเรียนการสอน แต่ทังนีก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยอิงกรอบหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2545: 103105) ซึงเสนอกระบวนการเรียน

การสอนของโรงเรียนทางเลือก ว่า มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้ด้านต่างๆ 

อย่างผสมผสานกลมกลืนกับวิธีชีวิต เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทําด้วยตนเอง ให้เด็กกล้าแสดง

ความคิดเห็น กล้าคิด และกล้าสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมทีหลากหลายให้เด็กได้เลือกตามความ

สนใจ ความถนัด และเป็นกิจกรรมเพือพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของผู้เรียน ไม่ใช้วิธีการสอนโดย

การกระตุ้นเพือให้เกิดการแข่งขันกับผู้อืน มีการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการ

ส่งเสริมค่านิยมทีดี 

นอกจากนี เครือข่ายการศึกษาทางเลือก (2553) ยังได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดการศึกษา

ทางเลือกว่า เป็นวิธีการทีเน้นการเรียนวิธีการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้

และก้าวทันการเปลียนแปลงของความรู้ รวมทังสามารถสร้างทางเลือกและวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง                   

เน้นเรียนรู้จากความเป็นจริงและสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

จนเกิดความรักทีจะเรียนรู้จนเกิดความสามารถทีจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้ต่อเนืองตลอด

ชีวิต สําหรับการประเมินผลนันเป็นกระบวนการทีมีความต่อเนืองให้เห็นพัฒนาการตาม

สภาพจริง ผลของการเรียนรู้ทีเกิดขึนภายในตัวผู้เรียนซึงคํานึงถึงความแตกต่างกันของทักษะ 
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ปัญญา ความสามารถ และความสนใจของตัวผู้เรียน โดยใช้วิธีการและเครืองมือทีหลากหลาย     

ทังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล และ

การสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถทีจะประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้เสมอกัน เช่นเดียวกับ 

ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง (2555: 2830) ทีกล่าวว่า การเรียนการสอนของโรงเรียน

ทางเลือกมีแนวคิดและปรัชญา วิธีการเรียนการสอน และทรัพยากรสําคัญในการจัดการเรียน    

การสอนทีแตกต่างไปจากโรงเรียนทัวไป โดยแต่ละแนวคิดในการจัดการศึกษามีจุดเน้นและเนือหา

กระบวนการทีแตกต่างกันออกไป แต่จุดร่วมทีเหมือนกัน คือ ความเชือเรืองความหลากหลายของ

มนุษย์ ดังนันการเรียนรู้จึงต้องมีความหลากหลายและยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามไปด้วย ทังนี

ด้านสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนทางเลือกจะไม่ยึดติดกับกลุ่มสาระวิชาหลักทัง 8 กลุ่มสาระ เช่น 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น แต่จะจัดสาระตามธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กและ

บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมทังเน้นการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง สําหรับวิธีการ

สอนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้นอกสถานที การทํางานร่วมกับเพือน การทําโครงการ และค้นคว้าด้วย

ตนเอง เป็นต้น ด้านการประเมินผลโรงเรียนทางเลือกจะให้ความสําคัญกับการประเมินผลนักเรียน  

ทีแตกต่างไปจากโรงเรียนทัวไปโดยเน้นให้ครูเป็นผู้ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การทํา

กิจกรรม และการสอบโดยข้อสอบจะเน้นการประยุกต์ใช้และการบูรณาการ นอกจากนีโรงเรียน

ทางเลือกยังมีทรัพยากรพืนฐานทีสําคัญมากกว่าโรงเรียนทัวไปเพือให้เกิดการเรียนรู้ทีเป็นไปตาม

ปรัชญาการศึกษา เช่น ห้องเรียนทีมีขนาดเล็กไปจนถึงปานกลาง รวมทังการใช้ครูจํานวนมากกว่า

ในการดูแลนักเรียน และการเน้นครูทีมีวุฒิการศึกษาระดับสูงมากกว่าโรงเรียนทัวไป 

  จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสามารถ

พิจารณาได้จากหลายปัจจัย ทังนีผู้วิจัยได้กําหนดปัจจัยทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนทางเลือก ได้แก่ การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน วิธีการจัดการ

เรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน ซึงมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี   

    2.4.3.1  การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน ปรัชญา เวสารัชช์ 

(2545: 89) ได้กล่าวถึง สาระเนือหาในการจัดการศึกษาไว้ว่า ในกรณีทีมีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ผู้จัดการศึกษามักจัดทําหลักสูตรเป็นตัวกําหนดเนือหาสาระ หลักสูตรเหล่านีอาจเป็นหลักสูตรกลางที

ใช้สําหรับการศึกษาแต่ละระดับ แต่ขณะเดียวกันก็ควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษา แต่ละแห่งสามารถ

จัดเนือหาสาระทีเหมาะสมกับท้องถินได้ด้วย และเนือหาสาระในการศึกษานันควรมีความทันสมัย 

นอกจากนีคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543: 18) ได้เสนอรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที

พึงประสงค์ซึงเป็นกระบวนการทางปัญญาทีพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้

ทุกเวลา ทุกสถานที เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีมีการบูรณาการเนือหาสาระตามความเหมาะสม เป็น
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กระบวนการทีมีทางเลือกและมีแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย เป็นกระบวนการ เรียนรู้ร่วมกัน และมุ่ง

ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ ทังนีสําหรับโรงเรียนทางเลือก รัชนี ธงไชย (2553: 71) ได้ระบุไว้ว่า 

โรงเรียนทางเลือก เป็นสถานศึกษาทีมีสถานภาพเป็นโรงเรียน ตามทีมีกฎหมายรองรับแต่ละ

ประเภท มีการจัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรและการควบคุมเข้มงวดของรัฐทังนีจะพิจารณา

จากการทีโรงเรียนเหล่านันมีการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาหรือจุดมุ่งหมายของตนมีสาระและ

กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะทีแตกต่างจากโรงเรียนในกระแสหลักทัวไป มีอิสระในการจัดทํา

เนือหา วิธีการสอน และตําราเรียน โดยมีปรัชญาการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนกาสอนที

แตกต่างจากโรงเรียนทัวไปอย่างชัดเจน ทังนีจากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า การจัด

เนือหาสาระในการเรียนการสอนของโรงเรียนทีมีความเหมาะสมจะช่วยเอือต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ดังนันผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยด้านการจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน 

เป็นปัจจัยทีแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการจัดการศึกษา

ของแต่ละโรงเรียน 

2.4.3.2  วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน  ทังนี

รูปแบบวิธีการเรียนการสอนสําหรับการศึกษาในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากการศึกษาในอดีต 

ซึงเน้นทีตัวครู แต่ปัจจุบันเน้นให้ความสําคัญทีตัวผู้เรียน ทังนีผลจากการปฏิรูปการศึกษาจึงนําไปสู่

กระบวนการเรียนการสอนทีหลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การนําชมนอกสถานทีเรียน การใช้อุปกรณ์เครืองมือประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ นี 

ผู้สอนต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และจําเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

ประกอบกับการทําความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนของตน (ปรัชญา  เวสารัชช์, 2545: 89) 

ทังนีวิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นวิธีการทีครูผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

คํานึงถึงลักษณะการเรียนรู้ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนและลักษณะเนือหาวิชาเพือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนการเลือกวิธีสอนเป็นสิงสําคัญ  เพราะกิจกรรมการเรียนการ

สอนจะเป็นตัวกําหนดบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนให้แตกต่างกันไป กิจกรรมการเรียนการสอน

แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนทียึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนจะเป็นผู้

กําหนดเนือหาและให้ความรู้ ผู้ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ควบคุมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย

ผู้เรียนจะเป็นผู้รับรู้ในสิงทีผู้สอนให้และนํามาคิดพิจารณาเชือมโยงกับความรู้เดิมของตนเองแล้ว

สรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง กิจกรรมประเภทนี ได้แก่ การบรรยาย การสาธิตและการตัง

คําถาม และ 2) กิจกรรมการเรียนการสอนทีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนจะเป็นผู้แนะนําให้

ความสะดวกโดยการเตรียมสิงแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์เพือให้เกิดกิจกรรมการเรียนด้วยตัวผู้เรียนเอง 

และดําเนินไปในทิศทางทีผู้สอนตังวัตถุประสงค์ไว้ ได้แก่ การสังเกตและจดบันทึก การอภิปราย การ
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ทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ การใช้บทเรียนสําเร็จรูป การแก้ปัญหา การเล่นเกม การค้นคว้าใน

ห้องสมุด และการไปศึกษานอกสถานที (อาภรณ์ ใจเทียง, 2546: 57)   

ทังนีการวัดผลและประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่าหลังจากทีผู้เรียนได้ทํากิจกรรม

แล้วเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด ทังนีเครือข่ายการศึกษาทางเลือก 

(2553) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผลของโรงเรียนทางเลือกมุ่งเน้นการประเมินผลในทุกๆ ด้าน ซึง

ไม่เพียงแต่ด้านวิชาการเท่านันแต่รวมถึงผลของการเรียนรู้ทีเกิดขึนภายในตัวผู้เรียนครบทุกด้าน 

โดยคํานึงถึงความแตกต่างของทักษะ ปัญญา ความถนัด ความสามารถ ความสนใจตามธรรมชาติ

ของตัวผู้เรียนโดยใช้วิธีการและเครืองมือทีหลากหลายทังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ  

เพือนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า วิธีการจัด   

การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียนมีวิธีการทีหลากหลายและมีความ

แตกต่างกันออกไป ดังนันผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ

การประเมินผลผู้เรียน เป็นปัจจัยทีแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกตาม

ปรัชญาแนวคิดของแต่ละโรงเรียน 

 

  2.4.4  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 9) ได้ให้ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา

โดยแยกออกเป็น 2 แนวทางคือ แนวทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์ 

หรือคน ทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ทีดิน เครืองอํานวยความสะดวก เครืองมือ และวัสดุ ทรัพยากร

การเงิน และทรัพยากรสารสนเทศอันประกอบด้วยข้อมูลความรู้ ละมุนภัณฑ์ (Software) และ

อุปกรณ์ (Hardware) สําหรับแนวทางการบริหารแบ่งทรัพยากรออกเป็น 4 ประเภท คือ ทรัพยากร

มนุษย์หรือคน (Man) เงิน (Money) ทรัพยากรวัสดุ (Material) และการจัดการ (Management) และ   

ชัยอนันต์ สมุทรวณิช (2541: 1) ทีกล่าวไว้ว่า ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยากรทีมิใช่เงิน 

(Non Financial Resources) และทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) นอกจากนี กิดานันท์ 

มลิทอง (2540: 8384) ยังได้จําแนกสือทีมีอยู่ทัวไปแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนโดย

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) บุคลากร (People) ในทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรทีอยู่ในระบบ

ของโรงเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้แนะแนวการศึกษา รวมทังผู้อํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ 2) วัสดุ 

(Materials) วัสดุในการศึกษาโดยตรงจะเป็นประเภททีบรรจุเนือหาบทเรียน โดยรูปแบบของวัสดุมิใช่

สิงสําคัญทีจะต้องคํานึงถึง เช่น หนังสือ สไลด์ แผนที หรือสิงต่างๆ ทีเป็นทรัพยากรในโรงเรียนและ

ได้รับการออกแบบมาเพือช่วยอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 3) อาคารสถานที (Settings)   

ทีใช้ในการเรียนการสอนควรอํานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้เรียนโดยอาคารสถานทีหมายรวมถึง 
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ตัวตึก ทีว่าง และสิงแวดล้อม เป็นต้น ซึงมีผลเกียวข้องกับทรัพยากรรูปแบบอืนๆ ซึงออกแบบมาเพือ

การเรียนการสอนโดยส่วนรวม เช่น ห้องสมุด หอประชุม ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ส่วนสถานทีต่างๆ 

ในชุมชนก็สามารถประยุกต์ใช้เป็นสือการเรียนรู้ได้ เช่น โรงงาน สถานทีทางประวัติศาสตร์ 

พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 4) เครืองมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) เป็นทรัพยากรทางการเรียนรู้

เพือช่วยในการผลิตหรือใช้ร่วมกับทรัพยากรอืน ส่วนมากมักเป็นเครืองมือด้านโสตทัศนูปกรณ์ หรือ 

เครืองมือเครืองใช้ต่างๆ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร และเครืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และ 5) กิจกรรม 

(Activities) โดยทัวไปแล้วกิจกรรมทีถูกกล่าวถึงจะเป็นการดําเนินงานทีจัดขึนเพือกระทําร่วมกับ

ทรัพยากรอืนๆ หรือเป็นเทคนิควิธีการพิเศษเพือการเรียนการสอน โดยกิจกรรมเหล่านีมักมี

วัตถุประสงค์เฉพาะทีตังขึนมีการใช้วัสดุการเรียนเฉพาะแต่ละสาขาวิชาหรือมีวิธีการพิเศษในการ

เรียนการสอน 

ทังนีทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

โดยมีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการดําเนินภารกิจของสถานศึกษาทังด้านของปริมาณและ

คุณภาพ เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นทีทําให้กิจกรรมของสถานศึกษาดําเนินไปได้ ซึงทําให้

สถานศึกษาดําเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และได้ผลตามความมุ่งหมายของ

การจัดการศึกษา และยังเป็นการช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินงานด้านอืนๆ ในสถานศึกษา (หวน พินธุพันธ์, 2554)  นอกจากนี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 45) ยังได้กําหนดลักษณะของโรงเรียนในฝันทีต้องการให้เกิดขึน     

ทังด้านลักษณะการจัดการเรียนการสอน และการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการเรียนรู้ของโรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน การปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน แข่งขันได้ในระดับสากลผู้เรียนมีคุณภาพ มาตรฐานชาติ

สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพืนฐานความเป็นไทย จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอือต่อ     

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และมีความเป็นประชาธิปไตย มีการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ      

มีความคล่องตัวรวดเร็ว ทันสมัย มีผู้บริหาร มีครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และมีจํานวน

เพียงพอ มีลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

มีสือเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอ เป็นระบบเครือข่ายและเอือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน  มีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการสามารถเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม รวมทังเป็นทียอมรับศรัทธาของ

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทังนีจากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่าการจัดทรัพยากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนถือเป็นส่วนหนึงของการจัดการเรียนการสอน ทังนีผู้วิจัยได้กําหนด

ปัจจัยทีเกียวข้องกับการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก ได้แก่ การจัดสือ อุปกรณ์ 
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และงบประมาณในการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน การจัดสรร

บุคลากรและการสนับสนุนของผู้บริหาร ซึงสามารถอธิบายแต่ละปัจจัยได้ดังนี 

2.4.4.1  การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้  สําหรับการจัดทรัพยากร

การเรียนรู้เป็นการดําเนินงานของโรงเรียนในการแสวงหาความร่วมมือจากผู้เกียวข้องในการพัฒนา

โรงเรียน ซึงหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามความสําเร็จ  

ในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

จําเป็นอย่างยิงต้องมีปัจจัยสําคัญๆ หลายประการเพือสนับสนุนให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุถึง    

ความมุ่งหมายทีตังไว้ ปัจจัยสําคัญประการหนึงทีเอือต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ได้แก่ ทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

เนืองจากโรงเรียนมีบทบาทหน้าทีหลักในการจัดการเรียนการสอน ดังนัน ทรัพยากรการเรียนรู้จึงมี

ความสําคัญและจําเป็นทีจะทําให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทรัพยากรทีใช้

จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครู ผู้เรียน และบุคลากรทีเกียวข้อง นอกจากนีการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆ 

สําหรับการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอืนๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอก

โรงเรียนพอเพียง เหมาะสม และเอือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ย่อมทําให้การดําเนินงานของโรงเรียน

บรรลุผลตามเป้าหมายทีกําหนด สือ อุปกรณ์ทีใช้ต้องมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ และมีการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (อํารุง จันทวานิช, 2547: 20) สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ 

สารรัตนะ (2548) ทีสรุปว่า โรงเรียนทีมีประสิทธิผลนันมิได้เป็นโรงเรียนทีเกิดขึนในลักษณะทีจะทํา

อย่างไรก็ได้แต่โรงเรียนทีมีประสิทธิผลหรือโรงเรียนทีประสบความสําเร็จนันต้องมีการแสวงหา

งบประมาณและความร่วมมือ มีการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรียนรู้ มีการจัดสิงอํานวยความสะดวก

ทังเพือการบริหารและเพือการเรียนการสอน รวมถึงการจัดให้มีเทคโนโลยีทีเหมาะสม เป็นต้น 

สําหรับตัวบ่งชีด้านทรัพยากรการเรียนรู้ของโรงเรียนทางเลือก จากงานวิจัยของ 

พนายุทธ เชยบาล (2550: 133) พบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทยสําหรับ

ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยปัจจัยทีสําคัญ คือ โรงเรียนต้องมีการวางแผนการบริหาร

การเงินและการบัญชี มีการทําบัญชีควบคุมรายได้ รายจ่ายระหว่างปีการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และ

สามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการจัดสรร

งบประมาณสําหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอเหมาะสมและต่อเนือง สอดคล้องกับ 

จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2545: 101102) ทีเสนอองค์ประกอบเพือนําไปสู่การพัฒนารูปแบบโรงเรียน

ทีเน้นความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ด้านธุรการการเงินว่า โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการทีโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมุ่งไปสู่ผลทีปรารถนาในการพัฒนา

การศึกษา  สําหรับทรัพยากรการเรียนรู้ด้านสือ และวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนทางเลือกต้องเป็นสือ
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การเรียนการสอนทีก่อให้เกิดความคิดในทางทีสร้างสรรค์ สิงของ เครืองใช้ วัสดุประดับตกแต่ง  

เน้นความเป็นธรรมชาติ เช่น ไม้หรือผ้า เพือให้เด็กมีความรู้สึกเป็นอันหนึงอันเดียวกับธรรมชาติ  

จากการทบทวรวรรณกรรมจะเห็นว่า การจัดทรัพยากรการเรียนรู้นันเป็นการดําเนินงานของโรงเรียน

ในการแสวงหาความร่วมมือจากผู้เกียวข้องในการพัฒนาโรงเรียนทังในด้านการจัดหางบประมาณ

เพือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทังการจัดสือและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนทีมีความเพียงพอ

เหมาะสม และเอือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน เพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ดังนันผู้วิจัยจึง

เลือกปัจจัยด้านการจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ เป็นปัจจัยทีแสดงถึงการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกตามปรัชญาแนวคิดของแต่ละโรงเรียน 

2.4.4.2  การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ตามที Lunenberg  and  

Ornstein (2008: 345346) ได้กล่าวถึงลักษณะการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผลด้านสภาพแวดล้อม 

คือ การมีสภาพแวดล้อมทีเป็นระเบียบปลอดภัย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 

ซึงสอดคล้องกับ นงลักษณ์ เรือนทอง (2550: 9192) ทีสรุปว่า สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้ 

หมายถึง สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทีมีความเป็นระเบียบ มีแรงดึงดูดในการทํางานและเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดห้องเรียนทีมุ่งให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้  

นอกจากนี ผลการศึกษาวิจัยเพือกําหนดองค์ประกอบความเป็นโรงเรียนคุณภาพตามกรอบแนวคิด

ในมิติองค์ประกอบเชิงระบบ ของ อํารุง จันทวานิช (2547:  1923) ได้กําหนด สภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศของโรงเรียนเป็นตัวแปรด้านปัจจัยนําเข้าทีส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน ทีประกอบด้วย 

โรงเรียนทีมีพืนทีเพียงพอ และเหมาะสม มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทีเหมาะสม และ

การมีพืนทีสําหรับกิจกรรมกีฬาและการพักผ่อนอย่างเหมาะสม และมีโครงสร้างพืนฐานเหมาะสม

ต่อประโยชน์ใช้สอย และการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี 

สุพล อนามัย (2549: 51) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน หมายถึง การดูแล

รักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัย 

มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารต่างๆ ในโรงเรียนให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ และสําหรับ

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน หมายถึง การจัดห้องเรียนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  มีเนือทีสําหรับการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสม  

ภายในห้องเรียนสามารถปรับเปลียนให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน มีวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้งาน  

ได้ในจํานวนทีเพียงพอ และมีมุมเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทังนีสภาพแวดล้อม

ของโรงเรียนทางเลือก จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2545: 107108) ได้เสนอว่า ตัวอาคารของโรงเรียน

ควรมีรูปแบบทีให้ความรู้สึกอบอุ่น มันคง เน้นความเป็นธรรมชาติ  มีการดูแลรักษาความสะอาด
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เรียบร้อยของตัวอาคารและบริเวณโรงเรียน และมีการจัดอาคารและสิงแวดล้อมโดยเน้นทีความ

เหมาะสมของการใช้พืนทีเพือการเรียนรู้ได้ทุกตารางนิว  

สําหรับการจัดบรรยากาศให้เอือต่อการเรียนรู้ เป็นบรรยากาศโรงเรียนทีมุ่งเน้น

ความเป็นชุมชนแห่งการศึกษาทีนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์และมีประสบการณ์

ร่วมกัน การเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนถูกมองด้วยทัศนะทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 

เป็นบรรยากาศแบบประชาธิปไตย มีการติดต่อสือสารกันระหว่างครูกับนักเรียน และเพิม

ความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน (Willower et al, 1967 อ้างถึงใน สัมฤทธิ กาเพ็ง, 2551: 126) 

ซึงสอดคล้องกับ อํารุง จันทวานิช (2547: 24)  ทีเสนอว่า การจัดบรรยากาศให้เอือต่อ การเรียนรู้และการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เป็นองค์ประกอบของการมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ จากการทบทวน

วรรณกรรมสะท้อนให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนซึงหมายความรวมถึง

สภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกห้องเรียนทีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และ

บรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนถือเป็นส่วนหนึงในการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนให้

มีคุณภาพ ดังนันผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนเป็นปัจจัยทีแสดง

ถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยพิจารณาจากการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ห้องเรียน และการสร้างบรรยากาศทีมีความเหมาะสมและเอือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.4.4.3  การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของผู้บริหาร ทังนีทรัพยากรบุคคลถือ

เป็นสินทรัพย์ทีมีคุณค่าขององค์การ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลสําเร็จ

ของการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ดังนัน บุคคลเหล่านีจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้

ความสามารถ และการปรับเปลียนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้วิธีใหม่ให้กับผู้เรียน ทังนีจึงอาจ

กล่าวได้ว่า เครืองมือหลักในการพัฒนาประเทศทียังยืน คือ การจัดการศึกษาให้บังเกิดผลดีและมี

คุณภาพในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศในทิศทางทีพึงประสงค์ได้นันต้องอาศัยครูเป็นกําลัง

สําคัญ ดังนันทรัพยากรครูมีความสําคัญเป็นอย่างยิง เพราะครูมีบทบาทหน้าทีโดยตรงในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์นันคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของสังคมไทย (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539: 17) ทังนี ยูเนสโก (Aletta Grisay and Lars Mahlck, 1991: 4 

อ้างถึงใน อํารุง จันทวานิช, 2547: 79) ซึงได้กําหนดแนวพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนียังมีการ

กําหนดปัจจัยทีเกียวกับตัวครู (Presage Variables) ซึงประกอบด้วย 1) ประสบการณ์การฝึกอบรม 

เช่น การรับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัย และการฝึกอบรมตามโครงการ/เรือง เป็นต้น 2) การฝึก

ปฏิบัติ เช่น การสอน และ 3) คุณสมบัติความเป็นครู เช่น ทักษะการสอน สติปัญญา แรงจูงใจ 

บุคลิกภาพ เป็นต้น สอดคล้องกับ อํารุง จันทวานิช (2547: 1819) ทีได้สรุปปัจจัยทีเป็นองค์กําหนด



38 


ความเป็นโรงเรียนคุณภาพทีสําคัญปัจจัยหนึงคือ ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล คือ ครู ผู้บริหารและ

บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพและจํานวนเพียงพอ 

นอกจากนีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ

ผู้บริหารสถานศึกษาว่า หมายถึง บุคลากรวิชาชีพทีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละ

แห่งทังของรัฐและเอกชน โดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารโรงเรียน นับว่ามีความสําคัญ

และส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยตรง เพราะผู้บริหารมีหน้าทีนําโรงเรียนไปสู่ความสําเร็จ

และความก้าวหน้าให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน ทังนีผู้บริหารต้องให้วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และทิศทางแก่

โรงเรียน และดําเนินการให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามทีต้องการ (ปิติชาย ตันปิติ, 2547: 8384)  

ซึงสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 7071) ทีได้กําหนดคุณลักษณะ

ของผู้บริหารต้นแบบไว้ได้แก่ คุณลักษณะทางวิชาชีพ กล่าวคือ มีความเป็นผู้นําทีเข้มแข็ง 

โดยเฉพาะผู้นําการเปลียนแปลง สามารถชักนําหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดการเปลียนแปลง

ทางปฏิบัติงานทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายทางการศึกษา 

มีการวางแผนการทํางาน มีความริเริมสร้างสรรค์ มีการบริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และรู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อความเปลียนแปลงของสังคม   

และคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นแบบอย่างทีดีของบุคลากรในสถานศึกษา มีบุคลิกภาพทีดี มีปฏิภาณ

ไหวพริบดี มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปิดกว้าง

พร้อมทีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน มีความซือสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีความสามารถในการสือสาร 

กล้าในการพูดและการปฏิบัติ มีความตืนตัวอยู่เสมอ เป็นนักพัฒนาและนักบริการสังคม มีสุขภาพดี 

มีความรักในสถาบันของชาติ และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิงแวดล้อม 

นอกจากนีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ

คุณลักษณะทีเป็นทีน่าเชือถือศรัทธา ในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน กระตุ้นและจัดการให้

ครูผู้สอนรวถึงนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการรับผิดชอบ

ภาระงาน และใช้ความสามารถทีเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาททีปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จอย่าง

โดดเด่นกว่าผู้อืนซึงเรียกว่า สมรรถนะ (Competency) นันเอง ในปัจจุบันแนวความคิดเรืองสมรรถนะ 

มีบทบาทและถูกนํามาใช้ในการจัดการสถานศึกษาศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน เพราะการกําหนด

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องกําหนดให้สอดคล้องเชือมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าหมายของหน่วยงาน (อาภร ภู่วิทยพันธ์ุ, 2548: คํานํา) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจําเป็น   

ต้องใช้ความสามารถทีมีอยู่มาบริหารจัดการการศึกษาและภาระงานทีรับผิดชอบอยู่ให้บังเกิด

ผลสําเร็จและเป็นทีประจักษ์ยิงขึน ทังนีสมรรถนะเป็นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะทีจําเป็นของ
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บุคคลในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ  มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานทีกําหนดหรือสูงกว่า 

โดยสมรรถนะเป็นปัจจัยในการทํางานทีเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ  

โดยเฉพาะการเพิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วย

ให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ (เทือน ทองแก้ว, 2550) ทังนี 

McClelland (1999  อ้างถึงใน เทือน ทองแก้ว, 2550) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะตาม

แนวคิดของ McClelland ซึงประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะ

ในเรืองทีต้องรู้  เป็นความรู้ทีเป็นสาระสําคัญ 2) ทักษะ (Skill) คือ สิงทีต้องการให้ทําได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยทักษะทีเกิดได้นันมาจากพืนฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่าง

คล่องแคล่วว่องไว 3) ความคิดเห็นเกียวกับตนเอง (Self  Concept) คือ เจตคติ และความคิดเห็นเกียวกับ

ภาพลักษณ์ของตนหรือสิงทีบุคคลเชือว่าตนเองเป็น 4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) 

เป็นสิงทีอธิบายถึงบุคคลนัน และ 5) แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน 

ซึงทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมทีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสําเร็จ   

สําหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก ผู้บริหารโรงเรียนถือได้ว่าเป็นแรง

ขับเคลือนหลักของโรงเรียนในการดําเนินงาน และการเผชิญความท้าทายต่างๆ ซึงต้องอาศัยผู้นํา      

ทีมีลักษณะพิเศษโดยต้องมีความเข้าใจต่อแนวทางการศึกษาทางเลือกอย่างลึกซึง และมีความพร้อม   

ทีจะธํารงไว้ซึงปรัชญาการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทังมีการเรียกร้องคุณภาพจากครูใน

ระดับสูง เนืองจาก ครูผู้สอนนอกจากจะต้องเข้าใจปรัชญาการเรียนการสอนของโรงเรียนและการใช้

นวัตกรรมการเรียนการสอนทีแตกต่างจากโรงเรียนทัวไปแล้ว ครูในโรงเรียนทางเลือกต้องทํางาน

หนักกว่าโรงเรียนทัวไป เช่น ร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ดูแลติดตามพัฒนาการของนักเรียนอย่าง

ใกล้ชิด และร่วมกระบวนการประเมินผลและพัฒนาการสอนของเพือนครูในโรงเรียน (ปกป้อง จันวิทย์ 

และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 3740) นอกจากนี จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2545: 102103) ยังได้เสนอ

ตัวบ่งชีด้านผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนทางเลือก เพือนําไปสู่การพัฒนารูปแบบโรงเรียนที

เน้นความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดคนให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงปฏิบัติ

ต่อครูโดยการยกย่องให้เกียรติ และเคารพในความคิดเห็น รวมทังการให้อิสระในการทํางาน

พอสมควร นอกจากนีผู้บริหารยังต้องเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองและส่งเสริม

การสร้างขวัญ กําลังใจ และให้สวัสดิการแก่ครูผู้สอนตามความสามารถของโรงเรียน สําหรับ

ครูผู้สอนของโรงเรียนทางเลือกต้องมีการคัดเลือกครูอย่างพิถีพิถันโดยเน้นให้ความสําคัญกับจิตใจ

ทีเมตตา เสียสละ มีอุดมการณ์ ใฝ่รู้ รักการเรียน มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักสูตร และ

วิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน นอกจากนีครูต้องเป็นผู้ทีมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น

แบบอย่างทีดีให้กับนักเรียน ในการทํางานระหว่างเพือนครูต้องมีความสามัคคี ทํางานด้วยความ
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เอืออาทรต่อกัน และมีการแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างกัน จากการทบทวนวรรณกรรมจะ

เห็นว่าการจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของผู้บริหารมีความสําคัญและความจําเป็นต่อการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนันผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยการจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุน

ของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากจํานวนครูผู้สอน อัตราส่วนครูต่อนักเรียนทีมีความเพียงพอ รวมถึง

ความเหมาะสมของคุณสมบัติความเป็นครูของครูผู้สอน และความมุ่งมันในการดําเนินงานของ

ผู้บริหารโรงเรียน การส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนเพือผลักดันสู่สมรรถนะหลักของโรงเรียน และ

การให้การสนับสนุนในการผลักดันให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนตามทีกําหนดไว้  

    ทังนีจากแนวคิดเรืองการเรียนการสอน  ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีที

เกียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และนําสนอได้ดังตารางที  2.5  

 

ตารางที 2.5  สรุปแนวคิดเรืองการจัดการเรียนการสอน 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองการจัดการเรียนการสอน 

พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542) 

สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย จัดเนือหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียน การฝึก

ทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การผสมผสานสาระความรู้อย่างสมดุล 

การฝึกปฏิบัติจริง การปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัด

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ และการจัดให้การเรียนรู้เกิดขึนได้ในทุกเวลาทุกสถานที 
 

จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร 

(2545) 

โรงเรียนทางเลือกมีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้ด้านต่างๆ 

อย่างผสมผสานกลมกลืนกับวิธีชีวิต เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทําด้วยตนเอง ให้เด็ก

กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าสร้างสรรค์  มีการจัดกิจกรรมทีหลากหลาย

ให้เด็กได้เลือกตามความสนใจ ความถนัด และเป็นกิจกรรมเพือพัฒนาศักยภาพด้าน

ต่างๆของผู้เรียน  ไม่ใช้วิธีการสอนโดยการกระตุ้นเพือให้เกิดการแข่งขันกับผู้อืน        

มีการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมทีดี 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ลักษณะของโรงเรียนในฝันทีต้องการให้เกิดขึน คือ โรงเรียนมีการจัดการศึกษาได้

คุณภาพมาตรฐาน ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิน แข่งขันได้ในระดับสากลผู้เรียนมีคุณภาพ มาตรฐานชาติสามารถ

พัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพืนฐานความเป็นไทย จัดบรรยากาศการเรียนรู้เอือต่อ   

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และมีความเป็นประชาธิปไตย มีการบริหารจัดการทีมี

ประสิทธิภาพมีความคล่องตัวรวดเร็ว ทันสมัย มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

มืออาชีพและมีจํานวนเพียงพอ มีลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนทีได้มาตรฐานและ 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองการจัดการเรียนการสอน 

(ต่อ) เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีสือเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอ เป็นระบบ

เครือข่ายและเอือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็น

ต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม รวมทังเป็นทียอมรับศรัทธาของนักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

อํารุง จันทวานิช (2547) กระบวนการเรียนรู้เป็นปัจจัยทีส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน ประกอบด้วย การจัด

กระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนสําคัญทีสุด โดยให้ผู้เรียนคิดเอง และปฏิบัติจริง รวมถึง

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีกาเรียนรู้ และวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ซึงครูมีหน้าทีจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

และการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทังการจัด

ห้องปฏิบัติการต่างๆ สําหรับการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอืนๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้

ทังภายในและภายนอกโรงเรียนพอเพียง เหมาะสม และเอือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ย่อม

ทําให้การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายทีกําหนด สือ อุปกรณ์ทีใช้ต้องมี

ความทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ  รวมถึงมีการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 

พนายุทธ เชยบาล (2550) โรงเรียนทางเลือกมีการจัดการเรียนการสอนอยู่บนพืนฐานของความเชือทีว่าธรรมชาติ

ของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย ซึงมีจุดมุ่งหมายเพือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที

สมบูรณ์ โดยมีการเรียนทังวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต การทํางานเป็นทีม การเรียนการ

สอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นความรู้เชิงประสบการณ์ การปฏิบัตินอกตําราเรียน โดย

ใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน มีการทดลองปฏิบัติ และการจัดสิงแวดล้อม

ทีเอือต่อการเรียนรู้ ทังนีมีการปรับลด หรือเพิมเนือหาในการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

โดยอิงกรอบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

เครือข่ายการศึกษาทางเลือก 

(2553)  

ลักษณะของการจัดการศึกษาทางเลือกเป็นวิธีการทีเน้นการเรียนวิธีการเรียนรู้มากกว่าตัว

ความรู้ ผู้เรียนสามารถสร้างทางเลือกและวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง เน้นการเรียนรู้จาก

ความเป็นจริง นําไปใช้ในชีวิตจริงได้ และให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและสามารถ

ทีจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้ต่อเนืองไปตลอดชีวิต ด้านการประเมินผลเป็น

กระบวนการทีมีความต่อเนืองให้เห็นพัฒนาการตามสภาพจริง ผลของการเรียนรู้ที

เกิดขึนภายในตัวผู้เรียน โดยใช้วิธีการและเครืองมือทีหลากหลาย ทังอย่างเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ เพือนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม และ  การสร้าง

โอกาสให้ทุกคนสามารถทีจะประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้เสมอกัน 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองการจัดการเรียนการสอน 

ปกป้อง จันวิทย์ และ

สุนทร ตันมันทอง (2555) 

โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนทีมีแนวคิดและปรัชญา การจัดเนือหาสาระ วิธีการเรียน

การสอน การประเมินผลผู้เรียน และมีทรัพยากรสําคัญในการจัดการเรียน       การสอนที

แตกต่างไปจากโรงเรียนทัวไป  โดยแต่ละแนวคิดในการจัดการศึกษามีจุดเน้นและ

เนือหากระบวนการทีแตกต่างกันออกไป แต่มีจุดร่วมทีเหมือนกันคือ ความเชือเรือง

ความหลากหลายของมนุษย์ ดังนันการเรียนรู้จึงต้องมีความหลากหลายและยึดเอาผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางตามไปด้วย  

 

2.5  แนวคิดเรืองประสิทธิผลของโรงเรียน 

 
 ประสิทธิผลขององค์การเป็นเรืองทีมีความสําคัญอย่างยิงสําหรับการศึกษาองค์การ ทังนี

เนืองจากประสิทธิผลขององค์การเป็นตัวการทีจะเป็นเครืองตัดสินว่า การบริหารองค์การประสบ

ความสําเร็จหรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิงโรงเรียนซึงถือเป็นองค์การด้านการศึกษาซึงต้องมี

การประเมินประสิทธิผลเพือเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง โดยแนวคิดที

เกียวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน คุณลักษณะ

และองค์ประกอบของการบริหารงานโรงเรียนทีมีประสิทธิผล และตัวบ่งชีประสิทธิผลของโรงเรียน

ทางเลือก 

 

2.5.1  ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 

แนวคิดเกียวกับ ประสิทธิผล คําว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) ถือเป็นเครืองชีว่าองค์การ

นันๆ สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีเพียงใด ซึงหากปราศจากการประเมินประสิทธิผลขององค์การแล้ว  

องค์การจะไม่มีทางทราบเลยว่าการปฏิบัติภารกิจขององค์การเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม 

การศึกษาองค์การในด้านประสิทธิผลขององค์การเป็นเรืองทีสลับซับซ้อนมาก และไม่มีเกณฑ์

ตายตัวในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ ทังนีคําว่า ประสิทธิผลขององค์การ อาจมีได้      

หลายความหมาย โดยการพิจารณาควรศึกษาเป็นรายกรณีไปเพือกําหนดมาตรฐานสําหรับวัด

ประสิทธิผลขององค์การโดยเฉพาะ (พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 180)  โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี 

ภรณี กีร์ติบุตร (2529: 2) ได้อธิบายว่า ประสิทธิผล คือ สิงทีเป็นเครืองตัดสินในขันสุดท้ายว่า

การบริหารและองค์การประสบความสําเร็จหรือไม่ เพียงใด ทังนีคําว่าประสิทธิผลจะมีความหมาย  

ทีแตกต่างกันไปตามความเข้าใจของนักวิชาการในแต่ละสาขา เช่น ด้านมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ 
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จะมองประสิทธิผลในรูปของผลกําไร หรือผลประโยชน์จากการลงทุน (Return on Investment) 

ส่วนนักวิทยาศาสตร์จะมองในแง่ของสิงประดิษฐ์หรือผลผลิตใหม่ๆ และนักสังคมสังเคราะห์

ศาสตร์จะมองถึงคุณภาพชีวิตการทํางาน และถึงแม้ว่ามุมมองต่อประสิทธิผลขององค์การจะมีความ

แตกต่างกัน แต่ทังนีการให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน ซึงตามทีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 504) 

ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จหรือผลทีเกิดขึน ซึงสอดคล้องกับรุ่ง แก้วแดง และ

ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536: 159) ทีกล่าวว่า ประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กับผลงานองค์การทีพึง

ประสงค์ หรือหมายถึง ความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานทีเป็นไปหรือบรรลุตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์การ นอกจากนี  Etzioni (1964: 8) ยังได้ให้ความหมายของประสิทธิผล

ขององค์การว่า หมายถึง ขนาดของความสามารถขององค์การทีจะทํางานบรรลุเป้าหมายตามที

กําหนดไว้ ดังนันองค์การทีมีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การทีประสบความสําเร็จอย่างสูงในการ

ทํางานตามเป้าหมาย ดังนันองค์การทีมีประสิทธิผลตําจึงเป็นองค์การทีไม่ประสบความสําเร็จใน

การทํางานให้บรรลุเป้าหมายตามทีได้ตังไว้ (พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 176) ทังนี ประสิทธิผลของ

องค์การจะมีขึนได้ย่อมขึนอยู่กับเงือนไขทีว่า องค์การจะสามารถทําประโยชน์จากสภาพแวดล้อม

จนบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทีตังไว้โดยสิงทีอยู่เบืองหลังควบคู่กับ ประสิทธิผล คือ ประสิทธิภาพ 

ทีหมายถึง การมีสมรรถนะสูง และมีระบบการทํางานทีก่อให้เกิดผลสูงสุดโดยได้ผลผลิตทีมีคุณภาพ 

สูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรทีใช้ไป (ธงชัย สันติวงศ์, 2533: 314) 

ทังนี Campbell (อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 180184)ได้ทําหารศึกษาและรวบรวม

การให้ความหมายของคําว่า ประสิทธิผลขององค์การของนักวิชาการไว้ถึง 30 ความหมาย 

ซึงได้แก่ 1) ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) เป็นการประเมินผลทัวไปทีใช้เกณฑ์หรือ

มาตรฐานวัดสําหรับหลายๆ แง่มุม 2) ผลผลิตสูง (Productivity) ซึงวัดได้จากปริมาณหรือจํานวนของ

ผลผลิตหรือการบริการขององค์กร 3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นอัตราส่วนทีแสดงให้เห็นการ

เปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึงหน่วยต่อค่าใช้จ่ายทีต้องเสียไปต้อหนึงหน่วยนันๆ 4) กําไร 

(Profit) รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย 5) คุณภาพ (Quality) คุณภาพของสินค้าและบริการ 6) อุบัติเหตุ 

(Accidents) ความถีของการเกิดอุบัติเหตุ 7) การเจริญเติบโต (Growth) การเปรียบเทียบสภาพขององค์กร

ในปัจจุบันกับในอดีต 8) การขาดงาน (Absenteeism) ความถีของการขาดงานโดยไม่มีข้ออ้างทีเพียงพอ 

9) การลาออกจากงาน (Turnover) ความถีของการลาออกจากงานโดยสมัครใจ 10) ความพึงพอใจในงาน 

(Job Satisfaction) ซึงมีผลต่อการทํางาน 11) การจูงใจ (Motivation) ซึงเป็นการทุ่มเทจิตใจของบุคคลที

มีต่อการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 12) ขวัญ (Morale) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของกลุ่มและความผูกพัน

ซึงกันและกัน 13) การควบคุม (Control) ระดับความมากน้อยของการกระจายอํานาจการควบคุม 14) ความ
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ขัดแย้ง/ความสามัคคี (Conflict/Cohesion) คือลักษณะของสมาชิกในองค์กรทีมีความชอบพอกัน ทํางาน

ร่วมกัน หรือมีความขัดแย้งกัน 15) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility/Adaptation) เป็นความสามารถ

ขององค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 16) การวางแผนและการกําหนดเป้าหมาย (Planning 

and Goal Setting) ระดับความมากน้อยของการวางแผนอย่างเป็นระบบ 17) ความเห็นพ้องต้องกันใน

เป้าหมาย (Goal Consensus) ระดับความเห็นพ้องต้องกันของสามชิกต่อเป้าหมายองค์กร 18) การยอมรับ

เป้าหมายมาเป็นแนวทางปฏิบัติ (Internalization of Organizational Goals) การยอมรับว่าเป้าหมายมีความ

ถูกต้อง เหมาะสม 19) การยอมรับต่อบทบาทและปทัสถาน (Role and Norm Congruence) ระดับความเห็น

พ้องต้องกันของสมาชิกองค์กรในเรืองต่างๆ 20) ทักษะระหว่างบุคคล (Managerial Interpersonal Skills) 

ความสามารถของฝ่ายจัดการในการติดต่อกับลูกน้อง 21) ทักษะด้านการทํางาน (Managerial Task Skills) 

ความสามารถในการทํางานของฝ่ายบริหาร 22) การจัดการข้อมูลและการสือสาร (Information Management 

and Communication) การวิเคราะห์และการกระจายข้อมูลอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 23) ความพร้อม 

(Readiness) เป็นความเห็นโดยส่วนรวมทีขอให้ทํางานพิเศษสําเร็จลุล่วงด้วยดี 24) การใช้ประโยชน์จาก

สภาพแวดล้อม (Utilization of Environment) ขอบเขตการติดต่อกับสภาพแวดล้อมและการแสวงหา

ทรัพยากรทีจําเป็น 25) การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations  by  External Entities) ซึงเป็นบุคคล

และองค์กรต่างๆ ทีอยู่ในสภาพแวดล้อมขององค์กร 26) เสถียรภาพ (Stability) การรักษาโครงสร้าง หน้าที 

และทรัพยากรขององค์กร 27) คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ (Value of Human Resources) เกณฑ์การวัดมูลค่า

ของสมาชิกองค์กรทีมีต่อองค์กร 28) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation and Shared Influence) 

เป็นระดับของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิกองค์กร 29) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training 

and Development Emphasis) เป็นความพยายามขององค์กรทีมีต่อการพัฒนามนุษย์ 30) การบรรลุเป้าหมาย 

(Achievement Emphasis) ความสําคัญทีองค์กรมีให้ต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ทังนีในสภาพความเป็นจริง โรงเรียนถือเป็นองค์การประเภทหนึง ดังนัน ประสิทธิผลของ

โรงเรียนจึงหมายถึง ประสิทธิผลขององค์การ ทังนีมีนักวิชาการทังในและต่างประเทศได้ให้นิยาม

และความหมาย ประสิทธิผลของโรงเรียนไว้อย่างหลากหลาย ดังนี 

Sergiovanni (1991: 76) กล่าวถึงคําว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนว่ามี 2 ความหมาย สําหรับ 

ความหมายแบบทัวไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตทีจะทําให้เกิดผลตามทีปรารถนา และ 

ความหมายในเชิงเทคนิคซึงประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง วงจรของการศึกษาโดยประสิทธิผล

จะเน้นทีผลสัมฤทธิของนักเรียนในด้านทักษะพืนฐานซึงวัดได้จากผลสัมฤทธิทางการเรียน รวมถึงมิติ

ด้านการจัดการ การสอน และภาวะผู้นํา นอกจากนี Hoy and Miskel (2008: 298) กล่าวถึงประสิทธิผล

ของโรงเรียนว่าหมายถึง ระดับและการเปลียนแปลงในผลสําเร็จของโรงเรียนทีสามารถพิจารณาได้

จากการทีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางวิชาการสูง สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
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ทัศนคติในทางบวก สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิงแวดล้อม และสามารแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้

เป็นอย่างดี ทังนียังได้มีการพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนในเชิงระบบ กล่าวคือ พิจารณาจากทัง 

ปัจจัยนําเข้า (คน เงิน และทรัพยากร) กระบวนการ (โครงสร้างและกระบวนการภายใน) ผลผลิต (ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติงาน) ซึงสอดคล้องกับ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536: 3233) ทีกล่าวว่า ประสิทธิผลของ

โรงเรียนไม่น่าหมายถึงผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน หรือ ความพึงพอใจในการทํางาน    

อย่างใดอย่างหนึง แต่หมายถึงการทีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิสูงและสารถพัฒนา

ทัศนคติในทางบวกตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมทัง

การแก้ปัญหาภายในโรงเรียนซึงจะทําให้เกิดความพอใจในการทํางาน    

นอกจากนีการอธิบายเกียวกับลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน (School Effectiveness) หรือ 

โรงเรียนทีมีประสิทธิผล (Effective School) นัน บางครังอาจมีการใช้คําทีแตกต่างกันออกไปแต่มี

ความหมายคล้ายคลึงกัน เช่น โรงเรียนทีประสบความสําเร็จ (Successful School) โรงเรียนทีประสบ

ผลสําเร็จสูง (High  Performance School) โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) โรงเรียนสมบูรณ์แบบ/

โรงเรียนในฝัน (Lab School) หรือโรงเรียนดี (Good School/Smart School) เป็นต้น แต่ถ้าหากพิจารณา

เกียวกับคําศัพท์สําคัญ (Keys Terms) ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่ามีความหมายเชิงบวกซึงแสดงถึงโรงเรียน  ทีมี

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนทีมีการปรับปรุงและพัฒนา 

(Improvement School) จนมีความสําเร็จเกิดขึนทุกด้านและเป็นทีพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder Satisfaction) ทังสิน (สัมฤทธิ กาเพ็ง, 2551: 15) 

จากความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนทีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผล

ของโรงเรียน หมายถึง ความสําเร็จของโรงเรียนทีสามารถร่วมกันทําหน้าทีให้บรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนทีตังไว้   

 

2.5.2  คุณลักษณะและองค์ประกอบของโรงเรียนทีมีประสิทธิผล 

นักวิชาการทังในและต่างประเทศได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับคุณลักษณะและ

องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผล ดังนี 

Lunenberg and Ornstein (2008 : 345346) ได้กล่าวถึงลักษณะของการบริหารโรงเรียนทีมี

ประสิทธิผล 7 ประการ ได้แก่ 1) มีสภาพแวดล้อมทีเป็นระเบียบปลอดภัย และไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การจัดการเรียนการสอน 2) พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน บุคลากรมีส่วนร่วมในภาระผูกพัน

ของเป้าหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 3) มีภาวะผู้นําทางวิชาการ 

โดยผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้คุณลักษณะของงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิผล   

4) มีบรรยากาศของความคาดหวังทีสูงโดยทีครูสามารถแสดงออกถึงความรอบรู้ในทักษะเบืองต้น
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ให้กับนักเรียนได้ 5) ทุ่มเทเวลาในการทํางานเพือวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ 

6) มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมําเสมอเพือนํามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

และ 7) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้ปกครองโดยทีผู้ปกครองสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและให้

ความช่วยเหลือส่วนทีทําให้เกิดความสําเร็จ สําหรับ Robbins (1983: 2433 quoted in Sergiovanni, 1991: 

8081) ได้เสนอมิติการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนทีถูกนํามาใช้บ่อย ได้แก่ จํานวนการขาดเรียน 

การวัดผลิตภาพ การวัดประสิทธิภาพ การวัดคุณภาพผลลัพธ์และผลการปฏิบัติงาน อัตราการลาออก 

ความพึงพอใจของครู ความพึงพอใจของนักเรียน แรงจูงใจของครูและนักเรียน การยืดหยุ่นและการ

ปรับเปลียนวิธีการปฏิบัติต่างๆ ความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน การมีเป้าหมายทีเป็นเอกฉันท์ การวางแผนและ

การตังเป้าหมาย การรวมเป้าหมายขององค์การ ทักษะด้านการจัดการและภาวะผู้นํา การจัดการข้อมูล

ข่าวสารและการติดต่อสือสาร การมีความพร้อม การมีสภาพแวดล้อมทีเอืออํานวย การประเมินผลจาก

ภายนอก การมีความมันคง การโน้มน้าว การฝึกอบรมและพัฒนา และการเน้นผลสัมฤทธิ  

Sergiovanni (1991: 76) กล่าวถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยเน้นทีผลสัมฤทธิของนักเรียน

ในด้านทักษะพืนฐานซึงวัดได้จากผลสัมฤทธิทางการเรียน รวมถึงมิติด้านการจัดการสอน และภาวะ

ผู้นํา สําหรับ Hoy and Miskel (2008: 298) และ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536: 3233) ได้กล่าวไว้ว่า 

ประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถสะท้อนได้จากความสามารถในการผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ 

ทางวิชาการสูง ความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติในทางบวกความสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สิงแวดล้อม และความความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ปรัชญา 

เวสารัชช์ (2545: 910) ยังได้กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิของการจัดการศึกษาควรเน้นทีคุณภาพของผลผลิต

