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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอกรณีศึกษาการประยุ กต์ใช้วงจรคุ ณภาพเพื่อ สร้า งนวัต กรรมของโรงเรีย นมัธยมแห่ง หนึ่ ง
นวัตกรรมนี้เป็ นการสร้างกิจกรรมในการป้ องกันยาเสพติด วงจรคุณภาพนาไปสูก่ ารเรียนรูข้ องครูจากประสบการณ์ทเ่ี คยได้
ทามาก่อน ซึง่ สามารถนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมในโรงเรียนเพื่อป้ องกันยาเสพติด โดยนวัตกรรมได้ถูกจาแนกออกเป็ น 2
ประเภท คือ นวัตกรรมที่เป็ นกระบวนการ และนวัตกรรมที่เป็ นผลผลิต นวัตกรรมที่เป็ นกระบวนการประกอบด้วย การ
ประเมินเพื่อจาแนกนักเรียนออกเป็ นกลุ่มปกติ และกลุ่มเสีย่ งทีใ่ ช้เวลาน้อยและต้นทุนต่า นวัตกรรมทีเ่ ป็ นผลผลิต เป็ นการ
สร้างกิจกรรมใหม่ขน้ึ มา สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ กิจกรรมทีเ่ ป็ น
นวัตกรรมเป็ นกิจกรรมรูปแบบดิจทิ ลั ซึง่ เหมาะสมกับนักเรียนในยุคปั จจุบนั ทีเ่ ป็ นชาวดิจทิ ลั โดยกาเนิด กิจกรรมนี้เกีย่ วข้อง
กับการให้นักเรียนผลิตหนังสัน้ ขึน้ มา โดยทาให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองทีส่ อดคล้องกับกลุ่มสาระวิชา
ต่างๆ ในโรงเรียนได้
คาสาคัญ : การสร้างนวัตกรรม วงจรคุณภาพ การป้ องกันยาเสพติด การเรียนรูข้ องครู
ABSTRACT
The article presents a case study of implementation of quality cycle for innovation in a high school.
The innovation concerns development of student activities for drug prevention. The quality cycle involves
teachers’ experiential learning that leads to innovation in a school for drug prevention. The innovation can
be divided into two types including process innovation and production innovation. The process innovation
in this case refers to student assessment with short time and low cost. The student assessment can categorize
students into regular groups and risk groups. The production innovation in this case implies development
of a student activity that can meet student satisfaction in their leisure time. The innovation of a student
activity is a digital activity that suits for present students as digital natives. A digital activity relates to
students’ short film production. This leads to students’ learning development which is consistent with
learning areas in a high school.
Keywords : Creating Innovation, Quality cycle, Drug prevention, Teacher’s learning

บทนา
นวัต กรรม หมายถึ ง การสร้ า งสรรค์ แ ละการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่
และวิธกี ารขนส่งใหม่ ที่เป็ นผลให้องค์การเกิดการพัฒ นา
อย่างมีนัยสาคัญ โดยผลลัพธ์ของนวัตกรรมอาจวัดได้ใน
รู ป แบบของรายได้ ประสิท ธิผ ล และประสิท ธิผ ลของ
องค์ ก าร (Albury, 2005) นวัต กรรม เป็ นสิ่ง ส าคัญ ของ

องค์ก ารต่ า งๆ เพราะนวัต กรรมท าให้อ งค์ก ารสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งขันและสามารถดาเนินงานได้อย่างยังยื
่ น
โดยเราอาจสรุปความหมายของนวัตกรรมได้ว่าเป็ นการต่อ
ยอดความรู้ ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิจริงได้ ทาให้องค์การ
ต่างๆ สามารถสร้างสินค้า กระบวนการ และบริการใหม่ๆ
ขึ้น มาได้ (Luecke & Katz, 2003) ในการด าเนิ น งานทาง
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ธุรกิจ นวัตกรรมเหล่านี้สามารถนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่
ของสินค้าและบริการ ลดต้นทุนการดาเนินงาน โดยการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้แ นวความคิด ใหม่ เพื่อ ให้เ กิด กระบวนการ
ด าเนิ น งาน หรื อ ผลลัพ ธ์ ใ นรู ป แบบใหม่ (Engel et al.,
2015; Jung et al., 2003)
นวัตกรรมสามารถเกิดขึน้ ได้ในองค์การในรูปแบบ
ของวิธกี ารดาเนินงานใหม่ๆ โดยการพัฒนาและการเปลีย่ น
แนวความคิด เพื่อนาไปสู่การต่อยอดระบบและโครงสร้าง
องค์ก าร การสร้า งความแตกต่ างของรูป แบบธุ ร กิจ การ
ค้นหาความแตกต่างทางด้านการตลาด และการสร้างความ
แตกต่ า งในตัว สิน ค้า และบริก าร เพื่อ ที่จ ะสร้า งความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และ
บริการ ทาให้องค์การสามารถตอบสนองต่อผูม้ สี ่วนได้สว่ น
เสีย และสิ่ง แวดล้ อ มที่มีก ารเปลี่ย นแปลงได้ และท าให้
องค์การบรรลุเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
น วั ต กร รม อา จ แบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 รู ป แ บ บ คื อ
นวั ต กรรมที่ เ ป็ นผลผลิ ต (Production innovation) ซึ่ ง
หมายถึงสินค้าและบริการ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาออกมาให้อยู่
ในรูป แบบใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ลู ก ค้ า ได้ ดีข้ึน หรือ สามารถตอบสนองความต้ อ งการที่
แท้จริง (Unmet need) ของลูกค้าได้ และนวัตกรรมที่เป็ น
กระบวนการ (Process innovation) ซึ่ ง หมายถึ ง การ
ด าเนิ น งานหรื อ การจัด การในรู ป แบบใหม่ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ (Tatikonda &
Montoya-Weiss, 2001; Utterback & Abernathy, 1975)
ก า ร เ กิ ด น วั ต ก ร ร ม ใ น อ ง ค์ ก า ร ต้ อ ง ก า ร
กระบวนการภายในองค์การ (Organizational process) ที่

