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รายงานชุดความรู ้เล่มที่ 1 
 

การจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถสร้างการมีสว่นร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  

1. ข้อมูลภาพรวมบริบทของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องมือออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อ
โรงเรียนกับชุมชน”1 โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 8 
โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน  ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน  2) 
โรงเรียนมิตรภาพ 6 ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง  3) โรงเรียนบ้านกุดขนวน ตำบลมุ ่งแก้ว อำเภอโนน
สะอาด  4) โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ  5) โรงเรียนบ้านน้ำพ่น ตำบลน้ำพ่น 
อำเภอหนองวัวซอ  6) โรงเรียนชุมชนสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง  7) โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 
ตำบลนาข่า อำเภอเมือง และ 8) โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี  โดยโรงเรียนทั้งหมด
มีความแตกต่างหลากหลายกันอย่างยิ่งทั้งในแง่ของขนาดโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน และที่ตั้งของ
โรงเรียน กล่าวคือ ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สังคมเมือง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ และโรงเรียน
ขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลในชนบท  ยิ่งไปกว่านั้นยังประกอบไปด้วยโรงเรียนที่เปิดสอนหลากหลายระดับ ตั้งแต่
การเปิดสอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสที่มีการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมต้น และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ที่สอนจนถึงระดับมัธยมปลาย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงเรียนทั ้งหมดตั้งอยู่ในพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงม ีบาง
ประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่แต่ละโรงเรียนต้องเผชิญ โดยสามารถสรุป
ภาพรวมแต่ละด้านของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ได้ดังต่อไปนี้ 

1.1 บริบทชุมชน และปัญหาอันเนื่องมาจากบริบทชุมชน 
1.1.1 ที่ตั้งของโรงเรียน 
จากข้อมูลเอกสารระบุว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการฯ ทั้ง 8 แห่ง ตั้งอยู่ในบริบทพื้นที่ที่มี

ลักษณะแตกต่างกันสามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบตามลักษณะของพื้นที่ ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต
ชุมชนเมือง โรงเรียนในพื้นที่ชานเมือง และโรงเรียนในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ คือ 

1) โรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง โรงเรียนลักษณะนี้มักจะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ หรือ
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของอำเภอ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองที่ถูก

 
1 ในรายงานชุดความรู้ เล่มที่ 1 จะใช้คำว่า “โครงการฯ” แทนคำวา่ “โครงการพัฒนาเครื่องมือออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่
เช่ือมต่อโรงเรียนกับชุมชน” 
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ห้อมล้อมไปด้วยสถานที่ราชการ ตลาด และชุมชน การอยู่ท่ามกลางชุมชนเช่นนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงเรียน
ประสบปัญหา 2 ประการ คือ ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเช้าและเย็นตอนเลิกงาน นอกจากนี้ยังประสบ
ปัญหาจำนวนนักเรียนในห้องที่มีอัตราส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโรงเรียนในลักษณะอื่น ๆ (ประมาณ 30-35 
คน/ห้อง) การมีจำนวนนักเรียนค่อนข้างสูงย่อมหมายถึงภาระงานของครูที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และหมายถึงการดูแล
ของครูที่อาจจะไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 

2) โรงเรียนในพื้นที่ชานเมือง หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ห่างจากใจกลาง
อำเภอเพียงเล็กน้อย มีถนนเส้นหลักตัดผ่านหน้าโรงเรียน โรงเรียนในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย โรงเรียนชุมชน
สามพร้าวและโรงเรียนมิตรภาพ 6 โรงเรียนกลุ่มนี้ประสบปัญหาที่ใกล้เคียงกันคือปัญหามลพิษทางเสียง และ
ปัญหาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากรถที่สัญจรไปมาลักษณะดังกล่าวมีการขับขี่
ค่อนข้างเร็ว ทำให้ทางโรงเรียนต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อให้ช่วยดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียน 

3) โรงเรียนในหมู่บ้าน โรงเรียนกลุ่มนี้เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนส่วน
ใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการฯ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกุดขนวน, โรงเรียนบ้าน
หนองแวง, โรงเรียนบ้านน้ำพ่น, โรงเรียนบ้านนาคำหลวง และโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง  โรงเรียนทั้งหมด
เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรไม่ถึงหนึ่งหมื่นคน ข้อมูลจากเอกสารแสดงให้
เห็นว่า โรงเรียนกลุ่มนี้มีความโดดเด่นในแง่ของการทำงานร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมของการ
นำเอาภูมิปัญญาในชุมชนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่น โครงการของโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
ที่มีการทำงานกับผู้ปกครองนักเรียนอย่างค่อนข้างเป็นรูปธรรม เช่นการเข้าไปเรียนรู้เรื่องการปลูกผักในพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสร้างบง และกลุ่มโฮมสเตย์บ้านสร้างบง นอกจากนี้ยังมีโครงการของโรงเรียน
บ้านกุดขนวนที่มีการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโดยมีวิทยากรเป็นคนในหมู่บ้าน เช่นเรียนรู้เรื่องการตัดผม การจัก
สาน และการทำวงดนตรีโปงลางโดยมีคนในชุมชนเป็นวิทยากร ดังนั้นจึงมีศักยภาพอย่างยิ่งในการนำเอาภูมิ
ปัญญาเหล่านั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียน  

1.2 ลักษณะประชากรในพื้นที่ 
แม้ว่าโรงเรียนในโครงการฯ จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน แต่เมื่อสังเกตลักษณะอาชีพและ

รายได้ของประชากรในพื้นที่เท่าที่มีข้อมูลพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง มีลักษณะอาชีพและ
รายได้เฉลี ่ยตัวหัวที ่ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ ประชากรส่วนใหญ่ในพื ้นที ่มีอาชีพหลักคือการทำ
การเกษตรและรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยราว 40,000 - 100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้เกือบทุกโรงเรียนยัง
เป็นครอบครัวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ มีเด็กอาศัยอยู่กับตายาย ขณะที่พ่อแม่ทำงานอยู่ในพื้นที่อื่นห่างไกล
ออกไป ยกเว้นโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองเท่านั้นที่ประชากรในพื้นที่สว่น
ใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายมีรายได้เฉล่ียมากกว่าโรงเรียนอื่น ๆ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเกตการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนจะพบว่า ทุกชุมชนมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนใน
ลักษณะที่ค่อนข้างแน่นแฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในงานประเพณีต่าง ๆ ซึ่งทุกโรงเรียนมักจะเข้า
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ไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันคนในชุมชนเองก็พยายามช่วยเหลือโรงเรียนทั้งในแง่ของ
การเป็นแรงงาน ถ่ายทอดภูมิปัญญา และการระดมทุนช่วยเหลือโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอาจถือได้ว่า
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนกับโรงเรียนมีความน่าสนใจอย่างยิ ่ง และอาจเป็นเครื่องมื อที่มี
ศักยภาพในการนำมาต่อยอดในอนาคต 

ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนนั้น จากข้อมูลที่มีอยู่ทำให้พอเห็นภาพได้ว่าผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 8 
โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา จึงอาจเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือ
บุตรหลานด้านการเรียนอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี หลายโรงเรียนปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองที่ไม่ชัดเจนมากนัก 
ดังนั้นจึงค่อนข้างยากที่จะทำการวิเคราะห์และจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต 