ของกระบวนการศึกษามากกว่าผลในเชิงปริมาณ โดยมีดัชนีชีวัด ได้แก่ 1) คุณภาพของผู้เรียนซึงมี

ความหมายครอบคลุมทังด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและพฤติกรรม ทังนีเป็น

ผลทีเกิดขึนจากการจัดการศึกษาทังทางตรงและทางอ้อมทีมาจากการจัดการศึกษา ไม่ใช่ผลบังเอิญหรือ

ผลทีไม่เกียวเนืองกัน 2) คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ทังนีคุณภาพของการจัดการเรียนการ

สอนขึนกับปัจจัยหลายประการซึงเป็นปัจจัยชีวัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เช่น คุณภาพของ

ครูผู้สอน สภาพแวดล้อม รูปแบบและระบบการเรียนการสอน สือและเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้ 

เป็นต้น 3) ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา ทังนีความคุ้มค่านีมิได้หมายถึงการประหยัดด้านงบประมาณ  

แต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพือการศึกษานันสามารถให้ผลคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 

และ 4) ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ทังนีผลลัพธ์ หรือ ผลสะท้อน หมายถึง ผลต่อเนืองทีเกิดจากการ

จัดการศึกษา เช่น นักเรียนทีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจําจังหวัดแห่งหนึงได้คะแนนระดับดี        

ถือเป็นส่วนหนึงของคุณภาพผู้เรียน สําหรับนักเรียนจากโรงเรียนนีทีสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยทีมี
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ชือเสียงได้เป็นจํานวนมาก ถือเป็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี และการทีศิษย์เก่าของ

โรงเรียนไปประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน ก็ถือเป็นผลลัพธ์ทีต่อเนืองกันไป 

ทังนี อํารุง จันทวนิช (2547: 212) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนทีมีคุณภาพ

ต้องประกอบด้วย 14 องค์ประกอบ ดังนี 1) สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ 

และสิงแวดล้อมเอืออํานวยต่อการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ 2) ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามี

ความเป็นมืออาชีพ และจํานวนเพียงพอ 3) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน 4) หลักสูตร

เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิน 5) สือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีมีความทันสมัย 6) แหล่งการเรียนรู้ใน

โรงเรียนมีความหลากหลาย 7) ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน 8) การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเน้น

ผู้เรียนสําคัญทีสุด 9) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที เอือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 10) ระบบการ

บริหารจัดการดีใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม 11) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ            

12) ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อและประกอบ

อาชีพได้ 13) โรงเรียนเป็นทีชืนชมของชุมชน 14) โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่

ชุมชนและโรงเรียนอืนได้ ซึงสอดคล้องกับ นงลักษณ์ เรือนทอง (2550: 174) ทีได้สรุปองค์ประกอบของ

รูปแบบการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผลว่าประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ 2) การมีครูและผู้บริหารทีมีความเป็นมืออาชีพ 3) การประกันคุณภาพและการตรวจสอบทีมี

ความน่าเชือถือ 4) การมีสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

6) การมุ่งเน้นการเรียนการสอน 7) การสอนทีมีวัตถุประสงค์ และ 8) การมีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง   

 

2.5.3  ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 

เนืองจากโรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนทีมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนแตกต่าง

จากโรงเรียนในระบบทัวไป ดังนันประสิทธิผลหรือความสําเร็จของโรงเรียนทางเลือกจึงสามารถ

สะท้อนได้ปัจจัยทีแตกต่างออกไป ดังเช่นผลการศึกษาของ พนายุทธ เชยบาล (2550: 137) ซึงได้ระบุ

ถึงสิงบ่งชีความสําเร็จหรือยังยืนของการบริหารสําหรับโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย ได้แก่ 

จํานวนนักเรียนทีเพิมขึน การได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก การได้รับรางวัลเชิดชู

เกียรติจากสถาบันหรือหน่วยงานทีเป็นทียอมรับ คุณภาพของนักเรียนเป็นไปตามแนวทาง การจัดการ

เรียนรู้ของโรงเรียนและเป็นทียอมรับรวมทังเป็นทีพึงพอใจของสังคมและชุมชน  นักเรียนมีความสุข

ในการเรียนรู้ทังในและนอกห้องเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียน นักเรียนทีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตทีดี  การได้รับรางวัลของนักเรียน

ทีแสดงถึงศักยภาพของทักษะด้านต่างๆ ความพึงพอใจของผู้ปกครองและสังคมภายนอกต่อผลการ

บริหารงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน การยอมรับ และแพร่ขยายของนวัตกรรมการเรียนรู้ทีโรงเรียนเป็น
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ผู้ริเริมและใช้แล้วประสบความสําเร็จ สอดคล้องกับ ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง (2555: 32) 

ซึงกล่าวไว้ว่า การพิจารณาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกด้วยผลการสอบอาจไม่สามารถ

สะท้อนคุณภาพทีแท้จริงของการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนทางเลือกได้ทังหมด รวมทังยังไม่สามารถ

แยกแยะได้ว่า ผลสอบทีดีเกิดจากฝีมืของการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือคุณภาพของตัวเด็กทีดี

มาตังแต่ต้นอยู่แล้ว (Selection Bias) จากกรณีทีเด็กเก่งจากครอบครัวทีมีพืนฐานดีเลือกเข้าโรงเรียน

ทางเลือก โดยเฉพาะโรงเรียนทางเลือกทีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2545: 101) ซึงกล่าวถึง จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีเน้น

ความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังด้านกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม ปัญญา และจิตวิญญาณ ให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถพึงตนเองได้ ให้ผู้เรียนรู้เป้าหมายที

แท้จริงของชีวิต สามารถกําหนดเป้าหมายชีวิตทีมีคุณภาพสอดคล้องกับภาวะทางธรรมชาติของตน  

ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเต็มศักยภาพ 

และให้ผู้เรียนรู้ซึงในความเป็นอันหนึงอันเดียวกับธรรมชาติและสรรพสิง  

ทังนีเมือพิจารณาตัวบ่งชีความสําเร็จของโรงเรียนทางเลือก (พนายุทธ เชยบาล, 2550: 137) 

การพิจารณาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก (ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 32) 

ประกอบกับความหมายของคําว่าประสิทธิผลขององค์การทัง 30 ความหมาย จากการรวบรวมของ 

Campbell (1977  อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 180184) พบว่า เกณฑ์ทีใช้บ่งชีประสิทธิผลของ

องค์การทีมีความเหมาะสมกับโรงเรียนทางเลือกสําหรับงานวิจัยครังนี ได้แก่ การประสิทธิผลส่วนรวม 

(Overall Effectiveness) การประเมินผลโดยบุคคลภายนอก (Evaluations by External Entities) และ   

การยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน ซึงเกณฑ์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี  

  2.5.3.1  ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) เป็นการประเมินผลทัวไปซึง

ใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานวัดสําหรับหลายๆ แง่มุมซึงสามารถวัดได้จากความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ของบุคคลทังหลายทีมีความคุ้นเคยกับกับองค์การนันๆ (Campbell  อ้างถึงใน พิทยา  บวรวัฒนา, 2543: 

180184) โดยบุคคลดังกล่าว ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ทังนีตามที ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 21) ได้ให้

ความหมายของคําว่า ความพึงพอใจ สนใจ ชอบใจ ว่า ความพึงพอใจเป็นคํานามของกิริยาทีบ่งบอกให้รู้

ถึงสภาวะของความรู้สึกพอใจ โดยคําว่า พอใจ หมายถึง การได้บรรลุความต้องการ ความคาดหวัง    

ความปรารถนา ความอยากของบุคคล การได้บรรลุหรือการได้ตอบสนองบางสิงทีเรียกร้องหรือเป็น

ข้อแม้ การยอมตาม การมีอิสระจากความสงสัยอย่างเพียงพอหรือทําให้คล้อยตามการให้ในสิงที

สมควร การปลดปล่อยหรือการทํางานฟืนฟูบูรณะได้ต่อไป สอดคล้องกับ กิตติมา ปรีดีดิลก (2532: 11) 

ซึงกล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทีชอบหรือพอใจทีมีองค์ประกอบและสิงจูงใจในด้าน

ต่างๆ และได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้ นอกจากนี รุ่ง แก้วแดง (2540: 191194)    
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ยังได้เสนอไว้ว่า การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นอกจากสามารถดูเรืองคุณภาพของการ

ให้บริการขององค์กรได้แล้ว ยังเป็นการประเมินภาพขององค์กรในด้านอืนๆ จากมุมมองของลูกค้าได้

อีกด้วย ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงองค์การ 

ได้แก่ การกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรม ข้อมูลเรืองความพึงพอใจของลูกค้า

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้มากมายจนอาจกล่าวได้ว่า ทังองค์กรต้องมีการปรับการบริหาร 

กระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทังนี อํารุง จันทวานิช (2547: 28) ได้กล่าวถึง

ปัจจัยหลักความสําเร็จในการมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ โดยวัดจากความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

และบุคคลในชุมชนทีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและผลการพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะ

ด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนถือได้ว่าเป็นผลผลิตทีสําคัญยิงของโรงเรียน      

การพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนัน นอกจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียนซึงถือเป็นผลผลิต

เชิงปริมาณทีสําคัญจําเป็นจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับผลผลิตเชิงคุณภาพด้วย ทังนี พนายุทธ เชยบาล 

(2550: 133) ได้กล่าวว่า เป้าหมายด้านผู้เรียนของโรงเรียนทางเลือก ได้แก่ นักเรียนมีจิตสํานึกต่อ

สาธารณประโยชน์ มีความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม มีจริยธรรม เห็นคุณค่าของการพัฒนาตนและภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และปัจจัยบ่งชีความสําเร็จของโรงเรียนทางเลือกด้านผู้เรียน คือ 

คุณภาพของนักเรียนเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะทีพึง

ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีความสุขในการเรียนรู้ทังในและนอกห้องเรียน 

นักเรียนทีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตทีดี และการได้รับรางวัลของนักเรียนทีแสดง

ถึงศักยภาพของทักษะด้านต่างๆ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นว่า ถึงแม้ผู้ปกครองอาจจจะไม่ใช่ผู้รับบริการโดยตรง

จากโรงเรียน แต่ผู้ปกครองก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลทีอยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากทีสุดและเป็นผู้ที

รับทราบ และสามารถสะท้อนได้ถึงคุณภาพและความสําเร็จของโรงเรียน ดังนัน ผู้วิจัยจึงเลือก

ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง เป็นปัจจัยทีสะท้อนถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน

ทางเลือก โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ปกครองทีมีต่อบุคลากร ทรัพยากร การจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียน และผลลัพธ์ทีเกิดขึนกับผู้เรียน 

2.5.3.2  การประเมินผลจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities) ซึงเป็น

บุคคลและองค์กรต่างๆ ทีอยู่ในสภาพแวดล้อมขององค์กร (Campbell  อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 

180184) ซึงสอดคล้องกับ อํารุง จันทวานิช (2547: 25) ซึงเสนอปัจจัยความสําเร็จของการบริหารและ

พัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพนันคือ การทีโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในทีชัดเจน ครบวงจร

และปฏิบัติได้ รวมถึงการพร้อมรับการประเมินภายนอก ทังนีการประเมินผลจากภายนอกองค์การ



50 


สามารถพิจารณาได้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน 

(รอบสอง ปี พ.ศ. 25492553) จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ 

สมศ. ทังนีการจัดการศึกษาเพือพัฒนาบุคลากรของสังคมให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์จําเป็น

จะต้องมีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีกลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่าง

ต่อเนือง ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนินงานต่อสาธารณชนเพือเป็นการสร้างความมันใจให้แก่

ผู้ปกครอง และสังคมได้ว่าการดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจได้ร่วมกันกําหนดไว้นันจะ

สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพอันพึงประสงค์ตามความคาดหวัง ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (หมวด 6) ซึงได้กําหนดความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา

ทีต้องเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ทังนี ได้กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือเป็นส่วนหนึงของกระบวนการการบริหาร

การศึกษาทีต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง เพือรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเพือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก และให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น

องค์การมหาชน มีหน้าทีพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผล

การจัดการศึกษา เพือให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ

แนวในการจัดการศึกษาของแต่ละระดับ โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย 

1 ครังในทุกๆ ระยะ 5 ปี ทังนีสถานศึกษา บุคลากร คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน รวมทัง

ผู้ปกครองและผู้ทีเกียวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิมเติม และในกรณีทีผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานทีกําหนด ให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพือให้สถานศึกษาปรับปรุง

แก้ไขต่อไป (กรมวิชาการ, 2542: 12)  

การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินภายนอกทีต้องได้รับ

การรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เพือมุ่งให้มี

คุณภาพดียิงขึน ทังนีผู้ประเมินภายนอกมีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

กับการประเมินคุณภาพภายนอกทีจะนําไปสู่การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาด้วยความเป็นกลาง และ

เพือการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง (สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550) ทังนี สมศ. ได้มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งเน้นคุณภาพของ

ผู้เรียนเป็นหลัก เพือให้ความมันใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่

ท้องถินใดก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพเป็นเครืองมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
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ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนืองและยังยืน ทังนีการประเมินคุณภาพภายนอกมีความสําคัญ

และมีความหมายต่อสถานศึกษา หน่วยงานทีเกียวข้อง และสาธารณชน คือ 1) เป็นการส่งเสริมให้

สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนือง 2) เพิม

ความมันใจและคุ้มครองประโยชน์ให้ผู้รับบริการทางการศึกษาว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษามุ่งสู่

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทีเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุขทังนีเพือให้

ผู้เรียนเป็นสมาชิกทีดีของสังคมต่อไป 3) สถานศึกษาและหน่วยงานทีกํากับดูแล เช่น คณะกรรมการ

สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา รวมทังหน่วยงานทีเกียวข้องและ

ชุมชนท้องถินมีข้อมูลทีจะช่วยตัดสินใจในการวางแผนและดําเนินการเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางทีต้องการและบรรลุเป้าหมายตามทีกําหนด และ 4) หน่วยงาน

ทีเกียวข้องในระดับนโยบาย มีข้อมูลสําคัญในภาพรวมเกียวกับคุณภาพและมาตรฐานของ

สถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแนวนโยบายทางการศึกษาและ

การจัดสรรงบประมาณเพือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนทางเลือก หรือ สถานศึกษาทางเลือกทีอิงกับระบบของรัฐ ทีมีสถานภาพ

เป็นโรงเรียนในระบบทีมีกฎหมายรองรับและจัดการศึกษาทีอิงกับระบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยมีการจดทะเบียนจัดตังเป็นโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น สถานะดังกล่าวทําให้โรงเรียนทางเลือกจัดการศึกษาในโครงสร้าง

เดียวกับโรงเรียนทัวไป นันคือ ตังแต่ขันอนุบาลหรือปฐมวัยถึงขันพืนฐาน (ระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษา) ต้องจัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรการศึกษาและการกํากับควบคุมโดยเข้มงวดของรัฐ 

ซึงรวมถึงการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 40) จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า 

การได้รับการรับรองคุณภาพจากการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. ถือเป็นเป็นการสร้างความมันใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 

ว่าการดําเนินงานของโรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของโรงเรียน สามารถบรรลุถึง

เป้าหมายของการจัดตังโรงเรียนแต่ละแห่ง และสร้างคนทีดี เก่ง และมีความสุข ตามมาตรฐาน

การศึกษาชาติตามทีได้กําหนดไว้ ดังนันผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยด้านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน

ภายนอก เป็นปัจจัยทีสะท้อนถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก โดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. 
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2.5.3.3  การยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน พิภพ ธงไชย  (2544: 77 

อ้างถึงใน พนายุทธ เชยบาล, 2550: 150) ได้กล่าวถึงแนวโน้มในอนาคตเกียวกับการยอมรับทีเพิมขึน

ของโรงเรียนทางเลือก ซึงสามารถเห็นได้จากจํานวนโรงเรียนทางเลือกทีเพิมขึน และการรวมกลุ่ม

โรงเรียนทางเลือกทีมีการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบเดียวกันเพือมีการแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ 

และการประสานความร่วมมือและมีการแลกเปลียนองค์ความรู้กับโรงเรียนทางเลือกอืนๆ ทีใช้

นวัตกรรมการเรียนรู้ทีแตกต่างจากของตนเอง ซึงมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรัฐกาล   

พงศ์ภคเธียร (2545: 108109) ทีเสนอว่า โรงเรียนทีเน้นความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ควรมีการเปิดโอกาส

ให้ผู้ทีสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียน รวมถึงการจัดการสัมมนาเกียวกับแนวการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนทางเลือกให้แก่นักเรียน และผู้ทีสนใจ เพือเป็นการเผยแพร่แนวความคิด เพือขยายผลทัง    

ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  ดังนันการยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียนจึง

ถือได้ว่าเป็นสิงทีสะท้อนได้ถึงความสําเร็จหรือประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกได้เช่นกัน โดย

นวัตกรรมของโรงเรียน (Innovation) ประกอบด้วย แนวคิด และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด

การจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก (ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 7)  

นอกจากนี ผลการศึกษาวิจัยของ ของ รัชนี ธงไชย (2553: 69) ยังได้เสนอไว้ว่า 

การศึกษาทางเลือก คือ ความพยายามในการแก้ปัญหาโดยการแสวงหานวัตกรรมและวิถีทางใหม่ 

เพือนําเสนอทางออกจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาในก้าวต่อไป โดยในช่วงทีผ่านมานัน  

การขับเคลือนการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษาทีมีรูปแบบต่างไปจากการศึกษาในระบบแบบเดิม

เพือเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการเรียนรู้ของชาติถึงแม้จะมีความก้าวหน้ามา

เป็นลําดับ มีการขยายตัวมากขึน แต่ก็ยังขาดความเข้มแข็ง และยังไม่เอือประโยชน์เท่าทีควร 

เนืองจากติดขัดปัญหาทีสําคัญ โดยเฉพาะปัญหาความไม่เข้าใจและทัศนคติทีเป็นลบต่อการศึกษา

ทางเลือก ทังทีข้อเสนอแนวคิดหรือวาทกรรมของการศึกษาทางเลือกได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

ของมนุษย์และช่วยหาทางออกให้กับปัญหาของการศึกษาในระบบกระแสหลักตลอดมา ดังนัน    

การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องแก้ไขด้วยการสร้างความเข้าใจทีชัดเจนต่อความหมายอันแท้จริงของ

การศึกษา การเรียนรู้ และความหมายทีปราศจากอคติต่อการศึกษาทางเลือก พร้อมทังการสร้างความ

ตระหนักว่า การศึกษาไม่ควรมีแต่เพียงรูปแบบเดียว แต่ควรมีการศึกษาทางเลือกทีมีรูปแบบ

การศึกษาทีหลากหลายเพือตอบสนองต่อความแตกต่างของมนุษย์ ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง (2555: 40) ซึงกล่าวว่า ถึงแม้โรงเรียนทางเลือกจะมีศักยภาพ

ในการร่วมยกเครืองคุณภาพการศึกษาไทยแต่ความเคลือนไหวของกลุ่มโรงเรียนทางเลือกยังคงเป็น

ส่วนเล็กๆ ของระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อปฏิบัติการและผลงาน

ของโรงเรียนทางเลือกในสังคมไทยยังคงจํากัดอยู่ในกลุ่มผู้ปกครองบางกลุ่ม นักการศึกษา และ
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องค์กรการศึกษาทีเกียวข้องเท่านัน และโรงเรียนทางเลือกเองก็ยังไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์

ให้แก่สังคมไทยในวงกว้างได้อย่างเต็มทีเนืองจากข้อจํากัดและความท้าทายต่างๆ ในการขยาย

การศึกษาให้เป็นทางเลือกของประชาชนในวงกว้าง โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

สอดคล้องกับแนวคิดของ  

    นอกจากนีการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียนยังต้องคํานึงถึงประเด็นความทัวถึง

ของนวัตกรรม หรือ นวัตกรรมทัวถึง (Inclusive Innovation) กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิดของโรงเรียนทางเลือกถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมสังคมทางด้านการศึกษาทีนํามาปรับใช้กับ

ระบบการศึกษาในสังคมไทย ทังนี นวัตกรรมสังคม ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเบืองต้นให้

องค์กรเพือสังคมนําแนวคิดใหม่ หรือแนวคิดเดิมทีมีมาปรับปรุง พัฒนา และนําไปใช้เพือแก้ไข

ปัญหา ตอบสนองความต้องการของสังคมทีมีผลกระทบในวงกว้าง ทําให้สังคมพัฒนาไปในทางทีดี

ขึน ซึงรวมถึงความต้องการทางด้านการศึกษา สําหรับ นวัตกรรมทัวถึง คือ การส่งเสริมให้เกิด

นวัตกรรม (ทังจากการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การประยุกต์/ต่อยอดภูมิปัญญา เป็นต้น) ซึงคน

กลุ่มใหญ่ในสังคม (Bottom of the Pyramid, BoP) เข้าถึง (Accessible) ได้ โดยไม่มีอุปสรรคด้าน

ราคา (Affordable) (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ, 2554) ทังนีจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การเผยแพร่แนวคิด 

และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของโรงเรียนให้กับผู้ทีสนใจ และประชาชนทัวไป

ได้รับรู้สามารถแสดงถึงผลสําเร็จทางอ้อมของโรงเรียนทางเลือก ดังนัน ผู้วิจัยจึงเลือกการยอมรับ

และเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียนเป็นปัจจัยทีสะท้อนถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก  

    ทังนีจากแนวคิดเรืองประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้วิจัยสามารถสรุปและนําเสนอ

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียนได้ดังตารางที 2.6   

 

ตารางที 2.6  สรุปแนวคิดเรืองประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองประสิทธิผล 

Campbell (1977) อ้างถึงใน 

พิทยา บวรวัฒนา (2543) 

ความหมายของประสิทธิผลหรือเกณฑ์การวัดประสิทธิผล 30 ประการ ได้แก่ 1) ประสิทธิผล

โดยรวม (Overall Effectiveness) 2) การเพิมผลผลิต (Productivity) 3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

4) กําไร (Profit) 5) คุณภาพ (Quality) 6) การเติบโต (Growth) 7) การขาดงาน (Absenteeism)      

8) อุบัติเหตุ(Accidents) 9) การเข้าออกงาน Turnover) 10) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

11) การจูงใจ Motivation) 12) ขวัญกําลังใจ (Morale) 13) การควบคุม (Control) 14) ความขัดแย้ง

การรวมตัว (Conflict/Cohesion) 15) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility/Adaptation) 

16) การวางแผนและการกําหนดเป้าหมาย (Planning and Goal Setting) 17) ความเห็นพ้อง 
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ตารางที 2.6  (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองประสิทธิผล 

(ต่อ) 

 

ต้องกันในเป้าหมาย (Goal Consensus) 18) การยอมรับเป้าหมายมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

(Internalization of Organizational Goals) 19) การยอมรับต่อบทบาทและปทัสถาน    

(Role and Norm Congruence) 20) ทักษะระหว่างบุคคล (Managerial Interpersonal 

Skills) 21) ทักษะสําหรับด้านการทํางาน (Managerial Task Skills) 22) การจัดการ

ข้อมูลและการสือสาร (Information Management and Communication) 23) ความ 

พร้อม (Readiness) 24) การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม (Utilization of 

Environment)   25) การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities) 

26) เสถียรภาพ (Stability) 27) คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ (Value of Human     

Resources) 28) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation and Shared Influence) 

29) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development Emphasis) 30) การบรรลุ

เป้าหมาย (Achievement Emphasis) 
 

Robbins (1983) quoted  in 

Sergiovanni (1991) 

มิติและการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ การวัดผลิตภาพ การวัด

ประสิทธิภาพ การวัดคุณภาพของผลลัพธ์และผลการปฏิบัติงาน จํานวนการขาด

เรียน อัตราการลาออก ความพึงพอใจของครู ความพึงพอใจของนักเรียน แรงจูงใจ

ของครู    และนักเรียน การยืดหยุ่นและการปรับเปลียนวิธีการปฏิบัติต่างๆ 

ความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน การวางแผนและการตังเป้าหมาย การมีเป้าหมายทีเป็น       

เอกฉันท์ การรวมเป้าหมายขององค์การ ทักษะด้านการจัดการและภาวะผู้นํา การ

จัดการข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสือสาร การมีความพร้อม การมีสภาพแวดล้อมที

เอืออํานวย การประเมินผลจากภายนอก การมีความมันคง การโน้มน้าว การฝึกอบรม

และพัฒนา และการเน้นผลสัมฤทธิ 
 

ภรณี กีร์ติบุตร (2529) ประสิทธิผล คือ ตัวการทีเป็นเครืองตัดสินในขันสุดท้ายว่าการบริหารและ

องค์การประสบความสําเร็จหรือไม่ เพียงใด ซึงคําว่าประสิทธิผลจะมีความ

แตกต่างกันไปตามความเข้าใจของนักวิชาการแต่ละสาขา   
 

Sergiovanni (1991) ประสิทธิผลของโรงเรียนว่ามี 2 ความหมาย คือ ความหมายแบบทัวไป หมายถึง 

ความสามารถในการผลิตทีจะทําให้เกิดผลตามทีปรารถนา ส่วนอีกความหมายคือ

ความหมายเชิงเทคนิค ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง วงจรของการศึกษา ซึง

ประสิทธิผลจะเน้นทีผลสัมฤทธิของนักเรียนในด้านทักษะพืนฐานซึงวัดได้จาก

ผลสัมฤทธิทางการเรียน รวมถึงมิติด้านการจัดการ การสอน และภาวะผู้นํา 
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ตารางที 2.6  (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองประสิทธิผล 

รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ 

สุวรรณสาร (2536) 
 

ประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กับผลงานองค์การทีพึงประสงค์ หรือ ความสําเร็จของ

ผลการปฏิบัติงานทีเป็นไป หรือบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 

พิทยา บวรวัฒนา (2543) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเครืองชีว่าองค์การนันๆ สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดี

เพียงใด ถ้าปราศจากการประเมินประสิทธิผลขององค์การแล้วจะไม่มีทางทราบเลย

ว่าการปฏิบัติภารกิจขององค์การเป็นอย่างไร โดยประสิทธิผลขององค์การอาจมีได้

หลายความหมาย ซึงควรศึกษาเป็นรายกรณีไป  
 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) ผลสัมฤทธิของการจัดการศึกษาว่า  ควรเน้นทีคุณภาพของผลผลิตของกระบวนการ

ศึกษามากกว่าผลในเชิงปริมาณ โดยมีดัชนีชีวัดบางประการ ไดแก่ 1) คุณภาพของ

ผู้เรียน 2) คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 3) ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา 

และ 4) ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
 

อํารุง จันทวนิช (2547) องค์ประกอบการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนทีมีคุณภาพ 14 ประการ ประกอบด้วย                  

1) สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิงแวดล้อมเอืออํานวย

ต่อการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ 2) บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และจํานวน

เพียงพอ 3) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน 4) หลักสูตรเหมาะสมกับ

ผู้เรียนและท้องถิน 5) สือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย 6) แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

หลากหลาย 7) งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน 8) การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียน

สําคัญ 9) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอือต่อการพัฒนาผู้เรียน 10) การบริหารจัดการดี

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม 11) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 

12) ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อ

และประกอบอาชีพได้ 13) โรงเรียนเป็นทีชืนชมของชุมชน 14) โรงเรียนเป็นแบบอย่าง

และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอืน 
 

พนายุทธ เชยบาล (2550) สิงบ่งชีความสําเร็จ หรือยังยืนของการบริหารสําหรับโรงเรียนทางเลือกในประเทศ

ไทย ได้แก่ จํานวนนักเรียนทีเพิมขึน การได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน

ภายนอก การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานทีเป็นทียอมรับ คุณภาพของ

นักเรียนเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นทียอมรับและพึงพอใจ

ของสังคม ชุมชน มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีความสุขในการเรียนรู้ทังในและ

นอกห้องเรียน มีคุณภาพชีวิตทีดี ความพึงพอใจของผู้ปกครองและสังคมภายนอก   

ต่อผลการบริหารงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน และการยอมรับ และแพร่ขยายของ

นวัตกรรมการเรียนรู้ทีโรงเรียนเป็นผู้ริเริมและใช้แล้วประสบความสําเร็จ 
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ตารางที 2.6  (ต่อ) 

 

นักวิชาการ แนวคิดเรืองประสิทธิผล 

สัมฤทธิ กาเพ็ง (2551) ลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน (School Effectiveness) หรือโรงเรียนทีมีประสิทธิผล 

(Effective School) บางครังอาจใช้คําทีมีความหมายคล้ายคลึงกัน เช่น โรงเรียนทีประสบ

ความสําเร็จ (Successful School) โรงเรียนทีประสบผลสําเร็จสูง (High  Performance 

School) โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) โรงเรียนสมบูรณ์แบบ/โรงเรียนในฝัน (Lab 

School) เป็นต้น โดยคําศัพท์สําคัญต่างๆ มีความหมายเชิงบวกซึงแสดงถึงโรงเรียนทีมี

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ หรือมีการปรับปรุงพัฒนา (Improvement School)     

จนมีความสําเร็จเกิดขึนทุกด้านเป็นทีพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 

Satisfaction) ทังสิน  
 

Hoy and Miskel (2008) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับและการเปลียนแปลงในผลสําเร็จของ

โรงเรียนทีสามารถพิจารณาได้จากการทีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ

ทางวิชาการสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติในทางบวก สามารถปรับตัวให้

เข้ากับสิงแวดล้อม และความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

ปกป้อง จันวิทย์ และ

สุนทร ตันมันทอง (2555) 

การพิจารณาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกด้วยผลการสอบอาจไม่สามารถ

สะท้อนคุณภาพทีแท้จริงของการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนทางเลือกได้ทังหมด รวมทัง

ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ผลสอบทีดีเกิดจากฝีมือของการเรียนการสอนในโรงเรียน

หรือคุณภาพของตัวเด็กทีดีมาตังแต่ต้นอยู่แล้ว (Selection bias) จากกรณีทีเด็กเก่งจาก

ครอบครัวทีมีพืนฐานดีเลือกเข้าโรงเรียนทางเลือก โดยเฉพาะโรงเรียนทางเลือกที

ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 

 

2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   

 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก ประกอบด้วย       

3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ลักษณะการจัดการเรียนการสอน การจัดทรัพยากรทางการศึกษา และประสิทธิผล

ของโรงเรียนทางเลือก ซึงแต่ละตัวแปรได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมตามรายละเอียดดังนี 

 

2.6.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน   

การเรียนการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะการเรียนการสอนทีจัดขึนตามหลักการ 

ทฤษฎี ปรัชญา แนวคิด หรือความเชือต่างๆ โดยอาศัยวิธีการสอนและเทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยให้
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สภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการนัน (ทิศนา แขมมณี, 2553: 45) ทังนีการเรียนการสอน

ของโรงเรียนทางเลือกมีการจัดการศึกษาตามแนวคิดใหม่ทีปฏิเสธการจัดการศึกษาในระบบทีเป็น

รูปแบบเดียวของรัฐทีใช้หลักสูตรเหมือนกัน มีวิธีสอนแบบเดียวกัน วัดและประเมินผลด้วยระเบียบ

วิธีการเดียวกัน ซึงถูกเชือว่าทําลายศักยภาพความเป็นมนุษย์และตัวตนของผู้เรียน (วรากรณ์ สามโกเศศ 

และคณะ, 2553: 2728)  จากความแตกต่างของการเรียนการสอนของโรงเรียนทัวไปและโรงเรียน

ทางเลือก จึงนํามาสู่การกําหนดประเด็นในการศึกษาลักษณะการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนทางเลือกได้ดังนี 

2.6.1.1  การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน องค์ประกอบ

ย่อยของรายละเอียดการสอนส่วนหนึงประกอบด้วย การตังจุดประสงค์การสอน การกําหนดเนือหา 

(อาภรณ์ ใจเทียง, 2546: 57) โดยโรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนการสอน

ภายใต้ปรัชญาหรือจุดมุ่งหมายของตน มีอิสระในการจัดทําเนือหา วิธีการสอน ตําราเรียนใน

ลักษณะทีแตกต่างจากโรงเรียนในกระแสหลักทัวไป (รัชนี ธงไชย, 2553: 71) ซึงสอดคล้องกับ 

พนายุทธ เชยบาล (2550: 132) ทีได้เสนอว่า ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก

มีการปรับลด หรือเพิมเนือหาในการเรียนการสอนให้สมวัย เน้นการเข้าใจจริงและรู้จักสังเคราะห์ 

เชือมโยงความรู้ ซึงมีการจัดการเรียนการสอนโดยอิงกรอบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

รวมทังปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง (2555: 2830) ทีเสนอว่า โรงเรียนทางเลือกแต่ละ

แนวคิดจะมีการจัดการศึกษามีจุดเน้นและเนือหากระบวนการทีแตกต่างกันออกไป ด้านสาระการเรียนรู้

ของโรงเรียนทางเลือกจะไม่ยึดติดกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 8 กลุ่ม แต่จะจัดสาระการเรียนรู้ตาม

ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กและบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมทังเน้นการ

ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง จากลักษณะการจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน

ทางเลือกทีมีความแตกต่างดังกล่าว จึงนํามาสู่การกําหนดตัวแปรแรกในการศึกษาลักษณะการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก คือ การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของ

โรงเรียน 

2.6.1.2  วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน ทังนี

วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับการศึกษาในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากการศึกษาในอดีต โดย

ผลจากการปฏิรูปการศึกษาจึงนําไปสู่กระบวนการเรียนการสอนทีหลากหลาย (ปรัชญา เวสารัชช์, 

2545: 89) โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นวิธีการทีผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมซึงมีการคํานึงถึง

ลักษณะการเรียนรู้ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนและลักษณะเนือหาวิชาเพือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน (อาภรณ์ ใจเทียง, 2546: 57) ทังนีลักษณะของการจัดการศึกษา

ทางเลือกเป็นวิธีการทีเน้นการเรียนวิธีการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ ให้ผู้เรียนสร้างทางเลือกและ
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วิธีการเรียนรู้ของตัวเอง เน้นเรียนรู้จากความเป็นจริงและสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ (เครือข่าย

การศึกษาทางเลือก, 2553) สอดคล้องกับ ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง (2555: 2830) ทีกล่าวว่า 

วิธีการสอนของโรงเรียนทางเลือกเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกสถานทีมีการทํางานร่วมกับเพือน      

มีการทําโครงงานและค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทัง จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2545: 103105) ทีเสนอว่า 

โรงเรียนทางเลือกมีการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทําด้วยตนเอง ให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น 

และกล้าสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมทีหลากหลายให้เด็กได้เลือกตามความสนใจ ความถนัด และ

เป็นกิจกรรมเพือพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของผู้เรียน ไม่ใช้วิธีการสอนโดยการกระตุ้นเพือให้เกิด

การแข่งขันกับผู้อืน  

นอกจากนีด้านการประเมินผลของโรงเรียนทางเลือกได้มีการมุ่งเน้นการ

ประเมินผลทีเกิดขึนภายในตัวผู้เรียนครบทุกด้านโดยคํานึงถึงความแตกต่างของทักษะ ปัญญา  

ความถนัด ความสามารถ ความสนใจตามธรรมชาติของตัวผู้เรียน รวมทังมีการใช้วิธีการและ

เครืองมือทีหลากหลายเพือนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (เครือข่ายการศึกษาทางเลือก, 

2553) ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง (2555: 2830)       

ทีพบว่า โรงเรียนทางเลือกมีการประเมินผลนักเรียนทีแตกต่างไปจากโรงเรียนทัวไปโดยเน้นให้ครู

เป็นผู้ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การทํากิจกรรม และการสอบโดยข้อสอบจะเน้นการ

ประยุกต์ใช้ และการบูรณาการ ทังนีจากความแตกต่างของวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม 

และการประเมินผลผู้เรียนของโรงเรียนทางเลือกและโรงเรียนทัวไป ดังนันตัวแปรอีกประเด็น

หนึงในการศึกษาลักษณะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกจึงประกอบด้วยวิธีการ

จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน  

 

2.6.2  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา    

ทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดย 

เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นทีทําให้กิจกรรมของสถานศึกษาดําเนินไปได้ ซึงทําให้สถานศึกษา

ดําเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และได้ผลตามความมุ่งหมายของการจัด

การศึกษา และยังช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ (หวน พินธุพันธ์, 2554) สอดคล้องกับ 

อํารุง จันทวานิช (2547: 20) ทีกล่าวว่า ทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคัญและจําเป็นทีจะทําให้

การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  จากความสําคัญของทรัพยากรทางการศึกษาทีมี

ต่อการจัดการเรียนการสอนจึงนํามาสู่การกําหนดประเด็นในการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนทางเลือกได้ดังนี 
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2.6.2.1  การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ อํารุง จันทวานิช (2547: 20) 

ได้เสนอไว้ว่า องค์ประกอบของการมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพต้องมีทรัพยากรทีใช้ในการเรียน

การสอนทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครู ผู้เรียน และบุคลากรทีเกียวข้อง โดยสือและอุปกรณ์  ทีใช้ต้องมี

ความทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ โดยสือ และวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนทางเลือกเป็นสือการ

เรียนการสอนทีก่อให้เกิดความคิดในทางทีสร้างสรรค์ สิงของ เครืองใช้ วัสดุประดับตกแต่งเน้น

ความเป็นธรรมชาติเพือให้เด็กมีความรู้สึกเป็นอันหนึงอันเดียวกับธรรมชาติ (จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, 

2545: 101102) นอกจากนีทรัพยากรทางการศึกษายังประกอบด้วย ทรัพยากรการเงิน (Financial 

Resources) ซึงลักษณะประการหนึงของโรงเรียนทีมีประสิทธิผลหรือโรงเรียนทีประสบความสําเร็จ 

คือ ความสามารถในการแสวงหางบประมาณเพือการบริหารและการเรียนการสอน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 

2548) ทังนี อํารุง จันทวนิช (2547: 212) ยังได้เสนอไว้ว่าองค์ประกอบของการพัฒนาสู่การเป็น

โรงเรียนทีมีคุณภาพซึงหมายความรวมถึง โรงเรียนต้องมีระบบงบประมาณทีมุ่งเน้นผลงาน 

สอดคล้องกับ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2545: 101102) ทีเสนอองค์ประกอบด้านธุรการการเงินเพือ

นําไปสู่การพัฒนารูปแบบโรงเรียนทีเน้นความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ว่า โรงเรียนทางเลือกต้องมีการ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมุ่งไปสู่ผลทีปรารถนาในการพัฒนาการศึกษา ทังนีจากความสําคัญของ

ทรัพยากรด้านสือ อุปกรณ์ และงบประมาณของโรงเรียน จึงนํามาสู่การกําหนดตัวแปรสําหรับ

การศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกในประเด็นแรก คือ การจัดสือ 

อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ 

2.6.2.2  การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ตามที Lunenberg  and  

Ornstein (2008: 345346) ได้กล่าวถึงลักษณะของการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผลประการหนึง 

คือ การมีสภาพแวดล้อมทีเป็นระเบียบปลอดภัย และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 

ซึงสอดคล้องกับ นงลักษณ์ เรือนทอง (2550: 9192) ทีสรุปว่า สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้ 

หมายถึง สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทีมีความเป็นระเบียบ มีแรงดึงดูดในการทํางานและเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดห้องเรียนทีมุ่งให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ ทังนี 

จากการศึกษาของ อํารุง จันทวานิช (2547:  1923) พบว่า สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน

ถือเป็นตัวแปรด้านปัจจัยนําเข้าทีส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนซึงโรงเรียนต้องมีพืนทีเพียงพอ และ

เหมาะสม มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทีเหมาะสม มีพืนทีสําหรับกิจกรรมกีฬาและมี

พืนทีสําหรับการพักผ่อนอย่างเหมาะสม รวมทังมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอือต่อการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ทังนีการจัดบรรยากาศให้เอือต่อการเรียนรู้เป็นบรรยากาศโรงเรียนทีมุ่งเน้นความ

เป็นชุมชนแห่งการศึกษาทีนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์และมีประสบการณ์ร่วมกัน 

มีการติดต่อสือสารกันแบบสองทางระหว่างครูกับนักเรียนและเพิมความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่
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นักเรียน (Willower et al., 1967 อ้างถึงใน สัมฤทธิ กาเพ็ง, 2551: 126)  ทังนีจากความสําคัญของการ

จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทังภายในและภายนอกห้องเรียนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จึงนํามาสู่การกําหนดตัวแปรสําหรับการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก  

อีกตัวแปรหนึง คือ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน 

  2.6.2.3  การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน โดยเครืองมือ

หลักในการพัฒนาประเทศทียังยืน คือ การจัดการศึกษาให้บังเกิดผลดีและมีคุณภาพ ซึงในการ

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศในทิศทางทีพึงประสงค์ได้นันต้องอาศัยครูเป็นกําลังสําคัญสําหรับ

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2539: 17)  โดย อํารุง จันทวนิช (2547: 212) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียน   

ทีมีคุณภาพซึงประกอบด้วย การมีครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และจํานวน

เพียงพอ นอกจากนีผลการศึกษาของ ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 3740) ยังพบว่า 

โรงเรียนทางเลือกมีการเรียกร้องคุณภาพจากครูในระดับสูง เนืองจากครูผู้สอนนอกจากจะต้อง

เข้าใจปรัชญาการเรียนการสอนของโรงเรียนและการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนทีแตกต่างจาก

โรงเรียนทัวไปในระบบแล้ว ครูในโรงเรียนทางเลือกยังต้องทํางานหนักกว่าโรงเรียนทัวไป รวมทัง

ครูผู้สอนของโรงเรียนทางเลือกต้องผ่านการคัดเลือกครูอย่างพิถีพิถันโดยเน้นให้ความสําคัญกับ

จิตใจทีเมตตา เสียสละ มีอุดมการณ์ ใฝ่รู้ รักการเรียน มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักสูตร และ

วิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน (จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, 2545: 102103) 

เช่นเดียวกับผู้บริหารสถานศึกษาทีนับว่ามีความสําคัญและส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนโดยตรง เพราะผู้บริหารมีหน้าทีนําโรงเรียนไปสู่ความสําเร็จและความก้าวหน้าให้

นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ (ปิติชาย ตันปิติ, 2547: 8384) ทังนีผู้บริหารโรงเรียน

ทางเลือกถือเป็นแรงขับเคลือนหลักของโรงเรียนในการดําเนินงาน และการเผชิญความท้าทายต่างๆ 

ซึงต้องอาศัยผู้นําทีมีลักษณะพิเศษโดยต้องมีความเข้าใจต่อแนวทางการศึกษาทางเลือกอย่างลึกซึง 

และพร้อมทีจะธํารงไว้ซึงปรัชญาของโรงเรียน (ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 3740) 

สอดคล้องกับ จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2545: 102103) ทีได้เสนอไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนทางเลือก

ต้องจัดคนให้เหมาะสมกับงาน และต้องเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ทังนีจาก

ความสําคัญของคุณลักษณะของครูผู้สอนและผู้บริหารในโรงเรียนทางเลือกจึงนํามาสู่การกําหนดตัว

แปรสําหรับการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกในประเด็นสุดท้าย คือ 

การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน 
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2.6.3  ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก   

ตามที พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิผล 

ไว้ว่าหมายถึง ผลสําเร็จหรือผลทีเกิดขึน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 504) ซึงมีความสอดคล้องกับ 

รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536: 159) ทีกล่าวว่า ประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กับผลงาน

องค์การทีพึงประสงค์ หรือหมายถึง ความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานทีเป็นไป หรือบรรลุตาม

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ  ทังนีโรงเรียนทางเลือกถือได้ว่าเป็นองค์กรหนึงในสังคม

ทีมีหน้าทีจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน ดังนันเพือศึกษาว่าองค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีเพียงใด

จึงจําเป็นต้องมีการประเมินประสิทธิผลขององค์กร (พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 180)  จากความหมาย

และความสําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียนจึงนํามาสู่การกําหนดประเด็นในการศึกษา

ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกได้ดังนี 

   2.6.3.1  ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) ทังนี รุ่ง แก้วแดง (2540: 191194) 

ได้เสนอว่า การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นอกจากสามารถดูเรืองคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรได้แล้ว ยังเป็นการประเมินภาพขององค์กรในด้านอืนๆ ได้อีกด้วย ซึงสอดคล้องกับ Campbell 

(อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 180184) ทีเสนอการวัดประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) 

ซึงเป็นการประเมินผลทัวไปขององค์การโดยใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานวัดสําหรับหลายๆ แง่มุมโดย

วัดได้จากความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคคลทังหลายทีมีความคุ้นเคยกับกับองค์การนันๆ 

ทังนี อํารุง จันทวานิช (2547: 28) ได้เสนอปัจจัยแห่งความสําเร็จในการมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ

ประการหนึงทีสามารถวัดได้จากความพึงพอใจของผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทีมีต่อการจัด   

การเรียนการสอนของโรงเรียนและผลการพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์    

ของผู้เรียน ซึงสอดคล้องกับตัวบ่งชีทีวัดความสําเร็จของโรงเรียนทางเลือก ด้านความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองและสังคมภายนอกต่อโรงเรียน (พนายุทธ เชยบาล, 2550: 137) จากความสําคัญของความพึง

พอใจของผู้ปกครองมีต่อโรงเรียนซึงสามารถแสดงได้ถึงประสิทธิผลส่วนรวมของโรงเรียน

ทางเลือก จึงนํามาสู่การกําหนดตัวแปรสําหรับการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกใน

ประเด็นแรก คือ ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness)  

    2.6.3.2  การประเมินผลจากภายนอกองค์การ อํารุง จันทวานิช (2547: 25) ได้เสนอ

ปัจจัยความสําเร็จของการบริหารและการพัฒนาเพือมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพประการหนึง คือ 

การทีโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก เช่นเดียวกับ Campbell (1977 อ้างถึงใน 

พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 180184) ทีได้เสนอเกณฑ์การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations 

by External Entities) เป็นเกณฑ์ทีใช้ในการวัดประสิทธิผลขององค์การ รวมทัง พนายุทธ เชยบาล 

(2550: 137) ทีได้เสนอปัจจัยด้านการได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก เป็นหนึงใน
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ตัวบ่งชีทีวัดความสําเร็จของโรงเรียนทางเลือก ทังนีโรงเรียนทางเลือกมีสถานภาพเป็นโรงเรียน       

ในระบบทีมีกฎหมายรองรับและมีการจัดการศึกษาทีอิงกับระบบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี

การจดทะเบียนจัดตังเป็นโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ซึงสถานะดังกล่าวทําให้โรงเรียน

ทางเลือกจัดการศึกษาในโครงสร้างเดียวกับโรงเรียนทัวไปทีต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (ปกป้อง จันวิทย์ 

และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 40) จากความสําคัญของการได้รับการรับรองคุณภาพจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ทีสามารถแสดงได้ถึงความมีประสิทธิผล

ของโรงเรียน จึงนํามาสู่การกําหนดตัวแปรสําหรับการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกใน

ประเด็นถัดมา คือ การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities) 

   2.6.3.3  การยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน  ทังนีโรงเรียนทางเลือก

เป็นโรงเรียนในระบบทีมีการเรียนการสอนในเชิงสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตามความแตกต่างของ

ผู้เรียนโดยมีการรับเอาแนวคิดในเชิงนวัตกรรมการเรียนรู้จากตะวันตก ตะวันออก และจากสังคมไทย

มาปรับใช้ (วรินทรา ไกยูรวงศ์, 2546 อ้างถึงใน สุชาดา จักรพิสุทธ์ และคณะ, 2548: 78) สอดคล้องกับ 

รัชนี ธงไชย (2553: 69) ทีกล่าวว่า การศึกษาทางเลือก คือ ความพยายามในการแก้ปัญหาโดยการ

แสวงหานวัตกรรมและวิถีทางใหม่เพือนําเสนอทางออกจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาใน

ก้าวต่อไป  ดังนันสิงหนึงทีแสดงได้ถึงแนวโน้มในอนาคตเกียวกับการยอมรับทีเพิมขึนของโรงเรียน

ทางเลือกจะสามารถเห็นได้จากการรวมกลุ่มโรงเรียนทางเลือกทีมีการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้

แบบเดียวกัน และการประสานความร่วมมือและมีการแลกเปลียนองค์ความรู้กับโรงเรียนทางเลือก

อืนๆ ทีใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ทีแตกต่างจากของตนเอง (พิภพ ธงไชย, 2544 : 77 อ้างถึงใน พนายุทธ 

เชยบาล, 2550: 150) ซึงสอดคล้องกับ พนายุทธ เชยบาล (2550: 137) ทีได้เสนอไว้ว่า การยอมรับ

และการเผยแพร่นวัตกรรมทีโรงเรียนเป็นผู้ริเริมและใช้แล้วประสบความสําเร็จถือเป็นสิงบ่งชี

ความสําเร็จ หรือยังยืนของการบริหารสําหรับโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย รวมทัง จิรัฐกาล 

พงศ์ภคเธียร (2545: 108109) ทีได้เสนอไว้ว่า โรงเรียนทางเลือกควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ทีสนใจ

เข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียน และการจัดการสัมมนาเกียวกับแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ทางเลือกให้แก่นักเรียน และผู้ทีสนใจ เพือเป็นการเผยแพร่แนวความคิด เพือขยายผลทังใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ จากความสําคัญของการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน

ทางเลือกซึงสะท้อนได้ถึงความก้าวหน้าและความสําเร็จของโรงเรียน จึงนํามาสู่การกําหนดตัวแปร

สําหรับการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกในประเด็นสุดท้าย คือ การยอมรับและการ

เผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน   
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ทังนีจากการทบทวรวรรณกรรมดังกล่าว สามารถแสดงกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย

ครังนีได้ดังภาพที 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาลักษณะการจัดการเรียนการสอน การจัดทรัพยากรทางการศึกษา

และประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 

 

การจัดทรัพยากรทางการศึกษา  

 

 


ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 


ประสิทธิผลของโรงเรียน 

     

  


ประสิทธิผลส่วนรวม

การประเมินผล 

จากองค์กรภายนอก

การยอมรับและ 

การเผยแพร่นวัตกรรม

การจัดสือ อุปกรณ์ 

และงบประมาณในการเรียนรู้

การจัดสภาพแวดล้อม 

และบรรยากาศของโรงเรียน

การจัดสรรบุคลากร 

และการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน

การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ 

และหลักสูตรของโรงเรียน

วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน



บทที 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย เรือง การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลของโรงเรียน

ทางเลือก ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงลักษณะการจัดการเรียนการสอน การจัดทรัพยากรทางการศึกษา และ

ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนทีมีแนวคิดในการจัดการศึกษาทีแตกต่างกัน

ออกไป โดยการศึกษาวิจัยครังนีผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทังนี

สามารถแสดงรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ได้ดังนี 

  3.1  วิธีการวิจัย 

  3.2  เครืองมือในการรวบรวมข้อมูล 

  3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัย  เรือง  การศึกษาการจัดการเรียนการสอน และประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัย ดังนี 

 

3.1.1  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร   

2 ประเภท  ได้แก่   

3.1.1.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  เป็นต้น 

    3.1.1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่  เอกสาร ผลงานการวิจัยทีเกียวข้อง 

วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความ บทสัมภาษณ์ รวมถึงรายงานการจัดการศึกษา ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษา และข้อมูลสถิติของโรงเรียนทางเลือก เป็นต้น 
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 3.1.2  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In  Depth Interview) โดยเลือกสัมภาษณ์บุคคลทีเกียวข้อง
กับการเรียนการสอนในโรงเรียนทางเลือก ทังผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ทังนีคําถาม

ในการสัมภาษณ์เป็นคําถามปลายเปิดและปลายปิดโดยมีประเด็นสําคัญทีเกียวข้องกับ 

การนําแนวคิดการจัดการศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผลสําเร็จ และการยอมรับ

ของสังคมภายนอกทีมีต่อโรงเรียน ทังนีเป็นการสัมภาษณ์แบบกึงมีโครงสร้าง ซึงมีเค้าโครงคําถาม

ไว้บ้างแล้ว แต่ในการสัมภาษณ์จริงก็จะมีการปรับตามสถานการณ์ และอาจมีคําถามอืนๆ เพิมเติม

ซึงเป็นไปตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์แต่ละครัง  


3.1.3  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (NonParticipant Observation) ซึงเป็นการสังเกตทีผู้วิจัย
ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทังการสังเกตแบบไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวและให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว 

เช่น การสังเกตทํากิจกรรมนอกห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนในชัวโมงเรียน การรับประทาน

อาหาร และการเล่นอิสระในระหว่างเวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียน เป็นต้น 

  ทังนีผู้วิจัยสามารถสรุปแหล่งทีมาของข้อมูลของตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดัง

ตารางที 3.1 

   

ตารางที 3.1  แหล่งทีมาของข้อมูลจําแนกตามตัวแปรในการศึกษา 

 

ตัวแปร / ประเด็น แหล่งทีมาของข้อมูล 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และ

หลักสูตรของโรงเรียน 

จากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก ข ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

ผู้บริหาร (ข้อ 12)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน (ข้อ 13) และจากเอกสาร

หลักสูตรของโรงเรียน 
 

 วิธีการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม 

และการประเมินผลผู้เรียน 
จากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก ข ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

ผู้บริหาร (ข้อ 12)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน (ข้อ 13) และจากการสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย 
 

การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 
 การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณ

ในการเรียนรู้  

จากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก ข ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

ผู้บริหาร (ข้อ 45)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน (ข้อ 4)  
 

 การจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศของโรงเรียน  

จากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก ข ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

ผู้บริหาร (ข้อ 6)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน (ข้อ 5) และจากการสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย 
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ตารางที 3.1  (ต่อ) 

 

ตัวแปร / ประเด็น แหล่งทีมาของข้อมูล 

 (ต่อ)  

 การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุน

ของผู้บริหารโรงเรียน 
จากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก ข ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

ผู้บริหาร (ข้อ 78)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน (ข้อ 7)  
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ประสิทธิผลส่วนรวม  จากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก ข ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

ผู้บริหาร (ข้อ 9)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน (ข้อ 9) และแบบสัมภาษณ์

ผู้ปกครอง (ข้อ 16)  
 

 การประเมินจากภายนอกองค์การ จากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก ข ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

ผู้บริหาร (ข้อ 10)  และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.   
 

