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บทคดัย่อ 
 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั  
สภาพปัญหา  สภาพท่ีคาดหวงั  ทางเลือกเพ่ือการแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงัการพฒันาการจดั
การศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์  และการเลือกทางเลือกเพื่อกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการ
ในการจดัการศึกษา และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการนาํแผนปฏิบติัการท่ีถือว่าเป็นตวัสอดแทรกหลกั   
การใช้หลกัการประสานพลงัเป็นตวัสอดแทรกเสริม และใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม และ  2) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบติั สภาพการเปล่ียนแปลง  และการเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึนทั้ งในระดับตวับุคคล  กลุ่มบุคคล  และโรงเรียน  และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
แผนปฏิบติัการท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั และการนาํเอาหลกัการประสานพลงัท่ีเป็นตวัสอดแทรก
เสริมไปปฏิบติัการตามวงจรหมุนวน 2 รอบของกิจกรรมการวางแผน ปฏิบติัการ การสังเกตและการ
สะทอ้นผลเพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียนในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ และใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ผูร่้วมวิจยัคือ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 
จาํนวน 26 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบบบนัทึก
การสนทนากลุ่ม  แบบสังเกต  แบบบนัทึกการประชุม  บนัทึกอนุทิน  แบบบนัทึกภาคสนาม 
 ผลการวิจยั พบว่า โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพมี์การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
เป็นหลกั มีปัญหาสาํคญัคือนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า จึงดาํเนินงานใน 16 โครงการ โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่มโครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน 9 โครงการ 2) โครงการสนบัสนุน
ทาํใหเ้กิดคุณภาพผูเ้รียน 6 โครงการ 3) โครงการสร้างความเขม้แขง็ทาํใหเ้กิดคุณภาพผูเ้รียน 1 โครงการ 
หรือเรียกว่า “9 ส่งเสริม  6  สนบัสนุน  1  เขม้แขง็” เป็นผลทาํใหผ้า่นการประเมินความสาํเร็จไดทุ้ก
โครงการ 

นอกจากนั้นยงัพบว่า  ผูวิ้จยั  ผูป้กครอง  ครู  องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ศิษยเ์ก่า  พระภิกษุสงฆ ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงหลาย
ประการทั้งดา้นความรู้และประสบการณ์และเกิดองคค์วามรู้จากการปฏิบติัจริง คือ 1) การปฏิบติัการ
ประสานพลงั  2) การปฏิบติัตามหลกัการประสานพลงั  3) การปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี



ส่วนร่วมในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 4) การดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบั
การประสานพลงั  5) มีขั้นตอนการดาํเนินการแต่ละขั้นตอนทาํให้เกิดนวตักรรมท่ีเรียกว่า “กรอบ
การปฏิบติัการวิจยัสู่การพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน โดยการประสานพลงั 5 แหล่ง 
คือ  พลงักรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พลงัการปฏิบติัการในสถานศึกษา  พลงัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  พลงัของชุมชน  พลงัของผูป้กครองนกัเรียน”  
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ABSTRACT 
 

The research was to study: 1) the former and current state, problem, anticipation, solution 
options for the problems and the consequences of Kokesoongprachasan school; 2) the changing, 
the learning experienced by people at individual, group and school levels; and the body of 
knowledge brought about by the supplement of synergy principles. The research methodology 
here in was Participatory Action Research. The target group consisted of 26 stakeholders of 
Kokesoongprachasan School. The instruments were interview, semi-structure interview, focus 
group discussions, the observation form, note taking, investigation form or record form and field note. 

The research findings: It was found that Kokesoongprachasan School having educational 
management mainly for developing quality of education. The key problem was the low learning 
achievement of students; thus implementing sixteen projects to solve this problem. They were 
divided into three groups: 1) nine projects for enhancing learners’ quality, 2) six projects for 
supporting learners’ quality, and 3) one project for strengthening to have learners’ quality that so 
called “nine enhancings, six supportings and one strengthening”. And all projects were finally 
passed the project’s assessments. Moreover, it was found that the researcher, parents, teachers, 
local organizations, local administrative organization leaders, alumnus, monks, knowledgeable 
people and school administrators also had acquired the bodies of knowledge from their own 
experience. Which were: 1) synergy performances in the school, 2) the performances of synergy 
principles,  3) the performances of participatory action research in Kokesoongprachasan school, 
4) the performances through the participatory action research and synergy principles, and 5) the 
implementation of sub-division working steps. These brought the innovation of the so-called the 
concept frame of action research for developing educational management in local development 
from 5 sources of power: school council, the performances in school, local organization, local 
administrative organization and the students’ parents. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์เร่ืองนีไ้ด้รับทุนอุดหนุนการทาํวจิยัจาก 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การวิจยัคร้ังน้ี สาํเร็จไดเ้พราะไดรั้บความเมตตากรุณายิง่จาก รองศาสตราจารย ์ดร.กนกอร 
สมปราชญ ์ และ อาจารย ์ดร.ภิญโญ รัตนาพนัธ์ุ ท่ีไดใ้หโ้อกาสแก่ผูวิ้จยัไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ
อยา่งเตม็ท่ี จากนั้นจึงไดใ้หค้าํปรึกษา แนะนาํจนเกิดประโยชน์กบัผูว้ิจยัในการเรียนรู้และผลลพัธ์ 
คือ วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ์ ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์      
ดร. ไพศาล สุวรรณนอ้ย    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ทวีชยั บุญเติม และ อาจารย ์ดร.ประยทุธ์ ชูสอน 
ท่ีกรุณารับเป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นทุกๆ ท่าน ท่ีไดทุ่้มเทความรู้
ความสามารถสั่งสอนศิษยใ์หเ้กิดการเรียนรู้ และนาํผลการเรียนรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมใน
ปัจจุบนัและอนาคต และขอบคุณมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีไดใ้หทุ้นในการวิจยัคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ ดร.สนทนา  แสงจนัทร์  ศาสตราจารย ์ เกียรติคุณ     
ดร.สมบูรณ์  สรุงบุญมี  ศาสตราจารย ์ดร.ยรรยง  สิทธิชยั  รองศาสตราจารย ์ดร.อานนท ์  เท่ียงตรง  
นายปิยชยั  ตุ่ยสิมา  ท่ีรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญใหค้าํแนะนาํและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี ตลอดทั้งใหค้าํแนะนาํ/ปรึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยัคร้ังน้ีในบางเวลาดว้ย 

ขอขอบคุณ พ่ี เพ่ือนและนอ้งนกัศึกษาปริญญาเอก รุ่น 7 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุกท่านท่ีไดช่้วยเหลือให้
กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนัมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารและคณะครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์  ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผูน้าํทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งดียิ่ง
ในการวิจยัคร้ังน้ี จนสาํเร็จตามวตัถุประสงคทุ์กประการ 

ขอขอบคุณ นางเสน่ห์  ศิริจนัทพนัธ์ุ และ เดก็หญิงสิรินยา  ศิริจนัทพนัธ์ุ ท่ีเป็นกาํลงัใจ
กระตุน้ใหผู้ว้ิจยัลุกข้ึนมาสู้ในยามทอ้แท ้ และขอบคุณผูใ้หส้มอง ความสามารถ สติปัญญา คือ      
คุณพอ่จาํลอง - คุณแม่พิทยาภรณ์  ศิริจนัทพนัธ์ุ   ท่ีคอยใหก้าํลงัใจอยูเ่สมอขอขอบคุณทุก ๆ ท่านท่ี
ไดช่้วยเหลือ และอาํนวยความสะดวกแก่ผมในคร้ังน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 พระราชดาํรัส พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานแก่คณะ
บุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลยั พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน 4 
ธนัวาคม  2541 มีใจความตอนหน่ึงว่า “...การท่ีไดท้าํความเจริญ คือ ความสุขแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนนั้น  มิไดเ้ป็นงานของผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีจะปฏิบติัไดต้อ้งร่วมมือกนั  ผูใ้ดมีความรู้ทางใดก็ควร
จะใชค้วามรู้ความสามารถนั้น  เพ่ือสร้างความมัน่คง  ถา้มีหลายคนท่ีมีความรู้อย่างเดียวกนัก็ตอ้ง
ร่วมมือกนั  บางคนมีความรู้เหมือนกนัแต่ความเห็นต่างกนั  ดงัน้ีก็จะตอ้งปรึกษากนัมากกว่าท่ีจะ
เถียงกนั  คือ  คาํว่าปรึกษากบัคาํวา่เถียงน้ีมนัต่างกนั  คาํว่าเถียงใชแ้ต่อารมณ์  คาํว่าปรึกษาใชปั้ญญา  
ถา้สามารถท่ีจะใชปั้ญญาปรึกษากนัจะไดค้าํตอบ...” (เมตต ์ เมตตก์ารุณจิต, 2547) จึงเป็นท่ีมาของ
แนวทางในการทาํงานร่วมกนัและในปัจจุบนัประเทศต่างๆทัว่โลกต่างมีแนวคิดในการพฒันาคนใน
ประเทศให้มีคุณภาพ  โดยยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชาติดว้ยการพฒันาคนให้สามารถสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมใหย้ ัง่ยนื  ทั้งน้ีกระบวนการในการพฒันาคนจะตอ้ง
อาศยัแนวทางในการให้การศึกษา  เพ่ือให้คนมีความรู้  ความสามารถ  และเป็นคนดี  มีคุณธรรม  
อนัจะนาํไปสู่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  มีความเขา้ใจดา้นการเมือง  ความเป็นผูมี้อุดมคติ  และมี
เป้าหมายของการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสันติสุข  โดยมีจิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นเป็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน (UNESCO, 2003) 

เพ่ือให้ประเทศไทยไดก้า้วทนัโลกท่ีกาํลงัพฒันาอยา่งรวดเร็วจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงใน
ทุกๆดา้น   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540  เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญัต่อการ
ปฏิรูปโครงสร้างทางดา้นการเมือง  การศึกษา  และระบบราชการ  เพราะมีเจตนารมณ์ชดัเจนในการ
กระจายอาํนาจการบริหาร  และการจดัการให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้อิสระในการ
ดาํเนินกิจการของตนเอง  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ งหลาย  ย่อมมีอิสระในการ
กาํหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลงั  และมีอาํนาจ
หน้าท่ีของตนโดยเฉพาะ  ทั้งน้ีรัฐบาลเป็นผูก้าํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่าท่ีจาํเป็น  
ภายใตก้รอบของกฎหมาย  รวมทั้งกาํหนดวิสัยทศันก์ารกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การศึกษา มาตรา 80  รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคม การสาธารณสุขการศึกษา และ
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วฒันธรรม โดยใน (3) กล่าวว่าตอ้ง พฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและ
ทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จดัให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ  กฎหมายเพ่ือพฒันาการศึกษาของชาติ  จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้กา้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกของความ
เป็นไทย  มีระเบียบวินัย  คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และใน (4) กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมและ
สนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ชุมชน  องคก์ารทางศาสนา และ
เอกชนจดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมและ
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  และในหมวดท่ี 14 การปกครองทอ้งถ่ิน มาตรา 281-290 
กล่าวถึง  การใหค้วามเป็นอิสระของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นหวัหนา้งานหลกัในการจดับริการสาธารณะและการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี  โดยสรุป
แลว้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัลงประชามติ พ.ศ. 2550 ไดใ้ช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาเป็นแม่แบบในการร่างและมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมใน
จุดท่ีเป็นปัญหา  ในส่วนของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจุดเนน้ท่ีให้ทอ้งถ่ินมีอาํนาจบริหารจดัการ
ภายในพ้ืนท่ีของตนเป็นหลกั  ในส่วนการศึกษาไดก้าํหนดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาว่า ใน
มาตราท่ี 43   บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอภาคกนัในการไดรั้บการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้ง
จดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมส่งเสริม รับผดิชอบจดัการศึกษาใหมี้มาตรฐานและคุณภาพ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 14 ไดก้าํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือ
ทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  มาตรา 42ให้กระทรวง
กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและมีหน้าท่ีในการประสานและส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัด
การศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา  รวมทั้ งการเสนอแนะการจดัสรร
งบประมาณอุดหนุน สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2550 - 2555 เจตนารมณ์
มุ่ง (1) พฒันาชีวิตใหเ้ป็น " มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข " และ (2) พฒันาสังคมไทยให้
เป็นสังคมท่ีมีความเขม้แขง็ และมีดุลยภาพ 3 ดา้น คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ และสังคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยหลกัของแผนแลว้ยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พฒันาแบบ
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องคร์วม  คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา  หลกัความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  
เพ่ือสังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกบัมีบริบทการพฒันาประเทศท่ีสาํคญั  5  ประการ คือ  1) การพฒันา
คุณภาพคนและสังคมแห่งศีลธรรมและฐานความรู้  2) การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ิน
และพฒันาเครือข่ายเช่ือมโยงสู่ระดบัจงัหวดัและภายนอก  3) การพฒันาเศรษฐกิจไทยบนฐานการ
ผลิตท่ีแข็งแกร่งของประเทศ  4) การสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากร  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและคุณภาพส่ิงแวดล้อม  5) การเสริมสร้างระบบและวัฒนธรรม  ธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยสรุปแลว้  แนวคิดและทิศทางการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื  ตาม
หลกัของเศรษฐกิจพอพียงในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่ครอบครัว  
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติโดยยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  ซ่ึงหากพิจารณาให้ดีแลว้
หวัใจของการพฒันาคนคือการศึกษา และการศึกษาท่ีดีตอ้งมีคุณภาพ มีมาตรฐานโดยความร่วมมือ
ของทุก ๆ ฝ่ายช่วยกนั 

ในทางปฏิบติัในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยจะพบว่ามีกรอบภาพรวมของการพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัน้ี หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความ
สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพ และเม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว้มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี (1) มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2)  
มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี
และมีทกัษะชีวิต (3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย (4) มีความ
รักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ (5) มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์
และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข   

จากกฎหมายและระเบียบปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นว่า การจดัการศึกษาตอ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยเฉพาะในระดบัทอ้งถ่ินและมีเป้าหมายในการพฒันาคนในทอ้งถ่ินให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานหลกัสูตรท่ีรัฐกาํหนด จึงเป็นท่ีมาของการกระจายอาํนาจ
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โดยการถ่ายโอนภารกิจดา้นการศึกษาใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีรัฐบาลได้
มีนโยบายสนบัสนุนโดยไดก้าํหนดแนวทางดาํเนินการไวใ้น แผนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบติัการ รวมทั้งไดมี้การออกกฎกระทรวง และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัการกาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 และแผนการกระจาย
อาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีกาํหนดให้ถ่ายโอนภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตดา้น
การศึกษาใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การกระจาย
อาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
นอกจากน้ีคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไดมี้การเตรียม
ความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ โดยพิจารณากาํหนดแนวทางการถ่ายโอนสถานศึกษาและ
บุคลากรดา้นการศึกษาใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึงดว้ย   แมว้่าในทางปฏิบติัจะมี
อุปสรรคบ้างในขั้ นตอนของกฎหมาย  แต่ในท่ีสุด  โรงเ รียนท่ีอยู่ในสังกัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไดรั้บการถ่ายโอน ตามพระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  จาํนวน 
274 แห่ง (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) 

หลงัจากมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อปท.)แลว้ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลการศึกษา
โรงเรียนสังกดัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดท่ีส่วนมากเป็นโรงเรียนเทศบาล  มีหลกัในการ
สานต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนโดยอาศยัแนวทางการศึกษาและกฎหมายท่ีใชใ้นการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวอย่างเช่น การบริหารด้านบุคลากรได้กาํหนดให้
คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.) ในฐานะองคก์ร
ในการบริหารงานบุคคลขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ใชอ้าํนาจตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (กถ.) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ประกาศ ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2544  ขอ้ 32 วรรคสอง “ให้คณะกรรมการ
กลางขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน นาํกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบักบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานครูส่วนทอ้งถ่ินโดยอนุโลม” จึงเห็นได้
วา่แนวทางการบริหารจะยงัคงยดึตามระเบียบเดิมไดแ้ก่ พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  2543 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  2547 และ
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พระราชบญัญติั เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547  ส่วนการจดัการการศึกษาก็ยงัคงยึดแนวทางการจดัการศึกษาตามกรอบระเบียบ
ของการจดัการของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐานหรือการ
บริหารแบบโรงเรียนเป็นนิติบุคคล  และมีเป้าหมายการบริหารงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ดงันั้นจึงถือไดว้่า โครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียนโดยไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ
โดยถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสถานศึกษาเหล่าน้ีจะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในการดาํเนิน การต่างๆ อยา่งมากมาย ทั้งดา้นโครงสร้าง (Structure) 
ดา้นกระบวนการหรือวิธีการปฏิบติั (Process) ดา้นบุคลากร (Personal) และดา้นเทคโนโลย ี
(Technology) ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคสาํหรับการบริหารจดัการศึกษาได ้(กรมส่งเสริมปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน, 2550) 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดรั้บถ่ายโอนโรงเรียนจากสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในบญัชี 1 จาํนวน  3  แห่ง  และตามบญัชี 2  จาํนวน  16  แห่ง  รวมทั้งส้ิน  19  
แห่ง  เม่ือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นไดรั้บโรงเรียนถ่ายโอนมาทั้งหมดแลว้ไดด้าํเนินการ
จดัการศึกษาต่อเน่ืองจากสังกดัเดิมของโรงเรียนท่ีรับการถ่ายโอนมา  โดยท่ีองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัมีการบริหารโดยแบ่งเป็นฝ่ายนิติบญัญติัคือ สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบญัญติั และมีขา้ราชการประจาํในฝ่ายบริหารโดยมีปลดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูบ้ริหารสูงสุด มีหน้าท่ีหลกัในการมุ่งบาํบดัทุกข์  บาํรุงสุขให้
ประชาชนในเขตจงัหวดัขอนแก่น ในขณะเดียวกนัโรงเรียนท่ีถ่ายโอนมาสังกดัเคยดาํเนินการ
บริหารจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นนิติบุคคล  มีความเป็นอิสระในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมี
หนา้ท่ีจดัการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการของตนเองใหไ้ดม้าตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  
เม่ือหน่วยงานท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัทั้ งลกัษณะการทาํงานและจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนัมา
รวมกนัและทาํงานร่วมกนั  จึงตอ้งร่วมกนัทาํงาน  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  โดยกาํหนดจุดมุ่งหมาย
หรือวิสัยทศัน์ร่วมกนั  ปฏิบติังานทุกดา้นโดยการประสานงานกนั  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั  มี
ลกัษณะการมอบอาํนาจบางอย่างเพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการทาํงาน  มีการบูรณาการวิธีการ
ทาํงานร่วมกนั  ทุกส่วนในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและทุกโรงเรียนท่ีไดรั้บการถ่ายโอนมาตอ้ง
ขบัเคล่ือนไปพร้อมๆกนัโดยจะแยกกนัปฏิบติัไม่ได ้ การจดัการศึกษากเ็ช่นเดียวกนั เม่ือโรงเรียนได้
ถ่ายโอนมาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นแลว้  การจดัการศึกษาตอ้งไดรั้บการพฒันา
ให้ดีข้ึนโดยการมีส่วนร่วมจากฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและโรงเรียน ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 29 กาํหนดให้
สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 
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องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริม
ความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจดัการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือ
พฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนบัสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน  และในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 กาํหนดใหถ่้ายโอนภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตดา้นการศึกษา
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจการ
บริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

จากหลกัการจดัการศึกษาดงักล่าว  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นท่ีเป็นรูปแบบการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินแบบหน่ึงยงัไม่เคยมีประสบการณ์ในการจดัการศึกษา  สถานศึกษาและ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นจึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั  มีการจดัการศึกษา
ร่วมกนั  จึงเกิดปัญหาข้ึนร่วมกนั  3  ฝ่ายคือ สถานศึกษา  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีประกอบไปด้วยผูป้กครองนักเรียนและชุมชนรอบ
โรงเรียนโดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา  โดยโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี คือ
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ตั้งอยู่เลขท่ี 16  หมู่ท่ี 17  
บ้านโคกสูง  ตาํบลนํ้ าพอง อาํเภอนํ้ าพอง  จังหวดัขอนแก่น เป็นโรงเรียนท่ีมีความต้องการใน
พฒันาการจดัการศึกษาในทุกๆดา้นท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพผูเ้รียน  จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
รอบแรก ในปีการศึกษา 2547  มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ในมาตรฐานท่ี 5  มีระดบัคุณภาพ “ปรับปรุง”   
(สมศ. 2547) และจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสอง ในปีการศึกษา 2551 มาตรฐานดา้น
ผูเ้รียน ในมาตรฐานท่ี 4 มีระดบัคุณภาพ “ปรับปรุง” ในตวับ่งช้ีความสามารถแกปั้ญหาไดเ้หมาะสม
กบัวยัและมีจินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ี
จาํเป็นตามหลกัสูตรมีระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” ในตัวบ่งช้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  (สมศ., 2551)  นอกจากน้ี ผลการทดสอบของสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) ประจาํปีการศึกษา 2552 พบว่ามีจาํนวนคะแนนลดลงใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สทศ., 2552) 

ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงนาํเอาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมหรือ PAR มาใช้
เพ่ือพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยการ
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มีส่วนร่วมของชุมชนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
โดยร่วมกนัเลือกการปฏิบติัการเป็นตวัสอดแทรกหลกั  การดาํเนินการวิจยัมีตวัสอดแทรกเสริมคือ 
การประสานพลงั (Synergy) ท่ีเป็นการช่วยกนัทาํงานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนัโดยคาํนึงถึง
การทาํงานของคนท่ีทาํงานร่วมกนั ตามความเหมาะสมของขีดความสามารถและทรัพยากรทาํให้
เกิดผลการทาํงานท่ีดีกว่าผลการทาํงานเพียงลาํพงั โรงเรียนท่ีผูว้ิจยัจะเขา้ไปศึกษา คือ โรงเรียน   
โคกสูงประชาสรรพ์ สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีความต้องการในการแกไ้ข
ปัญหาการจดัการศึกษามากท่ีสุดจากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีการประเมินภายในโรงเรียนในสังกดัทั้ งด้านการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research) หรือท่ีนิยมเรียกกนั
ยอ่ๆว่า PAR อนัเป็นการนาํเอาอกัษรแรกของช่ือภาษาองักฤษมาเขียน วิโรจน์ สารรัตนะ(2553) ได้
ให้ทศันะว่าเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ(Action Research) ท่ีเร่ิมมีการพฒันาข้ึนคร้ัง
แรกในปี 1952  โดย Lewin แลว้ไดรั้บการพฒันาโดยนกัคิดคนอ่ืนๆ ในระยะเวลาต่อมาอีกหลาย
ท่านจนพฒันาเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในปัจจุบนั  ผูวิ้จยัไดส้รุปกรอบแนวคิดของ
นกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) Kindon, Pain &  
Kesby (2007)  2) McIntyre (2008)  3) Creswell (2008)  4) James, Milenkiewicz & Bucknum 
(2008) 5) Kapoor & Jordan (2009)  และ 6)  McTaggart (2010)   นกัวิชาการกลุ่มดงักล่าวใหท้ศันะ
เก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ว่าเป็นการวิจยัท่ีเป็น วิธีวิทยา(Methodology) 
ท่ีหมายถึงวิธีการในการไดม้าซ่ึงความรู้และความจริง ญาณวิทยา(epistemology) ท่ีหมายถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้สวงหาความรู้และความจริงกบัส่ิงท่ีถูกรู้(the known) เป็นคาํถามท่ีว่า เรารู้
ส่ิงท่ีเรารู้ไดอ้ยา่งไร(how we know what we know?) โดยอุดมการณ์การใชอ้าํนาจ (Political 
Ideology) ท่ีเป็นการมอบอาํนาจใหบุ้คคลธรรมดาเพ่ือแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีวิภาษ (dialectic) อยา่ง
มีเหตุผล ดว้ยกระบวนการท่ีเป็นเกลียววงรอบ (cyclical) นกัวิชาการเหล่าน้ีเป็นผูศึ้กษาและลงมือ
ปฏิบติัในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจากทัว่โลก นอกจากน้ีผูว้ิจยันาํแนวคิดของ วิโรจน ์
สารรัตนะ (2553) ท่ีไดศึ้กษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ไดแ้สดงทศันะและเสนอกรอบ
แนวคิดการวิจยัไวเ้พ่ือเป็นประโยชน์ในการนาํไปใชเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบัปัญหาท่ีเกิดจากบริบทของ
ประเทศไทย  วิธีการวิจยัดงักล่าวจึงเหมาะในการแกปั้ญหาของโรงเรียนในชุมชนเองตามหลกัการ
การมีส่วนร่วมสอดคลอ้งกบัรากฐานของการส่งเสริมประชาธิปไตย ทั้งน้ีเพราะการกระจายอาํนาจ
ทางการศึกษานั้นให้โอกาสประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาใน
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ชุมชนของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการจดัการศึกษา และการประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีว่า “การจดัการศึกษาของประชาชน โดยประชาชน 
เพ่ือประชาชน” 

ส่วนตวัสอดแทรกเสริมในการวิจยันั้น  เน่ืองจากการถ่ายโอนโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
ท่ีเคยสังกดักระทรวงศึกษาธิการมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเหมือนกบัการควบรวมกิจการ  
ผูว้ิจยัจึงไดน้าํการประสานพลงั(Synergy)มาใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี  การประสานพลงั(Synergy) 
เป็นวิธีการหรือกระบวนการในการทาํงานดว้ยกนั (working together) เพ่ือเป้าหมายเดียวกนัโดย
วิธีการแลกเปล่ียนแบ่งปัน  ร่วมกนัวิจยัเพ่ือพฒันา  บูรณาการ  ใชยุ้ทธศาสตร์ร่วม  เรียนรู้ดว้ยกนั  
ปรับตวัเขา้หากนัและร่วมมือกนั อยา่งสมดุลและชาํนาญ ตามขีดความสามารถและโอกาสท่ีอาํนวย
ให้ เกิดผลลพัธ์ท่ีดีกว่าการกระทาํเพียงลาํพงั  หรือ สามารถพูดไดว้่า Synergy มีความหมายตรงกบั
คาํว่า “ประสาน” ดว้ยวิธีการแลกเปล่ียนแบ่งปัน  ร่วมกนัวิจยัเพื่อพฒันา  บูรณาการ  ใชย้ทุธศาสตร์
ร่วม  เรียนรู้ดว้ยกนั  ปรับตวัเขา้หากนัและร่วมมือกนั อยา่งสมดุลและชาํนาญ    รวมกบัคาํว่า “พลงั”  
ท่ีเป็นขีดความสามารถ(Capability) ท่ีประกอบดว้ยทรัพยากร  ความชาํนาญและโอกาส  ทาํให้
เกิดผลรวมของการทาํงานมากกว่าการทาํเพียงลาํพงั  การประสานพลงั(Synergy) ตามทฤษฎีการ
บริหารเชิงวิทยาศาสตร์มีรวมเอาวิธีการทาํงานร่วมกันหลาย ๆ วิธีเพื่อทาํให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยแบ่งมิติของการร่วมมือกันทาํงานเป็น 3 มิติ คือ 1)มิติท่ีเป็นการ
แลกเปล่ียนกนั(Sharing)ในทรัพยากรและความรู้ โดยการแลกเปล่ียนแบ่งปันนาํไปสู่การวิจยัเพ่ือ
พฒันา 2) มิติของการบูรณาการร่วมกนั (Integrating) เป็นการร่วมกนัทาํงานท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั
โดยการสร้างยทุธศาสตร์ร่วม  3)มิติการร่วมมือกนัทาํ(Coordinating)ท่ีเป็นการทาํงานโดยไม่ขดัแยง้
กนัโดยการเรียนรู้ดว้ยกนั ปรับตวัเขา้หากนัและร่วมมือกนัทาํงาน  และผลการร่วมกนัจากทั้งสามมิติ
น้ีส่งผลทาํใหเ้กิด การประสานพลงั(Synergy) จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้รุปประเดน็การ
ประสานพลงัจะนาํไปใช้ในการปฏิบติัการในการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการจดัการศึกษาใน
โรงเรียนถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในคร้ังน้ีโดยไดแ้ยกองคป์ระกอบของการ
ประสานพลงัออกเป็น  การแลกเปล่ียนแบ่งปัน(Sharing)  ร่วมกนัวิจยัเพ่ือพฒันา(Research)  บูรณา
การ(Integration)  ใชย้ทุธศาสตร์ร่วม(Strategic goals)  เรียนรู้ดว้ยกนั(Learning)  ปรับตวัเขา้หากนั
(Adapting)และร่วมมือกนั(Collaboration) หรือใชอ้กัษรตวัแรกของประเด็นการประสานพลงัมา
รวมกนัเพ่ือใชใ้นการปฏิบติัการไดง่้ายข้ึน คือ “SRISLAC” ประเดน็ของการประสานพลงัน้ีผูวิ้จยัจะ
นาํไปใชใ้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแสดงปริมาณของการประสานพลงัของการ
ปฏิบติัการของผูมี้ส่วนร่วมในคร้ังน้ี 
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การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียนและเป็นการวิจยัประยกุตท่ี์เป็นการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ อิงกบัปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์(critical social theory) และทฤษฎีหลงั
สมยัใหม่นิยม (theories of postmodernism) ท่ีเช่ือเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีมีอยูจ่ริงของมนุษย ์และ
การดึงศกัยภาพของมนุษยอ์อกมาใชใ้ห้เต็มท่ี  การให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมและความเป็น
ประชาธิปไตยในการกระทาํและการส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในทางบวก การมี
อาํนาจในการตดัสินใจถึงส่ิงท่ีจะใหมี้การเปล่ียนแปลงและไม่เปล่ียนแปลง การเช่ือมโยงความรู้ท่ีมี
อยู่ก่อนกบัสารสนเทศท่ีไดรั้บใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งท่ีสําเร็จและไม่สําเร็จ การตั้ง
คาํถามและการแสวงหาคาํตอบอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนการใชว้ิธีการเชิงพรรณนาอธิบายถึงส่ิงท่ี
กาํลงัเกิดข้ึน และทาํความเขา้ใจผลของการใชต้วัสอดแทรกทางการศึกษา  ในการปฏิบติัการวิจยัจะ
มีการนาํเสนอสาระท่ีเกิดจากการดาํเนินการโดยผูมี้ส่วนร่วม(by)กบัโรงเรียนในทอ้งถ่ิน(with)เพ่ือ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน(for)  เป็นความร่วมมือกนัของผูวิ้จยักบัผูมี้ส่วนร่วมเพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาการ
จดัการศึกษาท่ีเนน้การปฏิบติัการโดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนคือ  การปฏิบติัการของชุมชนเพ่ือ
การพฒันาการจดัการศึกษา  และการสร้างความสามารถของชุมชนในการพฒันาการจดัการศึกษา
เพ่ือขจดัความไม่เท่าเทียมกนัในด้านการศึกษา  ผูมี้ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้แก่  บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน โดยมีหลกัท่ีสาํคญั 2 ประการคือ  ประการ
แรก  เนน้การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนร่วมและนกัวิจยัระหว่างดาํเนินการวิจยั  ผูมี้ส่วนร่วม
ไดรั้บการเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือการเปล่ียนแปลงในการจดัการศึกษา ซ่ึงหมายถึงนกัวิจยัไดเ้รียนรู้จาก
ผูมี้ส่วนร่วมและผูมี้ส่วนร่วมไดรั้บความรู้และไดป้ฏิบติัการวิจยั และประการท่ีสอง  ผูมี้ส่วนร่วมมี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการวิจยั  บทบาทของผูมี้ส่วนร่วมในการทาํวิจยั คือ การเป็นท่ีปรึกษา   การ
ตดัสินใจและการเป็นผูเ้รียนรู้ร่วมกนั 
 

2.  คาํถามการวิจัย 
 2.1 สภาพท่ีเคยเป็นมา  สภาพปัจจุบนั  สภาพปัญหา  สภาพท่ีคาดหวงั  ทางเลือกเพ่ือการ
แก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวังในการจัดการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ มี
อะไรบ้าง  และประเมินทางเลือกได้ทางเลือกเพื่อกาํหนดเป็นแผนปฏิบัติการท่ีประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรมอะไร 
 2.2  การนาํแผนปฏิบติัการท่ีถือว่าเป็นตวัสอดแทรกหลกัและการใชห้ลกัการประสานพลงั
ท่ีว่าเป็นตวัสอดแทรกเสริมไปปฏิบติั  มีปรากฏการณ์ทางปฏิบติักนัอย่างไร ไดส่้งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวงัหรือไม่  เพียงใด  เกิดการเรียนรู้อะไรจากการกระทาํทั้งในระดบัตวั
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บุคคล  กลุ่มบุคคลและระดบัโรงเรียน  และเกิดความรู้ใหม่อะไรจากการใชต้วัสอดแทรกหลกัและ
ตวัสอดแทรกเสริม 
 

3.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 3.1 เพ่ือศึกษาสภาพท่ีเคยเป็นมา  สภาพปัจจุบนั  สภาพปัญหา  สภาพท่ีคาดหวงั  ทางเลือก
เพ่ือการแกปั้ญหาหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงัการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ ์  และการเลือกทางเลือกเพ่ือกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการในการจัดการศึกษา และ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการนาํแผนปฏิบติัการท่ีถือว่าเป็นตวัสอดแทรกหลกั   การใช้หลกัการ
ประสานพลงัเป็นตวัสอดแทรกเสริม และใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 3.2 เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบติั สภาพการเปล่ียนแปลง  และการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในระดบัตวับุคคล  กลุ่มบุคคล  และโรงเรียน  และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชแ้ผนปฏิบติัการ
ท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั และการนําเอาหลกัการประสานพลงัท่ีเป็นตวัสอดแทรกเสริมไป
ปฏิบติัการตามวงจรหมุนวน 2 รอบของกิจกรรมการวางแผน ปฏิบติัการ การสังเกตและการสะทอ้น
ผลเพ่ือพฒันาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  และใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 

4.  ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี  มีขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี      
 4.1 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ท่ีถ่ายโอนมาสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  มีปัญหาการจดัการศึกษา เป็นโรงเรียนท่ีสมคัรใจเพ่ือพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นโรงเรียนมีความเหมาะสมและ
เป็นไปไดใ้นการท่ีจะเขา้ไปทาํการวิจยัของผูท้าํวิจยั 
 4.2 การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการประสานพลงั  ใช้เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการจดัการศึกษาท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัช่วยกนักาํหนดข้ึน    
 4 .3 ระยะเวลาในการวิจัย   กําหนดตามปีการศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ 2554  ระหว่างวนัท่ี  1  ตุลาคม  2553  -  30  กนัยายน  2554 (ภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2553  และ 1 ปีการศึกษา  2554) 
 

5.  ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ตามกรอบแนวคิดท่ีผูวิ้จยั
เสนอแนะจากการสรุปแนวคิดของนกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ ไดแ้ก่ 1) Kindon, Pain &  
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Kesby (2007)  2) McIntyre (2008)  3) Creswell (2008)  4) James, Milenkiewicz & Bucknum 
(2008) 5) Kapoor & Jordan (2009)  และ 6)  McTaggart (2010)  และ7) วิโรจน์ สารรัตนะ (2553)  
เป็นรูปแบบท่ีเนน้การวิจยัระดบัทอ้งถ่ินท่ีใชรู้ปแบบการวิจยัเพื่อคน้หาปัญหาและทางเลือกโดยใช้
ระเบียบวิธีการทางการวิจยั นาํเสนอผลการวิจยัดว้ยบนัทึกการสะทอ้นผล (Reflective journal) ท่ีมี
การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของผูร่้วมวิจยันาํไปสู่การวิพากยใ์นมุมมองของตนเองบน
พ้ืนฐานการยอมรับและเคารพต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีการแสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูล
ทางสถิติ  ภาพถ่าย เอกสาร บนัทึกต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการร่วมมือกนัคิดและปฏิบติั  บนัทึกสะทอ้นผล 
การเรียนรู้จากการทาํวิจยัเพ่ือเป็นหลกัฐานท่ีมีการวิจยัรองรับเพ่ือการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการจดั
การศึกษา ทีมีประโยชนต่์อผูบ้ริหาร ครูและนกัเรียน 
 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 6.1 โรงเรียนกรณีศึกษา หมายถึง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นตามพระราชบัญญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2549 

6.2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น หมายถึง  หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารในทอ้งท่ี
จังหวดัขอนแก่น  มีผูแ้ทนท่ีได้รับการเลือกตั้ งจากประชาชนในท้องท่ีจังหวดัขอนแก่น  เป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อการบริหารอย่างเป็นอิสระในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น มีอาํนาจในการบริหาร
การเงิน  การคลงั  และกาํหนดนโยบายของตนเองรวมทั้งหน้าท่ีดาํเนินกิจกรรมในกรอบท่ีตาม
พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพ่ือประโยชน์ของรัฐและของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

6.3 การจดัการศึกษา หมายถึง  การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบญัญติักาํหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2549 ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 

6.3.1 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาํเนินการจดัการทาํหลกัสูตรของ
สถานศึกษา การพฒันาครูและผูเ้รียน การปฏิรูปการเรียนรู้ การจดัหาและพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีส่ือสารเพ่ือการศึกษา การสนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน การศึกษา
เพ่ืออนุรักษสื์บสาน จารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินและของชาติ 

 6.3.2 การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การดาํเนินการเก่ียวกบัการประมาณรายรับ
รายจ่าย ไดแ้ก่  การจดัทาํและบริหารจดัสรรงบประมาณ  การดาํเนินการจดัหารายได ้ และการระดม
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ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  การบริหารการเงินการบญัชี  การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 
การตรวจสอบ  ติดตามประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานการใช้
งบประมาณ 

6.3.3 การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การวางแผนและกาํหนดหลักเกณฑ์ด้าน
บุคลากร การจัดบุคลากรเข้าปฏิบติังาน  การกาํหนดค่าตอบแทน  การพฒันาและดาํรงรักษา
บุคลากร  การเสริมสร้างระเบียบวินยัและจรรยาบรรณ  การจดัสวสัดิการเพื่อสร้างขวญัและกาํลงัใจ  
การควบคุมการกาํกบัติดตามและนิเทศ 

 6.3.4 การบริหารทัว่ไป  หมายถึง  การวางแผน  การประชาสัมพนัธ์  การรับนกัเรียน
เขา้ศึกษา  การจดัทาํสาํมะโนนกัเรียน  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  การ
กาํหนดและวางแผนการพฒันาสถานศึกษา  การจดัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอน  การส่งเสริมและการจดับริการทางการศึกษา  การส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม 
งานสวสัดิการและงานสวสัดิภาพ  งานวสัดุอุปกรณ์  งานประสานงาน และงานอาคารสถานท่ี 

6.4  การประสานพลงั หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการในการทาํงานดว้ยกนั มีเป้าหมาย
เดียวกนัโดยการแลกเปล่ียนแบ่งปัน  ร่วมกนัวิจยัเพื่อพฒันา  บูรณาการ  ใชย้ทุธศาสตร์ร่วม  เรียนรู้
ดว้ยกนั  ปรับตวัเขา้หากนัและร่วมมือกนั อยา่งสมดุลและชาํนาญ ตามขีดความสามารถและโอกาส
ท่ีอาํนวยให ้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีกวา่การกระทาํเพียงลาํพงั 

6.5 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การวิจยัท่ีมีรูปแบบเน้นความเป็น
ศาสตร์เชิงวิพากย ์ การนาํเสนอผลการวิจยัท่ีอิงกบัแนวคิดเชิงวิพากย ์ แสดงหลกัฐานประกอบ  ทั้ง
ขอ้มูล  สถิติ  ภาพถ่าย  เอกสาร  หรืออ่ืน ๆ ถึงส่ิงท่ีไดร่้วมมือกนัคิด  ร่วมกนัปฏิบติั  ร่วมกนัสังเกต
ผล  และร่วมกนัสะทอ้นผลการเปล่ียนแปลง  ทั้งท่ีสาํเร็จและไม่สาํเร็จและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทั้งใน
ระดบับุคคล  ระดบักลุ่มผูร่้วมวิจยั  และระดบัองคก์าร   
 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้รูปแบบการวิจัยเพ่ือค้นหาปัญหาและทางเลือกโดยใช้ระเบียบวิธีการทางการวิจัย 
นาํเสนอผลการวิจยัดว้ยบนัทึกการสะทอ้นผล (Reflective journal) ท่ีมีการเปรียบเทียบความเหมือน
และแตกต่างของผูร่้วมวิจยันาํไปสู่การวิพากยใ์นมุมมองของตนเองบนพ้ืนฐานการยอมรับและ
เคารพต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการแสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูลทางสถิติ ภาพถ่าย เอกสาร 
บนัทึกต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการร่วมมือกนัคิดและปฏิบติั บนัทึกสะทอ้นผล การเรียนรู้จากการทาํวิจยัเพ่ือ
เป็นหลกัฐานท่ีมีการวิจยัรองรับเพ่ือการตดัสินใจในการจดัการศึกษา ทีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร ครู  
นกัเรียน ชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ อาํเภอนํ้าพอง  จงัหวดัขอนแก่น 
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บทท่ี  2 
 เอกสารและงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง  
 
 ในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เร่ือง การประสานพลงัเพ่ือพฒันาการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนถ่ายโอนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบั
หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี  จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีขอบข่ายการศึกษา
ตามลาํดบั  ดงัน้ี   
 1.  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1  ความหมายของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
1.2   ความเป็นมาของการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 
1.3   ระเบียบวธีิการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 
1.4   หลกัการการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 

2.  แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
2.1   แนวคิดของ  Kindon, Pain & Kesby (2007) 
2.2   แนวคิดของ McIntyre (2008) 
2.3   แนวคิดของ Creswell (2008) 
2.4   แนวคิดของ James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) 
2.5   แนวคิดของ Kapoor & Jordan (2009)  
2.6   แนวคิดของ McTaggart (2010) 
2.7   แนวคิดของวิโรจน ์สารรัตนะ (2553) 
2.8   ขอ้เสนอกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 3.  การประสานพลงั(Synergy) 
 3.1 ความหมายของการประสานพลงั 
 3.2 หลกัการของการประสานพลงั 
 3.3 วิธีการของการประสานพลงั 
 4.  บริบทโรงเรียนกรณีศึกษา 
 4.1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 4.2 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
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1.    แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 การนาํเสนอสาระท่ีเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาการจดัการศึกษาโดยการประสานพลงั(Synergy)  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้
ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี คือ 1) ความหมายของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
2) ความเป็นมาของการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 3) ระเบียบวิธีการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน และ 4) หลกัการ
การจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน ดงัจะกล่าวถึงแต่ละหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 1.1   ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากแนวความคิดของนกัวิชาการและนกัปกครองท่ีเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดใ้ห้ คาํนิยามหรือความหมายของการปกครองทอ้งถ่ิน  โดยมีผูใ้ห้ความหมายหรือคาํนิยามส่วน
ใหญ่มีหลกัการท่ีสําคญัคล้ายคลึงกัน จะต่างคือสํานวนและรายละเอียดปลีกย่อย ซ่ึงสามารถ
พิจารณาไดด้งัน้ี   

Wit (1986 อา้งถึงใน ชูวงศ ์ ฉายะบุตร, 2539) นิยามวา่ การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง  
การปกครองท่ีรัฐบาลกลาง ให้อาํนาจหรือกระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน เปิด
โอกาสใหป้ระชาชน ในทอ้งถ่ินไดมี้อาํนาจในการปกครองร่วมกนัทั้งหมด หรือเป็นบางส่วนในการ
บริหารทอ้งถ่ิน ตามหลกัการท่ีว่า ถา้อาํนาจการปกครองมาจากประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้ รัฐบาลของ
ทอ้งถ่ิน กย็อ่มเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน  

Holloway (1951 อา้งถึงใน ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) นิยามวา่ การปกครองทอ้งถ่ิน  
หมายถึง องค์การท่ีมีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลกัท่ีกาํหนดไว  ้มีอาํนาจการปกครอง
ตนเอง มีการบริหารการคลงัของตนเอง และมีสภาทอ้งถ่ินท่ีสมาชิกไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชน 

Clarke (1957 อา้งถึงใน ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) นิยามว่า การปกครองทอ้งถ่ิน  
หมายถึง หน่วยการปกครองท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หน่ึงพื้นท่ีใด โดยเฉพาะ และหน่วยการปกครอง ดงักล่าวน้ีจดัตั้งและอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลกลาง 

Montagu (1984 อา้งถึงใน ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) นิยามว่า การปกครองทอ้งถ่ิน 
หมายถึง การปกครองซ่ึงหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผูท่ี้มีหนา้ท่ี
บริหาร การปกครองทอ้งถ่ิน มีอาํนาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใช้ไดโ้ดย
ปราศจาก การควบคุมของหน่วย การบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้ งน้ีหน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินยงัตอ้งอยูภ่ายใตบ้ทบงัคบัว่าดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศ ไม่ไดก้ลายเป็นรัฐอิสระ
ใหม่แต่อยา่งใด 
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Sady (1984 อา้งถึงใน ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) นิยามว่า การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง 
หน่วยการปกครอง ทางการเมืองท่ีอยู่ในระดบัตํ่าจากรัฐ ซ่ึงก่อตั้งโดยกฎหมาย และมีอาํนาจอย่าง
เพียงพอท่ีจะทาํกิจการ ในทอ้งถ่ินไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งอาํนาจจดัเก็บภาษี เจา้หนา้ท่ีของหน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ดงักล่าวอาจไดรั้บการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยทอ้งถ่ินก็ได ้(อุทยั หิรัญโต, 2523 
อา้งถึงใน ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2532 อา้งถึงใน ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539)  นิยามว่า การ
ปกครองท้องถ่ินเป็นระบบการปกครองท่ีเป็นผล สืบเน่ืองมาจากการกระจายอาํนาจทางการ
ปกครอง ของรัฐ และโดยนัยน้ีจะเกิดองค์การทาํหน้าท่ี ปกครองทอ้งถ่ินโดยคนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
องคก์ารน้ีจดัตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มี อาํนาจในการกาํหนดนโยบายและควบคุมให้มี
การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของตนเอง 

การปกครองทอ้งถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอาํนาจใหป้ระชาชน ในทอ้งถ่ินใด
ทอ้งถ่ินหน่ึงจดัการปกครองและดาํเนินการ บางอยา่ง โดยดาํเนินการกนัเอง เพ่ือบาํบดัความตอ้งการ
ของตน การบริหารงานของทอ้งถ่ินมีการจดัเป็นองคก์ารมีเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงประชาชนเลือกตั้งข้ึนมา
ทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งน้ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลตอ้งควบคุมดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาไดไ้ม่เพราะการปกครองทอ้งถ่ินเป็น
ส่ิงท่ีรัฐทาํใหเ้กิดข้ึน (อุทยั หิรัญโต, 2523 อา้งถึงใน ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) 

Robson (1953 อา้งถึงใน ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) นิยามว่า การปกครองทอ้งถ่ิน 
หมายถึง หน่วยการปกครองซ่ึงรัฐไดจ้ดัตั้งข้ึนและให้มีอาํนาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิ
ตามกฎหมาย (Legal Rights) และตอ้งมีองคก์รท่ีจาํเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) 
เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้มความมุ่งหมายของการปกครองทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

จากนิยามต่าง ๆ ขา้งตน้สามารถสรุปหลกัการปกครองทอ้งถ่ินไดใ้นสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 1)  การปกครองของชุมชนหน่ึง ซ่ึงชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกนัในดา้นความ
เจริญ จาํนวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี เช่น หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยจดัเป็น
กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และเมืองพทัยา
ตามเหตุผลดงักล่าว 
 2)  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีอาํนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตามความเหมาะสม กล่าวคือ อาํนาจของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีขอบเขตพอควร เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริง หากมีอาํนาจมาก
เกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้น กจ็ะกลายสภาพเป็น รัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสีย
ต่อความมัน่คงของรัฐบาล อาํนาจของทอ้งถ่ินน้ีมีขอบเขต ท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามลกัษณะความ
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เจริญและความสามารถของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น เป็นสาํคญั รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการ
พิจารณาการกระจายอาํนาจใหห้น่วยการปกครอง ทอ้งถ่ินระดบัใด จึงจะเหมาะสม 
 3)  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ท่ีจะ
ดาํเนินการ ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน เพ่ือประโยชนใ์นการบริหารตามหนา้ท่ีและ เพ่ือใชบ้งัคบัประชาชน
ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ เช่น เทศบญัญติั ขอ้บงัคบั สุขาภิบาล เป็นตน้ 
 (2) สิทธิท่ีเป็นหลกัในการดาํเนินการบริหารทอ้งถ่ิน คือ อาํนาจในการกาํหนด
งบประมาณ เพ่ือบริหารกิจการตามอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยการปกครอง ทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
 4)  มีองคก์รท่ีจาํเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องคก์รท่ีจาํเป็นของ
ทอ้งถ่ิน จดัแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องคก์ารฝ่ายบริหารและองคก์ารฝ่ายนิติบญัญติั เช่น การปกครอง 
ทอ้งถ่ินแบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบญัญติั หรือ
ในแบบมหานคร คือกรุงเทพมหานครจะมีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภา
กรุงเทพมหานครจะเป็นฝ่ายนิติบญัญติั เป็นตน้ 
 1.2  ความเป็นมาของการจดัการศึกษาท้องถิน่ 
 ชฎิล น่ิมนวล (2545) ไดร้วบรวมความเป็นมาของการจดัการศึกทอ้งถ่ินไวว้่า การ
จดัการจดัการศึกษาของประเทศไทยในอดีตตั้งแต่สุโขทยันั้น อยู่ในความรับผิดชอบของ วดั วงั 
บา้นโดยมีลกัษณะเป็นกลุ่มๆ ไม่มีระบบ ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ การจดัการศึกษาอยา่งเป็น
ระบบแบบแผนในประเทศเร่ิมมีข้ึนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ ในปี พ.ศ.2423 ซ่ึง
ขณะนั้นมีการจดัการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และไดมี้การสถาปนากรมศึกษาธิการข้ึน 
(ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นกรมธรรมการ และปรับเป็นกระทรวงธรรมการต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น
กระทรวง ศึกษาธิการ)  สาํหรับพฒันาการการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินนั้นเร่ิมมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2451 
โดยมีการจดัตั้งโรงเรียนประชาบาลข้ึน อยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีขา้หลวง
เทศาภิบาลเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลการจดัการศึกษาตามมณฑลต่างๆ  เป็นการจดัการเรียนการ
สอนแก่ประชาชนเพ่ือให้อ่านออกเขียนได้  ส่วนการศึกษาท่ีสูงกว่าข้ึนไปนั้นเป็นภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนการดูแลการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินถูกโอนกลบัไปกลบัมา ภายใตก้าร
ดูแลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย เป็นระยะๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและ
สภาพ แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ช่วง คือ 
 1.2.1  ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2451-2475 
       ในระหว่าง พ.ศ. 2451-2475 เป็นช่วงท่ีประเทศเนน้การขยายการศึกษาไป 
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สู่ชนบท แต่กไ็ม่สามารถดาํเนินการไดไ้ม่เร็วมากนกั กระทรวงธรรมการจึงไดข้อใหก้ระทรวงมหาดไทย
เขา้มาให้การช่วยเหลือสนบัสนุนการจดัการศึกษาดว้ย ซ่ึง กระทรวงธรรมการและกระทรวงมหาดไทย 
ไดท้าํความตกลงเก่ียวกบัการจดัการศึกษาข้ึน ในปี พ.ศ. 2454  ความว่า จะจดัให้มีโรงเรียนสาํหรับ
การศึกษาขั้นตน้ (ขณะนั้นคือประถมศึกษา) ในทุกตาํบลทุกละแวกบา้น ให้พอแก่จาํนวนเด็กชาย
หญิงท่ีอยู่ในวยัเรียนทัว่ราชอาณาเขต ส่วนการศึกษาขั้นสูง (ขณะนั้นคือมธัยมศึกษา) จะจดัให้มี
โรงเรียนข้ึนในเขตท่ีตั้งมณฑล จงัหวดัและอาํเภอ อนัเป็นเขตท่ีมีประชากรอยู่หนาแน่นในช่วงน้ี
กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการจัดตั้ งและการบริหารโรงเรียน รวมทั้ งให้การสนับสนุน
คณะกรรมการตาํบล และคณะกรรมการการศึกษา  การเกณฑ์เด็กในวยัเรียนในเขตพ้ืนท่ีในความ
รับผดิชอบเขา้รับการศึกษาในโรงเรียน โดยมี กระทรวงธรรมการรับผิดชอบในดา้นนโยบายการจดั
การศึกษา  การกาํหนดหลกัสูตร  การกาํหนดแบบเรียน  การจดัสรรงบประมาณ  การตรวจตราการ
เรียนการสอนและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 1.2.2  ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2475 - 2500  
 ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ระยะแรกรัฐบาลไดท้าํ
การปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ  ทาํให้เหลือเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานเดียวท่ีทาํหน้าท่ีในการจัดการศึกษา โรงเรียนประชาบาลจึงถูกโอนไปอยู่ในความ
รับผดิชอบของกระทรวง ศึกษาธิการ  ส่วนกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการช่วยเหลือสนบัสนุน  
ต่อมารัฐบาลมีนโยบายกระจายอาํนาจการปกครอง จึงไดอ้อกพระราชบญัญติัเทศบาล กาํหนดให้
เทศบาลเป็นราชการส่วนท้องถ่ินและระบุให้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสําหรับประชาชน
ทอ้งถ่ินดว้ยและ ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัการประถมศึกษา พ.ศ. 2478 โดยพระราชบญัญติัการ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2478  กาํหนดให้กระทรวงศึกษาธิการโอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาล
และทรัพยสิ์นให้แก่เทศบาลทั้งหมด  หากทอ้งถ่ินใดมีโรงเรียนไม่เพียงพอ ก็ให้จดัตั้งข้ึนเพ่ิมเติม 
โดยใชร้ายไดข้องเทศบาล  และกาํหนดใหน้ายอาํเภอจดัตั้งโรงเรียนประชาบาลข้ึนใหค้รบทุกตาํบล 
ให้เพียงพอแก่ความตอ้งการของตาํบลนั้นๆ หลงัจากท่ีโรงเรียนประชาบาลโอนไปอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลแลว้ ปรากฏว่ามีปัญหาในดา้นการบริหารจดัการ และด้านงบประมาณ 
รัฐบาลจึงมีมติในปี พ.ศ. 2486 ให ้กระทรวง ศึกษาธิการดาํเนินการรับโอนโรงเรียนประชาบาลคืน
จนกวา่เทศบาลจะมีความพร้อมในการจดัการศึกษา  
 1.2.3  ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2500 – 2525  
 ในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลมีนโยบายกระจายอาํนาจในการจดัการศึกษาประชาบาล
ไปให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการ จึงไดมี้การโอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีอยูน่อกเขต
เทศบาลไปสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั โรงเรียนท่ีสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
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กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการบริหารทัว่ไปและการจดัสรรงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบในด้านวิชาการ การกาํหนดหลกัสูตร กาํหนดแบบเรียน และการควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2523 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหป้รับการจดัการประถมศึกษาใหม่เพ่ือให้
การบริหารจดัการศึกษาให้มีเอกภาพ จึงโอนการประถมศึกษาท่ีสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ทัว่ประเทศไปอยู่ภายใตก้ารดูแลของสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ท่ีแทนเป็นประธาน โดย
สาํนกังานการประถม ศึกษาจงัหวดัทาํหนา้ท่ีดูแลการจดัการศึกษาในจงัหวดั มีผูว้่าราชการจงัหวดั
ทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน  ส่วนกรุงเทพมหานครและเทศบาล เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นท่ีมี
ความพร้อมและสามารถจดัการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายทางการศึกษาได ้คงจดัการศึกษาได้
ต่อไป  การจดัการศึกษาของประเทศไทยในช่วงน้ี จึงอยูก่บักระทรวงศึกษาธิการเป็นหลกั มีระบบ
การบริหารท่ีมีเอกภาพ มีส่วนกลางทาํหนา้กาํหนดนโยบาย วางแผน จดัสรร งบประมาณ กาํหนด
และดูแลมาตรฐานการศึกษา ส่วนการปฏิบติัจะอยูท่ี่สาํนกังานการศึกษาในระดบัจงัหวดั 
 1.2.4  การจดัการศึกษาทอ้งถ่ินในปัจจุบนั 
 หลังจาก ท่ีการจัดการ ศึกษาของไทยโอนมาอยู่ภ ายใต้การดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีพ.ศ. 2523  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศมีการ
เปล่ียนแปลงไปมาก  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดก้าํหนดให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัการศึกษา อบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินได ้และพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 กไ็ดก้าํหนดภารกิจการจดัการศึกษาไวเ้ช่นกนั 
 โดยสรุปแล้วการจัดการศึกษาในท้องถ่ินของไทยไม่ได้เป็นหน้าท่ีของ
กระทรวงใดกระทรวงหน่ึงโดยเฉพาะ  แต่เป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลกาํหนดการจดัการศึกษาตามความ
เหมาะสมของความพร้อม  ทั้งดา้นความเจริญของบา้นเมืองและความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ
ในแต่ละสถานการณ์  และสามารถเปล่ียนกลบัไปกลบัมาไดเ้ม่ือมีการประเมินแลว้ว่าอาจเกิดผลเสีย
ต่อการจดัการศึกษาข้ึนได ้และในบางคร้ังตอ้งมีการแบ่งความรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
 1.3   ระเบยีบวธีิการจดัการศึกษาท้องถิน่ 

หลกัการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ซ่ึงประกอบดว้ย 1)หลกัการกระจายอาํนาจทางการศึกษา  2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 และ2550 ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 3) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545   และ 4) พระราชบญัญติักาํหนดแผนการกระจาย
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อาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542   ผูว้ิจยัขอเสนอหลกัการจดัการศึกษาและ
ระเบียบวิธีการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
 1.3.1  หลกัการกระจายอาํนาจทางการศึกษา 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ถา้มองยอ้นดูประวติัศาสตร์แลว้จะเห็นว่าประเทศไทย
ไดมี้การพฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงการจดการศึกษามาโดยตลอด  นับตั้งแต่การปฏิรูประบบ
ราชการแผ่นดินในสมยัรัชกาลท่ี 5  โดยกระจายการจดัการศึกษาจากในวงัมาสู่นอกวงั ตลอดจน
ขยายไปสู่หัวเมืองตามมณฑลต่าง ๆ เม่ือมีการจัดตั้ งเทศบาลก็กาํหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีจัด
การศึกษาให้แก่ราษฎรในทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยงัมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาประชาบาลอีกดว้ย  โดยคาดหวงัว่าจะเป็นแนวทางในการกระจายอาํนาจทางการศึกษา
ไปสู่ท้องถ่ินอย่างทั่วถึง  สํา หรับขอ้บัญญติัท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอาํนาจและการบริหาร
การศึกษา  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในแง่ของหลกัการ กล่าวไดว้่า การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินเป็นยทุธศาสตร์หน่ึง
ในการบริหารประเทศของรัฐในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐในส่วนกลางลง
เหลือเพียงภารกิจหลกัท่ีตอ้งทาํเท่าท่ีจาํเป็นและใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
ชุมชนตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากข้ึน กล่าวได้ว่า การกระจายอาํนาจสู่ท้องถ่ินเป็นการ
กระจายส่ิงต่อไปน้ีจากส่วนกลางให้แก่ทอ้งถ่ิน (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) 
 1) การกระจายหนา้ท่ี คือ การมอบหมายหนา้ท่ีท่ีดาํเนินการเพ่ือผลประโยชน์
โดยตรงกบัทอ้งถ่ิน ไปใหท้อ้งถ่ินรับผิดชอบดาํเนินการเอง 
 2) การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ คือ การมอบอาํนาจในการตดัสินใจ
ดาํเนินการตามหนา้ท่ีท่ีทอ้งถ่ินจะตอ้งดาํเนินการรับผิดชอบเอง ใหท้อ้งถ่ินมีอาํนาจสมบูรณ์ ตั้งแต่
การกาํหนดนโยบายจนถึงขั้นการปฏิบติัตามนโยบาย 
 3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร คือ การถ่ายโอนบุคลากร งบประมาณ 
เทคโนโลย ีท่ีเหมาะสมใหก้บัทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีทอ้งถ่ินจะไดมี้ทรัพยากรการบริหารอยา่งเพียงพอ และ
เหมาะสมต่อการดาํเนินงานในกิจการของทอ้งถ่ิน 
 4) การกระจายความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี เป็นการกระจายความรับผดิชอบต่อ
ภารกิจหนา้ท่ีท่ีรัฐใหแ้ก่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และประชาชนร่วมกนัรับผิดชอบแทนท่ีจะเป็นความ
รับผดิชอบต่อภารกิจหนา้ท่ีของรัฐแต่เพียงผูเ้ดียว 
 5) การกระจายความพร้อม เป็นการกระจายความพร้อมท่ีมีอยูใ่นส่วนกลาง
ใหก้บัทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างขีดความสามารถใหก้บัทอ้งถ่ินทาํใหท้อ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ สามารถบริหาร
จดัการทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 สรุปไดว้า่ ส่ิงท่ีรัฐกระจายอาํนาจไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ การมอบ
อาํนาจการตดัสินใจในการดาํเนินการทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ  เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมให้
ผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ินรับผิดชอบตามภารหนา้ท่ี เพ่ือสร้างความเขม้แขง็และสามารถบริหารจดัการ
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนการกระจายอาํนาจทางการบริหารการศึกษานั้น นายแพทยป์ระเวศ วะสี 
(2536) ไดใ้ห้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของชาติว่า ระบบการศึกษา
เป็นเร่ืองของชีวิตและสงัคม ดงันั้น จะตอ้งมีการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาไปใหชุ้มชนท่ีจะคิด
เอง โรงเรียนกจ็ะไปเช่ือมโยงกบัชุมชน และจะไดป้ฏิสมัพนัธ์กบัพระสงฆ ์ภูมิปัญญาชาวบา้น ทาํให้
ทราบเร่ืองราวของแต่ละชุมชน และเสนอแนะว่ากระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการปรับปรุงบทบาทท่ี
มีอยู่ คือ ตอ้งมีบทบาทท่ีจะตอ้งเรียนรู้จากชุมชนและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ว่ามีอะไรเกิดข้ึน ทาํอะไรท่ี
ไหนดี และควรมีแนวทางในการกระจายอาํนาจอยา่งไร ซ่ึง แนวทางการกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ิน 
ในการจดัการศึกษามีดงัน้ี 
 1) รัฐควรกระจายอาํนาจใหท้อ้งถ่ิน ในการกาํหนดรูปแบบวิธีการอยา่งอิสระ 
 2) หลกัสูตร ใหท้อ้งถ่ินเป็นผูก้าํหนด 
 3) การบริหารบุคคล ครูตอ้งอยูภ่ายใตก้ารกาํหนด การสรรหาดูแลและ
สนบัสนุนของชุมชนทอ้งถ่ิน 
 4) การบริหารงบประมาณ ควรจดัสรรใหเ้ป็นเงินกอ้น ใหท้อ้งถ่ินบริหารจดัการ
เองโดยไม่ตอ้งควบคุม โดยระเบียบจนไม่คล่องตวัในการปฏิบติั 

 รุ่ง  แกว้แดง (2541) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือปฏิวติัการศึกษาไทย ว่าหากจะให้
การศึกษาของไทยเจริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบัต่างประเทศ จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งกระจายอาํนาจ ให้
คนทุกคนร่วมรับผิดชอบ เพราะยิ่งรวบอาํนาจมากเท่าไร ผูรั้บผิดชอบก็จะมีจาํนวนน้อย แต่ การ
กระจายอาํนาจทาํให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการศึกษา มิใช่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
รับผิดชอบอย่างท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนั ส่วนเสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2541) ไดใ้ห้ความหมายของการ
กระจายอาํนาจการบริหารการศึกษาว่า เป็นการถ่ายโอน (Transfer) อาํนาจ (power) อาํนาจหนา้ท่ี 
(Authority) และความรับผดิชอบจากศูนยก์ลางหรือศูนยร์วมอาํนาจไปยงัพ้ืนท่ีหรืออาณาเขตรอบๆ 
จากระดบับนไปสู่ระดบัล่าง หรือจากระดบัชาติไปสู่ทอ้งถ่ิน เป็นการถ่ายโอนอาํนาจหนา้ท่ีในการ
ตดัสินใจทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้ในขณะท่ีรอบสัน และแมทธิวส์ (Robson & Mathews, 1995  
อา้งถึงใน พิณสุดาสิริธรังศรี, 2541) ไดก้ล่าวถึงการกระจายอาํนาจทางการบริหารการศึกษาว่า 
หมายถึง การมอบอาํนาจความรับผิดชอบในการตดัสินใจจากส่วนกลางไปสู่ระดบัภูมิภาคและ
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ระดบัโรงเรียน โดยหลกัการแลว้ เป็นอาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการจัดสรรงบประมาณของ
โรงเรียนและการจดัการเรียนการสอน 

 นอกจากน้ีองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) รอบสนั และแมทธิวส์ (Robson & Mathews, 1995 อา้งถึงใน พิณสุดาสิริธรังศรี, 2541) 
ไดใ้หเ้หตุผลท่ีตอ้งมีการกระจายอาํนาจทางการบริหารการศึกษา วา่ 
 1) การจดัการศึกษาในหลายประเทศไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าท่ีควรเน่ืองจากอาํนาจการตดัสินใจอยูท่ี่ส่วนกลาง ซ่ึงเป็นการตดัสินใจโดยใชม้าตรฐานเดียวกนั
ทั้งประเทศ ทาํใหข้าดความยดืหยุน่และไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคม และวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงแตกต่างกนั 
 2) จากความแตกต่างทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของทอ้งถ่ินการ
กระจายอาํนาจทางการศึกษาจะช่วยตอบสนองความแตกต่างดงักล่าวได ้ทั้งยงัสามารถระดม
ทรัพยากรบุคคลและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ในการจดัการศึกษา ขณะเดียวกนั
กเ็ป็นการกระจายการลงทุนการศึกษาอีกทางหน่ึงดว้ย 
 3) การกระจายอาํนาจทางการศึกษาเป็นรากฐานของการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ทั้งน้ีเพราะการกระจายอาํนาจทางการศึกษานั้นให้โอกาสประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วม
ในการพฒันาการศึกษาในชุมชนของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการจดัการศึกษา และ
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีว่า “การจดัการศึกษาของ
ประชาชน โดยประชาชน เพือ่ประชาชน” 
 4) จากการท่ีประเทศเดียวกนัยงัมีความแตกต่างกนัทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม การกระจายอาํนาจทางการศึกษาจึงเป็นการลดช่องว่างระหว่างทอ้งถ่ินหรือภูมิภาคใน
ประเทศนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัมากยิง่ข้ึน 
 5) จากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากร การกระจายตวัของประชากรทาํใหเ้กิด
ความต้องการการบริการทางการศึกษาท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนขณะเดียวกนัการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการและความเร่งด่วนของแต่ละ
ทอ้งถ่ินและแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็มีความสลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน การกระจายอาํนาจทางการศึกษา
จึงเป็นหนทางท่ีนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองดงักล่าวไดอ้ย่างสอดคลอ้งและ
เหมาะสมแลว้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินยงัเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการพึ่งตนเองของ
ประชาชนและการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไปอีกดว้ย 
 6) จากการท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
โดยตรงนั้น นอกจากจะก่อใหเ้กิดประโยชน์และคุณค่าดงักล่าวมาแลว้ ยงัก่อให้เกิดการพฒันาดา้น
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คุณภาพการศึกษาอีกดว้ย ดงันั้นการให้ประชาชนมีอาํนาจในการตดัสินใจอย่างเต็มท่ีจึงเป็นส่ิงท่ี
รัฐบาลควรส่งเสริมเป็นอยา่งยิง่ 
 7) การกระจายอาํนาจทางการศึกษาเป็นการเสริมสร้างความสามารถให้กบั
ทอ้งถ่ิน (Capacity-building) อนัหมายถึง การให้ประชาชนไดต้ระหนกัถึงความสามารถในการ
กาํหนดชีวิตความเป็นอยู่และจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของตนและชุมชนของตนเอง อนัจะ
นาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 8) การกระจายอาํนาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจ อนัจะนาํไปสู่อุดมการณ์ประชาธิปไตย สู่ระบบ และโครงสร้างท่ีใกลชิ้ดประชาชนได้
มากกว่าโปร่งใสกว่า ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมและมีโอกาสในการตรวจสอบไดม้ากกว่าระบบรวม
ศูนยอ์าํนาจอยูท่ี่ส่วนกลาง (Robson & Mathews, 1995 อา้งถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี,2544) 

จากแนวคิดการกระจายอาํนาจทางการบริหารการศึกษาดงักล่าว สรุปได้ว่า การ
กระจายอาํนาจทางการบริหารการศึกษาเป็นแบบการโอนอาํนาจ โดยการถ่ายโอนหน้าท่ีจาก
ส่วนกลาง ไปให้หน่วยงานระดบัรองลงไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินให้
สามารถคิดเองและบริหารจดัการสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของของท้องถ่ินได้
ถูกตอ้งและมีความชดัเจนมากท่ีสุด 
 1.3.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และ 2550 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญท่ีไดรั้บ
การยอมรับว่าเป็นกฎหมายท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากท่ีสุด โดยไดเ้น้นเก่ียวกบัการ
กระจายอาํนาจให้แก่ประชาชนเพ่ือประชาชน สําหรับเร่ืองการจดัการศึกษานั้นไดบ้ญัญติัไวห้ลาย
มาตรา ดงัน้ี 
 ในมาตรา 43 กาํหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย และ
ตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 สาํหรับมาตรา 78 กาํหนดไวว้่า รัฐตอ้งกระจายอาํนาจใหท้อ้งถ่ินพ่ึงตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถ่ินได้เอง พฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ทั้ง
ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่โดย
คาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น 
 ในมาตรา 81 กาํหนดให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนให้เอกชนจดั
การศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุง
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การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกผงั
จิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุขสนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือการพฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ และวฒันธรรมของ
ชาติซ่ึงในมาตราน้ี อมร รักษาสัตย ์(2543) ไดแ้ยกออกเป็นขอ้ ๆ คือ 
 1) รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิด
ความรู้คู่คุณธรรม 
 2) รัฐจดัใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ 

3) ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ 
สงัคม 

 4) สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 5) สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปวิทยาการต่าง ๆ 
 6) เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาประเทศ 
 7) พฒันาวิชาชีพครู 
 8) ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ และวฒันธรรมของชาติ 
 มาตรา 282 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหน่ึงเดียว
จะแบ่งแยกมิได ้กาํหนดใหรั้ฐจะตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง 
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงอมร รักษาสัตย ์(2543) ไดก้ล่าวไวว้่า รัฐธรรมนูญได้
กาํหนดหลกัการสาํคญัเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งนอ้ย 8 ประการ คือ 

1) เนน้การเป็นอิสระ แต่ตอ้งไม่เกิดความแตกแยกในชาติ 
2) เนน้สิทธิจะไดรั้บการจดัตั้งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) การกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) ความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ มีมากข้ึน 
5) องคป์ระกอบขององคก์รนิติบญัญติั และการบริหารของทอ้งถ่ิน 
6) การใหร้าษฎรมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากรทอ้งถ่ิน 
7) การใหร้าษฎรมีส่วนร่วมในการเสนอใหอ้อกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
8) กาํหนดหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้าํรุงศิลปวฒันธรรม และ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรา 284 ระบุวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหลาย ยอ่มมีความเป็นอิสระ 
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ในการกาํหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมี
อาํนาจหนา้ท่ีของตนโดยเฉพาะ ซ่ึงบทบญัญติัในมาตราน้ีมีความชดัเจนในการกระจายอาํนาจให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 

นอกจากน้ีในมาตรา 289 ยงัระบุวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยอ่มมีหนา้ท่ี 
บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน และยอ่มมีสิทธิ
ท่ีจะจดัการศึกษาอบรมอาชีพตามความเหมาะสม และความตอ้งการภายในทอ้งถ่ินนั้นและเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐแต่ตอ้งไม่ขดัต่อมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งน้ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติั และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550  ไดบ้ญัญติัไวเ้ก่ียวกบั
การศึกษามีใจความสาํคญัดงัน้ี 
 มาตรา 49  บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐ
จะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย   ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผู ้
อยู่ในสภาวะยากลาํบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึง และการสนับสนุนจากรัฐ เพ่ือให้ได้รับ
การศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืนการจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง
และส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ(ราชกิจจานุเบกษา,  2550) 
 มาตรา 80  รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคม การสาธารณสุข  
การศึกษา และวฒันธรรม  ดงัต่อไปน้ี(ราชกิจจานุเบกษา,  2550 ) 
 1) คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้
การศึกษาปฐมวยั ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่
ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน  รวมทั้งตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอาย ุผูย้ากไร้  
ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ และผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก  ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได ้
 2) ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพท่ีเนน้การสร้างเสริมสุขภาพอนั
นําไปสู่สุขภาวะท่ีย ัง่ยืนของประชาชน  รวมทั้ งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพฒันาสุขภาพและการจดับริการสาธารณสุข  โดยผูมี้หน้าท่ีให้บริการดงักล่าวซ่ึงได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม  ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 
 3) พฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ
ให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  
กฎหมายเพ่ือพฒันาการศึกษาของชาติ  จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
กา้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกของความเป็นไทย 
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มีระเบียบวินยั คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ชุมชน  องคก์ารทางศาสนา และเอกชนจดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
 5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ และ
เผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาวิจยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาวจิยัจากรัฐ 
 6) ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้  ปลูกจิตสาํนึก  และ
เผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
 1.3.3  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) 
พ.ศ. 2545 
 สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาดา้นการจดัการศึกษาโดยตรง ดงัท่ีได้
กาํหนดไวห้ลายมาตรา ดงัน้ี 
 มาตรา 8 การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี 

1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน 
2) ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี 
 1) มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 
 2) มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3) มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุก
ระดบัและประเภทการศึกษา 
 4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา
และพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
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 6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สงัคมอ่ืน 
 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุต์
ความรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได้
คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
 4) จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ดัส่วน
สมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดใ้นทุกวิชา 
 5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการ
เรียนและอาํนวยความสะดวกเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้าร
วิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 6) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบั
บิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพนอกจาก
จะเป็นกฎหมายแม่บทของการพฒันาการศึกษาแลว้ ยงัส่งเสริมใหเ้กิดการกระจายอาํนาจการบริหาร
การศึกษา ในรูปแบบของการโอนอาํนาจ (Devolution) จากส่วนกลางสู่หน่วยงานระดบัล่าง ซ่ึง
ไดแ้ก่ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อีกดว้ย ดงัท่ีได้
บญัญติัไวใ้นบางมาตราดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา 29 ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญา
และวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหา
วิธีการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน 
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 มาตรา 39 ใหก้ระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้น
วิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง ซ่ึงหลกัเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอาํนาจดงักล่าว ให้เป็นไปตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎกระทรวงโดยเฉพาะในมาตรา 
40, 41 และ42 เป็นมาตราท่ีมีความชดัเจนมากในดา้นการกระจายอาํนาจ ดา้นการบริหารและอาํนาจ
การตดัสินใจใหแ้ก่หน่วยงานระดบัล่าง กล่าวคือ  
 มาตรา 40 ไดก้าํหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ระดบัตํ่ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือทาํ
หนา้ท่ีกาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู 
ผูแ้ทนองคก์รชุมชนผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูเ้ทนพระ
ภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ีและผูท้รงคุณวฒิุ  
 มาตรา 41 ยงัไดก้ล่าวถึงอาํนาจในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน วา่ใหมี้สิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน แต่ทั้งน้ีให้กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีหนา้ท่ีในการประสาน
และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและได้
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะ การจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

1.3.4  พระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549   
 พระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดมี้การกาํหนดบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งชดัเจนหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 16, 17และ18 กาํหนดใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา 
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ซ่ึง (9) การจดัการศึกษา เป็นบริการสาธารณะเร่ืองหน่ึงท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตอ้งดาํเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง
นอกจากน้ี แผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
 ในมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2549 จดัไดว้่า 
เป็นแผนท่ีกาํหนดกรอบแนวคิดเป้าหมาย และแนวทางการกระจายอาํนาจใหเ้ป็นไปตามเพื่อใหก้าร
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กระจายอาํนาจบรรลุเจตนารมณ์ท่ีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไม่เป็นแผนท่ีเบ็ดเสร็จมีกระบวนการท่ียดืหยุน่และสามารถ
ปรับวิธีการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเพ่ิมข้ึน สาระสาํคญัใน
แผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 จัดทาํโดยคณะกรรมการ
กระจายอาํนาจฯ กาํหนดให้งานดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและ การกีฬา เป็นสาระหลกัใน
พนัธกิจดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยงานส่งเสริม
อาชีพ งานสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ พฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส งานนันทนาการ(การส่งเสริมกีฬา จดัให้มีสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ) งานการศึกษา 
(การจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบแผนฯ เม่ือวนัท่ี 3 
ตุลาคม พ.ศ. 2543 หลงัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติประกาศใชแ้ลว้ปีกว่า ในแผนการกระจาย
อาํนาจน้ีมีหลกัการเพ่ือรองรับการถ่ายโอนประการหน่ึงว่าการดาํเนินภารกิจขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน บางดา้น เช่น ดา้นการจดัการศึกษา ตอ้งการความชาํนาญในวิชาชีพเฉพาะและความมี
เอกภาพในการจดับริการสาธารณะ จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดนโยบาย มาตรฐานการจดัการ การจดัสรร
ทรัพยากร การกาํกบัดูแลและตรวจสอบการดาํเนินการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือระหว่าง รัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหว่างองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง โดยมีการกาํหนดวตัถุประสงคข์องแผนการกระจายอาํนาจท่ีสาํคญัไว ้3 ประการ คือ 

1) เพ่ือใหมี้การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542                 
 2) กาํหนดกรอบทิศทางและแนวทางการกระจายอาํนาจสู่องคก์รปกครอง ส่วน
ทอ้งถ่ิน ท่ีชดัเจนโดยมีกระบวนการท่ียดืหยุน่ สามารถปรับวิธีการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปและมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเพ่ิมข้ึน 

3) กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของแผนปฏิบติัการ ซ่ึงจะกาํหนดหลกัการ 
ทัว่ไปในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจ รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจท่ีราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคถ่ายโอนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระยะเวลาการถ่ายโอน แนวทาง 
การจดัแบ่งอาํนาจและหน้าท่ีในการจดัการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ แนวทางการจดัสรรทรัพยากรด้าน
การเงิน การคลงั และบุคลากรใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหส้อดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ีและ
ภารกิจ ปรับบทบาทและความสัมพนัธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค และราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สาํหรับเป้าหมายท่ีสาํคญั แผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ 
 (1) ให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการจดัการบริการสาธารณะของรัฐให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 โดยกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการให้บริการสาธารณะของรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองใหช้ดัเจน โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใดหรือแห่งใดท่ีมีความ
พร้อมในการรับถ่ายโอนอาํนาจหนา้ท่ีและภารกิจ ใหด้าํเนินการถ่ายโอนภายใน 10 ปี 
 (2) กาํหนดการจดัสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายไดอ่ื้นให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการตามอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายได้
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดรั้ฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 และให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดข้องรัฐบาลภายในไม่เกิน 
พ.ศ. 2549ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการเพ่ิมสัดส่วนอย่างต่อเน่ืองตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีถ่ายโอน เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถจดับริการสาธารณะได้
ดว้ยตนเองและจดัสรรในสัดส่วนท่ีเป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยคาํนึงถึงรายได้
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นดว้ย 
 (3) การจดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดับริการ
สาธารณะในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหรั้ฐจดัสรรเงินอุดหนุนใหเ้ป็นไปตามความจาํเป็น
และความตอ้งการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
 (4) จดัระบบของการถ่ายโอนบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการถ่ายโอนภารกิจ 
 (5) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัการถ่ายโอน
อาํนาจและหนา้ท่ี 

1.4 หลกัการการจัดการศึกษาท้องถิน่ 
จากหลกัการและระเบียบวิธีการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นวา่   

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทท่ีสําคญัยิ่งในการจดัการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษามาโดยตลอดนบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และจะยิ่งมีบทบาทสาํคญัมากยิ่งข้ึนในอนาคต  
อนัเน่ืองมาจากนโยบายกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงได้
กาํหนดไวใ้นกฎหมายหลายฉบบั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  
กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิท่ีจะจดัการศึกษา  อบรมและฝึกอาชีพตามความ



30 

เหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน  และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐ  
ทั้งน้ีการจดัการศึกษาอบรมภายในทอ้งถ่ินจะตอ้งคาํนึงถึงการบาํรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี     
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    

นอกจากน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กาํหนดหลกัการใหก้ระจาย 
อาํนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษา
ระดบัใดระดบัหน่ึง  หรือทุกระดบัตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ทอ้งถ่ิน  และประสานส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายและไดม้าตรฐาน ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 
 

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบมีอาํนาจหน้าท่ีในการจดั
การศึกษาและให้ถ่ายโอนภารกิจการศึกษาใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในปัจจุบนัมีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 7,855 แห่ง ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั(อบจ.)  องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล (อบต.)  เทศบาล  กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา  และมีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 234 แห่งท่ีมีโรงเรียนในสังกดั  ผูวิ้จยัจึงขอสรุปหลกัการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินเป็นแผนผงั  
ดงัภาพท่ี 1 
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2.   แนวคดิการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research) หรือท่ีนิยมเรียกกนั
ยอ่ๆว่า พาร์ (PAR) อนัเป็นการนาํเอาอกัษรแรกของช่ือภาษาองักฤษมาเขียน วิโรจน์ สารรัตนะ(2553) 
ไดใ้หท้ศันะว่าเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ(Action Research) ท่ีเร่ิมมีการพฒันาข้ึนคร้ัง
แรกในปี 1952  โดย Lewin แลว้ไดรั้บการพฒันาโดยนกัคิดคนอ่ืนๆ ในระยะเวลาต่อมาอีกหลายท่าน
จนพฒันาเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในปัจจุบนั  เพ่ือใหไ้ดก้รอบแนวคิดในการวิจยั
ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวความคิดของนกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ คือ  1) Kindon, 
Pain &  Kesby (2007)  2) McIntyre (2008)  3) Creswell (2008)  4) James, Milenkiewicz & 
Bucknum (2008) 5) Kapoor & Jordan (2009)  และ 6)  McTaggart (2010)  นกัวิชาการกลุ่มดงักล่าว
ให้ทศันะเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ว่าเป็นการวิจยัท่ีเป็น วิธีวิทยา
(Methodology) ท่ีหมายถึงวิธีการในการไดม้าซ่ึงความรู้และความจริง ญาณวิทยา(epistemology) ท่ี
หมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้สวงหาความรู้และความจริงกบัส่ิงท่ีถูกรู้(the known) เป็นคาํถาม
ท่ีว่า เรารู้ส่ิงท่ีเรารู้ไดอ้ยา่งไร(how we know what we know?) (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2553) โดย
อุดมการณ์การใชอ้าํนาจ (Political Ideology) ท่ีใชว้ิธีการท่ีเป็นประชาธิปไตย มีการมอบอาํนาจให้บุ
คลธรรมดาเพ่ือแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีวิภาษ(dialectic) อยา่งมีเหตุผล (logical) ดว้ยกระบวนการท่ี
เป็นเกลียววงรอบ (cyclical)  นกัวิชาการเหล่าน้ีเป็นผูศึ้กษาและลงมือปฏิบติัในการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมจากทัว่โลก  นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษางานเขียนของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ท่ีได้
ศึกษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและไดแ้สดงทศันะและเสนอกรอบแนวคิดการวิจยัไว้
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนาํไปใช้เพ่ือให้เหมาะสมกบัปัญหาท่ีเกิดจากบริบทของประเทศไทย   
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดเ้สนอกรอบแนวคิดของนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ไดส้รุปกรอบแนวคิด
เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ี 

2.1  แนวคดิของ Kindon, Pain &  Kesby (2007) 
 Kindon, Pain &  Kesby (2007)ใหท้ศันะเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
(PAR) ในหนงัสือ Participatory Action Research Approaches and Methods : Connecting people, 
participation and place ในดา้นความหมายของการวิจยั PAR ไวว้า่ เป็นการวิจยัท่ีครอบคลุมวิธีการมี
ส่วนร่วม(Participatory approaches)หลายๆ วิธีเพ่ือทาํการวิจยัท่ีมุ่งการปฏิบติัการ(action-oriented 
research) หรือสามารถให้คาํจาํกดัความง่ายท่ีสุด คือ เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นักวิจัย(researchers)และการมีส่วนร่วม(participations)ในการทาํงานร่วมกันเพื่อทาํการศึกษา
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา(problematic situation) หรือการปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีกว่าเดิม 
(Wadworth, 1998 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007)  
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นอกจากน้ี Kindon, Pain &  Kesby (2007)ยงัใหท้ศันะว่าการวิจยั PAR เป็นการวิจยัท่ี
ทาํมาแลว้เป็นเวลากว่า 70 ปี ท่ีมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ระหว่างการวิจยักบัการ
ปฏิบติัการ(research and action) และระหวา่งนกัวิจยักบัการทาํงานวิจยั(researchers and researched)
ท่ีเป็นระเบียบวิธีวิจยัดั้งเดิมท่ีเป็นแบบสายบงัคบับญัชา(hierarchical) (Wadworth 1998, อา้งถึงใน  
Kindon, Pain &  Kesby, 2007) การวิจยั PAR เป็นการวิจยัท่ีใชแ้ทนท่ีวิธีวิจยัทางสังคมดั้งเดิมท่ีมี
ลกัษณะขยายความ(Extraction)  และมีรูปแบบลํ้าเลิศ(imperial model)ทาํใหไ้ม่สามารถนาํไปปฏิบติั
ได ้ในการปฏิบติัการวิจยั PAR มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัชุมชนมากข้ึนเร่ือย ๆ  หรืออีกนยัหน่ึง
คือ มีความพยายามในการยกเลิกบทบาทท่ีมีลกัษณะเฉพาะ(specifications) ท่ีเป็นบทบาทของสาย
บงัคบับญัชา(hierarchical role) แลว้มอบอาํนาจ(empower) ใหค้นธรรมดา(ordinary people) ทั้งใน
ดา้นเน้ือหางานวิจยัและการปฏิบติัการตลอดเวลาท่ีทาํการวิจยั  จุดประสงคข์องการนาํการวิจยั PAR 
มาใช ้คือ ตอ้งการเปล่ียนแปลงแนวความคิดของนักวิชาการท่ีมีแนวการคิดแบบฟอร์ด(Fordist)ท่ี
เนน้การใชท้รัพยากรและคนจาํนวนมากเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและในปัจจุบนักาํลงัมีความนิยมลดลง ไปสู่
ความรู้ในด้านวิชาการท่ีมีกระบวนการท่ียืดหยุ่น(flexible)มากข้ึนและมีกระบวนการท่ีเกิดจาก
เจา้ของสงัคมเอง(socially owned process) 

ส่วนแนวความคิดของกลุ่มนกัวิชาการ(academy)กบัการวิจยั PAR นั้น Kindon, Pain 
&  Kesby (2007) ให้ทศันะว่า การวิจยั PAR เป็นแนวความคิดท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ท่ามกลางแนวความคิดของนกัวิชาการท่ีเกิดข้ึนมาเกินกว่า 10 ปี หรือมากกว่านั้น แนวความคิดต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นสาขาปรัชญาเชิงวิเคราะห์(philosophical critique) นโยบายเศรษฐกิจ 
(economic policy) และภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (international geopolitics)  ไดท้าํใหเ้กิด
บริบท(context)ของการมีส่วนร่วมท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้าก การเขา้มาเพ่ือให้ไดก้ารยอมรับ “come 
in from the cold”  (Cornwall and Pratt, 2003; Fals-Borda, 2006a; Hall, 2005 อา้งถึงใน  Kindon, 
Pain &  Kesby, 2007) นอกจากน้ี การสะทอ้นกลบัท่ีมากมายมหาศาล (millennial reflection) เป็น
สาเหตุใหน้กัวิจยักลบัมาทบทวนบทบาทของตนเองและคาํนึงถึงงานวิจยัเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของโลกท่ีกาํลงัเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว (Staeheli and Mitchell, 2005 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  
Kesby, 2007) นกัวิชาการไดห้นัมายอมรับการเปล่ียนแปลงแบบมีส่วนร่วม(participatory turn) มาก
ข้ึน (Fuller & Kitchin, 2004 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007)การวิจยั PAR กาํลงักลายเป็น
กระบวนทศัน์ (paradigm) ท่ีไดรั้บความนิยมในศาสตร์ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม(social and 
environmental sciences) (Brydon-Miller et al, 2004; Greenwood & Levin, 1998; Jason et al, 
2004; Park et al 1993; Reason & Bradbury, 2006; Selener, 1997; McTaggart, 1997, อา้งถึงใน  
Kindon, Pain &  Kesby, 2007)  
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Kindon, Pain & Kesby (2007) ไดแ้สดงทศันะในการปฏิบติัการในการวิจยั PAR ไวว้า่ กระบวนการ
ของ PAR เป็นวงรอบ (cyclical) โดยผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนร่วม ร่วมกนัยกประเด็นปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีความตอ้งการเปล่ียนแปลง โดยเร่ิมตน้จากการร่วมกนัพิจารณาตามขีดความสามารถ
(capabilities) และ ทรัพยากร (assets) เพ่ือผลกัดนั(precipitate) ใหเ้กิดการปฏิบติัการท่ีสมเหตุสมผล 
ดังภาพท่ี  2  ทั้ งนักวิจัยและผูร่้วมวิจัยสะท้อนให้เห็นและเรียนรู้จากจากการปฏิบัติการและ
ดาํเนินการสู่วงรอบใหม่ของการปฏิบติัการและสะทอ้นผล(action and reflection) ดงัตารางท่ี 3 ใน
วงรอบใหม่น้ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดพ้ฒันาวิธีการบริบทเฉพาะ(context-specific methods) เพ่ือใช้
ในวงจรใหม่น้ี  โดยอาจนาํวิธีการในการวิชาสังคมแบบดั้งเดิมท่ีไดป้รับปรุงแลว้(adaptation)มาใช้
เช่น การสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง(semi-structured interviews) สนทนากลุ่ม(focus groups) และระบบ
ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์(Geographic Information Systems: GIS) หรือนวตักรรม(innovations)ท่ี
สามารถมองเห็นภาพ หรือวิธีการกระทาํท่ีเป็นแบบแผนผงั(diagramming) วีดิทศัน์และภาพยนตร์  
เป็นวิธีวิทยา(methodological) แบบเปิด(openness) ในการสะทอ้นความร่วมมือกนัของการทาํการ
วิจยั PAR  เพ่ือใหเ้กิดการวิจยัท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง (genuinely democratics) และ
ไม่มีการบงัคบั(non-coercive research) ทาํการวิจยัโดยผูร่้วมวิจยัและเพื่อผูร่้วมวิจยั(with and for 
them) มากกว่าการสัง่การ(on them) 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2  แสดงวงรอบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของ Kindon, Pain &  Kesby  

  (2007) 
ท่ีมา: Kindon, Pain &  Kesby (2007) 
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ตารางที ่1 แสดงขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของ Kindon, Pain &  Kesby  
     (2007) 
 

ขั้นตอน กจิกรรม 
ปฏบิัติการ 

(Action) 

1) ร่วมกนัสร้างความสมัพนัธ์และขอ้ตกลงทัว่ไป(common agenda)ระหว่างผูมี้ส่วน 
ไดเ้สีย(stakeholders) 

2) ร่วมมือกนักาํหนดกรอบของปัญหาและขอ้มูล 
3) ร่วมกนัตกลงเร่ืองกรอบของเวลา(time frame) 

การสะท้อนผล 

(Reflection) 

4) ร่วมกนัสะทอ้นเร่ืองการออกแบบการวิจยั(research design)  จริยธรรม(ethics)   
ความสมัพนัธ์ของผลประโยชน ์ กระบวนการการสร้างความรู้  การเป็นตวัแทนและ
ความสามารถรับผดิชอบ(accountability) 

การปฏิบัติการ 

(Action) 

5) ร่วมกนัสร้างความสมัพนัธ์ 
6) ร่วมกนักาํหนดบทบาท  ความรับผดิชอบและการดาํเนินการทางจริยธรรม  
7) ร่วมกนัจดัทาํบนัทึกความเขา้ใจ(Memorandum of Understanding) 
8) ร่วมกนัออกแบบการวิจยัและเคร่ืองมือ 
9) ร่วมปรึกษาและระบุความตอ้งการผลลพัธ์การปฏิบติัการ  

การสะท้อนผล 

(Reflection) 

10) ร่วมกนัสะทอ้นเก่ียวกบัคาํถามการวิจยั  การออกแบบ  ความสมัพนัธ์ในการทาํงาน 
      และขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

การปฏิบัติการ 

(Action) 
11) ทาํงานร่วมกนัเพื่อลงมือปฏิบติัการตามกระบวนการวิจยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
12) ทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมจากผูอ่ื้น 
13) ร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน 
14) เร่ิมตน้วางแผนการปฏิบติัการร่วมกนั 

การสะท้อนผล 

(Reflection) 
15) ร่วมกนัสะทอ้นกระบวนการวิจยั 
16) ประเมินการมีส่วนร่วมและการเป็นตวัแทนของกลุ่มต่าง ๆ 
17) ประเมินความตอ้งการในการวิจยัคร้ังต่อไปหรือรูปแบบการวิจยัแบบต่าง ๆ 

การปฏิบัติการ 

(Action) 
18) ร่วมกนัวางแผนการปฏิบติัการการวิจยัจากขอ้มูลซ่ึงอาจรวมถึงการสะทอ้นกลบั 
       มาสู่ผูมี้ส่วนร่วมและผูมี้บทบาทอ่ืน 

การสะท้อนผล 

(Reflection) 
19) ร่วมกนัประเมินการปฏิบติัการและกระบวนการในภาพรวม 

การปฏิบัติการ 

(Action) 
20) กาํหนดรูปแบบสาํหรับการวิจยัแบบมีส่วนร่วมและการปฏิบติัการในคร้ังต่อไป 
      โดยร่วมกนักบันกัวิจยัเชิงวิชาการหรือไม่ร่วมกไ็ด ้

 

ทีม่า :  Kindon (2005); Parkes & Panelli (2001); Kindon (2007) 
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Kindon, Pain &  Kesby (2007) ยงัใหท้ศันะในการนาํการวิจยั PAR ไปใชว้่าจากคาํ
กล่าวขา้งตน้แสดงถึงวิธีการวิจยั PAR ท่ีนอกจากจะมีวิธีการมีส่วนร่วม(participatory approaches) 
แลว้จะตอ้งเปิดโอกาสใหมี้ขอ้โตแ้ยง้ (challenges) และการวิพากษ ์(critics) (Cooke & Kothari, 
2001a; Greenwood, 2002; Hayward et al., 2004 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) 
บ่อยคร้ังท่ีนกัวิชาการยอมรับเอาวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการแสวงหาความรู้ไปใชแ้ลว้ประสบ
ผลสําเร็จในอาชีพ โดยเป็นการการเช่ือมจุดท่ีกาํลงัมีความขดัแยง้ในโลกของสังคม 2 จุด(two 
conflicting social world) คือ ความเป็นทฤษฎีและความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั เขา้ดว้ยกนั(Cancian, 
1993 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) ตวัอยา่งเช่น นกัวิชาการหลายสาํนกัยงัคงไม่ยอมรับ
หลกัการแสวงหาความรู้จากธรรมชาติหรือญาณวิทยา (epistemologies) ท่ีเกิดข้ึนในการทาํวิจยั PAR 
(Kuokkanen, 2004 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) และมกัมีคาํถามเกิดข้ึนเสมอว่าการทาํ
วิจยัของนกัวิชาการไดต้อบสนองความตอ้งการของชุมชนท่ีเขา้ไปศึกษาหรือไม่ (Stoeker, 1999  
อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) และพบเสมอว่าความสาํเร็จของการทาํวิจยัมกัจะข้ึนอยู่
กบัความร่วมมือ (commitment) ของนกัวิจยัเอง  ความคิดสร้างสรรค ์(creativity) เกิดจากนกัวิจยั 
และมกัใชจิ้นตนาการ (imagination) ว่ามีการปรึกษาเชิงวิพากษเ์กิดข้ึนจากผูร่้วมวิจยัและใชก้าร
คาดการณ์ (expectations) โดยละเลยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ดงันั้นในการวิพากษข์องการทาํวิจยั PAR นั้น Kindon, Pain &  Kesby (2007) จึงให้
ทศันะวา่มีความเขม้ขน้มากข้ึนเม่ือมีความนิยมเพ่ิมข้ึนในการมีส่วนร่วมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ
บริบทการพฒันาและนโยบาย(development and policy contexts)จากเดิม ตวัอยา่งเช่น ในส่วนของ
การร่วมกนัเพ่ือดดัแปลง(commodification) ในโครงสร้าง(schemes)และการวิจยั(research)ท่ียงัคง
เป็นแบบบนสู่ล่าง(top down) และเป็นแบบขยายขอ้ความ(extractive) (Cornwall & Brock, 2005; 
Mohan, 1999; Pain & Francis, 2003, อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) ซ่ึงนาํไปสู่การอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของทฤษฎีของการใชอ้าํนาจ (the under-theorisation of power) และความเป็นไปได้
ท่ีจะเกิดความเป็นชายขอบ (marginalization) จากผลการวิจยัท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการมีส่วนร่วมไม่
ตรงกบัความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่และไม่สอดคลอ้งกบัผลจากการรวบรวมจากการปฏิบติัการ 
(Cooke & Kothari, 2001a อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007)ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัผลกระทบเม่ือ
เลือกท่ีจะใชว้ิธีการมีส่วนร่วม เพราะมีความเช่ือว่า การวิจยั PAR เป็นระเบียบวิธีการวิจยัอนัยาวนาน  
มีการสะทอ้นผลตวัเอง (self-reflection) และมีการวิพากษจ์ากภายใน (internal critique) จึงเป็นเร่ือง
สาํคญัในการเปิดใจเพื่อให้มีการวิพากษเ์พ่ือหาจุดบกพร่อง (weaknesses) ขอ้จาํกดั (limitations) 
และผลกระทบ (dangers) ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์  จริยธรรมและอาชีพ ท่ีเกิดจากการทาํวิจยั PAR   
ดงันั้นขณะท่ีเราใหคุ้ณค่าของการวิพากษจ์ากนกัวิชาการ  ในบางช่วงเวลาเราตอ้งตระหนกัว่า ขณะท่ี
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วิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเป็นการแสวงหาความรู้ในด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยเป็นเพียง
กระบวนการ(process) และผลลพัธ์(outcome) กจ็ะสร้างรูปแบบของอาํนาจ(form of power)  และ
สามารถทาํใหเ้กิดความไม่เท่าเทียม(inequalities)มากมาย ท่ีทาํใหเ้กิดการโตแ้ยง้ (Cooke & Kothari, 
2001; Kesby 2005 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) เราทราบอยูแ่ลว้ในความเป็นท่ีนิยม
ของการมีส่วนร่วมในการพฒันาระดบัระหวา่งประเทศ(international development)ท่ีเป็นเหมือนกบั 
ความถูกตอ้งท่ียงัคงมีการกดข่ี(tyrannical yet bland orthodoxy) (Cooke & Kothari 2001a; Kapoor , 
2005 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) นอกจากน้ี Kindon, Pain &  Kesby  (2007) มีความ
คิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมดูเหมือนจะทาํให้สับสน(dislocated)ในการใช้อาํนาจท่ีรุนแรง(radical 
politics)ในการเปล่ียนแปลงเพียงเพ่ือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิการเป็นพลเมือง(citizenship rights)และแสดง
ถึงกระบวนการท่ีให้ความสาํคญัในการเปล่ียนแปลงสังคม(Hickey & Mohan, 2005 อา้งถึงใน  
Kindon, Pain &  Kesby, 2007) อยา่งไรก็ตามเราจะตอ้งไม่ละเลยการใชก้ารมีส่วนร่วม  แต่จะ
แสวงหาวิธีการท่ีมีการวิพากษเ์พื่อสนบัสนุนและเปล่ียนแปลงการปฏิบติัการ Kindon, Pain &  
Kesby (2007) ยงัให้ทศันะว่าท่ีจริงแลว้การวิจยั PAR เป็นวิธีการหน่ึงของการมีส่วนร่วมเพ่ือ
เปล่ียนแปลงการใชอ้าํนาจ (repoliticising participation) (Kapoor, 2005, Fals-Banda,  2006 อา้งถึงใน  
Kindon, Pain &  Kesby, 2007)  การวิจยั PAR เนน้ไปท่ีการให้ร่วมกนัวิพากษ(์dialogic 
engagement)กบัผูร่้วมวิจยั  การพฒันาและการลงมือปฏิบติัจากกลยทุธ์ท่ีถูกตอ้งกบับริบท(context 
appropriate strategies) สู่การเปล่ียนแปลงโดยการมอบอาํนาจ(empowerment)และระดบัการวดัท่ี
หลากหลาย (a variety of scales) การร่วมมือกนัในการใชอ้าํนาจเพื่อกาํหนดส่ิงท่ีเป็นเหมือนเป็นยา
แกพิ้ษ(antidote)ท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กแห่ง โดยกาํหนดไวใ้นวิธีการการมีส่วนร่วม(Kapoor, 2005    
อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) ขณะท่ีการวิจยั PAR ไม่ใช่ยาท่ีสามารถแกไ้ดส้ารพดัโรค
ท่ีเปรียบไดก้บัปัญหาในการวิจยัและการพฒันา แต่กย็งัคงมีศกัยภาพความรุนแรง(radical potential)
หลงเหลืออยูใ่นการวิจยั PAR    Kindon, Pain &  Kesby (2007) ใหค้วามสนใจในศกัยภาพความ
รุนแรงท่ีอยูใ่นการวิจยั PAR ขณะเดียวกนัเขาเห็นว่าการยอมใหมี้การวิพากษโ์ดยการโตแ้ยง้และมี
ผลกระทบ(dangers)  ในความคิดของ Kindon, Pain &  Kesby (2007) แลว้การวิพากษอ์ยา่งเขม้ขน้ก็
ยิ่งทาํให้การวิจยั PAR มีความสามารถทาํให้เกิดการเช่ือมโยงกนั(intersection)ของทฤษฎี(theory)  
การปฏิบติั(practice)และการใชอ้าํนาจ(politics) ระหว่างผูมี้ส่วนร่วมและนกัวิจยัท่ีแตกต่างกนัไป
ตามสภาพแวดลอ้มหรือบริบท(context) 

Kindon, Pain &  Kesby (2007)ไดใ้หท้ศันะในการวิจยั PAR เพ่ิมเติมอีกว่า  พวกเขา
เป็นนกัภูมิศาสตร์ จึงพบว่าการมองภาพแบบแยกส่วน (a spatial perspective) และมีความตั้งใจใน
การวดั (an attention to scale) ทาํใหเ้กิดมีวิธีการ(means)ท่ีมีประโยชน์ของการมีขอ้ตกลง(negotiating) 
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ในศกัยภาพ (potentials) และความขดักนั (paradoxes) ของการวิจยั PAR (Pain & Kindon, 2007) 
ความสําคญัของช่องว่าง(space)ท่ีมีในชีวิตจริงของสังคมได้เพ่ิมความตระหนักในทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ (the social sciences) (Messey, 2005 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) และ
งานวิจยัของการพฒันาแบบมีส่วนร่วม (Cornwall, 2002, 2004b; Gaventa, 2004; Kesby, 2005,  
2007a อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007)  Kindon, Pain &  Kesby (2007) เห็นว่าช่องว่าง
(space)และสถานท่ี(place)เป็นส่ิงสาํคญัในการมีส่วนร่วมเพราะเป็นท่ีท่ีมีการปฏิบติัการใชอ้าํนาจ  
(a political practice) เพ่ือแสดงถึงวิธีการของการเกิดช่องว่าง(spatialities)ของการมีส่วนร่วมท่ีทาํให้
เกิดความเขา้ใจในทฤษฎีและผลลพัธ์ทางสังคมหรือการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม ช่องว่าง 
(space) มีความสาํคญัเม่ือมีความพยายามให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนัและ
บริเวณของการสอดแทรกการมีส่วนร่วม (Cornwall, 2002; Jones & Speech, 2002; Kesby, 2005; 
2007a อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) ตวัอยา่งวิธีการมีส่วนร่วมไดแ้ก่ การลาํดบัความ
เก่ียวขอ้งของชุมชนทอ้งถ่ิน  สังคมปฐมภูมิ (immediate social) และส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ี
ชุมชนตั้งอยู ่และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนมาจากชุมชน(ground up process)  ดว้ยความสนใจอยา่งมาก
ในช่องว่าง(space)และการวดั(scale) การทาํการศึกษาในระดบัทอ้งถ่ินทาํให้เขา้ใจการเช่ือมโยงสู่
ระดบัโลก  ระดบัภูมิภาค  ระดบัชาติ  ครอบครัวและปัจเจกชน  การวิจยั PAR  ช่วยใหไ้ม่มีการรวม
เอาการวดัท่ีเป็นแบบสายบงัคบับญัชาในเหตุการณ์  ส่ิงของและกระบวนการ  แนวคิด  ปฏิบติัการ
และใชอ้าํนาจ  (Marston et al, 2005; Kladawsky, 2007 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 2007) 
การวิจยั PAR ยงัช่วยให้นกัปฏิบติัไดเ้กิดความสนใจดว้ยโครงสร้างและกระบวนการแบบกวา้ง ๆ 
ของความไม่เท่าเทียมกนัท่ีกระทบต่อการเปล่ียนแปลง  และยงัสามารถอธิบายความเก่ียวขอ้งกนั
และแยกแยะช่องว่างของการมอบอาํนาจและการปฏิบติัการ  เม่ือนาํไปสู่การเป็นนโยบาย  สู่สังคม
หรือการเปล่ียนแปลงในระดบับุคคล(Kesby et al., & Pain et al., 2007 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  
Kesby, 2007) 

ขณะท่ีการปฏิบติัการและการพิจารณาการวิจยั PAR ท่ีปัจจุบนัขยายตวัอยา่งกวา้งขวาง
และมีการพฒันาท่ีดี มีขอ้ความโดด ๆ สองสามขอ้ความท่ีเป็นแนวคิดของนกัคิดท่ีสามารถเปล่ียน
ไปสู่ขอ้มูลในทุกๆส่วนของวิธีการ จากความสาํคญัของปรัชญาและจริยธรรม ผา่นเทคนิคภาคสนาม
และแนวทางการปฏิบติั สู่ประเดน็ปัญหาของการเผยแพร่  ผลของการปฏิบติัการ ความกระตือรือร้น
และการวิพากษท์างทฤษฎีของวิธีการในตนเอง( Sclener, 1997 อา้งถึงใน  Kindon, Pain &  Kesby, 
2007)จุดมุ่งหมายของการปฏิบติัการวิจยั PAR ตามทศันะของ Kindon, Pain &  Kesby (2007) คือ 
ความตั้งใจในการปฏิบติัทางจริยธรรมและเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของช่องว่าง เพราะไดเ้ช่ือม 
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คน(people)  การมีส่วนร่วม(participation)และสถานท่ี(place) ของการใชอ้าํนาจอยา่งกวา้งขวางใน
สงัคมและการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 

จากทศันะของ Kindon, Pain &  Kesby (2007) ขา้งตน้  ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการการทาํ
วิจยั PAR มาใช ้ประการแรกคือ หลกัการวิธีวิทยา(methodology) ท่ีเป็นวิธีการแสวงหาความรู้โดย
การมีส่วนร่วมของผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั  โดยร่วมมือกนั  ปราศจากการส่ังการท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นสาย
บงัคบับญัชา  ทั้งในดา้นกระบวนการและดา้นเน้ือหาของการวิจัย  มีการยกประเด็นปัญหาจาก
บริบท จากความคิดของผูร่้วมวิจยัทั้งในระดบัตวับุคคลและระดบักลุ่ม ประเด็นปัญหาทุกประเด็น
สามารถยกข้ึนมาพิจารณาไดเ้ท่าเทียมกนัเหมือนเป็นการเขา้มาไดรั้บการยอมรับ “come in from the 
cold”  โดยผ่านกระบวนการท่ีเป็นวงรอบ  การลงมือปฏิบติัโดยผูร่้วมวิจยัเองโดยมีเป้าหมายใน
ความเขา้ใจบริบทของตนเองดว้ยตนเอง และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองเพ่ือตนเอง  ประการท่ีสองคือ 
หลกัการญาณวิทยา(epistemology) ท่ีมีการเขา้ถึงความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนโดยการลงมือปฏิบติัร่วมกนั
ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีการแสวงหาความรู้ดว้ยการวิภาษ(dialogic) เป็นการ
สะทอ้นปัญหาท่ีเกิดจากลงมือปฏิบติัเกิดความรู้โดยแสวงหาแนวทางให้มีการนาํทฤษฏีมาสู่การ
ปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด แลว้นาํความรู้นั้นใชเ้ป็นบริบทในการยกประเดน็ปัญหาในวงรอบต่อไปการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจะใชว้ิธีการทางดา้นสงัคมศาสตร์ท่ีมีการพฒันาแลว้ เช่น การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง
(semi-structured interviews) สนทนากลุ่ม(focus groups)และระบบขอ้มูลทางภูมิศาสตร์(Geographic 
Information Systems: GIS) หรือนวตักรรม(innovations)ท่ีสามารถมองเห็นภาพ หรือวิธีการกระทาํ
ท่ีเป็นแบบแผนผงั(diagramming) วีดิทศัน์และภาพยนตร์  เป็นวิธีวิทยา(methodological) แบบเปิด
(openness) ในการสะทอ้นความร่วมมือกนัของการทาํการวิจยั PAR  และหลกัการประการสุดทา้ย
คือ อุดมคติการใชอ้าํนาจ (Political Ideology) เป็นการมอบอาํนาจให้ผูร่้วมวิจยัตลอดการดาํเนินการ
วิจยั ใช้หลกัความเสมอภาคและเป็นประชาธิปไตย ปล่อยให้มีการวิพากษ ์ โตแ้ยง้ ในกรอบของ
จริยธรรมท่ีอาจกระทบเพื่อให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลเพ่ือรายงานจุดบกพร่อง (weaknesses) ขอ้จาํกดั 
(limitations) และผลกระทบ (dangers) ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์  จริยธรรมและอาชีพ  

2.2  แนวคดิของ  McIntyre (2008) 
 McIntyre (2008) ให้ทศันะในหนงัสือ Participatory Action Research ท่ีเป็นการ
รวบรวมแนวความคิดการทาํวิจยั PAR ไวว้่า ผูท้าํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใชก้ารวิจยั
แบบน้ีในการทาํวิจยัท่ีหลากหลายในบริบทท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยใชก้ารปฏิบติัการการวิจยัอยา่ง
กวา้งขวางท่ีไปเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิดการใชอ้าํนาจ (Political ideologies) อย่างกวา้งขวาง
เช่นเดียวกนั  และยงัมีการใชจ้รรยาบรรณ (Tenets) โดยเฉพาะในการปฏิบติัการในภาคสนามของ
การวิจยั PAR แสดงถึงคุณลกัษณะหลกั ๆ ของการทาํวิจยั PAR คือ    
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 1) การรวบรวมความร่วมมือ (a collective commitment) ของการตรวจสอบปัญหา
หรือประเด็นศึกษา         
 2) เป็นความตอ้งการ (a desire) ในการใหค้วามสนใจในตนเอง(self)และรวบรวมการ
สะทอ้นกลบั(collective reflection)เพ่ือให้ไดค้วามชัดเจน(clarify)ในประเด็นท่ีศึกษาโดยการ
ตรวจสอบ   
 3) การตดัสินใจร่วม (a joint decision) เพ่ือใหค้วามสนใจในแต่ละบุคคลหรือชุดการ
ปฏิบติัการท่ีนาํไปสู่ผลสรุปท่ีมีประโยชน ์ท่ีใหป้ระโยชน์แก่ผูท่ี้เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง  
 4) การสร้างพนัธะสัญญา (the building of alliance) ระหว่างผูวิ้จยักบัผูมี้ส่วนร่วมใน
การวางแผน  ลงมือปฏิบติัและการขยายผลของกระบวนการวิจยั PAR 