 
ตารางแสดงข้อมลูเกี่ยวกับประชากรและบริบทชุมชน (สรุปจากเอกสาร SAR) 

ลำดับ ช่ือโรงเรียน ลักษณะชุมชน 
จำนวน

ประชากร 
อาชีพหลัก 

การศึกษา
สูงสุด 

1 อนุบาลหนองหาน
วิทยายน 

ชุมชนเมือง  
ประมาณ 

70,000 คน 
ค้าขาย ไม่ได้ระบุ 

2 มิตรภาพ 6 ชุมชนชนบท นอกเขตเมืองและ
เขตเทศบาล 

ประมาณ 1,500 
คน 

เกษตรกรรม มัธยมต้น 

3 บ้านกุดขนวน ชนบท ไม่ได้ระบุ เกษตรกรรม ไม่ได้ระบุ 

4 บ้านหนองแวง 
ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ 

เกษตรกรรมและรับจ้าง
ทั่วไป 

ไม่ได้ระบุ 

5 บ้านนำ้พ่น 
ชุมชนเกษตรกรรม 

ประมาณ 4,000 
คน 

เกษตรกรรมและปศุสัตว์ ประถมศึกษา 

6 ชุมชนสามพร้าว ชานเมือง กำลังจะกลายเป็น
ชุมชนเมือง 

ประมาณ24,050 
คน 

เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป 
และค้าขาย 

มัธยมศึกษา 

7 บ้านนาคำหลวง 
ชุมชนชนบท 

ประมาณ 6,000 
คน 

ทำนา ทำไร่ ทำสวน ทำ
กลองยาว 

ประถมศึกษา 

8 บ้านนาดีสร้างบง ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ 

*ไม่ได้ระบุ คือ ข้อมูลไม่ได้ถูกระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษาของโรงเรียนจึงไม่สามารถ

ระบุข้อมูลได้ 
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2. การจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 เครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
นอกจากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวมเอกสารแล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงให้เห็น 

บริบทของชุมชน และแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของโรงเรียนและชุมชนที่มีต่อการศึกษาในอนาคต ทีมงาน
ของโครงการฯ จึงได้จัดทำเครื่องมือในลักษณะแบบสอบถามที่สามารถใช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
เป็นพื้นที่สำหรับสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างพื้นที่สำหรับการส่งเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการศึกษา
ของพื้นที่อย่างรอบด้าน เพื่อให้การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนในอนาคตสามารถกระทำได้
โดยง่าย และมีความยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณดังต่อไปนี้ 

2.1.1 แนวคิดเบ้ืองหลังในการทำเครื่องมือ 

แนวคิดเบื้องหลังในการออกแบบเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อเข้าใจบริบทพื้นฐานของ
โรงเรียนในโครงการนี้มีที่มาจากหลักคิดเรื่องนิเวศการเรียนรู้ (ecological system theory) ของยูริ บรอน
เฟนเบนเนอร์ (Urie Bronfenbrenner) ผู้ซึ่งได้ให้คํานิยามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กอย่างกว้างขวางว่า 
“ส่ิงแวดล้อม หมายถึงเหตุการณ์หรือสภาวะภายนอกใด ๆ ก็ตาม ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษย์” ดังนั้นส่ิง
ต่าง ๆ นับตั้งแต่ โมเลกุลของสารที่ซึมผ่านกระแสเลือดเข้าสู่ครรภ์ของมารดา เส้ือผ้าที่แม่หยิบมาใส่ขณะท้อง 
อาหารที่แม่กิน ไปจนถึงอาคาร สถานที่ รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เด็กอาศัยอยู่ รวมทั้งผู้คนทั้งหลายที่อยู่รอบ ๆ 
ตัวเด็ก ไปจนถึงนโยบายของชาติที่ดูผิวเผินแล้วอาจจะดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง แต่อาจส่งผลต่อ
ครอบครัวของเด็ก  องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้และต่างส่งผลต่อพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดการศึกษาที่ดีจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบรอบข้างเหล่านี้เสมอ 
(Bronfenbrenner, 1979) เครื่องมือในการเก็บข้อมูลของโครงการฯ จึงไม่ใช้เพียงคู่มือที่ทำงานกับครูหรือ
นักเรียนเท่านั้น แต่ยังทำงานกับผู้ปกครองและชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน 

สืบเนื่องจากแนวคิดดังกล่าว เครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณของโครงการจึงประกอบไปด้วย เครื่องมือ
สำหรับเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ลักษณะ ได้แก่ 

2.1.1.1 เครื่องมือสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
เคร ื ่องม ือท ี ่ใช ้ในการรวบรวมข้อม ูลจากครูและผู ้บร ิหารสถานศึกษามีร ูปแบบเป็น

แบบสอบถามที่มุ่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในปัจจุบัน ทั้งมิติความสัมพันธ์กับชุมชนหรือนโยบาย
รัฐ และสถานการณ์ห้องเรียนจากมุมมองผู้ปฏิบัติการจริง 

2.1.1.2 เครื่องมือสำหรับผู้ปกครอง 
เนื้อหาและข้อมูลที่สำคัญสำหรับกลุ่มนี้จะเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ภายในครอบครัว เช่น 

จำนวนสมาชิกในครอบครัว ความรู้ความสามารถเฉพาะตัว การประกอบอาชีพของผู้ปกครอง รายได้รวม
ภายในครอบครัว และความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีต่อการเรียนรู้ของลูก เป็นต้น 

 



7 
 

2.1.1.3 เครื่องมือสำหรับนักเรียน 
สำหรับเนื้อหาและข้อมูลของกลุ่มนักเรียนจะเก็บผ่านเครื่องมือที่เป็นใบงานนักเรียนเน้นไปที่

พื้นฐานด้านความรู้ความสามารถจากทฤษฎีพหุปัญญา รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะของตัวนักเรียนที่แสดงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความชอบและความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

นอกจากนี้ทีมงานยังดำเนินการโดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานแบบสอบถามของผู้มีสว่น
เกี ่ยวข้องแต่ละกลุ่ม และคำนึงถึงประโยชน์ในระหว่างการใช้เครื ่องมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น
เครื่องมือที่ออกแบบจึงมุ่งเน้นสำรวจความต้องการภายในของผู้ใช้เครื่องมือ เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องมือได้ทำความ
เข้าใจ และสร้างการเรียนรู้ของตนเองให้ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

2.1.2 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องมือ 
เพื่อให้เครื่องมือที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับความเหมาะสมของการใช้งานในแต่ละโรงเรียน 

ผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบเครื่องมือและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือโดยการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้บริหาร และครูในแต่ละโรงเรียนเพื่อสร้างเครื่องมือให้มีความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์มากที่สุด และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องมือระหว่างผู้วิจัย และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือได้เป็น 4 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องมือ 