 การยอมรับและการเผยแพร่

นวัตกรรมของโรงเรียน 

จากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก ข ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

ผู้บริหาร (ข้อ 11) และจากเอกสารบันทึกการเยียมชมของโรงเรียน 

 

3.2  เครืองมือในการรวบรวมข้อมูล 

 

  เครืองมือทีใช้รวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครังนี คือ แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 

ประเด็น ได้แก่ 

 

 3.2.1  แบบสัมภาษณ์เกียวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก  

โดยทําการสัมภาษณ์จากผู้บริหารของโรงเรียน และครูผู้สอน เพือศึกษาถึงลักษณะการจัด     

การเรียนการสอนด้านการจัดเนือหาสาระ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การ

ประเมินผลผู้เรียน การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณของโรงเรียน การจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศของโรงเรียน การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของผู้บริหารของโรงเรียนทางเลือก

แต่ละโรงเรียน  
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3.2.2  แบบสัมภาษณ์เกียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก  

โดยทําการสัมภาษณ์จากผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน เพือศึกษาถึง

ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกทังการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การเผยแพร่แนวคิด

ของโรงเรียน และความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

  การศึกษาครังนี ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการศึกษา

แนวคิดในการจัดการศึกษาทังหมด 7 แนวคิดซึงเป็นแนวคิดทีกระทรวงศึกษาธิการและสังคมให้

การยอมรับและนําไปใช้เป็นต้นแบบในงานวิจัย ทังนีผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแนวคิดละ 1 โรงเรียน

ซึงเป็นโรงเรียนทีมีวัตถุประสงค์ในการจัดตังเป็นโรงเรียนทีจัดการศึกษาด้วยปรัชญาและแนวคิดใน

การจัดการเรียนการสอนทีแตกต่างจากโรงเรียนในระบบตังแต่เริมแรก และได้รับการยอมรับให้

เป็นต้นแบบในงานวิจัยด้านการจัดการศึกษาตามแนวคิดนันๆ ซึงกลุ่มตัวอย่างทีเลือกน่าจะเป็นตัว

แทนทีดีของประชากรทังหมด โดยผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผู้สอน และผู้ปกครอง จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 7 โรงเรียน รวมทังสิน 49 ตัวอย่างโดยมีการแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน 7 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 7 ตัวอย่าง กลุ่มครูผู้สอน 

7 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวม 21 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ปกครอง 7 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวม 21 ตัวอย่าง 

โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครังนีผู้วิจัยใช้การรวบรวมข้อมูลโรงเรียนทางเลือกจาก

ข้อมูลการรวบรวมรายชือโรงเรียนทางเลือกของสํานักประเมินผลและรับรองมาตรฐานการศึกษา 

(องค์การมหาชน) (สมศ.) ปี 2552 เครือข่ายการศึกษาทางเลือก เครือข่ายโรงเรียนไทยไท และ

เอกสารงานวิจัยอืนๆ ทีเกียวข้องกับโรงเรียนทางเลือก ทังนีสามารถจําแนกโรงเรียนทางเลือกตาม

แนวคิดในการจัดการศึกษา ได้ดังนี 

 

 3.3.1  แนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)  

ประชากรทังหมดทีได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

(2553) พบว่า โรงเรียนทางเลือกทีจัดการศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

(Constructionism) ทังหมด 8 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช โรงเรียนวุฒินันท์ โรงเรียนบ้านสันกําแพง โรงเรียนบ้านสามขา โรงเรียน

เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนบ้านขาแหย่ง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ทังนีในการศึกษาวิจัยครังนีผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เนืองจากเป็น
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โรงเรียนแห่งแรกทีมีการนําแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) เข้ามา

ใช้ในประเทศไทย (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, 2553) ดังนันโรงเรียนดรุณสิกขาลัย จึงน่าจะเป็น         

ตัวแทนทีดีของแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

 

3.3.2  แนวคิดวิถีพุทธ  

ประชากรทังหมดยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เนืองจากในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงาน      

ทีทําการรวบรวมรายชือโรงเรียนทีจัดการศึกษาตามแนวคิดวิธีพุทธ หรือ พุทธธรรมประยุกต์ ทังนี

จากการเก็บรวมรวมข้อมูลของผู้วิจัยทําให้คาดเดาได้ว่ามีโรงเรียนทีจัดการศึกษาตามแนวคิดวิถีพุทธ 

ทังหมด 3โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทอสี โรงเรียนสยามสามไตร และโรงเรียนรุ่งอรุณ สําหรับการศึกษา   

วิจัยครังนีผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนทอสี เนืองจากเป็นโรงเรียนทีได้มีส่วนร่วมใน

การให้ข้อคิดเห็นผ่านประสบการณ์ของโรงเรียนในการกําหนดนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธของรัฐบาล 

(โรงเรียนทอสี, ม.ป.ป.) ดังนัน โรงเรียนทอสี จึงน่าจะเป็นตัวแทนทีดีของโรงเรียนตามแนวคิดวิธีพุทธ 

 

3.3.3  แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ (NeoHumanist)  

ประชากรทังหมดทีได้จากการรวบรวมข้อมูลของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (2552 อ้างถึงใน รัชนี ธงไชย, 2553: 79) พบว่า โรงเรียนทางเลือกทีจัดการศึกษา

ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีทังหมด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอมาตยกุล โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร 

และโรงเรียนทอรัก สําหรับการศึกษาวิจัยครังนีผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนอมาตยกุล 

เนืองจากโรงเรียนอมาตยกุลเป็นโรงเรียนแห่งแรกทีมีการนําแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์มาใช้ใน

ประเทศไทย และเป็นโรงเรียนทีมีวัตถุประสงค์ในการจัดตังให้เป็นโรงเรียนทีมีนวัตกรรมแตกต่าง

จากโรงเรียนในระบบทัวไปตังแต่เริมแรก รวมถึงโรงเรียนยังได้รับการยอมรับให้เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างในการทําวิจัยเพือเก็บข้อมูลเชิงลึกเกียวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก 

(ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง, 2555: 12) ดังนัน โรงเรียนอมาตยกุล จึงน่าจะเป็นตัวแทนทีดี

ของโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ 

 

  3.3.4  แนวคิดไฮสโคป (High  Scope)   

ประชากรทังหมดยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เนืองจาก ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที

ทําการรวบรวมรายชือโรงเรียนทีจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป  ทังนีจากการเก็บรวมรวมข้อมูล

ของผู้วิจัยทําให้คาดเดาได้ว่ามีโรงเรียนทีจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคปทังหมด 2 โรงเรียน  

ได้แก่ โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) และโรงเรียนบ้านปลวกแดง สําหรับการศึกษาวิจัยครังนี
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ผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) เนืองจากเป็นโรงเรียนที

กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นโรงเรียนตัวอย่างเพือเผยแพร่แนวคิดไฮสโคปสู่สังคมไทย รวมถึงเป็น

โรงเรียนทีได้รับการยอมรับเรืองการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ทีสนใจได้ศึกษาดู

งานการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ

สถานศึกษา (องค์การมหาชน), 2553) ดังนัน โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) จึงน่าจะเป็นตัวแทน  

ทีดีของโรงเรียนตามแนวคิดไฮสโคป 

 

3.3.5  แนวคิดวอลลดอร์ฟ (Waldorf)   

ประชากรทังหมดทีได้จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า มีโรงเรียนวอลดอร์ฟในประเทศไทย

จํานวน 3 โรงเรียนทีได้รับการยอมรับจากเครือข่ายวอลดอร์ฟทัวโลก ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 

โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ และโรงเรียนปัญโญทัย สําหรับการศึกษาวิจัยครังนีผู้วิจัยทําการเลือก

กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนปัญโญทัย เนืองจากเป็นโรงเรียนแรกทีนําแนวคิดวอลดอร์ฟมาใช้ในการ

จัดการศึกษาในประเทศไทย และมีการจัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ คือ ตังแต่ระดับชันอนุบาลถึง

มัธยมศึกษา รวมถึงเป็นโรงเรียนทีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เลือก

เป็นต้นแบบในการถอดแนวคิดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ จากการศึกษา

สู่การปฏิบัติในสังคมไทย(พร พันธ์ุโอสถ, 2543) ดังนันโรงเรียนปัญโญทัย จึงน่าจะเป็นตัวแทนทีดี

ของโรงเรียนตามแนวคิดวอลดอร์ฟ  

 

3.3.6  แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia)  

ประชากรทังหมดยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เนืองจาก ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที

ทําการรวบรวมรายชือโรงเรียนทีจัดการศึกษาตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย ทังนีจากการเก็บรวมรวม

ข้อมูลของผู้วิจัยทําให้คาดเดาได้ว่ามีโรงเรียนทีจัดการศึกษาตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย จํานวน 2 

โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล ณ ดรุณ  และโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์  ทังนีในการศึกษาวิจัยครังนี

ผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ เนืองจากเป็นโรงเรียนทีนําแนวคิด    

เรกจิโอ เอมิเลียมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และยังได้รับรางวัลโรงเรียน    

นําร่องในโครงการวิจัยนวัตกรรมการศึกษาตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย โดยสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์, ม.ป.ป.) ดังนันโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์จึง

น่าจะเป็นตัวแทนทีดีของโรงเรียนตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย 
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3.3.7  แนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori)  

ประชากรทังหมดทีได้รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายของสมาชิกสมาคมการส่งเสริม          

การเรียนรู้เพือเด็กเป็นสําคัญ (Thailand Association Montessori Schools) ซึงเป็นเครือข่ายของโรงเรียน

ทีนําแนวคิดมอนเตสซอรีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทังหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนยุวมิตร 

โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว โรงเรียนสมบุญวิทย์ โรงเรียนบํารุงศึกษา โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ และ

โรงเรียนวิศานุสรณ์ ทังนีการศึกษาวิจัยครังนีผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว 

เนืองจากในปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนอนุบาลกรแก้วได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนแบบ

มอนเตสซอรี จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) และเป็นโรงเรียนทีสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เลือกให้เป็นต้นแบบในการถอดแนวคิดการเรียนรู้ของ

เด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดมอนเตสซอรี จากการศึกษาสู่การปฏิบัติในสังคมไทย (จีระพันธ์ุ พูลพัฒน์ 

และคําแก้ว ไกรสรพงษ์, 2543) ดังนันโรงเรียนอนุบาลกรแก้วจึงน่าจะเป็นตัวแทนทีดีของโรงเรียน

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  

 

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และจากการศึกษา

เอกสารทีเกียวข้องจะนํามาประมวลเป็นภาพรวม เพือแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนและ

ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนซึงมีปรัชญาแนวคิดในการจัดการศึกษาทีแตกต่างกัน 

และนําเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา 



บทที 4 

 

ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาสําหรับบทนีจะนําเสนอลักษณะการจัดการเรียนการสอน การจัดทรัยากรทาง

การศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกทัง 7 โรงเรียนซึงมีปรัชญาแนวคิดในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนทีแตกต่างกัน โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน

และผู้ปกครอง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทีเกียวข้อง  

ทังนีผลการศึกษาดังกล่าวมีการนําเสนอโดยจําแนกผลเป็นรายโรงเรียน ซึงรายละเอียดของผลการศึกษา

สามารถแสดงได้ดังนี  

 4.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนและการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก 

  4.2  ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 

 

4.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนและการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก 

 

 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกทัง 7 โรงเรียน ผู้วิจัยได้ทําการจําแนก

เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ซึงประกอบด้วย การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ 

และหลักสูตรของโรงเรียน รวมทังวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน 

2) การจัดทรัพยากรทางการศึกษา ซึงประกอบด้วย การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ 

การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน การจัดสรรบุคลากร รวมทังการสนับสนุนของ

ผู้บริหารโรงเรียน ซึงผลการศึกษาทังหมดได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลซึงได้รวบรวมจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เอกสารเผยแพร่ของโรงเรียน และจากการสังเกตของผู้วิจัย 

โดยผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนทางเลือกทัง 7 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทีมีความแตกต่าง

กันออกไปตามแนวคิดการจัดการศึกษา รวมทังสภาพแวดล้อมและข้อจํากัดด้านต่างๆ ของโรงเรียน 

ทังนีผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกสามารถนําเสนอโดยจําแนกเป็นราย

โรงเรียนได้ดังนี 
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4.1.1    โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ตามแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  (Constructionism) 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย หรือ โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

(Constructionism) เกิดขึนภายหลังจากปี 2540 ทีโครงการ Lighthouse Project  มูลนิธิศึกษาพัฒน์ ได้นํา 

หลักการ Constructionism มาประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้ทีมีความสนใจปฏิรูปการเรียนรู้ในพืนทีต่างๆ ของ

ประเทศไทย ซึงพบว่า มีผู้ผ่านการอบรมจํานวนมากทีมีความกระตือรือร้นทีจะนําแนวทาง 

Constructionism ไปทดลองใช้ในสถานศึกษาของตน แต่ยังไม่สามารถขยายผลในโรงเรียนได้ 

เนืองจากมีข้อจํากัดทีขัดขวางการนําแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน 

ดังนัน คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และคุณ แบงกอก เชาวน์ขวัญยืน จึงเห็นว่าควรมีโรงเรียน

ทีจัดการเรียนการสอนตามหลักการ Constructionism ทีมีรูปแบบทีชัดเจนเพือเป็นตัวอย่าง จึงได้ริเริม

ดําเนินการก่อตังโรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้เป็นโครงการโรงเรียนนําร่อง ตังแต่ต้นปี 2544 โดยได้รับ

การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิไทยคม มูลนิธิศึกษาพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และ The Media Lab of MIT โดยโรงเรียนมีภาระกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ 

ผลิตนักเรียนพันธ์ุใหม่ ผลิตครูพันธ์ุใหม่ และเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที

บูรณาการด้วยเทคโนโลยี วิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรมจรรยา เพือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และการทําโรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพือให้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นํามาใช้เป็นแบบอย่างการเรียนการสอนทีเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพราะเป็นพันธกิจทีสถาบันการศึกษาทุกระดับ

จะต้องนํามาปฏิบัติโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ เพือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวสูง

เนืองจากไม่ต้องยึดติดกับระบบราชการ (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, 2553) ทังนีจากการศึกษาสามารถ

นําเสนอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดรุณสิกขาลัยตามแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา (Constructionism) ได้ดังนี  

4.1.1.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

1)  การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน จากการศึกษา

พบว่า โรงเรียนดรุณสิกขาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอนทีอิงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

เน้นการบูรณาการองค์ความรู้โดยการสอดแทรกองค์ความรู้ในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ทังนีรูปแบบ

หลักสูตรของโรงเรียนจะเป็นรูปแบบเดียวกันทังนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

โดยสามารถจําแนกออกเป็น 5 ส่วน ดังนี 

ส่วนที 1  การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (40%) โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ใน

โครงงานทีตนสนใจ โดยเรียนรู้เป็นกลุ่มและมีครูทีปรึกษาโครงงานช่วยสนับสนุน ดูแลอย่าง

ใกล้ชิด ซึงจะมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ และเกณฑ์อายุทีมีความใกล้เคียงกัน กลุ่มละ
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ประมาณ 812 คน โดยมีครูประจํากลุ่มโครงงานกลุ่มละ 2 คน เป็นครูไทย 1 คนและ English Native 

Speaker อีก 1 คน  ทังนีการเรียนโครงงานจะเรียนประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์ โดยผู้เรียนจะได้เรียนภาคเรียน

ละ 1 โครงงาน (โรงเรียนดรุณสิกขาลัยแบ่งภาคเรียนเป็น 3 ภาคเรียนๆ ละประมาณ 12 สัปดาห์)  

ส่วนที 2  การฝึกฝนทักษะพืนฐานทีสําคัญในการเรียนรู้ (30%) โดยที 

นักเรียนจะได้ทําการฝึกฝนทักษะต่างๆ ทีสําคัญ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี

นักเรียนยังได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอืนๆ ทีน่าสนใจได้อีก เช่นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา 

ฟิสิกส์ เบืองต้น เพือเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทีน่าสนใจในปัจจุบัน  

ทังนีจะมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถจริงของผู้เรียน ซึงทักษะพืนฐานนีถือเป็นตัวกําหนด

ชันเรียนของผู้เรียนเพือทําการเทียบเท่ากับระดับชันเรียนของโรงเรียนในระบบทัวไป 

      ส่วนที 3  กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ (10%) โดยนักเรียนจะได้

ออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ ได้เล่นกีฬา เพือให้มีสุขภาพพลานามัยทีสมบูรณ์แข็งแรงและยังได้ฝึกฝน

การมีนําใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้จากครูผู้มีความเชียวชาญเฉพาะทางใน

กีฬานันๆ โดยตรง  

ส่วนที 4  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์และ

การจัดการ (10%) นักเรียนสามารถเปิดชมรมต่างๆ ทีนักเรียนสนใจได้ โดยนักเรียนจะได้จัดการบริหาร

ชมรมด้วยตนเอง ชมรมทีเปิดขึนจะเน้นด้านดนตรี ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ชมรมหุ่นยนต์ 

ชมรมทําอาหาร ชมรมดนตรีไทย ชมรมการเขียนโปรแกรม เป็นต้น  

ส่วนที 5  กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้และการประเมินตนเอง (10%) 

นักเรียนจะได้แลกเปลียนความรู้ซึงกันและกันระหว่างโครงงานต่างๆ ในทุกสัปดาห์ ในช่วงท้าย

นักเรียนจะได้มีโอกาสพูดคุยกับเพือนๆ และครูในโครงงานเพือประเมินผลการเรียนของตนเอง เพือ

ขอรับข้อเสนอแนะและคําติชมอย่างสร้างสรรค์ เพือฝึกฝนการมองตน การรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้อืน เพือนําไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองและสร้างสรรค์   

2)  วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน 

จากการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดรุณสิกขาลัยตามแนวคิดการเรียนรู้    

เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) เน้นการเรียนรู้ทีให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึงโรงเรียน

จะให้ความสําคัญกับนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนทุกคนจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองตาม

บุคลิก ลักษณะ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของครู

ทีปรึกษาและผู้ปกครอง นักเรียนจะสามารถค้นหาความถนัด ความสามารถเฉพาะทาง ความสนใจ

ของตนเอง ได้ตังแต่เริมต้นการศึกษา รวมไปถึงการค้นหาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ฝึกฝน

กระบวนการเรียนรู้จนเกิดความเชียวชาญและเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความสุขและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
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แท้จริงผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติโดยการทําโครงงาน (Project Based Learning) ซึงเน้นให้ผู้เรียน

สามารถเลือกเรียนในสิงทีมีความสนใจได้ เนืองจากโรงเรียนมีความเชือว่าการเรียนรู้ทีดีทีสุดจะเกิด

จากความสนใจ และความอยากรู้ของผู้เรียน โดยการเรียนโครงงานจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการ

ปฏิสัมพันธ์กับเพือนๆ ทําให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อืน การพัฒนาวินัยในตนเอง 

รวมถึงด้านความสามารถในการบริหารจัดการโครงงานด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม การเรียนรู้ซึงกันและกันตลอดเวลา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสือใน

การเรียนรู้ ในการสือสาร รวมถึงการสอดแทรกทักษะพืนฐานด้านวิชาการ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ) และกิจกรรมเสริมทักทักษะด้านอืนๆ เช่น ศิลปะวัฒนธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรม

จรรยา เป็นต้น ทังนีวิธีการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาผ่านการทําโครงงานสามารถจําแนกเป็น 

8 ขันตอน ได้แก่   

ขันตอนที 1 การเริมจากความสนใจของผู้เรียนเพือนําเสนอสิงที

ตนสนใจ  แล้วจึงจัดรวมกลุ่มผู้เรียนทีมีความสนใจใกล้เคียงกัน และสามารถเชืมโยงความรู้ได้ไว้

ด้วยกัน 

ขันตอนที 2 ครูผู้สอนจะทําการบูรณการวิชาการเข้าไปใน

โครงงาน อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษา เป็นต้น ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการลงในโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสือ ตลอดจนเตรียมเชิญผู้เชียวชาญใน

เรืองต่างๆ มาให้ความรู้ รวมทังการไปทัศนศึกษาตามแหล่งความรู้ต่างๆ กับผู้ทีมีความรู้จริงในเรือง

นันๆ  

ขันตอนที 3 ครูและเด็กเรียนรู้ร่วมกัน การวางแผนเริมจากการทํา 

Mind Map เพือวางแผนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมทีส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับ

ผู้เรียน  จากนันครูจะนําเสนอสิงทีเด็กควรจะเรียนรู้ผ่านการเชือมโยงใน Mind Map แล้วจึงให้เด็ก

เสนอสิงทีอยากเรียนรู้เพิมเติม  

ขันตอนที 4 การเรียนรู้ด้วยการลงมือทําจริง เริมต้นจากค้นหา

ข้อมูล(Data) จากสือต่างๆ หลังจากนันก็จะนําข้อมูลมากลันกรอง ด้วยการทดลอง ทดสอบ

สมมุติฐาน รวมทังการเรียนรู้จากผู้เชียวชาญและการไปเยียมชมสถานทีจริง เพือให้นักเรียนได้

สัมผัสและเข้าใจกับสิงต่างๆ ได้อย่างลึกซึงจนได้ข้อมูลส่วนทีเป็นประโยชน์ แล้ววิเคราะห์ 

สังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ (Knowledge) โดยมีศีลธรรมเป็นตัวกํากับ  จากนันนักเรียนจะนําสิงที

ได้สร้างขึนมานําเสนอ เพือแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างเพือนๆ ในกลุ่ม และให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง และได้นํากลับไปทบทวนให้ผู้เรียนย้อนกลับไปเริมต้นหาข้อมูลใหม่หรือเพิมเติม     
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อีกครัง จนกว่าจะสมบูรณ์ ซึงเราเรียกกระบวนการเหล่านีว่ากระบวนการ PDCA (Plan Do Check 

Act) เพือนําไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนืองและไม่มีทีสินสุด  

ขันตอนที 5 การสรุปความรู้ และเก็บบันทึกผลงาน ในรูปแบบ

ของบทความ สมุด แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และแผนภาพความคิด (Mind Map)  

ขันตอนที 6 การจัดนิทรรศการเพือแสดงผลงานจากการเรียนรู้ 

โดยนําเสนอให้ผู้ปกครองและผู้ทีสนใจเข้าชมเมือจบโครงงาน 

ขันตอนที 7 วิเคราะห์และประเมินผลแบบ 360 องศา 

ขันตอนที 8 การต่อยอดองค์ความรู้ เพือพัฒนาตนเองไปสู่การทํา

โครงงานทีใหญ่ขึนและลึกขึนต่อไป  

สําหรับการประเมินผลผู้เรียนของโรงเรียนดรุณสิกขาลัยสามารถจําแนก   

ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การประเมินผลจากการทําโครงงานโดยใช้วิธีการประเมินผลแบบ 360 องศา  

คือ ผู้เรียนประเมินตนเอง และจะได้รับ Feedback จากเพือน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ในทุกสัปดาห์ 

เพือนําข้อมูลมาพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ และการประเมินด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม 

ผ่านแบบทดสอบ ชินงาน กิจกรรม แฟ้มผลงาน แบบบันทึกพฤติกรรมโดยครูผู้สอนซึงทางโรงเรียน

มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครืองมือช่วยให้การประมวลผลรวดเร็วและแม่นยํามากขึนคือ

ระบบฐานข้อมูลทีเราเรียกว่าระบบ Tracking System ซึงเป็นระบบทีออกแบบมาเพือทําการตรวจวัด 

และประเมินผลความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โดยจะทําการเก็บข้อมูลใน Database ของ

โรงเรียนแบบ Real Time ข้อมูลทีเก็บได้นี จะถูกนําไปวิเคราะห์ต่อไป ทังนีการประเมินผลผู้เรียน 

ครูผู้สอนจะมีเกณฑ์การประเมินผลสําหรับการเรียนโครงงาน โดยผู้เรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

ซึงผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการประเมินเพือวัดระดับและพัฒนาตัวเองต่อไป และการประเมินผลด้าน

ทักษะวิชาการ และกิจกรรมด้านอืนๆ โรงเรียนใช้วิธีการประเมินผลโดยการสอบซึงข้อสอบจะเน้น

ทังความรู้ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา นอกจากนีโรงเรียนยังใช้วิธีการ

ประเมินผลผู้เรียนจากชินงานทีได้รับมอบหมายด้วยเช่นกัน 

 4.1.1.2  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

1)  การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ ทังนีแนวคิดการเรียนรู้

เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) เป็นแนวคิดทีมุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับ

การเรียนรู้ ดังนันสือและอุปกรณ์ต่างๆทีใช้ภายในโรงเรียนจึงมีความทันสมัยและครบครันมากกว่า

โรงเรียนตามแนวคิดอืนๆ ประกอบกับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาถือเป็นช่วงวัยที

สามารถดูแล รักษา และใช้สือด้วยความระมัดระวังได้แล้ว ทังนีตัวอย่างของการใช้สือตามแนวคิด

ของโรงเรียน เช่น ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์จะมีคอมพิวเตอร์จัดไว้ให้นักเรียนแต่ละคนในอัตราส่วน 
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1 คนต่อ 1 เครือง และการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ (Lab) ทีมีอุปกรณ์ทีทันสมัยเพือให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ทดลอง ปฏิบัติ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงมีการบํารุงรักษาและพัฒนาสืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มี

ความทันสมัยและพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนีสือการเรียนการสอนทีใช้ในโครงงานต่างๆ 

ครูผู้สอนประจําโครงงานจะได้รับงบประมาณจากทางโรงเรียนเพือจัดหาสือ และอุปกรณ์เพือใช้

ประกอบการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับแต่ละโครงงาน และครูผู้สอนยังสามารถเสนอให้

ทางโรงเรียนจัดหาสือ อุปกรณ์เพิมเติมเพือสนับสนุนการเรียนเรียนรู้ของผู้เรียนได้เช่นกัน  

สําหรับด้านงบประมาณของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนดรุณสิกขาลัยเป็น

โรงเรียนทีอยู่ภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึงเป็น

มหาวิทยาลัยทีออกนอกระบบราชการแล้ว ดังนันการดําเนินการของโรงเรียนจึงไม่ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนใดๆ จากรัฐบาล ทังนีงบประมาณของโรงเรียนส่วนใหญ่มากจาก

ค่าธรรมเนียม และบางส่วนมากจากการสนับสนุนของมูลนิธิไทยคม มูลนิธิศึกษาพัฒน์ และองค์กร

เอกชนต่างๆ นอกจากนีจากการศึกษายังพบว่า  โรงเรียนดรุณสิกขาลัยเป็นโรงเรียนทีใช้นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีในการเรียนรู้เป็นจํานวนมาก ประกอบกับโรงเรียนไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จึงไม่ได้มีข้อกําหนดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของโรงเรียน จึงส่งผลให้ค่าธรรมเนียมของ

โรงเรียนมีจํานวนสูงกว่าโรงเรียนทางเลือก และโรงเรียนในระบบอืนๆ ทังนีการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียนยังพบปัญหาเรืองความไม่แน่นอนของรายได้ทีมาจากค่าธรรมเนียมการเล่าเรียน      

อันเนืองมาจากผลกระทบจากปัญหาของระบบเศรษฐกิจในประเทศทีมีความผันผวนส่งผลให้

ผู้ปกครองบางคนไม่สามารถแบกรับภาระจากค่าธรรมเนียมในอัตราทีสูงกว่าโรงเรียนอืนๆ ได้  

รวมไปถึงผลจากความกังวลใจของผู้ปกครองเรืองการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จึงทําให้มี

การย้ายผู้เรียนออกกลางคัน แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนดรุณสิกขาลัยสามารถบริหารงบประมาณ   

ให้มีความสมดุลได้เนืองจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอืนๆ เช่น 

ธนาคารกรุงเทพ และบริษัทในกลุ่มเครือซีเมนต์ไทย  เป็นต้น 

   2)  การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน จากการศึกษาพบว่า 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัยมีข้อจํากัดด้านพืนที  เนืองจากเป็นโรงเรียนทีตังอยู่บนเนือทีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ดังนันโรงเรียนจึงมีลักษณะเป็นลักษณะอาคารสูง 10 ชัน ซึงในบริเวณ

ของโรงเรียนไม่มีสนามหญ้า (พืนทีสีเขียว) แต่อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนได้มีการจัดสรรพืนทีของ

อาคารแต่ละชันให้เอือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากทีสุดโดยโรงเรียนมีการแบ่งพืนที ดังนี    

ชัน 2 เป็นโรงยิมและห้องประชุม ชัน 5 เป็นลานกีฬา ชัน 3 เป็นห้องอาบนํา แต่งตัว ชัน 4 เป็นห้อง

ดนตรี ชัน 5 เป็นโรงอาหาร ชัน 6, 7, 8 เป็นห้องเรียนหลัก ชัน 9 เป็นห้องสมุด และชัน 10 เป็น Lab 

การเรียนรู้ สําหรับพืนทีทํากิจกรรมบางส่วนทางโรงเรียนได้มีการใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย สําหรับ
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บรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ครูผู้สอนมีหน้าทีเป็นผู้อํานวยความสะดวก ให้คําแนะนํา 

และให้ความช่วยเหลือ (Facilitor) โดยครูผู้สอนและผู้เรียนจะมีการเรียนรู้ และทํากิจกรรมร่วมกัน 

ประกอบกับอัตรส่วนครูต่อนักเรียนทีน้อยกว่าโรงเรียนในระบบทัวไป จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์

ระหว่างครูกับนักเรียนมีความเป็นทางการน้อย ครูและผู้เรียนมีความใกล้ชิดกัน 

      3)  การจัดสรรบุคลากรและการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน จากการศึกษา

พบว่า โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  เป็นโรงเรียนทีให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก  

ดังนันครูผู้สอนของโรงเรียนส่วนหนึงจึงเป็นครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (English Native Speaker)   

ซึงไม่เพียงแต่ทําการสอนในชัวโมงภาษาอังกฤษเท่านัน แต่ครูชาวต่างประเทศจะต้องทําการสอน

ร่วมกับครูผู้สอนชาวไทยในทุกโครงงานของผู้เรียน โดยในกลุ่มโครงงานจะมีนักเรียนทีมีความสนใจ

คล้ายคลึงกันจํานวน 8  12 และมีครูประจําโครงงาน (Facilator) ทีเป็นครูไทย 1 คน และครูต่างชาติ 

1 คน นอกจากนีด้านวุฒิการศึกษาของครูผู้สอนทางโรงเรียนได้มีการกําหนดคุณสมบัติของ

ครูผู้สอนไว้ว่า ต้องเป็นผู้ทีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และตรงกับสาขาวิชาทีสอน

โดยเฉพาะเท่านัน ทังนีในการรับสมัครครูผู้สอนจะมีการพิจารณาถึงประสบการณ์ซึงถ้ามี

ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนทางเลือกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเนืองจากมีความรู้     

ความเข้าใจแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกเป็นอย่างดี และถ้าหากไม่มี

ประสบการณ์มาก่อนทางโรงเรียนจะทําการพิจารณาถึงทัศนคติของครูทีมีต่อเด็กนักเรียน รวมถึง 

ผลจากการทดลองงาน 6 เดือน เพือประกอบการพิจารณาก่อนทีครูผู้สอนจะสามารถเข้ามาเป็น

ครูผู้สอนหลักในชันเรียนได้ ทังนีจากการศึกษาพบว่าโรงเรียนดรุณสิกขาลัยมีจํานวนครูผู้สอน       

ทีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของโรงเรียน นอกจากนีครูผู้สอนตามแนวคิด

การเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาต้องเป็นผู้ทีพร้อมจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เนืองจากการเรียนรู้

ตามแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเป็นการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้าง   

องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยให้คําแนะนํา และความช่วยเหลือ ซึงอาจกล่าวได้

ว่าครูและผู้เรียนต้องมีการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ครูและผู้เรียนจะมีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 

เนืองจากบางประเด็นทีผู้เรียนต้องการเรียนรู้อาจอยู่นอกเหนือความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน 

ดังนันครูผู้สอนต้องมีการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ทังนีการออกแบบการเรียนรู้จากโครงงานให้

เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด โดยทางโรงเรียนจะทําการประชุมครูผู้สอนของโรงเรียนเพือให้ครู

ทุกคนได้ร่วมกันแลกเปลียนความคิดเห็น หรือให้คําแนะนําเพิมเติมต่อประเด็นโครงงานอืนๆ ให้

เกิดความสมบูรณ์มากยิงขึน 

ทังนีโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน 

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ซึงมีความมุ่งมันในการก่อตังโรงเรียนโดยมองเห็นถึงความจําเป็น
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ของการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความรู้ความสามารถสู้ได้ในเวทีโลก จึงได้ทําการก่อตัง

โรงเรียนดรุณสิกขาลัยเพือเป็นโรงเรียนนําร่องในการนําแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา (Constructionism) มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง  นอกจากนี ผู้บริหารยังได้มุ่งหวังให้โรงเรียนดรุณสิกขาลัยเป็นอีกหนึงโรงเรียน

ในรูปแบบการศึกษาทางเลือก (Alternatives Education) เพือพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาไทย 

และเพือก่อให้เกิดความหลากหลายอย่างแท้จริงในการจัดการศึกษาสําหรับสังคมไทย ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 นอกจากนี ผู้บริหารโรงเรียนยังได้ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนตามแนว

การเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาอย่างต่อเนือง  และยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการ

เรียนการสอนของโรงเรียน โดยคุณลักษณะดังกล่าวสามารถสะท้อนได้จากแผนการติดต่อกับ 

Stanford  University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพือให้บุคลากรของโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา 

และนําความรู้ทีได้รับมาสร้างเครืองมือการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้มาก

ยิงขึน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลียนจากมหาวิทยาลัย Pepperdine ที Los Angeles 

California ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และสังเกตการณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน ตังแต่ระดับอนุบาล

ถึงมัธยมศึกษาปีที 6 พร้อมทังร่วมเรียนรู้และสังเกตการณ์กับฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาของโรงเรียน และเพือเปรียบเทียบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์

ด้วยปัญญาของโรงเรียนดรุณสิกขาลัยกับการเรียนการสอนในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนีแล้ว

ยังสามารถสังเกตได้จากโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนทีมีการจัดตังฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม  ซึงมีหน้าทีในการค้นหาเครืองมือ และวิธีการใหม่ๆ เพือให้โรงเรียนสามารถผลิต

นวัตกรรม และนวัตกรทีมีคุณภาพให้กับสังคมไทย รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เข้ารับ

การศึกษาต่อ การศึกษาดูงานทังในและต่างประเทศ และการฝึกอบรมเพิมเติมเพือก่อให้เกิดการ

พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและนําความรู้ทีได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนีด้าน

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหาร สามารถสะท้อนได้จากคําให้สัมภาษณ์ของพรนับพัน วงศ์ตระกูล 

และนนทักษร เตชนันทชัยกุล (2555) ครูผู้สอนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ทีให้สัมภาษณ์ไว้ ดังนี 

 

ผู้บริหารระดับสูงเป็นคนมีวิสัยทัศน์ไกล แล้วสิงทีผู้บริหารตังใจไว้ก็เกิดขึนได้จริง 

เราให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็ก เด็กของเราก้าวไปเป็นแนวหน้าของ

มหาวิทยาลัย  ด้านการบริหารงานผู้บริหารก็เปิดโอกาสให้ครูทุกคนเข้าพบได้ 

สามารถพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็นได้ และเมือเกิดการผิดพลาดขึนผู้บริหาร

จะใช้วิธีการให้กําลังใจ ไม่มีการซําเติมตอกยําความผิดพลาดของเรา ผู้บริหาร
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สามารถบริหารบุคคลได้อย่างดี แล้วถึงว่าท่านจะไม่ได้จบทางด้านการศึกษามาแต่

ว่าสามารถทีจะเรียนรู้ พยายามตังใจทีจะพัฒนาการศึกษา และพัฒนาตัวเองอยู่

ตลอดเวลา 

 

เรืองการเรียนการสอนซึงเป็นหน้าทีของเรา  ผู้บริหารได้ให้สิทธิครูทีจะออกแบบ

และวางแผนการจัดการเรีนการสอนได้ทังหมดเลย แต่ถ้าหากว่าเรามีปัญหาหรือ    

มีอะไรไม่แน่ใจเราก็สามารถข้อคําแนะนําจากท่านได้อยู่เสมอ  ท่านเปิดโอกาสให้

ครูทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและมุมมองทีแตกต่างกันออกไป และผู้บริหารของ

โรงเรียนยังเป็นคนทีไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ ไม่ได้กําหนดว่าครูทุกคนจะต้องจบ

คุรุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มาก่อน  เพราะตัวผู้บริหารเองก็จบการศึกษาจากด้าน

อืนมาเหมือนกัน  ซึงบางทีอาจทําให้เรามีแง่ดีในการคิดนอกกรอบมากขึน และ

ด้านความสัมพันธ์ของครูกับผู้บริหารก็ไม่ได้เป็นทางการจนเกินไป ยังคงมีความ

ยืดหยุ่นบ้างในบางเรือง 

 

    จากคําให้สัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า นอกจากผู้บริหารจะมีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมัน

ต่อการพัฒนาโรงเรียนแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนยังเป็นผู้ทีเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของครูผู้สอน 

และผู้ปกครอง เพือนํามาพัฒนาโรงเรียน และพร้อมทีจะให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่ครูผู้สอนอยู่เสมอ 

นอกจากนีการบริหารงานภายในโรงเรียนยังมีความยืดหยุ่น ไม่เป็นทางการมากเกินไป ไม่ยึดติดกับ

กรอบเดิมๆ และพร้อมรับการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

4.1.2  โรงเรียนทอสี ตามแนวคิดวิธีพุทธ  

โรงเรียนทอสี เป็นโรงเรียนทีมีการจัดการศึกษาวิถีพุทธเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายของ

โรงเรียนคือ การสร้างสังคมแห่งบัณฑิต คือพัฒนาแต่ละบุคคลให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังด้าน

พฤติกรรม (กายและสังคม) จิตใจ และปัญญา ตามแนวพุทธศาสนา โดยทังครู เด็ก และผู้ปกครอง 

มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาตนเอง ตามหลักไตรสิกขา รู้จัก และค้นพบศักยภาพของตนเอง

ในด้านความถนัด ความสามารถ (วิชาการ) รวมทังศักยภาพในการเรียนรู้ ฝึกฝนพัฒนาการดําเนิน

ชีวิตของตนเองให้เป็นสุข และพร้อมทีจะช่วยสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

เป็นสังคมแห่งกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง โดยทีทังครู ผู้ปกครอง และเด็กมีเป้าหมายร่วมกันในการ

พัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา และเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  ทังนีสามารถนําเสนอการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนทอสีตามแนวคิดวิถีพุทธ  ได้ดังนี  



80 

   4.1.2.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

1)  การจัดเนือหาสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน โดยโรงเรียน

ทอสีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโร ในการให้ความรู้เกียวกับหลักธรรมทีสําคัญของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และให้คําปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนืองมาจนถึง

ปัจจุบัน โดยหลักสูตรของโรงเรียนทอสียังเน้นความเชือมโยงให้นักเรียนได้เห็นภาพทังหมดของ

สรรพสิง ให้การเรียนรู้สิงนอกตัวแต่ละอย่างนันเป็นการเรียนรู้เพือเกิดปัญญา สามารถเชือมโยง

กลับมาสู่ภาพรวม และในทีสุดสามารถเชือมโยงพัฒนาจิตใจของตนเองได้ตลอดเวลา ดังวลีทีว่า   

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ซึงเป็นหลักสูตรหนึงของโรงเรียนทีมีหลักธรรมเป็นแก่นของการ

จัดเรียงเนือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในชีวิต   

      การจัดการศึกษาทางด้านวิชาการ โรงเรียนทีอสีได้จัดเนือหาตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 แต่ปรับให้เชือมโยงและมีความหมายต่อชีวิตจริง ซึงเป็นการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสตร์ ปริยัติ (สิงทีควรเล่าเรียน 

การศึกษาเรียนรู้) ปฏิบัติ (การประพฤติ กระทําเพือให้บรรลุเป้าหมาย)  ปฏิเวธ (คิดวิเคราะห์ ความเข้าใจ 

รู้ทะลุปรุโปร่ง ลุล่วงผลปฏิบัติ นํามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป)  และทักษะต่าง ๆ  ตามหลักพุทธปัญญา 

ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้หลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะความสามารถ

ด้านอืนๆ เช่น ดนตรี ศิลปะ ร่างกาย มนุษย์สัมพันธ์ และด้านคุณธรรม สําหรับชันอนุบาล 1 นักเรียน

จะได้เรียนรู้เรืองตัวเอง และสิงรอบตัว  สําหรับชันอนุบาล 2 จะเรียนรู้เรืองเพือน และสิงแวดล้อมใน

โรงเรียน และชันอนุบาล 3 เรียนรู้เรืองตัวเอง และสังคม สําหรับการจัดหน่วย  บูรณาการของระดับ

ประถมศึกษามีการนําสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพ  

และเทคโนโลยี และศิลปะ ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการมา

จัดให้สอดคล้องกันและสรุปเป็นภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิงต่างๆ เป็นสาระของหลักสูตร

หน่วยบูรณาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนทอสี ทังนีภาคเรียนที 1 จะมีสาระ     

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นแกนนําในการบูรณาการ สําหรับภาคเรียนที 2 จะมีสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นแกนนําในการบูรณาการ 

2)  วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และวิธีการประเมินผลผู้เรียน 
พบว่า โรงเรียนทอสีได้กําหนดรูปแบบการเรียนรู้ โดยเน้นพัฒนาการเด็กตามศักยภาพ เอาใจใส่

ในวิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความถนัดทีแตกต่างกันของเด็กจึงจัดให้มีความหลากหลาย 

ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลได้มีโอกาสใช้ความสามารถของตน สร้างประโยชน์และแสดงออกอย่าง

มีเป้าหมาย กระตุ้นให้เกิดความใฝ่เรียนรู้จากบุคคลรอบข้าง และแหล่งการเรียนรู้รอบตัวทังใน    

และนอกโรงเรียน และนําความรู้ทีได้มาลงปฏิบัติจริงในชีวิตของตนอย่างมีปัญญากํากับ ทังนีใน
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ระดับอนุบาลของโรงเรียนทอสีได้จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่มใหญ่ กิจกรรม

กลุ่มย่อย และกิจกรรมเคลือนไหว เป็นต้น สําหรับประถมศึกษาผู้เรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ทังใน

และนอกห้องเรียนเพือก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึง นอกจากการเรียนการสอนด้านวิชาการแล้ว 

โรงเรียนยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ และการจัดทัศนศึกษานอกสถานทีเพือความหลากหลายในการ

เรียนรู้ของนักเรียน โดยทางโรงเรียนมีนโยบายทีจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาโดยจัดให้สอดคล้อง

กับเนือหาทีเรียน ซึงในการเดินทางจะมีครูหรือผู้ปกครองอาสาดูแลตลอดการเดินทาง ทังนีจะมี   

การขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนทุกครัง โดยในระดับอนุบาล มีการจัดเป็นประจําเทอมละ 1  2 ครัง 

และระดับประถมศึกษามีการจัดเทอมละ 23 ครังทังนีทางโรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตรหลังเลิกเรียน (ยกเว้นในระดับเด็กเล็ก และอนุบาล 1) เพือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้

เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยมีวิชาให้เลือก ได้แก่ รําไทย บัลเลต์ งานปันดิน ศิลปะ 

ดนตรีไทย (เฉพาะอนุบาล 2 ขึนไป) ว่ายนํา เทควันโด (เฉพาะอนุบาล 3 ขึนไป) สําหรับการประเมินผล

ผู้เรียน พบว่า ในระดับอนุบาลใช้วิธีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง โดยการสังเกตและจดบันทึก

ของครูผู้สอน รวมถึงการประเมินจากผลงานของนักเรียน สําหรับระดับประถมศึกษาใช้วิธีการสอบ

เพือประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 

    4.1.2.2  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

1)  การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า 

สือ และอุปกรณ์ทีใช้ภายในโรงเรียนทอสี ส่วนใหญ่เป็นสือ อุปกรณ์ทีมีความสอดคล้องกับการเรียน

การสอนในแต่ละระดับชัน มีการคํานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของผู้เรียน รวมถึงการ

ใช้สือ อุปกรณ์ทีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ทําลายสิงแวดล้อม ทังนีทางโรงเรียนยังมีการจัดทํา

โครงการทอสีรักษ์โลก  เพือรณรงค์ให้ครูผู้สอนและผู้เรียนมีจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรอย่าง

พอเพียง คุ้มค่า ลดการทําลายสิงแวล้อม โดยการจัดให้มีการแยกขยะเพือนําขยะแต่ละประเภทไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อไป เช่น การนําขยะทีย่อยสลายได้ให้ฝ่ายเกษตรธรรมชาติของโรงเรียนนําไป

ผลิตเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และนําจุลินทรีย์ชีวภาพ การนําขยะทีนํากลับมาใช้ใหม่ได้ส่งขายให้กับ

โรงเรียนรีไซเคิลต่อไป และการส่งกล่องนม เครืองดืมทีล้างและตากแห้งให้กับโรงงานแปรรูป

ทําไม้อัดกรีนบอร์ด เป็นต้น สําหรับด้านงบประมาณของโรงเรียนทอสี พบว่า โรงเรียนทอสีไม่ได้รับ

เงินอุดหนุนใดๆ จากรัฐบาล มีเพียงแต่เงินงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการเล่าเรียน ซึงจาก

การศึกษายังพบเพิมเติมว่า งบประมาณของโรงเรียนมีความเพียงพอสําหรับการบริหารงานภายใน

โรงเรียน นอกจากนีโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนทอสีทีมีส่วนร่วม

ในการจัดตังกองทุนสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ครูผู้สอน เพือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ

โรงเรียน และลดปัญหาการลาออกของครูผู้สอนเนืองจากขาดความมันคงในการทํางาน   
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      2)  การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน จากการศึกษาพบว่า 

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความร่มรืน เป็นธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่รอบโรงเรียน มีอาคารเรียนที

ไม่สูงมากจนเกินไปและมีการแยกเป็นสัดส่วนระหว่างระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา 

ภายในอาคารเรียนเน้นความสะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องเรียนมีการจัดวางสือ 

อุปกรณ์ทีใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนีโรงเรียนยังมีสนามหญ้า และ

พืนทีลานกว้างเพือให้ผู้เรียนได้วิงเล่น และทํากิจกรรม โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดสรรเวลาเพือให้

ผู้เรียนในแต่ละระดับชันได้ใช้พืนทีทํากิจกรรมอย่างเหมาะสมเพือไม่ให้เกิดความแออัดมาก

จนเกินไป แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบปัญหาเรืองพืนทีจอดรถในการรับส่งนักเรียน เนืองจากโรงเรียน

ตังอยู่ในซอยแคบดังนันการรับส่งนักเรียนจึงต้องจอดรับส่งในบริเวณทีโรงเรียนกําหนดไว้เท่านัน 

ทังนีจากความตระหนักในปัญหาเรืองการจราจรติดขัดในการรับส่งนักเรียน รวมถึงความประสงค์

ของโรงเรียนทีไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนรอบข้างโรงเรียน ดังนันโรงเรียนจึงได้มี

นโยบายในการลดจํานวนนักเรียนลงในปี พ.ศ. 2557 เพือคลีคลายปัญหาดังกล่าว สําหรับบรรยากาศ

การเรียนการสอนภายในชันเรียนพบว่า ครูและผู้เรียนมีความใกล้ชิดกัน ผู้เรียนมีสัมมาคาราวะ ไม่ก้าวร้าว 

เชือฟังครูผู้สอน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเอืออาทรระหว่างครูต่อผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนใน

ชันเรียน   

      3)  การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน จากการศึกษา
พบว่า การคัดเลือกครูผู้สอนของโรงเรียนทอสี ไม่ได้มีการกําหนดคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา 

หรือสาขาการศึกษาทีสําเร็จการศึกษาแต่อย่างใด แต่ทังนีโรงเรียนจะให้ความสําคัญกับคุณลักษณะ

ทางด้านจิตใจของครูผู้สอนซึงต้องเป็นผู้ทีมีใจรักในการทํางาน มีใจรักในธรรมะ และการปฏิบัติ

ธรรม โดยทางโรงเรียนจะใช้พิจารณาจากประวัติการทํางาน ทัศนคติเบืองต้นจากการตอบคําถาม

ในใบสมัคร จากนันจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ และการทดลองสอน ทังนีโรงเรียนทอสีมีจํานวน

ครูผู้สอนทีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยในแต่ละปีทางโรงเรียนจะมี

การสํารวจอัตรากําลังครูผู้สอน และวางแผนไว้ล่วงหน้าในการรับสมัครครูผู้สอนใหม่ หรือการ

หมุนเวียนตําแหน่งงานใหม่ ในกรณีทีมีครูผู้สอนประสงค์ทีจะลาออก เพือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอันเนืองมาจากการขาดแคลนครูผู้สอน ทังนียังพบว่าโรงเรียนทอสีมี

อัตราส่วนครูผู้สอนต่อนักเรียน คือ ครู 1 คนต่อนักเรียน 7 คน (ระดับเตรียมอนุบาล) ครู 1 คนต่อ

นักเรียน 12 คน (ระดับอนุบาล) และ ครู 1 คนต่อนักเรียนประมาณ 20  30 คน (ระดับประถมศึกษา) 

     นอกจากนีด้านการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนยังพบว่า ผู้บริหาร

โรงเรียน คุณบุบผาสวัสดิ รัชชตาตะนนท์ ตําแหน่งประธานกรรมการบริหารและผู้อํานวยการ

โรงเรียนทอสี  เป็นผู้ทีมีความมุ่งมันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทย ซึงนําแนวคิด 
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และคําสังสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการจัดกาเรียนการสอนของโรงเรียน ทังนี

โรงเรียนทอสีเกิดขึนจากแรงบันดาลใจทีจะพัฒนาระบบการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน รวมทังจาก

ความสุขและประสบการณ์ทีได้รับในช่วงทีสอนหนังสือเด็กๆ ทังในและต่างประเทศ ทําให้เกิด

ความตังใจทีจะเปลียนแปลงการเรียนการสอนจากเดิมทีเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางคอยหยิบยืนความรู้

ให้แก่นักเรียน เป็นการศึกษาทีเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยทีให้เด็กเป็นผู้ตังคําถาม ค้นคว้า ปฏิบัติ 

และหาคําตอบให้กับตัวเอง  เนืองจากผู้บริหารมีความเชือว่าเด็กหรือมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนา

ฝึกฝนได้ การศึกษาทีแท้จริงจะต้องช่วยพัฒนาศัยภาพของเด็กแต่ละคนอย่างเต็มที และทีสําคัญต้อง

ช่วยให้เด็กเหล่านันเติบโตเป็นคนดีของสังคม สามารถพึงตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่าง            

มีความสุข  นอกจากนีโรงเรียนทอสียังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโร (อดีตเจ้าอาวาส

วัดป่านานาชาติ) องค์ประธานทีปรึกษาของโรงเรียน ในการให้คําแนะนําในการร่างหลักสูตร และ

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนาตลอดมา (โรงเรียนทอสี, 2555) ทังนี

นอกจากความมุ่งมันในการจัดการเรียนการสอนตามแนววิธีพุทธของโรงเรียนแล้ว ผู้บริหาร

โรงเรียนยังให้ความสําคัญกับผู้ปกครองนักเรียนซึงถือได้ว่าเป็นอีกส่วนประกอบสําคัญทีจะทําให้

การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดคุณภาพ และสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับทางโรงเรียน   

ดังบทความในคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนทอสี (โรงเรียนทอสี, 2555) ทีว่า 

 

โรงเรียนมีเป้าหมายและเส้นทางเดินทีจะไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน โรงเรียน       

จึงหวังว่าผู้ปกครองซึงเป็นผู้ร่วมทางทีลงเรือลําเดียวกันแล้ว มีเป้าหมาย

ร่วมกัน จะช่วยกันพายอย่างเต็มกําลังความสามารถ ฝ่ากระแสคลืนลมให้นาวา    

ลํานีไปถึงเป้าหมายทีตังไว้  หากผู้ปกครองจะปล่อยให้เป็นหน้าทีของครูพายเรือ

แต่ฝ่ายเดียว แน่นอนว่าครูจะต้องอ่อนแรงโดยเฉพาะเวลานีทีคลืนลมโหมกระหนํา 

ต่อให้โรงเรียนคัดเลือกฝีพายทีแข็งแรงเพียงไร ก็ไม่สามารถพาเราทุกคนไปถึง

จุดหมายปลายทางได้ จึงเป็นเรืองทีเราทุกคน ครู ผู้ปกครอง เด็ก จะต้องร่วมแรง 

ร่วมใจกันศึกษาเรียนรู้หลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง เพือทีเราจะได้

ช่วยเหลือเกือกูลกันและกันให้สามารถพานาวาลํานีไปสู่จุดหมายได้อย่างงดงาม  

 

จากบทความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนทอสีมีความมุ่งมันในการจัด

การศึกษา และให้ความสําคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง    

เพือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  โดยผู้บริหารโรงเรียนได้มีการกําหนดข้อบังคับสําหรับผู้ปกครองนักเรียน

ไว้ว่า จะต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกับทางโรงเรียนตามทีโรงเรียนได้กําหนดไว้ 14 ครังต่อปี     
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โดยทีผู้ปกครองนักเรียนจะต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 6 ครังต่อปี รวมทังการเข้าร่วมกิจกรรม Family Trip 

ประจําห้องเรียนเพือให้ครอบครัวในห้องเรียนเดียวกัน หรือระดับชันเดียวกันได้ไปท่องเทียว

ร่วมกันแบบสร้างสรรค์ ซึงจะจัดขึนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง การให้ความร่วมมือในการสือสารระหว่าง

บ้านกับโรงเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมอืนๆ ของโรงเรียน รวมทังการให้ความสําคัญกับการพัฒนา

คุณภาพครูอย่างต่อเนืองโดยครูผู้สอนจะต้องเข้ารับการอบรมเพิมเติมทังด้านวิชาการ และการอบรม

ปฏิบัติธรรมประจําปี  สําหรับด้านคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนสามารถสะท้อนได้จากคําให้

สัมภาษณ์ของรุจจลักษณ์ มีแสง และกนิษฐา ชูพันธ์ ครูผู้สอนโรงเรียนทอสี (2555) ดังนี 

 

ในการบริหารงานครูอ้อน (ผู้บริหารโรงเรียน) ยึดหลักธรรมาธิปไตย ไม่ใช่ว่า  

เสียงข้างมากต้องถูกเสมอไป ต้องคิดถึงเหตุปัจจัยทีเกิดขึน มีหลักการและเหตุผล 

วิเคราะห์เหตุปัจจัยด้วยกัน ดูว่าเกิดประโยชน์หรือโทษต่อใครอย่างไรบ้าง ครูอ้อน

จะสอนเสมอว่าไม่ให้เราคิดสันๆ ให้คิดต่อๆ และคิดให้มีประโยชน์ต่อผู้อืน         

ครูอ้อนเป็นศูนย์รวมของครู และเปิดกว้างให้ครูได้มีความคิดสร้างสรรค์ งานต่างๆ 

ทีมีเป้าหมายร่วมกันแต่อาจมีวิธีการคิดทีหลากหลายแตกต่างกันซึงแต่ละวิธีการ    

ก็สามารถไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ ครูอ้อนเป็นคนทีมีมนุษยสัมพันธ์ดี เวลาดุครู

จะดุด้วยเหตุผล มีการให้ข้อคิด มีการป้อนคําถามให้คิดถึงประโยชน์ คิดถึงสิงทีครู

ต้องพัฒนาต่อไปคืออะไร จะไม่บอกว่าครูผิด ครูอ้อนมีทักษะวิธีการทีมองครูอย่าง

ชัดเจน ทําให้ครูมีการพัฒนา มีแรงจูงใจ และมีกําลังใจในเหตุการณ์นันๆ 

 

ครูอ้อนเห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็ก ครู ผู้ปกครองไปด้วยกัน เรียกว่าหลัก 3 ขา

เพราะว่าถ้าไม่ไปด้วยกันสิงทีโรงเรียนต้องการมันก็จะไม่เกิดขึนจริง ครูอ้อนเป็น

คนทีมีจุดยืน ไม่เคยย้อท้อ จะเน้นอยู่เสมอว่าโรงเรียนไม่ได้ให้แค่ความรู้ แต่ต้อง

ให้วิถีชีวิตทีดีด้วย นอกจากนีครูอ้อนยังให้ความสําคัญกับครูโดยส่วนใหญ่จะเปิด

โอกาสให้ครูได้ทํา ได้เสนอความคิด โดยครูอ้อนยึดหลักธรรมมาธิปไตย ถึงแม้จะ

มีแค่เสียงเดียวแต่ก็มีความหมาย เราจะมองถึงหลักธรรมความถูกต้อง บางครัง   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เมือครูคิดเองแล้วเอาไปเสนอผู้บริหารแล้ว

ผู้บริหารจะถามว่ามองแบบนีเพราะอะไร ท่านมองแบบนี มาจอยกันได้มัย มาปรับ

เข้าหากันเพือให้ได้สิงทีดีทีสุด 
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จากคําให้สัมภาษณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ทีมี

มนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง มีการบริหารงานโรงเรียนโดยยึดหลัก

ธรรมาธิปไตย  คํานึงถึงความถูกต้อง ความดีงาม และหลักเหตุผลอยู่เสมอ มีการเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองและครูผู้สอนได้เสนอความคิดเห็นทีมีต่อโรงเรียน และพร้อมรับฟังข้อมูลย้อนกลับเพือ

นํามาพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป 

 

4.1.3  โรงเรียนอมาตยกุล ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ (Neo  Humanist) 

โรงเรียนอมาตยกุล เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึงทีจัดตังขึนโดยใช้ปรัชญานีโอฮิวแมนนิสต์

เป็นหลักในการดําเนินงาน โดยผู้ก่อตังโรงเรียนมีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมันในการสร้างคนรุ่นใหม่     

ทีเป็นคนดีและมีคุณภาพ ทังเรืองของตนเองและจิตใจ สังคม และความรู้ ตามเป้าหมายของโรงเรียน

ทีต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข ซึงโรงเรียนมีหลักความเชือ 5 ประการ 

ได้แก่ การมีคลืนสมองตํา การประสานของเซลล์สมอง ภาพพจน์ต่อตัวเอง  การให้ความรัก และ  

การรับประทานอาหารทีถูกต้อง (เน้นการบริโภคเนือสัตว์ในปริมาณทีน้อย) ทังนีจากการศึกษา

สามารถนําเสนอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอมาตยกุลตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ 

(Neo  Humanist) ได้ดังนี  

4.1.3.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

1)    การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน ทังนีแนวคิดนีโอ             

ฮิวแมนนิสต์มีความเชือว่าในช่วงแรกของชีวิต (36 ปี) เด็กควรได้รับการพัฒนาสมองซีกขวา เช่น 

ความเป็นตัวของตัวเอง ความเชือมัน ความคิดสร้างสรรค์ ความจําและความช่างสังเกตใน

สิงแวดล้อมทีหลากหลายทีเกียวกับชีวิตจริง เช่น ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กีฬา เพลง 

ละคร ธรรมชาติศึกษา การทําสมาธิ และฝึกโยคะ ซึงเป็นพืนฐานสําคัญในการเรียนรู้ต่อไป 

สําหรับในช่วงอายุ 5 ปีครึงเป็นต้นไป สมองซีกซ้ายของเด็กจะได้รับการพัฒนาพร้อมทีจะเรียนรู้

ด้านวิชาการ การอ่านเขียน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในช่วงนีสมองทังสองซีกจะได้รับการพัฒนา

ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม ทังนีโรงเรียนอมาตยกุลได้จัดหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในระดับ

อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีการแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี วิชา

ภาษาไทย วิชาสังคม วิชาศิลปะ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาอาชีพ วิชาคณิตศาสตร์ และ

วิชาพลศึกษา ซึงมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนอกจากนี

โรงเรียนยังมีการเสริมทักษะด้านกีฬา ดนตรี และการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนด้วยเช่นกัน  

2)  วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และวิธีการประเมินผลผู้เรียน 
ทังนีรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนอมาตยกุล เน้นการสอนให้เด็กมีความสุข อยากมา
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โรงเรียน โดยโรงเรียนจะให้ความสําคัญกับการสอนให้เด็กรู้จักตัวเอง ได้เรียนรู้เกียวกับร่างกาย

จิตใจของตัวเอง วิธีทีจะควบคุมจิตใจของตัวเอง โดยการทําโยคะและการทําสมาธิ ซึงจะช่วยให้

ผู้เรียนรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมมากยิงขึน ทุกเช้าจึงมีการเริมต้นด้วยการนังสมาธิเป็น

กลุ่ม เพือช่วยให้จิตใจสงบและยกระดับจิตใจให้เข้าสู่จิตเหนือสํานึกให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึง

อันเดียวกับจักรวาล ทังนีในการเรียนการสอนครูผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างทีดีให้กับเด็ก ต้องอารมณ์

ดี ยิมแย้มแจ่มใส พูดในทางบวก ช่วยเหลือกัน มีการจัดสัมนาให้ความรู้กับผู้ปกครองถึงการพัฒนา

คนให้มีคุณภาพ มีการทํากิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

เช่น โยคะ สมาธิ วิง การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเน้นความโปร่ง โล่ง สบาย มีการใช้ดนตรี

เพือปรับคลือนสมองให้ตํา เปิดเพือสร้างบรรยากาศของความสงบและมีสมาธิ ทังนีการจัดการเรียน

การสอนในระดับอนุบาลเป็นรูปแบบของการทํากิจกรรมกลุ่มวงกลม การเล่นเกมการศึกษา การเล่น

ตามมุม การทํากิจกรรมกลางแจ้ง การทําโยคะ การทําสมาธิ การฝึกภาพจินตนาการทีฝึกให้ผู้เรียนได้

สังเกตและจดจํา การเรียนพละศึกษา เช่น การว่ายนํา และการเรียนด้านวิชาการซึงจะจัดให้มีการ

เรียนการสอนทุกวันๆ ละ 40 นาที สําหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการจัดการเรียนการสอน

แบ่งเป็นคาบเรียนละ 50 นาที แต่ทังนีวิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจมีการปรับเนือหาและ

รูปแบบวิธีการสอนทีแตกต่างออกไปเพือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจง่ายยิงขึน โดยใช้วิธีการจูงใจ

อย่างมีระบบจากรูปธรรมทีง่ายไปสู่สิงทีเป็นรูปธรรมทียากขึน แล้วจึงค่อยไปสู่นามธรรมโดยทีเด็ก

แทบจะไม่รู้ตัว  เช่น การเรียนรู้ผ่านกลอน บทเพลง และการทัศนศึกษาภายนอก เป็นต้น สําหรับการ

ประเมินผลผู้เรียนพบว่า ในระดับอนุบาล โรงเรียนใช้วิธีการประเมินผลตามพัฒนาการด้วยวิธีการ

สังเกตของครูผู้สอน และวิธีการสอบ (เฉพาะระดับอนุบาล 23) สําหรับระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาใช้วิธีการประเมินผลด้วยการสอบเพือประเมินความรู้ความเข้าใจ ซึงผลการสอบจะแจ้ง

เป็นเกรดโดยไม่มีการระบุลําดับทีให้แก่ผู้เรียน 

4.1.3.2  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

1)  การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า 

สือ และอุปกรณ์ของโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นสืออุปกรณ์ทีมาจากวัสดุธรรมชาติ และสือทีมาจากการ

ประดิษฐ์ของผู้เรียนและครูผู้สอนทีนําวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า โดยสือ

การเรียนการสอนต่างๆ ครูผู้สอนจะเป็นผู้คัดเลือกตามความเหมาะสมของเนือหาในการเรียนการ

สอน สําหรับงบประมาณของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนอมาตยกุลเป็นโรงเรียนทีมีแหล่งรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการเล่าเรียน เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล และเงินอุดหนุนเพิมเติมจากโครงการ

เรียนฟรี 15 ปี ซึงส่งผลให้โรงเรียนอมาตยกุลมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราทีน้อยกว่า

โรงเรียนทางเลือกอืนๆ ทีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และถึงแม้ว่าโรงเรียนอมาตยกุลจะมี   
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การเก็บค่าธรรมเนียมในจํานวนทีไม่สูงมากจนเกินไป แต่โรงเรียนก็มีงบประมาณทีเพียงพอต่อ  

การจัดการจัดการเรียนการสอน  เนืองจากผู้บริหารของโรงเรียนมีความตังใจในการดําเนินงาน

โรงเรียนโดยไม่แสวงหาผลกําไร  และบริหารโรงเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

2)  การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน จากการศึกษาพบว่า

โรงเรียนอมาตยกุลมีการแบ่งพืนทีของโรงเรียนออกเป็น 3 ส่วน คือ อาคารเรียนฝังอนุบาล  ฝังประถม 

และฝังมัธยม โดยทีอาคารเรียนของโรงเรียนตังอยู่ทัง 2 ฝังของถนนภายในซอยโรงเรียน ทังนี

เนืองจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนทีมีขนาดใหญ่มีจํานวนนักเรียนประมาณ 1,700 คน เปิดทําการสอน

ตังแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา ประกอบกับข้อจํากัดด้านพืนทีของโรงเรียน 

ดังนันโรงเรียนจึงต้องมีการแยกอาคารเรียนออกเป็นสัดส่วน รวมถึงการมีมาตรการในการรักษา

ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนในการเดินข้ามฝังอาคารเรียน สําหรับบรรยากาศของอาคารเรียนฝัง

อนุบาลพบว่า มีความร่มรืน มีสนามหญ้า พืนทราย และมีพืนทีให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมอย่างเต็มที  

และอาคารเรียนฝังประถม และมัธยม มีการจัดแบ่งพืนทีออกเป็นสัดส่วน มีการคํานึงถึงความ

ปลอดภัย ความเหมาะสมต่อการเรียนรู้และการทํากิจกรรม โดยเฉพาะการมีสนามเทนนิสเพือให้

ผู้เรียนได้ออกกําลังกายซึงเป็นความตังใจของผู้บริหารโรงเรียนทีต้องการให้นักเรียนทุกคนได้ฝึก

เล่นเทนนิส ทังนีบรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียนจะเต็มไปด้วยความสุข ผู้เรียนจะไม่

รู้สึกว่าตนเองกําลังถูกสอนหรือยัดเยียดความรู้จากครูผู้สอน ครูผู้สอนจะใช้คําพูดทางบวกกับผู้เรียน  

นอกจากนีความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนจะเต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา มีความ

เป็นกันเองอยู่ในระดับทีเหมาะสม  

3)  การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน จากการศึกษา

พบว่า ครูผู้สอนของโรงเรียนอมาตยกุลส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมี

ครูผู้สอนบางส่วนทีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยโรงเรียนอมาตยกุลได้มีการวางแผน

ด้านบุคลากรไว้เป็นอย่างดีทําให้ไม่พบปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนเมือมีครูผู้สอนลาออก 

เนืองจากทางโรงเรียนได้มีการรับสมัครครูผู้สอนสํารองไว้ล่วงหน้า และยังได้มีการกําหนด

อัตราส่วนครูต่อจํานวนนักเรียนไว้ประมาณ 1 ต่อ 20  25 คน ทังนีในการรับสมัครครูผู้สอนของ

โรงเรียนไม่ได้กําหนดคุณสมบัติด้านสาขาวิชาทีสําเร็จการศึกษาแต่อย่างใด แต่โรงเรียนได้ให้

ความสําคัญกับคุณลักษณะด้านจิตใจของครูผู้สอน โดยต้องเป็นผู้ทีมีใจรักในการสอน พร้อมทีจะ

ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและแนวคิดของโรงเรียนทังเรืองการคิด การพูดในทางบวก การงด

รับประทานเนือสัตว์ทีเป็นสัตว์ใหญ่ การทําโยคะเพือฝึกสมาธิ เป็นต้น ทังนีเมือได้รับการคัดเลือก

ให้เข้ามาเป็นครูผู้สอนของโรงเรียนแล้ว ครูผู้สอนจะต้องทําการฝึกอบรมอยู่ในห้อง Wall Room ซึง

โรงเรียนได้กําหนดให้เป็นห้องทีใช้ในการฝึกอบรมครูผู้สอนใหม่ โดยจะฝึกการสร้างแผนการสอน 
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และทดลองใช้แผนการสอน โดยมีครูผู้สอนในโรงเรียนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ และ

แลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียนด้านการ

ปฏิบัติตัวแล้ว ครูผู้สอนของโรงเรียนอมาตยกุลยังต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีความสุข กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนโดยไม่ใช้วิธีการท่องจํา หรือการยัดเยียด

ความรู้แต่เป็นวิธีการสอนโดยสอดแทรกผ่านบทกลอน เพลง หรือการทํากิจกรรมต่างๆ เพือไม่ให้

เกิดความเบือหน่าย และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากขึน  

นอกจากนีด้านการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนยังพบว่า ผู้บริหาร

โรงเรียน รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล ตําแหน่งผู้อํานวยการและผู้ก่อตังโรงเรียน เป็นบุคคลทีมี

ความมุ่งมันในการนําแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์มาปรับใช้กับการเรียนการสอนในสังคมไทย เพือให้

ผู้เรียนได้มีความสุขกับการมาโรงเรียน มีการเรียนรู้ทีไม่มีการเร่งรัดหรือบังคับมากจนเกินไป  และ

ต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ทีเป็นคนดีและมีคุณภาพ ทังนีเจตนารมณ์และความมุ่งมันของผู้บริหาร

โรงเรียนสามารถแสดงได้ดังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล เกียรติวรรณ 

อมาตยกุล (โรงเรียนอมาตยกุล, 2551) ดังนี 

 

ผมเปิดโรงเรียนนีด้วยความคิดแรกทีว่าสมัยผมเป็นเด็กผมไม่ชอบและไม่อยาก

ไปโรงเรียน รอวันเสาร์ อาทิตย์ รอวันปิดเทอม ผมว่าครูบางคนมีเจตนาดีแต่ครู  

บางคนชอบใช้วิธี Negative ซึงผมไม่ชอบเลย ซึงก็เป็นธรรมดาของเด็กทีไม่ชอบ

ด้วยกันทังนัน ดังนันอุดมการณ์อันดับหนึงก็คือ การเปิดโรงเรียนทีทําให้เด็กอยาก

มาโรงเรียน ทําให้โรงเรียนเป็นสถานทีทีมีความสุขมากทีสุดเท่าทีจะทําได้         

อีกประการหนึงคือ ผมชอบเล่นเทนนิสจึงนํากีฬาเข้ามาผสมผสานกับการเรียนการ

สอนในโรงเรียน จะสังเกตได้ว่าโรงเรียนมีสนามเทนนิสถึง 4 สนาม เด็กๆได้เล่น

กีฬาก็มีความสุข ประการที 3 คือ ผมศึกษาปรัชญาการดําเนินการโรงเรียนหลาย

รูปแบบ ท้ายทีสุดประทับใจแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ จึงเลือกทีจะใช้เป็นแม่บท  

ในการดําเนินการของโรงเรียนอมาตยกุล   

 

      จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล มี

ความมุ่งมันในการดําเนินการของโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์เป็นอย่างมาก นอกจากนี

คุณลักษณะของผู้บริหารยังสามารถสะท้อนได้จากคําให้สัมภาษณ์ของกรรณิกา โบตันแก้ว และ

วีรเดช วันเอเลาะ (2555) ครูผู้สอนโรงเรียนอมาตยกุล ทีให้ไว้ ดังนี  
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ในการประชุมหรือการขอคําปรึกษาจากผู้บริหาร เมือครูเสนอความคิดเห็นไป 

ผู้บริหารจะรับฟังเราก่อน แล้วถ้าท่านมีความคิดเห็นขัดแย้ง ท่านจะไม่ตําหนิเรา

กลับ แต่ท่านจะถามกลับว่า ครูคิดแบบนีหรอ แต่ผมว่าถ้าลองเป็นแบบนีเสริม     

เข้าไปมันอาจจะดีกว่านีนะ ครูคิดว่ายังไง ท่านจะไม่บอกเลยว่าเราคิดผิด หรือไม่ดี 

ท่านจะเคารพความคิดของเรา และใช้คําพูดในด้านบวกเสมอ เพราะท่านอยากเป็น

แบบอย่างให้กับเรา เวลาเราสอนเราจะได้ทําตามท่าน จะได้ใช้คําพูดในด้านบวก

กับนักเรียน  

 

ผู้บริหารมีความเข้าใจครูผู้สอน เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยที

ไม่ได้มองว่าครูแต่ละคนจะต้องเหมือนกัน  ถ้าใครเก่งอะไรก็ไปทําอันนัน ทําให้

ครูทํางานอย่างมีความสุข มีความตังใจ และมุ่งมัน ผู้บริหารไม่ได้เปลียนครู แต่ก็

จะสอนเพิมให้รู้ว่าเด็กต้องการอะไร แล้วเราควรจะทําอะไร สอนให้เรารู้ความ

ต้องการของเด็กแต่ละคน  ครูสามารถเข้ามามีส่วนร่วม สามารถแสดงความคิดเห็น

ได้ เสนอได้ว่าอะไรดีไม่ดี แต่ถ้าไม่ถูกใจจะถามว่าอย่างนีดีกว่ามัย จะไม่บอกว่า

อะไรถูกผิด มีการให้กําลังใจกันเสมอทําให้อยู่ทีนีแล้วมีความสุข 

 

จากคําให้สัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากผู้บริหารโรงเรียนจะมี

ความมุ่งมันในการก่อตังและการพัฒนาโรงเรียนแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนยังเป็นผู้ทีมีคุณลักษณะทีน่า

ยกย่องและเป็นแบบอย่างทีดีให้กับครูผู้สอนและผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้วิธีการทางบวกทังการพูด 

การคิด และการยิม เพือเติมเต็มกําลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน การเป็นผู้ทีมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี     

ทังกับครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เรียน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เข้าพบเพือขอรับ

คําปรึกษาโดยไม่มีการตําหนิ ซําเติม และไม่มีการตัดสินว่าทําถูกหรือทําผิด แต่จะใช้วิธีการ

แลกเปลียนความคิดเห็น และให้คําชีแนะ หรือในบางครังผู้บริหารอาจใช้วิธีการเรียกประชุม

ครูผู้สอนเพือช่วยกันระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

 

4.1.4  โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) ตามแนวคิดไฮสโคป (High  Scope)   

โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) เป็นโรงเรียนทีได้มีการปรับหลักการของแนวคิด

ไฮสโคปบางส่วนเพือให้เข้ากับยุคสมัยทีเปลียนแปลงไปรวมถึงมีเพือให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย  

โดยเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทีดีพร้อมและการเรียนรู้ทีเต็มศักยภาพ ทังนีทางโรงเรียนเกษมพิทยา 

(แผนกอนุบาล) เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทําผ่านการเล่น และการจัดประสบการณ์ตรงทีเหมาะสม 
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ซึงมีการทํางานประสานกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ดังคําขวัญโรงเรียนทีว่า โรงเรียนแสน

สนุก บุคลากรมีคุณภาพ เน้นการประสานสัมพันธ์ ทังนีสามารถนําเสนอการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) ตามแนวคิดไฮสโคป (Hi  Scope) ได้ดังนี 

 

4.1.4.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

1)  การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน จากการศึกษา
พบว่า โรงเรียนมีหลักการสําคัญในการจัดกิจกรรมประจําวันให้แก่ผู้เรียนโดยยึดตามหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัยทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยคํานึงถึงพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กเป็นหลัก 

ได้แก่ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับวัย วุฒิภาวะ  

ความสนใจของเด็กแต่ละบุคคล รวมถึงเหมาะสมกับบริบทของสังคม และวัฒนธรรมทีแวดล้อมเด็ก 

ทังด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และเชือชาติ  ซึงทางโรงเรียนได้ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้     

ทีเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทีดีพร้อมและการเรียนรู้ทีเต็มศักยภาพโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย แต่ทังนี

โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) ไม่มีนโยบายในการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในระดับ

อนุบาล เนืองจากทางโรงเรียนมีความเชือว่าในช่วงวัยนีผู้เรียนควรจะเรียนรู้ภาษาไทยให้เพียงพอ

ก่อนทีจะเรียนรู้ภาษาอืนๆ

2)  วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และวิธีการประเมินผลผู้เรียน 
พบว่า แนวคิดไฮสโคปเป็นแนวคิดทีให้ความสําคัญกับเรืองความแตกต่างระหว่างบุคคล ของเด็ก 

ดังนันรูปแบบการเรียนการสอนจึงไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกันแต่เป็นการเรียนการสอนทีครูผู้สอน

ต้องคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก พืนฐานทางอารมณ์ การเลียงดูของครอบครัว และ

พันธุกรรมของเด็ก เป็นต้น ประกอบกับการทีแนวคิดไฮสโคปเป็นแนวคิดทีไม่มีการตังบทเรียน 

เป็นหน่วยการเรียนแต่เป็นการให้ความสําคัญกับประสบการณ์ทีเด็กจะเผชิญซําแล้วซําอีกใน

ชีวิตประจําวันซึงประสบการณ์ถือเป็นตัวสร้างองค์ความรู้ให้แก่เด็ก ดังนันการเรียนการสอนของ

โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) จึงป็นรูปแบบของการทํากิจกรรมโดยกิจกรรมต่างๆ เช่น 

กิจกรรมในวงกลม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นตามมุม และกิจกรรมเกม

การศึกษา เป็นต้น นอกจากนีทางโรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือมีกิจกรรมนอก

สถานทีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง เพือเป็นการฝึกให้เด็กได้เผชิญสถานการณ์ภายนอกโรงเรียน และ

เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทีดีระหว่างครูและนักเรียนด้วยเช่นกัน ทังนีเพือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  

เช่น ทักษะด้านภาษา การสือสาร การรู้หนังสือ รวมถึงพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ ร่างกาย  

สุขภาพและความสมบูรณ์ และศิลปะ ทังนีการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปยังให้ความสําคัญกับ

กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน (Plan  Do  Review) ถือเป็นกระบวนการทีสําคัญประการหนึง
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ของแนวคิดไฮสโคปทีช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง กล่าวคือ กระบวนการ

วางแผนนันจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดของเด็กเกียวกับเป้าหมายทีจะกําหนดการกระทํา       

ทีคาดหวัง  ทังนีการวางแผนของเด็กจะขึนอยู่กับอายุและความสามารถในการสือสารและการใช้

ภาษา สําหรับการลงมือปฏิบัติถือเป็นช่วงเวลาทีเด็กจะได้ลงมือกระทําด้วยตนเองซึงจะทําให้เกิด

การค้นพบสิงใหม่ๆหรือการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาทีเกิดขึนขณะลงมือปฏิบัติจริงและการทบทวน

เป็นกระบวนการทีฝึกให้เด็กได้ทําการวิเคราะห์เชือมโยงเป้าหมายทีได้ตังไว้กับผลทีได้รับจากการ

ปฏิบัติ สําหรับการประเมินผลผู้เรียนของโรงเรียนใช้วิธีการประเมินผลของโรงเรียนจะการประเมิน

จากการเล่นและการทํากิจกรรมของผู้เรียน โดยครูผู้สอนจะใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึก รวมถึง

การเก็บรวบรวมผลงานไว้ใน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทีมีการเก็บรวมรวมตังแต่ระดับชัน

อนุบาล 13 เพือประเมินพัฒนาการและทักษะด้านต่างๆของผู้เรียน  

4.1.4.2  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

1)  การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า

สือทีใช้ในการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคปมีทังสือ 2 มิติและ 3 มิติ โดยทางโรงเรียนให้

ความสําคัญว่าสือทีใช้ต้องป็นสือของจริงหรือหากไม่สามารถหาสือของจริงก็สามารถใช้สือประเภท

อืนทดแทนได้  โดยเรียงลําดับสือจากความเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม กล่าวคือ เริมจากสือของจริง 

ของจําลอง ภาพถ่าย  ภาพวาด  หรือภาพโครงร่าง นอกจากนีทางโรงเรียนไม่ได้มีการปิดกันการ

เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กแต่อย่างใด โดยทางโรงเรียนมีการฝึกให้เด็กรู้จักและใช้อุปกรณ์

สํานักงานต่างๆ รวมถึงมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสือกลางในการเรียนรู้ซึงการใช้คอมพิวเตอร์ของ

นักเรียนจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของครูผู้สอนทังหมด ทังนีสือทีใช้ในการเรียนการสอนส่วน

หนึงมาจากประเด็นการเรียนรู้ของการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) ทีผู้เรียนได้เลือกมา

ในแต่ละภาคเรียน โดยสือต่างๆทีใช้ในการเรียนการสอนครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดเตรียม และอาจได้รับ

ความร่วมมือบางส่วนจากผู้ปกครองในการหาสือ อุปกรณ์เพือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ได้มากทีสุดสําหรับงบประมาณของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) มีแหล่ง

รายได้ของโรงเรียนมาจากเงินค่าธรรมเนียมการเล่าเรียน  เงินอุดหนุนของรัฐบาลจากโครงการเรียน

ฟรี 15 ปี และรายได้บางส่วนจากค่าอาหาร ค่าขายเสือผ้านักเรียน และเงินค่าบริการต่างๆ ซึง

งบประมาณของโรงเรียนมีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทังการบริหารงานด้าน

อืนๆ ของโรงเรียน 

2)  การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน จากการศึกษาพบว่า

โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีลักษณะร่มรืน มี

สถานทีกว้างขวางเพือให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมกลางแจ้งและเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
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พืนทีของโรงเรียนจะถูกแยกเป็นสัดส่วนจากโรงเรียนเกษมพิทยาฝังประถมและมัธยม สําหรับ

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนได้มีการจัดแบ่งพืนทีภายในห้องเรียนประจําในแต่ละระดับชันจะ

ถูกจัดแบ่งเป็น 5 ส่วนตามหลักการของแนวคิดไฮสโคป ได้แก่ พืนทีเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็ก 

พืนทีกิจกรรมกลุ่มใหญ่ พืนทีกิจกรรมกลุ่มย่อย พืนทีเก็บของใช้ของครู และพืนทีสําหรับมุมเล่นซึง

มีมุมพืนฐาน 5 มุม คือ มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมศิลปะ และมุมของเล่นโดยมุมต่างๆอาจมี

การปรับเปลียนไปตามความสนใจของเด็ก นอกจากนีบรรยากาศในการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ครูผู้สอนได้มีการสร้างบรรยากาศทีสนับสนุนการเรียนรู้กล่าวคือ มีการเปิดใจรับฟังความคิดเห็น

และความรู้สึกของเด็ก มีความสนใจในความสามารถของเด็กและพร้อมทีจะส่งเสริม และการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับเด็กอย่างแท้จริง 

3)  การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน จากการศึกษา

พบว่า ครูผู้สอนของโรงเรียนมีจํานวนทีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในแต่ละ

ชันเรียน โดยในแต่ละห้องเรียนจะมีทังครูผู้สอนหลัก ครูพีเลียง (ในกรณีทีมีเด็กพิเศษเรียนร่วมใน

ชันเรียน) และนักศึกษาฝึกสอน ทังนีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลียประมาณ 1 ต่อ 

1215 คน  ซึงทางโรงเรียนจะมีการควบคุมคุณภาพในการดูแลนักเรียนโดยกําหนดอัตราส่วนไว้

อย่างชัดเจนว่าจํานวนนักเรียนต่อครู 1 คนจะต้องไม่เกิน 15 คน ซึงถ้าหากมีจํานวนนักเรียนมากกว่า 

15 คน จะต้องเพิมครูผู้สอนในชันเรียนนันอีก 1 คนทันที  นอกจากนีด้านความรู้ความสามารถของ

ครูผู้สอนพบว่า ในการรับสมัครครูผู้สอนของโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) มีการกําหนด

อย่างชัดเจน โดยผู้ทีสมัครต้องสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 

สาขาปฐมวัย รวมถึงมีใบประกอบวิชาชีพครู นอกจากนีด้านทัศนคติต้องมีความเชือทีเป็นไปใน

แนวทางเดียวกับโรงเรียน คือ ต้องเชือว่าเด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น และพร้อมทีจะเปิดรับ

นวัตกรรมใหม่ๆ ตามแนวทางของโรงเรียน  

ด้านผู้บริหารโรงเรียน ดร.วรนาท รักสกุลไทย ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ

โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) เป็นผู้ทีมีการยึดมันในแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียน

ทีเน้นการเป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน โดยไม่มีการปรับเปลียนไปตามความต้องการ

ของผู้ปกครองหรือสังคม ทังนีผู้บริหารโรงเรียนยังเป็นบุคลากรทีพร้อมให้การสนับสนุนเพือการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและครูผู้สอน รวมทังเป็นผู้ทีมีความรู้ความสามารถและมีบทบาทใน

วงการการศึกษาของสังคมไทย โดยดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริหาร สมาคมอนุบาลศึกษาแห่ง

ประเทศไทย  ทังนีผู้บริหารยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนอยู่ตลอดเวลา เช่น การกําหนดให้มีการนิเทศงานเป็นการภายในของโรงเรียนโดยมี

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ประเมิน การทําวิจัยในชันเรียน การประชุมครูรายสัปดาห์ การเปิดโอกาสให้
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ครูผู้สอนได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรระยะสันโดยมีวุฒิบัตรรับรองการสําเร็จ

การศึกษา การเข้ารับการอบรมจากสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย และการจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ

ครูเป็นการภายใน เป็นต้น นอกจากนีการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนด้านการพัฒนาบุคลากรยัง

สามารถแสดงได้จากคําให้สัมภาษณ์ของวรนาท รักสกุลไทย (2555) ผู้อํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา 

(แผนกอนุบาล) ทีให้ไว้ดังนี  

 

ตามหลักการประกันคุณภาพบอกไว้ว่าครูจะต้องมีชัวโมงพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20 

ชัวโมงต่อคน แต่ของทีโรงเรียนปีทีแล้วไม่ใช่แบบนัน เพราะว่าพอหารแล้วเฉลีย 

100 ชัวโมงต่อปี อันนีคืออบรมอย่างเป็นทางการทีได้วุฒิบัตร อันที 2 เป็นแบบ

ภายในของเราเอง เราจัดกันเรียกว่า ช่วงพัฒนาวิชาชีพครู ช่วงละ 10 วัน ปีละ 2 ครัง 

โดยครูต้องมานังดูวีดีโอ ดูโทรทัศน์ด้วยกัน แล้วมีการบันทึกวิเคราะห์ ในขณะที

ปฏิบัติงานแต่ในเวลาเด็กนอน เรามีครูฝึกสอนช่วยปฏิบัติงาน จุดสําคัญทีเรา Train 

ครูก็คือ ต้องหาเหตุผลทางวิชาการให้ได้ก่อนว่าคุณทําอย่างนีได้อย่างไร ทําไมคุณ

ไม่ทําตรงนีเพราะอะไร คุณต้องตอบตําถามให้ได้ว่าทําไมครูถึงจัดกิจกรรมแต่ละ

วันเน้นการเล่น คุณต้องเชือว่าเด็กได้อะไรจากการเล่น ทําให้เกิดการพัฒนารอบ

ด้านอย่างไร  เพราะฉะนันสืงทีสําคัญทีสุด ครูจะต้องรู้ว่าทําอันนีด้วยเหตุผลอะไร 

 

     นอกจากนีด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนยังสามารถ

สะท้อนได้จากคําให้สัมภาษณ์ของกัลยา เทพวงษ์ (2555) ครูผู้สอนโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) 

ทีให้ไว้ ดังนี  

 

ป้าหนู (ผู้บริหารโรงเรียน) มีวิสัยทัศน์ทีค่อนข้างจะกว้าง มองทางไกล และจะมอง

ในเรืองของการเรียนรู้ทีไม่หยุดนิง วิสัยทัศน์มีความชัดเจนมาก ป้าหนูเป็นคนทีมี

ความรู้ความสามารถเหมาะสมและเป็นทียอมรับมากโดยเฉพาะในระดับอนุบาล  

ซึงทีนีจะกําหนดให้มีการประชุมครูอาทิตย์ล่ะ 1 ครัง ระหว่างคณะผู้บริหาร และ

คุณครูในแผนกเพือดูว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้าง โดยจะเปิดโอกาสให้คุณครูได้เข้า

มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที และเคารพสิทธิของคุณครูในแผนก ป้าหนูจะเป็นผู้ให้

ความรู้ คอยเติมเต็มให้กับครูทุกคนอยู่ตลอดเวลา  ป้าหนูทํางานด้วยความมุ่งมัน

เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ  การอยู่ร่วมกันของทีนีเหมือนกับครอบครัว ป้าหนู
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เป็นคนใจดี อัธยาศัยดี และยังจําชือเด็กและชือพ่อแม่เด็กได้ด้วย และคุณครูก็ต้อง

จําชือเด็กทุกคนได้ด้วยเหมือนกัน   

 

     จากคําสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ทีมีความใกล้ชิดกับ

ครูผู้สอน ทังนีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนคนใน

ครอบครัว ผู้บริหารมีการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของครูผู้สอน มีการให้คําแนะนํา และคอย

ช่วยเหลือครูผู้สอนอยู่เสมอ  

 

4.1.5  โรงเรียนปัญโญทัย ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf)   

โรงเรียนปัญโญทัย เป็นหนึงในเครือข่ายโรงเรียนวอลดอร์ฟนับพันแห่งจาก 60 ประเทศ  

ทัวโลก เป็นสถานศึกษาซึงยึดมันในหลักการวอลดอร์ฟ ของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ ซึงนํามาปรับให้

สอดคล้องกับบริบทของสังคมและเยาวชนไทย ทังนีมีเป้าหมายในการสร้างพืนฐานความเป็นมนุษย์

ให้แก่เด็ก ช่วยให้เด็กมีอิสระทางความคิด รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทําของตน พร้อมทีจะทําใน   

สิงทีเป็นประโยชน์ต่อโลกและเพือนมนุษย์ ดังนันแนวทางของโรงเรีนปัญโญทัยไม่ใช่ทีเตรียมเด็ก

เพือสอบ แต่เป็นการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการใช้ช้วิต ทังนีสามารถนําเสนอการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนปัญโญทัย ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf) ได้ดังนี 

  4.1.5.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

1)  การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน ทังนีเนืองจาก

แนวคิดวอลดอร์ฟเป็นแนวคิดทีให้ความสําคัญกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน ดังนัน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนในแต่ละช่วงอายุและแต่ละระดับชันจึงมีความ

แตกต่างกันมีการคํานึงถึงความแตกต่างกันระหว่างบุคคล ทังด้านความคิด ความสามารถ ความพร้อม 

ความถนัด และความสนใจ โดยเนือหา สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวอลดอร์ฟในระดับชันอนุบาล 

สามารถจําแนกได้ดังนี ภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศิลปะ (การระบายสี การวาด และการปัน)  

ดนตรี ศิลปะการเคลือนไหวจิตลีลา  ยูริธมีงานปฏิบัติ และหัตถกรรม เป็นต้น สําหรับระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา เนือหาสาระการเรียนรู้ในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาและวรรณคดี คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติศึกษาและวิทยาศาสตร์ สําหรับวิชาพิเศษ ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ งานปฏิบัติ 

หัตถกรรม สุนทรียจากการระบายสี งานฝีมือและงานสวน ศิลปะ (การวาดและการปัน) รวมทังดนตรี  

(ศิลปะการเคลือนไหวจิตตลีลายูริธมี) และกีฬา   
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    2)  วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และวิธีการประเมินผลผู้เรียน

แม้ว่าพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน แต่การศึกษาทุกระดับต้องมีการ

พัฒนาร่างกายและจิตวิญญาณควบคู่กัน โดยให้เกิดความสมดุลในการเรียนรู้ด้วยกาย (การลงมือ

กระทํา) หัวใจ (ความรู้สึก  ความประทับใจ) และสมอง (ความคิด) แต่สิงทีสําคัญทีสุด คือ การศึกษา

ทีเกิดขึนต้องเป็นไปเพือการพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทังนีวิธีการเรียนการสอน

ของโรงเรียนปัญโญทัยในระดับชันอนุบาลตามแนวคิดวอลดอร์ฟเชือว่าองค์ประกอบทีสําคัญใน

การจัดประสบการณ์ให้เด็ก คือ การเลียนแบบ จินตนาการ และแรงบันดาลใจโดยไม่มีการแบ่งการ

สอนเป็นรายวิชา ไม่มีการสอนอ่านเขียน แต่เป็นการจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ในรูปของ

ประสบการณ์การเล่น และการทํากิจกรรมต่างๆ รวมทังการทําตามแบบอย่างของครู ทังนีการจัดการ

เรียนการสอนในระดับอนุบาลมีการจัดห้องเรียนแบบคละอายุ ทังนีในตารางกิจวัตรประจําวันของ

ผู้เรียนในระดับอนุบาลจะเน้นการทํากิจกรรมต่างๆ ให้มีความต่อเนือง และเป็นไปอย่างมีจังหวะ 

กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเล่นอิสระ กิจกรรมวงกลม โดยครูจะนําเสนอเรืองราวต่างๆ ผ่านบทเพลง 

บทกลอน การทําท่าประกอบ การเล่นอิสระทีสนามกลางแจ้ง และการเล่านิทาน โดยผู้เรียนจะได้

เรียนรู้จากการเล่น การทํางาน และการทําซํา การให้เด็กได้มีโอกาสเล่นอิสระ มีโอกาสทํางานที

เหมาะกับวัย โดยเฉพาะในเรืองทีเกียวข้องกับการดูแลตัวเอง และช่วยเหลือกันและกัน ทังนีวิธีการ

จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนมีการจัดแบ่งชันเรียน

เช่นเดียวกับโรงเรียนทัวําแ ทังนีในแต่ละห้องเรียนจะมีจํานวนนักเรียนจํานวนไม่มากเพือให้

ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างทัวถึง โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนซึงจะเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยรวมถึงเน้น

ความสัมพันธ์ของทุกสิงต่อมนุษย์และการบูรณาการหลักสูตรต่างๆเข้าเป็นองค์รวม ทังนีโครงสร้าง

ของตารางเรียนแต่ละวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประกอบด้วย 2 ชัวโมงแรกของแต่ละวัน

จะเป็นการเรียนวิชาใดวิชาหนึงต่อเนืองกันไปทุกวันเป็นเวลา 3  6 สัปดาห์ จากนันจึงเปลียนเป็นวิชาอืน

ต่อไป หลังจากวิชาหลัก 2 ชัวโมงแรกจะเป็นวิชาประจําซึงต้องเรียนอย่างต่อเนืองตลอดปีทุกวันเวลา

นันๆ ของสัปดาห์ เป็นต้นว่า ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ดนตรี งานไม้ หัตถกรรม เป็นต้น สําหรับวิธีการ

ประเมินผู้เรียนในทุกระดับชันของโรงเรียนปัญโญทัยจะไม่มีการสอบ การติว หรือการแข่งขัน 

เนืองจากเป้าหมายของโรงเรียนมุ่งเน้นเตรียมเด็กเพือให้เกิดความพร้อมในการใช้ชีวิต ไม่ใช่การเตรียม

เด็กเพือการสอบแข่งขัน ทังนีการประเมินผลผู้เรียนของโรงเรียนใช้วิธีการสังเกตเพือประเมินการ

เรียนรู้ของผู้เรียนแล้วทําการเขียนบรรยายเพือส่งรายงานให้แก่ผู้ปกครองโดยไม่มีการให้เกรดหรือ

ให้คะแนนกับผู้เรียนแต่อย่างใด 
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  4.1.5.2  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

1)  การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ ทังนีด้านสือ วัสดุอุปกรณ์

ทีใช้ภายในห้องเรียน จะเป็นสือและของเล่นธรรมชาติจะไม่สนับสนุนการเล่นของเล่นสําเร็จรูป 

และไม่สนับสนุนให้ใช้สือทีเป็นเทคโนโลยีโดยเฉพาะโทรทัศน์เนืองจากโรงเรียนมีความเชือว่า

โทรทัศน์จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียน โดยจะขัดขวางทําลายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ

เด็ก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมอง และปัญหาด้านการพูด รวมไปจนถึงเป็นการปลูกฝังทัศนะ

บริโภคนิยมและวัตถุนิยมให้แก่ผู้เรียนในทางอ้อม นอกจากนีแนวคิดวอลดอร์ฟยังไม่ส่งเสริมให้

นักเรียนใช้สือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ทีถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์ทีไม่

จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชันอนุบาล และประถมศึกษา และจัดให้มีการเรียน

คอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านัน ทังนีของเล่นต่างๆ สําหรับผู้เรียนทางโรงเรียน

จะสนับสนุนให้ผู้เรียนเล่นของเล่นทีไม่มีโครงสร้างซับซ้อน เป็นวัสดุธรรมชาติ หรือเป็นของเล่น

ครูผู้สอนหรือนักเรียนเป็นผู้สร้างขึนไม่ใช่ของเล่นสําเร็จรูป ทังนีเพือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก     

ได้พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที ส่วนแบบเรียนทีใช้ในระดับอนุบาล     

จะไม่มีการใช้แบบเรียนแต่เด็กจะเรียนรู้จากครูผู้สอนซึงได้ศึกษาค้นคว้าเรืองราวนันๆก่อนนํามา

ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ชีวิตของครู ประกอบกับความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กเพือให้เด็กเกิด

จินตนาการและเกิดภาพขึนในใจและทําการจดบันทึกไว้ในสมุดของตนทีจัดทําขึนเอง สําหรับ    

ด้านงบประมาณของโรงเรียนปัญโญทัยพบว่า โรงเรียนมีแหล่งรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมและ

งบประมาณบางส่วนจากการบริจาคของหน่วยงานภายนอกและกลุ่มผู้ปกครอง รวมถึงงบประมาณ

จากมูลนิธิปัญโญทัย ทังนีโรงเรียนไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่อย่างใด ซึงจากการศึกษา

พบว่า งบประมาณของโรงเรียนมีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานอืนๆ 

ของโรงเรียน 

    2)  การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน จากการศึกษาพบว่า 

แนวคิดวอลดอร์ฟเป็นแนวคิดทีให้ความสําคัญกับการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน อาคารและ

บริเวณโรงเรียน โดยทุกองค์ประกอบจะต้องเอือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยโรงเรียนปัญโญทัยมี

การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ โรงเรียนทีเน้นความเป็นธรรมชาติ ความร่มรืน ทังนีเพือปลูกฝัง

ให้เด็กได้มองเห็นถึงความงามของธรรมชาติ ตระหนักถึงความงามของธรรมชาติทีเกือกูลต่อมนุษย์ 

โดยให้เด็กๆ ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ อาหารทีจัดให้เด็กรับประทานก็ใช้ผลผลิตอินทรีย์  