การปฏิบติัการวิจยั PAR มีจุดประสงคข์องการทาํการวิจยั คือ ทาํใหเ้กิดความสาํเร็จใน
การสาํรวจคน้ควา้โดยผา่นกระบวนการหมุนรอบวง (Cyclical Process of Exploration) การก่อเกิด
ความรู้ (Knowledge Construction) และการปฏิบติัการ (Action) ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัโดย
ผ่านกระบวนการวิจยั   ดงันั้นเม่ือผูมี้ส่วนร่วมมีความสนใจในการวิจยั PAR จะมีการตอบสนอง
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นกระบวนการวิจยัอย่างครบถว้น เช่น การตอบคาํถามในการวิจยัว่า 
ใคร(who)ไดป้ระโยชน์จากการวิจยัPAR  อะไร(what)เป็นขอ้มูลท่ีสาํคญั การตดัสินใจลงสู่การ
ปฏิบติัจะทาํอยา่งไร(how) และเพ่ือใคร (to whom)  ขอ้คน้พบจากการวิจยั PAR จะถูกขยายผล
หรือไม่   เม่ือการทาํวิจยั PAR เขา้ไปเก่ียวขอ้ง คาํถามต่าง ๆ จะถูกนาํมาแสวงหาคาํตอบโดยวิธีการ
สะทอ้นกลบัเชิงวิพากษ(์critical reflection)และการวิภาษ(dialogue) ระหว่างผูมี้ส่วนร่วมทุกคน  
การวิจยัน้ีเกิดข้ึนโดยความกระตือรือร้นในการสนทนาเชิงวิพากษ(์critical dialogue) และการ
สะทอ้นคิดของกลุ่ม(collective reflection) ท่ีผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั PAR ตอ้งตระหนกัเสมอว่า
พวกเขามีส่วนไดเ้สียตลอดการการวิจยั  ดงันั้นการวิจยั PAR จึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นการวิภาษ
สภาพท่ีเป็นอยู่ดว้ยความเป็นตรรกะ (a living dialectical process) ท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงผูว้ิจยั
(researcher) ผูร่้วมวิจยั(participants)  และสถานการณ์ท่ีลงมือปฏิบติัการ(McTaggart, 1997a  อา้งถึงใน 
McIntyre, 2008)           
 McIntyre (2008) ไดเ้ปรียบเทียบการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีไดท้าํข้ึนในช่วงปี 1997 ถึง 
2000 โดยเขา้ร่วมทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ี Blair Elementary  and Middle School ท่ีตั้ง
อยูใ่นยา่นธุรกิจใน Bridgeport มลรัฐ Connecticut ประเทศอเมริกา ท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหา
สังคมของเมืองใหญ่ เช่น ปัญหาดา้นอาชญากรรมสูง  การว่างงานและแรงงานราคาตํ่า  มาตรฐาน
โรงเรียนดา้นทรัพยากรตํ่าและปัญหาดา้นเช้ือชาติ   และไดส้ัมผสักบัปัญหาในกลุ่มสตรีในชนบทท่ี 
Belfast  ช่วงปี 1996  ถึง 1998 โดยไดเ้ขา้มีส่วนร่วมกบัชุนชน Monument Road ในการสาํรวจ
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ปัญหาท่ีมีผลกระทบในครอบครัวในดา้นความเป็นแม่  ลูกสาว  ภรรยา  การเป็นคู่รัก  และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียในชีวิตของชุมชน เพื่อใชว้ิธีการมีส่วนร่วมโดยร่วมกนัวิภาษเพ่ือสร้างแนวทางการดาํรงชีวิต
ท่ีดีข้ึน และสร้างกลยทุธ์ใหม่สาํหรับการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืนๆ ในชุมชน   จากประสบการณ์ใน
การร่วมแกไ้ขปัญหาทั้งสองชุมชน McIntyre (2008) จดัลาํดบัของจุดประสงคก์ารทาํวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็น 1) เพ่ือเปล่ียนแปลงสังคม  2) เพ่ือเสนอแนะหน่วยงานของรัฐ  3) 
เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างไม่เป็นทางการแก่ชุนชนในการดาํรงชีวิต  4) เพ่ือจดัการใน
สถานการณ์ของชุมชน  และ 5) เพ่ือทาํให้เกิดความตระหนกัเพ่ิมข้ึนในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกบั
ชุมชน   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 3 กระบวนการเกิดซํ้ าของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
ท่ีมา:  McIntyre (2008) 
 

 จากภาพท่ี 3 เป็นการแสดงการปฏิบติัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นกระบวนการท่ีเป็น
กระแสเช่ือมโยงกนัของเกลียวการสะทอ้นผล  การสืบคน้หาและการปฏิบติัการ ในแต่ละขั้นตอนจะ
เร่ิมจากกิจกรรมต่างๆ เช่น  การวาดภาพ  ป้ันรูป  การเล่าเร่ือง  การติดภาพและการทาํแผนภูมิภาพ 
ของผูมี้ส่วนร่วมในการทาํวิจยัเพ่ือกระตุ้นทาํให้เกิดประเด็นคาํถาม(questions)มากข้ึน  ทาํให้มี
โอกาสเกิดการสะทอ้นผล(reflecting) มากข้ึน  เกิดการสืบคน้ประเดน็ปัญหา(investigating)  นาํไปสู่
การมีความคิดมากข้ึนในการพฒันา(develop)กลัน่กรอง(refining)เพ่ือมีแผนปฏิบติั(implementing)ท่ี
เป็นประโยชน์กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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McIntyre (2008) ใหท้ศันะอีกว่า หลกัการดั้งเดิมของการวิจยั PAR คือ เป็นวิธีวิทยา  
(methodologies)  ญาณวิทยา (epistemologies) และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีแสดงว่าการวิจยั PAR  กาํลงั
กระจายไปทัว่โลก และมีการทาํวิจยัมาเป็นเวลาหลายสิบปีแลว้โดยเฉพาะในช่วงปี 1970 และ 1980 
ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2    แสดงถึงการทาํวิจยั PAR ในช่วงปี 1970 และ 1980 จากทศันะของ McIntyre (2008) 
 

ปี ค.ศ. ช่ือนักผู้วจิัย PAR ประเทศ เร่ืองที่ศึกษา 

1980,1981 Tandon and Kanhare อินเดีย การศึกษาผูใ้หญ่และการพฒันาสตรี 
1985,1987 Fal-Borda โคลมัเบีย การอ่านออกเขียนไดข้องผูใ้หญ่ 

1980 De Wit and Gianotten เปรู การฝึกอาชีพใหช้าวนาในชนบท 
1982 Vio Grossi ชิลี การปฏิรูปท่ีดินในชุมชนทอ้งถ่ิน 
1982 Swantz & Mbilinyi แทนซาเนีย การศึกษาของสตรีในชนบท 
1982 Mduma แทนซาเนีย การพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตรโดยชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน 
1989 Walton & Gaffney ยโุรป การสร้างความสัมพนัธ์การทาํงานในอู่ต่อเรือ 
1982 Jackson & McKay แคนนาดา การปฏิบติัการของชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อบาํบดันํ้า

ท้ิงสู่ทะเลสาบ Big Trout 
1977 Hall อเมริกา การศึกษาผูใ้หญ่ในบริบทท่ีแตกต่างกนัของ

อเมริกา 
1987 Maguire รัฐนิวเมก็ซิโก

,อเมริกา 
การใชค้วามรุนแรงของบุรุษกระทาํต่อสตรี 

1981 Gaventa (The Hilander 
Research and Education 
Center) 

รัฐเทนเนสซี
,อเมริกา 

พฒันากลยทุธ์การสะทอ้นกลบั การปฏิบติัการ
และการเปล่ียนแปลงสังคมโดยกลุ่มคนใน
ชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาในชุมชนของตนเอง 

 
 ตั้งแต่นั้นมา  นกัวิจยั PAR ดงักล่าวขา้งตน้ไดท้าํการวิจยัในส่วนต่าง ๆ ของโลกและ
เกิดความชดัเจนในการปฏิบติัการวิจยั PAR ขณะเดียวกนัพวกเขาไดป้รับนาํเสนอขอบข่ายของ
ปัญหาท่ีสามารถศึกษาและปฏิบติัการการวจิยั PAR โดยใชห้ลกัการท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของ
ประเดน็ปัญหา ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 แสดงหลกัการท่ีใชก้ารวิจยั PAR สรุปจากทศันะของ McIntyre (2008) 
 

ปี ค.ศ. ช่ือนักผู้วจิัย PAR ประเทศ หลกัการวจิัย PAR 
1993 Greenwood, Whyte & 

Harkavy 
สเปน หลกัความร่วมมือ(cooperatives) ของบริษทั

ในเครือข่าย 
2004 Maglajlic บอสเนียและ 

เฮเซโกวินา 
หลกัการทาํงานเป็นทีม(teams)โดย
มหาวิทยาลยัเป็นฐานในการแกปั้ญหาโรค
เอดส์ 

2004 Sui & Kwok จีน(ฮ่องกง) พฒันากลยทุธ์การบริการเดก็และผูเ้ยาวโ์ดย
หลกัการบรูณาการ(Integrated) 

2003 Marincowitz แอฟริกาใต ้ พฒันาการดูแลคนไขเ้บ้ืองตน้โดยการให้
คาํปรึกษา 

1997,2001 Lykes กวัเตมาลา การกาํหนดสุขภาพจิตในบริบทของความ
รุนแรงท่ีเกิดจากการบริการรัฐ 

1997 McIntyre อเมริกา สาํรวจความหมายของความขาว
(whiteness)กบัครูท่ีมีผวิขาว(White teachers) 

1993 Brydon-Miller อเมริกา คนพิการเรียกร้องสิทธ์ิเพื่อคนพกิาร 
2003 Fine อเมริกา การศึกษาผลกระทบของใหก้ารศึกษาแก่

ผูต้อ้งขงัและหลงัถูกตอ้งขงัท่ีเป็นสตรี 
 

 จากการอ่านงานวิจยัของนกัวิจยัดงักล่าวขา้งตน้และงานวิจยัของนกัวิจยั PAR ท่ีไม่ได้
ระบุในตารางดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นลกัษณะเฉพาะของบริบทในการทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม การเป็นลกัษณะเฉพาะจึงไม่มีสูตรตายตวัในการออกแบบ การปฏิบติัการและการลงมือ
ปฏิบติัการวิจยัและไม่มีการครอบงาํกนักรอบทฤษฎีท่ีอยูใ่นกระบวนการการวิจยั PAR  มากกว่านั้น
ยงัมีความสามารถปรับเปล่ียนไดใ้นวิธีการท่ีกระบวนการวิจยั PAR เกิดข้ึน ในส่วนน้ีมีความจริง
ท่ีวา่ผูป้ฏิบติัการ PAR บางคนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและส่วนมากมาจากภายนอกชุมชน  พวกเขา
ไดดึ้งเอาความหลากหลายทั้งดา้นทฤษฏีและแนวคิดอุดมการณ์ท่ีแสดงถึงการปฏิบติัการของพวกเขา 
นกัวิจยับางคนไดน้าํเอาการกาํหนดตาํแหน่งในสังคมของ มากร์ซ (Marx’s position) มาใชโ้ดยให้
คนในทอ้งถ่ินตอ้งการมีส่วนร่วมในการสะทอ้นกลบัเชิงวิพากษใ์นโครงสร้างของอาํนาจในชนชั้นท่ี
สาํคญัเพ่ือลงมือปฏิบติัการต่อตา้นการกดข่ี  ดงังานวิจยัของ Grammsei ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมใน
การต่อสู้ในชั้นเรียนและความเช่ือ  ภาวะเศรษฐกิจ  ความเป็นตวัเองและความเป็นจริง สามารถ
บรรเทาแก่ผูป้ฏิบติัการ PAR ว่าคนในสังคมเองเป็นผูด้าํเนินการ  สามารถเป็นผูท้าํให้เกิดและเป็น
แรงกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง (Hall, 1981 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) 
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 ทฤษฏีการวิเคราะห์ไดถู้กนาํไปใช้ในการวิจยั PAR เพราะมีความเห็นว่านักวิจยั
ตอ้งการรู้วา่อาํนาจในสงัคม การใชอ้าํนาจ วฒันธรรมและบริบททางเศรษฐกิจเป็นอยา่งไร เป็นส่วน
ท่ีทาํใหท้ราบแนวทางการปฏิบติัตนของคนในสถานการณ์แต่ละวนั (Collin,1998; Kemmis, 2001; 
Bell, 2001 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) เห็นตรงกนัว่าเช้ือชาติ(race) ตอ้งไม่ถูกมองขา้มไปในการ
วิจยั เพราะการวิจยัในตนเองไดถู้กฝังไวซ่ึ้งทฤษฏีและการปฏิบติัท่ีตนเองจะเช่ือมโยงโดยเช้ือชาติ 
 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในงานวิจยั PAR คือ งานของการศึกษาผูใ้หญ่ของนกัการศึกษาชาว
บราซิลคือ Freire (1970, 1973, 1985) ในทฤษฎีความรับผิดชอบ (theory of conscientization) มี
ความเช่ือว่าการสะทอ้นกลบัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับปัจเจกชนและการเปล่ียนแปลงสังคม และการ
ร่วมมือกนัสู่การผนึกกาํลงักนัของการวิภาษเชิงประชาธิปไตยทั้งทฤษฎีและการปฏิบติัทาํให้เกิด
ความสําคญัของการวิจยั PAR ขณะเดียวกนั Freire ไดพ้ฒันาวิธีการต่อตา้นอาํนาจ (counter 
hegemonic approaches) ในการสร้างความรู้ท่ีมีในการต่อตา้นชุมชนท่ีแสดงถึงกลยทุธ์ท่ีมากมาย
ของผูป้ฏิบติัการ PAR 
 ท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงคือ สิทธิสตรี ไดเ้ป็นขอ้สําคญัของนักคิดในการวิจยั PAR  
ทฤษฏีสิทธิสตรี (Hook, 2000; Collins, 1998; Morawski, 1994; Reinharz, 1992; Stewart, 1994; 
Wilkinson, 1996 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) ไดเ้พิ่มความสาํคญัในการร่วมการวิจยั PAR โดยมี
แนวคิดว่าปราศจากการต่อตา้นการยอมรับทฤษฎี  การวิจยัและแนวคิดทางจริยธรรมท่ีไม่ยอมรับ  
ลดคุณค่า  และไม่คาํนึงถึงชีวิตของสตรี เร่ิมจากช่วงปี 1980  Kanhare(1980); Lykes(1989); 
Maguire(1987); Mbilinyi(1982); Swantz(1982) และ Wadsworth(1984) แสดงและแสดงชดัเจนใน
วิธีการวิจยั PAR ในสิทธิสตรีควรจะนาํไปใชใ้นบริบทท่ีแตกต่างกนั  พวกเขาและนกัวิจยัอ่ืนๆ ยงัคง
ดาํเนินต่อไปทุกวนัน้ีโดยนาํเสนอกรอบท่ีชดัเจนในความเป็นไปของนกัสิทธิสตรีมีผลต่อการวิจยั 
PAR ทาํให้เกิดส่ิงท่ีมองไม่เห็นนาํมาสู่จุดศูนยก์ลาง  ยอมรับในความสาํคญัท่ีเลก็นอ้ย  และมุ่งมอง
มายงัสตรีท่ีเป็นคู่แข่งท่ีสาํคญั(Reinharz, 1992 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) ในชีวิตประจาํวนั 
(Brydon-Miller, Maguire & McIntyre, 2004; Chataway, 1997; Chrisp, 2004; Fine et al., 2003; 
Greenwood, 2004; Lewis, 2002; Lykes, 2002; Maguire, 2004; McIntyre, 2000, 2004; Wadworth, 
2001, อา้งถึงใน McIntyre, 2008) 
 และก็มีการเจริญงอกงามในดา้นกวา้งของระเบียบวิธีการวิจยัท่ีเป็นลกัษณะของการ
วิจยั PAR ในแต่ละขอบเขตของรากฐานทางภูมิประวติัศาสตร์ การยกระดบัชุมชนอย่างรวดเร็ว 
(Mikkelsen, 2001 อา้งถึงใน  McIntyre, 2008) การวิจยัปฏิบติัการเชิงวิเคราะห์ ( Kemmis & 
Mctagart, 2005 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) การวิจยัแบบมีส่วนร่วมจากฐานชุมชน (Minkler & 
Wallerstein, 2003 อา้งถึงใน Alice McIntyre, 2008) และการวิจยัชุมชนแบบมีส่วนร่วม          
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(Jason, Keys, Suarez-Balcazar, Taylor & Davis, 2004 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) ทั้งหมดเป็น
ความแตกต่างของการวิจยั PAR ท่ีมีจุดมุ่งหมายพื้นฐานในการสืบสวนท่ีเป็นระบบ  ท่ีนาํไปสู่การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสร้างของอาํนาจ  อยา่งไรก็ตามโครงสร้างเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ในการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 
 นกัปฏิบติั PAR บางคนไดท้าํตามระเบียบของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  คือ  การวิจยัท่ี
พฒันาวิธีการของ Kurt Lewin ในช่วงปี 1940 ท่ีมุ่งสนใจในพลวตัของกลุ่มและเช่ือว่าคนสาํรวจจาก
ความเป็นจริงของตนเอง  พวกเขาจะจดัการตวัเองเพ่ือปรับปรุงสภาพของตนเอง (McTaggart, 1991 
อา้งถึงใน McIntyre, 2008) The Tavistock Institute of Human Relations ในลอนดอนและ The 
Work Research Institute ใน ออสโลว ์ ขยายผลงานของ Lewin โดยศึกษาความคิดของการสร้างทีม
เป็นปัจจยัสาํคญัในการปรับปรุงพฤติกรรมองคก์รและโครงสร้าง (Boog, 2003 อา้งถึงใน McIntyre, 
2008) นอกจากน้ีการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีความแตกต่างไป เช่น  การสืบเสาะ  ความร่วมมือ (Heron, 
1988; Reason & Rowan, 1981 อา้งถึงใน  McIntyre, 2008) และวิทยาศาสตร์การปฏิบติัการ 
(Argyris & Schon, 1989 อา้งถึงใน  McIntyre, 2008) ไดมี้การอธิบายความเขา้ใจท่ีดีข้ึนของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการสร้างทฤษฏีและกระบวนการการเปล่ียนแปลงในองค์กรและชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
 ความแตกต่างของการวิจยั PAR ยงัปรากฏในทางการศึกษา เช่น การวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
(Atweh, Kemmis & Weeks, 1998; Elliott, 199; Greenwood & Levin, 1998; Hollingsworth, 1997; 
Noffke & Somekh, 2005; and Zeicher, 2001 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) การวิจยัของครู 
(Burnaford, Fischer & Hobson, 2001; Cochran-Smith & Lytle, 1993; Mills, 2006; and Kincheloe, 
2003 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) การช่วยกนัสะทอ้นผล(Evans, 2002; McDonald, 1992; and 
Schon, 1983 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) และปฏิบติัเรียนรู้ของชุมชน (Kay, 2003; Wade & 
Anderson, 1996; and Zeichner & Melnick, 1996 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) งานวิจยัดงักล่าวได้
แสดงถึงความสาํคญัของการพฒันาในการสอนแบบประชาธิปไตยมากข้ึนในการปฏิบติัท่ีเช่ือมโยง
สู่นกัเรียน และครูในชีวิตประจาํวนั 
 ในหลาย ๆ ระดบั  นักปฏิบติัการของวิธีการวิจัยท่ีหลากหลายดงักล่าวขา้งตน้  ให้
ความสาํคญักบั ญานวิทยา(epistemological)  วิธีวิทยา(methodological) และความแตกต่างกนัดา้น
อุดมการณ์ (ideological differences)  เหมือนกนักนัพวกเขามีวิสัยทศันท่ี์แตกต่างกนัในการวิจยัทาง
สงัคม  วิธีการวิพากษแ์ละความร่วมมือกนัทางอาํนาจและจริยธรรม  โดยคาํนึงวิธีการวิจยัท่ีแตกต่าง
กนั (Greenwood, Whyte & Harkay, 1993 อา้งถึงใน  McIntyre, 2008) ตวัอยา่งเช่น นกัวิจยัเชิง
ปฏิบติัการหลายคนถูกฝึกในการจดัการและทฤษฏีองค์กร ท่ีเน้นในปัจเจกชนและระดบัระหว่าง
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บุคคล  ในการปฏิบติัการและการวิเคราะห์ (Brown & Tandon, 1983 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) 
ในทางตรงกนัขา้มนกัวิจยั PAR เก่ียวขอ้งกบัพ้ืนฐานการพฒันาชุมชนถูกฝึกใหพ้ฒันาชุมชน  สังคม  
การศึกษา  รัฐศาสตร์ท่ีเนน้ไปท่ีชุมชนและโครงสร้างทางสังคม (Khanlon & Peter, 2005 อา้งถึงใน 
McIntyre, 2008) และวิธีการล่าสุดรวมถึงการเป็นไปท่ีความเสมอภาค  การกดข่ี  และการประเมิน  
เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูล(resources)สาํหรับผูท่ี้มีส่วนร่วมการวิจยั  นัน่คือ  ปัจจยัท่ีไม่เคยมีการนาํเสนอ
ในรูปแบบอ่ืนของการวิจยัท่ีเป็นการวิจยัท่ีเนน้การปฏิบติัการ(action-based  research) 
 แมว้่าจะเป็นความสาํคญัเพ่ือเนน้การเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีอยู่ระหว่างและท่ามกลางการมี
ส่วนร่วม  วิธีการวิจยัท่ีมีการวิจยัเป็นฐาน  เป็นส่ิงท่ีไม่ดีท่ีจะเนน้หนกัเกินไปในความเหมือนและ
แตกต่าง  ดงั Brown (1982 อา้งถึงใน McIntyre, 2008) แนะนาํว่า ความเหมือนทาํใหเ้กิดพ้ืนฐานของ
การติดต่อส่ือสารและความไวว้างใจ ความแตกต่างทาํให้เกิดความเป็นไปไดส้าํหรับความพร้อมใน
การเรียนรู้และการพฒันา เม่ือสาํรวจ กาํหนดและวิเคราะห์ทั้งความเหมือนและแตกต่าง เป็นเหมือน
รอยทบัซอ้นระหว่างประโยชน์ของการทาํวิจยั PAR การช่วยเหลือของผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
ตนเอง กบั กลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับความร่วมมือกนัของคนในการพฒันาชีวิตของเขาเอง 
การเปล่ียนแปลงสงัคมอยา่งมีประสิทธิผลและการใหค้วามสาํคญัใหม่กบัความหมายและคุณค่าของ
ความรู้ 

จากการศึกษาแนวคิดของ McIntyre (2008) ผูวิ้จยัไดแ้นวคิดในการปฏิบติัการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในขั้นตอนของการเร่ิมตน้การปฏิบติัการดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั เช่น 
การวาดภาพ  กิจกรรมงานป้ัน  งานประดิษฐ์  เพ่ือกระตุน้ให้ผูมี้ส่วนร่วม มีความคุน้เคยกนั แลว้
กระตุน้ให้เกิดคาํถาม(questioning) มากข้ึน ทาํใหมี้โอกาสเกิดการสะทอ้นผล(reflecting) มากข้ึน  
เกิดการสืบคน้ประเดน็ปัญหา(investigating) นาํไปสู่การมีความคิดมากข้ึนในการพฒันา (develop) 
กลัน่กรอง(refining)เพ่ือมีแผนปฏิบติั(implementing)ท่ีเป็นประโยชนก์บัผูเ้ก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัได้
หลกัการจดัลาํดบัของจุดประสงคก์ารทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นหลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณาดาํเนินการการวิจยั คือ  1) เพ่ือเปล่ียนแปลงสังคม  2) เพ่ือเสนอแนะหน่วยงานของรัฐ  
3) เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่เป็นทางการแก่ชุนชนในการดาํรงชีวิต  4) เพ่ือจดัการใน
สถานการณ์ของชุมชน  และ 5) เพ่ือทาํให้เกิดความตระหนกัเพ่ิมข้ึนในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกบั
ชุมชน 

2.3  แนวความคิดของ  Creswell (2008) 
 Creswell (2008) แสดงทศันะว่าการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมีประวติัความ
เป็นมาท่ียาวนานในการวิจยัทางสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน สังคม ระบบอุตสาหกรรม และ
องค์การต่าง ๆ พบว่ามีน้อยมากในงานด้านการศึกษา แต่ก็พอมีอยู่บ้างเม่ือครูแต่ละคนทาํการ
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แกปั้ญหาในชั้นเรียนหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนของตนเอง การวิจยัปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วมจะตอ้งมีการทาํความเขา้ใจท่ีชัดเจนร่วมกบัชุมชนและสังคมมีจุดเน้นของการวิจัยท่ี
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเป็นอิสระหรือมีส่วนร่วมกบัการเปล่ียนแปลงในสังคม  การวิจยั
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัและมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนั เช่น การวิจยัโดยมีชุมชน
เป็นฐาน (Community-Based Inquiry) การวิจยัปฏิบติัการแบบร่วมมือ(Collaborative Action 
research) การวิจยัปฏิบติัการเชิงวิเคราะห์ (Critical Action Research)เป็นตน้ คุณค่าของการวิจยั
แบบน้ีคือ กระบวนการของความร่วมมือ (Stringer, 1999; Kemmis & McTaggart, 2000; Mills, 
2000 อา้งถึงใน Creswell, 2008) ซ่ึงในความหมายโดยรวมแลว้กคื็อ “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม” นัน่เอง 
 วตัถุประสงคข์องการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คือ เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ
ของคนในองคก์ร ชุมชนและชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัว (Stringer, 1999 อา้งถึงใน Creswell, 
2008 ) แมว้่าหลายประเดน็จะเหมือนกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการของครูหรือของสถานศึกษา(Practical 
action research) แต่ประเดน็ท่ีแตกต่างกนัออกไปกคื็อการมีส่วนร่วมกนัของบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในความพยายามปรับปรุงพฒันาและการมอบอาํนาจให้กบับุคลากรและองคก์รทางการศึกษา เม่ือ
นาํมาประยกุตใ์นวงการศึกษา การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีจุดเนน้ท่ีการปรับปรุงพฒันา
งานให้ดีข้ึนและการสร้างพลงัอาํนาจให้กบับุคคลแต่ละคนในสถานศึกษา การจดัระบบการศึกษา
และชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา นอกจากนั้นการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมยงัมีพ้ืนฐาน
ความคิดท่ีเด่นชดัในการปรับแนวทางของกระบวนการ สืบหาขอ้เท็จจริงของผูว้ิจยัโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การรวบรวมขอ้มูล ในวตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์(outcome)ท่ีเกิดข้ึนกบัการสืบหาขอ้เทจ็จริง 

นอกจากน้ี Creswell ยงัยกตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมศึกษาประเดน็
ปัญหาเก่ียวขอ้งความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาชีวิตความเป็นอยูข่องนกัเรียนและครู ตวัอยา่งเช่น
ปัญหาดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและปัญหาชั้นเรียนท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีอาจจะทาํการศึกษาดว้ย
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดแ้ก่  ศึกษาเพ่ือใหรู้้ประเภทหรือกลุ่มนกัเรียน ศึกษาบทเรียน
ท่ีไม่กล่าวถึงบุคคลสําคญัทางประวติัศาสตร์หรือขาดเน้ือหาสําคญัทางวฒันธรรมและศีลธรรม   
ศึกษาการประเมินผลท่ีเน้นสภาพความลม้เหลวของผูเ้รียนมากกว่าท่ีจะเนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน   
ศึกษาการมีปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเก็บตวัในชั้นเรียนและเป็นพลงัเงียบในห้องเรียน  
เป็นตน้ 

นอกจากน้ี การศึกษาประเดน็ปัญหาท่ีอยูใ่นความสนใจเหล่าน้ี การวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
แบบมีส่วนร่วมยงัประกอบดว้ยกระบวนการท่ีมีพ้ืนฐานบนความเสมอภาคและมีหลกัของความเป็น
ประชาธิปไตย การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมพยายามเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนท่ีมี
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ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประเดน็ท่ีกาํลงัศึกษา โดยร่วมกนัตดัสินใจเสมือนเป็นสมาชิกคนหน่ึงท่ีมีความ
เสมอภาคกนัเพ่ือพฒันาความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีข้ึน ตวัอย่างเช่น ในการศึกษา ผูว้ิจยัจะตอ้งมี
หน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารท่ีสําคญั  กาํหนดกลุ่มผูท่ี้มีส่วนได้เสีย กาํหนดบุคคลให้ขอ้มูลหลกั  
กาํหนดบทบาทหน้าท่ีของผู ้วิจ ัย และการสร้างลักษณะเบ้ืองต้นท่ีเป็นบริบทในภาคสนามท่ี
ทาํการศึกษา (Stringer, 1999) ค่านิยมความเป็นอิสระทางสังคมและเพิ่มการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต
ก็เป็นประเด็นท่ีมีความสําคญั ซ่ึงผูว้ิจัยเชิงปฏิบติัการต้องแสวงหามาเพ่ือนาํมาซ่ึงมุมมองใหม่
สําหรับ โรงเรียน ชุมชน กลุ่มนักเรียนท่ีมีความสนใจดา้นต่างๆ และกลุ่มกิจกรรมดา้นคุณธรรม
จริยธรรมภายในสถานศึกษา Creswell ไดน้าํแนวความคิดของ Kemmis & Wilkinson (1998) มา
สรุปมาเป็นลกัษณะเด่นของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไว ้6 ประเดน็หลกั ดงัน้ี 
 1) เป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีนกัวิจยัมีเจตนาขยายความสัมพนัธ์ของบุคคลแต่ละคน
กบับุคคลอ่ืน ๆ เพื่อทาํความเขา้ใจวา่แต่ละบุคคลสร้างความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมผา่นปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมอยา่งไร เม่ือนาํมาประยกุตก์บัทางการศึกษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมอาจเป็น
การศึกษาการทาํงานเป็นทีมของครู เป็นตน้ 
 2) รูปแบบของการวิจยัเนน้การมีส่วนร่วม หมายความว่า แต่ละคนจะเกิดความเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีตนทาํ แลว้เสนอความรู้และความคิดเห็นสู่บุคคลอ่ืน รวมทั้ งผลกัดนัให้เกิดการกระทาํ
ร่วมกนัระหว่างกระบวนการศึกษาน้ี พวกเขาดาํเนินการตรวจสอบความเขา้ใจในตนเอง ทั้งดา้น
ทกัษะ ค่านิยม รวมถึงความรู้ของตนเองในปัจจุบนัท่ีเป็นกรอบและขอ้จาํกดัของการปฏิบติัการ 
ตวัอยา่งเช่น ครูผูส้อนตอ้งการศึกษาตนเองเพ่ือให้เขา้ใจมากข้ึนในการปฏิบติังานของพวกเขา เพ่ือ
กาํหนดแนวทางหรือขอ้จาํกดัในการทาํงานร่วมกบัผูเ้รียน 
 3) รูปแบบการวิจยัเป็นการลงมือปฏิบติัและทาํงานร่วมกนั เพราะว่าการงานท่ี
ทาํการศึกษาจะสาํเร็จไดจ้ากความร่วมมือของผูอ่ื้น เป็นการลงมือปฏิบติัเน่ืองจากว่าเป็นการสาํรวจ
การกระทาํของ ชุมชน ผลผลิตของความรู้ โครงสร้างขององคก์รทางสังคม โดยมีวตัถุประสงคล์ด
ขอ้ผดิพลาด ลดการสูญเปล่า ลดความไม่ยติุธรรม หรือปฏิกิริยาท่ีไม่พึงพอใจลง ตวัอยา่งเช่น ครูอาจ
ตอ้งทาํงานร่วมกบัครูคนอ่ืน ๆ เพ่ือลดการสูญเสียและลดระดบัของความไม่พึงพอใจอนัมีผลจาก
การทาํงานตามสายบงัคบับญัชาในโรงเรียนท่ีมีผลกระทบต่อผลงานนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรค์
ในชั้นเรียน เป็นตน้ 
 4) การดาํเนินงานแบบเสรี ทุกคนมีอิสระจากกฎเกณฑท่ี์ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างท่ี
ไม่ยุติธรรม ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการพฒันาตนเอง การศึกษาเพ่ือมุ่งไปยงัการเปล่ียนแปลงกระบวน
สายบงัคบับญัชาของครูในสถานศึกษา เพ่ือให้ครูปรับกระบวนการสอนให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
เป็นตน้ 
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 5) วตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือ เพ่ือช่วยใหแ้ต่
ละบุคคลได้หลุดพ้นจากอุปสรรคท่ีพบในส่ือการสอน ภาษา  กระบวนการทํางาน และใน
ความสัมพนัธ์ของอาํนาจท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ตวัอย่างเช่น ครูอาจไดค้วามกดดนัจากกฎระเบียบ
ของโรงเรียนซ่ึงทาํใหรู้้สึกวา่ไม่มีอาํนาจในการดูแลผูเ้รียนในชั้นเรียน 
 6) การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถเกิดข้ึนซํ้ า ๆ กนัไดอี้ก โดยการพิจารณา
ผลท่ีสะท้อนกลับและเหตุผลท่ีเหมาะสม เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําการ
เปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบติัส่ิงน้ีเกิดข้ึนในรูปแบบของการไตร่ตรองอย่างเป็นพลวตักบัการลงมือ
กระทาํ เม่ือครูไตร่ตรองถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในโรงเรียนควบคู่ไปกบัการลงมือปฏิบติัซํ้ า
แลว้ซํ้ าอีกหลาย ๆ คร้ัง พร้อมกบัทบทวนประเด็นปัญหาท่ีตั้งไวก้บัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และส่ิงท่ีกระทาํ
สาํเร็จจากผลของการปฏิบติันั้นเป็นตน้ดงัภาพท่ี 4 

กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวงจรท่ีเป็นพลวตัในการคน้หา 
การคิดและการกระทาํไดดี้ท่ีสุด Stringer (1999) เราเรียกกระบวนการน้ีว่า “พลวตัแห่งการกระทาํ
ร่วมกนั” ดงัแสดงให้เห็นดงัภาพท่ี 4  รูปแบบดงักล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ การคน้หา(Look)  
การคิด(Think) และการกระทาํ(Act)  ส่ิงเหล่าน้ีบอกเราวา่การวิจยัเชิงปฏิบติัการนั้นเป็นการวิจยัท่ีไม่
เกิดข้ึนแบบเส้นตรงท่ีแน่นอน แต่เป็นกระบวนการทาํซํ้ า กระบวนการทบทวนและการแปล
ความหมาย 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4 เกลียวปฏิสัมพนัธ์ (Interacting Spiral) 
ท่ีมา: Stringer, E.T. Action research (1999) 

 

จากภาพท่ี 4  Creswell (2008) อธิบายกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการคน้หา 
การคิด และการกระทาํอยา่งชดัเจนมากข้ึน   Stringer (1999) เนน้ถึงความสาํคญัของ การคน้หา เพ่ือ
ทาํใหเ้กิดภาพท่ีจะทาํใหทุ้กฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ใจในเหตุการณ์ท่ีพวกเขาไดป้ระสบอยู ่แบ่งเป็น  
3  ช่วง ดงัน้ี 
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 1) ช่วงการคน้หา (Look) ประกอบดว้ย การรวบรวมขอ้มูล เช่น โดยอาศยัการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และการศึกษาเอกสาร การบนัทึกและการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงการ
สร้างและการายงานผลใหก้บัผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายไดรั้บทราบ  
 2) ช่วงการคิด (Think) หมายถึง การตีความประเดน็ปัญหาอยา่งลึกซ้ึงและกาํหนด
ความสาํคญัก่อนหลงัของการกระทาํ  
 3) ช่วงการกระทาํ (Act)  เป็นการแกไ้ขปัญหาเชิงปฏิบติัต่อปัญหาท่ีไดร้ะบุไว ้ช่วงน้ี
รวมไปถึงการกาํหนดแผนและทิศทางการดาํเนินการ ตวัอยา่งเช่น วตัถุประสงค ์หนา้ท่ี ผูรั้บผดิชอบ 
รวมไปถึงความปลอดภยัของแหล่งขอ้มูล และยงัรวมไปถึงการนาํแผนการท่ีไดก้าํหนดไวไ้ปปฏิบติั 
การให ้กาํลงัใจกบัผูร่้วมงาน และการประเมินผลประสิทธิภาพและความสาํเร็จในการปฏิบติันั้น ๆ 

Creswell (2008)  ไดย้กตวัอยา่งการศึกษาดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือใหเ้ห็นการนาํไปใช ้ เขายกตวัอยา่งการทาํการศึกษาของ Stanulis &  Jeffers ในปี 1995  ศึกษา
ความสัมพนัธ์ ของท่ีปรึกษาระหว่าง Lynn ท่ีเป็นครูประจาํชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  Shawna เป็นครู
ฝึกสอนนกัเรียนในชั้น และ Randi เป็นผูป้ระสานงานจากมหาวิทยาลยั การวิจยัคร้ังนั้นเรียกว่าการ
วิจยัปฏิบติัการเชิงวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดเ้ขียนรายงานการทาํหนา้ท่ีเป็นครูพ่ีเล้ียงของ Lynn ในการให้
คาํปรึกษาแก่ครูฝึกสอนช่ือ Shawna และการทาํหนา้ท่ีของ Randi ในการเป็นท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
ในเร่ืองประสบการณ์ในวิชาชีพและท่ีปรึกษาจากมาหาวิทยาลยั  ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากการ
สาํรวจการเป็นท่ีปรึกษาได ้ 3  ชุด คือ 
 1)  วิดีทศัน์บนัทึกภาพการประชุมของครูประจาํชั้น ครูฝึกสอนทุกสปัดาห์ในช่วงเวลา 
10  สปัดาห์  
 2) บนัทึกประจาํสปัดาห์ของครูประจาํชั้นในการเขา้ชั้นเรียนและบนัทึกการเขา้สอน
ของครูฝึกสอน 
 3) บนัทึกการสมัภาษณ์ ครูประจาํชั้นและครูฝึกสอน จาํนวน 5 คร้ัง รวมทั้งสัมภาษณ์ 
ผูป้ระสานงานจากมหาวิทยาลยัโดยใชว้ิธีการกระตุน้เป็นรายบุคคลจากการใหช้มวิดีทศันแ์ละตอบ
คาํถามเพ่ือสมัภาษณ์ เช่น น่ีเป็นช่วงหน่ึงในการประชุมท่ีคุณเลือกท่ีจะไม่พดูใช่ไหม เป็นตน้ 

จากขอ้มูลท่ีไดม้า  ผูป้ระสานงานจากมหาวิทยาลยัและครูประจาํชั้นทาํใหท้ราบถึง
ใจความสาํคญั 4 เร่ืองคือ 

1) กระบวนการท่ีครูฝึกสอนใชเ้พ่ือใหเ้กิดการยอมรับจากนกัเรียน 
2) วิธีการของครูฝึกสอนในการเกบ็ขอ้มูลของเดก็นกัเรียน เช่น  พ้ืนฐานดา้น

ครอบครัว  ความสนใจของนกัเรียน  เป็นตน้ 
3) การสมัพนัธ์จากการใหค้าํปรึกษาของครูประจาํชั้นและครูฝึกสอน 
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4) ประเดน็ความคิดท่ีไดเ้รียนรู้จากการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
เม่ือเช่ือมโยงการศึกษาคร้ังน้ีกบัการการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ผูว้ิจยัได ้

รายงานแสดงความคิดเห็นว่าครูฝึกสอนไดน้าํเอาประเดน็ดา้นความรู้และการมีอาํนาจหนา้ท่ีเขา้ไป
ในห้องเรียน  การใหค้าํปรึกษาของครูประจาํชั้นทาํใหเ้ห็นการเป็นผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีในลกัษณะเป็น
โครงสร้างของการเป็นผูใ้ห้ประสบการณ์ในการสอนนักเรียน โดยกระบวนการแลกเปล่ียนและ
เปล่ียนแปลงระหวา่งการหาประสบการณ์  การใหค้าํปรึกษาของครูประจาํชั้นจะกลายเป็นจุดเร่ิมตน้
ทางความคิดท่ีได้จากการบอกของครูประจาํชั้น ให้ความคิดในเร่ืองวิธีการสอนนักเรียน มีการ
แลกเปล่ียนโดยครูท่ีเป็นท่ีปรึกษาจะแสดงบทบาทเหมือนเป็นผูอ้ธิบายใหค้วามรู้แก่นกัเรียน  เม่ือจบ
ภาคเรียนแลว้ครูฝึกสอนและครูประจาํชั้นจะแสดงความคิดเห็นเหมือนเป็นผูร่้วมงาน แลกเปล่ียน
ความคิด และในกระบวนการน้ีเป็นการปลดปล่อยขอ้จาํกัดของการมีอาํนาจหน้าท่ีในการให้
คาํปรึกษาประสบการณ์การเรียนการสอนนักเรียน  พวกเขาไดเ้ปล่ียนแปลงและเปล่ียนรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของผูใ้ห้คาํปรึกษาและผูรั้บการให้คาํปรึกษาระหว่างท่ีทาํงานร่วมกนั  ซ่ึงก็เป็นผล
ของการทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ดงันั้นในการประชุมของครูฝึกสอนกบัผูใ้ห้
คาํปรึกษาเป็นโอกาสท่ีจะสะทอ้นความคิดของแต่ละคนในเร่ืองวิธีการสอนทาํให้เกิดการร่วมกนั
ทาํงานและสะทอ้นผลก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั  แต่ละคนก็จะเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัและจะเป็นเร่ืองง่าย
ในการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์ท่ีเคยเป็นลกัษณะของความเป็นครูและลกัษณะความเป็นนกัเรียน 
นอกจากน้ีแลว้ เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการ Creswell, 2008  ไดส้รุปลกัษณะ
สาํคญัของการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการวิจยัปฏิบติัการ ดงัน้ี 
 1) มีจุดเนน้ไปสู่การนาํไปปฏิบติั 
 2) การดาํเนินการวจิยัมีการปฏิบติัร่วมกนัระหวา่งนกัวิจยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 3) เป็นความร่วมมือกนัระหวา่งนกัวิจยัและผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
 4) เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวติั (Dynamic Process) ของเกลียวปฏิสมัพนัธ์ ท่ีมี
กระบวนการยอ้นกลบัและนาํไปสู่การพฒันาขั้นต่อไป (Back and Forth) จากผลสะทอ้นของส่ิงท่ี
เป็นปัญหา การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการปฏิบติั 
 5) การพฒันาแผนการดาํเนินงานตอ้งสามารถนาํไปปฏิบติัได ้
 6) มีการนาํเสนอผลการวิจยัต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น โรงเรียนในทอ้งถ่ิน ชุมชน และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นตน้ 
 จากการศึกษาแนวคิดของ Creswell (2008) ผูว้ิจยัไดน้าํเอาวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ท่ีใชใ้นดา้นการศึกษา (education) ตั้งแต่ระดบันกัเรียน ระดบัห้องเรียน ระดบัทั้ง
โรงเรียน และระดบัชุมชน เพ่ือพฒันาการศึกษาดว้ยหลกัการประชาธิปไตย โดยการร่วมมือกนัของ
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สมาชิกของชุมชนของโรงเรียน โดยไม่คาํนึงถึงระบบการบงัคบับญัชาท่ีบางคร้ังจะเป็นอุปสรรคใน
การพฒันาโรงเรียน  

2.4 แนวคดิของ James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) 
 James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมหรือPAR(Participatory Action Research) สาํหรับภาวะผูน้าํเพ่ือให้ได้
ขอ้มูลนาํไปใช้ในกระบวนการตดัสินใจสู่การพฒันาโรงเรียน ว่าเป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตั 
(dynamic process) เพ่ือพฒันาคนและวิชาชีพ PAR เป็นเคร่ืองมือสาํหรับผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและ
ชุมชน โดยยึดหลกัการหาผลลพัธ์โดยวิธีการประชาธิปไตย ซ่ึงเก่ียวพนักบัผูเ้ก่ียวขอ้งหลายคนใน
กระบวนการพฒันาและปฎิรูปโรงเรียน โดยเป็นเคร่ืองมือสาํหรับผูน้าํทางการศึกษา โดยผูน้าํทาง
การศึกษาตอ้งตั้งคาํถามเพ่ือหาแนวทางในการพฒันาและรูปทางการศึกษา ประสิทธิภาพของวิธีการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการพฒันาวิชาชีพโดยไดศึ้กษาจากนกัวิจยัท่ี
ใชรู้ปแบบการวิจยัแบบน้ีว่าเป็นรูปแบบของการแกปั้ญหาดว้ยการสะทอ้นจากผูป้ฏิบติัเองจะทาํให้
เกิดความเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติัเองและสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้กว่า(Saurino et al., 1996 อา้งถึงใน 
James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มีการ
พฒันาข้ึนเป็นเคร่ืองมือสาํหรับผูน้าํทางการศึกษาโดยการรวมของหลกัวิธีการพฒันาองคก์รเพ่ือให้
ไดอ้งคก์รท่ีดีท่ีสุด (Argyris & Schon, 1974; Coghlan & Brannick, 2001 อา้งถึงใน James, 
Milenkiewicz & Bucknum, 2008) กบัทฤษฎีระบบ (Senge, 1994 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & 
Bucknum, 2008) และนาํไปสู่การไดเ้คร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับนกัการศึกษาเพื่อสังเคราะห์
โปรแกรมการพฒันาและการวดั (Dick, 1998a อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) 
 James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) ไดใ้ห้ทศันะการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมไวว้่าเป็นการรวมเอาค่านิยมขั้นสูงท่ีสุดของหลกัการความยติุธรรมของมนุษยแ์ละหลกัการ
ประชาธิปไตย คือ เช่ือในขีดความสามารถของมนุษย ์ มีลกัษณะท่ีมุ่งมัน่สู่สังคมท่ียุติธรรมและ
ความถูกตอ้ง  แสดงถึงคุณค่าของการร่วมมือกนัในการทาํงานของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษากบั
โรงเรียน เป็นบรรทดัฐานของความรับผิดชอบดา้นวิชาชีพและชุมชน  การเก็บขอ้มูลแบบร่วมมือ
เป็นวิธีการท่ีให้เกียรติผูอ่ื้น  มีลกัษณะเป็นการมอบหมายงานในตนเองและเป็นการยกระดบัสู่การ
เปล่ียนแปลงบรรยากาศทางการศึกษา 

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการและ E. Alana James และคณะไดป้รับขั้นตอนในงานของ Kemmis & McTaggart (1988, 
1990) จากแบบเดิมคือ วางแผน(plan) ปฏิบติัการ(action) สังเกต(observe) และ สะทอ้นผล(reflect) 
มาเป็นขั้นตอนแบบใหม่คือ วินิจฉยั(diagnose) ปฏิบติั(act) ประเมิน(measure) และ สะทอ้น(reflect) 
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จะเห็นว่าจากประวติัศาสตร์ท่ีการวิจยัเชิงปฏิบติัการไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนในตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยKurt 
Lewin (Coghlan & Brannick, 2001อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) ท่ีเป็น
งานวิจยัเก่ียวกบัวงจรท่ีหมุนวนซํ้ าเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์รและไดรั้บความ
นิยมมาจนถึงปัจจุบนัจนเกิดเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการหลายแบบโดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นรูปแบบท่ีเนน้ไปท่ีความเขม้แขง็ของการเรียนรู้ของชุมชน (Bray, Lee, Smith, & 
Yorks, 2000; Shapiro & Levine, 1999 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) เก่ียวกบั
ผูน้าํทางการศึกษาตอ้งเรียนรู้กลุ่มตวัอย่างและกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดจากจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน  
วิธีการPAR เป็นวิธีการท่ีมุ่งไปท่ีประเดน็การปรับปรุงการศึกษาและขยายฐานความรู้ท่ีศึกษาสู่กลุ่ม
ศึกษาท่ีใหญ่ข้ึนและต้องเป็นท่ีพึงพอใจแก่สมาชิกของชุมชนด้วย  ผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
ประสิทธิภาพของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสาํหรับนกัการศึกษามี 3 ขอ้ คือ 1) สมาชิกท่ี
มีส่วนร่วมในPARช่วยในการสร้างชุมชนปฏิบติัการในโรงเรียน(Wenger, McDermott, & Snyder, 
2002 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008)  2) PAR เป็นวิธีการท่ีพฒันาวิชาชีพท่ี
เก่ียวกบัความหลากหลายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย(Stakeholders)เพ่ือปรับปรุงปฏิบติัการทางการศึกษา 
และ 3) คุณภาพเหนือกว่าท่ีกาํหนดไวท่ี้สาํคญัคือการปรับปรุงส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง, ความชาํนาญและ
ความรู้สึกของความเป็นวิชาชีพของผูป้ฏิบติัการในPAR (Greenwood & Levin, 1998; James, 
2006a, 2006b, 2006c; Zuber-Skerritt, 1992 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) 

 James, Milenkiewicz & Bucknum ใหค้าํจาํกดัความของชุมชนปฏิบติัการ(A community 
of practice) ไวว้า่ หมายถึง กลุ่มของคนท่ีมีเก่ียวขอ้งกนัในการตั้งประเดน็ปัญหาหรือความรู้สึก  เกิด
ความรู้ท่ีลึกซ้ึงและมีความเช่ียวชาญโดยผ่านวิธีการมีปฎิสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง(Wenger, 2004  
อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) PAR เป็นรูปแบบของการพฒันาวิชาชีพของ     
นักการศึกษาและสมาชิกของชุมชนเพราะเป็นส่ิงท่ีพิจารณาจากทั้ งบริบท(context)และเน้ือหา
(content) ของประเด็นท่ีกาํลงัศึกษา ทาํให้แตกต่างจากการวิจยัแบบอ่ืนท่ีมีการควบคุมตวัแปรท่ี
ตอ้งการศึกษา นอกจากน้ี PAR จึงเป็นการวิจยัท่ีมุ่งเป้าไปท่ีปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามบริบทของ
ชุมชนและโรงเรียน การพฒันาวิชาชีพมีจุดมุ่งหมายให้ผูป้ฏิบติัการเกิดแรงจูงใจและกระตือรือร้น
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากการศึกษาและปรับการปฏิบติั นกัการศึกษามีความสมคัรใจในการบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยผลลพัธ์(PAR outcomes)ท่ีเกิดกบันกัการศึกษา คือ ผูป้ฏิบติัการPARคาดหวงัท่ี
จะพฒันาขีดความสามารถวิชาชีพโดยการสะทอ้นกลบัเชิงวิพากษ ์ PARสนบัสนุนใหเ้กิดระดบัของ
เป้าหมายในประเด็นท่ีศึกษาซ่ึงผลเก่ียวเน่ืองในระยะยาวในประเด็นปัญหาและจะตอ้งเหมาะกบั
ความพยายามในการปฏิรูปของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน  การศึกษาPAR เป็นการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญ
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ระดบัทอ้งถ่ิน  การศึกษาPAR ทาํใหผู้ป้ฏิบติัเกิดแรงจูงใจและกระตือรือร้นเก่ียวกบังานท่ีทาํมากกว่า
เม่ือตอนเร่ิมตน้โครงการ 

วิธีการ PAR แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เชิงปริมาณ ใชว้ิธีการการเก็บขอ้มูลจะใชวิ้ธีการ
สาํรวจ(surveys)และการประเมินผล(assessments)  เชิงคุณภาพจะใชว้ิธีการสัมภาษณ์(interviews) 
และการสนทนากลุ่ม(focus groups) กระบวนการวิจยัในPARจะเป็นแบบหมุนวน(Cyclical) ดงัภาพ
ท่ี 5  ผูป้ฏิบติัการอาจจะใชก้ระบวนการหลายๆรอบกไ็ด ้โดยแต่ละขั้นตอนสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1) วินิจฉยั (Diagnose) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ขอ้มูลหรือลกัษณะของชุมชนท่ีศึกษา 
โดยนกัการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือประเมินปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาในขณะนั้น โดยดูลกัษณะท่ีปรากฏ
เป็นสมมติฐานจากหัวขอ้ท่ีศึกษา ประเมินปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการคงสภาพ (status quo) ของประเด็น
ศึกษา นอกจากน้ีคณะผูว้ิจยัจะศึกษางานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้ขา้ใจงานท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัท่ีไดศึ้กษามาก่อน 
  
 
  
 
 
 
 

 
ภาพที ่5  กระบวนการของ PAR 

  ท่ีมา: Alan Bucknam/Notchcode Creative (2005) 
 

2) ปฏิบติั (Act) บนพื้นฐานของการวิจยัน้ี คณะผูว้ิจยัจะทาํงานเด่ียวและทาํงาน 
ร่วมกนัเพ่ือวางแผนชุดการปฏิบติัการและวิธีการวดัการทาํงานเพ่ือมุ่งหวงัใหเ้กิดการขบัเคล่ือน
สภาพเดิมท่ีมีอยูใ่หเ้พ่ิมระดบัใหสู้งข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ประเมิน (Measure) การปฏิบติัการถูกวดัผลในลาํดบัต่อมาเม่ือผูมี้ส่วนร่วมเห็น 
ผลลพัธ์ท่ีเป็นความสาํเร็จของนกัเรียนโดยใชว้ิธีการวดัหลายหลายแบบเพือ่ศึกษาผลของการ
ปฏิบติัการท่ีมีผลกระทบกบัประชากรท่ีกาํลงัศึกษา 

4) สะทอ้นกลบั (Reflect) ผูมี้ส่วนร่วมแต่ละคนสะทอ้นกลบักระบวนการ การปฏิบติัการ  
และผลลพัธ์ ทั้งแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม ระหว่างการสะทอ้นผลมีมีส่วนร่วมจะการระดมสมองใน
สถานการณ์ต่างๆ และเขา้สู่การเติมเต็ม การวิจัยแบบPAR รวมเอาการสะทอ้นผลเพื่อให้ได้
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แหล่งขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีเป็นตวัทาํใหเ้กิดกระบวนการทั้งหมด    
  ระหวา่งแต่ละรอบของวงจร ผูว้ิจยัPARจะเร่ิมตน้จากขั้นตอนเดิมอีกคร้ัง แต่ละ 
วงรอบของการPAR จะทาํให้เกิดความรู้เพ่ิมข้ึนเกิดความเขา้ใจแลว้ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบน
พ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีคน้พบ  เน่ืองจากประเดน็ปัญหาทางการศึกษานั้นซบัซอ้น วงจรของPARจึงไม่
มีรูปแบบเดียว ผูว้ิจยัPARจาํเป็นตอ้งกาํหนดประเดน็ปัญหาจากบริบทในชุมชนของตนเอง   

นอกจากน้ีกระบวนการPAR ทาํให้เกิดการควบคุมปัจจัยแวดล้อม(Holding 
environment)สาํหรับผูมี้ส่วนร่วมเม่ือพบปัญหาท่ียุง่ยากทา้ทาย(James, 2005b, 2006a, 2006b, 
2006c อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) โดย Heifetz, Kania, & Kramer, 2005 
เปรียบเทียบการควบคุมปัจจยัแวดลอ้มเหมือนกบัหลกัการของหมอ้น่ึงความดนัท่ีมีอุปกรณ์ควบคุม
ความดนัของไอนํ้ าเพ่ือไม่ให้หมอ้ระเบิด เพราะ ถา้ความดนัของไอนํ้ าท่ีเกิดจากความร้อนเกินขีด
ความสามารถของหมอ้แลว้หมอ้อาจระเบิดข้ึนได ้ ในขณะเดียวกนัถา้ไม่มีความร้อนและความดนัก็
ไม่สามารถน่ึงอาหารใดๆใหสุ้กได ้

 ตวัอยา่งการทาํPAR โดย Tobey ท่ียกตวัอยา่งโดย Bassoff (2004) ในวงจรรอบแรก 
Tobey ไดป้รึกษากบัคณะผูมี้ส่วนร่วมถึงปัญหาการขาดเรียนของนกัเรียนไดพ้บว่า นกัเรียนประสบ
ปัญหาเร่ืองอาหาร  ท่ีพกัอาศยั จึงให้โรงเรียนดาํเนินการแจกอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นแก่นกัเรียน  แต่จาก
การแกปั้ญหายงัพบว่านกัเรียนบางส่วนเม่ือไดรั้บส่ิงของตามตอ้งการแลว้ยงัไม่เขา้เรียนเหมือนเดิม  
ในวงจรรอบท่ีสอง Tobey ตั้งคาํถามต่อไปว่า นกัเรียนไม่สามารถเรียนไดถ้า้ความตอ้งการของพวก
เขายงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ทาํอยา่งไรเราจึงจะแน่ใจว่าความตอ้งการพ้ืนฐานของนกัเรียนไดรั้บ
การตอบสนองแลว้  ในการลงมือปฏิบติัการโดยการแจกอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นและทาํการวดัหาขอบเขต
ว่าส่ิงแจกไปนั้นมีผลต่อการเขา้เรียนของนกัเรียนอยา่งไร  ในวงจรรอบท่ีสาม  เกิดจากความคิดเห็น
ของผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัในเร่ืองของลกัษณะวฒันธรรมการเชิญชวนเขา้ไปเรียนของโรงเรียน 
หวัขอ้คาํถามว่าผูว้ิจยัไดก้ารทาํการวิจยัมาถึงแนวทางท่ีไม่คาดคิดไวแ้ลว้ ในคร้ังน้ีจึงตั้งคาํถามว่าใน
ห้องเรียนมีบรรยากาศน่าเขา้ไปเรียนหรือไม่   Tobey จึงไดจ้ดัห้องเรียนโดยใชเ้กา้อ้ีสนามจดัเป็น
กลุ่ม มีอุปกรณ์ต่างๆ  และปล่อยใหเ้ป็นโต๊ะนกัเรียนท่ีวา่งเปล่าอยู ่2-3 ตวั ทาํใหเ้กิดบรรยากาศทาํให้
นกัเรียนท่ีเป็นนกัเรียนวยัเดก็สนใจเขา้เรียนในชั้นเรียนมากข้ึน  จากความรู้ท่ีไดรั้บจาก PAR 3 รอบ 
Tobey ไดน้าํประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาทาํโครงการพฒันาวิชาชีพ ในการการทาํวิจยัในวงจรรอบท่ี ส่ี  
เพ่ือทาํการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติการสอนให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน โดยอาศัย
ประสบการณ์จากการทาํPARมาสามรอบ เธอจึงเพ่ิมเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัวิถีชีวิตของนกัเรียนท่ีไร้ท่ีอยู่
เขา้ไปในหลกัสูตรของโรงเรียน  ผลตอบสนองท่ีเกิดข้ึนคือทาํให้เกิดแรงจูงใจใหน้กัเรียนบางส่วน
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เร่ิมสนใจจดจาํบทประพนัธ์และมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นอย่างมากในเวลา
ต่อมา  

ในขั้นตอนสุดทา้ยจะทาํการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยนกัวิจยัและผูร่้วมวิจยั ใน
รูปแบบของรายงานสะทอ้นผล(Reflective journal) เพ่ือนาํมาเปรียบกนัและระดมความคิดเพือ่
นาํไปสู่การทาํนวตักรรมท่ีไดจ้าการทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในรูปของบทเรียนหรือ
หลกัสูตร  

ความเช่ือในการวิจยั PAR การทาํวิจยัPAR มีหลกัความเช่ือในการทาํวิจยัเพราะการ
วิจยัตอ้งปฏิบติัการกบัคน จึงมีกฎในการทาํเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาในขีดความสามารถ   
 ความเช่ือแรกตอ้งคาํนึงถึงคือ ผูป้ฏิบติัการวิจยัตอ้งประพฤติในแนวทางการเคารพต่อ
คนท่ีลงมือปฏิบติัการวิจยัส่ิงท่ีแสดงถึงความเคารพต่อผูค้นคือ จริยธรรม(Ethics) โดยการขออนุญาต
เพ่ือขอขอ้มูลเป็น จริยธรรมอนัดบัแรกของการวิจยัใดใดกต็าม (Goree, Pyle, Baker, & Hopkins, 
2004; Sommers & Sommers, 2004 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) และ
จริยธรรมในการทาํPAR มี 7 ประการดงัน้ี คือ ขออนุญาตเก็บขอ้มูล, ไม่ทาํให้เกิดความเสียหาย, 
เคารพในการตดัสินใจ, พฒันาความรู้, ยดึความเท่ียงตรงเช่ือถือไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน, ปฏิบติัการเพ่ือ
ประโยชนข์องผูอ่ื้นและรายงานดว้ยความซ่ือสตัย ์  
 ความเช่ือท่ีสอง คือจุดประสงค(์Purpose) ผูร่้วมปฏิบติัการตอ้งประเมินผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนตามเป้าหมายหรือจุดประสงค ์ขอ้ความท่ีเป็นจุดประสงคมี์หน่ึงหรือสองประโยคท่ีนาํไปสู่
แรงจูงใจในการทาํPAR จะเป็นการรักษาแนวทางการทาํวิจยัไดต้รงเป้าหมายมากท่ีสุด งานวิจยัท่ีดี
เป็นงานวิจัยทาํข้ึนบนความเข้าใจในจุดมุ่งหมายเฉพาะท่ีกาํหนดทิศทางการดาํเนินการวิจัย 
(Creswell, 2008 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008)   
 ความเช่ือท่ีสามคือ ความเป็นเหตุผล(Logic) ในขั้นตอนสุดทา้ยการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนหลงั
การทาํPARตอ้งการยุทธศาสตร์ใหม่และความรู้ใหม่ เราตอ้งใช้ความเป็นเหตุผลเพ่ือให้เกิดการ
รวมกนัระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่ (James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) กล่าวถึง
คาํถามท่ีนาํไปสู่ความเป็นเหตุผลจากการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายเพื่อการออกแบบวิจยั มี 5 คาํถาม คือ   
จุดประสงคก์ารศึกษาและคาํถามอะไรท่ีเกิดข้ึนจากจุดประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา(Question to be 
addressed)  ใครทาํงานวิจยัในหวัขอ้น้ีมาก่อน(Previous studies)  องคป์ระกอบหรือตวัแปรอะไรท่ี
แสดงใหเ้ห็นความสาํคญัของการวิจยั (Variables elements to be measured)  วิธีการใดท่ีสามารถวดั
องคป์ระกอบหรือตวัแปรไดเ้หมาะสม (Local measurements)   รูปแบบการวิเคราะห์ใดท่ีตอ้งการใช้
ในการวิจยั(Form of analysis) 
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ความเช่ือ (Tenets) ในการทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในความเป็นเหตุ
เป็นผล(Logic) (James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) ไดเ้สนอรูปแบบตาราง (logic model) 
เพ่ือช่วยให้ผูป้ฎิบติัวินิจฉัยสถานการณ์โดยใชว้ิธีการวิจยัและดึงเอาองคป์ระกอบย่อยหรือตวัแปร
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษา เม่ือไดต้วัแปรแลว้ทาํการวดัค่าก่อนแลว้ จึงลงมือปฏิบติัการ และทาํการวดั
อีกคร้ังในขั้นตอนการปฏิบติัและขั้นตอนการประเมิน ตวัแปรตวัหน่ึงจะแสดงถึงคุณลกัษณะหรือ
คุณสมบติัของคนหรือวตัถุท่ีมีผลต่อประชากรท่ีกาํลงัศึกษา เช่น อาย ุนํ้าหนกั เชาวปั์ญญา  คะแนน
สอบ  ความสนใจ  เป็นตน้  ในลาํดบัสุดทา้ยคือการวิเคราะห์ขอ้มูลและสะทอ้นผลจากการศึกษาว่า
ไดเ้รียนรู้อะไรเพ่ิมข้ึนมาบา้งโดยวดัจากผลของการทาํวิจยั 

นอกจากน้ี James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) ยงัไดอ้ธิบายการใชต้ารางในการ
ปฏิบติัการเพ่ือให้การวิจยัในแต่ละวงรอบ (phase) โดยเร่ิมตน้จากสร้างตาราง ท่ีเราสามารถเพ่ิม
ตารางไดอี้กเท่าท่ีตอ้งการเพ่ือเก็บขอ้มูลให้ไดท้ั้งหมด  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัดาํเนินการตั้งประเด็น
ปัญหา เขียนไวใ้นช่องแรก ช่วยกนัคน้หางานวิจยัท่ีทาํมาแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาโดยเขียน
ไวใ้นช่องท่ี 2  กาํหนดตวัแปรท่ีตอ้งการวดัหรือประเมินไวใ้นช่องท่ี 3 กาํหนดวิธีการวดั ไวใ้นช่องท่ี 
4 แลว้ทาํการกาํหนดวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล ไวใ้นช่องสุดทา้ย แลว้ลงมือปฏิบติั  เม่ือทาํการวิจยัเสร็จแลว้
จึงนาํตารางน้ีมาเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างกบัผูร่้วมวิจยัคนอ่ืน ๆ เพ่ือทาํการวิพากษแ์ละ
ระดมความคิด  การทาํตารางปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตอ้งแสวงหารูปแบบการวิจยัและวิธีการเกบ็
ข้อมูลให้ได้มากๆ โดยไม่ต้องกงัวลว่าผูร่้วมวิจัยจะไม่เคยทาํมาก่อนเพราะการเกิดปัญหาคือ
ความกา้วหนา้ของการดาํเนินการตามวิธีการวิจยัแบบน้ีท่ีตอ้งมีการทบทวนการปฏิบติัการบ่อยๆจน
เกิดประสบการณ์  รูปแบบตรรกะน้ีจะถูกพฒันาผา่นกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
โดยจะช่วยให้ผูว้ิจัยในการสร้างความเขม้แข็งและความมัน่ใจในการศึกษาเหมาะกบัผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร  วิธีการสอนหรือนโยบายของโรงเรียน  ตาราง
ปฏิบติัการน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน ไดป้ระโยชน์ คือ 1)ทาํให้เกิดแหล่งขอ้มูลเพ่ือการ
ทาํวิจยัPARจาํนวนมาก   2)เกิดการพฒันางานวิจยัPARบนพื้นฐานของหลกัการทาํวิจยัและมีทฤษฎี
รองรับ  3)ทาํให้การปฏิบติัการสามารถวดัและประเมินได ้และ 4) เป็นการเช่ือมโยงทุกวงจรของ
งานวิจยั และการปฏิบติัการPAR 

ส่วนวิธีการใชรู้ปแบบความเป็นเหตุผล(Logic model) ในกระบวนการวิจยัPAR นั้น 
เราจะสอดแทรกลงไปในทุกขั้นตอน กล่าวคือ ในขั้นตอนก่อนการวินิจฉัย (Diagnose) จะใชเ้ป็น
พ้ืนฐานในการขบัเคล่ือนการทาํวิจยัทุกๆวงรอบ ก่อนการลงมือปฏิบติัการ (Act) จะเป็นการผนวก
เอางานวิจยัท่ีเคยทาํมาแลว้กบังานวิจยัท่ีกาํลงัทาํในคร้ังน้ี  ก่อนขั้นตอนการประเมิน(Measure)จะ
กาํหนดการใชค้วามเป็นเหตุผลในการวดัตวัแปรท่ีทาํการศึกษา  และก่อนขั้นสะทอ้นผล(Reflect)จะ
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เป็นการให้แหล่งขอ้มูลอา้งอิงท่ีหลากหลายเพ่ือนาํเสนอขอ้มูลในการสะท้อนผล  ดงันั้นตาราง
รูปแบบเหตุผลน้ีจึงทาํให้การทาํวิจยัPAR มีความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูล  มีความเช่ือถือไดแ้ละ
เ ช่ือมโยงการทําวิจัยPARในทุกรอบวงจรการวิจัย เ ชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (James, 
Milenkiewicz & Bucknum, 2008) จึงพอสรุปแนวคิดวิธีการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1) การเร่ิมตน้วิจยั : การวิจยัเร่ิมดว้ยการจดัประเภทแนวความคิดในเร่ืองท่ีสนใจตาม
คาํถามการวิจยัเพ่ือวางแผนการวิธีเกบ็ขอ้มูล  คาํถามเร่ิมจากคาํถามง่ายๆเพ่ือใหส้ามารถจดัการไดแ้ต่
ก็ยงัคงมีประเด็นขอ้ปัญหาทางการศึกษาท่ีตอ้งการศึกษา  คาํถามวิจยัท่ีดีจะช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถ
ออกแบบเพ่ือดาํเนินการขั้นตอนต่อไปไดง่้ายและจะเป็นแนวทางการหาคาํตอบท่ีตอ้งการ  คาํถาม
การวิจยัแสดงถึงความสําคญัของปัญหา วิธีการจดัการขอ้มูล มีความชดัเจนแสดงถึงขอบข่ายของ
ปัญหาตลอดจนบริบทของสถานการณ์ท่ีกาํลงัศึกษา  ขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นกลางคือจะรวบรวม
ขอ้มูลทั้งท่ีสอดคลอ้งและท่ีขดัแยง้กบัความคิดของผูว้ิจยั  นอกจากน้ีคาํถามการวิจยัจะมีส่วนในการ
ทาํใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีมและเกิดแรงขบัเคล่ือนในการปฏิบติัการ(Caro-Bruce, 2000; Creswell, 
2003 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) 
 แนวความคิดเก่ียวกบัปัญหาในการวิจยัPARไม่ตอ้งมีการตรวจสอบแต่จะปล่อยให้
เป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริงท่ีอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อผลการวิจัยท่ีตั้ งไว้ก็ได้(Lexico 
Publishing, 2006 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008)  เพราะผูว้ิจยัจะกาํหนด
ช่วงเวลาให้ครอบคลุมสมมติฐาน โดยสมมติฐานจะเป็นธรรมชาติของชีวิตท่ีผูว้ิจยัตอ้งนาํเสนอ
แนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานเป็นทีม   การศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัทั้งขอ้มูล
ท่ีไม่เป็นทางการ(informal)  และขอ้มูลท่ีเป็นทางการ(formal)  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะมีความสาํคญัต่อผู ้
ร่วมวิจยัอยู ่3 ประการ คือ ประการแรก จะไดค้วามคิดท่ีใหม่ในหวัขอ้ท่ีจะศึกษาและทาํใหผู้ว้ิจยัรู้ว่า
มีอะไรกาํลงัเกิดข้ึนเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีศึกษา  ประการท่ีสองทาํให้ทีมผูว้ิจยัใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ใน
การทาํงานเป็นทีมและประการสุดท้ายคือเป็นเคร่ืองมือในการจัดหมวดหมู่เอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งของขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ท่ีศึกษา(Hart, 1998 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & 
Bucknum, 2008)  แนวความคิดท่ีไดเ้หล่าน้ีจะถูกเปล่ียนเป็นตวัแปรในการวดัในขั้นตอนการเก็บ
รวมรวมขอ้มูลท่ีกาํหนดไวเ้ป็นขั้นตอนแรกในวงจรPAR 
 วิธีการวิจยัแบบPARจะมีจุดเด่นอยูท่ี่เป็นวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณท่ีมี
การสะทอ้นผล  ขอ้มูลเชิงคุณภาพจะไดจ้ากการการตรวจสอบประสบการณ์ท่ีเกิดจากคนส่วนขอ้มูล
เชิงปริมาณจะเป็นรวบรวมข้อมูลช่วงใดช่วงหน่ึงของการปฏิบัติของคนท่ีมีจํานวนมากพอ 
(Anderson, Harr & Nihlen, 1994; Creswell, 2002; Ritchie, 2003 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & 
Bucknum, 2008)  การสะทอ้นผลเป็นวิธีการเชิงคุณภาพท่ีมีคุณค่าในตนเองท่ีมีความคิดเห็นของ
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ผูว้ิจยัท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงเวลาท่ีทาํการทาํวิจยั  ขอ้มูลเชิงคุณภาพและปริมาณจะทาํให้เกิดภาพรวม
(Holistic)ท่ีทาํให้เกิดความสําเร็จและการกระทาํต่างๆท่ีเกิดข้ึน(McNiff, 1993; Noffke & 
Stevenson, 1995; Sumara & Carson, 1997 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008)  
ผูว้ิจยัPARตอ้งใชเ้หตุผลในการกาํหนดเวลาท่ีมีอย่างจาํกดัลงไปในวิธีการวิจยัในขณะท่ีเร่ิมตน้ตั้ง
คาํถามการวิจยัท่ีไดก้าํหนดไวใ้นวงจรแรกของการวิจยั 
 การสะทอ้นผลในการวิจยัPAR มีลกัษณะเป็นกลางมากกว่าการวิจยัทางการศึกษา
แบบอ่ืนเพราะเป็นการนาํเสนอขอ้มูลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนระหว่างการวิจยัโดยไม่เพียงแต่นาํเสนอขอ้มูล
ท่ีเกิดจากคาํถามว่า อะไร(what) เม่ือไร(when) ท่ีไหน(where) ทาํไม(why) และอยา่งไร(how) ใน
สถานการณ์ท่ีศึกษาเท่านั้ นแต่จะรวมทั้ งการแสดงความรู้สึก(Feeling)ตลอดจนแนวความคิด
(Thought)ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัดว้ย  เพ่ือแสดงถึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บและหลกัฐานท่ีไดจ้ากการ
วิจยัท่ีอาจจะขาดหายไปได(้Caro-Bruce, 2000; McKay, 1992; Sagor, 2000 อา้งถึงใน James, 
Milenkiewicz & Bucknum, 2008)   
 2) การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ : หลกัฐานขอ้มูลเชิงคุณภาพอาจจะเป็นขอ้ความหรือ
รูปภาพก็ไดไ้ม่ว่าจะเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากคน   ส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการวิจยั หรือ
เหตุการณ์ในทุกขั้นตอนของการวิจยั  ทีมของการวิจยัPARจะมีกลยทุธ์ท่ีมีความสมดุลระหว่างเวลา
และแหล่งขอ้มูลท่ีจาํกดัเพ่ือท่ีจะไดเ้ก็บขอ้มูลให้เพียงพอซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัธรรมชาติของประเด็นท่ี
ศึกษา(Glanz, 2003 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008)นอกจากน้ีส่ิงสาํคญัท่ีสุด
ของกลยทุธ์การเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือ ขอ้มูลจะตอ้งมาจากหลายๆแหล่งและมีการเปรียบเทียบขอ้มูล
ท่ีเก็บรวบรวมมาดว้ย  ขอ้มูลเชิงคุณภาพไดม้าจากหลายวิธีการดว้ยกนั คือขอ้มูลท่ีไดจ้ากคนจะ
ประกอบด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  การเก็บข้อมูลเร่ืองราวท่ีเกิดจาก
กระบวนการวิจยัPAR คือบนัทึกสะทอ้นผลภาคสนาม  สมุดบนัทึกภาคสนาม และร่องรอยความ
เป็นมา  และขอ้มูลจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกตและผลงานของนกัเรียน  แต่ละวิธีการเก็บ
ขอ้มูลจะทาํให้ลกัษณะขอ้มูลท่ีไดมี้คุณค่าและความหลากหลายเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีเป็นความ
ตอ้งการของทีมวิจยัPARและเป็นพ้ืนฐานในการสรุปผลการวิจยั (Byrne-Armstrong, Higgs & 
Horsfall, 2001;  Maxwell, 1996; Patton & Patton, 2002; Snap & Spencer, 2003; Strauss & Corbin, 
1998 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) กลยทุธ์การเกบ็ขอ้มูลน้ีจะถูกจาํกดัดว้ย
เร่ืองของเวลา  ความอ่ิมตวัของขอ้มูลหรือความอคติท่ีอาจเกิดข้ึนจากผูว้ิจยัหรือประเดน็ท่ีทาํการวิจยั  
การเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพจะมีขั้นตอนเพื่อใหแ้น่ใจว่างานท่ีไดจ้ะถูกตอ้งแม่นยาํโดยการทาํใหข้อ้มูล
มีคุณภาพจากทีมวิจยัPAR ดว้ยการวิพากษ์ในกลุ่มเพ่ือให้ไดเ้คร่ืองมือวดัท่ียอมรับได ้ มีการ
ตรวจสอบซํ้ าเพื่อไม่ให้เกิดความลาํเอียงและมีการกาํหนดเวลาท่ีแน่นอนในการรวบรวมขอ้มูล      
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ดงัภาพท่ี 6 สุดทา้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิธีการท่ีแตกต่างกนัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงประมาณควรจะนาํมา
เปรียบเทียบกนัซ่ึงวิธีการแบบผสม(Mixed methodology)น้ีจะช่วยให้ทีมวิจยัPARสร้างขอ้สรุปใน
เร่ืองท่ีวิจยัไดอ้ย่างแม่นยาํและมีความสอดคลอ้งกนั (Maxwell, 1996 อา้งถึงใน James, 
Milenkiewicz & Bucknum, 2008) 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที ่6  กระบวนการเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
ท่ีมา: Alan Bucknam/Notchcode Creative (2006) 

  

 3) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ : ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดม้าแลว้จะถูกวิเคราะห์ซ่ึงผล
จากการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือนาํไปสู่วิธีการเก็บขอ้มูลท่ีมีระดบัสูงข้ึน  การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพจะเป็นการแยกส่วนและนาํมารวมกลุ่มกนัใหม่เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นสาระบบของ
คาํสัมภาษณ์และบทขอ้เขียน  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะมีการกาํหนดรหสัและการเปรียบเทียบความเหมือนกนั
เพ่ือรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนัตลอดในขั้นตอนกระบวนการเก็บขอ้มูล ขอ้มูลจะมีแถบช่ือแสดงเพ่ือ
สามารถจดจาํไดง่้ายและสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการคน้หาขอ้มูลในขั้นตอนท่ีซบัซอ้นมากข้ึน
(Creswell, 2003; Maxwell, 1996; Patton & Patton, 2002; Strauss & Corbin, 1998 อา้งถึงใน James, 
Milenkiewicz & Bucknum, 2008)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในเบ้ืองตน้จะถูกยนืยนัดว้ยวิธีการแบบ
สามเส้า(triangulating) ดว้ยขอ้มูลท่ีทาํการรวบรวมมาจากหลายๆแหล่งทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ  หรืออาจมาจากขั้นตอนวิเคราะห์ท่ีสูงข้ึนท่ีมีการวิเคราะห์แบบรูบิค(rubric)  ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
การวิเคราะห์แลว้จะประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ของความเท่ียงตรง(validability) ความเป็นไปได้
(credibility)และความเช่ือถือได(้reliability) (Spencer, Ritchie, and Lewis, 2003 อา้งถึงใน James, 
Milenkiewicz & Bucknum, 2008)   ในขั้นตอนสุดทา้ยของการวิเคราะห์ขอ้มูล  กลุ่มผูว้ิจยัPAR 
จะตอ้งมีความสามารถในการอธิบายความเท่ียงตรง  ความเป็นไปไดแ้ละความเช่ือถือไดใ้นการ
สรุปผลขอ้มูล  ผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแสดงถึงความเท่ียงตรงของขอบเขตการวิจยัท่ีผูว้ิจยัได้
ตั้งไวใ้นประเดน็ปัญหาท่ีทาํการศึกษาในหวัขอ้ต่างๆท่ีมีความหลากหลาย  ความเป็นไปไดเ้ป็นส่ิงท่ี
แสดงถึงมาตรฐานการทาํงานของผูว้ิจยั  บุคคลท่ีมีส่วนในการวิจยั และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในการวิจยั  
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และสุดท้ายคือ ความเช่ือถือไดจ้ะเป็นตวัวดัการปฏิบติัการท่ีมีผลมาจากการศึกษาท่ีจะสามารถ
พฒันาการศึกษาในหน่วยงานของตนและอาจจะมีผลดีต่อวงการศึกษาอย่างกวา้งขวางต่อไป
(Anderson et al., 1994; Higgs, 2001; Maxwell, 1996; McKernan, 1996 อา้งถึงใน James, 
Milenkiewicz & Bucknum, 2008) 
 4) การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ : วิธีการรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณมีหลากหลายวิธีดว้ย
การตั้งคาํถามและมีขอ้ดีคือ ในการให้ขอ้มูลจากประชากรกลุ่มใหญ่แทนท่ีจะมีการเก็บขอ้มูลเชิง
คุณภาพอยา่งเดียว  หลกัฐานเชิงปริมาณสามารถใชเ้พ่ือปฎิเสธ หรือยอมรับผลในเชิงคุณภาพท่ีมีการ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนของกลุ่มท่ีศึกษาหรือจากแบบสํารวจและ
แบบสอบถาม  ผูว้ิจยัPARสามารถสร้างความเช่ือถือไดโ้ดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีคาํถามเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขท่ีมีความแปรปรวน(variance) และค่าสหสัมพนัธ์(correlation) ในค่าของตวัแปร
ของกลุ่ม(Vallentine, 1997 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008)  คาํถามเหล่าน้ีจะมี
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจาํแนก  ความก้าวหน้า  ความคิดเห็น  ระดบัความพึงพอใจและผลลพัธ์
(Bernhardt, 2004 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008)  วิธีการแบบผสม(mixed 
method)น้ีเป็นการอนุญาตให้ทีมวิจยัPARแสวงหาคาํตอบและกาํหนดรูปแบบท่ีเป็นการแสดงถึง
ผลสมัฤทธ์ิหรือการไม่บรรลุผล  ความกา้วหนา้ของโรงเรียนและความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน  โดยการผสมผสานระหว่างพลงัประสบการณ์ของคนท่ีรวบรวมโดยวิธีการเชิงคุณภาพกบั
การแสดงผลของขอ้มูลกลุ่มประชากรท่ีมีหลกัฐานเป็นตวัเลข  จะทาํให้ผูว้ิจยัสร้างองค์ความรู้ท่ี
เกิดข้ึนในสถานการณ์ท่ีกาํลงัทาํการศึกษา  การวิจยัPARมกัจะใชแ้บบสาํรวจและแบบสอบถามเพ่ือ
รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลทั้งสองแบบยากท่ีจะออกแบบเพราะแต่ละวิธีการ
ตอ้งการความเขา้ใจท่ีมีลกัษณะเฉพาะและมีการขา้มวฒันธรรม(cross culture)เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบติัการท่ีกวา้งขวาง(Leedy & Ormrod, 2005 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 
2008)  ทีมวิจยัPARจะช่วยไดโ้ดยการสร้างวิธีการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมโดยการกระทาํซํ้ าๆท่ีซบัซอ้น
ในการเขียน  ทดสอบและการปรับปรุงแกไ้ขรายงาน  กระบวนการปฏิบติัซํ้ าๆเช่นน้ีจะเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง จนกระทัง่ผูวิ้จยัพอใจในความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือคือสามารถวดัส่ิงท่ีตั้งใจวดัไดแ้ละมี
ความเช่ือถือไดคื้อขอ้มูลท่ีหลากหลายเป็นตวัแทนกลุ่มประชากรและแสดงถึงความสอดคลอ้งกนั
ของผลท่ีไดจ้ากการวดั  และเม่ือผูล้งมือทาํวิจยัPAR กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของประชากรท่ีตอ้งการ
ศึกษาแลว้จะตอ้งกาํหนดเวลาท่ีใชเ้พ่ือการวดัผลขอ้มูลเพ่ือให้ไดห้ลกัฐานท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 
(Cohen & Manion, 1994 cited in Creswell, 2002 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 
2008) 
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 5) การลงมือปฏิบติัและการวดัผลการปฏิบติั : การวิจยัPARและการวิจยัเชิงปฏิบติัการมี
กระบวนการต่อเน่ืองท่ีถูกนาํมาพิจารณาอยู่ 3 ด้านดว้ยกนั คือ กระบวนการของการเป็นการให้
อิสระในการปฏิบติัการเพื่อให้เกิดการพฒันาในวิชาชีพ   กระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองของการ
พฒันาจากบุคคลสู่ความกา้วหนา้ขององคก์ร  กระบวนการเช่ือมโยงจากบุคคลสู่อาํนาจในองคก์ร 
ทั้งหมดน้ีทาํให้เกิดประเด็นและทฤษฎีท่ีน่าศึกษามากมาย  ตวัอย่างการทาํการวิจยัPARมากมายท่ี
ประสบความสําเร็จท่ีทาํข้ึนโดยครู  คณะครู  ผูบ้ริหาร  โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน  แสดงให้เห็น
ขอ้ดีของการปฏิบติัการในระดบัทอ้งถ่ินเพราะขณะท่ีคณะผูวิ้จยัPARและผูมี้ส่วนร่วมกาํลงัหาขอ้มูล
เพ่ือสนบัสนุนผลของการวิจยั ตอ้งยอมรับว่าผูร่้วมวิจยัทุกคนในการปฏิบติัการในแต่ละวงรอบของ
การทาํวิจยัPARจะเห็นคุณค่าของการทุ่มเทเวลาและกาํลงังานลงไป(James, 2006b อา้งถึงใน James, 
Milenkiewicz & Bucknum, 2008)   การลงมือปฏิบติัการคือการทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและ
ในทางกลับกันความเปล่ียนแปลงมักจะทําเกิดปฏิกิริยามีสองเร่ืองท่ีต้องพบเม่ือเราทําการ
เปล่ียนแปลงคือ ความยึดติด(Inertia)และการต่อตา้น(Defensive reaction)  วิธีการวิเคราะห์
ภาคสนาม(Force field analysis)และบนัไดวิเคราะห์พฤติกรรม(Ladder of inference)  จะถูกพฒันา
มาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือพิจารณาประเดน็ปัญหาดา้นการพฒันาองคก์ร(Argyris et al., 1985; Schon, 
1983; Sege, 1994 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) ผูว้ิจยัสามารถนาํเอาวิธีการ
ทั้งสองมาใชเ้พ่ือทาํความเขา้ใจและวางแผนแกไ้ขแรงต่อตา้นต่างๆ ท่ีอาจเป็นอุปสรรคในผลลพัธ์
ของงานวิจยั ดงัภาพท่ี 7 แสดงถึง สภาวะของแรงตา้นการเปล่ียนแปลงคือแรงการยดึติด (Inertia) ท่ี
ทาํใหเ้กิดสภาพการคงอยู ่(Status quo) 
 
  
 
 
 
ภาพที ่7 สภาพ 2 แรงผลกัระหวา่งการเปล่ียนแปลง(Change) และการยดึติด (Inertia) 
ท่ีมา: Alan Bucknam/Notchcode Creative (2005) 
 

การปฏิบติัการวิจยัPARตอ้งทาํใหเ้กิดความสภาวะท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้คือสภาพ
ท่ีไม่สมดุลโดยการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ท่ีไดว้างแผนไวล้งมือปฏิบติัใหเ้กิดความไม่สมดุล และสามารถ
ทาํลายแรงยดึติดจนสามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้ดงัภาพท่ี 8 
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ภาพที ่8 สภาพความไม่สมดุลทาํใหส้ามารถปฏิบติัการPARไดผ้ล 
ท่ีมา:  Alan Bucknam/Notchcode Creative (2005) 

 
 การแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง(Defensive Behavior)นั้น 
Greenwood & Levin (1998) ไดแ้นะนาํวา่การทาํวิจยัPARใหส้าํเร็จไดต้อ้งเผชิญหนา้กบัฝ่ายตรงขา้ม
และแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ให้ได้  การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจใช้กลยุทธ์ท่ีเรียกว่าบันได
วิเคราะห์พฤติกรรม(Ladder of inference)  คือการวิเคราะห์เพ่ือใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
ทาํให้เกิดความขดัแยง้ตน้เหตุอยู่ท่ีขอ้มูลและประสบการณ์ท่ีเขาไดรั้บตอนแรกเป็นฐานความคิด    
ดงัภาพท่ี 9 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 บนัไดวิเคราะห์พฤติกรรม 
ท่ีมา:  Alan Bucknam/Notchcode Creative (2006) 

  
ส่วนการวดัการปฏิบติัการในแต่ละวงรอบมีมากมายในรูปแบบการวดัท่ีเป็นรูปแบบ

ทางการโดยผูท้าํวิจยัPARตอ้งทาํการวดัทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแสดงขอ้มูลสนบัสนุนผลการศึกษาใน
ประเด็นปัญหาดา้นการศึกษาและผลการตอบสนองของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งในการเปล่ียนแปลง  
การเกบ็ขอ้มูลระยะสั้นไม่ใช่ขอ้สรุปของการวิจยัPARถา้การปฏิบติัการนั้นเสร็จส้ินเพียงเพ่ือใหค้ณะ
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ปฏิบติัการPARบรรลุจุดประสงค ์ นอกจากน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากถา้มีการประเมินแต่ละการ
ปฏิบติัการท่ีไม่เป็นไปตามความเป็นไปไดท่ี้ผูว้ิจยัคาดการณ์ไว ้ ระดบัการวดัการปฏิบติัการท่ีอาจ
นํามาประยุกต์ใช้เพ่ือประเมินขั้นตอนการเปล่ียนแปลงได้นําเสนอในปี 1994 โดย Prochaska, 
Norcross, and DiClemente ท่ีมีการวดั 5 ระดบั คือ ระดบัไม่มีความตระหนกั(Precontemplation) 
ระดบัมีความตระหนกั(Contemplation) ระดบัเร่ิมมีการปฏิบติัแต่ยงัไม่เกิดผล(Action)  ระดบัลงมือ
ปฏิบติัทุกขั้นตอนท่ีวางแผนไวแ้ลว้(Maintainance) และระดบัพึงพอใจในการปฏิบติัการแลว้
(Termination) หมายความว่าผูท้าํการวิจยัเห็นว่าไม่มีการเกิดการเปล่ียนแปลงใดใดแลว้จากการ
ปฏิบติัการ  นอกจากน้ีผูว้ิจยัอาจจะไดร้ะบบการประเมินวงจรการปฏิบติัการแรกๆเม่ือผูว้ิจยัPAR ทาํ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง เพ่ือตดัสินใจลงมือปฏิบติัการแลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ขการ
ประเมินการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัปัญหาแลว้จึงตดัสินใจประยกุตใ์ชใ้นวงจรอ่ืนต่อไป 
 6) วงจรของPAR เกิดพลงัของกระบวนวนซํ้ า : วงจรท่ีเกิดข้ึนในการวิจยัPAR เป็นส่ิง
ท่ีสําคญัเพราะการเกิดวงจรซํ้ าหลายๆรอบทาํให้เกิดกระบวนการท่ีผลกัดนัให้ผูท้าํวิจยัเกิดความ
ยืดหยุน่และมีความแม่นยาํ  ทั้งสองลกัษณะน้ีจะเพ่ิมความเขา้ใจในปัญหาท่ีกาํลงัศึกษา  วงจรPAR
โดยปกติแลว้จะไม่มีดาํเนินการไปตามแนวราบแต่จะมีผลให้เกิดวิธีการจาํนวนมากมาย   แต่ละ
ขั้นตอนจะศึกษาลงลึกและเกิดความพร้อมมากข้ึนเม่ือกลบัมาทบทวนในกระบวนการหมุนวน  เม่ือ
ขอ้มูลถูกรวบรวมอย่างมากข้ึนเท่าใดจะเป็นการวินิจฉัยประเด็นปัญหามากข้ึนเท่านั้น  ในความ
ซบัซอ้นในการทาํความเขา้ใจประเดน็ปัญหาท่ีสาํคญัทาํใหเ้กิดผลการเจริญเติบโตในการปฏิบติัการ
ของบุคคลท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มและระหว่าง สมาชิกในกลุ่มดว้ยกนัเอง  การวิจยัPARในแต่ละคร้ัง
ของกลุ่มหน่ึงจะเพ่ิมผลให้กบัผลวิจยัของกลุ่มอ่ืนดว้ยและสามารถมองเห็นในรูปโครงสร้างของ
วงจรดงัภาพท่ี 10 (Coghlan & Brannick, 2001 อา้งถึงใน James, Milenkiewicz & Bucknum, 2008) 
นัน่คือ “E” เกิดการพฒันาการปฏิบติัการทางการศึกษา(Improved Educational Practices)    “C” การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ(Collaborative Learning)   “D”  การตดัสินใจโดยใชข้อ้มูล(Data-driven 
Decisions)    “P” การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม(Participatory Analysis)     “I” มีการเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ของผูป้กครองและชุมชน(Parent and Community Involvement)และ “S” ผลสาํเร็จของนกัเรียน
(Student Success)  
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ภาพที ่10  วงจรของPAR 
ท่ีมา: Alan Bucknum/Notchcode Creative (2005) 

 

 การวดัจะรวมเอาผลของการพฒันาการเรียนรู้หลายแง่มุมตลอดเวลาท่ีทาํโครงการวิจยั
ยอ่ย  การสะทอ้นผลจะทาํให้ทีมวิจยัPARกา้วไปสู่วงจรใหม่ต่อไป  สุดทา้ย ความเขา้ใจในทฤษฎีจะ
มากข้ึนเป็นทวีคูณ เพ่ิมความแม่นยาํตลอดในวงจรรอบอ่ืนๆ  เกิดการประสานกนัของการวิจยัและ
การปฏิบติัการในกลุ่มและตลอดจนไปถึงผลของแต่ละวงจรให้เกิดความเท่ียงตรง  ความเป็นไปได้
และความแม่นยาํเกิดข้ึนตลอดในการศึกษาแบบPAR 
 7) การวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยและผลการวิจยั : การเขียนรายงานผลการวิจยัPARเป็นผล
การวิเคราะห์ท่ียากลาํบากและไดผ้า่นมือผูร่้วมวิจยัทุกคนจนกระทัง่การวิเคราะห์ในขั้นตอนสุดทา้ย 
เน้ือหาของการเขียนจะเนน้ไปท่ีสองมิติท่ีขดัแยง้กนั นัน่คือ ความรู้สึกในส่วนลึกว่าในความคิดเห็น
ของตนเองในมุมมองสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนย่อมไม่มีทางเหมือนกบัความคิดเห็นของคนอ่ืน และ
ความรู้สึกพึงพอใจท่ีไดบ้ทเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้และผลลพัธ์ท่ีไดม้ากจากการทาํงานหนัก  
วิธีการวิจยัPAR เป็นเร่ืองปกติของบุคคลแต่มีความยิง่ใหญ่เพราะสะทอ้นใหเ้ห็นความสาํคญัแต่ละ
ส่วนของวงจร ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนจะตอ้งทาํ การรายงานการวิจยัท่ีนาํเสนอบทสรุปสุดทา้ยท่ี
มีกระบวนการวิจยัท่ีมีความตรงไปตรงมา  จากความรู้ระดบัสูงไปสู่ความเขา้ใจของบุคคลธรรมดา  
จากองคค์วามรู้ไปสู่ผลของการวิจยั  จากขอ้มูลท่ีเป็นเพียงการคาดการณ์ไวไ้ปสู่ขอ้มูลท่ีมีการยนืยนั  
รูปแบบทั้งหมดของขั้นตอนการวิเคราะห์จากงานเขียนสู่ความคิดแลว้ยอ้นกลบัจากความคิดกลบั
ไปสู่การเขียนอีกคร้ังหน่ึง  การกระบวนการทาํวิจยัPARจะก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่และนาํไปสู่ผลลพัธ์
ทางการศึกษา ความเท่ียงตรงจะเป็นเคร่ืองวดัทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  มีกระบวนการท่ี
รับประกนัความเท่ียงตรงคือ ขอ้แรก ผูว้ิจยัPARตอ้งวางแผนให้ผูอ่ื้นเป็นผูท้ดสอบและวิเคราะห์
ขอ้มูลตลอดการวิจยั  ประการท่ีสอง  ผูว้ิจยัตอ้งพฒันาและทดสอบทฤษฎีเพ่ือพิจารณาส่วนประกอบ
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สําคญัในขอ้คน้พบ ประการท่ีสาม  ในขั้นตอนสุดท้ายเขาตรวจสอบรายงานโดยกระบวนการ
วิเคราะห์ดงันั้นคนอ่ืนจึงสามารถตดัสินความถูกตอ้งดว้ยตนเองในความเท่ียงตรงของกระบวนการท่ี
ยอมรับรายงานผลการวิจยั   เม่ือผูมี้ส่วนไดเ้สียไดง้านรายงานการวิจยัแลว้กส็ามารถตรวจสอบผลได้
ด้วยตนเองถึงขอบเขตของการวิจัยและผลการวิจัยมีความเป็นไปได้  ทั้ งหมดน้ีข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการทาํให้เกิดความสมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีคน้พบและนาํไปสู่ผลสรุปการวิจยั  
การรายงานดว้ยผงักราฟิกสามารถช่วยได ้ การรวมเอาเร่ืองราวส่วนตวัท่ีเกิดข้ึนและเกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลาท่ีทาํการวิจยัทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีเป็นจริงและเป็นขอ้มูลสนบัสนุนถึงความเป็นไปได ้ 
ความรู้สึกว่าเป็นไปไดข้องผูอ่้านรายงานจะไดรั้บการยนืยนัจากขอ้พิจารณาของผูเ้ขียนถึงดา้นต่างๆ
ท่ีทาํการศึกษาท่ีบอกถึงจุดบกพร่องและตอ้งการทาํการศึกษาเพ่ิมเติมของผูวิ้จยั  ความเช่ือมัน่จะ
แสดงถึงความสามารถของผลลพัธ์ของการวิจยัPARท่ีถ่ายทอดไปสู่องค์กรอ่ืนๆทางการศึกษา  
ขณะท่ีการตดัสินใจทาํซํ้ าหรือสร้างงานวิจยัใหม่จากการวิจยัคร้ังก่อนไดจ้ะเร่ิมจากการอ่านรายงาน
การวิจยั  ศกัยภาพของงานวิจยัพอท่ีจะอา้งอิงไปยงังานวิจยัใหม่ไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาจาก
การเขียนรายงานการวิจยัของคณะผูว้ิจยัPAR ความคิดเห็นท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีอาจไปขวางกั้นความ
เช่ือมัน่ของผลสรุปการวิจยั คือ ความพยายามท่ีจะอา้งผลสรุปจากกลุ่มยอ่ยเพ่ืออา้งถึงกลุ่มใหญ่ หรือ
ในทางตรงกันข้ามการคาดการณ์กลุ่มย่อยโดยดูจากความเป็นไปได้ของกลุ่มใหญ่  เพราะว่า
ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษานั้นเป็นลกัษณะท่ีซับซ้อน  การเปิดเผยบริบทอย่างชดัเจนของการวิจยั
PAR การพิจารณาโดยคาํนึงถึงศกัยภาพการอา้งอิงขององคก์รท่ีมีลกัษณะต่างๆกนั จะช่วยใหผู้อ่้าน
ตดัสินไดว้่าขอบเขตการวิจยัหรือปัญหาท่ีทาํการวิจยันั้นมีความเช่ือถือไดเ้พียงใด  วตัถุประสงคข์อง
การรายงานผลการวิจยักเ็พ่ือแสดงให้เห็นกระบวนการและเน้ือหาทั้งหมดของการวิจยัPAR  เม่ือ
นาํไปสู่การรายงานส่วนบุคคลและการเขียนในเชิงนักวิชาการท่ีไดเ้รียนรู้ระหว่างการวิจยัPAR  
ในตอนน้ีจะตอ้งเขียนในฐานะผูเ้ห็นเหตุการณ์และครอบคลุมหวัขอ้ท่ีทาํการศึกษา  เม่ือทีมวิจยัPAR 
เขียนบทสรุปของขอ้มูลท่ีคน้พบตอ้งเขียนอยา่งมีเหตุผลซ่ึงจะทาํใหก้ารวิจยัทั้งหมดเป็นรายงานท่ีมี
ความถูกตอ้ง  เม่ือมีการพิจารณาว่าการวิจยัสามารถนาํไปอา้งอิงในงานวิจยัอ่ืนไดห้รือไม่  ผูเ้ขียน
งานวิจยัPARจะพบความจริงไดว้า่ผูอ่้านงานวิจยัจะสามารถวิเคราะห์ไดด้ว้ยตนเองถึงผลการวิจยัท่ีมี
ความเท่ียงตรง  เป็นไปไดแ้ละมีความเช่ือถือไดอ้ยา่งแน่นอน     
 8) การเขียนรายงานผลการวิจยั : รูปแบบรายงานการวิจยัPARเป็นรูปแบบใดข้ึนอยูก่บั
ความตอ้งการของผูท่ี้สนใจในงานวิจยัท่ีจะทราบและผลกระทบท่ีพวกเขาตอ้งการรู้ของรายงาน ซ่ึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 แบบ คือ การรายงานผลการวิจยัแบบเป็นทางการ การนาํเสนออยา่งเป็น
ทางการ การรายงานส่วนบุคคล และการรายงานเร่ืองราวชุมชน     
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   การรายงานผลการวิจยัท่ีคน้พบอย่างเป็นทางการมีขอ้ดีคือเป็นรูปแบบท่ีพบเห็น
กนัเป็นประจาํโดยขอบเขตของรายงานจะเป็นผลการวิจยัท่ีผูท้าํวิจยัพึงพอใจ การรายงานจะมีค่า
ความเท่ียงตรงและความเช่ือถือไดซ่ึ้งมีความจาํเป็นในการเขียนรายงานแบบน้ี  ผลการวิจยัท่ีพบดู
เหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้จากจุดเด่นหลายๆด้าน  ขณะท่ีมีความเขม้แข็งของเคา้โครงของ
รายงานทาํใหร้ายงานการวิจยัแบบน้ีช่วยใหผู้ท้าํการวิจยัเขา้ใจในจุดอ่อนและจุดแขง็ของผลการวิจยั 
 การนาํเสนออย่างเป็นทางการจะทาํให้กลุ่มการวิจยั PAR จุดเด่นของความ
หลากหลายของทศันคติท่ีจะเพิ่มพลงัความคิดท่ีสนบัสนุนผลการวิจยั จากการมีเน้ือหาสาระมาก
เหมือนกบัรายงานการวิจยัแบบเป็นทางการ การนาํเสนอแบบเป็นทางการจึงมุ่งจุดสาํคญัไม่เกิน 3 
เร่ืองใหญ่ๆ คือ เป็นการรับรองไดว้่ารูปแบบการนาํเสนอควรจะมีส่ิงท่ีแสดงถึงความตระหนกัใน
การคาํนึงถึง 1) จุดยืนของทีมวิจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่้านรายงานการวิจยั 2) ขอ้จาํกดัต่างๆท่ี
คน้พบ และ 3) ผลการะทบดา้นอารมณ์ท่ีเขา้ต่อสู้จนสาํเร็จ 
   รายงานส่วนบุคคลสามารถเขียนเป็นภาษาเขียนหรือเขียนเป็นคาํพดูท่ีมีการเผยแพร่
หรือจากการแลกเปล่ียนความคิดกนั และอาจจะเกิดข้ึนระหว่างการวิจยัจนกระทัง่การวิจยัเสร็จ
สมบูรณ์  บทความย่อยๆน้ีจะเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความปรารถนาท่ีผูท้าํวิจัยPARมีการรับรู้อย่าง
กวา้งขวางหรือไดรั้บความคิดเห็นท่ีสนบัสนุนในประเดน็ปัญหาท่ีศึกษา โดยการนาํเสนอความรู้สึก
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียลงไปในรายงานการวิจยัจะทาํให้ไดรั้บการยอมรับและผูอ้่านสนใจอ่านรายงาน
ในตอนทา้ยของรายงานการวิจยัดว้ย 
 การเขียนรายงานของชุมชนเป็นวิธีการหน่ึงท่ีผูท้าํวิจยัPARเลือกเพ่ือใหผู้อ่้านทราบ
ประเด็นปัญหาท่ีทาํการศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนและสามารถพฒันาไปสู่การวิจยัอ่ืนๆ
ได ้การวางแผนและการบริหารการวิจยัเพ่ิมความเขา้ใจในชุมชนและกลุ่มผูว้ิจยัPAR และท่ีสาํคญัคือ
ผูมี้ส่วนร่วมตอ้งมีความซ่ือสัตยใ์นการรายงานเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลของนักเรียนและผูป้กครอง 
ผูท้าํวิจยัPAR จะตอ้งใหค้วามการปฏิบติัการเพื่อพฒันาการศึกษาในระดบัทอ้งถ่ินและสนบัสนุนนกั
การศึกษาและสมาชิกของชุมชนเพือ่เผชิญกบัปัญหาใหม่ๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งทรหดต่อไป 
  9) การวิจยัPARเพ่ือภาวะผูน้าํทางการศึกษา : นกัการศึกษาทาํงานอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีความซับซ้อน  หลายๆทฤษฏีเช่ือว่าการปรับพฤติกรรมจะช่วยให้การปฏิรูปโรงเรียนประสบ
ความสาํเร็จ  ประโยชนข์องการวิจยัPARสามารถนาํเอาไปใชใ้นประเดน็ปัญหาเลก็จนถึงระดบัใหญ่
ไดใ้นโรงเรียนท่ีนักการศึกษาสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ วิธีการPARอาจจะไม่เป็นท่ีนิยมในการ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนแต่ผลการวิจยัท่ีมีการคน้พบโดยการวิจยัPARเป็นการพฒันาวิชาชีพท่ี
ช่วยใหท้ั้งผูน้าํท่ีเป็นทางการและผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ มีการแกไ้ขปัญหาในขณะท่ีมีการเก็บขอ้มูล 
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ผูมี้อาํนาจจะสร้างสถานการณ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัความเป็นจริง เป็นการแกไ้ขปัญหาจากความ
เป็นจริงท่ีมีความซบัซอ้น หลีกเล่ียงความผดิพลาดเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ 

จากกรอบแนวคิดของ  James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) ผูว้ิจยัไดน้าํ
แนวความคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือใหง้านวิจยัมีความ
น่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึนจึงตอ้งมีการใชข้อ้มูลเชิงปริมาณดว้ยแต่ตอ้งมีความระมดัระวงัตามธรรมชาติ
ของขอ้มูล  นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงันาํขั้นตอนการปฏิบติัการมาเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ี
เร่ิมตน้จากการวินิจฉยั(diagnose) สภาพของโรงเรียนและชุมชนท่ีตอ้งการศึกษา แลว้ลงมือปฏิบติั 
(act)  ประเมินเพื่อวดั (measure) และสะทอ้นกลบั (reflect) ตามลาํดบั  นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้าํ
บทบาท(roles)ของผูว้ิจยั  จริยธรรม (ethics) ในการปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมา
เป็นหลกัในการปฏิบติัของนักวิจยัและไดน้าํหลกัการนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูน้าํทาง
การศึกษาใชต้ดัสินใจไดเ้หมาะสมต่อไป   

2.5  แนวคดิของ   Kapoor & Jordan (2009) 
 Kapoor & Jordan (2009) ใหท้ศันะการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในหนงัสือ 
International Perspectives on Education, Participatory Action Research and Social Change ไวว้่า
ขณะน้ีเป็นยุคท่ีเรากาํลงัชาวโลกท่ีมีความสุขในสังคมโลกาภิวฒัน์และระบบการแข่งขนักนัเพ่ือ
เอาชนะกนัทางดา้นเศรษฐกิจ ทาํให้เกิดเกิดความอ่อนแอและเกิดความหลากหลายมากมายในดา้น
การใช้อาํนาจในดา้นวฒันธรรมและการศึกษา   ผลงานเขียนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนพยายามให้คาํจาํกดั
ความท่ีเน้นไปตามช่วงเวลาแห่งประวติัศาสตร์ในเวลาน้ี  นักวิชาการและผูมี้ความรู้ก็พยายาม
นาํเสนอในดา้นการศึกษา  การวิจยัและกระบวนการแสวงหาความรู้  และนกัวิจยัมกัจะไปเก่ียวพนั
กนักบัพ้ืนฐานของการใชอ้าํนาจ  มีการวิเคราะห์ประเมินปัจจยันาํเขา้ (inputs) ของการประสานพลงั
(Synergy) ระหว่าง การวิจยั (research)  ความรู้(knowledge)  การศึกษา(education) และการ
ปฏิบติัการทางสังคม(social action) ท่ีมกัจะมุ่งเนน้ไปท่ีการแสวงหาแนวคิดการแสวงหาความรู้และ
ความสนใจในดา้นเศรษฐศาสตร์การเมืองในช่วงขณะน้ี  เป็นท่ีประจกัษว์่างานวิจยัและงานคน้ควา้
ทั้งหมดเร่ิมจากขอบเขตของสังคมทาํใหเ้กิดผลตามมาถึงคนถูกกาํหนดดว้ยกาํลงั(with power)และ
เพ่ือใหไ้ดก้าํลงั  (for power) จะทาํใหเ้กิดความรู้ท่ีมีประโยชน์ มีจุดประสงคเ์พ่ือกาํกบัความสัมพนัธ์
และมีการเสริมแรงสายบังคับบัญชาท่ีมีอยู่ของวฒันธรรมและสาระท่ีมีอยู่ เช่น อิทธิพลของ
วฒันธรรมตะวนัตกทาํให้เกิดค่านิยมและเป็นหลกัในสังคมตามหลกักฎหมาย  จึงเป็นหนา้ท่ีของ
นกัวิชาการท่ีช่วยดูแลส่วนอ่ืนๆ สู่การเป็นประชาธิปไตยและเป็นอาณานิคมของโครงสร้าง และได้
จุดยนืภายนอกของความสมัพนัธ์ของกฎ  นกัวิชาการตอ้งการทาํใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัใครเป็น
เจา้ของจุดยืน(whose standpoint)ภายนอกกฎท่ีกาํลงัไดรั้บและทาํไม(why) คาํถามของใคร     
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(whose question) ตอ้งการถูกกาํหนด  เพ่ือใคร(for whom)  แลว้เขียนดว้ยความรับผิดชอบไปสู่ผูซ่ึ้ง
ไดอ้า้งอิงถึง 
 จากขอ้ความขา้งตน้ Kapoor & Jordan (2009) ไดศึ้กษางานวิจยัในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน
จากการสังเกตอย่างวิเคราะห์ และเป็นการงานวิจยัท่ีมีการมีส่วนร่วมมากข้ึนนาํไปสู่การศึกษาและ
การวิจยัทางสังคมท่ีกวา้งขวางยิ่งข้ึน งานวิจยัดา้นสังคมและการมีส่วนร่วมในปัจจุบนัจะมีกรอบ
ความคิดและการปฏิบติัโดยมีหลกัการดงัน้ี 

1) เป็นแนวทางการวิจยัถึงความรู้และการแสวงหาความรู้ตามวฒันธรรมท่ีทนัสมยั
ของยโุรปและอเมริกาท่ีใหค้วามสนใจในความเหมือนกนัเพ่ือการวิจยัประยกุตท์างดา้นการศึกษา
และสงัคม 

2) จากพ้ืนฐานของกรอบการตลาดแนวใหม่มุ่งไปสู่การเลือกประเดน็ปัญหาท่ีมี
ความสาํคญัต่อตลาดและการร่วมมือของรัฐ เพ่ือช่วยในการจดัการและการควบคุมประชากรในการ
บริการโลกแห่งการลงทุนและขอ้ตกลงท่ีทนัสมยัเสมอขณะท่ียงัคงความเป็นประชาธิปไตยต่อไป 

3) การเพ่ิมข้ึนของความเป็นนกัวิชาชีพของยโุรปและอเมริกาในดว้นวิธีการและการ
ปฏิบติัในการมีส่วนร่วมในงานวิจยั ทาํใหเ้กิดประเดน็เน้ือหาดา้นอุดมการณ์ เกิดการวิจยัท่ีเนน้การมี
ส่วนร่วมในทุกระดบัโดยเร่ิมจากแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการของ Lewin  ผสมกบัประเดน็ความ
ตอ้งการในประสิทธิภาพ  เร่ืองของอาํนาจ เพ่ือนาํเสนอความรู้ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ 

4) กาํเนิดการมีส่วนร่วมในทุกส่วนท่ีสืบเน่ืองมาจากการต่อตา้นกฏเกณฑ ์ ต่อตา้นใน
งานวิจยั ในการพฒันาประเทศในโลกท่ีสามในเร่ืองของหน้ีสิน  ความยากจนและความไม่มีคุณภาพ 
ท่ีตอ้งอาศยักลุ่มสงัคมในชุมชนจึงตอ้งมีการคาํนึงถึง การมอบอาํนาจ  ความยติุธรรมและสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือไม่กระทบต่อสังคมจนอาจทาํใหเ้กิดการต่อตา้น 

Kapoor & Jordan (2009) ยงัไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ว่าเป็นการวิจยัท่ีมีเร่ืองของการใชอ้าํนาจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ เก่ียวขอ้งกบั
สังคมโดยเฉพาะประเทศท่ีกาํลงัพฒันาท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการเป็นประเทศอาณานิคม และการ
แสวงหาความรู้ตอ้งมีกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือใหท้นักบัความรู้และการเปล่ียนแปลงทางสังคมใน
ยคุโลกาภิวตัน ์

2.6  แนวคดิของ  McTaggart (2010) 
 McTaggart (2010) ใหท้ศันะว่า แมว้่ากระบวนการวิจยั PAR จะเป็นเพียงการอธิบาย
ในลกัษณะเป็นกลไก (mechanical) ของลาํดบัของขั้นตอน เท่านั้น แต่กเ็ป็นแนวคิดทัว่ไป (general 
thought) ท่ีเก่ียวกบัเกลียววฏัจกัรการสะทอ้นผลของตนเอง (a spiral of self-reflective cycles) ท่ี
ประกอบดว้ย การวางแผนการเปล่ียนแปลง (planning a change)  การปฏิบติัการ(acting) และการ
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สังเกต(observing)กระบวนการและลาํดับของการเปล่ียนแปลง การสะท้อนผล(reflecting)ใน
กระบวนการและลาํดบั แลว้วางแผนใหม่อีกคร้ัง(re-planning)   ลงมือปฏิบติัและการสังเกต   การ
สะทอ้นผลและดาํเนินการต่อไป   ดงัภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11  เกลียวการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
  