1) ออกแบบเครื่องมือโดยทีมงาน  

  ทีมงานสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลให้มี
ความเหมาะทั้งในแง่ของข้อมูลที่ต้องการ และในแง่ของผู้ใช้งาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้เครื ่องมือสามารถใช้
เครื ่องมือได้ง่าย ได้สำรวจตัวเอง และได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องมือด้วย  เช่น ข้อมูลที ่ได้จาก
แบบสอบถามจะทำให้ผู้บริหาร และครูได้ทำความเข้าใจเป้าหมายในการทำงาน และการสร้างการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนของตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองเพื่อให้เข้าใจบริบทพื้นฐานของ
แต่ละครอบครัวมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้เข้าใจความชอบ ความฝัน และความถนัดของนักเรียนด้วย ดังนั้น
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เครื่องมือดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่แหล่งข้อมูลสำหรับการทำงานของทีมงานเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
เครื่องมือดังกล่าวด้วย จากนั้นทีมงานจึงทำการออกแบบเครื่องมือเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และการ
ใช้งาน เช่น ปรับรูปแบบคำถามให้ง่ายข้ึน ปรับภาพประกอบให้มีความเรียบง่ายเพื่อให้ใช้ได้สะดวกมากขึ้นใน
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องอยู่ในพื้นที่ที่ยากลำบากต่อการจัดพิมพ์ (print) ภาพที่มีความซับซ้อน ดังแสดงตัวอย่างใน
ภาพที่ 2 และ 3 

 
ภาพที่ 2 การปรับรูปแบบของเครื่องมือที่เป็นใบงานสำหรับนักเรียน prototype 1  
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ภาพที่ 3 การปรับรูปแบบของเครื่องมือที่เป็นใบงานสำหรับนักเรียน prototype 2 ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในทุก
พื้นที่ ลดปัญหาเรื่องการ print สี ปรับคำส่ังให้ง่ายข้ึน ปรับใบงานให้เป็น 2 ภาษา เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้ไดใ้นหลายวิชา 

และปรับเรื่องเพศของตัวละครให้นักเรียนสามารถเติมแต่งภาพได้ตามจนิตนาการของตนเอง 
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2) พูดคุยกับผู้บริหารและครูแต่ละโรงเรียนเพื่อประเมินเครื่องมือ 
หลังจากปรับเครื่องมือให้มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของเนื้อหา ความง่ายในการใช้งาน และ

เพื่อลดงบประมาณสำหรับโรงเรียนแล้ว ทีมวิจัยได้นัดหมายกับโรงเรียนทุกโรงเรียนในโครงการเพื ่อปรับ
เครื่องมือให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดที่เกิดจากการพูดคุยกับทีมผู้บริหาร และ
ครูในแต่ละโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

โรงเรียน ข้อเสนอแนะจากโรงเรียน 

แบบสอบถามสำหรับครู ใบงานของนักเรียน  แบบสอบถามผู้ปกครอง 

โรงเรียนสาม
พร้าว  

ขอให้เพิ่มการสำรวจความรู้ของ
ครูเกี่ยวกับcbe/ อยากให้
สำรวจทัศนคติของครูต่อ cbe/   

อยากให้ทำเครื่องมือที่เป็นแบบ
สำรวจใช้สำหรับให้ครูช่วยตอบให้
เด็กได้ด้วย (ครูประเมินให้เดก็
สำหรับ 2a 2b และ ผู้ปกครอง
ประเมินเด็ก สำหรับ 2c) สำหรับเด็ก
พิเศษ หรือปฐมวัย 

อย่าให้เขียนเยอะ / เพิ่ม
ตัวเลือกในข้อทา้ยๆ  

โรงเรียนบ้าน
น้ำพ่น  

ข้อ 3.2 ให้เปล่ียนคำให้ไม่เป็น
ด้านลบต่อผุ้ปกครอง  

อยากให้ทำเครื่องมือที่เป็นแบบ
สำรวจใช้สำหรับให้ครูช่วยตอบให้
เด็กได้ด้วย (ครูประเมินให้เดก็
สำหรับ 2a 2b และ ผู้ปกครอง
ประเมินเด็ก สำหรับ 2c) สำหรับเด็ก
พิเศษ หรือปฐมวัย  
ชุดที่ 2 มือซ้ายขวาสลับกัน 
ชุดที่ 2b-2c ให้ปรับคำส่ังเป็นให้
เขียนหรือวาดภาพ หรอืทำได้ทั้งสอง
อย่าง 
ชุดที่ 2 ให้แยกฉบับประถม มัธยม/ 
ปฐมวัย 
ชุดที่ 2a ให้เปล่ียนไปใช้เป็น อยาก
ทำอาชีพอะไร / คนแบบไหน 
ชุดที่ 2a ให้เปล่ียนเป็นชอบเรียน
เรื่องอะไร ไม่ชอบเรื่องอะไร 
ชุดที่3. ให้เปล่ียนเป็น ไม่มี
ความสามารถเลย/ มีความสามารถ

ข้อ 1.3 ให้เพิ่มไม่ทราบ หรือ
อื่น ๆ  
ชุดที่ 3 ให้เติมอายุด้วยตัวเอง 
ไม่เข้าใจคำว่าภาคประชาสังคม 
ให้เปล่ียนเป็นชุมชน แทน   
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โรงเรียน ข้อเสนอแนะจากโรงเรียน 

แบบสอบถามสำหรับครู ใบงานของนักเรียน  แบบสอบถามผู้ปกครอง 

น้อย/ มีความสามารถปานกลาง/ 
ความสามารถมากที่สุด  

โรงเรียน
อนุบาลหนอง
หาน  

ปรับเรื่องอายุไม่ให้ขาดหายไป 
ข้อ 2.3 จากข้อ2.2 ท่านนำ
ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
นักเรียนไปใช้อย่างไรบ้าง 
ข้อ 2.4 เพิ่ม ท่านมีการสรุปองค์
ความรู้ท้ายช่ัวโมงหรือไม่ 
ข้อ ภาระงานสอนให้วงเล็บเป็น
ปัจจุบัน  

ชุดที่ 2aเพิ่มภาษาอังกฤษทั้งสอง
หน้า 
ชุดที่ 2c สถานที่ที่ฉันชอบไปเม่ือมี
เวลาว่าง / ให้ระบุที่อยู่บ้านของ
ตัวเองด้วย 
ชุด 2c เพื่อนบ้านให้ระบุแค่อาชีพ  

 

โรงเรียน
เทศบาล 7 
รถไฟ
สงเคราะห ์
  

ชุดที่ 1 ส่วนที่ 3 อยากให้มีการ
สำรวจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
cbe 
ชุดที่ 1 เพิ่มส่ิงที่ครูคิดว่าน่าจะ
เป็นปัจจัยบวกลบที่มีต่อการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ชุดที่ 1 เปล่ียนคำว่า ด้านลบ
เป็นปัจจัยท้าทาย 

 
อยากให้เพิ่มเรื่องการจัดการ
เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี 
ทุกชุดตรวจเรื่องคำผิดให้
ละเอียดมากขึ้นด้วย  

โรงเรียนบ้าน
หนองแวง  

อย่าให้ครูเขียนเยอะ  
 

ให้ปรับแบบสอบถามสำหรับ
ผู้ปกครองที่อ่านหนังสือไม่ออก 
ให้ทุกคำถามมีสัญลักษณ์หรื
อรูปประกอบที่แตกตา่งกัน  