ขันที
้ ่1

ขันที
้ ่2

สามารถน าไปสู่น วัต กรรมได้ โดยกระบวนการภายใน
องค์ ก ารหมายถึ ง การมี ก ารจั ด การ (Management) ที่
มุ่ ง เน้ น ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลขององค์ก าร เช่ น
ความต้อ งการในการเพิ่ม มูล ค่ า สิน ค้า หรือ บริก าร ความ
ต้องการในการลดต้นทุน ความต้องการในการเพิม่ รายได้
และกาไร ความต้องการในการตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมทีม่ ี
การเปลี่ ย นแปลงไป และความต้ อ งการในการบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ การพัฒนาหรือการแก้ไขปั ญหา
ขององค์การนาไปสู่การผลักดันให้องค์การสร้างนวัตกรรม
ขึ้ น ม า (Tatikonda & Montoya-Weiss, 2001; Zhu &
Sarkis, 2004)
หนึ่ ง ในการอธิบ ายของการเกิ ด นวัต กรรมใน
องค์ก ารคือ การด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ ง เป็ น การ
ท างานร่ ว มกัน ของส่ ว นประกอบต่ า งๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทัง้ นี้ระบบในองค์การสามารถ
ดาเนิน งานอย่างเป็ นขัน้ ตอน เพื่อให้พนักงานในองค์การ
สามารถปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง ระบบที่เป็ นขัน้ ตอน
สามารถถูกอธิบายอย่างง่ายๆ ได้จากแบบจาลองขัน้ ตอน
(Stage model) ในรูปที่ 1 ที่ส่อื ความหมายว่า นวัตกรรม
ในองค์ ก ารสามารถเกิ ด ขึ้ น จากพนั ก งานในองค์ ก าร
ดาเนินงานร่วมกันตามขัน้ ตอนต่อเนื่องกันไป แล้วมีขอ้ มูล
ย้อ นกลับ (Feedback) เพื่อ ให้เ กิด การแก้ไ ขปั ญ หาจาก
ผลลัพธ์ท่ไี ด้มา หรือพัฒนาให้ผลลัพธ์นัน้ ดีขน้ึ (Sivapitak
2011) การดาเนินงานในลักษณะนี้สามารถนาไปสู่การหา
หนทางในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ โดยการนาความคิดใหม่ๆ
มาใช้

ขันที
้ ่4

ขันที
้ ่3

ขันที
้ ่5

าพที่ : แบบจาลองขัน้ ตอน (Stage model)
วงจรคุ ณ ภาพ (Quality circle) ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
รูปแบบของระบบ ที่ได้มีการระบุขนั ้ ตอนการดาเนินงาน
และการย้อนกลับของข้อมูล เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดขี น้ึ
ตามรูป ที่ 2 ซึ่ง สามารถส่ง ผลต่ อ การสร้า งนวัต กรรมได้

วงจรคุณภาพถือได้ว่าทาให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Continuous improvement) โดยมี ก ารระบุ ข ัน้ ตอนการ
ดาเนินงานซึ่งเป็ นกลไกที่ช่วยให้พนักงานในองค์ก ารได้
ป ฏิ บ ั ติ ต า ม เ พื่ อ พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้