 ปัจจุบนัน้ีหลายคนไดคุ้น้เคยกบัเกลียวของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ(spiral of action 
research)  ในความเป็นจริงแลว้กระบวนการแทบจะไม่เป็นเกลียววฏัจกัรท่ีมีความหมายในตวัของ
การวางแผน  การปฏิบติัการ  การสงัเกตและการสะทอ้นผลเป็นขอ้เสนอแนะเท่านั้น  ขั้นตอนต่าง ๆ 
จะทบัซ้อนกนัและแผนการในขั้นเร่ิมตน้ไดล้า้สมยัอย่างรวดเร็วในการจุดประกายการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์  ในความเป็นจริง  กระบวนการน้ีมีลกัษณะยืดหยุ่นมากข้ึน เปิด(open)รับส่ิงจาก
ภายนอกมากข้ึนและการตอบสนอง(responsive)มีมากข้ึน เกณฑค์วามสาํเร็จไม่ใช่อยูท่ี่ผูมี้ส่วนร่วม
ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนอย่างซ่ือสัตย ์แต่อยู่ท่ีผูมี้ส่วนร่วมมีความเขม้แข็งและมีความรู้สึกดว้ย
ตนเองในการพฒันา(development)และวิวฒันาการ(evolution)ในการปฏิบติัของตนเอง  มีความ
เขา้ใจ(understanding)การปฏิบติัของตนเอง และรู้สถานการณ์(situation)ท่ีตนเองปฏิบติั 
 ในโครงร่างของแต่ละขั้นตอนในเกลียวการสะทอ้นผลตนเองตอ้งมีการร่วมมือท่ีดี
ท่ีสุดจากผูร่้วมกนัในการมีส่วนร่วมในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ทฤษฎีของการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการไม่ได้เน้นไปท่ีการร่วมมือกนั แต่ทฤษฎีดงักล่าวเห็นดว้ยท่ีการวิจยัเชิงปฏิบติัการนั้น
มกัจะมีกระบวนการสะทอ้นผลในตนเองอยา่งเป็นระบบเพียงอยา่งเดียว  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วมเป็นกรอบแนวคิดท่ีดีท่ีสุดในการใชค้วามร่วมมือ  การวิจยัPAR มีลกัษณะเป็นสังคม
(Social)และการศึกษา(Education)ในตวัเอง  ผูก้ระทาํ(subjects) ของPAR เป็นการใชก้ารปฏิบติัทาง
สังคม(Social Practice)  ส่วนผูถู้กกระทาํ(objects) คือสังคม(Social)  ดงันั้นการวิจยั PAR จึงมีทิศ
ทางการวิจยัเพ่ือการศึกษา(studying)  การวางกรอบใหม่(reframing)  การทาํโครงสร้างใหม่
(reconstructing)ของการปฏิบติัการทางสังคม  ถา้การปฏิบติัการเป็นการก่อเกิดปฎิสัมพนัธ์ในสังคม
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ระหวา่งคนแต่ละคนแลว้การเปล่ียนแปลงการปฏิบติัการคือกระบวนการทางสังคม  เพ่ือใหแ้น่ใจว่า
ถา้คนหน่ึงอาจจะเปล่ียนดงันั้นคนอ่ืนถูกบงัคบัในการตอบสนองและโตต้อบแตกต่างกนัไปตาม
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงของแต่ละคน  แต่ความตอ้งการและการร่วมมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกคนท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์ในการทาํใหเ้กิดการปฏิบติันั้นมีความจาํเป็น  ในตอนสุดทา้ยเพ่ือใหมี้การรับประกนัการ
เปล่ียนแปลง  การวิจยัPARจึงเป็นการใหโ้อกาสทาํให้เกิดการแสดงความคิดเห็นท่ีคนสามารถเช่ือม
ซ่ึงกนัและกนัเสมือนร่วมกนัในการต่อสู้ให้เกิดการปฏิบติัการใหม่ในส่ิงท่ีพวกเขามีปฏิสัมพนัธ์  
การแสดงความคิดเห็นเป็นความเป็นเหตุผลและความเป็นประชาธิปไตยท่ีใชเ้พ่ือใหเ้กิดความสาํเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยกนั  โดยปราศจากการก่อเกิดความแตกแยกท่ีจะนาํไปสู่การเป็นศตัรู 
 ดงันั้นพอสรุปไดว้่า การวิจยัPAR เป็นกระบวนการทางสังคมหน่ึงท่ีมีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ท่ีมีความตระหนกัจากกลุ่มคนท่ีร่วมกนัในการเปล่ียนการปฏิบติัโดยใชก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ใน
การแลกเปล่ียนกนัในโลกของสังคม โลกของสังคมท่ีมีการแลกเปล่ียนนั้นเราจะดีข้ึนหรือเลวลงเรา
ก็ตอ้งอาศยัอยูใ่นผลของการกระทาํซ่ึงกนัและกนั    การวิจยัPARจึงควรเป็นการวิจยัท่ีทาํการศึกษา
ส่ิงท่ีเป็นมีอยูจ่ริง (actual) ไม่ใช่นามธรรม(abstract) ในการปฏิบติั  มนัเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ในส่ิง
ท่ีเป็นจริง  เป็นวตัถุ  สมัผสัได ้ ดว้ยวิธีการปฏิบติัจริงของคนลงมือทาํจริงๆในสถานท่ีจริง   

2.7  กรอบแนวคดิของวโิรจน์  สารรัตนะ (2553) 
จากการศึกษาวิเคราะห์ของ วิโรจน ์สารรัตนะ(2553) พบวา่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการ  

(action research) เร่ิมมีการพฒันาข้ึนคร้ังแรกในปี 1952 โดยนกัวิชาการช่ือ Lewin แลว้ไดรั้บการ
พฒันาโดยนกัวิชาการคนอ่ืน ๆ ในระยะต่อมาอีกหลายท่าน เช่น Kolb ในปี 1984 และ Carr & 
Kemmis ในปี 1986 เป็นตน้ ในกรณีของ Carr & Kemmis (1992) ไดจ้าํแนกการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ออกเป็นสามระดบั คือ 1) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค (technical action research)มีลกัษณะท่ี
ผูว้ิจยัทาํตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก (outside expert) ท่ีนาํแนวคิด นาํแผนงานหรือนาํโครงการท่ี
ตนเองคิดหรือจดัทาํข้ึน ไปใหผู้ร่้วมวิจยัเป็นผูป้ฏิบติั 2) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติั (practical 
action research) มีลกัษณะท่ีผูว้ิจยัมีส่วนร่วมกบัผูร่้วมวิจยัในการวิจยัมากข้ึน ไม่นาํเอาแนวคิด 
แผนงาน หรือโครงการของตนไปใหป้ฏิบติัตามแบบแรก แต่จะทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ 
ตั้งประเด็น และกาํกบัให้มีการร่วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผล 
3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบร่วมมือ (emancipatory action research)มีลกัษณะท่ีผูว้ิจยัมีส่วนร่วม
ในการวิจยันั้นกบัผูร่้วมวิจยัในลกัษณะเป็นความร่วมมือ(collaboration) ท่ีทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่าง
มีสถานะท่ีเท่าเทียมกนัในการร่วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผลมี
ขอ้สงัเกตว่า การวิจยัในระดบัแรก คือ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิคนั้น เป็นการปฏิบติัแบบบน
ลงล่าง(top-down) ผูร่้วมวิจยัมีลกัษณะเป็นผูถู้กกระทาํหรือเป็นผูต้าม (passive/follower) เป็น
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รูปแบบท่ีมีความเป็นอาํนาจนิยม หากนําไปเปรียบเทียบกับการใช้ทฤษฎีทางการบริหาร ก็
เปรียบเทียบไดก้บัการใชท้ฤษฎี X หรือทฤษฎีImmaturity organization หรือทฤษฎี system 1 เป็น
ตน้ หรือหากเปรียบเทียบกบัทฤษฎีภาวะผูน้าํ ก็เปรียบเทียบไดก้บัการใชภ้าวะผูน้าํแบบยดึผูบ้ริหาร
เป็นศูนยก์ลาง (administrator centered) แบบกาํกบั (telling) แบบช้ีนาํ (directing)แบบควบคุม 
(control) หรือแบบมุ่งงาน (job centered) เป็นตน้ ส่วนระดบัท่ีสาม คือ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
ร่วมมือนั้น เป็นรูปแบบล่างข้ึนบน (bottom-up) ทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ต่างมีความเท่าเทียมกนัทั้ง
ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบติั จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาท
ในการเป็นผูก้ระทาํหรือเป็นผูน้าํ(active/leader) ซ่ึงหากนาํไปเปรียบเทียบกบัการใชท้ฤษฎีเพื่อการ
บริหาร กเ็ปรียบเทียบไดก้บัการใชท้ฤษฎี Y หรือทฤษฎี maturity organization หรือทฤษฎี system 4 
เป็นตน้ หรือหากเปรียบเทียบกบัทฤษฎีภาวะผูน้าํ ก็เปรียบเทียบไดก้บัการใชภ้าวะผูน้าํแบบยึดผู ้
ปฏิบติัเป็นศูนยก์ลาง (practitioner centered) แบบมีส่วนร่วม (participating) แบบมอบอาํนาจ 
(delegating) ) แบบเป็นเพ่ือนร่วมงาน (colleague) หรือแบบมุ่งคน (employee centered) เป็นตน้ 
ดงันั้นในบางคร้ังจึงนิยมเรียกการวิจยัในรูปแบบน้ีว่า “การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” 
(participatory action research) ซ่ึงนิยมเรียกกนัยอ่ๆ ว่า พาร์ (PAR) อนัเป็นการนาํเอาอกัษรตวัแรก
ของช่ือภาษาองักฤษมาเขียน (ไดใ้ชค้าํว่า “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” แทนคาํว่า “การ
วิจยัเชิงปฏิบติัแบบร่วมมือ” ในเน้ือหาท่ีไดก้ล่าวถึงต่อ ๆ ไป) ส่วนการวิจยัในระดบัท่ีสอง คือ การ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติั (practitioner action research) นั้นจดัอยูร่ะหว่างระดบัแรกและระดบั
ท่ีสามของเส้นต่อเน่ือง (continuum) ดงัแสดงในภาพท่ี 12 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที ่12 การจาํแนกระดบัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการสามระดบัตามทศันะของ Carr & Kemmis (1992  

  อา้งถึงใน วิโรจน ์ สารรัตนะ, 2553) 
 

หากนาํเอาลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิคไปเปรียบเทียบกบัลกัษณะ
การบริหารในหน่วยงานราชการ แลว้เห็นว่า การวิจยัดงักล่าวดูจะคลา้ยคลึงกบัลกัษณะการบริหารท่ี
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ใชก้นัอยูม่ากในระยะท่ีผา่นมา โดยเฉพาะในประเดน็ท่ีผูบ้ริหารแสดงตนเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือเป็นผูรู้้
ดี แสดงบทบาทเป็นผูก้าํหนดปัญหาหรือความตอ้งการตลอดจนวิธีการในการจดัการ ในลกัษณะท่ี
เป็นอาหารสาํเร็จรูปให้ผูป้ฏิบติันาํไปปฏิบติั ซ่ึงผลจากการบริหารเช่นนั้นไดมี้ขอ้วิพากษว์ิจารณ์ว่า 
ก่อให้เกิดสภาพการเล้ียงไม่โตของผู ้ปฏิบัติ ทําให้ขาดความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ ขาดความ
กระตือรือร้น และขาดความจริงจงัในการปฏิบติังาน อนัเน่ืองจากการท่ีตอ้งคอยรับแต่คาํสั่ง หรือ
ตอ้งพึ่งพาความคิดเห็นของผูท่ี้อยู่เหนือกว่าอยูเ่สมอ ส่งผลให้การบริหารนั้นขาดความย ัง่ยืน ดงัจะ
เห็นไดจ้ากโครงการหลายโครงการตอ้งยติุลงเม่ือผูบ้ริหารเปล่ียนไป อยา่งไรกต็ามในระยะปัจจุบนั 
อนัเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูประบบการศึกษา ท่ีมีการกระจายอาํนาจ
ทางการบริหารกันมากข้ึน มีการนําเอาหลกัการบริหารแบบยึดพ้ืนท่ีเป็นฐาน (site based 
management: SBM) มาใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง กค็าดหวงัว่า ลกัษณะการบริหารจะมีการเปล่ียนแปลง
ไป ใหเ้หมือนกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน 

สาํหรับการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีเปล่ียนรูปแบบ
ไปจากแบบบนลงล่าง(top-down) เป็นแบบล่างข้ึนบน(bottom-up) ผูถู้กวิจยัไดเ้ปล่ียนบทบาทจาก
การเป็นผูถู้กกระทาํ (passive) เป็นผูก้ระทาํ(active) หรือผูร่้วมกระทาํ (participant) หรือเปล่ียน
วิธีการวิจยัจากพวกเขา (on them) เป็นการวิจยัโดยพวกเขา (by them) กล่าวคือ ผูถู้กวิจยัจะมีส่วน
ร่วมในการวิจยัทุกขั้นตอน เป็นทั้งผูต้ดัสินใจ ผูป้ฏิบติั และผูไ้ดรั้บผลจากการปฏิบติันั้น ในขณะท่ี
วิธีการวิจยัจากพวกเขา (on them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการทาํความเขา้ใจ(understanding) 
หรือเพ่ือความรู้ (knowing) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ โดยผูว้ิจยัมีบทบาทเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
(expert) ในการเลือกเร่ืองและระเบียบวิธีการวิจยั จากนั้นจึงดาํเนินการวิจยักบักลุ่มผูถู้กวิจยั เม่ือ
ไดรั้บคาํตอบแลว้ผูว้ิจยักจ็ะจากไป ปัญหาต่างๆ ยงัคงถูกทอดท้ิง ชีวิตความเป็นอยูข่องผูถู้กวิจยัยงัคง
เป็นเช่นเดิม ไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ จากการวิจยันั้น ในทางตรงกนัขา้ม 
ผูว้ิจยักลบัไดป้ระโยชน์มากมาย เช่น ความกา้วหนา้ทางอาชีพ ผลตอบแทน และความมีช่ือเสียง เป็น
ต้น นอกจากนั้ นลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้ น บทบาทของผูว้ิจ ัยก็
เปล่ียนไปดว้ย จากการเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ดีจากภายนอก (outside expert) กก็ลายเป็นผูร่้วมวิจยัท่ี
เสมอภาคกนันอกจากนั้นการวิจยัก็ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือทาํความเขา้ใจ หรือเพ่ือความรู้ใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่เท่านั้น แต่จะตอ้งมีการปฏิบติัเพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงคด์ว้ย และคาดหวงัว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนือนัเน่ืองจากความมีพนัธะ
ผกูพนัในส่ิงท่ีทาํจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น 

ในทางปฏิบติั การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการทาํวิจยั การบริหาร 
การพฒันา และการทาํงานเพ่ือการแกปั้ญหาในเวลาเดียวกนั โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจะร่วมกนั
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วิเคราะห์สภาพการณ์ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง จากนั้นจึงกาํหนดแผนเพ่ือการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพ
ท่ีพึงประสงค ์มีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละวิธีการเพือ่บรรลุวตัถุประสงคน์ั้น แลว้นาํแผนไปสู่การ
ปฏิบติั ในช่วงการปฏิบติังานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดาํเนินงานเพ่ือการ
ปรับปรุงแกไ้ข และเม่ือส้ินสุดการดาํเนินงานตามแผน กมี็การประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แลว้มี
ขอ้มูลยอ้นกลบั โดยในขั้นตอนต่าง ๆ อาศยัเทคนิควิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ในการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจ ทั้ งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิง
คุณภาพ เช่น การใชแ้บบสอบถาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การบนัทึกรายวนั หรือ
การบนัทึกภาพ เป็นตน้ จากลกัษณะดงักล่าวมีขอ้สังเกตว่า กระบวนการวิจยัวิจยัเชิงปฏิบติัการ มี
ความคลา้ยคลึงกบักระบวนการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั 4 ขั้นตอนคือขั้นตอนการ
วางแผน (planning) การนาํแผนสู่การปฏิบติั (acting/implementing) การติดตามผลการดาํเนินงาน
(observing/monitoring/evaluating) และการมีขอ้มูลยอ้นกลบั(reflecting/feedback) เพ่ือเขา้สู่วงจร
การดาํเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อีก 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ไดส้ังเคราะห์หลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิ้จยั 
จากผลงานของ McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart (1992); Zuber-Skerritt 
(1992); Arhar et al. (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); Coghlan and Brannick 
(2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป็นตน้ แลว้กาํหนดเป็นหลกัการ 10 ประการ 
จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูว้ิจยั 10 ประการสาํหรับการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วน
ร่วม ดงัน้ี 

10 หลกัการ ประกอบดว้ย 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทกัษะท่ีหลากหลาย 3) มุ่งการ
เปล่ียนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระทาํเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน 6) 
วิเคราะห์ วิพากษแ์ละประเมินตนเอง 7) เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 8) ตระหนกั
ในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 9) การมีบนัทึกของผู ้
ร่วมวิจยัทุกคน เช่น การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในคาํอธิบายส่ิงท่ี
ปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร การพฒันาตนเองจากการ
ร่วมในการวิจยั เป็นตน้ 10) นาํไปสู่การปฏิบติัหรือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

10 จรรยาบรรณ ประกอบดว้ย 1) ผูว้ิจยัตอ้งรับผิดชอบต่อการรักษาความลบั 2) ผูร่้วม
วิจยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างเสมอภาคกนั 3) ทิศทางการวิจยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัเกิดจากการ
ตดัสินใจร่วมกนั 4) ให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจยัมากท่ีสุด 5) มีการ
ปรึกษาหารือร่วมกนั และขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน 7) ผลการดาํเนินงานจะยงัคง
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ปรากฏใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นใหข้อ้เสนอแนะได ้8) ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือทศันะ
ของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจดัพิมพเ์ผยแพร่ 9) ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวิจยั
ต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล 

10 บทบาทของผูว้ิจยั ประกอบดว้ย 1) เป็นครู 2) เป็นผูน้าํ 3) เป็นผูฟั้งท่ีดี 4) เป็นนกั
วางแผน 5) เป็นนกัออกแบบ 6) เป็นนกัวเิคราะห์ 7) เป็นนกัสังเคราะห์ 8) เป็นนกัสังเกตการณ์ 9) 
เป็นนกัรายงานผล 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ใหท้ศันะว่าในการทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการ มกัมีคาํถามว่า การ
วิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research: A.R.) กบัการวิจยัและพฒันา (Research & Development: 
R&D)) เหมือนกนัหรือต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงเพ่ือไม่ใหเ้กิดความสับสน จึงไดวิ้เคราะห์ใหเ้ห็นถึงความ
แตกต่างกนัของการวิจยัสองประเภทน้ี โดยไดน้าํเอารูปแบบการวิจยัและพฒันา (R&D) ทาง
การศึกษามากล่าวถึง 4 กรณี หลงัจากนั้นได้ช้ีให้เห็นถึงความต่างกันของระเบียบวิธีวิจัยสอง
ประเภทน้ี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 รูปแบบของ Espich & Williams (1967) ไดอ้ธิบายถึงการทดลองใชแ้ละการ
ปรับปรุงแกไ้ขส่ือการเรียนการสอนแบบโปรแกรม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การทดสอบทีละคน 
(one to one testing) จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัสติปัญญาตํ่ากว่าปานกลางเลก็นอ้ย จาํนวน 2-3 คน 
เพ่ือให้ศึกษาส่ือท่ีผูพ้ฒันาส่ือไดพ้ฒันาข้ึน และหลงัการศึกษาผูพ้ฒันาส่ือจะสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัขอ้บกพร่องของส่ือท่ีพฒันาข้ึนนั้น แลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ข ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบกบั
กลุ่มเลก็ (small group testing) จากกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 5-8 คน ดาํเนินการคลา้ยกบัขั้นตอนท่ี 1 
แต่จะใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย เพ่ือนาํผลไปวิเคราะห์ทดสอบ
ประสิทธิภาพของส่ือ อาจอาศยัเกณฑ์ 90/90 โดย 90 ตวัแรกหมายถึง คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียน
ทั้งหมดเม่ือคิดเป็นร้อยละแลว้ได ้90 หรือสูงกว่าส่วน 90 ตวัหลงั หมายถึงผูเ้รียนร้อยละ 90 ของ
ทั้งหมดสามารถทาํขอ้ทดสอบขอ้หน่ึงๆ ไดถู้กตอ้ง หากผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว ก็
จะปรับปรุงแกไ้ขส่ือเฉพาะส่วนท่ีบกพร่องเพ่ือนาํไปทดลองใชใ้นขั้นตอนท่ี 3 ต่อไป หากผลการ
วิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว กจ็ะดาํเนินการดว้ยวิธีการเดิมกบักลุ่มตวัอยา่งใหม่จนกว่าจะ
ไดผ้ลตามเกณฑท่ี์กาํหนด ขั้นตอนท่ี 3 การทดสอบภาคสนาม (field testing) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ประชากรเป้าหมายจริง โดยผูพ้ฒันาส่ือจะไม่เข้าไปเก่ียวขอ้งกบัการทดลองด้วย แต่จะอาศัย
ครูผูส้อนหรือูด้าํเนินการฝึกอบรมดาํเนินการแทน โดยใชว้ิธีการเดียวกบัขั้นตอนท่ี 2   
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 กรณีท่ี 2 รูปแบบของ Borg (1982) ไดอ้ธิบายถึงการทดลองใชแ้ละการปรับปรุง
แกไ้ขส่ือการเรียนการสอนทัว่ ๆ ไป 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การทดสอบภาคสนามเบ้ืองตน้
และการปรับปรุงแกไ้ข (preliminary field testing and revision) จากโรงเรียนประมาณ 1-3 โรง กลุ่ม
ตวัอยา่งประมาณ 6-12 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของส่ือดว้ยวิธีการสอบถาม
ความคิดเห็น ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบภาคสนามคร้ังสําคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (main field 
testing and revision) จากโรงเรียนประมาณ 5-15 โรง กลุ่มตวัอย่างประมาณ 30-100 คน มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบหาขอ้บกพร่องและทดสอบประสิทธิภาพของส่ือไปพร้อมกนัดว้ย โดย
อาศยัรูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง ซ่ึงหากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าส่ือท่ีพฒันามีประสิทธิภาพ ก็
จะปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง  เพื่อนําไปทดลองใช้ในขั้นตอนท่ี  3 ต่อไป  แต่หากไม่มี
ประสิทธิภาพก็จะดาํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งใหม่จนกว่าจะพบว่ามีประสิทธิภาพ ขั้นตอนท่ี 
3 การทดสอบภาคสนามเชิงปฏิบติัการและการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ย (operational field testing 
and final revision) จากโรงเรียนประมาณ 10-30 โรง กลุ่มตวัอย่างประมาณ 40-200 คน มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของส่ือจากการทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง กล่าวคือ ใน
การทดลองใชส่ื้อในขั้นตอนน้ีผูพ้ฒันาจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย แต่จะอาศยัผูป้ระสานงาน ซ่ึงอาจ
เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือบุคคลอ่ืนดาํเนินการแทน ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ะไดรั้บการวิเคราะห์เพ่ือ
หาขอ้บกพร่องท่ีจะตอ้งปรังปรุงแกไ้ขเป็นคร้ังสุดทา้ย ก่อนท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชนต่์อไป  

กรณีท่ี 3 รูปแบบของ Meyer (1984) ซ่ึงอธิบายถึงการทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ข
ชุดฝึกดว้ยตนเอง 3 ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การพิจารณาจากกลุ่มเพ่ือน (judgment by peers) โดย
การศึกษาชุดฝึกทีละชุด หลงัการศึกษาผูพ้ฒันาชุดฝึกจะสอบถามความคิดเห็นทัว่ๆ ไปเก่ียวกบั
ชุดฝึก จากนั้นจึงร่วมกนัพิจารณาหาขอ้บกพร่องเป็นรายหนา้และหลงัจากนั้นให้ผูศึ้กษาชุดฝึกตอบ
แบบสอบถามแบบประมาณค่าและแบบปลายเปิด เพ่ือนาํไปวิเคราะห์หาขอ้บกพร่อง ขั้นตอนท่ี 2 
การทดลองกบักลุ่มเลก็ (trial with small group) จากอาสาสมคัรประมาณ 3-5 คน มีการทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน มีการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในระหว่างเรียน หลงัจากศึกษาเสร็จ ผูศึ้กษา
ชุดฝึกจะร่วมกนัอภิปรายช้ีแจงถึงขอ้บกพร่องเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองกบัชั้น
เรียนท่ีเป็นตวัแทน (trail with representative class/classes) ดาํเนินการคลา้ยกบัขั้นตอนท่ี 2 คือ ให้มี
การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แต่การใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้บกพร่องของส่ือจะใชแ้บบสอบถามแทน 
เน่ืองจากการทดลองใชส่ื้อในขั้นตอนน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวนมากข้ึน ไม่สะดวกต่อการสัมภาษณ์
หรืออภิปรายแบบเดิม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และจากแบบสอบถาม จะ
ไดรั้บการวิเคราะห์เพือ่หาขอ้บกพร่องท่ีจะทาํการปรับปรุงต่อไป 
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กรณีท่ี 4 รูปแบบของ Owens (1986 อา้งถึงใน Daresh, 2001; อา้งในวิโรจน ์สารรัตนะ,  
2010)  ไดพ้ฒันา research-development-diffusion model of change ข้ึน มี 4 ขั้นตอนหลกั 9 ขั้นตอน
ยอ่ย คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (research) ประกอบดว้ย การสร้างหรือคน้หาความรู้ใหม่ ขั้นตอนท่ี 2 
การพฒันา (development) ประกอบดว้ย การสร้างทางเลือกเพ่ือแกปั้ญหาเชิงปฏิบติัการ การพฒันา
และทดสอบผลผลิตท่ีพฒันาข้ึน และการจดัทาํเป็นผลผลิต ขั้นตอนท่ี 3 การเผยแพร่ (diffusion) 
ประกอบดว้ย การเผยแพร่ผลผลิต และการสาธิตผลผลิต และขั้นตอนท่ี 4 การนาํไปใช ้(adoption) 
ประกอบดว้ย การลองใช ้การนาํไปใชจ้ริง และการทาํใหเ้ป็นสถาบนั  

จากกรณีของรูปแบบการวิจยัและพฒันา (R&D) 4 รูปแบบดงักล่าวขา้งตน้ เห็นไดว้่า 
การวิจยัและพฒันา เนน้การพฒันาผลผลิต (product) ซ่ึงผลผลิตน้ีในทางการศึกษาอาจเป็นหลกัสูตร 
ชุดฝึกอบรม ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือโครงการพฒันา เป็นตน้ ในรูปแบบ
ของ R1D1..R2D2..R3D3..RiDi โดยมีขั้นตอนสุดท้ายใช้รูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-
experimental design) ท่ีมีจุดมุ่งหมายหลกัเพ่ือทดสอบคุณภาพของผลผลิตในลกัษณะ If  X…then Y  
และเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของผลผลิต ก่อนท่ีจะนาํไปเผยแพร่ (diffusion) ในวงกวา้ง
ต่อไป  ในขณะท่ี การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (AR) เป็นการวิจยัท่ีเนน้การแกปั้ญหา การเปล่ียนแปลง 
หรือการพฒันา ควบคู่กบัการเรียนรู้และการพฒันาความรู้ใหม่ จากการปฏิบติังานจริงตามหลกัการ
เรียนรู้จากการกระทาํ (action learning) ตามวงจรแบบเกลียวสว่าน (spiral cycle) ของกิจกรรมการ
วางแผน การปฏิบติั การสังเกตผล  และการสะทอ้นผล โดยผลจากการวิจยัจะมีขอ้จาํกดัในการ
นาํไปเผยแพร่เพ่ือใชใ้นวงกวา้ง เน่ืองจากเป็นการวิจยัในบริบทเฉพาะ อยา่งมากกเ็ป็นกรณีศึกษาเพ่ือ
การประยกุตใ์ช ้ในบริบทท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงัทศันะของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, 
Milenkiewicz, and Bucknam (2008) ท่ีกล่าวว่า “ผลการวิจยัมีขอ้จาํกดัในการนาํไปเผยแพร่หรือ
อา้งอิง แต่สามารถนาํเอาประเด็นขอ้คิด หรือเหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนเป็นขอ้เสนอแนะสาํหรับการ
นาํไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือท่ีกาํลงัมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
ลกัษณะเดียวกนัได”้  

ในกรณีของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (AR) ผูว้ิจยัจะมีบทบาทเป็นเช่นไร จะมีอะไรอยูใ่น
มือใหผู้ร่้วมการวิจยันาํไปปฏิบติัหรือไม่เพียงใด กข้ึ็นอยูก่บัประเภทของการวิจยัเชิงปฏิบติัการสาม
ประเภทดงักล่าวขา้งตน้ คือ   

1) ถา้เป็น “การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค” ผูว้ิจยักจ็ะมีบทบาทเป็นเสมือน 
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก ท่ีนาํแนวคิด นาํแผนงาน หรือนาํโครงการท่ีตนเองคิดหรือจดัทาํข้ึน ไปใหผู้ ้
ร่วมวิจยัเป็นผูป้ฏิบติั (ประเภทน้ีอาจมีส่วนคลา้ยคลึงกบัการวิจยัและพฒันาอยู่บา้ง เพราะเป็นการ
นาํเอานวตักรรมจากภายนอกเขา้ไปให้คนในพ้ืนท่ีปฏิบติัตาม แต่โดยกระบวนการแลว้ก็ยงัถือว่า
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ต่างกนั นัน่คือ ขั้นตอนของการวิจยัและพฒันาเป็น R1D1..R2D2..R3D3..RiDi ดงักล่าวขา้งตน้ 
ในขณะท่ีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค ใชข้ั้นตอนการวางแผน การปฏิบติั  การสังเกต  และ
การสะทอ้นผล )  

2) ถา้เป็น “การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติั” ผูว้ิจยัจะมีลกัษณะเป็นผูมี้ส่วนร่วมใน 
การวิจยัมากข้ึน ไม่นาํเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปใหป้ฏิบติัตามแบบแรก แต่จะทาํ
หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ เป็นผูต้ ั้งประเดน็ และเป็นผูก้าํกบัใหมี้การร่วมกนัคิด ปฏิบติั 
ประเมินผล และทบทวนแกไ้ข  

3) ถา้เป็น “การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ผูว้ิจยัจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมแบบ 
ความร่วมมือกนั ท่ีทั้ งผูวิ้จัยและผูร่้วมวิจัยต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนัในการร่วมกนัคิด ปฏิบติั 
สงัเกตผล และสะทอ้นผล ตามวงจรการวางแผน การปฏิบติั การสังเกตผล และการสะทอ้นผล   

เพ่ือใหม้องเห็นภาพความต่างกนัท่ีชดัเจนข้ึน ผูเ้ขียนขอนาํเอาภาพท่ีแสดงถึงรูปแบบ
ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (AR) และการวจิยัและพฒันา (R&D) มาเปรียบเทียบกนัประเภทละสอง
รูปแบบ ดงัภาพ 13-16 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่13 รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ตามทศันะของ Lewin (1952 อา้งถึงใน Mills, 2007) 

เกิดอะไรข้ึน? 

สาํรวจแนวคิดอยา่งกวา้งๆ 

ในเร่ืองท่ีจะปฏิบติั 

แผนกวา้งๆ 

(general plan) 

ประเมินผล ปฏิบติัรอบแรก 

ติดตามผล 

ปฏิบติัรอบสอง 

ติดตามผล 

ประเมินผล 

แผนท่ีปรับปรุงใหม่ 

(revised general plan) 

การอภิปราย 
การเจรจาต่อรอง 
การสาํรวจโอกาส 
การประเมินความเป็นไปได้ 
การตรวจสอบอุปสรรค ข้อจาํกดั 
จะติดตามผลการปฏิบัติอย่างไร?

rethinking, reflecting, discussing,               
re-planning, understanding, learning 

rethinking, reflecting, discussing,            
re-planning, understanding, learning 
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ภาพที ่14 รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ตามทศันะของ Zuber-Skerritt (1996 อา้งถึงใน Cohen, 2000) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่15 รูปแบบการวิจยัและพฒันาส่ือทางการศึกษา ตามทศันะของ Borg (1982) 

 

สะทอ้นผล        วางแผน 
(reflecting)     
(planning) 
 
ั           ป ิ ั ิ 

 
 ทบทวน                            ทาํให้กระจ่าง 
 (revised)                             ในส่ิงเร้า 
                                             (unfreeze) 
                                         
   ทาํใหเ้กิดส่ิงใหม่                    กระตุน้เร้า 
    (refreeze)                               (move) 

สะทอ้นและ
สรุปผล ทาํแผน/ปรับแผน 

พฒันา
วิสยัทศัน์
ร่วม 

ใชภ้าวะผูน้าํ 

เผยแพร่ 

วิสยัทศัน์ร่วม 
พฒันา 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 

ติดตามผล 

ข้ันตอนท่ี 1 การทดสอบภาคสนามและการปรับปรุงแกไ้ข (preliminary field testing and revision) จากโรงเรียน 1-3 โรง 
กลุ่มตวัอยา่ง 6-12 คน เพ่ือตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของส่ือดว้ยการสอบถามความคิดเห็น 

ข้ันตอนท่ี 2 การทดสอบภาคสนามคร้ังสาํคญัและ การปรับปรุงแกไ้ข (main field testing and revision) จากโรงเรียน
ประมาณ 1-15 โรง กลุ่มตวัอยา่ง 30-100 คน เพ่ือตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง และทดสอบประสิทธิภาพของส่ือ โดยการ
วิจยัเชิงทดลอง หากมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์กจ็ะปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่องเพ่ือดาํเนินการในขั้นตอนท่ี 3 ต่อไป หากยงั
ไม่มีประสิทธิภาพกจ็ะทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งใหม่อีก จนกวา่จะพบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

ข้ันตอนท่ี 3 การทดสอบภาคสนามเชิงปฏิบติัการและการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ย (operational field testing and final 
revision) จากโรงเรียน 10-30 โรง กลุ่มตวัอยา่งประมาณ 40-200 คน เพ่ือตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของส่ือจากการ
ทดลองใชใ้นสภาพการณ์จริง ผูว้ิจยัจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย แต่จะอาศยัผูป้ระสานงาน ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ะ
วิเคราะห์เพ่ือหาขอ้บกพร่อง เพือ่การปรับปรุงแกไ้ขเป็นคร้ังสุดทา้ย ก่อนท่ีจะนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชนต่์อไป 
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ภาพที ่16 รูปแบบการวิจยัและพฒันาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ตามทศันะของ Owens (1986) 
 

จากกรณีตวัอยา่งของการวิจยัและพฒันา (R&D) 4 กรณี และการช้ีประเดน็ให้เห็นถึง
ความต่างกนัของการวิจยัเชิงปฎิบติัการ (AR) กบัการวิจยัและพฒันา (R&D) รวมทั้งการนาํเอา
รูปแบบของการวิจยัทั้งสองประเภทมาแสดงใหเ้ห็นประเภทละ 2 รูปแบบ ดงักล่าวถึงขา้งตน้ ผูเ้ขียน
หวงัวา่ จะทาํใหเ้ขา้ใจในจุดมุ่งหมายและวิธีดาํเนินการวิจยัทั้งสองประเภทนั้นไดดี้ข้ึน ไม่สับสนกนั
ในการนาํไปใช ้ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2010) ไดเ้สนอแนวคิดและแนวปฏิบติัเพ่ือการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมี
ส่วนร่วมว่า ดงัไดก้ล่าวนาํในตอนตน้ว่า การวิจยัในปัจจุบนัจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1) 
การวิจยัเชิงปริมาณ  อิงกบัปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจกัษนิ์ยม (positivism/empiricism) เน้น
การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของตวัแปร (cause-effect relationships) 2) การวิจยัเชิงคุณภาพ  
อิงกบัปรัชญาโครงสร้างนิยมหรือปรากฏการณ์นิยม (constructivism/phenomenologicalism) เนน้
การศึกษาเชิงพรรณนาเพ่ือทาํความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นอยูแ่ละความหมายของส่ิงนั้น และ 3) การวิจยั
เชิงปฏิบติัการ อิงกบัปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์(critical social theory) และทฤษฎีหลงั
สมยัใหม่นิยม (theories of postmodernism) ดงันั้น การใหข้อ้เสนอแนวคิดและแนวปฏิบติัการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในท่ีน้ี จะคาํนึงถึงกระบวนทศันท่ี์เป็นรากฐานการแสวงหาความรู้และ

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (research) 
- เพ่ือสร้างหรือคน้หาความรู้ใหม่ (invention or discovery of new knowledge) 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (development) 
- สร้างทางเลือกเพ่ือการแกปั้ญหาเชิงปฏิบติัการ (invention of solutions to practical problems) 
- พฒันาและทดสอบผลผลิตท่ีพฒันานั้น (development and testing of the invention) 
- ทาํใหเ้ป็นผลผลิต (production and packaging of the product) 

ขั้นตอนท่ี 3 การเผยแพร่ 
- เผยแพร่ผลผลิต (dissemination of product) 
- สาธิตผลผลิต (demonstration of product) 

ขั้นตอนท่ี 4 การนาํไปใช ้(adoption) 
- ลองใช ้(trail) 
- ใชจ้ริง (installation) 
- ทาํใหเ้ป็นสถาบนั (institutionalization) 
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ความจริงตามปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยมเป็น
เบ้ืองตน้ จากนั้นจะคาํนึงถึง 10 หลกัการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูว้ิจยั รวมทั้งแนวคิด
จากการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนท่ีนาํมา
กล่าวถึงขา้งตน้ ตลอดจนแนวคิดสาํคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้  

ในกรณีกระบวนทศัน์ท่ีเป็นรากฐานการแสวงหาความรู้และความจริงตามปรัชญา 
ตามท่ีกล่าวถึงใน “บทนาํ” ถือว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการวิจยัตามกระบวน
ทศัน์ของการวิจยัภายใตแ้นวคิดทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์(critical social theory) เป็นการวิจยัท่ีใชว้ิธี
วิทยาศาสตร์บางส่วน แต่ใชว้ิธีปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (participatory action approach) ระหว่าง
ผูว้ิจัยกบัผูร่้วมวิจยั เพ่ือผูป้ฏิบติัแก้ไขปรับปรุงสภาพของตนเอง โดยมีขอ้สรุปลกัษณะสําคญัท่ี
นาํมาใชอ้ธิบายหรือช้ีนาํแนวการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี   
 1) ปฏิเสธความคิดท่ีว่า ความรู้และความจริง แยกขาดจากระบบคุณค่า (set of values) 
และตวัตนของผูแ้สวงหาความรู้และความจริง ซ่ึงนยัหน่ึงกคื็อการปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมท่ี
แยกตวัผูแ้สวงหาออกจากความรู้และความจริง    

2) เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริง ไม่ใช่ตวัความรู้และความจริงนั้นๆ 
แต่คือการนาํความรู้และความจริงท่ีไดม้าไปใชใ้นการแกปั้ญหา และสร้างการเปล่ียนแปลง  

3) เป็นลกัษณะของสํานกัคิด “ปฏิบติันิยม” (pragmatism) ท่ีให้ความหมายของ 
“ความรู้” ว่าเป็น “กระบวนการ” แสวงหาความจริง ดงันั้น จุดมุ่งเนน้จึงไม่ไดอ้ยูท่ี่ผลลพัธ์แบบ
ตายตวั แต่อยู่ท่ีองค์ประกอบต่างๆ อาทิ วิธีการ การปรับเปล่ียน ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
แสวงหาความรู้และความจริง  

4) กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริงดงักล่าว เร่ิมตน้ท่ีการตั้งคาํถาม หรือมอง
ไปท่ีปัญหาท่ีเกิดข้ึน แลว้จึงสร้างกระบวนการท่ีนาํไปสู่การตอบคาํถาม หรือแกปั้ญหานั้น ๆ และ
ปัญหาในความหมายน้ี ก็ไม่ใช่ปัญหาหรือคาํถามในเชิงปรัชญา หากเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ 
(practical problem)   

5) ส่ิงท่ีสาํนกัคิดน้ีใหค้วามสาํคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ในกระบวนการแกปั้ญหานั้น 
จะเกิดปัญหาหรือคาํถามอ่ืนๆ ข้ึน ผลลพัธ์ของคาํถามแรกก็จะเป็นพื้นฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎี
สาํหรับการตอบคาํถามใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

6) สํานกัคิดน้ีเช่ือว่า กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ไดมี้เป้าหมายในการแสวงหา
คาํตอบแบบเบ็ดเสร็จ หากเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่การแกปั้ญหาในเชิงปฏิบติัให้ดียิ่งข้ึน 
และเพ่ือนาํไปสู่การแกปั้ญหาในสังคมท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงและซับซ้อนยิ่งข้ึน ดงันั้น “ความรู้” 
ภายใตวิ้ธีคิดปฏิบติันิยมจึงหมายถึง “การเรียนรู้เพ่ือท่ีรู้”  อนัจะนาํไปสู่ “การคิด” วิธีการแกปั้ญหาท่ี
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ดียิง่ข้ึน และนกัคิดปฏิบติันิยมกไ็ม่ตดัสินส่ิงท่ีตนคน้พบต่อคาํถามหรือปัญหาหน่ึงๆ ว่า “ถูก” หรือ 
“ผิด”แต่จะเรียกส่ิงนั้น  ว่า “ความจริงชัว่ขณะ” (temporary truth) ทั้งน้ีกเ็พราะเม่ือเวลาผา่นไปและ
สังคมเปล่ียนไป คาํตอบท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาหน่ึง ก็จะลา้สมยัและไม่ใช่คาํตอบสําหรับเวลาใหม่ท่ี
ตามมา        

7) กระบวนการตอบคาํถามหรือแกปั้ญหาท่ีสําคญัของสํานักคิดปฏิบติันิยม เป็น
กระบวนการท่ีตั้ง อยูบ่น “การไม่เห็นพอ้งร่วมกนั” (disagreement) หรือท่ีเรียกว่า dialectic inquiry 
หรือ “กระบวนการเขา้ถึงความรู้แบบวิธีวิภาษ” โดยวิธีการเช่นน้ีเป็นวิธีการท่ีให้นกัวิจยั 2 กลุ่ม 
ศึกษาในส่ิงเดียวกนั จากนั้นจึงให้ทั้งสองวิจารณ์ซ่ึงกนัและกนั วิธีการน้ีจะทาํ ให้ทั้งสองกลุ่มได้
มองเห็น “ตาํแหน่งแห่งท่ีในเชิงญาณวิทยา” (epistemological position) ของตน กล่าวคือ ทั้งสองจะ
มองเห็นสมมติฐานและโลกทศันท่ี์กาํกบักระบวนการแสวงหาความรู้ รวมทั้ง มองเห็นขอ้จาํกดั และ
จิตสาํนึกท่ีผิดพลาด (false consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเช่นน้ีจึงไม่มีจุดส้ินสุด 
(endpoint) หากเป็นการเรียนรู้กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาหรือแสวงหาคาํตอบให้ดียิง่ข้ึนไป 
และด้วยวิธีคิดเช่นน้ีเองท่ีทําให้นักคิดสํานักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เห็นว่า 
กระบวนการเขา้ถึงความรู้นั้น ไม่สามารถแยกขาดจากตวันกัวิจยัและบริบททางสังคม   

8) “ภววิทยา” ของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเ์ป็นภววิทยาท่ีเห็นว่า ความรู้และความจริง
นั้นไม่ไดไ้ร้เดียงสา แต่มีลกัษณะ “อตัวิสัย” (subjective) ซ่ึงหมายถึงว่า ความรู้และความจริงไม่ได้
ปลอดจากระบบคุณค่าท่ีผูเ้ช่ือท่ีว่าภาวะของผูแ้สวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และ
ความจริงนั้น ๆ แสวงหาเช่ือถือ ดงันั้น “ญาณวิทยา” ของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษจึ์งเป็นญาณวิทยาท่ี
ยนือยูบ่นความเช่ือท่ีวา่ ภาวะของผูแ้สวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และความจริงนั้น ๆ
 ในกรณีกระบวนทศัน์เป็นรากฐานการแสวงหาความรู้/ความจริงตามปรัชญาหรือวิธี
คิดของทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (postmodernism)  มีขอ้สรุปลกัษณะสาํคญัท่ีนาํมาใชอ้ธิบายหรือ
ช้ีนาํแนวการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
 1) ส่ิงท่ีรับรู้ว่าเป็นความรู้และความจริงในโลกน้ีนั้น คือส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมา
ดว้ยอุดมการณ์ (ideology) และกระบวนการชุดหน่ึงๆ   
 2) ความรู้ท่ีมีลกัษณะพึงประสงคคื์อ ความรู้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน หลากหลาย ใช้
การวิเคราะห์ระดบัจุลภาค และเป็นเร่ืองเล่าในขอบเขตแคบๆ (little narrative) เขาเสนอใหเ้ปล่ียน
โลกทศัน์ต่อความรู้เสียใหม่จากวิทยาศาสตร์แบบกลไกของ Isaac Newton ท่ีเห็นว่าจกัรวาลมีความ
คงท่ี โลกทศัน์ยคุใหม่จะตอ้งเปล่ียนไป เราอยูใ่นโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้น ความรู้อยา่งดี
ท่ีสุดจึงเป็นความรู้แบบชั่วคราวท่ีตอ้งปรับเปล่ียนอยู่เสมอ แม้แต่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอง 
ความรู้ในยคุหลงัๆกไ็ดแ้สดงใหเ้ห็นชดัว่า ความคิดแบบ Isaac Newton ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกอีกต่อไปแลว้ 
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 3) “หลงัสมยัใหม่” ไม่ไดเ้ช่ือในเร่ือง “ภววิทยา” ซ่ึงหมายถึงว่า ไม่มีส่ิงท่ีเรียกว่า 
“ธรรมชาติ” ของความรู้และความจริง ความรู้และความจริงลว้นเป็นส่ิงประกอบสร้างทางสังคม ท่ี
ข้ึนอยูก่บัเวลาและสถานท่ี (knowledge is subjected to space and time) และอุดมการณ์ (ideology)  
ท่ีแตกต่างหลากหลาย ดงันั้น ภายใตว้ิธีคิดแบบหลงัสมยัใหม่นิยมน้ี จึง “ไม่มีกระบวนทศัน์อีกต่อไป 
ไม่มีความรู้ มีแต่ความเป็นจริงท่ีหลากหลาย” และส่ิงท่ีวิธีคิดหลงัสมยัใหม่กระทาํเพ่ือ “ตอบโต”้ 
ความรู้ในแบบอภิตาํนาน (grand narrative)  แห่งยคุสมยัใหม่ กคื็อการ “ร้ือ” (deconstruct) ส่ิง
เรียกว่าความรู้เหล่านั้น ออกมาเพ่ือให้เห็นว่า ส่ิงเหล่านั้น “ประกอบสร้าง” (construct) ดว้ย
อุดมการณ์ชุดใดบา้ง   
 จากลกัษณะสาํคญัของปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์(critical social theory)  
หรือปฏิบติันิยม (pragmatism) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (postmodernism) ดงักล่าว มีความ
สอดคลอ้งกบั 10 หลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงมาแลว้ขา้งตน้ 
ดงัน้ี 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทกัษะท่ีหลากหลาย 3) มุ่งการเปล่ียนแปลง 4) มุ่งใหเ้กิดการกระทาํเพ่ือ
บรรลุผล 5) รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษแ์ละประเมินตนเอง 7) 
ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จาก
การกระทาํ ทั้งสาํเร็จและไม่สาํเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 9) การมีบนัทึก
ของผูร่้วมวิจยัทุกคน เช่น การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในคาํอธิบาย
ส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร การพฒันาตนเองจาก
การร่วมในการวิจยั เป็นตน้ 10) นาํไปสู่การปฏิบติัหรือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และสอดคลอ้งกบั 10 
จรรยาบรรณ ดงัน้ี 1) ผูว้ิจยัตอ้งรับผิดชอบต่อการรักษาความลบั 2) ผูร่้วมวิจยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ  ได้
อยา่งเสมอภาคกนั 3) ทิศทางการวิจยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัเกิดจากการตดัสินใจร่วมกนั 4) ใหผู้ร่้วม
วิจยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจยัมากท่ีสุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกนั และ
ขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสงัเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมาย
อ่ืนตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน 7) ผลการดาํเนินงานจะยงัคงปรากฏใหเ้ห็นและเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้น
ให้ขอ้เสนอแนะได ้8) ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือทศันะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรอง
ก่อนการจดัพิมพเ์ผยแพร่ 9) ผูว้ิจยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก
รวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการ ทาํงานแต่ผูท่ี้ไม่
ประสงค์มีส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  และสอดคลอ้งกบั 10 
บทบาทของผูวิ้จยั  ดงัน้ี 1) เป็นครู  2) เป็นผูน้าํ 3) เป็นผูฟั้งท่ีดี  4) เป็นนกัวางแผน 5) เป็นนกั
ออกแบบ  6) เป็นนกัวิเคราะห์  7) เป็นนกัสังเคราะห์ 8) เป็นนกัสังเกตการณ์ 9) เป็นนกัรายงานผล 
และ 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก      
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  นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าว
ว่า เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีเปล่ียนรูปแบบไป จากแบบบนลงล่างเป็นแบบล่างข้ึนบน ผูถู้กวิจัยได้
เปล่ียนบทบาทจากผูถู้กกระทาํเป็นผูก้ระทาํ หรือผูร่้วมกระทาํ หรือเปล่ียนวิธีการวิจยัจากพวกเขา
เป็นการวิจยัโดยพวกเขา โดยผูถู้กวิจยัจะมีส่วนร่วมในการวิจยัทุกขั้นตอน รวมทั้งการวิจยัก็ไม่ไดมี้
จุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือทาํความเขา้ใจ  หรือเพ่ือความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยู่เท่านั้น  แต่
จะตอ้งมีการปฏิบติัเพ่ือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพงึประสงคด์ว้ย และคาดหวงัว่าจะ
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืนอนัเน่ืองจากความมีพนัธะผกูพนัในส่ิงท่ีทาํจากบทบาทการมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 17 แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของวิโรจน ์สารรัตนะ (2553) 

คาํนึงถึง 2 กระบวนทศัน์ท่ีเป็นรากฐานของการแสวงหาความรู้ 
ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์(critical social theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (theories of postmodemism) 

จุดเร่ิมต้น 
นาํกรอบความคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมนาํเสนอสู่การพจิารณาร่วมกนักบัผูร่้วมวิจยั ตาม
จรรยาบรรณท่ีระบุว่าผูว้จิยัตอ้งแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้ง

ขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยัทราบ 

คาํนึงถึง 10 หลักการของผู้วจิัย 
1. ในบริบทเฉพาะ 
2. ทกัษะท่ีหลากหลาย 
3. มุ่งการเปล่ียนแปลง 
4. มุ่งการกระทาํเพื่อบรรลุผล 
5. รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยั 
6. วิเคราะห์ วพิากษแ์ละประเมิน

ตนเอง 
7. เรียนรู้จากการกระทาํ ทั้งท่ีสาํเร็จ

และไม่สาํเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

8. ตระหนกัในศกัยภาพ ความ
เช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน 

9. การมีบนัทึกของผูร่้วมวจิยัทุกคน 
เช่น 
- การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบติั 

- การเปล่ียนแปลงในคาํอธิบายถึง
ส่ิงท่ีปฏิบติั 

- การเปล่ียนแปลงใน
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมและ
รูปแบบองคก์าร 

- การพฒันาตนเองจากการร่วมใน
การวิจยั 

10. นาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

คํานึงถึง 10 จรรยาบรรณของผู้วิจัย 
1. รับผดิชอบต่อการรักษาความลบั 
2. ผูร่้วมวิจยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่ง

เสมอภาคกนั 
3. ทิศทางการวิจยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั

เกิดจากการตดัสินใจร่วม 
4. ผูวิ้จยัมีส่วนร่วมในการออกแบบ

กระบวนการวจิยัมากท่ีสุด 
5. มีการปรึกษาหารือ ขอ้เสนอแนะ 

ไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
6. การสงัเกตและการตรวจสอบเอกสาร

เพ่ือจุดหมายอ่ืนตอ้งไดรั้บการอนุญาต
ก่อน 

7. ผลการดาํเนินงานจะยงัคงปรากฏให้
เห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นให้
ขอ้เสนอแนะได ้

8. ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนและทศันะ
ของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาก่อน
จดัพิมพเ์ผยแพร่ 

9. ผูวิ้จยัตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติ
ของกระบวนการวจิยัแต่แรกเร่ิม
รวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 

10. ผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการ
ทาํงานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วม
ตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล 

ผลการวจัิย 
บรรยายถึงปรากฏการณ์ ผลการเปล่ียนแปลง          
การเรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 

คาํนึงถึง 10 บทบาทของผู้วิจัย : เป็นครู เป็นผูน้าํ เป็นผูฟั้งท่ีดี เป็นนกัวางแผน เป็นนกัออกแบบ เป็นนกัวิเคราะห์ เป็นนกัสงัเคราะห์ เป็นผูส้งัเกตการณ์ 
เป็นนกัรายงานผล เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก 

วางแผนร่วม          ปฏิบติัร่วม 
 
 
สะทอ้นผล          สังเกตผลร่วม     
ร่วม 

ปรับปรุงผล          ปฏิบติัร่วม 
ร่วม 
 
สะทอ้นผล          สังเกตผลร่วม     
ร่วม 
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 หากจะนาํเสนอ “แนวคิดและแนวปฏิบติัเพ่ือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” 
ข้ึนมา (ในท่ีน้ีสมมุติว่ามี 2 วงจร) ในขั้นตอนเร่ิมแรก ผูเ้ขียนเห็นว่า ผูว้ิจยัควรนาํเอาแนวคิดการวิจยั
เชิงปฏิบติัการ แบบมีส่วนร่วมช้ีแจงต่อผูร่้วมวิจยั  ตามจรรยาบรรณท่ีระบุว่า “ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผู ้
ร่วมวิจยัทราบ” ขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงหลกัการ  “ผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงาน แต่ผูท่ี้
ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล”  ดว้ย จากนั้นจึง
ดาํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดงัแสดงเป็นแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม ในภาพท่ี 17 

จากแนวคิดในภาพ 17 ขา้งตน้ หากนาํเอาแนวคิดบางประการจากสาระต่าง ๆ ท่ีนาํมา
กล่าวถึงขา้งตน้ ทั้งขอ้คาํนึงถึงกระบวนทศัน์ท่ีเป็นรากฐานของการแสวงหาความรู้ตามปรัชญาหรือ
วิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์(critical social theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (theories of 
postmodernism) ขอ้คาํนึงถึงหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูว้ิจยั 
10 ประการในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 
และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน มาประยกุตใ์ชแ้ละกาํหนดเป็นขั้นตอนและแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการดาํเนินการวิจยั เพื่อให้เกิดความกระจ่างและมองเห็นไดใ้นเชิงรูปธรรมมากข้ึน ก็จะได้
ขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน ซ่ึงผูเ้ขียนขอใหข้อ้เสนอแนวปฏิบติัในแต่
ละขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (preparation) จากการแบ่งรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ของ Calhoun  (1996 อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช 2549) ว่ามี 3 รูปแบบ คือ แบบครูทาํคนเดียว 
(individual) แบบร่วมมือ (collaborative) และแบบทั้งโรงเรียน (school-wide) หรือจากผลการ
สังเคราะห์ของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2543 อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช 2549) ไดแ้บ่งออกเป็น 4 
รูปแบบ คือ ในระดบัชั้นเรียน (classroom) แบบรวมพลงั (collaborative) ระดบัโรงเรียน (school-
wide) และแบบอิงชุมชน (community-based) ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการวิจยัในระดบัโรงเรียน 

ในกรณีการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมท่ีทาํระดบัโรงเรียน ผูว้ิจยัควรกาํหนดหรือ 
พฒันาเกณฑใ์นการเลือกโรงเรียนท่ีจะดาํเนินการวิจยัก่อน เช่น อาจใชเ้กณฑก์ารมีปัญหาในประเดน็
ท่ีต้องการพฒันาหรือต้องการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดบัสูง เป็นต้น จากนั้นจึงลงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง
ความคุน้เคย สร้างความรู้สึกเป็นแบบเพ่ือนร่วมงาน ความเป็นผูร่้วมการวิจยั ให้เกิดข้ึนก่อน และ
แสดงบทบาทการเป็น “ผูส่้งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวก” ให้เกิดข้ึนดว้ย รวมทั้ง
บทบาทอ่ืน ๆ ตามท่ีกาํหนดไว ้10 บทบาทดงักล่าวขา้งตน้ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และไม่ให้
เสียหลกัความมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั ในทุกระยะของการวิจยั ควรหลีกเล่ียงรูปแบบการทาํงาน
แบบปิรามิดหรือแบบสายการบงัคบับญัชา ไม่ควรกาํหนดตาํแหน่งหรือสถานะใดๆ ท่ีจะทาํให้เกิด
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การแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั นั่งประชุมสนทนากบัแบบโต๊ะกลม 
(round table)  ขณะเดียวกนั กค็วรตระหนกัถึงแนวคิดหน่ึงของการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วน
ร่วมท่ีนาํมากล่าวถึงขา้งตน้ ท่ีกล่าวว่า “...ผูว้ิจยัจะตอ้งตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งผนวกตวัเอง
เขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเองทาํงานด้วยอย่างเต็มท่ีเพื่อทาํความคุน้เคย จนมีฐานะเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะตอ้งคอยดูดซบักบัชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม  ลกัษณะนิสัย  ความ
ตอ้งการ  ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  ท่ี
จะเก่ียวพนัโดยตรงกบังานท่ีจะตอ้งทาํใหก้บัชุมชนนั้น...”  

ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมน้ี ผูว้ิจยัจะตอ้งนาํเอาแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมนาํเสนอช้ีแจงต่อผูร่้วมวิจยั (participants) ในฐานะผูวิ้จยัเป็นผูรู้้ในเร่ืองระเบียบวิธี
วิจยั เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบักระบวนการ หลกัการ จรรยาบรรณ บทบาท และ
อ่ืน ๆ ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณท่ีระบุว่า “...
ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และ
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยัทราบ...”  ขณะเดียวกนักต็อ้งคาํนึงถึงหลกัการ  “...ผูร่้วมการวิจยัต่างมี
อิทธิพลต่อการทาํงาน แต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วน
บุคคล...”  ดว้ย  และส่ิงหน่ึงท่ีผูว้ิจยัควรคาํนึงถึงดว้ยคือ การสร้างความตระหนกัใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วม
วิจยัหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในความสาํคญัของ “การวิจยั” กบั “การปฏิบติั” และของ “นกัวิจยั” กบั “นกั
ปฏิบติั” ว่าเป็นของคู่กนั ไปดว้ยกนัได ้ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเก้ือกลูกนัเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดีต่อทั้ งตวับุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การ ไม่ได้เป็นเสมือนรางรถไฟท่ีไม่มีวนั
บรรจบกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (planning) ผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและ
เป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้ผูร่้วมวิจยั ร่วมกนัวิเคราะห์สภาพของงานท่ี
ตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง เพ่ือระบุ “สภาพท่ีเคยเป็นมา” “สภาพปัจจุบนั” “สภาพ
ปัญหา” “สภาพท่ีคาดหวงั”  “ทางเลือกเพ่ือการแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงั” “การประเมิน 
และเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบติั” ตามหลกัการ “ทกัษะท่ีหลากหลาย และในบริบทเฉพาะ” และ
ตามหลกัการ “ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชน
เอง” และตามความเช่ือของกาญจนา แกว้เทพ (2532) ท่ีกล่าวว่า “แนวคิดใหม่ในการพฒันานั้น เช่ือ
ว่าในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงั
สร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหาชุมชน” ซ่ึงผลจากการดาํเนินการดงักล่าว จะทาํให้ไดแ้ผนปฏิบติัการ 
(action plan) ข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึงจะมีองคป์ระกอบอะไรบา้งข้ึนกบัผูว้ิจยัและร่วมวิจยัจะร่วมกนั
กาํหนด แต่อยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายในการพฒันาหรือการเปล่ียนแปลงนั้น ว่าทาํเพ่ือ
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อะไร (what) และจะทาํอยา่งไร (how)  ทั้งน้ีแผนปฏิบติัการท่ีไดจ้ากหลกัการมีส่วนร่วมน้ี ตาม
หลกัการพฒันาองค์การ  (organizational development) ถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั (main 
intervention) ท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่ดว้ย 

ในกระบวนการวางแผนน้ี ผูว้ิจยัสามารถนาํเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันา
งานนั้นๆ ให้ผูร่้วมวิจยัได้ทาํความเขา้ใจดว้ย  ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีโดยภาพรวม หรือ
แนวคิดเชิงทฤษฎีในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีผูวิ้จยัมีจุดมุ่งหมายให้เป็นตวัสอดแทรกเสริม (additional 
intervention) ในการวิจยั เช่น กรณีมีจุดมุ่งหมายนาํเอาหลกัการบูรณาการ (integrated approach) 
เป็นตวัสอดแทรกเสริมเพ่ือพฒันางานวิชาการของโรงเรียน เป็นต้น ในฐานะผูวิ้จยัเป็นเสมือน
ตวัแทนของผูรู้้ในดา้นทฤษฎี ตามท่ีไดศึ้กษาทบทวนไวใ้นบทท่ี 2 ของงานวิจยั ทั้งน้ีเพราะทฤษฎีมี
ประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยช้ีนาํการตดัสินใจ ช่วยให้มองภาพองคก์ารไดช้ดัเจนข้ึน  ช่วยให้
ตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ช่วยเป็นแหล่งของความคิดใหม่ (Stoner & Freeman, 1992) 
ช่วยกาํหนดกรอบของปรากฏการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ช่วยจาํแนกแยกแยะปรากฏการณ์ ช่วย
สร้างส่ิงใหม่ ๆ ช่วยทาํนายปรากฏการณ์ (Lunenburg & Ornstein, 2000) เป็นตน้ ซ่ึงหากพิจารณา
ตามหลกัการจดัการความรู้ (knowledge management) ผูว้ิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของคนท่ีมี
ความรู้เชิงทฤษฎี (explicit knowledge) มากกว่า ในขณะท่ีผูร่้วมวิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของกลุ่ม
คนท่ีมีประสบการณ์ท่ีสะสมมาเป็นความรู้ส่วนตวั (tacit knowledge) มากกว่า จึงเป็นการผสมผสาน
กบัระหว่างความรู้เชิงทฤษฎีกบัความรู้เฉพาะตวั หรืออีกนัยหน่ึงคือ การผสมผสานกนัระหว่าง
ภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั  เป็นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกนั (หรือมากกว่าสองสายธาร ข้ึนกบั
แบบแผนของการวิจัย เช่น อาจมีนักพฒันา นักวิชาการ หรืออ่ืนๆ มาร่วมด้วย) คือ สายธารเชิง
วิชาการหรือเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากนกัวิจยักบัสายธารเชิงประสบการณ์ท่ีมาจากส่ิงท่ีสะสมอยูใ่นตวัของ
ผูร่้วมวิจยัในพ้ืนท่ี ตามความเช่ือของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษท่ี์กล่าวถึงกระบวนการเขา้ถึงความรู้
แบบวิธีวิภาษ (dialectical method) วา่  “โดยวิธีการเช่นน้ีเป็นวิธีการท่ีใหน้กัวิจยั 2 กลุ่ม ศึกษาในส่ิง
เดียวกนั จากนั้นจึงให้ทั้ งสองวิจารณ์ซ่ึงกนัและกนั วิธีการน้ีจะทาํ ให้ทั้ งสองกลุ่มได้มองเห็น         
ตาํแหน่งแห่งท่ีในเชิงญาณวิทยา (epistemological position) ของตน”  
 จากแนวคิดกระบวนการสร้างความรู้แบบวิธีวิภาษ (dialectical method) หรืออุปมาอุป
มยัการผสมผสานกนัระหว่างภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติัท่ีเป็นธารสองสายท่ีมาบรรจบกนัดงักล่าว 
(อาจมีมากกว่าสองสายธาร) มีขอ้ท่ีผูว้ิจยัควรคาํนึงถึงอยา่งนอ้ยสามประการ คือ  

1) การศึกษาทบทวนทฤษฎีของผูว้ิจยั (ในบทท่ี 2) จะตอ้งทบทวนข้ึนมาอย่างมี
จุดมุ่งหมาย อยา่งมีความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะทาํใหผู้วิ้จยัมีความรอบรู้และความไวเชิง
ทฤษฎี (theoretical sensitivity) ต่อการนาํไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ์หรือการใหค้าํแนะนาํต่อผูร่้วม
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วิจยั ตามทศันะของ กาญจนา แกว้เทพ (2549) ท่ีว่า ไม่ใช่ทบทวนมาไวอ้ย่างเป็น “ไมป้ระดบั
งานวิจยั” หรือ “ห้ิงพระประจาํงานวิจยั” ท่ีไม่มีการมาเซ่นไหวเ้หลียวแลอีกเลย   

2) ผูว้ิจยัจะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีให้เกิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งว่า ทฤษฎีกบั
การปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั เหมือนกบัคาํพดูท่ีมกัพดู
กนัวา่ “ทฤษฎีจดัปฏิบติัไม่ได ้หรือ ทฤษฎีกคื็อทฤษฎี ปฏิบติักคื็อปฏิบติั” เป็นตน้ จะตอ้งสร้างความ
ตระหนักว่า ทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได ้ดงัประโยชน์ของทฤษฎีท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้ และหากวิเคราะห์จากความสัมพนัธ์ระหว่าง “การวิจยั” กบั “การปฏิบติั”  หรือ 
“นกัวิจยั”  กบั “นกัปฏิบติั” ดงักล่าวในขั้นตอนท่ี 1 ผูวิ้จยัอาจสร้างแนวคิดให้ผูร่้วมวิจยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึง 

3) ความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจยั” “ทฤษฎี” และ “การ
ปฏิบติั”  หรือ “นกัวิจยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” ใหเ้กิดข้ึนไดก้จ็ะทาํใหก้ารดาํเนินงานวิจยั
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

4) การนาํเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็นกรณีโดยภาพรวมเพ่ือการพฒันางาน
นั้ นๆ   หรือในกรณีท่ีมีจุดมุ่งหมายเอาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นตัวสอดแทรกเสริม (additional 
intervention) เพ่ือการพฒันา จะตอ้งเป็นไปหลงัจากท่ีปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัคิดอยา่งเต็มท่ี
ก่อน โดยหากนาํเสนอก่อน มีแนวโนม้ท่ีพวกเขาจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นไปใชเ้ลยมีอยูสู่ง 
อาจเป็นเพราะความเคยชินกบัการเป็นผูถู้กกระทาํ (passive) หรือเป็นผูต้าม (follower) ในระบบการ
บริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง (top-down approach) ท่ีฝังรากมานาน  หรืออาจเป็นเพราะ
แนวโน้มท่ีจะเช่ือฟังผูว้ิจัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  ซ่ึงจะทาํให้การวิจยัมีแนวโน้มเป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มากกว่าจะเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research) แนวโน้มท่ีอิทธิพลของความรู้เชิงทฤษฎี (explicit 
knowledge) ท่ีสําเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตวัท่ีสะสมจากประสบการณ์ (tacit 
knowledge) ของผูร่้วมวิจยัแทบจะไม่ไดถู้กนาํออกมาใช ้ นอกจากนั้น การนาํเสนอแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของผูว้ิจยัจะตอ้งนาํเสนอแบบไม่ยดัเยียด ไม่ช้ีนาํ หรือไม่ให้มีอิทธิพลต่อการนาํไปปฏิบติั
ของผูร่้วมวิจยั แต่ตอ้งคาํนึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม โดยยึดหลกัการ “ตระหนักใน
ศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง” และตามแนวคิดหน่ึง
ของการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมท่ีนาํมากล่าวถึงขา้งตน้ ท่ีกล่าวว่า “…ใหโ้อกาสแก่ชุมชน
ท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองอย่างเต็มท่ี   จากนั้นนักพฒันาก็เสนอเทคโนโลยี
อ่ืนๆ  ท่ีอยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเขา้สู่วงสนทนาดว้ย  ในระยะแรก ๆ ให้
เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้ชุมชน  จะปล่อยให้
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ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้
มากกว่านั้น  จนกว่าจะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยให้ขอ้มูลอยูเ่ป็นระยะ ๆ  เม่ือ
เสนอขอ้มูลเปรียบเทียบใหอ้ยา่งเตม็ท่ีแลว้  กป็ล่อยใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นว่า
เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…”  

ในขั้นตอนน้ีและในขั้นตอนต่อๆ ไป หากมีการตดัสินใจร่วมกนัจากผูร่้วมวจิยั วา่มี
ความประสงคท่ี์จะศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจ หรือเพ่ิมพนูโลกทศัน ์เพ่ิมเติมจากท่ีผูว้ิจยันาํแนวคิด
ดงักล่าวขา้งตน้นาํเสนอแลว้ เช่น การศึกษางานของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีทาํประสบผลสาํเร็จ การ
จดัอบรมสัมมนา การเชิญวิทยากร เป็นตน้ ผูว้ิจยัควรทาํหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยัดว้ย  

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั (acting) ผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผู ้
ส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ (action plan) ท่ี
กาํหนดไวน้ั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด ตามหลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง 
และมุ่งใหเ้กิดการกระทาํเพ่ือบรรลุผล”   พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือ
สาํเร็จรูปเกินไป คอยให้กาํลงัใจและกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั  

ใหมี้การบนัทึกผลการดาํเนินงานทั้งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั โดยคาํนึงถึงหลกัการ “...
บนัทึกการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั  การเปล่ียนแปลงในคาํอธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบติั การ
เปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร  และการพฒันาตนเองจากการร่วมใน
การวิจยั”  และจดัใหมี้การพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ ตามหลกัการ “รับ
ฟังข้อคิดเห็นจากผู ้ร่วมวิจัยทุกคน การวิ เคราะห์วิพากษ์และประเมินตนเอง ตลอดจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ…”  ดงันั้น กิจกรรมต่าง ๆ จากเร่ืองการจดัการความรู้ 
(knowledge management) อาจนาํเอามาประยุกต์ใช้ได ้เช่น การจดักิจกรรมการเล่าเร่ือง 
(storytelling) การจดักิจกรรมสนทนาเรียนรู้ (learning conversation) การจดักิจกรรมสนทนา
โตต้อบ (dialogue) การจดักิจกรรมสะทอ้นกลบั (reflection) การจดัใหมี้กลุ่มเรียนรู้ (learning sets) 
การจดัให้มีกลุ่มเรียนรู้ดว้ยการกระทาํ (action learning) การจดัให้มีชุมชนความรู้หรือเรียนรู้ 
(knowledge/learning community) การจดัให้มีภาวะผูน้าํเครือข่ายหรือเครือข่ายความรู้ (network 
leaderships/knowledge networks) และการจดักลุ่มบริหารตนเองเพ่ือการเรียนรู้ (learning self 
managed group) เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล (observing) Carr and Kemmis (1992) ไดวิ้เคราะห์ว่า การ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ ์(critical science) ในขณะท่ี Mills (2007)  
และ Arhar (2001); Coghlan and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008)      
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กเ็ห็นตรงกนัว่า emancipatory/ participatory action research กคื็อ critical action research ซ่ึงอิงกบั
ปรัชญาของ critical social theory และ theories of postmodernism ท่ีใหค้วามสาํคญักบัประสบการณ์ท่ี
มีอยู่จริงของมนุษย  ์การกระตุ้นให้แสดงออกอย่างเต็มศกัยภาพ การมีส่วนร่วม และความเป็น
ประชาธิปไตย ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ดงันั้น การสังเกตผลการปฏิบติังานอาจจะอิงแนวคิดการ
ประเมินเชิงวิพากษ ์(criticism approach) ตามทศันะของ Eisner (1979 อา้งถึงใน ศิริชยั กาญจนวาสี, 
2550) ท่ีประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ของศิลปะวิพากษ ์(art criticism) กบัการประเมิน โดยให้แนวคิดว่า  
“...การวิพากษ์เป็นการใช้วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพของส่ิงท่ีศึกษา (descriptive) การ
ตีความหมายของส่ิงท่ีศึกษา (interpretive) ออกมาในเชิงประจกัษ ์ตามการรับรู้ของผูป้ระเมิน และ
การตดัสินคุณค่าของส่ิงนั้น (evaluative) ซ่ึงการประเมินในแนวทางน้ี ประกอบดว้ย ศิลปะของการ
รับรู้อนัประณีต ซ่ึงเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กบัศิลปะของการเปิดเผยคุณภาพของการ
ถ่ายทอดความรู้สึกท่ีกลัน่กรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือสะทอ้นคุณค่าของส่ิงนั้นออกมา วิธีการ
ประเมินแนวน้ีจึงข้ึนอยูก่บัความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกหดัท่ีเหมาะสมของนกัประเมิน 
เพ่ือใหมี้การรับรู้ท่ีไวและสามารถสะทอ้นคุณค่าของส่ิงนั้นออกมาได.้..” 

ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน
และอาํนวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (actual effects) ทั้งคาดหวงัและไม่ได้
คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อใหไ้ดค้าํตอบเก่ียวกบัผลสาํเร็จของการปฏิบติังานท่ีชดัเจนข้ึน 
รวมทั้งการจบักฎเกณฑท์างทฤษฎีและการอธิบายตีความปรากฏการณ์ดา้นต่างๆ จากกิจกรรมหรือ
กระบวนการปฏิบติังานเพ่ือการบรรลุผลนั้นดว้ยว่าเป็นอยา่งไร ไดค้วามรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือเกิด
การเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง โดยอาจพิจารณาจากการตั้งคาํถาม เช่น ใคร (who) อะไร (what) ท่ีไหน 
(where) เม่ือไร (when) ทาํไม (why) และอย่างไร (how) เป็นตน้ และจากขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
หลากหลายแหล่ง เช่น จากการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวดัทศันคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เคร่ือง
บนัทึกเสียง  เคร่ืองบนัทึกภาพ หรือวตัถุส่ิงของ เป็นตน้ (Mills, 2007) 

ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล (reflecting)  ผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม
และเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการสะท้อนผล โดยให้มีการพบปะ
สนทนาหรือการสนทนาโตต้อบ (dialogue) เพ่ือนาํเอาขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกการเปล่ียนแปลงใน
กิจกรรมและการปฏิบัติ  การเปล่ียนแปลงในคําอธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงใน
ความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ  และการพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจยั และ
บนัทึกผลการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในขั้นตอนท่ี 3 ทั้งของรายบุคคลและของกลุ่ม  รวมทั้งผล
การสังเกตผลในขั้นตอนท่ี 4 เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และวิเคราะห์วิพากษถึ์งส่ิงท่ี
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ทาํสาํเร็จ ส่ิงท่ียงัทาํไม่สาํเร็จ ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนั ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัต่อตา้น ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้งการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติั และอ่ืน ๆ ตามหลกัการ  “…รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน การวิเคราะห์
วิพากษแ์ละประเมินตนเอง ตลอดจนใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ...”  

ขณะเดียวกนัก็ควรคาํนึงถึงแนวคิดหน่ึงของการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมท่ี
นาํมากล่าวถึงขา้งตน้ดว้ยว่า  “...ปัจจยัดา้นการสะทอ้นกลบัของปัญหาจากการดาํเนินงาน (action-
reflection)  ซ่ึงจดัในรูปของการถกเถียงอภิปรายกนั...กิจกรรมน้ีจะช่วยพฒันาความสามารถของ
ชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด   รู้จกัจบักฎเกณฑท์างทฤษฎีจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดด้าํเนินกนัมา 
ก่อใหเ้กิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์ดา้นต่างๆ ดว้ยเหตุดว้ยผล ไดมี้โอกาสพดูกนัถึงส่ิงท่ีอยูใ่น
ใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทศันคติ  วิถีชีวิต ความเช่ือ ความกลวั รวมทั้งความรับรู้ท่ีอาจเพิ่มพูน
ข้ึนหรือชะงกังนัจนตอ้งเกบ็ไปไตร่ตรองในใจ  ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนบัสนุน
คลอ้ยตามกนัหรือขดัแยง้กนั  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะทาํใหชุ้มชนเขา้ใจถึงภาวะแห่งการรวมพลงัทาํงาน
ของกลุ่ม เกิดการตระหนักถึงส่ิงใดท่ีควรสนับสนุน  ส่ิงใดท่ีควรคดัค้าน การมีโอกาสประชุม
ปรึกษาหารือกนัหลงัการดาํเนินกิจกรรมหน่ึงๆ จะช่วยพฒันาทศันคติและค่านิยมของชุมชนในดา้น
ความเช่ือมัน่ในตนเองให้สูงข้ึน  ช่วยลดความคิดท่ีจะหวงัพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกให้
นอ้ยลง  ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน  จะเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ถึงเคร่ืองมือท่ีจะนาํมาใชแ้กปั้ญหา
ใดๆ   ก่อใหเ้กิดพลงัแห่งความสามารถท่ีจะแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง   การประชุมถกเถียงอภิปรายกนั
ของชุมชน อาจไดผ้ลสรุปว่า เทคโนโลยีท่ีมีอยู่เดิมมีความเหมาะสมหรือไม่ เทคโนโลยีท่ีนาํเขา้มา
จากท่ีอ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม่  แลว้แต่กรณี ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาและการตดัสินใจของชุมชน 
ซ่ึงจะมีผลทาํให้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมกบัชุมชนถูกยกเลิกไปในท่ีสุด หากเป็นเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมก็จะได้รับการยอมรับและถูกนําไปใช้อย่างกว้างขวางเร่ือยไป นั่นคือ ถ้ายิ่งทาํให้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัชุมชนเกิดข้ึนไดม้ากเท่าใด ก็จะทาํให้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมถูกขจดั
ออกไปมากเท่านั้ น....นักพฒันาจะต้องให้ความสนใจต่อการตัดสินใจของชุมชนว่า เป็นการ
ตดัสินใจตามความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่  เพราะบ่อยคร้ังท่ีส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการนั้นเป็นเพียงส่ิงท่ี
ตอ้งการตามความรู้สึกเท่านั้น (felt need) มิใช่ส่ิงท่ีตอ้งการท่ีแทจ้ริง (real need) ดงันั้น นกัพฒันา
จะตอ้งคอยกระตุน้ใหชุ้มชนขบคิดอยูเ่สมอวา่ ปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร อยากไดอ้ะไร…”  

วิธีการสะทอ้นผล (reflective method)  มีวิธีการหาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
hermeneutic interview reflection, exegetical reflection, linguistic reflection, thematic reflection,  
guided existential reflection,   และ collaborative reflection  ซ่ึงในแต่ละวิธีกมี็วิธีเฉพาะเจาะจงท่ี
แตกต่างกนัออกไป  ในการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมควรเป็นวิธีการสะทอ้นผลแบบมีส่วนร่วม 
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(collaborative reflection)  ซ่ึงในการสะทอ้นผลน้ี อาจจะอิงกบัแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงหรือนาํมา
ผสมผสานกนั เช่น แนวคิดการประเมินเชิงวิพากษต์ามทศันะของ Eisner ดงักล่าวขา้งตน้ หรือ
แนวคิดการสะทอ้นผลเชิงวิพากษต์ามทศันะของ Heron (1996 อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2549) ท่ี
อาจทาํไดใ้นส่ีระดบัท่ีสูงข้ึนตามลาํดบั คือ  

1) ระดบับรรยายสภาพท่ีเกิดข้ึนและขอ้คน้พบ  
2) ระดบัวิพากษถึ์งส่ิงท่ีดีหรือไม่ดีของส่ิงท่ีดาํเนินการหรือขอ้คน้พบ และเหตุผลว่า

เพราะอะไร  
3) ระดบัวิพากษห์าคาํอธิบายต่อส่ิงท่ีคน้พบ และ 
4) ระดบัวิพากษเ์พ่ือนาํผลท่ีคน้พบไปประยกุตใ์ชห้รือใชป้ระโยชน์   
แนวคิดของ กาญจนา แกว้เทพ (2549) ท่ีกล่าวถึงการวิพากษข์อ้คน้พบจากผลการวิจยั

ในสามระดบั คือ  
1) ระดบัการพรรณนา (description) เพ่ือให ้“รู้วา่” ใครเป็นใคร อะไรเกิดข้ึน  
2) ระดบัการทาํความเขา้ใจ (understanding)  เช่ือมโยงกบัขอ้มูลอ่ืนหรือนาํขอ้มูลอ่ืน

มาเช่ือมโยงดว้ย  
3) ระดบัการใหค้าํอธิบาย (explanation) เป็นการยกระดบัขอ้มูลรูปธรรมใหเ้ป็น 

นามธรรม มีการใส่ตวัแปรบางอยา่งใหมี้ความหมายและมีการเช่ือมโยงกนัมากข้ึน 
แนวคิดเก่ียวกบัการคิดเชิงวิพากษ ์ (critical thinking)  ตามทศันะของ Feldman (1996)  

ท่ีกล่าวว่า เป็นกระบวนการใชเ้หตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา  เป็นการใชข้อ้มูลและการแกปั้ญหา
เพ่ือช่วยตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะทาํหรือเช่ือต่อไป มีหลกัฐานจากการวิจยัจาํนวนมาก
ท่ีสนบัสนุนความคิดท่ีว่า คนเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดในการตดัสินใจและการแกปั้ญหาได ้กฎต่างๆ 
ท่ีเป็นนามธรรม การใช้เหตุผลในการคิดเป็นส่ิงท่ีสอนได้ ฝึกได้ การฝึกจะช่วยให้คนเราคิดหา
สาเหตุท่ีซ่อนเร้นไวข้องเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั  มียทุธวิธีหลายอยา่ง (strategies) ท่ีช่วย
ใหเ้ราคิดเชิงวิเคราะห์  ประเมินปัญหา และตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

1) การระบุและคิดทบทวนปัญหา  (redefine the problems)  
2) คิดอยา่งมีวิจารณญาณ (adopt a critical perspective)  
3) ใชห้ลกัการของเหตุผล  (use analogies)  
4) คิดหลากหลาย (think divergently)  
5) ใชแ้นวคิดแบบองคร์วม  (use heuristics)  
6) ทดลองแกปั้ญหาหลายๆ แบบ (experiment with various solutions) 
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คนเราตอ้งใชท้กัษะการคิดในการทาํกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั  เพื่อช่วย
ตดัสินใจเก่ียวกบัความถูกตอ้งของขอ้มูล  เพ่ือเลือกส่ิงต่างๆ จากตวัเลือก (choices) ทั้งหลายท่ีมีอยู่
มากมาย  ผูท่ี้มีทกัษะการคิดเชิงวิพากษจ์ะสามารถทาํกิจกรรมต่าง ๆ (Morrison, 2000) ดงัน้ี  

1) ระบุประเดน็สาํคญัได ้
2) เปรียบเทียบความเหมือนกนัและความแตกต่างกนั  
3) ตดัสินใจไดว้่าขอ้มูลใดใชไ้ดห้รือเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้น ๆ  
4) ตั้งคาํถามท่ีเหมาะสมได ้ 
5) แยกแยะระหวา่งความจริงกบัความคิดเห็นได ้และตดัสินไดว้่าการกระทาํใดเป็น

การกระทาํท่ี สมเหตุสมผล  
6) ตรวจสอบความคงท่ีได ้(checking consistency)  
7) ระบุความคิด/สมมติฐานท่ีแฝงไว ้(unstated ideas) ได ้ 
8) รู้วา่อะไรเป็นการพดูแบบ stereotype คือ การคิดถึงลกัษณะของคนใดคนหน่ึงแลว้

เหมารวมวา่คนอ่ืนๆ จะเป็นเช่นเดียวกนั  
9) รู้วา่ขอ้มูลใดเบ่ียงเบน (bias) ขอ้มูลใดเป็นการชวนเช่ือ หรือลาํเอียง  
10) รับรู้ถึงค่านิยมท่ีแตกต่างกนัและรู้วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่ดี  
11) ประเมินไดว้า่ขอ้มูลท่ีจาํเป็นมีอะไรบา้ง  ตอ้งใชข้อ้มูลมากเพยีงใด  
12) คาดเดาผลท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัได ้(consequences) 
การถอดบทเรียน (lesson distilled) เป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีอาจนาํมาใชใ้นการสะทอ้น

ผล เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทาํงานท่ีผา่นมาในแง่มุมต่างๆเพ่ือใหเ้ห็นถึง
รายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอกซ่ึงทาํให้เกิดผลอยา่งท่ีเป็นอยู่ทั้งท่ีสําเร็จหรือไม่
สาํเร็จ โดยเนน้การระดมสมอง พูดคุย เล่าเร่ือง สังเคราะห์ จบัประเด็นกระบวนการวิธีทาํงานเชิง
บทเรียนหรือประสบการณ์  หรืออาจกล่าวไดว้่า การถอดบทเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบคน้ความรู้
จากการปฏิบติังานโดยใชวิ้ธีการสกดัความรู้และประสบการณ์ท่ีฝังลึกจากผูร่้วมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ท่ีไดร่้วมการปฏิบติังาน พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน และ
ความรู้ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานทั้งท่ีสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ เพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได ้หรือกล่าวในอีกนยั
หน่ึงว่า การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางส่ิงบางอยา่งออกมาจากบทเรียนท่ีมีอยูจ่าก
ส่ิงท่ีเราทาํ เพ่ือให้ไดง้านท่ีเป็นความสาํเร็จ (best practice) รวมทั้งความไม่สาํเร็จ (bad practice) 
ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ และแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน   
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 การถอดบทเรียนโดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ คือ 1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างการปฏิบติังาน ดาํเนินการทนัทีหลงัจากทาํกิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหาก
เป็นชุดกิจกรรมก็ดาํเนินการหลงัจากกิจกรรมย่อยเสร็จ และสามารถนาํผลการถอดบทเรียนจาก
กิจกรรมนั้นๆไปใชป้ระโยชน์ในพฒันาโครงการให้ประสบความสําเร็จในอนาคต  ซ่ึงก็หมายถึง
การถอดบทเรียนในแต่ละขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าวมา  2) การถอด
บทเรียนทั้ งโครงการ เพื่อการเรียนรู้หลงัส้ินสุดโครงการ เป็นการถอดบทเรียนทั้ งระบบ  เป็น
กระบวนการวิเคราะห์การปฏิบติังานและบทเรียนความรู้ท่ีลึกซ้ึง แ ล ะประกอบดว้ยรายละเอียด
จาํนวนมากโดยเร่ิมตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการดาํเนินงาน และผลลพัธ์เม่ือส้ินสุด
โครงการ  การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตอ้งใชก้ารวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ดว้ย SWOT เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีนาํไปสู่ผลของการดาํเนินโครงการ 
 เทคนิคการถอดบทเรียนท่ีจะช่วยให้ทีมงานถอดบทเรียนและผูร่้วมถอดบทเรียนเกิด
การเรียนรู้ในระหว่างการทาํงานและได้บทเรียนพฒันาวิธีการทาํงานให้ดีข้ึน เช่น เทคนิคการ
วิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (after action review)  การเล่าเร่ือง (story telling) การทาํแผนท่ีความคิด 
(mind map) การสมัภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงอาจใชห้ลายวิธีร่วมกนั กรณีเทคนิคการวิเคราะห์
หลงัการปฏิบติั (after action  review) ทาํทนัทีหลงัเสร็จกิจกรรม เหมาะกบัการถอดบทเรียนระหว่าง
ปฏิบติังานในโครงการ โดยผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศยัคาํถามดงัน้ี  คาดหวงัอะไรจากงาน
คร้ังน้ี  ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะ
อะไร และถา้มีงานแบบน้ีอีก เราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร  ภายใตห้ลกัการ  1) เป็นธรรมชาติ 
สบายๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปูเส่ือนาํในท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มี
ช่องว่างให้กนั) 3) เห็นหนา้กนัทุกคน (เห็นรอยยิม้ อุดมการณ์ และการพูดคุย) และ 4) เห็นขอ้มูล
เหมือนกนัไปพร้อมๆกนั (ตรวจสอบ/สอบถามและเพ่ิมเติมได)้ – เทคนิคการถอดบทเรียนสามารถ
นาํไปใช้ในการวิจยัและพฒันา การประเมินเชิงระบบและรวมพลงั และอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการวิจยัเชิง
ประยกุตไ์ด ้

ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ (re-planning)  เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 2 ผูวิ้จยัควรเนน้
บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการวางแผน
ใหม่ ให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน เพ่ือระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ทางเลือกเพ่ือการแกปั้ญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบติักนัใหม่ โดยนาํเอาผลการ
สะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วมพจิารณาดว้ย ซ่ึงจะทาํใหไ้ดต้วัสอดแทรกหลกั คือ แผนปฏิบติัการ 
(action plan) ข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึงอาจมีบางอยา่งทาํต่อเน่ือง บางอย่างตอ้งหยดุไป หรือมีบางอยา่ง
เพ่ิมเติมเขา้มา 
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ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ (re-acting) เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 3 คือ ผูว้ิจยัควรเนน้
บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการปฏิบติั
ตามแผนปฏิบติัการท่ีกาํหนดใหม่นั้น โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด ใหมี้การบนัทึก
ผลการดาํเนินงานทั้ งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจัย และจดัให้มีการพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนัเป็นระยะๆ โดยคาํนึงถึงหลกัการต่าง ๆ ดงักล่าวในขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (re-observing) เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 4 คือ ผูวิ้จยัควร
เน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการ
สังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (actual effects) ทั้งคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ 
เพ่ือให้ไดค้าํตอบเก่ียวกบัผลสําเร็จของการปฏิบติังานท่ีชัดเจนข้ึน รวมทั้ งการจบักฎเกณฑ์ทาง
ทฤษฎีและการอธิบายตีความปรากฏการณ์ดา้นต่างๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบติังานเพ่ือ
การบรรลุผลนั้นดว้ยวา่เป็นอยา่งไร ไดค้วามรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง 

ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่ (re-reflecting) เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 5 คือ ผูวิ้จยัควร
เน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการ
สะทอ้นผล โดยให้มีการพบปะสนทนาเพื่อนาํเอาขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกการเปล่ียนแปลงในกิจกรรม
และการปฏิบติั  การเปล่ียนแปลงในคาํอธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทาง
สังคม และรูปแบบองค์การ  และการพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจัย และบนัทึกผลการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในขั้นตอนท่ี 7 ทั้งของรายบุคคลและของกลุ่ม รวมทั้งผลการสังเกตผล
จากขั้นตอนท่ี 8 มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และวิเคราะห์วิพากษถึ์งส่ิงท่ีทาํสาํเร็จ ส่ิงท่ียงัทาํ
ไม่สําเร็จ ส่ิงท่ีเป็นปัจจัยผลักดัน ส่ิงท่ีเป็นปัจจัยต่อต้าน ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะแนวทางเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้งการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติั และอ่ืน ๆ โดยคาํนึงถึงหลกัการและแนวคิดต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวในขั้นตอนท่ี 5 ดว้ยเช่นกนั 

ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (conclusion) หากพิจารณาตามแนวคิดของ Coghlan and 
Brannick (2007) และ James, Millenkiewicz and Buckhano (2008) การสรุปผลการวิจยัจะเป็นการ
นาํเสนอผลการปฏิบติัจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน นาํเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง 
(story telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) ของแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

1) เหตุการณ์เก่ียวกบัการเตรียมการ  เช่น ทาํอยา่งไรและเป็นอยา่งไรเก่ียวกบั (1) การ
เตรียมตวัก่อนลงพ้ืนท่ี (2) การนาํแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนาํเสนอช้ีแจงต่อผู ้
ร่วมวิจยั การเคารพในสิทธิของผูไ้ม่ร่วมการวิจยั (3) การสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของ 
“การวิจยั” กบั “การปฏิบติั” และของ “นกัวจิยั” กบั “นกัปฏิบติั”  เป็นตน้ 
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2) เหตุการณ์เก่ียวกับการวางแผนในวงจรแรก เช่น ทาํอย่างไรและเป็นอย่างไร
เก่ียวกบั (1) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (action plan) จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพท่ีเคยเป็นมา 
สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงั ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา การประเมินและเลือก
ทางเลือกเพ่ือการปฏิบติั (2) การนาํเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันางานนั้นๆ  ตามท่ีได้
ศึกษาทบทวนไวใ้นบทท่ี 2 ใหผู้ร่้วมวิจยัไดท้าํความเขา้ใจ  (หลงัจากท่ีปล่อยใหผู้ร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั
คิดอย่างเต็มท่ีแลว้) (3) การสร้างแนวคิดให้ผูร่้วมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนักถึง
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจยั” “ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั”  หรือ 
“นกัวิจยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” (4) อ่ืนๆ เช่น การเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์นอก
สถานท่ี เป็นตน้ 

3) เหตุการณ์เก่ียวกบัการปฏิบติัในวงจรแรก เช่น ทาํอยา่งไรและเป็นอยา่งไรเก่ียวกบั
การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ (action plan) ท่ีกาํหนดไว  ้โดยแผนปฏิบติัการนั้นอาจ
ประกอบดว้ยโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการประกอบดว้ยกิจกรรมหลายกิจกรรม  มีการ
แบ่งงานกนัอยา่งไร ทาํกนัอยา่งไร ใชท้รัพยากรอะไรกนับา้ง เป็นตน้  

4) เหตุการณ์เก่ียวกบัการสังเกตในวงจรแรก เช่น ทาํอย่างไรและเป็นอย่างไรในการ
สังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (actual effects) ทั้งคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ 
เพ่ือให้ไดค้าํตอบเก่ียวกบัผลการเปล่ียนแปลง (change) การเรียนรู้ (learning) ท่ีเกิดข้ึนในระดบั
บุคคล ระดบักลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และหน่วยงาน และความรู้ใหม่ (new knowledge) จากการใชต้วั
สอดแทรก (ทั้งตวัสอดแทรกหลกัและตวัสอดแทรกเสริม) หรือจากปรากฏการณ์ในการทาํงาน  

5) เหตุการณ์เก่ียวกบัการสะทอ้นผลในวงจรแรก เช่น ทาํอย่างไรและเป็นอย่างไร
เก่ียวกบัการสะทอ้นผลถึงการเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีสาํเร็จและยงัไม่สาํเร็จ ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั  
ตลอดจนการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ และอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงนั้น ควรวิพากษด์ว้ยวา่ มีปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง (support of change) อะไรบา้ง 
อยา่งไร ขณะเดียวกนักค็วรกล่าวถึงปัจจยัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง (resistant of change) ท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยว่ามีอะไรบา้ง อยา่งไร และไดใ้ชเ้ทคนิควิธีการอะไรในการเอาชนะ(overcome) ส่ิงต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงนั้น ซ่ึงบทวิพากษน้ี์จะเช่ือมโยงไปถึงการระบุการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนได้
ดว้ย เพ่ือให้ไดแ้นวคิดเชิงวิพากษเ์ก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง  ควรศึกษาเร่ือง “การเปล่ียนแปลง” ท่ี
กล่าวถึงในการประเมินเชิงระบบและรวมพลงัเพ่ิมเติม  

6) เหตุการณ์เก่ียวกบัการวางแผนใหม่ในวงจรท่ีสอง เช่น  ทาํอยา่งไรและเป็นอยา่งไร
เก่ียวกบัการนาํขอ้มูลจากผลการสงัเกตและการสะทอ้นผลในวงจรแรกมาประกอบการพิจารณา ทาํ
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ใหไ้ดแ้ผนปฏิบติัการ (action plan) ใหม่ ท่ีประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมอะไรบา้ง มีอะไรท่ี
ทาํต่อเน่ือง อะไรท่ีตดัออกไป และอะไรท่ีเพ่ิมเติมเขา้มา   

7) เหตุการณ์เก่ียวกบัการปฏิบติัใหม่ในวงจรท่ีสอง เช่น ทาํอย่างไรและเป็นอยา่งไร
เก่ียวกบัการปฎิบติังานตามแผนปฏิบติัการ (action plan) ท่ีกาํหนดไดใ้หม่  ทั้งท่ีทาํต่อเน่ืองและท่ี
เพ่ิมเติมใหม่เขา้มา มีการแบ่งงานกนัอยา่งไร ทาํกนัอยา่งไร ใชท้รัพยากรอะไรกนับา้ง เป็นตน้ 

8) เหตุการณ์เก่ียวกับการสังเกตในวงจรท่ีสอง เช่น ทาํอย่างไรและเป็นอย่างไร
เก่ียวกบัการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (actual effects) ทั้งคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและ
ทางลบ จากผลการปฏิบติังานในวงจรท่ีสอง เพ่ือใหไ้ดค้าํตอบเก่ียวกบัผลการเปล่ียนแปลง (change) 
การเรียนรู้จากการกระทาํ (action learning) ท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และ
หน่วยงาน และความรู้ใหม่ (new knowledge) จากการใชต้วัสอดแทรก (ทั้งตวัสอดแทรกหลกัและ
ตวัสอดแทรกเสริม) หรือจากปรากฏการณ์ในการทาํงาน 

9) เหตุการณ์เก่ียวกบัการสะทอ้นผลในวงจรท่ีสอง เช่น ทาํอย่างไรและเป็นอย่างไร
เก่ียวกบัการวิพากษ์ถึงส่ิงท่ีทาํสําเร็จ ส่ิงท่ียงัทาํไม่สําเร็จ ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนั ส่ิงท่ีเป็นปัจจยั
ต่อตา้น การเอาชนะปัจจยัต่อตา้น ตลอดจนขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข ตลอดจน
การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั และอ่ืน ๆ  

10) สรุปผล เป็นผลจากการนาํเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง (story 
telling)  ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ แทรกไวเ้ป็นระยะๆ  แลว้นาํมา
เสนอเป็นสรุปผลใน 3 องคป์ระกอบหลกัดงัน้ี 

(1) การเปล่ียนแปลง (change) จากการปฏิบติัจริง ทั้งท่ีสาํเร็จและไม่สาํเร็จ ทั้งท่ี 
คาดหวงัและไม่คาดหวงั  ในกรณีแสดงขอ้มูลประกอบเป็นค่าสถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย (และ ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน) ค่ามธัยมฐาน หรือค่าฐานนิยม ก็มุ่งการแปลความในเชิงบรรยาย (description) 
ไม่มุ่งการช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (not for identifying statistically 
significant relationships)  (Mills, 2007)  - ทั้งน้ีเน่ืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมี
ความแตกต่างจากการวิจยัและพฒันา ไม่เนน้หลกัการวิจยัเชิงทดลองในลกัษณะ if  X…then Y ดงัท่ี
กล่าวมาแลว้ และจะกล่าวอีกคร้ังในเร่ืองการวิจยัและพฒันา  

(2) การเรียนรู้  (learn) ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม ระหวา่งกลุ่ม และระดบั 
หน่วยงาน ในลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้จากการกระทาํ (action learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหาวา่
มีอะไรบา้งและอยา่งไร เนน้ “การเรียนรู้เพ่ือท่ีรู้”  อนัจะนาํไปสู่ “การคิด” วิธีการแกปั้ญหาท่ีดียิง่ข้ึน 

การเรียนรู้ มีความหมายลึกซ้ึงมากกวา่การสัง่สอน หรือการบอกเล่าใหเ้ขา้ใจ 
และจาํไดเ้ท่านั้น ไม่ใช่เร่ืองของการทาํตามแบบ ไม่ไดมี้ความหมายแต่การเรียนในวิชาต่างๆ เท่านั้น   
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แต่ความหมายคลุมไปถึง การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมอันเป็นผลจากการสังเกตพิจารณา 
ไตร่ตรอง แกปั้ญหาทั้งปวง การเรียนรู้เป็นการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม การเรียนรู้เป็นความ
เจริญงอกงาม  เน้นว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นการเรียนรู้ตอ้งเน่ืองมาจากประสบการณ์ 
หรือการฝึกหดั และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นควรจะตอ้งมีความคงทนถาวรเหมาะแก่เหตุเม่ือ
พฤติกรรมดั้งเดิมเปล่ียนไปสู่พฤติกรรมท่ีมุ่งหวงั กแ็สดงวา่เกิดการเรียนรู้แลว้ 

ธรรมชาติของการเรียนรู้ของมนุษยมี์ดงัน้ี เช่น  1) การเรียนรู้คือการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร 2) การเรียนรู้ยอ่มมีการแกไ้ข ปรับปรุงและเปล่ียนแปลง โดย
การเปล่ียนแปลงนั้นๆ จะตอ้งเน่ืองมาจากประสบการณ์  3) การเปล่ียนแปลงชัว่คร้ังชัว่คราวไม่
นบัวา่เป็นการเรียนรู้ 4) การเรียนรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงยอ่มตอ้งอาศยัการสังเกตพฤติกรรม 5) การเรียนรู้
เป็นกระบวนการท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และกระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนตลอดเวลาท่ี
บุคคลมีชีวิตอยู ่โดยอาศยัประสบการณ์ในชีวิต 6) การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะแต่อาศยัวุฒิภาวะ วุฒิ
ภาวะคือระดบัความเจริญเติบโตสูงสุดของพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ของบุคคลในแต่ละช่วงวยัท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ แต่การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะแต่ตอ้งอาศยัวุฒิภาวะ
ประกอบกนั 7) การเรียนรู้เกิดไดง่้ายถา้ส่ิงท่ีเรียนเป็นส่ิงท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน 8) การเรียนรู้ของ
แต่ละคนแตกต่างกนั 9) การเรียนรู้ยอ่มเป็นผลใหเ้กิดการสร้างแบบแผนของพฤติกรรมใหม่ 10) การ
เรียนรู้อาจจะเกิดข้ึนโดยการตั้งใจหรือเกิดโดยบงัเอิญกไ็ด ้ 

การเรียนรู้จากการกระทาํ (action learning) มีพฒันาการจากในช่วงแรกของ 
ศตวรรษท่ี 20 จอห์น  ดิวอ้ี (John Dewey)  นกัการศึกษาชาวอเมริกนัซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้วิธีสอนแบบ
แก้ปัญหา  และเป็นผูเ้สนอแนวคิดท่ีว่า  การเรียนรู้ เกิดจากการปฏิบติัหรือได้ลงมือกระทาํด้วย
ตนเอง (learning by doing) จากแนวคิดน้ี ไดน้าํไปสู่ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม 
(constructivist learning theory)  ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาก
ท่ีสุด  ซ่ึงในกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่า มีวิธีการแสวงหาความรู้และคาํตอบในส่ิงต่าง ๆ ดว้ยหลกัการท่ีว่า  
“ใชไ้ดห้รือไม่” ถา้ใชไ้ด ้กคื็อ “ทาํได”้ หมายความว่า  “เป็นความจริง” เป็นการคิดท่ีแสวงหาวิธีการ
กระทาํ นาํมาใชใ้ห้เกิดผลตามท่ีกาํหนดไว ้ (workability) เป็นประโยชน์เม่ือนาํมาปฏิบติัไดจ้ริง 
ประยกุตไ์ดจ้ริง (adaptability) การการเรียนรู้จะเกิดข้ึน เม่ือผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ท่ีเป็นของตนเอง
ข้ึนมา จากความรู้ท่ีมีอยู่เดิมหรือจากความรู้ท่ีรับเขา้มาใหม่ จากแนวคิดดงักล่าวจึงนาํไปสู่การ
ปรับเปล่ียนวิธีเรียนวิธีสอนแนวใหม่ ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21  ครูไม่ใช่ผูจ้ดัการทุกส่ิงทุกอย่าง 
ผูเ้รียนตอ้งไดล้งมือปฏิบติัเอง สร้างความรู้ ท่ีเกิดจากความเขา้ใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
เรียนมากข้ึน  (active learning) รูปแบบการเรียนรู้ ท่ีเกิดจากแนวคิดน้ี มีอยูห่ลายรูปแบบ ไดแ้ก่  การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning)    การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกนั (collaborative learning) 
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การเรียนรู้โดยการคน้ควา้อยา่งอิสระ (independent   investigation method)  รวมทั้งการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน (problem-based learning)  ซ่ึงจากท่ีกล่าวมา เห็นไดว้่า การเรียนรู้จากการกระทาํ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดูเหมือนจะครอบคลุมในทุกรูปแบบของการเรียนรู้
ดงักล่าวขา้งตน้น้ี เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีทั้งจากการร่วมมือ จากการช่วยเหลือกนั จากการคน้ควา้
อยา่งเป็นอิสระ และจากการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(3) ความรู้ใหม่ (new knowledge) จากผลการใชต้วัสอดแทรก ทั้งตวัสอดแทรก 
หลกัคือแผนปฏิบติัการ (action plan) ท่ีร่วมกนัจดัทาํข้ึน และตวัสอดแทรกเสริม ส่วนมากจะเป็น 
“หลกัการ”  เช่น หลกัการบูรณาการ หลกัการพฒันาองคร์วม หลกัการเสริมพลงั เป็นตน้  ความรู้
ใหม่ในท่ีน้ีก็คือ ความรู้เก่ียวกบัการใช้แผนปฏิบติัการและหลกัการท่ีนํามาใช้ในการวิจัย ว่ามี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร เม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัความรู้เชิงทฤษฎีท่ีศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 เหมือนกนัหรือ
ต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  

การนาํเสนอความรู้ใหม่อาจคาํนึงถึงลกัษณะของความรู้ท่ีมีผูแ้บ่งเป็น 4 ระดบั  
คือ 1) ความรู้เชิงทฤษฏี (know-what) เป็นความรู้เชิงขอ้เท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผูท่ี้
สาํเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจาํมาไดจ้ากความรู้ชดัแจง้ซ่ึงไดจ้ากการได้
เรียนมาก 2) ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (know-how) เป็นความรู้เช่ือมโยงกบัโลกของความเป็น
จริง ภายใตส้ภาพความเป็นจริงท่ีซบัซอ้นสามารถนาํเอาความรู้ชดัแจง้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชต้ามบริบท
ของตนเองได ้มกัพบในคนท่ีทาํงานไปหลายๆปี จนเกิดความรู้ฝังลึกท่ีเป็นทกัษะหรือประสบการณ์
มากข้ึน  3) ความรู้ในระดบัท่ีอธิบายเหตุผล (know-why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น และนาํประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัผูอ่ื้น เป็นผูท้าํงานมาระยะหน่ึงแลว้เกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมา
แลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นหรือถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดพ้ร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผูอ่ื้นไปปรับใชใ้นบริบทของ
ตนเองได ้ 4) ความรู้ในระดบัคุณค่า ความเช่ือ (care-why) เป็นความรู้ในลกัษณะของความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคท่ี์ขบัดนัมาจากภายใน ตนเองจะเป็นผูท่ี้สามารถสกดั ประมวล วิเคราะห์ความรู้ท่ีตนเอง
มีอยู่ กบัความรู้ท่ีตนเองไดรั้บมาสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมาได ้เช่น สร้างตวัแบบหรือทฤษฏี
ใหม่หรือนวตักรรมข้ึนมาใชใ้นการทาํงานได ้  

หมายเหตุ ผูว้ิจยัควรมีภาพถ่าย คาํใหส้มัภาษณ์ บทบนัทึกจากการสงัเกต บท 
วิเคราะห์ขอ้มูล หรือหลกัฐานอ่ืนใด มาแสดงประกอบการเล่าเร่ืองเหตุการณ์แต่ละขั้นตอนดว้ย จะ
ทาํใหมี้ความชดัเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน 

มีขอ้ขอ้สังเกต แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีประกอบดว้ย 
10  ขั้นตอนดงักล่าว ผูเ้ขียนไดค้าํนึงถึงกระบวนทศัน์ท่ีเป็นรากฐานการแสวงหาความรู้ตามทฤษฎี
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สังคมเชิงวิพากษ์ และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม คาํนึงถึง 10 หลกัการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 
บทบาทของการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมเป็นหลกั เสริมดว้ยแนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบ
มีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของผูร่้วมวิจยั ซ่ึงเป็น
ผูป้ฏิบติัในระดบัสถานศึกษา เป็นบุคคลระดบัฐานราก (grass root)  แนวคิดของการวิจยัดงักล่าว 
เป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา”  ตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซ่ึง สุเมธ ตนัติเวชกุล (2548) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาการศึกษาควรยึด
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ี มาใช้เป็นแนวทางการพฒันาการจัด
การศึกษาในทุกภาคส่วน โดยหลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” น้ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษาหลายหลกัการ เช่น หลกัการจดัการแบบร่วมมือ  
(collaborative management) หลกัการจดัการแบบยึดพ้ืนท่ีหรือสถานศึกษาเป็นฐาน (site/school 
based management) หลกัการจดัการแบบบูรณาการ (integrated management) หลกัการจดัการแบบ
ล่างสู่บน (bottom-up approach) หลกัการจดัการความรู้ (knowledge management) ท่ีส่งเสริมการนาํ
ความรู้ท่ีซ่อนตวั (tacit knowledge) ของบุคคลในระดบัปฏิบติัออกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ หลกัการ
กระจายอาํนาจ (decentralized approach) ซ่ึงหลกัการต่างๆ เหล่าน้ี เป็นหลกัการท่ีจะก่อใหเ้กิดการ
ร่วมกนัคิด ท่ีจะส่งผลให้เกิดความมีพนัธะผูกพนัต่อการนาํไปปฏิบติัให้บรรลุผล  นอกจากนั้นยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Owens (2001)  ท่ีกล่าวว่า ในปัจจุบนัสถานศึกษาหลายแห่งไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการพฒันาในลกัษณะ  “เกิดข้ึนจากภายใน”   (inside – out approach)  มากข้ึน โดย
ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในระดับปฏิบัติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซ่ึงมีขอ้ดีท่ีจะทาํให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศมากข้ึน  มีทศันะทางเลือกท่ีหลากหลาย  และการตดัสินใจจะไดรั้บการยอมรับมากข้ึน 
และท่ีสาํคญั คือ เป็นไปตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัตอนหน่ึงเก่ียวกบั
การพฒันา ท่ีทรงตรัสว่า   “การพฒันาตอ้งระเบิดจากขา้งใน”  นัน่หมายความว่า  ตอ้งสร้างความ
เขม้แขง็ให้คนในชุมชนเขา้ไปพฒันา  ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันา (สาํนกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ, 2549)   

 วิโรจน์  สารรัตนะ (2553) สรุปแนวคิดเพ่ือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ท่ีนาํเสนอดงักล่าวขา้งตน้  มีจุดเร่ิมตน้จากการศึกษางาน
เขียนของ Carr and Kemmis ในช่วงปี 1992 เก่ียวกบัแนวคิดการแบ่งระดบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ของออกเป็นสามระดบั แต่เน่ืองจากขาดรายละเอียดจากตาํราท่ีนาํมาศึกษา ผูเ้ขียนไดศึ้กษาวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบกบัหลกัการบริหารและหลกัการพฒันา  รวมทั้งแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการของ
นกัวิชาการท่านอ่ืนๆ อีกหลายราย เช่น McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart 
(1992); Zuber-Skerritt (1992); Arhar et al. (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); 
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Coghlan and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป็นตน้ ทา้ยสุดได้
ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือการวิจัยท่ีได้จากการบูรณาการหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์เหล่านั้น ซ่ึงหากสมมุติว่ามีวงจรการดาํเนินการวิจยั 2 วงจร ก็จะ
ประกอบดว้ยขั้นตอนการวิจยั 10 ขั้นตอน ยดึถือจรรยาบรรณ 10 ประการ หลกัการวิจยั 10 ประการ 
และบทบาทของผูว้ิจยั 10 ประการ ดงัไดก้ล่าวถึงรายละเอียดมาแลว้นั้น ถือเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ี
จะนาํไปสู่การปฏิบติั  มีการวิพากษ ์และคาดหวงัวา่จะมีการพฒันาต่อยอดใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนต่อไป 

2.8  ข้อเสนอแนวคดิการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม 
 จากทศันะการทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ1) Kindon, Pain &  Kesby 
(2007)  2) McIntyre (2008)  3) Creswell (2008)  4) James, Milenkiewicz & Bucknum (2008)      
5) Kapoor & Jordan (2009)  และ 6)  McTaggart (2010) และ 7) วิโรจน์  สารรัตนะ (2553) จะพบว่า
การปฏิบติัการวิจยัPAR เป็นการวิจยัท่ีเป็น วิธีวิทยา(Methodology) ท่ีหมายถึงวิธีการในการไดม้าซ่ึง
ความรู้และความจริง ญาณวิทยา(epistemology) ท่ีหมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้สวงหาความรู้
และความจริงกบัส่ิงท่ีถูกรู้(the known) เป็นคาํถามท่ีวา่ เรารู้ส่ิงท่ีเรารู้ไดอ้ยา่งไร(how we know what 
we know?) (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2553) โดยอุดมการณ์การใชอ้าํนาจ (Political Ideology) โดยการ
มอบอาํนาจให้บุคลธรรมดาเพ่ือแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีวิภาษ(dialectic) อยา่งมีเหตุผล (logical) ดว้ย
กระบวนการท่ีเป็นเกลียววงรอบ (cyclical)  เป็นการวิจยัท่ีใชส้าํหรับแกปั้ญหาในชุมชน  สังคม และ
โรงเรียนในระดบัห้องเรียน  ระดบัโรงเรียน  ระดบักลุ่มโรงเรียน  และชุมชนรอบโรงเรียน และ
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือของนักการศึกษาเพื่อปฏิรูปโรงเรียนหรือองค์กรทางการศึกษา โดยใช้
หลกัการประชาธิปไตยท่ีใหค้วามสาํคญัในการเสนอความคิดเห็นและการรับฟังขอ้คิดเห็น  การวิจยั
ไม่เนน้ท่ีผลของการวิจยัแต่จะสนใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและผลท่ีไดรั้บท่ีมีต่อผูท้าํการวิจยั  ผูมี้ส่วน
ร่วมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ขั้นตอนการวิจยัจะแบ่งเป็นขั้นตอนท่ีมีลกัษณะเป็นเกลียวหมุนวนเกิดเป็น
รอบหรือวงจรโดยสรุปแลว้ประมาณ 2 วงรอบข้ึนไป หรือจนผูว้ิจยัพึงพอใจ หรือจนขอ้มูลท่ีไดรั้บมี
ความอ่ิมตวั คือไม่มีอะไรเกิดข้ึนมาใหม่แล้วจากการลงมือปฏิบัตินั่นเอง  การสะท้อนผลเป็น
ขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีจะทาํเกิดการหมุนวนเพื่อเร่ิมตน้วงรอบใหม่ต่อไป การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้
กรอบแนวคิดหลกัในการปฏิบติัการวิจัย PAR ของวิโรจน์  สารรัตนะ ท่ีเสนอแนะกรอบ
แนวความคิดการวิจยัท่ีมีลกัษณะสาํคญัของปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์(critical 
social theory)  หรือปฏิบติันิยม (pragmatism) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (postmodernism) โดยมี
ความสอดคลอ้งกบั 10 หลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คือ 1) ในบริบทเฉพาะ 2) 
ทกัษะท่ีหลากหลาย 3) มุ่งการเปล่ียนแปลง 4) มุ่งใหเ้กิดการกระทาํเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟังขอ้คิดเห็น
จากผูร่้วมวิจยัทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษแ์ละประเมินตนเอง 7) ตระหนกัในศกัยภาพ ความ
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เช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระทาํ ทั้งสาํเร็จและไม่
สาํเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 9) การมีบนัทึกของผูร่้วมวิจยัทุกคน เช่น การ
เปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในคาํอธิบายส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลง
ในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจยั เป็นตน้ 
10) นาํไปสู่การปฏิบติัหรือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และ 10 จรรยาบรรณ คือ 1) ผูว้ิจยัตอ้งรับผิดชอบต่อ
การรักษาความลบั 2) ผูร่้วมวิจยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ  ไดอ้ย่างเสมอภาคกนั 3) ทิศทางการวิจยัและ
ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัเกิดจากการตดัสินใจร่วมกนั 4) ให้ผูร่้วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจยัมากท่ีสุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกนั และขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจาก
ทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน       
7) ผลการดาํเนินงานจะยงัคงปรากฏใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นใหข้อ้เสนอแนะได ้8) ไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือทศันะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจดัพิมพเ์ผยแพร่ 9) ผูว้ิจยั
ต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เร่ิมแรกรวมทั้ งข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการ ทาํงานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บ
การยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  และ 10 บทบาทของผูว้ิจยั  คือ 1) เป็นครู  2) เป็นผูน้าํ     
3) เป็นผูฟั้งท่ีดี  4) เป็นนกัวางแผน 5) เป็นนกัออกแบบ  6) เป็นนกัวิเคราะห์  7) เป็นนกัสังเคราะห์ 
8) เป็นนกัสังเกตการณ์ 9) เป็นนกัรายงานผล และ 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความ
สะดวก  