รวมถึงนํายาทาพืนและสีทาอาคารก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อ

สิงแวดล้อม นอกจากนีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของแต่ละระดับชันจะมีความแตกต่าง

กันออกไปตามลักษณะการเรียนรู้ในแต่ละระดับชันในระดับอนุบาล ลักษณะการจัดห้องเรียน      
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จะเหมือนบ้านคือเป็นห้องเรียนโล่งๆ ภายในห้องจะมีมุมของเล่น มุมแต่งตัว โต๊ะอาหาร โต๊ะทํา

กิจกรรมซึงไม่ใช่โต๊ะนังเรียน เนืองจากในระดับชันนีจะเน้นการเคลือนไหวจึงจําเป็นต้องมีการปรับ

พืนทีเพือทํากิจกรรมต่างๆ นอกจากนีในห้องเรียนยังมีการใช้แสงทีพอเหมาะคือแสงธรรมชาติที   

ไม่จ้าหรือทึบเกินไปซึงจะช่วยให้เด็กปรับตัวเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องอาศัยสิงเร้าเกินความจําเป็น  

สําหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการจัดห้องเรียนจะมีความแตกต่างกันออกไปตามการ

เรียนรู้ของแต่ละรายวิชาโดยมีทังการจัดโต๊ะนังเรียนตามปกติ และการจัดโต๊ะแบบครึงวงกลม

สําหรับรายวิชาหรือกิจกรรมทีต้องมีการแลกเปลียนความคิดเห็นหรือทํางานเป็นทีม นอกจากนี

บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียนจะเต็มไปด้วยความเอืออาทรเกือกูลต่อกันและกัน   

โดยทีครูจะคอยดูแลส่งเสริมให้เด็กๆ มีปฏิสัมพันธ์ทีดีต่อกันทังทางคําพูดและการกระทํา เห็นคุณค่า

ของกันและกัน ไม่สนับสนุนให้มีการแก่งแย่ง แข่งขัน กลันแกล้ง และล้อเลียนกัน   

      3)  การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน จากการศึกษา

พบว่า โรงเรียนปัญโญทัยมีอัตราส่วนระหว่างจํานวนครูผู้สอนต่อนักเรียน ประมาณ 1 ต่อ 15 คน ใน

ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประมาณ 1 ต่อ 25  30 คน ทังนียังพบว่า

โรงเรียนมีจํานวนครูผู้สอนทีเป็นครูประจําชันครบทุกชันเรียน (ชันเรียนละ 1 ห้อง) แต่ยังคงมีปัญหา

เรืองการขาดแคลนครูผู้สอนในวิชายูริธมี (ศิลปะการเคลือนไหว) ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ เนืองจากมี

ผู้ทีเรียนจบในสาขาวิชานันน้อยมาก และส่วนใหญ่เป็นครูชาวต่างชาติ ทังนีครูผู้สอนของโรงเรียน

ปัญโญทัยมีทังครูผู้สอนทีสําเร็จการศึกษาตังแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดย

ในการรับสมัครทางโรงเรียนไม่ได้มีการกําหนดวุฒิการศึกษาแต่อย่างใด แต่มีการให้ควาสําคัญกับ

คุณลักษณะด้านจิตใจโดยเฉพาะความมุ่งมันตังใจ ทังนีทางโรงเรียนจะให้ผู้มาสมัครได้เข้ารับการ

อบรมในคอร์สรัถยาคมทีโรงเรียนจัดขึนเพือเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ ทังนี

เพือให้ผู้สมัครได้เรียนรู้แนวคิดวอลดอร์ฟก่อนทีจะเข้ามาเป็นครูผู้สอนของโรงเรียน ซึงโดยส่วน

ใหญ่แล้วครูผู้สอนของโรงเรียนจะมาจากผู้ทีเข้ารับการอบรมทีโรงเรียนจัดขึนอยู่แล้ว นอกจากนี

ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน นายแพทย์พร พันธ์ุโอสถ ตําแหน่ง

ทีปรึกษาและผู้ก่อตังโรงเรียน เป็นผู้ทีมีความมุ่งมันในการก่อตังโรงเรียนตามแนวคิดวอลดอร์ฟ

ในสังคมไทย โดยโรงเรียนปัญโญทัยถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยทีได้นําแนวคิดวอลดอร์ฟ

มาปรับใช้กับการศึกษาในบริบทของสังคมไทยอย่างเต็มรูปแบบโดยมีตังแต่ระดับชันอนุบาลจนถึง

ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทังนีความมุ่งมันในการก่อตัง การดําเนินการ และการพัฒนา

เครือข่ายของโรงเรียนสามารถแสดงได้จากคําให้สัมภาษณ์ของวีณา ก๊วยสมบูรณ์ คณะกรรมการ

ดําเนินงานโรงเรียนปัญโญทัย (2555) และกิงพร ประพันธ์พจน์ (2555) ครูผู้สอนโรงเรียนปัญโญทัย 

ทีให้ไว้ดังนี  
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โรงเรียนปัญโญทัย ก่อตังโดยหมอพร (นายแพทย์พร พันธ์ุโอสถ) ซึงภายหลังจบ

การศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมอพรได้ทํางานใน

โรงพยาบาลและคลีนิคประมาณ 10 ปี โดยให้ความสนใจในการบริการผู้ยากไร้

และเด็กด้อยโอกาส แต่เห็นว่าการเยียวยาทางกายไม่สามารถแก้ไขปัญหาทีแท้จริง

ของสังคมได้  และมองว่าการพัฒนามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพต้องเริมทีการศึกษา 

ดังนันจึงผันตัวเข้ามาสู่วงการการศึกษา โดยเชือว่าวิถีทีจะพัฒนามนุษย์ได้อย่าง

รอบด้านคือ การศึกษาแนววอลดอร์ฟ จึงได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านการศึกษา

วอลดอร์ฟ และนําแนวคิดวอลดอร์ฟมาก่อตังโรงเรียนปัญโญทัย และดําเนินการ

มาจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันมีนักเรียนมาสมัครเรียนในโรงเรียนมากแต่โรงเรียน

รับนักเรียนได้จํากัด บุคลากรและโรงเรียนไม่สามารถรองรับนักเรียนทีมาสมัคร

ทังหมดได้  หมอพรจึงมีความคิดว่าถ้าผู้ปกครองมีแรงบันดาลใจอยากให้ลูกเรียน

ในแนวการศึกษาของวอลดอร์ฟ โรงเรียนจะคุยกับผู้ปกครองให้รวมกลุ่มกัน

มาแล้วมีใครคนใดคนหนึงรับหน้าทีเป็นครูประจําชัน โดยทีทางโรงเรียนจะเป็นที

ปรึกษาให้และคอยสนับสนุนให้ 

 

หมอพร (ผู้บริหารโรงเรียน) เป็นคนทีมองเป้าหมายชัดเจนเรืองสิงทีตัวเองทําอยู่ เป็น

คนมองกว้าง มองไกล หมอพรเป็นคนก่อตังโรงเรียน ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใน

คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนแต่หมอพรก็อยู่ในตําแหน่งทีปรึกษา ซึงในทุก

สัปดาห์จะมีการประชุม หมอพรจะเข้าร่วมประชุมครูคอยให้คําแนะนําและคอยให้

ความช่วยเหลือ แต่เรืองอํานาจการตัดสินใจจะเป็นของคณะกรรมการดําเนินงาน การ

เสนอความคิดทุกอย่างก่อนตัดสินใจจะต้องเอาเด็กเป็นทีตัง ดูว่าส่งผลต่อเด็กด้านใด 

และต้องดูคนทีไม่เห็นด้วย เราจะเอาตามผลประโยชน์ทีตัวเด็กมาก่อน ส่วนเรือง

อืนๆ ทีไม่เกียวข้องกับเด็กก็ดูตามเนือผ้า ตามสมควร กระทบสังคมและชุมชนมัย 

 

จากคําให้สัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า นอกจากความมุ่งมันในการก่อตัง

โรงเรียน และความตังใจในการเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียนของผู้บริหารแล้ว ผู้บริหารโรงเรียน

ยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ ทังนีผู้บริหารโรงเรียนได้เข้ามาเป็นครูผู้สอนใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ และชีววิทยา) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้ความสําคัญ    

กับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในโรงเรียนอยู่เสมอ โดยการจัดให้มีการประชุมครูผู้สอนทุก
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สัปดาห์เพือติดตามและพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน รวมทังการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน

ของโรงเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อ และการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียนอยู่เป็นประจํา    

 

4.1.6  โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์  ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia)   

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์มีการนําแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เข้ามาปรับใช้กับ

การเรียนการสอนและนํามาเป็นหลักสูตรของโรงเรียนเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กนักเรียน  
ดังแนวทางของโรงเรียนทีต้องการให้นักเรียนมารู้จักความสนใจของตนเอง และแลกเปลียน

ความคิด เพือเป็นการเริมต้นค้นหาตัวตนของตนเอง เพือนําไปสู่ความเป็นบุคคลทีมีคุณภาพของ

สังคมในอนาคต ทังนีสามารถนําเสนอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ตาม

แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) ได้ดังนี 

   4.1.6.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

1)  การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน ทังนีจากการศึกษา
พบว่าโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ไม่ได้มีการกําหนดเนือหาแน่ชัดและไม่ได้มีการกําหนดเป็นรายวิชา 

แต่จะเป็นการบูรณาการเนือหาการเรียนรู้ทังหมดให้เข้ากับโครงงานทีได้รับการคัดเลือกในแต่ละ

ภาคเรียน โดยสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนจะยึดตามทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ทังนีเนือหา

ด้านวิชาการของโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม เชาว์ 

ศิลปะ ภาษาอังกฤษ กีฬา (กิจกรรมกลางแจ้ง) และทักษะอืนๆได้แก่ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา 

และการทํางานกลุ่ม นอกจากนีโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสําหรับผู้เรียนทังกิจกรรมเสริมใน

หลักสูตร ได้แก่ การเรียนคอมพิวเตอร์ การเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา นอกจากนีโรงเรียน

อนุบาลมณีรัตน์ยังจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ ให้กับผู้เรียนเพือให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้

เป็นประโยชน์ รวมทังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพต่างๆ ตามความชอบและ

ตามความถนัดของแต่ละคน นอกจากนียังเป็นการส่งเสริมทักษะทังทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

ให้ผู้เรียนด้วย กิจกรรมเสริมภายนอกหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมเสริมด้านภาษา  ด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง 

ด้านร่างกายและสมาธิ ด้านศิลปะ และกิจกรรมเสริมทักษะอืนๆ เช่น วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
     2)  วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน    

จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ใช้วิธีการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน 

(Project Approach) เป็นหลัก ซึงถือเป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการเรียนการสอนในแนวคิดเรกจิโอ 

เอมิเลีย โดยโครงงานทีเกิดขึนจะเกิดจากความสนใจและความต้องการของเด็กเพราะนอกจากจะทําให้

เด็กมีความต้องการทีจะเรียนรู้แล้วยังทําให้เด็กรู้จักวิธีคิดและกระบวนการในการหาความรู้ในการ

ทําโครงงานเด็กจะได้เรียนรู้กระบวนการในการหาความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงทังกิจกรรมใน
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ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยครูจะเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทํา หรือ ค้นคว้าในสิงทีสนใจ 

อย่างไรก็ตามกิจกรรมโครงงานในห้องเรียนจะปรับเปลียนไปตามความสนใจของเด็กและตาม

สภาพการณ์ในขณะนัน ทังนีกิจกรรมทีเกิดขึนอาจมีทังการหาข้อมูล การวางแผนงาน สนทนา 

อภิปราย บทบาทสมมติ ทัศนศึกษา เชิญวิทยากร สังเกต ทดลอง เป็นต้น ในการจัดการเรียนการ

สอนครูจะใช้โครงงานเพือดึงความสนใจของเด็กเข้าสู่การเรียนรู้ในสาระด้านวิชาการซึงครูผู้สอน

จะมีการวางแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์โดยครูจะทําการเชือมโยงหลักสูตรต่างๆ เข้าสู่ประเด็น

โครงงานซึงในทุกกิจกรรมทีดําเนินการครูต้องทําการจดบันทึกการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพือให้

สามารถติดตามพัฒนาการและศักยภาพด้านต่างๆทังร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

ของเด็กได้อย่างต่อเนือง และมีประสิทธิภาพ ทังนีการเรียนและการสอนต้องควบคู่ไปด้วยกัน โดย

ครูผู้สอนจะให้ความสําคัญกับการเรียนรู้มากกว่าการสอน ดังนันจึงเน้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลง

มือกระทําและค้นพบด้วยตัวเองโดยมีครูเป็นผู้จัดสถานการณ์เพือให้เกิดการเรียนรู้เท่านันไม่ใช่

ผู้สอน นอกจากนีครูต้องมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เก็บข้อมูล รวมถึงการเข้าร่วมประชุมสัมมนา การพบ

ผู้เชียวชาญเพือสังสมประสบการณ์และข้อมูลให้โยงไปสู่การจัดสถานการณ์หรือกิจกรรมเพือนํา

เด็กไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน 

   ทังนีในตารางกิจวัตรประจําวันของนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียน

อนุบาลมณีรัตน์ จะเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมกลุ่มใหญ่ กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมกลางแจ้ง และ

การเล่นตามมุม เป็นต้น นอกจากนีในตารางกิจกรรมประจําวันและการจัดการในชันเรียน ครูจะเปิด

โอกาสให้เด็กเป็นผู้กําหนดตารางเวลาในการวางแผนการทํากิจกรรมและการทํางานโครงงานและ

ตารางเวลาสามารถปรับเปลียนได้ตลอดเวลาเพือความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนือง

นอกจากนีสภาพในห้องเรียนจะประกอบด้วยมุมต่างๆ เช่น มุมศิลปะ มุมบล็อก มุมหนังสือ 

มุมอุปกรณ์การเล่นเงา มุมบ้าน มุมแต่งตัว เป็นต้น สําหรับวิธีการประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนอนุบาล

มณีรัตน์ใช้วิธีการสังเกตของครูผู้สอน และการบันทึกข้อมูลสาระการเรียน โดยครูจะดูแลเอาใจใส่

เด็กอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเก็บข้อมูลเด็กในทุกด้านทีเด็กเรียนรู้และแสดงออกเมืออยู่ทีโรงเรียน ครู

และผู้ปกครองจะประชุมพูดคุยกันอย่างสมําเสมอการบันทึกข้อมูลจะครอบคลุมถึงกิจกรรมทุก

ด้าน โดยเฉพาะตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงงานด้วยการใช้เทปบันทึกเสียง ใช้กล้อง

ถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และการจดบันทึก 

4.1.6.2  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

1)  การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า 

การเลือกสือและอุปกรณ์เพือประกอบการเรียนในแต่ละโครงงานของโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์  

โรงเรียนจะเน้นสือทีเป็นของจริง แต่ในกรณีทีไม่สามารถหาสือของจริงได้โรงเรียนจะใช้สืออืนๆ
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แทน เช่น สือจําลอง รูปภาพ และบัตรคํา เป็นต้น ทังนีสือทีใช้ในการเรียนการสอนบางส่วนมาจาก

ครูผู้สอนเป็นผู้จัดหามาและบางส่วนมาจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้จัดหามาให้เพิมเติมเนืองจาก

ทางโรงเรียนจะมีการแจ้งแผนการสอนต่อผู้ปกครองเป็นประจําทําให้ผู้ปกครองทราบถึงประเด็น    

ทีเด็กๆ จะต้องเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนีเรืองอุปกรณ์เพือประกอบการเรียนการสอน

ต่างๆ ทางโรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้เด็กรู้จักและเรียนรู้เรืองเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เด็กได้

เรียนรู้อย่างเต็มทีโดยไม่มีการปิดกันแต่ทังนีต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตทีเหมาะสมโดยทางโรงเรียนได้มี

การนําเนือหาสาระด้านเทคโนโลยีมารวมกับด้านวิทยาศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้เดียวกันเพือเป็น

การป้องกันไม่ให้เด็กเรียนรู้เทคโนโลยีมากจนเกินไปจนเกิดเป็นผลเสียต่อตัวเด็ก ดังเช่นกรณีของ

การใช้คอมพิวเตอร์ทางโรงเรียนได้จัดให้เด็กๆ ใช้คอมพิวเตอร์เพือการเรียนรู้เพียง 20 นาทีต่อ

สัปดาห์เท่านัน สําหรับด้านงบประมาณพบว่า โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์มีแหล่งรายได้หลักของ

โรงเรียนมาจากค่าธรรมเนียมการเล่าเรียนของนักเรียน โดยทางโรงเรียนไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัว

จากรัฐบาลหรือหน่วยงานอืนๆ แต่อย่างใด ทังนีจากการศึกษาพบว่าโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์           

มีงบประมาณทีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานด้านอืนๆ ของโรงเรียน  

2)  การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน จากการศึกษาพบว่า 

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์มุ่งจัดสภาพแวดล้อมให้ทุกคนทีเข้ามาสัมผัสกับโรงเรียนแล้วรู้สึกอบอุ่น

เหมือนอยู่ในบ้านโดยทีลักษณะตัวอาคารและพืนทีในโรงเรียนจึงส่งเสริมให้มีการพบปะ

ติดต่อสือสาร และมีความสัมพันธ์กันของบุคคลทุกระดับทีเกียวข้องกับระบบโรงเรียน โดยการจัด

สถานทีในอาคารเรียน ครูจะจัดทีสําหรับครูพบกับนักเรียนทังกลุ่ม ทีสําหรับนักเรียนทํากิจกรรม

กันเอง ทีสําหรับครูจะพบปะกับเด็กกลุ่มเล็ก หรือแม้กระทังทีนักเรียนจะอยู่เพียงลําพัง นอกจากนี        

การจัดรูปแบบทางโครงสร้าง สิงของวัตถุ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ซึงประกอบด้วยการเลือกสิงทีสนใจ การแก้ปัญหา และการค้นพบทีก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทังนี

การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึนตลอดเวลาทังในและนอกห้องเรียน ดังนันการจัดสภาพห้องเรียน

และบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าได้ตลอดเวลา เพือส่งเสริมและพัฒนา

ความคิด และจินตนาการเพิมขึน นอกจากนีสภาพแวดล้อมของโรงเรียนยังเป็นสภาพแวดล้อมทีมี

ความใกล้ชิดธรรมชาติ มีความร่มรืน แต่ทังนีโรงเรียนยังคงมีข้อจํากัดด้านพืนทีของโรงเรียน ดังนัน

โรงเรียนจึงต้องจัดให้ผู้เรียนแต่ละระดับชันได้สลับกันเข้าใช้สถานทีเพือเล่นกิจกรรมกลางแจ้งอย่าง

เป็นเวลา สําหรับบางกิจกรรมทีผู้ปกครองต้องเข้าร่วมกับโรงเรียน ทางโรงเรียนได้มีการแก้ปัญหา

เรืองข้อจํากัดด้านพืนทีโดยการจัดหาสถานทีภายนอกโรงเรียนเพือสร้างความสะดวกสบายในการ

ทํากิจกรรม นอกจากนีโรงเรียนยังคงพบปัญหาเรืองสถานทีจอดรถในการรับส่งผู้เรียนเนืองจาก
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โรงเรียนตังอยู่ในซอยแคบ ดังนันโรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาโดยการให้ผู้ปกครองวนรถเพือรับส่ง

นักเรียนในเส้นทางเดียว   

นอกจากนีภายในห้องเรียนได้มีการแบ่งสัดส่วนภายในห้องเรียนโดย

แบ่งเป็นมุมต่างๆ ได้แก่ มุมนิทาน เป็นมุมทีมีหนังสือนิทานเชิงสร้างสรรค์ไว้ให้ผู้เรียนได้เลือกอ่าน   

มุมแต่งตัวหรือมุมบทบาทสมมติ เป็นมุมทีมีกระจากบานใหญ่ หวี แป้ง เพือให้ผู้เรียนแต่งกาย

หลังจากอาบนําเสร็จรวมถึงเครืองแต่งกายของอาชีพต่างๆ เพือให้ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาท

สมมติอืนๆ ตามทีตนเองสนใจ เช่น หมอ ทหาร พยาบาล เป็นต้น มุมบ้าน ซึงเป็นมุมทีประกอบด้วย

อุปกรณ์และเครืองใช้ต่างๆ ภายในบ้านทีเป็นของสมมติเพือให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

เช่น เตารีดจําลอง ไมโครเวฟจําลอง เครืองปิงขนมปังจําลอง เป็นต้น มุมเกมการศึกษา เป็นมุมที

ประกอบด้วยเกมส์เพือพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ซึงจะมีความหลากหลายเพือให้เด็กได้ฝึกไหวพริบ

และส่งเสริมการเรียนรู้ในเรืองต่างๆ เช่น เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลําดับ เกมส์บวกเลข เกมส์ตัวต่อ เป็นต้น 

มุมศิลปะ เป็นมุมทีมีไว้เพือให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการวาด การระบายสี และการประดิษฐ์ต่างๆ 

และมุมเพือส่งเสริมการเรียนรู้โครงการ โดยครูจะมีการจัดห้องเรียนตามประเด็นโครงการในภาค

การศึกษานันๆ เช่น โครงการเรืองปลา ครูจะมีการนําอ่างปลามาตังไว้ภายในห้องเรียนเพือให้เด็กๆ

ได้ศึกษาจากสือของจริงแต่ในกรณีทีไม่สามารถหาสือของจริงได้ครูจะมีการสร้างสือจําลองขึนมา

เพือใช้ในการประกอบการศึกษา สําหรับบรรยากาศในชันเรียนครูผู้สอนและนักเรียนจะมีความ

ใกล้ชิดกัน ความสัมพันธ์เปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว มีความเมตตา และเอืออาทรต่อกัน  

3)  การจัดสรรบุคลากรและการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน จากการศึกษา

พบว่า โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนประมาณ 1 ต่อ 12 คน โดยแต่ละห้องเรียน

ในระดับเตรียมอนุบาลจะมีครูประจําชัน 1 คนและครูผู้ช่วยประมาณ 2  3 คน สําหรับระดับอนุบาลจะมี

ครูประจําชัน 1 คน และครูผู้ช่วย 1 คน ทังนีโรงเรียนได้มีการการวางแผนด้านบุคลากรโดยมีการรับ

สมัครครูผู้สอนและทําการฝึกสอนเพือเป็นการสํารองไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้โรงเรียนมีจํานวน

ครูผู้สอนทีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและไม่เกิดปัญหาการขาดแคลน

ครูผู้สอนแต่อย่างใด โดยในการรับสมัครครูผู้สอนของโรงเรียนพบว่า มีการระบุคุณสมบัติของ

ครูผู้สอนไว้อย่างชัดเจนซึงจะต้องเป็นผู้ทีสําเร็จการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรง แต่อย่างไร

ก็ตามครูผู้สอนใหม่จะต้องทําการฝึกสอนในฐานะครูผู้ช่วย หรือครูในระดับเตรียมอนุบาลอย่างตํา

ประมาณ 1 ปี เพือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทีจะเข้าสอนในฐานะครูประจําชัน นอกจากนียัง

พบว่า การบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เป็นรูปแบบการบริหารงานภายในครอบครัวโดยมี

คุณมณีรัตน์ วัฒนสมบัติ (มารดา) ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ คุณเกศินี วัฒนสมบัติ (บุตร) ดํารงตําแหน่ง

ครูใหญ่ และคุณวิมลมาลย์ วัฒนสมบัติ (บุตร) ดํารงตําแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ทังนีจากการศึกษา
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พบว่า ผู้บริหารทัง 3 คนของโรงเรียนมีความมุ่งมันในการดําเนินงานของโรงเรียนตามแนวคิดเรกจิโอ 

เอมิเลีย และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีโดยผู้บริหารมีความทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขกับการมาโรงเรียนมีการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของครูผู้สอน และ

ผู้ปกครอง พร้อมทังมีการนําข้อมูลย้อนกลับทีได้มาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้โรงเรียนมีคุณภาพ

อยู่เสมอ ซึงสามารถแสดงได้จากคําให้สัมภาษณ์ของณัฐภัสสรร์ ช่วยเกลียง และปณิตา พรมวารี (2555) 

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ทีให้ไว้ดังนี 

 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจะมองมุมมองการบริหารงานทีกว้างมาก คือ จะมี            

การวางแผนล่วงหน้า ท่านจะมองว่าด้านครูเป็นอย่างไร ผู้ปกครองเป็นอย่างไร 

อย่างเช่น การทําหลักสูตรก็จะมีครูประจําชันมาทําด้วย ท่านไม่ได้เอามุมมองของ

ตัวเองมากําหนด แต่เอามุมมองของครูเข้ามาร่วมด้วยในการวางแผนการทํา

หลักสูตร ในการทําแผนการศึกษาจะมีอาจารย์ทีปรึกษาเข้ามาร่วมทําด้วยทัง

ผู้บริหาร ทีปรึกษา และคุณครูจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วย ทุกครังทีจะมี

การทําอะไรท่านจะมาถามคุณครูว่าเห็นด้วยมัย ครูมีอะไรจะเสนอแนะมัย โดย

ท่านจะต้องถามทุกครังทีเราทํา ทุกข้อเสนอแนะจะถูกนําไปใช้ด้วย และท่านเอง   

จะมาสรุปตอนท้ายให้คุณครูฟังว่าตามทีพูดมาจะเป็นแบบนี ซึงการบริหารงาน

ของท่านจะมีการวางแผนทีดีมากงานแต่ละอย่างท่านจะวางขันตอนทุกอย่าง งาน

แต่ละงานกว่าจะออกมาท่านต้องคุยกันข้างในก่อน 3 ท่านกว่าจะลงมาถึงครูเพือ

นําไปสู่การปฏิบัติ 

 

ในทุกเรือง ผู้บริหารเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเราเรียนทีนีเป็น

โครงงานซึงแต่ละ Project เด็กจะนําเสนอหัวเรืองกันมาทุกคนว่าอยากจะเรียน    

เรืองนีเพราะอะไรและมาโหวตกันว่าเรืองไหนเด็กๆ สนใจมากทีสุดให้เขายอมรับ

เสียงส่วนใหญ่  สําหรับครูสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เมือมีปัญหาก็ให้แสดง

ความคิดเห็นสามารถทีจะคัดค้านได้ อํานาจการตัดสินใจอยู่ทีครูและผู้บริหาร

ร่วมกัน  ผู้บริหารมีมุมมองกว้างจะเล็งเห็นถึงหลายๆ จุดทีคุณครูแสดงความ

คิดเห็นซึงจะมีการพูดคุยแลกเปลียน และเสนอแนะเพิมเติม 

 

จากคําให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ทีมี

มุมมองกว้างไกล มีการวางแผนงานล่วงหน้า เป็นผู้ทีเปิดกว้างพร้อมให้โอกาสและให้คําแนะนํากับ
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ครูผู้สอนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ นอกจากนีผู้บริหารโรงเรียนให้ความสําคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนือง โดยโรงเรียนจะจัดให้มีการอบรมครูทังการเชิญวิทยากรและ

ผู้เชียวชาญจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และการอบรมภายในโรงเรียน เป็นต้น   

 

4.1.7  โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  (Montessori)   

  โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว  เป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนแบบมอนเตสซอรีภายใต้บริบทของ

สังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพือเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพืนฐานทีดีพร้อมทังร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทังเพือพัฒนาศักยภาพของเด็กสู่การเรียนรู้ในระดับต่อไป ทังนี

สามารถนําเสนอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลกรแก้วตามแนวคิดมอนเตสซอรี  

(Montessori) ได้ดังนี 

   4.1.7.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

1)  การจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน จากการศึกษา

พบว่า แนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลกรแก้วไม่ได้เป็นไปเพือเตรียมเด็กเข้าสอบ

หรือแข่งขันแต่เป็นการสอนให้เด็กมีชีวิตทีมีความสุข มีความพร้อมของพัฒนาการทังด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์และพร้อม

ทีจะอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ทังนีโรงเรียนอนุบาลกรแก้วได้มีการปรับหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมไทย โดยโรงเรียนมีการแบ่งหลักสูตรพืนฐานของโรงเรียน

ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  

กลุ่มที 1  กิจกรรมประสบการณ์ชีวิต มีวัตถุประสงค์ให้เด็กมีระเบียบ

วินัย มีสมาธิ เป็นตัวของตัวเอง สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เรียนรู้กระบวนการในการทํางาน

ตังแต่ต้นจนจบ ฝึกกล้ามเนือ มือ ตา ประสาทสัมผัส เพือสนองความต้องการภายในและฝึกทักษะ

ในตัวเด็กให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย และเพือเป็นการปูพืนฐานในการเรียนต่อไป 

กลุ่มที 2  กิจกรรมประสาทสัมผัส เพือให้เด็กได้ฝึกประสาทสัมผัส

อุปกรณ์ และใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม โดยเด็กจะได้สํารวจเพือค้นหาและ   

ทําความเข้าใจกับสิงแวดล้อมรอบตัวเพือเป็นการเรียนรู้โลกภายนอกและเกิดความเข้าใจมากยิงขึน 

กลุ่มที 3  กิจกรรมในกลุ่มวิชาการ (คณิตศาสตร์และภาษา) เพือทีจะ 

ปูพืนฐานความรู้ให้กับเด็กเกียวกับจํานวน ตัวเลข การอ่าน และการเขียน ซึงเด็กจะได้เรียนรู้ผ่าน

กระบวนการอย่างเป็นขันตอนจากรูปธรรมสู่นามธรรม โดยใช้อุปกรณ์ของมอนเตสซอรีเป็นสือ   

เพือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพือให้เด็กมีความพร้อมในการอ่าน เขียน การเรียนวิชาการในระดับ
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ต่อไป  และเมือเด็กได้พัฒนาทักษะต่างๆตามวัย เด็กจะเกิดความสนใจและเชือมโยงการเรียนรู้ในระดับ

ต่อไปอย่างมีสมาธิด้วยตนเอง 

2)  วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และวิธีการประเมินผลผู้เรียน 
โดยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลกรแก้วเป็นแบบคละอายุ ไม่ได้มีการจัดแบ่งผู้เรียน

เป็นระดับชัน แต่จะทําการคละเด็กทังหมดเข้าด้วยกันซึงจะมีเด็กตังแต่ 1 ปีถึง 6 ปี และด้วยความเชือว่า

เพือให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้กว้างขึน เด็กเล็กได้เลียนแบบสิงทีดีจากเด็กทีอายุมากกว่า

ขณะเดียวกันเด็กก็จะได้รู้จักการช่วยเหลือเด็กทีมีอายุน้อยกว่า รวมถึงการเรียนร่วมกับเด็ก  ทีมีความ

ต้องการพิเศษจะช่วยให้เด็กกลุ่มนีพัฒนาตัวเองได้เร็วขึน และเด็กปกติก็ยังได้เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือ

ผู้อืนเช่นกัน โดยการจัดกลุ่มเรียนจะทําการแบ่งเด็กทังหมดออกเป็น 3 กลุ่มซึงมีการคละอายุกันกลุ่มละ

ประมาณ 10  15 คน ทังนีเพือให้ครูสามารถเข้าถึงเด็กแต่ละคนได้มากทีสุด ทังนีการเรียนการสอนใน

แต่ละวันผู้เรียนทุกกลุ่มต้องเข้าเรียนทัง 3 กลุ่มกิจกรรมข้างต้นโดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  

กิจกรรมพืชผักสวนครัว กิจกรรมกลางแจ้ง ประกอบอาหาร ศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด 

ว่ายนํา และการเรียนตามหลักสูตรวิชาการ ทังนีเนือหา สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนจะมีความยืดหยุ่น 

ปรับเปลียนได้ตามสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามเนือหา สาระการเรียนรู้ดังกล่าวได้มีการจัดให้

สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นกัน  

ทังนีการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีจะไม่มีการเปรียบเทียบผู้เรียน   

กับเพือนในกลุ่ม เนืองจากแนวคิดนีเชือว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีศักยภาพไม่เท่ากัน  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรคํานึงถึงเด็กเป็นหลักและเป็นรายบุคคล โดยจัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสมัครใจ ทังนีกิจกรรมทีจัดขึนให้แก่

ผู้เรียนเป็นกิจกรรมทีส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ต่อยอดความรู้ความสามารถในแต่ละด้านจนเกิดความ

ชํานาญต่อไป สําหรับวิธีการประเมินผลผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลกรแก้วใช้วิธีการประเมินผู้เรียน

ตามสภาพจริง จากการสังเกตและจดบันทึกของครูผู้สอน รวมทังการประเมินจากผลงานของ

นักเรียน โดยทําการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่มีการเปรียบเทียบผู้เรียนเพือก่อให้เกิดการ

แข่งขันแต่อย่างใด ซึงวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว สามารถสะท้อนได้

จากคําให้สัมภาษณ์ของคําแก้ว ไกรสรพงษ์ (2555) ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ทีให้ไว้ดังนี 

 

การจัดการเรียนการสอนของเราไม่เน้นวิชาการแต่เราจะให้เมือเด็กพร้อม คือ เรา

จะไม่ Push และไม่ Pull เด็กไว้ มีผู้ปกครองบางคนอยากให้ลูกหัดเขียนทาง

โรงเรียนก็ฝึกให้ได้ แต่สุดท้ายก็พบว่ากล้ามเนือของเด็กยังไม่พร้อม ยังไม่สามารถ
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จับดินสอลากเส้นได้ เราก็จะอธิบายให้ผู้ปกครองได้ทราบตรงๆ  แต่ถ้าเด็กคนไหน

ทําได้เราก็จะส่งเสริมเค้าให้เค้าได้ต่อยอดต่อไป และทีสําคัญโรงเรียนเราไม่ได้

สอนเพือเตรียมให้เด็กสอบ  แต่เน้นพัฒนาเป็นองค์รวม ทังร่างกาย สังคม อารมณ์ 

และสติปัญญา  

 

 4.1.7.2  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

1)  การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้  ทังนีเนืองจากแนวคิด

มอนเตสซอรีมีการใช้สือ และอุปกรณ์ทีจัดทําขึนสําหรับแนวคิดมอนเตสซอรีโดยเฉพาะซึงเป็น

อุปกรณ์ทีมีลักษณะเน้นการใช้มือ (Hands On) และการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเคลือนไหว และเป็น

อุปกรณ์ทีช่วยสร้างสมาธิให้กับผู้เรียน ทังนีอุปกรณ์มอนเตสซอรีจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

กิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิต เป็นอุปกรณ์ทีเด็กพบเห็น และคุ้นเคยในชีวิตประจําวัน เช่น 

อุปกรณ์ในการกวาดขยะ อาบนํา แต่งกาย ขัดรองเท้า เป็นต้น กลุ่มกิจกรรมประสาทสัมผัส จะเป็น

อุปกรณ์ทีให้เด็กได้ใช้ประสามสัมผัสทัง 5 ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เรืองการแบ่งส่วน การรับรู้เรืองสี 

การรับรู้ทางการสัมผัส การรับรู้ทางตา รส กลิน การฟัง การประมาณนําหนัก การสัมผัสอุณหภูมิ 

เป็นต้น  และกลุ่มกิจกรรมวิชาการทีจะฝึกความคิดเกียวกับปริมาณ ความเหมือน ความแตกต่าง และ

การแบ่งก็พร้อม มันจะช่วยให้ การเรียน เขียน อ่าน คํานวณ เป็นต้น นอกจากนีจากการศึกษายัง

พบว่า โรงเรียนมีการให้ความสําคัญกับสือ อุปกรณ์เป็นอย่างมาก สือ และอุปกรณ์ทุกชินทีใช้จะต้อง

มีความหมายกับนักเรียนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์หากพบว่ามีการชํารุดสือจะต้องถูกนําออกไปจาก

ห้องเรียนทันที สือแต่ละประเภทจะมีเพียงชินเดียวเท่านันเพือเป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการรอคอย 

และรู้จักการแบ่งปัน สือจะต้องถูกจัดวางไว้ในตําแน่งเดิมและอยู่ในตําแหน่งทีนักเรียนสามารถหยิบ

ใช้ได้เองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากครู และครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนต้องรู้จักวิธีการใช้

อุปกรณ์มอนเตสซอรีอย่างถูกต้องเพือช่วยให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากทีสุด สําหรับด้าน

งบประมาณของโรงเรียนอนุบาลกรแก้วพบว่า โรงเรียนมีรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการเล่าเรียน

ของนักเรียน  และโรงเรียนไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่อย่างใด ทังนียังพบว่างบประมาณที

ได้รับของโรงเรียนมีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานอืนๆ ภายใน

โรงเรียน 

    2)  การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ทังนีโรงเรียนอนุบาล

กรแก้วได้มีการให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมทีมีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็กทัง

ภายในและภายนอกห้องเรียน ทังนีโรงเรียนอนุบาลกรแก้วตังอยู่บนพืนทีทีพักอาศัยของ

ผู้อํานวยการโรงเรียน ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียนมีความอบอุ่น ความสัมพันธ์ของบุคลากร  
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ในโรงเรียนมีความใกล้ชิดกันเปรียบเสมือนคนในครอบครัว สภาพโดยรอบของโรงเรียนเน้นความ

เป็นธรรมชาติ  มีต้นไม้ใหญ่รอบบริเวณโรงเรียน มีพืนทีแปลงเกษตรให้นักเรียนได้ทดลองปลูก

พืชผักต่างๆ  มีการจัดพืนทีลานกว้างให้เด็กมีอิสระในการวาดภาพระบายสีได้ตามจินตนาการเต็มที

จําลองเส้นทางขับขีรถจักรยานภายในโรงเรียนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจกฎจราจร ทังนีการเรียน

การสอนของโรงเรียนอนุบาลกรแก้วผู้เรียนจะไม่นังเรียนในห้องเรียนประจํา  เนืองจากในแต่ละวัน

เด็กจะต้องเวียนไปเรียนในกิจกรรมทัง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประสาทสัมผัส กิจกรรม

ประสบการณ์ชีวิต และกิจกรรมวิชาการ โดยในแต่ละห้องจะมีการจัดสภาพของห้องเรียนรวมถึง

อุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในแต่ละกิจกรรมไว้แตกต่างกัน ซึงสภาพภายในห้องเรียนต่างๆ เน้นความโปร่ง 

โล่ง สบาย และการมีพืนทีเพือให้เด็กได้ทํากิจกรรมต่างๆตามความสนใจ มีการเตรียมอุปกรณ์การ

เรียนรู้ให้ครบถ้วนและไม่ชํารุดตามทีโรงเรียนจัดให้ รวมถึงมีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน

ระดับสายตาของเด็กเพือง่ายสําหรับเด็กในการหยิบใช้ นอกจากนีบรรยากาศภายในห้องเรียนต้อง

ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือซึงกันและกัน ไม่มีการแข่งขัน และไม่มีการเปรียบเทียบผู้เรียนกับผู้อืน 

    3)  การจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน จากการศึกษา

พบว่า โรงเรียนอนุบาลกรแก้วมีอัตราส่วนครูต่อจํานวนนักเรียนทีแตกต่างจากโรงเรียนอืนๆ  

เนืองจากโรงเรียนอนุบาลกรแก้วมีการเปิดรับนักเรียนตลอดทังปี ไม่มีช่วงเวลาปิดเทอม ดังนัน

นักเรียนจึงสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดทุกช่วงเวลาตามความพร้อมของโรงเรียนซึงส่งผลให้

อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์หรือช่วงเวลาในการรับนักเรียน

โดยกลุ่มทีมีนักเรียนใหม่อาจต้องใช้ครูดูแลมากกว่ากลุ่มทีไม่มีนักเรียนเข้าใหม่ในช่วงเวลานัน

นอกจากนียังขึนอยู่กับความปลอดภัยของแต่ละกิจกรรม และตามสัดส่วนของการมีเด็กพิเศษเรียน

ร่วมในชันเรียนซึงอาจทําให้ต้องมีจํานวนครูเพิมมากขึนในห้องเรียนนันๆ ประกอบกับการเรียน

การสอนของโรงเรียนไม่มีการแบ่งเป็นระดับชัน แต่ทําการการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 3 กลุ่มแบบคละ

อายุ ทังนีโรงเรียนได้กําหนดให้มีจํานวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มไม่เกิน 15 คน ทังนีในแต่ละกลุ่ม

นอกจากจะมีครูประจํากลุ่ม 1 คนแล้วยังมีครูผู้ช่วยเพิมอีกกลุ่มละ 1 คน โดยโรงเรียนมีการวางแผน

ด้านบุคลากร และการรับสมัครนักเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนันจํานวนครูผู้สอนของโรงเรียน

มีจํานวนเพียงพอต่อการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มกิจกรรม และสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทัวถึง   

      นอกจากนียังพบว่า การบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกรแก้วเป็น

รูปแบบของการบริหารงานภายในครอบครัว ซึงมี ดร.คําแก้ว ไกรสรพงษ์ (มารดา) ดํารงตําแหน่ง 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และคุณคมกริช หงสประภาส (บุตร) ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน

และครูผู้สอน โดยโรงเรียนอนุบาลกรแก้วถูกก่อตังขึนจากความมุ่งมันของ ดร.คําแก้ว ไกรสรพงษ์ 

ผู้จัดการโรงเรียน ซึงมีความประทับใจในแนวคิดมอนเตสซอรีทีเน้นให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข    
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จึงได้สมัครเรียนทางไปรษณีย์กับสถาบันมอนเตสซอรีทีประเทศอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี และทําการฝึกงาน

อีก 1 ปี และได้กลับมาและเอาแนวคิดมอนเตสซอรีมาพัฒนาโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ร่วมกับ รศ.ดร.     

จีระพันธ์ุ พูลพัฒน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึงสําเร็จการศึกษาด้านการสอน

แนวมอนเตสเซอรีโดยตรง และมีประสบการณ์ฝึกสอนในโรงเรียนทีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี

การพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนืองจนถึงปัจจุบัน (โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว, ม.ป.ป.) 

นอกจากความมุ่งมันในการก่อตังโรงเรียนแล้วยังพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนยังมีความทุ่มเทในการ

บริหารงานโรงเรียน และพร้อมให้การสนับสนุนเพือการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนและโรงเรียน 

โดยผู้บริหารโรงเรียนได้กําหนดให้มีกระบวนการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนซึงกําหนดให้

ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนจะต้องทําการฝึกการใช้อุปกรณ์มอนเตสซอรี เป็นเวลารวม 5 ชัวโมง

ต่อ 1 สัปดาห์ และทุกปีจะต้องทําการทดสอบการใช้อุปกรณ์กับผู้บริหารเพือการถ่ายทอดอย่างถูกวิธี 

และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากทีสุด รวมไปถึงการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรม 

และศึกษาดูงานเกียวกับการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรีอยู่เป็นประจํา รวมไปถึงความ

มุ่งมันของผู้บริหารในการเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียนให้แก่หน่วยงานภายนอก ทังนีสะท้อนได้

จากคําให้สัมภาษณ์ของบัวลอง เพ็ชรจรุณ ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว (2555) และปริษฐา 

ยุทธมานพ (2555) ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ทีให้ไว้ ดังนี  

 

ผู้จัดการโรงเรียนเป็นคนทีมีความเมตตา อยู่กันแบบครอบครัว ให้ความช่วยเหลือ

ครูในโรงเรียนอยู่เสมอ  เป็นคนทีเปิดกว้างให้ครูทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 

จะฟังครูพูดก่อน แล้วค่อยเสนอแนะ มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับครู และผู้ปกครอง 

มีความมุ่งมันในการทํางาน รักเด็ก และรู้จักเด็กทุกคน แล้วผู้จัดการยังเป็นผู้ทีมี

จิตใจดีพร้อมให้ข้อมูลและให้คําปรึกษากับผู้ทีสนใจแนวคิดมอนเตสซอรี เดินทาง

ไปเป็นวิทยากรภายนอกอยู่เป็นประจํา ส่วนผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้บริหาร

หนุ่มไฟแรงทีเพิงเข้ามาบริหารงานโรงเรียนได้ 23 ปี ซึงอํานาจการตัดสินใจยัง 

ไม่เด็ดขาดเท่าไหร่ บางเรืองต้องคอยปรึกษาผู้จัดการ แต่ท่านก็มีความมุ่งมันทีจะ

เรียนรู้งานจากผู้จัดการ  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจดี รักเด็ก และมีความเป็น

กันเองกับครูผู้สอน  

 

ผู้บริหารโรงเรียนมีการทุ่มเทให้กับโรงเรียน เต็มทีกับการทํางาน มีการเปลียนแปลง

ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน อาคารสถานที และพัฒนาครูผู้สอนอยู่ตลอดเวลา     

ไม่มีการหยุดนิง ไม่ทําอะไรซําๆ มีการเอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นรายบุคคล เวลาสอน     
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ไม่มีการยัดเยียดความรู้ให้กับเด็ก สามารถอดทนได้ต่อความแตกต่างของเด็กและ

ผู้ปกครอง ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เปิดกว้างให้ผู้ปกครองได้

เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน โดยเฉพาะการเสนอแนะความคิดเห็นทีมีต่อโรงเรียน   

 

      ทังนีจากคําให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน

อนุบาลกรแก้วเป็นผู้ทีมีความมุ่งมันในการดําเนินงานและให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียน และครูผู้สอน มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกคกรองและครูผู้สอนแสดงความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนอยู่เสมอ 

กล่าวโดยสรุป จากปรัชญาแนวคิดพืนฐาน และหลักการของแต่ละแนวคิดในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก รวมทังข้อจํากัดด้านทรัพยากร และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ส่งผลให้โรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนมีลักษณะการจัดการเรียนการสอน และการจัดทรัพยากร

ทางการศึกษาทีแตกต่างกันออกไป แต่ทังนีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกแต่ละ

โรงเรียนต่างมีจุดร่วมทีคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะการจัดเนือหาสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนทางเลือก

ทุกโรงเรียนล้วนมีการจัดโดยให้มีการอิงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่อาจมีการปรับ

เนือหา สาระการเรียนรู้เพิมเติมเพือให้เป็นไปตามปรัชญา และหลักการของแต่ละแนวคิดทีโรงเรียน

ใช้ในการจัดการศึกษา และวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกซึงเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ และคํานึงถึงความแตกต่างทังด้านความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

รวมทังการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ซึงในระดับอนุบาลเน้นการเรียนรู้

ผ่านการเล่น การทํากิจกรรม และการเสริมสร้างทักษะพืนฐานของชีวิต  สําหรับระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การฝึกทักษะ

กระบวนการคิด การเผชิญสถาณการณ์จริง การแก้ปัญหาและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

นอกจากนีด้านการประเมินผลผู้เรียนของโรงเรียนทางเลือกให้ความสําคัญกับการประเมินผู้เรียน

ตามสภาพจริงโดยเฉพาะในระดับอนุบาล ซึงครูผู้สอนจะใช้วิธีการสังเกต และจดบันทึก รวมไปถึง

การพิจารณาจากผลงานของผู้เรียน และการประเมินผลด้วยวิธีการสอบทังนีข้อสอบจะเน้นการวัด

ความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ และการนําไปใช้ของผู้เรียน  

นอกจากนีการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกพบว่า โรงเรียน

ทางเลือกแต่ละโรงเรียนมีการจัดสรรทรัพยากรทีแตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับแนวคิดในการจัด

การศึกษาและข้อจํากัดด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยส่วนใหญ่การใช้สือ และ

อุปกรณ์ของโรงเรียนทางเลือกเน้นการใช้สือของจริง สือธรรมชาติ และสือทีครูผู้สอนและผู้เรียน

ประดิษฐ์ขึนเอง รวมทังการใช้วัสดุทีไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และไม่ทําลายสิงแวดล้อม โดย
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ครูผู้สอนเป็นผู้คัดเลือกสือทีใช้ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 

ช่วงวัยของนักเรียนในแต่ละระดับชัน และมีการคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสําคัญ ทังนี

สือและอุปกรณ์จะถูกจัดวางไว้ภายในห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบและเป็นสัดส่วนตามมุมต่างๆ ใน

ห้องเรียน  อย่างไรก็ตามการใช้สือเทคโนโลยีของและอุปกรณ์เพือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยเฉพาะ

ของแต่ละโรงเรียนยังคงมีความแตกต่างกันออกไปตามหลักการและแนวคิดของโรงเรียน สําหรับ

ด้านงบประมาณของโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนจะมีแหล่งทีมาของงบประมาณ และมีการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราทีแตกต่างกัน ทังนีขันอยู่กับการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึงได้ระบุ

ข้อกําหนดเรืองการเก็บค่าธรรมเนียมกับโรงเรียนทีรับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล แต่อย่างไรก็

ตามโรงเรียนทางเลือกสามารถบริหารงบประมาณให้มีความสมดุลและเพียงพอต่อการบริหารงาน

ของโรงเรียน   

สําหรับการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนจะมีความ

แตกต่างกันออกไปตามข้อจํากัดด้านพืนที และระดับชันทีโรงเรียนเปิดทําการสอน แต่ทังนีโรงเรียน

ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยมีการจัดสรรพืนทีให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ

ผู้เรียน  มากทีสุดภายใต้ข้อจํากัดทีมีอยู่  โดยบรรยากาศโดยรอบของโรงเรียนทางเลือกจะเน้นที

ความร่มรืน เป็นธรรมชาติ การมีสถานทีภายนอกห้องเรียนเพือให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมและเรียนรู้ 

สําหรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนจะมีลักษณะโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่าง

เพียงพอ มีความสะอาด ปลอดภัย และมีการจัดพืนทีในห้องเรียนอย่างเป็นสัดส่วน รวมทังมีการ

ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทีดีในการเรียนรู้ ซึงเป็นบรรยากาศของความไว้วางใจซึงกันและกัน

ระหว่างครูและนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกัน มีความเอืออาทร เป็นมิตรต่อกัน ไม่สนับสนุน

ให้มีการแก่งแย่ง แข่งขัน กลันแกล้ง ล้อเลียน และทะเลาะวิวาทกัน และทีสําคัญคือบรรยากาศใน

ห้องเรียนจะเป็นลักษณะของการทํากิจกรรมเพือหาความรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน 

ไม่ใช่การสอนเพือยัดเยียดความรู้เพียงอย่างเดียว ทังนีด้านการจัดสรรบุคลากรของโรงเรียน

ทางเลือก มีการให้ความสําคัญกับการคัดเลือกครูผู้สอนทีมีความเหมาะสมทังด้านคุณสมบัติความ

เป็นครูซึงผ่านการคัดเลือกโดยคํานึงถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยเฉพาะด้านจิตใจ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณ์  รวมทังการวางแผนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทีเหมาะสม มีจํานวน

เพียงพอในแต่ละรายวิชา และมีอัตราส่วนครูผู้สอนต่อนักเรียนทีเอือต่อการจัดการเรียนรู้ทีเน้น

ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

นอกจากนีโรงเรียนทางเลือกยังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนซึงเป็นผู้

ทีมีความมุ่งมันในการก่อตังโรงเรียน  การจัดการเรียนการสอนทีมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนดี  

คนเก่ง และมีความสุข การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนอย่างต่อเนือง และการเผยแพร่แนวคิดของ
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โรงเรียนให้มีความกว้างขวางออกไป ทังนีผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ

คุณลักษณะทีเป็นทีน่าเชือถือศรัทธา ในการส่งเสริม สนับสนุนผลักดัน กระตุ้น และจัดการให้

ครูผู้สอนแสดงศักยภาพ หรือ สมรรถนะ (Competency) ทีมีอยู่ในตัวออกมาเพือจัดการเรียนการสอน 

และการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน โดยสมรรถนะซึงหมายความรวมถึง ความรู้ 

ทักษะ เจตคติ ค่านิยม บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล และแรงจูงใจของครูผู้สอนแต่ละบุคคล

ถือเป็นปัจจัยในการทํางานทีเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือให้ส่งผลไปสู่

การพัฒนาโรงเรียน ทังนีตัวอย่างทีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ การทีผู้บริหารโรงเรียนทางเลือกให้

ความสําคัญกับสมรรถนะของบุคลากรเริมตังแต่ขันตอนของการคัดเลือกครูผู้สอนของโรงเรียนทีมี

การพิจารณาจากคุณลักษณะด้านจิตใจโดยเฉพาะเจตคติ ทัศนคติ และบุคลิกของครูผู้สอนซึงต้องมี

ความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาและแนวทางของโรงเรียน รวมไปถึงการ

ส่งเสริมให้มีกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนืองเพือพัฒนาศักยภาพของ

ครูผู้สอนให้สามารถทําการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถพัฒนาผู้เรียน

ตามแนวทางของโรงเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นต้น 

 

4.2  ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 

 

  ผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกในการศึกษาวิจัยครังนีไม่ได้มุ่งศึกษาที

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน เช่น ผลการสอบภายในโรงเรียน ผลการสอบวัดมาตรฐาน

ระดับประเทศ  ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  และรางวัลต่างๆ ทีผู้เรียนได้รับ เนืองจากผลทีเกิดขึน

ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าผลดังกล่าวเกิดขึนจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

เพียงปัจจัยเดียวหรือมีผลจากปัจจัยอืนๆ ร่วมด้วย  แต่ทังนีการศึกษาจะพิจารณาจากปัจจัยทีคาดว่า

น่าจะเกิดจากคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างแท้จริงซึงปัจจัยทีสามารถแสดง

ถึงประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) ของ

โรงเรียนซึงพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ปกครองซึงรวบรวมข้อมูลจากคําให้สัมภาษณ์ของ

ผู้ปกครอง 2) การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities) โดยพิจารณา

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 2549

2553) ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. 3) การยอมรับและการ

เผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน โดยพิจารณาจากการยอมรับและแพร่ขยายของแนวคิดทีโรงเรียนเป็นผู้

ริเริมและใช้แล้วประสบความสําเร็จ ซึงรวบรวมข้อมูลคําให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารและจากข้อมูล
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การเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียน ทังนีผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกทัง 7 โรงเรียนพบว่า 

มีความแตกต่างกันออกไป ซึงสามารถนําเสนอโดยจําแนกเป็นรายโรงเรียนได้ดังนี  

 

4.2.1  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ตามแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  (Constructionism) 

4.2.1.1  ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองพบว่า 
ผู้ปกครองนัโรงเรียนดรุณสิกขาลัย พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจรูปแบบการเรียนการสอนของ

โรงเรียนทีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ฝึกทักษะการคิด การให้อิสระแก่ผู้เรียนได้

เลือกเรียนในสิงทีตนสนใจ การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

และการทํากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน รวมไปถึงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียนซึง

พบว่า ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึน มีความมันใจในตัวเอง มีกระบวนการคิดทีเป็นเหตุเป็น

ผล  มีผลการเรียนรู้ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทีพอใจ นอกจากนีผู้ปกครองนักเรียนยัง

ได้มีการชืนชมในความมุ่งมันในการพัฒนาการศึกษาของผู้อํานวยการโรงเรียน และความรู้ 

ความสามารถของครูผู้สอนในการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เพือสอดแทรกเข้าไปในแต่ละ

โครงงาน แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองบางส่วนยังมีความคิดเห็นว่าครูผู้สอนของโรงเรียนบางคน

ยังเป็นครูผู้สอนทีเพิงสําเร็จการศึกษาใหม่ซึงอาจยังไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนเพียงพอ 

นอกจากนียังพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนยังมีข้อเสนอแนะเพิมเติมเรืองการขยายพืนทีในบริเวณของ

โรงเรียน เพราะถึงแม้ว่าผู้เรียนสามารถใช้พืนทีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

ในการเล่น หรือการทํากิจกรรมแต่ก็ยังพบว่าพืนทีแต่ละส่วนอยู่ไกลกัน ซึงผู้ปกครองเกรงว่า

โรงเรียนอาจจะไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทัวถึง ทังนีความพึงพอใจของผู้ปกครองสามารถ

สะท้อนได้จากคําให้สัมภาษณ์ของทิพาพร บุญโต และพนอจิต สันต์เกรียงวงศ์ (2555) ผู้ปกครอง

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ทีให้ไว้ ดังนี   

 

คุณแม่พอใจกับการเรียนการสอนของทีนีค่ะ โรงเรียนสอนให้ลูกคิดเป็น มีอิสระ

ในความคิด  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เค้าเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี สามารถอ่าน

ออก และเขียน Journal ได้ ทําให้พ่อกับแม่ทึงมากเพราะไม่คิดว่าเด็ก ป.1 จะเขียน 

Journal ได้  แต่ถ้าเป็นด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน แม่อยากให้โรงเรียนมีพืนที

กว้างกว่านี ต้องการทีกลางแจ้งไม่ใช่ในอาคาร  จริงอยู่ทีเค้าไปใช้ของมหาวิทยาลัย

ได้แต่แม่คิดว่ามันก็ไกลเกินไป   
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โดยภาพรวมของโรงเรียนก็โอเคค่ะ  การสอนของทีนีมีการบูรณาการความรู้ให้เข้า

กับ Project ทีเด็กๆ เลือก  โรงเรียนสอนแล้วเด็กมีความสุข แถมยังได้พัฒนา EQ  

แต่ตรงนีก็อยู่ทีมุมมองเหมือนกันนะ เพราะว่าญาติผู้ใหญ่บางคนทียังไม่เข้าใจ

แนวคิดของโรงเรียนก็จะไม่ค่อย Happy เพราะว่ามันไม่เหมือนกับระบบทีเค้าเรียน

มา ไม่มีการบ้าน  แต่สําหรับคุณพ่อกับคุณแม่รู้สึกชืนชอบและพอใจกับโรงเรียนดี

ค่ะตัวครูผู้สอนก็เก่ง ส่วนผู้บริหารก็เป็นผู้ทีมีคุณูประการต่อสังคมเป็นอย่างมาก  

 

4.2.1.2  การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities)  สําหรับ    
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 2549

2553) จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ทังหมด 14 

มาตรฐาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน ด้านครู 2 มาตรฐาน และด้าน

ผู้บริหาร 5 มาตรฐาน พบว่า โรงเรียนดรุณสิกขาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึนไปทัง 14 

มาตรฐาน โดยในระดับอนุบาล มี 4 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ การมีครูทีมีคุณวุฒิ / ความรู้ 

ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ และมีความเพียงพอ และมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิน มีสือการเรียน

การสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ รวมทังมีผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําและมีความสามารถใน การบริหาร

จัดการ สําหรับระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา มี 6 มาตรฐานทีอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ การมี

ผู้เรียนทีมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง   

รวมถึงการมีครูผู้สอนมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ และ 

มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และการ

มีผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ

การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีหลักสูตรทีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิน มีสือการ

เรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ นอกจากนีโรงเรียนดรุณสิกขาลัยยังได้รับการยอมรับด้าน

นวัตกรรมหรือการปฏิบัติทีเป็นเลิศของสถานศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพสถานศึกษา, 2553) ซึงสามารถสะท้อนได้จากผลการประเมิน ดังนี  

 

โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) 

ในการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
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โครงงานโดยการบูรณาการความรู้ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพิมทักษะ

ทางด้านการนําเสนอ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

 

4.2.1.3  การยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน ทังนีนอกจากบทบาทด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนภายในโรงเรียนแล้ว โรงเรียนดรุณสิกขาลัยยังได้มีการเผยแพร่

แนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ให้เป็นทีรู้จักในวงกว้าง โดย

รูปแบบในการเผยแพร่ ได้แก่ การเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ ตัวอย่าง เช่น รายการสยามวาระ ช่อง

ไทยพีบีเอส ซึงนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา (Constructionism) ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย  และการเผยแพร่แนวคิดสู่สถานศึกษาอืนๆ 

ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย เช่น โรงเรียนวุฒินันท์ มาบตาพุด จ.ระยอง โรงเรียนบ้านสันกําแพง           

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ของเทศบาลนครลําปาง โรงเรียน

บ้านขาแหย่ง ของโครงการพัฒนาดอยตุงในพระราชดําริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาให้กับโรงเรียนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ตลอด

ระยะเวลา 9 ปี และร่วมทําการพัฒนาเพือให้โรงเรียนบ้านสามขาเป็นแกนนําและเป็นทีปรึกษาให้กับ

โรงเรียนอืนๆ ในพืนทีใกล้เคียงต่อไป  นอกจากนีหน่วยงานทีสนใจนําแนวคิดการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา (Constructionism) ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัยไปปรับใช้ไม่ได้จํากัดแค่แวดวงการศึกษา

เท่านันแต่ยังรวมไปถึงหน่วยงานอืนๆ ทีสามารถนําแนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปปรับใช้

และก่อให้เกิดประโยชน์ได้  เช่น หน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือ        

ซิเมนต์ไทย การปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน ของชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลําปาง และการปรับใช้

ในการบริหารงานส่วนท้องถิน ของเทศบาลนครลําปาง เป็นต้น  

 

4.2.2  โรงเรียนทอสี ตามแนวคิดวิธีพุทธ 

4.2.2.1  ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองพบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทอสีมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของโรงเรียนทีมี

ความร่มรืน เป็นธรรมชาติ พืนทีภายในโรงเรียนมีความโปร่ง โล่ง และมีพืนทีให้ผู้เรียนได้ทํา

กิจกรรมนอกห้องเรียน แต่ยังมีข้อจํากัดเรืองพืนทีในการจอดรถรับส่งนักเรียน สําหรับด้านครูผู้สอน

ของโรงเรียนพบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าอัตราส่วนครูผู้สอนต่อนักเรียนทีมีจํานวนน้อยส่งผล

ให้ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียน และมองห็นในศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพือทําการพัฒนาต่อ

ยอดความรู้ความสามารถของผู้เรียน นอกจากนีผู้ปกครองยังมีความเห็นว่าครูผู้สอนของโรงเรียน
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เป็นบุคลกรทีมีความทุ่มเท มีใจรักในงานสอน รวมทังเป็นผู้ทีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความ

เมตตา เป็นกัลยาณมิตรทีดีกับผู้ปกครอง และยังมีความชืนชมผู้บริหารโรงเรียนทีมีความมุ่งมัน และ

มีจุดยืนทีมังคงต่อแนวทางวิถีพุทธของโรงเรียนไม่ปรับเปลียนไปตามกระแสสังคมหรือความ

ต้องการของผู้ปกครอง รวมไปถึงความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทีไม่มี

การเร่งเรียนมากจนเกินไป การสอนทีสอดแทรกสาระทังด้านวิชาการ และวิชาชีวิต และคุณลักษณะ

ของผู้เรียนทีมีพัฒนาการสมวัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคาราวะ 

มีการคิดทีเป็นระบบ  และยึดมันอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับคุณธรรมวิธี

พุทธ 12 ประการทีโรงเรียนได้กําหนดไว้เป็นหลักในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน ซึงความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองโรงเรียนทอสีสามารถสะท้อนได้จากคําให้สัมภาษณ์ของอรุณทิพย์ มนต์ไตรเวศย์    

และขวัญพัฒน์ วิวัฒน์วิชา (2555) ผู้ปกครองโรงเรียนทอสีทีให้ไว้ ดังนี  

 

คุณแม่รู้สึกชืนชอบเพราะว่า เป็นโรงเรียนทีเป็นวิถีชีวิต ระดับอนุบาลก็ไม่มี        

การท่องจํา เน้นวิชาชีวิต การอยู่ร่วมกัน ให้เด็กได้เรียนรู้จากสิงทีเห็น มีการ

สอดแทรกธรรมะ ใช้การสอนผ่านกิจกรรม เน้นให้เกิดกระบวนการคิด ความคิด

สร้างสรรค์ ไม่เน้นเรืองรางวัล ให้เด็กทุกคนมีความเสมอภาคกัน ซึงเป็นแนวทาง   

ทีอยากให้ลูกได้เรียน และทีสําคัญคือไม่อยากให้ลูกเร่งเรียน เหมือนต้นไม้ทีถูกปุ๋ย

อัดลงไปเพือเร่งโต แล้วสุดท้ายต้นก็จะแคะแกรน แล้วก็ตายไป จะสังเกตได้เลย    

ว่าเด็กของทีนี เป็นเด็กทีมีสัมมาคาราวะ มีความนิง มีความร่าเริง แจ่มใสสมวัย 

ไม่โตเกินวัย มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักการประหยัด การใช้สิงของอย่างรู้ค่า 

และเด็กก็จะชอบการมาโรงเรียน ชอบปฏิบัติธรรม ในช่วงปิดเทอมทีผ่านมาลูก

สาวก็ขอให้แม่พาไปปฏิบัติเหมือนกัน ซึงคนในครอบครัวก็แปลกใจมาก เพราะ

ก่อนหน้านีลูกสาวไม่เคยขอให้พาไปมาก่อนเลย 

 

ครูของโรงเรียนทางเลือกมีความสําคัญมาก เพราะบางคนไม่ได้จบครู แต่สิงทีครู

ต้องมีคือ ต้องมองเด็กให้ออก ว่าเด็กมีความแตกต่างกัน มีความเข้าใจเด็ก และต้อง

จัดการเรียนการสอนตามความสามารถของเด็กแต่ละคน ครูต้องสามารถแก้ปัญหา

ทีเจอด้วยความเมตตา แต่เราก็ไม่สามารถหาครูทีดีพร้อมสมบูรณ์ได้ แค่ขอให้ครู   

มีใจรักในการสอนก็พอแล้ว ครูทีนีมีจุดเด่น คือ เมือพบเจอปัญหาสามารถพูดคุย

กันได้ทังกับครูและกับผู้ปกครองด้วยกัน ทีนีเราอยู่กันแบบสังคมกัลยาณมิตร        

มีความเอือเฟือ ช่วยเหลือซึงกันและกัน  
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4.2.2.2  การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities) สําหรับ     

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 25492553) 

จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. พบว่า โรงเรียนทอสีมีผล

การประเมินในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับดีมากทัง 14 มาตรฐาน กล่าวคือ 

โรงเรียนทอสีมีผู้เรียนทีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตทีดี  มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา และมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์   มี

ความรู้และทักษะทีจําเป็นตามหลักสูตรใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง มีทักษะการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานร่วมกับผู้อืนได้ และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีครูผู้สอนมีคุณวุฒิ/ความรู้

ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีผู้บริหารทีมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบ

วงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มีหลักสูตรทีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ และ

สถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  

นอกจากนีโรงเรียนทอสียังได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมหรือการปฏิบัติทีเป็นเลิศของ

สถานศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา, 2553) ซึงสามารถ

สะท้อนได้จากผลการประเมิน ดังนี 

 

โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ เรียกชือเฉพาะว่า เด็ดดอกไม้ สะเทือน

ถึงดวงดาว มีการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลัก ไตรสิกขา ที

กําหนดเป็นคําเฉพาะว่า พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา มีการบริหารจัดการแบบ

กัลยาณมิตร โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนทําตนเป็นแบบอย่างทีดี

มีการรับไหว้นักเรียนทุกคนทุกครัง แสดงความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ 

มีปฏิสัมพันธ์ทีดีกับผู้ปกครองนักเรียน และมีการอบรมพัฒนาผู้ปกครองตามแนว

วิถีพุทธ เพือให้ทําตนป็นแบบอย่างทีดีแก่บุตรหลานด้วย  
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4.2.2.3  การยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน ทังนีจากการศึกษาพบว่า 

โรงเรียนทอสีได้รับการยอมรับจากสังคมทังนีจะเห็นได้จากการทีโรงเรียนทอสีได้มีส่วนร่วมใน

การให้ข้อคิดเห็น ผ่านประสบการณ์ของโรงเรียน ในการกําหนดนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธของ

รัฐบาล ในปี พ.ศ. 2546 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกทีมีความสนใจ

แนวคิดวิถีพุทธได้เข้ามาศึกษาดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนเพือเป็นแบบอย่างสําหรับ   

การจัดการเรียนการสอน และการศึกษาดูงานของนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในจังหวัดต่างๆ และมหาวิทยาลัยอืนๆ เพือให้นักศึกษาได้นําความรู้ทีได้รับไปพัฒนาตนเองและ

เตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นครูผู้สอนต่อไปในอนาคต รวมถึงการจัดพิมพ์ และเผยแพร่

หนังสือและซีดีธรรมะให้แก่บุคคลทีสนใจทัวไป และการจัดให้มีห้องเรียนพิเศษสําหรับนักเรียน 

ทีศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ แต่ผู้ปกครองมีความสนใจทีจะให้บุตรหลานได้เข้ามาศึกษา 

เรียนรู้ตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธในช่วงปิดเทอม (เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม) โดยโรงเรียนจะ

คํานึงถึงความพร้อมของบุคลากร หากโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมทางโรงเรียนอาจมีนโยบายใน

การรับผู้เรียนทีสนใจเข้ามาเรียนร่วมกับนักเรียนในห้องเรียนปกติของโรงเรียน การจัดให้มีการอบรม

ปฏิบัติธรรมะสําหรับผู้ปกครองนักเรียนอยู่เสมอ และการเผยแพร่ไฟล์เสียง วีดีโอ ธรรมเทศนา

โดยพระอาจารย์ชยสาโร และการอบรมปฏิบัติธรรมแต่ละครังผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนอยู่เป็น

ประจํา ทังนีตัวอย่างการเผยแพร่แนวคิด และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผ่านทางสืออืนๆ 

ได้แก่ การเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ รายการร้อยคน ร้อยธรรม ช่องไทยพีบีเอส ซึงนําเสนอรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิถีพุทธของโรงเรียนทอสี และการให้สัมภาษณ์กับหนังสือ 

และนิตยสาร เช่น การให้สัมภาษณ์กับนิตยาสารสกุลไทย ของเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนทอสี 

เกียวกับทีมา และแนวคิดการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นต้น 

 

 4.2.3  โรงเรียนอมาตยกุล ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ (Neo  Humanist) 

4.2.3.1  ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองพบว่า 
ผู้ปกครองโรงเรียนอมาตยกุลมีความพึงพอใจต่อแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที

เน้นสอนให้ผู้เรียนมีความสุข และอยากมาโรงเรียน การสอนในระดับอนุบาลเน้นให้ผู้เรียนได้เล่น 

ได้ใช้กล้ามเนือ และทํากิจกรรมมากกว่าการฝึกอ่าน เขียน สําหรับระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาเป็นการสอนทีมีความเป็นวิชาการมากขึนแต่ยังมีการสอดแทรกด้วยการทํากิจกรรม 

และการเล่นกีฬา นอกจากนีผู้ปกครองยังมีความคิดเห็นว่าหลักการฝึกโยคะ การฝึกคลืนสมองตํา 

และการใช้วิธีการทางบวก ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ช่วยสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ทีมีสมาธิมาก

ยิงขึน ฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมองโลกในแง่บวก มีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา และมีความร่าเริงสมวัย 
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สําหรับด้านครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนพบว่า ผู้ปกครองมีความชืนชมในความมุ่งมันของ

ผู้บริหาร และความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนทีสามารถบูรณาการความรู้ และจัดการเรียน      

การสอนให้ผู้เรียนเกิดความสุข และอยากมาโรงเรียน ทังนีความพึงพอใจของผู้ปกครองสามารถ

สะท้อนได้จากคําให้สัมภาษณ์ของดารา รัตนพรเจริญ และนงลักษณ์ เสริมทรัพย์ (2555) ผู้ปกครอง

โรงเรียนอมาตยกุล ทีให้ไว้ดังนี 

 

ทุกวันนีพอใจกับผลการเรียน และพัฒนาการของลูกมากค่ะ เชือว่าตอนนีลูกมี 

Background ทีดีเพียงพอ สามารถเป็นภูมิต้านทานให้กับลูกต่อไปในอนาคตได้

แล้ว  เพราะเป็นผลมาจากทีบ้านกับโรงเรียนได้สอนเค้าให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน ช่วยกันเติมเต็มจนเต็ม แล้วต่อไปการปรับตัวก็แทบไม่ต้องปรับ เพราะว่า

เค้าสามารถเลือกได้แล้วว่าอะไรดีหรือไม่ดีกับชีวิตของเค้า แต่ทุกวันนีทีแม่ยังห่วง

คือ การระมัดระวังตัวทีจะไม่ทันเล่ห์เหลียมจากคนทีเป็นผู้ใหญ่ แต่การปรับตัว

แทบไม่มีเพราะเค้าจะเลือกเข้าหาเพือนทีพอเหมาะกับตัวเค้า นิสัยติดตัวไปแล้ว 

ไม่ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมแต่เข้าเลือกเข้าไปอยู่กับสังคมทีหลากหลายได้แล้ว 

 

การเรียนรู้เป็นเหมือนลู่วิงระยะยาว แล้วถ้าเราต้องการให้ลูกวิงได้ระยะไกล  เราก็

ต้องไม่เร่งเค้าช่วงแรก เด็กบางคนโดนเร่งตังแต่เริม กว่าจะถึงมหาวิทยาลัยหรือ    

ถึงปลายทางเด็กก็ล้า หมดแรง แต่เราต้องการให้ลูกค่อยๆ วิงไปอย่างมีความสุข

เหมือนการสอนของโรงเรียนทีสอนแบบไม่ยัดเยียด ไม่น่าเบือ ไม่เน้นวิชาการมาก

ไป ให้เด็กได้ทํากิจกรรม เล่นเกมส์ เกิดความสนุกและชอบการมาโรงเรียน ยิงใน

ระดับอนุบาลก็ไม่เน้นให้เด็กท่องจํา แต่ให้เด็กได้ร่างกาย ฝึกการเล่นกีฬา  มีการ

เล่านิทาน มีฝึกบวกเลขเล็กน้อย  เพราะฉะนันเด็กทีนีจะปรับตัวได้ง่าย อยู่ทีไหน   

ก็ไม่ค่อยมีปัญหา เป็นทีรักของคนรอบข้าง มองโลกในแง่ดี สามารถรับมือกับ

ปัญหาทีเกิดขึนได้   

 

4.2.3.2  การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities)  สําหรับ  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 25492553) 

จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. พบว่า โรงเรียนอมาตย

กุลมีผลการประเมินในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยู่ในระดับดีมากทัง 14 

มาตรฐาน กล่าวคือ โรงเรียนอมาตยกุลมีผู้เรียนทีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ มี
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สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย   ด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง

และมีวิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะทีจําเป็นตามหลักสูตรใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง มีทักษะในการทํางาน รักการ

ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีครูผู้สอนมีคุณวุฒิ/

ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอและมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่าง

เป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ มีหลักสูตรทีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการ

เรียนรู้ และสถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา นอกจากนีโรงเรียนอมาตยกุลยังได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมหรือการปฏิบัติทีเป็นเลิศ

ของสถานศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา, 2553) ซึงสามารถ

สะท้อนได้จากผลการประเมิน ดังนี 

 

โรงเรียนมีจุดเด่น ด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึง

ประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย   

ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

ร่วมกับผู้อืนได้ และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต  นอกจากนีผู้ปกครองยังมีความ   

พึงพอใจทีสถานศึกษาได้ปลูกฝังให้ลูกเป็นผู้เรียนทีมีธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ทีพึงประสงค์ เช่น ประหยัด อดออม ซือสัตย์ และมีความสุขในการมาโรงเรียน  

 

4.2.3.3  การยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน ทังนีจากการศึกษาพบว่า 

โรงเรียนอมาตยกุลถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกในสังคมไทยทีนําแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์มาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน  ดังนันโรงเรียนจึงได้รับความสนใจจากหน่วยงานทีสนใจเข้ามาศึกษาดู

งานเป็นจํานวนมาก ซึงมีทังคณะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  คณะครู 

อาจารย์จากโรงเรียนทีมีความสนใจจากหลากหลายจังหวัดทัวประเทศ บุคลากรทีเกียวข้องกับ

การศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว และอินเดีย คณะครู อาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียน

ในกลุ่มโรงเรียนทางเลือก รวมไปถึงหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น กรมอนามัย และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจากจังหวัดต่างๆ นอกจากนียังมีการเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียนผ่านสือประเภทต่างๆ     
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เช่น การเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ รายการกล้าคิด กล้าเปลียนการศึกษาไทย ซึงเป็นรายการ

โทรทัศน์ของมูลนิธิเด็กซึงจัดทํารายการเพือนําเสนอแนวคิดในการปรับเปลียนการศึกษาไทยโดย

เชิญผู้ทรงวุฒิในวงการการศึกษาไทยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการรวมทัง รศ.ดร.เกียรติวรรณ 

อมาตยกุล ผู้ก่อตังโรงเรียนอมาตยกุล  เป็นต้น 

 

4.2.4  โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) ตามแนวคิดไฮสโคป (High  Scope)   

4.2.4.1  ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองพบว่า
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) มีความพึงพอใจในแนวทางการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนทีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการทํากิจกรรม ทําให้ผู้เรียนมีความสุขกับ

การมาโรงเรียน และรักการเรียนรู้ นอกจากนีผู้ปกครองยังมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะและ

ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน โดยมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมี

การเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคน เป็นผู้ทีมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี ให้ความสําคัญกับผู้ปกครองนักเรียนโดยเปิด

โอกาสให้ผู้ปกครองสามารถพบปะ พูดคุย รวมทังเสนอความคิดเห็นทีมีต่อการเรียนการสอนของ

โรงเรียนได้ รวมทังความพึงพอใจทีมีต่อตัวผู้เรียน ซึงพบว่า ผู้เรียนมีความมันใจในตัวเอง กล้า

แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึน มีพัฒนาการทีพร้อม

สําหรับการเรียนรู้ในระดับชันต่อไป ทังนีความพึงพอใจของผู้ปกครองสามารถสะท้อนได้จากคําให้

สัมภาษณ์ของ นามสมมติ 1 และ 2 (2555) ผู้ปกครองโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) ทีให้ไว้ดังนี 

 

รูปแบบการสอนของทีนีเป็นวิธีการทีแตกต่างจากโรงเรียนทัวไป พ่อแม่ที                  

จะพาลูกมาทีนีต้องเข้ามาจริงๆ ว่าทีนีคือโรงเรียนเตรียมความพร้อม และใช้วิธีการ

ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น  ไม่ได้เรียนแบบท่องจําทีมีครูคอยยืนเขียนกระดาน 

การเรียนแบบนีทําให้เด็กอยากมาโรงเรียน ลูกจะมีความสุขกับการได้เรียนรู้สิง

ต่างๆ รอบตัว  ทําให้เค้ากล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ซึงคุณพ่อ  

กับแม่พอใจกับวิธีการของโรงเรียนมากค่ะ  

 

ทีโรงเรียนมีการสอนผ่านการทําโครงงานทําให้เด็กได้ค้นคว้าเอง เค้ามีความ   

อยากรู้ อยากเห็น อยากทดลองด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้บูรณาการความรู้

ซึงสังเกตได้เลยว่าครูของทีนีเก่งมากสามารถเชือมโยงความรู้ให้เข้ากับการทํา

กิจกรรม และการเล่น ครูดูแลเอาใจใส่เด็กทุกคนเป็นอย่างดี ผู้บริหารโรงเรียน       
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ก็เช่นกัน ให้ความเป็นกันเอง ใกล้ชิดกับครู นักเรียน และผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองได้แลกเปลียนความคิดเห็นได้   

 

 4.2.4.2  การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities)  สําหรับ  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 25492553) 

จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. พบว่า โรงเรียนเกษม

พิทยา (แผนกอนุบาล) มีผลการประเมินในระดับดีขันไปทัง 14 มาตรฐาน โดยเป็นผลการประเมิน   

ดีมากจํานวน 10 มาตรฐาน ได้แก่ การทีผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์  มีสุข

นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา        

มีความรู้และทักษะทีจําเป็นตามหลักสูตรใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง รวมถึงมีครูผู้สอนมีคุณวุฒิ/ความรู้

ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ และมีผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ มีหลักสูตรทีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการ

เรียนรู้ และสถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา  นอกจากนีโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) ยังได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมหรือ

การปฏิบัติทีเป็นเลิศของสถานศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา, 

2553) ซึงสามารถสะท้อนได้จากผลการประเมิน ดังนี 

 

โรงเรียนมีจุดเด่นเรืองกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน และการเล่านิทานเชิดหุ่น

ในระดับปฐมวัย  มีอาคารเรียนสภาพแวดล้อมทีร่มรืน สะอาด สวยงาม ได้สัดส่วน 

เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทย รวมถึงเป็น

สถานศึกษาทีเปิดกว้างให้สถาบันการศึกษาทุกระดับมาศึกษาดูงาน  

 

4.2.4.3  การยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน ทังนีจากการศึกษาพบว่า 

โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกโดยได้รับรางวัล

พระราชทานสาขาก่อนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

รวมทังรางวัลพระราชทานสาขาก่อนประถมศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2542 โดยมูลนิธิสมาน 

คุณหญิงเบญจา แสงมลิ นอกจากนียังได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายนอกซึงได้เข้ามาศึกษา     

ดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่เป็นประจํา โดยเฉพาะหน่วยงานทีเกียวข้องกับด้าน
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การจัดการศึกษา เช่น คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนทีมีความสนใจนําแนวคิดหรือนวัตกรรมไป

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน คณะนักศึกษาและอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทีอยู่ในกลุ่มโรงเรียนทางเลือก รวมทัง

หน่วยงานอืนทีมีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียน เช่น สํานักบริการและพัฒนาองค์ความรู้ 

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี (BBL) และองค์การบริหารส่วนตําบลต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 

ทังนีการเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียนยังสามารถสะท้อนได้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษา รอบที 2 ของโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) ด้านการปฏิบัติทีเป็นเลิศของ

สถานศึกษาซึงระบุไว้ว่า โรงเรียนเป็นสถานศึกษาทีเปิดกว้างให้สถาบันการศึกษาทุกระดับมาศึกษา

ดูงาน  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) 

   นอกจากนียังพบว่าโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจาก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีโอกาส

เข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกสอน เพือฝึกการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนืองเป็นประจํา

ทุกปี รวมทังการเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมทีหน่วยงานต่างๆ จัดขึนและการเผยแพร่ผ่านสือ   

ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การเผยแพร่ในสือออนไลน์ ของเว็บไซต์โทรทัศน์ครู (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555) ซึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วีดีโอเพือการศึกษาไทยทีส่งเสริม

ให้ครูและผู้ชมเกิดการพัฒนาตนเองโดยเรียนรู้ผ่านตัวอย่างการปฏิบัติจริงจากการเรียนการสอน 

เทคนิคการสอนและการบริหารจัดการทีดีโดยครูและผู้รับชมสามารถนําเทคนิควิธีและแนวคิดทีได้

ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที  ตัวอย่างทีได้รับการเผยแพร่ เช่น การจัดโปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป 

และการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) และการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนและการเลียงดู

เด็กในช่วงอนุบาล ผ่านทางนิตยาสารต่างๆ เช่น นิตยาสารรักลูก และหนังสือ Modernmom เป็นต้น 

 

4.2.5  โรงเรียนปัญโญทัย ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf)   

4.2.5.1  ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองพบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปัญโญทัยมีความรู้ ความเข้าใจต่อแนวคิดวอลดอร์ฟและแนวทางการจัด   

การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างดี และมีความเชือมันในแนวทางของโรงเรียนถึงแม้ว่า

โรงเรียนจะมีแนวทางทีแตกต่างจากโรงเรียนอืน เช่น ไม่มีการประเมินผลโดยวิธีการสอบ ไม่เน้น

การเตรียมความรู้เพือเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และการเรียนการสอนแบบคละอายุในดับ

อนุบาล แต่ผู้ปกครองของโรงเรียนปัญโญทัยก็มีความพึงพอใจต่อแนวทางของโรงเรียน ผลลัพธ์ 

ด้านพฤติกรรมทีเกิดขึนกับผู้เรียน การกําหนดเป้าหมายชีวิตของผู้เรียน และความรู้ความสามารถของ
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ครูผู้สอน ดังคําให้สัมภาษณ์ของอําไพพร อนันต์ประกฤติ, ธัญชล กมลรักษา และศิริเพ็ญ ศรีนิกร (2555) 

ผู้ปกครองโรงเรียนปัญโญทัย ทีให้ไว้ดังนี 

 

เรามีความเชือมันในแนวทางของวอลดอร์ฟมาก ตังแต่ทีเราเดินเข้ามาทีนี เราก็

บอกกับตัวเองแล้วว่า เราจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับโรงเรียน เรามีความตังใจ

เดียวกับโรงเรียนทีต้องการให้ลูกโตขึนมาเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ มีอิสระในการ

ดําเนินชีวิต  ครอบครัวเราคิดว่าสิงทีโรงเรียนขอไม่ได้มากเกินไป และทีเค้าขอก็

เพือให้ลูกเราได้รับผลลัพธ์ทีดี  ดังนันเวลาโรงเรียนขอความร่วมมืออะไร เราก็จะ

ให้เต็มที ไม่มีการปิดบังข้อมูลกับโรงเรียน  อย่างเรืองการงดดูทีวี ตอนนีทังคุณพ่อ 

คุณแม่ก็ไม่เอาทีวีไว้ในบ้านเลย เพราะลูกจะได้ไม่เกิดคําถามว่า ทําไมพ่อแม่ดูได้ 

แล้วเค้าดูไม่ได้ เราเองก็ต้องเป็นแบบอย่างทีดีให้ลูกเห็นด้วยเช่นกัน  

 

เมือถึงเวลาทีต้องไปกินข้าวกับครอบครัวใหญ่ทีมีอากง อาม่า จะเห็นว่าลูกหลาน

คนอืนจะวิงเล่นแบบสุดเหวียง แต่ลูกของเราเวลาพูดแล้วจะฟัง แล้วก็หยุดเล่น     

ลูกจะมีความสุขกับการเรียนทีโรงเรียน มีความสดใส ร่าเริง เวลากลับบ้านก็จะ    

ยิมแย้ม แจ่มใส ไม่หมือนหลานคนอืนๆทีกลับบ้านมาแล้วจะทําหน้าบูดบึง เวลา

เดินจะชอบกระแทกเท้า ทําอะไรเสียงดัง เพราะว่าเค้าเหนือยกับการเรียน               

ทีโรงเรียนแล้วพอมาถึงบ้านเค้าเลยไม่สดชืน บางทีก็ต้องรีบตืนแต่เช้าเพือไปเรียน

พิเศษในวันเสาร์ อาทิตย์ ซึงมันควรจะเป็นทีเด็กได้พักผ่อนเต็มที   

 

คนทีเอาลูกมาเรียนทีนี คือ คนทีไม่ต้องการให้ลูกเรียนตามกระแสแล้ว แล้วก็มีทัง

คนทียังไม่เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนจริงๆ และคนทีเข้าใจแนวคิดวอลดอร์ฟ    

เป็นอย่างดี โดยคนทีเข้าใจแนวคิดแล้วจะไม่สนใจเรืองการศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลัยเลย เค้าจะมองว่ามันไม่ใช่เรืองสําคัญสําหรับชีวิตลูก แล้วทีสําคัญ   

พ่อกับแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสว่าลูกจบมาจะต้องเป็นอะไร เพียงแต่อยากให้เค้ามีความสุข

กับการใช้ชีวิตในแบบทีเค้าต้องการ ไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างเพือเงินเพียงอย่าง

เดียว  นอกจากการเลียงดูของพ่อแม่แล้ว การอบรมสังสอนของครูทีโรงเรียนก็

สําคัญ เพราะครูของโรงเรียนเก่งมาก ครูสอนด้วยใจเกินร้อย ครูทีนีมีความรู้

ความสามารถทุกคนเค้าสามารถเลือกทีจะไปทําอาชีพอืนทีมีค่าตอบแทนสูงกว่านี

ก็ได้ แต่ทีเค้าทําตรงนีเพราะว่าเค้ามีอุดมการณ์ทีอยากจะทําเพือเด็ก เพือการศึกษา 
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ครูทํางานด้วยความทุ่มเท ครูทีนีต้องเหนือยมาก ต้องหาความรู้และพัฒนาตัวเอง

ตลอดเวลา  ครูอาจไม่ได้ดีเต็มร้อยแบบครูในอุดมคติ แต่แค่เค้ามีความตังใจจริง   

แค่นีก็น่าจะเกิดผลดีกับเด็กแล้ว  

 

ทังนีจากความพึงพอใจดังกล่าวของผู้ปกครองยังสามารถอธิบายเพิมเติมได้ว่า 

ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแนวทางของโรงเรียนซึงไม่เน้นให้ผู้เรียนทําการศึกษาเพือ

สอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่มีความต้องการให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองและสามารถกําหนดเป้าหมายของ

ชีวิตของตนเองได้  ซึงเป็นหลักการของแนวคิดวอลดอร์ฟทีมีความแตกต่างจากแนวคิดอืนๆ โดยมี

การสอนทีเน้นการสร้างพืนฐานความเป็นมนุษย์ให้แก่เด็ก ให้เด็กได้มีอิสระทางความคิด  สามารถ

เลือกอนาคตของตนได้ตามสิงทีตนสนใจ  ประกอบกับแนวคิดวอลดอร์ฟไม่ใช้การสอบเป็นวิธีวัด

ประเมินผลทังในระดับโรงเรียน และระดับชาติ (NT และ O  NET) เนืองจากโรงเรียนมีความเชือว่า

วิธีการสอบไม่ใช่วิธีการประเมินผลผู้เรียนทีดีทีสุด และระบบการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันทังการสอบตรง และการสอบแอดมิชชัน (Admission) เป็นการทําให้เด็ก

ในโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดความสนใจในชันเรียน มุ่งไปทีการกวดวิชาเพือเตรียมสอบ ซึงการเรียน

การสอนของโรงเรียนปัญโญทัยมุ่งให้การศึกษาในแนวทางทีต้องการให้ผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่     

ทีเข้าใจตนเอง ค้นพบตัวเอง มีวุฒิภาวะอย่างทีควรจะเป็น และผู้เรียนสามารถรู้จักตนเองและกําหนด

เป้าหมายของชีวิตได้  ทังนีจึงส่งผลให้ปลายทางของการศึกษาของนักเรียนจากโรงเรียนปัญโญทัย

แตกต่างจากโรงเรียน กล่าวคือ นักเรียนทีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที 6 บางส่วนได้ใช้

ระยะเวลาในปีถัดมาเพือค้นหาสิงทีตนเองต้องการ  บางส่วนเลือกฝึกงานในสาขาวิชาทีตนสนใจ

ก่อนทีจะตัดสินใจเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทังในประเทศและต่างประเทศในปีถัดมา ในขณะที

นักเรียนบางส่วนทีผู้ปกครองมีความกังวลเกียวกับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจึงส่งให้นักเรียน

เข้าเรียนกวดวิชาเพือสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบของการสอบตรงซึงมีทังมหาวิทยาลัย

ของรัฐและเอกชน  นอกจากนีทางโรงเรียนได้มีการทําความเข้าใจกับผู้ปกครอง และได้สร้างความ

มันใจให้กับผู้ปกครองโดยการกล่าวถึงตัวอย่างของนักเรียนทีสําเร็จกาศึกษาจากโรงเรียนใน           

ปีการศึกษาทีผ่านมา เพือให้ผู้ปกครองคลายความกังวลใจต่อการวางแผนอนาคตให้กับผู้เรียน ทังนี

เส้นทางหลังการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนปัญโญทัยสามารถแสดงได้จากคําให้

สัมภาษณ์ของผู้ก่อตังโรงเรียนปัญโญทัย นายแพทย์พร พันธ์ุโอสถ ทีกล่าวกับผู้ปกครองนักเรียน

ปัจจุบันของโรงเรียนปัญโญทัยในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมือวันที 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

ดังนี (โรงเรียนลูกโรงเรียนพ่อแม่, 2553) 
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เด็กม.6 ปัญโญทัยรุ่นแรก ทีเรียนจบไปเมือต้นปีทีแล้ว (ปี พ.ศ. 2552) แต่ละคน     

มีเส้นทางทีแตกต่างกันไป อาทิเช่นนักเรียนรายที 1 ไปฝึกงาน กับ หนังสือพิมพ์

เครือ เนชัน แล้วเปลียนมาฝึกงานกับกองถ่ายภาพยนตร์ จนพบว่าการทํางาน

ภาพยนตร์ทําให้ได้มีโอกาสศึกษาความคิดของมนุษย์ผ่านตัวละครในภาพยนตร์ 

ซึงตรงกับความต้องการของนักเรียนคนนี จนในทีสุดจึงตัดสินใจทีจะเรียนต่อ  

ด้านภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัยใน สหรัฐอเมริกา  ตอนนีกําลังจัดเตรียม ข้อมูลและ

จัดสร้างหนังสัน พร้อมทังเข้าสอบภาษาอังกฤษ ซึงก็ได้คะแนนสอบทีผ่านเกณฑ์ 

ในครังเดียว เพือจัดส่งไปและรอผลคําตอบกลับมา รายที 2 หลังจากเรียนจบม.6 

จากปัญโญทัยก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครที Camphill ซึงเป็นชุมชนเด็กพิเศษใน

สหรัฐอเมริกา โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลเด็กพิเศษกลุ่มหนึงในเรืองส่วนตัวต่างๆ 

และพาเด็กไปส่งโรงเรียน ขณะนีนักเรียนคนนียังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อด้านใด 

อาจจะศึกษาต่อด้านการศึกษาบําบัดทีโน่นเลย หรืออาจกลับมาเรียนสาขาอืนที

ประเทศไทย รายที 3 ได้จัดตังวงดนตรีเครืองสาย (ไวโอลิน เชลโล วิโอล่า) โดยทําการ

รวบรวมนักเรียนรุ่นน้องในปัญโญทัย ไปแสดงในโบสถ์เมือช่วงคริสต์มาส และยัง

ได้มาเป็นครูช่วยสอนไวโอลินให้แก่นักเรียนในโรงเรียน และขณะนีได้เตรียมการ

ทีจะไปเรียนต่อสาขาดนตรีในต่างประเทศ รายที 4 หลังจากเรียนจบได้ไปฝึกงานที

สวนสัตว์ดุสิต เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ จนมันใจว่าอยากเป็นสัตวแพทย์ จึงได้เตรียมตัว

และเข้าสอบในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย และอีกรายหนึง หลังจากเรียนจบ

ได้ไปศึกษาโยคะ ทําได้ดีจนกระทังได้ไปเป็นครูสอน พร้อมกับลงทะเบียนเรียนที

รามคําแหงไปด้วย    

   

ทังนีคําให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของผู้บริหารโรงเรียนช่วยยืนยันถึงความสําเร็จของ

โรงเรียน และช่วยสร้างความเชือมันให้กับผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน และยังส่งผลถึงความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองทีมีต่อโรงเรียนทีผู้เรียนของโรงเรียนปัญโญทัยสามารถทีจะกําหนดเส้นทางของ

ตนเองได้อย่างอิสระตามสิงทีตนถนัดและสนใจซึงอาจไม่ใช่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสมอไป 

 4.2.5.2  การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities)  สําหรับ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 25492553) 

จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. พบว่า โรงเรียนปัญโญทัย

มีผลการประเมินในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยู่ในระดับดีขึนไป 13 

มาตรฐาน และมี 1 มาตรฐานทีอยู่ในระดับพอใช้ คือ การส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือ
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กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา ทังนีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา ได้มีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนทางเลือกดังกล่าว ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการศึกษา

ของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ทีเกียวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบมากขึนเพือให้โรงเรียน

ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป นอกจากนีโรงเรียนปัญโญทัยยังได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรม

หรือการปฏิบัติทีเป็นเลิศของสถานศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

สถานศึกษา, 2553) ซึงสามารถสะท้อนได้จากผลการประเมิน ดังนี 

 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟทีสร้างความสมดุล และ      

บ่มเพาะความเป็นมนุษย์ ปลุกความสามารถทีซ่อนเร้นของผู้เรียนให้แสดงออก

อย่างเต็มศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ มีอิสระทางปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมทีดี มีจิตใจละเอียดอ่อน เอืออาทรต่อกัน มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย

ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ส่งเสริมทักษะชีวิตและวิถีชีวิต วิถีไทยอย่างสอดคล้อง

กับชีวิตจริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานร่วมกับผู้อืนได้ และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต 

 

4.2.5.3 การยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน ทังนีจากการศึกษาพบว่า 

โรงเรียนปัญโญทัยได้มีการเผยแพร่แนวคิดวอลดอร์ฟโดยมีการเปิดคอร์สอบรม รัถยาคม  เพือเปิด

โอกาสให้แก่ผู้ทีสนใจแนวทางวอลดอร์ฟและมนุษยปรัชญา ได้เข้ารับการอบรมทุกวันเสาร์ อาทิตย์ 

และเปิดโอกาสให้หน่วยงานทีเกียวข้องกับด้านการจัดการศึกษา เช่น คณะครูจากโรงเรียน ทีมีความ

สนใจนําแนวคิดหรือนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามหาวิทยาลัยจากคณะครุ

ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ได้เข้ามาศึกษาดูงานเพือหาความรู้เพิมเติม และการเข้าร่วมเป็นวิทยากรสําหรับ

การอบรม สัมมนาต่างๆ ทีเกียวข้องกับนวัตกรรมของโรงเรียน เช่น การเป็นวิทยากรให้กับ

สถาบันการศึกษาพิเศษ (วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล) รวมถึงการเป็นทีปรึกษาและเป็นต้นแบบ

ในการเผยแพร่แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้แก่หน่วยงานทีสนใจและต้องการนํา

แนวคิดหรือนวัตกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทางเลือกไปปรับใช้ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู

เป็นวิทยากรและทีปรึกษาในการก่อตังและดําเนินการของโรงเรียน เช่น การเผยแพร่แนวคิด    วอ

ลดอร์ฟให้แก่ โรงเรียน ณ ศิลป์  จ.ขอนแก่น และการเป็นทีปรึกษาให้กับกลุ่มผู้ปกครองทีต้องการจัด

การศึกษาแบบโฮมสคูล  เป็นต้น นอกจากนียังมีการเผยแพร่แนวคิดวอลดอร์ฟผ่านสือประเภท

ต่างๆ เช่น การให้สัมภาษณ์กับหนังสือสยามอารยะ ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เรือง
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แนวคิดวอลดอร์ฟเพือนําไปสู่การสร้างเสริมอิสระทางปัญญา และการเขียนหนังสือเพือจัดพิมพ์      

และเผยแพร่แนวคิดวอลดอร์ฟ โดย นายแพทย์พร พันธ์ุโอสถ เป็นต้น 

 

4.2.6  โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia)   

4.2.6.1  ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองพบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนมีความชืนชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยเฉพาะวิธีการเรียนรู้

ผ่านโครงงาน (Project Approach)  เนืองจากวิธีการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเอง ได้รู้ลึก รู้จริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการสอนทีไม่เน้นวิชาการมากจนเกินไป   

นอกจากนียังมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการทีเกิดขึนกับผู้เรียน โดยผู้ปกครองมีความเห็นว่า ผู้เรียน   

มีความแตกต่างจากนักเรียนทีเรียนในระบบทัวไป คือ จะมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิด

สร้างสรรค์  มีทักษะทีหลากหลายทังด้านวิชาการ ศิลปะ ภาษา และดนตรี รวมทังมีความสุขกับ    

การมาโรงเรียน  ทังนีความพึงพอใจของผู้ปกครองสามารถสะท้อนได้จากคําให้สัมภาษณ์ของ       

พรทิพย์ ศรีประจิตติชัย และบรรเจิด บุตรหึง ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ (2555)  ดังนี 

 

โรงเรียนเน้นทักษะกระบวนการคิด ทําให้ลูกคิดเป็น มีกระบวนการคิด สามารถคิด

แล้วสังเคราะห์ออกมา ผูกเป็นเรืองและสามารถนํามาบอกเล่าต่อได้  พัฒนา ด้านอืนๆ

ก็เป็นไปตาวัย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เวลากลับไปบ้านบางเรืองก็ไม่ต้องให้      

พีเลียงช่วย  เวลาฟังผู้ใหญ่พูดสามารถจับใจความสําคัญได้ สําหรับเรืองพฤติกรรม 

ลูกมีความกล้าแสดงออกมากขึน กล้าคิด และกล้าพูด แต่ไม่ถึงขันก้าวร้าว 

 

แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย สอนให้เด็กได้เรียนรู้จากความจริง ได้ค้นหาด้วยตนเอง 

เด็กจะได้เรียนรู้ทังภาษาท่าทาง ภาษาพูด ภาษาเขียน ซึงผลโดยรวมแล้วมีความ

พอใจกับโรงเรียนเพราะลูกได้ประสบการณ์ทีหลากหลาย ได้เรียนรู้เยอะ มีความ

กล้าทีจะถามคําถาม กล้าพูดคุยกับผู้ใหญ่ ไม่เขินอาย มีความโดเด่นด้านศิลปะ        

มีความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดเป็นระบบ และรู้จักวางแผนก่อนลงมือทํา  

 

4.2.6.2  การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities) สําหรับ   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 25492553) 

จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. พบว่า โรงเรียนอนุบาล

มณีรัตน์มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทัง 14 มาตรฐาน กล่าวคือ โรงเรียนมีผู้เรียนทีมี
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี มีสุนทรียภาพ 

และลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์          

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะทีจําเป็นตาม

หลักสูตรใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และ  

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ และ  

มีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีครูผู้สอนมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ 

และมีครูเพียงพอ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษา

มีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย

การศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีหลักสูตรทีเหมาะสม

กับผู้เรียนและท้องถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ และสถานศึกษามีการส่งเสริม

ความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา นอกจากนีโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

ยังได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมหรือการปฏิบัติทีเป็นเลิศของสถานศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพสถานศึกษา, 2553) ซึงสามารถสะท้อนได้จากผลการประเมิน ดังนี 

 

โรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมแรกจิโอ เอมิเลีย ซึงเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ โดยเน้นให้ทุกฝ่ายทีเกียวข้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาเพือเตรียม

ความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการครบทัง 4 ด้าน ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนือง มีความใส่ใจในการดูแลเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตาม

หลักการของแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย  

 

4.2.6.3  การยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน ทังนีจากการศึกษาพบว่า 

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เปิดโอกาสให้หน่วยงานทีสนใจได้เข้ามาศึกษาดูการเรียนการสอนของ

โรงเรียนอยู่เป็นประจํา ทังคณะนักศึกษา และอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ต่างๆ คณะบุคลากรของโรงเรียนทีสนใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่มตัวแทน

จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต่างจังหวัด  และเจ้าหน้าทีจากองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) จากทัวประเทศ  