วาร ารการจัดการ มัยใ ม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561
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(Kafetzopoulos et al., 2015; Hoang et al., 2006; Prajogo
& Sohal, 2003) ต า ม ห ลั ก ก า รข อ ง ว ง จ รคุ ณภ า พ จ ะ
ดาเนินการเป็ นขัน้ ตอน ประกอบด้วยการแผนงาน (Plan
หรือ P) การด าเนิ น กิจ กรรมตามแผน (Do หรือ D) การ
ประเมิน ผล (Check หรือ C) และการวิเ คราะห์ ผ ลและ
กาหนดแนวทางแก้ไข (Act หรือ A) ซึ่งขัน้ ตอนเหล่านี้จะ
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ดาเนินการต่อเนื่องเป็ นวงจรในลักษณะของวงจรคุณภาพ
ทาให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ หรือ
ทาให้เกิดนวัตกรรมในรูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การบริการ การดาเนินงาน การจัดองค์การ และการตลาด
ได้

Plan
Act

Do

Check

าพที่ : วงจรคุณภาพ
วงจรคุณภาพ เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีไ่ ด้มกี ารนามาใช้
ในองค์การต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน วงจรคุณภาพทาให้
องค์การมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาผลลัพธ์ท่ี
ได้ทาออกมา หรือสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป
รวมถึง ความต้ อ งการของลู ก ค้า ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงได้
(Deming, 1986) ซึง่ วงจรคุณภาพสามารถใช้วธิ กี ารทัง้ เชิง
ปริมาณและการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์การ ในการ
พัฒนาปั จจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินงาน และผลลัพธ์ท่ี
ตรงกับ กับ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และเหมาะสมกับ
สิง่ แวดล้อม โดยนาข้อมูลทีไ่ ด้ดาเนินการมาแล้วหรือข้อมูล
ของผลลัพ ธ์ท่ไี ด้ดาเนิน การมาตรวจสอบ แล้ว หาวิธีการ
ปรับปรุงให้ดขี น้ึ
การดาเนินงานตามหลักของวงจรคุณภาพ เป็ นสิง่
ที่แสดงให้เห็นว่า องค์การให้ความสาคัญกับคุณภาพ และ
ในขณะเดีย วกัน ยัง แสดงให้เ ห็น ถึง การมุ่ ง เน้ น ที่จ ะสร้ าง
นวัตกรรมขึน้ มา ในกระบวนการของวงจรคุณภาพ ทาให้
พนักงานในองค์การจะต้องคิดหาวิธกี ารใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการผลิต การจัดองค์การ การ
จัดการ หรือการตลาด (Sheehan, 2000) สิง่ เหล่านี้สามารถ
ส่งผลดีต่อองค์การ โดยพิจารณาได้จากตัวชีว้ ดั ต่างๆ เช่น

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดขี น้ึ ลดต้นทุนในการ
ด าเนิ น งาน ท าให้ ลู ก ค้ า และพนั ก งานมีค วามพึง พอใจ
เพิม่ ขึน้ และเพิม่ สมรรถนะทางด้านการเงิน เป็ นต้น