นอกจากน้ี ผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิดเพ่ือเป็นแนวคิดเสริมได้แก่ แนวคิดของ James, 
Milenkiewicz & Bucknum (2008) เพ่ิมเติมในการใชค้วามเช่ือในการวิจยัในรูปแบบความเป็น
เหตุผล(Logic Model) พร้อมใหท้ศันะเก่ียวกบัแผนจริยธรรม(Ethical plans) ในการทาํวิจยัแบบPAR 
ดว้ย  ส่วนการรายงานผลการวิจยันอกจากจะรายงานในการตอบคาํถามว่า อะไร(what)  เม่ือไร
(when) ท่ีไหน(where)  ทาํไม(why) และอยา่งไร(how)แลว้  ยงัไดเ้พ่ิมเติมความรู้สึก(feeling)และ
ความคิด(thought)ของผูว้ิจ ัยและผู ้ร่วมทาํวิจัยด้วย และผูว้ิจัยได้สรุปกรอบแนวความคิดจาก
นกัวิชาการวิจยั PAR เพ่ือเป็นหลกัในการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ีโดยผูว้ิจยัไดท้าํวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมในระดบัโรงเรียนโดยใชห้ลกัสาํคญัดงัน้ี 
 1) การดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติักรแบบมีส่วนร่วมเป็นแบบเกลียววงรอบโดยกาํหนด
เป็น 2 วงรอบ  เพ่ือให้ครบรอบปีงบประมาณหรือ 2 ภาคการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบติัการใน
แต่ละขั้นตอนจะกาํหนดไวใ้นขั้นตอนการเตรียมการโดยผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนร่วม  เม่ือปฏิบติัการไป
แลว้จะทาํการสะทอ้นผลท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงกรอบเวลาไดต้ามความเหมาะสม  การกาํหนด
บทบาท  หลกัการและจริยธรรมระหวา่งการทาํวิจยั ตามกรอบแนวคิดของวิโรจน ์ สารรัตนะ (2553) 
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 2) รูปแบบของการวิจยัเนน้การมีส่วนร่วม หมายความว่า แต่ละคนจะเกิดความเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีตนทาํ แล้วเสนอความรู้และความคิดเห็นสู่บุคคลอ่ืนอย่างมีเหตุผลในเชิงวิพากย  ์การ
นาํเสนอขอ้มูลแสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูลสถิติภาพถ่าย เอกสาร ท่ีเป็นแผนภูมิ ผงักราฟิก ท่ี
แสดงถึงการร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมสะท้อนผลนาํไปสู่การปฏิบติัการในแต่ละวงรอบ  เกณฑ์
ความสําเร็จไม่ใช่อยู่ท่ีผูมี้ส่วนร่วมไดด้าํเนินการตามขั้นตอนอย่างซ่ือสัตย ์ แต่อยู่ท่ีผูมี้ส่วนร่วมมี
ความเขม้แขง็และมีความรู้สึกดว้ยตนเองในการพฒันาและมีวิวฒันาการในการปฏิบติัของตนเอง  มี
ความเขา้ใจการปฏิบติัของตนเองและรู้สถานการณ์ท่ีตนเองปฏิบติัตามแนวคิดของ McTaggart 
(2010)   
 3) จากการสะทอ้นผลในแต่ละขั้นตอน ผูว้ิจยัตอ้งมีความไวในเชิงทฤษฏีเพ่ือเป็นหลกั
ในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน แสดงบทบาทการเป็นท่ีปรึกษาและร่วมกนัเรียนรู้กบัผูมี้ส่วน
ร่วม โดยผูมี้ส่วนร่วมมีบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองท่ีกาํลงัศึกษา เป็นผูต้ดัสินใจ ร่วมกนั
เรียนรู้ไปดว้ยกนัเพ่ือดึงเอาพลงัอาํนาจท่ีอยู่ในตวัออกมาใชเ้พ่ือชุมชนของตนเองตามแนวคิดของ 
Kindon, Pain &  Kesby (2007)   
 4) การดาํเนินงานแบบเสรี ทุกคนมีอิสระจากกฎเกณฑท่ี์ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างท่ี
ไม่ยติุธรรม ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการพฒันาตนเอง ค่านิยมขั้นสูงท่ีสุดของหลกัการความยติุธรรมของ
มนุษยแ์ละหลกัการประชาธิปไตย คือ เช่ือในขีดความสามารถของมนุษย ์ มีลกัษณะท่ีมุ่งมัน่สู่สังคม
ท่ียุติธรรมและความถูกตอ้ง  แสดงถึงคุณค่าของการร่วมมือกนัในการทาํงานของผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การศึกษากบัโรงเรียน ในการทาํวิจยัจะไม่มีการสัง่การท่ีมีลกัษณะเป็นสายบงัคบับญัชา  การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นการเติมเต็มลงในช่องว่างระหว่าง ทฤษฎีและการปฏิบติัโดยการตั้ง
คาํถามและการตอบคาํถามในเชิงวิพากย ์ตามแนวคิดของ Kindon, Pain &  Kesby (2007), Creswell 
(2008) และ James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) 
 5) ในการดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จะเป็นการมอบอาํนาจ
(empowerment)ให้คนธรรมดาท่ีไม่ใช่นักวิจยัดาํเนินการวิจยัในทุกขั้นตอนโดยผูวิ้จยัจะเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลตั้งแต่การสร้างสภาพของขอ้มูลโดยแสดงขอ้มูลเป็นรูปภาพ มีการเขา้ร่วมกิจกรรมหตัถกรรม
ต่างๆ แลว้นาํไปสู่การตั้งถามจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัจนเกิดความตระหนกัในความสาํคญั
ของตนเองแลว้ มีความประสงคใ์นการหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการไดไ้ปศึกษาดูงาน ผูว้ิจยัจะเป็นผู ้
ส่งเสริมสนนัสนุนกิจกรรมทางวิชาการนั้น ตามแนวคิดของ McIntyre (2008)   
 6) การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถเกิดข้ึนซํ้ า ๆ กนัไดอี้ก โดยการพิจารณา
ผลท่ีสะท้อนกลับและเหตุผลท่ีเหมาะสม เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําการ
เปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบติัส่ิงน้ีเกิดข้ึนในรูปแบบของการไตร่ตรองอย่างเป็นพลวตักบัการลงมือ
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กระทาํ เม่ือผูร่้วมวิจยัมีองคค์วามรู้เร่ิมมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองแลว้ นาํไปลงมือ
ปฏิบติัใหเ้กิดความสาํเร็จดว้ยตวัของเจา้ของชุมชนเอง 
 7) มีการบนัทึกตลอดระยะเวลาท่ีทาํการวิจยัทั้งผูว้ิจยัและร่วมวิจยัเพ่ือสรุปผลเป็นผล
จากการนาํเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง (story telling)  ท่ีกล่าวถึงการ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ แทรกไวเ้ป็นระยะๆ  แลว้นาํมาเสนอเป็นสรุปผล การ
เปล่ียนแปลง (change) จากการปฏิบติัจริง ทั้งท่ีสําเร็จและไม่สาํเร็จ ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั  
ในกรณีแสดงขอ้มูลประกอบเป็นค่าสถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ค่ามธัยมฐาน 
หรือค่าฐานนิยม กมุ่็งการแปลความในเชิงบรรยาย (description) ไม่มุ่งการช้ีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ การเรียนรู้  (learn) ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และระดบั
หน่วยงาน ในลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้จากการกระทาํ (action learning)  จากการร่วมกนัแกปั้ญหา
นั้นๆ ว่ามีอะไรบา้งและอยา่งไร เนน้ “การเรียนรู้เพ่ือท่ีรู้”  อนัจะนาํไปสู่ “การคิด” วิธีการแกปั้ญหา
ท่ีดียิง่ข้ึน 
 

3.  การประสานพลงั(Synergy) 
 ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ีเขียนโดยนักวิชาการด้านการบริหารได้ให้ทศันะเก่ียวกบัการ
ประสานพลงั (Synergy) ไวห้ลายท่านดว้ยกนั และผูว้ิจยัขอนาํเสนอทศันะการประสานพลงัตาม
หวัขอ้ดงัน้ี คือ 1) ความหมายของการประสานพลงั 2) หลกัการประสานพลงั 3) วิธีการประสานพลงั   
 3.1   ความหมายของการประสานพลงั 
 การประสานพลงั(Synergy) เป็นคาํท่ีใชม้านานแลว้โดยมีรากศพัทม์าจากภาษากรีก 
“synergos” หมายถึง การทาํงานดว้ยกนั “working together” (Goold & Campbell, 1998) มีลกัษณะ
เป็นวิธีการหรือกระบวนการทาํงานร่วมกนัเพ่ือจุดมุ่งหมายอนัเดียวกนั มีความสมดุลตามทรัพยากร   
ความสามารถ และโอกาสท่ีอาํนวยให้ มีความสอดคลอ้งกนัในการทาํงานร่วมกนั (Ansoff, 1965)   
แต่ละคนท่ีทาํหนา้ท่ีต่างกนัคาํนึงถึงความสาํเร็จร่วมกนัดึงเอาจุดเด่นของแต่ละคนมาใชร่้วมกนัหรือ
เสริมแรงกนัทาํใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดท่ี้ไดม้ากกว่าการทาํงานตามลาํพงั (Mumford, 2009) ผูว้ิจยัขอเสนอ
ทศันะของนกัวิชาการเพือ่ใหไ้ดค้วามหมายของการประสานพลงัชดัเจนดงัน้ี 

Ansoff (1965) เป็นนกัวิจยัและศาสตราจารยท่ี์สอนในยโุรปและอเมริกาไดแ้สดง
ทศันะไวใ้นงานเขียนของเขาเร่ือง ยุทธศาสตร์การร่วมมือ (Corporate Strategy) ปี 1965 ให้
ความหมายของการประสานพลงัไวว้่า การประสานพลงัเป็นวิธีการจะนาํไปสู่ความความสาํเร็จโดย
แสดงถึงความสมดุล.กนัของขีดความสามารถ (capabilities) กบัโอกาสท่ีอาํนวยให ้(opportunities) 
และการประสานพลงั (Synergy) เป็นเพียงทางเลือกหน่ึงในยทุธศาสตร์การคา้  นอกจากน้ี Ansoff 
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ยงัใหท้ศันะในเร่ืองการประสานพลงั(Synergy)  วา่มีลกัษณะนามธรรม ไดแ้ก่ ศกัยภาพ(potential) ท่ี
เป็นผลกาํไรทั้งท่ีเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได(้tangible benefits) และจบัตอ้งไม่ได(้Intangible benefits) ท่ีมี
สาํคญัต่อขีดความสามารถของบริษทั(firm’s capabilities) 
 Itami (1980) นกัวิชาการทางยทุธศาสตร์และศาสตราจารยม์หาวิทยาลยัHitotsubashi 
แสดงทศันะในหนงัสือท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเสนอแนวคิดให้ผูจ้ดัการธุรกิจในญ่ีปุ่น และไดรั้บการตีพิมพ์
ในปี 1980 แลว้ไดรั้บการแปลเพ่ือเตรียมเอกสารการนาํเสนองานของ Thomas Roehl ใน University 
of  Washington และงานของ Roehl กไ็ดรั้บการตีพิมพใ์นปี 1987  ใหค้วามหมายของ Synergy ไวว้่า 
เป็นวิธีการท่ีมีความเหมาะสมขององคป์ระกอบทาํให้การใชก้ารทรัพยากรทุกส่วนไดดี้และมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด  เป็นกระบวนการ(Process) ของความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้
ดีกว่าเดิม  เขาแบ่งทรัพยากรออกเป็น  2 ชนิด คือ ทรัพยสิ์นท่ีมองเห็น(Physical assets) เป็นส่ิงท่ีใช้
เพ่ือการผลิต  และทรัพยสิ์นท่ีมองไม่เห็น(Invisible assets) เช่น ช่ือเสียง  ความประทบัใจของ  ความ
ทนัสมยั  วฒันธรรมขององคก์รท่ีแสดงถึงความร่วมมือกนั  เขาแสดงทศันะว่าทรัพยสิ์นท่ีมองไม่
เห็นน้ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีจะคงอยูไ่ดน้านเพราะเป็นเอกลกัษณ์(unique)  ไม่สามารถ
ซ้ือขายได ้ สามารถนาํไปใชไ้ดห้ลายรูปแบบสามารถนาํไปเช่ือมต่อหรือใชเ้พ่ือทาํใหเ้กิดความเจริญได ้

Buzzell แห่งมหาวิทยาลยั Harvard Besiness School  และ Gale (1983) โดยทั้งสองคน
ไดท้าํงานร่วมกบั PIMS (Profit Impact of Marketing Strategies) ไดศึ้กษาผลกระทบจากการ
ประสานพลงั(synergy effect)ในระดบัของ (stand-alone business unit:SBU)  โดยท่ี PIMS มี
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพของตลาดการคา้(market conditions)  การแข่งขนัการคา้(competitive 
position) และการดาํเนินกิจการและการเงิน(operating and financial performance) ของหน่วยการ
ลงทุนในธุรกิจหลายพนัแห่ง โดยรวบรวมขอ้มูลเป็นหนงัสือมีช่ือว่า The PIMS Principles : Linking 
Strategy  โดย Buzzell และ Gale ให้ความหมายของ synergy ว่าเป็นการดาํเนินงานของ
ความสมัพนัธ์ในกลุ่มบริษทัท่ีเป็นการรวบรวมเอาปริมาณของแผนกยอ่ย และผลการดาํเนินกิจการท่ี
ปรากฏเป็นมูลค่าท่ีเกิดจากหน่วยยอ่ยในบริษทัท่ีมีผลงานดีเด่นทาํให้ไดรั้บผลกาํไรในระดบัสูงและ
มากกว่าการดาํเนินกิจการเพียงบริษทัเดียว การดาํเนินงานร่วมกนัของหลาย ๆ บริษทัอาจจะเป็นการ
ทาํกิจกรรมร่วมกนัเพ่ือลดตน้ทุนทาํให้สามารถลดราคาสินคา้ได ้คือความมีโอกาสในการไดผ้ล
กาํไรมีสูงนัน่เอง  ดงันั้นจากแนวคิดน้ีการประสานพลงัจึงเป็นการร่วมมือกนั  แบ่งปันกนัทั้งดา้น
ช่ือเสียงและทรัพยากร  ทาํใหเ้กิดผลดีกว่าการทาํเพียงลาํพงั 

Porter (1985) ผูจ้ดัการผูเ้ขียนบทบรรณาธิการเห็นดว้ยว่าการประสานพลงัเป็นแนวคิด
ท่ีปฏิบติัไดจ้ริงโดยเขาใหท้ศันะว่า ในความหลากหลายจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีความร่วมมือในระดบั
กลยทุธ์ โดยการสาํรวจคุณค่าของการเช่ือมต่อกนั (value chain) ในความแตกต่างและแสดงถึง
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กิจกรรมท่ีเหมือนกนั (similar activities) และศกัยภาพท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ (potential interrelationships) 
ท่ีสามารถเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ ดงันั้นการประสานพลงัจึงเป็นวิธีการทาํงานร่วมกนัท่ามกลางความ
แตกต่าง 

Trautwein (1990) ศาสตราจารย ์University of Bochum ในประเทศเยอรมนั พบว่าการ
ประสานพลงั (synergy available) จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการควบรวมกิจการไดเ้หมาะสม ดงันั้นการ
ประสานพลงัเป็นวิธีการรวมเอาทรัพยากรและการบริหารเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Hamel ใน London Business School & C.K. Prahalad of  INSEAD (1990)  เขียน
บทความช่ืนชมบริษทัของชาวญ่ีปุ่น โดยใหท้ศันะว่า การประสานพลงั  เป็นการใชร้ะบบทรัพยากร
บุคคลให้ไดมี้ประสบการณ์ท่ีมีความแตกต่างกนัและมีการแลกเปล่ียนความรู้ ความชาํนาญ  ดงันั้น
การประสานพลงัจึงเป็นผลจากการแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์  ความชาํนาญ  
 Barney (1991) เป็นผูส้นบัสนุนแนวคิดของ  Itami คือเขาไดแ้ยกประเภทของ
ทรัพยากรออกเป็น ทุนทางกายภาพ(physical capital)  ทุนจากมนุษย(์human capital) และทุนจาก
การบริหารองคก์ร (organization capital) ถา้แบ่งตามทกัษะและขีดความสามารถ(skills and 
capabilities) แลว้จะแบ่งเป็น การดาํเนินกิจการ และมูลค่าทรัพยสิ์นทางกายภาพ(physical assets) ท่ี
เป็นโรงงาน(plant) เคร่ืองจกัร(machinery) หรือท่ีดิน(land)    ทรัพยากรท่ีมีค่าในการแข่งขนัตอ้งไม่
สามารถเลียนแบบจากคู่แข่งขนัไดเ้พราะคู่แข่งยงัไม่พร้อม ทาํให้เกิดมูลค่าท่ีมีความสาํคญัในตลาด  
สิทธิบตัร(patent) ท่ีเป็นความลํ้าหนา้  ความชาํนาญท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เป็นตวัอยา่งหน่ึงของทรัพยากร
ท่ีนาํมาใชเ้พ่ือใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบจากคู่แข่งดงันั้นเขาจึงใหค้วามหมายของการประสานพลงัคือ วิธีการ
ทาํใหมู้ลค่าของทรัพยากรมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้

Geneen (1997) ผูก่้อตั้ง ITT  เจา้ของหนงัสือเก่ียวกบัการจดัการช่ือ The Synergy Myth  
ท่ีเขียนข้ึนจากการวิจยัและประสบการณ์จากการปฏิบติัไดใ้หท้ศันะว่า องคป์ระกอบของความสาํเร็จ
ในการประสานพลงั คือ ความร่วมมือกนัท่ีเพียงพอ(sufficient attention)และทาํการปฏิบติัโดยผูมี้
อาํนาจเพียงพอ(sufficient authority)  หลีกเล่ียงการทาํงานอยา่งโดดเด่ียวและมีความคิดอคติในการ
ร่วมมือกนัทาํงาน 

Goold & Campbell (1998) ใหค้วามหมายของ Synergy ไวว้า่เป็นคาํท่ีมาจากภาษากรีก 
synergos หมายถึง การทาํงานดว้ยกนั “working together” ในดา้นธุรกิจ Synergy แสดงถึง
ความสามารถของหน่วยธุรกิจหรือบริษทั สองแห่งข้ึนไปทาํใหเ้กิดคุณค่าการทาํงานร่วมกนัมากกว่า
การทาํงานโดยลาํพงัหน่วยธุรกิจหรือบริษทัเดียว 

Campbell & Luchs (1998) ไดแ้สดงทศันะในหนงัสือช่ือ Strategic Synergy ไวว้่า การ
ประสานพลงัเป็นกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โดยสามารถสรุปเป็นสูตรคณิตศาสตร์ คือ 2 บวก 2 เท่ากบั 5 
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แสดงว่าผลงานท่ีภาคภูมิใจจากการร่วมมือกนัทาํงานในการทาํธุรกิจร่วมกนัมีค่ามากกว่ามูลค่าการ
ทาํธุรกิจท่ีบริษทัทาํเพียงลาํพงับริษทัเดียว นอกจากน้ีการประสานพลงัยงัแสดงถึงความหลากหลาย
ในการบริหารจดัการ การบริหารจะคาํนึงแตกต่างของบริษทัร่วมเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชนสู์งสุด 

Passfield (2002) ให้ทศันะว่า การประสานพลงัจะประสบความสาํเร็จไดโ้ดยดูจาก
ผลลพัธ์คือ ความเขา้ใจมากข้ึน มีความตระหนกัมากข้ึน มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มีการ
ประเมินผลมากข้ึน เขา้ใจความสัมพนัธ์มากข้ึน ใชท้รัพยากรไดดี้ข้ึน 
 Haris (2004) ให้ทศันะเก่ียวกบัการประสานพลงั (Synergy) ว่ามาจากภาษา กรีก 
หมายถึงการทาํงานดว้ยกนั (working together) โดยมีหลกัการสาํคญั คือ เป็นกระบวนการพลวตั
(Dynamic process) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  เป็นการปรับตวัและการเรียนรู้(adapting and 
learning) ท่ีเก่ียวกบัการร่วมกนัของการกระทาํโดยมีผลกระทบทั้งหมด(Total effects)เม่ือมีการ
แสดงออกอย่างอิสระ  กาํเนิดผลท่ีมีลกัษณะบูรณาการ(Integrated solution) แต่ไม่ใช่การ
ประนีประนอม(Compromise) การประสานพลงัไม่มีการกระทาํใดหยุดหรือสูญเสียและเป็นการ
พฒันาศกัยภาพของสมาชิกโดยสนบัสนุนใหเ้กิดการปลดปล่อยพลงังานของทีม  

Karakus & Toremen (2008) ใหท้ศันะเก่ียวกบัการประสานพลงั (Synergy) ไวว้า่ เป็น
ผลการทาํงานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพโดยสมาชิกในกลุ่มสามารถทาํใหเ้กิดผลลพัธ์รวมมากกวา่
ไดรั้บจากการทาํงานคนเดียว การประสานพลงั (Synergy) จึงเป็นจากการร่วมมือกนัอยา่งมี
ประสิทธิผลของสมาชิกท่ีทาํงานดว้ยกนั  
 Latash (2008) ให้ทศันะเก่ียวกบัการประสานพลงั (Synergy) ในแนวคิดของ
นกัวิทยาศาสตร์ในหนงัสือ Synergy  ไวว้่า การประสานพลงั (Synergy) ถูกใชม้านานกว่าพนัปีแลว้ 
โดยมีความหมายหลากหลาย ในความหมายตรงๆ คือ การทาํงานดว้ยกนั “working together”   เป็น
คาํท่ีมาจากภาษากรีก (Greek) ซ่ึงในบางคร้ังก็เป็นส่ิงยากท่ีจะเขา้ใจ(esoteric)และเป็นส่ิงลึกลบั
(mystical) แต่ในทศันะของเขาทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกท่ีมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นการประสาน
พลงั(Synergy)  การประสานพลงัท่ีมองเห็นคือ วตัถุท่ีเกิดข้ึนไดต้อ้งเกิดจากการประสานพลงัของ
อะตอม (atom) ท่ีเป็นหน่วยเลก็ท่ีสุดของสสาร  ส่วนการประสานพลงัท่ีมองไม่เห็นเป็นความลึกลบั 
ไม่สามารถกาํหนดไดแ้ละไม่สามารถวดัได ้ ดงันั้นเขาจึงให้ทศันะว่า “วตัถุและสสารทุกชนิดเป็น
การประสานพลงั” และ “การประสานพลงัวดัไม่ได”้  เขาใหท้ศันะเพ่ิมเติมอีกว่า คาํว่า การประสาน
พลงั(Synergy) ไดถู้กนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายในทางวิทยาศาสตร์และในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น ใชต้ั้ง
ช่ือบริษทั  อาหาร  วิธีการทางการศึกษา  ปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างมนุษยแ์ละสัตว ์  ในการศึกษา
พ้ืนฐานและการประยกุตข์องการเคล่ือนท่ี(movements)  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ Latash (2008) 
จึงสรุปว่าถา้หลายๆคนมาทาํงานดว้ยกนัและสนใจแต่เฉพาะกิจกรรมหรืองานของตนเองแลว้ การ
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ทาํงานของคนกลุ่มนั้นไม่สมควรเรียกว่าการประสานพลงั  ในทางตรงกนัขา้ม ถา้คนหลายๆคนมา
ทาํงานดว้ยกันไดพ้ยายามปรับการทาํงานโดยคาํนึงถึงการกระทาํของผูร่้วมงาน หรือพยายาม
คาํนึงถึงควานสาํเร็จท่ีดีของกลุ่มแลว้แสดงว่าพวกเขาไดท้าํใหเ้กิดการประสานพลงัแลว้ 
 Mumford (2009) ใหท้ศันะเก่ียวกบัการประสานพลงั (Synergy) ไวว้่าเป็นผลจากการ
ทาํงานเป็นทีมโดยเป็นการรวมเอาจุดเด่นของแต่ละส่วนมารวมกนัทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่าง
การทาํงานเป็นทีมและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นทีม การวางกรอบงานให้มีศกัยภาพการ
ประสานพลงั (potential synergy) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นทีม  
 จากการศึกษาแนวคิดของนักคิดท่ีให้ความหมายของการประสานพลงั(Synergy)      
จึงสรุปความหมายของการประสานพลงัตามตารางท่ี 4   
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ตารางที ่4  สรุปแนวคิดในความหมายการประสานพลงั(Synergy) 
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วิธีทาํงานร่วมกนั             
กระบวนการทาํงานร่วมกนั             
เพือ่เป้าหมายเดียวกนั             
โดยการแลกเปล่ียนแบ่งปัน
ความรู้ 

            

โดยการใชก้ลยทุธ์ร่วม             
โดยการวิจยัเพื่อพฒันา             
โดยการบูรณาการ             
โดยการเรียนรู้             
โดยการปรับตวั             
ร่วมมือกนัอยา่งสมดุลหรือ
ดว้ยความชาํนาญ 

            

ตามขีดความสามารถ             
ตามโอกาสท่ีอาํนวยให ้             
มีผลรวมดีกวา่การกระทาํ
เพยีงลาํพงั 

            

  

 จากตารางท่ี 4 เป็นวิธีการหรือกระบวนการในการทาํงานดว้ยกนั (working together) 
เพ่ือเป้าหมายเดียวกนัโดยการแลกเปล่ียนแบ่งปัน  ร่วมกนัวิจยัเพ่ือพฒันา  บูรณาการ  ใชย้ทุธศาสตร์
ร่วม  เรียนรู้ดว้ยกนั  ปรับตวัเขา้หากนัและร่วมมือกนั อยา่งสมดุลและชาํนาญ ตามขีดความสามารถ
และโอกาสท่ีอาํนวยให ้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีกว่าการกระทาํเพียงลาํพงั  หรือ สามารถพดูไดว้่า Synergy มี
ความหมายตรงกบัคาํว่า “ประสาน” ดว้ยวิธีการแลกเปล่ียนแบ่งปัน  ร่วมกนัวิจยัเพ่ือพฒันา  บูรณา
การ  ใชยุ้ทธศาสตร์ร่วม  เรียนรู้ดว้ยกนั  ปรับตวัเขา้หากนัและร่วมมือกนั อย่างสมดุลและชาํนาญ  
รวมกบัคาํว่า “พลงั”  ท่ีเป็นขีดความสามารถ(Capability) ท่ีประกอบดว้ยทรัพยากร(resource) ความ
ชาํนาญ(port-folio) และโอกาส(opportunity)   ทาํใหเ้กิดผลรวมของการทาํงานมากกว่าการทาํเพียง
ลาํพงั ดงัภาพท่ี  18 
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ภาพที ่18  กรอบแนวคิดความหมายของการประสานพลงั (Synergy) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที ่19  ตวัอยา่งภาพการประสานพลงั 
 

จากภาพท่ี 19 เป็นภาพรถติดหล่มท่ีแสดงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมตอ้ง 
ปรึกษากนัเพ่ือกาํหนดวิธีการแกไ้ขปัญหา  เม่ือมีขอ้ตกลงในการแกไ้ขปัญหาแลว้ก็ลงมือปฏิบติั
ร่วมกนั แสดงว่าทุกคนท่ีร่วมกนัทาํงานตอ้งประสานพลงัความคิดแลว้ประสานพลงัแรงกายเพ่ือให้
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รถสามารถข้ึนจากหล่มได ้ ในการปฏิบติัการกมี็การบูรณาการทั้งแรงคนและแรงของเคร่ืองยนตท่ี์
เป็นทรัพยากรท่ีมีอยู ่

จากความหมายของการประสานพลงั(Synergy)  ทาํใหท้ราบว่าคาํจาํกดัความของการ
ประสานพลงัตามทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์โดยมีรวมเอาวิธีการทาํงานร่วมกนัหลาย ๆ วิธี
เพ่ือทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงขอเสนอกรอบแนวคิดดา้นความหมายของ
การประสานพลงัเพ่ือความชดัเจนโดยขอแบ่งมิติของการร่วมมือกนัทาํงานเป็น 3 มิติ คือ 1)มิติท่ีเป็น
การแลกเปล่ียนกนั(Sharing)ในทรัพยากรและความรู้ โดยการแลกเปล่ียนแบ่งปันนาํไปสู่การวิจยั
เพ่ือพฒันา 2) มิติของการบูรณาการร่วมกนั (Integrating) เป็นการร่วมกนัทาํงานท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
กนัโดยการสร้างยุทธศาสตร์ร่วม  3)มิติการร่วมมือกนัทาํ(Coordinating)ท่ีเป็นการทาํงานโดยไม่
ขดัแยง้กนัโดยการเรียนรู้ดว้ยกนั ปรับตวัเขา้หากนัและร่วมมือกนัทาํงาน  และผลการร่วมกนัจากทั้ง
สามมิติน้ีส่งผลทาํใหเ้กิด การประสานพลงั(Synergy)  ดงัภาพท่ี 20 

 
 
    Coordinating 
 
     
       Synergy 
 
          Integrating                   Sharing 

 
 
   ภาพที ่20   กรอบแนวคิดการประสานพลงั (Synergy) 
 
 3.2   หลกัการประสานพลงั 

จากความหมายของการประสานพลงั(Synergy) การทาํงานร่วมกนั “working  
together” การทาํงานดว้ยกนั (working together) Haris, (2004) ไดใ้หท้ศันะในการทาํงานร่วมกนั
โดยมีหลกัการสาํคญั คือ    

3.2.1  เป็นกระบวนการพลวตั(Dynamic process) คือ มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ใน 
ลกัษณะของการป็นพลวตั  Buzzell แห่งมหาวิทยาลยั Harvard Besiness School  และ Gale (1983) 
ใหท้ศันะการเกิด Synergy ไดมี้พลวตัพ้ืนฐาน 4  ประการคือ 
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 1) การใชท้รัพยากรหรือทาํกิจกรรมร่วมกนั(Shared resources/activities) เช่น 
การทาํวิจยัและพฒันา  การบวนการผลิต  การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี  การสร้างแรงขายร่วมกนั  ทาํ
การตลาดร่วมกนั  มีช่องการกระจายสินคา้ร่วมกนั เป็นตน้ 
 2) สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการตลาดและการวิจยัเพือ่พฒันา (Spill-over benefits of 
marketing and R&D) แมว้า่จะไม่มีการกิจกรรมการตลาดและการวิจยัเพ่ือการพฒันา การดาํเนิน
ธุรกิจกส็ามารถแสวงหากาํไรโดยทางออ้มไดโ้ดยการทาํธุรกิจบริษทัสาขายอ่ย เช่น การทาํการวิจยั
ของบริษทั GE ในเร่ืองของเคร่ืองยนตเ์ทอร์ไบทเ์พ่ือช่วยเหลือในกิจการธุรกิจเคร่ืองยนตอ์ากาศยาน 
 3) แลกเปล่ียนความรู้และทกัษะ(‘similar’ business) ความรู้และทกัษะสามารถ
แลกเปล่ียนกนัไดร้ะหวา่งบริษทัโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยรีะดบัสูงในอุสาหกรรมการผลิต หรือใน
สภาพท่ีทกัษะการตลาดมีความสาํคญั 
 4) สร้างภาพพจนร่์วมกนั(Shared image) ธุรกิจยอ่ยในบริษทัจะมีคุณคา่โดย
แสดงตนเองว่าเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัใหญ่ท่ีอยูใ่นความสนใจของลูกคา้ 

จากแนวคิดดงักล่าวจะพบวา่กระบวนการพลวตัท่ีทาํใหเ้กิดการประสานพลงั   
จะมีวิธีการแลกเปล่ียนหรือแบ่งปัน(Sharing)  ทรัพยากรและความรู้ความชาํนาญ   มีการร่วมมือกนั
(cooperating)ในการทาํวิจยัและการทาํงาน  และการบูรณาการ(Integrating)ในส่วนท่ีมีความ
แตกต่างกนัในการทาํงานเพ่ือจุดประสงคอ์นัเดียวกนั 
  3.2.2  เป็นการปรับตวัและการเรียนรู้(adapting and learning) ท่ีเก่ียวกบัการร่วมกนั
ของการกระทาํโดยมีผลกระทบทั้งหมด(Total effects)เม่ือมีการแสดงออกอยา่งอิสระ จากลกัษณะ
ดงักล่าวจึงขอยกตวัอย่างการปรับตวัและการเรียนรู้ในทศันะของ Haughton, Crick, Moore & 
Nicholson (2003) ไดท้าํการศึกษาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือใชป้รับปรุงการประสานพลงักนัระหว่างการ
เรียนในหอ้งเรียนและการนาํไปปฏิบติั แมว้่าจะไม่ใหค้วามหมายของการประสานพลงัโดยตรงแต่ก็
ให้ทศันะ ในความหมายของการประสานพลงัในทางบวกคือถา้มีการประสานพลงัมากข้ึนก็จะมี
ผลดีข้ึนตามมา โดยเขาพยายามเช่ือมโยงกันระหว่างการสอนและการวิจัยท่ีเป็นลักษณะการ
ประสานพลงั ซ่ึงไดเ้สนอแนะวิธีการปรับตวัและเรียนรู้การทาํงานเป็นทีมเพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยง
การสอนและการวิจยัไดดี้ยิง่ข้ึน ดงัภาพท่ี 21 
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ภาพที ่21  กรอบแนวคิดการปรับตวัและเรียนรู้ทาํใหเ้กิดการประสานพลงั 
ท่ีมา: Haughton, Crick, Moore & Nicholson (2003) 
 

3.2.3 กาํเนิดผลบูรณาการ(Integrated solution) แต่ไม่ใช่การประนีประนอม
(Compromise) การประสานพลงัไม่มีการกระทาํใดหยุดหรือสูญเสียในลกัษณะของการประสาน
พลงัดงักล่าวตามทศันะของMichael Goold and Andrew Campbell (1998) ในดา้นธุรกิจ Synergy 
แสดงถึงความสามารถของหน่วยธุรกิจหรือบริษทั สองแห่งข้ึนไปทาํใหเ้กิดคุณค่าการทาํงานร่วมกนั
มากกว่าการทาํงานโดยลาํพงัหน่วยธุรกิจหรือบริษทัเดียว โดยการบูรณาการหลาย ๆ รูปแบบเราจะ
พบวา่ธุรกิจต่าง ๆ ท่ีมีการประสานพลงัมกัจะมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดงัน้ี 
 1) การแลกเปล่ียนความรู้ (Shared Know-How) หน่วยธุรกิจมกัจะไดป้ระโยชน์
จากการแลกเปล่ียนความรู้และทกัษะ เช่น อาจจะปรับปรุงผลงานโดยรวมองค์ประกอบ  หน้าท่ี  
หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์  การแลกเปล่ียนความรู้อาจเขียนเป็นคู่มือ หรือในระดบันโยบาย  แต่
มกัจะพบในความรู้ท่ีมีอยู่แลว้(tacitly) โดยไม่เป็นเอกสารท่ีเป็นทางการ  คุณค่าทาํให้เกิดข้ึนได้
เพียงแต่นาํกลุ่มคนไปร่วมกนัทาํงานกบักลุ่มท่ีมีการปฏิบติัแตกต่างกนั  ส่ิงท่ีตอ้งเน้นคือ หลาย
บริษทัอยู่บนขอ้ต่อรองท่ีสําคญัในการแสดงความสามารถ  การแลกเปล่ียนผลงานท่ีดี  สะทอ้นถึง
ความสาํคญัในการกระจายการแลกเปล่ียนความรู้ ความชาํนาญ  
 2) ประสานกลยุทธ์ (Coordinated Strategies) การร่วมมือกนัทาํยุทธศาสตร์  
มกัจะเกิดข้ึนเพื่อขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัถูกวางในกลยุทธ์ของสองบริษทัข้ึนไป  การขบัเคล่ือน
ตลาดสูงข้ึนในหน่วยธุรกิจ  ยกตวัอย่างเช่น  ลดการแข่งขนัระหว่างหน่วยบริษทั  การร่วมมือกนั
สะท้อนถึงการมีส่วนแบ่งในการแข่งขนั  ท่ีมีพลงัและผลดีในการทาํการแข่งขนั  แม้ว่ากลยุทธ์
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สามารถเป็นหลกัการท่ีเน้นแหล่งทรัพยากรท่ีสําคญัของการประสานพลงั  แต่ก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะ
สําเร็จไดเ้พราะการต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองของแต่ละบริษทัในการถูกแทรกแซงและความเป็น
ตวัเอง(autonomy) นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย 
 3) ใชท้รัพยากรร่วมกนั (Shared Tangible Resources) หน่วยธุรกิจบางคร้ัง
สามารถประหยดัเงินเป็นจาํนวนมากโดยร่วมกนัใชท้รัพยากรทางกายภาพ โดยใชผ้ลิตผลอาํนวย
ประโยชน์ธรรมดาหรือการวิจยัในห้องทดลอง เช่น พวกเขาอาจึงระดบัการประหยดั เล่ียงการ
ซํ้ าซอ้น บริษทัต่าง ๆ ปรับความตอ้งการ ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยช้ีให้เห็นการประสานพลงัท่ีไดรั้บ
จากการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
 4) มีการบูรณาการในแนวด่ิง (Vertical Integration) การร่วมกนัในกระแสการ
ผลิตหรือบริการจากหน่วยหน่ึงสู่อีกหน่วยหน่ึง สามารถลดตน้ทุนในรายละเอียด เพ่ิมความเร็วใน
การพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ิมขีดความสามารถในการอาํนวยประโยชน์และเพ่ิมช่องทางของการตลาด 
ในกระบวนการอุตสาหกรรม เช่น ปิโตรเคมีและผลิตภณัฑจ์ากไม ้การจดัการท่ีดีในการบูรณาการ
ในทางด่ิง ทาํใหเ้กิดผลประโยชนม์ากมาย 
 5) รวมกลุ่มเพ่ือพลงัการต่อรอง (Pooled Negotiating Power) โดยการร่วมกนั
รวมกนัสั่งซ้ือ หน่วยธุรกิจท่ีแตกต่างกนัสามารถรับแรงต่อรองกบัผูข้าย การลดตน้ทุนหรือเพียง
ปรับปรุงคุณภาพสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ ธุรกิจสามารถไดรั้บผลกาํไรเหมือนกนั โดยการต่อรองร่วมกนักบัผู ้
มีส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เช่น ลูกคา้ รัฐบาลหรือมหาวิทยาลยั ผลท่ีไดจ้ากการร่วมกนัต่อรองเป็นศิลปะ
อยา่งหน่ึง 
 6) เช่ือมโยงการดาํเนินธุรกิจ (Combined Business Creation) การสร้างธุรกิจ
ใหม่สามารถทาํไดโ้ดยเช่ือมความรู้จากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยกระจายกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วย
ธุรกิจและเช่ือมต่อกนัเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ หรือโดยการจดัตั้ ง การเช่ือมความเส่ียงภายในหรือ
สัมพนัธ์กัน เม่ือผลของธุรกิจโลกเพ่ิมความเก่ียวพนัสําหรับการร่วมกัน กาํเนิดใหม่และการ
เจริญเติบโตหลายบริษทัไดจ้ดัตั้งโดยเพิม่การเนน้ไปท่ีรูปแบบของการประสานพลงั 
 3.2.4  เป็นการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกโดยสนบัสนุนใหเ้กิดการปลดปล่อย
พลงังานของทีม มีนกัวิชาการท่ีใหท้ศันะหลกัการประสานพลงัท่ีเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีม ไดแ้ก่ 
 Karakus & Toremen (2008) ใหท้ศันะเก่ียวกบัการประสานพลงั (Synergy) ไว้
ว่า เป็นผลการทาํงานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพโดยสมาชิกในกลุ่มสามารถทาํให้เกิดผลลพัธ์รวม
มากกว่าไดรั้บจากการทาํงานคนเดียว การประสานพลงั (Synergy) จึงเป็นจากการร่วมมือกนัอยา่งมี
ประสิทธิผลของสมาชิกท่ีทาํงานดว้ยกนั  
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 Latash (2008) สรุปว่าถา้หลายๆคนมาทาํงานดว้ยกนัและสนใจแต่เฉพาะ
กิจกรรมหรืองานของตนเองแลว้ การทาํงานของคนกลุ่มนั้นไม่สมควรเรียกว่าการประสานพลงั 
ในทางตรงกนัขา้ม ถา้คนหลายๆ คนมาทาํงานดว้ยกนัไดพ้ยายามปรับการทาํงานโดยคาํนึงถึงการ
กระทาํของผูร่้วมงาน หรือพยายามคาํนึงถึงความสําเร็จท่ีดีของกลุ่มแลว้แสดงว่าพวกเขาไดท้าํให้
เกิดการประสานพลงัแลว้ 
 Mumford (2009) ให้ทศันะเก่ียวกบัการประสานพลงั (Synergy) ไวว้่าเป็นผล
จากการทาํงานเป็นทีมโดยเป็นการรวมเอาจุดเด่นของแต่ละส่วนมารวมกนัทาํให้เกิดความสัมพนัธ์
ระหวา่งการทาํงานเป็นทีมและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นทีม การวางกรอบงานใหมี้ศกัยภาพ
การประสานพลงั (potential synergy) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นทีม 
 ดงันั้นหลกัการหน่ึงของการประสานพลงั คือ การปลดปล่อยพลงังานของทีม 
โดยทุกคนตอ้งร่วมมือกนัทาํงานเพ่ือเป้าหมายเดียวกนัโดยคาํนึงถึงการทาํงานซ่ึงกนัและกนั  ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และจากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ผูวิ้จยัไดส้รุปประเด็นการประสานพลงัจะ
นาํไปใช้ในการปฏิบติัการในการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการจดัการศึกษาในโรงเรียนถ่ายโอน
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในคร้ังน้ีโดยไดแ้ยกองค์ประกอบของการประสานพลงั
ออกเป็น  การแลกเปล่ียนแบ่งปัน(Sharing)  ร่วมกนัวิจยัเพื่อพฒันา(Research)  บูรณาการ
(Integration)  ใชย้ทุธศาสตร์ร่วม(Strategic goals)  เรียนรู้ดว้ยกนั(Learning)  ปรับตวัเขา้หากนั
(Adapting)และร่วมมือกนั(Collaboration) หรือใชอ้กัษรตวัแรกของประเด็นการประสานพลงัมา
รวมกนัเพ่ือใชใ้นการปฏิบติัการไดง่้ายข้ึน คือ “SRISLAC” ประเดน็ของการประสานพลงัน้ีผูวิ้จยัจะ
นาํไปใชใ้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแสดงปริมาณของการประสานพลงัของการ
ปฏิบติัการของผูมี้ส่วนร่วมในคร้ังน้ี 
 3.3  วธีิการประสานพลงั 
 วิธีการประสานพลงัมีนักวิชาการไดใ้ห้ทศันะไวช่้วงปี 2000 ค่อนขา้งหลากหลาย
ไดแ้ก่ Goold & Campbell (1998) ใหท้ศันะในการแยกองคป์ระกอบของการประสานพลงั  และการ
แสวงหาการประสานพลงั  Pun (2004) ใหท้ศันะในการประสานพลงักลยทุธ์เพื่อใหส้ามารถแข่งขนั
กบัคู่แข่งได ้ และ Adler (1997)  ไดใ้ห้ทศันะในการใชก้ารประสานพลงัในวฒันธรรมองค์กร 
ดงัต่อไปน้ี 

Goold & Campbell (1998) แสดงทศันะวา่เป้าหมายของการประสานพลงัเป็นขอ้ความ
แบบกวา้ง ๆ จึงทาํให้ผูจ้ดัการไม่สามารถนาํไปปฏิบติัได ้จึงจาํเป็นตอ้งมีการแยกองคป์ระกอบของ
เป้าหมายการประสานพลงัออกเป็นวิธีการท่ีนาํไปสู่เป้าหมายการประสานพลงันั้นโดยกาํหนดเป็น
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนท่ีนาํไปสู่เป้าหมาย ทาํใหมี้การประเมินตน้ทุนและกาํไรไดดี้ข้ึน และสามารถ
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นําไปสู่การวางแผนลงมือปฏิบัติท่ีทําให้เกิดการประสานพลัง ดังภาพท่ี 22 โมเดลการแยก
องคป์ระกอบโปรแกรมการประสานพลงั (Disaggregating a Synergy Program) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่22  โมเดลการแยกองคป์ระกอบโปรแกรมการประสานพลงั (Disaggregating a Synergy    Program)  
ท่ีมา:  Goold & Campbell (1998) 
 
 Goold & Campbell (1998) ยงัใหท้ศันะการดาํเนินงานของผูบ้ริหารเพ่ือใหเ้กิดการ
ประสานพลงัคือการแสดงหาผลกาํไรท่ียอดเยี่ยมโดยการหลีกเล่ียงความกดดนัต่าง ๆ โดยมีกฎการ
เขา้ถึงการประสานพลงัโดยมีขั้นตอน คือ  ขั้นตอนการประเมินค่าวิธีการท่ีทาํให้เกิดผลกาํไรท่ีมาก
ท่ีสุดมีความชดัเจตนท่ีสุด แลว้จึงใชเ้ป็นวิธีการในการสร้างโอกาสในการประสานพลงัของบริษทั
ร่วม  ถา้ยงัไม่มัน่ใจกน็าํกลบัไปพิจารณาใหม่หรือไม่เหมาะสมกไ็ม่นาํมาใช ้  เม่ือไดวิ้ธีการท่ีชดัเจน
แลว้ก็นาํไปสร้างโอกาสให้เกิดการประสานพลงัท่ีเหมาะกบัการดาํเนินงานร่วมกนัของบริษทัร่วม 
ในการสร้างโอกาส  ง่ายในการนาํไปปฏิบติัและหลีกเล่ียงความลม้เหลวท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัภาพท่ี  23 
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ภาพ 23  ขั้นตอนวิธีการแสวงหาการประสานพลงั 
ท่ีมา: Goold & Campbell (1998)  
 

Pun (2004) ไดท้าํการศึกษาสร้างรูปแบบการประสานพลงัของกรอบความคิด ในการ
สร้างผลิตภณัฑ์เพ่ือให้มีขอ้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง โดยเขาให้ทศันะว่าปัจจุบนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
มากในการผลิตสินคา้ ทั้ งส่ิงแวดล้อมภายและภายนอก ทาํให้ต้องสร้างกรอบแนวคิดดว้ยการ
ประสานพลงัของกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ไดก้รอบแนวคิดท่ีมีการประสานพลงั เขาไดเ้สนอ
วิธีการประสานพลงักลยทุธ์แบบต่าง ๆ และวิธีการต่าง ๆ จนไดก้รอบแนวความคิดท่ีเหมาะสมไปสู่
สูตรของยทุธศาสตร์ดงัภาพท่ี 24 
 
  
 
                      
 
 
 
 
ภาพที ่24  โมเดลการประสานพลงักลยทุธ์ 
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Adler (1997) ให้ทศันะการประสานพลงัในวฒันธรรมองค์กร (Synergy in 
organizational culture) เพ่ือใหเ้ขา้ใจความสาํคญัของการประสานพลงั(Synergy) เม่ือมีการทาํงาน
และการจดัการระหว่างองค์กรท่ีมีความแตกต่างกนั เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษยแ์ละมีการปรับปรุงระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  ให้คาํนึงอยูเ่สมอว่า นกัวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาเร่ือง
ของพฤติกรรม เสนอว่าขณะท่ีผูจ้ดัการอาจจะแสงหาประสิทธิภาพ หรือการกระทาํท่ีถูกตอ้งใน
บรรยากาศการทาํงาน ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีเป้าหมายในการสนบัสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและความ
ถูกตอ้งในการทาํงานนั้น  Adler (1997) ไดแ้สดงทศันะถึงกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการทาํงานเป็นทีมใน
องคก์รท่ีมีความแตกต่างกนัในวฒันธรรมการทาํงาน มี  5  วิธีการคือ 
 วฒันธรรมยดึถือตนเอง (Cultural dominance) เป็นแนวความคิดท่ีใชค้วามคิดของฝ่าย
ตนเองเป็นหลกัโดยมีความคิดวา่ ความคิดตนเองถูกตอ้งโดยเฉพาะเม่ือเผชิญสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบั
พ้ืนฐานทางดา้นจริยธรรม 
 วฒันธรรมแบบมีขอ้ตกลง(Cultural accommodation) มีลกัษณะตรงขา้มกบัแบบแรก
คือเห็นว่าการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพือ่ทาํใหก้ารทาํงานราบร่ืนและประสบความสาํเร็จ 
 วฒันธรรมแบบประนีประนอม(Cultural compromise) เป็นวิธีการท่ีผสมผสาน
ระหว่างสองแบบแรกโดยทั้งสองฝ่ายต่างเสียสละลดขอ้ไดเ้ปรียบของตนเองเพ่ือให้งานประสบ
ความสาํเร็จ 
 วฒันธรรมการหลีกเล่ียง(Cultural avoidance) เป็นการทาํงานโดยหลีกเล่ียงการปะทะ
ท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ โดยการรักษาหนา้ตาไวม้ากกว่าความสาํเร็จของการทาํตกลงกนั 
 วฒันธรรมการประสานพลงั(Cultural synergy) เป็นการพฒันาทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ใหม่ท่ี
เคารพทุกฝ่ายเพื่อมีทางเลือกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานในบรรยากาศของความแตกต่างกนั
ในวฒันธรรมขององคก์ร 

เพ่ือให้เขา้ใจวฒันธรรมการดงักล่าวขา้งตน้ Adler ยงัไดย้กตวัอยา่งการเจรจาการคา้
ระหว่างบริษทัของประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศเยอรมนัว่า ถา้มีการเจรจากนัดว้ยภาษาฝร่ังเศสแสดง
ว่าบริษทันั้นมีวฒันธรรมแบบยดึตนเอง (Cultural dominance) ถา้บริษทัของชาวเยอรมนัตอบตกลง
แสดงว่ามีวฒันธรรมแบบมีขอ้ตกลง (Cultural accommodation) ถา้มีการเจรจาดว้ยการใชล่้ามแปล
แสดงว่าแสดงถึงวฒันธรรมแบบประนีประนอม (Cultural compromise) ถา้ทั้งสองบริษทัตกลงกนั
ท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางในการเจรจาแสดงว่ามีวฒันธรรมแบบประสานพลงั (Cultural 
synergy) 

Adler (1997)ใหท้ศันะการแกไ้ขปัญหาดว้ยการประสานพลงั(Synergistic problem 
solving) ไวว้า่ในองคก์รท่ีมีวฒันธรรมการทาํงานแบบประสานพลงัท่ีสูงนั้น การผสมผสานกนัของ
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วฒันธรรมการทาํงานในองคก์รจะไม่มีการละเมิดสิทธิของกนัและกนั  ความหลากหลายในความ
แตกต่างและความเคารพกนัทาํใหผู้น้าํสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีการประสานพลงั  

Adler (1997)ไดเ้สนอขั้นตอนการแกปั้ญหาดว้ยการประสานพลงั โดยองคก์รท่ีมีการ
ประสานพลงัไดสู้งตอ้งคาํนึงถึง มี 3 ขั้นตอนคือ 
 ขั้นอธิบายสถานการณ์(Describe the situation) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ียากและเป็นจุด
วิกฤตมากท่ีสุดเพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการอธิบายสถานการณ์หรือปัญหาดว้ย
การมองของเจา้ของปัญหาเอง เป็นการอธิบายปัญหาจากทศันะของคนในวฒันธรรมตนเอง เพ่ือ
นาํไปสู่การวางแผนและปฏิบติัการร่วมกนั       
 ขั้นแปลผลสถานการณ์อยา่งมีวฒันธรรม(Culturally interpret the situation) ในองคก์ร
ท่ีมีการประสานพลงัสูง (high-synergy organization) จะตอ้งสอบถามถึงความเป็นมาและความ
เป็นไปของสถานการณ์ตามวฒันธรรมเดิมของปัญหารวมทั้งทศันะของผูแ้สดงพฤติกรรม การมี
อคติอาจทาํให้เกิดการมองปัญหาไม่เป็นเหตุเป็นผล การทบทวนบทบาท (Role reversal) เป็น
เคร่ืองมือท่ีประสิทธิภาพในการแสดงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการมองวฒันธรรม
ของตนเองกบัวฒันธรรมอ่ืน หรือสามารถพดูไดว้่าเราตอ้งพยายามนาํตวัเราเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมของคนอ่ืนนัน่เอง    
 ขั้นตอนเพ่ิมความสร้างสรรคใ์นวฒันธรรม (Increase cultural creativity) เป็นขั้นตอน
การสอบสวนและแสวงหาในองคก์รการประสานพลงัสูง แต่ละคนจากทุกวฒันธรรมจะมีบทบาท
ในการเสนอขอ้สรุปผล ขอ้สรุปตอ้งเขา้กนัไดท้ั้งหมดแต่ตอ้งไม่เลียนแบบขอ้สรุปของผูอ่ื้น เป็นผล
ท่ีเกิดจากพฤติกรรมและรูปแบบของแต่ละวฒันธรรม     
 หลงัจากนั้นการแกไ้ขปัญหา การลงมือปฏิบติัการจากผลของการหาขอ้สรุปจาการ
ประสานพลงันาํไปสู่การวางแผนอย่างระมดัระวงั  ผูน้าํตอ้งคาํนึงถึงวฒันธรรมการทาํงานของ
ตนเองและคาํนึงถึงวฒันธรรมการทาํงานของผูอ่ื้นดว้ย ทั้งดา้นค่านิยม  การยอมรับและพฤติกรรม
ของผูอ่ื้นท่ีมีปฎิสัมพนัธ์ดว้ย ถา้ขาดความเขา้ใจดา้นวฒันธรรมแลว้  การลงมือปฏิบติัการประสาน
พลงักไ็ม่เกิดผลดีใดใดได ้  

โดยสรุปแลว้จากความหมายของการประสานพลงัท่ีเป็นวิธีการทาํงานดว้ยกนั เพ่ือ
เป้าหมายอนัเดียวกนัโดยการแลกเปล่ียน การแบ่งปันความรู้ ความชาํนาญ ทรัพยากร  การร่วมมือ
กนัและการบูรณาการ ตามความสมดุลของโอกาสและทรัพยากรท่ีมีอยู ่ทาํให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อยา่งมีหลกัการตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และสุดทา้ยคือการนาํไปปฏิบติัให้
ถูกตอ้งเหมาะสม  หลกัการประสานพลงัท่ีผูว้ิจยันาํมาใชจึ้งเหมาะกบัการทาํงานร่วมกนัของผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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4.  บริบทโรงเรียนกรณศึีกษา 
 4.1   องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือเรียกช่ือย่อว่า “อบจ.” เป็นรูปแบบการปกครอง
ทอ้งถ่ินไทยรูปแบบหน่ึง ท่ีมีความเป็นมาและมีวิวฒันาการการปรับปรุงแกไ้ขตลอดมาตามลาํดบั  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2576  ไดมี้พระราชบญัญติัว่าดว้ยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2576  
กาํหนดใหจ้งัหวดัเป็นหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาค  โดยอาํนาจการบริหารงานในจงัหวดัอยูภ่ายใต้
การดาํเนินงานของกรมการจงัหวดัซ่ึงมีขา้หลวงประจาํจงัหวดัเป็นประธาน   ในปีเดียวกนั ไดมี้การ
จดัตั้งสภาจงัหวดัตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476  เพ่ือให้มีบทบาทหน้าท่ีให้
คาํปรึกษาแนะนาํแก่คณะกรมการจงัหวดั  โดยฐานะของสภาจงัหวดัยงัมิไดเ้ป็นนิติบุคคลท่ีแยก
ต่างหากจากราชการภูมิภาค 
 พ.ศ. 2481 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัสภาจงัหวดั พ.ศ. 2481  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
แยกกฎหมายสภาจงัหวดัไวโ้ดยเฉพาะ  แต่สภาจงัหวดัยงัมีลกัษณะคงเดิมกล่าวคือ ทาํหนา้ท่ีเป็น
สภาท่ีปรึกษาของกรมการจงัหวดั 
 พ.ศ. 2485 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กาํหนดให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นหัวหน้าปกครอง บงัคบับญัชาขา้ราชการและความรับผิดชอบ
บริหารราชการในจงัหวดัของกระทรวง  ทบวง กรมต่างๆ ทาํให้อาํนาจของกรมการจงัหวดัเป็น
อาํนาจของผูว้่าราชการจงัหวดั  ดงันั้น  โดยผลของกฎหมายน้ีทาํใหส้ภาจงัหวดัจึงมีฐานะเป็นสภาท่ี
ปรึกษาผูว้่าราชการจงัหวดัดว้ย 
 พ.ศ. 2498 ไดมี้ความพยายามในการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน  โดยมีแนวความคิดท่ีจะ
ปรับปรุงบทบาทของสภาจงัหวดัให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองมากยิง่ข้ึน  ทาํใหเ้กิด “องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั” (อบจ.) ข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  ในสมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  กาํหนดให้ อบจ.มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและแยกจากจงัหวดัซ่ึงเป็นราชการส่วนภูมิภาค มีโครงสร้างและองคป์ระกอบ
ของ อบจ. ใชม้าจนถึง พ.ศ. 2540  สาํหรับหน้าท่ีของ อบจ. ในตอนนั้น กาํหนดให้มีอาํนาจหนา้ท่ี
ดาํเนินกิจการส่วนจังหวดัภายในเขตจงัหวดัซ่ึงอยู่นอกเขตเทศบาล  สุขาภิบาลและหน่วยการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน 
 พ.ศ. 2540 ไดมี้การตรา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  มาใชบ้งัคบั
แทน พ.ร.บ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  และการมี พ.ร.บ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
พ.ศ. 2540  เกิดจากแรงกดดนัของการรวมตวักนัของสหพนัธ์  อบจ.ทัว่ประเทศและผลกระทบจาก 
พ.ร.บ. สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  ท่ีมีการประกาศยกฐานะสภาตาํลเป็น
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ซ่ึงทาํใหพ้ื้นท่ีดาํเนินงานของ อบจ. ซอ้นทบักบั อบต. รวมทั้งการ
จดัเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายไดข้อง อบจ. เป็นตน้  นอกจากนั้น พ.ร.บ. องคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540  ได้แยกขา้ราชการส่วนภูมิภาคออกจากฝ่ายบริหารขอ อบจ. (เดิมผูว้่า
ราชการจงัหวดัดาํรงตาํแหน่งนายก อบจ.)  มาให้สภาจงัหวดัเป็นผูเ้ลือกนายก ข้ึนทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่าย
บริหารและในปัจจุบนันายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดม้าโดยการเลือกตั้ง 
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั พ.ศ. 2540 ประกอบดว้ย สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฝ่ายนิติบัญญติั) และนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฝ่ายบริหาร)  
 สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
 ในจงัหวดัหน่ึงใหมี้สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอนัประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงราษฎร
เป็นผูเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั  สาํหรับจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารใหถื้อเกณฑต์าม
จาํนวนราษฎรแต่ละจงัหวดั  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดัดงัน้ี 
 1. จงัหวดัใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภาจงัหวดัได ้24 คน 
 2. จงัหวดัใดมีราษฎรเกินกว่า 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน มีสมาชิกสภา
จงัหวดัได ้30 คน 
 3. จงัหวดัใดมีราษฎรเกินกว่า 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน1,500,000 คน มีสมาชิกสภา
จงัหวดัได ้36 คน 
 4. จงัหวดัใดมีราษฎรเกินกว่า 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน2,000,000 คน มีสมาชิกสภา
จงัหวดัได ้42 คน 
 5. จงัหวดัใดมีราษฎรเกินกว่า 2,000,000 คนข้ึนไปมีสมาชิกได ้48 คน 
 6. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละ 4 ปี ใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัเลือกสมาชิกสภาเป็นประธานสภา 1 คน และเป็นรองประธานสภา 2 คน 
 นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
 นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในจงัหวดัและ
ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจแต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดงัน้ี 
 1. กรณีมีสมาชิก 48 คน ใหมี้รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้4 คน 
 2. กรณีมีสมาชิก 36-42 คน ใหมี้รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้ 3 คน 
 3. ในกรณีมีสมาชิก 24-30 คน ใหมี้รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้2 คน 
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 ข้าราชการส่วนจงัหวดั 
 สาํหรับเจา้หนา้ท่ีอ่ืนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น  ไดแ้ก่ ขา้ราชการส่วนจงัหวดั
ซ่ึงไดรั้บเงินเดือนจากงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ขา้ราชการส่วนจงัหวดัมีนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชา และมีรองนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดักบัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชารองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั 
 การบริหารงานจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ ส่วนอาํนวยการ ดูแลกิจการทัว่ไป
ของ อบจ. ส่วนแผนและงบประมาณรับผิดชอบเร่ืองแผนและงบประมาณ อบจ.  ส่วนโยธา
รับผดิชอบทางดา้นงานช่างและการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค  ส่วนการคลงัดูแลดา้นการเงิน
การคลงัและการเบิกจ่ายเงิน  ส่วนกิจการสภา อบจ. รับผิดชอบงานของสภา อบจ. ตาม โครงสร้าง
องคก์ารบิหารส่วนจงัหวดั  พ.ร.บ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ดงัภาพท่ี 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่25  แสดงโครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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 อาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
 นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  อบจ. ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบอาํนาจหนา้ท่ีไปจากเดิมโดยจะมี 

หนา้ท่ีเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัจงัหวดั  ซ่ึงเนน้การประสานงานการพฒันาระหวา่ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในระดบัตํ่ากวา่ภายในจงัหวดั พ.ร.บ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 
2540  มาตรา 45  ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของ อบจ. ไวด้งัน้ี 
 1. ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย 
 2. จดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและประสานการจดัทาํแผนพฒันา
จงัหวดัตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 

3. สนบัสนุนสภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
4. ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาตาํบลและราชการส่วน

ทอ้งถ่ินอ่ืน 
5. แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งแก่สภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
6. อาํนาจหนา้ท่ีของจงัหวดัตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  

เฉพาะในเขตสภาตาํบล 
7. คุม้ครอง  ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. จดัทาํกิจการใด ๆ อนัเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขต 

อบจ. และกิจการนั้นเป็นการสมควรใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการหรือให ้อบจ. 
จดัทาํตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

9. จดัทาํกิจการอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ อบจ. เช่น พ.ร.บ. 
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
 พ.ศ. 2542 มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลของกฎหมายโดยมีการแกไ้ขพ.ร.บ.
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม2542 มี
สาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. เพ่ิมเติมเหตุแห่งการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภา อบจ. (ส.จ.) กรณีราษฎร
ลงคะแนนเสียงใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
 2. เพ่ิมเติมเหตุแห่งการพน้ตาํแหน่งของประธานและรองประธานสภา อบจ.ให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมเหตุแห่งการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภา อบจ. (ส.จ.) 
 3. เพ่ิมเติมเหตุแห่งการพน้ตาํแหน่งนายก อบจ. และรองนายกฯ ในกรณีราษฎร
ลงคะแนนเสียงใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
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 4. เพ่ิมเติมหนา้ท่ีของ อบจ. ในการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
และวฒันธรรมอนัดี 
 5. เพ่ิมเติมใหร้าษฎรมีสิทธิเขร่้วมกนัเสนอต่อประธานสภา อบจ. เพ่ือออกขอ้บญัญติั
ของ อบจ.ได ้
 6. เพ่ิมเติมใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย สามารถยบุสภา อบจ. ไดโ้ดยตอ้ง
เป็นไปเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขต อบจ. หรือของประเทศเป็นส่วนรวม 
 7. เพ่ิมเติมขอ้ความให ้ส.จ.เดิม ดาํรงตาํแหน่งจนกว่าจะครบวาระ 4 ปี นบัแต่ท่ีไดรั้บ
เลือกตั้งตามกฎหมายเดิม 

กรณีราษฎรลงคะแนนเสียงใหพ้น้จากตาํแหน่งนั้น ตามกฎหมาย พ.ร.บ. วา่ดว้ยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 
 1. ตอ้งมีผูม้าใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น และมีคะแนนเสียงจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูมี้
สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูน้ั้นไม่สมควร
ดาํรงตาํแหน่งต่อไป 
 2. หากมีผูม้าใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ใหก้ารเขา้ช่ือถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอนัตกไป และจะมี
การร้องขอใหมี้การลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดงักล่าว โดยอาศยัเหตุเดียวกนัอีกมิได ้

 ในปี พ.ศ. 2546  มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลของกฎหมายโดยมีการแกไ้ข 
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2546 มีเน้ือหาเร่ืองคุณสมบติัของสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในเร่ืองคุณวุฒิการศึกษาท่ีตอ้งจบ
ปริญญาตรี และตอ้งไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีหนา้ท่ีรับจา้งในบริษทัหรือหน่วยงานใดๆ ส่วนการดาํรง
ตาํแหน่งของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสามารถดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 สมยั และไดมี้การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลของกฎหมายโดยมีการแกไ้ข พ.ร.บ.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ. 2552 มีการแกไ้ขในเร่ืองวาระการดาํรงตาํแหน่งของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
สามารถดํารงตําแหน่งคราวละ  4 ปีอย่างไม่จํากัดวาระ  โดยให้เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบญัญติัฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีบทบญัญติับาง
ประการไม่เหมาะสมกบัสภาวะในปัจจุบนั เป็นการจาํกดัสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกวา้งให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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  โดยสรุปแลว้ อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาม พ.ร.บ. องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2542,ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2546 และ ฉบบัท่ี 
4 พ.ศ. 2552) มีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินกิจการภายใน อบจ. ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมายจดั    
 2. ทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด       
 3. สนบัสนุนสภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
 4. ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาตาํบลและราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  
 5. แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหส้ภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 6. อาํนาจหนา้ท่ีของจงัหวดัตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั 
พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตาํบล       
 7. คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (7 ทวิ) 
บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
 8. จดัทาํกิจกรรมใด ๆ อนัเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขต
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และกิจการนั้นเป็นการสมควรใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนั
ดาํเนินการหรือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทาํ  ทั้งน้ี  ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 9. จดัทาํกิจกรรมอ่ืนใด  ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  บรรดาอาํนาจหนา้ท่ีใดเป็นของ
ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมภาค  อาจมอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัได ้ ทั้งน้ี
ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

กิจกรรมดงัต่อไปน้ี  เป็นกิจการท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนสมควรให ้อบจ. ร่วม
ดาํเนินการหรือใหอ้บจ. จดัทาํ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ลงวนัท่ี 15  กนัยายน พ.ศ. 2541 คือ 

1.จดัใหมี้นํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2. กาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
3. บาํบดันํ้าเสีย 
4. บาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. วางผงัเมือง 
6. จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก  ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นทางหลวงตามกฎหมายวา่ดว้ย

ทางหลวง 
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 7. จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้า 
 8. จดัใหมี้ท่าเทียบเรือ  ท่าขา้ม  ท่ีจอดรถและตลาด 
 9. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 10.รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 11. จดัการศึกษา  ทาํนุบาํรุงศาสนาและบาํรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
หรือวฒันธรรมอนัดีของประชาชน 
 12. จดัใหมี้และบาํรุงสถานท่ีสาํหรับการกีฬา  สถานพกัผอ่นหยอ่นใจ  สวนสาธารณะ
และสวนสตัว ์ ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมสาํหรับราษฎร 
 13. จดัใหมี้การสงัคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ 
 14. ป้องกนัและบาํบดัรักษาโรค 
 15. จดัตั้งและบาํรุงสถานพยาบาล 
 16. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 17. ส่งเสริมและแกไ้ขการประกอบอาชีพ 
 18. กิจการท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันา อบจ. 

อาํนาจหนา้ท่ีของ อบจ. ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 17 
 1. การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง  และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั  
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
 2. สนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 3. การประสานและให้ความร่วมมือ  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน 
 4. การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
 5. การคุม้ครอง  ดูแลและบาํรุงรักษาป่าไมท่ี้ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 6. การจดัการศึกษา 
 7. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 9. การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 10 การจดัและดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 
 11. การกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูi;, 
 12. การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ 
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 13. การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
 14. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 15. การพาณิชย ์ การส่งเสริมการลงทุนและการทาํกิจการไม่ว่าจะดาํเนินการเอง  หรือ
ร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ หรือการสหการ 
 16. การสร้าง และบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
 17. การจดัตั้งและดูแลภาคกลาง 
 18. การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
 19. การจดัใหมี้โรงพยาบาลจงัหวดั  การรักษาพยาบาล  การป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ 
 20. การจดัใหมี้พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 
 21. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
 22. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 23. การจดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั 
 24. จดัทาํกิจการใดอนัเป็นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่น
เขตและกิจการนั้น  เป็นการสมควรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการหรือให้
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัทาํทั้งน้ี  ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 
 25. สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 
 26. การใหบ้ริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
 27. การสงัคมสงเคราะห์  และการพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็  สตรี  คนชรา  และ
ผูด้อ้ยโอกาส 
 28. จดัทาํกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 29. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ 
ประกาศกาํหนด 

ข้อมูลจังหวดัขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นเมืองหลกั ถือเป็นศูนยก์ลางการ 
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พฒันาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.
2525–2525) จึงมีความเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็วในรอบสิบปีท่ีผา่นมาเปรียบประดุจเป็นเมืองหลวง
แห่งท่ีราบสูงอีสานน้ี 

สภาพทัว่ไปของจงัหวดัขอนแก่น 
   ท่ีตั้ง 

จงัหวดัขอนแก่นตั้งอยูท่ี่ราบสูงโคราชอยูร่ะหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 41 00 “ - 17 04 00  
“เหนือและเส้นแวงท่ี 101 45 00 “ - 103 11 00 “ ตะวนัออกอยูสู่งกวา่ระดบันํ้าทะเลปานกลาง
ประมาณ 100 - 200 เมตร อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 หรือถนน
มิตรภาพ445กม.และทางรถไฟสายกรุงเทพหนองคาย 445 กม.     
 อาณาเขตของจงัหวดั       
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอกุมภวาปี อาํเภอศรีบุญเรือง อาํเภอโนนสงั จงัหวดัอุดรธานี 
และอาํเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย        
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอประทาย อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา และอาํเภอพทุไธสง 
จงัหวดับุรีรัมย ์           
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอท่าคนัโท อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ และอาํเภอ
เชียงยนื อาํเภอบรบือ อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม     
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอแกง้คร้อ อาํเภอภูเขียว อาํเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ และ
อาํเภอหล่มเก่า ก่ิงอาํเภอนํ้าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์  
    ขนาดจงัหวดั        
 จงัหวดัขอนแก่นมีพ้ืนท่ีประมาณ 13,404 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8.38 ลา้นไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอนัดบั 4 ของภาครองจงัหวดันครราชสีมา 
จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัอุดรธานี ตามลาํดบัส่วนกวา้งท่ีสุดประมาณ 135 กม. ส่วนยาวท่ีสุด
ประมาร 135 กม. ส่วนกวา้งท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 60 กม. และส่วนยาวท่ีสั้นท่ีสุดประมาณ 110 กม.
 ลกัษณะภูมปิระเทศ        
 ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัง่ไป เป็นท่ีราบสูง ๆ ตํ่า ๆ สลบักนัคลา้ยเป็นลูกคล่ืน พ้ืนท่ี
ค่อย ๆ ลาดตํ่าลงมาทางใต ้มีท่ีราบลุ่มบางตอนบริเวณลาํนํ้ าชีและลาํนํ้ าพอง ทางตอนเหนือของ
จงัหวดัไดแ้ก่ พื้นท่ีบริเวณอาํเภอเมืองขอนแก่น อาํเภอหนองเรือ อาํเภออุบลรัตน์ อาํเภอนํ้าพอง และ
อาํเภอภูเขียวเหมาะแก่การทาํนา ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย ซ่ึงเก็บ
ความช้ืนไดไ้ม่มากนกั มีความสมบูรณ์ค่อนขา้งตํ่า ส่วนบริเวณตอนเหนือของจงัหวดัในพื้นท่ีอาํเภอ
ชมพู อาํเภอหนองเรือ และอาํเภอนํ้ าพอง อาํเภอเมืองขอนแก่น (ตอนบน) มีความอุดมสมบูรณ์สูง
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ประกอบกบัอยูใ่กลก้บัแหล่งนํ้ าคือ อ่างเก็บนํ้ าเข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนทดนํ้าหนองหวาย หรือเข่ือนนํ้ า
พอง และมีคลองส่งนํ้ าผ่ายพ้ืนท่ีดงักล่าวจึงทาํให้มีผลผลิตสูงไดผ้ลดีกว่าในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของจงัหวดั 
สาํหรับบริเวณพื้นท่ีซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าไม่เหมาะแก่การเกษตรกรรม ไดแ้ก่ บริเวณพ้ืนท่ีตอน
ใต้ของจังหวดัในเขตอาํเภอพล อาํเภอหนองสองห้อง อาํเภอชนบท ซ่ึงต้องดาํเนินการหาทาง
ช่วยเหลือดา้นการปรับสภาพดิน หรือพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ทดแทนต่อไป    
 นอกจากน้ี จงัหวดัขอนแก่นยงัประสบปัญหาในดา้นสภาพดินเค็ม อนัเน่ืองมาจาก
ลกัษณะทางธรณีวิทยา โดยท่ีใตดิ้นลงไปมีชั้นของเกลือสะสมอยู่ในรูปของหินเกลือ เม่ือมีนํ้ าไหล
ผา่นจะละลายเอาเกลือปนข้ึนมากบันํ้า เม่ือระเหยไปจึงมีคราบเกลืออยูบ่นผิวดิน ทาํใหมี้ลกัษณะไม่
เหมาะสมท่ีจะทาํการเพาะปลูก  
 ภูมศิาสตร์จังหวดัขอนแก่น       
 จังหวัด ขอนแ ก่น  มี ลักษณะ ภู มิป ระ เทศ เ ป็ น ท่ี ร าบ สู ง  ตั้ ง อ ยู่ ก ล า งภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถติดต่อกบัจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดโ้ดยสะดวก
ประกอบกบัรัฐบาลสมยั ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นนายกรัฐ-มนตรี มีนโยบายพฒันาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือข้ึน โดยมีนโยบายและแนวทางการพฒันาจดัใหมี้จงัหวดัศูนยก์ลางการพฒันา
มุ่งหมายให้จงัหวดัศูนยก์ลางเป็นท่ีรวมของงานบาํรุง งานส่งเสริมต่าง ๆ ของรัฐบาลเม่ือจงัหวดั
ศูนยก์ลางเจริญกา้วหน้าและขยายตวัไป ย่อมทาํให้เกิดความเจริญและเผยแพร่ไปยงัทอ้งถ่ินและ
จังหวัดใกล้เ คียงด้วย  นับเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของท้องถ่ินต่าง  ๆ  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิผลยิง่ ดงันั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายดงักล่าว
ทางรัฐบาลไดค้ดัเลือกท่ีจะพฒันาจงัหวดัขอนแก่นให้เป็นจงัหวดัศูนยก์ลางแห่งแรก โดยมีเหตุผล
พิเศษดงัต่อไปน้ี          
 1. จงัหวดัขอนแก่นมีพลเมืองมากพอท่ีจะดาํเนินการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ให้ไดผ้ลดี
 2. จงัหวดัขอนแก่นมีทางรถไฟและทางหลวงแผน่ดินผา่น มีการส่ือสารการคมนาคม
เช่ือมติดต่อกบัจงัหวดัต่าง ๆ ไดโ้ดยรอบ เหมาะท่ีจะเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางของภาคฯ ได ้
 3. จงัหวดัขอนแก่นมีลาํนํ้าพอง ซ่ึงไม่ห่างจากตวัเมืองมากนกั สามารถจะเห็นแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าดว้ยกาํลงันํ้าท่ีสาํคญัและสามารถส่งจาํหน่ายยงัจงัหวดัขา้งเคียงได ้   
 4. ประชากรมีอาชีพในทางเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั สามารถกระจายออกไปได้
กวา้งขวาง โดยใชผ้ลผลิตทางการเกษตรน้ีป้อนโรงงานอุตสาหกรรม    
 5. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญั คือ หินเหลือเป็นวตัถุดิบ สาํหรับอุตสาหกรรมเคมี 

สาเหตุประการสาํคญัท่ีรัฐบาลไดมุ่้งเนน้พฒันาจงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดั 
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ศูนยก์ลางการพฒันาน้ี นอกจากจะตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตามลกัษณะ
ท่ีตั้งภูมิศาสตร์แลว้ ยงัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมอีกดว้ย กล่าวคือ เป็นชุมทางรถไฟ 
และเคร่ืองบิน เป็นศูนยก์ลางคมนาคมดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงจะตอ้งผา่นจงัหวดัขอนแก่น ในทาํนองเดียวกนั
สินคา้สาํเร็จรูปและวตัถุดิบต่าง ๆ ท่ีมาจากกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มกัจะมารวมท่ีจงัหวดัก่อนถึง
จะกระจายไปยงัจงัหวดัขา้งเคียงต่อไปนบัไดว้า่มีสภาพท่ีตั้งของจงัหวดัท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันา
ในดา้นต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป    
 การคมนาคมและการส่ือสาร       
 ตามท่ีไดท้ราบแลว้วา่จงัหวดัขอนแก่นเป็นศูนยก์ลางการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ
และสงัคมของภาคตะวนั-ออกเฉียงเหนือ เพราะมีการคมนาคมเช่ือมระหว่างจงัหวดัและส่วนภูมิภาค
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศเป็นไปโดยสะดวก สาํหรับการคมนาคมขนส่งนั้น แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ
 1. การคมนาคมทางรถยนต ์จงัหวดัขอนแก่นห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวง
แผน่ดินสายมิตรภาพ 445 กม. ใชเ้วลาเดินทางโดยรถทวัร์ระหวา่งกรุงเทพฯ - ขอนแก่น ประมาณ 6 
ชัว่โมงคร่ึง มีการเดินทางรถโดยสารประจาํทางเป็นรถโดยธรรมดาวนัละ 229 เท่ียว และรถปรับ
อากาศวนัละ 40 เท่ียว   

2. รถไฟ จากสถานีรถไฟหวัลาํโพง มีรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน และด่วนดีเซลราง
ปรับอากาศ ปัจจุบนัมีรถเร็ว ออกจากกรุงเทพ ฯ เวลา 06.15 น. ถึง ขอนแก่น 15.09 น. และเวลา 
19.00 น. ถึงขอนแก่น 04.00 น.รถดีเซลราง ออกจากกรุงเทพ ฯ 08.20 น. ถึง ขอนแก่น 16.22 น. และ
เวลา 20.40 น.ถึงขอนแก่น 04.32 น.รถด่วน ออกจากกรุงเทพ ฯ 20.30 น. ถึงขอนแก่น 5.32 น. 
 3. ทางอากาศ บริษทั การบินไทย จาํกดั เปิดบริการเท่ียวบินกรุงเทพ ฯ – ขอนแก่น   
ทุกวนัใชเ้วลาเดินทาง 55 นาที จากกรุงเทพ ฯ – ขอนแก่น  
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ภาพที ่ 26  แผนท่ีจงัหวดัขอนแก่น 
 
 4.2  โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์เปิดทาํการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  เป็น 
สาขาของโรงเรียนดงมนัพิทยาคม  โดยประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน  พร้อมกบัสภา
ตาํบลนํ้ าพอง  ร่วมกบัโรงเรียนดงมนัพิทยาคม  โดยนายยุทธพงษ ์ วชัรปัญญาวฒัน์  อาจารยใ์หญ่
โรงเรียนดงมนัพิทยาคม  ในขณะนั้นไดม้อบหมายให ้นายประวิทย ์ กาสา ตาํแหน่งอาจารย ์1 ระดบั 
5  มาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนโรงเรียนสาขา   เปิดเรียนปีแรกมีนักเรียน  ม. 1 จํานวน 113 คน  
จนกระทัง่กระทรวงศึกษาธิการ  ไดมี้ประกาศ  ลงวนัท่ี  30  เมษายน 2539  ยกฐานะข้ึนเป็นโรงเรียน
รัฐบาล 

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา  ประเภทสหศึกษา  สังกดั
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต 4   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  16  หมู่ท่ี 17   บา้นโคกสูง  ตาํบลนํ้าพอง  อาํเภอนํ้ าพอง  จงัหวดั
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ขอนแก่น  40140  โทร 043-432212     โทรสาร  043-432212   อยู่ห่างศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น
ไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 45 กิโลเมตร  มีเน้ือท่ี 139 ไร่  88  ตารางวา โดยมีประวติัการก่อตั้งพอ
สงัเขปดงัน้ี 
 ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนเป็นคร้ังแรก โดยเป็นสาขาของโรงเรียนดงมนัพิทยาคม มี 
นายประวิทย ์กาสา อาจารย ์1 ระดบั 5 เป็นหวัหนา้สาขา 
 ปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศลงวนัท่ี 30 เมษายน 2539 เพือ่
จดัตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล 
 ปีการศึกษา 2541 ไดรั้บอนุมติัจากกรมสามญัศึกษา จดัแผนการเรียนแบบ 2-2-3/1-0-0 
(80-64-96/40-0-0) 
 ปีงบประมาณ  2541 โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวิตและสงัคม (รพชส.)  รุ่นท่ี 2 
 ปัจจุบนั  มีนายนายวิชยั  มาจนัทร์ เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน มีขา้ราชการครู  จาํนวน  
15  คน  ครูอตัราจา้ง  จาํนวน  3  คน  ลูกจา้งประจาํตาํแหน่งนกัการภารโรง  จาํนวน  1  คน  จา้ง
เหมาบริการ  1  คน  เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6    มีอาคารเรียนถาวรเบด็เสร็จแบบ ก ข 
ค จาํนวน 2 หลงั อาคารเรียนชัว่คราว  จาํนวน 3 หลงั  หอ้งนํ้ าห้องส้วมนกัเรียน 3 หลงั  บา้นพกัครู 
1 หลงั  บา้นพกันักการภารโรง 1 หลงั   ถงัเก็บนํ้ าฝน  2 ชุด  สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง  สนาม
วอลเลยบ์อล  1 แห่ง  และสนามตระกร้อ  1 แห่ง 
  ความหมายของตราประจาํโรงเรียน 
ภาพการประสานมือแนบแน่นอยูภ่ายใตก้ระถางครบเพลิงและหนงัสือท่ีมีการรองรับดว้ยฟันเฟือน  
หมายถึง  การใหค้วามร่วมมือในการพฒันางานในดา้นต่าง ๆ  ของโรงเรียนระหวา่งรัฐบาลและ
เอกชนใหเ้ป็นไปอยา่งมัน่คงมีเอกภาพ  และใหส้อดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ 
สงัคม  การเมือง  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลย ี

ปรัชญาของโรงเรียน 
ความรู้คู่คุณธรรม 
คาํขวญัของโรงเรียน 
เรียนทุนประชารัฐ  พฒันาวิชาการ  ประสานสามคัคี  กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม   

นาํประชาธิปไตย 
คตพิจน์ประจําโรงเรียน 

สุวิชาโน  ภว  โหติ   แปลว่า  ผูรู้้ดีเป็นผูเ้จริญ 
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ต้นไม้ประจาํโรงเรียน 
“ตน้ขนุน” หมายถึง การพฒันาโรงเรียนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนโดยภาครัฐและเอกชน  

บนพ้ืนฐานของศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามท่ีตั้งและอาณาเขต 
 เขตการติดต่อ 
 ทิศเหนือ        ติดเขตอาํเภอเขาสวนกวาง ซ่ึงแยกออกจากอาํเภอนํ้าพอง 
 ทิศใต ้  ติดเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
 ทิศตะวนัออก ติดเขตอาํเภอกระนวน ซ่ึงแยกออกจากอาํเภอนํ้าพอง 
 ทิศตะวนัออก ติดเขตอาํเภออุบลรัตน ์ซ่ึงแยกออกจากอาํเภอนํ้าพอง 

การจดัช้ันเรียน   
ระดบัชั้น  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
จาํนวนหอ้งเรียน 2 2 1 1 1 1 8 
จาํนวนนกัเรียน 64 48 41 24 17 17 211 
บุคลากร 

 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ มีบุคลากร  แยกตามประเภทดงัน้ี 
 1.  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  จาํนวน  1    คน 
 2.  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  จาํนวน  1    คน 
 3.  ครูสายผูส้อน   จาํนวน  13   คน 
 4.  ครูช่วยสอน   จาํนวน   3    คน 
 5.  นกัการภารโรง   จาํนวน   2    คน 
 
              
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่  27    สภาพโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  เป็นการวิจยัท่ีเนน้การปฏิบติัการของผูวิ้จยักบัผูมี้
ส่วนร่วมในการปฏิบติัการร่วมกนัในการแสวงหาความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนท่ีกาํลงัศึกษา ท่ีเรียกว่า วิธี
วิทยา และใชค้วามรู้นั้นแกไ้ขปัญหาและพฒันาโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  เป็นความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน
ตามหลกัภววิทยา  ดว้ยกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตย  ความเสมอภาคของผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนร่วม 
ซ่ึงเป็นอุดมการณ์ในการปฏิบติัการวิจยั  โดยท่ีผูมี้ส่วนร่วมมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษา  ผูต้ดัสินใจและ
เรียนรู้ร่วมกนักบัผูวิ้จยั   มีขั้นตอนการปฏิบติัการวงรอบ  มีการปฏิบติัการและสะทอ้นผลโดยการ
วิภาษเพือ่ใหเ้กิดความเช่ือมโยงกนัหรือเติมเตม็ช่องว่างท่ีเกิดจากขอ้สงสัยหรือคาํถามท่ีนาํไปสู่การวิ
พากยอ์ยา่งเป็นเหตุผล  นาํไปสู่การเช่ือมโยงกนัของทฤษฎีและการปฏิบติั  ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยั
ไดท้าํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในระดบัโรงเรียนโดยมีหลกัสาํคญัดงัน้ี 
 1) การดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติักรแบบมีส่วนร่วมเป็นแบบเกลียววงรอบโดยกาํหนดเป็น 
2 วงรอบ  เพ่ือใหค้รบรอบปีงบประมาณหรือ 2 ภาคการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบติัการในแต่ละ
ขั้นตอนจะกาํหนดไวใ้นขั้นตอนการเตรียมการโดยผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนร่วม  เม่ือปฏิบติัการไปแลว้จะ
ทาํการสะทอ้นผลท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงกรอบเวลาไดต้ามความเหมาะสม  การกาํหนดบทบาท  
หลกัการและจริยธรรมระหว่างการทาํวิจยัไดก้าํหนดไวใ้นบทท่ี 2 ตามกรอบแนวคิดของวิโรจน ์ 
สารรัตนะ (2553) 
 2) รูปแบบของการวิจยัเนน้การมีส่วนร่วม หมายความว่า แต่ละคนจะเกิดความเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีตนทาํ แลว้เสนอความรู้และความคิดเห็นสู่บุคคลอ่ืนอยา่งมีเหตุผลในเชิงวิพากย ์การนาํเสนอ
ขอ้มูลแสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูลสถิติภาพถ่าย เอกสาร ท่ีเป็นแผนภูมิ ผงักราฟิก ท่ีแสดงถึง
การร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมสะทอ้นผลนาํไปสู่การปฏิบติัการในแต่ละวงรอบ  เกณฑค์วามสาํเร็จ
ไม่ใช่อยูท่ี่ผูมี้ส่วนร่วมไดด้าํเนินการตามขั้นตอนอยา่งซ่ือสัตย ์ แต่อยูท่ี่ผูมี้ส่วนร่วมมีความเขม้แข็ง
และมีความรู้สึกดว้ยตนเองในการพฒันาและมีวิวฒันาการในการปฏิบติัของตนเอง  มีความเขา้ใจ
การปฏิบติัของตนเองและรู้สถานการณ์ท่ีตนเองปฏิบติั 
 3) จากการสะทอ้นผลในแต่ละขั้นตอน ผูว้ิจยัตอ้งมีความไวในเชิงทฤษฏีเพ่ือเป็นหลกัใน
การอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน แสดงบทบาทการเป็นท่ีปรึกษาและร่วมกนัเรียนรู้กบัผูมี้ส่วนร่วม 
โดยผูมี้ส่วนร่วมมีบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองท่ีกาํลงัศึกษา เป็นผูต้ดัสินใจ ร่วมกนัเรียนรู้ไป
ดว้ยกนัเพือ่ดึงเอาพลงัอาํนาจท่ีอยูใ่นตวัออกมาใชเ้พ่ือชุมชนของตนเอง 
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 4) การดาํเนินงานแบบเสรี ทุกคนมีอิสระจากกฎเกณฑท่ี์ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างท่ีไม่
ยุติธรรม ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการพฒันาตนเอง ค่านิยมขั้นสูงท่ีสุดของหลกัการความยติุธรรมของ
มนุษยแ์ละหลกัการประชาธิปไตย คือ เช่ือในขีดความสามารถของมนุษย ์ มีลกัษณะท่ีมุ่งมัน่สู่สังคม
ท่ียติุธรรมและความถูกตอ้ง  แสดงถึงคุณค่าของการร่วมมือกนัในการทาํงานของผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การศึกษากบัโรงเรียน ในการทาํวิจยัจะไม่มีการสัง่การท่ีมีลกัษณะเป็นสายบงัคบับญัชา  การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นการเติมเต็มลงในช่องว่างระหว่าง ทฤษฎีและการปฏิบติัโดยการตั้ง
คาํถามและการตอบคาํถามในเชิงวิพากย ์

 5) ในการดาํเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะเป็นการมอบอาํนาจ
(empowerment)ให้คนธรรมดาท่ีไม่ใช่นักวิจยัดาํเนินการวิจยัในทุกขั้นตอนโดยผูวิ้จยัจะเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลตั้งแต่การสร้างสภาพของขอ้มูลโดยแสดงขอ้มูลเป็นรูปภาพ มีการเขา้ร่วมกิจกรรมหตัถกรรม
ต่างๆ แลว้นาํไปสู่การตั้งถามจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัจนเกิดความตระหนกัในความสาํคญั
ของตนเองแลว้ มีความประสงคใ์นการหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการไดไ้ปศึกษาดูงาน ผูว้ิจยัจะเป็นผู ้
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทางวิชาการนั้น 

 6) การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถเกิดข้ึนซํ้า ๆ กนัไดอี้ก โดยการพิจารณาผลท่ี
สะทอ้นกลบัและเหตุผลท่ีเหมาะสม เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนาํการเปล่ียนแปลง
ไปสู่การปฏิบติัส่ิงน้ีเกิดข้ึนในรูปแบบของการไตร่ตรองอยา่งเป็นพลวตักบัการลงมือกระทาํ เม่ือผู ้
ร่วมวิจยัมีองคค์วามรู้เร่ิมมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองแลว้ นาํไปลงมือปฏิบติัใหเ้กิด
ความสาํเร็จดว้ยตวัของเจา้ของชุมชนเอง 
 7) มีการบนัทึกตลอดระยะเวลาท่ีทาํการวิจยัทั้งผูว้ิจยัและร่วมวิจยัเพ่ือสรุปผลเป็นผลจาก
การนาํเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง (story telling)  ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลง 
การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ แทรกไวเ้ป็นระยะๆ  แลว้นาํมาเสนอเป็นสรุปผล การเปล่ียนแปลง 
(change) จากการปฏิบติัจริง ทั้งท่ีสาํเร็จและไม่สาํเร็จ ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั  ในกรณีแสดง
ขอ้มูลประกอบเป็นค่าสถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ค่ามธัยมฐาน หรือค่าฐานนิยม 
กมุ่็งการแปลความในเชิงบรรยาย (description) ไม่มุ่งการช้ีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ การเรียนรู้  (learn) ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และระดบัหน่วยงาน ใน
ลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้จากการกระทาํ (action learning)  จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั้นๆ ว่ามี
อะไรบา้งและอยา่งไร เนน้ “การเรียนรู้เพ่ือท่ีรู้”  อนัจะนาํไปสู่ “การคิด” วิธีการแกปั้ญหาท่ีดียิง่ข้ึน 
 
 
 



135 
 

 

1.   สถานทีห่รือพืน้ทีท่ี่จะดาํเนินการวจัิย 
 การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การประสานพลงัเพ่ือการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ”์ น้ี เป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียน ดาํเนินการเลือกดว้ยวิธีเจาะจง 
(purposive) ตามคุณลกัษณะดงัน้ี คือ 1) เป็นโรงเรียนถ่ายโอนองคก์ารบริหารสวนจงัหวดัขอนแก่น 
2) เป็นโรงเรียนท่ีมีคะแนนการประเมินในทุกดา้นของการประเมินภายนอกจาก สมศ. และคะแนน
การประเมินภายในจากการประเมินของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่นอยูใ่นระดบัตํ่า  และ 3) เป็นโรงเรียนท่ีมีความประสงคเ์ขา้ร่วมการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และเป็นโรงเรียนท่ีผูว้ิจยั
สามารถเขา้ไปปฏิบติังานภาคสนามไดต้ลอดปีงบประมาณ 
 

2.  ผู้มีส่วนร่วมในการวจัิยและบทบาทของผู้ร่วมวจัิย 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูว้ิจยัไดก้าํหนดผูท่ี้มีส่วนร่วมในการวิจยัโดยยดึการ
มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในโรงเรียน ในชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1) บุคลากรในโรงเรียน  ประกอบด้วย  ผู ้บริหารโรงเรียนและครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน         
 2) บุคลากรภายนอกโรงเรียน  ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    ประชาคมจงัหวดัขอนแก่น    ผูใ้หญ่บา้น พระภิกษุ   เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  
เจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณะสุขจาํนวน   เจา้ของกิจการ  เป็นตน้ 
 ผูร่้วมวิจยัทุกคนมาร่วมวิจยัดว้ยความสมคัรใจและผูวิ้จยัเคารพในการตดัสินใจไม่เขา้ร่วม
การวิจยัในคร้ังน้ี  ดงันั้นจาํนวนของผูร่้วมวิจยัจึงข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูร่้วมวิจยั 
 

3. ขั้นตอนการวจัิย   
ขั้นตอนการวิจยั มี 10 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  2  วงจรใหญ่ ตามกรอบแนวคิดของวิโรจน์  

สารรัตนะ(2553) ท่ีไดเ้ขียนไวใ้นบทท่ี 2 ในแต่ละขั้นตอนมีแนวการดาํเนินงานด้วยหลกัการ
ประสานพลงั  โดยอาจมีการสะทอ้นผล (reflection) ในบางขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ(Preparation) เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกทาํการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในระดับโรงเรียน ช่วงเวลาท่ีเหมาะควรจะเป็นช่วงเร่ิมต้นของ
ปีงบประมาณหรือเปิดภาคเรียน คือเดือนตุลาคมหรืออยา่งชา้ท่ีสุดคือตน้เดือนพฤศจิกายน   ผูวิ้จยัได้
เลือกโรงเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นบทท่ี 1  เพ่ือปฏิบติัการเพ่ือการพฒันาการจดัการศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย(stakeholders) ท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดไว ้ในเบ้ืองตน้ ในขั้นตอนน้ี
ผูว้ิจยัจะลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อติดต่อประสานงานกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือเขา้ร่วมวิจยัร่วมเพ่ือให้ได้
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ขอ้มูลรอบดา้นและขอ้จาํกดัของผูร่้วมวิจยัทั้งดา้นสถานภาพ  เพศ  อาชีพ  ร่างกายและอารมณ์  และ
สอบถามในช่วงเวลาเพื่อเตรียมการในการร่วมกนักาํหนดการทาํงาน  ทั้งดา้นเวลา  กติกา  และ
แบ่งปันความรู้ในเร่ือง 1)การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ท่ีประกอบดว้ย  หลกัการการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  บทบาทของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  จริยธรรม   2) การจดัทาํแผนปฏิบติั
การท่ีประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรม  3) หลกัการประสานพลงั(Synergy) ท่ีประกอบดว้ย  การ
แลกเปล่ียนแบ่งปัน (Sharing)  การวิจยัเพือ่พฒันา (Research)  การบูรณาการ (Integration)  การมีกล
ยทุธ์ร่วมกนั (Strategic goal)  การเรียนรู้ (Learning)  การปรับตวั (Adapting)  และการร่วมมือกนั 
(Collaboration)  หรือมีช่ือยอ่ๆว่า “SRISLAC”   โดยผูว้ิจยักาํหนดจาํนวนรายท่ีจะไปประสานงาน 
วนัละ 6  ราย  รวมเวลาทั้งส้ิน  7  วนั  นอกจากน้ีผูว้ิจยัจะพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
ของขีดความสามารถของผูร่้วมวิจยัและเพ่ือให้ไดค้วามคิดเห็นในเร่ืองท่ีจะมีการแบ่งปันความรู้ 
สาํรวจความตระหนกัในการมีส่วนร่วมในการวิจยัในคร้ังน้ี  เม่ือไดก้าํหนดเวลาท่ีดาํเนินการประชุม
ร่วมกนัแลว้ จึงแจง้ใหผู้ร่้วมวิจยัรับทราบ ระยะเวลาในการประชุมร่วมกนัจะใชเ้วลาประมาณ  1  วนั  
การจดัการประชุมจะเป็นการประชุมโต๊ะกลมแสดงถึงความเสมอภาค  ในขั้นตอนน้ีอาจมีการ
สะทอ้นผล(Reflection) ในการเตรียมการร่วมกนัคือ ร่วมกนัสะทอ้นผลการประชุมสัมมนา มีการ
เติมเตม็และกาํหนดเวลาในการทาํงานร่วมกนั 

ขั้นตอนที ่2  การวางแผน(Planning)  เป็นขั้นตอนท่ีผูวิ้จยัมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วม  เป็นผู ้
ส่งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกแก่ผูร่้วมวิจยั เพ่ือกระตุน้ให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้สึก
(felling)ถึงสภาพปัญหา สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงั แลว้ดึงความคิด ความสามารถของผู ้
ร่วมวิจยัออกมาในการร่วมกนัแสดงออกในมุมมองของตนเองแลว้ไปประสานพลงักบัความคิดของ
ผูร่้วมวิจยัอ่ืนเม่ือมีการระดมความคิด ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัจะฉายภาพกิจกรรมของโรงเรียนท่ีได้
ดาํเนินการมาในทุกๆดา้นประมาณ 30 นาที  แลว้ร่วมกนัแบ่งกลุ่มๆละ 4 – 5 ราย เพ่ือแสดงความ
คิดเห็น  ความคิดเห็นสามารถแสดงออกไดทุ้กเร่ืองตามความรู้สึกและความรู้ของผูร่้วมวิจยั เม่ือแต่
ละกลุ่มไดคิ้ดเพียงพอแลว้จึงให้ตวัแทนของกลุ่มนาํเสนอในท่ีประชุมเพ่ือให้ผูร่้วมวิจยักลุ่มอ่ืน
สะทอ้นความคิดเห็นเม่ือผูร่้วมวิจยัเห็นว่าไดแ้สดงความคิดเพียงพอแลว้  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึง
ร่วมกนัสรุปถึงประเดน็ความคิดเห็นและแสดงความคิดออกมาเป็นแผนผงัความคิด(Mind mapping)
ของผูร่้วมวิจยัทุกคนท่ีโยงไปถึง ทรัพยากร  ขีดความสามารถ โอกาส  นอกจากน้ีผูวิ้จยัและผูร่้วม
วิจยัยงัตอ้งกาํหนดประเดน็ในส่ิงท่ีคาดหวงัท่ีจะใหเ้กิดข้ึนในการจดัการศึกษาเพ่ือช่วยกนัจดัทาํเป็น
โครงการในขั้นตอนการปฏิบติัการท่ีจะตอ้งมีการช่วยกนักาํหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละโครงการ 
และโครงการดงักล่าวจะนาํไปเขียนเพ่ิมเติมไวแ้ผนผงัความคิด  ในขั้นตอนน้ีอาจมีการสะทอ้นผล
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โดย ร่วมกนัสะทอ้นประเด็นปัญหา การแบ่งกลุ่มรับผิดชอบเพ่ือจดัทาํแผนปฏิบติัการท่ีมีหลกัการ
ประสานพลงัและช่วยกนัเติมเตม็ดว้ยการประสานพลงั 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ในขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือปฏิบติัการตามโครงการท่ี
ช่วยกนักาํหนดไว ้โดยผูว้ิจยัจะมีบทบาทเป็นผูส้นับสนุน ประสานงานและอาํนวยความสะดวก  
เน่ืองจากในระยะแรกผูร่้วมวิจยัอาจไม่คุน้เคยกบัการลงมือปฏิบติัการดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งคอยให้
กาํลงัใจ กาํหนดสถานการณ์เพ่ือโครงการบรรลุความสําเร็จ ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัจะรับฟังปัญหาและ
ความคิดเห็น  ในแต่ละโครงการจะมีธรรมชาติของโครงการ เช่น บางโครงการจะเก่ียวกบักิจกรรม
การกลางแจง้  บางโครงการจะมีการนนัทนาการ  บางโครงการอาจเก่ียวพนักบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
หรือบางคร้ังตอ้งมีการเดินทางออกนอกสถานท่ี  ในการลงมือปฏิบติัการถา้มองอีกลกัษณะหน่ึงคือ
การทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีอาจทาํให้เกิดผลทางลบกับการยึดติด(inertia)และการต่อต้าน
(defensive) จึงต้องมีกิจกรรมเพ่ือลดแรงดงักล่าว และมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมดงักล่าว  ดงันั้นผูว้ิจยัตอ้งคอยกระตุน้ใหผู้ร่้วมวิจยัเกิดความเขา้ใจดว้ยตนเองถึงขอ้ท่ีควร
คาํนึงและขอ้จาํกดัของแต่ละโครงการ  จุดสําคญัของการทาํกิจกรรมในแต่ละโครงการคือ ยิ่งมี
ปัญหาจาการปฏิบติัการมากเท่าใด  ประเดน็ความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนในการปฏิบติัยิง่มากข้ึนตามเพราะจะ
เกิดคาํถามท่ีมีการแสวงหาคาํตอบดว้ยการการช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของผูร่้วมวิจยั จนเกิดทกัษะ 
ความรู้  ความชาํนาญ ดว้ยตนเองและสามารถนาํไปใช้ในการลงมือปฏิบติัการในรอบต่อไป ใน
ขั้นตอนน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างระหว่างผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัย  และเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางสังคมระหว่างผูร่้วมวิจยัไดแ้ก่  ความเสมอภาคในความรู้และประสบการณ์  จาก
สถานภาพทางสังคมท่ีแตกต่างกนัมาสู่ความเท่าเทียมกนัในการเรียนรู้ร่วมกนัของผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยั  ในขั้นตอนน้ีอาจมีการสะทอ้นผลโดยร่วมกนัสะทอ้นการปฏิบติัการในเร่ืองขั้นตอน วิธีการ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีผูร่้วมวิจยัมีความคิดเห็น 
 ขั้นตอนที่ 4  การสังเกตผล (Observing) ในขั้นตอนน้ีผูวิ้จยัมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วมและ
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริง 
โดยกนัร่วมกนัสังเกตผลในปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั  ทั้งทางบวกและ
ทางลบ ผูว้ิจ ัยอาจเสนอ ระดับการวดัการเปล่ียนแปลงของการปฏิบัติการท่ีประยุกต์ใช้โดย 
Prochaska, Norcross & DiClemente ในปี 1994  โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัไม่เกิดความ
ตระหนกั  ระดบัเกิดความตระหนกั  ระดบัเร่ิมมีการปฏิบติั  ระดบัมีการปฏิบติัครบทุกขั้นตอน  และ
ระดบัมีความพึงพอใจจากการปฏิบติัการ   เพ่ือใหไ้ดค้าํตอบเก่ียวกบัความสาํเร็จของการปฏิบติังาน
ท่ีชดัเจนข้ึน  รวมทั้งการจบักฎเกณฑท์างทฤษฎีและการอธิบายตีความปรากฏการณ์ดา้นต่างๆ จาก
กิจกรรมหรือกระบวนการการปฏิบติังานเพ่ือบรรลุผลนั้นดว้ยว่าเป็นอยา่งไร  ไดค้วามรู้ใหม่  ทฤษฎี
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ใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง และผลท่ีเกิดจากการประสานพลงัมีอะไรบา้ง โดยอาจพิจารณา
จากการตั้งคาํถาม เช่น ใคร(who) ทาํอะไร(what)  ท่ีไหน(where)  เม่ือไร(when)  ทาํไม(why) และ
อย่างไร(how)  เป็นตน้ และจากการสังเกตการเปล่ียนแปลงอาจมีการร่วมกนัปรับปรุงแกไ้ข
หลกัเกณฑก์ารสังเกตการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการสังเกตผลในรอบ
อ่ืนต่อไป ในขั้นตอนอาจมีการสะทอ้นผลโดย  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการสังเกตการณ์
เปล่ียนแปลงโดยการเติมเตม็ และสะทอ้นใหเ้ห็นประเดน็ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนตามหลกัการประสาน
พลงั 
 ขั้นตอนที่ 5  การสะท้อนผล (Reflecting) เป็นขั้นตอนท่ีผูวิ้จยัมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วม
และเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการสะทอ้นผล ในขั้นตอนน้ีผูร่้วมวิจยั
ทุกคนจะเล่าเร่ืองในฐานะผูเ้ห็นเหตุการณ์โดยครอบคลุมเร่ืองราวทั้งหมดในการปฏิบติัการอย่างมี
เหตุผล บางคร้ังความคิดเห็นของผูร่้วมวิจยัอาจจะไม่ตรงกบัความคิดของผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่หรือ
ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมกไ็ด ้ ส่ิงท่ีตอ้งการคือความคิดเห็นท่ีมีมิติการมองเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกนัท่ีนาํไปสู่
การมองปัญหารอบด้าน  นอกจากน้ีต้องมีการแสดงความรู้สึกจากการลงมือปฏิบัติการทั้ ง
ความเครียด  ความรู้สึกทอ้ถอย  ความผดิหวงัจากผลท่ีคาดไวแ้ละพึงพอใจจากการปฏิบติัการ  ผูว้ิจยั
และผูร่้วมวิจยัร่วมกนัจดัทาํรายงานเพ่ือสรุปการปฏิบติัการอยา่งตรงไปตรงมา  ผูว้ิจยัตอ้งมีความไว
ในทฤษฎีเม่ือรายงานนั้นสะทอ้นถึงทฤษฏีใดและสามารถอธิบายให้ผูร่้วมวิจยัรับรู้เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ท่ีถูกตอ้งทาํให้ขอ้มูลของการสะทอ้นผลไดรั้บการยืนยนั  ทาํให้เกิดความรู้ใหม่อยา่งถูกตอ้ง
ตามกระบวนการวิจัย  มีความเท่ียงตรงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   โดยมีหลกัประกนัความ
ถูกต้องจากการตัดสินใจของผู ้ร่วมวิจัยเอง    ส่วนประเด็นการสะท้อนผลควรแสดงถึง 1)
กระบวนการท่ีผูร่้วมวิจยัใชเ้พ่ือใหเ้กิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการทาํงานร่วมกนั  2) วิธีการใน
การเรียนรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัของผูร้วมวิจยัรวมทั้งวิธีการสังเกตผลท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงบทบาท
ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  3) การเกิดพนัธสัญญาในการแสวงหาคาํตอบของการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  
4) ความคิดท่ีแสดงการเรียนรู้  ความเสมอในการเรียนรู้  การปรับการทาํงาน  วิธีการร่วมมือกนัท่ีทาํ
ให้เกิดเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีอาจจะแสดงไดเ้ป็นผงักราฟิก  การถ่ายทอดความรู้สึกและส่ิงท่ี
เรียนรู้ทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีเป็นจริงและมีความเป็นไปไดจ้ากการรายงานส่ิงสําเร็จ  จุดบกพร่อง 
ตลอดจนความตอ้งการรู้เพ่ิมเติมจากการลงมือปฏิบติัการท่ีจะนาํไปสู่การกาํหนดประเดน็ปัญหาใน
การปฏิบัติการรอบต่อไป  ในขั้นตอนน้ี อาจมีการสะท้อนผลโดยร่วมกันเติมเต็มผลสรุปการ
ดาํเนินการ ความรู้และข้อเสนอแนะ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเอกสารรายงานของการ
ดาํเนินการตามหลกัการประสานพลงั 
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 ขั้นตอนที ่6  การวางแผนใหม่ (re-planning) เป็นขั้นตอนท่ีผูวิ้จยัมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วม
และเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก  หลงัจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้จาก
แผนปฏิบติัการในวงรอบท่ี 1 แลว้  ผูว้ิจยัจะกระตุน้ใหผู้ร่้วมวิจยัเกิดองคค์วามรู้โดยการไดไ้ปศึกษา
ดูงานโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน  แลว้จึงกลบัมาช่วยกนักาํหนด
แผนปฏิบติัการใหม่  โครงการใดสาํเร็จแลว้ก็นาํมาดาํเนินการต่อไปและโครงการใดไม่เหมาะสมก็
นาํมาปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมโครงการใหม่ตามประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการรู้  ในขั้นตอนน้ีมีอาจมีการ
สะทอ้นผลโดย ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นจากผลของการศึกษาดูงาน ประเด็นปัญหาและช่วยกนั
เติมเตม็แผนปฏิบติัการใหม่ท่ีจดัทาํข้ึน 
 ขั้นตอนที ่7  การปฏิบัติใหม่ (re-acting) เป็นขั้นตอนท่ีผูวิ้จยัมีบทบาทของผูมี้ส่วนร่วมและ
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีกาํหนดใหม่  
ในการลงมือปฏิบติัการในรอบน้ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีประสบการณ์ในการดาํเนินการและทกัษะใน
การแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการลงมือปฏิบติัการใหม่  เม่ือบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
กาํหนดจะมีการจดบนัทึกผลการดาํเนินงานทั้งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เพ่ิมเติมจากการปฏิบติัการในรอบแรก  มีการพบปะสนทนาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นระยะๆ  
ในขั้นตอนน้ีอาจมีการสะทอ้นผลโดย ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและเติมเต็มการปฏิบติัการใหม่
ดว้ยการประสานพลงั 
 ขั้นตอนที่ 8  การสังเกตใหม่ (re-observing) เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วม  
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และอาํนวยความสะดวกให้มีการสังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ทั้งท่ี
คาดหวงัไวแ้ละไม่ไดค้าดหวงัไว ้ ผลความสําเร็จและไม่สําเร็จ  ผูว้ิจยัมีความไวในทฤษฎีในการ
ตีความปรากฏการณ์ เกณฑ์ในการวดัการเปล่ียนแปลงได้ปรับปรุงจากขั้นตอนท่ี 4  กิจกรรมท่ี
ดาํเนินการบรรลุผลอยา่งไร  ไดค้วามรู้ใหม่ และเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง ในขั้นตอนน้ีอาจมีการ
สะทอ้นผลโดย ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการสงัเกตการณ์เปล่ียนแปลง การตีความปรากฏการณ์
และองคค์วามรู้ใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 9  การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting) ในขั้นตอนน้ีผูวิ้จยัมีบทบาทของผูมี้ส่วน
ร่วม   เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการสะทอ้นผล  เน่ืองจากผูร่้วมวิจยัมี
ประสบการณ์ในการสะท้อนผลในรอบแรกแลว้  ในรอบท่ี 2 น้ีผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนร่วมจะมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในประสบการณ์ท่ีตนเองได้รับ  มีการวิพากษ์เพ่ือการปรับปรุงประเด็นการ
สะทอ้นผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  วิพากษเ์พ่ือจดัลาํดบัความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์
ในการตดัสินใจของครูและผูบ้ริหาร  วิพากษจ์ดัหมวดหมู่ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
นาํไปใชใ้นการวิจยัคร้ังต่อไป  รวมประเด็นขอ้คิดเห็น  ความรู้สึกต่างๆ ทั้งพอใจและไม่พึงพอใจ
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โดยไม่ละท้ิงประเด็นใด ประเด็นหน่ึงเพ่ือความสมบูรณ์และความเป็นจริงของรายงานการวิจัย  
ผูว้ิจยัอาํนวยความสะดวกโดยการรวมรวมบนัทึกการสะทอ้นผลตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการวิจยัเพ่ือ
นาํไปสังเคราะห์แลว้จดัทาํเป็นเอกสารเพ่ือนาํมาร่วมกนัเติมเตม็ต่อไป  ในขั้นตอนน้ีมีการสะทอ้น
ผลโดย ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในขอ้สรุป ผลการเรียนรู้ ขอ้เสนอแนะ เอกสารท่ีไดรั้บการ
สงัเคราะห์เพ่ือเติมเตม็ 
 ขั้นตอนที ่10  การสรุปผล (conclusion) เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัมีบทบาทของนกัรายงานขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบและน่าสนใจ  เป็นรายงานท่ีแสดงถึงความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการการเปล่ียนแปลงโดยใช้
แผนปฏิบติัการและหลกัการประสานพลงั  เน้ือหาของรายงานจะบอกถึงวิธีการคน้หาปัญหาและ
ทางเลือกโดยใช้ระเบียบวิธีการทางการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยด้วยบันทึกการสะท้อนผล 
(Reflective journal) ท่ีมีการเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของผูร่้วมวิจยันาํไปสู่การวิพากย์
ในมุมมองของตนเองบนพื้นฐานการยอมรับและเคารพต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการแสดง
หลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูลทางสถิติ ภาพถ่าย เอกสาร บนัทึกต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการร่วมมือกนัคิด
และปฏิบติั บนัทึกสะทอ้นผล การเรียนรู้จากการทาํวิจยัเพ่ือเป็นหลกัฐานท่ีมีการวิจยัรองรับเพื่อการ
ตดัสินใจในการจดัการศึกษา ทีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร ครูและนกัเรียน  เม่ือผูว้ิจยัรวบรวมสรุปผล
มาวิจยัครอบคลุมทุกประเด็นแลว้  จะนาํมาให้ผูร่้วมวิจยัแสดงความคิดเห็นและช่วยกนัจดัลาํดบัว่า
รายงานเร่ืองใดควรจะนาํไปใช้เผยแพร่เพ่ืออะไร เช่น ผูวิ้จยัอาจนาํเสนอระดบัความสําคญัของ
ผลสรุปเพ่ือ  1) เพ่ือนาํเผยแพร่เพ่ือเปล่ียนแปลงสังคม  2) เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐ  
3)เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างไม่เป็นทางการในชุมชน  4) เพ่ือจดัการสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน   5) เพ่ือให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหา ในขั้นตอนน้ีมีสะท้อนผลโดยร่วมกนั
อภิปรายในหวัขอ้ “การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น” ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นและเติมเตม็การร่วมกนัแสดงผลงานในคร้ังน้ี 
 