โรงเรียนนาดี 
สร้างบง   

  
ชุดที่ 3 ให้แยกหน้าส่วนที่ 2 
ออกจากส่วนที่ 1 และ 3 และ
ให้ระบุว่านักเรียนช่ืออะไร  

โรงเรียนบ้าน
กุดขนวน 
 
   

ข้อ 2.1 จริงๆแล้วอาจจะเคย
สอนมาทุกแบบแล้ว ให้เลือกแค่ 
3 ข้อแรกอาจจะน้อยเกนิไป 
ปรับเป็นอันไหนใช้วธิีการสอน
มากหรือน้อยกว่ากันก็ได ้ 

ทางโรงเรียนจะจัดงานประชุม
ผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองมาตอบ
คำถามด้วยกัน 

ข้อ 2.2 และ 2.3 ข้อคำถาม
บางข้ออาจจะยากเกนิไป ให้
ปรับคำ 
บางทีผู้ปกครองจะมองเห็น
เป็นภาพรายวิชามากกว่า เช่น 
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โรงเรียน ข้อเสนอแนะจากโรงเรียน 

แบบสอบถามสำหรับครู ใบงานของนักเรียน  แบบสอบถามผู้ปกครอง 

คำถามที่เป็นพหุปัญญามีคำที่เป็น
ปัญหาเยอะ เข้าใจยาก อาจจะต้องมี
คำแนะนำหรืออธิบายเพิ่มเติม  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
(เปล่ียนคำถามเป็นคำถามใน
ลักษณะเดียวกับเด็กเลย) 
ข้อ 2.4 ให้ปรับคำให้เข้าใจมาก
ขึ้น 

โรงเรียน
มิตรภาพ 6 

- - - 

 

      
 

    
 

ภาพที่ 4 ตวัอย่างประเด็นและบรรยากาศการพัฒนาเครื่องมืออย่างมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ 
 

3) ปรับแก้ไขเครื่องมือตามข้อเสนอแนะ 
หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากโรงเรียนทั้งหมด ทีมผู้วิจัยได้ทำการออกแบบเครื่องมือใหม่อีก

ครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้เครื่องมือ เช่น ปรับแบบสอบถามของผู้บริหาร 
และครูให้เป็นระบบออนไลน์ซึ่งครูสะดวกในการตอบแบบสอบถามมากกว่า มีการปรับข้อคำถามให้ง่ายขึ้น 
ปรับคำถามของผู้ปกครองให้เข้าใจง่ายขึ้น ใช้ภาษาที่ส้ันกระชับ และถามเฉพาะส่ิงที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้
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ยังออกแบบใบงานเพิ่มเติมสำหรับครูที่สามารถใช้ในการสัมภาษณ์นักเรียนในกรณีที่ต้องใช้งานกับนักเรียนที่ไม่
สามารถอ่านหนังสือได้เพื่อให้ครูสามารถใช้งานได้ง่ายข้ึนด้วย 

 
 

ภาพที่ 5 ใบงานที่ทำเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ครูสามารถช่วยนกัเรียนตอบคำถามในกรณีที่นกัเรียนยังเด็ก หรืออ่านหนังสือยังไม่ออก 

 
4) ทดลองใช้เครื่องมือในโรงเรียน  
เมื่อออกแบบเครื่องมือ ประเมินเครื่องมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีมวิจัยได้ส่งเครื่องมือให้กับผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน เพื่อตอบแบบสอบถามทั้งหมด รายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม และใช้
เครื่องมือจะแสดงในเอกสารที่แสดงผลการใช้เครื่องมือในลำดับถัดไป 

 
2.1.3 เสียงสะท้อนเกี่ยวกับตัวเครื่องมือจากผู้ใช้ 
ผลจากการใช้เครื ่องมือในการตอบแบบสอบถามทำให้ทีมวิจัยได้รับข้อมูลบริบทพื้นฐานของ

โรงเรียนตามที่ต้องการในขณะที่โรงเรียนก็ได้รับข้อมูลพื้นฐานที ่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และผู้ปกครองของ
นักเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การทำงาน
เป็นไปด้วยความยากลำบาก ครูไม่สามารถช่วยเหลือและติดต่อกับผู้เรียนได้ในบางเวลาที่เกิดการระบาดของ
โรคหนัก ๆ ประกอบกับผู้ปกครองของผนักเรียนจำนวนมากทำงานอยู่คนละจังหวัดกับนักเรียน หรือบางกรณี
ติดอุปสรรคเรื่องการเดินทางทำให้การรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้มาก 
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3. เครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3.1 การอำนวยกระบวนการ (Facilitation) เพื่อการวิจัย 

ในการปฏิบัติการของทีมงานนี้ได้มีการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพขึ้นใหม่ โดย
ผู้ดำเนินการได้เรียกว่าเป็น “การอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัย” อันเกิดจากการผสานวิธีการ 2 ลักษณะ
เข้าด้วยกัน ได้แก่ การอำนวยกระบวนการ และ การเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แนวคิดการอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัย 

การอำนวยกระบวนการเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื ่อนำพาผู ้ที ่อยู ่ในพื ้นที ่กระบวนการให้เกิด
ประสบการณ์ที ่เฉพาะเจาะจงและนำไปสู ่เป้าหมายที ่ผ ู ้อำนวยกระบวนการได้กำหนดไว้ การอำนวย
กระบวนการอาจมีช่ือเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น การอำนวยกระบวนการเรียนรู้ การอำนวยการเรียนรู้ การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น โดยทั่วไปการอำนวยกระบวนการถูกใช้ในการสร้างการเรียนรู้ มีจุดแข็งคือการ
ทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่กระบวนการเกิดการรับรู้ภายใต้สนามอำนาจที่เท่าเทียม และนำไปสู่การเปล่ียนแปลงของ
ตนเอง ชุมชน หรือสังคม ด้วยสภาวะความเท่าเทียมทางอำนาจในพื้นที่กระบวนการทำให้ทุกคนในกิจกรรม
ได้รับประสบการณ์อย่างมีส่วนร่วมและสามารถทำให้เกิดพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย การ
อำนวยกระบวนการโดยส่วนใหญ่มักถูกใช้โดยเจาะจงในพื้นที่การเรียนรู้หรือในบริบทสถานศึกษาจึงถูกเรียกว่า
เป็น “การอำนวยกระบวนการเรียนรู้” หรือ “learning facilitation” และเรียกผู้อยู่ในพื้นที่กระบวนการว่า
เป็น “ผู ้เร ียนรู้” หรือ “learner” ในขณะที่ผู ้อำนวยกระบวนการจะถูกเรียกว่าเป็น  “กระบวนกร” หรือ 
“facilitator”  อย่างไรก็ตามในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี ้ ทีมงานได้พัฒนาเครื ่องมือกระบวนการอำนวย
กระบวนการให้สามารถนำมาใช้ในการวิจัยโดยมุ่งเน้นที่จุดแข็งของการอำนวยกระบวนการคือการสร้างพื้นที่ที่
เท่าเทียมและสนามสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยใช้ชื่อว่า  “การอำนวยกระบวนการเพื่อการ
วิจัย” 

การอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัยเป็นการใช้คุณลักษณะที่สำคัญของการอำนวยกระบวนการมาใช้
หนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนการแบ่งปันข้อมูลเพื่อนำมาสู่การเก็บรวบรวม เชื่อมโยง และสรุปข้อมูลในการ
วิจัย กระบวนการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สำคัญแตกต่างจากการเก็บข้อมูลวิจัยโดยทั่วไป
ในประเด็นด้านการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบทันทีทันใด และมีการสะท้อนข้อมูลกลับให้แก่ผู้ให้
ข้อมูลอย่างรวดเร็วภายในช่วงเวลาที่จัดกระบวนการ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการและนักวิจัยสามารถนำ
ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ร่วมกันแบ่งปันนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจและช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที การอำนวยกระบวนการเพื่อการ
วิจัยนี้จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะงานวิจัยในเชิงปฏิบัติการ (action research) และงานวิจัย
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (community-based participatory research) 
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2) องค์ประกอบของทีมอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัย 

เนื่องจากกิจกรรมในการอำนวยกระบวนการเพื ่อการวิจัยนั้นมีทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
สะท้อนกลับข้อมูลในทันทีทันใด การแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมงานในการอำนวยกระบวนการจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่ง ในที่นี้จึงขออธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยกระบวนการในลักษณะต่าง  ๆ โดยข้อมูล
หลังจากนี้บางส่วนยกมาจากผลการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ของทีมงาน[1] 

ปัจจุบันมีการนิยามผู้อำนวยการเรียนรู้ไว้ในหลากหลายรูปแบบซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการนำพาให้เกิด
การเรียนรู้แตกต่างจาก ”ครู” หรือผู ้สอนในรูปแบบเดิมที ่มักมุ่งเน้นที ่การถ่ายทอดความรู้ (knowledge 
transfer) จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง คำที่เรามักนำมาใช้ในการจำกัดความของผู้อำนวยการเรียนรู้อาจมีความ
แตกต่างกันไป ดังนี้ 

กระบวนกร (facilitator) เป็นผู้นำพาให้เกิดการขับเคลื่อนของกระบวนการซึ่งทำให้กลุ่มคนหรือ
องค์กรได้ขบคิดหรือดำเนินการเข้าสู ่กระบวนการต่างๆ ที ่จะทำให้บรรลุเป้าหมายและการทำงานที ่มี
ประสิทธิภาพ บทบาทที่สำคัญของกระบวนกรจึงเป็นการโค้ชกลุ่มหรือการโค้ชทีม (team coaching) การจัด
กระบวนการโดยกระบวนกรเป็นพื้นฐานที่สำคัญรูปแบบหนึ่งของการทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของกลุ่ม
หรือการทำให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือ PLA โดยมีเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ที่ดี ด้วยวิธีการดังนี้ (Dismukes, R. K., & Smith, G. M., 2017) 

• การสร้างความรู ้ส ึกเข้าใจกัน (developing empathy) กระบวนกรจะต้องมี
ความสามารถในการเห็นสิ ่งที ่อยู ่เบื ้องหลังแววตาของคนอื ่น สามารถสร้างความรู ้สึกไว้เนื ้อเชื ่อใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีที่จะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของแต่ละคนในทีม 

• การฟังอย่างตั ้งใจ (listening carefully) กระบวนกรจะต้องฟังเสียงของทุกคน
อย่างลึกซึ้ง โดยไม่ใช่เพียงฟังโดยคำพูด แต่ต้องได้ยินลึกซึ้งเข้าไปถึงส่ิงที่อยู่ภายในจิตใจของผู้พูด หลีกเล่ียงการ
ตีความที่คับแคบเพื่อให้สามารถสะท้อนส่ิงที่ได้ยินอย่างตรงไปตรงมาและลึกซึ้ง 

• การดึงข้อมูล (eliciting information) กระบวนกรจะต้องมีเครื่องมือในการสร้าง
คำถามและกระบวนการในการทำให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลจากทุกคนในทีม เกิดการจัดการข้อมูลและต่อยอด
ข้อมูลซึ่งนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• สนับสนุนการเผชิญหน้าเชิงบวก (positive confrontation) กระบวนกรต้องมี
ความสามารถในการทำให้คนในทีมกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งด้านความคิด การตัดสินใจ และการ
กระทำที่แตกต่างหลากหลาย สามารถก้าวข้ามความกังวลและความกลัว นำไปสู่การพัฒนาทีมโดยปราศจาก
อคต ิ
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โค้ช (coach) เป็นผู้ใช้กระบวนการสนทนาในการนำพาให้ผู้ที่ได้รับการโค้ช (coachee) ได้รับผลลัพธ์
ที่ต้องการ การโค้ชส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การถามคำถามโดยไม่ช้ีนำคำตอบหรือทางออก ผู้ได้รับการโค้ชจะถูกนำพา
ผ่านคำถามต่าง ๆ จนได้รับคำตอบที่ช่วยทำให้เขาเข้าใกล้ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ได้เอง การทำให้ผู้ได้รับการโค้ชเป็นผู้
ระบุทางแก้หรือทางออกของปัญหาได้ด้วยตนเองจะช่วยเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมที่จะทำ
ผลลัพธ์ให้สำเร็จต่อเนื่องด้วยตนเอง สิ่งที่โค้ชทำเป็นเพียงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เหมาะสมต่อการสะท้อน
ประสบการณ์และการเรียนรู้ ทำให้ผู้ได้รับการโค้ชตระหนักรู้ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง จน
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและกรอบความคิดของตนเองและนำไปสู่การปฏิบัติและความสำเร็จ ส่ิง
สำคัญของการโค้ชคือการทำให้ผู้ได้รับการโค้ชสามารถใช้ศักยภาพที่ปรากฏและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตนเอง
ได้อย่างเต็มกำลังโดยไม่มุ่งเน้นเปล่ียนแปลงตัวตนของผู้ได้รับการโค้ช 

การโค้ชอาจแบ่งได้เป็นหลายลักษณะตามจุดประสงค์ของการโค้ช ได้แก่ การโค้ชเพื ่อผลงาน 
(performance coaching) มุ่งเน้นการเชื่อมโยงทักษะของผู ้รับการโค้ชให้นำพาไปสู ่การทำงานที ่เข้าใกล้
เป้าหมาย ประกอบด้วยการทำความเข้าใจและรับรู้สภาพวะในปัจจุบัน การระบุสภาวะเป้าหมาย และการวาง
แผนการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายจากปัจจุบันไปจนถึงสภาวะที ่ต้องการ  การโค้ชเพื ่อการเปลี ่ยนแปลง 
(transformational coaching) มุ่งเน้นกระบวนการในการทำความเข้าใจและสร้างการตระหนักในความเช่ือ
เกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และการให้ความหมาย เพื่อนำไปสู่การเห็นรายละเอียดปลีกย่อยของส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวจน
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระดับลึกภายในตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับการโค้ชจะเกิดข้ึน
ตั้งแต่ในระดับความเป็นตัวตน (identity) นำไปสู่การเปล่ียนแปลงที่ต่อเนื่องในหลายมิติของชีวิต  การโค้ชเพื่อ
การพัฒนา (developmental coaching) มุ ่งเน ้นการพัฒนาตนเองของบุคคล โดยให้ความสนใจใน
ความสามารถที่ผู้ได้รับการโค้ชจะเปลี่ยนแปลงศักยภาพของตนเองและพฤติกรรมของตนเองจนนำไปสู่การ
เติบโตในด้านที่ต้องการ  การโค้ชยังอาจแบ่งได้ตามบริบทของสถานการณ์ที่ผู้ได้รับการโค้ชต้องการนำไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ การโค้ชชีวิต (life coaching) การโค้ชในที่ทำงาน (workplace coaching) และการโค้ช
สำหรับผู้บริหารหรือการโค้ชผู้นำ (executive/leadership coaching) 