วงจรคุ าพของมาตรฐานระบบการต้ า นยา
เสพติ ดเพ่อสร้างนวัตกรรมกิ จกรรมในโรงเรียน
ตัว อย่ า งของการประยุ ก ต์ใ ช้ ว งจรคุ ณ ภาพเพื่อ
สร้างนวัตกรรมทัง้ ในรูปแบบของนวัตกรรมที่เป็ นผลผลิต
และนวัตกรรมที่เป็ นกระบวนการ คือการดาเนินงานของ
โรงเรีย นต่ า งๆ ที่เ ข้า ร่ ว มในโครงการโรงเรีย นต้ น แบบ
มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (Qualifications for antidrug หรือ QAD) ของสานักงานอาสากาชาด สภากาชาด
ไทย QAD ได้ถูกทาขึน้ มา เพื่อการป้ องกันปั ญหายาเสพติด
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมองว่ามาตรการป้ องกัน ยา
เสพติด เป็ น สิ่ง สาคัญ กว่ า การแก้ไ ขหรือ การปราบปราม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ ยาวชนเข้ า ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็ นการไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่
หรือผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จึงได้มี
มาตรการในการดาเนินงานเพื่อป้ องกันปั ญหายาเสพติดใน
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สถานศึกษา QAD ถูกนาไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งในปั จจุบนั มี
หลายโรงเรียนทัง้ ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมภิ าคทีไ่ ด้
นา QAD ไปใช้ (Chalermpon
. 2011)
QAD มี เ ป้ าหมายในการให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู และ
นัก เรีย นแกนน าในโรงเรีย นสร้า งและพัฒ นากิจ กรรมให้
นักเรียน โดยขัน้ ตอนการดาเนินงานเป็ นการประยุกต์ใช้
วงจรคุณภาพ ทาให้เกิดสิง่ ที่เรียกว่า ระบบดีคนดี ทาให้
งานส าเร็จ และยัง่ ยืน กิจ กรรมที่บุ ค ลากรของโรงเรีย น
ร่วมกันทาขึน้ มาโดยใช้หลักการของวงจรคุณภาพ ถือได้ว่า
เป็ นกิ จ กรรมคุ ณ ภาพ กิ จ กรรมคุ ณ ภาพเป็ นกิ จ กรรม
ดาเนินการในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน ทาให้นกั เรียนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ กิจกรรมเหล่านัน้ จะต้องเป็ น
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการใช้เวลาว่างของ
นักเรียน และเสริมทักษะในการใช้ชีวิตได้ เช่น กิจกรรม
ทางด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา เป็ นต้น ซึง่ ส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีพฒ
ั นาการ กิจกรรมที่จดั ขึน้ นัน้ จะต้องเน้น
นักเรียนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถพัฒนาความรู้ (สมอง)
ความอดทน (กาย) และคุ ณ ธรรมจริย ธรรม (จิต ) ทัง้ นี้
กิจกรรมจะต้องมีความเหมาะสมกับความชอบและความ
ถนัดของเด็กในแต่ละกลุ่ม (Red Cross Volunteer Bureau,
Thai Red Cross Society, 2007)
ในการดาเนินงานของ QAD จาเป็ นจะต้องมีการ
ร่วมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน ทัง้ ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รบั การพิจารณา
เพื่อให้ได้รบั เครื่องหมายรับรองจากสานักงานอาสากาชาด
สภากาชาดไทย และทุกคนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั การ
พิจารณาให้ได้รบั ประกาศนียบัตร ซึง่ จะทาให้ผบู้ ริหาร ครู
และนักเรียนได้รบั ผลงานที่จะสามารถนาไปใช้ เพื่อความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ในอาชีพ ได้ การให้ ป ระกาศนี ย บัต รใน
ลัก ษณะนี้ ท าให้สามารถจูงใจให้บุคลากรในโรงเรียนเข้า
มาร่วมในการดาเนินงาน
แนวทางการปฏิบตั ขิ อง QAD สามารถถูกอธิบาย
ให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ โดยการให้ผบู้ ริหาร ครู และ
นักเรียนแกนนาในโรงเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรม ทาให้เกิด
การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ในการทางาน จึงเป็ นการสร้าง
ความเชี่ย วชาญให้ เ กิด ขึ้น และยัง ท าให้ เ กิด การสร้ า ง
นวัต กรรม โดยมุ่ ง เน้ น ให้กิจ กรรมที่ท าออกมาใหม่ นัน้ มี
คุณภาพมากขึน้ กว่าเดิม ดังนี้
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• Plan หรือ P หมายถึง การมีนโยบายและ
แผนงานในการต้านยาเสพติด ประจาปี ซึง่
หมายรวมถึงการวางแผนเพื่อทากิจกรรม
ต่ า งๆ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น รายละเอี ย ดของ
แผนงานจะต้องประกอบด้วย การกาหนด
รูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับ นโยบาย การก าหนดปริม าณงานที่
เหมาะสมภายในระยะเวลาหนึ่งปี กาหนด
ผู้รบั ผิดชอบหรือคณะทางาน งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนิ น การ วิธีก ารวัด ผล และ
เป้ า หมาย กิจ กรรมที่จ ัด ขึ้น จะต้อ งได้ร ับ
การสารวจความคิดเห็นและ ความคาดหวัง
ของกลุ่มเป้ าหมาย และกิจกรรมทีจ่ ะจัดขึน้
ต้องได้รบั การอนุ มตั ิก่อนนาไปปฏิบตั ิ เช่น
โรงเรียนแห่งหนึ่งได้มีการจาทาวิสยั ทัศน์
พั น ธกิ จ และเป้ าหมาย ในการพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน โดยเน้ นการจัดการเรียน
การสอนอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และมีก าร
จัด ท าโครงการต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับการ
ผู้ เ รี ย น ซึ่ ง ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น จ ะ
ประกอบด้ ว ยการป้ องกั น ให้ นั ก เรี ย น
ห่างไกลยาเสพติด โดยมีกจิ กรรมต่างๆ ที่
ทารูปของโครงการที่ทาให้ผู้เรียนห่างไกล
จากยาเสพติด โครงการเหล่านี้จะมีการระบุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ง บ ป ร ะ ม า ณ ตั ว ชี้ ว ั ด
ผู้รบั ผิดชอบ และถูกนาไปใช้เป็ นกรอบใน
การจัดทาแผนการดาเนินงานของโครงการ
ต่อไป
• Do หรือ D หมายถึง ดาเนินกิจกรรมตาม
แผน โดยผู้รบั ผิดชอบต้องดาเนินงานตาม
วิธกี ารและระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ มีการทา
ร่ ว มกัน ของคณะท างานโดยผู้ร่ ว มงานมี
ความเข้าใจในกิจกรรมที่จะทา และมีการ
บันทึกผลการดาเนินงานและการวัด ผลที่
ชั ด เ จ น เ ช่ น ก า ร ท า ต า ม แ ผ น ก า ร
ดาเนินงานของโครงการทีร่ ะบุไว้ ซึง่ จะต้อง
มีการรายงานว่า ใครเป็ นผู้ทา ทาเมื่อไหร่
ใช้เวลาเท่าไหร่ และทาอย่างไร
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• Check หรือ C หมายถึง ประเมิน ผลและ
ตรวจสอบการด าเนิ น งาน โดยแต่ ล ะ
กิ จ กรรมจะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลการ
ด าเนิ น งานเปรีย บเทีย บกับ เป้ าหมายที่
ก าหนดไว้ อาจมีก ารพิจ ารณาถึงจ านวน
นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม ความพึ ง พอใจของ
ผู้เ ข้า ร่ ว ม และอื่น ๆ เช่ น การตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ เพื่อ แสดงให้
เห็นว่าบรรลุหรือไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้กาหนดไว้หรือไม่
• Action หรือ A หมายถึง การวิเคราะห์ผ ล
และก าหนดแนวทางเพื่อ การปรับ แก้ ไ ข
เพื่อ น าไปสู่ก ารวางแผนใหม่ ต่ อ ไป เช่ น
การเขีย นสรุ ป ถึง การบรรลุ ห รือ ไม่ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ของโครงการ ว่ามีสาเหตุมา
จากอะไรและจัดทาข้อเสนอแนะในการทา
โครงการครัง้ ต่อไป
การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รองจาก
สานัก งานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จะพิจ ารณาถึง
กระบวนการของวงจรคุณภาพ กิจกรรมคุณภาพทีเ่ กิดขึน้
ทีท่ าให้เกิดผลสัมฤทธิและความพึ
งพอใจของนักเรียน และ