4.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
 ในการวิจยั ผูวิ้จยัไดก้าํหนดวิธีการเกบ็ขอ้มูลในการวิจยั ดงัน้ี 

4.1 สังเกตแบบมส่ีวนร่วม 
      การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation observation) คือ การสังเกตท่ีผูส้ังเกตเขา้ไป

ใชชี้วิตร่วมกบักลุ่มคนท่ีศึกษา มีการกระทาํกิจกรรมดว้ยกนัจนกระทัง่เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดและ
ความหมายท่ีคนเหล่านั้นใหต่้อปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีผูวิ้จยัศึกษา ซ่ึงเม่ือสังเกตแลว้จะตอ้งมีการ
ซกัถามและการจดบนัทึกขอ้มูล (note taking) ดว้ย 
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1) การกระทาํ คือ การใชชี้วิตประจาํวนั การรับประทานอาหาร การปฏิบติัภารกิจอ่ืน ๆ 
ในชีวิตประจาํวนั 

2) แบบแผนการกระทาํ คือ การกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนจน
เป็นแบบแผน ช้ีใหเ้ห็นสถานภาพ บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิก  

3) ความหมาย คือ การใหค้วามหมายของการกระทาํหรือแบบแผนพฤติกรรมนั้น  
4) ความสมัพนัธ์ คือ ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนหรือสงัคมนั้น  
5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิก คือ การท่ีบุคคลยอมร่วมมือในกิจกกรมนั้น  
6) สภาพสงัคม คือ ภาพรวมทุกแง่ทุกมุมท่ีสามารถประเมินได ้

 4.2  สัมภาษณ์ (Interview)  
       การสมัภาษณ์เป็นการเจาะลึกประเดน็ต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัสนใจ อาจใชส้มัภาษณ์เป็น

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มกไ็ด ้ อาจแบ่งไดด้งัน้ี  
1) การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (formal interview) หรือการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง เป็นการสมัภาษณ์ท่ีผูว้จิยัไดเ้ตรียมคาํถามและขอ้กาํหนดไวแ้น่นอนตายตวั เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มูลตามตอ้งการ 

2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) จะใชค้วบคู่ไปกบัการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือใหเ้ห็นภาพและเขา้ใจปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม โดยเตรียมคาถามก
วา้ง ๆ มาล่วงหนา้ การสัมภาษณ์แบบน้ีอาจแบ่งออกไดอี้ก คือ การสัมภาษณ์โดยเปิดกวา้งไม่จาํกดั
คาํตอบ  

3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions) โดยการจดักลุ่มสนทนา ประมาณ 8 - 
12 คน ท่ีมีคุณลกัษณะบางประการคลา้ยคลึงกนั  เป็นเทคนิคซ่ึงประยกุตม์าจากการสัมภาษณ์ ท่ีนิยม
นามาใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ ประเดน็ท่ีสนทนาจะเก่ียวพนักบัขอ้เทจ็จริงหรือเร่ืองทัว่ ๆ ไป การ
จดักลุ่มสนทนามีจุดประสงคเ์พ่ือกระตุน้ให้เกิดการอภิปราย การกาํหนดจาํนวนผูร่้วมสนทนา 
เพราะว่าถา้กลุ่มเลก็เกินไป จะไม่สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายได ้ แต่ถา้กลุ่มใหญ่เกินไปก็
อาจจะกระทาํไดไ้ม่ทัว่ถึง ประเดน็ท่ีอภิปรายจึงมกัมีจาํนวนไม่มากเกินไป ผูด้าํเนินการ ( moderator) 
จะมีบทบาทสาํคญัในการกระตุน้ใหค้นในกลุ่มพดูในประเดน็ท่ีกาํหนด ขอ้สาํคญัคือ กลุ่มท่ีเราเลือก
ทาํ Focus Group Discussions ควรทราบเร่ืองนั้นจริง ๆ สถานภาพของสมาชิกในกลุ่มน่าจะใกลเ้คียง
กนั ผูด้าํเนินการควรปล่อยใหก้ลุ่มสรุปประเดน็ของการสัมภาษณ์ หรือยนืยนัในขอ้มูลท่ีใหก่้อนการ
จบการสนทนา 

4) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) เป็นการตะล่อมกล่อมเกลา (probe) 
และเป็นการซกัถามท่ีลว้งเอาส่วนลึกของความคิดออกมา การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั (key 
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informant interview) โดยกาํหนดตวัผูต้อบบางคนแบบเจาะจงเพราะมีขอ้มูลท่ีดี ลึกซ้ึง กวา้งขวาง
เป็นพิเศษ  
 4.3 บันทกึอนุทนิรายวนั (Journal)  

       การบนัทึกอนุทินรายวนัเป็นการจดบนัทึกเร่ืองราวท่ีค่อนขา้งเป็นส่วนตวัของผูร่้วม
วิจัยวิจยั ท่ีควรเขียนทุกวนั  เน้ือหาเป็นอะไรก็ได  ้ นอกเหนือจากเร่ืองของขอ้มูลหรือเก่ียวขอ้ง
โดยตรง  อาจเป็นความรู้สึกของผูร่้วมวิจัยต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั  ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก
ทางบวกหรือทางลบต่อบุคคล  เหตุการณ์  ปัญหา  หรือแมแ้ต่ความเหงา  ความวิตกกงัวลและ
ความเครียดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํงานในภาคสนาม   บนัทึกเช่นน้ีอาจมีประโยชน์ในการวิเคราะห์
และตีความขอ้มูลทั้งทางตรงและทางออ้ม 
        จากวิธีการเก็บขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงกาํหนดเคร่ืองมือในการวิจยัในคร้ังน้ีมี
ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5  แสดงวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
 

วธีิการเกบ็ข้อมูล เคร่ืองมอื อุปกรณ์ 
การสงัเกต แบบบนัทึกการสงัเกต ปากกา  ดินสอ  สมุดบนัทึก 
การสมัภาษณ์ แบบสมัภาษณ์ 

แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
แบบบนัทึกสนทนากลุ่ม 
แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

เคร่ืองบนัทึกเสียง 
กลอ้งบนัทึกภาพ 
สมุดบนัทึก 

การบนัทึกอนุทิน
รายวนั 

สมุดบนัทึกอนุทิน สมุดบนัทึก,แบบบนัทึก 

เพ่ิมเติม แบบตรวจสอบเอกสาร(ระบุจาํนวน,มี/
ไม่มี,เพียงพอ,ไม่เพียงพอ) 
บนัทึกการประชุม 
โครงสร้างความสมัพนัธ์ 
แผนท่ีจงัหวดั,ชุมชน,โรงเรียน 
แผนท่ีทางสงัคม 
ปฏิทินกิจกรรม 

กระดาษ 
ปากกา  ดินสอ 
สมุด 
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5.  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัจะดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

5.1 ศึกษาหลกัการ วิธีการสร้างและพฒันาแบบสงัเกต  แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทึกจากตาํรา
ดา้นการวิจยัเชิงคุณภาพ  
 5.2 กาํหนดองค์ประกอบท่ีจะสังเกต  สัมภาษณ์  บนัทึก ท่ีประกอบดว้ยขอ้มูลการจดั
การศึกษาของโรงเรียนกรณีตวัอยา่ง  ท่ีเคยเป็นมา  สภาพปัจจุบนั  สภาพท่ีคาดหวงัและสภาพปัญหา
อุปสรรค  การเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบติัท่ีเป็นแผนปฏิบติัการท่ีถือว่าเป็นตวัสอดแทรกหลกัและ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนของการจดัการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอน  และสภาพการเปล่ียนแปลงและ
ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจาการใชแ้ผนปฏิบติัการทั้งในระดบับุคคล  กลุ่มบุคคล และโรงเรียน  การ
นาํเอาหลกัการประสานพลงัมาเป็นตวัสอดแทรกเสริมเพ่ือพฒันาการจดัการศึกษาในโรงเรียนถ่าย
โอนและใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 5.3 กาํหนดรูปแบบและเคร่ืองมือและสร้างคาํถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบในขอ้ 5.2 
โดยมีการร่วมกนัตดัสินใจในการกาํหนดประเดน็ขอ้มูลจากผูร่้วมวิจยั 
 5.4 นาํเคร่ืองมือไปตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูว้ิจยันาํแบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์และ
แบบบนัทึกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน  5  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบ 
 5.5 ปรับปรุงแกไ้ข โดยผูว้ิจยันาํแบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์และแบบบนัทึก  ท่ีไดรั้บ
คาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
 5.6 นาํแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึกท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป 
 

6.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่างมีบทบาทหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง  โดยเร่ิมจากการปฏิบติัภาคสนามในโรงเรียนและหมู่บา้น  ในปีงบประมาณ  2554  ในช่วง
เดือนตุลาคม  2553  ถึงเดือนกนัยายน  2554  โดยแบ่งเวลาในการปฏิบติังานตามตารางกาํหนดวนั
และเดือนเพ่ือใหเ้ห็นสภาพขอ้เท็จจริงทั้งในส่วนท่ีเห็นชดัเจนและแฝงเร้น  จากขั้นตอนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 10 ขั้นตอน  โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
กาํหนดเคร่ืองมือการวิจยั คือ    แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  สมุดบนัทึกอนุทิน แบบตรวจเอกสาร  
แบบบันทึกการประชุม   แผนผงั  แผนท่ี  แผนผงัความสัมพันธ์  อุปกรณ์ท่ีใช้ได้แก่  กล้อง
บนัทึกภาพ  เคร่ืองบนัทึกเสียง  การดาษเขียนผงัความคิด  เป็นตน้ 
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7.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการ นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าเกบ็ให้เป็นระบบระเบียบ ให้

ความหมายกบัขอ้มูล จดัหมวดหมู่ ความหมายของขอ้มูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย ซ่ึง
ก่อนวิเคราะห์ ควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ เรียกว่า “การ
ตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Triangulation)” (Denzin, 1970 อา้งถึงใน สุภางค ์จนัทวานิช, 2009) โดย
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

ประเภทท่ี 1 การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data triangulation) จะเนน้การตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ นั้นมีความเหมือนกนัหรือไม่ ซ่ึงถา้ทุกแหล่งขอ้มูลพบว่าไดข้อ้คน้พบ
มาเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัไดม้ามีความถูกตอ้ง  

ประเภทท่ี 2 การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (investigator triangulation) จะเนน้การ
ตรวจสอบจากผูวิ้จยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลต่างคนกนัว่าไดค้น้พบท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร ซ่ึง
ถา้ผูว้ิจยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลทุกคนพบว่าขอ้คน้พบท่ีไดม้ามีความเหมือนกนั แสดงว่าขอ้มูลท่ีผูวิ้จยั
ไดม้ามีความถูกตอ้ง  

ประเภทท่ี 3 การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (theory triangulation) จะเนน้การตรวจสอบ
วา่ถา้มีการใชท้ฤษฎีท่ีหลากหลายแลว้ ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ถา้ผูว้ิจยัพบว่า
ไม่วา่จะนาํทฤษฎีใดมาใช ้ไดข้อ้คน้พบท่ีเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัไดม้ามีความถูกตอ้ง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ในคร้ังน้ีดาํเนินการ จดัระบบส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดเ้ห็นไดย้นิและได้
อ่าน เพ่ือใหเ้ขา้ใจความหมายในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ในการจดัการกบัขอ้มูล นกัวิจยัใชว้ิธีบรรยาย อธิบาย
ตั้งสมมติฐาน สร้างทฤษฎี และเช่ือมโยงส่ิงท่ีศึกษาไปยงัเร่ืองอ่ืนๆ ในการท่ีจะทาํเช่นนั้น ไดน้กัวิจยั
จะตอ้งจดัประเภท สังเคราะห์ คน้หาแบบแผน และตีความขอ้มูลท่ีรวบรวมมา  นกัวิจยัจึงตอ้ง
วิเคราะห์ขอ้มูลตลอดทุกขั้นตอนของการวิจยั และตอ้งวิเคราะห์ยอ้นกลบัไปกลบัมาหลายคร้ัง
จนกว่าจะไดส่ิ้งท่ีตอ้งการศึกษาครบถว้นจนสามารถนาเสนอผลการวิจยัได ้  การวิเคราะห์ขอ้มูล มี
วิธีการท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

1) การจาํแนกและจดัระบบขอ้มูล (Typology and Taxonomy) เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดม้า
จาํแนกและจดัหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ เช่น ขอ้มูลหมวดบุคลากร ขอ้มูลหมวดงบประมาณ 
ขอ้มูลหมวดวสัดุอุปกรณ์ ขอ้มูลหมวดงบประมาณ เป็นตน้  

2) การวิเคราะห์สรุปอุปนยั (Analytic Induction) เป็นการนาํขอ้มูลทีไดจ้ากเหตุการณ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน มาวิเคราะห์เพือ่หาบทสรุปร่วมกนั 

3) การเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าไป
เทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์อ่ืน เพ่ือหาความเหมือนและความแตกต่างกนัท่ีเกิดข้ึน  
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4) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการ
วิเคราะห์ออกใหเ้ห็นเป็นส่วนๆ  

5) การวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสาร (Content Analysis) เป็นการนาเอกสารหรือหลกัฐานต่างๆ 
มาวิเคราะห์ใหเ้ห็นวา่ มุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

6) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการนาํขอ้มูลทีไดม้า
วิเคราะห์ใหเ้ห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึน ยอ้นกลบัมาใหเ้ห็นว่าเกิดมาจากเหตุ
ปัจจยัใดบา้ง หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์จากเหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ใหเ้ห็นว่าเม่ือ
เหตุน้ีเกิดข้ึน ไดน้าไปสู่ผลท่ีเกิดข้ึนอะไรบา้ง 

7) การสร้างจินตนาการเชิงสงัคมวิทยา (Sociology Imaginary) เป็นการนาขอ้มูลทีไดม้า
วิเคราะห์โดยเปล่ียนมุมมองการวิเคราะห์ไปยงัมุมมองอ่ืนๆ เพ่ือดูผลการวเิคราะห์ท่ีเกิดข้ึนวา่เป็น
เช่นใด  
 

8.  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ความถูกตอ้งตรงประเดน็(Validity) หมายถึง คุณสมบติัของผลผลิตจากการวิจยั ซ่ึงอาจจะ

อยูใ่นรูปของขอ้คน้พบ คาํอธิบาย ขอ้สรุป การตีความหรือแนวทฤษฎี ว่าถูกตอ้งตรงตามสภาพท่ี
เป็นอยูข่องกลุ่มตวัอยา่งท่ีเราศึกษามีเหตุมีผลและใชไ้ดเ้พียงใด ความถูกตอ้งตรงประเด็นของการ
วิจยัแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

8.1 ความถูกตอ้งตรงประเด็นภายใน คือ ถูกตอ้งตามความจริงของปรากฏการณ์หรือ
ประเด็นท่ีศึกษานัน่คือการวิจยัเสนอภาพของส่ิงนั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ไม่ผิดไปจากความจริงของส่ิง
นั้น  

8.2 ความถูกตอ้งตรงประเดน็ภายนอก คือ ผลของการศึกษา (ขอ้คน้พบ, ขอ้สรุป, ขอ้เสนอ
จากผลการศึกษา ฯลฯ) สามารถนาไปใชก้บัท่ีอ่ืนได ้ ความถูกตอ้งตรงประเดน็ อาจจาํแนกเป็น 4 
ชนิด คือ ความถูกตอ้งตรงประเด็น ในเร่ืองของการ (1) พรรณนา (นกัวิจยับอกเล่าเก่ียวกบั
ปรากฏการณ์ไดถู้กตอ้งมากนอ้ยเพียงใด) เป็นการนาํเสนอขอ้มูลอยา่งละเอียดคือ แสดงให้ภาพทุก
แง่มุมของบุคคลและปรากฏการณ์ ทั้งดา้นกายภาพ สังคม วฒันธรรม และโครงสร้างของสังคม    
(2)  ตีความขอ้มูล คือการพยายามจะดึงความหมายออกมาจากขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ป็นการทาํความเขา้ใจว่า
ขอ้มูลบอกอะไรแก่เราบ้าง นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องแสวงหาความหมายท่ีแท้จริงของขอ้มูลนั้น      
(3)  เป็นไปตามทฤษฎี คือการตรวจสอบว่า ถา้ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะทาํใหก้าร
ตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด และ (4) นาํผลไปใชก้บัท่ีอ่ืน เวลาอ่ืน เป็นการตรวจสอบ
วา่ ถา้ผูวิ้จยันาํขอ้มูลไปใชใ้นสถานท่ีแตกต่างกนัจะมีผลแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 
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9.  การเขยีนรายงานผลการวจัิย 
 นาํเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากย ์ แสดงหลกัฐานประกอบ  ทั้งขอ้มูลสถิติ  
ภาพถ่าย  เอกสารอ่ืนๆ ถึงส่ิงท่ีไดร่้วมคิด  ร่วมกนัปฏิบติั  ร่วมกนัสังเกตผล  และร่วมกนัสะทอ้นผล
นั้นว่า  ไดผ้ลอยา่งไร  ทั้งท่ีสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ  ทาํกนัอยา่งไร  ทาํไมถึงเป็นเช่นนั้น  เกิดการเรียนรู้  
หรือมีทฤษฏีใหม่หรือองคค์วามรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจากการปฏิบติั  ทั้งในระดบับุคคล  ระดบักลุ่ม
ผูร่้วมวิจยั  และระดบัองคก์ร  มีขอ้เสนอแนะอะไรและอย่างไรสาํหรับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ตอ้งการจะพฒันาหรือแกปั้ญหานั้น ๆ ดงันั้น  ผลการวิจยัจะมีลกัษณะการพรรณนาหรือบรรยายเชิง
วิพากย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิจยัเร่ือง การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เป็นผลจากการดาํเนินการวิจยัตามขั้นตอนท่ีเขียนไวใ้นบทท่ี  
3  โดยมีขั้นตอนการปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงรอบ จาํนวน 10 ขั้นตอน แต่
ละขั้นตอนไม่ไดแ้ยกออกโดยชดัเจนโดยเฉพาะขั้นตอนการลงมือปฏิบติั(Acting)กบัขั้นตอนการ
สังเกตผล(Observing) จะมีหลกัการปฏิบติัแต่ละขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีความคิดเห็นว่า
ขอ้มูลท่ีไดเ้พียงพอแลว้จึงจะดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป ตามหลกัการของ McTaggart (2010) ใน
การปฏิบติัการในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ียึดหลกัวิธีการวิจยัจากการศึกษา
แนวคิดของ 1) Kindon, Pain &  Kesby (2007)  2) McIntyre (2008)  3) Creswell (2008)  4) James, 
Milenkiewicz & Bucknum (2008) 5) Kapoor & Jordan (2009)  6)  McTaggart (2010) 7) วิโรจน ์ 
สารรัตนะ(2010) ท่ีเป็นวิธีวิทยา(Methodogy) เป็นการเลือกวิธีการท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเพ่ือใหไ้ดม้า
ซ่ึงความรู้และความจริง  ญาณวิทยา(Epistemology) คือ ความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินและ
โรงเรียนท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจัยลงมือปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  โดยทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการมีอุดมการณ์การใชอ้าํนาจ(Political Ideology) กล่าวคือตอ้งคาํนึงเสมอว่าทุกคนมีความ
เสมอภาคในการแสงหาความรู้โดยวิธีวิภาษ(dialectic) อยา่งมีเหตุผล  การรายงานผลการวิจยัจะ
คาํนึงถึงหลกัการการทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของนกัวิชาการดงัน้ี 

1) แนวคิด Kindon, Pain &  Kesby (2007) ท่ีใหท้ศันะว่าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมประกอบดว้ย  บริบทของชุมชนและโรงเรียนท่ีทาํการศึกษา (place)   คนในชุมชนและโรงเรียน
ท่ีมีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา(people)  และการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการในคร้ังน้ี
(participation) โดยการสะทอ้นผลดว้ยตวัเอง (self-reflection) และการวิพากษจ์ากภายใน(internal 
critique) ทาํใหเ้กิดความรู้และผลกัดนัทาํใหเ้กิดอาํนาจ(power) ท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นการ
นาํทฤษฎีลงไปสู่การปฏิบติั  วิธีการวิจยัจะเร่ิมจากการร่วมกนัพิจารณาตามขีดความสามารถและ
ทรัพยากร  การรวบรวมขอ้มูลใช้วิธีการทางสังคมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  การ
สนทนากลุ่ม  และขอ้มูลทางภูมิศาสตร์   การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้วิธีการร่วมกนัเสวนาเพื่อหา
จุดบกพร่อง  ขอ้จาํกดัและผลกระทบ ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์  จริยธรรม  และอาชีพ  ตลอดเวลาท่ี
ทาํการวิจยัจะมีการร่วมมือกนัปฏิบติัในทุกขั้นตอน  
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2) แนวคิดของ McIntyre (2008) ท่ีใหท้ศันะในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็น
การร่วมมือกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความปรารถนา(desire)การเปล่ียนแปลงตนเองและชุมชนของ
ตนเอง โดยใชว้ิธีการสะทอ้นผล(reflection)ในการตรวจสอบขอ้มูลและปัญหาโดยการเสวนากนั
อย่างเป็นตรรกะ(logical)เพ่ือให้ไดค้วามชดัเจน นาํไปสู่การร่วมกนัตดัสินใจเพ่ือประโยชน์แก่ผูท่ี้
เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งและเกิดพนัธะสัญญาระหว่างผูร่้วมปฏิบติัการ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมระหวา่งผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั ก่อนการปฏิบติัการและหลงัปฏิบติัการ เกิดความรู้ท่ีจะพฒันา
ตนเอง วิธีการวิจยัจะเร่ิมจากการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเล่าเร่ือง  การบรรยาย การดูรูปกิจกรรมท่ี
ผ่านมา เพื่อกระตุน้ให้เกิดประเด็นคาํถาม  การสะทอ้นความคิด เกิดการสืบคน้หาปัญหา นาํไปสู่
ความคิดในการพฒันา  กลัน่กรองจนมีแผนเพ่ือการปฏิบติัการ มีการกระตุน้ให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความ
ตระหนกั เกิดความรับผิดชอบ(conscientization) จนเกิดอุดมการณ์ (ideology) ร่วมกนัเพื่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในชุมชนและองคก์ร 

3) แนวคิดของ Creswell (2008) ท่ีใหท้ศันะวา่การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในดา้น
การศึกษาเป็นการปรับปรุงพฒันาการศึกษาโดยการสร้างพลงัอาํนาจ(empowerment)ให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในสถานศึกษาเพ่ือการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยผูท่ี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในการปฏิบติัการจะไม่มี
การบงัคบับญัชาทั้งระหว่างผูร่้วมวิจยัและเน้ือหาระเบียบวิธีการวิจยั   วิธีการวิจยัจะเร่ิมจากการ
ร่วมกนัศึกษาประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการแกไ้ขในการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูข่อง
นกัเรียนและครู  ผูว้ิจยัเป็นผูติ้ดต่อส่ือสาร  กาํหนดกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย  กาํหนดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  
กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีตนเอง  แสวงหามุมมองใหม่ในการแกไ้ขปัญหา  สาํหรับ นกัเรียน  โรงเรียน  
และชุมชน  ผูว้ิจยัสามารถทาํการวิจยัไดท้ั้งในระดบับุคคล  ระดบักลุ่มคน  ระดบัโรงเรียนและระดบั
ชุมชน  

4) แนวคิดของ James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) ท่ีมีการใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการเปล่ียนแปลง (a tool to change) ของผูบ้ริหาร ครูและชุมชน 
เพ่ือการแกไ้ขปัญหาดว้ยการสะทอ้นผลจากผูป้ฎิบติัเอง (self reflection) ทาํให้เกิดพลงั เกิดการ
เปล่ียนแปลง การพฒันา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ โรงเรียนและชุมชน เป็นการยกระดบั
สู่การเปล่ียนแปลงบรรยากาศทางการศึกษา   การวิจยัเร่ิมจากการศึกษาและเรียนรู้ลกัษณะของ
ชุมชนท่ีทาํการศึกษา ร่วมกนัประเมินปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาท่ีทาํให้เกิดสภาพท่ีเป็นอยู ่  มีการศึกษา
ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารหรือการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  มีการลงมือปฏิบติัการเพ่ือสลายการต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงและเป็นแนวทางเพ่ือการพฒันาโรงเรียนของผูน้าํทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกๆฝ่ายโดยคาํนึงถึงหลกัจริยธรรม  7  ประการคือ ขออนุญาตเก็บขอ้มูล, ไม่ทาํให้เกิดความ
เสียหาย, เคารพในการตดัสินใจ, พฒันาความรู้, ยึดความเท่ียงตรงเช่ือถือได้อย่างมีมาตรฐาน, 
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ปฏิบติัการเพ่ือประโยชน์ของผูอ่ื้นและรายงานดว้ยความซ่ือสัตย ์   มีการเติมเตม็ดว้ยการสะทอ้นผล  
ส่ิงท่ีไดคื้อขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกนั  มีการรวบรวมขอ้มูล  การ
วิเคราะห์ตรวจสอบ  แลกเปล่ียนความคิดเห็นจนขอ้มูลอ่ิมตวั  การรายงานผลจะเป็นการรายงานท่ี
เป็นทางและไม่เป็นทางการ  เป็นรายงานส่วนบุคคลและรายงานการปฏิบติัการของส่วนรวม   

5) แนวคิดของ Kapoor & Jordan (2009) ท่ีไดร้วบรวมแนวความคิดของนานาชาติ
(international perspectives) เก่ียวกบัการเปล่ียนของสังคม (social) การศึกษา (education) และการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) เห็นวา่การเปล่ียนของคนในสังคม
เพ่ือสังคมของตนเอง การใหก้ารศึกษาจากจุดยนืของตนเอง  แสวงหาคาํตอบดว้ยเหตุผลของตนเอง 
โดยตนเองเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายเอง เพ่ือตนเอง ดว้ยการวิจยัแบบมีส่วนร่วมท่ีคาํนึงถึงกลุ่มย่อย
นอกสังคมทาํใหเ้กิดพลงัอาํนาจ(power) ความรับผิดชอบในตนเอง  และทุกคนก็ยงัคงอยูใ่นสังคม
ของตนเองต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

6) แนวคิดของ McTaggart (2010) ท่ีมีแนวคิดว่าการปฏิบติัการในการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมแต่ละขั้นตอนไม่ไดแ้ยกออกโดยชดัเจน จะมีหลกัการปฏิบติัแต่ละขั้นตอนท่ีผูว้ิจยั
และผู ้ร่วมวิจัยมีความคิดเห็นว่าข้อมูลท่ีได้เพียงพอแล้วจึงจะดําเนินการในขั้ นตอนต่อไป  
กระบวนการวิจยัมีความยืดหยุน่  เปิดรับความคิดเห็นจากภายนอกมากข้ึน  เกิดการตอบสนองมาก
ข้ึน  ความสาํเร็จของการวิจยัแบบน้ีคือ  เกิดความร่วมมือ  มีความเขม้แขง็  มีความรู้สึกดว้ยตนเองว่า
ไดมี้การพฒันา(development)  มีวิวฒันาการ(evolution)ดว้ยตนเอง  มีความเขา้ใจ(understanding)ใน
การปฏิบติัดว้ยตนเอง  รู้สถานการณ์(situation)ของตนเอง  
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ภาพที ่  28   กรอบขั้นตอนและเวลา การดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 

7) แนวคิดของ วิโรจน์  สารรัตนะ(2010) ท่ีมีแนวคิดว่าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมเป็นวิจยัท่ีอิงกบัปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ(์critical social theory) และทฤษฎีหลงั
สมยัใหม่(theories of postmodernism) ส่วนการลงมือปฏิบติัจะคาํนึงถึงบทบาทของผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยัท่ีตอ้งร่วมกนัคิด ร่วมกนัลงมือปฏิบติั  ร่วมกนัสะทอ้นผล  โดยการวิพากยใ์นมุมมองของตนเอง 
โดยคาํนึงถึงหลกัการ 10 ประการ  จรรยาบรรณ  10  ประการ  และบทบาทผูว้ิจยั  10  ประการ  
ขอ้มูลท่ีได้ทั้ งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตอ้งได้รับการยืนยนัโดยวิธีการสะท้อนผล(reflective 
method) การวิพากษ(์critical) ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีการนาํเสนอส่ิงท่ีไดจ้ากการวิจยัทั้งท่ีสาํเร็จและ
ไม่สาํเร็จตามบริบทของสงัคมการศึกษาไทยในรูปแบบของการถอดบทเรียน(lesson distilled) 

ขั้นตอนที ่1  การเตรียมการ (Preparation) 
เดือน พฤศจิกายน 2553 

ขั้นตอนที ่2  การวางแผน (Planning)  
เดือน ธนัวาคม 2553 

            ขั้นตอนที ่3  การปฏบิัติ (Acting)  
             เดือน มกราคม ถึง กมุภาพนัธ์ 2554 

ขั้นตอนที ่4  การสังเกตผล (Observing)          
เดือน มกราคม ถึง กมุภาพนัธ์ 2554 

ขั้นตอนที ่5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
เดือน มีนาคม 2554 

ขั้นตอนที ่6  การวางแผนใหม่ 
(Replanning) เดือน เมษายน 2554 

ขั้นตอนที ่7  การปฏบิัติใหม่ (Reacting)           
                 เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 

ขั้นตอนที ่8  การสังเกตใหม่ (Reobserving) 
เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน  2554 

ขั้นตอนที ่9  การสะท้อนผลใหม่ (Re-
reflecting) เดือน กรกฎาคม 2554 

ขั้นตอนที ่10  การสรุปผล (Conclusion) 
เดือน สิงหาคม 2554 

วงรอบที ่1 

วงรอบที ่2 
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การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัระดบัโรงเรียนเพ่ือพฒันาการจดั
การศึกษาโดยผูว้ิจยัและกลุ่มเป้าหมาย   โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบขั้นตอนและระยะเวลาในการท่ี
การวิจยัดงั ภาพท่ี   28  และมีผลการวิจยัดงัน้ี 
 

1.  ผลการปฏิบัติการจริง 
 จากกรอบขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัในแต่ละ
ขั้นตอนโดยคาํนึงถึงหลกัการและวิธีการท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  มีผลการปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนจริงดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1  การเตรียมการ (preparation) 

เป็นขั้นตอนท่ีผูวิ้จยัลงพื้นท่ีและศึกษาบริบท เพ่ือทาํความเขา้ใจกบัโรงเรียนท่ีผูวิ้จยัเขา้ไป
ศึกษา ในการปฏิบติัการในขั้นตอนน้ีจะเร่ิมจากการทาํกิจกรรมร่วมกนัตามแนวคิดของ McIntyre 
(2008) เพ่ือให้เกิดความคุน้เคย ทาํให้เกิดประเด็นคาํถาม การสืบคน้หาคาํตอบนาํไปสู่การพฒันา
ความคิด โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการเล่าเร่ือง เพ่ือสร้างความคุน้เคย และเป็นวิธีการท่ีทาํให้เกิดการ
ยอมรับ  ตามแนวคิดของ Creswell (2008)  ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการไปพบปะกบัผูร่้วมวิจยัท่ีผูว้ิจยักาํหนดข้ึน
ตามแนวคิดของ Creswell (2008) ท่ีใหท้ศันะว่าผูวิ้จยัมีหนา้ท่ีกาํหนดผูใ้หข้อ้มูลหลกั  คือ  1) บุคล
ลากรในโรงเรียนท่ีประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน  2) บุคคลภายนอกโรงเรียน  ประกอบดว้ย  ผูป้กครองนกัเรียน  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ประชาคมจงัหวดัขอนแก่น  ผูใ้หญ่บา้น  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  
เจา้หน้าท่ีสาธารณะสุข  เจา้ของกิจการ  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของผูร่้วมวิจยั  สถานภาพและการมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนท่ีเขา้ไปศึกษา ผูวิ้จยัจึงแสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที ่ 5  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างผูร่้วมวิจยักบัโรงเรียน 
 

ผู้ร่วมวจิัย ลกัษณะการมส่ีวนร่วม จํานวน(คน) ความสัมพนัธ์กบัโรงเรียน 
ผูบ้ริหาร,ครู บุคลกรภายในโรงเรียน 14 ปฏิบติังานในโรงเรียน 
กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

บุคลกรภายในโรงเรียน 9 กํา กับดู แลการ จัด ก า ร ศึกษ าของ
โรงเรียน 

ผูป้กครอง บุคคลภายนอกโรงเรียน 12 รับการบริการ 
สมาชิกองคก์รทอ้งถ่ิน บุคคลภายนอกโรงเรียน 1 สนบัสนุนงบประมาณ 
ผูใ้หญ่บา้น,กาํนนั บุคคลภายนอกโรงเรียน 1 ดูแลความเ รียบร้อยในชุมชนรอบ

โรงเรียน 
พยาบาล/ตาํรวจ บุคคลภายนอกโรงเรียน 2 ดูแลสวสัดิภาพและสุขภาพนกัเรียน 
เจา้ของกิจการ บุคคลภายนอกโรงเรียน 1 ดาํเนินกิจการในชุมชนรอบโรงเรียน 

รวม 40  
 

การลงพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์คือ 1) เพ่ือให้ได้ขอ้มูลรอบด้านไดแ้ก่ 
ศึกษาขอบเขตและลกัษณะของพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการศึกษา ลกัษณะของชุมชน คนในชุมชนท่ีเขา้ไปศึกษา 
มิติความสัมพนัธ์ของคนในสังคมท่ีเขา้ไปศึกษา  ตลอดจนสังเกตและสัมภาษณ์ขอ้จาํกดัของผูร่้วม
วิจยัทั้งดา้นสถานภาพ  เพศ  อาชีพ  ร่างกายและอารมณ์  ท่ีเป็นขอ้มูลดา้นสังคมศาสตร์ ตามแนวคิด
ของ McIntyre (2008)  2) สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือกาํหนดเวลาในการ
ทาํงาน(time frame)  และกติกาในการทาํงานร่วมกนั  3) สอบถามความคิดเห็นในการเขา้ร่วมวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ท่ีตอ้งมี การทาํแผนปฏิบัติการ  โครงการ  กิจกรรม และมีการ
สอดแทรกหลกัการประสานพลงั  แลว้มีการกาํหนดการประชุมร่วมกนั  1  วนั เพ่ือร่วมกนัสร้าง
ความสมัพนัธ์ กาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามแนวคิดของ Kindon, Pain , & Kesby 
(2007) และมีการเร่ิมตน้วิจยัโดยการตั้งคาํถามแบบง่าย ๆ เพื่อให้มีการดาํเนินการวิจยัไดง่้ายตาม
ทศันะของ James, Milenkiewicz & Bucknum (2008)  มีการปรึกษาหารือและช่วยกนัสรุปผลการ
ปฏิบติัการเพ่ือสะทอ้นผลการปฏิบติัในขั้นตอนน้ีดว้ยการวิภาษทาํใหเ้กิดความตระหนกัว่าผูร่้วมวิจยั
มีส่วนไดเ้สียตลอดการทาํวิจยัตามแนวคิดของ  McIntyre (2008) เม่ือพึงพอใจแลว้จึงช่วยกนั
พิจารณาดาํเนินการในขั้นตอนต่อไปตามแนวคิดของ McTaggart (2010)  โดยผูว้ิจยักาํหนดประเดน็
การเกบ็รวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูลและเคร่ืองมือการเกบ็ขอ้มูลในขั้นเตรียมการไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง   การสนทนากลุ่ม  ตามแนวคิดของ Kindon, Pain , & Kesby (2007)  ดงัตารางท่ี 6    
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ตารางที ่ 6   กิจกรรมการศึกษาขอ้มูลเพ่ือเตรียมการ 
 

กจิกรรม ประเด็นทีศึ่กษา เคร่ืองมอื แหล่งข้อมูล 

ร่วมประชุม
บุคลากรใน
โรงเรียน 

-ขอ้มูลผูมี้ส่วนร่วมจดัการศึกษา 
-ความสมัพนัธ์กบัโรงเรียน 
-ความรู้การทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
-ความพร้อมการเขา้ร่วมวิจยั 
-ความคิดเห็นการกาํหนดเวลา 

บนัทึกการประชุม 
บนัทึกอนุทิน 
แบบตรวจสอบเอกสาร 
แบบสงัเกต 
ภาพถ่าย 

ผูร่้วมวิจยั 

ร่วมประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 

-ขอ้มูลผูมี้ส่วนร่วมจดัการศึกษา 
-ความสมัพนัธ์กบัโรงเรียน 
-ความรู้การทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
-ความพร้อมการเขา้ร่วมวิจยั 

บนัทึกการประชุม 
บนัทึกอนุทิน 
แบบตรวจสอบเอกสาร 
แบบสงัเกต 
ภาพถ่าย 

ผูร่้วมวิจยั 

ร่วมทํากจิกรรมกบั
กลุ่มอาชีพ 

-ขอ้มูลผูมี้ส่วนร่วมจดัการศึกษา 
-ความสมัพนัธ์กบัโรงเรียน 
-ความพร้อมการเขา้ร่วมวิจยั 

แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
แบบสงัเกต 
บนัทึกอนุทิน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

พบปะผู้ปกครอง
นักเรียน 

-ขอ้มูลผูมี้ส่วนร่วมจดัการศึกษา 
-ความสมัพนัธ์กบัโรงเรียน 
-ความพร้อมการเขา้ร่วมวิจยั 
-ลกัษณะภูมิศาสตร์ของเขตบริการ 

แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
แบบสงัเกต 
บนัทึกอนุทิน 
แผนท่ีเขตบริการของโรงเรียน 
ภาพถ่าย 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ร่วมประชุม
เตรียมการ 

-ขอ้มูลผูมี้ส่วนร่วมจดัการศึกษา 
-ความสมัพนัธ์กบัโรงเรียน 
-ความรู้การทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
-ความพร้อมการเขา้ร่วมวิจยั 
-ความคิดเห็นการกาํหนดเวลา 

แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
แบบสงัเกต 
บนัทึกการประชุม 
บนัทึกอนุทิน 
แบบสนทนากลุ่ม 
ผงักาํหนดเวลา(time frame) 
ภาพถ่าย 

ผูร่้วมวิจยั 

สรุปผลการปฏิบัติ
ขั้นเตรียมการ 

-ขอ้ดี 
-ขอ้ดอ้ย 
-ขอ้ท่ีควรแกไ้ข 
-ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

แบบสรุปผลการปฏิบติั 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
บนัทึกอนุทิน 
ภาพถ่าย 

ผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวิจยั 
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1. จุดเร่ิมต้น ( วนัที ่1  พฤศจิกายน  2553 – 28 พฤศจิกายน 2553) 
    การเร่ิมลงพ้ืนท่ีของผูว้ิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดพ้บปะกบัผูร่้วมวิจยั คือ 1) บุคลากร

ในโรงเรียนในการประชุมเปิดภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2553   2) ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิกองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน  ผูน้าํชุมชน  ในการประชุม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 1  ปีการศึกษา  2553  3) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ไดแ้ก่ พยาบาล
วิชาชีพ  ตาํรวจ  ท่ีมาให้ความรู้ในโรงเรียนในช่วงเดือนพฤศจิกายน  2553  และ 4) พบปะกบั
ผูป้กครองนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนในอาํเภอนํ้าพอง  จาํนวน 5  หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้น
ห้วยไผ่หนองโน  บา้นโคกสูง  บา้นกุดนํ้ าใสน้อย  บา้นนาเรียง  บา้นคาํมืด  อาํเภอเขาสวนกวาง  
จาํนวน  4  หมู่บา้น  ไดแ้ก่ บา้นโนนสง่า  บา้นคาํม่วง  บา้นนาอ่างทอง  บา้นโนนทองหว้ยบาก  ผล
การปฏิบติัการลงพ้ืนท่ีในขั้นตอนน้ีดงัน้ี 
      1.1  บุคลากรทีป่ฏบิัตงิานในโรงเรียน 

ผูว้ิจัยได้พบปะ พูดคุยกบัผูร่้วมวิจัยท่ีเป็นบุคลากรในโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ ์ในวนัท่ี 1  เดือน พฤศจิกายน  2553  เป็นการประชุมวนัเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2553   เวลา  15.00  น.   โดยผูว้ิจยัไดข้อเสนอหวัขอ้การทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมในวาระการประชุม คร้ังท่ี 3  ปีงบประมาณ  2554  ในวาระท่ี 4  ท่ีเป็นวาระเร่ืองอ่ืน ๆ  การ
ประชุมในคร้ังน้ีมีประธานการประชุมคือ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  จากการตรวจสอบเอกสาร
สารสนเทศของโรงเรียนทาํให้ไดข้อ้มูลผูเ้ขา้ร่วมประชุม พบว่าบุคลากรในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกนั
ประชุมเปิดภาคเรียนในวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2553  มีจาํนวนทั้งส้ิน  14  คน  โดยมีบุคลากรท่ีเป็น  
ชาย  จาํนวน  7  คน  หญิง  7  คน  เม่ือแยกตามอายุแลว้มีบุคลากรท่ีมีอายุมากกว่า 51 ปีข้ึนไป 
จาํนวน  3  คน อายรุะหว่าง 41 ถึง 50 ปี  จาํนวน  4  คน  อายรุะหว่าง 31 ถึง  40  ปี จาํนวน  2  คน  
ส่วนอายไุม่เกิน 30 ปี มีจาํนวน  5  คน  เม่ือแยกตามวุฒิการศึกษา  มีบุคลากรท่ีจบปริญญาตรี  มาก
ท่ีสุด  คือ มีจาํนวน  10  คน และจบการศึกษาระดบั ปริญญาโท  จาํนวน  4  คน  เม่ือพิจารณาจาก
ประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษามา
มากกว่า  20  ปี  มีจาํนวน  2  คน  มีประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา ระหว่าง  10 ถึง  19  ปี มี
จาํนวน  5  คน  และมีประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษานอ้ยกว่า  10  ปี  มีจาํนวน  7  คน  เม่ือ
พิจารณาตามตาํแหน่ง บุคลากรท่ีมี ตาํแหน่งวิทยฐานะ คศ. 3  มีจาํนวน  3  คน  ตาํแหน่ง ครู คศ. 2  
จาํนวน  4  คน  ตาํแหน่งครู คศ. 1  จาํนวน  2  คน  ครูผูช่้วย  จาํนวน  1  คน ครูสนบัสนุนการสอน  
จาํนวน  3  คน และมีเจา้หนา้ท่ีการเงินและพสัดุ  จาํนวน  1  คน 

การประชุมเปิดภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2553  ในวาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืน ๆ 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการบรรยายเล่าเร่ืองเพื่อนาํเสนอความรู้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  การทาํ
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แผนปฏิบติัการและหลกัการประสานพลงั  ประมาณ  20  นาที  แลว้เปิดโอกาสใหมี้การซกัถามจาก
ผูร่้วมประชุมในประเด็น  การทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน  ระยะเวลาในการ
เก็บขอ้มูล  รายละเอียดการประชุมในการทาํงานร่วมกนั ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจะมาเขา้ร่วมวิจยัในคร้ังน้ี  
และขอรับฟังความคิดเห็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการประชุมเชิงปฏิบติัการในแต่ละขั้นตอน  

 

 ผูว้ิจยั  กล่าวว่า 
“ตาม ท่ี ผมไ ด้ ขออ นุญาต ศึ กษ า ต่ อ ร ะดั บป ริญญา เ อก   สาข าก า รบ ริห า รก า ร ศึ กษ า  ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้ัน ในการทาํการวิจัยเพ่ือขอรับปริญญา  ผมได้ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  และ
บริบทของโรงเรียนของเรา  จนได้ช่ือเร่ืองวิจัยขึน้มา  คือ การประสานพลังเพ่ือการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม  กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียจากการจัดการศึกษาในโรงเรียนของเรา    มีวิธีการ
ดาํเนินการคือ  จัดประชุมเพ่ือปฏิบัติการหาทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีช่วยกันวิเคราะห์ขึน้มาจาก
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเรา  ส่วนการประสานพลังเป็นแนวคิดเสริมลงไปเพ่ือสังเกตการณ์
เปล่ียนแปลง  ท้ังตัวบุคคล  กลุ่มบุคคล  หน่วยงาน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการเสวนากันของผู้ ร่วม
วิจัยทุกคน ผลท่ีได้เป็นการแสวงหาคาํตอบร่วมกัน  ผลการวิจัยจะรายงานออกมาเป็นการบรรยาย  เล่า
เร่ือง  บางคร้ังจะมีแผนภูมิ  ผังกราฟิก รูปภาพ  แสดงผลร่วมด้วย  การวิจัยในคร้ังนีผ้มคิดว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์กับโรงเรียนของเราท่ีมีปัญหาทับซ้อนกันอยู่  การวิจัยในคร้ังนีต้้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
คน  ท่านใดมีข้อคิด  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อซักถามในการทาํวิจัยคร้ังนีก้ช่็วยเสนอแนะด้วยครับ” 

(บันทึกการประชุม  1 พ.ย. 2554) 
 

 จากการสังเกตพบว่าผูร่้วมวิจัยมีความกระตือรือร้นท่ีจะได้ทาํงาน
ร่วมกนัโดยแสดงความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์ท่ีตนเคยทาํการวิจยัจากการศึกษาระดบัปริญญา
โท และการทาํผลงานทางวิชาการโดยรองผูอ้าํนวยการผูเ้ป็นประธานการประชุมให้ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการวิจยัท่ีมีการบรรยาย    

 
วิบูลรัตน ์ (รองผูอ้าํนวยการหญิง  อาย ุ 52 ปี) กล่าวสนบัสนุนวา่ 
“ตอนท่ีเรียนปริญญาโทดิฉันเคยพบการวิจัยเชิงบรรยายเป็นการเล่าเร่ืองต่างๆท่ีเกิดขึน้กน่็าสนใจ  เป็น
การเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ไม่มีการแสดงผลการวิจัยเป็นตัวเลข  หรือถ้ามีกมี็น้อยมาก เขาเรียกกัน
ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพ  ถ้าได้ทาํการวิจัยในโรงเรียนของเรากยิ็นดี  ครูทุกคนกจ็ะได้ช่วยกัน  ถือว่าได้
เรียนรู้ไปด้วย”  

(บันทึกอนทิุน 1 พ.ย. 2553) 
 

ในการวิจยัท่ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
บางคนเคยไดย้นิมาบา้งแต่กย็งัไม่เคยปฏิบติัตามหลกัการท่ีแทจ้ริง   
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วรกรานต ์   (ชาย  อาย ุ 53  ปี)  กล่าวเสริมวา่ 
“ผมกเ็คยได้ยินมาบ้างเร่ืองการทาํการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีเป็นการทาํการวิจัยในเฉพาะท่ีเฉพาะแห่งและ
บางคร้ังกไ็ด้ยินเขาพูดถึงการวิจัยท่ีกาํลังนิยมทาํกันมากขึน้ในทุกวันนีคื้อ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมแต่กไ็ม่เคยรู้ว่าเขาทาํกันอย่างไร ถ้ามีการทาํวิจัยแบบนีใ้นโรงเรียนของเราผมกอ็ยากเรียนรู้ไป
ด้วย” 

 (บันทึกอนุทิน 1 พ.ย. 2553) 

 
 ส่วนในประเด็นเร่ืองการทาํแผนปฏิบติัการก็ไดท้าํกนัทุกปีงบประมาณ 

ถา้จะให้จดัทาํแผนปฏิบติัการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายก็พอจะมีแนวทางในการจดัทาํและ
สามารถเป็นแกนนาํในการจดัทาํได ้ 
 

สุรศกัด์ิ  (ชาย อาย ุ 43  ปี)  เสนอความคิดว่า 
“ผมได้รับมอบหมายให้อยู่ฝ่ายแผนงาน  ผมเคยทาํแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การทาํแผนปฏิบัติการ
เราทาํทุกปีอยู่แล้วคิดว่าไม่ยากท่ีจะเป็นแกนนาํในการทาํแผนปฏิบัติการร่วมกันในคร้ังนี”้ 

(บันทึกอนุทิน 1 พ.ย. 2553)) 
 

และในประเด็นการประสานพลังนั้ นมีผู ้ร่วมประชุมคนหน่ึงเสนอ
แนวคิดวา่เป็นการทาํงานร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้กิดความสาํเร็จร่วมกนั  

สุรชยั  (ชาย  อาย ุ 48  ปี)  กล่าวแยง้วา่ 
“การประสานพลัง ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย แต่ฟังดูแล้วกเ็หมือนกับว่าแต่ละคนมีกาํลังของตนเองแล้ว
นาํมารวมกัน แล้วเม่ือฟังครูธนูพูดแล้วเหมือนกับเราต้องร่วมมือกันทาํงานให้สาํเร็จน่ันเอง ถ้าทาํแต่ครู
ฝ่ายเดียวกส็าํเร็จ ถ้าจะนาํชาวบ้านผู้ปกครองมาทาํวิจัยผมว่าทาํได้ยาก”   

(บันทึกอนุทิน 1 พ.ย. 2553)   
 

  ส่วนเวลาท่ีเหมาะสมในการประชุมเพ่ือวางแผนการทาํงานนั้นควรเป็น
วนัเสาร์  อาทิตย ์หรือวนัหยดุราชการ    
 

กสุะลิน (หญิง อาย ุ 35  ปี)  กล่าวเสนอว่า 
“ทําได้ ไม่ได้ก็น่าจะลองดู ขึน้อยู่ กับวิธีการท่ีจะทํา ท่ีจริงแล้วเราก็ทาํงานร่วมกันทุกวันอยู่แล้วแต่
เพ่ือให้ผู้ ร่วมงานท่ีเป็นผู้ปกครอง หัวหน้าชุมชนมาร่วมทํางานกับเราได้น่าจะเป็นวันเสาร์ อาทิตย์
หรือไม่กเ็ป็นวันหยดุราชการ” 

(บันทึกอนุทิน 1 พ.ย. 2553) 
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บรรยากาศการในการประชุมในคร้ังน้ีไดแ้สดงใน ภาพท่ี 29  เม่ือถึง
เวลา  17.00 น. ประธานการประชุมจึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 

 

 
  
ภาพที ่ 29   การประชุมเปิดภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553 
 
   1.2 กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและผู้นําชุมชน 

ผู ้วิจัยได้พบปะกับผู ้ร่วมวิจัยท่ีเป็นคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผูน้าํชุมชน ท่ีประกอบดว้ย สมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น ผูวิ้จยั
มีโอกาสไดพ้บเป้าหมายน้ีในวนัท่ี 2  พฤศจิกายน  2553  ในเวลา 09.00 น. มีการประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยท่ีผูวิ้จยัเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในตาํแหน่งตวัแทนครู  ใน
การประชุมคร้ังน้ีนอกจากมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้โรงเรียนยงัไดเ้ชิญสมาชิก
สภาเทศบาลลาํนํ้ าพอง มาร่วมประชุมดว้ย  ประธานการประชุมในคร้ังน้ีคือ นายสันติ  กลางหลา้ 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีมี  11  คน โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมท่ีเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 9 คน  คือ  นายสันติ  กลางลา้  ผูท้าํหนา้ท่ี
เป็นประธาน  นายหนูเล้ียง  ไทยวงัชยั  เป็นผูแ้ทนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พระครูประทุม  
จนัทโรภาส  เป็นตวัแทนองคก์รศาสนา  นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีดาหลงและนายสาธร  เหล่าเจริญ  เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ  นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ  ผูว้ิจยั เป็นตวัแทนครู  นางเพญ็ศรี  อนัทะปัญญา  เป็นตวัแทน
ผูป้กครอง  นายวชัรินทร์  พรมพฤกษ ์ เป็นตวัแทนศิษยเ์ก่า  นายวิชยั  มาจนัทร์  เป็นเลขนุการ   และ
มีผูน้าํชุมชนเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 2   คน  คือ  นายภาณุวฒัน ์ พงษส์มบติั  นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตาํบลลาํนํ้าพองและนายเรวติั  ชยัอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลลาํนํ้าพอง   

 วาระการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ
แกไ้ขในโรงเรียนท่ีตอ้งการความร่วมมือกนัหลายฝ่ายประกอบดว้ย  1) ปัญหาเร่ืองถนนท่ีตดัผ่าน
โรงเรียนซ่ึงประชาชนใชร่้วมกนัอาจเกิดอนัตรายแก่นกัเรียนและมีเสียงดงัรบกวนการเรียนการสอน  
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2) เส้นทางการเดินทางจากบา้นมาโรงเรียนของนกัเรียนท่ีมีความยากลาํบากอาจเป็นเพราะเป็นรอย
เช่ือมต่อระหว่างอาํเภอนํ้ าพองและอาํเภอเขาสวนกวางทาํให้ไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร  3) รับฟัง
ความคิดเห็นการพฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยเฉพาะการช่วยเหลือนกัเรียนในเร่ือง
ทุนการศึกษา จากการเสนอความคิดเห็น ปรึกษาหารือและสรุปผลการประชุม  ทาํให้เกิดแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา คือ 1) การท่ีจะใหป้ระชาชนใชเ้ส้นทางอ่ืนในการเดินทางตอ้งค่อยเป็นค่อยไป
โดยเทศบาลลาํนํ้ าพองจะจดัสรรงบประมาณเพ่ือทาํถนนรอบโรงเรียนท่ีเป็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
เทศบาลลาํนํ้าพองอยูแ่ลว้  โดยจะประสานกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในการจดัทาํงบประมาณ
ในคร้ังน้ีคาดวา่จะมีถนนคอนกรีตรอบโรงเรียนภายใน 1 – 2  ปีน้ี     

 

ภาณุวฒัน ์(นากยกเทศมนตรีเทศบาลฯ  ชาย อาย ุ 42  ปี) กล่าวสรุปวา่ 
“ผมจะร่วมกันกับท่านสมาชิกจัดสรรงบประมาณโดยประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือให้มี
ถนนรอบโรงเรียนให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแทนการเดินทางผ่านเข้ามาในโรงเรียนท่ีอาจเป็นอันตรายแก่
ลูกหลานของเราและรบกวนการเรียนการสอน โรงเรียนเราสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้ว  
ปัญหานีจ้ะแก้ไขได้ภายใน 2 ปีนี.้” 

(บันทึกการสังเกต 2 พ.ย. 2553) 
 

2) ถนนท่ีนกัเรียนใชเ้ดินทางจากบา้นมาโรงเรียนเป็นถนนลูกรังทั้ง ๆ ท่ี
เป็นถนนเช่ือมต่อระหว่างอาํเภอนํ้ าพองและอาํเภอเขาสวนกวาง  จะไดรั้บการแกไ้ขโดยเทศบาล
ตาํบลนํ้ าพองกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํม่วงเสนอเร่ืองเขา้จงัหวดัและใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัพิจารณาดาํเนินการเพื่อใหไ้ดถ้นนลาดยางท่ีมีโครงการอยูแ่ลว้เพียงแต่รองบประมาณในการ
ก่อสร้าง    

 

หนูเล้ียง (ประธานสภาเทศบาลฯ   ชาย อาย ุ 58  ปี ) กล่าวสนบัสนุนวา่ 
 “จังหวัดขอนแก่นได้ทาํโครงการทาํถนนลาดยางจากบ้านโคกสูงไปยงับ้านคาํม่วงนีม้านานแล้วแต่ยงัไม่
มีงบประมาณถ้าเราร่วมกันแจ้งความจําเป็นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรงบประมาณให้มา
โดยเร็วกจ็ะสามารถแก้ไขปัญหานีไ้ด้”  

(บันทึกการประชุม  2 พ.ย. 2553) 
 

3) ส่วนดา้นการจดัการศึกษานั้นท่ีประชุมมีความคิดเห็นว่าให้โรงเรียน
ดาํเนินการเป็นหลกัส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสนับสนุนด้านงบประมาณโดยเฉพาะ
ทุนการศึกษา ในตอนทา้ยของการประชุม  ผูว้ิจยัไดแ้จง้ท่ีประชุมเก่ียวกบัการจะดาํเนินการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยอาศยัความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดเ้สียของโรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพร่์วมกนัจดัทาํโครงการและเลือกแนวทางการปฏิบติัการร่วมกนัทุกคนก็เขา้ใจและสนบัสนุน
ในการวิจยัเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี   
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เรวติั  (สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ชาย อาย ุ 47  ปี)  กล่าวเสนอว่า 
“ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนผมอยากจะให้เกิดภาพของผู้ปกครองและนักเรียนว่ามาเรียนท่ีนีแ้ล้ว
สามารถเรียนต่อเน่ืองถึงประกอบอาชีพได้และกลับมารับใช้ชุมชนของตนเองเหมือนกับเทศบาลลาํนํา้
พองท่ีส่งลกูหลานในตาํบลไปเรียนพยาบาลแล้วกลับมาเป็นพยาบาลชุมชน.” 

(บันทึกอนุทิน 2 พ.ย. 2553) 

 
พระสงฆ ์  อาย ุ 54  ปี กล่าววา่ 

“อาตมากเ็รียนจบปริญญาโทแล้วและสมาชิกสภาบางคนกก็าํลังเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท โดย
ได้รับทุนจากเทศบาลทุกคนยินดีร่วมมือในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของ
เรามีอะไรกป็รึกษาหารือกัน.” 

 (บันทึกอนุทิน 2 พ.ย. 2553)    

 
เม่ือเวลา 12.00 น จึงเลิกประชุม  รับประทานอาหารร่วมกนัแลว้เดินทาง

กลบั ดงัภาพที ่ 30 
 

 
  ภาพที ่30   การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูน้าํชุมชน 
 
   1.3  กลุ่มอาชีพ 

ผูว้ิจยัไดพ้บปะกบักลุ่มบุคคลนอกโรงเรียนท่ีมีอาชีพต่าง ๆ ในวนัท่ี  5  
พฤศจิกายน  2553   ผูว้ิจยัมีโอกาสไดพ้บปะพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีรับผิดชอบในการใหค้วามรู้
ดา้นจราจร  การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดและปัญหาการถูกล่อลวง ท่ีโรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจทาํหนา้ท่ีเป็นตาํรวจชุดชุมชนสัมพนัธ์  โดยเจา้หน้าท่ีตาํรวจท่านน้ียินดีเขา้
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการไดโ้ดยให้ความคิดเห็นว่าตอ้งการให้ความรู้แก่นักเรียนในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของตนเอง  
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นายตาํรวจ (ชาย อาย ุ 47  ปี)  กล่าวว่า 
“ผมคิดว่า..ในบางคร้ังการปฏิบัติต่อผู้กระทาํความผิดท่ีเป็นนักเรียนกต้็องให้ความรู้ไปด้วย เช่น  การ
ให้สวมหมวกนิรภัยกต้็องมาบอกกันท่ีโรงเรียนให้รู้เสียก่อน  เม่ือมีการตรวจจับกันบนท้องถนนจะได้
ปฏิบัติได้ถกูต้อง  เป็นการป้องกันการทาํผิดกฎหมายและการเรียนรู้ไปด้วยกัน  ถ้าอาจารย์จะให้มาร่วม
ปฏิบัติการกท็าํได้และยินดี.” 

(บันทึกการสัมภาษณ์  5 พ.ย. 2553)     
 

นอกจากน้ีใน วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2553 ผูว้ิจยัยงัมีโอกาสไดท้าํงาน
ร่วมกบัพยาบาลชุมชนท่ีมาตรวจสุขภาพใหก้บันกัเรียนท่ีโรงเรียน นอกจากมาตรวจสุขภาพแลว้ยงั
ไดใ้หค้วามรู้ดา้นการรักษาสุขภาพ  การป้องกนัตนเองจากส่ิงล่อลวงและ ให้คาํปรึกษาปัญหาวยัรุ่น
แก่นกัเรียนดว้ย    เจา้หนา้ท่ีพยาบาลยนิดีท่ีให้ความร่วมมือในการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยให้เหตุผล
ว่าสามารถให้ความรู้แก่นกัเรียนตามประสบการณ์ในวิชาชีพและเป็นการตอบสนองนโยบายของ
หน่วยงานตน้สงักดัของตนเอง  โดยสามารถใหค้าํปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพของตน   

 

บุญสม (บุรุษพยาบาลวิชาชีพ  อาย ุ 50  ปี) กล่าวสนบัสนุนวา่ 
“พยาบาลเรา..นอกจากปฏิบัติหน้าท่ีในโรงพยาบาลแล้วจะมีเวรออกท้องท่ีเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานของเรา  ดีกว่าท่ีจะปล่อยให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนแล้วจึงรักษากันท่ีหลัง  
โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีเด็กวัยรุ่นเราต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ  ต้องเป็นท้ังพยาบาล  เป็นเพ่ือนให้
คาํปรึกษาด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัว  เป็นพ่ีผู้ให้คําแนะนาํแก่พวกเขาด้วย  ถ้าจะมีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการกจ็ะเป็นการดึงเอาทุกฝ่ายมาทาํงานด้วยกันให้ดีย่ิงขึน้.” 

(บันทึกการสัมภาษณ์ 9  พ.ย. 2553) 

 
บรรยากาศการใหค้วามรู้และดูแลนกัเรียน ดงัภาพท่ี 31 

 

   
 

ภาพที ่ 31  การใหค้วามรู้ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและการดูแลสุขภาพของพยาบาลชุมชน 
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1.4 ผู้ปกครองนักเรียน 
ในวนัท่ี  10 - 20  พฤศจิกายน  2553 ในเวลา 17.00 – 20.00 น.ของทุกวนั  

ผูว้ิจยัออกไปพบปะกบัผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นผูป้กครองนกัเรียน  การเลือกว่าจะไปพบผูป้กครองคนใดทาํ
โดยการพดูคุยกบันกัเรียนและอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัเรียนแต่ละชั้นเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลแลว้จึงกาํหนด
ตวับุคคลท่ีจะไปพบ  ผูว้ิจยัแสวงหาขอ้มูลจากนกัเรียนและอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัเรียนเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีแสดงถึงความพร้อมและขอ้จาํกดัในการเขา้ร่วมวิจยั  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจงจากก
ล่มนกัเรียนท่ีเรียนดี  ความประพฤติเรียบร้อย  กบักลุ่มนกัเรียนท่ีเก็บตวัเงียบและไม่พดูคุยกบัเพ่ือน  
หรือบางคนชอบหนีเรียน  เม่ือไดข้อ้มูลพอเพียงแลว้จึงไดก้าํหนดตวัผูป้กครองท่ีจะไปพบชั้นละ  2  
คน  คือ ผูป้กครองท่ีมีลูกแต่งกายเรียบร้อย ความประพฤติดี และผูป้กครองท่ีมีลูกท่ีแต่งกายไม่
เรียบร้อยบา้ง   ชอบหนีเรียนบา้ง  เกบ็ตวับา้ง  รวมทั้งส้ิน  12  คน ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 7 

 

ตารางที ่  7    แสดงรายช่ือผูป้กครองนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัเดินทางไปศึกษา 
 

ที ่ ช่ือ สกุล ผู้ปกครอง ช่ือ สกุล นักเรียน ระดับช้ัน ช่ือ
หมู่บ้าน 

อาชีพ
ผู้ปกครอง 

1 นางอรดี  ต่อเสนา เดก็หญิงมินตรา  นามลา มธัยมศึกษาปีท่ี 1 นาอ่าง ทาํนา 
2 นางพชัรี  เหมือนอ่วม เดก็หญิงชวนฝัน  มะลิโค มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โคกสูง ทาํไร่ 
3 นางบงัอร  ดว้งคาํ เดก็หญิงวิภาพร  ดว้งคาํ มธัยมศึกษาปีท่ี 2 กดุนํ้าใส ทาํไร่ 
4 นางหนูแดง  เชียงใต ้ นายสิทธิพร  เชียงใต ้ มธัยมศึกษาปีท่ี 2 นาอ่าง รับจา้ง 
5 นางจิตรสี  พลคาํมาก นางสาวภาวินี  พลคาํมาก มธัยมศึกษาปีท่ี 3 คาํมืด ทาํสวน 
6 นางอาํพร  ตรีศาสตร์ นางสาวภกัดี  ตรีศาสตร์ มธัยมศึกษาปีท่ี 3 คาํมืด ทาํไร่ 
7 นางสมบูรณ์  อามาตย์

สมบติั 
นางสาวณฐันิชา  อามาตย์
สมบติั 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 คาํมืด รับจา้ง 

8 นางดาหวนั  ใบลาด นางสาวนนัทนา  ใบลาด มธัยมศึกษาปีท่ี 4 นาเรียง รับจา้ง 
9 นางอุไร  ทรงเหลก็สิงห์ นางสาวเนตรนภา  ทรง

เหลก็สิงห์ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 คาํม่วง ทาํไร่ 

10 นางเพญ็ศรี  อนัทะ
ปัญญา 

นางสาวสุพรรณี  อนัทะ
ปัญญา 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 คาํมืด ทาํนา 

11 นางนาลี  บุษราคมั นายจาํเนียร  บุษราคมั มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หนองโน ทาํนา 
12 นางคาํไพ  หงษบ์ุตรดี นายทองจนัทร์  ไทยวงัชยั มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หว้ยไผ ่ รับจา้ง 

 
 วนัท่ี 10  พฤศจิกายน 2553  เวลา 18.30 น. ผูวิ้จยัเร่ิมตน้เดินทางไปพบ

ผูป้กครองของเด็กคนหน่ึงท่ีชอบเก็บตวัเงียบไม่ชอบคุยกบัใคร  มีระยะการเดินทางจากบา้นไป
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โรงเรียน  15  กิโลเมตร  ครอบครัวของนักเรียนคนน้ีอาศยัอยู่ในบา้น 2 ชั้น  เม่ือเขา้ไปพบกบั
ผูป้กครองไดส้อบถามจากนกัเรียนจึงทราบว่าแม่ของเขาไม่สามารถพดูไดต้ั้งแต่กาํเนิด  จึงสอบถาม 
ย่าของนกัเรียนถึงการปฏิบติัตนเองของนักเรียนและความสามารถในการเขา้ร่วมปฏิบติัการของ
ผูป้กครอง  พบวา่ผูป้กครองมีขอ้จาํกดัดา้นร่างกาย โดยยา่ของนกัเรียนใหข้อ้มูลว่าผูป้กครองของเดก็
เป็นใบม้าแต่กาํเนิด   

 

แดง(นามสมมติ)  หญิง อาย ุ 70  ปี  กล่าวแยง้ว่า 
“แม่กะว่าอยากไปอยู่แต่ว่า.....เดก็น้อยกอ็ยู่กันกับแม่ตามประสาละคุณครู  แม่มันเว้าบ่ได้ คือสิไปประชุม
ฮ่วมกับคุณครูบ่ได้ดอก.” 

(บันทึกการสังเกต 10 พ.ย. 53)   
 

หลงัจากนั้นผูวิ้จยัจึงเดินทางไปพบกบัผูป้กครองของนักเรียนหญิงคน
หน่ึงอยูห่่างจากบา้นของนกัเรียนคนแรก 5 กิโลเมตร นกัเรียนคนน้ีมีพฤติกรรมชอบหนีเรียน  เม่ือ
สอบถามผูป้กครองพบว่าเด็กนกัเรียนไปเล่นกบัเพื่อน  จึงไม่อยู่ท่ีบา้น ผูว้ิจยัไดส้อบถามถึงอาชีพ
และความพร้อมในการเขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการจากผูป้กครองซ่ึงเป็นมารดาของนกัเรียน  พบว่า
ผูป้กครองมีอาชีพรับจ้าง  ฐานะยากจน มีข้อจาํกัดด้านอาชีพ จึงไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบติัการได ้  

 

เขียว(นามสมมติ)  หญิง อาย ุ 39 ปี  กล่าวแยง้วา่ 
“ฉันอยากสิให้ความร่วมมืออยู่ดอก..แต่ฉันกท็าํงานรับจ้างหาเช้ากินคํา่ บ้านช่องกคื็อเห็นน่ีละ...ไปมาก็
ลาํบาก...มนัไกลจากโรงเรียน คือสิบ่มีเวลาไปร่วมงานประชุมกับคุณครูได้ดอก”... 

(บันทึกการสังเกต 10 พ.ย. 53)   
 

วนัท่ี 11  พฤศจิกายน 2553  เวลา 18.30 น. ผูว้ิจยัไดไ้ปพบกบัผูป้กครอง
นักเรียนท่ีแต่งกายเรียบร้อย  การเรียนค่อนขา้งดี  มีบ้านห่างจากโรงเรียน  4  กิโลเมตร พบว่า
ผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกรรม  มีการทาํไร่นาสวนผสม  และนาํผลิตผลไปจาํหน่ายท่ีตลาดสดทุกวนั  
ผูป้กครองยนิดีเขา้ร่วมการประชุมร่วมกนัทาํงานและสามารถเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ดา้นการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ได ้ 

 

จิตรสี (หญิง อาย ุ 42  ปี)  กล่าวว่า 
“..ฉันมีลูกสาวคนเดียวเรียนอยู่กับคุณครู  ฉันเรียนการทาํไร่นาสวนผสมจากเกษตรอาํเภอ  ตอนนีมี้ผัก
ไปขายตลาดทุกวัน  กพ็อมีเวลาว่างไปร่วมประชุมได้อยู่....เป็นวิทยากรให้ความรู้กไ็ด้เด้อคุณครู”.. 

 (บันทึกการสัมภาษณ์ 11 พ.ย. 53)   
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 หลงัจากกล่าวอาํลาผูป้กครองคนดงักล่าวแลว้   ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปพบ
ผูป้กครองนักเรียนคนหน่ึงท่ีเป็นรองประธานนักเรียนผูป้กครองทาํอาชีพเสริมจากการทาํนาคือ 
รับจา้งติดตั้งจานรับดาวเทียม โดยมีเดก็นกัเรียนช่วยทาํงานดว้ย   

 
เพญ็ศรี (หญิง อาย ุ40 ปี ) กล่าวว่า 

“..ลูกหลานฉันก็จบจากโรงเรียนนีทุ้กคน  เรียนไปกไ็ม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก  อะไรกฟ็รีหมด  ว่าง ๆ 
เขากช่็วยเราทาํงาน ฮู้จักความกันทุกคน  คุณครูมีหยงัให้ช่วยฉันกยิ็นดี”   

(บันทึกการสัมภาษณ์ 11 พ.ย. 53) 

 
วนัท่ี 12  พฤศจิกายน 2553 ถึง  20  พฤศจิกายน  2553  ผูว้ิจยัไดเ้ดินทาง

ไปพบผูป้กครองของนักเรียนอีกจาํนวน  8  คน ต่างก็ให้ความสําคญัของการเขา้ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบติัการและยินดีเขา้ร่วมการประชุมในคร้ังน้ีโดยไดเ้สนอภาพบรรยากาศการพบผูป้กครองใน
คร้ังน้ี  ดงัภาพท่ี 32 
 

   
 

                    ภาพที ่ 32  การพบปะผูป้กครองนกัเรียน 
 
   จากการเดินทางไปพบปะผูป้กครองในเขตพ้ืนท่ีบริการรอบ ๆ โรงเรียน
ทาํให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นสภาพทัว่ไป  ภูมิประเทศ  สถานท่ีก่อสร้าง  การปลูกพืช  โรงงานอุตสาหกรรม  
เส้นทางคมนาคม  ตามแผนผงัชุมชน   ดงัภาพท่ี 33   
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ภาพที ่ 33  แสดงแผนท่ีตั้งโรงเรียนจากการเดินทางไปพบผูป้กครองนกัเรียน 
 

2. การประชุมเตรียมการ 
    ในวนัเสาร์ท่ี  28  พฤศจิกายน  2553  ผูว้ิจยัจึงเชิญผูมี้ส่วนได้เสียเพ่ือประชุม

เตรียมการ  ในเร่ืองกรอบเวลาดาํเนินการ โดยผูวิ้จยัไดเ้ชิญชวนผูร่้วมวิจยัดว้ยวาจากบักลุ่มท่ีเป็น
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บุคลากรในโรงเรียน  ส่วนบุคคลภายนอกไดติ้ดต่อเชิญชวนเขา้ร่วมประชุม กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน
นั้นใชวิ้ธีการการบอกกล่าวกบันกัเรียนช่วงมีการรวมกนัก่อนกลบับา้นและขอความร่วมมือกบับุคคล
ในโรงเรียนเชิญผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมประชุมกนั เช่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูน้าํชุมชน  
และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ   เม่ือถึงเวลาประมาณ  08.00 น. เร่ิมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทยอยเขา้มาในโรงเรียน  
กลุ่มแรกท่ีเขา้มาคือกลุ่มของครูในโรงเรียนจึงไดเ้ร่ิมสนทนากลุ่มเพ่ือปรึกษากนัว่ารูปแบบของการ
ประชุมจะทาํอยา่งไร  มีผูเ้สนอว่าควรจะมีการลงทะเบียนก่อนเป็นอนัดบัแรกโดยครูทุกคนช่วยกนั
ตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม กล่าวทกัทายและเชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยัก่อนและมีผูเ้สนอวิธีการตอ้นรับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยการช่วยกนัทุกคน  

 
ละมุล  (หญิง อาย ุ 41  ปี) เสนอความคิดว่า 

“อ้อยคิดว่าการประชุมทุกคร้ัง..เราน่าจะมีการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแล้วนาํไปเป็นข้อมูลเพ่ือใช้
ในการประชุมในคร้ังต่อๆไป”... 

(บันทึกอนทิุน 28  พฤศจิกายน 53) 

   
มานะ (ครูชาย  อาย ุ 49  ปี) กล่าวอยา่งเป็นห่วงว่า 

“วันนีแ้ม้ว่าจะเป็นวันหยดุมีคนเร่ิมทอยมาแล้วประชุม คงมากันไม่ครบหรอกมั้ง  แต่ละคนกติ็ดภารกิจ
ของตนเอง  ตอนถามกว่็าจะมา แต่พอเอาเข้าจริงๆ จะมาได้แค่ไหน  พวกเรากไ็ม่เท่าไหร่หรอกสละ
เวลามาได้ถ้าเป็นงานของส่วนรวม  แต่การประชุมกับชาวบ้านและผู้นาํชุมชน  เขาเป็นแขกของเราทุก
คนกค็วรมีหน้าท่ีต้อนรับช่วยกันนะ”... 

 (บันทึกอนทิุน 28  พฤศจิกายน 53) 
 
 ผูว้ิจยั กล่าววา่ 

“ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับมาเท่าไหร่กเ็อาเท่าน้ัน  ทุกคนต้องมาด้วยความสมคัรใจ  ไม่มีการบังคับ  
เร่ิมต้นได้เท่าไหร่กเ็อา  น่ีเป็นเพียงการเร่ิมต้นเท่าน้ัน  ยงัมีกิจกรรมท่ีต้องทาํกันอีกมากเลย  ท่ีสาํคัญคือ  
อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึน้บ้างระหว่างการทาํวิจัย” 

(บันทึกอนทิุน  28  พฤศจิกายน  53) 

 
เม่ือถึงเวลาประมาณ  09.00 น. จึงจะเร่ิมทาํการประชุมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

จาํนวน 25  คน คือ 1) กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน มีจาํนวน  15 คน ประกอบดว้ย นางวิบูลยรั์ตน ์ 
บุษราคมั  นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ(ผูว้ิจยั)  นายสุรศกัด์ิ  นอ้ยราช  นายวรกรานต ์ ไกรฤาชา  นายมานะ  
โงะบุดดา  นายสุรชยั  เพช็รแสน  นายกรชนก  แสนหอม  นายจกัริน  งานไว  นายคมเดช  จนัทะบุรี  
นายศราวธุ  วรางกรู  นางกุสะลิน  มูลกนั  นางสาววาสนา  ทองรินทร์  นางสาวละมุล  จนัทะรัง  
นางออ้มอารีย ์  มูลทา  นางเพญ็ประภา  มาจนัทร์  2) กลุ่มกรรมการสถานศึกษาและผูน้าํชุมชน 
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จาํนวน 5  คน ประกอบดว้ย  นายหนูเล้ียง  ไทยวงัชยั  พระครูประทุม  จนัทโรภาส  นายสาธร  เหล่า
เจริญ  นางเพญ็ศรี  อนัทะปัญญา  นายวชัรินทร์  พรมพฤกษ ์  3) กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 3  
คน ประกอบดว้ย  นางคาํไพ  หงส์บุตรดี  นางจิตรสี  พลคาํมาก  นางอาํพร  ตรีศาสตร์  4) กลุ่ม
อาชีพ จาํนวน  2  คน ประกอบดว้ย นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีดาหลง  นายปราโมทย ์  คลงัเกตุ  โดยผูว้ิจยั
เสนอวา่ควรมีการประชุมแบบโต๊ะกลม ในส่วนของเหตุผลของการประชุมแบบน้ีกเ็พ่ือใหทุ้กคน
เสมอภาคกนันัน่เอง ผูร่้วมวิจยัต่างกแ็สดงความคิดเห็นต่าง ๆ กนัแต่กย็นิยอมและมีผูเ้สนอว่าเราอาจ
ปรับเปล่ียนไดใ้นภายหลงั 
   

ผูว้ิจยั เสนอว่า 
“.การประชุมในคร้ังนีเ้ป็นการประชุมคร้ังแรกในการปฏิบัติการ รูปแบบการประชุมน้ันเม่ือดู
จากการทาํงานแล้วเป็นการทาํงานร่วมกัน ดังน้ันเราน่าจะมาน่ังคุยกันก่อน ใครคิดอย่างไรก็
เสนอได้ทุกคน.”.. 

(บันทึกการปะชุม 28  พฤศจิกายน 53) 
 

สุรศกัด์ิ  ( ครูชาย  อาย ุ 43  ปี) กล่าวแยง้ว่า 
“การประชุมทุกคร้ังต้องเตรียมการก่อนล่วงหน้า ถ้าพ่ีจะมาคิดเอาตอนนีจ้ะทาํได้เหรอ  ชาวบ้าน

จะม่ันใจได้มากแค่ไหน  พวกเขาดูเราอยู่นะว่าเชิญมาทาํอะไร แต่ถ้าจะลองใช้วิธีการประชุมแบบ

นีดู้ก่อน ถ้าจะเปล่ียนเป็นวิธีอ่ืนกค่็อยเปล่ียนกันทีหลังกไ็ด้แต่กน่็าจะมีเหตุผลในการเปล่ียนวิธีด้วย

นะ”...  

                    (บันทึกอนุทิน 28  พฤศจิกายน 53)    

 
เม่ือถึงเวลา  09.30 น. ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงเร่ิมประชุมกนัโดยใหผู้ร่้วมวิจยัแต่ละ

คนแนะนาํตวัเอง เสร็จแลว้ผูว้ิจยัไดก้ล่าวตอ้นรับและกล่าวถึงสาเหตุท่ีไดเ้ชิญชวนมาร่วมประชุมกนั
ในคร้ังน้ี นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงความรู้สึกและเหตุการณ์ท่ีตนเองไดไ้ปพบเห็นในช่วงของการ
พบปะกบักลุ่มตวัอย่างแลว้นาํความรู้เร่ืองการทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมให้ท่ีประชุม
ไดรั้บรู้ โดยผูว้ิจยัไดพู้ดถึงการช่วยเหลือกนัทาํงานจากอดีตท่ีผา่นมา รวมทั้งกล่าวถึงผูมี้บทบาทใน
การจดัตั้งโรงเรียนท่ีเกิดจากชุมชน  จากนั้นผูว้ิจยัไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัไดส้ะทอ้นความคิดเห็นใน
เร่ืองของการจดัตั้งโรงเรียนข้ึนมาในชุมชน ในมุมมองประสบการณ์ของตนเอง   จากนั้นผูร่้วมวิจยั
คนหน่ึงไดส้รุปว่าเม่ือโรงเรียนไดเ้ร่ิมตน้จากการร่วมมือ ของชุมชนแลว้และปัจจุบนัไดโ้อนเขา้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้  บทบาทของชุมชนน่าจะมีมากข้ึนในการจดัการศึกษาร่วมกนั 
ผูว้ิจัยจึงไดเ้สนอให้ผูร่้วมวิจยัเสนอความคิดเห็นว่าโดยตั้ งคาํถามว่า เราจะมีส่วนร่วมในการจดั
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การศึกษาในโรงเรียนไดอ้ย่างไร  จากคาํถามดงักล่าวผูร่้วมวิจยัส่วนมากมีความคิดเห็นว่าการจดั
การศึกษาหลกั ๆ เป็นภาระของครูในโรงเรียนตามหน้าท่ี  ส่วนผูร่้วมวิจยัก็มีส่วนเก่ียวขอ้งตาม
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง เช่น  ผูป้กครองคอยดูแลบุตรของตนเองให้เป็นคนดี  ผูน้าํชุมชนก็ดูแล
ความเป็นอยู่ของชาวบา้นรวมทั้งนกัเรียนดว้ย  เป็นตน้  มีผูร่้วมวิจยัส่วนหน่ึงมีความคิดว่าคนท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนโดยเฉพาะผูรั้บบริการน่าจะแสดงออกให้มากข้ึนเพ่ือให้การจดัการศึกษา
ของโรงเรียนตรงกบัความตอ้งการของตนเองและเหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยูข่องตนเอง 

 
ผูว้ิจยักล่าววา่ 

“..การประชุมในคร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรก คือวันนีเ้ราจะมาช่วยกันกาํหนดเวลาทาํงานร่วมกัน...จากการท่ีผม
ได้ไปพบปะกับท่านเป็นเบือ้งต้นน้ัน  กข็อขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้การต้อนรับและเสียสละเวลาพูดคุย 
ทาํให้ผมได้เรียนรู้จากท่านแล้วนาํมาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี.้.โรงเรียนแห่งนีเ้กิดจาก
ความต้องการของชุมชน ทุกท่านมีบทบาทในการจัดการศึกษาในโรงเรียนแห่งนี”้ 

 (บันทึกอนทิุน 28  พฤศจิกายน 53)    
 

 
สาธร (ชาย  อาย ุ 78  ปี)  กล่าววา่ 

“..โรงเรียนของเรากเ็ร่ิมต้นจากการช่วยกันของชุมชน.......  ปัจจุบันกไ็ด้โอนเข้าเป็นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแล้ว เรากน่็าจะเพ่ิมบทบาทของชุมชนในโรงเรียนให้มากขึน้”... 

 (บันทึกอนทิุน 28  พฤศจิกายน 53) 

 
ปราโมทย ์ (ชาย  อาย ุ 38 ปี) กล่าววา่ 

“..การจัดการศึกษาของโรงเรียนพวกเราคิดอยู่เสมอว่าน่าจะเป็นหน้าท่ีหลักของครู  การเข้ามาร่วม
ทาํงานกับโรงเรียนของชุมชนกมี็ขึน้เม่ือมีการขอร้องให้มา และหน้าท่ีของผู้ ท่ีเก่ียวข้องคือเก่ียวข้องกับ
นักเรียน คือ ผู้ปกครองกด็ูแลเดก็ขณะท่ีอยู่บ้าน  หัวหน้าชุมชนกดู็แลนักเรียนเพราะเป็นสมาชิกคนหน่ึง
ในหมู่บ้าน”  

 (บันทึกอนทิุน  28  พฤศจิกายน 53) 

 
อาํพร (หญิง อาย ุ 45 ปี) กล่าววา่ 

“...คนท่ีมาใช้บริการของโรงเรียนคือ ผู้ปกครองนักเรียนน่าจะแสดงความคิดเห็นว่าโรงเรียนควรทาํ
อย่างไรให้นักเรียนจบไปแล้วมีอาชีพและสามารถศึกษาต่อได้ตามกาํลงัของตนเอง.”.. 

          (บันทึกบันทึกอนุทิน  28  พฤศจิกายน 53)   

 
เม่ือผูร่้วมวิจัยแสดงความคิดเห็นพอสมควรแล้วผูว้ิจัยจึงเสนอวิธีการทาํงาน

ร่วมกนัจะมีการทาํเป็นขั้นตอน  10 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนตอ้งทาํอะไรบา้ง  จึงขอความคิดเห็นว่าจะ
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กาํหนดเวลาการทาํงานร่วมกนัอยา่งไร  และมีกติกาทาํงานร่วมกนัอยา่งไร  ในเร่ืองของกาํหนดเวลา
นั้นมีผูร่้วมวิจยัเสนอว่าขั้นตอนแตะละขั้นตอนใช้เวลาไม่เท่ากนับางขั้นตอนใช้เวลา  วนัสองวนั 
หรือ 1 สัปดาห์ เช่น  การวางแผน  การสะท้อนผล  การสรุปผล  ส่วนบางขั้นตอนเช่น การ
ปฏิบติัการและการสังเกตผล  จะใชเ้วลานานแตกต่างกนัไปตามธรรมชาติของโครงการ  บางคร้ัง
การปฏิบติัการและการสังเกตผลตอ้งควบคู่กนัไปดว้ย และในการปฏิบติัการตอ้งทาํกบันกัเรียนก็
ตอ้งเป็นช่วงเปิดเรียนคือ  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553  ถึงตน้
เดือนมีนาคม  2554  และภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2554  เดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน  
2554     ส่วนกติกาการทาํงานนั้นแต่ละคนกมี็หนา้ท่ีของตนเองจึงใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการให้
ความเอาใจใส่ติดตามโครงการให้ตลอดแมบ้างคร้ังอาจไม่มีเวลามาร่วมประชุมก็ตอ้งติดตามการ
ดาํเนินการใหต้ลอดและช่วยกนัทาํใหส้าํเร็จ ส่วนปัญหาท่ีเกิดกน็าํมาเป็นประเดน็เพ่ือปรึกษากนัและ
หาทางแกไ้ขร่วมกนั  ส่วนในประเด็นจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการก็ให้ผูท่ี้มีความพร้อม
ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ภาระกิจการงานและเร่ืองเวลาเสนอตนเองมาร่วมกนัประชุมในคร้ังต่อไป  
ส่วนผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมก็ขอเชิญเป็นท่ีปรึกษาเวลาท่ีมีการประชุมใหญ่เพ่ือแสดงความคิดเห็น  เม่ือท่ี
ประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นเพียงพอแลว้ จึงช่วยกนักาํหนดเวลาการปฏิบติัการแต่ละขั้นตอนหรือ 
timeframe ภาพบรรยากาศการประชุมในขั้นตอนการเตรียมการดงัภาพท่ี 34 และขั้นตอนการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีช่วยกนักาํหนดข้ึนมีดงัน้ี 

 
ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการ 
ช่วงเวลา  เดือนพฤศจิกายน 2553 
สถานที ่ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
ผู้รับผดิชอบ  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
กจิกรรม  ร่วมกนัสร้างความสัมพนัธ์  กาํหนดเวลาการทาํงาน  กาํหนดกติกา  ใหค้วามเห็นชอบและ
สรุปผลขั้นเตรียมการ 
 
ขั้นตอนที ่2 การวางแผน 
ช่วงเวลา  เดือนธนัวาคม  2553 
สถานที ่ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
ผู้รับผดิชอบ  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
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กิจกรรม  ร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงสภาพปัญหา  สภาพปัจจุบัน  ความคาดหวงั  การทาํ
โครงการ  กิจกรรมและเลือกโครงการเพ่ือแกไ้ขปัญหา กาํหนดเกณฑค์วามสาํเร็จของโครงการ และ
แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบโครงการ  สรุปผลการปฏิบติัการในขั้นการวางแผน 
 
ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัตกิาร 
ช่วงเวลา  เดือนธนัวาคม 2553  ถึงเดือน เมษายน 2554 
สถานที ่ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพแ์ละชุมชนในเขตบริการ 
ผู้รับผดิชอบ  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
กจิกรรม  ร่วมกนัปฏิบติัการตามโครงการ  ปรึกษาหารือ  ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาระหว่างปฏิบติั บนัทึก
ผลการปฏิบติั  ความรู้สึกระหวา่งการปฏิบติั  ร่วมกนัสรุปผลในขั้นการปฏิบติัการ 
 
ขั้นตอนที ่4  การสังเกตผล 
ช่วงเวลา  เดือนธนัวาคม 2553 ถึงเดือน เมษายน 2554 
สถานที ่ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพแ์ละชุมชนในเขตบริการ 
ผู้รับผดิชอบ  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
กิจกรรม  ร่วมกนัสังเกตผลการปฏิบติัการตามโครงการ  ปรึกษาหารือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  บนัทึก
ผลการปฏิบติัการและความรู้สึกระหว่างการสงัเกตผล  ร่วมกนัสรุปผลในขั้นการสงัเกตผล 
 
ขั้นตอนที ่5  การสะท้อนผล 
ช่วงเวลา  เดือนมีนาคม 2554 ถึงเดือน เมษายน 2554 
สถานที ่ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
ผู้รับผดิชอบ  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
กิจกรรม  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย  การเปล่ียนแปลง  การเรียนรู้  
ความรู้สึก ในลกัษณะการเล่าเร่ือง  แผนผงัความคิด และช่วยกนัถอดบทเรียนจากการปฏิบติัการ  
ร่วมกนัสรุปผลการขั้นการสะทอ้นผล 
 
ขั้นตอนที ่6  การวางแผนใหม่ 
ช่วงเวลา  เดือนพฤษภาคม 2554 
สถานที ่ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
ผู้รับผดิชอบ  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
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กิจกรรม  เดินทางไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมแลว้ ร่วมกนัระดมความคิดเห็นและ
วิเคราะห์สภาพปัญหา  สภาพปัจจุบนั และแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยช่วยกนัเลือกโครงการท่ีจะ
ดาํเนินการต่อไป  จดัทาํโครงการใหม่และปรับปรุงโครงการเดิม  ร่วมกนัศึกษาหลกัการประสาน
พลงัเพ่ือสอดแทรกลงในการปฏิบติัการ ปรับปรุงเกณฑก์ารวดัความสาํเร็จ ร่วมกนัสรุปผลขั้นตอน
การวางแผนใหม่ 
 
ขั้นตอนที ่7 การปฏิบัตกิารใหม่ 
ช่วงเวลา  เดือนมิถุนายน 2554 ถึง สิงหาคม  2554 
สถานที ่ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพแ์ละชุมชนในเขตบริการ 
ผู้รับผดิชอบ  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
กจิกรรม  ร่วมกนัปฏิบติัการตามโครงการ  ปรึกษาหารือ  ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาระหว่างปฏิบติั บนัทึก
ผลการปฏิบติั  ความรู้สึกระหวา่งการปฏิบติั  ร่วมกนัสรุปผลในขั้นการปฏิบติัการใหม่ 
 
ขั้นตอนที ่8 การสังเกตผลใหม่ 
ช่วงเวลา  เดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือน สิงหาคม 2554 
สถานที ่ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพแ์ละชุมชนในเขตบริการ 
ผู้รับผดิชอบ  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
กิจกรรม  ร่วมกนัสังเกตผลการปฏิบติัการตามโครงการ  ปรึกษาหารือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  บนัทึก
ผลการปฏิบติัการและความรู้สึกระหว่างการสงัเกตผล  ร่วมกนัสรุปผลในขั้นการสงัเกตผล 
 
ขั้นตอนที ่9  การสะท้อนผลใหม่ 
ช่วงเวลา  เดือนสิงหาคม 2554 
สถานที ่ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
ผู้รับผดิชอบ  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
กิจกรรม  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย  การเปล่ียนแปลง  การเรียนรู้  
ความรู้สึก ในลกัษณะการเล่าเร่ือง  แผนผงัความคิด   ช่วยกนัถอดบทเรียนจากการปฏิบติัการและผล
การใชห้ลกัการประสานพลงั  ร่วมกนัสรุปผลการขั้นการสะทอ้นผล 
 
ขั้นตอนที ่10 การสรุปผล 
ช่วงเวลา  เดือนกนัยายน 2554 
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สถานที ่ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
ผู้รับผดิชอบ  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
กจิกรรม  ร่วมกนัรายงานผลการปฏิบติัการอยา่งน่าสนใจทั้งในรูปแบบของเอกสาร  การเสวนา  กา
รวิพากย ์ ผงัความคิด แสดงเอกสารบนัทึกต่าง ๆ จดัแสดงในรูปแบบของการประชุมใหญ่และแสดง
นิทรรศการ แลว้ร่วมกนัสรุปผลในขั้นตอนการสรุปผลเพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ือการปฏิบติัการใน
คร้ังต่อไป 
 

วาสนา (หญิง  อาย ุ 37  ปี) กล่าวเสนอว่า 
“..ขั้นตอนการปฏิบัติการและการสังเกตผล ระยะเวลาการปฏิบัติการจะไม่เท่ากัน บางโครงการต้องทาํ
อย่างต่อเน่ือง  บางโครงการทาํกิจกรรมคร้ังเดียวก็เสร็จ และบางโครงการต้องทาํกับนักเรียนกต้็องเป็น
ระยะเปิดภาคเรียนด้วย แต่บางโครงการกย็กเว้นนะเพราะทาํใช้ช่วงปิดภาคเรียน  ส่วนการสังเกตผลกต้็อง
ทาํไปพร้อมกันกับการปฏิบัติ.....”. 

 (บันทึกอนทิุน  28  พฤศจิกายน 53)... 
 

เพญ็ประภา(หญิง  อาย ุ 57  ปี)  กล่าวว่า 
“..การทํางานร่วมกันก็ต้องรับผิดชอบไปตามหน้าท่ีของตนเองการเข้าร่วมประชุมกันสําคัญท่ีสุด  ถ้า
จาํเป็นกข็อให้บอกกันและต้องติดตามโครงการตลอดว่าดาํเนินการถึงไหนแล้ว  และมีปัญหาอะไรบ้าง  
พวกเราต้องทาํให้เห็นผล น่ีเป็นสัญญาใจกว่็าได้...”. 

 (บันทึกอนทิุน  28  พฤศจิกายน 53). 

 
ศกัด์ิสิทธ์ิ (ชาย  อาย ุ 54  ปี) กล่าววา่ 

“ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ ท่ีมีความพร้อมและสามารถสละเวลามาได้กเ็ชิญมาร่วมกันทาํงาน ส่วน
ผู้ ท่ีไม่ได้มาประชุมทุกคร้ังกข็อเชิญเป็นท่ีปรึกษาเม่ือท่ีประชุมมีมติหรือมีการดาํเนินการอย่างใดแล้วก็
จะเสนอในท่ีประชุมใหญ่ให้ทุกคนรับทราบและแสดงความคิดเห็น” 

 (บันทึกอนทิุน 28 พฤศจิกายน 2553) 
 

 
 

ภาพที ่34   การประชุมขั้นตอนการเตรียมการ 
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3.  การสรุปผลขั้นตอนการเตรียมการ 
    หลงัจากกาํหนดเวลาการทาํงานแลว้จึงระดมความคิดเพ่ือสรุปถึงความเหมาะสม

ของกรอบเวลาท่ีช่วยกนักาํหนดข้ึนมา  และผูว้ิจยัไดติ้ดตารางขอ้มูลทั้งท่ีเป็นตารางขอ้มูล  บนัทึก
การประชุม  แผนท่ีตั้งโรงเรียน ท่ีเกิดจากการไปพบปะกบับุคคลต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการเกบ็ขอ้มูลใหท่ี้
ประชุมรับทราบและช่วยกนัแสดงความคิดเห็นถึง  ขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย  ประเดน็ท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมและรับ
ฟังขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ในขอ้คิดเห็นท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั McIntyre (2008) แนะนาํว่า ความ
เหมือนทาํให้เกิดพ้ืนฐานของการส่ือสารกนัและความไวว้างใจ  ส่วนความแตกต่างทาํให้เกิดความ
พร้อมในการรับรู้ การพฒันา ท่ีเป็นประโยชนต่์อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  

3.1 จากกิจกรรมท่ีผู ้วิจัยได้ร่วมประชุมบุคลากรในโรงเรียน ท่ีประชุมมี
ความเห็นวา่เห็นว่าขอ้ดีคือสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้าย เขา้ถึงแหล่งขอ้มูล ส่วนขอ้ดอ้ยคือไดข้อ้มูล
กลุ่มเดียว จึงควรแกไ้ขโดยพูดคุยเป็นรายบุคคลเพ่ือศึกษาขอ้มูลส่วนตวัและขอ้จาํกดั ควรติดตาม
การปฏิบติังานไม่ให้อิงนโยบายต้นสังกดัมากเกินไป ควรพูดคุยเป็นการส่วนตวับ้างเพ่ือให้ได้
ความคิดของผูร่้วมวิจยัท่ีแทจ้ริง   

3.2 จากกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัร่วมประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีขอ้ดีคือ
เขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งไดท้ัว่ถึงประหยดัเวลา ขอ้ดอ้ยคือใชเ้วลานอ้ยเกินไป บางคนไม่มีเวลาจึงควรทาํ
ความเขา้ในการปฏิบติัการในการวิจยัเพ่ิมเติม ควรติดต่อประสานงานอยา่งต่อเน่ืองและพบปะเป็น
รายบุคคลเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ควรทาํความเขา้ในการปฏิบติัการในการวิจยัเพ่ิมเติมในท่ี
ประชุมกลุ่มเป้าหมาย บางคนอาจไม่แสดงความคิดเห็นท่ีแทจ้ริง  

3.3 การพบปะกลุ่มอาชีพผูร่้วมวิจยั คิดเห็นว่ามีขอ้ดี คือไดแ้นวคิดหลากหลาย 
แต่มีข้อด้อยคืออาจไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม ดังนั้ นควรไปพบปะหลากหลายอาชีพ ควรรับฟัง
ขอ้คิดเห็นและให้เป็นท่ีปรึกษาควรเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนโดยตรงจึงจะเขา้ใจการทาํงานกบั
โรงเรียน   

3.4 การพบปะกับผู ้ปกครอง  ผู ้ร่วมวิจัยมีความเห็นว่ามีข้อดี คือ  เข้าถึง
แหล่งขอ้มูลโดยตรง แต่มีขอ้ดอ้ยคือ  เสียเวลาและค่าใชจ่้ายมาก ดงันั้นควรแจง้นดัหมายให้ทราบ
ล่วงหน้าเพ่ือจะได้ไม่เสียเวลา ควรไปพบผูป้กครองท่ีมีความต้องการเขา้ร่วมจริงๆและไม่ควร
กาํหนดชั้นเรียนในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเปล่ียนแปลงผูร่้วมวิจยัไดถ้า้จาํเป็นโดยมีมติจาก
ท่ีประชุม   

3.5 ส่วนความคิดเห็นแผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงเรียนท่ีผูว้ิจยัจดัทาํข้ึน มีขอ้ดี คือทาํ
ให้เขา้ใจความเป็นมาไดง่้าย  แต่มีขอ้ดอ้ย คือ ควรแสดงเป็นภาพ 3 มิติ และควรเพ่ิมเติมพ้ืนท่ี
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การเกษตรในเขตพื้นท่ีบริการ  ควรทาํแผนท่ีหลายๆแบบตามความเขา้ใจของผูร่้วมวิจยัและสามารถ
ใชแ้ผนท่ีหลายๆแบบตามประโยชน์ท่ีใช ้  

3.6 ความคิดเร่ืองเคร่ืองมือการวิจยัผูร่้วมวิจยัให้ขอ้คิดเห็นว่ามีขอ้ดี คือมี
หลากหลายแบบ ส่วนขอ้ดอ้ย คือ เขา้ใจยากจึงใชไ้ม่เป็นมีทางแกไ้ขคือควรมีเคร่ืองมือนอ้ยแต่เก็บ
ขอ้มูลไดต้รงประเดน็ ควรง่ายต่อการนาํไปใช ้ แปลผลไดง่้าย และควรทดลองใชก่้อนจึงนาํปรับปรุง
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดี 

3.7  การประชุมเตรียมการ ท่ีประชุมคิดเห็นว่ามีขอ้ดีคือ ทาํใหทุ้กคนมีส่วนร่วม
ส่วนขอ้ดอ้ยคือ ได้ขอ้สรุปช้าใช้เวลามากจึงควรมีการประชุมมากกว่า 1 วนัและมีประเด็นการ
ประชุมท่ีชดัเจน  แจง้ประเด็นการประชุมก่อน ควรให้มีการประชุมอย่างต่อเน่ืองผูร่้วมวิจยัควรมี
จาํนวนเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถทาํงานไดส้ะดวก 

3.8 ความคิดเห็นเร่ืองการปฏิบติังาน มีขอ้ดีคือ สามารถใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบติัไดดี้แต่มีขอ้ดอ้ยคือ ขณะน้ียงัไม่เขา้ใจในการปฏิบติัมากนกัควรระบุกิจกรรมในการปฏิบติั 
งบประมาณ สถานท่ีและผูรั้บผิดชอบควรเปล่ียนแปลงในเร่ืองของเวลาและกิจกรรมไดป้รับเปล่ียน
ไดต้ามความเหมาะสม 

จากเม่ือท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นเพียงพอแลว้  ผูว้ิจยัไดจ้ดบนัทึกเป็นขอ้มูล
แลว้นาํเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบกบัประเดน็การเกบ็ขอ้มูล  วิธีการเกบ็ขอ้มูลและการนาํเสนอ
ขอ้มูล จึงร่วมกนักาํหนดวนัประชุมในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นว่าน่าจะประชุมคร้ัง
ต่อไปในวนัเสาร์แรกของเดือนธนัวาคม บรรยากาศการรับทราบขอ้มูล  การแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ  แสดงให้เห็นใน  ภาพท่ี    เม่ือไดแ้สดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะแลว้จึงเดินทาง
กลบั ในเวลา 16.30 น. และสรุปผลการดาํเนินการในขั้นตอนน้ี ดงัภาพท่ี 35 
  

ผูว้ิจยักล่าววา่ 
“การสรุปผลการปฏิบัติเป็นการขอความคิดเห็นจากท่ีประชุมถึงบางกิจกรรมท่ีผู้ วิจัยได้ทาํไปก่อน
ล่วงหน้า เป็นการช่วยกันเติมเตม็  ให้ข้อเสนอแนะและช่วยกับรับรองข้อมลูต่าง ๆ ท่ีพวกเราได้
ช่วยกันทาํขึน้มา  ทุกอย่างสามารถปรับเปล่ียนได้แล้วแต่มติของผู้ ร่วมปฏิบัติการ  เม่ือทุกอย่างเป็นท่ี
พอใจของทุกคนแล้วกจ็ะนัดหมายเพ่ือดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป” 

(บันทึกอนทิุน  28 พ.ย. 2553) 
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วรกรานต ์ (ชาย  อาย ุ 53  ปี) กล่าวเสริมวา่ 
“..เราน่าจะเร่ิมต้นด้วยการร่วมกันคิดกันก่อนเพ่ือวางแผนการทาํงานในแต่ละโครงการ........กน่็าจะ
มาประชุมกันคร้ังต่อไปช่วงต้นเดือนธันวาคมนี.้......กใ็ห้ทุกคนกลับไปคิดว่าจะทาํโครงการอะไร
และจะทาํงานร่วมกันอย่างไร” 

 (บันทึกอนุทิน 28  พ.ย.25 53) 

พระสงฆ ์ อาย ุ 54  ปี กล่าวว่า 
“จากการระดมความคิดในการเติมเต็มโดยเสนอ ข้อดี  ข้อด้อย  ข้อเสนอแนะ ความคิดเพ่ิมเติม 
อาตมาอยากให้ช่วยกันคิดมากๆ เพ่ือเป็นผลดีต่อการทาํงานร่วมกัน” 

      (บันทึกอนทิุน  28  พ.ย. 53) 
 

   

ภาพที ่35  แสดงสรุปขั้นตอนการเตรียมการ 
  

ขั้นตอนที ่2  การวางแผน(Planning)  
ขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดบทบาทของผูว้ิจยัเป็นผูมี้ส่วนร่วม สนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกให้กบัผูร่้วมวิจยั เป็นผูป้ระสานงาน ติดต่อส่ือสารตามทศันะของ Creswell (2008)   มีการ
กระตุ้นให้ผู ้ร่วมวิจัยเกิดความรู้สึกถึงสภาพปัญหา สภาพปัจจุบันโดยการพิจารณาจากขีด

สร้างความคุ้นเคย  การเล่าเร่ือง  การยอมรับ 
         - การประชุมร่วมกนั 
                   - เดินทางไปพบปะ 
                     - ทาํงานร่วมกนั 

ประชุมเตรียมการ 
    - ร่วมกนัสร้างความสมัพนัธ์ 

- ร่วมกนัปรึกษาหารือ 
- ร่วมกนัสร้างกติกา 

สรุปขั้นตอนการเตรียมการ 
                     - ขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย 
                  - ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น 

ขั้นตอนการวางแผน 
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ความสามารถและทรัพยากร ตามทศันะของ  McIntyre (2008)  ร่วมกนัประเมินปัจจยัท่ีตอ้งการ
ศึกษาท่ีทาํให้เกิดสภาพท่ีเป็นอยู่   มีการศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารหรือการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตาม
ทศันะของ James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) และสภาพท่ีคาดหวงั มีกิจกรรมการบรรยาย  
การดูรูปกิจกรรมท่ีผ่านมา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดประเด็นคาํถาม  การสะท้อนความคิด เกิดการสืบ
คน้หาปัญหา นาํไปสู่ความคิดในการพฒันา  กลัน่กรองจนมีแผนเพ่ือการปฏิบติัการ มีการกระตุน้ให้
ผูร่้วมวิจยัเกิดความตระหนกั เกิดความรับผิดชอบ(conscientization) จนเกิดอุดมการณ์ (ideology) 
ร่วมกนัตามทศันะของ McIntyre (2008)  ผูว้ิจยัจะดึงเอาความคิด ความสามารถของผูร่้วมวิจยั
ออกมา มีการประสานความคิด การระดมความคิดโดยการทาํงานเป็นกลุ่ม  มีการนาํเสนอความคิด
โดยตวัแทนของกลุ่ม มีการนาํผงัความคิด(mind mapping)มาแสดงเพ่ือทาํความเขา้ใจในกรอบ
ความคิดนาํไปสู่การคิดหาวิธีการแกไ้ขปัญหาโดยคาํนึงถึง ทรัพยากร  ขีดความสามารถ  โอกาส  
ช่วยกนัคิดโครงการ  ขั้นตอนการปฏิบติัโครงการ  ผูรั้บผดิชอบโครงการ  การประเมินโครงการหรือ
ส่วนอ่ืนๆ ท่ีผูวิ้จัยและผูร่้วมวิจัยคิดว่าเหมาะสม  เป็นขั้นตอนท่ีผูร่้วมวิจัยทุกคนร่วมกันเลือก
โครงการเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัการและคิดวิธีการประเมินโครงการเพ่ือเป็นแนวทางในการสังเกต
ผลและการสะทอ้นผล ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเดน็เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือการสะทอ้น
ผลเม่ือส้ินสุดขั้นตอนน้ี ดงัตารางท่ี  8 
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ตารางที ่8   ประเดน็ในการศึกษาขอ้มูลขั้นการวางแผน 
 

กจิกรรม ประเด็นทีศึ่กษา เคร่ืองมอื แหล่งข้อมูล 

สภาพของโรงเรียน -สภาพปัญหา 
-สภาพปัจจุบนั 
-สภาพท่ีคาดหวงั 

-แบบสมัภาษณ์ 
-แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
-แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
-แบบตรวจสอบเอกสาร 
-บนัทึกอนุทิน 

ผูร่้วมวิจยั 

การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา 

-การระดมความคิด 
-ผลการประเมินภายนอก 

-ผงัมโนทศัน ์
-แบบสงัเกต 
-แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
-บนัทึกอนุทิน 
-บตัรคาํ 
-แบบตรวจสอบเอกสาร 

ผูร่้วมวิจยั 

การศึกษาสภาพปัจจุบัน -สภาพทรัพยากรในปัจจุบนั 
-สภาพการการดาํเนินการใน
ปัจจุบนั 
-ผลท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

-แบบตรวจสอบรายการ 
-แบบบนัทึกสนทนากลุ่ม 
-แบบสอบถาม 
-แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 

ผูร่้วมวิจยั 

การเลอืกทางแก้ไข
ปัญหา 

-การจดัทาํโครงการ 
-การจดัทาํกิจกรรม 

-แบบบนัทึกโครงการ/
กิจกรรม 
-เกณฑว์ดัความสาํเร็จ 
-บนัทึกอนุทิน 

ผูร่้วมวิจยั 

การสรุปผลขั้นวางแผน -ขอ้ดี 
-ขอ้ดอ้ย 
-ขอ้ท่ีควรแกไ้ข 
-ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

แบบบนัทึกสะทอ้นผล 
แบบสงัเกต 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 

 
  1.  ความเป็นมาของโรงเรียน 

จากการได้พบปะกับบุคคลท่ีเป็นบุคลากรของโรงเรียนและบุคคลภายนอก
โรงเรียน  มีบางคนพดูถึงผูก่้อตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะครูท่ีเคยสอนอยูใ่นโรงเรียนเกินกว่า 10 ปีข้ึนไป  
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมาจากผูน้าํชุมชน  และผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานท่ีเคยเรียนอยู่ท่ี
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ ไดก้ล่าวถึงผูก่้อตั้งโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพเ์หมือนกบัว่าเม่ือ
กล่าวถึงโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพม์กัจะกล่าวถึงผูก่้อตั้งโรงเรียนคนแรก คือ นายประวิทย ์ กาสา  
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ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชยั  อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงเดินทางไปสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบับริบทของโรงเรียนโดยเฉพาะการ
ก่อตั้งโรงเรียน  ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  สภาพความเป็นมาตลอดจนสภาพปัญหา  
ผูว้ิจยัจึงนดัหมายเพื่อขอสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการประวิทย ์ กาสา ท่ีโรงเรียนสีหราชเดโชชยั  ใน วนัท่ี  
3  ธนัวาคม  2553  เวลา  14.00  น. 
 

รัฐศาสตร์ (ชาย  อาย ุ49 ปี)  กล่าวว่า 
“..สมัยก่อต้ังโรงเรียนผมกไ็ด้ช่วยผู้อาํนวยการประวิทย์  พวกเราชาวบ้านช่วยกันสนับสนุนให้นักเรียน
ไปเรียนท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ เพ่ือจะได้มีท่ีเรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องไปเรียนไกลถึงในอาํเภอ....” 

       (บันทึกการสัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2553) 

 
สุรชยั  (ชาย  อาย ุ 49  ปี) กล่าวเสริมว่า 

“...ตอนผมย้ายมาอยู่ ท่ีน่ีเม่ือ  10 ปีก่อน  ท่ีน่ีมีครู  2  คนคือ ผู้อาํนวยการประวิทย์  กาสา กับ อาจารย์
รวมพล  เมืองศรี  ผมช่วยทาํงานทุกอย่าง  งานก็ค่อนข้างมากเพราะต้องทาํทุกอย่างเหมือนโรงเรียน
ขนาดใหญ่ เราต้องเข้าถึงชุมชนทุกหมู่ บ้าน  ครูกับชาวบ้านรู้จักกันดีทุกคน เหน่ือยแต่ก็สนุกนะ  ได้
ประสบการณ์ดีด้วย .”.. 