พี่เลี้ยง (mentor) เป็นบุคคลที่มักมีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้มาก ซึ่งสามารถถ่ายทอดวิธีคิด 
องค์ความรู้ และเทคนิคในการจัดการปัญหาไปสู่ผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้น้อยกว่า (mentee) รูปแบบ
ความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง และเครื ่องมือต่างๆ ที ่พี ่เลี ้ยงใช้ในการดูแลคนนั้นอาจมีความ
คล้ายคลึงกับเครื่องมือของโค้ช อย่างไรก็ตาม พี่เล้ียงมักให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมให้แก่ผู้
ได้รับการดูแลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  ผู้ให้คำปรึกษา (consultant) เป็นลักษณะหนึ่งของพี่เลี้ยง ถูก
พัฒนาข้ึนในเชิงวิชาชีพ เพียงแต่อาจมีการถ่ายทอดทักษะไปสู่ผู้ได้รับการดูแลไม่มากนัก โดยมักให้คำปรึกษาใน
ด้านวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเท่านั้น 

หากพิจารณาความแตกต่างระหว่างกระบวนกร โค้ช และพี่เล้ียง เราอาจพบว่าบุคคลทั้ง 3 รูปแบบนั้น
มีการกระจายในมิติด้านการนำประสบการณ์ของตนเองมาแบ่งปันหรือบอกเล่า และในมิติด้านความสำคัญใน
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การสั่งสมประสบการณ์ชีวิต (ภาพที่ 4) โดยการเป็นพี่เลี้ยงจะต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์มากและ
บทบาทของพี่เล้ียงนั้นมักเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองและชี้นำด้วยการระบุทางแก้ปัญหาโดยตรง 
ในทางตรงกันข้าม กระบวนกรนั้นไม่นิยมบอกทางออกให้แก่ทีมและไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาที่เข้าไปช่วยเหลือมากนัก เพียงแต่กระบวนกรจะต้องมีทักษะในการทำความเข้าใจกลุ่มและมี
เครื่องมือจำนวนมากในการดึงเอาศักยภาพของคนแต่ละคนในทีมออกมาใช้ประโยชน์ในการทำให้ทีมบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการได้  ส่วนโค้ชนั้นค่อนข้างเป็นบุคคลที่วางท่าทีของตนเองไว้กลางๆ ระหว่างการเป็นพี่เล้ียง
และการเป็นกระบวนกร โดยรักษาสมดุลระหว่างการชี้แนะแนวทางกับการทำให้ผู้เข้ารับการโค้ชได้ค้นพบ
หนทางในการจัดการปัญหาด้วยตนเอง  

 
ภาพที่ 6 ความแตกต่างระหว่างกระบวนกร โค้ช และพี่เล้ียง 

 
ในการอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัย ทีมงานแต่ละคนอาจมีความสามารถในการเป็นกระบวนกร พี่

เล้ียง และโค้ช ได้สมบูรณ์ในตนเอง อย่างไรก็ตามในการอำนวยกระบวนการแต่ละครั้งผู้อำนวยกระบวนการแต่
ละคนในทีมจะได้รับการกำหนดคุณลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินการใน
ระยะเวลาที่ส้ันกระชับและในการดำเนินงานที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากหรือมีข้อมูลจำนวนมาก การแบ่งบทบาท
ของผู้อำนวยกระบวนการจึงมีความสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและทำให้ทีมงานสามารถสร้างการมีส่วนร่วม
และทำให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลที่เข้มข้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงบทบาทและคุณลักษณะของทีมงานแต่ละคนในการอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัย 

สมาชิกในทีม บทบาท คุณลักษณะ 

พี่เล้ียง โค้ช กระบวนกร แสดงผลเป็นภาพ ทำงานเบื้องหลัง 

A ผู้นำฟา 0% 20% 70% 10% 0% 

B ผู้กระตุ้นถาม 20% 70% 10% 0% 0% 

C ผู้บันทึก 1 20% 0% 20% 50% 10% 

D ผู้บันทึก 2 10% 0% 10% 70% 10% 

E ผู้บันทึก 3 0% 0% 0% 0% 100% 

 

ลักษณะบทบาทของผู้อำนวยกระบวนการแต่ละรูปแบบ 

ผู้นำฟา (A) มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรม โดยมีหน้าที ่เชื ่อมต่อผู้เข้าร่วมทุกคนให้เกิดการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างบทสนทนา ทั้งระหว่างผู้เข้าร่วมด้วยกันเองและ
ระหว่างผู้เข้าร่วมกับผู้อำนวยกระบวนการในทีม ผู้นำฟามีความรับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศการมีสว่น
ร่วม สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ (engagement) สร้างพื้นที่ปลอดภัย (safe space) และทำ
ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนไว้วางใจซึ่งกันและกันในการแบ่งปันข้อมูล 

ผู้กระตุ้นถาม (B) มีบทบาทในการถามเจาะประเด็นเพื่อช่วยทำให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจตนเองอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนและเพื่อให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลในเชิงลึก ผู้กระตุ้นถามมีบทบาทหลักในการโค้ชโดยใช้คำถามที่
เจาะจงและสร้างบทสนทนาที่นำไปสู่การตระหนักรู้ในตนเอง เกิดการแบ่งปัน และอาจนำไปสู่การเปล่ียนแปลง
ทั้งในระดับตนเองและระดับกลุ่ม ผู้กระตุ้นถามยังมีหน้าที่ในการเป็นพี่เล้ียงโดยสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการ
ทำความเข้าใจบริบทของตนเองของผู้เข้าร่วมและนำไปสู่บทสนทนาที่เข้มข้น 

ผู้บันทึก 1 (C) มีบทบาทในการเป็นผู้ร่วมฟา ในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่บันทึกประเด็นสำคัญในการ
สนทนาในรูปแบบแผนภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่ตนเองได้แบ่งปัน และเพื่อให้
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ทุกคนสามารถทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดร่วมกันอีกครั้ง ผู้อำนวยกระบวนการในบทบาทนี้มีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องดูแลและคอยสนับสนุนทั้งผู้นำฟาและผู้กระตุ้นถาม พร้อมทั้งเช่ือมโยงแผนภาพเข้าสู่บทสนทนาอีกครั้ง 