์
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของผูป้ กครอง และคนใน
ชุมชน โดยการรับรองจะแบ่งเป็ น 3 ระดับ โดยระดับ 1 เป็ น
ระดับต่ าสุด และระดับ 3 เป็ นระดับสูงสุด ทุกระดับเน้นการ
จัด กิจ กรรมที่มีก ระบวนการ PDCA เพื่อ สร้า งกิจ กรรม
คุณภาพขึน้ มา ซึง่ นาไปสูน่ วัตกรรมทัง้ ทางด้านนวัตกรรมที่
เป็ นผลผลิต และนวัตกรรมทีเ่ ป็ นกระบวนการ ในทีน่ ้ผี เู้ ขียน
จะขอยกตัวอย่า งจากโรงเรีย นแห่งหนึ่ งที่ได้มี น วัตกรรม
ดังต่อไปนี้
นวัตกรรมทีเ่ ป็ นกระบวนการ
โรงเรีย นมัธ ยมประจ าอ าเภอแห่ ง หนึ่ ง ในเขต
ภาคเหนื อ ตอนบน ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ นโรงเรี ย นต้ น แบบ
มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ซึ่งได้รบั การรับรองใน
ระดับ 3 ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดของ QAD ได้ดาเนินการตาม
แนวทางวงจรคุณภาพ เพื่อ สร้า งกิจ กรรมคุณภาพให้แก่
นักเรียน โรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อป้ องกันยาเสพติด
มาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จากการ
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ทาตามกระบวนการของวงจรคุณภาพ กิจกรรมที่โรงเรียน
ได้จดั ขึ้นมา มีความต้องการให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์เพื่อพัฒนานักเรียนทางด้านสมอง กาย และ
จิต โดยให้นกั เรียนได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา สรุปผล
ประเมิน และนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงใช้ให้เป็ นประโยชน์
จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมา โรงเรียนพบว่าการ
จะจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนได้อย่า งเหมาะสมและเข้าถึง
นัก เรีย นที่เ ป็ น กลุ่ ม เสี่ย ง (นัก เรีย นที่มีค วามเสี่ยงในการ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด) ได้นัน้ จะต้องดาเนินการประเมิน
นัก เรีย นเพื่อ จาแนกนักเรียนออกเป็ น กลุ่ มปกติและกลุ่ม
เสีย่ งก่อน ซึง่ โรงเรียนได้ใช้วธิ กี ารประเมินนักเรียนเพื่อแบ่ง
นั ก เรีย นเป็ น กลุ่ ม ปกติ และกลุ่ ม เสี่ย ง เพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มู ล
จานวนนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มเสีย่ งที่เข้าร่วมกิจกรรม
รวมถึงทาให้ได้ขอ้ มูลว่ากิจกรรมที่ได้จดั ขึน้ มานัน้ มีความ
เหมาะสมกับความชอบและความถนัด ของนัก เรียนกลุ่ม
ปกติ และกลุ่มเสี่ยงมากน้ อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเข้า ร่ ว มกิจ กรรมของนั ก เรีย นกลุ่ ม เสี่ย งมีม ากน้ อ ย
เพียงใด แต่วธิ กี ารประเมินแบบดัง้ เดิมของโรงเรียนมีความ
ยุ่งยากและต้องใช้งบประมาณเป็ นจานวนมาก เช่น การให้
ครู นักเรียน และผู้ปกครองทาแบบสอบถามเพื่อประเมิน
นักเรียน 1 คน และการใช้เครื่องมือทางวิท ยาศาสตร์ตรวจ
ปั สสาวะนักเรียน ซึ่งเป็ นวิธีการที่ต้องใช้เวลานานและใช้
งบประมาณสูง ทาให้ไม่สามารถทาได้ตลอด ดังนัน้ ครูใน
โรงเรียนจึงมีแนวความคิดในการประเมินนักเรียน โดยใช้
วิธกี ารทีไ่ ม่ยุ่งยาก ไม่เสียงบประมาณมากนัก
การท าเกณฑ์ก ารประเมิน ของโรงเรีย นได้ใ ช้
วิธกี ารให้ครูทเ่ี ป็ นแกนนาในการดาเนินกิจกรรมของ QAD
มาประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินทีใ่ ช้วธิ กี าร
สังเกตและการสอบถาม เพื่อจะได้จาแนกนักเรียนกลุ่มปกติ
และกลุ่มเสีย่ ง ซึง่ ผลการประชุมทาให้ได้เกณฑ์การประเมิน
ทีส่ ามารถทาได้โดยใช้วธิ กี ารสังเกตและการสอบถาม และ
โรงเรียนยังได้คน้ พบว่านักเรียนกลุ่มเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่