        (บันทึกการสัมภาษณ์  2  ธันวาคม  2553) 

    
1.1 ความเป็นมาของการจดัการศึกษา 

   วนัท่ี  3  ธนัวาคม  2553  เวลา  14.00 น. ตามเวลาท่ีผูว้ิจยันดัหมายไวก้บั
ผูอ้าํนวยการ  ประวิทย ์ กาสา ท่ีเป็นผูก่้อตั้งโรงเรียน  ผูว้ิจยัพบผูอ้าํนวยการท่ีห้องพกัผูบ้ริหารท่ี
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  อาํเภอเมือง  จังหวดัขอนแก่น ดังภาพท่ี 36  โดยมีรายละเอียดการ
สมัภาษณ์ดงัน้ี 
    ผู้วจิยั “ผูอ้าํนวยการมีจุดประสงคอ์ะไรในการจดัตั้งโรงเรียนโคก
สูงประชาสรรพ”์ 
    ผู้อํานวยการ  “การก่อตั้ งโรงเ รียนโคกสูงประชาสรรพ์ มี
จุดประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะลูกหลานของผูมี้รายไดน้อ้ยรอบ ๆ 
โรงงานนํ้าตาล ในตาํบลนํ้าพอง ถือว่าการก่อตั้งโรงเรียนเป็นสวสัดิการใหค้นงานในโรงงานนํ้าตาล
ดว้ยกว็า่ได”้ 
    ผู้วิจัย “แลว้ผูอ้าํนวยการมีวิธีการอย่างไรในการก่อตั้งโรงเรียน 
เท่าท่ีทราบคือ ไม่ไดใ้ชง้บประมาณของทางราชการเลยในระยะเร่ิมแรก” 
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    ผู้อํานวยการ “ขั้นตอนแรกคือการหาท่ีดินเพ่ือตั้งโรงเรียนก่อน ก็
ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นและผูน้าํชุมชน ผูน้าํทางศาสนาท่ีเป็นท่ีนบัถือของชาวบา้น ผมไดเ้ขา้
ร่วมประชุมกบัชาวบา้นในการประชุมประจาํเดือนในโรงงานนํ้ าตาล โดยบอกกบัชาวบา้นว่าจะมา
ตั้งโรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานของเขามีท่ีเรียนไม่ตอ้งไปเรียนไกลถึงตวัอาํเภอท่ีตอ้งใชค่้าใชจ่้ายมาก 
เม่ือชาวบา้นเขา้ใจและเห็นความสําคญัแลว้ก็สนับสนุนพร้อมสละท่ีดินสาธารณะของชุมชนเพ่ือ
ก่อตั้งโรงเรียน” 
    ผู้วิจัย “เม่ือได้ท่ีดินมาแลว้ท่านได้อาคารเรียน สํานักงานและ
ปรับสถานท่ีใหเ้ป็นโรงเรียนไดอ้ยา่งไร” 
    ผู้อํานวยการ “เม่ือเราเสนอตวัทาํโรงเรียนให้เป็นสวสัดิการของ
โรงงานนํ้ าตาลแลว้ จึงขอเงินสนบัสนุนจากโรงงานนํ้ าตาลเพ่ือทาํอาคารเรียนและสาํนกังาน ส่วน
การปรับพ้ืนท่ีตอ้งอาศยัแรงงานจากชุมชนใครมีอะไรก็มาช่วยกนั บางคนก็มีแทรกเตอร์ก็มาปรับ
พ้ืนท่ีให ้เรียกไดว้่าเติมแต่นํ้ามนักบัเล้ียงขา้วกนั ทุกอยา่งทาํดว้ยใจ ร่วมมือกนัทาํข้ึนมาจริงๆ” 
    ผู้วิจัย “เม่ือได้ท่ีดินและปลูกสร้างอาคารแลว้ ผูอ้าํนวยการได้
บุคลากรมาสอนไดอ้ยา่งไร” 
    ผู้อํานวยการ “ระยะแรกก็ใช้คนท่ีมีความรู้ในชุมชนมาช่วยกนั
สอน เช่น ขา้ราชการบาํนาญ พระภิกษุ หมอแคน ลูกหลานคนในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้และยงัว่างงาน
กนัอยู ่ทุกคนมาช่วยกนัไม่ไดห้วงัส่ิงตอบแทน” 
    ผู้วจิยั “แลว้นกัเรียนท่ีมาเรียนเป็นอยา่งไร” 
    ผู้อํานวยการ “นกัเรียนท่ีมาเรียนมีฐานะปานกลางถึงยากจน แม้
การเรียนจะอยูใ่นระดบัปานกลางแต่ทุกคนเป็นผูท่ี้มีอธัยาศยัดี บอกใหช่้วยงานอะไรก็ช่วยกนัดีมาก 
แมจ้บไปแลว้ก็ยงัคิดถึงกนั ไดรั้บคาํชมจากหวัหนา้งานท่ีพวกเขาไปทาํงานว่า ทาํงานขยนัขนัแข็ง 
ไม่เลือกงาน มีความอดทน”  
    ผู้ วิจัย “เท่าท่ีผูอ้าํนวยการเป็นผูบ้ริหารอยู่ท่ีโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพคิ์ดว่าโรงเรียนควรพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งไร” 
    ผู้อํานวยการ “ผมคิดว่าโรงเรียนน่าจะเจริญเติบโตแบบค่อยเป็น
ค่อยไปตามศกัยภาพ โรงเรียนเป็นของชุมชน ชุมชนกจ็ะพฒันาโรงเรียนตามศกัยภาพของชุมชน”  
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ประวิทย ์  (ผูอ้าํนวยการ ชาย  อาย ุ 51  ปี) กล่าวว่า 
“การก่อตั้งโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ มีจุดประสงค์เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา 
โดยเฉพาะลกูหลานของผู้มีรายได้น้อยรอบ ๆ โรงงานนํา้ตาล  ในการก่อต้ังโรงเรียนต้องอาศัยชุมชนมา
ช่วย ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละท่ีดินสาธารณะ  แรงงาน  วัสดุ  เคร่ืองจักรกลมาช่วยกัน กอ็าศัยผู้นาํชุน
ชน  ผู้นาํทางศาสนามาก่อต้ังช่วยกันจนเป็นโรงเรียนขึน้มา  เม่ือต้ังขึน้มาแล้วกช่็วยประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนมาเรียน ครูก็ได้มาจากท้องถ่ิน  ลูกหลานท่ีจบมาแล้วก็มาทํางานช่วยกัน  ครูเกษียณบ้าง  
พระภิกษุบ้าง จนสามารถดาํเนินการไปได้โดยไม่ได้งบประมาณจากทางราชการ  อนาคตผมคิดว่า 
โรงเรียนน่าจะเจริญเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพ โรงเรียนเป็นของชุมชน ชุมชนกจ็ะพัฒนา
โรงเรียนตามศักยภาพของชุมชน”  

(บันทึกการสัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 53) 

 

 
 ภาพที ่ 36  ผูก่้อตั้งโรงเรียน  ผูอ้าํนวยการประวิทย ์ กาสา 
 
   1.2  ประวตัิของโรงเรียน 
   จากการศึกษาเอกสารสารสนเทศของโรงเรียนผูว้ิจยัไดท้ราบประวติัความ
เป็นมาของโรงเรียนโดยสังเขปดงัน้ี คือ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ เปิดทาํการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  เป็นสาขาของโรงเรียนดงมนัพิทยาคม  โดยประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ของโรงเรียน  พร้อมกบัสภาตาํบลนํ้ าพองร่วมกบัโรงเรียนดงมนัพิทยาคม  โดยนายยทุธพงศ ์ วชิร
ปัญญาวฒัน์  อาจารยใ์หญ่โรงเรียนดงมนัพิทยาคม  ในขณะนั้นไดม้อบหมายให ้นายประวิทย ์ กาสา 
ตาํแหน่งอาจารย ์1 ระดบั 5  มาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนโรงเรียนสาขา  เปิดเรียน      ปีแรกมีนกัเรียน  
ม. 1 จาํนวน 113 คน  จนกระทัง่กระทรวงศึกษาธิการ  ไดมี้ประกาศ  ลงวนัท่ี  30  เมษายน 2539  ยก
ฐานะข้ึนเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาประเภท
สหศึกษา  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  16  หมู่ท่ี 17   บา้นโคกสูง  
ตาํบลนํ้าพอง  อาํเภอนํ้าพอง  จงัหวดัขอนแก่น  40140  โทร 043-432212     โทรสาร  043-432212   
อยูห่่างศาลากลางจงัหวดัขอนแก่นไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 45 กิโลเมตร  มีเน้ือท่ี 139 ไร่  88  
ตารางวา   ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนเป็นคร้ังแรก โดยเป็นสาขาของโรงเรียนดงมนัพิทยาคม มี  
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นายประวิทย ์ กาสา  อาจารย ์1 ระดบั 5 เป็นหวัหนา้สาขา   ปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการ
ไดมี้ประกาศลงวนัท่ี 30  เมษายน  2539  เพ่ือจดัตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ปีการศึกษา 2541 ไดรั้บ
อนุมติัจากกรมสามญัศึกษา จดัแผนการเรียนแบบ  2-2-3/1-0-0 ( 80-64-96/40-0-0)  ปีงบประมาณ 
2541 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม 
(รพชส.)  รุ่นท่ี 2  ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนอยูใ่นสงักดัของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น 
เขต 4  กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบญัญติัการศึกษา  2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม 2545)  ปีการศึกษา 
2551  โรงเรียนไดถ่้ายโอนเขา้สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  โดยการกาํกบัดูและของ
กรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายวิชยั  มาจนัทร์  เป็นผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน  ขณะนั้นมีขา้ราชการครู  จาํนวน  6  คน  ครูช่วยสอน  จาํนวน  12  คน  บุคลากร
สนบัสนุนการสอน  จาํนวน  1  คน  ลูกจา้งประจาํตาํแหน่งนกัการภารโรง  จาํนวน  1  คน  และ
คนงาน  จาํนวน  1  คน  เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6    มีอาคารเรียนถาวรเบด็เสร็จแบบ 
ก ข  ค  จาํนวน 3 หลงั  อาคารเรียนชัว่คราว  จาํนวน   2  หลงั  หอ้งนํ้าหอ้งส้วมนกัเรียน 2 หลงั  
บา้นพกัครู 1 หลงั  บา้นพกันกัการภารโรง 1 หลงั   ถงัเก็บนํ้าฝน  2 ชุด  สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง  
สนามวอลเลยบ์อล  1 แห่ง  และสนามตระกร้อ  1 แห่ง มีการการจดัการศึกษาแบ่งเป็น  4  ฝ่าย คือ  
ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารทัว่ไป  นกัเรียน
มีผลการเรียนอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 16 หมู่ท่ี 17 บา้นโคกสูง  ตาํบล
นํ้าพอง   อาํเภอนํ้าพอง  จงัหวดัขอนแก่น รหสัไปรษณีย ์ 40140 มีอาณาเขตทิศเหนือติดเขตอาํเภอ
เขาสวนกวาง  ทิศใตติ้ดเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ทิศตะวนัออกติดเขตอาํเภอกระนวน ทิศ
ตะวนัตกติดเขตอาํเภออุบลรัตน์  โรงเรียนมีปรัชญาคือ “ความรู้คู่คุณธรรม” โรงเรียนมีคาํขวญัคือ 
“เรียนทุนประชารัฐ พฒันาวิชาการ  ประสานสามคัคี  กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม  นาํประชาธิปไตย”  
คติพจนป์ระจาํโรงเรียน คือ “สุวิชาโน  ภวo  โหติ” แปลว่า “ผูรู้้ดีเป็นผูเ้จริญ”  ตน้ไมป้ระจาํโรงเรียน
คือ “ต้นขนุน” ท่ีหมายถึง การพฒันาโรงเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชน บน
พ้ืนฐานของศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงาม สีประจาํโรงเรียน  สีขาวแดง  โดยท่ี สีขาว หมายถึง  
ความบริสุทธ์ิ  ความดีงาม  ส่วนสีแดง  หมายถึง  ความกลา้หาญ  ความเสียสละเพื่อความดีงาม  
อกัษรย่อโรงเรียน คือ ค.ป.ส. โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพมี์ผูบ้ริหารโรงเรียนคนแรกตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2536 ถึง ปี พ.ศ. 2539  คือ นายประวิทย ์ กาสา ในขณะนั้นโรงเรียนอยูใ่นสังกดักองการมธัยม  
กรมสามญัศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และมีผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนคนต่อมาคือ นายประสพ  
ผาสุก ดาํรงตาํแหน่งเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2546 ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารคน
สุดทา้ยของโรงเรียนท่ีอยูใ่นสงักดักรมสามญัศึกษา ก่อนท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะเปล่ียนโครงสร้าง
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การบริหารงานใหม่โดยการแบ่งเป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพอ์ยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีนายสมพล  จนัทร์แดง  เป็นผูบ้ริหาร
โรงเรียนคนแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2546 ถึง วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ในวนัดงักล่าว
สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไดถ่้ายโอนภารกิจดา้นการศึกษาของโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพใ์ห้แก่องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนคนแรก คือ นายวิชยั  มาจนัทร์  เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน  
ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ก่อนท่ีจะเกษียณราชการในวนั
ดงักล่าว  ปัจจุบนัมีผูบ้ริหารโรงเรียนคือ นางวิบูลรัตน์  บุษราคมั ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการรักษา
ราชการแทนผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2553   จาํนวนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  มีบุคลากร  แยกตามประเภทดังน้ี คือ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน  1  คน ครูสายผูส้อนจาํนวน10 คน  ครูช่วยสอนจาํนวน 2  คน บุคลากร
สนบัสนุนการสอนจาํนวน 1 คน  นกัการภารโรง จาํนวน 1 คน  คนงาน จาํนวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 16  
คน สภาพของโรงเรียนดงั   ภาพท่ี 37  

เพลงมาร์ชโรงเรียน 
  โคกสูงประชาสรรพง์ามสง่า  แหล่งศึกษามีวิชามหาศาล 

เราพ่ีนอ้งหาปัญญาและประสบการณ์  ปนิธานอุดมการณ์เรามัน่คง 
สีขาวแดงโบกพล้ิวปลิวงานผอ่ง   ดัง่โซ่ทองคลอ้งใจย ัง่ยนืยง 
เกียรติศกัด์ิศรีนอ้งพ่ีทรนง   จะดาํรงความดีเพ่ือร่มเยน็ 

เรียนทุนประชารัฐ พฒันาวิชาการ  ประสานสามคัคี กีฬาเด่น 
ความร็คู่คุณธรรมคือจุดเนน้   เรานั้นเป็นผูน้าํประชาธิปไตย  
โคกสูงประชาสรรพง์ามทรงค่า   ชาติ  ศาสนา องคร์าชา เหนือส่ิงใด 
มุ่งสร้างสรรคส์มัพนัธ์ร่วมแรงร่วมใจ  สร้างชาติไทยใหเ้ป็นสุขสถาพร 
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ภาพที ่37  สภาพของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
 

2. การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหา 
ในวนัท่ี 6 ธันวาคม  2553  ผูร่้วมวิจยัไดก้าํหนดเป็นวนัประชุมเพ่ือวางแผนการ

ทาํงาน ผูว้ิจัยใช้วิธีการแจ้งให้ผูร่้วมวิจยัมาประชุมโดยการเชิญชวนผ่านครูทุกคน  กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบอกกล่าวกบันกัเรียนท่ีอยูใ่นปกครองของผูร่้วมวิจยั  เม่ือถึงเวลา 09.00 
น. ผูร่้วมวิจยัไดม้าพร้อมกนัท่ีใตถุ้นอาคาร ก  โดยมีครูคนหน่ึงไดรั้บหน้าท่ีเป็นผูรั้บลงทะเบียน  
การประชุมในคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนานทั้งส้ิน 26 คน  คือ   1) กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน 
จาํนวน  16  คน  ประกอบดว้ย นางวิบูลยรั์ตน์  บุษราคมั  นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ(ผูว้ิจยั)  นายสุรศกัด์ิ  
นอ้ยราช  นายวรกรานต ์ ไกรฤาชา  นายมานะ  โงะบุดดา  นายสุรชยั  เพช็รแสน  นายกรชนก  แสน
หอม  นายจกัริน  งานไว  นายคมเดช  จนัทะบุรี  นายศราวุธ  วรางกรู  นางกุสะลิน  มูลกนั  นางสาว
วาสนา  ทองรินทร์  นางสาวละมุล  จนัทะรัง  นางออ้มอารีย ์ มูลทา  นางเพญ็ประภา  มาจนัทร์  นาง
รุ่งฤดี  วรางกรู  2) กลุ่มกรรมการสถานศึกษาและผูน้าํชุมชน จาํนวน  5  คน  ประกอบดว้ย  นายหนู
เล้ียง  ไทยวงัชัย  พระครูประทุม  จนัทโรภาส  นายสาธร  เหล่าเจริญ  นางเพญ็ศรี  อนัทะปัญญา  
นายวชัรินทร์  พรมพฤกษ ์ 3) กลุ่มผูป้กครองนกัเรียนจาํนวน  3  คน ประกอบดว้ย  นางคาํไพ  หงส์
บุตรดี  นางจิตรสี  พลคาํมาก  นางอาํพร  ตรีศาสตร์  4) กลุ่มอาชีพ จาํนวน 2 คน ประกอบดว้ย นาย
ศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีดาหลง  นายปราโมทย ์ คลงัเกตุ   
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เม่ือถึงเวลาเร่ิมการประชุม  ผูว้ิจยัไดก้ระตุน้โดยการตั้งคาํถามว่าเราควรเร่ิมตน้การ
ทาํงานกนัอยา่งไร  มีผูร่้วมวิจยัคนหน่ึงท่ีเป็นครูไดเ้สนอแนวคิดว่าการทาํโครงการของโรงเรียนเรา
กด็าํเนินการดีอยูแ่ลว้น่าจะนาํโครงการต่าง ๆ มาทาํเลย  ผูร่้วมวิจยัคนหน่ึงแยง้ว่าควรเร่ิมตน้กนัใหม่
ไม่น่าจะเอาโครงการท่ีโรงเรียนทาํไวม้าใชเ้พราะในตอนท่ีทาํโครงการของโรงเรียนไม่ไดเ้กิดจาก
การคิดของผูร่้วมวิจยัทั้ งหมด  มีหลายคนไดเ้สนอความคิดท่ีหลากหลายแต่ไม่สามารถสรุปเป็น
ประเด็นไดจ้นกระทัง่มีผูร่้วมวิจยัคนหน่ึงขอให้มีการสรุปว่าจะทาํอย่างไร  ผูร่้วมวิจยัคนหน่ึงได้
สรุปประเดน็ท่ีน่าจะกระทาํก่อนคือ  1)มีประธานท่ีประชุม  2) มีการระดมความคิดจากสมาชิกทุก
คนเพ่ือให้รู้ถึง สภาพปัญหาสภาพปัจจุบนั  และความคาดหวงั  3) ช่วยกนัคิดโครงการเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาและบรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงั โดยผูร่้วมวิจยักล่าวว่า   ท่ีประชุมก็เห็นดว้ยโดยให้เหตุผลว่า 
การเลือกผูท่ี้เหมาะสมเพ่ือให้การดาํเนินการประชุมดาํเนินไปได ้ ทุกคนจึงมีมติเลือก นายสาธร  
เหล่าเจริญ เป็นประธานเพราะเป็นผูมี้ความสาํคญัในการก่อตั้งโรงเรียน  ส่วนการระดมความคิดเห็น
ถึง  สภาพปัญหา   สภาพปัจจุบนั  และความคาดหวงันั้น  มีผูร่้วมวิจยัเสนอให้ระดมความคิดเป็น
กลุ่มยอ่ยก่อนแลว้จึงมาเสนอความคิดร่วมกนัทั้งหมดเพ่ือจะไดช่้วยจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา
เพ่ือคิดโครงการกนัต่อไป  การปฏิบติัการในขั้นน้ีจึงเร่ิมจากการแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดจึง
สามารถแบ่งกลุ่มๆละ 5 – 6 คน  

ละมุล (หญิง  อาย ุ 41  ปี)  กล่าวว่า  
“โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนของเรากจั็ดทาํกันทุกปีอยู่แล้วเราน่าจะลงมือปฏิบัติตามโครงการท่ี
ได้ต้ังไว้แล้ว”  

(บันทึกอนุทิน 6  ธันวาคม  2553) 

 
ศกัด์ิสิทธ์ิ (ชาย  อาย ุ 54  ปี)  กล่าวแยง้ว่า 

“ตามท่ีครูพูดมากมี็ส่วนถูก แต่ว่าโครงการท่ีโรงเรียนทาํเกิดมาจากความคิดของคนกลุ่มเดียว  ผู้
ร่วมปฏิบัติการคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะท่ีมาจากภายนอกโรงเรียนยังไม่ได้ลงมือทาํด้วยจึงน่าจะมีการ
เร่ิมต้นทาํกันใหม่” 

                    (บันทึกอนทิุน 6 ธันวาคม 2553)   

 
มานะ(ชาย  อาย ุ 49  ปี)  กล่าวเสนอว่า 

“เราน่าเลือกประธานเพ่ือดาํเนินการประชุมได้ดีขึน้  แล้วระดมความคิดกันถึงสภาพปัญหาของ
โรงเรียน  สภาพปัจจุบันเราเป็นอย่างไร และจะทาํอย่างไรในการแก้ไขปัญหาท่ีค้นพบ”  

                 (บันทึกอนุทิน  6 ธันวาคม 2553)   
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วรกรานต ์ (ชาย  อาย ุ 53  ปี) เสนอวา่ 
“ผมขอเสนอพ่อใหญ่สาธรเป็นผู้ ท่ี เหมาะสมเป็นประธานการประชุมเพราะเป็นผู้ ร่วมก่อต้ัง
โรงเรียนแห่งนีแ้ละยงัคอยดูแลโรงเรียนจนถึงทุกวันนี”้   

(บันทึกอนุทิน  6 ธันวาคม 2553) 

 
ปราโมทย ์(ชาย  อาย ุ 38  ปี)  กล่าวสนบัสนุนวา่ 

“เพ่ือให้ได้แนวคิดท่ีหลากหลายและทุกคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเตม็ท่ี  เราน่าจะแบ่งกลุ่ม
กันไปคิดก่อนแล้วจึงเข้าประชุมรวมกันอีกคร้ัง”  

               (บันทึกอนทิุน 6  ธันวาคม 2553)   

 
สุรศกัด์ิ (ชาย  อาย ุ 43  ปี)  เสนอความคิดว่า 

“การระดมความคิดเห็นเรากต้ั็งช่ือให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนของเรา เม่ือแต่ละกลุ่มช่วยกัน
คิดแล้วจึงมาร่วมปรึกษาหารือว่าควรจะรวมปัญหาท่ีคิดได้แล้วมาแยกกลุ่มปัญหา และเราอาจเขียน
เป็นผังความคิดเพ่ือจะได้เข้าในง่าย  และเม่ือนาํเสนอในท่ีประชุมใหญ่กจ็ะเห็นภาพชัดเจนย่ิงขึน้”   

      (บันทึกอนุทิน  6  ธันวาคม  2553) 

 
ท่ีประชุมจึงตกลงกนัแลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 5 - 6 คน  ระดม

ความคิดเห็นในเร่ืองสภาพปัญหาของโรงเรียนโดยช่วยกนัคิดว่า  การจดัการศึกษาของโรงเรียน
ดาํเนินการกนัมาอยา่งไร มีผูร่้วมวิจยัเสนอใหแ้บ่งกลุ่มผูร่้วมประชุมออกเป็น  4  กลุ่ม และใหต้ั้งช่ือ
ว่า   กลุ่มโคกดินแดง   กลุ่มโคกดินดาํ  กลุ่มโคกดินดี และกลุ่มโคกดินเหนียว  โดยมีสมาชิกกลุ่ม
ดงัน้ี กลุ่มโคกดินแดง  ประกอบดว้ย สมาชิก 6 คน คือ  นายมานะ  โงะบุดดา  นายวรกรานต ์ ไกรฤา
ชา  นายสาธร  เหล่าเจริญ  นางสาววาสนา  ทองรินทร์  นางวิบูลรัตน์  บุษราคมัและนายหนูเล้ียง  
ไทยวงัชยั    กลุ่มโคกดินดาํ  ประกอบดว้ย สมาชิก 6 คน คือ นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ  นายสุรศกัด์ิ  
นอ้ยราช  นายสุรชยั  เพช็รแสน  นางสาวละมุล  จนัทะรัง  พระครูประทุม  จนัทโรภาสและนางอาํ
พร  ตรีศาสตร์  กลุ่มโคกดินดี  ประกอบดว้ย สมาชิก  7  คน คือนายจกัรินทร์  งานไว  นายศราวุธ  
วรางกูร  นางรุ่งฤดี  วรางกูร  นางออ้มอารีย ์  มูลทา  นางจิตรศรี  พลคาํมาก  นายคมเดช  จนัทะบุรี
และนายปราโมทย ์ คลงัเกตุ  กลุ่มโคกดินเหนียว  ประกอบดว้ย สมาชิก 7 คน คือ นางกุสะลิน  มูล
กนั  นางเพ็ญประภา  มาจนัทร์  นางเพ็ญศรี  อนัทะปัญญา  นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีดาหลง  นางคาํไพ  
หงส์บุตรดี  นายกรชนก  แสนหอมและนายวชัรินทร์  พรมพฤกษ ์  จากการระดมความคิดเห็นถึง
สภาพปัญหาของโรงเรียนของแต่ละกลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มจะมีประธานและเลขาของกลุ่ม เพ่ือบนัทึก
การระดมความคิด เพ่ือจะไดน้าํเสนอปัญหาต่าง ๆ เม่ือมาประชุมรวมกนัในกลุ่มใหญ่  เม่ือเวลา  1  
ชัว่โมง แต่ละกลุ่มจึงนาํปัญหาต่าง ๆ ท่ีคิดไดม้ารวมกนัไดผ้ลการระดมความคิดดงัน้ี 

 



     185 

   2.1  สภาพปัญหา 
แต่ละกลุ่มไดแ้ยกกนัไประดมความคิดเป็นลกัษณะของการสนทนากลุ่ม 

มีการเลือกประธานกลุ่ม  เลขาของกลุ่มเพ่ือจดบนัทึกลงในกระดาษท่ีผูว้ิจยัแจก  ในการเลือก
ประธานและเลขาในกลุ่มโคกดินแดง ได ้นายมานะ โงะบุดดา เป็นหัวหน้าและนางสาววาสนา  
ทองรินทร์ ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขากลุ่ม  กลุ่มโคกดินดาํมีพระครูประทุม  จนัทโรภาสเป็นหวัหน้าและ
นางสาวละมุล  จนัทะรังเป็นเลขากลุ่ม  กลุ่มโคกดินดี มีนายปราโมทย ์ คลงัเกตุเป็นหวัหนา้และนาง
รุ่งฤดี  วรางกูร เป็นเลขากลุ่ม  และในกลุ่มโคกดินเหนียวมีนางเพญ็ประภา  มาจนัทร์ เป็นหวัหน้า
และนางกุสะลิน  มูลกนั  เป็นเลขากลุ่ม  เม่ือแต่ละกลุ่มพร้อมแลว้ก็เร่ิมระดมความคิดโดยการตั้ง
คาํถามง่ายๆ เพ่ือกระตุน้ใหผู้ร่้วมสนทนาช่วยกนัตอบ เพ่ือให้ไดส้ภาพปัญหาจึงตอ้งระดมความคิด
มาจากทุกคนจากการสงัเกตพบว่าทุกคนเห็นปัญหาท่ีแตกต่างกนัตามมุมมองของตนเองและสถานะ
ของตนเองในโรงเรียน กลุ่มท่ีเป็นบุคลากรในโรงเรียนมองเห็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ปัญหาท่ี
นาํไปสู่การประเมินคุณภาพทางการศึกษา เช่น ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตลอดจนความรับผดิชอบของนกัเรียน ความขยนัท่ีจะมีผลทาํใหผ้ลการเรียนของนกัเรียนดีข้ึน  ส่วน
กลุ่มผูป้กครอง  ใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกของนกัเรียน เช่น ความประพฤติของนกัเรียน 
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาชูส้าวเพราะเด็กกาํลงัโตเป็นผูใ้หญ่ผูป้กครองบางคนไม่สามารถบอกกล่าว
ตกัเตือนลูกได้  เด็กมกัจะตัดสินใจทาํทุกอย่างเองโดยไม่ปรึกษาผูป้กครองก่อน  การควบคุม
นกัเรียนของโรงเรียนในเวลาเรียน ส่วนการจดัการเรียนการสอนส่วนมากมีความคิดว่าโรงเรียนทุก
โรงเรียนจดัการเรียนการสอนไดไ้ม่แตกต่างกนัและผูป้กครองไม่มีความรู้พอท่ีจะแนะนาํเร่ืองการ
เรียนของลูกได ้  ส่วนผูน้าํชุมชน  กรรมการสถานศึกษา และกลุ่มอาชีพเสนอแนะว่าโรงเรียนน่าจะ
จดัการเรียนการสอนตามความสามารถของนกัเรียนเพราะผูป้กครองก็ไม่ไดเ้ล่าเรียนมามากแต่ก็
อาศยัความขยนัขนัแข็งจึงมีรายไดม้าเล้ียงครอบครัว  อาชีพในชุมชนก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมและ
การรับจา้งในโรงงานท่ีอยูใ่กลเ้คียง  หลงัจากไดร้ะดมความคิดมากพอแลว้ ผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มูลจาก
การระดมความคิดเห็น และเม่ือผูร่้วมวิจยัไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีมีผลจากการประชุมกลุ่มยอ่ยแลว้
จึงกลบัมาประชุมรวมกนัและช่วยกนัจดักลุ่มปัญหาเป็น 5 กลุ่มปัญหา คือ 1) ปัญหาดา้นการจดัการ
เรียนการสอน  ผูร่้วมวิจยัเห็นว่าในขอ้น้ีจะเป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรท่ีเป็นบุคคลและ
วสัดุอุปกรณ์  วิธีการ  การบริหารจดัการ และผลผลิตท่ีเกิดข้ึน 2) ปัญหาการขยายโอกาสทาง
การศึกษา  โดยผูร่้วมวิจยัใหค้วามเห็นว่านกัเรียนท่ีมาเรียนในโรงเรียนเป็นลูกหลานของคนมีรายได้
นอ้ย  โรงเรียนจึงตอ้งใหโ้อกาสในทุกๆดา้นเพ่ือทาํให้สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งราบร่ืน  
3) ปัญหาด้านคุณภาพทางการศึกษา  ผูร่้วมวิจยัมีความเห็นว่าเป้าหมายของการจดัการศึกษาคือ
มาตรฐานทางการศึกษา โรงเรียนต้องมีการประเมินทุกห้าปี แม้โรงเรียนจะได้รับการรับรอง
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มาตรฐานจากการประเมินภายนอกในรอบท่ีสองแลว้แต่ปัญหาท่ีสาํคญัของโรงเรียนคือ  การใฝ่รู้ ใฝ่
เรียนของนกัเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตกตํ่าของนกัเรียน  4) ปัญหาการกระจายอาํนาจทาง
การศึกษา  ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัคิดและสรุปว่าโรงเรียนแห่งน้ีมีความขาดแคลนหลายๆ ดา้นแต่ตอ้งมี
กรรมการสถานศึกษาใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษา บุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการจึงตอ้ง
เป็นคนทีเสียสละเพ่ือโรงเรียนจริง ๆ จึงจะทาํให้โรงเรียนมีการพฒันา  5) ปัญหาการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ผูร่้วมวิจยัต่างคิดว่าการจดัการศึกษาของโรงเรียนทุก ๆ ดา้นตอ้งมีการส่งเสริมจากฝ่ายต่าง 
ๆ ทุกขั้นตอน จากการระดมความคิดในสภาพปัญหาในคร้ังน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน  จากการะดมความคิดจาก
ทุกกลุ่มมีความคิดตรงกนัว่า มีสาเหตุของปัญหาท่ีสาํคญัคือ 1)หลกัสูตรบางกลุ่มสาระยงัไม่สมบูรณ์  
ไม่มีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2)การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนดา้น
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนาํความรู้ยงัไม่เป็นรูปธรรมชดัเจน   3)การอบรมครูยงัมีนอ้ย  ทาํให้
ยงัไม่มีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน  4)ขาดอุปกรณ์ส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ดา้นดนตรี  5)ครูยงัไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนภาษาองักฤษ  6)นกัเรียนยงัไม่สามารถใช้
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร และ 7)ระบบบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้ยงัไม่เขม้แขง็พอ 

2) ปัญหาการขยายโอกาสทางการศึกษา  จากการระดมความคิด
ของทุกกลุ่มจึงไดป้ระเดน็สาเหตุของปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ 1)นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการจาํนวน
หน่ึงไปเรียนต่อท่ีโรงเรียนมธัยมขนาดใหญ่ และขานดกลางท่ีอยูไ่ม่ไกลจากโรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ ์ 2)โรงเรียนไม่มีขอ้มูลการเรียนต่อของนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการชดัเจน  3)นกัเรียนจาํนวน
หน่ึงมีปัญหาส่วนตวั  จึงออกจากโรงเรียนกลางคนั  4)นกัเรียนจาํนวนหน่ึงไม่สนใจการเรียน  5)
งบประมาณในการใหบ้ริการปัจจยัพ้ืนฐานแก่นกัเรียนไม่เพียงพอ 

3) ปัญหาด้านคุณภาพทางการศึกษา ทุกกลุ่มมีความคิดคลา้ยคลึง
กนัวา่สาเหตุของปัญหาน้ีคือ 1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  2)นกัเรียนยงัไม่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  3)ครูยงั
ไม่ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน  4)ระบบสารสนเทศยงัไม่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั  5)
การใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอนยงัไม่ชดัเจน 

4) ปัญหาการกระจายอํานาจทางการศึกษา  ทุกกลุ่มมีความคิดว่า
สาเหตุมาจาก  1)ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษาบางคน  2)ความร่วมมือจาก
ผูป้กครองไม่ดีพอ  3)กรรมการสถานศึกษาบางคนยงัไม่เหมาะสม 

  5) ปัญหาการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทุกกลุ่มเสนอสาเหตุของ
ปัญหาคือ  1)การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และทอ้งถ่ินดา้นหลกัสูตรและ
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กระบวนการเรียนรู้ยงัมีนอ้ย  2)องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
อยา่งเตม็ท่ี 
  จากการระดมความคิดจึงไดผ้งัความคิด(mind mapping) ดงัภาพท่ี  38 

 
 ภาพที ่ 38  แสดงผงัความคิดการวิเคราะห์ปัญหา 
 

สภาพปัญหา 
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 

 
การจัดการเรียนการสอน 
-หลกัสูตรยงัไม่สมบูรณ์ 
-หลกัขาดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
-พฤติกรรมการสอนของครูไม่เปล่ียน 
-การสอนภาษาเพือ่การส่ือสารมีนอ้ย 
-ขาดอุปกรณ์ดนตรี 
-การบริหารจดัการไม่เขม้แขง็ 
 

 
การขยายโอกาสทางการศึกษา 
-นกัเรียนหนีไปเรียนในตวัเมือง 
-ขอ้มูลนกัเรียนเรียนต่อไม่ชดัเจน 
-ปัญหาส่วนตวัของนกัเรียน 
-นกัเรียนไม่สนใจเรียนต่อ 
-งบประมาณปัจจยัพ้ืนฐานไม่เพียงพอ 

 
การกระจายอํานาจทางการศึกษา 
-กรรมการสถานศึกษาบางคนยงัไม่ให้
ความร่วมมือ 
-ผูป้กครองยงัไม่ใหค้วามร่วมมือเตม็ท่ี 
-กรรมการตอ้งการการปรับเปล่ียน 

 
การส่งเสริมการสีส่วนร่วม 
-การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ภาคเอกชนยงัมีนอ้ย 
-องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ้งเพิม่บทบาทมากข้ึน 
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มานะ (ชาย  อาย ุ 49  ปี) กลุ่มโคกดินแดง กล่าววา่ 
“โรงเรียนของเราเม่ือดูจากสภาพท่ีต้ังแล้วจะอยู่ห่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียนมีระยะทาง
หางจากโรงเรียนเราประมาณ 5 กิโลเมตร นักเรียนในเขตพืน้ท่ีบริการของเราจึงนิยมท่ีจะไปเรียน
ในโรงเรียนท่ีมีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนของเรา จาํนวนนักเรียนจึงมีน้อยและมีแนวโน้มจะ
ลดลงทุกปี”  

(บันทึกอนุทิน  6 ธันวาคม 2553) 

 
พระสงฆ ์( อาย ุ 54  ปี)  กลุ่มโคกดินดาํ  กล่าววา่ 

“ส่วนนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนเป็นนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน  ครอบครัวไม่พร้อมเราต้องจัด
ทุนการศึกษา เคร่ืองแบบนักเรียน สมุด อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้ บางคนอยู่ กับปู่ย่า ตายาย มี
โอกาสท่ีเดก็จะหยดุเรียนกลางคัน บ้านกไ็กลจากโรงเรียน เราต้องบริการรถรับส่งฟรี ท้ังหมดเป็น
ภาระของโรงเรียนของเรา ทีมีผลต่อการจัดการศึกษา”   

      (บันทึกอนุทิน 6 ธันวาคม 2553) 

 
คมเดช (ชาย  อาย ุ 54  ปี) กลุ่มโคกดินดี  กล่าววา่ 

“โรงเรียนของเรามองดูแล้วมีปัญหาค่อนข้างมาก ท้ังมีความขาดแคลนในทุก ๆ ด้าน ผู้ ท่ีจะมาเป็น
กรรมการสถานศึกษาจึงไม่ค่อยจะมีคนสนใจท่ีจะมาเป็นกัน หรือมาเป็นกรรมการของโรงเรียน
แล้วกมี็บทบาทในการจัดการศึกษาน้อย” 
       (บันทึกอนุทิน 6 ธันวาคม 2553) 

 
คาํไพ(หญิง  อาย ุ 42  ปี)  กลุ่มโคกดินเหนียวกล่าววา่ 

“โรงเรียนของเรามีนักเรียนน้อย  จึงได้รับอัตรากาํลังของบุคลากรน้อย แต่การจัดการศึกษากต้็อง
จัดให้เท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่  ครูจึงต้องมีภาระมากท้ังงานธุรการ  วิชาการ  การบริหาร
ท่ัวไป  บริหารงานบุคคล  ต้องทาํช่วยกันทุกคน  คนละหลาย ๆ งาน  ทาํให้ประสิทธิการสอนด้อย
ลง”   

 (บันทึกอนุทิน  6  ธันวาคม  2553) 

 
สาธร (ชาย  อาย ุ 78  ปี)  กลุ่มโคกดินแดงกล่าวว่า 

“ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทาํไร่ ทาํนา ไม่มีเวลามาให้ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา จึงคล้ายกับว่าไม่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนปล่อยให้ครูดูแลส่ังสอนสอนแต่เพียง
ลาํพัง”   

(บันทึกอนุทิน 6 ธันวาคม 2554) 

 
   จากการศึกษาเอกสารผลการประเมินภายนอกรอบท่ีสองของสํานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา(องคก์ารมหาชน)  (สมศ.) เม่ือวนัท่ี  24 – 26  
ธันวาคม  2551  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สรุปผลว่าในภาพรวมสถานศึกษาจัดการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมควรรับรองมาตรฐานการนศึกษา  แต่ก็มีความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินว่า  มีมาตรฐานท่ีมีคุณภาพตํ่ากว่าระดบัดี คือ  มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ี
จาํเป็นตามหลกัสูตรอยู่ในระดบัพอใช้ (1.67)  ท่ีมีผลการประเมินอิงเกณฑ์ อยู่ในระดบัปรับปรุง
(1.33)  โดยมีผลการประเมินท่ีมีตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับปรับปรุงคือ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ และมีผลประเมินอิงสถานศึกษา อยู่ในระดบัพอใช้(2.00)   
คณะกรรมการประเมินภายนอกได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาการศึกษา คือ  ผูบ้ริหารใช้
กระบวนการนิเทศภายในการบริหาร  ตอ้งคอยแนะการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร  ส่งเสริมการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน  การใชเ้ทคโนโลยี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสนบัสนุนการจดัทาํวิจยัในชั้น
เรียน  พฒันาครูให้รู้และเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนดา้นครู  การวดัผลประเมินผลการเรียน
ตอ้งใชว้ิธีการท่ีหลากหลายสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงวิธีหลาย
อยา่ง เช่น  การทดสอบ  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การประเมินคุณภาพแบบรูบริค(rubric)    การ
ประเมินแฟ้มสะสมผลงานการจดัประสบการณ์เรียนรู้จดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศให้ผูเ้รียนได้
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  กิจกรรมส่งเสริมความคิด  คน้หาความรู้  ใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้
ฝึกการคิดวิเคราะห์  ฝึกคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลและสร้างสรรค ์ ผูเ้รียนทาํกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากกลุ่ม  ฝึกคิดอยา่งหลากหลาย  สร้างจินตนาการ  และแสดงออกอยา่งมีเหตุผล   

2.2 สภาพปัจจุบัน 
สภาพของโรงเรียนจากดา้นต่าง ๆ เช่น  อาคารสถานท่ี  บุคลากร  งาน

วิชาการ  งานงบประมาณ  และกิจกรรมท่ีโรงเรียนกาํลงัดาํเนินการในปัจจุบนั โดยหาขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  แบบตรวจสอบเอกสารและแบบสอบถาม ผูร่้วมวิจยัไดพ้ดูคุยกนั  และ
ไดน้าํเสนอขอ้มูลแสดงถึงสภาพปัจจุบนัท่ีมีประเด็นปัญหา     จากการระดมความคิดในประเด็น
สภาพปัจจุบันจึงสามารถสรุปสภาพทั่วไปของโรงเรียนท่ีเขา้ไปศึกษาได้เป็นประเด็นหลกั ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1) สภาพปัจจุบันด้านการจัดเรียนการสอน จ ากกา ร สัมภ าษ ณ์  
สนทนากลุ่มพบว่าและการตรวจสอบเอกสารพบว่าโรงเรียนไดจ้ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาใชต้ั้งแต่
ปีการศึกษา  2551  แต่ยงัไม่สมบูรณ์และเหมาะสมในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไดท้บทวนและ
ปรับปรุงตลอดมา  ปัจจุบนัมีความเหมาะสมในระดบัหน่ึง  การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและ
พฒันาผูเ้รียนยงัไม่เป็นรูปธรรมชดัเจน  โรงเรียนไดส่้งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ดว้ยวิธีการต่างๆ  
อย่างต่อเน่ือง  แต่ครูยงัไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนท่ีชัดเจน  ได้บริหารโรงเรียนตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ  ส่งครูภาษาองักฤษเขา้รับการอบรมเพ่ือปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการเรียนการสอน  พฒันา
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ระบบบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  โรงเรียนไดรั้บความกรุณาจากเจา้อาวาสวดับา้นโคก
สูงมาสอนสาระพระพุทธศาสนาทุกหอ้งเรียน 

2)สภาพปัจจุบันการขยายโอกาสทางการศึกษา  จากการ
สัมภาษณ์  สนทนากลุ่มพบว่าและการตรวจสอบเอกสารพบว่าโรงเรียนมีโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีบริการจาํนวน  9  โรงเรียน  มีขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนชดัเจน  มีโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด
ใหญ่และขนาดกลางอยูห่่างจากโรงเรียนประมาณ  5  กิโลเมตร  นกัเรียนและผูป้กครองมีค่านิยมต่อ
โรงเรียนใหญ่  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการไดเ้ขา้ศึกษาระดบัการศึกษาภาคบงัคบัทุกคน  โดยเขา้
เรียนระดบัมธัยมศึกษา  (ม. 1)  ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีอยูใ่กลเ้คียง  ตามความเช่ือ  ค่านิยม  และ
ศกัยภาพของนกัเรียนและผูป้กครอง  ผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ยจะส่งลูกมาเรียนท่ีโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ ์ เน่ืองจากช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายเพราะโรงเรียนจดัรถรับ-ส่งนกัเรียน  จดัชุดนกัเรียน  
อุปกรณ์การเรียนให้  และให้ยืมหนงัสือเรียน  ทาํให้โรงเรียนตอ้งใชจ่้ายงบประมาณดา้นน้ีจาํนวน
มาก   งบพฒันาการเรียนการสอนจะน้อยลง  นักเรียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบัจาํนวนหน่ึงไม่
ประสงคจ์ะเรียนต่อ  เพราะไม่เห็นความสําคญั  ขาดเรียนบ่อย  โรงเรียนไดติ้ดตามให้มาเรียนโดย
ประสานงานกบัผูป้กครอง  แต่นกัเรียนยงัไม่ตั้งใจเรียน  ผูป้กครองบางคนตอ้งการใชแ้รงงานเด็ก  
สาํหรับการศึกษาในช่วงชั้นท่ี  4  (ม.ปลาย)  นกัเรียนไดศึ้กษาต่อประมาณร้อยละ 90  นกัเรียนท่ีจบ
การศึกษาภาคบงัคบั  (ม.3)  ประมาณร้อยละ 40  จะเรียนต่อสายอาชีวศึกษา  ร้อยละ 30  เรียนต่อ 
ม.4  สายสามญัท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ และร้อยละประมาณ 20  เรียนต่อ ม.4  สายสามญัท่ี
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียง  นกัเรียนท่ีเรียนต่อ ม.4  ท่ีโรงเรียน
โคกสูงประชาสรรพจ์ะมีผลการเรียนค่อนขา้งตํ่า   

3)สภาพปัจจุบันด้านคุณภาพทางการศึกษา จากการสัมภาษณ์  
สนทนากลุ่มพบวา่และการตรวจสอบเอกสารพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนค่อนขา้ง
ตํ่า  จากการประเมินของ  สมศ. รอบแรกพบว่า  มาตรฐานดา้น    นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ี
จาํเป็นตามหลกัสูตร  ตอ้งปรับปรุง และจากการประเมินของ สมศ. ในรอบท่ีสอง พบวา่ มาตรฐานท่ี 
5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร  อยูใ่นระดบัพอใช ้(1.67)  ท่ีมีผลการประเมินอิง
เกณฑ ์อยู่ในระดบัปรับปรุง(1.33)  โดยมีผลการประเมินท่ีมีตวับ่งช้ีอยู่ในระดบัปรับปรุงคือ กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ และมีผลประเมินอิงสถานศึกษา อยูใ่นระดบั
พอใช(้2.00) เน่ืองจากนกัเรียนส่วนมากมีไอคิวระดบัปานกลางลงไปหาตํ่า  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนอ้ย  
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนแต่ทาํได้ระดบัหน่ึง  เพราะครูยงัไม่เห็น
ความสาํคญัรวมทั้งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีดีพอในการจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการ
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เรียนรู้  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนแต่ยงัใช้ระดบัน้อย  
เพราะครูยงัไม่เห็นความสาํคญัและเทคโนโลยมีีนอ้ย  ขาดครูบางวิชาเอก 

4)สภาพปัจจุบันการกระจายอํานาจทางการศึกษา  โรงเรียนมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตามระเบียบ มีการ
ประชุมอย่างต่อเน่ือง ไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการส่วนมากในการบริหารงานโรงเรียน 
ตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนด  คณะกรรมการบางท่านไม่สะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ี  อาจจะตอ้งมี
การปรับเปล่ียนให้เหมาะสม  ผูป้กครอง  นักเรียนจาํนวนหน่ึงไม่พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกบั
โรงเรียนในการพฒันาการศึกษา โดยอาจเห็นวา่ไม่ใช่หนา้ท่ีของตน  ซ่ึงคงจะตอ้งรณรงคเ์พ่ือใหเ้ห็น
ความสาํคญัและใหค้วามร่วมมือยิง่ข้ึน 

5)สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โรงเรียนไดรั้บความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนดซ่ึงมีความเหมาะสม ไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และทอ้งถ่ินดา้นการระดมทุนเป็นบางคร้ัง  รวมทั้งให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษา  ยงัไม่มีสมาคมครู  ผูป้กครอง  องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดส้นบัสนุนงบประมาณจดัซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษาจาํนวนหน่ึง 
 

วาสนา (หญิง  อาย ุ 37  ปี) กลุ่มโคกดินแดงกล่าววา่ 
“หลักสูตรท่ีเราใช้สอนก็เหมือนกับโรงเรียนอ่ืนเขาทาํกัน มีปัญหาอะไรก็ปรับปรุงตลอด ส่วน
ครูผู้สอนก็ได้ส่งไปอบรมเป็นประจํา เร่ืองส่งเสริมคุณธรรมกับนักเรียนก็ทําเป็นประจาํ ส่วน
บุคลากรจากภายนอกก็เ ห็นได้ชัดเจนท่ีมีพระอาจารย์จากวัดโนนสระบัวมาสอนวิชา
พระพุทธศาสนาช่วย น่าจะเป็นตัวอย่างท่ีดีและนาํไปใช้กับวิชาอ่ืน ๆ” 

(บันทึกสัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553) 
 

จกัริน(ชาย  อาย ุ 36  ปี) กลุ่มโคกดินดีกล่าววา่ 
“ในการขยายโอกาสทางการศึกษาน้ันเราก็ทาํมาโดยตลอด ท้ังการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับ
นักเรียนท่ีขาดแคลน จนคิดว่าใช้งบประมาณเกือบท้ังหมดเป็นสวัสดิการนักเรียนก็ว่าได้ แต่
นักเรียนบางคนแม้ว่าจะให้การสนับสนุนทุกอย่างก็ยังไม่ต้ังใจเรียนขาดโรงเรียนบ่อย ดังน้ัน
ปัญหาน่าจะอยู่ท่ีการประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนร่วมท้ังหมดให้ดูแลช่วยกัน”   

     (บันทึกการสนทนากลุ่ม 6 ธันวาคม 2553) 
 

หนูเล้ียง  ไทยวงัชยั  ชาย อาย ุ 58  ปี  กลุ่มโคกดินแดงกล่าวว่า 
“การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของโรงเรียนน้ันทาํตามระเบียบทุกอย่าง คือ มีกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน แต่บทบาทหน้าท่ีในทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ผู้ปกครองบางคน กรรมการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานบางคน ยงัไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง การดาํเนินการต่าง ๆ จึงทาํยงัไม่เตม็ท่ี” 

              (บันทึกสัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553) 
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2.3 ความคาดหวงั 
จากแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยไดส้ํารวจความคิดเห็นจากผูร่้วมวิจัย  การ

สนทนากลุ่ม  การสัมภาษณ์ และแสวงหาขอ้มูลดา้นความคาดหวงัโดยการระดมความคิดจากผูร่้วม
วิจยัโดยเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดพ้บว่าความคิดในความคาดหวงัในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัตามสถานภาพและบทบาทของของผูร่้วมวิจยั เช่น  ครูคนหน่ึงมีคาดหวงัว่า
นกัเรียนน่าจะเรียนดี  ประพฤตดี  ผูป้กครองนกัเรียนคนหน่ึงแสดงความคาดหวงัว่านกัเรียนจะเรียน
ดีข้ึน  เป็นคนเก่ง  เอาตวัรอดไดไ้ม่เป็นภาระของพ่อแม่  ความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติด 
ส่วนผูน้าํชุมชนคนหน่ึงกต็อ้งการใหโ้รงเรียนประสานกบัชุมชนทุก ๆ ดา้นและช่วยเหลือกนัเพ่ือให้
นักเรียนไม่เป็นปัญหาในชุมชน  แต่ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกนัคือ  เราไม่สามารถทาํให้สําเร็จ
ทีเดียวไดก้ต็อ้งมาช่วยกนัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาร่วมกนั  จากการประชุมเชิงปฏิบติัการของผู ้
ร่วมวิจยั  ไดม้องสภาพปัญหา  สภาพปัจจุบนัแลว้จึงช่วยกนัคิดหาความคาดหวงัท่ีจะให้เกิดข้ึนใน
โรงเรียนโดยมีความคาดหวงัให้มีผลสาํเร็จใหต้รงประเด็นกบัสภาพปัญหาท่ีช่วยกนัระดมความคิด  
จากการระดมความคิดเห็นถึงความคาดหวงัของผูร่้วมวิจยั จึงสามารถสรุปเป็นประเดน็หลกัไดด้งัน้ี 

1) ความคาดหวงัด้านการจดัเรียนการสอน  1)หลกัสูตรไดรั้บการ
ปรับปรุงและพฒันาทุกกลุ่มสาระและแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2)การจดัการเรียนการสอน
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนาํความรู้  3)ครูไดรั้บการ
อบรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  4)มีครุภณัฑ์ดนตรีสากล  1 ชุด  5)นักเรียนสามารถใช้
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารอย่างน้อยร้อยละ  506)ระบบบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้มีความ
เขม้แขง็ 

2) ความคาดหวังการขยายโอกาสทางการศึกษา  1) นกัเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีบริการเรียนต่อท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพม์ากข้ึน  2) มีขอ้มูลการเรียนต่อของนกัเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีชดัเจน  3) ไม่มีนกัเรียนออกกลางคนั  4) นกัเรียนทุกคนสนใจการเรียน  มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้  5)มีทุนสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพิม่ข้ึน 

3) ความคาดหวงัด้านคุณภาพทางการศึกษา  1) ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนระดบัดี  2) นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ  60  มีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  3) นกัเรียนปรับ
การเรียน  ครูเปล่ียนการสอนอยา่งนอ้ยร้อยละ 50  4) ระบบสารสนเทศสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั    
5) ครูใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอนมากข้ึน 

4)ความคาดหวงัการกระจายอาํนาจทางการศึกษา  1) ได้
กรรมการสถานศึกษาท่ีเหมาะสม  2) ไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษาทุกคน  3)ไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูป้กครองนกัเรียนทุกคน 
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5)ความคาดหวังการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  1)ผูป้กครอง  ชุมชน  
ภาคเอกชน  และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษาดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  2) องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษารูปแบบสหการ 
 

ออ้มอารีย ์(หญิง อาย ุ 38  ปี)  กลุ่มโคกดินดีกล่าววา่ 
“การจัดการเรียนการสอนจะดีขึน้ได้น่าจะมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูแต่ละคนควรจะเข้าอบรมเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 
คร้ัง เดก็กน่็าจะมีความสามารถด้านดนตรีโดยโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์ให้ การใช้ภาษาต่างประเทศก็
สาํคัญ การบริหารจัดการกต้็องเขม็แขง็ด้วย”    
               (บันทึกอนทิุน 6 ธันวาคม 2553) 

 
จิตรศรี (หญิง  อาย ุ 42  ปี)  กลุ่มโคกดินดี กล่าววา่ 

“ด้านของนักเรียนก็ควรจะมีข้อมูลในเขตพื้นท่ีบริการให้ชัดเจนเพ่ือจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้อง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ลดอัตราการออกกลางคัน ปลกุฝังให้นักเรียนเห็นความสาํคัญของการศึกษา”  

      (บันทึกอนทิุน  6 ธันวาคม 2553) 
 

ละมุล (ครูหญิง  อาย ุ 41  ปี) กลุ่มโคกดินดาํ กล่าววา่ 
“ควรเพ่ิมด้านคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีให้มากขึน้นักเรียนเปล่ียนวิธีเรียน ครู
เปล่ียนวิธีสอนเพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะได้สูงขึน้” 

  (บันทึกอนทิุน 6 ธันวาคม   2553) 
 

กรชนก(อาย ุ 34  ปี)  กลุ่มโคกดินเหนียว กล่าวว่า 
“ควรมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีมาจากความคิดเห็นของผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกคน ทุกฝ่ายเพ่ือเสริมส่วนท่ีขาดของโรงเรียน และมีการแก้ไขปัญหาให้ตรง
จุด” 

 (บันทึกอนทิุน  6 ธันวาคม 2553) 
 

 

 ภาพที ่ 39  แสดงการประชุมวางแผน  
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    นอกจากน้ีผูว้ิจยัการศึกษาเอกสารการประเมินภายนอกรอบท่ี
สองของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา(องคก์ารมหาชน)  (สมศ.) 
เม่ือวนัท่ี  24 – 26  ธันวาคม  2551  ไดเ้สนอแนะทิศทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาในอนาคตไวคื้อ  สถานศึกษาจดัสนบัสนุนปัจจยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  จดัประสบการณ์
ในการสร้างความสนใจของผูเ้รียนให้นกัเรียนเรียนดว้ยวิธีหลากหลายและระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั
และแตกต่างกนัในแต่ละวิชา  จดัระบบแนะแนวและบรรยากาศในการเรียนรู้  ควรใชว้ิธีการวดัผลท่ี
เป็นการประเมินความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้และวัดเพ่ือประเมินผลในการวัดความรู้  
จดัเตรียมส่ือท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา  วิธีสอน  และวยัของผูเ้รียน  จดักิจกรรมกลุ่มยอ่ยให้ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสคน้ควา้  อภิปราย  แกปั้ญหาร่วมกนั  คน้หาคาํตอบ  ครูแสวงหาแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ในการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใชส่ื้อท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน  บทเรียนและ
วิธีสอน  ครูประเมินวิธีการทาํงาน  ควบคู่ไปกบัผลงานนกัเรียน  สังเกตการณ์ทาํงานของผูเ้รียนให้
คาํแนะนาํและแกไ้ข  ผูบ้ริหารควรจดับรรยากาศการทาํงานใหเ้อ้ือต่อการปลุกจิตสาํนึกดา้นคุณภาพ  
อบรมช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจมาตรฐาน  เห็นความสาํคญั  นาํมาตรฐานมาวางแผนในการดาํเนินงาน  
จดับริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งความรู้  เช่น  ศูนยส่ื์อ  ห้องสมุด  ห้องบริหารวิชาการ  ห้องเรียน  
ธรรมชาติ  มุ่งมัน่ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  จดักิจกรรมอยา่งหลากหลาย  มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
ในการคิด  การทาํงานและการส่ือสาร  จากขอ้มูลดงักล่าวผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความเห็นว่าสอดคลอ้ง
กบัคาดหวงัท่ีช่วยกนัคิดข้ึนมาและจะนาํไปใชร้ะบุในโครงการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยกนัคิดข้ึนมา 
  3.  การกาํหนดโครงการ 

     จากการระดมความคิดในเร่ืองสภาพปัญหา  สภาพปัจจุบนั  และสภาพความ
คาดหวงัในการจดัการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์   ผูร่้วมวิจัยทุกคนจึงไดม้าคิดถึง
โครงการต่างๆ ท่ีจะสนองความคาดหวงั เพ่ือแกไ้ขปัญหาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนมีผูร่้วม
วิจยัท่ีมีประสบการณ์ดา้นการจดัการศึกษาเสนอในประชุมว่าโครงการต่าง ๆ น่าจะแยกเป้าหมาย
จากผลท่ีจะเกิดกบันกัเรียนเป็นดา้นๆ ให้ครอบคลุมการจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยท่ีประชุมมี
ความคิดเห็นว่า โครงการต่าง ๆ น่าจะสนองตอบมาตรฐานของการจดัการศึกษาของโรงเรียนและ
ตรงกบัขอ้เสนอแนะของกรรมการประเมินภายนอกรอบสองเพ่ือโรงเรียนจะไดเ้ตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินภายนอกรอบท่ีสามดว้ย เพราะจะเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความสาํเร็จของโครงการ
ท่ียอมรับไดจ้ากบุคคลภายนอกรวมถึงการประเมินคุณภาพของโรงเรียนดว้ย  ส่วนการกาํหนดช่ือ
โครงการมีผูเ้สนอว่าตอ้งสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาท่ีช่วยกนัคิดข้ึน  ส่วนสภาพปัจจุบนัของ
โรงเรียนนั้นเป็นการรู้ว่าตนเองกาํลงัอยูใ่นตาํแหน่งใด  และความคาดหวงักเ็ป็นทิศทาง  เป้าหมายท่ี
ตอ้งการไปถึง  ส่วนการท่ีจะไปถึงจุดมุ่งหมายไดก้็ตอ้งคิดหากิจกรรมเพ่ือปฏิบติักนัโดยการระดม
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ความคิดวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากรท่ีเรามีอยูเ่ม่ือระดมความคิดมากพอแลว้จึงช่วยสรุป
และจดักลุ่มโครงการโครงการเพ่ือสนองตอบความคาดหวงั  5  ดา้น  คือ  1) คุณภาพทางการศึกษา  
จาํนวน  9  โครงการ เป็นโครงการท่ีตอบสนองโดยตรงกบันกัเรียนเพ่ือให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคต์ามหลกัสูตรและส่งเสริมทาํให้เกิดการพฒันา ตรงกบัมาตรฐานการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา  2) ขยายโอกาสทางการศึกษา  จาํนวน  2  โครงการ  เป็นโครงการช่วยสนบัสนุนให้
นกัเรียนมีคุณภาพตามศกัยภาพของตนเอง เป็นโครงการท่ีช่วยเพิ่มศกัยภาพนกัเรียนขาดโอกาสทาง
การศึกษาทาํให้การบริหารงานของโรงเรียนมีความราบร่ืน 3) การจดัการเรียนการสอน  จาํนวน  3  
โครงการ  เป็นโครงการท่ีช่วยพฒันาครูในโรงเรียนใหมี้ความสามารถในการสอนและจะส่งผลให้
การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  1  โครงการ เป็นโครงการ
ช่วยสนบัสนุนในการจดัการศึกษาท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัมีส่วนร่วมจากทอ้งถ่ินเพ่ือใหโ้รงเรียนมีการจดั
การศึกษาท่ีเป็นของชุมชน  โดยชุมชน  และเพ่ือชุมชน   5) กระจายอาํนาจทางการศึกษา  1  
โครงการ เป็นโครงการท่ีช่วยสนบัสนุนการบริหารจดัการโรงเรียนให้มีความเขม้แข็งในรูปแบบ
ของคณะกรรมการตรงกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   และเป็นโครงการสนบัสนุนให้เกิด
ความชอบธรรมในการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือช่วยถ่วงดุล
กบักลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  หลงัจากนั้นผูร่้วมวิจยัได้ช่วยกนัจดัทาํผงัความคิดเพ่ือใช้พิจารณา
ร่วมกนัดงัภาพท่ี 40  โดยท่ีประชุมสรุปว่าโครงการรวมกนัเรียกว่า “ 9 ส่งเสริม 6 สนับสนุน 1 
เขม้แขง็” และตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงการและสภาพความคาดหวงัตามตารางที ่ 9 
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ภาพที ่ 40    แสดงผงัความคิดการจดัทาํโครงการ  
 
 
 

คุณภาพทางการศึกษา 
( 9  โครงการ) 

การจดัการเรียนการสอน 
( 3  โครงการ) 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 
( 1 โครงการ) 

ขยายโอกาสทางการศึกษา 
( 2  โครงการ) 

การกระจายอาํนาจทางการศึกษา 
(1 โครงการ) 

นักเรียน 
(คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร) 

ส่งเสริม 

สนับสนุน 

“9 ส่งเสริม  6  สนับสนุน  1  เข้มแข็ง” 

สร้างความเข้มแขง็ 
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ตารางที ่ 9  แสดงการกาํหนดโครงการเพ่ือแกไ้ขปัญหาตามประเดน็ปัญหา 
 

ที ่ สนองความคาดหวงั โครงการ/กจิกรรม หมายเหตุ 
1 คุณภาพทางการศึกษา อนุรักษแ์ละพฒันาสภาพแวดลอ้ม  
2 คุณภาพทางการศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
3 คุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์
 

4 คุณภาพทางการศึกษา พฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
5 คุณภาพทางการศึกษา พฒันาทกัษะการทาํงานเพื่อการอาชีพ  
6 คุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ  
7 คุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมนิสยัใฝ่เรียนรู้  
8 คุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมประชาธิปไตย  
9 คุณภาพทางการศึกษา ป้องกนัส่ิงเสพยติ์ดใหโ้ทษและส่ิงมอมเมา  
10 ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อโรงเรียน  
11 ขยายโอกาสทางการศึกษา เยีย่มบา้นนกัเรียน  
12 การจดัการเรียนการสอน จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
13 การจดัการเรียนการสอน พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
14 การจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมทกัษะดา้นดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา  
15 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
16 กระจายอาํนาจทางการศึกษา ประชุมผูป้กครองนกัเรียนและประชาคม  

 

วิบูลรัตน(์หญิง  อาย ุ 52  ปี)  กล่าวว่า 
“การจัดทาํโครงการต่าง ๆ ควรตอบสนองการพัฒนาการของนักเรียนเป็นหลัก  เท่าท่ีเคยอยู่ในวง
การศึกษามานานจะหนีไม่พ้นการพัฒนาด้านสมอง  ด้านร่างกาย  และการพัฒนาด้านจิตใจนะ” 

(บันทึกอนทิุน  6  ธันวาคม  2553) 

 
มานะ(ชาย  อาย ุ 49  ปี)  กล่าวว่า 

“การจัดทาํโครงการน่าจะสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตอนนีเ้ราได้โอน
เข้าสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วกต้็องคาํนึงถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน  ท่ี
เรารู้คือ  เป็นการจัดการสร้างคน  สร้างชุมชน  สร้างชาติ  แสดงว่าต้องสนองตอบทุกระดับเลยกว่็า
ได้” 

(บันทึกอนทิุน  6  ธันวาคม  2553) 
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ปราโมทย ์(ชาย  อาย ุ 38  ปี)  กล่าวว่า 
“การจัดทาํโครงการต้องแก้ปัญหาของโรงเรียนตามท่ีเราช่วยกันคิดกันขึน้มา  ช่ือโครงการต้อง
สัมพันธ์กับประเดน็ปัญหาน่ันเอง กใ็ห้พวกเราช่วยกันดู” 

(บันทึกอนุทิน  6  ธันวาคม  2553) 

 
สุรศกัด์ิ(ชาย  อาย ุ 43  ปี)  กล่าวว่า 

“การทาํโครงการกต้็องมีรูปแบบ เท่าท่ีเคยทาํมาจะเร่ิมท่ีหลักการและเหตุผล  คือสภาพปัญหาและ
สภาพปัจจุบันท่ีเราช่วยกันคิด  ส่วนจุดประสงค์โครงการกเ็ป็นความคาดหวังว่าจะให้เกิดอะไรขึน้
บ้างเพ่ือแสดงถึงการแก้ไขปัญหา  ส่วนวิธีการท่ีจะไปสู่เป้าหมายกต้็องช่วยกันคิดต่อไป” 

(บันทึกอนุทิน  6  ธันวาคม  2553) 

 
สุรชยั (ชาย  อาย ุ 49  ปี)  กล่าวว่า 

“การคิดกิจกรรมในโครงการ  ควรดูว่าเรามีอะไรแล้วบ้าง  หมายความว่า  ต้องมีเงิน  มีคนทาํงาน มี
อุปกรณ์  ความรู้และประสบการณ์และท่ีสําคัญคือ ต้องประสานทุกอย่างให้พอดีและลงตัวจึงจะทาํ
ให้ผลงานท่ีออกมาดี  ทุกคนท่ีเก่ียวข้องกพึ็งพอใจ  ส่วนพวกเราจะให้เกิดความสําเร็จมากน้อย
เพียงใดกช่็วยกันคิด” 

(บันทึกอนุทิน  6  ธันวาคม  2553) 

 
    การระดมความคิดเพ่ือกาํหนดช่ือโครงการเพ่ือสนองตอบความ
คาดหวงัท่ีช่วยกนัระดมความคิด  และตอบสนองต่อการจดัการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินในรอบ
ท่ีสาม  จึงช่วยกนัเขียนโครงการโดยแบ่งงานกนัทาํโดยตกลงกนัให้ผูร่้วมวิจยัในกลุ่มโคกดินแดง  
ช่วยกนัเขียนโครงการท่ี 1 ถึงโครงการท่ี 4  กลุ่มโคกดินดาํเขียนโครงการท่ี  5  ถึงโครงการท่ี  8  
กลุ่มโคกดินดีช่วยกนัเขียนโครงการท่ี  9  ถึงโครงการท่ี  12  และกลุ่มโคกดินเหนียวช่วยกนัเขียน
โครงการท่ี  13  ถึงโครงการท่ี  16  และมาช่วยกาํหนดผูรั้บผิดชอบโดยถามความคิดเห็นและเสนอ
ตวัรับเป็นเจา้ภาพในแต่ละโครงการได ้ ดงัต่อไปน้ี 
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โครงการที ่1  โครงการอนุรักษ์และพฒันาสภาพแวดล้อม 
แนวทางการพฒันา  -  ปรับภูมิทศัน์ใหน่้าดู น่าอยู ่น่าเรียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายสุรชยั  เพช็รแสน  นางอาํพร  ตรีศาสตร์ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ธนัวาคม 2553 - 30 เมษายน 2554 
หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาไว้
ในมาตราท่ี 7 ความวา่ ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งในดา้นต่างๆ 
ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั
พ่ึงตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง และแนวทางการจดั
การศึกษาไดก้าํหนดใหโ้รงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม 
ส่ือการเรียนและอาํนวยความสะดวก เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี   
             จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัพบว่าโรงเรียนตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
วตัถุประสงค์ 
จดัสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดเป็นระเบียบปลอดภยั 
จดัระบบป้องกนัใหส้ถานศึกษาปลอดสารพิษ ส่ิงเสพติด อาชญากรรม และอบายมุข 
จดัระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกใหค้รูและบุคลากรอยา่งเพียงพอ และจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

เป้าหมาย  โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดลอ้ม สาธารณูปโภคท่ีดี สะอาดปลอดภยั จัด
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ   การเรียนรู้ ในระดบัดีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80 
กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1. สาํรวจสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
2. สาํรวจความตอ้งการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและศึกษาผลท่ีเกิดต่อกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน 
3. ศึกษาและกาํหนดแนวทางในการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
4. กาํหนดจุดในการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
5. ขจดัมุมอบัท่ีเอ้ือต่อปัญหา สารพิษ ส่ิงเสพติด อาชญากรรม 
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6. แบ่งเขตรับผดิชอบใหช้ดัเจน 
7. จดัประกวดเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
8.    ประกาศเขตพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีเด่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
9. ตรวจสอบผลการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
10. ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตามโครงการ 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
11. ตรวจสอบผลการดาํเนินโครงการ 
12. สรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
สภาพแวดลอ้มสะอาดเป็นระเบียบปลอดภยัจากสารเสพติด  
สารพิษ อาชญากรรม อบายมุข มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี มีส่ิงอาํนวยความสะดวกและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
โ รงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัคุณภาพ3 ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 

สุรชยั (ชาย  อาย ุ 49  ปี) กล่าวเสนอตวัว่า 
“โครงการนีต้้องการทาํให้โรงเรียนของเราน่าอยู่  น่าเรียน  ปลอดจากส่ิงมัวเมาท้ังหลาย  รอบ ๆ 
โรงเรียนเรามีแต่พืชไร่ และโรงงานอุตสาหกรรม  เราต้องทาํพืน้ท่ีสีเขียวให้เกิดขึน้ในโรงเรียน  
เป็นสถานท่ีเหมาท่ีจะทาํให้เดก็นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ผมเองกมี็ความรู้ในการจัดสวนจะช่วยได้
มากทีเดียวแต่กต้็องอาศัยทุกคนทาํหน้าท่ีในการแนะนาํ  กาํกับดูแลนักเรียนให้ช่วยรักษาส่ิงท่ีเรา
ทาํขึน้โดยฝึกให้รับผิดชอบในเขตพืน้ท่ีของตนเอง  ลาํพังจะอาศัยนักการคงจะไม่สาํเร็จ” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
อาํพร (หญิง  อาย ุ 45  ปี)  กล่าวแยง้วา่ 

“ฉันคงต้องเรียนรู้ไปกับคุณครูด้วย  ให้ช่วยแรงกไ็ด้  ส่วนความคิดเห็นในการจัดทาํสวนกย็ังไม่
เคยทาํแต่กจ็ะกาํชับลกูท่ีเรียนอยู่ท่ีน่ีช่วยเหลือคุณครูทุกอย่างเลย” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 
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โครงการท่ี 2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
แนวทางการพฒันา    ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ    นางสาววาสนา  ทองรินทร์ 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ธนัวาคม 2552 – 30 เมษายน 2554 
หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22  กล่าวว่า “ การจดัการศึกษาตอ้งยดึ
หลักว่าผู ้เ รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู ้เ รียนมี
ความสําคญัท่ีสุด กระบวนจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีนิสัยใฝ่รู้ สามารถพฒันา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่าการศ◌ึกษาดูงาน  ถือเป็น
กระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นการสอนนอกตาํราเรียนให้นักเรียนไดเ้ห็นส่ิงใหม่ๆ
นอกเหนือจากตาํราเรียนในแต่ละรายวิชา 
                จากสภาพความคาดหวงัของโรงเรียนพบว่ามีความตอ้งการการจดัให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความคิดและประสบการณ์ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกเหนือจากหอ้งเรียน 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีไดม้าปรับเขา้กบัการเรียนของตนเอง 
เป้าหมาย 
1.  คณะครูทุกคนดาํเนินการตามโครงการท่ีกาํหนดไดดี้ 
2. นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1.สาํรวจขอ้มูลความสนใจของนกัเรียน 
2.สาํรวจสถานท่ีท่ีใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ 
3.ศึกษาและกาํหนดแนวทางในการดาํเนินโครงการ 
4. ส่งเสริมใหมี้การไปเขา้ค่ายวิชาการและวิทยาศาสตร์ในสถานท่ีต่างๆท่ีมีการจดัการเขา้คา่ย 
ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
5.ประชุมคณะครู อาจารย ์
6.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบการติดตาม 
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7.ปฏิบติังานตามแผน ปฏิบติังานตามโครงการ 
8.ประเมินผล 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
9.ตรวจสอบการดาํเนินงานตามโครงการ 
10.ติดตามความกา้วหนา้ของโครงการ 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
11.วดัและประเมินผลโครงการ 
12. สรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 

ผูว้ิจยั  กล่าววา่ 
“โครงการนี้เป็นการช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียน  
พวกเราต้องช่วยกันคิดว่าจะให้นักเรียนเรียนรู้อะไร จะไปเรียนรู้ท่ีไหน  ให้เหมาะสมกับเวลาและ
งบประมาณ  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีจะไปดูกต้็องช่วยกันทุกคน  การเดินทางต้อง
มีการรักษาสวัสดิภาพโดยแบ่งความรับผิดชอบ  ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเดินทางไปศึกษานอกสถานท่ี  มีการประกันภัยนักเรียน  การติดต่อพาหนะต้องให้
เหมาะสมท่ีสุด  คนขับรถ  ท่ีพัก  ต่าง ๆ ถ้าไม่ทาํให้ดีจะเดือดร้อนถึงผู้ปกครองและโรงเรียน ต้อง
ระมดัระวังท่ีสุดกว่็าได้  จะไม่ทาํกไ็ม่ได้  มนัเป็นส่ิงจาํเป็น” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
วาสนา (หญิง  อาย ุ 37  ปี)  กล่าววา่ 

“การเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีรวมท้ังการเข้าค่ายวิชาการต่างๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้
นักเรียนมีหู ตา กว้างไกล  บางอย่างสอนเท่าไรเดก็กไ็ม่เข้าใจ  แต่ถ้าทาํโครงการนีแ้ล้วเดก็กลบัมา
จะเรียนรู้ได้จากของจริง  มนัเห็นจริง  จับต้องได้  ไม่ต้องอธิบายมากว่าทะเลเป็นอย่างไร  คล่ืน
ทะเลเป็นอย่างไร  ชายหาดมีอะไรบ้างเดก็เข้าใจหมด” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 
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โครงการที ่3  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
แนวทางการพฒันา    พฒันาคุณธรรม  จริยธรรมนกัเรียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ     นายวรกรานต ์  ไกรฤาชา    พระครูประทุม  จนัทโรภาส 
ระยะเวลาดาํเนินการ    1 ธนัวาคม 2553 – 30 เมษายน 2554 
หลกัการและเหตุผล     
             ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาไวใ้นมาตรา 6 ความวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท์ั้งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุขและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544ได้
กาํหนดจุดมุ่งหมายขอ้หน่ึงวา่ เพือ่ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัในตนเองปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์  
             จากการศึกษาสภาพปัญหา  สภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัพบวา่  การสอนคุณธรรมนาํ
ความรู้ในโรงเรียนยงัไม่เป็นรูปธรรม 
วตัถุประสงค์    
1.เพ่ือใหผู้เ้รียนมีวินยัมีความรับผดิชอบและปฏิบติัตนตามระเบียบวินยัและหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของ
แต่ละศาสนา 
2.เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต                 
3.เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อส่วนรวม 
 4.เพ่ือใหผู้เ้รียนใชข้องหรือทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ประหยดัและคุม้ค่า 
เป้าหมาย       นกัเรียนโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพมี์คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ในระดบัคุณภาพดี  ข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
กจิกรรมทาํในรูปวงจร  PDCA 
ขั้นวางแผน 
1.สาํรวจขอ้มูลสภาพปัจจุบนัดา้นความประพฤติของนกัเรียน              
2.ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนกัเรียน 
3.ศึกษาและกาํหนดแนวทางแกไ้ข 
ขั้นดําเนินการตามแผน 
4.จดักิจกรรมการแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 
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5. จดัทาํพทุธสถานและแหล่งเรียนรู้       
6.ธรรมศึกษาในโรงเรียน             
7.แข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ               
8.กิจกรรมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 
9.ประกาศเกียรติคุณนกัเรียนท่ีมีวินยัดีเด่น 
10.ประกาศเกียรติคุณนกัเรียนท่ีมีความรับผิดชอบดีเด่น  
11.ประกาศเกียรติคุณนกัเรียนท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
12.ประกาศเกียรติคุณนกัเรียนท่ีมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อส่วนรวม 
13.กิจกรรมออมทรัพย ์         
14.ประกาศเกียรตินกัเรียนท่ีพฤติกรรมประหยดั 
ขั้นตรวจสอบ 
15.ตรวจสอบพฤติกรรมของนกัเรียน 
16.ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงาน 
ขั้นสรุปประเมนิผล 
17.วดัและประเมินผล 
18.สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีคุณลกัษณะท่ีกาํหนดในระดบัคุณภาพดี ข้ึนไป 
 

วรากรานต ์ ไกรฤาชา ครูชาย  อาย ุ 53  ปี  กล่าววา่ 
“โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีจาํเป็นทุกหน่วยงานกาํลังเห็นความสาํคัญในการพัฒนาคนในประเทศ
ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม  เพราะทุกวันนีเ้รานิยมวัตถุ  ไม่คาํนึงด้านจิตใจ  การผลิตเยาวชนของ
ชาติออกไปรับใช้สังคม  ต้องทาํให้เขาเป็นคนดีก่อน  ส่ิงดี ๆ กจ็ะตามมาทีหลัง  โรงเรียนโชคดีท่ีมี
พระอธิการสุทธิรักษ์ คอยช่วยสอนโดยการปฏิบัติจริง  พระสอนศีลธรรม  จริยธรรม  ได้ดีกว่าครู
เพราะใช้หลกัทางพระพทุธศาสนามาส่ังสอนและท่านกเ็ป็นแบบอย่างให้ลกูศิษย์เราด้วย” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 
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พระสงฆ ์ (อาย ุ 54  ปี)  กล่าวว่า 
“อาตมากไ็ด้รับมอบหมายจากเจ้าคณะอาํเภอให้ดูแล ส่ังสอน  นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง คือ 
อาํเภอนํา้พอง  อาํเภอซาํสูง  อาํเภอบัวใหญ่  แต่อาตมากจ็าํวัดอยู่ท่ีบ้านโคกสูง  กดู็แลส่ังสอน
คุณธรรม  จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนีม้านานแล้ว  กเ็ห็นว่าเดก็เรามีสติปัญญาปานกลางแต่เขาก็
มีส่วนดีคือ มีนํา้ใจ อาตมาจัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกไ็ด้นักเรียนเราไปช่วยงานทุกปี  ครูบา
อาจารย์ทุกคนกช่็วยกัน โครงการนีอ้าตมาช่วยได้ท้ังหลกัการ  วิธีการและทุนทรัพย์ด้วย คือ 
อาตมาเคยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีประพฤตดีทุกปี” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
โครงการที ่4   โครงการพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

แนวทางการพฒันา   -  สอนทกัษะการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เช่น การจดัทาํโครงงาน การทดลอง 
การแข่งขนัทางวิชาการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววาสนา  ทองรินทร์    นายปราโมทย ์ คลงัเกตุ  
ระยะเวลาดาํเนินการ    1 ธนัวาคม 2553 – 30 เมษายน 2554 
หลกัการและเหตุผล    

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาไวใ้นมาตรา 6 ความว่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท์ั้ งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุขและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544ได้
กาํหนดจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียน และรักการ
คน้ควา้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นผูเ้รียนมาตรฐานท่ี 4 ไดก้าํหนดใหผู้เ้รียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมี   
วิสยัทศัน ์
             จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าและนกัเรียนไม่
สนใจเรียน  นกัเรียนไม่สามารถใชภ้าษาเพือ่การส่ือสาร 
วตัถุประสงค์   
1.เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด 
2.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูลพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความ
ถูกผดิ ระบุสาเหตุผล คน้หาคาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการ แกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่ง
สนัติและมีความถูกตอ้งเหมาะสม 
 3.เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิม จินตนาการ สามารถคาดการณ์และกาํหนดเป้าหมายได ้
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เป้าหมาย   
1. นกัเรียนทุกคนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด ร้อยละ 80 ข้ึน
ไป 
2. นกัเรียนทุกคนสามารถดาํเนินตามแนวท่ีกาํหนดใหไ้ด ้ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
3. นกัเรียนทุกคนสามารถดาํเนินการตามพฤติกรรมท่ีกาํหนดไดร้้อยละ 80 ข้ึนไป 
กจิกรรมทาํในรูปวงจร  PDCA 
ขั้นวางแผน 
1.สาํรวจขอ้มูลความสนใจของนกัเรียน 
2.ศึกษาขอ้มูลของผลงานของครูและความคิดเห็นของนกัเรียน 
3.ศึกษาและกาํหนดแนวทางในการดาํเนินโครงการ 
ขั้นดําเนินการตามแผน 
4.จดัทาํโครงงานทุกรายวิชา 
5.จดัประกวดโครงงาน 
6.ใหน้กัเรียนทุกคนทาํแฟ้มสะสมผลงาน 
7.ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์และคิด
สร้างสรรค ์
8. ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์
และคิดสร้างสรรค ์
9. นิเทศ ติดตามการเรียนการสอน 
ขั้นตรวจสอบ 
10.ตรวจสอบการดาํเนินงานตามโครงการ 
11.ติดตามการความกา้วหนา้ของโครงการ 
ขั้นสรุปประเมนิผล 
12.วดัและประเมินผล 
13.สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
นกัเรียนสามารถดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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วาสนา  (หญิง  อาย ุ 37  ปี)  กล่าวว่า 
“การจัดเรียนการสอนต้องมีหลากหลายเพ่ือกระตุ้ นให้เด็กนักเรียนได้คิด  โดยเฉพาะการ
มอบหมายงานให้เดก็นักเรียนได้จัดทาํโครงงาน  ถ้าทาํดีแล้วสามารถนาํแสดงเป็นผลงานชิ้นหน่ึง
เลยทีเดียว” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
ปราโมทย ์ ( ชาย  อาย ุ 38  ปี)  กล่าวว่า 

“ผมเป็นผู้ ดูเดก็นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนนีท่ี้มาจากสโมสรโรตาร่ีนํา้พอง  ผมสามารถช่วยได้
เพราะตอนเยน็ทุกวันผมกจั็ดสอนพิเศษให้เดก็เหล่านีอ้ยู่แล้ว” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
โครงการท่ี 5  โครงการพฒันาทกัษะการทํางานเพือ่การอาชีพ 

แนวทางการพฒันา  ฝึกอาชีพใหก้บันกัเรียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายสุรชยั  เพช็รแสน   นางเพญ็ประภา  มาจนัทร์ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   1 ธนัวาคม 2553 - 30 เมษายน 2554 
หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2545 ได้
กาํหนดจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 6  ความว่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข  และได้
กาํหนดแนวทางการจดัการศึกษาไวว้่า  ตอ้งเน้นความสําคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการ
เรียนรู้  โดยบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ ทกัษะในการประกอบอาชีพ  และการดาํรงชีวิตอย่างมี
ความสุขอยา่งเหมาะสม  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นคุณภาพผูเ้รียน     
               จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนพบว่า นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมตาม
ความสามารถของตนเอง 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถทาํงานตามลาํดบัขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหผู้เ้รียนขยนั  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน  พฒันางาน  สามารถทาํงานอยา่งมี
ความสุข  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

3. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถทาํงานเป็นทีม 
4. เพ่ือใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
เป้าหมาย      นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีกาํหนดในระดบัดีอยา่งนอ้ยร้อยละ  80 ของนกัเรียนทั้งหมด 
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กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1. สาํรวจขอ้มูลสภาพปัจจุบนัดา้นทกัษะการทาํงาน 
2. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อทกัษะการทาํงานของนกัเรียน 

3. ศึกษาและกาํหนดแนวทางแกไ้ขและพฒันา 
ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
4. ส่งเสริมโครงงานอาชีพ 
5. ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม 
6. ส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือรายไดร้ะหว่างเรียน 
7. นิทรรศการโครงงานอาชีพ 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
8.ตรวจสอบทกัษะการทาํงานของนกัเรียน 
9.ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตามโครงการ 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
10.วดัและประเมินโครงการ 
11.สรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัคุณภาพความสําเร็จ 
นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีคุณลกัษณะท่ีกาํหนดระดบัดี 
 

เพญ็ประภา  มาจนัทร์  ครูหญิง  อาย ุ 57  ปี  กล่าววา่ 
“พ่ีกับคุณครูสุรชัยกส็อนวิชาการงานอาชีพอยู่แล้ว  โครงการนีเ้ป็นประโยชน์มาก  นักเรียนเรา
ชอบการใช้ทักษะการทาํงานมากกว่าใช้ความคิด  คาํนวณตัวเลข  คิดว่าจะดาํเนินการโดยติดต่อ
วิทยากรข้างนอกมาช่วย  เราต้องสํารวจความสนใจของนักเรียนก่อนจึงจะรู้ว่านักเรียนต้องการ
เรียนรู้การทาํอาชีพอะไร  และจะให้ชาวบ้าน  ผู้ปกครองนักเรียนท่ีสนใจมาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน” 

               (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 
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โครงการที ่6  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมนกัเรียนมีสุขภาพไดม้าตรฐานสมกบัวยั 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายสุรศกัด์ิ  นอ้ยราช   นางอาํพร  ตรีศาสตร์ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   1 ธนัวาคม  2553 – 30  เมษายน  2554 
หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2545 ได้
กาํหนดจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 6  ความว่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2544ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายขอ้หน่ึงว่า เม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ผูเ้รียนจะมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเร่ืองบ
ธรรมชาติการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษยก์ารสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีให้ยงัยืน มีทกัษะ
ปฏิบติัดา้นสุขภาพ และสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสยั 
                 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนพบว่า  นักเรียนควรได้รับการดูแลด้าน
ปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือใหมี้ความพร้อมในการเรียนเหมาะสมกบัวยั 
วตัถุประสงค์          
1. เพ่ือใหน้กัเรียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
3. เพ่ือใหน้กัเรียนมีจิตใจร่าเริง แจ่มใสมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบัครู เพ่ือนและบุคคลทัว่ไป 
4. เพ่ือใหน้กัเรียนรู้จกัดูแลสุขภาพ ป้องกนัตนเองจากโรคเอดส์ และไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
เป้าหมาย 
1. นกัเรียนทุกคนมีนํ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. นกัเรียนทุกคนมีคุณลกัษณะท่ีกาํหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1. สาํรวจและบนัทึกนํ้าหนกั  ส่วนสูงนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
2. ศึกษาผลกระทบต่อนํ้าหนกั  ส่วนสูงของนกัเรียนแต่ละบุคคล  ทุกระดบัชั้น 
3. กาํหนดแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพตลอดจนหาแนวทาง แกไ้ข 
ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
4. จดัสถานท่ี อุปกรณ์  และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการออกกาํลงักาย 
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5. จดักิจกรรมการออกกาํลงักายหลากหลายรูปแบบ  ทุกวนั ๆ ละ 15 นาที 
6. จดัใหมี้ชมรมออกกาํลงักาย/กีฬาสาํหรับนกัเรียน  อยา่งนอ้ย 1  ชมรม และใหช้มรมจดั กิจกรรม

อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1  วนั 
7. จดักิจกรรมประเมินผลสมรรถภาพทางกายภายใตก้ารดูแลของครูอยา่งนอ้ยปีละ  2 คร้ัง 
8.    จดักิจกรรมเสริมพิเศษสาํหรับนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑป์ระเมินผลสมรรถภาพทางกายและมี
ภาวะโภชนาการเกิน 
9  จดัใหมี้การควบคุมดูแล และส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บประทานอาหารตามหลกัโภชนาการ 
10. จดักิจกรรมวนัเอดส์โลก 
11. จกักิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติัตนใหถู้กสุขลกัษณะ  และเป็นนิสยั 
12. จดักิจกรรมส่งเสริมรณรงคก์ารปฏิบติัตามกฎจราจร 
13. จดักิจกรรมการแข่งขนักีฬาระหวา่งหอ้งจดักิจกรรมกีฬาภายใน  ปีการศึกษาละ1 คร้ัง 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัคุณภาพความสําเร็จ 
1. นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีคุณลกัษณะท่ีกาํหนดระดบัคุณภาพ 3 ข้ึนไป 
2. นกัเรียนทุกคนมีนํ้าหนกัและส่วนสูง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

สุรศกัด์ิ  (ชาย  อาย ุ 43  ปี ) กล่าวว่า 
“ผมสอนวิชาพลศึกษา  สุขศึกษา  โครงการนีต้รงกับความรู้ของผมเลย  ผมประสานเร่ืองนีใ้ห้
สาํเร็จได้แน่นอน” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
อาํพร  (  หญิง  อาย ุ 45  ปี)  กล่าวว่า 

“เร่ืองสุขภาพอนามัย  ฉันก็เคยทาํงานร่วมกับพยาบาลชุมชน  และออ สอ มอ ประจาํหมู่ บ้าน  
ทาํงานร่วมกับคุณครูสุรศักด์ิได้แน่” 

             (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 
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โครงการที ่7  โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
แนวทางการพฒันา   สอนทกัษะการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เช่นการจดัทาํโครงงาน การทดลอง 
การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  จดัใหมี้การเขา้คา่ยวิชาการแสดงผลงานนกัเรียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายมานะ  โงะบุดดา   นายหนูเล้ียง  ไทยวงัชยั 
ระยะเวลาดาํเนินการ   1 ธนัวาคม 2553 – 30 เมษายน 2554 
หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22  กล่าววา่ “ การจดัการศึกษาตอ้งยดึ
หลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมี
ความสาํคญัท่ีสุด กระบวนจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีนิสัยใฝ่รู้ สามารถพฒันา
ตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ ทั้งในเร่ืองการอ่านในใจ การอ่านออกเสียง การฟัง การพดู 
การเขียนและนิสยัใฝ่เรียนรู้ ตลอดจนการนาํไปใช ้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดา้นคุณภาพ
ผูเ้รียน   
              จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนพบวา่ นกัเรียนยงัไม่มีนิสยัใฝ่เรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล 
2. เพ่ือใหผู้เ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
3. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
เป้าหมาย 
นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1.สาํรวจขอ้มูลสภาพปัจจุบนัดา้นการอ่าน การเขียน การพูด การฟังและนิสัยใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน
ทุกคน 
2.ศึกษาเพ่ือหาสาเหตุของนกัเรียนท่ีไม่มีความสามารถทั้งในดา้นการอ่าน การเขียน การพดู การฟัง
และนิสัยใฝ่เรียนรู้  
3.ศึกษาและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ 
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ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
4.แข่งขนัทกัษะการอ่าน 
5.จดัสปัดาห์หอ้งสมุด 
6.จดัมุมหนงัสือในหอ้งเรียน 
7.ส่งเสริมใหน้กัเรียนทาํรายงานตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 
8.จดัป้ายนิเทศจดันิทรรศการความรู้ 
9. ตอบปัญหาทางวชิาการ 
10.จดัทศันศึกษาและดูงาน 
11.รณรงคก์ารใชห้อ้งสมุด 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
12.ตรวจสอบผลการปฏิบติัของนกัเรียนทั้งในเร่ืองการอ่าน การฟัง การพดู อ่านหนงัสือ การเขียน
และนิสยัใฝ่เรียนรู้ 
13.ติดตามตรวจสอบ การดาํเนินงานตามโครงการ 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
14.วดัและประเมินผลโครงการ 
15.สรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 

นายมานะ(ชาย  อาย ุ 49 ปี)  กล่าววา่ 
“โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  ต้องมีแรงกระตุ้นโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีท้าทาย  และต้องจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนด้วย  เช่นห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์ท่ีนักเรียนมาสารถสืบค้นหาข้อมลูด้วยตัวเองได้” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 
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โครงการที ่8    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
แนวทางการพฒันา   พฒันาความคิดและรักความเป็นประชาธิปไตย 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีดาหลง   นางออ้มอารีย ์ มูลทา 
ระยะเวลาดาํเนินการ   1  ธนัวาคม 2553 – 30 เมษายน 2554 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงประชาชนทุกคนจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในระบอบการปกครองและปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งเหมาะสม  ใชสิ้ทธิเสรีภาพของ
ตนใหอ้ยูใ่นขอบเขต  โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพเ์ห็นความสาํคญัของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงไดจ้ดัใหมี้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยข้ึนเพ่ือสร้างความเขา้ใจและศรัทธา
ใหก้บันกัเรียนในการปฏิบติัตามระบอบประชาธิปไตย 
                จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนพบว่า ควรส่งเสริมการสอนโดยปรับการเรียน
เปล่ียนวิธีการสอนใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
วตัถุประสงค์ 
เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในระบอบประชาธิปไตย 
เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 
เพ่ือใหน้กัเรียนปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระบอบประชาธิปไตย 
เป้าหมาย 
นกัเรียนทุกระดบัชั้นและบุคลากรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ มีความรู้ความเขา้ใจและเกิดความ
ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 
กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1.สาํรวจขอ้มูลสภาพปัจจุบนัท่ีมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน และชุมชน
ใกลเ้คียง 
2.ศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีตอ้งการใหโ้รงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 
3.วิเคราะห์และกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
4.  เขียนโครงการ 
5.  ขออนุมติัโครงการ 
ขั้นดําเนินงานตามแผน(D) 
6.  แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
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7.  ทาํบตัรประจาํตวันกัเรียน 
8.  เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนกัเรียน 
9.  ส่งเสริมใหค้รูสอดแทรกแนวทางประชาธิปไตยในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
10.  จดัใหมี้คณะกรรมการหอ้งเรียน 
11.  ปรับปรุงหอ้งปฏิบติังานของคณะกรรมการนกัเรียน 
12.  ประชาสมัพนัธ์ใหก้บันกัเรียนและชุมชน 
13.  ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
14. ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยทั้งใน
โรงเรียนและในทอ้งถ่ิน 
15. ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตามโครงการ 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
16.  ประเมินผลโครงการ 
17. สรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
1. โรงเรียนมีการดาํเนินการตามภาระท่ีกาํหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
2. นกัเรียนมีส่วนร่วม กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและในทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยร้อยละ 70 
 
 นายศกัด์ิสิทธ์ิ (ชาย  อาย ุ 54  ปี)  กล่าววา่ 

“โครงการนีเ้ป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักความเป็นประชาธิปไตย  เราจะสอดแทรกปรัชญา
ความเป็นประชาธิปไตยไว้ในทุกกิกรรม  จุดสาํคัญของโครงการนีคื้อการได้แสดงบทบาทสมมุติ
ในการเลือกต้ังโดยจะให้มีการเลือกประธานนักเรียน เพ่ือเลียนแบบการเลือกต้ัง” 

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 
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โครงการที ่9 โครงการป้องกนัส่ิงเสพตดิให้โทษและส่ิงมอมเมา 
แนวทางการพฒันา    ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้โทษของยาเสพติดใหโ้ทษ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายมานะ  โงะบุดดา  นายศราวธุ  วรางกรู 
ระยะเวลาดาํเนินการ    1 ธนัวาคม   2553  -  30  เมษายน  2554 
หลกัการและเหตุผล     

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาไวใ้นมาตรา 6 ความวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท์ั้งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุขและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544ได้
กาํหนดจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจปลอดจากส่ิงเสพยติ์ดใหโ้ทษและส่ิง
มอมเมา  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดา้นคุณภาพผูเ้รียน    
              จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนพบวา่ นกัเรียนบางส่วนมีปัญหาส่วนตวัและออก
โรงเรียนกลางคนั จึงตอ้งส่งเสริมใหน้าํความรู้ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
วตัถุประสงค์   
1.เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและส่ิงมอมเมา 
2.เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
3.เพ่ือใหผู้เ้รียนไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 
4.เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัและมีส่วนร่วม ในการต่อตา้นส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 
เป้าหมาย          
นกัเรียนโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพป์ลอดและไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมาในระดบั
ดีอยา่งนอ้ยร้อยละ  80 
กจิกรรมทาํในรูปวงจร  PDCA 
ขั้นวางแผน 
1.สาํรวจขอ้มูลสภาพปัจจุบนัในการเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพยติ์ดของนกัเรียน 
2.ศึกษาขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนกัเรียน 
3.ศึกษาและกาํหนดแนวทางแกไ้ข 
ขั้นดําเนินการตามแผน 
4.เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 
5.รณรงคต่์อตา้นส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 
6.ดาํเนินการตามติดตามและช่วยเหลือนกัเรียน 
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7.กีฬาตา้นยาเสพติด 
8.ค่ายคุณธรรม 
9.เพ่ือนเตือนเพ่ือน 
10.Friend   care  you 
ขั้นตรวจสอบ 
11.ตรวจพฤติกรรมของนกัเรียน 
12.ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงาน 
ขั้นสรุปประเมนิผล 
13.วดัและประเมินผล 
14.สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีคุณลกัษณะท่ีกาํหนดในระดบัดี 
 

ศราวธุ (  ชาย  อาย ุ 28  ปี)  กล่าวว่า 
“โครงการนีต้้องทาํอย่างต่อเน่ือง  เป็นโครงการท่ีต้องทาํตลอดไปกว่็าได้  เพราะนักเรียนในระดับ
นีก้าํลังเป็นวัยรุ่น  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ัง  โรงพยาบาลนํา้พอง  เจ้าหน้าท่ีตาํรวจ ขอยินดีให้การ
สนับสนุน  ท่ีสาํคัญเราต้องขยายผลสู่ชุมชนด้วย”   

(บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
โครงการที ่ 10  โครงการส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อโรงเรียน 

แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรักและศรัทธาในสถานศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ     นายกรชนก  แสนหอม  นางคาํไพ หงษบุ์ตรดี  
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ธนัวาคม 2553 – 30 เมษายน 2554 
หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 กล่าวว่า “การจดัการศึกษาตอ้งยึด
หลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนมี
ความสาํคญัท่ีสุด กระบวนจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็
ตามศกัยภาพ” โดยการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
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ผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   

                จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนพบว่า นักเรียนยงัไม่มัน่ใจในการศึกษาใน
สถานศึกษาและยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองเท่าท่ีควร 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหผู้เ้รียนรักสถานศึกษาของตน 
2. เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
เป้าหมาย 
นกัเรียนมีความรักและศรัทธาต่อโรงเรียนในระดบัคุณภาพดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1. สาํรวจความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อโรงเรียน  
2. รวบรวมขอ้เสนอแนะของนกัเรียนท่ีตอ้งการใหโ้รงเรียนดาํเนินการ 
3. วิเคราะห์และกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
4. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนต่อนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
5. กล่าวคาํขวญั คติพจน ์และปรัชญาของโรงเรียน 
6. ส่งเสริมการร้องเพลงมาร์ชของโรงเรียน 
7. ประกาศเกียรติคุณนกัเรียนเรียนดี 
8. แบ่งบริเวณโรงเรียนใหน้กัเรียนรับผดิชอบ 
9. จดัหอ้งเกียรติยศของโรงเรียน 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
10. ตรวจสอบผลการปฏิบติัของนกัเรียนทั้งในเร่ืองการกล่าวคาํขวญั คติพจน ์ปรัชญาของโรงเรียน

การร้องเพลงมาร์ช บริเวณท่ีรับผิดชอบ รวมถึงความรักและศรัทธาต่อโรงเรียน 
11. ติดตามตรวจสอบ การดาํเนินงานตามโครงการ 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
12. วดัและประเมินผลโครงการ 
13. สรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกคน 
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ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
-โรงเรียนมีการดาํเนินการตามภาระงานท่ีกาํหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
- นกัเรียนมีความรักและศรัทธาต่อโรงเรียนในระดบัดี อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 

กรชนก (ชาย  อาย ุ 34  ปี)  กล่าวว่า 
“.โครงการนีดู้เหมือนจะทาํให้เกิดผลได้ไม่ชัดเจน  เพราะบางคร้ังมองไม่ออกว่าเด็กนักเรียนมี
ความรักและศรัทธาต่อโรงเรียนหรือไม่  แต่กมี็ความสําคัญโดยเฉพาะต้องทาํกันทุกวัน  เช่นการ
ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน  การเสียสละช่วยเหลือโรงเรียน  คติพจน์  คาํขวัญ  ต้องจาํขึน้ใจ  เดก็รุ่น
ไหนกต้็องทาํได้” 

               (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
โครงการที ่11  โครงการเยีย่มบ้านนักเรียน 

แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายมานะ  โงะบุดดา  นางเพญ็ศรี  อนัทะปัญญา   
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ธนัวาคม  2553 – 30 เมษายน  2554 
หลกัการและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม 2545  ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาไวใ้นมาตรา 6 กล่าววา่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์
ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญาความรู้ มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุขและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2544 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา โดยเพ่ิมบทบาทผูป้กครองและ
โรงเรียนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นกัเรียนและช่วยกนัดูแลเดก็นกัเรียนร่วมกนัในการ
แกไ้ขปัญหาของเดก็ในดา้นต่างๆ 
                จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนพบว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน
ในการจดัการศึกษายงัมีนอ้ย 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหผู้ป้กครอง  และโรงเรียนมีส่วนร่วมดา้นการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัเรียน 
2. เพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกนัระหวา่งผูป้กครองและโรงเรียน 
เป้าหมาย   โรงเรียนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมแก่นกัเรียนและ
ยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งโรงเรียนและผูป้กครอง 
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กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1.  สาํรวจหมู่บา้นในเขตบริการ 
2.  ติดต่อประสานงาน 
3.  กาํหนดปฏิทินประชุม 
ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
4.  ประชุมคณะครู อาจารย ์
5.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.  กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบการติดตาม 
7.  ปฏิบติังานตามแผน ปฏิบติังานตามโครงการ 
8.  ประเมินผล 
9.  สรุปและรายงานผลโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
10.  ตรวจสอบผลการปฏิบติัของโรงเรียนกบัชุมชนในดา้นต่างๆ ท่ีมีการร่วมมือและประสานงาน
กนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
11.  ติดตามตรวจสอบ การดาํเนินงานตามโครงการ 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
12. วดัและประเมินผลโครงการ 
13. สรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
โรงเรียนมีการดาํเนินการตามภาระงานท่ีกาํหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 

เพญ็ศรี ( หญิง  อาย ุ 40  ปี)  กล่าวว่า 
“ฉันประทับใจเม่ือมีครูไปเย่ียมท่ีบ้าน  มีการพูดคุยกัน  ผู้ปกครองสงสัยอะไรกไ็ด้สอบถาม  ครูก็
ไปเห็นสภาพจริงของนักเรียนว่าอยู่ กันอย่างไร  เวลาจะตัดสินใจอะไรก็จะได้เห็นสภาพของ
นักเรียนก่อน  ถ้าคุณครูไปเย่ียมท่ีบ้าน  เวลาจะขอร้องให้มาประชุมท่ีโรงเรียนผู้ปกครองกเ็กรงใจ
ให้ความร่วมมือมากันทุกคน 

               (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 
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โครงการที ่ 12  โครงการจดัทาํหลกัสูตรท้องถิน่ 
แนวทางการพฒันา  จดัหาผูมี้ความรู้ในทอ้งถ่ินมาเป็นวิทยากร 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวละมุล  จนัทะรัง    นายสาธร  เหล่าเจริญ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ธนัวาคม   2553  – 30 เมษายน  2554 
หลกัการและเหตุผล    

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาไวใ้นมาตรา 6 ความวา่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท์ั้งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุขและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544ได้
กาํหนดจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย 
เป็นพลเมืองดี ยดึมัน่ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา ไดก้าํหนดให้
สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
                จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนแสวงหาความร่วมมือจาก
ทอ้งถ่ินเพ่ือใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
วตัถุประสงค์    
1.มีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามี
ส่วนร่วม 
2.มีการจดัแนวการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ใหส้ามารถเช่ือมโยง   แกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละนาํไปปฏิบติัได้
จริง 
เป้าหมาย   
โรงเรียนดาํเนินการตามภาระงานท่ีกาํหนดไดอ้ยา่งนอ้ย ร้อยละ 80 

กจิกรรมทาํในรูปวงจร  PDCA 
ขั้นวางแผน 
1.สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการของผูป้กครองและทอ้งถ่ิน 
2.ศึกษาขอ้มูลแหล่งความรู้ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 
3.ศึกษาและกาํหนดแนวทางในการดาํเนินโครงการ 
ขั้นดําเนินการตามแผน 
1. สาํรวจความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
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2. ปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจ 
3. ทดลองใชห้ลกัสูตร 
4. ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน

และทอ้งถ่ิน 
ขั้นตรวจสอบ 
6.ตรวจสอบการดาํเนินงานตามโครงการ 
7. ติดตามความกา้วหนา้ของโครงการ 

ขั้นสรุปประเมนิผล 

8. วดัและประเมินผล 
9. สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
โรงเรียนดาํเนินการตามภาระงานท่ีกาํหนดไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 

ละมุล  (หญิง  อาย ุ 41  ปี ) กล่าวว่า 
“จากท่ีดิฉันไปอบรมมาโรงเรียนเราต้องจัดทาํหลักสูตรท้องถ่ินขึน้มา  เป็นการทาํหลักสูตรจาก
ความรู้ในท้องถ่ิน  แต่ละโรงเรียนกจ็ะมีความรู้ในท้องถ่ินแตกต่างกัน  โรงเรียนกับท้องถ่ินต้องไป
ด้วยกันได้  โรงเรียนจะจ้างคนในท้องถ่ินมาสอนนักเรียนด้วย” 

               (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
โครงการที ่13  โครงการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

แนวทางการพฒันา   ส่งใหค้รูปรับเปล่ียนวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวละมุล  จนัทะรัง    นางกสุะลิน  มูลกนั 
ระยะเวลาดาํเนินการ    1 ธนัวาคม 2553 – 30 เมษายน  2554 
หลกัการและเหตุผล     

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาไวใ้นมาตรา 6 ความวา่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท์ั้งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและคุณธรรมในการ
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ดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุขและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544ได้
กาํหนดจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความรู้อนัเป็นสากล รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและความ
เจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ มีทกัษะและศกัยภาพในการจดัการ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
ปรับวิธีการคิด วิธีการทาํงานไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดา้นการ
บริหารและการจดัการศึกษา  ไดก้าํหนดใหส้ถานศึกษามีการจดัทาํหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ดา้นการเรียนการสอน ไดก้าํหนดใหค้รูมีความสามารถ  ในการจดัการเรียน
การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

               จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนพบว่า ครูควรไดรั้บการพฒันาให้ปรับวิธีการ
เรียนเปล่ียนวิธีการสอน 
วตัถุประสงค์     
1.เพ่ือใหค้รูรู้เป้าหมายของหลกัสูตรและเป้าหมายการจดัการศึกษา 
2.เพ่ือใหค้รูมีความรู้ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร จดัทาํแผนและกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
3.เพ่ือใหค้รูมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอนและนาํผลการประเมินมาใช้
ในการพฒันาคุณภาพ 
4.เพ่ือใหค้รูมีนิสยัรักการแสวงหาความรู้และข่าวสารขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือนาํมาพฒันาการ
เรียนการสอน 
5. เพ่ือใหค้รูมีความสามารถในการศึกษา วิจยั เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
6.เพ่ือใหค้รูมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแกไ้ขสถานการณ์ได ้
7.เพ่ือใหค้รูไดท้าํงานตามความถนดัและความเช่ียวชาญ 
เป้าหมาย   
1. ครูสามารถดาํเนินการตามไดอ้ยา่งนอ้ย ร้อยละ 60 
2. มีครูทั้งท่ีเป็นขา้ราชการและลูกจา้งชัว่คราวตามเกณฑ ์
กจิกรรมทาํในรูปวงจร  PDCA 
ขั้นวางแผน 
1.สาํรวจขอ้มูลบุคลากร 
2.ศึกษาขอ้มูลจาํนวนคาบการสอนและจาํนวนบุคลากร 
3.ศึกษาและกาํหนดแนวทางในการดาํเนินโครงการ 
ขั้นดําเนินการตามแผน 
4.ส่งเสริมใหค้รูศึกษาเป้าหมายของหลกัสูตรและเป้าหมายการจดัการศึกษา 
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5.พฒันาความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร จดัทาํแผนและกระบวนการ เรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
6.พฒันาความสามารถในการวดัผลประเมิน ผลการเรียน 
7. ส่งเสริมใหค้รูนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
8.ส่งเสริมใหค้รูใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 
9.พฒันาความสามารถในการศึกษาวิจยั เพ่ือพฒันากระบวนการการเรียนการสอน 
10.พฒันาความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหาและแกไ้ขสถานการณ์ 
11.ส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ขั้นตรวจสอบ 
12.ตรวจสอบการดาํเนินงานตามโครงการ 
13.ติดตามการความกา้วหนา้ของโครงการ 
ขั้นสรุปประเมนิผล 
14.วดัและประเมินผล 
15.สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
ครูทุกคน 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ครูทุกคนดาํเนินการตามภาระงานท่ีกาํหนดไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 60 
 

กสุะลิน(หญิง  อาย ุ 35  ปี ) กล่าวว่า 
“ครูในยคุนีต้้องปรับวิธีการเรียนเปล่ียนวิธีสอน  ความรู้ต่าง ๆ เปล่ียนเร็วมาก  ครูต้องปรับตัวให้
ทัน  นักเรียนจะสนใจความรู้นอกห้องเรียนมากกว่าเพราะต่ืนเต้น  เร้าใจ  ครูต้องทาํให้การเรียน
การสอนให้น่าสนใจมากท่ีสุด  ท่ีสาํคัญครูต้องรู้จักการทาํวิจัยเพ่ือให้การเรียนการสอนได้รับการ
แก้ปัญหาแบบมีเหตผุล” 

              (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
โครงการที ่14  โครงการส่งเสริมทกัษะด้านดนตรี  ศิลปะ  และกฬีา 

แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นดนตรีและกีฬา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ      นายคมเดช  จนัทะบุรี   นางจิตรศรี  พลคาํมาก 
ระยะเวลาดาํเนินการ      1  ธนัวาคม 2553  -  30  เมษายน  2554 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหผู้เ้รียนมีทกัษะพ้ืนฐานดา้นศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
2. เพ่ือใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา   มีความช่ืนชมและร่วมกิจกรรม 
3. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเล่นกีฬาไดอ้ยา่งนอ้ย  1  ชนิด 
4. เพ่ือใหผู้เ้รียนปฏิบติังานศิลปะไดต้ามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของตนเอง 
5. เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถเล่นดนตรีไดต้ามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของตนเอง 

 
เป้าหมาย 
นกัเรียนมีทกัษะดา้นศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  มีการพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
กจิกรรมจดัทาํในรูปวงจร   PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1.สาํรวจขอ้มูลปัจจุบนัเก่ียวกบัทกัษะพื้นฐานดา้น ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ของนกัเรียนทุกคน 
2.ศึกษาเพ่ือหาสาเหตุของนกัเรียนท่ีไม่มีทกัษะดา้น ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
3.กาํหนดแนวทางในการส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนมีทกัษะดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
ขั้นดําเนินการตามแผน (D) 
4.จดัชุมนุมศิลปะ ชุมนุมดนตรี ชุมนุมกีฬา 
5.แข่งขนัทกัษะทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
6.แข่งขนักีฬาระหวา่งหอ้งเรียน 
7.แข่งขนักีฬาสีภายใน 
8.ทดสอบความสามารถดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
9.ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชา ศิลปะ   ดนตรี พลศึกษา 
10.จดันิทรรศการดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
ขั้นตรวจสอบ (C) 
11.ตรวจสอบทกัษะดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา ของนกัเรียนทุกคน 
12.ติดตามตรวจสอบ การดาํเนินงานตามโครงการ 
ขั้นสรุปและประเมนิผล (A) 
13.วดัและประเมินผลโครงการ 
14.สรุปและรายงานผลโครงการ 
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ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
-  นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
-  นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีการพฒันาทกัษะอยา่งต่อเน่ือง 
 

คมเดช  (ชาย  อาย ุ 54  ปี)  กล่าววา่ 
“นักเรียนโรงเรียนเรามีความสามารถด้านดนตรี  กีฬา ดูจากผลงานการแข่งขันมีรางวัลทุกปี  การ
ส่งเสริมก็เพ่ือให้เด็กนักเรียนเพ่ิมความสามารถของตนเองขึน้ไปอีกและอีกอย่างเวลามีการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษามักจะถามถึงความสามารถด้านนี้อยู่ เสมอว่าเราจัดให้นักเรียน
หรือไม่” 

              (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
โครงการที ่15 โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายมานะ  โงะบุดดา   นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ 
ระยะเวลาดาํเนินการ   1 ธนัวาคม 2553 – 30 เมษายน 2554 
หลกัการและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม 2545 มาตราท่ี 24 กล่าวว่า “การ
จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี ตอ้งมีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 
ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ” ถึงแมว้่าผูส้อนจะ
ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากมายแค่ไหน ถ้าปราศจาก
ผูส้นับสนุนความหวงัท่ีตั้ งไวก้็ย่อมเป็นไปไม่ได ้ประชาชนจึงเป็นผูท่ี้สําคญัอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงตอ้ง
เขา้ใจแนวคิดในการจดัการศึกษาและใหค้วามร่วมมือเสมือนหน่ึงเป็นหนา้ท่ีของตน   
                 จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนมีความตอ้งการใหชุ้มชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาใหม้ากข้ึน 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหผู้บ้ริหารและครูสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนในการร่วมกนัจดัการศึกษา 
2. เพ่ือใหมี้การประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างความเขา้ใจ ใหบุ้คลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็น
ความสาํคญัในการจดัการศึกษาร่วมกนั 

3. เพ่ือใหมี้การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
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4. เพ่ือใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีบทบาทในการพฒันาการศึกษา 
5. เพ่ือใหผู้ป้กครองมีความรัก  ความเขา้ใจ  เอาใจใส่ในการอบรมส่ังสอนบุตรหลานและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

6. เพ่ือใหชุ้มชน/ผูป้กครองเห็นความสาํคญัของการศึกษาและมีความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษา 
เป้าหมาย    
โรงเรียนมีการดาํเนินการตามภาระงานท่ีกาํหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1. สาํรวจขอ้คิดเห็นและความเขา้ใจในการจดัการศึกษา การมีส่วนร่วมและการประสานงานกบั

โรงเรียน 
2. รวบรวมขอ้เสนอแนะของผูป้กครองและชุมชนฝ่ายต่างๆ ท่ีตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัการ

ดาํเนินงานตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
3. วิเคราะห์และกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
4. จดัปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ 
5. ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
6. เยีย่มบา้นนกัเรียน 
7. ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในวนัสาํคญัทางศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม 
8. ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
9. จดัจดหมายข่าวไปยงัชุมชนและองคก์รใกลเ้คียง 
10. รณรงคใ์หชุ้มชนสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา 
11.  รวบรวมเอกสารเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
12. ตรวจสอบผลการปฏิบติัของโรงเรียนกบัชุมชนในดา้นต่างๆ ท่ีมีการร่วมมือและประสานงานกนั
อยา่งสมํ่าเสมอ 
13. ติดตามตรวจสอบ การดาํเนินงานตามโครงการ 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
14. วดัและประเมินผลโครงการ 

15. สรุปและรายงานผลโครงการ 
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ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
โรงเรียนมีการดาํเนินการตามภาระงานท่ีกาํหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 

ผูว้ิจยั ( อาย ุ 48  ปี)  กล่าววา่ 
“โรงเรียนจะแยกจากชุมชนไม่ได้  โรงเรียนเราก่อต้ังขึน้จากการสนับสนุนของชุมชน  เราก็
ให้บริการแก่ชุมชน  เป็นท้ังกฎหมายและแนวปฏิบัติ  โครงการนีจ้ะทาํให้ความร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนมีมากขึน้” 