ผู้บันทึก 2 (D) มีบทบาทหลักในการบันทึกประเด็นสำคัญในการสนทนาให้กลายเป็นแผนภาพ แม้
บทบาทนี้จะมีความคล้ายคลึงกับผู้บันทึก 1 แต่ผู้อำนวยกระบวนการในบทบาทนี้อาจไม่ได้มีหน้าที่ในการร่วม
แบ่งปันหรือพูดคุยในวงสนทนามากนักเนื่องจากจำเป็นต้องให้ความใส่ใจในการลงรายละเอียดและใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการทำให้แผนภาพที่สร้างขึ้นนั้นมีความน่าสนใจและตกตะกอนกลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่าย 

ผู้บันทึก 3 (E) มีบทบาทสำคัญในการเก็บบันทึกข้อมูลโดยละเอียด โดยมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลที่
ลงลึกถึงบทสนทนารายบุคคล ข้อมูลนี้อาจไม่ได้เผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้รับรู้โดยตรง แต่จะมี
หน้าที่สำคัญในการใช้ประกอบการทบทวนและทำความเข้าใจในภายหลังสำหรับทีมวิจัย 

3.2 วิธีอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัย 

โครงสร้างของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชุมชนมีพื้นฐานมาจากการสร้างการเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์
นิยม (Constructionism) ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอนพื้นฐาน ได้แก่  1) การทบทวนความรู้
เดิม    2) การได้รับความรู้ใหม่  3) การผสานความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน  โดยมีจุดมุ่งหมายที่การ
เปล่ียนแปลงภายในตนเองและนำออกสู่การสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลงของกลุ่มและสังคม ดังนั้นจึงต้องมีการ
ผสานแนวคิดเชิงจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative education) และการเรียนรู ้เพื ่อการเปลี ่ยนแปลง 
(Transformative learning) ซึ่งในกระบวนการจะมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนคุณภาพและความมุ่งหมาย
ภาย ในของตน เอ ง ( Identification and personal goal setting) และ ได ้ เ ร ี ยนร ู ้ อย ่ า งม ีส ่ วนร ่ วม 
(Participatory learning) ตามหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคม (Social learning theory) ซึ่งเชื่อว่า
มนุษย์จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และเนื่องด้วยการจัด
กระบวนการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างการรับรู้และเกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ  
‘เมือง’ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการที่ต้องการผลลัพธ์ในเชิงการวางแผนร่วมกัน ดังนั้นจึงต้องอาศัยแนวคิดและ
หลักการดำเนินกระบวนการด้วยการโค้ช (coaching) เป็นองค์ประกอบ 

ลักษณะการจัดกระบวนการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญ
สำหร ั บการสร ้ า งท ี ม  ( team development) แบบ FIRO (Fundamental Interpersonal Relations 
Orientation) ซึ่งเคยเสนอโดย Will Schutz[2] โดยขั้นตอนการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม (engagement) มี
ความสอดคล้องก ับความต้องการของมน ุษย ์ในการถ ูกรวมเข ้าเป ็นส ่วนหนึ ่ งของส ังคมส่วนใหญ่ 
(inclusion)  ขั้นตอนการสร้างความตระหนักรู้ในตัวตน (identification) มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของมนุษย์ในการที่จะควบคุมจัดการสิ ่งที่อยู ่รอบตัวของตนเองได้ (control)  ขั้นตอนการทำความเข้าใจ
เป้าหมายส่วนบุคคล(personal goal) มีความสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ในการที่จะเข้าใจผู้อื่นและ
ต้องการให้ผู ้อื ่นเข้าใจตนเอง (affection)  และขั ้นตอนการสร้างพลังร่วม (collective power) มีความ
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สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ในการที่จะประสานความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างกลมกลืน ( integration) 
โดยในแต่ละขั้นตอนผู้อำนวยกระบวนการจะต้องมีความสามารถในการเพิ่มและลดระดับการเข้าไปมีส่วนร่ วม
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนการจัดกระบวนการ เทียบกับความต้องการของมนุษย์และบทบาทของผู้อำนวยกระบวนการ 

ขั้นตอนการจัดกระบวนการ (บทเรียนน่าน) ความต้องการของ
มนุษย ์

บทบาทของผู้อำนวยกระบวนการ (facilitator) 

1.     การสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม
(Engagement) 

Inclusion มีบทบาทมากในการสร้างความสนใจรว่มของกลุ่ม 
(facilitator-dependent) 

2.     การสร้างความตระหนักรู้ในตวัตน
(Differentiation) 

Control มีบทบาทในลักษณะถอยหนี (facilitator counter-
dependent) 

3.     การทำความเข้าใจเป้าหมายส่วนบุคคล
(Personal goal) 

Affection 

4.     การสร้างพลังร่วม(Collective power) Integration ลดบทบาทของตนเองลง (facilitator-
independent) 

 

การดำเนินการของผู้อำนวยกระบวนการในทุกขั้นตอนนั้นประกอบด้วยจิตวิญญาณของกระบวนกร
ตามแนววิถีจิตปัญญา (contemplative education) และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยการฟังอย่าง
ลึกซึ้ง (deep listening) การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ (non-violent communication หรือ NVC) การโค้ช 
(coaching) และการทำงานร่วมกับผู้เข้าร่วมกระบวนการผ่านบริบททางวัฒนธรรมที่ช่วยผสานให้กระบวนการ
ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น 

ความสำเร็จของการดำเนินการตามลำดับทั ้ง 4 ขั ้นดังกล่าวข้างต้นอาจมาจากพื้นฐานการสร้าง
ความรู้สึกว่าสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมกัน (empowered & engaged) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและทำให้ผู้เข้าร่วมยินยอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง เมื่อผู้เข้าร่วมมีความ
พร้อมในการเปล่งเสียงของตนเองดีแล้ว ผู้อำนวยกระบวนการจึงปลุกเร้าให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้ในลำดับขึ้น
ที่สูงขึ้นไปด้วยการใช้คำถามแบบโซเครติก (Socratic method) โดยรักษาระดับความชัดเจนของเป้าหมายใน
แต่ละขั้น (clear goals) ให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้ไต่ระดับไปถึงได้โดยไม่หลงทิศ พร้อมกันนั้นก็สนับสนุน
ผู้เข้าร่วมด้วยองค์ความรู้ที่หยิบจับมาใช้ได้ทันที (enriched knowledge) พร้อมกับการผสานองค์ความรู้เข้า
กับบริบทและเรื่องราวจริง (life stories) และทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ในระหว่างการเรียนรู้นั้นตกตะกอนเป็นภาพ 
(visualization) 
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ภาพที่ 7 การอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัย ณ โรงเรียนบ้านน้ำพน่ จ.อุดรธาน ี

 

ภาพที่ 8 การอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัย ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว จ.อุดรธานี 
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ภาพที่ 9 การอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัย ณ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ จ.อุดรธาน ี

 
ภาพที่ 10 การอำนวยกระบวนการเพื่อการวจิัย ณ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง จ.อุดรธานี 
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4. สรุปศักยภาพของเครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ school concept 