เสพติดมีสองประเภท คือ นักเรียนกลุ่มเสีย่ งในการดื่มสุรา
และสูบบุหรี่ และนักเรียนกลุ่มเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ แอม ี ตา
มีนหรือยาบ้า (Tawata et al., 2013)
เกณฑ์ในการประเมินสาหรับนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
ในการดื่มสุราและสูบบุหรี่ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
เกณฑ์ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของนั ก เรีย น และเกณฑ์ปั จ จัย
สิ่ ง แวดล้ อ มของนั ก เรี ย น เกณฑ์ ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้ ว ย นั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมกล้ า ท้ า ทาย
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(Sensation seeking) นักเรียนทีเ่ ป็ นคนพืน้ ราบ (ไม่ได้เป็ น
ชาวเขา) ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย อยู่ในกลุ่ม
เพื่อนที่ด่มื สุราและสูบบุหรี่ คบกับเพื่อนที่ไม่ได้เรียนแล้ว
อาศั ย อยู่ ก ั บ ผู้ ป กครองที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ส่ ใ จดู แ ล อาศั ย อยู่ ใ น
ครอบครัว ที่มีก ารดื่ม สุ ร าและสูบ บุ ห รี่ ผู้ ป กครองมีก าร
อนุ ญาตให้ด่มื เหล้าหรือสูบบุหรีใ่ นบางครัง้ ทีง่ านรื่นเริง อยู่
ในกลุ่มเพื่อนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแกง และอาศัยอยู่ในชุมชนทีม่ ี
การทาสุราขายเอง
เกณฑ์ในการประเมินสาหรับนักเรียนกลุ่มเสีย่ งที่
เกี่ยวข้องกับแอม ี ตามีนหรือยาบ้า แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ เ ช่ น เดีย วกัน เกณฑ์ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คลประกอบด้ว ย
เพศชาย และความเป็ น คนพื้น ราบ (ไม่ ไ ด้เ ป็ น ชาวเขา)
เกณฑ์ปัจจัยสิง่ แวดล้อมประกอบด้วยประวัตขิ องครอบครัว
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับสิง่ เสพติด ผูป้ กครองมีการทาการค้า
กับคนนอกพืน้ ที่ทไ่ี ม่เปิ ดเผยว่าเป็ นการค้าขายสินค้าอะไร
อาศัยอยู่ในชุมชนทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอยู่
ในกลุ่มเพื่อนทีเ่ ป็ นนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
เกณฑ์ในการประเมินที่ได้มาใหม่ ช่วยทาให้ครู
สามารถทางานได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ ครูสามารถใช้วธิ กี าร
สังเกตและการสอบถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับนักเรียนที่
อยู่ในความดูแล และสามารถประเมินได้ว่าเป็ นกลุ่มเสี่ยง
หรือ กลุ่ ม ปกติไ ด้อ ย่ า งง่ า ยๆ ซึ่ง ถือ ได้ว่ า เป็ น นวัต กรรม
กระบวนการของครูในโรงเรียนแห่งนี้ เกณฑ์การประเมินนี้
ทาให้ครูสามารถหาข้อมูลของนักเรียน เพื่อนาไปใช้ในการ
วางแผนจัด กิจ กรรม หรือ แผนการด าเนิ น งานต่ า งๆ ที่
นาไปสู่การป้ องกันปั ญหายาเสพติดในโรงเรียนได้ และการ
จาแนกนักเรียนในลักษณะนี้ สามารถนาไปสู่การประเมิน
ความชอบในกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มเสีย่ งและกลุ่มปกติ
ได้ และส่ง ผลต่ อ การจัดกิจกรรมเพื่อ นักเรียนกลุ่ มเสี่ยง
ต่อไป
นวัตกรรมทีเ่ ป็ น
ต
การดาเนินงานเพื่อป้ องกันยาเสพติดตามหลัก
ของ QAD ของโรงเรีย นแห่ ง เดิม นี้ ย งั สามารถท าให้เ กิด
รู ป แบบกิจ กรรมแบบใหม่ ที่ส ามารถตอบสนองความ
ต้อ งการของนัก เรียนที่ยงั ไม่เ คยได้ร ับการตอบสนองมา
ก่ อ นได้ (Unmet need) นั น้ คือ นั ก เรีย นได้ท ากิจ กรรมที่
ตนเองชื่นชอบหรือที่เหมาะกับตนเองในรูปแบบใหม่ ที่ไม่
เคยได้ทามาก่อน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจะได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทีส่ ามารถพัฒนาสมอง กาย และจิต การสร้าง