               (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

   
โครงการที ่16  ประชุมผู้ปกครองและประชาคม 

แนวทางการพฒันา    ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีของผูป้กครองกบัโรงเรียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายมานะ  โงะบุดดา  นายวรกรานต ์ ไกรฤาชา   
ระยะเวลาดาํเนินการ   1  ธนัวาคม  2553 – 30 เมษายน 2554 
หลกัการและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 2545   ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาไวใ้นมาตรา 6  กล่าวว่า “ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์
ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีสติปัญญาความรู้  มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุขและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา โดยเพิ่มบทบาท คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมครู ผูป้กครองและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัการศึกษา   
              จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนพบวา่ โรงเรียนตอ้งการพฒันาโดยการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองและชุมชน 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหผู้ป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. เพ่ือส่งเสริมใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษารูปแบบสหการ 
เป้าหมาย    
โรงเรียนมีการดาํเนินการตามภาระงานท่ีกาํหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
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กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
1.  สาํรวจหมู่บา้นในเขตบริการ 
2.  ติดต่อประสานงาน 
3.  กาํหนดปฏิทินประชุม 
ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
4.  ประชุมคณะครู อาจารย ์
5.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.  กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบการติดตาม 
7.  ปฏิบติังานตามแผน ปฏิบติังานตามโครงการ 
8. ประเมินผล 
9. สรุปรายงานผลโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
10. ตรวจสอบผลการปฏิบติัของโรงเรียนกบัชุมชนในดา้นต่างๆ ท่ีมีการร่วมมือและประสานงาน

กนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
11.  ติดตามตรวจสอบ การดาํเนินงานตามโครงการ 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
12.วดัและประเมินผลโครงการ 
13.สรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
นกัเรียนทุกคน 
ตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
โรงเรียนมีการดาํเนินการตามภาระงานท่ีกาํหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
  
 มานะ  (ชาย  อาย ุ 49  ปี)  กล่าววา่ 

“โครงการท่ีเราคิดกันขึน้มาดูแล้วครอบคลมุปัญหาท่ีเราช่วยกันยกประเดน็ขึน้มาเพ่ือหาทางแก้ไข 
โดยได้สอดแทรกลงใน  หลักการและเหตุผลเพ่ือจะได้เห็นชัดเจนมากย่ิงขึน้  ทุกคนจะได้เข้าใจได้
ง่ายขึน้” 

               (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 
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 วรกรานต ์(ชาย  อาย ุ 53  ปี)  กล่าวว่า 
“โครงการแต่ละโครงการได้กาํหนดผู้รับผิดชอบร่วมกับระหว่างผู้ ร่วมวิจัยท่ีเป็นบุคลากรใน
โรงเรียนกับผู้ ร่วมวิจัยจากภายนอก  กเ็พ่ือให้เรียนรู้ด้วยกัน ใครไม่เคยทาํอะไรกต้็องถามกัน ผู้ ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์กค็วรเสนอแนะด้วย” 

             (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 
 ปราโมทย ์ (อาย ุ 38  ปี ) กล่าววา่ 

“จากโครงการท่ีคิดกันขึน้มารู้สึกว่าโครงการท่ีเราทาํกับนักเรียนจะทาํไปเร่ือย ๆ และสังเกตผลไป
ด้วยจนหมดภาคเรียนท่ีสอง  บางโครงการก็สองสามวันก็เสร็จ เช่น โครงการทัศนศึกษา  
โครงการประชุมผู้ ปกครอง   ดังน้ัน ทุกโครงการก็ต้องมาช่วยเหลือกัน  ให้ความคิดเห็น  
เสนอแนะ  เพ่ืองานท่ีเราทาํด้วยกันจะได้เป็นท่ีพอใจของทุกคนท่ีเก่ียวข้อง” 

               (บันทึกสัมภาษณ์  6  ธันวาคม  2553) 

 

  

ภาพที ่  41  บรรยากาศการทาํงานร่วมกนั  
4.  การกาํหนดเป้าหมายและงบประมาณ 

       หลงัจากการกาํหนดโครงการท่ีสนองต่อประเด็นการพฒันาท่ีเกิดจาการระดม
ความคิดแลว้ท่ีประชุมไดช่้วยกนัระดมความคิดเพื่อกาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการเพ่ือสนองโครงการท่ี
กาํหนดไดกิ้จกรรมท่ีจะดาํเนินการตาม งบประมาณท่ีตอ้งใช้ในโครงการ และเป้าหมายของการ
ดาํเนินการตามโครงการตารางที ่10 
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ตารางที ่10  แสดงโครงการ  เป้าหมายและงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย(ผลผลิต) งบประมาณ 
(บาท) 

1 อนุรักษแ์ละพฒันา
สภาพแวดลอ้ม 

1. มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดเป็นระเบียบปลอดภยั 
2. มีจดัระบบป้องกนัใหส้ถานศึกษาปลอดสารพษิ ส่ิงเสพ
ติด อาชญากรรม และอบายมุข 
3. มีจดัระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
4. มีส่ิงอาํนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรอย่าง
เพยีงพอ และจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

80,000 

2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่ง
ต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อหาเหตุผล 
2. ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใช ้แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งดว้ยตนเอง 

75,000 
 

3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

1. ผูเ้รียนมีวินยัมีความรับผดิชอบและปฏิบติัตนตาม
ระเบียบวินยัและหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของแต่ละศาสนา 
2. ผูเ้รียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต   
3.  ผูเ้รียนมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อส่วนรวม 
4.  ผูเ้รียนใชข้องหรือทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวม
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัและคุม้ค่า           

30,000 

4 พฒันาความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์

1. นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและ
มีความคิดรวบยอด 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความถูกผดิ ระบุสาเหตุผล 
คน้หาคาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ ในการ แกปั้ญหาและ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งสนัติและมีความถูกตอ้งเหมาะสม 
3. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ สามารถคาดการณ์
เป้าหมายได ้

40,000 

 
 
 
 



     231 

ตารางที ่10  แสดงโครงการ  เป้าหมายและงบประมาณ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย(ผลผลติ) งบประมาณ 
(บาท) 

5 พัฒนาทักษะการทํางานเพื่อ
การอาชีพ 

1. ผูเ้รียนสามารถทาํงานตามลาํดบัขั้นตอนและผลงานมี
ประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนขยนั  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน  
พฒันางาน  สามารถทาํงานอยา่งมีความสุข  และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. ผูเ้รียนสามารถทาํงานเป็นทีม 
4.เพือ่ใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

40,000 

6 ส่งเสริมสุขภาพ 1. นกัเรียนมีนํ้ าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
3. นกัเรียนมีจิตใจร่าเริง  แจ่มใสมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบัครู  
เพือ่นและบุคคลทัว่ไป 

50,000 

7 ส่งเสริมนิสยัใฝ่เรียนรู้ 1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่ง
ต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล 
2. ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้
และส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งดว้ยตนเอง 

25,000 

8 ส่งเสริมประชาธิปไตย 1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในระบอบประชาธิปไตย 
2. นกัเรียนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 

20,000 

9 ป้องกนัส่ิงเสพยติ์ดใหโ้ทษและ
ส่ิงมอมเมา 

1. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและส่ิงมอมเมา 
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
3. ผูเ้รียนไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 
4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัและมีส่วนร่วม ใน
การต่อตา้นส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 

20,000 

10 ส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อ
โรงเรียน 

1. ผูเ้รียนรักสถานศึกษาของตน 
2. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 

20,000 

11 เยีย่มบา้นนกัเรียน 1. ผูป้กครอง  และโรงเรียนมีส่วนร่วมดา้นการพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัเรียน 
2. การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกนัระหวา่งผูป้กครองและ
โรงเรียน 

35,000 
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ตารางที ่10  แสดงโครงการ  เป้าหมายและงบประมาณ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย(ผลผลิต) งบประมาณ 
(บาท) 

12 จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 1. พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 
2. จดัแนวการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ความตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสงัคม ใหส้ามารถเช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินได้
และนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

40,000 

13 พฒันาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน 

1. ครูรู้เป้าหมายของหลกัสูตรและเป้าหมายการจดั
การศึกษา 
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร  จดัทาํ
แผนและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 
3. ครูมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลการเรียน
การสอนและนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ 
4. ครูมีนิสยัรักการแสวงหาความรู้และข่าวสารขอ้มูลจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อนาํมาพฒันาการเรียนการสอน 
5. ครูมีความสามารถในการศึกษา  วิจยัเพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน 

35,000 

13 พฒันาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน (ต่อ) 

6. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแกไ้ข
สถานการณ์ได ้
7. ครูไดท้าํงานตามความถนดัและความเช่ียวชาญ 

35,000 

14 ส่งเสริมทกัษะดา้นดนตรี  
ศิลปะ  และกีฬา 

1. ผูเ้รียนมีทกัษะพื้นฐานดา้นศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา   
มีความช่ืนชมและร่วมกิจกรรม 
3. ผูเ้รียนสามารถเล่นกีฬาไดอ้ยา่งนอ้ย  1  ชนิด 

15,000 
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ตารางที ่10  แสดงโครงการ  เป้าหมายและงบประมาณ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย(ผลผลติ) งบประมาณ 
(บาท) 

15 ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน 

1. ผูบ้ริหารและครูสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนในการ
ร่วมกนัจดัการศึกษา 
2. มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจ ใหบุ้คลากร
ในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสาํคญัในการจดั
การศึกษาร่วมกนั 
3. มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชน
อยา่งสมํ่าเสมอ 
4. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีบทบาทในการพฒันา
การศึกษา 
5. ผูป้กครองมีความรัก  ความเขา้ใจ  เอาใจใส่ในการอบรม
ส่ังสอนบุตรหลานและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
6. ชุมชน/ผูป้กครองเห็นความสาํคญัของการศึกษาและมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษา 

40,000 

16 ประชุมผูป้กครองนกัเรียนและ
ประชาคม 

1. ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดั
การศึกษารูปแบบสหการ 

26,000 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 591,000.- 

   
วาสนา  (หญิง  อาย ุ 37  ปี)  กล่าวว่า 

“ผลท่ีจะเกิดขึ้นในโครงการนี้จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ท่ีพวกเราจะต้อง
พิจารณาร่วมกันว่าจะมีอะไรบ้างท่ีจะเกิดขึน้หลังการปฏิบัติตามโครงการประชุมคร้ังต่อไปกค่็อย
มาคิดกันอีกที” 

(บันทึกอนทิุน   6  ธันวาคม  2553) 

กสุะลิน  (หญิง  อาย ุ 35  ปี)  กล่าวว่า 
“งบประมาณท่ีใช้ในโครงการนี้เป็นงบประมาณรายหัว  เราจะได้เสนอผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มีกรรมการบางส่วนได้มาประชุมร่วมกับเราแล้ว  คงจะเข้าใจและได้รับ
การอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นชอบทุกโครงการเพราะเราได้ร่วมมือกันทาํทุกคน” 

(บันทึกอนทิุน   6  ธันวาคม  2553) 
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5.  การสรุปผลผลขั้นตอนการวางแผน 
       เม่ือท่ีประชุมไดร้ะดมความคิดจากการเตรียมการน้ีแลว้ จึงช่วยกนัสรุปผลการ
ปฏิบติัในขั้นตอนการเตรียมการโดยผูวิ้จยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีมาติดให้ผูร่้วมประชุม
ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นถึงขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย  เติมเต็มส่วนท่ีขาดและขอ้เสนอแนะ มีการจดบนัทึก
สรุปไดด้งัน้ี 

5.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา มีขอ้ดี คือ ทาํให้มีความเขา้ใจปัญหาไดต้รงกนั
แต่มีขอ้ดอ้ย คือ บางประเดน็เส่ียงต่อการละเมิดสิทธ์ิผูอ่ื้น ดงันั้นควรรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
โดยการสอบถามและควรระดมความคิดเห็นจากการเกบ็ขอ้มูล  การรายงานขอ้มูลตอ้งไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูอ่ื้นเม่ือทราบปัญหาแลว้ควรมีการเผยแพร่ใหชุ้มชนรับทราบ 

5.2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั มีขอ้ดี คือ ทาํให้รู้สภาพของตนเองแต่มีขอ้ดอ้ย 
คือ บางคร้ังไม่สามารถระบุสภาพของตนเองได้ จึงควรดูสภาพทั่วไปให้ทั่วถึงครูท่ีปฏิบัติใน
โรงเรียนจะรู้ขีดความสามารถของโรงเรียนดีบางเร่ืองตอ้งทาํความเขา้ใจร่วมกนัควรมีเป้าหมายท่ี
ชดัเจน 

5.3 การวิเคราะห์ความคาดหวงัมีขอ้ดี คือ ทาํใหมี้เป้าหมาย แต่มีขอ้ดอ้ย คือ 
มองอนาคตไดย้ากควรใหค้วามสาํคญัทั้งตวันกัเรียน  ครู  และโรงเรียนความตอ้งการท่ีแทจ้ริงควร
ถามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริง 

5.4 การระดมความคิด มีขอ้ดี คือ ทาํให้มีการแสดงความคิดท่ีหลากหลาย  แต่
ขอ้ดอ้ย คือ เสียเวลาถกเถียงกนัมากควรมีการระดมความคิดบ่อย ๆ ดงันั้นเพ่ือให้มีประสบการณ์
ควรรับฟังความคิดเห็นและมีการต่อรองกนัในเร่ืองท่ีมีความคิดแตกต่างกนั และกลุ่มเลก็ควรระดม
ความคิดไดเ้ร็วแต่ถา้เป็นกลุ่มใหญ่กใ็หมี้การลงมติ 

5.5 การจดัทาํโครงการ มีขอ้ดี คือ โครงการครอบคลุมประเด็นปัญหาแต่
ขอ้ดอ้ยคือ โครงการมากเกินไปควรมีการช่วยเหลือกนัในทุกโครงการ โครงการบางโครงการตอ้ง
ทาํต่อเน่ือง ควรช่วยเหลือกนัมอบหมายการปฏิบติัโครงการตามความสามารถ 

5.6 เป้าหมายความสาํเร็จ มีขอ้ดี คือ สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน แต่มีขอ้ดอ้ย คือ
อาจไม่สาํเร็จตามเป้าหมายควรท่ีจะปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม ช่วยกนักาํหนดเป้าหมายท่ีทาํ
ใหเ้หมาะสมกบัโครงการระหวา่งการปฏิบติัควรใหค้วามสาํคญักบัความรู้สึกของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ดว้ย และสรุปการปฏิบติัการในขั้นตอนการเตรียมการดงัภาพท่ี  42 
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มานะ  (ชาย  อาย ุ 49  ปี)  กล่าวว่า 
“เท่าท่ีดูข้อมูลท่ีแสดงให้ดูก็เป็นงานท่ีเราช่วยกันทําและปรับกันมาแล้วแต่เม่ือเวลาผ่านไป
ระยะเวลาหน่ึง  ถ้าพวกเราคิดว่าส่วนใดไม่ถกูต้อง  ไม่เหมาะสม  กน่็าจะเติมเตม็ได้ตลอดเวลา” 

(บันทึกอนทิุน   6  ธันวาคม  2553) 

 
สาธร  (ชาย  อาย ุ 78  ปี)  กล่าวว่า 

“ในการประชุมคร้ังต่อไปเป็นการประชุมเพ่ือทําความเข้าใจกันก่อนลงมือปฏิบัติการตาม
โครงการ  เท่าท่ีสอบถามกันดูคงเป็นวันท่ี  12  ธันวาคม นี ้ ก็ให้คิดเร่ืองการทาํกิจกรรมแต่ละ
โครงการและอะไรท่ีแสดงว่าโครงการน้ันสาํเร็จ” 

(บันทึกอนทิุน   6  ธันวาคม  2553) 
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ภาพที ่ 42  สรุปขั้นตอนการเตรียมการ 
 
 
 

วเิคราะห์สภาพปัญหา   สภาพปัจจุบัน 
-กระตุน้ดว้ยคาํถาม 
-พิจารณาตามขีดความสามารถ และทรัพยากร 
-การบรรยาย 

วเิคราะห์สภาพความคาดหวงั 
-ระดมความคิด 
-การทาํงานเป็นทีม 
-ร่วมกนัทาํผงัความคิด 

ร่วมกนัคดิโครงการเพือ่สนองความคาดหวัง 
             -ร่วมคิดโครงการโดยคาํนึงถึง ปัญหาและสภาพความคาดหวงั 

-เขียนโครงการตามขีดความสามารถ ทรัพยากรและโอกาส 

กาํหนดโครงการ 
-เสนอเจา้ภาพของโครงการตามความสามารถและความสนใจ 
-ระยะเวลา และกาํหนดเป้าหมายดา้นผลผลิต 
-งบประมาณดาํเนินการ 

สรุปขั้นตอนการเตรียมการ 
-ขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย 

               -ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

ขั้นตอนการปฏิบติัการ 
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ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัตกิาร (Action)  
ในขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือปฏิบติัการตามโครงการท่ีช่วยกนักาํหนดไว ้เป็นการทาํงาน

ร่วมกนัเพ่ือการปฏิบติัการตามกระบวนการวิจยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นขั้นตอนท่ีทาํใหเ้กิดการ
มีส่วนร่วมจากผูอ่ื้น ตามแนวคิดของ Kindon, Pain & Kesby (2007)  ผูว้ิจยัมีบทบาทเป็น
ผูส้นับสนุน ประสานงานและอาํนวยความสะดวก เม่ือมีปัญหาจะคอยให้กาํลงัใจโดยการรับฟัง
ปัญหาและความคิดเห็น มีการตดัสินใจร่วมกนันาํไปสู่ผลสรุปท่ีมีประโยชน์แก่ทุกคนท่ีเขา้มา
เก่ียวขอ้ง เป็นการสร้างพนัธะสัญญาตามแนวคิดของ McIntyre (2008) โดยมีวตัถุประสงคข์องการ
ลงมือปฏิบติัการร่วมกนัคือ ลดขอ้ผิดพลาด  ลดการสูญเสีย ลดความไม่ยติุธรรมหรือปฏิกิริยาท่ีไม่
พึงพอใจ ตามแนวคิดของ Creswell (2008)   ในขั้นตอนน้ีจะทาํใหผู้ร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ถึงการ
เปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัการและเกิดการเปล่ียนแปลงในตนเอง  การท่ีผูร่้วมวิจยัร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาโดยการปรึกษาหารือทาํให้เกิดทกัษะ  ความรู้  ความชาํนาญและสามารถนาํไปใช้ในการ
ปฏิบติัการขั้นต่อไป  มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมระหว่างผูร่้วมวิจยัทุกคน  เกิดความ
เสมอภาคในความรู้และประสบการณ์  ในบางคร้ังอาจมีความจาํเป็นตอ้งสลายการยึดติดและการ
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงโดยการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม ตามแนวคิดของ James, Milenkiewicz & 
Bucknum (2008) ในขั้นตอนน้ีจะมีการร่วมกนัประชุม  1 คร้ังก่อนลงมือปฏิบติัการเพื่อแสดงความ
คิดเห็นในวิธีการลงมือปฏิบติัการและวิธีการวดัความสาํเร็จของโครงการเป็นการพฒันาตนเอง เป็น
วิวฒันาการของตนเอง มีความเขา้ใจการปฏิบติัของตนเองและรู้สถานการณ์ท่ีตนเองปฏิบติั ตาม
แนวคิดของ MaTaggat (2010)แลว้จึงแยกกลุ่มเพ่ือปฏิบติัการตามท่ีไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัในขั้นตอนน้ี
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเดน็เพ่ือการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัตาราง11 

 

ตารางที ่ 11    ประเดน็ในการศึกษาขอ้มูลขั้นตอนการปฏิบติัการ 
 

กจิกรรม ประเด็นทีศึ่กษา เคร่ืองมอื แหล่งข้อมูล 
การประชุมก่อนการลง
มือปฏิบติั 

-การกาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนั -แบบบนัทึกการประชุม 
-บนัทึกอนุทิน 
-แบบสงัเกต 
-ภาพถ่าย 

ผูร่้วมวิจยั 

การปฏิบติัในแต่ละ
โครงการ 

-การประชุมเตรียมปฏิบติัการ 
-กิจกรรมระหวา่งการ
ปฏิบติัการ 
-กิจกรรมหลงัการปฏิบติัการ  

-แบบสงัเกต 
-บนัทึกการประชุม 
-การสมัภาษณ์ 
-บนัทึกอนุทิน 

ผูร่้วมวิจยั 
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ตารางที ่ 11    ประเดน็ในการศึกษาขอ้มูลขั้นการการปฏิบติัการ (ต่อ) 
 

กจิกรรม ประเด็นทีศึ่กษา เคร่ืองมอื แหล่งข้อมูล 
ปัญหาและอุปสรรค
ระหวา่งการปฏิบติัการ 

-ก่อนการปฏิบติัการ 
-ระหวา่งการจดัทาํกิจกรรม 

-แบบบัน ทึ ก โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม 
-การสมัภาษณ์ 
-ภาพถ่าย 
-บนัทึกอนุทิน 
-แบบสงัเกต 

ผูร่้วมวิจยั 

การสรุปผลผลขั้นการ
ปฏิบติัการ 

-ขอ้ดี 
-ขอ้ดอ้ย 
-ขอ้ท่ีควรแกไ้ข 
-ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

แบบบนัทึกสะทอ้นผล 
บนัทึกการประชุม 
แบบสงัเกต 
ภาพถ่าย 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 

 
เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 12  ธันวาคม  2553  ตามท่ีได้นัดหมายกนัไวผู้ร่้วมวิจัยได้ทยอยกนัมา

ร่วมกนัประชุมท่ีหอ้งประชุมใตถุ้นอาคาร ก ในโรงเรียน  เม่ือถึงเวลา 09.00 น. การประชุมกเ็ร่ิมข้ึน
โดยในคร้ังน้ีมี นายสาธร  เหล่าเจริญ  เป็นประธานการประชุม  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวนทั้งส้ิน  
26  คน  คือ   1) กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน จาํนวน 16  คน ประกอบดว้ย นางวิบูลยรั์ตน์  บุษราคมั  
นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ(ผูว้ิจยั)  นายสุรศกัด์ิ  นอ้ยราช  นายวรกรานต ์ ไกรฤาชา  นายมานะ  โงะบุด
ดา  นายสุรชยั  เพช็รแสน  นายกรชนก  แสนหอม  นายจกัริน  งานไว  นายคมเดช  จนัทะบุรี  นาย
ศราวธุ  วรางกรู  นางกสุลิน  มูลกนั  นางสาววาสนา  ทองรินทร์  นางสาวละมุล  จนัทะรัง  นางออ้ม
อารีย ์ มูลทา  นางเพญ็ประภา  มาจนัทร์  นางรุ่งฤดี  วรางกรู  2) กลุ่มกรรมการสถานศึกษาและผูน้าํ
ชุมชน จาํนวน  5  คน  ประกอบดว้ย  นายหนูเล้ียง  ไทยวงัชยั  พระครูประทุม  จนัทโรภาส  นายสา
ธร  เหล่าเจริญ  นางเพ็ญศรี  อนัทะปัญญา  นายวชัรินทร์  พรมพฤกษ ์ 3) กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน 
จาํนวน  3  คน  ประกอบดว้ย  นางคาํไพ  หงส์บุตรดี  นางจิตรสี  พลคาํมาก  นางอาํพร  ตรีศาสตร์  
4) กลุ่มอาชีพ จาํนวน  2  คน  ประกอบดว้ย นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีดาหลง  นายปราโมทย ์ คลงัเกตุ  โดย
มีการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของวิธีการดาํเนินการโครงการและการวดัระดบัความสําเร็จโดย
สรุปความคิดเห็นไดด้งัน้ี 

1. การประชุมก่อนการลงปฏิบัติการ   
        ก่อนการลงมือปฏิบติัการผูร่้วมวิจยัไดม้าประชุมร่วมกนั  เพ่ือกาํหนดกติกา  

การทาํงานร่วมกนั เพราะจาํนวนโครงการมีจาํนวนมากและจาํนวนคนมีจาํนวนน้อย  แต่การจดั
การศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ต้องมีการจดั
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กิจกรรมให้สนองความตอ้งการของนักเรียนในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานต่าง ๆ ท่ี
จะตอ้งประเมินเพ่ือมาตรฐานการศึกษา  ในการปฏิบติัการจะมีผูว้ิจยัคอยอาํนวยความสะดวก  รับฟัง
ขอ้คิดเห็น  ร่วมกนัปรึกษาหารือ  เม่ือมีปัญหาและอุปสรรคจะร่วมกนัแก้ไขจนโครงการแต่ละ
โครงการดาํเนินการจนสําเร็จ ในการลงมือปฏิบติัการในขั้นตอนน้ี  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาบทบาท
ของกลุ่มท่ีลงมือปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่มทํางานเป็น   4  กลุ่ม  คือ   1)  กลุ่มประสานงาน   
ประกอบดว้ย ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ  มีหนา้ท่ี  ประสานงานตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
ปฏิบติัตามโครงการใหส้าํเร็จและคอยติดตามใหโ้ครงการดาํเนินการใหเ้สร็จตามกาํหนดเวลา ถือว่า
เป็นเจา้ภาพของโครงการ  2) กลุ่มปฏิบติังาน  ประกอบดว้ยผูร่้วมวิจยั ท่ีเป็นบุคลากรในโรงเรียน  
ทั้ง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และฝ่ายบริหารทัว่ไป  
มีหนา้ท่ี  ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหช่้วยเหลือในโครงการ  ตาม
ความสามารถของตนเอง  ช่วยให้คาํปรึกษา  ช่วยกันแก้ไขเม่ือมีปัญหาในการปฏิบัติการตาม
โครงการ ในบางคร้ังอาจตอ้งทาํหลายหนา้ท่ีและหลายบทบาท   3) กลุ่มสนบัสนุน  ประกอบดว้ย 
ผูป้กครองนกัเรียน ผูป้ระกอบการ มีหนา้ท่ี  สนบัสนุนการปฏิบติัโครงการตามท่ีไดรั้บการขอร้อง 
ร่วมตดัสินใจในการปฏิบติัตามโครงการ  4) กลุ่มท่ีปรึกษา  ประกอบดว้ย  กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผูน้าํชุมชน  มีหนา้ท่ี ให้ความเห็นชอบในการปฏิบติัการของผูร่้วมวิจยั  รวมทั้งการความ
เห็นชอบในการปรับปรุงงบประมาณระหว่างการปฏิบติัตามโครงการ  บรรยากาศการประชุมก่อน
ลงมือปฏิบติัการ  ดงัภาพ 44  สรุปรูปแบบการปฏิบติัการดงัภาพท่ี 43 
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ภาพที ่ 43   แสดงรูปแบบการปฏิบติัการ 
 
สาธร (ชาย อาย ุ 78 ปี )  กล่าวว่า 

“ก่อนการลงมือปฏิบัติการในแต่ละโครงการควรประชุมเตรียมการกันก่อนเพ่ือให้ทุกคนได้
ร่วมกันคิดและตกลงกันให้เรียบร้อย  การปฏิบัติการจะได้ไม่ติดขดั” 

                 (บันทึกอนุทิน  12  ธันวาคม  2553) 
 
 

ผู้ปกครองนักเรียน    ผู้ประกอบการ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ผู้นําชุมชน 

นักเรียน 
(คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร) 

ปฏบิัติการ 

สนับสนุน 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

กลุ่มประสานโครงการ 

ที่ปรึกษา 



     241 

ออ้มอารีย ์  (หญิง  อาย ุ 38  ปี)  กล่าวว่า 
“โครงการทุกโครงการสนองตอบความต้องการในการพัฒนาของนักเรียน  โรงเรียนขนาดใหญ่
หรือเลก็กต้็องทาํให้ได้มาตรฐานอันเดียวกัน” 

                (บันทึกอนทิุน  12  ธันวาคม  2553) 

 
รุ่งฤดี (หญิง  อาย ุ 25  ปี)  กล่าวว่า 

“ระหว่างการปฏิบัติการถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดๆ เกิดขึน้ก็ต้องช่วยเหลือกันทุกคน  ท้ังแก้ไข
ปัญหา การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังราชการและเอกชน” 

                (บันทึกอนทิุน  12  ธันวาคม  2553) 

 

   
 

ภาพที ่ 44  การประชุมก่อนการปฏิบติัการ 
 

2. การปฏิบัตกิารตามโครงการ 
        หลงัจากการประชุมก่อนการปฏิบติัการแลว้ผูร่้วมวิจยัจึงเร่ิมปฏิบติัการตาม

โครงการท่ีตนเองเป็นเจา้ภาพโดยทาํหนา้ท่ีประสานเพ่ือให้มีการประชุมก่อนเร่ิมปฏิบติัการ  เป็นผู ้
ประสานงาน  ติดตามการปฏิบติัโครงการจนเสร็จส้ินโครงการ  ส่วนผูว้ิจยักลุ่มอ่ืนก็จะทาํหน้าท่ี
ตามท่ีตกลงกนัไว ้ ผูร่้วมวิจยัทุกคนจะมีบทบาทหลายหน้าท่ีบางคร้ังจะอยู่ในกลุ่มผูป้ระสานงาน  
บางคร้ังจะอยู่ในกลุ่มปฏิบติัการ  กลุ่มสนบัสนุน  และกลุ่มท่ีปรึกษา ในแต่ละโครงการ  บางคร้ัง
ตอ้งมีบทบาทหลายบทบาทในโครงการเช่น เป็นทั้งผูป้ระสานงานและผูป้ฏิบติัในคราวเดียวกนั  แต่
จุดมุ่งหมายการปฏิบติัคือ  ร่วมมือกนัปฏิบติัการใหป้ระสบความสาํเร็จและทาํให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ทุกฝ่ายท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการในคร้ังน้ี ดงัผลการปฏิบติัการจริงในโครงการต่าง ๆ 
ต่อไปน้ี  
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2.1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีการปฏิบติัการตาม
โครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 

การปฏิบัติการโครงการอนุ รักษ์และพัฒนา ส่ิงแวดล้อม   กลุ่ม
ประสานงานโครงการไดก้าํหนดเวลาเพ่ือจดัประชุมก่อนการดาํเนินการตามโครงการ  ในวนัท่ี  20  
ธนัวาคม  2553  ในท่ีประชุมไดป้รึกษากนัในประเดน็เร่ือง  การสาํรวจพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ในโรงเรียน และกําหนดจุดท่ีจะจัดสภาพแวดล้อม และได้ลงมือปฏิบัติตามโครงการ กลุ่ม
ประสานงาน ไดแ้จง้จุดท่ีควรมีการปรับปรุงคือ บริเวณหลงัอาคาร ก  ท่ีไม่เป็นระเบียบ  มีวชัพืชมาก  
จึงควรทาํเป็นสวนหยอ่มและจดัท่ีนัง่พกัผ่อน  และบริเวณหนา้อาคาร ก ท่ีควรปรับปรุงปลูกตน้ไม้
ประดบัเพ่ิมเติม  การจดัทาํสวนสมุนไพร  และการแบ่งเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบใหก้บันกัเรียน  ท่ีประชุม
ไดแ้บ่งหนา้ท่ีให้ผูร่้วมวิจยัในกลุ่มปฏิบติัการ ตามความถนดัของตนเองทุกคน ผูร่้วมวิจยัไดป้ฏิบติั
ตามโครงการ  ตั้งแต่วนัท่ี  27  ธนัวาคม  2553  ถึงวนัท่ี  10  มกราคม  2554  ในระหว่างปฏิบติัการ
ตามโครงการน้ีมีกลุ่มสนบัสนุน คอยดูแลการปฏิบติัช่วยกนั คอยช่วยเหลือ   ให้คาํปรึกษาและร่วม
ตดัสินใจในการปฏิบติัการ  บางคร้ังก็ใหย้ืมเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน  ส่วนกลุ่มท่ีปรึกษา ก็จะให้
การสนบัสนุนงบประมาณและปรับงบประมาณในโครงการ  ดงัตารางท่ี 12  ในการปฏิบติัการตาม
โครงการน้ีมีปัญหาอุปสรรค คือ พ้ืนท่ีของโรงเรียนมีขนาดใหญ่การวางแผนในการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ตอ้งให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี  และงบประมาณท่ีมีอยู่   แต่โครงการก็ดาํเนินไปไดด้ว้ยดีและมี
ผลงานตามภาพท่ี 45 
 

ตารางที ่ 12 การปฏิบติัการโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   
 
วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
20 ธนัวาคม 

2553 
1. ประชุมคณะกรรมการทาํงาน 
2. สาํรวจพ้ืนท่ีตอ้งการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
3. กาํหนดจุดในการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 

ผูร่้วมวิจยั 

27 ธนัวาคม 
2553 

4. ร่วมกนันกัเรียนจดักิจกรรม  5  ส  ทุกวนัองัคาร โดยแบ่งเขต
รับผดิชอบ 
5. จดัทาํสวนสมุนไพร 
6. ปรับปรุงภูมิทศันห์นา้อาคารเรียนใหส้วยงาม 

ผูร่้วมวิจยั 
 

10 มกราคม 
2554 

7. จดัประกวดเขตพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 
8. ประกาศเขตพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีเด่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผูร่้วมวิจยั 
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มานะ  (ชาย  อาย ุ 49 ปี)  กล่าวว่า 
“ตอนเร่ิมโครงการกมี็ปัญหาว่าจะทาํจุดใดบ้าง  กต้็องปรึกษาหารือกัน  ดูแผนผังของโรงเรียนไป
ด้วย  จะออกแบบอย่างไรกต้็องถามผู้ รู้คือ  ครูสุรชัย  เม่ือตกลงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงมือ
ทาํ” 

      (บันทึกการสัมภาษณ์  11  มกราคม 2554) 

 
อาํพร (หญิง  อาย ุ 45  ปี ) กล่าวว่า 

“ระหว่างดาํเนินการกต้็องอาศัยแรงกายของนักเรียน  นักการกอ็าํนวยความสะดวกเคร่ืองมือท้ัง
จอบ  เสียม  ใครมีรถกเ็สียสละไปซื้ออุปกรณ์มา  ท้ังหญ้าปูสนาม  ก้อนหิน  และต้นไม้ท่ีจะมา
ปลูก  เม่ือเสร็จแล้วก็สวยงามน่าดู  ต่อไปก็เป็นหน้าท่ีของนักเรียนต้องคอยดูแลตามเขตพืน้ท่ี
รับผิดชอบของตนเอง” 

      (บันทึกการสัมภาษณ์  11  มกราคม  2554) 
 

 

ภาพที ่ 45  การปฏิบติัการโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   
 
   2.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ มีการปฏิบติัการตาม

โครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 
    ในวนัท่ี  12  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงาน ไดแ้จง้ให้ผูร่้วม
วิจยัเขา้ร่วมประชุมก่อนการปฏิบติัการ  โดยช่วยกนักาํหนด  วนั  เวลา และสถานท่ีในการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี  สมาชิกท่ีเข้าร่วมในการประชุมได้เสนอให้ไปศึกษาดูงานท่ี  พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์  อาํเภอสหสัขนัธ์  และเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีจงัหวดัระยอง  ระหว่างวนัท่ี  17 – 21  
มกราคม  2554  กลุ่มปฏิบติังาน  ไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  บางคนก็มีหลาย
หนา้ท่ี  ส่ิงท่ีสาํคญัคือการควบคุมดูแลสวสัดิภาพของนกัเรียน  การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  การหาพาหนะเดินทางตลอดจนท่ีพกัท่ีราคาถูกและมีความปลอดภยั  การเตรียมเอกสาร
ต่าง ๆ ใหถู้กระเบียบของทางราชการ  กลุ่มสนบัสนุน เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกอนุญาตใหน้กัเรียน
เขา้ร่วมโครงการ  สนบัสนุนเคร่ืองด่ืมและอาหารระหว่างการเดินทาง  กลุ่มท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํ
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และเห็นชอบการปฏิบติังานตามโครงการ การดาํเนินการตามโครงการตาม    ตารางท่ี 13       
ระหว่างท่ีดาํเนินโครงการมีปัญหาและอุปสรรค คือ  การเจรจาต่อรองราคารถท่ีนาํนกัเรียนไปทศัน
ศึกษา  การรวบรวมเอกสารการขออนุญาตผูป้กครองนกัเรียนทาํไดไ้ม่ครบ   ขณะเดินทางไม่ได้
วางแผนไวล่้วงหน้าในเร่ืองของจุดจอดพกัจึงเป็นหน้าท่ีของผูร่้วมวิจยัประจาํรถตอ้งตดัสินใจเอง 
ปัญหาสามารถแกไ้ขลุล่วงไปไดแ้ต่ขาดความเป็นเอกเทศ  การจดัการท่ีพกัและอาหารไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากนักเรียนเพราะไม่ไดจ้ดัคณะกรรมการนักเรียนดูแล  จุดท่ีเขา้ไปศึกษากาํหนดไวม้าก
เกินไปในการปฏิบติัจึงตอ้งตดัออกหลายรายการโดยการตกลงกนัของผูร่้วมวิจยั แต่ทุกอยา่งกส็าํเร็จ
ลงดว้ยดีไม่มีอะไรเสียหาย ผูร่้วมวิจยัและนักเรียนสามารถเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ   ผลการ
ปฏิบติัการดงัภาพท่ี 46 
 

ตารางที ่ 13    การปฏิบติัตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 

วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
12 มกราคม 

2554 
1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

17 มกราคม 
2554 

 

3.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์/ประวติัศาสตร์ 
4.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  
5.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญัของประเทศ 

ผูร่้วมวิจยั 

21 มกราคม 
2554 

6.ประเมินผลโครงการ ผูร่้วมวิจยั 

 

 ผูว้ิจยั (ชาย  อาย ุ 48  ปี)  กล่าววา่ 
“การเดินทางไปทัศนศึกษาต้องมีความระมัดระวัง  ต้องมีการประกันภัยนักเรียน  มีการขออนุญาต
จากต้นสังกัด  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเราจะไปศึกษาให้ทันเวลา  การประชุมเดก็ก่อน
เดินทางท่ีสาํคัญคือ ต้องให้ผู้ปกครองนักเรียนอนุญาต ถ้าโครงการนีส้าํเร็จลลุ่วงไปด้วยดีทุกคนจะมี
กาํลงัใจในการทาํโครงการนีใ้นคร้ังต่อไป” 
      (บันทึกอนทิุน  21  มกราคม  2554)   

 

 วาสนา (หญิง  อาย ุ 37  ปี ) กล่าววา่ 
“โครงการทัศนศึกษาการหารถในการเดินทางต้องได้รถท่ีมีราคาถูกแต่ต้องปลอดภัย  โดยเฉพาะการ
เดินทางไกล  เราใช้รถท่ีอยู่ใกล้โรงเรียนจะได้เจรจาต่อรองได้  ท่ีพักกข็อความอนุเคราะห์โรงเรียนท่ี
เรารู้จักในจังหวัดระยอง ช่วยประหยัดให้ผู้ ปกครองและนักเรียน  มีความปลอดภัยด้วย  การ
ดาํเนินการกใ็ห้นักเรียนท่ีเป็นกรรมการนักเรียนมาช่วยอีกแรงหน่ึง” 

           (บันทึกการสัมภาษณ์  22  มกราคม  2554) 
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ภาพที ่ 46   การปฏิบติัตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 

  2.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์   มีการปฏิบติัการตามโครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 
    ในวนัท่ี  14  กุมภาพนัธ์ุ  2554  กลุ่มประสานงาน  แจง้ให้ผูร่้วม
วิจยัประชุมเพื่อเตรียมการปฏิบติัการตามโครงการ  โดยในวนัท่ี  18  กุมภาพนัธ์  2554  เป็นวนั
มาฆะบูชา  ในท่ีประชุมไดต้กลงให้กลุ่มปฏิบติังาน  แบ่งหนา้กนัทาํตามความสามารถของตนเอง  
ประเด็นท่ีสําคญัในโครงการน้ีคือ  การจัดให้มีกิจกรรมก่อนวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา  มี
กิจกรรมการให้ความรู้ธรรมศึกษาในโรงเรียนโดยพระอธิการสุทธิรักษ์  ศิริจนัโท  การนั่งสมาธิ   
ตอบปัญหาธรรมะ  ในวนัท่ี  17  กุมภาพนัธ์  จึงเดินทางไปทาํบุญท่ีวดัโนนสระบวัทั้ งครู และ
นกัเรียน  ส่วนกลุ่มสนบัสนุน กร่็วมกบันกัเรียนทาํบุญท่ีวดั  และในวนัท่ี 18  กุมภาพนัธ์  2554  ทั้ง
กลุ่มสนบัสนุนและกลุ่มท่ีปรึกษาจึงไปทาํกิจกรรมร่วมกนัท่ีวดัโนนสระบวั ดงัตารางท่ี 14   ปัญหา
และอุปสรรคในการทาํโครงการน้ีคือ  การไปทาํบุญท่ีวดัมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั ในเร่ืองของ
สถานท่ีท่ีจะไปทาํบุญ  เพราะโรงเรียนมีเขตพ้ืนท่ีบริการหลายหมู่บา้น  แต่ละหมู่บา้นมีวดัประจาํ
หมู่บ้าน  ผูร่้วมวิจยับางคนต้องการให้ไปวดัท่ีอยู่ใกลโ้รงเรียน  ผูร่้วมวิจัยบางส่วนต้องการให้
หมุนเวียนไปเร่ือยๆ   ผูร่้วมวิจยับางส่วนตอ้งการให้แยกกลุ่มกนักนัไปให้ครบทุกวดั  ในท่ีสุดท่ี
ประชุมจึงลงมติโดยการยกมือกนัทุกคร้ัง   และการปฏิบติัการแสดงใหเ้ห็นในภาพท่ี 47 
 
 
 
 
 
 



 246

ตารางที ่ 14  การปฏิบติัการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์  
  
วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 

14 กมุภาพนัธ์
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

16 – 18 กมุภา
พนัธุ์ 2554 

3.ธรรมศึกษาในโรงเรียน 
4.แข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ 
5.กิจกรรมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 
6.ประกาศเกียรติคุณนกัเรียนท่ีมีคุณธรรมดีเด่น 

ผูร่้วมวิจยั 

 
 วรกรานต ์ (ชาย  อาย ุ 53  ปี)  กล่าวว่า 

“ในโครงการนีมี้จุดสาํคัญคือเราต้องให้ความรู้กับนักเรียนให้รู้ถึงหลักคาํสอนในพระพุทธศาสนา  
ถือเอาวันสําคัญทางศาสนาเพ่ือให้เห็นถึงความสําคัญ  ทุกฝ่ายร่วมมือกันท้ังโรงเรียน  วัดและ
ชุมชน” 

(บันทึกการสัมภาษณ์   18  กมุภาพันธ์  2554) 

 
 พระสงฆ(์  อาย ุ 54  ปี)  กล่าวว่า 

“วันสาํคัญทางศาสนา  วดักมี็กิจกรรมทุกปี  โรงเรียนกพ็านักเรียนมาร่วมกันทาํบุญก่อนถึงวันจริง  
พอถึงวันงานจริง ๆ กม็ากันท้ังครอบครัว  กาํนัน  ผู้ใหญ่บ้านกม็า  ทาํบุญกันท้ังหมดเลย” 

(บันทึกการสัมภาษณ์  18  กมุภาพันธ์  2554) 
 

   
 

ภาพที ่ 47  การปฏิบติัการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์   
 
   2.4 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีการ
ปฏิบติัการตามโครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 
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    วนัท่ี  7  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ให้มีการประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
ตอ้งมีการปฏิบติัตลอดภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  โดยทาํกนัทุกกลุ่มสาระวิชา  มีการนิเทศ
การสอน   การลงมือปฏิบติัจริง   กลุ่มสนบัสนุนจะคอยให้คาํปรึกษาระหว่างการมีกิจกรรม  เช่น  
การประกวดโครงงานท่ีตนเองมีความรู้  กลุ่มท่ีปรึกษาจะให้การสนับสนุนงบประมาณและ
คาํปรึกษาในการเดินทางไปประกวดโครงงานนกัเรียน  การปฏิบติัในโครงการน้ีดงัตารางท่ี  15  ใน
การปฏิบติัการในโครงการน้ีมีปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการปฏิบติัคือ  การนิเทศการสอนผูร่้วม
วิจยัแต่ละคนตอ้งสอนหลายวิชา  และหลายระดบั  จึงตอ้งช่วยกนันิเทศอย่างกลัยาณมิตรมากกว่า
การตดัสินและเป็นการปรึกษาหารือกนัในแนวทางการพฒันาการเรียนการสอน  ส่วนการส่งเสริม 
นกัเรียนท่ีมีความสามารถนั้น  นกัเรียนท่ีมีความสามารถมีจาํนวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัจาํนวนนกัเรียน
ทั้งหมด  การให้นกัเรียนแข่งขนัทกัษะต่างๆ แต่ละกลุ่มสาระจึงมุ่งไปท่ีเด็กท่ีมีความสามารถก่อน
เพ่ือพฒันาไปสู่การแข่งขนักบัโรงเรียนอ่ืน  และละท้ิงเด็กนกัเรียนท่ีไมมีความสามารถ  ดงันั้นจึงมี
ขอ้ตกลงร่วมกนัให้มีการพฒันาเด็กนกัเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั  ให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
โดยไม่ตอ้งหวงัผลแพช้นะในการแข่งขนัทกัษะต่าง ๆ   ดงัภาพท่ี 48 
 

ตารางที ่ 15  แสดงการปฏิบติัตามโครงการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
 

วนั  เดือน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
7 มกราคม 2554 1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 

2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 
ผูร่้วมวิจยั 

1 มกราคม  
2554 
-31 มีนาคม 
2554 

3.จดัทาํโครงงานทุกรายวิชา 
4.จดัประกวดโครงงาน 
5.ใหน้กัเรียนทุกคนทาํแฟ้มสะสมผลงาน 
6.นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนเนน้การคิดวิเคราะห์ 

ผูร่้วมวิจยั 

  
วาสนา  (หญิง  อาย ุ 37  ปี)  กล่าววา่ 

“โครงการนีเ้ป็นการสนับสนุนให้นักเรียนฝึกการทาํงานโดยใช้ความคิด  การทาํโครงงานเป็น
วิธีการสอนท่ีดี  นักเรียนต้องร่วมกันคิด  ช่วยกันทาํงาน  ช่วยกันสรุปผลและนาํเสนอเป็นผลงาน
ของตนเอง” 

(บันทึกการสัมภาษณ์  31 มีนาคม  2554) 
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 ปราโมทย ์ (ชาย  อาย ุ 38  ปี ) กล่าววา่ 
“การทาํโครงงานแต่ละโครงงานต้องใช้วสัดใุนท้องถ่ินจึงจะดี  เพราะนักเรียนจะได้ฝึกคิดประยกุต์
วัสดใุนท้องถ่ินไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง” 

(บันทึกการสัมภาษณ์- 31 มีนาคม  2554) 

 - 

   
 

ภาพที ่ 48   แสดงการปฏิบติัตามโครงการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
 

2.5 โครงการพัฒนาทักษะการทํางานเพื่อการอาชีพ  มีการ
ปฏิบติัการตามโครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 
    วนัท่ี  7  กมุภาพนัธ์  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ใหมี้การประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
เป็นการให้ความสําคญักบัอาชีพในทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนให้ความสนใจ  มีกิจกรรมร่วมกบัชุมชนท่ีมี
ความสนใจดว้ย   กลุ่มสนบัสนุนจะคอยใหค้าํปรึกษาระหว่างการมีกิจกรรม  เช่น  เขา้ร่วมฝึกอาชีพ
และเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ดว้ย  กลุ่มท่ีปรึกษาจะใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณและคาํปรึกษาในการ
เดินทางมาร่วมงานในโครงการน้ีดงั ตารางท่ี  16    ส่วนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบติัการ
โครงการน้ีคือ  ระยะเวลาดาํเนินโครงการมีน้อยเพียงแค่  2  วนั  ผูเ้ขา้ร่วมฝึกบางกลุ่มจึงไดเ้พียง
ความรู้บางส่วนเท่านั้นยงัไม่เกิดความชาํนาญเพียงพอท่ีจะไปประกอบอาชีพได ้ เอกสารบางวิชาชีพ
มีไม่เพียงพอ  วสัดุบางกลุ่มอาชีพไม่เพียงพอ  แต่ทุกคนท่ีมาอบรมกเ็ขา้ใจเพราะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ใดใดทั้งส้ิน  โครงการน้ีไดรั้บความสนใจจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการมาก มีความตอ้งให้จดัเป็นประจาํ  
ดงัภาพท่ี  49 
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ตารางที ่ 16  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานเพ่ือการอาชีพ 
 

วนั  เดือน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
7 กุมภาพนัธ์ 2554 1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 

2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 
ผูร่้วมวิจยั 

10 กุมภาพนัธ์ 
2554 

3.ส่งเสริมโครงงานอาชีพ 
4.ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม 
5.ส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือรายไดร้ะหว่างเรียน 
6.นิทรรศการโครงงานอาชีพ 

ผูร่้วมวิจยั 

  
สุรชยั  (ชาย  อาย ุ 49  ปี)  กล่าววา่ 

“โครงการนีเ้ร่ิมจากการสาํรวจความต้องการฝึกอาชีพว่ามีความต้องการฝึกอาชีพอะไร  แล้วจึง
แบ่งกลุ่มฝึกตามความต้องการ  วิทยากรให้ความรู้จะนาํมาจากท้องถ่ินเป็นหลัก  เช่น ช่างซ่อม
เคร่ืองยนต์ กติ็ดต่อวิทยาลัยเทคนิคนํา้พอง  ช่างดนตรีพืน้เมืองกม็าจากบ้านโคกสูง  ช่างเสริมสวย  
ช่างขนมไทย มาจากท้องถ่ินเราท้ังน้ัน  ช่วยเหลือกัน” 
     (บันทึกการสัมภาษณ์   11  กมุภาพันธ์  2554) 

 
 เพญ็ประภา (หญิงอาย ุ  57  ปี ) กล่าววา่ 

“การฝึกอาชีพได้งบประมาณบางส่วนมาจากเทศบาลตาํบลลาํนํา้พอง  โดยนาํมาฝึกให้กับชาวบ้าน
ในท้องถ่ินด้วย โครงการนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากชุมชนมาก” 

(บันทึกการสัมภาษณ์  11  กมุภาพันธ์  2553) 
 

   
 

ภาพที ่ 49   แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานเพ่ือการอาชีพ 
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  2.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  มีการปฏิบติัการตามโครงการโดย
การจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 
    วนัท่ี  12  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ให้มีการประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
เป็นการให้ความสําคญักบัสุขภาพร่างกายของนักเรียน  โดยเร่ิมจากการส่งเสริมให้ออกกาํลงักาย  
การดูแลสุขภาพของตนเอง และการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ  กลุ่มน้ีจะประสานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  โรงพยาบาลนํ้ าพอง  สาธารณสุขชุมชน ให้ความรู้และดูแลสุขภาพ
นกัเรียนท่ีเป็นวยัรุ่นจึงมีการอมรมใหค้วามรู้  กิจกรรมนนัทนาการ  การทาํทะเบียนสุขภาพนกัเรียน  
ผูร่้วมวิจยัตอ้งเตรียมขอ้มูลให้เจา้หนา้ท่ีและรายงานผลให้เจา้หนา้ท่ีไดท้ราบตลอดโครงการ   กลุ่ม
สนบัสนุนจะคอยให้คาํปรึกษาระหว่างการมีกิจกรรม  เช่น  ดูแลสุขภาพนกัเรียนท่ีบา้น  ให้ขอ้มูล
สุขภาพนักเรียนในปกครองของตนเอง  กลุ่มท่ีปรึกษาจะให้การสนับสนุนงบประมาณและ
คาํปรึกษาในโครงการน้ีดงั ตารางท่ี  17    ระหว่างการดาํเนินโครงการมีปัญหาอุปสรรคคือ  ผูร่้วม
วิจยัท่ีรับผิดชอบโครงการตอ้งทาํงานหลายดา้นคือ ดา้นส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ  จึงตอ้งเตรียม
ข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงอยู่เสมอ  ถ้ามีความจาํเป็นไม่สามารถดาํเนินการได้ก็สามารถ
มอบหมายให้ผูอ่ื้นทาํแทนไดเ้พ่ือท่ีจะทาํใหก้ารติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีสะดุดลง  โครงการ
น้ีทุกฝ่ายร่วมมือกนัทาํไดดี้เพราะเป็นโครงการท่ีจาํเป็นและไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการอ่ืนเป็นอยา่งดีดงัภาพท่ี 50 
 

ตารางที ่ 17  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 

วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
12 มกราคม 
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

12  มกราคม 54 
– มีนาคม  2554 

3.จดักิจกรรมการออกกาํลงักายหลากหลายรูปแบบ  ทุก
วนั ๆ ละ 15 นาที 
4.จดัใหมี้ชมรมออกกาํลงักาย/กีฬาสาํหรับนกัเรียน อยา่ง
นอ้ย 1 ชมรม และใหช้มรมจดั กิจกรรมอยา่งนอ้ยสัปดาห์
ละ 1 วนั 
5.จดัใหมี้การควบคุมดูแล และส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บ
ประทานอาหารตามหลกัโภชนาการ 
6.จดักิจกรรมวนัเอดส์โลก 

ผูร่้วมวิจยั 
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ตารางที ่ 17  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ) 
 

วนั  เดือน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
12  มกราคม 54 
– มีนาคม  2554 

(ต่อ) 

7.จดักิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติัตนใหถู้กสุขลกัษณะ  
และเป็นนิสยั 
8.จดักิจกรรมส่งเสริมรณรงคก์ารปฏิบติัตามกฎจราจร 
9.จดักิจกรรมการแข่งขนักีฬาระหวา่งหอ้งจดักิจกรรมกีฬา
ภายใน  ปีการศึกษาละ1 คร้ัง 

ผูร่้วมวิจยั 

 
 สุรศกัด์ิ  (ชาย  อาย ุ 43  ปี)  กล่าวว่า 

“โครงการนีเ้น้นท่ีการให้นักเรียนมีสุขภาพดี  ระยะเวลาท่ีดาํเนินการกด็าํเนินการตลอดภาคเรียนท่ี 
2  บางกิจกรรมก็ต้องประสานกันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาให้ความรู้และดูแลสุขภาพนักเรียน  
โรงเรียนต้องเกบ็ข้อมลูตลอดเพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียน” 

        (บันทึกการสัมภาษณ์  31  มีนาคม  2554) 
 

 อาํพร  (  อาย ุ 45  ปี ) กล่าวว่า 
“ฉันเป็นผู้ปกครองนักเรียนก็ต้องคอยดูแลสุขภาพของนักเรียนท่ีบ้าน  ช่วยเหลือโรงเรียนโดย
รายงานให้โรงเรียนรู้ข้อมลูจากแบบสาํรวจของโรงเรียน” 

        (บันทึกการสัมภาษณ์  31  มีนาคม  2554) 
 

  
 

ภาพที ่  50   แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 

  2.7 โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้  มีการปฏิบติัการตาม
โครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 
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    วนัท่ี  12  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ให้มีการประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
เป็นการใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  มีกิจกรรมการสอนท่ี
หลากหลาย  จดัให้มีมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  การจดักิจกรรมทาํตลอดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553 จัดมีการเข้าค่ายวิชาการ   กลุ่มสนับสนุนจะคอยให้คาํปรึกษาระหว่างการมีกิจกรรม  
สังเกตการณ์เรียนรู้ของนกัเรียนท่ีบา้น ติดตามการเรียนของนกัเรียนขณะท่ีอยูท่ี่บา้น  กลุ่มท่ีปรึกษา
จะใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณและคาํปรึกษาในโครงการ ดงัตารางท่ี 18    ระหว่างการดาํเนินการ
มีปัญหาและอุปสรรคคือ  การทาํกิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตอ้งทาํทุกรายวิชา
ดังนั้ นจึงต้องมีการตกลงกันว่าแต่ละวิชาจะทาํช่วงใดเพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมตวัและผลการ
ปฏิบติัการจะไดผ้ลเต็มท่ี  บางรายวิชาก็สามารถร่วมกนัจดัเขา้ค่ายวิชาการได ้เช่น การเขา้ค่ายรัก
ภาษาในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระวิชาศิลปะกับกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์จดัทาํละครวิทยาศาสตร์  นอกจากน้ีจาํนวนผูร่้วมวิจยัตอ้งร่วมมือกนัทาํในทุกกิจกรรม
จึงจะไดผ้ลดี  ดงัภาพท่ี51 
 

ตารางที ่18  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการส่งเสริมนิสยัใฝ่เรียนรู้ 
 

วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
12 มกราคม 
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

12  มกราคม -  
31 มีนาคม  
2554 

3.แข่งขนัทกัษะการอ่าน 
4.จดัสปัดาห์หอ้งสมุด 
5.จดัป้ายนิเทศและจดันิทรรศการความรู้ 
6.ตอบปัญหาทางวชิาการ 
7.จดัเขา้คา่ยวิชาการ 
8.จดัมุมหนงัสือในหอ้งเรียน 

ผูร่้วมวิจยั 

 
มานะ  (ชาย  อาย ุ 49  ปี) กล่าวว่า 

“โครงการนีย้าก  ต้องทาํต่อเน่ือง  ทาํกันเองในโรงเรียน  นักเรียนต้องใฝ่เรียนจริง ๆ จึงจะสาํเร็จ” 
       (บันทึกการสัมภาษณ์  31  มีนาคม  2554) 
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หนูเล้ียง ( ชายอาย ุ58 ปี)  กล่าวว่า 
“กเ็ห็นใจคณะทาํงาน นักเรียนบางส่วนไม่ชอบการเรียนรู้ด้านวิชาการมากนัก  ต้องจัดกิจกรรม
นอกห้องเรียนมาก ๆ แต่กต้็องควบคุมกันเพราะเดก็คิดเองยงัไม่เป็น” 

       (บันทึกการสัมภาษณ์  31  มีนาคม  2554) 

 

 
ภาพที ่ 51  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการส่งเสริมนิสยัใฝ่เรียนรู้ 
 

  2.8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  มีการปฏิบติัการตาม
โครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 
    วนัท่ี  12  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ให้มีการประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
เป็นการใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมใหน้กัเรียนรักความเป็นประชาธิปไตย  มีการจดักิจกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการนกัเรียน  มีการประชุมกรรมการนกัเรียน   กลุ่มสนับสนุนจะคอยให้คาํปรึกษา
ระหว่างการมีกิจกรรม  สงัเกตการณ์เรียนรู้ของนกัเรียนท่ีบา้น ติดตามการปฏิบติัของนกัเรียนขณะท่ี
อยูท่ี่บา้น  กลุ่มท่ีปรึกษาจะใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณและคาํปรึกษาในโครงการ ดงัตารางท่ี 19   
ระหว่างการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยมีปัญหาอุปสรรค คือ  การให้ความ
ร่วมมือของนกัเรียนท่ีมีนอ้ย  ไม่มีใครอาสาเป็นประธานนกัเรียนผูร่้วมวิจยัตอ้งกระตุน้ให้นกัเรียน
กลา้แสดงออก  และรักการเป็นผูน้าํ  ตามเป้าหมายท่ีผูร่้วมวิจยัตอ้งการคือตอ้งการให้นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  เป็นประธานนักเรียน แต่ผลท่ีออกมาไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว  ้จึงต้องมีการ
ปรึกษาหารือกนักบัผูร่้วมวิจัยในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและแนวปฏิบติัของกรรมการ
นกัเรียนในการประชุมร่วมกนั  ผูวิ้จยัจึงตอ้งฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหโ้ครงการน้ีดาํเนิน
ไปจนสาํเร็จ  ดงัภาพท่ี 52 
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ตารางที ่ 19  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย   
 

วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
12 มกราคม 
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

25 มกราคม 
2554 

3.ทาํบตัรประจาํตวันกัเรียน 
4.เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนกัเรียน 
5.จดัใหมี้คณะกรรมการหอ้งเรียน 
6.ประชาสมัพนัธ์ใหก้บันกัเรียนและชุมชน 
7.ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 

ผูร่้วมวิจยั 

 
ศกัด์ิสิทธ์ิ(ชาย  อาย ุ 54  ปี)  กล่าวว่า 

“โครงการนีนั้กเรียนสนใจมากเพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้จริงกับชีวิตประจาํวนั  นาํไปใช้ได้เลย” 
(บันทึกการสัมภาษณ์  26  มกราคม  2554) 

 
ออ้มอารีย ์( หญิง  อาย ุ 38  ปี ) กล่าวว่า 

“กิจกรรมโครงการทําให้นักเรียนรักความเป็นประชาธิปไตยและนักเรียนก็รักการเป็นผู้นาํ  
อนาคตไม่แน่พวกเขาอาจเป็นผู้นาํชุมชนกไ็ด้  เวลาเราจัดกิจกรรมกอ็าศัยคณะกรรมการนักเรียน” 

(บันทึกการสัมภาษณ์  26  มกราคม  2554) 

 

 
ภาพที ่ 52  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย   
 

  2.9 โครงการป้องกันส่ิงเสพติดให้โทษและส่ิงมอมเมา  มีการ
ปฏิบติัการตามโครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 
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    วนัท่ี  12  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ให้มีการประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
เป็นการให้ความสาํคญักบัการส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้ในเร่ืองยาเสพติดใหโ้ทษและนาํความรู้
ไปใชด้าํเนินชีวิตประจาํวนั  กลุ่มน้ีจะติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความรู้กบั
นกัเรียน เช่น  โรงพยาบาลนํ้ าพอง  สถานีตาํรวจนํ้ าพอง    ติดต่อประสานกบัผูน้าํชุมชนเพ่ือรณรงค์
ต่อตา้นยาเสพติดในชุมชน   กลุ่มสนบัสนุนจะคอยใหค้าํปรึกษาระหว่างการมีกิจกรรม  ร่วมรณรงค์
การต่อตา้นยาเสพติดในหมู่บา้น กลุ่มท่ีปรึกษาจะให้การสนบัสนุนงบประมาณและคาํปรึกษาใน
โครงการ ดงัตารางท่ี  20      ระหว่างการปฏิบติัการตามโครงการน้ีมีปัญหาและอุปสรรค คือ  การ
ประสานกบัวิทยากรท่ีจะมาใหค้วามรู้กบันกัเรียนตอ้งประสานเป็นการส่วนตวัก่อนเพราะในการจดั
กิจกรรมมีโรงเรียนหลายโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั  บางคร้ังวิทยากรไม่สามารถจดัคิด
ใหไ้ด ้ ส่วนการรณรงคใ์นชุมชนตอ้งมีการประกาศใหท้ราบถึง วนัเวลาท่ีจะเดินทางออกไปรณรงค ์ 
จากการสังเกตพบวา่การรณรงคใ์นเวลากลางวนัในหมู่บา้นชาวบา้นจะออกไปทาํงานกนัหมดจึงอาจ
ไดผ้ลไม่เต็มท่ี  ส่วนการรณรงค์ในตวัอาํเภอต้องใช้งบประมาณมากและตอ้งกงัวลเร่ืองความ
ปลอดภยัในการเดินทาง  ดงัภาพท่ี 53 
 
ตารางที ่ 20  แสดงการปฏิบติัการตามโครงการป้องกนัส่ิงเสพติดใหโ้ทษและส่ิงมอมเมา 
 

วนั  เดือน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
12 มกราคม 
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

12 มกราคม – 
31 มีนาคม 2554 

3.เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 
4.รณรงคต่์อตา้นส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 
5.ดาํเนินการตามติดตามและช่วยเหลือนกัเรียน 
6.กีฬาตา้นยาเสพติด 
7.กิจกรรมเพ่ือนเตือนเพ่ือน 

ผูร่้วมวิจยั 

  
มานะ (ชาย  อาย ุ 49  ปี)  กล่าวว่า 

“นักเรียนโรงเรียนเราเป็นเดก็วัยรุ่น  อยากลอง  ต้องสอนให้เขารู้พิษภัยของยาเสพติดด้วยวิธีการ
ให้ความรู้และฝึกให้เรารับผิดชอบต่อสังคม  โครงการนีจ้ะต้องทาํต่อเน่ืองทุกปี  เป็นส่ิงจาํเป็น” 

    (บันทึกการสัมภาษณ์  31  มีนาคม  2554) 
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 ศราวธุ (  ชาย  อาย ุ 28  ปี)  กล่าววา่ 
“ยาเสพติดในหมู่บ้านเร่ิมมีมากขึน้  โรงเรียนเรากต้็องรับผิดชอบต่อสังคมโดยการใช้กิจกรรมการ
รณรงค์ในชุมชน  นักเรียนกจ็ะมีความรู้สึกเรียนรู้และรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย” 

(บันทึกการประชุม  31  มีนาคม  2554) 

 

 
ภาพที ่ 53  แสดงการปฏิบติัการตามโครงการป้องกนัส่ิงเสพติดใหโ้ทษและส่ิงมอมเมา 
 

  2.10 โครงการส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อโรงเรียน  มีการ
ปฏิบติัการตามโครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 

วนัท่ี  12  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ให้มีการประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
เป็นการให้ความสําคญักบัการส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรักต่อโรงเรียน  จะตอ้งมีการทาํกิจกรรม
ต่อเน่ืองตลอดภาคเรียน  จุดประสงค์มุ่งให้เกิดความรักในสถาบนัการศึกษาของตนเอง เป็น
โครงการท่ีตอ้งใชว้ิธีการท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ     กลุ่มสนบัสนุนจะคอยให้
คาํปรึกษาระหว่างการมีกิจกรรม  ร่วมให้ขอ้มูลพฤติกรรมของลูกหลานของตนโดยการพูดคุยกบั
นกัเรียน  กลุ่มท่ีปรึกษาจะใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณและคาํปรึกษาในโครงการ ดงัตารางท่ี  21    
ระหว่างการดาํเนินการตามโครงการพบอุปสรรคคือ  การแบ่งเขตรับผิดชอบให้แก่นักเรียนนั้น  
นกัเรียนตอ้งเดินทางมาจากบา้นระยะทางไกลจึงมาถึงโรงเรียนขณะท่ีถึงเวลาเขา้แถวพอดีจึงไม่ได้
ดูแลส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ  ผูร่้วมวิจยัจึงตอ้งช่วยกบัปรับเวลาในช่วงเชา้วนัองัคารของทุกวนัไม่
ตอ้งมีการอบรมหนา้เสาธงและใหน้กัเรียนช่วยกนัดูแลบริเวณท่ีตนเองรับผดิชอบจึงทาํใหโ้ครงการ
ดาํเนินการไปไดจ้นสาํเร็จ   ดงัภาพท่ี 54  
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ตารางที ่21  แสดงการปฏิบติัการตามโครงการส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อโรงเรียน 
 

วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
12 มกราคม 2554 1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 

2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 
ผูร่้วมวิจยั 

12 มกราคม 2554 
– 31 มีนาคม 2554 

3.เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนต่อนกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชน 
4.กล่าวคาํขวญั คติพจน ์และปรัชญาของโรงเรียน 
5.ส่งเสริมการร้องเพลงมาร์ชของโรงเรียน 
6.ประกาศเกียรติคุณนกัเรียนเรียนดี 
7.แบ่งบริเวณโรงเรียนใหน้กัเรียนรับผดิชอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

 
กรชนก  (  ชาย  อาย ุ 34  ปี)  กล่าวว่า 

“โครงการนี้ต้องช่วยกันทุกคน  ทํากิจกรรมกันทุกวันเพ่ือให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน  ถ้าไม่ช่วยกันแล้วคงจะไม่สาํเร็จได้” 

        (บันทึกการสัมภาษณ์  31  มีนาคม  2554) 

 
คาํไพ (  หญิงอาย ุ 42  ปี ) กล่าวว่า 

“ผู้ปกครองท่ีบ้านกต้็องส่งเสริมโครงการนีโ้ดยให้เหตุผลของการแสดงถึงความรักสถาบัน  เรา
ได้รับบริการจากโรงเรียนกต้็องตอบแทนและช่วยกันทาํให้เกิดส่ิงท่ีดีขึน้ในโรงเรียน  เป็นการ
สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อโรงเรียน” 

                    (บันทึกการสัมภาษณ์  31  มีนาคม  2554) 

   

 

ภาพที ่ 54  แสดงการปฏิบติัการตามโครงการส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อโรงเรียน 
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  2.11 โครงการเยีย่มบ้านนักเรียน   มีการปฏิบติัการตามโครงการ
โดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 

วนัท่ี  17  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ให้มีการประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียนกบัครูท่ีปรึกษา  ครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครองนกัเรียน  ได้
แบ่งนกัเรียนให้กลุ่มปฏิบติัการรับผิดชอบและเดินทางไปเยี่ยมนกัเรียนท่ีบา้นเพ่ือทาํความรู้จกักบั
ผูป้กครองและรู้สภาพความเป็นอยู่ของนกัเรียน  ไดข้อ้มูลนักเรียนท่ีถูกตอ้งเพ่ือการแกไ้ขปัญหา
นกัเรียนไดต้รงกบัสาเหตุ      กลุ่มสนบัสนุนร่วมกนักบักลุ่มปฏิบติัการในหมู่บา้นของตนเอง  ร่วม
ให้ขอ้มูลพฤติกรรมของลูกหลานของตนโดยการพูดคุยกบันักเรียนและผูป้กครองของนักเรียน  
กลุ่มท่ีปรึกษาจะให้การสนับสนุนงบประมาณ แจ้งให้ชุมชนได้รับทราบถึงกิจกรรมและให้
คาํปรึกษาในโครงการ ดงัตารางท่ี  22   ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีผูว้ิจยัพบคือการเดินทางไปเยี่ยม
บา้นเดก็ใหค้รบทุกคนตอ้งใชเ้วลาหลายวนัเพราะเดก็นกัเรียนอยูก่ระจายไปในทุกหมู่บา้น  และเวลา
ท่ีเหมาะท่ีสุดในการเยี่ยมบ้านนักเรียนคือช่วงเวลา 1 ทุ่ม ถึง 2 ทุ่มของทุกวนั  ผูร่้วมวิจัยต้อง
ประสานกนัทาํงานจึงจะช่วยประหยดัเวลาและงบประมาณ  ดงัภาพท่ี 55 

 

ตารางที ่ 22  แสดงการปฏิบติัการตามโครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน 
 

วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
17 มกราคม 
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

21 มกราคม 
2554 

3.กิจกรรมครอบครัวในโรงเรียน 
4.เยีย่มบา้นนกัเรียน 
5.รายงานผลการเยีย่มบา้นนกัเรียน 

ผูร่้วมวิจยั 

 
 มานะ (ชาย  อาย ุ 49  ปี ) กล่าวว่า 

“การแก้ปัญหาของนักเรียนต้องมีข้อมูลท่ีรอบด้าน  การเย่ียมบ้านนักเรียนเป็นการแสวงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลของนักเรียนท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด  โครงการนี้เป็นการเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง” 

  (บันทึกการสัมภาษณ์  25  มกราคม  2554) 
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 เพญ็ศรี (  หญิง  อาย ุ 40  ปี)  กล่าวว่า 
“ผู้ปกครองกไ็ม่ค่อยมีเวลามีเวลาว่างมากต้องทาํงานทุกวัน  มีครูมาคุยด้วยในตอนเยน็กส็บายใจ
ว่าไม่ได้ถกูทอดทิง้จากโรงเรียนมีปัญหาหนักใจกผ่็อนคลายลง  รู้จักกับครูท่ีปรึกษาของลูกแล้ว  
ถ้าไปโรงเรียนกค็งติดต่องานสะดวก” 

(บันทึกการสัมภาษณ์  25  มกราคม  2554) 
 

          
 

ภาพที ่  55   แสดงการปฏิบติัการตามโครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน 
 

  2.12 โครงการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น  มีการปฏิบติัการตาม
โครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 

วนัท่ี  17  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ให้มีการประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
เป็นการจดัทาํหลกัสูตรในโรงเรียนใหส้ัมพนัธ์กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  กลุ่มปฏิบติัการตอ้งทาํ
หลกัสูตรในกลุ่มสาระตนเองโดยการสํารวจความรู้ในทอ้งถ่ิน  จดัทาํหลกัสูตรและนาํไปใชแ้ลว้
ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือพฒันาให้สมบูรณ์ต่อไป  กลุ่มสนับสนุน จะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลความรู้ในทอ้งถ่ิน 
ร่วมปรึกษาและช่วยตดัสินใจเลือกความรู้ในทอ้งถ่ินท่ีเหมาะกบัลูกหลานของตนเอง  กลุ่มท่ีปรึกษา
จะให้การสนบัสนุนงบประมาณ ให้ขอ้มูลความรู้ในทอ้งถ่ิน  ให้ความเห็นชอบในการใชห้ลกัสูตร
และใหค้าํปรึกษาในโครงการ ดงัตารางท่ี 23        ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการน้ีคือ ความไม่
พร้อมของครูผูส้อนท่ีจะนาํความรู้ในทอ้งถ่ินไปสอดแทรกในหลกัสูตรกลุ่มสาระของตนเอง  ผูร่้วม
วิจยับางคนตอ้งการทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินข้ึนมาโดยเฉพาะ  ส่วนหน่ึงตอ้งการสอดแทรกลงไปขณะท่ี
ทาํการสอน  จึงมีขอ้ถกเถียงกนั และสรุปว่าให้ทาํไดท้ั้งสองแบบแลว้ค่อยมาปรึกษาหารือกนัถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน   ดงัภาพ 56 
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ตารางที ่23  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน   
 

วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
17 มกราคม 
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

17 มกราคม 54 
– 31  มีนาคม 54 

3.สาํรวจความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
4.ปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สาํรวจ 
5.ทดลองใชห้ลกัสูตร 
6.ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรให้
7.สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

ผูร่้วมวิจยั 

 
 ละมุล  (หญิง  อาย ุ 41  ปี ) กล่าวว่า 

“หลักสูตรท้องถ่ินเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต้องทาํ  เป็นกฎหมายก็ว่าได้  ทุกโรงเรียนต้องนาํความรู้ใน
ท้องถ่ินมาใช้นอกเหนือจากท่ีต้องใช้หลักสูตรจากส่วนกลาง  การจัดทําก็ต้องถูกวิธีจึงจะได้
หลักสูตรท่ีดี  ตรงกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน” 

         (บันทึกการสัมภาษณ์  31 มีนาคม  2554) 

 
สาธร (  ชาย  อาย ุ 78  ปี ) กล่าวว่า 

“ความรู้ในท้องถ่ินมีมากมาย  สมัยก่อนเราไม่มีโรงเรียนกมี็ความรู้ท่ีจะเรียนมากมาย  ถ้าโรงเรียน
เอาความรู้เหล่าน้ันมาสอนในโรงเรียนกดี็นะ  ภูมิปัญญาในบ้านเรากย็งัคงสืบทอดต่อไป” 

        (บันทึกการสัมภาษณ์  31  มีนาคม  2554) 

 

 

ภาพที ่56  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน   
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  2.13 โครงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน   มีการปฏิบติัการตามโครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 

วนัท่ี  17  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ให้มีการประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
เป็นการทาํใหค้รูท่ีเป็นกลุ่มปฏิบติัการไดป้รับวิธีการเรียนเปล่ียนวิธีการสอน  ตั้งแต่การวางแผนการ
สอน การดาํเนินการสอน  การวดัและประเมินผล เพ่ือทาํให้นกัเรียนมีศกัยภาพสูงข้ึน  นอกจากน้ี
จะตอ้งแกปั้ญหาในชั้นเรียนอยู่ในรูปของการทาํวิจยั กลุ่มสนบัสนุน ช่วยให้ขอ้คิดเห็นในการปรับ
การเรียนเปล่ียนวิธีการสอนของครูในบทบาทของผูรั้บบริการ  กลุ่มท่ีปรึกษาจะให้การสนบัสนุน
งบประมาณ ใหข้อ้มูลการสอนของครู  ให้ความเห็นในรายงานประจาํปีของกิจการโรงเรียนและให้
คาํปรึกษาในโครงการ ดงัตารางท่ี 24  ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการน้ีคือ ความไม่พร้อมของผู ้
ร่วมวิจยัท่ีไม่ปรับเปล่ียนวิธีการสอนและไม่ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ให้ทนัสมยั  มีผูร่้วมวิจยั
บางคนไม่จดัทาํวิจยัในชั้นเรียน   ผูร่้วมวิจยับางคนไม่สอนตรงกบัวิชาเอกทาํให้ประสิทธิภาพการ
สอนลดตํ่าลง  จึงเสนอแนะใหมี้การใชส่ื้อประกอบการสอนใหม้ากๆ นกัเรียนจะไดส้นใจเรียนมาก
ข้ึนและทดแทนส่วนท่ีครูผูส้อนขาดไป   ดงัภาพท่ี 57 

 

ตารางที ่ 24 แสดงการปฏิบติัการตามโครงการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน    
 

วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
17 มกราคม 
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

17 มกราคม 
54 – 31 
มีนาคม 54 

3.ส่งเสริมใหค้รูศึกษาเป้าหมายของหลกัสูตรและเป้าหมายการจดั
การศึกษา 
3.พฒันาความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร จดัทาํแผนและ
กระบวนการ เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
4.พฒันาความสามารถในการวดัผลประเมิน ผลการเรียน 
5.ส่งเสริมใหค้รูนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ 
6.ส่งเสริมใหค้รูใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 
7.พฒันาความสามารถในการศึกษาวิจยั เพ่ือพฒันากระบวนการการ
เรียนการสอน 
8.พฒันาความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหาและแกไ้ขสถานการณ์ 
9.ส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผูร่้วมวิจยั 
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วาสนา  (หญิง  อาย ุ 37  ปี) กล่าวว่า 
“การส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึน้ต้องเร่ิมจากครูก่อน  ถ้าครูมีวิธีการสอนท่ีดี  มี
การวัดผลท่ีเหมาะสมกับนักเรียน  เ ช่ือว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนเราจะมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้” 

              (บันทึกอนุทิน   31  มีนาคม  2554) 

 

 

ภาพที ่ 57  แสดงการปฏิบติัการตามโครงการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน    
 

  2.14 โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี  ศิลปะ  และกฬีา  มีการ
ปฏิบติัการตามโครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 

วนัท่ี  17  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ให้มีการประชุม
เพ่ือปฏิบติัตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัตามความสามารถของตนเอง  โครงการน้ี
เป็นโครงการท่ีส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนท่ีมีความสารถอยูแ่ลว้  เป็นการเพ่ิมศกัยภาพของ
ผูเ้รียนผูร่้วมวิจยัทุกคนจะช่วยกนัจดักิจกรรมทัง่ดา้นกีฬา  ดนตรี  และศิลปะ  ในโอกาสต่าง ๆ โดย
ผูว้ิจยัท่ีมีความสามารถฝึกสอนเด็กจะทาํหนา้ท่ีฝึกสอน  ส่วนผูร่้วมวิจยัคนอ่ืนจะช่วยกนัสนบัสนุน
ในการเตรียมการ  การประสานงานและจดัหาวสัดุอุปกรณ์ใหร้วมทั้งเป็นกรรมการในการตดัสอน
และเป็นกรรมการร่วมจดันิทรรศการ กลุ่มสนับสนุน ช่วยให้ขอ้คิดเห็นและช่วยส่งเสริมให้บุตร
หลานของตนเองเข้าร่วมกิจกรรม  ช่วยให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ  กลุ่มท่ีปรึกษาจะให้การ
สนบัสนุนงบประมาณ และใหค้าํปรึกษาในโครงการ ดงัตารางท่ี 25       ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการน้ีคือ การควบคุมดูแลนักเรียนช่วยกนัในวนัหยุดราชการและการเตรียมการท่ีต้องใช้
งบประมาณจาํนวนมากบางคร้ังตอ้งใชง้บประมาณส่วนตวัของผูร่้วมวิจยั  ดงัภาพท่ี 58 
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ตารางที ่ 25  แสดงการปฏิบติัการตามโครงการส่งเสริมทกัษะดา้นดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา   
 

วนั  เดือน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
12 มกราคม 
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

12 มกราคม
2554- 31 
มีนาคม 2554 

3.จดัชุมนุมศิลปะ ชุมนุมดนตรี ชุมนุมกีฬา 
4.แข่งขนัทกัษะทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
5.แข่งขนักีฬาระหวา่งหอ้ง 
6.แข่งขนักีฬาสีภายใน 
7.ทดสอบความสามารถดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
8.จดันิทรรศการดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

ผูร่้วมวิจยั 

 
 กรชนก(ชาย  อาย ุ 34 ปี) กล่าวว่า 

“การจัดกิจกรรมให้นักเรียนส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา  นักเรียนชอบมาก  ไม่มีนักเรียนคนใดขาด
กิจกรรมเลย  โดยเฉพาะกีฬา  จนคุณครูต้ังฉายาว่า  เรียนไม่มากีฬาไม่ขาด  กันเลยทีเดียว” 
      (บันทึกอนทิุน  31 มีนาคม  2554) 

 

 

ภาพที ่58  แสดงการปฏิบติัการตามโครงการส่งเสริมทกัษะดา้นดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา   
 

  2.15 โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน  มีการปฏิบติัการ
ตามโครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 

  กลุ่มประสานงานได้นัดประชุมเพ่ือเตรียมลงมือปฏิบัติตาม
โครงการในวนัท่ี  12  มกราคม  2554  ในท่ีประชุมได้มอบหมายหน้าท่ีให้กลุ่มปฏิบติัการใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการร่วมงานในวนัสําคญัทางศาสนา  การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน  การร่วมงานมงคลกับผูป้กครองและผู ้นําชุมชนตามแต่จะเห็นสมควรเพ่ือเป็นทํา
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและแสวงหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือนกัเรียนจะไดเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้  
เช่น  โรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่ใกลโ้รงเรียน  กลุ่มสนับสนุนจะคอยให้คาํปรึกษาและร่วมกนั
ตดัสินใจ  ส่งเสริมให้บุตรหลานของตนเขา้ร่วมกิจกรรม  หรือในบางคร้ังก็ร่วมทาํกิจกรรมกบั
โรงเรียนในชุมชน  กลุ่มท่ีปรึกษา เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในกิจกรรม  ร่วมทาํกิจกรรมในชุมชนและ
ใหค้าํปรึกษา  ปัญหาและอุปสรรคในโครงการน้ีคือ  การทาํทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนยงัไม่มีจึง
ไม่สามารถบนัทึกการแสวงหาความรู้ในชุมชนได ้ เพียงแต่สอบถามไดข้อ้มูลและดูจากภาพถ่าย
เท่านั้นแต่ไม่มีเอกสาร  และการประสานกบัชุมชนยงัไม่ต่อเน่ืองผูร่้วมวิจยับางคนยงัไม่รู้จกักบั
ชาวบา้นเท่าท่ีควร  ดงัภาพท่ี 59 

 

ตารางที ่ 26  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน   
 

วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
12 มกราคม 
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสาร
ประกอบการติดตาม 

ผูร่้วมวิจยั 

12 มกราคม
2554- 
31 มีนาคม 2554 

3.ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในวนัสาํคญัทางศาสนา ประเพณี
และวฒันธรรม 
4.ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน 
5.จดัจดหมายข่าวไปยงัชุมชนและองคก์รใกลเ้คียง 
6.รณรงคใ์หชุ้มชนสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การ
เรียนและทุนการศึกษา 
7.รวบรวมเอกสารเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 

ผูร่้วมวิจยั 

 
สุรชยั(ชาย  อาย ุ 49 ปี) กล่าวว่า 

“โรงเรียนเรากับชุมชนมีมาตั้งแต่ต้ังโรงเรียนแล้ว  เราจะทาํตัวเหินห่างจากชุมชนไปไม่ได้ต้องทาํ
อย่างต่อเน่ือง  ต้องช่วยกันทุกๆคนจึงจะสาํเร็จ” 

(บันทึกอนุทิน  31  มีนาคม  2554) 



     265 

 

ภาพที ่ 59   แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน   
 

  2.16 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชาคม  มีการ
ปฏิบติัการตามโครงการโดยการจดักิจกรรมต่างๆ ตามโครงการดงัน้ี 

   วนัท่ี  12  มกราคม  2554  กลุ่มประสานงานแจง้ใหมี้การประชุม
ก่อนการปฏิบติังานตามโครงการ  กลุ่มปฏิบติัการตามโครงการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือแบ่งงานกนัทาํ  
ในโครงการน้ีเป็นการประชุมผูป้กครองนักเรียนมีการจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน  ฝ่าย
รับผดิชอบต่าง ๆ เตรียมขอ้มูลเพ่ือแจง้กบัผูป้กครอง  วนัท่ี  31  มีนาคม  2554  การประชุมคร้ังน้ีเป็น
การประชุมก่อนปิดภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2553  ผูร่้วมวิจัยถือเอาโอกาสน้ีเป็นการเล่า
ประสบการณ์การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแสดงความรู้สึก  และแบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการทาํวิจยั  มีการจดัเวทีเสวนาเก่ียวกบัโครงการท่ีจดัทาํไปแลว้และขอความ
คิดเห็น  กลุ่มสนับสนุนเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี  ร่วมให้ขอ้คิดและขอ้เสนอแนะตลอดการประชุม   
กลุ่มท่ีปรึกษาเขา้ร่วมในการประชุมเพ่ือให้คาํปรึกษาและเสนอขอ้คิดต่าง ๆ ในการดาํเนินการ
โครงการต่าง ๆ  ตามตารางท่ี  27      จากการดาํเนินโครงการมีปัญหาและอุปสรรคคือ  ผูป้กครองมา
ไม่ครบทาํให้การประชุมมีคนมานอ้ย  โรงเรียนยงัตอ้งการความร่วมมือกบัผูป้กครองอีกมากอย่าง
นอ้ยตอ้งเกินร้อยละ 80  กิจกรรมแสดงในภาพท่ี 60 

 

ตารางที ่ 27  แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียนและประชาคม 
 

วนั  เดือน  ปี กจิกรรม ผู้ปฏิบัติการ 
12 มกราคม 
2554 

1.ประชุมทีมปฏิบติัการ 
2.กาํหนดปฏิทินติดตามงาน กิจกรรม เอกสารประกอบ 

ผูร่้วมวิจยั 

31  มีนาคม 
2554 

3.จดัประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
4.สรุปโครงการ 

ผูร่้วมวิจยั 
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 วรกรานต ์(ชาย  อาย ุ 53 ปี) กล่าวว่า 
“การประชุมผู้ปกครองต้องทาํกันภาคเรียนละหน่ึงคร้ังเพ่ือให้ครูกับผู้ปกครองมีความเข้าใจกันใน
การปฏิบัติงาน  ผู้ปกครองจะได้รับรู้การปฏิบัติงานของครู  ขณะเดียวกันครูกต้็องการความคิดเห็น
จากผู้ปกครอง” 

(บันทึกอนุทิน  31  มีนาคม  2554) 

 

 

ภาพที ่ 60   แสดงการปฏิบติัการตาม โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียนและประชาคม 
 

3. การสรุปผลข้ันตอนการปฏบัิติการ 
        จากการปฏิบติัการในขั้นตอนการปฏิบติัการ  เป็นขั้นตอนท่ีผูร่้วมวิจยัได้

ช่วยกนัลงมือปฏิบติัตามโครงการท่ีช่วยกนักาํหนดข้ึนมาเพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ท่ี
ช่วยกนัระดมความคิด  ในการปฏิบติัการตามโครงการมีการแบ่งหนา้ท่ีกนัทาํโดยมีเจา้ของโครงการ
เป็นผูป้ระสานงานและขอความช่วยเหลือจากผูร่้วมวิจยัคนอ่ืน  ผูว้ิจยัจะคอยอาํนวยความสะดวก  
ประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ร่วมปรึกษาหารือเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติัการ  
ร่วมกนัใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือใหโ้ครงการดาํเนินการไปไดแ้ละบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ ในการ
สรุปผลการปฏิบติัการในขั้นตอนน้ีจะเป็นการสรุปผลจากการปฏิบติัการดงัน้ี 

3.1 การประชุมก่อนการปฏิบติัการ มีขอ้ดี คือ มีขอ้ตกลงก่อนการ 
ปฏิบติัการแต่มีขอ้ด้อยคือใช้เวลาตกลงกนัมากเกินไปควรติดตามการปฏิบติังานตามโครงการ
ร่วมกันไม่ควรมอบหมายใครดาํเนินการเพียงลาํพงัสามารถปรึกษากันได้ตลอดเวลาของการ
ปฏิบติัการ 

3.2 การลงมือปฏิบติั มีขอ้ดี คือ มีการวางแผนและกติกาล่วงหนา้แต่มี
ขอ้เสีย คือ บางโครงการทาํยากเช่น การทาํหลกัสูตรการปฏิบติักบันกัเรียนตอ้งใหค้รูช่วยมากๆมี
ปัญหาระหวา่งการปฏิบติัการตอ้งปรึกษากนัก่อนสมารถปรับวิธีการปฏิบติัการไดต้ามความ
เหมาะสม 
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3.3 ระหวา่งการปฏิบติัการมีขอ้ดี คือ บางโครงการร่วมมือกนัดี แต่มี
ขอ้ดอ้ย คือ บางโครงการขาดงบประมาณและเวลาจาํกดัควรร่วมมือกนัในการปฏิบติัการทุกขั้นตอน  
ควรเรียนรู้ร่วมกนัทุกกิจกรรมควรปรับเร่ืองช่วงเวลาปฏิบติัการใหโ้อกาสเรียนรู้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีปรึกษา และการสรุปผลโครงการดงัภาพท่ี 61     

 
 

ภาพที ่61  สรุปขั้นตอนการปฏิบติัการ 

ประชุมก่อนการปฏิบัติการ 
-ผูว้ิจยัสนบัสนุน  อาํนวยความสะดวก 
-ร่วมกนัแบ่งหนา้ท่ี 
-เกิดการเขา้มาร่วมของผูอ่ื้น 

ระหว่างการปฏิบติัการ 
-ผูว้ิจยัรับฟังปัญหาและใหก้าํลงัใจ 
-ร่วมกนัปฏิบติัการเพือ่  ลดขอ้ผดิพลาด  ลดการสูญเสีย   
-ลดความไม่เป็นธรรม   ลดความไม่พงึพอใจ 

เกดิการเรียนรู้ 
-การปฏิบติัการ 
-การเปล่ียนแปลงในตนเอง 
-การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคมของผูร่้วมวิจยั 
-เกิดความเสมอภาค 
-เกิดการพฒันาตนเอง/รู้ตนเอง 

 

สรุปการปฏบิัติการ 
-ขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย 
-ขอ้เสนอแนะ   ขอ้คิดเห็นเพิม่เติม 

การสังเกตผล 
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ขั้นตอนที ่4  การสังเกตผล(Observing)   
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกให้มีการสังเกตผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริง มีการร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลขณะ
ปฏิบติัการตามแนวคิดของ Kindon, Pain & Kesby (2007) โดยร่วมกนัสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ทั้ งท่ีคาดหวงัและไม่ได้คาดหวงั ทั้ งทางบวกและทางลบ  ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยมีการประชุม
ปรึกษาหารือถึงวิธีการการสังเกตผลจากการปฏิบติัการ   เพ่ือให้ไดค้าํตอบเก่ียวกบัความสาํเร็จของ
การปฏิบติังานท่ีชดัเจนข้ึน  รวมทั้งการจบักฎเกณฑท์างทฤษฎีและการอธิบายตีความปรากฏการณ์
ดา้นต่างๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการการปฏิบติังานเพื่อบรรลุผลนั้นดว้ยว่าเป็นอย่างไร  ได้
ความรู้ใหม่  ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง และผลท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามโครงการมี
อะไรบา้ง โดยอาจพิจารณาจากการตั้งคาํถาม เช่น ใคร(who) ทาํอะไร(what)  ท่ีไหน(where)  เม่ือไร
(when)  ทาํไม(why) อยา่งไร(how)  และเพ่ือใคร(to whom) ตามแนวคิดของ McIntyre (2008)  และ
จากการสังเกตการเปล่ียนแปลงอาจมีการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การสังเกตการ
เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการสังเกตผลในรอบอ่ืนต่อไปหรือเป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพและความสาํเร็จของการปฏิบติั ตามแนวคิดของ Creswell (2008) ในขั้นตอน
น้ีผูว้ิจยักาํหนดวิธีการเกบ็ขอ้มูลดงัตารางที ่ 28 
 

ตารางที ่ 28  ประเดน็ในการศึกษาขอ้มูลขั้นการการสังเกตผล 
 

กจิกรรม ประเด็นการศึกษา เคร่ืองมอื แหล่งข้อมูล 
การประชุมกาํหนดการ
สงัเกตผล 

-ช่วยกันกาํหนดประเด็นการ
สงัเกตผล 

-แบบบนัทึกการประชุม 
-แบบสงัเกต 
-บนัทึกอนุทิน 
-บนัทึกการสนทนากลุ่ม 
-บนัทึกการสมัภาษณ์ 

ผูร่้วมวิจยั 

การจดัทาํแบบเกบ็ขอ้มูล -ร่วมกนัทาํแบบการเก็บขอ้มูล
และเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 

-แบบสงัเกต 
-บนัทึกอนุทิน 
-บนัทึกภาคสนาม 
-บนัทึกการสนทนากลุ่ม 
-บนัทึกการสมัภาษณ์ 
-แบบประเมินความสาํเร็จ 

ผูร่้วมวิจยั 

การสรุปผลขั้นการ
สงัเกตผล 

-ขอ้ดี 
-ขอ้ดอ้ย 
-ขอ้ท่ีควรแกไ้ข 

-แบบบนัทึกสรุปผลผล 
-แบบสงัเกต 
-ภาพถ่าย 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
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1.  การประชุมการสังเกตผล 
       ในวันที่  20  มีนาคม  2554   เวลา  09.00 น. มีการประชุมเพ่ือสรุปการสังเกต

ผลการปฏิบติัการโดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีมี  นายหนูเล้ียง  ไทยวงัชัย  เป็นประธานการ
ประชุมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนานทั้งส้ิน 26 คน  คือ   1) กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน จาํนวน  16  คน  
ประกอบดว้ย นางวิบูลยรั์ตน์  บุษราคมั  นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ(ผูว้ิจยั)  นายสุรศกัด์ิ  นอ้ยราช  นาย
วรกรานต ์ ไกรฤาชา  นายมานะ  โงะบุดดา  นายสุรชยั  เพช็รแสน  นายกรชนก  แสนหอม  นาย
จกัริน  งานไว  นายคมเดช  จนัทะบุรี  นายศราวุธ  วรางกูร  นางกุสะลิน  มูลกนั  นางสาววาสนา  
ทองรินทร์  นางสาวละมุล  จนัทะรัง  นางออ้มอารีย ์ มูลทา  นางเพญ็ประภา  มาจนัทร์  นางรุ่งฤดี  
วรางกรู  2) กลุ่มกรรมการสถานศึกษาและผูน้าํชุมชน จาํนวน  5  คน  ประกอบดว้ย  นายหนูเล้ียง  
ไทยวงัชยั  พระครูประทุม  จนัทโรภาส  นายสาธร  เหล่าเจริญ  นางเพ็ญศรี  อนัทะปัญญา  นาย
วชัรินทร์  พรมพฤกษ ์ 3) กลุ่มผูป้กครองนกัเรียนจาํนวน  3  คน ประกอบดว้ย  นางคาํไพ  หงส์บุตร
ดี  นางจิตรสี  พลคาํมาก  นางอาํพร  ตรีศาสตร์  4) กลุ่มอาชีพ จาํนวน 2 คน ประกอบดว้ย นาย
ศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีดาหลง  นายปราโมทย ์ คลงัเกตุ  ในการประชุมไดเ้สนอการจดัทาํเคร่ืองมือในการ
สังเกตผลการปฏิบติัการให้มีรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจง่ายและทาํให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ใจถึง
ความสาํเร็จของโครงการ  แลว้นาํมาใหท่ี้ประชุมช่วยกนัออกความคิดเห็น ส่วนการมอบหมายใหท้าํ
การสังเกตผล ท่ีประชุมได้แบ่งการสังเกตผลให้ทีมโคกดินแดงสังเกตผลในโครงการท่ี  1  ถึง
โครงการท่ี 4  กลุ่มโคกดินดาํ  สังเกตผลในโครงการท่ี 5 ถึงโครงการท่ี  8  กลุ่มโคกดินดี  สังเกตผล
ในโครงการท่ี  9  ถึงโครงการท่ี  12  ส่วนกลุ่มโคกดินเหนียว  สังเกตผลในโครงการท่ี  13  ถึง
โครงการท่ี  16  ท่ีประชุมเห็นชอบใหป้ฏิบติัการสงัเกตผลตามท่ีตกลงกนั 

2.  เคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        จากการประชุมผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวคิดการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแนวคิดของ 

James, Milenkiewicz & Bucknum (2008)  ให้ผูร่้วมวิจยั ท่ีเป็นกลุ่มปฏิบติัการไดพิ้จารณาเพ่ือการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลตอ้งมีความหลากหลาย และข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของ
ขอ้มูล ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีสอดคลอ้งผลผลิตท่ีตอ้งการ โดยขอ้มูลเชิงปริมาณนั้นผูร่้วม
วิจยัมีความคิดเห็นว่า โครงการใดท่ีปฏิบติัการแลว้มีผลกบันักเรียนให้วดัเป็นเชิงปริมาณเพราะ
จาํนวนนกัเรียนมีประมาณ  200 คน จึงสามารถเกบ็ขอ้มูลไดง่้าย  โดยใชเ้กณฑก์ารวดัคิดเป็นร้อยละ
ของนกัเรียนทั้งหมด  หรือโครงการใดท่ีนกัเรียนสามารถทาํไดทุ้กคนก็พิจารณาให้วดัความสาํเร็จ
จากนกัเรียนทั้งหมดกไ็ด ้ และในการวดัความสาํเร็จของครูในการทาํงานอาจวดัความสาํเร็จจากร้อย
ละของภาระงานท่ีทาํไดส้าํเร็จ  ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมจากคนใหว้ดัจากจาก
การประเมินด้วยสายตา  ความรู้สึก  ประโยชน์ใช้สอย  ความมีคุณค่า  เช่นระดบั  ดี  หมายถึง 
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สวยงามมาก  มีประโยชนใ์ชส้อยมาก  มีคุณค่ามาก  สร้างความพึงพอใจใหผู้พ้บเห็น เป็นตน้  ระดบั
พอใช ้ หมายถึง สวยงาม  มีประโยชน์ใชส้อย  มีคุณค่า  สร้างความพึงพอใจใหผู้พ้บเห็น พอสมควร 
เป็นตน้ และระดบั  ปรับปรุง  หมายถึง  ไม่มีสวยงาม  ไม่มีประโยชน์ใชส้อย  ไม่มีคุณค่า  ไม่สร้าง
ความพึงพอใจให้ผูพ้บเห็น เป็นตน้  ขอ้มูลท่ีเกิดจากคนประกอบดว้ยขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  การ
สนทนากลุ่ม    ส่วนเร่ืองราวท่ีเกิดจากกระบวนการวิจยัคือ บนัทึกภาคสนาม  ร่องรอยความเป็นมา  
การสังเกตและผลงาน  และการนาํเสนอควรนาํเสนอทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ ให้
สอดคลอ้งกนั 

3.  ประเด็นการสังเกตผลและระดบัความสําเร็จ 
          จากนั้นท่ีประชุมไดช่้วยกนักาํหนดประเดน็ความสาํเร็จ เป้าหมายความสาํเร็จ
ของโครงการในแต่ละโครงการเหมาะสมกบับริบทโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพท์ั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณโดยท่ีประชุมตั้งเกณฑค์วามสาํเร็จตามตวับ่งช้ีตามประเดน็ท่ีช่วยกนัคิด ดงัตารางท่ี  29 
 

ตารางที ่ 29   แสดงโครงการ  เป้าหมายและระดบัความสาํเร็จของโครงการ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล เกณฑ์ความสําเร็จ
โครงการ 

1 อนุรักษแ์ละพฒันา
สภาพแวดลอ้ม 

1. มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดเป็นระเบียบปลอดภยั 
2. มีจดัระบบป้องกนัใหส้ถานศึกษาปลอดสารพิษ ส่ิงเสพติด 
อาชญากรรม และอบายมุข 
3. มีจดัระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
4. มีส่ิงอาํนวยความสะดวกใหค้รูและบุคลากรอยา่งเพียงพอ และ
จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดบัดี ร้อยละ 80 

2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 
รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อหาเหตุผล 
2. ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใช ้แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
3. ผูเ้รียนสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง 

ร้อย 80 ของ
นกัเรียนทั้งหมด 

 

3 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพงึประสงค ์

1. ผูเ้รียนมีวินยัมีความรับผดิชอบและปฏิบติัตนตามระเบียบวินยั
และหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของแต่ละศาสนา 
2. ผูเ้รียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต   
3.  ผูเ้รียนมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อส่วนรวม 
4.  ผูเ้รียนใชข้องหรือทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวมตลอดจน  

ระดบัดี ร้อยละ 80 
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ตารางที ่ 29   แสดงโครงการ  เป้าหมายและระดบัความสาํเร็จของโครงการ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล เกณฑ์ความสําเร็จ
โครงการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัและคุม้ค่า                
4 พฒันาความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ 
1. นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมี
ความคิดรวบยอด 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความถูกผดิ ระบุสาเหตุผล คน้หา
คาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ ในการ แกปั้ญหาและ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งสนัติและมีความถูกตอ้งเหมาะสม 
3. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ สามารถคาดการณ์
เป้าหมายได ้

ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนทั้งหมด 

 

5 พฒันาทกัษะการ
ทาํงานเพื่อการอาชีพ 

1. ผูเ้รียนสามารถทาํงานตามลาํดบัขั้นตอนและผลงานมี
ประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนขยนั  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน  
พฒันางาน  สามารถทาํงานอยา่งมีความสุข  และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. ผูเ้รียนสามารถทาํงานเป็นทีม 
4.เพือ่ใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ร้อย 80 ของ
นกัเรียนทั้งหมด 

 

6 ส่งเสริมสุขภาพ 1. นกัเรียนมีนํ้ าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
3. นกัเรียนมีจิตใจร่าเริง  แจ่มใสมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบัครู  
เพือ่นและบุคคลทัว่ไป 

นกัเรียนทุกคน 

7 ส่งเสริมนิสยัใฝ่
เรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่ง
ต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อหาเหตุผล 
2. ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และ
ส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง 

ร้อยละ 80  ของ
นกัเรียนทั้งหมด 

8 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในระบอบประชาธิปไตย 
2. นกัเรียนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 

นกัเรียนทุกคน 
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ตารางที ่ 29   แสดงโครงการ  เป้าหมายและระดบัความสาํเร็จของโครงการ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล เกณฑ์ความสําเร็จ
โครงการ 

9 ป้องกันส่ิงเสพย์ติด
ให้โทษและส่ิงมอม
เมา 

1. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและส่ิงมอมเมา 
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
3. ผูเ้รียนไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 
4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัและมีส่วนร่วม ในการ
ต่อตา้นส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 

ระดบัดี ร้อยละ 80 

10 ส่งเสริมความรักและ
ศรัทธาต่อโรงเรียน 

1. ผูเ้รียนรักสถานศึกษาของตน 
2. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 

ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนทั้งหมด 

11 เยีย่มบา้นนกัเรียน 1. ผูป้กครอง  และโรงเรียนมีส่วนร่วมดา้นการพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัเรียน 
2. การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกนัระหวา่งผูป้กครองและ
โรงเรียน 

ร้อยละ 80 ของ
ภาระงาน 

 

12 จดัทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

1. พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 
2. จดัแนวการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรความ
ตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสงัคม ใหส้ามารถเช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละ
นาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

ร้อยละ 80 ของ
ภาระงาน 

13 พฒันาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

1. ครูรู้เป้าหมายของหลกัสูตรและเป้าหมายการจดัการศึกษา 
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร  จดัทาํ
แผนและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
3. ครูมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลการเรียนการ
สอนและนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ 
4. ครูมีนิสยัรักการแสวงหาความรู้และข่าวสารขอ้มูลจาก
แหล่งต่าง ๆ เพ่ือนาํมาพฒันาการเรียนการสอน 
5. ครูมีความสามารถในการศึกษา  วิจยัเพ่ือพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน 
6. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแกไ้ข
สถานการณ์ได ้
7. ครูไดท้าํงานตามความถนดัและความเช่ียวชาญ 

ร้อยละ 60  ของ
ครูทั้งหมด 

 



     273 

ตารางที ่ 29   แสดงโครงการ  เป้าหมายและระดบัความสาํเร็จของโครงการ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล เกณฑ์ความสําเร็จ
โครงการ 

14 ส่งเสริมทกัษะดา้น
ดนตรี  ศิลปะ  และ
กีฬา 

1. ผูเ้รียนมีทกัษะพื้นฐานดา้นศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา   มี
ความช่ืนชมและร่วมกิจกรรม 
3. ผูเ้รียนสามารถเล่นกีฬาไดอ้ยา่งนอ้ย  1  ชนิด 

ร้อยละ  80  ของ
ภาระงาน 

15 ส่งเสริม
ความสมัพนัธ์กบั
ชุมชน 

1. ผูบ้ริหารและครูสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนในการ
ร่วมกนัจดัการศึกษา 
2. มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจ ใหบุ้คลากรใน
สถานศึกษาและชุมชนเห็นความสาํคญัในการจดัการศึกษา
ร่วมกนั 
3. มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชน
อยา่งสมํ่าเสมอ 
4. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีบทบาทในการพฒันา
การศึกษา 
5. ผูป้กครองมีความรัก  ความเขา้ใจ  เอาใจใส่ในการอบรม
สัง่สอนบุตรหลานและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
6. ชุมชน/ผูป้กครองเห็นความสาํคญัของการศึกษาและมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษา 

ร้อยละ  80  ของ
ภาระงาน 

16 ประชุมผูป้กครอง
นกัเรียนและ
ประชาคม 

1. ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้น
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดั
การศึกษารูปแบบสหการ 

ร้อยละ  80  ของ
ภาระงาน 

 
  4. เกณฑ์ความสําเร็จของโครงการ 

    ส่วนความสาํเร็จของโครงการแต่ละโครงการท่ีประชุมจะพิจารณาจากประเด็น
ท่ีสังเกตไดต้อ้งมีความสาํเร็จทุกตวัช้ีวดัจึงจะถือวา่โครงการนั้นดาํเนินการไดส้าํเร็จ  ส่วนขอ้มูลท่ีได้
เพ่ือนาํไปตดัสินใจในความสาํเร็จของโครงการ มีทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ  คือ  1) 
ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัความสาํเร็จของจาํนวนนกัเรียนและปริมาณของภาระ
งาน  2)ขอ้มูลเชิงคุณภาพจะดูจากการประเมินดว้ยสายตา  ความรู้สึก  ประโยชน์ใชส้อย  ความมี
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คุณค่า เช่น  “ระดบัดี” จะหมายถึง สวยงามมาก  มีประโยชน์ใชส้อยมาก  มีคุณค่ามาก  สร้างความ
พึงพอใจใหผู้พ้บเห็น เป็นตน้ ในบางคร้ังอาจสอบถามจากความคิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัดว้ยกนักไ็ด ้  
 5.  ผลการสังเกตผล 
       ก่อนการสงัเกตผลท่ีประชุมไดต้กลงกนั  เม่ือพิจารณาถึง ความสาํเร็จและไม่
สาํเร็จจึงไดผ้ลการสงัเกตผลดงัต่อไปน้ี 
 โครงการที ่1 อนุรักษ์และพฒันาสภาพแวดล้อมอนุรักษ์และพฒันาสภาพแวดล้อม 
  1) การปฏิบัติ จากการปฏิบัติการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 ใน
โครงการน้ีมีกลุ่มโคกดินแดงทาํหน้าท่ีสังเกตผล ท่ีนายมานะ เป็นหัวหน้าทีมได้พบกับกลุ่ม
ประสานงานแจง้ว่าใหเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือเตรียมการดาํเนินการโครงการ โดยมีบนัทึกขอ้ความโดย
ประสานกบังานธุรการคือ นางรุ่งฤดี  แจง้ใหทุ้กคนรับทราบและไดแ้จง้ให ้กรรมการสถานศึกษาเขา้
ร่วมประชุมด้วย  ขณะเดียวกันได้จัดทําเอกสารเพ่ือการประชุมด้วย เช่น วาระการประชุม  
รายละเอียดโครงการ   ในห้องประชุมเลก็ของโรงเรียน  เม่ือถึงเวลาประชุม 15.00 น. งานธุรการได้
แจกเอกสารใหทุ้กคนท่ีเขา้ร่วมประชุม  กลุ่มผูป้ระสานงานไดเ้ร่ิมบรรยายรายละเอียดของโครงการ
วา่โครงการน้ีจะมีงานท่ีตอ้งร่วมมือกนัทาํคือ  การจดัทาํสวนหยอ่มเพ่ือปรับภูมิทศันข์องโรงเรียนทาํ
ให้บรรยากาศดีข้ึน  ทาํใหโ้รงเรียนมีความสวยงาม  เป็นบรรยากาศน่าอยู ่ น่าเรียน  ไม่มีมุมอบัท่ีทาํ
ใหเ้ดก็มีอนัตราย  ครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนกส็ามารถใชส้อยบริเวณโครงการจดัการเรียนรู้ได ้จึงขอความ
คิดเห็นในประเดน็ในเร่ืองบริเวณท่ีจะทาํการปรับภูมิทศัน์ มีการมอบหมายงานเพ่ือปฏิบติัโครงการ
โดยมีเจา้ของโครงการเป็นกรรมการอาํนวยการ  กรรมการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ มี เจา้หน้าท่ีวสัดุ
ดาํเนินการจดัหาวสัดุใหพ้อเพียง  คณะกรรมการการเงินอาํนวยความสะดวกใหมี้การเบิกจ่ายเงินให้
ถูกต้องตามระเบียบ  คณะกรรมการดําเนินการทําการปรับพ้ืนท่ีและจัดทาํสวนหย่อม  เ ม่ือ
ดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ก็จะทาํการเขียนรายงานโครงการเพ่ือเป็นหลกัฐานการจดัทาํโครงการ
ต่อไป  ในขณะเดียวกนัฝ่ายวิชาการเสนอให้จดัทาํสวนหย่อมและปรับภูมิทศัน์โดยให้นกัเรียนได้
เรียนรู้การจดัทาํสวนไปดว้ยในกลุ่มสาระการงานอาชีพ  ในการปฏิบติัทุกขั้นตอนไดเ้ชิญผูเ้ป็น
กรรมการสถานศึกษาไดร่้วมปฏิบติัและ สังเกตการณ์ทุกคร้ัง 

2) บันทึกภาคสนาม  การปฏิบัติการในโครงการน้ีนายสุรชัย  ผู ้รับผิดชอบ
โครงการเป็นคุณครูสอนการงานอาชีพ  มีความรู้ดา้นการเกษตรและการจดัสวนเป็นอยา่งดี มีงาน
อดิเรกรับจา้งจดัสวนหยอ่ม  จึงมีอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในการจดัสวนอย่างพร้อมเพรียง  บริเวณ
โรงเรียนติดกบัภูเขาสวนกวางมีกอ้นหินภูเขาอยู่ท่ีไร่นาของชาวบา้นท่ีเป็นผูป้กครองนักเรียนท่ี
ตอ้งการขนยา้ยออกไปเพื่อจะไดท้าํไร่นาไดส้ะดวก  โรงเรียนจึงไดจ้ดัซ้ือตน้ไมป้ระดบั  หญา้ปูพ้ืน 
และไมด้ดัจาํนวนหน่ึงโดยการแนะนาํของกรรมการสถานศึกษา  มาจดัทาํเป็นสวนพร้อมกบัไปขอ
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กอ้นหินภูเขาจากไร่นาของชุมชนใกลโ้รงเรียนมาประดบัทาํให้ลดค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนมาก  ทาํให้
สามารถทาํสวนไดเ้พ่ิมเติมจากท่ีคาดการณ์เอาไว ้ ผูป้กครองนกัเรียนก็ไดป้ระโยชน์ไม่ตอ้งจา้งให้
รถมายกเอากอ้นหินออกจากไร่นาของตนเอง  การแต่งสวนมีการออกแบบร่วมกนัก่อนจึงลงมือทาํ
ขณะท่ีทาํจะแบ่งหน้าท่ีกนัโดยใชแ้รงงานนกัเรียนท่ีกาํลงัเรียนในวิชาการงานอาชีพ   ครูสุรชยัจะ
คอยสอนวิธีการปลุกตน้ไม้ให้สวยงามได้สัดส่วน ในขณะท่ีผูป้กครองนักเรียนและกรรมการ
สถานศึกษาท่ีผา่นมากม็าร่วมงานกนัทาํงานดว้ยกนั   

3) การสังเกต การปฏิบติัในโครงการน้ี  แมว้่าขณะท่ีปฏิบติัการแดดจะร้อน  และ
อากาศร้อนอบอา้ว  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครองกช่็วยกนัทาํอยา่งไม่เหน็ดเหน่ือย  คนท่ีไม่สามารถตาก
แดดไดก้็นาํนํ้ ามาบริการ  ทาํให้บรรยากาศการทาํงานเป็นไปดว้ยใบหน้าท่ียิ้มแยม้แจ่มใส  คุยกนั
อย่างสนุกสนาน  มีเสียงหัวเราะดงัข้ึนเป็นพกั ๆ  มีเสียงคุณครูสุรชยัตะโกนให้นกัเรียนปลูกหญา้
ตรงนั้น  ปรับพ้ืนท่ีตรงน้ี  นกัเรียนก็ช่วยกนัทาํอยา่งขยนัขนัแขง็  เด็กผูช้ายบางคนถึงกบัถอดเส้ือลุย
กนัเลยท่ีเดียว   เม่ืองานแต่ละงานเสร็จแลว้คณะทาํงานจะรับประทานอาหารร่วมกนัและคุยกนัถึง
กิจกรรมท่ีทาํไปแลว้  สอบถามกนัในเร่ืองช่ือของตน้ไมป้ระดบัชนิดต่างๆ  และแสดงความตอ้งการ
นําความรู้ไปใช้ทาํสวนในบ้านของตนเอง จาการสังเกตพบว่าครู  นักเรียน  ผูป้กครองและ
คณะทาํงานมีความสนิทสนมกนัมาก  แต่ในขณะท่ีทาํงานมีผูร่้วมวิจยับางคนคดัคา้นรูปแบบการทาํ
สวนในบางจุดก็หยุดการดาํเนินการชัว่ขณะเม่ือตกลงกนัไดแ้ลว้จึงทาํงานต่อไป  จากการสังเกต  
โรงเรียนมีส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ  เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวเกือบทั้งโรงเรียน  โครงการน้ีจึงช่วยให้
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดูเป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน  ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดี  น่าดู  น่า
อยูแ่ละน่าเรียนหนงัสือ จึงถือวา่เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  
  4) ประเมินโครงการ  โครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ  
ตวัช้ีวดัแต่ละตวัตอ้งไดร้ะดบั ดี  ร้อยละ  80  จากการประเมินโครงการมีผลดงัน้ี 