จากการพัฒนาเครื่องมือและทดสอบการใช้งานทั้งในรูปแบบเครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงปริมาณและ
เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า เครื่องมือแต่ละรูปแบบมีจุดแข็งและโอกาสที่เหมาะสมในการใช้งาน
ที่แตกต่างกัน โดยอาจนำไปใช้ประกอบกันหรือเลือกใช้งานได้ตามบริบทที่เหมาะสม ดังนี้ 

เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้พัฒนาขึ้นในการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู ้เร ียน 3 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียน (ผู้บริหาร และครู) 
นักเรียน และ ผู ้ปกครอง โดยได้แยกลักษณะของเครื ่องมือตามความเหมาะสมของผู ้ใช้งาน ได้แก่ 1) 
แบบสอบถามประสบการณ์ และกระบวนการสอนของครู 2) ใบงานสำหรับนักเรียน 3 ชุด เพื่อใช้ในการสำรวจ
ความถนัด ความชื่นชอบ ศักยภาพของผู้เรียน และความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่อยู่รอบตัว เช่น 
อาชีพของคนในครอบครัว สถานที่สำคัญใกล้บ้าน เพื่อนบ้านที่อยู่รอบ ๆ บ้านของผู้เรียน 3) ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อเยาวชนในด้านทักษะและภูมิปัญญา  

เครื่องมือทั้ง 3 ลักษณะมีข้อได้เปรียบสำคัญคือ เป็นเครื่องมือที่มุ่งสำรวจความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกกลุ่มในระบบการศึกษา ดังนั้นจึงทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของเกี่ยวกับความคาดหวังของคน
แต่ละกลุ่มที่มีต่อการศึกษาในชุมชนของตนเองได้อย่างครอบคลุม และรอบด้าน  ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมือสำหรับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม ยังมุ่งให้ผู้ใช้เครื่องมือได้ทบทวนและรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นผ่าการใช้เครื่องมือ เช่น 
ข้อคำถามที่ให้นักเรียนคิดถึงส่ิงที่ตัวเองใฝ่ฝันในอนาคต ข้อคำถามที่ชวนให้นักเรียนสำรวจความชอบหรือความ
สนใจของตนเอง ไปจนถึงข้อคำถามของผู้ปกครองที่พูดถึงการเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้สร้างการเรียนรู้ การตั้ง
คำถามในลักษณะนี้น่าจะช่วยให้ผู้ใช้เครื่องมือรู้สึกได้ว่าตนเองมีบทบาทต่อการสร้างการเรียนรู้ และเป็นสว่น
หนึ่งที่มีความสำคัญจริง ๆ ต่อการผลักดันให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนประสบความสำเร็จได้อย่างที่ผู้เรียน
ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

อย่างไรก็ตามเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณบางส่วนยังคงมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บ้าง เช่น 
ข้อจำกัดในกรณีที่เด็กหรือผู้ปกครองไม่สามารถอ่านหนังสือ หรือเขียนหนังสือได้การใช้เครื่องมือดังกล่าว
อาจจะทำได้ลำบากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมกับบริบทของพื ้นที ่ด้วย เช่น บางโรง เรียนใช้วิธีเรียกประชุมผู ้ปกครองเพื่อใช้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามไปด้วยกัน หรือบางโรงเรียนมีการจัดทำแบบสอบถามฉบับพิเศษที่ใช้วิธีการให้ครูสัมภาษณ์เด็ก 
และให้เด็กตอบแบบสอบถามแทนที่จะต้องตอบเองทั้งหมด เป็นต้น 

เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้พัฒนาขึ้นในการดำเนินงานครั้งนี ้ ได้แก่ กลไกการอำนวย
กระบวนการเพ ื ่อการว ิจ ัย โดยใช ้หล ักการอำนวยกระบวนการ ( facilitation) มาประกอบเข ้ากับ
กระบวนการวิจัย (research) กระบวนการนี้ใช้การพูดคุยสื่อสารระหว่างกันร่วมกับการจดบันทึกข้อมูลใน 2 
รูปแบบ ได้แก่ การบันทึกเป็นแผนภาพเพื่อสื่อสารแบบทันทีทันใด และ การบันทึกรายละเอียดเพื่อใช้เป็น
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ข้อมูลลงลึกในภายหลังสำหรับนักวิจัย เรื่องมือนี้มีข้อได้เปรียบคือสามารถช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกผ่อนคลายและ
ไว้วางใจมากเพียงพอในการสื่อสารระหว่างกัน ทำให้ข้อมูลที่ได้นั้นมีความละเอียด ลุ่มลึก และมีศักยภาพที่
สำคัญในการผลักดันการเปล่ียนแปลงในระดับบุคคล ชุมชน และสังคมต่อไป อย่างไรก็ตาม การใช้กระบวนการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนี้มีข้อจำกัดคือการต้องอาศัยการร่วมมือกันของทีมงานซึ่งมีบทบาทที่หลากหลาย แม้การ
ดำเนินการจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการอำนวยกระบวนการเพื่อการวิจัยนี้อาจทำได้ด้วยบุคคลเพียงคน
เดียว แต่อาจสร้างความเหนื่อยล้าให้ผู้อำนวยกระบวนการมาก และข้อมูลที่ได้นั้นอาจไม่สมบูรณ์หากเทียบกับ
การอำนวยกระบวนการที่มีผู้ร่วมอำนวยกระบวนการหลายคน 

ทีมงานและพัฒนาเครื่องมือในครั้งนี้พบว่าเครื่องมือทั้งสองรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการ
นำไปใช้กับโรงเรียนได้หลากหลายรูปแบบแม้แต่ละโรงเรียนจะมีบริบทพื้นฐานที่แตกต่างกัน เช่น ความแตกต่าง
ด้านขนาดโรงเรียน ความแตกต่างด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ความแตกต่างด้านทัศนคติของครูและ
ผู้บริหาร ความแตกต่างด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริบทด้านสังคม วัฒนธรรม และ
ภาษา รวมทั้งความพร้อมของผู้เรียนสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถที่เครื่องมือแต่ละชนิดจะแสดง
ศักยภาพในการใช้งานได้อย่างเต็มที่ หากเครื่องมือเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในบริบทที่ต่างออกไป เช่น การใช้งาน
ในโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร การใช้งานในโรงเรียนระดับช้ันอนุบาล/มหาวิทยาลัย หรือ การใช้
งานในบริบทอื่นนอกระบบโรงเรียน ผู้นำไปใช้อาจจำเป็นต้องปรับปรุงเครื่องมือทั้งในด้านภาษา เนื้อหา และ
วิธีการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทจริงที่ถูกนำไปใช้ ดังตัวอย่างการปรับรูปแบบของเครื่องมือเชิงปริมาณ
ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาให้สามารถถูกใช้งานได้ภายใต้บริบทของความพร้อมของนักเรียนที่แตกต่างกัน จนทำให้
สามารถใช้งานได้กับนักเรียนทั้งในระดับปฐมวัยและในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งมีแบบสำรวจข้อมูลซึ่งสามารถ
ใช้งานได้โดยครูผู้สอนเป็นผู้บันทึกด้วยตนเอง ซึ่งจะมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในกรณีที่นักเรียนไม่
สามารถให้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง (เช่น มีภาวะพิการ ไม่สามารถอ่านเขียนได้ ไม่สามารถวาดรูปได้ เป็นต้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