รวมไปถึงการจัดทําสือการเรียนการสอนเพือทําการเผยแพร่ ดังตัวอย่างของกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ทีมีความสนใจการจัดการเรียนการ

สอนในระดับเตรียมอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ จึงเลือกใช้เป็นต้นแบบในการถ่ายทําวีดี
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ทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล เพือเป็นสือสําหรับเผยแพร่

ให้กับกลุ่มพัฒนาเด็กเล็กทัวประเทศ   

 

 4.2.7  โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  (Montessori)   

4.2.7.1  ประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองพบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกรแก้วมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการของผู้เรียนทีเกิดขึนจากการ

เรียนการสอนตามแนวคิดของโรงเรียน ซึงมีการเปลียนแปลงและพัฒนาไปในทางบวก  รวมทังมี

ความชืนชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการทํา

กิจกรรมทีหลากหลาย ไม่เน้นวิชาการมากจนเกินไป อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ปกครองบางส่วนทีมี

ความกังวลใจเรืองความเพียงพอของทักษด้านวิชาการเพือนําไปศึกษาต่อ และการปรับตัวให้เข้ากับ

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาซึงไม่ใช่โรงเรียนทางเลือก ทังนีเพือคลายความกังวลใจดังกล่าวทาง

โรงเรียนได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเก่าดําเนินการจัดประชุมผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองของ

นักเรียนทีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้วมาเป็นวิทยากรเพือชีแนะแนวทางการเตรียมความพร้อม

สําหรับการเข้าศึกษาในระดับชันประถมศึกษาต่อไป ซึงจากการศึกษาพบว่าผู้ปกครองยังคงมีความ

เชือมันในแนวคิดของโรงเรียน และเลือกทีจะให้ผู้เรียนศึกษาต่อในโรงเรียนอนุบาลกรแก้วต่อไปซึง

อาจใช้วิธีการเพิมเติมความรู้ให้กับผู้เรียนด้วยตนเอง ทังนีความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 

ทังนีสามารถสะท้อนได้จากคําให้สัมภาษณ์ของสรินยา จูฑะพุทธิ และปริษฐา ยุทธมานพ (2555) 

ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ทีให้ไว้ดังนี 

 

โรงเรียนแบบมอนเตสซอรี มีการสอนทักษะการใช้ชีวิต สอนให้เด็กได้ใช้ชีวิต    

อยู่ร่วมกับผู้อืน คอยดูแล ช่วยเหลือซึงกันและกัน เป็นการสอนแบบเรียนๆ เล่นๆ 

ให้เด็กมีความสุข มีอิสระทางความคิด มีความยืดหยุ่น และเน้นการสร้างความ

เข้าใจแทนการสอน โดยทีในห้องเรียนไม่ต้องมีกระดานดํา ไม่ต้องมีตํารา แต่ว่า

พ่อกับแม่ก็ยังกังวลเรืองเรียนต่อของลูก แต่ก็คิดว่าจะเลือกให้เค้าเข้าเรียนที

โรงเรียนอัสสัมชัญ อินเตอร์ เพราะเป็นโรงเรียนทีไม่เน้นวิชาการเหมือนทีนี         

ลูกจะได้ปรับตัวได้ไม่ยาก เพราะยังไงแม่ก็เชือว่าคนทีจะประสบความสําเร็จได้

ต้องมาจากความสบายใจ จากพืนฐานอารมณ์ จิตใจ ส่วนเรืองิชาการเป็นเรืองทีไป

เรียนรู้ ตอนประถมปลายก็ได้ ช่วงเล็กๆ เด็กควรจะได้เรียนแบบไม่ต้องรู้สึกว่า    

โดนบีบบังคับ ควรเน้นให้ลูกมีประสบการณ์ชีวิต ไม่ใช่การท่องตํารา แม่เลยเลือก

ตัดสินใจไม่ย้ายโรงเรียนและให้เค้าเรียนทีนีต่อไป  
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โรงเรียนมีการสอนผ่านการทํากิจกรรม เรียนรู้ผ่านการเล่น ไม่เหมือนโรงเรียน

อืนๆ ทีเรียนผ่านการจดและการท่องจํา  ทีนีสอนให้ลูกได้ใช้ร่างกายเยอะกว่าทีอืน 

ลูกได้เดินเรียน ได้ว่ายนํา ขีจักรยาน ทําอาหาร การสอนตามแนวคิดนีทําให้ลูก

เปลียนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะเค้าเป็นลูกคนเดียวจะหวงของเล่น ไม่ค่อย

ยอมใคร หงุดหงิดง่าย ไม่ชอบให้ใครวุ่นวาย แต่พอมาเรียนทีนีเค้าก็เริมรู้จัก

แบ่งปัน เอือเฟือ มีสมาธิมากขึน กล้าคิด กล้าลอง กล้าเล่น  

 

   4.2.7.2  การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities)  สําหรับ   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 25492553) 

จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. พบว่า โรงเรียนอนุบาล

กรแก้วมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทัง 14 มาตรฐาน กล่าวคือ โรงเรียนอนุบาลกรแก้วมี

ผู้เรียนทีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ทีดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี และกีฬา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะ

ทีจําเป็นตามหลักสูตรใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับ

ผู้อืนได้ และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีครูผู้สอน มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงาน

ทีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุ

เป้าหมายการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีหลักสูตรที

เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ และสถานศึกษามีการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา นอกจากนีโรงเรียน

อนุบาลกรแก้วยังได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมหรือการปฏิบัติทีเป็นเลิศของสถานศึกษา 

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา, 2553) ซึงสามารถสะท้อนได้จากผล

การประเมิน ดังนี 

 

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต้นแบบทีมีการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี    

ทีสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และเป็นทียอมรับของผู้บริหาร
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ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและสังคมทัวไป ผู้บริหารมีอุดมการณ์สูงและ

อุทิศตัวให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาทังภาครัฐและเอกชน  

 

4.2.7.3  การยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน ทังนีจากการศึกษาพบว่า 

โรงเรียนอนุบาลกรแก้วเป็นโรงเรียนทีได้รับการยอมรับจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบทีมีการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีที

สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ประกอบกับ ดร.คําแก้ว ไกรสรพงษ์ ผู้จัดการโรงเรียน 

ได้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมมอนเตสซอรีแห่งประเทศไทย ดังนันจึงมีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ

ในการศึกษาดูงานของโรงเรียน ทังคณะนักศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทัวประเทศ 

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทีสนใจนําแนวคิดของโรงเรียนไปปรับใช้ในการจัดการเรียน   

การสอน บุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทางเลือก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนียังมีหน่วยงาน

อืนๆ ทางด้านการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลวัดยาง โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น 

นอกจากการศึกษาดูงานแล้วผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนอนุบาลกรแก้วยังได้เผยแพร่แนวคิด

ของโรงเรียนโดยการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้แก่ผู้ทีสนใจ รวมทังการเป็นทีปรึกษา และการ

วางระบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรีให้กับโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษา อ.บ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก มุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัย

ทีคาดว่าน่าจะเกิดจากคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างแท้จริง ทังนีผล

การศึกษาไม่ได้มุ่งศึกษาทีผลการสอบภายในโรงเรียน ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ผลการสอบวัด

มาตรฐานระดับประเทศ และรางวัลต่างๆ ทีผู้เรียนได้รับ เนืองจากผลทีเกิดขึนยังไม่ได้มีการศึกษา

อย่างชัดเจนว่าผลดังกล่าวเกิดขึนจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพียงปัจจัยเดียวหรือ      

มีผลจากปัจจัยอืนๆ ร่วมด้วย  โดยผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนซึง

หมายถึงผลสําเร็จทีโรงเรียนได้รับและและการยอมรับจากสังคมมีความแตกต่างกันออกไป ทังนี

ด้านประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) ซึงพิจารณาจากความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโรงเรียนทางเลือก 

โดยเฉพาะวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของโรงเรียนซึงเน้นการพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคล  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่เน้นการเร่งเรียน และให้ผู้เรียน

เรียนมีความสุขกับการมาโรงเรียน นอกจากนีผู้ปกครองยังมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของครูผู้สอน 

และผู้บริหารโรงเรียนทางเลือกซึงเป็นผู้ทีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการจัดการเรียน      

การสอน มีความมุ่งมัน รวมทังเป็นผู้ทีมีบุคลิกภาพ และคุณลักษณะทีเหมาะสม รวมทังผลลัพธ์ที
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เกิดขึนกับผู้เรียน ทังด้านผลการเรียนรู้ พฤติกรรม การมีอิสระในการกําหนดเป้าหมายชีวิตของตน 

และคุณลักษณะของผู้เรียนบางประการทีมีความโดดเด่นจากนักเรียนในระบบทัวไป อย่างไรก็ตาม

ยังคงพบว่ามีผู้ปกครองบางส่วนยังคงมีความกังวลใจเรืองความเพียงพอของเนือหาสาระด้าน

วิชาการทีต้องใช้ในการสอบแข่งขันเพือเข้าศึกษาต่อในระดับชันต่อไป และการปรับตัวเข้ากับสังคม

ภายนอก ทังนีผู้ปกครองทีมีความกังวลใจยังคงมีความเชือมันต่อแนวทางของโรงเรียนและยังคงให้

ผู้เรียนศึกษาอยู่ในโรงเรียนทางเลือกต่อไปซึงผู้ปกครองได้หาทางออกโดยใช้วิธีการเสริมความรู้

เพิมเติมให้แก่ผู้เรียนด้วยตนเองในระดับอนุบาล หรือการเข้าเรียนกวดวิชาในสถาบันกวดวิชาใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   

ด้านการประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities) เมือ

พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 

25492553) จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ซึงมีทังหมด 

14 มาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน ด้านครู 2 มาตรฐาน และด้าน

ผู้บริหาร 5 มาตรฐาน โดยพบว่า ทัง 7 โรงเรียนมีผลการประเมินเยเฉลียอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ซึงมี

จํานวน 2 โรงเรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึนไปทุกมาตรฐาน และมีจํานวน 4 โรงเรียนทีมีผล

การประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน และมีจํานวน 1 โรงเรียนทีมีผลการประเมินเรืองการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา อยู่ในระดับ

พอใช้  นอกจากนีโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนยังได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมและการปฏิบัติที

เป็นเลิศของโรงเรียนโดยเฉพาะด้านแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังพบเพิมเติมว่าโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่มักพบปัญหาในวิธีการ

ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เนืองจากผู้ประเมินยังไม่มี

ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับแนวคิดและวิธีการสอนของโรงเรียนทางเลือกซึงมีความแตกต่างจาก

โรงเรียนในระบบทัวไปโดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตร เนือหาสาระการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม

ตามแนวคิดของโรงเรียนซึงโรงเรียนทางเลือกมีอิสระในการจัดทําในรูปแบบทีแตกต่างกันออกไป  

และปัญหาการยึดติดกับงานเอกสารมากจนเกินไป โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต้องใช้การ

อธิบายและชีแจงเพิมเติมเพือให้เกิดการเข้าใจทีตรงกัน   

การศึกษาด้านการยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน พบว่า โรงเรียน

ทางเลือกได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของ

โรงเรียน โดยมีหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างหลากหลาย 

รวมทัง  การเป็นต้นแบบของการนํานวัตกรรมของโรงเรียนไปปรับใช้ นอกจากนีโรงเรียนทางเลือก

มีรูปแบบในการเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียนทีแตกต่างกันออกไป ได้แก่ การเปิดโอกาสให้
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หน่วยงานทีสนใจเข้ามาศึกษาดูงานภายในโรงเรียนทังหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานด้าน

อืนๆ ทีสามารถนําแนวคิดของโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

ในการให้ความรู้เกียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของโรงเรียน การเปิดคอร์สอบรม  

เพือเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียนให้แก่ผู้ทีสนใจ การร่วมก่อตังและเป็นทีปรึกษาให้กับโรงเรียน     

ทีต้องการนําแนวคิดของโรงเรียนไปใช้ และการเผยแพร่ตามสือประเภทต่างๆ ทังสือออนไลน์ 

โทรทัศน์ และสือสิงพิมพ์ชนิดต่างๆ นอกจากนีจากการศึกษายังพบว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังมีปัญหา

ในการเข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนทางเลือกกลุ่มตัวอย่าง เนืองจากอัตราค่าธรรมเนียมของโรงเรียน

ทางเลือกกลุ่มนีสูงกว่าโรงเรียนทัวไป โดยเฉพาะอย่างยิงถ้าเป็นโรงเรียนทางเลือกทีไม่ได้รับเงิน

อุดหนุนจากภาครัฐก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียมทีสูงขึนไปอีก ทังนีโรงเรียนในกลุ่มหลังไม่ต้องทํา

ตามระเบียบการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ประกอบกับโรงเรียนทางเลือกในสังคมไทยยังมี

จํานวนน้อยมากเมือเปรียบเทียบกับโรงเรียนทัวไป ดังนันนักเรียนทีสามารถเข้าถึงการศึกษาใน

โรงเรียนทางเลือกจึงเป็นนักเรียนทีผู้ปกครองมีความสามารถในการจ่ายเท่านัน  

   ทังนีจากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การยอมรับและ

การเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียนทีโรงเรียนเป็นผู้ริเริมและใช้แล้วประสบความสําเร็จ และความ

พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน จากโรงเรียนทางเลือก 7 โรงเรียนซึงมีแนวคิดในการจัดการศึกษาที

แตกต่างกันสามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนได้รับการยอมรับและความเชือมัน

เรืองความสําเร็จของโรงเรียนในด้านต่างๆ ทีแตกต่างกันออกไป ทังด้านหลักการและแนวคิดในการ

จัดการศึกษาและวิธีการจัดการเรียนการสอนทีแตกต่างจากโรงเรียนในระบบทัวไป ด้านความรู้ 

ความสามารถ และคุณสมบัติทีเหมาะสมของครูผู้สอนและผู้บริหารของโรงเรียน และด้านผลลัพธ์

จากการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียน รวมทังคุณลักษณะของ

ผู้เรียนทีบรรลุตามเป้าหมายและแนวทางของโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนปัญโญทัย ทีเน้นให้ผู้เรียน

มีอิสระในการกําหนดเป้าหมายชีวิตของตนเอง โดยไม่เน้นจัดการศึกษาเพือผลิตผู้เรียนให้เข้าสู่

การศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึงผู้เรียนทีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีทางเลือกทีแตกต่างกันออกไป

ตามความสนใจ บางคนอาจเลือกวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ก็ได้เลือกในคณะทีตนสนใจ  

สําหรับบางคนก็ได้เลือกค้นหาและทําในสิงทีตนถนัดและสนใจซึงอาจไม่ใช่การสอบเข้า

มหาวิทยาลัยเสมอไป ซึงแนวทางทังหมดแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้เป็นผู้เลือกเส้นทางและกําหนด

เป้าหมายชีวิตด้วยตนเอง และยังสะท้อนได้ถึงคุณภาพของผู้เรียนทีเกิดจากการกล่อมเกลาผ่าน

โรงเรียนทางเลือกทีมีรูปแบบแตกต่างจากโรงเรียนในระบบทัวไป 



 

บทที 5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรือง การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก  

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพือศึกษาลักษณะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนทางเลือก ทังการจัดเนือหา สาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของโรงเรียน วิธีการจัดการ

เรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลผู้เรียน การจัดทรัพยากรทางการศึกษาทังด้าน   

การจัดสือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ

โรงเรียน รวมทังการจัดสรรบุคลากรและการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน และเพือศึกษาประสิทธิผล

ของโรงเรียนทางเลือกโดยพิจารณาจากประสิทธิผลส่วนรวมของโรงเรียน การประเมินจากภายนอก

องค์การ และการยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน จากโรงเรียนทางเลือกทัง 7 โรงเรียน

ซึงมีแนวคิดในการจัดการศึกษาทีแตกต่างกัน โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหาร

โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูผู้สอน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย รวมถึงข้อมูลจาก

เอกสารทีเกียวข้อง ซึงสามารถนําเสนอรายละเอียดได้ดังนี 

5.1  สรุปผลการศึกษา  

5.2  อภิปรายผลการศึกษา  

5.3  ข้อเสนอแนะ  

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

  

 5.1.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนและการจัดทรัพยกรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก 

ปรัชญาแนวคิดพืนฐาน และหลักการของแต่ละแนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ทางเลือก รวมทังข้อจํากัดด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียน

ทางเลือกแต่ละโรงเรียนมีลักษณะการจัดการเรียนการสอน และการจัดทรัพยากรทางการศึกษา        

ทีแตกต่างกันออกไป ทังนีลักษณะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียน

ต่างมีจุดร่วมทีคล้ายคลึงกัน คือ การจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยคํานึงถึงความ
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แตกต่างด้านศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพและทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ทังนีการเรียนการสอนในระดับ

อนุบาลเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทําโดยผ่านประสาทสัมผัสทัง 5 สําหรับระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษามีการเรียนรู้ทังภายในและภายนอกห้องเรียน มีการเรียนภาคทฤษฎี และการลงมือ

ปฏิบัติจริง และการใช้วิธีการสอบทีมุ่งเน้นกระบวนการคิด และการนําไปประยุกต์ใช้ สําหรับด้านการ

จัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก แต่ทังนีลักษณะการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนทางเลือกบางประการยังคงมีความแตกต่างกันออกไป เช่น การจัดเนือหาสาระการ

เรียนรู้ของโรงเรียนซึงถึงแม้ว่าจะมีความสอดคล้องตามหลักสูตรทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด แต่

โรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนอาจมีการปรับเนือหาให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัด

การศึกษาของตน รวมทังรูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมและการประเมินผลผู้เรียนทีมีความแตกต่าง

กันออกไปตามแนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   

ด้านการจัดทรัพยากรทางการศึกษา พบว่า สือและอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ ครูผู้สอนจะเป็น

ผู้จัดเตรียมให้สอดคล้องกับแต่ละประเด็นการเรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนเพิมเติมบางส่วนจาก

ผู้ปกครอง ทังนีลักษณะของสือ อุปกรณ์ทีอาจมีความแตกต่างออกไปตามแนวคิดการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน สําหรับงบประมาณของแต่ละโรงเรียนจะมีแหล่งรายได้หลักของโรงเรียนทีแตกต่าง

กันแต่ทังนีทุกโรงเรียนก็สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ด้านการจัด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศมีการจัดให้เอือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และเหมาะสมกับสภาพพืนที

ของโรงเรียน นอกจากนีโรงเรียนทางเลือกยังให้ความสําคัญกับคุณลักษณะด้านจิตใจและความ

มุ่งมันของครูผู้สอน ทังนีแต่ละโรงเรียนอาจมีวิธีการคัดเลือกครูผู้สอนทีแตกต่างกันออกไป รวมทัง

การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะทีเป็น     

ทีน่าเชือถือศรัทธา ในการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และจัดการให้ครูผู้สอนแสดงสมรรถนะทีมีอยู่

ในตัวออกมาเพือจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน รวมทัง

ยังส่งผลต่อการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการบริหารทรัพยากร

มนุษย์เพือให้ส่งผลถึงการพัฒนาโรงเรียนต่อไป   

ทังนีจากการสรุปผลการศึกษาดังกล่าวสามารถจําแนกลักษณะการจัดการเรียนการสอน

และการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกทัง 7 โรงเรียน และนําเสนอในรูปแบบ

ตารางได้ดังตารางที 5.1  
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ตารางที 5.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนและการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก 

 

โรงเรียน 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

เนือหาสาระ/หลักสูตร วิธีการสอน/ประเมินผล สือ/อุปกรณ์/งบประมาณ สภาพแวดล้อม/บรรยากาศ บุคลากร 

โรงเรียน 

ดรุณสิกขาลัย 

การเรียนการสอนแบ่งเป็น 

5 ส่วน คือ 1) การเรียนรู้ผ่าน

โครงงาน 2) การฝึกฝนทักษะ

พืนฐาน 3) กิจกรรมกีฬา  

4) กิจกรรมส่งเสริมความ 

สามารถ 5) กิจกรรมแลกเปลียน

เรียนรู้และการประเมินตนเอง  
 

การเรียนรู้ผ่านโครงงาน     

การใช้เทคโนโลยีเป็นสือ 

และการประเมินผลด้วยการ

สอบ การประเมินผลแบบ   

360 องศา และการนํา

เทคโนโลยีมาเป็นเครืองมือ  

ในการประเมินผลผู้เรียน  

เน้นการใช้สือ อุปกรณ์

เทคโนโลยีทีมีความทันสมัย 

และครบครัน สําหรับด้าน

งบประมาณโรงเรียนมี

แหล่งรายได้หลักจาก

ค่าธรรมเนียม และบางส่วน

จากหน่วยงานทีให้การ

สนับสนุน 

โรงเรียนมีลักษณะเป็น

อาคารสูง 10 ชัน และมีการ

ใช้พืนทีบางส่วนร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าธนบุรี และ

บรรยากาศทีส่งเสริมให้

ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 812 

คน โดยมีครูประจํากลุ่ม 2 คนที

เป็นครูชาวไทย 1 คน และครู

ชาวต่างชาติ 1 คน และ

ครูผู้สอนส่วนใหญ่สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท 

ในสาขาวิชาทีทําการสอน

โดยเฉพาะ  
 

โรงเรียนทอสี การจัดเนือหามีการใช้

หลักสูตรเด็ดดอกไม้

สะเทือนถึงดวงดาว และใช้

หลักธรรมเป็นแก่นของ

การบูรณาการเนือหาและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

  

การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ในและนอกห้องเรียน 

กิจกรรมเสริมความรู้ รวมทัง

การสอดแทรกธรรมะ และใช้

การประเมินผลผู้เรียนตาม

สภาพจริง และวิธีการสอบ 

สือ อุปกรณ์เน้นความเป็น

ธรรมชาติ และความพอเพียง 

โรงเรียนมีแหล่งรายได้หลัก

จากค่าธรรมเนียม และการ

ร่วมจัดตังกองทุนสวัสดิการ

ครูของกลุ่มผู้ปกครอง 

โรงเรียนเน้นความร่มรืน 

เป็นธรรมชาติ สะอาด 

ปลอดภัย  และบรรยากาศ  

ในโรงเรียนทีเต็มไปด้วย

ความเอืออาทร และเป็น

กัลยาณมิตรต่อกัน 

อัตราส่วนครูต่อนักเรียน    

ประมาณ 1 ต่อ 12 คน (อนุบาล)    

และ 1 ต่อ 20 – 30 คน (ประถม) 

เน้นคุณลักษณะด้านจิตใจของ

ครูมากกว่าวุฒิการศึกษา  
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ตารางที 5.1  (ต่อ) 

 

โรงเรียน 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

เนือหาสาระ/หลักสูตร วิธีการสอน/ประเมินผล สือ/อุปกรณ์/งบประมาณ สภาพแวดล้อม/บรรยากาศ บุคลากร 

โรงเรียน 

อมาตยกุล 

การจัดเนือหาเน้นการพัฒนา

สมองซีกขวา (อนุบาล) และ

การพัฒนาสมองทัง 2 ซีกควบคู่

กัน (ประถมมัธยม) 

วิธีการสอนมีการปรับ

รูปแบบวิธีการสอนให้

ผู้เรียนเข้าใจง่ายยิงขึน และ

วิธีการสร้างสมาธิให้ผู้เรียน 

เน้นสือธรรมชาติ และ

โรงเรียนมีแหล่งรายได้หลัก

จากเงินค่าธรรมเนียม และ

เงินอุดหนุนของรัฐบาล 

การจัดสรรพืนทีอย่าง

เหมาะสม และการใช้วิธีการ

ทางบวกกับผู้เรียน (พูดบวก 

คิดบวก) 

อัตราส่วนครูต่อจํานวน

นักเรียน 1 ต่อ 2025 คน 

และเน้นคุณลักษณะด้าน

จิตใจของครูผู้สอน 
 

โรงเรียน 

เกษมพิทยา 

(แผนกอนุบาล) 

ไม่มีการจําแนกเป็นรายวิชา 

เน้นการเตรียมความพร้อมให้

ผู้เรียน (ไม่จัดให้มีการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ) 

เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น 

และผ่านโครงงาน และใช้

การประเมินผลตามสภาพ

จริง และจากผลงานที

รวบรวมไว้  

เน้นการใช้สือ 23 มิติ และ

โรงเรียนมีแหล่งรายได้หลัก

จากเงินค่าธรรมเนียม และ

เงินอุดหนุนของรัฐบาล  

การจัดแบ่งพืนทีภายใน

ห้องเรียนและสร้าง

บรรยากาศให้เอือต่อการทํา

กิจกรรมตามหลักการของ

แนวคิดไฮสโคป 

อัตราส่วนครูต่อนักเรียน   

1 ต่อ 15 คน โดยในแต่ละ

ห้องเรียนจะมีทังครูผู้สอน 

(จบด้านปฐมวัย) ครูพีเลียง 

และนักศึกษาฝึกสอน  
 

โรงเรียน 

ปัญโญทัย 

การจัดเนือหาและหลักสูตร

เป็นไปตามหลักการทีแนวคิด

วอลดอร์ฟกําหนดไว้ โดยมี

ความแตกต่างกันในแต่ละช่วง

อายุและแต่ละระดับชัน 

การสอนแบบคละอายุ และ

ไม่มีการสอนอ่านเขียน

(อนุบาล) และการประเมินผล

ผู้เรียนทุกระดับชันด้วย

วิธีการสังเกต และเขียน

รายงานเท่านัน 

เน้นสือทีประดิษฐ์ขึนเอง   

ไม่สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้

คอมพิวเตอร์ และดูโทรทัศน์ 

โรงเรียนมีแหล่งรายได้หลัก

จากค่าธรรมเนียม และได้รับ

บางส่วนจากการสนับสนุน 

เน้นความร่วมรืนเป็น

ธรรมชาติ ครูและนักเรียนมี

ความใกล้ชิด ไม่สนับสนุน

ให้มีการเปรียบเทียบ และ

การแข่งขันกัน  

อัตราส่วนครูต่อนักเรียน     

1 ต่อ 15 คน (อนุบาล) และ 

1 ต่อ 2530 คน (ประถมมัธยม) 

เน้นคุณลักษณะด้านจิตใจ

และความมุ่งมันของ

ครูผู้สอน 
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ตารางที 5.1  (ต่อ) 

 

โรงเรียน 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

เนือหาสาระ/หลักสูตร วิธีการสอน/ประเมินผล สือ/อุปกรณ์/งบประมาณ สภาพแวดล้อม/บรรยากาศ บุคลากร 

โรงเรียน 

อนุบาลมณีรัตน์ 

ไม่มีการจําแนกเนือหาเป็น

รายวิชา แต่ใช้การบูรณาการ

เนือหาการเรียนรู้ทังหมดให้

เข้ากับโครงงาน  

ใช้การเรียนรู้ผ่านโครงงาน 

และการทํากิจกรรมเสริม

ทักษะผู้เรียนทังในและนอก

เวลาเรียน สําหรับการ

ประเมินผลผู้เรียนใช้การ

ประเมินตามสภาพจริง  

สือและอุปกรณ์เน้นการใช้

สือทีเป็นของจริง และมี

ความเป็นธรรมชาติ และ

โรงเรียนมีแหล่งรายได้หลัก

จากค่าธรรมเนียม 

ลักษณะโรงเรียนคล้ายบ้าน 

มีพืนทีทํากิจกรรม เน้น

ความอบอุ่นเหมือนอยู่ใน

บ้าน และเป็นบุคคลใน

ครอบครัว 

อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมี

ประมาณ 1 ต่อ 12 คน โดย

แต่ละห้องเรียนจะมีครู

ประจําชัน 1 คนและครู

ผู้ช่วย 12 คน เน้นครูทีจบ

ด้านปฐมวัยโดยเฉพาะ 
 

โรงเรียน 

อนุบาลกรแก้ว 

หลักสูตรพืนฐานมี 3 กลุ่ม 

ได้แก่ กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ กิจกรรม

ประสาทสัมผัส และ

กิจกรรมในกลุ่มวิชาการ 

ตามหลักการของแนวคิด

มอนเตสซอรี 

เป็นการสอนแบบคละอายุ 

เน้นการจัดกิจกรรมให้

สอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก

แต่ละคน โดยผู้เรียนสามารถ

เข้าเรียนได้ทุกช่วงเวลา และ

ใช้การประเมินผลผู้เรียนตาม

สภาพจริง  

ใช้สือ และอุปกรณ์สําหรับ

แนวคิดมอนเตสซอรี

โดยเฉพาะ และสือของจริง  

โดยโรงเรียนมีแหล่งรายได้

หลักจากค่าธรรมเนียม  

ลักษณะโรงเรียนคล้ายบ้าน 

บรรยากาศมีความอบอุ่น    

มีการช่วยเหลือซึงกันและกัน 

ไม่มีการลงโทษ ให้รางวัล 

แข่งขัน และเปรียบเทียบกัน  

อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมี

ความยืดหยุ่นไปตาม

สถานการณ์ ซึงแต่ละกลุ่ม

จะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คน 

และมีครูประจํากลุ่ม 1 คน

และครูผู้ช่วย 1 คน และเน้น

คุณลักษณะด้านจิตใจของ

ครูมากกว่าวุฒิการศึกษา 
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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาลักษณะการจัดการเรียนการสอน และการจัดทรัพยากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกยังพบว่า โรงเรียนทางเลือกทัง 7 โรงเรียนมีการจัดการเรียน    

การสอนทีคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันบางประการ โดยผู้วิจัยสามารถทํา                  

การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะการเรียนการสอนและการจัดทรัพยากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกได้ดังตารางที 5.2  และตารางที 5.3   

 

ตารางที 5.2  ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก      
                       ทีมีแนวคิดการจัดการศึกษาแตกต่างกัน 
 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

โร
งเ
รีย
นด
รุณ
สิก
ขา
ลัย
 

โร
งเ
รีย
นท
อสี
 

โร
งเ
รีย
นอ
มา
ตย
กุล 

โร
งเ
รีย
นเ
กษ
ม
พิท
ยา 

(แ
ผน
กอ
นุบ
าล
) 

โร
งเ
รีย
นปั
ญโ
ญทั
ย 

โร
งเ
รีย
น 

อนุ
บา
ลม
ณีรั
ตน์
 

 
โร
งเ
รีย
น 

อนุ
บา
ลก
รแ
ก้ว
 

              

การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

√ √ √ √ √ √ √ 

การเรียนรู้ผ่านการทําโครงงาน 
 

√    √  √  

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการคิดด้วยการลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

√ √ √ √ √ √ √ 

การทํากิจกรรมเพือเสริมสร้าง

สมาธิให้กับผู้เรียน 
 

 √ √      √ 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนทัง

ภายใน และภายนอกห้องเรียน 
 

√ √ √ √ √ √ √ 

การเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรม

กลุ่มใหญ่ / กลุ่มเล็ก  (อนุบาล) 
 

     √  √  

การเรียนแบบคละอายุ  √ 
(ยกเว้น

ชัวโมง

วิชาการ) 

 

     √  √ 
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ตารางที 5.2  (ต่อ) 

 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

โร
งเ
รีย
นด
รุณ
สิก
ขา
ลัย
 

โร
งเ
รีย
นท
อสี
 

โร
งเ
รีย
นอ
มา
ตย
กุล 

โร
งเ
รีย
นก
ษม
พิท
ยา 
 

(แ
ผน
กอ
นุบ
าล
) 

โร
งเ
รีย
นปั
ญโ
ญทั
ย 

โร
งเ
รีย
น 

อนุ
บา
ลม
ณีรั
ตน์
 

โร
งเ
รีย
น 

อนุ
บา
ลก
รแ
ก้ว
 

              

การเรียนรู้จากการลงมือกระทํา

ผ่านมุมเล่นทีหลากหลาย  
 

     √  √  

การส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 

√ √ √  √ √ √ 

การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 

√ √ √ √ √ √ √ 

การจัดกิจกรรมเสริมเพือส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
 

 √      √  

การประเมินผลตามสภาพจริง 
 

√ √ √ √ √ √ √ 

การประเมินผลด้วยวิธีการสอบ 
 

√ √ √        

การสอบวัดมาตรฐานระดับประเทศ 

(ประถม – มัธยม) 
 

√ √ √ *    *  * 

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ

แอดมิชชัน  

√ √ √ *    *  * 

 

หมายเหตุ:  √  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนทีโรงเรียนทางเลือกได้จัดให้มีขึน 

          หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนทีโรงเรียนทางเลือกไม่ได้จัดให้มีขึน 

        * หมายถึง  โรงเรียนทางเลือกไม่ได้เปิดทําการเรียนการสอนในระดับชันดังกล่าว 
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ตารางที 5.3  ความเหมือนและความแตกต่างของการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก 
                     ทีมีแนวคิดการจัดการศึกษาแตกต่างกัน 

 

ลักษณะการจัดทรัพยากร

ทางการศึกษา 
โร
งเ
รีย
นด
รุณ
สิก
ขา
ลัย
 

โร
งเ
รีย
นท
อสี
 

โร
งเ
รีย
นอ
มา
ตย
กุล 

โร
งเ
รีย
นก
ษม
พิท
ยา 
 

(แ
ผน
กอ
นุบ
าล
) 

โร
งเ
รีย
นปั
ญโ
ญทั
ย 

โร
งเ
รีย
น 

อนุ
บา
ลม
ณีรั
ตน์
 

โร
งเ
รีย
น 

อนุ
บา
ลก
รแ
ก้ว
 

              

การใช้สือเทคโนโลยีประกอบการ

เรียนรู้ 

√ √ √ √ √ 
(เฉพาะ          

ม.ปลาย) 
 

√ √ 

การใช้สือ และอุปกรณ์ทีมีลักษณะ 

เฉพาะตามแนวคิด 
 

           √ 

การใช้สือ อุปกรณ์ของจริง และ

เน้นความเป็นธรรมชาติ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 

การจัดสภาพแวดล้อมภายใน 

และภายนอกห้องเรียนให้เอือ

ต่อการเรียนรู้ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 

การรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 
 

  √ √     

การรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน

อืนๆ 
 

√ √    √    

การให้ความสําคัญกับวุฒิ

การศึกษาของครูผู้สอน 
 

√    √  √  

การให้ความสําคัญกับคุณลักษณะ

ด้านจิตใจของครูผู้สอน 
 

√ √ √ √ √ √ √ 

การเปลียนครูประจําชันเป็น

ประจําทุกปีการศึกษา 
 

√ √ √ √  √ √ 
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ตารางที 5.3  (ต่อ) 

 

ลักษณะการจัดทรัพยากร

ทางการศึกษา 
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น 

อนุ
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ก้ว
 

            

การมีผู้บริหารโรงเรียนทีมี

ความสามารถและมีความมุ่งมัน 

√ √ √ √ √ √ √ 

 

หมายเหตุ:  √  หมายถึง  การจัดทรัพยากรทางการศึกษาทีโรงเรียนทางเลือกได้จัดให้มีขึน 

          หมายถึง  การทรัพยากรทางการศึกษาทีโรงเรียนทางเลือกไม่ได้จัดให้มีขึน 

 

5.1.2  ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 

การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกในงานวิจัยครังนี หมายความถึง ผลผลิตหรือ

ผลสําเร็จของโรงเรียน การยอมรับและความเชือมันของสังคมทีมีต่อโรงเรียนทางเลือก โดยมุ่งศึกษา

เฉพาะปัจจัยทีคาดว่าน่าจะเกิดจากคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างแท้จริง 

ซึงการพิจารณาประสิทธิผลส่วนรวม (Overall Effectiveness) ของโรงเรียนทางเลือกจากความคิดเห็น

และความพึงพอใจของผู้ปกครองทีมีต่อโรงเรียนด้านต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ

และให้การยอมรับต่อแนวคิดของโรงเรียน วิธีการเรียนการสอน คุณลักษณะของครูผู้สอนและ

ผู้บริหาร รวมถึงผลลัพธ์ต่อผู้เรียนทังด้านผลการเรียนรู้ พฤติกรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์

ของผู้เรียน  อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ปกครองบางส่วนทีมีความกังวลใจเรืองการปรับตัวเข้ากับสังคม

ของผู้เรียน และความเพียงพอของเนือหาสาระด้านวิชาการทีต้องใช้ในการสอบแข่งขันเพือเข้าศึกษา

ต่อในระดับชันต่อไป แต่ทังนีผู้ปกครองเหล่านันยังคงมีความเชือมันต่อโรงเรียนและยังคงให้ผู้เรียน

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทางเลือกต่อไป  โดยเลือกใช้วิธีการเสริมความรู้หรือการกวดวิชาให้แก่ผู้เรียน

เพิมเติมจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  

ด้านการประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities) ซึงทําการพิจารณา

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 

25492553) จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. โดยมีการ
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ประเมินคุณภาพของโรงเรียนทังด้านผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้บริหาร รวมทังหมด 14 มาตรฐาน โดย

ทุกโรงเรียนมีผลการประเมินโดยเฉลียรวมทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และยังได้รับการ

ยอมรับด้านนวัตกรรมและการปฏิบัติทีเป็นเลิศของโรงเรียนโดยเฉพาะด้านแนวคิดและวิธีการ

จัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน อย่างไรก็ตามในขันตอนของการประเมินยังคงพบปัญหา

และอุปสรรคบางประการด้วยเช่นกัน ทังนีสามารถนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง ปี พ.ศ. 25492553) ของโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนโดยจําแนก

ผลการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา ดังตารางที 5.4 

และตารางที 5.5  

 

ตารางที 5.4  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง 

ปี พ.ศ. 25492553) ระดับอนุบาล 

 

มาตรฐานการประเมิน 
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รุณ
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                ด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมทีพึง

ประสงค์ 
 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี 
 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 

และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี กีฬา 
 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 4 ผู้เรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์     

มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ 

ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ตารางที 5.4  (ต่อ) 

 

มาตรฐานการประเมิน 
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                ด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที 5 ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะพืนฐานทีจําเป็นตาม

หลักสูตร 
 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 6 ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนือง 
 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 7 ผู้เรียนมีทักษะในการ

ทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานร่วมกับผู้อืนได้ และมี   

เจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

               ด้านครูผู้สอน        

มาตรฐานที 8 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ 

ความสามารถตรงกับงานที

รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 9 ครูมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 
 

ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

               ด้านผู้บริหาร        

มาตรฐานที 10 ผู้บริหารมีภาวะ

ผู้นําและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการดีมาก 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 
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ตารางที 5.4  (ต่อ) 

 

มาตรฐานการประเมิน 
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               ด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการ

จัดองค์กร/โครงสร้าง และการ

บริหารงานอย่างเป็นระบบครบ

วงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
 

ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการ

จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 13 สถานศึกษามี

หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ

ท้องถิน มีสือการเรียนการสอนที

เอือต่อการเรียนรู้ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริม

ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดีมาก 
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ตารางที 5.5  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง 

ปี พ.ศ. 25492553) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

 

มาตรฐานการประเมิน 
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                ด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ 
 

ดี ดีมาก ดีมาก  ดีมาก   

มาตรฐานที 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี 
 

ดี ดีมาก ดีมาก  ดีมาก   

มาตรฐานที 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 

และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 

กีฬา 
 

ดี ดีมาก ดีมาก  ดี   

มาตรฐานที 4 ผู้เรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์       

มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ 
 

ดี ดีมาก ดีมาก  ดีมาก   

มาตรฐานที 5 ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะพืนฐานทีจําเป็นตามหลักสูตร 
 

ดี ดีมาก ดีมาก  ดี   

มาตรฐานที 6 ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนือง 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  ดี   

มาตรฐานที 7 ผู้เรียนมีทักษะในการ

ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

ร่วมกับผู้อืนได้ และมีเจตคติทีดีต่อ

อาชีพสุจริต 
 

ดี ดีมาก ดีมาก  ดีมาก   
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ตารางที 5.5  (ต่อ) 

 

มาตรฐานการประเมิน 
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               ด้านครูผู้สอน        

มาตรฐานที 8 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ 

ความสามารถตรงกับงานที

รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  ดี   

มาตรฐานที 9 ครูมีความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  ดีมาก   

              ด้านผู้บริหาร        

มาตรฐานที 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา

และความสามารถในการบริหาร

จัดการ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  ดี   

มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจัด

องค์กร / โครงสร้าง การบริหารงาน

อย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ

เป้าหมายการศึกษา 
 

ดี ดีมาก ดีมาก  ดี   

มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมและการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  ดี   

มาตรฐานที 13 สถานศึกษามี

หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ

ท้องถิน มีสือการเรียนการสอนที

เอือต่อการเรียนรู้ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  ดี   
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ตารางที 5.5  (ต่อ) 

 

มาตรฐานการประเมิน 

โร
งเ
รีย
นด
รุณ
สิก
ขา
ลัย
 

โร
งเ
รีย
นท
อสี
  *
 

โร
งเ
รีย
นอ
มา
ตย
กุล 

โร
งเ
รีย
นเ
กษ
มพิ
ทย
า 

(แ
ผน
กอ
นุบ
าล
) 

โร
งเ
รีย
นปั
ญโ
ญทั
ย 

โร
งเ
รีย
น 

อนุ
บา
ลม
ณีรั
ตน์
 

โร
งเ
รีย
น 

อนุ
บา
ลก
รแ
ก้ว
 

ด้านผู้บริหาร              

มาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริม

ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ดี ดีมาก ดีมาก  พอใช้   

 

หมายเหตุ:     หมายถึง  โรงเรียนทางเลือกมีการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลเท่านัน 

     *   หมายถึง  โรงเรียนทางเลือกมีการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเท่านัน  

 

นอกจากนีด้านการยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียน พบว่า มีหน่วยงาน

ภายนอกให้ความสนใจและให้การยอมรับโรงเรียนทางเลือกเพือเป็นต้นแบบของการนํานวัตกรรม

ของโรงเรียนไปปรับใช้ นอกจากนีโรงเรียนทางเลือกยังได้มีการเผยแพร่แนวคิดและการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนในรูปแบบทีแตกต่างหลากหลายออกไป  และถึงแม้ว่าโรงเรียนทางเลือกจะ

ได้รับการยอมรับและมี การเผยแพร่นวัตกรรมไปอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษา    

ยังพบเพิมเติมว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังคงมีปัญหาการเข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนทางเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง เนืองจากอัตราค่าธรรมเนียมของโรงเรียนทางเลือกกลุ่มนีสูงกว่าโรงเรียนทัวไป โดยเฉพาะ

อย่างยิงถ้าเป็นโรงเรียนทางเลือกทีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียมที

สูงขึนไปอีก ทังนีโรงเรียนทางเลือกในกลุ่มหลังไม่ต้องทําตามระเบียบการกําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียม ประกอบกับโรงเรียนทางเลือกในสังคมไทยยังมีจํานวนน้อยมากเมือเปรียบเทียบ

กับโรงเรียนทัวไป ดังนันนักเรียนทีสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทางเลือกจึงเป็นนักเรียนที

ผู้ปกครองมีความสามารถในการจ่ายเท่านัน  ทังนีจากการศึกษาสามารถนําเสนอความแตกต่างของ

ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกในรูปแบบตารางได้ดังตารางที 5.6  
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ตารางที 5.6  ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 

 

โรงเรียน 
ประสิทธิผลส่วนรวม  * การประเมินจากภายนอกองค์การ ** การยอมรับและการเผยแพร่ 

 นวัตกรรมของโรงเรียน *** 

โรงเรียน 

ดรุณสิกขาลัย 

ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจด้านวิธีการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน คุณลักษณะ

ของผู้เรียน ผลการเรียนรู้ และทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษ  

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4 มาตรฐาน 

และดี 10 มาตรฐาน (อนุบาล) ระดับดีมาก        

6 มาตรฐาน และดี 8 มาตรฐาน (ประถมมัธยม) 

และได้รับการยอมรับด้านการใช้เทคโนโลยี 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การเรียนรู้แบบ

โครงงาน และการบูรณาการความรู้  
 

โรงเรียนมีการเผยแพร่แนวคิดสู่สถานศึกษา

อืนๆ ในหลายภูมิภาคของประเทศ และร่วม

พัฒนาเพือให้โรงเรียนในเครือข่ายเป็นแกนนํา

และเป็นทีปรึกษาให้กับโรงเรียนอืนๆ ในพืนที

ใกล้เคียงต่อไป   
 

โรงเรียนทอสี ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโรงเรียน

ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของ

โรงเรียน ความรู้ความสามารถของครูผู้สอน 

ความมุ่งมันของผู้บริหารโรงเรียน การสอดแทรก

หลักธรรมในการเรียนการสอน และ

คุณลักษณะของผู้เรียน 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทัง                 

14 มาตรฐาน (อนุบาลประถม) และยังได้รับการ

ยอมรับด้านการจัดหลักสูตรเด็ดดอกไม้สะเทือน

ถึงดวงดาว การใช้หลักไตรสิกขา การบริหาร

จัดการแบบกัลยาณมิตร และการอบรม

ผู้ปกครองตามแนววิถีพุทธ 

โรงเรียนมีการจัดพิมพ์ การเผยแพร่หนังสือและ

ซีดีธรรมะให้แก่บุคคลทีสนใจทัวไป การจัดให้มี

ห้องเรียนพิเศษสําหรับนักเรียนจากโรงเรียน

นานาชาติในช่วงปิดเทอม และการจัดให้มีการ

อบรมปฏิบัติธรรมะสําหรับผู้ปกครองนักเรียน  
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ตารางที 5.6  (ต่อ)  

 

           โรงเรียน ประสิทธิผลส่วนรวม  * การประเมินจากภายนอกองค์การ ** การยอมรับและการเผยแพร่ 

นวัตกรรมของโรงเรียน*** 

โรงเรียน 

อมาตยกุล 

ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน

การสอนทีเน้นสอนให้ผู้เรียนมีความสุข การใช้

วิธีการทางบวก (การชม การยิม) การฝึกสมาธิ 

การฝึกโยคะ การสอดแทรกการทํากิจกรรม การ

เล่นกีฬา คุณลักษณะทีดีของผู้เรียน และความรู้

ความสามารถของครูผู้สอนและผู้บริหาร 
 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทัง               

14 มาตรฐาน (อนุบาลมัธยม) และได้รับการ

ยอมรับว่ามีจุดเด่น ด้านผู้เรียนทีมีค่านิยมทีพึง

ประสงค์ มีสุขภาพกาย/จิตทีดี มีลักษณะนิสัย

ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา และมีเจตคติทีดีต่อ

อาชีพสุจริต 
 

โรงเรียนมีการเผยแพร่แนวคิดโดยเปิดโอกาสให้

หน่วยงานทีสนใจทังในและต่างประเทศทีสนใจ

แนวคิดของโรงเรียนได้เข้ามาศึกษาดูงานภายใน

โรงเรียน  

โรงเรียน 

เกษมพิทยา  

(แผนกอนุบาล) 

ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

เรียนการสอนทีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น 

และการทํากิจกรรม ทําให้ผู้เรียนมีความสุข รัก

การเรียนรู้ และให้การยอมรับในความรู้ 

ความสามารถของครูผู้สอนและผู้บริหาร

โรงเรียน รวมทังความพึงพอใจทีมีต่อ

คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ผลการประเมินดีมากทังหมด 10 มาตรฐาน  

และระดับดี 4 มาตรฐาน นอกจากนียังได้รับการ

ยอมรับจุดเด่นเรืองกิจกรรมการสอนแบบ

โครงงาน และการเล่านิทานเชิดหุ่นในระดับ

ปฐมวัย  การมีอาคารเรียนสภาพแวดล้อมทีร่ม

รืน สะอาด สวยงาม ได้สัดส่วน เป็นระเบียบ

เรียบร้อยและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

ไทย  

โรงเรียนมีการเผยแพร่แนวคิดโดยเปิดโอกาสให้

หน่วยงานภายนอกทีสนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน 

และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเป็น

นักศึกษาฝึกสอน รวมทังการเป็นวิทยากรพิเศษใน

การอบรมทีหน่วยงานต่างๆ จัดขึน  
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ตารางที 5.6  (ต่อ)  

 

            โรงเรียน ประสิทธิผลส่วนรวม  * การประเมินจากภายนอกองค์การ ** การยอมรับและการเผยแพร่ 

นวัตกรรมของโรงเรียน *** 

โรงเรียน 

ปัญโญทัย 

ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแนวคิด

ของโรงเรียน และวิธีการจัดการเรียนการสอน

ซึงมีความแตกต่างออกไป และพึงพอใจต่อ

ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและผู้บริหาร 

และมีความเชือมันในผลลัพธ์ทีเกิดขึนกับผู้เรียน 

โดยเฉพาะการกําหนดเส้นทางชีวิตหลังจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที 6  

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 มาตรฐาน   ดี 

11 มาตรฐาน และพอใช้ 1 มาตรฐาน (อนุบาล) และ

ดีมาก 5 มาตรฐาน ดี 8 มาตรฐาน และพอใช้ 1 

มาตรฐาน (ประถมมัธยม) และได้รับการยอมรับ

ด้านการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ให้ผู้เรียนมี

อิสระทางปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม และมีลักษณะ

นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 

โรงเรียนมีการเปิดคอร์สอบรมให้แก่ผู้ทีสนใจ        

การเปิดโอกาสให้หน่วยงานทีเกียวข้องได้เข้ามา

ศึกษาดูงาน  และการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ

อบรม สัมมนาต่างๆ รวมถึงการเป็นทีปรึกษาและ

เป็นต้นแบบในการเผยแพร่นวัตกรรมของ

โรงเรียนให้แก่หน่วยงานทีสนใจและต้องการนํา

แนวคิดหรือนวัตกรรมต่างๆ ของโรงเรียนไป

ปรับใช้  

โรงเรียน 

อนุบาลมณีรัตน์ 

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนรู้ผ่าน

โครงงาน รวมถึงการสอนทีไม่เน้นวิชาการมาก

จนเกินไป  และมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการที

เกิดขึนกับผู้เรียน และการยอมรับในความรู้

ความสามารถ และคุณสมบัติของครูผู้สอนและ

ผู้บริหาร 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทัง 14 มาตรฐาน 

และได้รับการยอมรับด้านการจัดการศึกษาโดยใช้

นวัตกรรมแรกจิโอ เอมิเลีย ซึงเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ และให้ทุกฝ่ายทีเกียวข้องเข้ามามีบทบาท

ในการจัดการศึกษา รวมทังครูและบุคลากรของ

โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง  

โรงเรียนได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนนําร่อง

ในโครงการวิจัยนวัตกรรมการศึกษาตามแนวคิด 

เรกจิโอ เอมิเลีย และโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม 

รวมทังมีการแพร่ขยายแนวคิดของโรงเรียนโดยมี

เปิดโอกาสให้หน่วยงานทีสนใจได้เข้ามาศึกษาดู

งานของโรงเรียนอยู่เป็นประจํา และการจัดทําสือ

การเรียนการสอนเพือทําการเผยแพร่ทัวประเทศ 
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ตารางที 5.6  (ต่อ)  

 

โรงเรียน ประสิทธิผลส่วนรวม  * การประเมินจากภายนอกองค์การ ** การยอมรับและการเผยแพร่ 

นวัตกรรมของโรงเรียน *** 

โรงเรียน 

อนุบาลกรแก้ว 

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการของ

ผู้เรียนทีเกิดขึน รวมทังมีความชืนชอบวิธีการให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมที

หลากหลาย ไม่เน้นวิชาการมากจนเกินไป  และ

ให้การยอมรับในความรู้ความสามารถของ

ครูผู้สอน  

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทัง 14  

มาตรฐาน นอกจากนีโรงเรียนยังเป็น

สถานศึกษาต้นแบบทีมีการจัดการเรียนการสอน

แบบมอนเตสซอรีทีสอดคล้องเหมาะสมกับ

บริบทของสังคมไทย และเป็นทียอมรับของ

สังคม และมีผู้บริหารโรงเรียนทีมีอุดมการณ์สูง

และอุทิศตัวให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา

ทังภาครัฐและเอกชน 

โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที

สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเรียนการ

สอนของโรงเรียน ทังหน่วยงานด้านการศึกษา 

และหน่วยงานด้านการแพทย์  และการเป็น

วิทยากรในการฝึกอบรมให้แก่ผู้ทีสนใจ  รวมทัง

การเป็นทีปรึกษา และการวางระบบการจัด

การศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรีให้กับ

โรงเรียนทีมีความสนใจ 

 

หมายเหตุ:  *      หมายถึง  ประสิทธิผลส่วนรวม ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ปกครอง  

     **    หมายถึง  การประเมินจากภายนอกองค์การ ได้จากการประเมินจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน 

             จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. 