กิจกรรมของนักเรียนขึน้ มาใหม่เกิดจากการเรียนรู้ของครู
ทีไ่ ด้ทาตามวงจร PDCA
ในช่ ว งที่ผ่า นมา การจัด กิจ กรรมของโรงเรียน
เพื่อให้นกั เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับดนตรี กีฬา และวิชาการ อย่างไรก็ตามครูท่ี
มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมได้ประเมินโครงการต่างๆ แล้ว
พบว่า การจัดกิจกรรมทีผ่ ่านมา ยังมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งทีไ่ ม่
เข้าร่วมการทากิจกรรม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
น้อยมาก ดังนัน้ อาจเป็ นไปได้ว่า กิจกรรมทีจ่ ดั อาจจะยังไม่
เป็ นทีช่ ่นื ชอบหรือความถนัดของนักเรียนกลุ่ม ทีไ่ ม่เข้าร่วม
ครูท่ีมีส่ว นร่ ว มในการจัด กิจกรรม ซึ่ง ได้ด าเนิ น งานตาม
วงจร PDCA จึงได้พจิ ารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัด
กิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ
การพิจารณาของครู ทาให้ได้ขอ้ สรุปในการจัด
กิจกรรมในรูปแบบใหม่ ในลักษณะของกิจกรรมที่มคี วาม
เกี่ย วข้อ งกับ เทคโนโลยีดิจิท ัล เนื่ อ งจากนัก เรีย นในยุ ค
ปั จจุบนั ถือได้ว่าเป็ นชาวดิจทิ ลั โดยกาเนิด (Digital natives)
ชาวดิจทิ ลั โดยกาเนิดเป็ นคนที่เกิดมาท่ามกลางเทคโนโลยี
ดิจิ ท ัล ท าให้ มีค วามคุ้ น เคยกับ เทคโนโลยีดิจิ ท ัล และ
สามารถใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้อย่างง่ายๆ โดยไม่ตอ้ งมีการ
อบรมให้ใ ช้ไ ด้ (Prensky, 2001) และจากการศึก ษาของ
Subrahmanyam & Samahel (2011) พบว่า เด็กและวัยรุ่น
ในปั จจุบนั ทีถ่ อื ได้ว่าเป็ นชาวดิจทิ ลั โดยกาเนิดชอบทีจ่ ะใช้
เวลาว่างในการทากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ครูท่มี สี ่วนในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ได้
คิดร่วมกันให้นักเรียนได้ทากิจกรรมที่เรียกว่าการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็ นการผลิตหนังสัน้ ทีเ่ กี่ยวข้องกับรายวิชา
ต่างๆ ตามหลักสูตรของโรงเรียน การผลิตหนังสัน้ ถือได้ว่า
เป็ นกิจกรรมทางดิจิทลั เพราะในปั จจุบนั การผลิตหนังสัน้
ต้องใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการผลิต เช่น การบันทึกภาพ
และเสียงสามารถใช้กล้องถ่ ายวิดีโ อ กล้องถ่ ายรูปดิจิ ท ัล
และโทรศัพท์มอื ถือได้ การตัดต่อหนังสัน้ และใส่เอ เ ็ คต์
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ การเผยแพร่หนังสัน้
ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น YouTube เป็ นต้น และการเรียนรู้
เพื่อทาหนังสัน้ สามารถเรียนรูจ้ ากอินเทอร์เน็ตได้
กิจ กรรมหนังสัน้ ได้แ สดงให้เ ห็น ว่า มีนัก เรียน
จานวน 75 คนสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมในการทาหนัง สัน้
เพื่อ ส่ง เข้า ประกวด ซึ่ง ครูไ ด้แ บ่ ง นัก เรีย นออกเป็ น กลุ่ ม
จานวน 8 กลุ่มเพื่อผลิตหนังสัน้ ตามกลุ่มสาระวิชาที่อยู่ใน
โรงเรี ย นประกอบด้ ว ย ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา การงาน
พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษา ซึ่งหนังสัน้ ที่
ผลิ ต ออกมา ได้ ท าให้ นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น
ประโยชน์ โดยการเรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนรูแ้ บบลง
มือทา หรือ Active learning (Tawata et al., 2014) นักเรียน
จะต้องออกไปเรียนรูใ้ นชุมชน ซึง่ เป็ นการเชื่อมโยงเนื้อหา
สาระทีม่ ใี นโรงเรียนกับชุมชน
กิ จ ก ร ร ม ห นั ง สั ้น ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ ป็ น ผู้ ท่ี
ดาเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วนาเนื้อหาที่ได้เรียนรูม้ า
เก็บ ไว้ในรูปแบบของหนัง สัน้ แล้ว น าไปเสนอครูท่อี ยู่ใน
กลุ่มสาระวิชาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง รูปแบบการทา
กิจกรรมในลักษณะนี้ทาให้นกั เรียนมีความสนุกในการเรียน
โดยเฉพาะการได้ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีต่ นเองมีความสนใจ
อยู่ มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการเรียนรู้ กิจกรรมหนังสัน้ ยัง
ถือได้ว่าเป็ นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความรู้ (สมอง) ทัง้
ความรู้ในรูปแบบของรายวิชาของกลุ่มสาระต่างๆ ความรู้
ในการทาหนังสัน้ และความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิ ท ัล
นั ก เรีย นที่เ ข้า ร่ ว มกิจ กรรมนี้ ไ ด้ ฝึ ก ความอดทน (กาย)
เพราะต้องใช้เวลานานในการทากิจกรรม รวมถึงต้องร่ วม
ทางานกับกลุ่มเพื่อน และนักเรียนได้เรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (จิต) ในฐานะของการผลิตสื่อสร้างสรรค์ท่ตี ้อง
เข้ า ใจว่ า เนื้ อ หาในการผลิ ต สื่อ นั ้น จะต้ อ งมาจากการ
สร้างสรรค์ของนักเรียนไม่คดั ลอกผูอ้ ่นื
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การสร้างนวัตกรรมในโรงเรียนสามารถเกิดขึน้
ได้จากการเรียนรูข้ องครู ซึง่ เป็ นประสบการณ์ในการทางาน
ของครู โดยรูปแบบหนึ่งที่เป็ นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
คือ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ว งจรคุ ณ ภาพที่ป ระกอบด้ ว ย การ
วางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบ และการ
แก้ไข วงจรคุณภาพนี้ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้
ซึง่ สามารถนาไปสูน่ วัตกรรม โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งได้
เป็ น 2 ประเภทคือ นวัต กรรมที่เ ป็ น กระบวนการ และ
นวัตกรรมที่เป็ นผลผลิต กรณีศึกษานี้ได้แสดงให้เ ห็น ถึง
นวัต กรรมทัง้ 2 รู ป แบบ ในการป้ องกัน ยาเสพติ ด ใน
โรงเรียน โดยนวัตกรรมที่เป็ นกระบวนการคือการจาแนก
นักเรียนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มเสีย่ ง โดย
วิธีในการจาแนกจะใช้วธิ ีการสังเกตและแบบสอบถามใน
การจาแนก ซึง่ เป็ นการลดต้นทุนและเวลาในการดาเนินงาน
ส่วนนวัตกรรมทีเ่ ป็ นผลผลิตคือ การสร้างกิจกรรมคุณภาพ
ขึน้ มา ทาให้สามารถตอบสนองการใช้เวลาว่างของนักเรียน
ได้ กิจกรรมทีไ่ ด้มาเป็ นกิจกรรมการทาหนังสัน้ ของนักเรียน
ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั และ
กิจกรรมนี้สามารถนาไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่ี
มีอ ยู่ ใ นโรงเรีย นได้ โดยนั ก เรีย นสามารถท าหนั ง สัน้ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรีย นของกลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ต่างๆ ได้
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