     ***  หมายถึง  การยอมรับและการเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียน ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และจากเอกสารบันทึกการเยียมชมของโรงเรียน
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นอกจากนีจากการศึกษาการประเมินจากภายนอกองค์การจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษา การเจริญเติบโตขององค์การจากการยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมของ

โรงเรียนทีโรงเรียนเป็นผู้ริเริมและใช้แล้วประสบความสําเร็จ และประสิทธิผลส่วนรวมจากความ

พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน จากโรงเรียนทางเลือก 7 โรงเรียนซึงมีแนวคิดในการจัดการศึกษา   

ทีแตกต่างกันสามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนได้รับการยอมรับและความเชือมัน

เรืองความสําเร็จของโรงเรียนในด้านต่างๆ ทีแตกต่างกัน ทังด้านหลักการและแนวคิดในการจัด

การศึกษาและวิธีการจัดการเรียนการสอนทีแตกต่างจากโรงเรียนในระบบทัวไป ด้านความรู้ 

ความสามารถ และคุณสมบัติทีเหมาะสมของครูผู้สอนและผู้บริหารของโรงเรียน และด้านผลลัพธ์

จากการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียน ทังนีจากผลการศึกษา

ดังกล่าวยังสามารถนํามาสรุปผลเพือแสดงถึงลักษณะเด่นของโรงเรียนทางเลือกแต่ละ

โรงเรียนจําแนกตามแนวคิดการจัดการศึกษา ได้ดังตารางที 5.7  

 

ตารางที 5.7  ลักษณะเด่นของโรงเรียนทางเลือกจําแนกตามแนวคิดการจัดการศึกษา 

 

โรงเรียน แนวคิด ลักษณะเด่นของโรงเรียน 

โรงเรียน 

ดรุณสิกขาลัย 

การเรียนรู้เพือ

สร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา 

การเรียนรู้ผ่านโครงงาน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เครืองมือ การส่งเสริมทักษะการนําเสนอ และการให้ความสําคัญกับ

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ   
 

โรงเรียนทอสี 

 

วิถีพุทธ การทําหลักสูตรแบบบูรณาการ การบริหารจัดการแบบกัลยาณมิตร 

การนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพือพัฒนาผู้เรียน และการให้

ความสําคัญกับผู้ปกครองเพือพัฒนาผู้เรียนร่วมกับโรงเรียน 
 

โรงเรียนอมาตยกุล 

 

นีโอฮิวแมนนิสต์ การใช้วิธีการทางบวก การจัดกิจกรรมเพือฝึกสมาธิและการสร้าง

คลืนสมองตําให้กับผู้เรียน และการปฏิบัติตัวของครูผู้สอนและ

ผู้บริหารเพือเป็นแบบอย่างขให้แก่ผู้เรียน 
 

โรงเรียนเกษมพิทยา 

(แผนกอนุบาล) 

ไฮสโคป การเรียนรู้ผ่านโครงงานและผ่านการเล่น การจัดสือและ

สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป และการเปิด

กว้างให้สถานศึกษาทุกระดับมาศึกษาดูงาน 
 

โรงเรียนปัญโญทัย 

 

วอลดอร์ฟ 

 

การให้ผู้เรียนมีอิสระในการกําหนดเป้าหมายชีวิตของตน การจัด

เนือหาสาระการเรียนรู้เฉพาะตามหลักการวอลดอร์ฟ การมีบุคลากร

ทีมีความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมันสูง  
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ตารางที 5.7  (ต่อ) 

 

โรงเรียน   แนวคิด ลักษณะเด่นของโรงเรียน 

โรงเรียน 

อนุบาลมณีรัตน์ 

เรกจิโอ เอมิเลีย การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษา ดนตรี และศิลปะให้กับผู้เรียน

อย่างหลากหลาย 
 

โรงเรียน 

อนุบาลกรแก้ว 

มอนเตสซอรี การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยอุปกรณ์มอนเตสซอรี การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้เผชิญอย่างหลากหลาย และการให้

ความสําคัญกับการเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียน  

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 

 5.2.1  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนและการจัดทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกมีแนวคิด รูปแบบ และวิธีการทีแตกต่าง

ออกไปจากการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบทัวไปซึงมีการยึดหลักสูตร และรูปแบบการ

เรียนการสอนตามแนวทางทีรัฐกําหนดไว้อย่างชัดเจน และแม้ว่าแนวคิดทีนํามาใช้ในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนทางเลือกจะเป็นแนวคิดทีมีทีมาจากต่างประเทศแต่ทังนีก็ได้มีการบูรณาการ

วิธีการจัดการเรียนการสอนเพือให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย โดยโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียน

จะมีแนวคิด กระบวนการ เจตนารมณ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนแตกต่าง

กันออกไป โดยลักษณะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกด้านการจัดเนือหาสาระ

การเรียนรู้ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลของแต่ละ

โรงเรียนจะมีความแตกต่างกันตามแนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แต่ยังคงให้ความสําคัญ

กับการมุ่งเน้นทีผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมถึงการให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และ

เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลมีการจัดเนือหาสาระและกิจกรรมมีความ

สอดคล้องกับ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ซึงสอดคล้องกับ โครงงานวิจัยเรือง

การศึกษาเพือเสริมสร้างสุขภาวะคนไทย ของ รัชนี ธงไชย (2553) และผลงานวิจัยของ สุชาดา 

จักรพิสุทธิ และคณะ (2548) เรือง การศึกษาทางเลือก : โลกแห่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน รวมถึงงานวิจัย

ของ พนายุทธ เชยบาล (2550) เรือง การนําเสนอแบบจําลองการบริหารจัดการโรงเรียนทางเลือกใน

ประเทศไทย ซึงระบุว่า โรงเรียนทางเลือกเป็นสถานศึกษาทีมีสถานภาพเป็นโรงเรียนทีมีกฎหมาย

รองรับแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากการทีโรงเรียนเหล่านันมีการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาหรือ
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จุดมุ่งหมายของตน มีสาระและกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะทีแตกต่างจากโรงเรียนในกระแสหลัก

ทัวไป แต่ทังนีโรงเรียนทางเลือกเหล่านีก็ยังมีการจัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรและการควบคุม

เข้มงวดของรัฐ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นความรู้เชิงประสบการณ์และการ

ปฏิบัตินอกตําราเรียนหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการแนวการศึกษาทางเลือก    

เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึงแต่ละโรงเรียนจะมีแนวคิด กระบวนการ 

เจตนารมณ์และวิธีการของการจัดการเรียนการสอนทีแตกต่างกัน และมีอิสระในการจัดทําเนือหา 

วิธีการสอน และตําราเรียน โดยมีปรัชญาการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีแตกต่าง

จากโรงเรียนทัวไปในระบบอย่างชัดเจน 

ทังนีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543) ซึงระบุถึงลักษณะกระบวนการเรียนรู้ทีพึงประสงค์ ไว้

ว่าคือ กระบวนการทางปัญญาทีพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนือง ตลอดชีวิต สามารถเรียนได้ทุกที     

ทุกเวลา เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีมีความสุข บูรณาการเนือหา สาระ ตามความเหมาะสมของ

ระดับการศึกษา เพือให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกียวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 

สาระการเรียนรู้ และต้องสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ทันสมัย เน้นกระบวนการคิด และ  

การปฏิบัติจริง เรียนรู้ตามสภาพจริง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างไกล และมุ่ง

ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญเพือให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  และผลการศึกษา

ของ วิทยากร เชียงกูล (2554) ในรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 25522553 ทีกล่าวไว้ว่า แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพเพิมขึนได้อย่างแท้จริง ได้แก่ การส่งเสริมความรักในการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  เน้นการพัฒนาความสามารถทางด้านสังคม และอารมณ์ของผู้เรียน  มีการเปิด

กว้างให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเล่น และทํากิจกรรมตามความสนใจโดยการแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

รวมถึงการเปลียนแปลงวิธีของการวัดผล และวิธีการเรียนทีก่อให้เด็กเกิดการแข่งขัน 

สําหรับการจัดทรัพยากรทางการศึกษา ทังด้านสือ อุปกรณ์การเรียนรู้ งบประมาณ 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน รวมไปถึงการจัดสรรบุคลากร และการสนับสนุนของ

ผู้บริหารของโรงเรียนทางเลือกทีมีการบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมุ่งเน้น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ คณะทํางาน         

หารูปแบบโรงเรียนทีดี (2537 อ้างถึงใน อํารุง จันทวานิช, 2547: 89) ทีระบุถึงตัวแปรทีเป็นปัจจัย

ของโรงเรียนในฝันไว้ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทีมีทีตัง ความสะอาด สวยงาม มีสือ 

อุปกรณ์และสิงจําเป็นในอาคารเรียน มีจํานวนนักเรียนตามขนาดของโรงเรียน มีจํานวนครูครบ    

ตามรายวิชาทีสอน และมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนทีเหมาะสม ผู้บริหารมีความคิดริเริม เอาใจใส่   

การบริหาร และมีบุคลิกภาพทีเหมาะสม และยังเป็นไปตามทีกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กําหนด
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ลักษณะของโรงเรียนในฝันทีต้องการให้เกิดขึน ไว้คือโรงเรียนมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน 

ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน แข่งขันได้ใน

ระดับสากลผู้เรียนมีคุณภาพ มาตรฐานชาติสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพืนฐานความเป็น

ไทย จัดบรรยากาศการเรียนรู้เอือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และมีความเป็นประชาธิปไตย   

มีการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวรวดเร็ว ทันสมัย มีผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามืออาชีพ และมีจํานวนเพียงพอ มีลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ

เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีสือเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอ เป็นระบบเครือข่าย และเอือต่อ

การเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม 

รวมทังเป็นทียอมรับศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน นอกจากนีด้านการสนับสนุนและ

ส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน และผู้เรียนของผู้บริหารโรงเรียนซึงได้ให้ความสําคัญกับการสร้าง

สมรรถนะให้กับบุคลากรในโรงเรียนเพือผลักดันให้บุคลากรแสดงสมรรถนะในการจัดการเรียน

การสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของโรงเรียน และเพือมุ่งสู่สมรรถนะ

หลักของโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียน ซึงสอดคล้องกับ McClelland (1999  อ้างถึงใน เทือน ทองแก้ว, 

2550) ทีกล่าวว่า สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะทีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึงสามารถผลักดันให้

ปัจเจกบุคคลนันสร้างผลการปฏิบัติงานทีดีหรือตามเกณฑ์ทีกําหนดในงานทีตนรับผิดชอบ และ  

เทือน ทองแก้ว (2550) ซึงกล่าวว่า ในปัจจุบันผู้บริหารมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถของตน

และบุคลากรทีเกียวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงสิงต่างๆ 

อย่างต่อเนือง  

 

5.2.3  ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก 

  ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกในงานวิจัยครังนี หมายความถึง ผลผลิตหรือผลสําเร็จ

ของโรงเรียน การยอมรับและความเชือมันของสังคมทีมีต่อโรงเรียนทางเลือก เนืองจากโรงเรียน

ทางเลือกเป็นโรงเรียนทีมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างจากโรงเรียนในระบบทัวไป 

กล่าวคือ โรงเรียนทางเลือกมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังด้านกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม ปัญญา และจิตวิญญาณ ให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถพึงตนเองได้ ให้

ผู้เรียนรู้เป้าหมายทีแท้จริงของชีวิต สามารถกําหนดเป้าหมายชีวิตทีมีคุณภาพสอดคล้องกับภาวะทาง

ธรรมชาติของตน ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และได้พัฒนาตน

อย่างเต็มศักยภาพ (จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, 2545: 101) ดังนันประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก

จึงสามารถสะท้อนได้ปัจจัยทีแตกต่างออกไป ทังนีในการศึกษามุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัยทีคาดว่า    

น่าจะเกิดจากคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกอย่างแท้จริง ซึงได้แก่    
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การพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน  (รอบสอง       

ปี พ.ศ. 2549  2553) จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. การ

ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของโรงเรียน การยอมรับ

นวัตกรรมของโรงเรียนเพือเป็นรูปแบบในการนําไปปรับใช้ การให้ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน

ภายในโรงเรียน การเผยแพร่แนวคิดของโรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และจากความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองทีมีต่อโรงเรียน ตามผลการศึกษาของ พนายุทธ เชยบาล (2550) ซึงได้ระบุถึงสิงบ่งชี

ความสําเร็จหรือยังยืนของการบริหารสําหรับโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย ได้แก่ จํานวน

นักเรียนทีเพิมขึน การได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

จากสถาบัน หรือหน่วยงานทีเป็นทียอมรับ คุณภาพของนักเรียนเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้

ของโรงเรียน และเป็นทียอมรับ พึงพอใจของสังคม ชุมชน นักเรียน มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ทังในและนอกห้องเรียน นักเรียน

ทีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตทีดี การได้รับรางวัลของนักเรียนทีแสดงถึงศักยภาพ

ของทักษะด้านต่างๆ ความพึงพอใจของผู้ปกครองและสังคมภายนอกทีมีต่อผลการบริหารงานด้าน

ต่างๆ ของโรงเรียน การยอมรับและแพร่ขยายของนวัตกรรมการเรียนรู้ซึงโรงเรียนเป็นผู้ริเริมและ

ใช้แล้วประสบความสําเร็จ   

  ทังนีสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือกไม่ได้  

มุ่งศึกษาทีผลสัมฤทธิทางวิชาการ เช่น ผลการสอบภายในโรงเรียน ผลการทดสอบขันพืนฐาน

ระดับชาติ ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และรางวัลต่างๆ ทีผู้เรียนได้รับ เช่นเดียวกับการประเมิน

ประสิทธิผลผู้เรียนของโรงเรียนในระบบทัวไปทีให้ความสําคัญกับการวัดประสิทธิผลจาก

ผลสัมฤทธิทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบกับผลสัมฤทธิทางวิชาการดังกล่าวยังไม่ได้มีการศึกษา

อย่างชัดเจนว่าผลดังกล่าวเกิดขึนจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพียงปัจจัยเดียวหรือ มีผล

จากปัจจัยอืนๆ ร่วมด้วย  ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร  ตันมันทอง 

(2555: 32) เรือง โรงเรียนทางเลือก กับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน ซึงกล่าวไว้ว่า การพิจารณา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกด้วยผลการสอบอาจไม่สามารถสะท้อนคุณภาพทีแท้จริง

ของการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนทางเลือกได้ทังหมด รวมทังยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ผลสอบ

ทีดีเกิดจากฝีมือของการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือคุณภาพของตัวเด็กทีดีมาตังแต่ต้นอยู่แล้ว 

นอกจากนียังสอดคล้องกับ ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) ซึงกล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิของการจัดการศึกษา  

ควรเน้นทีคุณภาพของผลผลิตของกระบวนการศึกษามากกว่าผลในเชิงปริมาณ โดยวัดได้จากคุณภาพ

ของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน ความคุ้มค่าในการจัด และผลลัพธ์ของการจัด

การศึกษาหรือผลสะท้อนต่อเนืองทีเกิดจากการจัดการศึกษา 
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ผลจากการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก พบว่า โรงเรียนทางเลือกได้รับ

การยอมรับและความเชือมันทีสังคมภายนอกและผู้ปกครองนักเรียนมีต่อโรงเรียนทางเลือก           

ทังด้านหลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาและวิธีการจัดการเรียนการสอนทีแตกต่างจาก

โรงเรียนในระบบทัวไป ด้านความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติทีเหมาะสมของครูผู้สอนและ

ผู้บริหารของโรงเรียน และด้านผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะคุณลักษณะทีพึง

ประสงค์ของผู้เรียน สามารถสะท้อนได้ถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก ซึงเป็นไปตามที 

สัมฤทธิ กาเพ็ง (2551) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน บางครังอาจมีการใช้คําที มีความแตกต่าง

กันแต่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ทังนีหากพิจารณาเกียวกับคําศัพท์สําคัญต่างๆ จะเห็นได้ว่ามี

ความหมายเชิงบวกซึงแสดงถึงโรงเรียนทีมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบหรืออาจกล่าวได้ว่า

เป็นโรงเรียนทีมีการปรับปรุงพัฒนาจนมีความสําเร็จเกิดขึนทุกด้านเป็นทีพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholder Satisfaction) และยังความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อํารุง จันทวนิช 

(2547) ซึงได้เสนอแนวคิดการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนทีมีคุณภาพ ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ของ

โรงเรียนประกอบด้วย การมีผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการ ทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 

เรียนต่อและประกอบอาชีพได้  รวมทังโรงเรียนเป็นทีชืนชมของชุมชนและสามารถเป็นแบบอย่างและ

ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอืน  

อย่างไรก็ตามเมือพิจารณา เรืองนวัตกรรมทัวถึง (Inclusive Innovation) ทีมีหลักการสําคัญ 

คือ การส่งเสริมให้นวัตกรรม (ทังจากการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การประยุกต์/ต่อยอดภูมิ

ปัญญา เป็นต้น) ซึงคนกลุ่มใหญ่ในสังคม (Bottom of the Pyramid, BoP) เข้าถึง (Accessible) ได้ 

โดยไม่มีอุปสรรคด้านราคา (Affordable) (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2554) ทังนีลักษณะและวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด

การจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกถือได้ว่า เป็นนวัตกรรมใหม่ในสังคมทางด้านการศึกษา      

ซึงจากการศึกษาพบว่า คนส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียน

ทางเลือกได้เนืองจากข้อจํากัดทังด้านจํานวนของโรงเรียนทางเลือกทีมีจํานวนน้อย และอัตรา

ค่าธรรมเนียมทีสูงกว่าโรงเรียนในระบบทัวไป จึงส่งผลให้ผู้ทีเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบของ

โรงเรียนทางเลือกได้ คือ ครอบครัวทีมีความสามารถในการจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราทีสูงกว่า

โรงเรียนทัวไป ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปกป้อง จันวิทย์ และสุนทร ตันมันทอง (2555: 

3540) ซึงกล่าวว่า โรงเรียนทางเลือกยังคงมียังคงมีอยู่น้อยมากเมือเทียบกับจํานวนโรงเรียนทัง

ระบบทีจัดการศึกษาในประเทศไทย นอกจากนีโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่       

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทังโรงเรียนทางเลือกมีต้นทุนในการจัดการศึกษาต่อนักเรียนหนึง

คนค่อนข้างสูงเมือเทียบกับโรงเรียนทัวไป ทังนีเนืองจากใช้ทรัพยากรทางการศึกษาสําคัญๆ 
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มากกว่าโรงเรียนทัวไป และถึงแม้ว่าจะมีโรงเรียนอืนๆ ทีเข้าเยียมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน

ทางเลือกจํานวนมากแต่โรงเรียนทีสามารถนําวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกไปใช้  

อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมยังมีจํานวนน้อยมาก โดยในภาพรวมนวัตกรรมการเรียนการสอน   

ส่วนใหญ่ยังถูกใช้อยู่อย่างจํากัดเฉพาะภายในโรงเรียนแต่ละแห่งเท่านัน 

นอกจากนีจากการศึกษายังมีข้อค้นพบซึงนอกเหนือจากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์

การวิจัย ได้แก่ 

หนึง  การเปิดกว้างทางการศึกษาในสังคมไทยยังไม่เกิดขึนอย่างแท้จริง กล่าวคือ ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เปิดโอกาสให้หน่วยงาน 

หรือองค์กรอืนๆ สามารถจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนได้ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของการจัด

การศึกษาทางเลือกยังคงให้ความสําคัญกับการศึกษาแค่ในระดับการศึกษาขันพืนฐาน (มัธยมศึกษา) 

เท่านัน ยังไม่มีความต่อเนืองไปถึงระดับอุดมศึกษาซึงสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกในสังคมไทยทีพบ

ยังมีจํานวนน้อยมากเมือเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาทัวไป นอกจากนีภาครัฐยังคงใช้วิธีการ

สอบแข่งขันเพือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรูปแบบเดียวกันกับนักเรียนทัวประเทศ คือ ระบบ

แอดมิชชัน ซึงเป็นระบบทีรองรับแค่การศึกษาในระบบเท่านันยังไม่มีการเปิดกว้างสําหรับนักเรียน

ทีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทางเลือกโดยเฉพาะแนวคิดทีไม่มีการสอบ O  Net  

  สอง  การขับเคลือนและการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียน

ทางเลือกส่วนใหญ่เป็นการขับเคลือนโดยกลุ่มโรงเรียนทางเลือก และกลุ่มทีเกิดจากการรวมตัวของ

สมาชิกในกลุ่มการศึกษาทางเลือก มากกว่าการสนับสนุน หรือการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ซึง

สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างแท้จริง ตามที

ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

  สาม  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทางเลือกให้ความสําคัญกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ และ

พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนมากกว่าผลสัมฤทธิด้านวิชาการทีบุตรหลานจะได้จากโรงเรียน ซึง

แตกต่างจากโรงเรียนในระบบทัวไปทีผู้ปกครองเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานโดยคํานึงถึง

ความสามารถทางวิชาการของบุตรหลานเป็นสําคัญ  และผลทีบุตรหลานได้รับก็เป็นไปตามความ

คาดหวังของผู้ปกครอง 

  สี  โรงเรียนทางเลือกในประเทศไทยมีจํานวนน้อยมากเมือเปรียบเทียบกับจํานวนโรงเรียน

ในระบบทัวไป  ประกอบกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่     

เป็นแนวคิดในระดับอนุบาล (ปฐมวัย) ส่งผลให้ผู้ปกครองมีทางเลือกน้อยลงในการส่งให้บุตรหลาน

ได้เข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนทางเลือกเช่นเดิม  ส่งผลให้
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ผู้ปกครองบางส่วนจึงจําเป็นต้องเลือกโรงเรียนในกลุ่มอืนๆ ทีมีหลักการใกล้เคียงกับโรงเรียนทางเลือก

ทีไม่มีการเร่งเรียน เช่น โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ  และโรงเรียนในเครือสาธิต เป็นต้น   

   

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

5.3.1  ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

1)  รัฐบาลควรมีการทบทวนเพือให้หน่วยงานทีเกียวข้องได้ปรับแก้กฎระเบียบทียังคง
เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก เช่น เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา

ภายนอก ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึงควรมีรูปแบบเฉพาะ

ของกลุ่มโรงเรียนทางเลือก เนืองจากโรงเรียนทางเลือกและโรงเรียนในระบบทัวไป มีแนวคิด และ

เป้าหมายในการจัดการศึกษาทีแตกต่างกัน ดังนันจึงควรมีกฎระเบียบและเกณฑ์การประเมินที

แตกต่างกันด้วยเช่นกัน และควรกําหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินโรงเรียนทางเลือกให้เป็นผู้ทีมี

ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก และเมือปรับแก้แล้ว

รัฐบาลควรมีการทําความเข้าใจกับหน่วยงานทีเกียวข้องเพือผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างมี

ประสิทธิภาพมากทีสุด 

2) รัฐบาลควรมีการศึกษาวิจัย และเผยแพร่แนวคิด วิธีการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนทางเลือก และการนําเสนอตัวอย่างการเรียนการสอนทีเป็นรูปธรรม เพือเป็นต้นแบบให้

สถานศึกษาหรือหน่วยงานอืนๆ ทีมีความสนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ

เพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับทัศนคติของคนในสังคมบางส่วนทียังไม่ยอมรับและยังไม่มี

ความเชือมันในรูปแบบการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก  

3)  รัฐบาลควรมีการเปิดกว้างในการจัดการศึกษา เพือก่อให้เกิดความหลากหลาย

อย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนของรัฐในระบบทัวไปได้นํานวัตกรรมของโรงเรียน

ทางเลือกไปปรับใช้เพือเป็นการขยายโอกาสให้กลุ่มผู้ทีมีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการศึกษาใน

แนวทางของโรงเรียนทางเลือกได้  

4)  รัฐบาลควรพัฒนาระบบในการคัดเลือกผู้เรียนเพือเข้าศึกษาต่อในทุกระดับชัน 

โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ซึงควรมีการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

ทางเลือกได้เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการพิจารณาผู้เรียนทีแตกต่างออกไปจากผู้เรียนในระบบโรงเรียน

ทัวไป 
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5.3.2  ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนทางเลือก 

1)  โรงเรียนทางเลือกอาจขอความร่วมมือจากชุมชน หรือ หน่วยงานทีเกียวข้องเพือ

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของผู้เรียนและแก้ปัญหาด้านข้อจํากัดเรืองพืนทีของโรงเรียน   

2)  โรงเรียนทางเลือกอาจใช้วิธีการส่งครูผู้สอนของโรงเรียนเพือไปทําการศึกษาต่อใน

สาขาวิชาทียังมีปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนในรายวิชาเสริมทีมีครูผู้สอนจบการศึกษาในสาขาวิชา

นันน้อยมาก 

3)  โรงเรียนทางเลือกควรมีการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนอย่างต่อเนืองและปรับปรุง

เนือหา สาระการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เพือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์มาก

ทีสุด 

 

5.3.3  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

1)  ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลของการศึกษา

ทางเลือกในรูปแบบอืนๆ นอกเหนือจากรูปแบบของโรงเรียนทางเลือก  

2)  ควรมีการศึกษาถึง ผลลัพธ์ (Outcome) หรือ คุณภาพของผู้เรียนในระยะยาว  ทังนี

เพือติดตามถึงการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนทางเลือกในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที

สมบูรณ์ต่อไป 
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   ข้อมูลทัวไปของโรงเรียนทางเลือก 

 

1.  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

 

“ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ” 

 

1.1  ความเป็นมา 

 

  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  ก่อตังขึนจากความคิดของ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (นายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และคุณแบงกอก เชาวน์ขวัญยืน (กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ทีเห็นว่าควรมีการจัดตังโรงเรียนทีจัดการเรียนการ

สอนตามหลักการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ทีมีรูปแบบชัดเจนโดยเริม

ตังแต่ชันประถมศึกษาจนไปถึงระดับมัธยมศึกษา  จากนันจึงริเริมก่อตังโรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้

เป็นโครงการโรงเรียนนําร่อง ตังแต่ต้นปี พ.ศ.2544 โดยได้รับการสนับสนุนและเป็นความร่วมมือ

ระหว่าง มูลนิธิศึกษาพัฒน์ มูลนิธิไทยคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 

The Media Lab of Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี

โรงเรียนดรุณสิกขาลัยเป็นโรงเรียนทีก่อตังขึนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย

จัดตังขึนเป็นภาควิชาหนึงในมหาวิทยาลัยประกอบกับการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียว

ออกนอกระบบจึงทําให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารงานสูง  

 

 1.2  การดําเนินการ  

 

ทีตังปัจจุบัน  

   เลขที 126  ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
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วิสัยทัศน์ 

  เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดหาประสบการณ์ สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ก้าวหน้าสู่สากล 

 

พันธกิจ 

 การจัดการเรียนการสอนของดรุณสิกขาลัย คือ การเรียนรู้ผ่านการทําโครงงาน (Project 

Based Learning) ทีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในเรืองทีตนเอง

สนใจ และบูรณาการวิชาการต่างๆไปพร้อมๆกับพัฒนาทักษะทัง 5 ด้าน คือ 

1)  IQ = Intelligent Quotient ด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด พัฒนาให้ผู้เรียน

มีทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ มีความเฉลียวฉลาดเพิมขึน และ ใฝ่หาความรู้อย่าง

ต่อเนือง 

2)  EQ = Emotional Quotient วุฒิภาวะทางอารมณ์ พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และ 

มีความมันคงทางอารมณ์ 

3)  AQ = Adversity Quotient ความสามารถในการทํางานภายใต้สภาวะความกดดัน

ได้ดี พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาทีไม่เคยพบมาก่อนและการเผชิญสถานการณ์ทีหลากหลาย 

เพือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลียนแปลง 

4)  TQ = Technology Quotient ทักษะทางเทคโนโลยี พัฒนาความคล่องแคล่วใน

การใช้เทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสม กับความต้องการ 

5)  MQ = Morality Quotient ด้านคุณธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนมี

จิตใจงดงาม รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีทีดี และอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้วิจารณญาณในการคัดสรรข่าวสาร (Data) ทีมีอยู่

มากมายในปัจจุบัน มาแปรเป็นข้อมูล (Information) ทีเป็นประโยชน์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และพัฒนาข้อมูลเหล่านันไปสู่ความรู้ (Knowledge) ทีสังสมเป็นประสบการณ์ ซึงเมือนําไปใช้อย่าง       

มีสติ จะทําให้เกิดปัญญา (Wisdom) ทีจะเป็นพืนฐานในการแก้ปัญหา วางแผน และการสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

 

นโยบาย 

 ผลิตนักเรียนพันธ์ุใหม่  ครูพันธ์ุใหม่ และเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   

ทีบูรณาการด้วยเทคโนโลยี วิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรมจรรยา เพือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต   
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บุคลากรในโรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียน    คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อํานวยการใหญ่ 

จํานวนครูและบุคลากร 46  คน 

จํานวนนักเรียน   80   คน 

 

ระดับชันทีเปิดสอน 

  อนุบาลปีที 3 – มัธยมศึกษาปีที 6 (โรงเรียนจะเปิดสอนในระดับชันอนุบาลปีที 3 ในปี

การศึกษา 2554 เป็นปีการศึกษาสุดท้าย) 

 

2. โรงเรียนทอสี 

 

2.1  ความเป็นมา 

 

 โรงเรียนทอสี  เกิดจากแรงบันดาลใจของ คุณบุบผาสวัสดิ  รัชชตาตะนนท์ (ผู้อํานวยการ) 

ทีมีความตังใจทีจะเปลียนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมทีเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง                 

เป็นการศึกษาทีเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยทีเด็กเป็นผู้ตังคําถาม ค้นคว้า ปฏิบัติ และหาคําตอบ

ให้กับตัวเอง โรงเรียนทอสีเริมก่อตังในปี พ.ศ. 2534 ในชือของโรงเรียนอนุบาลทอสีซึงเปิดทําการ

สอนเฉพาะระดับอนุบาลปีที 1  3 โดยโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้เชียวชาญ

ด้านการศึกษามาตลอด นอกจากนีโรงเรียนทอสียังได้รับเมตตาจิตจากพระอาจารย์ชยสาโร  เจ้าอาวาส

วัดป่านานาชาติ (ในขณะนัน) ให้คําแนะนําการร่างหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา จึงก่อให้เกิดโรงเรียนทอสีในระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2542 เพือ

มุ่งหวังทีจะสานต่อรากฐานทีดีงามให้กับเด็กๆ ให้ได้รับการศึกษาทีสามารถพัฒนาตัวเด็กเติบโตขึน

เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์อย่างแท้จริง   

 

  2.2  การดําเนินการ  

 

ทีตังปัจจุบัน   

เลขที  1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41  ถนนสุขุมวิท 71  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
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วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนวิถีพุทธ ทีเด็ก ครู และผู้ปกครองมีความเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตทังวิชาการ 

วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพือให้เป็นทีพึงของตนเอง พร้อมสร้างประโยชน์สุขต่อส่วนรวม 

 

พันธกิจ 

1)  จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขาทีส่งเสริมและพัฒนาชีวิต ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้  

ทีเหมาะสมต่อผู้เรียน 

1.1)  ด้านวิชาชีวิต คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 

1.2)  ด้านวิชาการ  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

2)  จัดการศึกษาเพือพัฒนานักศึกษาทัง 2 ระดับ คือ ระดับเด็ก และระดับผู้ใหญ่ (ครูและ

ผู้ปกครอง) 

3)  สร้างวัฒนธรรมเมตตา วัฒนธรรมแสวงปัญญา การมีส่วนร่วมให้เกิดขึนทังภายในและ

ภายนอกชุมชนทอสี 

4)  พัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเอือต่อการเรียนรู้ 

 

นโยบาย 

1)  จัดการศึกษาเพือมนุษย์ในฐานะทีเป็น “ชีวิต” กําหนดนําสังคมไปสู่ความดีงาม ไม่ไหลไป

ตามกระแส เป็นการศึกษาทีสมบูรณ์เป้นจริงทุกกาลเวลาและสถานที ให้ความรู้ความสามารถทัง

ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพือการดํารงชีพ เป็นการศึกษาเพ่อชาติไทย และสังคมส่วนรวม 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2542 ทีพัฒนาคนให้เก่ง ดี และมีความสุข 

2)  สรรหาทฤษฎีทางการศึกษาทังของในและต่างประเทศมาศึกษา และประยุกต์ใช้ในแบบ

ของตนเอง ในบริบทของบรรยากาศและสิงแวดล้อมทีเป็นของทอสี 

3)  คิดค้นศึกษา (ปริยัติ) ปฏิบัติเอาจริงเอาจัง มุ่งมัน ปรับปรุง แก้ไข ให้ได้ผล (ปฏิเวธ) และ

มุ่งสู่การพัฒนาทียังยืน โดยตังอยู่บนพืนฐานของความดีตามหลักพุทธธรรม 

4) มุ่งให้บุคลากรทุกคนในโณงเรียนทังครู เด็ก และผู้ปกครอง มีความเป็นนักศึกษาเพือ

พัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต 
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บุคลากรในโรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียน 

  พระอาจารย์ชยสาโร     องค์ประธานทีปรึกษา 

    คุณบุบผาสวัสดิ  รัชชตาตะนนท์   ผู้อํานวยการ 

    คุณบุศริน รัญเสวะ      ผู้จัดการ 

    คุณอาภาภัทร ไชยประสิทธิ    ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

จํานวนครูและบุคลากร   39  คน  

จํานวนนักเรียน     319 คน 

 

ระดับชันทีเปิดสอน 

 เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที 6 

 

3.  โรงเรียนอมาตยกุล 

 

 3.1  ความเป็นมา 

 

 โรงเรียนอมาตยกุล เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีได้รับอนุญาตให้ก่อตังขึน

เมือปี พ.ศ. 2533  ตามเจตนารมณ์ของ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทีต้องการเปิดโรงเรียนทีทําให้เด็กอยากมาโรงเรียน เป็นโรงเรียนทีสนุก 

อยู่แล้วมีความสุขเหมือนอยู่บ้าน จึงได้ก่อตังโรงเรียนอมาตยกุลทีมีจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo  Humanist) ซึงเน้นเรืองคลืนสมอง การทําสมาธิ ภาพพจน์ของตัวเอง 

โดยเชือว่าทังหมดนีมีผลต่อการดําเนินชีวิตและการเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์  

 

 3.2  การดําเนินการ 

 

  ทีตังปัจจุบัน   

เลขที 100/20 หมู่ 6 ซอย 51 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนคุณธรรมและคุณภาพทีจะเก็บค่าเทอมไม่แพงเพือให้คนทุกระดับสามารถพบกันได้ 

มุ่งทีจะผลิตนักเรียนทีมีพัฒนาการทีสมบูรณ์ในทุกด้าน คือ จิตใจ สมาธิ สุขภาพ ดนตรี กีฬา และ

วิชาการ โดยใช้วิธีด้านบวก (Positive Thinking) และพัฒนาด้านสมาธิควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน

การสอนหนังสือ 

 

ปรัชญา 

อมาต  =  ฉลาด  เก่ง  ดี  และมีความสุข 

   

 กรอบแนวคิดการดําเนินงาน 

1)  ต้องเป็นโรงเรียนสนุกๆ เด็กต้องรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน 

2)  ต้องไม่รีดไถ ไม่เก็บค่าเทอมแพง 

3)  ต้องมีการฝึกสมาธิ 

4)  ต้องมีกีฬาเทนนิส 

5)  ต้องการสร้างทังผู้ใหญ่และเด็กและผู้ปกครองไปพร้อมกัน 

6)  ครูเก่งราวกับเป็นนักแสดงทีจะดึงดูดเด็กไว้ได้คาบละ 50 นาที 

7)  ต้องไม่มีการนําสัตว์ใหญ่เข้ามารับประทานในโรงเรียน 

8)  จะพัฒนาช้าๆ แต่มันคง 

 

บุคลากรในโรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียน 

    รศ.ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกุล   ผู้รับใบอนุญาต 

    นางรัชนี  อมาตยกุล     ผู้จัดการ 

    นางคําดี    ศิริสุนทร     ครูใหญ่ 

จํานวนครูและบุคลากร   140      คน 

จํานวนนักเรียน    1,700   คน 

 

ระดับชันทีเปิดสอน 

 เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที 6 
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4.  โรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล) 

 

  4.1  ความเป็นมา 

 

  โรงเรียนเกษมพิทยา เปิดสอนในระดับ การศึกษาขันพืนฐาน (อนุบาล  มัธยมศึกษา) ก่อตัง

โดย  นายเกษม สุวรรณดี  เมือปี พ.ศ. 2504 โดยมีอุดมการณ์ทีจะจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ

ให้มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทังนีเพือสร้าง

ความพร้อมให้กับนักเรียนทีจะเป็นเยาวชนทีดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้เปิดระดับอาชีวศึกษา คือ โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค และระดับอุดมศึกษา คือ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2530 สําหรับแผนกอนุบาลเริมเปิดรับนักเรียนในปี พ.ศ. 2533   

จึงนับได้ว่าเป็นสถานศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยทีเปิดดําเนินการตังแต่ระดับก่อน

ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  

 

 4.2  การดําเนินการ  

 

ทีตังปัจจุบัน  

เลขที 955 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

ปรัชญา 

  โรงเรียนอนุบาลเป็นเสมือนบ้านหลังที 2 ของเด็กทีมีความรัก ความเอืออาทร และความรู้ 

ความเข้าใจ เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเด็กให้ครบทุกพัฒนาการอย่างเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ

ของแต่ละคน โดยอาศัยการดําเนินสามประสานระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน   

 

คําขวัญของโรงเรียน 

  โรงเรียนแสนสนุก  บุคลากรมีคุณภาพ  เน้นการประสานสัมพันธ์ 

 

บุคลากรภายในโรงเรียน 

คณะผู้บริหาร 

    นายเกษม  สุวรรณดี   ผู้รับใบอนุญาต 
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    ดร.วัลลภ   สุวรรณดี   ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

    ดร.วรนาท   รักสกุลไทย   ผู้อํานวยการแผนกอนุบาล 

  จํานวนครูและบุคลากร     14    คน 

  จําวนวนนักเรียน       116  คน 

 

ระดับชันทีเปิดสอน 

  เตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที 3 

 

5.  โรงเรียนปัญโญทัย 

 

  5.1  ความเป็นมา 

 

  โรงเรียนปัญโญทัย เป็นสถานพัฒนาเด็กแนวใหม่ทีมีการปรับแนวคิดวอลดอร์ฟให้เข้ากับ

สังคมไทยและเยาวชนไทย ซึงโรงเรียนปัญโญทัยถือเป็นหนึงในเครือข่ายโรงเรียนวอลดอร์ฟนับ 

พันแห่งจาก 60 ประเทศทัวโลกและเป็นโรงเรียนวอลดอร์ฟในประเทศไทยทีมีการจัดการเรียนการ

สอนแบบเต็มรูปแบบมากทีสุด คือ เปิดทําการสอนตังแต่ระดับชันอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย  

โดยมีนายแพทย์พร พันธ์ุโอสถ ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้สอนในปัจจุบันเป็นผู้ก่อตังและ       

นําแนวคิดวอลดอร์ฟเข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ทังนีโรงเรียนปัญโญทัย

เปิดทําการสอนมาตังแต่ปี พ.ศ.  2540  

 

  5.2  การดําเนินการ  

 

 ทีตังปัจจุบัน   

เลขที 199 สุขาภิบาล 5 ซอย 32 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร  

 

คําขวัญของโรงเรียน 

สร้างสมดุลแห่ง กาย ใจ  ปัญญา     มุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ 
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บุคลากรภายในโรงเรียน 

  คณะผู้บริหารโรงเรียน 

    นายแพทย์พร  พันธ์ุโอสถ   ผู้ก่อตังและทีปรึกษาของโรงเรียน 

    คณะกรรมการดําเนินงาน    ครูผู้สอนจํานวน 7 คน  

  จํานวนครูและบุคลากร       20  คน 

  จํานวนนักเรียน        200  คน 

ระดับชันทีเปิดสอน 

  ระดับอนุบาล   มัธยมศึกษาปีที 6   

 

6.  โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 

 

  6.1  ความเป็นมา 

 

  โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ก่อตังขึนเมือปี พ.ศ. 2531  ตามเจตนารมณ์อาจารย์ มณีรัตน์ วัฒนสมบัติ  

ทีต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาไทยทีเป็นการศึกษาทีเกิดจากการบังคับของผู้ปกครอง

และทําไปตามหน้าที ซึงต่างกับเด็กในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาทีมีความรักในการไปโรงเรียน 

และรักทีจะเรียน โดยมุ่งมันว่าโรงเรียนจะปลูกฝังให้เด็กมีความประทับใจต่อการเรียนรู้และเชือมัน

ว่า “การเรียนรู้ คือ ความสุข” โดยในปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ได้รับคัดเลือกจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติให้เป็นโรงเรียนนําร่องในโครงการวิจัยนวัตกรรม

การศึกษาตามแนวคิด “ เรกจิโอ  เอมิเลีย ”   

 

  6.2  การดําเนินการ 

 

 ทีตังปัจจุบัน  

 เลขที 2066/1 ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 18  ถนน นราธิวาสราชนครินทร์  แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 

 

คําขวัญของโรงเรียน 

การเรียนรู้  คือ  ความสุข 
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ปรัชญา 

จัดการศึกษาอยู่บนพืนฐานของการอบรมเลียงดูโดยผสมผสาน หลักการ แนวคิด และ

นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทีเหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้

จากประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้ท่ามกลาง ความรัก ความเอาใจใส่ และ

ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพือเป็นฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนืองในอนาคต 

พัฒนาบุคลิกภาพทีดีให้มีความเชือมัน กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามระบบประชาธิปไตย 

ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย รู้จักเกือกูล อนุรักษ์ ธรรมชาติ สิงแวดล้อม เพือความ

เป็นอยู่ทีดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

 

บุคลากรภายในโรงเรียน 

 คณะผู้บริหาร   

คุณมณีรัตน์ วัฒนสมบัติ    ผู้อํานวยการ    

คุณเกศินี วัฒนสมบัติ    ครูใหญ่   

    คุณวิมลมาลย์ วัฒนสมบัติ  ผู้จัดการ 

  จํานวนนักเรียน      300   คน  

จํานวนครูและบุคลากร    35    คน   

 

ระดับชันทีเปิดสอน 

   เตรียมอนุบาล  อนุบาลปีที 3    

 

7.  โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว 

 

 7.1  ความเป็นมา 

 

โรงเรียนอนุบาลกรแก้วได้นําแนวคิด มอนเตสซอรี มาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เข้ากับ

วัฒนธรรมและสังคมไทย เปิดทําการสอนตังแต่ พ.ศ. 2529 โดยเกิดขึนจากความมุ่งมันของ อาจารย์    

คําแก้ว ไกรสรพงษ์  ผู้บริหารโรงเรียน ซึงมีความประทับใจในแนวคิดมอนเตสซอรีทีเน้นให้เด็กเรียน

อย่างมีความสุข จากนันจึงได้สมัครเรียนทางไปรษณีย์กับสถาบันมอนเตสซอรีทีประเทศอังกฤษ     

เป็นเวลา 1 ปี และทําการฝึกงานอีก 1 ปีจนกลับมาและเอาแนวคิดมอนเตสซอรีมาพัฒนาโรงเรียน
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อนุบาลกรแก้ว ร่วมกับ รศ.ดร.จีระพันธ์ุ พูลพัฒน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

ซึงสําเร็จการศึกษาด้านการสอนแนวมอนเตสเซอรีโดยตรงและมี ประสบการณ์ฝึกสอนในโรงเรียน     

ทีประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระทังในปีพ.ศ. 2543 โรงเรียนอนุบาลกรแก้วได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียน

ต้นแบบการสอนแบบมอนเตสซอรี จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)  ปัจจุบัน

โรงเรียนอนุบาลกรรแก้วเปิดรับสมัครนักเรียนแบบไป  กลับ ทังเด็กปกติและเด็กทีมีความต้องการ

พิเศษ เช่น ไฮเปอร์และออทิสติก   

 

7.2  การดําเนินการ 

 

ทีตังปัจจุบัน   

เลขที  124  ถนนระนอง 1  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

 

ปรัชญา 

“ จิตดี มีคุณธรรม นําปัญญา พัฒนาทุกด้าน ผ่านความเป็นไทย โดยใช้มอนเตสซอรี ” 

จิตดี  หมายถึง มีสํานึกดี คิดแต่สิงดี ๆ 

มีคุณธรรม  หมายถึง มีคุณธรรมความดี มีธรรมะอยู่ทีใจ ใช้เป็นสือให้สํานึกดี และคิดดี 

นําปัญญา  หมายถึง มีความรู้ และเฉลียวฉลาด โดยมีจิตดี มีคุณธรรมดีนําหน้าความรอบรู้ 

และเฉลียวฉลาด เพือนําไปสู่ผลทีดี 

พัฒนาทุกด้าน  หมายถึง การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ผ่านความเป็นไทย หมายถึง การยึดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยทีสืบทอด

ต่อกันมา นํามาใช้ในการพัฒนาตนให้เป็นคนดี และเป็นคนเฉลียวฉลาด 

โดยใช้มอนเตสซอรี หมายถึง การใช้วิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี ทีคํานึงถึงเด็กเป็นหลัก

ในการจัดการศึกษา โดยจัดให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

 

บุคลากรภายในโรงเรียน 

คณะผู้บริหาร 

อาจารย์คําแก้ว  ไกรสรพงษ์  ตําแหน่ง  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  

อาจารย์คมกริช  หงสประภาส ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ 
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  จํานวนครูและบุคลากร      12  คน 

  จํานวนนักเรียน     30  50  คน  

(ทังนีจํานวนนักเรียนของโรงเรียนจะไม่คงที  เนืองจากมีการเปิดรับเด็กอยู่ตลอดเวลาและ

เด็กสามารถเข้าเรียนได้ทุกช่วงเวลาตามความต้องการของผู้ปกครองและความพร้อมของโรงเรียน) 

 

ระดับชันทีเปิดสอน 

โรงเรียนอนุบาลกรแก้วไม่ได้มีการจัดแบ่งผู้เรียนเป็นระดับชัน แต่จะทําการคละเด็ก

ทังหมดเข้าด้วยกันซึงจะมีเด็กตังแต่อายุ 1 ปีถึง 6 ปี (เทียบเท่าเตรียมอนุบาล  อนุบาลปีที 3) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 

 

  1.  แนวคิด และหลักการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างไร  และนํามาประยุกต์กับ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างไร 

  2. โรงเรียนมีการจัดเนือหาสาระการเรียนรู้  หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และวิธีการ

ประเมินผลนักเรียนอย่างไร 

3.  โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร และเนือหาสาระเพือใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนแต่ละระดับ

อย่างไร  และมีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนหรือไม่  อย่างไร 

4.  โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆอย่างไร  และเงินงบประมาณของ

โรงเรียนมีทีมาจากแหล่งใดบ้าง 

5.  โรงเรียนมีสือ วัสดุอุปกรณ์เพือประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม

หรือไม่  และโรงเรียนมีหลักการอย่างไรในการคัดเลือกสือ อุปกรณ์ต่างๆ เพือมาใช้ในโรงเรียน 

6.  โรงเรียนมีหลักการสําหรับการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดบรรยากาศทังภายในและ

ภายนอกห้องเรียนอย่างไร 

7. จํานวนครูผู้สอน  นักเรียน  และอัตราส่วนครูผู้สอนต่อนักเรียน จํานวนเท่าไหร่ และมี

หลักการในการจัดห้องเรียนสําหรับผู้เรียนอย่างไร 

8.  โรงเรียนมีเกณฑ์ในการคัดเลือกครูผู้สอน และนักเรียนอย่างไร 
9.  โรงเรียนนได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้ปกครองนักเรียน และสังคมภายนอกหรือไม่ 

อย่างไร 

10. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่  และผลทีได้เป็นอย่างไร 
11.  โรงเรียนมีการเผยแพร่นวัตกรรม หรือแนวคิดของโรงเรียนสู่หน่วยงานภายนอก  อย่างไร 

12.  ผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก

ในประเทศไทย 
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แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน 

 

1. โรงเรียนมีแนวคิดในการจัดการศึกษา และมีหลักการอย่างไร  และนํามาสู่การจัดเนือหา

สาระการเรียนรู้  หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลนักเรียนอย่างไร 

2. โรงเรียนมีหลักการสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละรายวิชา

อย่างไร 

3.  นอกเหนือจากกิจกรรมด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะด้านอืนๆ การฝึกทักษะ

กระบวนการคิด และการฝึกประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร  

4.  ครูผู้สอนมีหลักการในการจัดสือ อุปกรณ์ สําหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร 

5.  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และบรรยากาศในการเรียนการสอนภายในห้องเรียน หรือ

ในแต่ละกิจกรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง   

6.  โรงเรียนให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูผู้สอนในด้านใด  อย่างไรบ้าง 

  7.  ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกียวกับคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถของผู้บริหารอย่างไร 
  8.  ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในภาพรวมอย่างไร 
  9.  ครูผู้สอนได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้ปกครองนักเรียน และสังคมภายนอกหรือไม่ 

อย่างไร 

  10.  ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกใน     

ประเทศไทย 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 

 

1.  ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจต่อแนวคิด และวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อย่างไร และมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนด้านเนือหา

สาระ หลักสูตร และวิธีการทีใช้ในการเรียนการสอน 

2.  ผู้ปกครอง และบุคคลในครอบครัวมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับผลด้านพัฒนาการทัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงด้านพฤติกรรมของนักเรียน   

3.  ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรต่อครูผู้สอนและผู้บริหารของโรงเรียน ทังด้านคุณลักษณะ
และความรู้ความสามารถ 

4.   ผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกียวกับสือ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทังภายในและ

ภายนอกห้องเรียนอย่างไร 

5.   ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก

ในประเทศไทย 
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