ตวัช้ีวดัท่ี 1   โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดเป็นระเบียบปลอดภยั  ในระดบัดี  
ร้อยละ 84   

ตวัช้ีวดัท่ี 2   โรงเรียนการมีจดัระบบป้องกนัใหส้ถานศึกษาปลอดสารพิษ ส่ิงเสพ
ติด อาชญากรรม และอบายมุข  ในระดบัดี  ร้อยละ  82   

ตวัช้ีวดัท่ี 3   โรงเรียนมีการจดัระบบสาธารณูปโภคท่ีดี ในระดบัดี ร้อยละ  80   
ตวัช้ีวดัท่ี  4   โรงเรียนมีส่ิงอาํนวยความสะดวกใหค้รูและบุคลากรอยา่งเพียงพอ 

และจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ในระดบัดี  ร้อยละ  85    
สรุปว่า  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 

 



 276

 โครงการที ่2  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    
 1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 โครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี กลุ่มโคกดินแดงได้พบว่าผูป้ระสานงานโครงการมีการบนัทึก
ขอ้ความขอให้มีการประชุม  ตั้งคณะกรรมการดาํเนินการโดยผูรั้บผิดชอบโครงการเป็นประธาน
การดาํเนินการมีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวก  กาํกบัติดตามและให้คาํปรึกษา  คณะกรรมการอ่ืน ๆ มี
คณะการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  มีหน้าท่ีติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน
ราชการและเอกชนท่ีจะเดินทางไปทศันศึกษา  คณะกรรมการการเงินและพสัดุ  มีหนา้ท่ีดาํเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้ถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ  คณะกรรมการดูแลนกัเรียนประกอบดว้ยครูท่ี
ปรึกษาโดยการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบนกัเรียนขณะเดินทางไปทศันศึกษา  คณะกรรมการวิชาการ
จดัทาํเอกสารเพ่ือใหน้กัเรียนไดจ้ดบนัทึกความรู้จากการเรียนรู้นอกสถานท่ี  ผูรั้บผิดชอบโครงการ
เขียนรายงานการจดัทาํโครงการเม่ือโครงการทาํเสร็จแลว้เพ่ือเผยแพร่ต่อไป  ในการดาํเนินการทุก
ขั้นตอนไดเ้ชิญกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมรับฟังทุกคร้ัง 
  2) บันทึกภาคสนาม  โครงการน้ีดาํเนินการโดยกลุ่มปฏิบติัการโดยนาํนกัเรียนไป
ทศันศึกษาในทอ้งถ่ินท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ นายหนูเล้ียง ท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษาแสดงความเป็น
ห่วงในเร่ืองสวสัดิภาพของนักเรียนในการเดินทาง  ขอให้คณะทาํงานระมดัระวงัและปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ  คณะครูแสดงความคิดว่าควรใหน้กัเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ใหม่ ๆ จึงช่วยกนัเลือกไปท่ีพิพิธ๓ณฑวิ์ทยาศาสตร์ท่ี  อาํเภอสหสัขนัธ์  และจงัหวดัระยอง   รถออก
เดินทางในตอนเชา้และกลบัถึงโรงเรียนในเวลาเยน็ตามเวลาท่ีกาํหนด  ในการเดินทางมีผูป้กครอง
นกัเรียนร่วมเดินทางไปดว้ย  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือเร่ืองของความสะอาดในรถขณะเดินทาง ผูป้กครอง
บางคนท่ีร่วมเดินทางไปดว้ยก็กาํชบันกัเรียนในเร่ืองการรักษาความสะอาดดว้ย  การกาํหนดศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในบริเวณงานยังไม่ชัดเจนทําให้นักเรียนได้ความรู้ไม่เต็มท่ี   ผู ้ปกครองและ
คณะกรรมการทาํงานร่วมกนัปรึกษาหารือระหว่างการเดินทางเพ่ือปรับปรุงการปฏิบติัในคร้ังต่อไป  
ส่วนการเดินทางไปทศันศึกษาท่ีจงัหวดัระยอง  สามารถดาํเนินการสําเร็จไปดว้ยดี  การกาํหนด
จาํนวนนกัเรียนข้ึนรถแต่ละคนัมีความเหมาะสม  คณะกรรมการดูและนักเรียนไดดี้ในการติดต่อ
ประสานงานรถไดรั้บความอนุเคราะห์จากกรรมการสถานศึกษาติดต่อรถในพื้นท่ีอาํเภอกระนวนท่ี
รู้จกักนัเป็นส่วนตวัให้บริการในราคาท่ีไม่แพง  การจัดท่ีพกัเหมาะสมกบันักเรียนและมีความ
ประหยดัเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีมีความรู้จักกบัผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนในจงัหวดัระยองจึงไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและอาสารับผิดชอบดา้นอาหารของคณะเดินทาง
ระหว่างท่ีพกัในโรงเรียน   คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนท่ีเดินทางไปกับคณะกรรมการ
ดาํเนินการร่วมดูแลนักเรียน  ทาํกิจกรรมกบันักเรียนระหว่างอยู่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   ขอ้ท่ีควร
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ปรับปรุงคือ  ควรปรับเวลาในการเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ไม่ให้มีมากเกินไปจะทาํให้นกัเรียนอ่อนลา้
และเบ่ือการเดินทาง  

3) การสังเกตพบวา่การเดินทางไปทศันศึกษานกัเรียนสามารถละลายพฤติกรรม  มี
ความสนุกสนาน  กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ คุน้เคยกนัระหว่างเพ่ือนนกัเรียนดว้ยกนั  ระหว่างรุ่นพ่ี
กับรุ่นน้อง  สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการการเรียนรู้จากท่องจาํเป็นการหาความรู้จาก
ประสบการณ์  ครูและผูป้กครองนกัเรียนมีความเขา้ใจในการทาํกิจกรรมของโรงเรียนมากยิง่ข้ึนเกิด
แนวคิดในการสอนจากส่ือต่าง ๆ ท่ีไดพ้บในแหล่งความรู้ต่าง ๆ กลุ่มปฏิบติัการมีทกัษะการทาํงาน
เป็นทีม 
 4) ประเมินโครงการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี มีเกณฑค์วามสาํเร็จ
ของโครงการคือ  ร้อยละ 80  ของนกัเรียน มีผลการประเมินคือ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จกัตั้ง
คาํถามเพ่ือหาเหตุผล ร้อยละ  81   

ตวัช้ีวดัท่ี 2  ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใช ้แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ร้อยละ  84  

ตวัช้ีวดัท่ี 3  ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งดว้ยตนเอง ร้อยละ  82 

  สรุปผล  โครงการน้ี ประสบความสาํเร็จ 
 

 โครงการท่ี  3  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์  
 1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554  จากการ
ปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 กลุ่มประสานงานโครงการ  บนัทึกขอประชุมเพ่ือ
เตรียมการปฏิบติัการโครงการ  ติดต่อกบัฝ่าย/งานต่างๆ ในโรงเรียนเช่น  ฝ่ายธุรการให้ออกคาํสั่ง
แต่งตั้ งคณะทาํงาน  ท่ีน่าสนใจคือ คณะทาํงานด้านการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีตอ้ง
ประสานกบัวดัโนนสระบวัในการนิมนตพ์ระสงฆ ์ เพ่ือเทศนาสั่งสอนนกัเรียน  การนัง่สมาธิ  การ
นํานักเรียนไปทําบุญท่ีว ัดท่ีจัดทํา ก่อนวันสําคัญทางศาสนา  1 วัน   และในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาก็ให้นักเรียนได้ไปทาํบุญในชุมชนของตนเองและจัดรายงานให้คุณครู  ฝ่าย
วิชาการจดันิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนาและการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั  นกัเรียน
นบัถือศาสนาพุทธทุกคนจึงมีผลการทาํกิจกรรมโครงการน้ีไดดี้ ในการประชุมและปฏิบติัการมี
กรรมการสถานศึกษาเขาร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง 
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 2) บันทึกภาคสนาม การปฏิบติัการในโครงการตอ้งประสานกบัพระสงฆเ์พ่ือเป็น
วิทยากรในการความรู้แก่นักเรียน  พระอธิการสุทธิรักษ์ได้ติดต่อคณะวิทยากรการสั่งสอนโดย
พระสงฆจ์ากเจา้คณะอาํเภอท่ีมีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม  มีกิจกรรมท่ีตรงกบัความรู้สึก
ของวยัรุ่น  จะทาํให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในการปฏิบติัธรรมโดยถูกตอ้งกบัหลกัพระพุทธศาสนา  
การนัง่สมาธิท่ีถูกวิธีทาํใหเ้กิดปัญญา  การร่วมกิจกรรมท่ีวดัทาํใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัการทาํบุญ  ไม่
ห่างเหินวดั  มีหลกัธรรมยดึเหน่ียวจิตใจ  ทาํตนเป็นคนดีตามศีล 5 ขอ้ท่ีนาํมาปฏิบติัตน สัมพนัธ์ท่ีดี
กบัวดั  ประธานชุมชนและสมาชิกในหมู่บ้าน  ในการทาํกิกรรมในวดัได้รับความร่วมมือจาก
ผูป้กครองนกัเรียน  ผูป้ระกอบการในชุมชนร่วมบริจาคเงินทาํบุญ  การทาํพิธีสงฆ์ขณะทาํบุญมี
กรรมการสถานศึกษานาํสวดมนต ์ อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  บางคร้ังครูและนกัเรียนยงัทาํไม่
ถูกตอ้ง 
 3)  การสังเกต การจดักิจกรรมตอ้งมีการประสานงานกนัจดัสถานท่ี ติดตั้งเคร่ือง
ขยายเสียง  การถวายนํ้ าและกาแฟ การกล่าวถวาย ตอ้งมีการประสานงานกนั และช่วยกนัทาํงาน  
การทาํกิกรรมมีผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ มาช่วยทาํใหง้านมีคุณค่ามากข้ึน  ในกิจกรรมน้ีการ
ปฏิบติัตอ้งทาํกบัพระสงฆท่ี์เป็นท่ีนับถือของชุมชน  ดงันั้นกรรมการสถานศึกษาท่ีมีอายุมากแลว้
และรู้หลกัปฏิบติักบัพระและเคยบวชพระมานาํการปฏิบติัไดถู้กตอ้งและเป็นดีต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งผูป้ฎิบติัการในโครงการน้ี 
 4) ประเมนิโครงการ การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มี
เกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ นกัเรียนทุกคน มีผลการประเมินคือ 

ตวัช้ีวดัท่ี  1 ผูเ้รียนมีวินยัมีความรับผดิชอบและปฏิบติัตนตามระเบียบวินยัและ
หลกัธรรมเบ้ืองตน้ของแต่ละศาสนา  นกัเรียนทุกคนปฏิบติัได ้

ตวัช้ีวดัท่ี   2  ผูเ้รียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต  นกัเรียนทุกคนปฏิบติัได ้
ตวัช้ีวดัท่ี  3   ผูเ้รียนมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อส่วนรวม   นกัเรียนทุก

คนปฏิบติัได ้
ตวัช้ีวดัท่ี  4  ผูเ้รียนใชข้องหรือทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวมตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัและคุม้ค่า        นกัเรียนทุกคน
ปฏิบติัได ้    

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
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 โครงการท่ี  4  พฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์   
1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 จากการ

ปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 กลุ่มโคกดินแดงกลุ่มประสานงาน ประชุมเพ่ือ
กาํหนดการทาํงานและออกคาํส่ังโดยประสานกบัฝ่ายธุรการ  ประสานกบัฝ่ายวิชาการเพ่ือดาํเนิน
กิจกรรมตลอดภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2553  โดยกาํหนดในปฏิทินวิชาการในการกาํหนดให้มี
การจดัทาํโครงงานในทุกกลุ่มสาระ   การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ  การเขา้ค่ายทางวิชาการ   ร่วม
คิดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์  การจดังานเขา้ค่ายโดยแบ่งหน้าท่ีกนัทาํ ผูป้ระสานงาน
โครงการเขียนสรุปโครงการเม่ือทาํโครงการเสร็จแลว้  ในการทาํกิจกรรมทุกขั้นตอนไดมี้กรรมการ
สถานศึกษาร่วมสงัเกตการณ์และใหค้าํปรึกษาหารือ 

2) บันทึกภาพสนาม การจดัการเรียนสอนทุกวิชาตอ้งมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนคิด
วิเคราะห์  การประสานกบัฝ่ายวิชาการในการสอน  การประชุมเพ่ือกาํหนดแนวทางร่วมกนั  การ
นิเทศท่ีเป็นการปรึกษาหารือแลกเปล่ียนกนั  การฝึกอบรมท่ีเป็นการส่งเสริมให้เกิดความชาํนาญ  
การเสียสละเวลาเพ่ือเตรียมการสอน  ร่วมทาํงานกนัเป็นทีมในการสอน ในบางคร้ังการกิจกรรม
โครงงานเป็นเร่ืองราวของชุมชนเช่นการสํารวจต้นไม้ในชุมชนก็ได้รับการอนุเคราะห์จาก
ผูป้กครองนกัเรียน และผุน้าํชุมชน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงงานอุตสาหกรรมกติ็ดต่อประสาน
ไดง่้ายเพราะมีผูป้กครองทาํงานอยูใ่นโรงงานนั้น   

3) การสังเกต พบว่า กลุ่มปฏิบติัการไดป้รึกษาหารือกนัและติดตามการเรียนการ
สอน ในบางคร้ังการจดัทาํโครงงานในแต่ละรายวิชาตอ้งมีความรู้ในการจดัทาํก็คอยปรึกษาหารือ
กนั  ผูป้กครองก็คอยดูผลจาการทาํกิจกรรมโดยการสอบถามนกัเรียนในปกครองของตนเอง การ
ส่ือสารกบัผุป้กครองให้ช่วยอีกแรงหน่ึงจึงจะประสบความสําเร็จ  นักเรียนมีความสุขในการ
ปฏิบติัการในโครงการน้ี  แมว้่าจะทาํไดย้ากโครงการน้ีประเมินไม่ผ่าน แต่ก็ไดแ้นวทางปฏิบติัใน
คร้ังต่อไป 

4) ประเมินโครงการ  โครงการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีเกณฑ์
แสดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ  ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมด มีผลการประเมินคือ 

ตวัช้ีวดัท่ี  1  นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมีความคิด
รวบยอด   ร้อยละ  65 

ตวัช้ีวดัท่ี  2  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
พิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความถูกผิด ระบุสาเหตุผล คน้หาคาํตอบ เลือก
วิธีและมีปฏิภาณ ในการ แกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งสนัติและมี
ความถูกตอ้งเหมาะสม  ร้อยละ  67 
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ตวัช้ีวดัท่ี  3  ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ สามารถคาดการณ์เป้าหมายได ้  
ร้อยละ 75 

สรุปผล  โครงการน้ีไม่ความสาํเร็จ 
 

  โครงการที ่ 5  โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานเพือ่การอาชีพ 
1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554  กลุ่มโคก

ดินดาํพบผูป้ระสานโครงการร่วมปรึกษาหารือในการทาํโครงการน้ี  ร่วมกนัระดมความคิดเห็นมี
ขอ้เสนอแนะคือ การสํารวจความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งว่าต้องการฝึกอาชีพอะไร  แลว้จึงมา
กาํหนดผูรั้บผิดชอบร่วมกนั  วิทยากรประสานกบัทอ้งถ่ินใกลโ้รงเรียน หรือคนท่ีคุน้เคยรู้จกักนัทาํ
ให้การติดต่อกนัง่ายข้ึน  งบประมาณมีการประสานของเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ฝ่ายธุรการจดัทาํเอกสารเพ่ือขอวิทยากร  ฝ่ายงบประมาณดาํเนินการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ  คณะกรรมการวิชาการจดัทาํคู่มือการฝึกอบรม  จดัทาํเอกสาร
ลงทะเบียน  กรรมการจดัสถานท่ีจดัเวทีเพ่ือทาํพิธีเปิดการฝึกอบรม  กรรมการฝ่ายจดัทาํเกียรติบตัร
จดัทาํใบเกียรติบตัรให้ผูเ้ขา้อบรมเพ่ือใชใ้นการเป็นหลกัฐานการไดรั้บการฝึกอบรม  ฝ่ายกรรมการ
จดัทาํอาหารและอาหารว่างติดต่อประสานกบัแม่คา้เพ่ือทาํอาหารให้เพียงพอกบัผูเ้ขา้ฝึกอบรม  
กรรมการดาํเนินการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละกลุ่มอาชีพ  แต่ละกลุ่มอาชีพติดต่อประสาน
วิทยากร  จดัหาอุปกรณ์ให้เพียงพอกบัผูล้งทะเบียน  คอยอาํนวยความสะดวกแก่วิทยากรและผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมตลอดจนเสร็จส้ินการอบรม  ฝ่ายประสานโครงการเขียนรายงานโครงการเม่ือจดัทาํ
โครงการเสร็จ เพ่ือรายงานใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) บันทึกภาคสนาม การทาํโครงการน้ีเป็นโครงการใหญ่ท่ีต้องการการ
ประสานงานท่ีดีและมีคนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวนมากทั้งในและนอกโรงเรียน  การสาํรวจความ
สนใจในการฝึกวิชาชีพตอ้งทาํแบบสอบถาม ถามนกัเรียนและผูส้นใจรอบโรงเรียน  และในชุมชน  
ส่วนมากมีความสนใจในวิชาชีพการซ่อมเคร่ืองยนตเ์ลก็  การทอเส่ือ  ช่างขนมไทย  ส่วนการซ่อม
คอมพิวเตอร์ส่วนมากเป็นนกัเรียนมีผูท่ี้มีความสนใจจากภายนอกเพียง 3  คน    เม่ือไดป้ระเภทของ
กลุ่มอาชีพท่ีสนใจแลว้จึงมาจดัลาํดบัจาํนวนผูท่ี้ใหค้วามสนใจ  จดัสรรงบประมาณตามจาํนวนคนท่ี
ต้องการสมคัรในแต่กลุ่มอาชีพ  กลุ่มปฏิบติัการช่วยกนัทาํเอกสารในการฝึกโดยการสืบคน้ใน
อินเตอร์เน็ต หรือหนงัสือในห้องสมุด  จดัทาํเอกสารให้เพียงพอ  กรรมการฝ่ายสถานท่ีจดัเวทีเพื่อ
ทาํพิธีเปิด  เม่ือถึงเวลาเปิด  นากยกองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นมาเป็นประธานในพิธี  
ชุมชน ผูป้กครอง เดินทางมาร่วมงานเป็นจาํนวนมาก  กรรมการตอนรับช่วยกนัต้อนรับไม่ให้
บกพร่อง  เม่ือผูส้นใจมาลงทะเบียนและรับเอกสารแลว้  กรรมการดาํเนินการกป็ระสานวิทยากรเพื่อ
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ฝึกอบรมคอยอาํนวยความสะดวกจนเสร็จโครงการ  เม่ือเสร็จส้ินโครงการแลว้ก็รายงานผลต่อฝ่าย
อาํนวยการ  ชุมชนเขา้มีส่วนร่วมจาํนวนมากเช่น  เป็นวิทยากรดา้นกีฬา  กรรมการสถานศึกษาคอย
ใหค้าํปรึกษา  อนุมติัโครงการ  หลกัสูตรและการใชจ่้ายเงินโครงการ 
 3) การสังเกต พบวา่ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นกรรมการแต่ละอาชีพเป็นผูป้ระสานงานกบั
วิทยากร  จดับริการนํ้าด่ืม  อาหารวา่ง  วสัดุฝึก  คอยแกไ้ขปัญหาใหก้บัวิทยากร  ประสานกบักลุ่ม
อาํนวยการเพ่ือใหค้วามสะดวกตลอดเวลาท่ีมีการฝึกอบรม  กรรมการสถานศึกษาบางคนสอบถาม
ถึงความพร้อมในการจดังานคร้ังน้ีและร่วมปรึกษาและเล่าเร่ืองราวท่ีพบใหฟั้ง  มีการจบักลุ่มเพ่ือ
พดูคุยถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น ผูรั้บผดิชอบในการโครงการฝึกอาชีพเคร่ืองยนตเ์ลก็มีปัญหาท่ี
เคร่ืองมือในการปฏิบติังานไม่พอ  จึงตอ้งใชว้ิธีการหมุนเวียนการปฏิบติัในบางจุด  และตั้งขอสงัเกต
วา่กลุ่มวิชาท่ีไม่มีปัญหาเลย คือ  กลุ่มวิชาชีพช่างเสริมสวย  ช่างประดิษฐข์องชาํร่วยและช่างทาํขนม
ไทย  เม่ือสังเกตดูพบวา่ส่วนมากมีผูห้ญิงเขา้ร่วมกิจกรรม 

4) ประเมินโครงการ  โครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ 
นกัเรียนทุกคน มีผลการประเมินคือ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนสามารถทาํงานตามลาํดบัขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ  
นกัเรียนทุกคนปฏิบติัได ้

ตวัช้ีวดัท่ี 2  ผูเ้รียนขยนั  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน  พฒันางาน  
สามารถทาํงานอยา่งมีความสุข  และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
นกัเรียนทุกคนปฏิบติัได ้

ตวัช้ีวดัท่ี 3  ผูเ้รียนสามารถทาํงานเป็นทีม นกัเรียนทุกคนปฏิบติัได ้
ตวัช้ีวดัท่ี 4  เพ่ือใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  นกัเรียนทุกคนปฏิบติัได ้
สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 

 
 โครงการท่ี  6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 1) การปฏิบัติ  จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 กลุ่มโคก
ดินดาํ เห็นกลุ่มประสานโครงการติดต่อฝ่ายธุรการเพ่ือทาํบนัทึกขอเรียกประชุมกลุ่มปฏิบติัการ  
กลุ่มประสานงานปรึกษาหารือในการดาํเนินการโครงการ  มีการออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานฝ่าย
ต่าง ๆ เช่น ฝ่ายอาํนวยการเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาจนโครงการเสร็จ  ฝ่ายการเงินจดัทาํหลกัฐานการเงิน  
ฝ่ายดาํเนินการช่วยกนัจดัทาํขอ้มูลนกัเรียนดา้นสุขภาพ  ติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือให้นกัเรียนวดั
นํ้ าหนักและส่วนสูง  ประสานกบัหน่วยงานทางราชการเพื่อมาตรวจสุขภาพนักเรียน  กรรมการ
ดาํเนินงานคอดเก็บขอ้มูลทางสุขภาพให้พร้อมอยู่เสมอ  พยาบาลชุมชนคอยดูแลสุขภาพนกัเรียน  
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และมีขอ้มูลดา้นสุขภาพของนกัเรียนในชุมชนทุกคน เม่ือเสร็จส้ินโครงการผูป้ระสานงานโครงการ
รายงานผลโครงการใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ 

2) บันทึกภาคสนาม การตรวจสุขภาพนกัเรียนก่อนการดาํเนินการ  ฝ่ายพยาบาล
ชุมชนตาํบลนํ้ าพอง  นัง่รถตูข้องเทศบาลลาํนํ้าพอง มาส่งหนงัสือราชการเพ่ือแจง้ วนัเวลาท่ีจะมา
ตรวจสุขภาพ  ฝ่ายดาํเนินการสาํรวจขอ้มูลนํ้าหนกั  ส่วนสูงนกัเรียนทุกคน  ทดสอบสายตา  เม่ือถึง
เลานัดหมาย  พยาบาลชุมชนมาถึงโรงเรียนในตอนบ่าย  หลงัจากทกัทายกนัแลว้ก็ลงมือตรวจ
สุขภาพนกัเรียน  กลุ่มพยาบาลชุมชนกบัคณะกรรมการดาํเนินการแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม  เพ่ือ
ตรวจสุขภาพ  ให้ความรู้   และกิจกรรมกลุ่ม   มีการแยกนักเรียนออกเป็นระดบัชั้นเพราะบาง
กิจกรรมนกัเรียนสามารถทาํได ้โดยช่วยเหลือกนัเอง เช่น  การวดัความผิดปกติดา้นสายตา  เป็นตน้  
เม่ือมีขอ้มูลบางประการเก่ียวกบันกัเรียนท่ีพบ  ฝ่ายพยาบาลชุมชนกจ็ะแจง้ใหค้รูท่ีปรึกษาเป็นผูค้อย
สังเกต  แนะนาํการปฏิบติัตวัเม่ือมีโอกาสไปเยี่ยมนกัเรียนท่ีบา้น  ในตอนเยน็กลุ่มประสานงานท่ี
เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการร่วมปรึกษากบัผูป้กครองในเร่ืองปัญหาสุขภาพ 

3) การสังเกตพบว่า  ก่อนมีการดาํเนินโครงการนกัเรียนยงัไม่มีการดูแลสุขภาพท่ี
ถูกวิธี  ตั้งแต่การแปรง  ฟัน  การรักษาความสะอาดร่างกาย  โดยเฉพาะวยัรุ่นมีความจาํเป็นมาก  
นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของการคบเพ่ือต่างเพศ  การรู้จกัการคุมกาํเนิด  โรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์   
กลุ่มประสานงานจะติดตามการเรียนรู้ในด้านสุขภาพในโรงเรียนและประสานให้ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรงคือ พยาบาลชุมชนมาดูแลอีกคร้ังหน่ึง  ผูป้กครองนักเรียนก็ตอ้งรับปัญหาและ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั  โรงเรียนจึงมีเอกสารท่ีบนัทึกสุขภาพนกัเรียนแจง้ให้ผูป้กครองทราบทุกภาค
เรียน 
 4) ประเมนิโครงการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของ
โครงการ คือ นกัเรียนทุกคน มีผลการประเมินคือ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  นกัเรียนมีนํ้าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน   นกัเรียนทุกคน 
ปฏิบติัได ้

ตวัช้ีวดัท่ี 2  นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน  นกัเรียนทุกคน 
ปฏิบติัได ้

ตวัช้ีวดัท่ี 3  นกัเรียนมีจิตใจร่าเริง  แจ่มใสมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบัครู  เพือ่นและ
บุคคลทัว่ไปนกัเรียนทุกคนปฏิบติัได ้

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
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 โครงการท่ี  7 โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้  
 1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554  กลุ่มโคก
ดินดาํ พบการปฏิบติัการโครงการคือ กลุ่มผูป้ระสานงานหลงัจากแจง้งานธุรการบนัทึกขอประชุม  
ปรึกษาหารือในการปฏิบติัการในท่ีประชุม เพ่ือจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  โดยให้
นกัเรียนไดค้น้ควา้หาความรู้ในโรงเรียน  การจดักิจกรรมการสอนตอ้งทาํให้นักเรียนสนใจเรียน  
ฝ่ายวิชาการไดน้าํเสนอการสอนแบบต่างๆ  จดัตารางการนิเทศการสอนให้นักเรียนโดยแต่งตั้ ง
กรรมการนิเทศโดยให้ขอ้คิดว่าการนิเทศไม่ใช่การจบัผิดแต่เป็นการสังเกตว่าอะไรเกิดข้ึนบา้ง  แลว้
มาสรุปช่วยกนัระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  หาทางออกช่วยกนัในการปฏิบติัการสอน  ฝ่าย
บริการเสนอการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ท่ีประชุมตกลงกนัใหช่้วยกนัจดัการเขา้ค่ายวิชาการใน
แต่ละวิชาร่วมกนั  ในการปฏิบติัไดจ้ดักิกรรมให้เด็กไดเ้รียนรู้ตลอดภาคการศึกษา  ผูป้ระสานงาน
โครงการสรุปรายงานการทาํโครงการเม่ือเสร็จโครงการเพ่ือรายงานใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ 

2) บันทึกภาคสนาม คณะกรรมการดาํเนินการไดป้รึกษาหารือกนัในท่ีประชุมมี
ความคิดเห็นว่าในปัจจุบนั  นักเรียนไม่ค่อยไดอ่้านหนังสือเพราะนักเรียนส่วนมากชอบเล่มเกม
คอมพิวเตอร์  เล่นอินเตอร์เน็ตดูรูปภาพและชอบดูทีวี  นกัเรียนจึงไม่มีจินตนาการไม่สามารถแยกส่ิง
ถูกส่ิงผิด  ส่ิงท่ีควรทาํหรือไม่ควรทาํดว้ยตนเองได ้ ดงันั้นจึงควรให้นักเรียนไดฝึ้กอ่านหนังสือ  
บทความ หรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ แลว้สรุปความในตอนเชา้ ทุกวนัองัคาร  โดยมีสมุดบนัทึกการอ่าน  
นอกจากน้ีในวิชาภาษาไทยให้กาํหนดทกัษะการอ่านไวเ้ป็นงานเพ่ือประเมินเป็นคะแนนเก็บ  ให้
นักเรียนไปอ่านหนังสือให้ผูป้กครองฟังและให้ผูป้กครองลงช่ือรับรองมาว่าเด็กไดอ่้านหนังสือ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือไม่  ส่วยฝ่ายบริการจะมีสถิติการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนโดยให้ครู
บรรณารักษ์เก็บรวบรวมสถิติการใช้ห้องสมุด  การยืมหนังสือของนักเรียนท่ีจะแสดงถึงความ
พยายามในการศึกษาหาความรู้ของตนเองของนกัเรียน เม่ือส้ินภาคเรียนผูป้ระสานงานโครงการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการทาํรายงานโครงการเพ่ือรายงานต่อกรรมการสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ  
นอกจากน้ีฝ่ายวิชาการตอ้งสํารวจความตอ้งการการใชห้นงัสือของครูประจาํวิชาเพ่ือประสานกบั
งานห้องสมุดเพ่ือเลือกหนังสือท่ีจะจดัซ้ือตามงบประมาณท่ีฝ่ายแผนงานจดัสรรให้มาโดยความ
เห็นชอบของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทาํใหไ้ดรั้บประโยชนจ์ากหนงัสือท่ีจดัซ้ือมากท่ีสุด 

3) การสังเกตพบว่า  ฝ่ายต่าง ๆ ไดป้ระสานงานกนัพยายามจดัซ้ือหนงัสือท่ีดีเพ่ือ
นาํเขา้มาให้นักเรียนไดใ้ช้  การส่งเสริมให้นักเรียนยืมหนังสือมาอ่านในห้องเรียน  การกาํหนด
ชัว่โมงรักการอ่าน  การใหค้ะแนนการอ่านของนกัเรียนตามบนัทึกการอ่านและจากการลงลายมือช่ือ
ของผูป้กครอง ไม่ไดรั้บการตอบรับจากนกัเรียน  หนงัสือท่ีนกัเรียนยมืมาอ่านไม่ไดรั้บความสนใน
จากเจา้ของท่ียืมมา  การส่งการบา้นมีน้อย  นกัเรียนท่ีมีความรับผิดชอบก็จะทาํตามครูสั่งไดแ้ต่มี
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ความรู้สึกคลา้ยกบัถูกบงัคบั  การลงลายมือช่ือของผูป้กครองในการแสดงหลกัฐานว่านกัเรียนได้
อ่านจริงก็ไม่สามารถเช่ือถือได ้ กรรมการดาํเนินการไดพ้ดูคุยกนัขณะท่ีรับประทานอาหารร่วมกนั
ว่าโครงการน้ีจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการให้มีความเขม้ขน้มากข้ึน  หรืออาจจะต้องมีการเพ่ิม
แรงจูงใจให้นกัเรียนชอบอ่านหนงัสือมากข้ึน  และตอ้งประสานกบัผูป้ครองให้ช่วยดูแลลูกหลาน
ในการรักการอ่านหนงัสือใหม้ากข้ึน 
 4) ประเมนิโครงการ โครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ ร้อย
ละ 80  ของนกัเรียนทั้งหมด มีผลการประเมินคือ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จกัตั้ง
คาํถามเพ่ือหาเหตุผล    ร้อยละ  75 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา      ร้อยละ  78 

ตวัช้ีวดัท่ี 3  ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งดว้ยตนเอง    ร้อยละ  72 

สรุปผล  โครงการน้ีไม่ประสบความสาํเร็จ 
 

โครงการที ่ 8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554  กลุ่มโคก

ดินดาํโดยการนาํของ ละมุล ไดพ้บการพบการปฏิบติัประชุมของผูป้ระสานงานกบัผูป้ฏิบติัการ  มี
หัวหนา้สถานศึกษาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้มีการประชุมปรึกษาหารือ  การแต่งตั้งตวับุคคล  
การออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานในแต่ละหนา้ท่ี  ในกิจกรรมโครงการน้ีคือการจาํลองการเลือกตั้ง
ในโรงเรียน  เป็นการเลือกตั้งประธานนกัเรียนโดยการประสานให้ครูเวรแบ่งเวลาให้นักเรียนท่ี
สนใจสมคัรประธานนักเรียนไดป้ราศรัยหาเสียงในเวลาเช้าและเท่ียงวนั  ฝ่ายอาคารสถานท่ีจดั
สถานท่ีโดยให้นกัเรียนเป็นผูช่้วยในการจดัสถานท่ีเลือกตั้งและดาํเนินการเลือกตั้งจนเสร็จส้ินและ
ไดต้วัแทนประธานนกัเรียน  ครูผูส้อนวิชาสังคมโดยฝ่ายวิชาการใหค้วามรู้ในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย  นอกจากน้ีคุณครูท่ีปรึกษามอบหมายให้นักเรียนสังเกตการณ์เลือกตั้ งใน
ทอ้งถ่ินของตนว่าเขาทาํกนัอย่างไรและมาเล่าให้เพ่ือนและคุณครูฟัง  โดยให้ผูป้กครองรับรองการ
ปฏิบติัการในคร้ังน้ี  กรรมการงานโรงเรียนและชุมชนประสานผูน้าํชุมชนอาํนวยความสะดวกและ
ประชาสมัพนัธ์ใหน้กัเรียนไดรู้้วิธีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

2) บันทึกภาคสนาม  การปฏิบติัการโครงการเร่ิมจากคณะกรรมการดาํเนินการแจง้
ใหน้กัเรียนไดม้าสมคัรเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นประธานนกัเรียนท่ีส้ินวาระลง  หลงัมีการประกาศแลว้กย็งั
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ไม่มีผูม้าสมคัร  ฝ่ายดาํเนินการจึงร่วมปรึกษาหารือกนัวา่จะทาํอยา่งไรเพ่ือใหไ้ดต้วัประธานนกัเรียน
เพ่ือจะไดช่้วยงานกิจการนกัเรียน  มีผูเ้สนอว่าควรกาํหนดนกัเรียนท่ีมีลกัษณะผูน้าํมาสัก 4 – 5 คน 
เพ่ือขอความร่วมมือใหค้วามสาํคญัของการเป็นผูน้าํ  เม่ือไดต้วัมาแลว้ก็ใหคิ้ดนโยบายตามความคิด
ของตนเอง  และพดูต่อหนา้นกัเรียนทุกคน จากนั้นจึงไดใ้ห้นกัเรียนช่วยกนัเลือกตามวิธีการท่ีคุณครู
แนะนาํจนไดป้ระธานนกัเรียนและกรรมการนกัเรียน  คณะกรรมการฝ่ายชุมชนประสานกบัชุมชน 
และแจง้ใหผู้ป้กครองส่งเสริมให้นกัเรียนสังเกตการณ์เลือกตั้งในชุมชนของตนเองและฟังข่าวการ
เลือกตั้งในทุกระดบั 

3)  การสังเกต  พบว่า   คณะกรรมการได้ดํา เ นินการทุกขั้ นตอนตามท่ีได้
ปรึกษาหารือกนัเพ่ือใหไ้ดต้วัประธานนกัเรียน  แต่ไม่ประสบความสาํเร็จในตอนแรกเพราะนกัเรียน
ยงัไม่เห็นความสําคญัในการมีประธานนักเรียน  และความสําคัญของการเป็นผูน้าํ  จึงได้หา
ทางเลือกช่วยกนัจนโครงการน้ีประสบความสาํเร็จ นอกจากน้ียงัไดห้าแนวร่วมในการส่งเสริมให้
นกัเรียนรักระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จากชุมชน  ผูป้กครองและทอ้งถ่ินของนกัเรียน 

4) ประเมินโครงการ ของโครงการน้ี มีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ 
นกัเรียนทุกคนปฏิบติัได ้มีผลการประเมินคือ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในระบอบประชาธิปไตย  นกัเรียนทุกคน 
ปฏิบติัได ้

 ตวัช้ีวดัท่ี 2  นกัเรียนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย  นกัเรียนทุกคน 
  ปฏิบติัได ้

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
 
 โครงการท่ี  9 โครงการป้องกนัส่ิงเสพติดให้โทษและส่ิงมอมเมา  
  1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554  กลุ่มโคก
ดินดี ไดพ้บการประชุมของผูป้ระสานงานโครงการท่ีมีการประชุมเพ่ือดาํเนินการตามโครงการโดย
มีการปรึกษาหารือถึงกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการ  การกาํหนดบุคคลและหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติัการ ผลการประชุมมีขอ้ตกลงร่วมกนัใหมี้กิจกรรมการรณรงคก์ารต่อตา้นยาเสพติในชุมชน
บา้นโคกสูง  การติดป้ายต่อตา้นยาเสพติดในโรงเรียน  การจดักิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโดยการ
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความรู้แก่นกัเรียน  ผูป้ระสานโครงการเขียนรายงาน
โครงการเม่ือส้ินสุดโครงการเพ่ือรายงานให้ผูป้กครอง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สาธารณชนทราบในกิจกรรมดงักล่าวโดยการประชาสัมพนัธ์ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและ
จดหมายข่าวของโรงเรียน 
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2)  บันทึกภาคสนาม  โครงการน้ีเ ร่ิมจากคณะกรรมการดํา เนินงานติดต่อ
ประสานงานกบัศูนยป้์องกนัยาเสพติด  สาธารณสุขจงัหวดัเพ่ือขอความอนุเคราะห์สติกเกอร์ แผ่น
พบั  ป้ายนิเทศให้ความรู้ในการรณรงคก์ารงดสูบบุหร่ีเพ่ือนติดในบริเวณโรงอาหาร  ห้องนํ้ าและ
อาคารเรียน  งานวิชาการไดป้ระสานใหก้ลุ่มสาระสุขศึกษาใหน้กัเรียนทาํรายงานการศึกษาเก่ียวกบั
พิษภัยของยาเสพติดให้โทษ งานธุรการส่งหนังสือราชการประสานวิทยากรให้ความรู้จาก
โรงพยาบาลนํ้าพองและสถานีตาํรวจนํ้าพอง  ส่งหนงัสือใหผู้น้าํชุมชนประกาศประชาสัมพนัธ์การ
ร่วมเดินรณรงคกิ์จกรรม  เม่ือถึงวนัท่ีคณะกรรมการดาํเนินงานตกลงไวใ้นการเดินรณรงคต่์อตา้นยา
เสพติดจึงประสานผูป้กครองนกัเรียนร่วมเดินรณรงคด์ว้ย  ประสานกนัผูน้าํชุมชน  เทศบาลตาํบลลาํ
นํ้ าพองเพ่ืออนุเคราะห์รถรับส่งนักเรียน  เม่ือโครงการเสร็จส้ินแลว้ผูป้ระสานโครงการจึงสรุป
โครงการเพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครอง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน  องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นไดท้ราบถึงการทาํกิจกรรม 

3) การสังเกต  เม่ือเร่ิมต้นโครงการมีป้ายติดตามโรงอาหาร  อาคารเรียน  มี
โปสเตอร์ความรู้เร่ืองพิษภยัของยาเสพติด  สังเกตเห็นนกัเรียนจบักลุ่มกนัจดบนัทึกความรู้ท่ีอ่านลง
สมุด  ในห้องคอมพิวเตอร์เห็นนักเรียนหลายคนสืบค้นหาความรู้เร่ืองยาเสพติดให้โทษ  เม่ือ
นกัเรียน ครู และผูป้กครองเดินรณรงคเ์ร่ืองยาเสพติดในชุมชนพบว่าผูป้กครองนกัเรียน  ชาวบา้น
และผูน้าํชุมชนให้ความสนใจออกมาดูและรับในปลิว  แผ่นพบัและพูดคุยกบันกัเรียนท่ีให้ความรู้
ระหว่างท่ีเดินรณรงค์   นอกจากน้ีชาวบ้านบางคนได้นํ้ าด่ืมมาบริการหน้าบ้านของตนเองด้วย  
นอกจากน้ีการใหค้วามรู้ในการจดักิจกรรมต่อตา้นยาเสพติดของโรงเรียนยงัไดรั้บความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานราชการเป็นอยา่งดียิง่     
 4) ประเมนิโครงการ โครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ 
ระดบัดี ร้อยละ 80 มีผลการดาํเนินการคือ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและส่ิงมอมเมา   ระดบัดี ร้อยละ 83 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ    ระดบัดี ร้อยละ 89 
ตวัช้ีวดัท่ี 3  ผูเ้รียนไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา    ระดบัดี ร้อยละ 87 
ตวัช้ีวดัท่ี 4  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัและมีส่วนร่วม ในการต่อตา้นส่ิง

เสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา    ระดบัดี ร้อยละ 85 
สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
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 โครงการท่ี  10 โครงการส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อโรงเรียน  
 1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 กลุ่มโคก
ดินดี พบการประชุมเพ่ือเตรียมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรักในสถาบนั  โดยให้มีการระดม
ความคิดว่าจะมีกิจกรรมอะไรบา้ง ใหมี้การร้องเพลงมาร์ชของโรงเรียนทุกวนั และวนัศุกร์ในชัว่โมง
กิจกรรมให้นักเรียนฝึกร้องเพลงประจาํสถาบนัของเราให้ถูกจังหวะและทาํนอง  นอกจากน้ียงั
ร่วมกนัให้เน้นถึงความสําคญัของโรงเรียนในการให้การอบรมนกัเรียนในตอนเชา้  เท่ียงและเยน็  
ประกาศผลงานของโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือให้นกัเรียนมีความรักในสถานบนั ทาํให้
นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจมีความคิดในการสนใจเรียนเพ่ือสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียนมากยิง่ข้ึน  
ประสานศิษยเ์ก่าเพ่ือใหป้ระชาสัมพนัธ์ในความสาํเร็จของตนเองหลงัจากจบการศึกษาจากโรงเรียน
ใหรุ่้นนอ้งไดรั้บรู้  แบ่งเขตใหช่้วยกนัรักษาบริเวณโรงเรียน 

2) บันทกึภาคสนาม ครูเวรประจาํวนัใหน้กัเรียนร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนทุกเชา้  ครู
ฝ่ายกิจกรรมร่วมกบัครูศิลปะให้นกัเรียนร้องเพลงประจาํโรงเรียนอย่างถูกทาํนองทุกวนัศุกร์  ครู
สอนภาษาไทยร่วมกบัฝ่ายวิชาการใหน้กัเรียนคดัลายมือเพลงประจาํโรงเรียนใหส้วยงามและถูกตอ้ง 
งานอาคารสถานท่ีแบ่งเขตความรับผิดชอบของนักเรียน  งานปกครองและกิจการนักเรียน
ตรวจสอบการทาํงานของนกัเรียนแลว้รายงานการประเมินหนา้เสาธงทุกวนั 

3) การสังเกตพบว่า  ครูในงานและฝ่ายต่างๆ ประสานกันทาํให้เกิดผลดีข้ึน  
นกัเรียนมีความรักในสถาบนัของตนเอง คอยเตือนเพ่ือนไม่ใหก้ระทาํผิดท่ีจะเป็นผลเสียต่อโรงเรียน  
จึงไม่พบนกัเรียนท่ีมีความกา้วร้าว  ทะเลาะวิวาทในโรงเรียนแห่งน้ี 
 4) ประเมินโครงการ  โครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ 
ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมด มีผลการประเมิน คือ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนรักสถานศึกษาของตน   ร้อยละ  95 
 ตวัช้ีวดัท่ี 2  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน    ร้อยละ  85 

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
 

โครงการท่ี  11 โครงการเยีย่มบ้านนักเรียน  
1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 กลุ่มโคก

ดินดี พบผูป้ระสานโครงการประชุมปรึกษาหาในกลุ่มผูป้ฏิบติัการในเร่ืองกิจกรรมโครงการเย่ียม
บา้นนกัเรียน มีผูเ้สนอว่ากิจกรรมควรเร่ิมจากการเป็นครอบครัวในโรงเรียนก่อน  โดยการจดัตั้ง
ครอบครัวในโรงเรียนเป็นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน มีท่ีปรึกษาเป็นหวัหนา้ครอบครัว
แลว้ค่อยขยายผลออกไปสู่บา้นนกัเรียน  ถา้ครอบครัวท่ีโรงเรียนมีความอบอุ่นกจ็ะส่งผลใหน้กัเรียน
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อยากมาโรงเรียนและการแกไ้ขปัญหานกัเรียนจะง่ายข้ึน  ส่วนกิจกรรมการเยี่ยมบา้นนกัเรียนก็ให้
คณะกรรมการดาํเนินงานสํารวจนักเรียน  ประสานกบัฝ่ายวิชาการ  งานปกครอง  งานกิจการ
นกัเรียนเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือเตรียมออกเยีย่มบา้นใหค้รบร้อยเปอร์เซ็นต ์ การออกเยีย่มบา้น
เป็นหนา้ท่ีของครูท่ีปรึกษาประสานกบังานแนะแนวเพ่ือขอแบบสาํรวจ เยี่ยมบา้นนกัเรียนเม่ือเก็บ
ขอ้มูลนกัเรียนมาไดแ้ลว้จะส่งต่อใหฝ่้ายแนะแนวเป็นขอ้มูลนาํไปสรุปผลต่อไป 

2) บันทึกภาคสนาม หลงัจากมีการประชุมเตรียมการปฏิบติัการครูท่ีปรึกษาได้
ปรึกษากบัผูรั้บผิดชอบงานแนะแนว  งานปกครอง  งานวิชาการเพ่ือวางแผนการออกเยี่ยมบา้น
นักเรียน  เม่ือได้ขอ้มูลเพียงพอแล้วผูรั้บผิดชอบงานแนะแนวจึงเสนอขอเบิกจ่ายเงินจากงาน
แผนงานและงานการเงินเพ่ือดาํเนินการโครงการ ก่อนท่ีจะออกเยี่ยมบา้นนกัเรียนไดท้าํกิจกรรม
ครอบครัวโรงเรียนโดยการถ่ายรูปร่วมกนัระหว่างครูท่ีปรึกษากบันกัเรียนของตนเอง  การออกเยีย่ม
บ้านใช้เวลาประมาณ 3 วนัจึงสําเร็จ  การเดินทางจะไปช่วงตอนกลางคืนเพื่อจะได้พบปะกับ
ผูป้กครองนกัเรียนดว้ย 

3) การสังเกต พบว่าครูท่ีปรึกษา  ครูแนะแนว  ครูฝ่ายวิชาการ  ครูฝ่ายปกครอง มา
ปรึกษาหารือกนัในการเก็บขอ้มูลเด็กนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น ครูท่ีปรึกษาตอ้งการ
ทราบขอ้มูลการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนตรงกบัขอ้มูลของผูป้กครองหรือไม่  งานปกครอง
ตอ้งการทราบถึงพฤติกรรมท่ีโรงเรียนกบัท่ีบา้นเป็นอยา่งไร  มีการช่วยเหลืองานผูป้กครองหรือไม่  
ส่วนฝ่ายวิชาการตอ้งการประสานกบัผูป้กครองในการแจง้ผลการเรียนและการทาํการบา้นอ่าน
หนงัสือท่ีบา้น  พร้อมกบัสอบถามความตอ้งการของผูป้กครอง   นอกจากน้ีเป็นการสํารวจขอ้มูล
ปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะใหฝ่้ายการเงินและกรรมการฝ่ายอาํนวยการไดจ้ดัสรรเงินทุนการศึกษาต่อไป 
ส่วนผูป้กครองก็รู้สึกดีใจท่ีมีครูจากโรงเรียนมาเยี่ยมต่างก็ต้อนรับดว้ยความยินดี แต่มีนักเรียน
บางส่วนไม่ยอมอยูบ่า้นขณะท่ีมีการออกเยีย่มบา้นสอบถามผูป้กครองกท็ราบว่านกัเรียนไม่ตอ้งการ
ตอบคาํถามครูท่ีปรึกษา จึงเกบ็ขอ้มูลเพ่ือใชป้รึกษาหารือกบัผูป้ฏิบติังานแนะแนวต่อไป 

4) ประเมนิโครงการ โครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ ร้อย
ละ 80 ของภาระงาน  มีผลการประเมิน คือ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูป้กครอง  และโรงเรียนมีส่วนร่วมดา้นการพฒันาคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นกัเรียน   ร้อยละ 82 ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกนัระหวา่งผูป้กครองและโรงเรียน     
 ร้อยละ 85 ของภาระงาน 
สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
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 โครงการท่ี  12 โครงการจดัทําหลกัสูตรท้องถิน่   
 1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 กลุ่มโคก
ดินดาํพบการปรึกษาหารือในท่ีประชุมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยฝ่ายวิชาการเสนอให้ทุกกลุ่ม
สาระจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพราะเป็นการเช่ืองโยงทอ้งถ่ินสู่ห้องเรียน  และเป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ินดว้ย  ส่วนการจะนาํไปไวส่้วนใดของการสอน  ก็แลว้แต่จะตกลงกนั  มีการ
อภิปรายจากหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตอ้งการนาํไปไวใ้น
แผนจดัการเรียนรู้  ส่วนกลุ่มสาระการงานอาชีพตอ้งการจดัทาํเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  สุดทา้ยจึงตกลง
กนัว่าระยะแรกอาจนาํไปไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ก่อนก็ได ้ เม่ือพร้อมแลว้จึงจดัทาํเป็นรายวิชา
เพ่ิมเติม  และเม่ือจดัทาํหลกัสูตรข้ึนมาแลว้จะตอ้งมีการปรับปรุงอยู่เสมอ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นตน้ 

2) บันทึกภาคสนาม หลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนมีการพดูถึงมานานแลว้แต่กย็งั
ไม่มีการจดัทาํเป็นรูปธรรม โรงเรียนจึงจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางเสียเป็นส่วน
ใหญ่เม่ือมีการสอบถามจึงไม่สามารถตอบคาํถามไดว้่ามีหลกัสูตรทอ้งถ่ินหรือไม่ 

3) การสังเกต  ครูท่ีสอนทุกกลุ่มสาระไดจ้ดัทาํหลกัสูตรในกลุ่มสาระของตนเอง 
ตามหลกัสูตรแกนกลาง แต่มีความรู้ในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินจากการสนทนากนัพบว่าครูแต่ละ
กลุ่มสาระมีความจาํเป็นตอ้งสอนหลายวิชาดงันั้นการเพ่ิมรายวิชาท่ีตนเองตอ้งจดัทาํรายละเอียด
ข้ึนมาเองโดยการสาํรวจความตอ้งการในทอ้งถ่ินจึงทาํไดย้าก  แต่ถา้มีการนาํมาจากโรงเรียนอ่ืนกจ็ะ
ไม่เขา้กนักบับริบทโรงเรียนของตนเอง 
 4) ประเมินโครงการ โครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ ร้อย
ละ 80 ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม   ร้อยละ 75 ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 จดัแนวการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของ
ผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคม ใหส้ามารถ
เช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง    ร้อยละ 70 ของ
ภาระงาน 

สรุปผล  โครงการน้ีไม่ประสบความสาํเร็จ 
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 โครงการที ่ 13 โครงการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน   
1) การปฏิบัติจากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 กลุ่มโคก

ดินเหนียว พบการประชุมเพื่อการเตรียมปฏิบติัการโครงการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน  ในการประชุมพดูถึงการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้ง มีการจดัทาํแผนการจดัการเรียน
ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีจาํเป็นตอ้งมีส่ือการสอนท่ีดีมีคุณภาพ  การ
ประเมินผลท่ีวดัไดต้รงกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ของนกัเรียน ดงันั้นการจดัทาํแผนการจดัการ
เรียนรู้ตอ้งมีการปรับปรุงอยู่เสมอ นาํไปสู่การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ทาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน  ฝ่ายวิชาการจึงได้แจ้งให้ครูทุกคนพยายามทาํให้สําเร็จในภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2554 น้ี  ส่วนการวดัความสาํเร็จของโครงการจดัไวต้ ํ่ามากคือ ร้อยละ 60  แต่กถื็อว่าเป็น
การเร่ิมตน้  เม่ือพฒันาไดดี้แลว้จึงค่อยเล่ือนเกณฑค์วามสาํเร็จใหสู้งข้ึน 

2) บันทึกภาคสนาม การประชุมปรึกษาหารือเร่ืองการเรียนการสอนทาํเป็นประจาํ
เพราะเป็นหนา้ท่ีหลกัของครูแต่การปรับปรุงวิธีการสอน เพ่ือใหมี้การพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนนั้นตอ้งใชเ้วลามากจึงจะประสบความสาํเร็จ  ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากครูผูส้อน
เพ่ือปรับแผนการจดัการเรียนรู้ของตนเองให้ทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  การวดัและ
ประเมินผลตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียน  ดงันั้นตอ้งมีการประชุมเพื่อสํารวจ
ความกา้วหนา้  มีนิเทศอย่างต่อเน่ือง จึงจะสาํเร็จ  แต่การพฒันาอาจจะเร่ิมตน้จากระดบัตํ่าก่อนจึง
ค่อยพฒันาไปเร่ือย ๆ 

3) การสังเกตพบวา่ ครูท่ีเขา้ประชุมมีแผนการจดัการเรียนรู้ทุกคนคนละ 1  รายวิชา 
แต่ครูผูส้อนตอ้งสอนมากกวา่ 1  รายวิชา  ดงันั้นการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้จึงพฒันาไดย้าก 
บางคนไม่ไดส้อนตรงกบัวิชาเอกของตนเอง แต่เม่ือฝ่ายโรงเรียนรู้บริบทดา้นน้ีของโรงเรียนจึงตั้ง
ความสาํเร็จของโครงการไวต้ ํ่าเพ่ือเป็นจุดท่ีค่อยพฒันาข้ึนไป 
 4) ประเมนิโครงการ โครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ ร้อย
ละ 60  ของครูทั้งหมด 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ครูรู้เป้าหมายของหลกัสูตรและเป้าหมายการจดัการศึกษา  ร้อยละ 
71.43  ของครูทั้งหมด 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร  จดัทาํแผนและ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   ร้อยละ 64.28  ของ
ครูทั้งหมด 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3  ครูมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอนและนาํ
ผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ   ร้อยละ 85.71  ของครู
ทั้งหมด 

ตวัช้ีวดัท่ี 4  ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้และข่าวสารขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือนาํมาพฒันาการเรียนการสอน   ร้อยละ 60  ของครูทั้งหมด 

ตวัช้ีวดัท่ี 5  ครูมีความสามารถในการศึกษา  วิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนการ
สอน  ร้อยละ 64.28  ของครูทั้งหมด 

ตวัช้ีวดัท่ี 6  ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแกไ้ขสถานการณ์ได ้ 
ร้อยละ 64.28 ของครูทั้งหมด 

ตวัช้ีวดัท่ี 7  ครูไดท้าํงานตามความถนดัและความเช่ียวชาญ   ร้อยละ 85.71 ของครู
ทั้งหมด 

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
 
 โครงการท่ี  14 โครงการส่งเสริมทกัษะด้านดนตรี  ศิลปะ  และกฬีา  
  1) การปฏิบัติจากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 กลุ่มโคก
ดินเหนียวพบผูป้ระสานงานโครงการประชุมเพ่ือเตรียมการทาํโครงการ  มีการเสนอกิจกรรมท่ีทาํ
ในโครงการน้ีคือ การแข่งขนักีฬาภายใน การแข่งขนักีฬาเพ่ือคดัเลือกเป็นตวัแทนของโรงเรียน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และการส่งเสริมความสามารถดา้นดนตรีเพ่ือฝึกให้
นกัเรียนรักการเล่นดนตรี  ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งคณะกรรมการทาํงานดา้นต่างๆ  การ
แข่งขนักีฬาเพื่อคดัเลือกตวัแทนนกักีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตอ้งประสานกบัโรงเรียน 19 
โรงเรียน เพ่ือแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบการเขา้ค่ายของนกักีฬา  ส่วนการเตรียมตวัส่งเสริมความสามารถ
ด้านดนตรีเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมเพ่ือจะไดเ้ป็นกิจกรรมท่ีใช้ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนให้มี
ช่ือเสียงต่อไป 

2) บันทึกภาคสนาม จากการประชุมทุกคนมีความคิดเห็นตรงกนัว่านกัเรียน
โรงเรียนน้ีมีความสามารถดา้นกีฬา แมว้่าจะมีนักเรียนน้อย  แต่ก็สามารถคดัตวันักกีฬาเพื่อเป็น
ตวัแทนนักกีฬาสังกดัโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัได้ปีละ หลายๆคน  ดงันั้นจึงมีการ
สนบัสนุนใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถเหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งกบันกัเรียนรุ่นต่อไป  ส่วนงบประมาณก็
ไดรั้บการสนับสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในการเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ค่าย
นกักีฬา  ส่วนการส่งเสริมดา้นดนตรีก็มีการจดักิจกรรมเขา้ค่ายดนตรีเพ่ือแสดงในงานสาํคญัต่างๆ
เพ่ือสร้างช่ือเสียงใหโ้รงเรียน 
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3) การสังเกตนกัเรียนโรงเรียนน้ีชอบเล่นกีฬาทุกประเภทในเวลาวา่ง  เช่น ฟุตบอล  
ฟุตซอล  ตะกร้อ  บาสเกตบอล  ปิงปอง  เป็นตน้ สุขภาพจึงดีไม่มีใครท่ีป่วยดว้ยโรคร้ายแรง  
นกัเรียนจะชอบเล่นกีฬาในตอนเท่ียงวนัและช่วงท่ีมีชัว่โมงวา่ง  ส่วนดา้นดนตรี นกัเรียนเล่นดนตรี
ไดดี้  สามารถร้องเพลงและเล่นดนตรีไดเ้ม่ือไดรั้บการส่งเสริม 
 4) ประเมนิโครงการโครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ  
ร้อยละ  80  ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนมีทกัษะพื้นฐานดา้นศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  ร้อยละ  90  ของ
ภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  เพ่ือใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา   มีความช่ืนชม
และร่วมกิจกรรม   ร้อยละ  85  ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 3  ผูเ้รียนสามารถเล่นกีฬาไดอ้ยา่งนอ้ย  1  ชนิด   ร้อยละ  90  ของภาระ
งาน 

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
 
 โครงการที ่ 15 โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน  

1) การปฏิบัติ จากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 กลุ่มโคก
ดินเหนียวพบ ผูป้ระสานงานได้แจ้งให้มีการประชุมเพ่ือเตรียมการปฏิบติัในโครงการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ท่ีประชุมปรึกษาหารือถึงรูปแบบท่ีจะทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน  มีการ
เสนอกิจกรรม  การเขา้ร่วมกบัชุมชนทุกรูปแบบตลอดปีการศึกษาเพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนไปดว้ย  โรงเรียนแห่งน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก ชุมชนตลอดมา รวมทั้งการจดัการเรียน
การสอนก็เนน้การพฒันาของชุมชนไปดว้ย ดงันั้นถา้มีความตอ้งการร่วมมือกบัชุมชนกด็าํเนินการ
ออกคาํสัง่เป็นคราวๆไป 

2) บันทกึภาคสนาม เพ่ือเตรียมการปฏิบติัการน้ีไม่มีปัญหาอุปสรรคเพราะทุกฝ่าย
เห็นความสาํคญัของการร่วมมือกบัชุนชน นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียนเช่น
การขอความร่วมมือในการร่วมงานต่างๆ ในวนัสาํคญั  การร่วมกบัชุมชนในการแข่งขนักีฬา
พ้ืนเมือง   

3) การสังเกต จากการสังเกตพบวา่ในตอนเลิกเรียนจะมีเดก็และชาวบา้นเขา้มาเล่น
กีฬาในโรงเรียนเป็นจาํนวนมากทุกวนั  โรงเรียนกบ็ริการนํ้าด่ืมเยน็  และในบางคร้ังมีการจดัพิธี
มงคลต่าง ๆ ชาวบา้นมกัจะมาขอยมือุปกรณ์ในโรงเรียนเช่น โตะ๊  เกา้อ้ี  เป็นตน้   
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4) การประเมนิความสําเร็จโครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ 
คือ ร้อยละ  80  ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูบ้ริหารและครูสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนในการร่วมกนัจดั
การศึกษา  ร้อยละ  82  ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  มีการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความเขา้ใจ ใหบุ้คลากรในสถานศึกษา
และชุมชนเห็นความสาํคญัในการจดัการศึกษาร่วมกนั  ร้อยละ 83  
ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 3  มีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอยา่ง
สมํ่าเสมอ   ร้อยละ  82  ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 4  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีบทบาทในการพฒันาการศึกษา   ร้อยละ  
85  ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 5  ผูป้กครองมีความรัก  ความเขา้ใจ  เอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอนบุตร
หลานและเป็นแบบอยา่งท่ีดี   ร้อยละ  84  ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 6  ชุมชน/ผูป้กครองเห็นความสาํคญัของการศึกษาและมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของสถานศึกษา   ร้อยละ  80  ของภาระงาน 

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
 
 โครงการท่ี  16 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชาคม   

1) การปฏิบัตจิากการปฏิบติัการในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 กลุ่มโคก
ดินเหนียวพบวา่มีการประชุมของผูป้ระสานงานโครงการเพือ่ขอปรึกษาหารือเร่ืองของการจดัทาํ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีมีการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของทอ้งถ่ิน ท่ีประชุมไม่มีความเห็นมากนกัในการดาํเนินการเพราะยงัไม่แน่ใจในแนว
ทางการปฏิบติั  หลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนท่ีเป็นรูปธรรมยงัไม่มี  

2) บันทกึภาคสนาม การจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียนน้ีมีความตอ้งการใน
การจดัทาํแต่ยงัไม่มีการดาํเนินการ 

3) การสังเกตพบวา่การเรียนการสอนในโรงเรียนน้ีทุกลุ่มสาระยงัไม่มีการดว้ย
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในโรงเรียนน้ียงัมีนอ้ย 
 4) ประเมินโครงการโครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ  
ร้อยละ  80  ของภาระงาน 
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ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้นหลกัสูตร
และกระบวนการเรียนรู้  ร้อยละ  75  ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 ส่งเสริมใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษา
รูปแบบสหการร้อยละ  70  ของภาระงาน 

สรุปผล  โครงการน้ีไม่ประสบความสาํเร็จ 
 

 จากผลการสงัเกตปรากฏผลตามตารางท่ี  30 
 

ตารางที ่ 30   แสดงผลการสงัเกตผลตามโครงการ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล สําเร็จ ไม่สําเร็จ 
1 อนุรักษแ์ละพฒันา

สภาพแวดลอ้ม 
1. มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดเป็นระเบียบปลอดภยั   
2. มีจดัระบบป้องกนัใหส้ถานศึกษาปลอดสารพษิ ส่ิง
เสพติด อาชญากรรม และอบายมุข 

  

3. มีจดัระบบสาธารณูปโภคท่ีดี   
4. มีส่ิงอาํนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรอย่าง
เพยีงพอ และจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

  

2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จาก
แหล่งต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล 

  

2. ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใช ้แหล่งความรู้และส่ือ
ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  

3. ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งดว้ยตนเอง 

  

3 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์

1. ผูเ้รียนมีวินยัมีความรับผดิชอบและปฏิบติัตนตาม
ระเบียบวินยัและหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของแต่ละศาสนา 

  

2. ผูเ้รียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต     
3.  ผูเ้รียนมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อ
ส่วนรวม 

  

4.  ผูเ้รียนใชข้องหรือทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวม
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัและคุม้ค่า      
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ตารางที ่ 30   แสดงผลการสงัเกตผลตามโครงการ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล สําเร็จ ไม่สําเร็จ 
4 พฒันาความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ 
1. นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบ
และมีความคิดรวบยอด 

  

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความถูกผดิ ระบุสาเหตุผล 
คน้หาคาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ ในการ แกปั้ญหา
และตดัสินใจไดอ้ยา่งสนัติและมีความถกูตอ้งเหมาะสม 

  

3. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ สามารถคาดการณ์
เป้าหมายได ้

  

5 พฒันาทกัษะการ
ทาํงานเพื่อการอาชีพ 

1. ผูเ้รียนสามารถทาํงานตามลาํดบัขั้นตอนและผลงานมี
ประสิทธิภาพ 

  

2. ผูเ้รียนขยนั  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน  
พฒันางาน  สามารถทาํงานอยา่งมีความสุข  และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

  

3. ผูเ้รียนสามารถทาํงานเป็นทีม   
4.เพือ่ใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   

6 ส่งเสริมสุขภาพ 1. นกัเรียนมีนํ้ าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน   
2. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน   
3. นกัเรียนมีจิตใจร่าเริง  แจ่มใสมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบั
ครู  เพื่อนและบุคคลทัว่ไป 

  

7 ส่งเสริมนิสยัใฝ่เรียนรู้ 1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่ง
ต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล 

  

2. ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้
และส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  

3. ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งดว้ยตนเอง 

  

8 ส่งเสริมประชาธิปไตย 1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในระบอบประชาธิปไตย   
2. นกัเรียนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย   
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ตารางที ่ 30   แสดงผลการสงัเกตผลตามโครงการ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล สําเร็จ ไม่สําเร็จ 
9 ป้องกนัส่ิงเสพยติ์ด

ใหโ้ทษและส่ิงมอม
เมา 

1. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและส่ิงมอมเมา   
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ   
3. ผูเ้รียนไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา   
4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัและมีส่วนร่วม ใน
การต่อตา้นส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 

  

10 ส่งเสริมความรักและ
ศรัทธาต่อโรงเรียน 

1. ผูเ้รียนรักสถานศึกษาของตน   
2. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน   

11 เยีย่มบา้นนกัเรียน 1. ผูป้กครอง  และโรงเรียนมีส่วนร่วมดา้นการพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัเรียน 

  

2. การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกนัระหวา่งผูป้กครองและ
โรงเรียน 

  

12 จดัทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

1. พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 

  

2. จดัแนวการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ความตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสงัคม ใหส้ามารถเช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินได้
และนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

  

13 พฒันาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

1. ครูรู้เป้าหมายของหลกัสูตรและเป้าหมายการจดั
การศึกษา 

  

2. ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร  จดัทาํ
แผนและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  

3. ครูมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลการเรียนการ
สอนและนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ 

  

4. ครูมีนิสยัรักการแสวงหาความรู้และข่าวสารขอ้มูลจาก
แหล่งต่าง ๆ เพ่ือนาํมาพฒันาการเรียนการสอน 

  

5. ครูมีความสามารถในการศึกษา  วิจยัเพ่ือพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน 

  

6. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแกไ้ข
สถานการณ์ได ้

  

7. ครูไดท้าํงานตามความถนดัและความเช่ียวชาญ   
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ตารางที ่ 30   แสดงผลการสงัเกตผลตามโครงการ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล สําเร็จ ไม่สําเร็จ 
14 ส่งเสริมทกัษะดา้น

ดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา 
1. ผูเ้รียนมีทกัษะพื้นฐานดา้นศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา   
2. เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา   
มีความช่ืนชมและร่วมกิจกรรม 

  

3. ผูเ้รียนสามารถเล่นกีฬาไดอ้ยา่งนอ้ย  1  ชนิด   
15 ส่งเสริมความสัมพนัธ์

กบัชุมชน 
1. ผูบ้ริหารและครูสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนใน
การร่วมกนัจดัการศึกษา 

  

2. มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจ ใหบุ้คลากร
ในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสาํคญัในการจดั
การศึกษาร่วมกนั 

  

3. มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อ
ชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

  

4. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีบทบาทในการพฒันา
การศึกษา 

  

5. ผูป้กครองมีความรัก  ความเขา้ใจ  เอาใจใส่ในการ
อบรมสัง่สอนบุตรหลานและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

  

6. ชุมชน/ผูป้กครองเห็นความสาํคญัของการศึกษาและมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษา 

  

16 ประชุมผูป้กครอง
นกัเรียนและประชาคม 

1. ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

  

2. ส่งเสริมใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดั
การศึกษารูปแบบสหการ 

  

   
สรุปผลการวัดความสําเร็จของโครงการมดีงันี ้

 จากการประเมินโครงการของผูร่้วมวิจยัพบว่า จากโครงการท่ีลงมือปฏิบติั  16  โครงการมี
โครงการท่ีสาํเร็จมี  12 โครงการประสบความสาํเร็จคือ  โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสภาพแวดลอ้ม  
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานเพ่ือการอาชีพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย  โครงการป้องกนัส่ิงเสพติดใหโ้ทษและส่ิงมอมเมา  โครงการส่งเสริมความ
รักและศรัทธาต่อโรงเรียน  โครงการเยี่ยมบา้นนกัเรียน  โครงการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน  โครงการส่งเสริมทกัษะดา้นดนตรี  ศิลปะ และกีฬา  และโครงการส่งเสริม
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ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ส่วนโครงการท่ีไม่สาํเร็จมี 4  โครงการ คือ โครงการพฒันาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้  โครงการจัดทาํหลกัสูตรท้องถ่ิน   และ
โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียนและประชาคม 

6.  การสรุปผลขั้นตอนการสังเกตผล 
       หลงัจากขั้นตอนการสังเกตผลผูว้ิจยัไดน้าํผลการเกบ็ขอ้มูลจากขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ 
การประชุมกาํหนดประเด็นการสังเกตผล  การกาํหนดเกณฑ์ความสําเร็จและผลการสังเกตผล
เพ่ือใหส้มาชิกช่วยกนั  แสดงความคิดเห็นถึงขอ้ดี ขอ้เสีย  ขอ้เสนอแนะ  ความคิดเพ่ิมเติม ไดผ้ลการ
สะทอ้นผลในขั้นตอนการสงัเกตผลดงัน้ี 

6.1 การประชุมการสังเกตผล มีขอ้ดี คือ มีขอ้ตกลงก่อนการสงัเกตผล แต่
ขอ้ดอ้ย คือ ตอ้งใชเ้วลาคิดประเดน็มากเกินไปควรมีการคิดมาก่อนล่วงหนา้ ไม่ควรมีประเดน็ท่ี
สงัเกตไดย้าก ไม่ควรมีประเดน็ท่ีละเมิดสิทธิส่วนตวัผูอ่ื้น 

6.2 การกาํหนดเกณฑค์วามสาํเร็จโครงการ มีขอ้ดี คือ ประเมินอยา่งมีเป้าหมาย
แต่มีขอ้เสีย คือ มีการประเมินเชิงปริมาณมากควรดูธรรมชาติของขอ้มูลบางอยา่งตอ้งใชข้อ้มูลเชิง
คุณภาพเพราะวดัไดย้ากตอ้งระมดัระวงัและควรมีผูเ้ช่ียวชาญดูดว้ย 

6.3 การสงัเกตผลขอ้ดีมีผลเพ่ือปรับปรุงต่อไปขอ้เสียประเมินไม่ทัว่ถึงควร
ประเมินอยา่งรอบคอบควรแจง้ผลการประเมินใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบผูท้าํโครงการประเมินเอง 
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ภาพที ่62  แสดงการสรุปขั้นตอนการสงัเกตผล 

 

ประชุมก่อนการสังเกตผล 
-ผูว้ิจยัสนบัสนุน  อาํนวยความสะดวก ประสานงาน 
-ร่วมกนัแบ่งหนา้ท่ี 
-กาํหนดเคร่ืองมือ 
-ระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการสังเกต(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

สังเกตผล 
-บนัทึกการปฏิบติั  -ใคร(who)  ทาํอะไร(what) 
-ท่ีไหน(where) อยา่งไร(how) 
-วดัความสาํเร็จของโครงการ   - สาํเร็จและไม่สาํเร็จ 
-บนัทึกภาคสนาม –ทาํไม(why)  -เพื่อใคร(for whom) 

บันทกึการสังเกต 
-การเปล่ียนแปลง  
- คาดหวงัและไม่คาดหวงั 

สรุปการสังเกตผล 
-ขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย 
-ขอ้เสนอแนะ   ขอ้คิดเห็นเพิม่เติม 
-แกไ้ขการวดัในคร้ังต่อไป 

การสะท้อนผล 
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ขั้นตอนที ่5  การสะท้อนผล (Reflecting)  
เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม สนับสนุนและอาํนวย

ความสะดวกให้มีการสะทอ้นผล ในขั้นตอนน้ีผูร่้วมวิจยัทุกคนจะเล่าเร่ืองในฐานะผูเ้ห็นเหตุการณ์
โดยครอบคลุมเร่ืองราวทั้งหมดในการปฏิบติัการอยา่งมีเหตุผล บางคร้ังความคิดเห็นของผูร่้วมวิจยั
อาจจะไม่ตรงกบัความคิดของผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่หรือความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมก็ได ้ ส่ิงท่ีตอ้งการคือความ
คิดเห็นท่ีมีมิติการมองเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกนัท่ีนาํไปสู่การมองปัญหารอบดา้น  นอกจากน้ีตอ้งมี
การแสดงความรู้สึกจากการลงมือปฏิบติัการทั้งความเครียด  ความรู้สึกทอ้ถอย  ความผิดหวงัจากผล
ท่ีคาดไวแ้ละพึงพอใจจากการปฏิบติัการตามแนวคิดของ McIntyre (2008) ท่ีไดป้ระสบการณ์มาจาก
การเขา้ร่วมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ี Blair Elementary and Middle School (1996-1998) 
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมกนัจดัทาํรายงานเพ่ือสรุปการปฏิบติัการอย่างตรงไปตรงมา  ผูว้ิจยัตอ้งมี
ความไวในทฤษฎีเม่ือรายงานนั้นสะทอ้นถึงทฤษฏีใดและสามารถอธิบายให้ผูร่้วมวิจยัรับรู้เพ่ือให้
เกิดองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งทาํให้ขอ้มูลของการสะทอ้นผลไดรั้บการยนืยนั  ทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่อยา่ง
ถูกตอ้งตามกระบวนการวิจยั  มีความเท่ียงตรงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   โดยมีหลกัประกนั
ความถูกตอ้งจากการตดัสินใจของผูร่้วมวิจยัเอง  ตามแนวคิดของ James, Milenkiewicz & 
Bucknam (2008)  ส่วนประเดน็การสะทอ้นผลควรแสดงถึง 1)กระบวนการท่ีผูร่้วมวิจยัใชเ้พ่ือให้
เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการทาํงานร่วมกนั ตามแนวคิดของ Kindon, Pain, & Kesby (2007)  
2) วิธีการในการเรียนรู้ข้อมูลซ่ึงกันและกันของผูร้วมวิจัยรวมทั้ งวิธีการสังเกตผลท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงบทบาทของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ตามแนวคิดของ Creswell (2008)   3) การเกิดพนัธะ
สัญญาในการแสวงหาคาํตอบของการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  4) ความคิดท่ีแสดงการเรียนรู้  ความ
เสมอในการเรียนรู้  การปรับการทาํงาน  วิธีการร่วมมือกนัท่ีทาํให้เกิดเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ี
อาจจะแสดงไดเ้ป็นผงักราฟิก  การถ่ายทอดความรู้สึกและส่ิงท่ีเรียนรู้ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเป็นจริง
และมีความเป็นไปไดจ้ากการรายงานส่ิงสาํเร็จ  จุดบกพร่อง ตลอดจนความตอ้งการรู้เพ่ิมเติมจาก
การลงมือปฏิบติัการท่ีจะนาํไปสู่การกาํหนดประเดน็ปัญหาในการปฏิบติัการรอบต่อไป ในขั้นตอน
น้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเดน็การเกบ็ผลของการปฏิบติัการในขั้นตอนน้ีมีดงัน้ี 
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ตารางที ่  31  ประเดน็ในการศึกษาขอ้มูลขั้นการสะทอ้นผล 
 

ประเด็นการศึกษา ประเด็นย่อย เคร่ืองมอื แหล่งข้อมูล 
การประชุมกาํหนดการ
การสะทอ้น 

-ช่วยกนักาํหนดวิธีการ -แบบบนัทึกการประชุม 
-บนัทึกการสนทนากลุ่ม 
-บนัทึกอนุทิน 
-การสงัเกต 

ผูร่้วมวิจยั 

การสะทอ้นผลการ
ดาํเนินการในวงรอบท่ี 1 

-ร่วมกนัสะทอ้นผลโดยการ
เล่าเร่ือง  ความรู้สึกและส่ิงท่ี
คน้พบ 

-แบบสงัเกต 
-บนัทึกการสนทนากลุ่ม 
-บนัทึกอนุทิน 
-บนัทึกการสมัภาษณ์ 

ผูร่้วมวิจยั 

การสรุปผลขั้นการ
สะทอ้นผล 

-ขอ้ดี 
-ขอ้ดอ้ย 
-ขอ้ท่ีควรแกไ้ข 
-ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

แบบบนัทึกสะทอ้นผล 
แบบสงัเกต 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 

 
  1.  การประชุมขั้นตอนการสะท้อนผล 
       ในการสะทอ้นผลในวันที่  27  มีนาคม  2554  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดป้ระชุม
ร่วมกนัในการสะทอ้นผลจากการปฏิบติัในวงจรแรกโดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ในคร้ังน้ีมี  นายหนูเล้ียง  ไทยวงัชยั  เป็นประธานการประชุมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนานทั้งส้ิน 26 
คน  คือ   1) กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน จาํนวน  16  คน  ประกอบดว้ย นางวิบูลยรั์ตน์  บุษราคมั  นาย
ธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ(ผูว้ิจยั)  นายสุรศกัด์ิ  นอ้ยราช  นายวรกรานต ์ ไกรฤาชา  นายมานะ  โงะบุดดา  
นายสุรชัย  เพ็ชรแสน  นายกรชนก  แสนหอม  นายจกัริน  งานไว  นายคมเดช  จนัทะบุรี  นาย
ศราวุธ  วรางกูร  นางกุสะลิน  มูลกนั  นางสาววาสนา  ทองรินทร์  นางสาวละมุล  จนัทะรัง  นาง
ออ้มอารีย ์ มูลทา  นางเพญ็ประภา  มาจนัทร์  นางรุ่งฤดี  วรางกรู  2) กลุ่มกรรมการสถานศึกษาและ
ผูน้าํชุมชน จาํนวน  5  คน  ประกอบดว้ย  นายหนูเล้ียง  ไทยวงัชยั  พระครูประทุม  จนัทโรภาส  
นายสาธร  เหล่าเจริญ  นางเพ็ญศรี  อนัทะปัญญา  นายวชัรินทร์  พรมพฤกษ์  3) กลุ่มผูป้กครอง
นกัเรียนจาํนวน  3  คน ประกอบดว้ย  นางคาํไพ  หงส์บุตรดี  นางจิตรสี  พลคาํมาก  นางอาํพร  ตรี
ศาสตร์  4) กลุ่มอาชีพ จาํนวน 2 คน ประกอบดว้ย นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีดาหลง  นายปราโมทย ์ คลงั
เกตุ  เม่ือถึงเวลา  09.00 น. ท่ีประชุมจึงเร่ิมตน้ข้ึนโดยประธานกล่าวขอบคุณท่ีทุกท่านไดท้าํงาน
ร่วมกนัจนโครงการต่างๆ ไดด้าํเนินการเสร็จส้ินทั้งหมด รวม  16  โครงการ  ในวนัน้ีจึงเป็นการ
ประชุมเพ่ือสะทอ้นผลโดยวิธีการใด ประธานจึงให้ผูว้ิจยัอธิบายให้ท่ีประชุมรับทราบ  ผูว้ิจยักล่าว
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ขอบคุณประธานท่ีประชุมและกล่าวขอบคุณผูร่้วมวิจยัทุกท่านท่ีไดร่้วมงานกนัมาเป็นเวลา  3  เดือน  
ขอบคุณทุกกลุ่มท่ีสละเวลาและแรงกายในการช่วยกนัปฏิบติัการ  ร่วมกนัสังเกตผลท่ีในบางคร้ังไม่
รู้ว่าจะสังเกตอะไร จบัประเด็นไม่ถูก  แต่เม่ือไดป้รึกษาหารือกนัในระหว่างการทาํกิจกรรมใน
ขั้นตอนต่าง ๆ กเ็ห็นแนวทางร่วมกนัจนทาํไดส้าํเร็จและดูเหมือนว่าจะเป็นความรู้ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน
และชุมชนเราจริงๆ  ท่ีประกอบไปดว้ย  โรงเรียนของเรา  ชุมชนของเรา  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ผูน้าํ
ชุมชน  ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมาจากคนในชุมชน  มามีความสัมพนัธ์กนัในการ
ปฏิบติัการในคร้ังน้ี  ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากความรู้สึกของผูว้ิจยัแลว้  ทุกคนน่าจะมีอะไรท่ีเกิดข้ึน
ในตวัเรา  แต่ละคนจะมีประสบการณ์มาแตกต่างกนั  และเม่ือมาทาํงานร่วมกนัก็จะเกิดมุมมองท่ี
ต่างกนั  การมาประชุมในคร้ังน้ีจึงเป็นการมาร่วมกนัแสดงความรู้สึกของตนเองเพ่ือรวมรวมเป็น
ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการ  ผูว้ิจยัจึงเสนอกรอบในการแสดงความรู้สึกในเบ้ืองตน้  4  ประเด็น 
คือ  1) กระบวนการท่ีผูร่้วมวิจยัใช้เพ่ือให้เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั  2) วิธีการในการเรียนรู้
ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัของผูร่้วมวิจยัรวมทั้งวิธีการสังเกตผลท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทของผูว้ิจยั
และผู ้ร่วมวิจัย  3) การเกิดพนัธะสัญญาในการแสวงหาคาํตอบของการแก้ไขปัญหาร่วมกัน            
4) ความคิดท่ีแสดงการเรียนรู้  ความเสมอภาคในการเรียนรู้  การปรับการทาํงาน  วิธีการร่วมมือกนั
ทาํใหเ้กิดเครือข่ายความสมัพนัธ์  เม่ือผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแลว้ท่ีประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนั  และมีแนวทางการปฏิบติัในขั้นตอนน้ีร่วมกนัคือการแสดงความรู้สึกออกมาเท่าท่ีจาํไดแ้ลว้มา
แยกประเด็นว่าน่าจะตรงกบัขอ้ใดเม่ือแสดงความคิดเห็นพอแลว้จึงค่อยมาช่วยกนัปรับให้เห็น
ชดัเจนต่อไป    หลงัจากนั้นจึงจะร่วมกนัสะทอ้นผลการประเมินความสาํเร็จของโครงการ  แลว้จึง
ช่วยกนัสรุปในขั้นตอนน้ี  ทุกคนจึงเห็นดีดว้ยและเร่ิมลงมือปฏิบติัการในขั้นตอนการสะทอ้นผล 
  2.   สะท้อนความรู้สึก 
 2.1  กระบวนการทีท่าํให้เกดิการยอมรับ และร่วมกนัทํางาน ในการปฏิบติัการ
วิจยัในคร้ังน้ีมีการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ในระหว่างการประชุมในแต่ละคร้ัง มีผูแ้สดง
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายตั้งแต่การเร่ิมพบปะกบัผูร่้วมวิจยัในกลุ่มต่าง ๆ  มีการรับฟังขอ้คิดเห็น
มากข้ึนจากการท่ีไดม้าร่วมประชุมกนั นอกจากท่ีจะแสดงความคิดเห็นให้ผูอ่ื้นรับรู้แลว้ยงัเรียนรู้
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการซักถามโตต้อบระหว่างการประชุมเป็นวิธีการ เพ่ือให้เกิด
ความถูกตอ้งและปรับแนวคิดให้ตรงกนัจนสามารถทาํให้การประชุมเป็นไปอย่างราบร่ืน  มีการ
สังเกตเพ่ือการเรียนรู้  โดยสังเกตจากพฤติกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีผูร่้วมวิจยัยงัไม่มัน่ใจในสถานะของ
ตนเองจึงไม่ค่อยกลา้แสดงออกในตอนแรก  เม่ือไดพู้ดคุยกนัไประยะหน่ึงแลว้จึงมีความมัน่ในใน
การแสดงความคิดเห็น  กระบวนการหน่ึงท่ีเห็นชดัเจนคือ  การแสดงความรู้ของตนเองออกมาโดย
การบรรยายให้ผูอ่ื้นรับรู้  เช่น ครูแสดงความรู้ท่ีได้ประสบการณ์จากการสอนนักเรียน  ส่วน
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ผูป้กครองแสดงบทบาทความเป็นพ่อแม่  และแสดงออกถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการ  ส่วน
อาชีพอ่ืน ๆ กแ็สดงความคิดออกมาในบทบาทของตนเอง  เม่ือมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัแลว้ก็จะ
เปล่ียนสถานะเป็นผูร่้วมเรียนรู้ดว้ยกนัเพราะต่างกรู้็ไปคนละอยา่ง  นาํความรู้มาแลกเปล่ียนกนัแลว้
กแ็สวงหาความรู้ท่ีเกิดจาการปฏิบติัการไปดว้ยกนั  ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
 2.2 วิธีการเรียนรู้  จากการปฏิบติัการในคร้ังน้ีมีการไดล้องปฏิบติั  ในการ
ประชุมไดมี้การแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลายคนไดแ้สดงบทบาทของ
ตนเองแสดงออกมา เช่น ความเป็นแม่  ความเป็นพ่อ  ความเป็นผูน้าํและความเป็นครูออกมา ทาํให้
มีความรู้สึกว่าไดมี้เวทีในการทดลองปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง   ทาํให้มีการไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง  จากการท่ีผูว้ิจยัไดน้าํความรู้จากทฤษฎีท่ีตนเองไดศึ้กษา คน้ควา้มาสู่ผูร่้วมวิจยัทุกคน
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแลว้ทุกคนกร่็วมกนัลงมือปฏิบติัการจริงๆ ทาํใหเ้กิดทกัษะต่างๆมากมาย
ท่ีเป็นประโยชน์ทั้งผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั  มีการจดบนัทึก ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดรั้บมอบสมุดเพ่ือจด
บนัทึกงานของตนเอง  ทั้งเป็นกาํหนดการทาํงาน  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน  รวมทั้งการ
บนัทึกส่ิงท่ีพบเห็นและความรู้สึกในขณะนั้น  มีการจดบนัทึกความรู้สึกหลงัจากการพูดคุยกนั
ระหว่างท่ีมีการปฏิบติัการเพื่อแสดงให้ผูอ่ื้นรับทราบหลงัการปฏิบัติ  เป็นการสะทอ้นผลจาก
ความรู้สึกภายในของตนเองออกมา  ขณะเดียวกนัก็ไดรั้บรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น ซ่ึงจะมีผลต่อการ
ทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  เกิดทกัษะการคิด ตั้งแต่การคิดเปรียบเทียบ  การคิด
ไตร่ตรอง  การคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์  โดยเร่ิมจากการได้พิจารณาร่วมกนัในการ
ปฏิบติัการของผูว้ิจยั  ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดใ้ชค้วามคิดร่วมกนั  เปรียบเทียบขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย  การเสนอ
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์และช่วยกนัเติมเต็มส่วนท่ีขาด  และทุกคนสามารถออกความคิดเห็น
เพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา  แลว้ทุกคนก็คิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ร่วมกนัในการหาตาํตอบร่วมกนั 
 2.3 พนัธะสัญญาที่เกดิขึน้ หลงัจากการปฏิบติักเ็กิดความสาํเร็จท่ีเกิดจากการ
ทาํงานร่วมกนัจึงเกิดความเช่ือและความศรัทธาในตนเอง หลงัจากการแสดงความคิดเห็นผูร่้วมวิจยั
เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองและเห็นความสาํคญัของตนเอง  เกิดความรับผิดชอบ  เม่ือผูร่้วมวิจยัได้
แสดงออกโดยการแสดงความคิดเห็น  การคิดร่วมกนั  ตดัสินปัญหาร่วมกบัผูร่้วมวิจยัคนอ่ืนแลว้จึง
เห็นว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน  มีส่วนร่วมในการวิจยัจึงเกิดความรับผิดชอบต่อ
การเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี สุดทา้ยจึงเกิดพลงัในตนเอง  เม่ือผูว้ิจยัเกิดความศรัทธา ความรับผิดชอบ
แลว้ จึงเกิดความตอ้งการให้เกิดส่ิงท่ีดีข้ึน จึงแสดงพลงัของตนเองออกมาโดยการแสดงความ
คิดเห็นและพยายามตดัสินใจในแนวทางท่ีถูกตอ้งร่วมกบัผูอ่ื้น   
 2.4 ความรู้ที่เกิดจากการร่วมมือกัน หลงัจากการปฏิบติัการไดเ้กิดความ
ตอ้งการทาํงานร่วมกนัระหว่างกลุ่ม  เม่ือกลุ่มบุคลากรในโรงเรียนไดพ้บปะกบัผูร่้วมวิจยักลุ่มต่าง ๆ 
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แลว้  จากก่อนการปฏิบติัการท่ีการทาํงานของแต่ละกลุ่มท่ีเก่ียวกบัโรงเรียนต่างทาํงานกนัตามหนา้ท่ี  
แต่เม่ือไดม้าประชุมร่วมกนัแลว้ต่างก็มีความคิดเห็นว่าการไดม้าประชุมกนัเป็นการทาํความเขา้ใจ
กนัไดอ้ย่างดีและคิดว่าสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการของทุก
ฝ่าย   เกิดการทาํงานเป็นทีม  จากการประชุมเชิงปฏิบติัการทาํให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
หลายคนหลายความความคิดเห็นเม่ือมีการทาํงาน มีขอ้ตกลงเป็นกติกากนัเหมือนกบัการไดท้าํงาน
กนัเป็นทีม  ทุกคนทาํตามหน้าท่ีของตนเองต่างช่วยกนัทาํงานตามบทบาทของตนเอง  เกิดการ
ประสานงานกนั  การประชุมเชิงปฏิบติัการของคนท่ีมากจากกลุ่มต่างๆ แต่ละกลุ่มก็มีความคิดท่ี
เปรียบเหมือนตน้ทุน  เม่ือนาํมารวมกนัแลว้ก็จะเกิดการทาํงานร่วมกนั  เม่ือไดใ้ชส่้วนท่ีดีของแต่ละ
กลุ่มมารวมกนัแลว้กจ็ะเกิดผลแต่กว่าการทาํงานเพียงลาํพงัฝ่ายเดียว 
  3.   การสะท้อนผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ 
        จากการสังเกตผลของกลุ่มโคกดินแดง โคกดินดาํ โคกดินดี  และโคกดิน
เหนียวไดผ้ลการสังเกตผลแลว้นาํเสนอรายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือรับรองการปฏิบติัการท่ีสําเร็จแลว้
จาํนวน  12  โครงการ  คือ  โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสภาพแวดลอ้ม  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์โครงการพฒันาทกัษะ
การทาํงานเพ่ือการอาชีพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  โครงการ
ป้องกันส่ิงเสพติดให้โทษและส่ิงมอมเมา  โครงการส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อโรงเรียน  
โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน  โครงการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน  โครงการ
ส่งเสริมทกัษะดา้นดนตรี  ศิลปะ และกีฬา  และโครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน ส่วน
โครงการท่ีไม่สาํเร็จจาํนวน  4  โครงการ คือ โครงการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดย
ท่ีมีตวัช้ีวดัท่ีไม่ผ่านการประเมินคือ 1)นักเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมี
ความคิดรวบยอด 2)การส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูลพิจารณา
ขอ้ดีขอ้เสียความถูกผิด ระบุสาเหตุผล คน้หาคาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ ในการ แกปั้ญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างสันติและมีความถูกต้องเหมาะสมและ 3)ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ 
สามารถคาดการณ์เป้าหมายได ้ โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีตวัช้ีวดัท่ีไม่ผ่านการประเมิน คือ
1) ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อหาเหตุผล 2) 
ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้้องสมุด แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 3) 
ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง  โครงการ
จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ตวัช้ีวดัท่ีไม่ผา่นการประเมิน คือ 1) พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
และความต้องการของท้องถ่ิน โดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  2) จัดแนวการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม 
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ให้สามารถเช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  และโครงการประชุมผูป้กครอง
นกัเรียนและประชาคม ท่ีมีตวัช้ีวดัท่ีไม่ผ่านการประเมิน คือ 1) ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและ
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  2) ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมจัดการศึกษารูปแบบสหการ ท่ีประชุมจึงมีมติให้โครงการท่ียงัไม่ประสบ
ความสาํเร็จตอ้งดาํเนินการต่อใหส้าํเร็จในภาคเรียนท่ี  2/2553  จาํนวน  4  โครงการ  ดงัตารางท่ี 32 
 

ตารางที ่ 32   แสดงผลการการดาํเนินการโครงการในวงรอบท่ี 1 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล สําเร็จ ไม่
สําเร็จ 

ผลการ
รับรอง 

1 อนุรักษแ์ละพฒันา
สภาพแวดลอ้ม 

1. มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดเป็นระเบียบปลอดภยั   ท่ีประชุม
รับรอง 2. มีจดัระบบป้องกนัใหส้ถานศึกษาปลอดสารพษิ 

ส่ิงเสพติด อาชญากรรม และอบายมุข 
  

3. มีจดัระบบสาธารณูปโภคท่ีดี   
4. มีส่ิงอาํนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากร
อยา่งเพียงพอ และจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

  

2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จาก
แหล่งต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อหาเหตุผล 

  ท่ีประชุม
รับรอง 

2. ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใช ้แหล่งความรู้และ
ส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  

3. ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งดว้ยตนเอง 

  

3 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพงึ
ประสงค ์

1. ผูเ้รียนมีวินยัมีความรับผดิชอบและปฏิบติัตน
ตามระเบียบวินยัและหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของแต่ละ
ศาสนา 

  ท่ีประชุม
รับรอง 

2. ผูเ้รียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต     
3.  ผูเ้รียนมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อ
ส่วนรวม 

  

4.  ผูเ้รียนใชข้องหรือทรัพยสิ์นของตนเองและ
ส่วนรวมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ประหยดัและคุม้คา่               

  

2. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน   
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ตารางที ่ 32   แสดงผลการการดาํเนินการโครงการในวงรอบท่ี 1 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

ประเด็นการสังเกตผล สําเร็จ ไม่
สําเร็จ 

ผลการ
รับรอง 

4 พฒันา
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ 

1. นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล 
เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด 

  ท่ีประชุมให้
ดาํเนินการ
ต่อในภาค
เรียนท่ี 
1/2554 

2. การส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความถูกผดิ 
ระบุสาเหตุผล คน้หาคาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ 
ในการ แกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งสนัติและมี
ความถกูตอ้งเหมาะสม 

  

3. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ สามารถ
คาดการณ์เป้าหมายได ้

  

5 พฒันาทกัษะ
การทาํงานเพื่อ
การอาชีพ 

1. ผูเ้รียนสามารถทาํงานตามลาํดบัขั้นตอนและ
ผลงานมีประสิทธิภาพ 

  ท่ีประชุม
รับรอง 

2. ผูเ้รียนขยนั  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการ
ทาํงาน  พฒันางาน  สามารถทาํงานอยา่งมีความสุข  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

  

3. ผูเ้รียนสามารถทาํงานเป็นทีม   
4.เพือ่ใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   

6 ส่งเสริมสุขภาพ 1. นกัเรียนมีนํ้ าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน   ท่ีประชุม
รับรอง 2. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน   

3. นกัเรียนมีจิตใจร่าเริง  แจ่มใสมีมนุษยสั์มพนัธ์ท่ีดี
กบัครู  เพ่ือนและบุคคลทัว่ไป 

  

7 ส่งเสริมนิสยัใฝ่
เรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จาก
แหล่งต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อหาเหตุผล 

  ท่ีประชุมให้
ดาํเนินการ
ต่อในภาค
เรียนท่ี 
1/2554 

2. ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่ง
ความรู้และส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  

3. ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งดว้ยตนเอง 

  

8 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

  ท่ีประชุม
รับรอง 

2. นกัเรียนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย   
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ตารางที ่ 32   แสดงผลการการดาํเนินการโครงการในวงรอบท่ี 1 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

ประเด็นการสังเกตผล สําเร็จ ไม่
สําเร็จ 

ผลการ
รับรอง 

9 ป้องกนัส่ิงเสพ
ติดใหโ้ทษและ
ส่ิงมอมเมา 

1. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและส่ิงมอมเมา   ท่ีประชุม
รับรอง 2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ   

3. ผูเ้รียนไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา   
4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัและมีส่วนร่วม 
ในการต่อตา้นส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 

  

10 ส่งเสริมความ
รักและศรัทธา
ต่อโรงเรียน 

1. ผูเ้รียนรักสถานศึกษาของตน   ท่ีประชุม
รับรอง 2. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน   

11 เยีย่มบา้น
นกัเรียน 

1. ผูป้กครอง  และโรงเรียนมีส่วนร่วมดา้นการพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัเรียน 

  ท่ีประชุม
รับรอง 

2. การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกนัระหวา่งผูป้กครอง
และโรงเรียน 

  

12 จดัทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

1. พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 

  ท่ีประชุมให้
ดาํเนินการ
ต่อในภาค
เรียนท่ี 
1/2554 

2. จดัแนวการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตรความตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ใหส้ามารถ
เช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

  

13 พฒันาคุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอน 

1. ครูรู้เป้าหมายของหลกัสูตรและเป้าหมายการจดั
การศึกษา 

  ท่ีประชุม
รับรอง 

2. ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร  
จดัทาํแผนและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  

3. ครูมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลการ
เรียนการสอนและนาํผลการประเมินมาใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพ 

  

4. ครูมีนิสยัรักการแสวงหาความรู้และข่าวสารขอ้มูล
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนาํมาพฒันาการเรียนการสอน 

  

5. ครูมีความสามารถในการศึกษา  วิจยัเพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน 
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ตารางที ่ 32   แสดงผลการการดาํเนินการโครงการในวงรอบท่ี 1 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล สําเร็จ ไม่
สําเร็จ 

ผลการ
รับรอง 

  6. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและ
แกไ้ขสถานการณ์ได ้

   

7. ครูไดท้าํงานตามความถนดัและความ
เช่ียวชาญ 

  

14 ส่งเสริมทกัษะดา้น
ดนตรี  ศิลปะ  
และกีฬา 

1. ผูเ้รียนมีทกัษะพื้นฐานดา้นศิลปะ  ดนตรี  และ
กีฬา 

  ท่ีประชุม
รับรอง 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของ  ศิลปะ  ดนตรี  
และกีฬา   มีความช่ืนชมและร่วมกิจกรรม 

  

3. ผูเ้รียนสามารถเล่นกีฬาไดอ้ยา่งนอ้ย  1  ชนิด   
15 ส่งเสริม

ความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน 

1. ผูบ้ริหารและครูสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ชุมชนในการร่วมกนัจดัการศึกษา 

   

2. มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจ ให้
บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็น
ความสาํคญัในการจดัการศึกษาร่วมกนั 

  

3. มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษา
ต่อชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

  

4. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีบทบาทในการ
พฒันาการศึกษา 

  

5. ผูป้กครองมีความรัก  ความเขา้ใจ  เอาใจใส่ใน
การอบรมสั่งสอนบุตรหลานและเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี 

  

6. ชุมชน/ผูป้กครองเห็นความสาํคญัของ
การศึกษาและมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
สถานศึกษา 

  

16 ประชุมผูป้กครอง
นกัเรียนและ
ประชาคม 

1. ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

  ท่ีประชุม
ให้

ดาํเนินการ
ต่อในภาค
เรียนท่ี 
1/2554 

2. ส่งเสริมใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมจดัการศึกษารูปแบบสหการ 
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4.  สรุปผลข้ันตอนการสะท้อนผล 
     ท่ีประชุมไดช่้วยกนัสรุปขั้นตอนการสะทอ้นผลโดยการขอความคิดเห็นเพ่ือ

ระบุ  ขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย  ขอ้เสนอแนะ  ความคิดเพ่ิมเติมและความคิดเห็นอ่ืน ๆ  เม่ือสอบถามแลว้ในการ
สะทอ้นผลไม่มีผูร่้วมวิจยัใหค้วามคิดเห็นเพ่ิมเติมเพราะเห็นว่าขั้นตอนน้ีไดมี้การแสดงความคิดเห็น
ไดค้รอบคลุมแลว้   ผูว้ิจยัจึงจดบนัทึกไวแ้ละแสดงขั้นตอนการปฏิบติัการในขั้นตอนการสะทอ้นผล  
ดงัภาพท่ี  62   และบรรยากาศการสะทอ้นผลดงัภาพท่ี 63 

 

 

ภาพที ่ 63 แสดงขั้นตอนการการสะทอ้นผล 
 

มานะ(ชาย อาย ุ49)  ใหข้อ้คิดเห็นวา่ 
“โครงการท่ีทาํได้สําเร็จรู้สึกก่อนปฏิบัติการแล้วว่าน่าจะสําเร็จเพราะมีส่ิงท่ีชี้บอกอยู่แล้ว  เช่น 
นักเรียนเราชอบเล่นกีฬา  เล่นดนตรี  กิจกรรมกท็าํได้ดี  โครงการท่ีต้ังไว้เดก็นักเรียนกท็าํได้  การ
ดูแลสุขภาพได้รับการดูแลจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องเป็นประจาํกน่็าจะผ่านไปด้วยดี  จะมีบางโครงการท่ี
เก่ียวกับทักษะท่ีนักเรียนเราขาดคือ  การคิด  การตัดสินใจ  พวกเขายงัไม่มี  ของครูเรากเ็หมือนกัน  
สัมพันธ์กับชุมชนดีทุกอย่างแต่กย็ังขาดส่ิงท่ีเป็นด้านวิชาการหน่อย  คือ  มีหลักฐาน  การบันทึก  
การนาํหลักวิชาการเข้าไปจับส่ิงท่ีเป็นความรู้ในชุมชนหน่อยกจ็ะได้ออกมาคือ  หลักสูตรท้องถ่ิน
น่ันเอง  บางอย่างเราทาํทุกวันแต่ไม่นาํมาทาํเป็นหลักสูตร  เช่น การทาํสวนหย่อม กเ็ป็นหลักสูตร
ได้นะ “ 

(บันทึกการสนทนากลุ่ม   27  มีนาคม  2554) 
 

จิตรศรี(หญิง  อาย ุ 42   ปี)  กล่าวว่า 
“แต่ก่อนกไ็ม่รู้หรอกว่าในโรงเรียนคุณครูกับผู้อาํนวยการทาํอะไรกันบ้าง  ส่งลูกมาเรียนทุกวัน  มี
แต่บอกว่าให้ต้ังใจเรียน  กิจกรรมต่าง ๆ ก็ทาํตามครูบอก  เม่ือได้มาร่วมประชุมคร้ังนีแ้ล้ว  เกิด
ความคิดขึน้มาแล้วว่าจะเสนออะไรได้บ้าง  ทีหลังจะมาบ่อย ๆ ไม่ให้มากจ็ะมา  ถ้าเรามาบ่อย ๆ 
ลูกหลานเราจะได้ประโยชน์เตม็ท่ีนะ  บางอย่างอยากให้มีในโรงเรียน  เห็นโรงเรียนใหญ่ ๆ เขามี 
เช่น นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย  ถ้าท่ีบ้านบอกให้เรียบร้อย  มาท่ีโรงเรียนครูกดู็แลอีก  ถ้ามีอะไร
ผิดปรกติกติ็ดต่อกันได้ ถ้าเราช่วยกันเดก็ของเรากค็งไม่ออกกลางคันหรอก” 

   (บันทึกการสนทนากลุ่ม  27 มีนาคม  2554) 
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พระสงฆ ์(อาย ุ54 ปี) กล่าวว่า 
“อาตมากไ็ด้สอนนักเรียนโคกสูงมาหก เจ็ดรุ่นแล้ว  รู้ว่านักเรียนเราเป็นอย่างไร  ถ้าเป็นวิชาการ
หน่อยละกห็นีกันไปหมด  ถ้ากิกรรมได้ออกแรง  ได้สนุกสนานกท็าํได้ดี  ถ้าว่าเป็นข้อไม่ดีกไ็ม่ใช่  
มันเป็นธรรมชาติของเขา  เราสิต้องสนับสนุนตามความสามารถของเขา ส่งเสริมให้ถึงท่ีสุดเลย  
ใครเก่งกีฬากใ็ห้เป็นนักกีฬาไปเลย” 

(บันทึกการสนทนากลุ่ม  27  มีนาคม  2554) 

 
หนูเล้ียง (ชาย อาย ุ 58 ปี)  กล่าวว่า 

“โรงเรียนเรากสั็มพันธ์กับชุมชนดีนะ  แต่กรรมการของเราไม่เข้มแขง็  มาประชุมกเ็ม่ือขอร้องให้
มา  ไม่เคยมาเองเลย  ตามหลักแล้วเรามาเป็นเจ้าของร่วมกัน  น่ีถ้าไม่เรียกกไ็ม่มาแล้วจะประเมิน
ผ่านอย่างไงต้องปรับปรุงให้ดีขึน้นะ ตอนนีก้็โอนเข้าท้องถ่ินแล้ว  โรงเรียนเป็นของชุมชนแล้ว  
ต้องมาช่วยกันให้เตม็ท่ี” 

(บันทึกการสนทนากลุ่ม  27  มีนาคม  2554) 
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ภาพที ่ 64  สรุปขั้นตอนการสะทอ้นผล 
 
 
 

ประชุมก่อนการสะท้อนผล 
-ผูว้ิจยัเป็นผูมี้ส่วนร่วมสนบัสนุน  อาํนวยความสะดวก 
-ร่วมกนัวิธีการสะทอ้นผล 
-ร่วมกนักาํหนดประเดน็การสะทอ้นผลจากการแสดงความรู้สึก 
-ร่วมกบัระบุประเดน็การรับรองผลการสังเกตผล 

การสะท้อนผล 
ความรู้สึก(feeling) 
-กระบวนท่ีทาํใหย้อมรับทาํงานร่วมกนั      -วิธีการเรียนรู้ 
-พนัธะสญัญาท่ีเกิดข้ึน                                -ความรู้ท่ีไดจ้ากการร่วมมือ 
การรับรองผลการสังเกตผล 
-สาํเร็จ 
-ไม่สาํเร็จ 

สรุปการสะท้อนผล 
-ขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย 
-ขอ้เสนอแนะ   ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 
-แกไ้ขเพือ่การปฏิบติัการในคร้ังต่อไป 

การวางแผนใหม่ 
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 ขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่ (re-planning)  
เป็นขั้นตอนท่ีผูวิ้จยัมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวก  หลงัจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้จากแผนปฏิบติัการในวงรอบท่ี 1 แลว้  ผูว้ิจยัจะ
กระตุน้ให้ผูร่้วมวิจยัเกิดองคค์วามรู้โดยการไดไ้ปศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จในการ
จดัการศึกษาทอ้งถ่ิน  แลว้จึงกลบัมาช่วยกนักาํหนดแผนปฏิบติัการใหม่  โครงการใดสาํเร็จแลว้ก็
นาํมาดาํเนินการต่อไปและโครงการใดไม่เหมาะสมกน็าํมาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการใหม่ตาม
ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการรู้  ในขั้นตอนน้ีมีวงจรการปฏิบติัการ คือ 1) การศึกษาดูงาน 2)การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาเพ่ือวางแผนใหม่  3) จดัทาํโครงการ  4)  ประเมินและสรุปผล   

1.  การศึกษาดูงาน 
         ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจยัมีความต้องการท่ีจะไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัประเด็นท่ีต้องการ
เรียนรู้พฒันาในขั้นตอนต่อไปโดยการไปทศันะศึกษาดูงานในโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อาํเภอพล  
จงัหวดัขอนแก่น  โดยบุคลลากรของโรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนังานวิชาการ  มีการศึกษาดูงาน
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวดัขอนแก่น  ในบทบาทของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และตวัแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วม
ประชุมบทบาทของกรรมการสถานศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์ กรุงเทพมหานคร ดงัภาพท่ี 65 
 

 

  

ภาพที ่ 65 การศึกษาดูงานของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครู 
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2.  การวเิคราะห์ปัญหาเพือ่วางแผนใหม่ 
        ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมประชุมกนัหลงัจากไดไ้ปศึกษาดูงานโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา กลุ่มอาชีพ  ผูป้กครองนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดไ้ปอบรมเชิงปฏิบติัการใน
บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในสถานศึกษาท่ีศาลาประชาคมจงัหวดัขอนแก่น  และบุคลกรท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนไดไ้ปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ในการประชุมในคร้ังน้ีเป็น
การวิเคราะห์ปัญหาโดยท่ีประชุมไดส้รุปประเด็นปัญหาเพื่อการพฒันาแบ่งปัญหาเป็น  2  ประเด็น
ดว้ยกนั  คือ 
 2.1 กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีความเขม้แขง็เน่ืองมาจาก 
   2.1.1 กรรมการไม่แน่ใจในบทบาทของตนเอง 
   2.1.2 กรรมการไม่มีความรู้เพียงพอในการกาํกบัติดตามการทาํงานของโรงเรียน 
   2.1.3 กรรมการไม่มีเครือข่ายในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศเพื่อให้การทาํ
หนา้ท่ีมีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัโรงเรียนขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
 2.2 การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนยงัไม่เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง 
   2.2.1 นักเรียนยงัไม่ไดรั้บการพฒันาความเป็นเลิศตามศกัยภาพของผูเ้รียน เช่น 
ความเป็นเลิศดา้นกีฬา  ความเป็นเลิศดา้นดนตรี เป็นตน้ 
   2.2.2 โรงเรียนยงัไม่มีห้องสมุดท่ีเป็นศูนยก์ารเรียนเรียนรู้ทุกๆดา้น  เป็นแหล่ง
เรียนท่ีมีชีวิตและบริการใหก้บัชุมชนดว้ย 
   2.2.3 โรงเรียนยงัไม่มีบริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือสามารถสืบคน้ขอ้มูลอย่างไม่จาํกดั
เวลาไวบ้ริการแก่นกัเรียน  ผูป้กครองและคนในชุมชน 
   2.2.4 โรงเรียนยงัไม่ส่งเสริมนักเรียนมีการพัฒนาการด้านร่างกายอย่างถูก
สุขลกัษณะ 
  2.2.5 โรงเรียนตอ้งมีอบรมคุณธรรม จริยธรรม นกัเรียน 
  2.2.6 โรงเรียนตอ้งจดัให้มีปัจจยัพ้ืนฐานให้เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียน
อยา่งทัว่ถึง 
  2.2.7 โรงเรียนจะตอ้งยกยอ่งนกัเรียนท่ีมีความสามารถเพ่ือเป็นตวัอยา่งกบันกัเรียน
คนอ่ืนๆ 
 2.3 มีความตอ้งการการพฒันาอาชีพในทอ้งถ่ิน 
  2.3.1 โรงเรียนควรจดัใหมี้หลกัสูตรทอ้งถ่ินใหก้บันกัเรียน 
  2.3.2 โรงเรียนควรจดัใหมี้การพฒันาอาชีพใหก้บัชุมชน 
 2.4 โรงเรียนตอ้งมีการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 



 314

  2.4.1 ควรจดัใหมี้สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
  2.4.2 ควรจดัใหมี้มีสวนวิทยาศาสตร์  สวนคณิตศาสตร์  สวนวรรณคดี   

3.  การจดัทาํโครงการใหม่ 
        หลงัจากการระดมความคิดเพื่อหาประเด็นท่ีต้อการการพฒันาแล้ว  ผูร่้วมวิจัยจึง
ช่วยกนัคิดโครงการท่ีจะนาํมาใชเ้พ่ือการพฒันาโดยมีการนาํเอาโครงการเดิมท่ีประสบความสาํเร็จ
ในการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติัการวงรอบท่ี 1 พิจารณาเพื่อดาํเนินการต่อไป และมีการคิด
โครงการใหม่เพ่ือนาํมาพฒันาประเด็นท่ีช่วยกนัคิดข้ึนมาและมีการสอดแทรกหลกัการมีส่วนร่วม
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาช่วยให้โครงการท่ีไม่สาํเร็จในการปฏิบติัการในวงรอบท่ี 1  ประสบ
ความสาํเร็จ ดว้ยหลกัประสานพลงัคือ การแลกเปล่ียนความรู้และทรัพยากร  การบูรณาการ และการ
ร่วมมือกนั  ดงัตาราง  33  ต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่ 33 แสดงโครงการเพ่ือการพฒันาการจดัการศึกษาในการปฏิบติัการในวงรอบท่ี 2 
 

ประเด็นการพฒันา โครงการ หน่วยงานทีเ่ข้ามาประสานพลงั 
ความเขม้แข็งของกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการอบรมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

อบจ.ขอนแก่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ อบจ.ขอนแก่น 
โรงเรียนในสงักดั 

พฒันาอาชีพนกัเรียน/ชุมชน โครงการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน วิทยาลยัเทคนิคนํ้ าพอง 
ศูนยรั์ตนาภา 
ปราชญช์าวบา้น 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม /แหล่ง
เรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมนิสยัใฝ่เรียนรู้ อบจ.ขอนแก่น 
ป่าไมจ้งัหวดัขอนแก่น 

 
4.  การประเมนิและสรุปขั้นตอนการวางแผนใหม่  จากการประชุมการวางแผนใหม่ได ้

ระดมความคิดในการปฏิบัติการโครงการท่ีได้ทาํมาแล้ว  16  โครงการ ประเมินความสําเร็จ
โครงการผา่นแลว้  12  โครงการ  ยงัไม่ประสบความสาํเร็จ  4  โครงการ  และจากการไปศึกษาดูงาน 
ท่ีโรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จในการจดัการศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
และการประชุมสัมมนากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีศาลาประชาคม  จงัหวดัขอนแก่น  และ
ตวัแทนของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีโรงแรมริเวอร์ไซด ์ 
กรุงเทพมหานคร  ผูร่้วมวิจยัพบปัญหาท่ีทาํให้การประเมินโครงการท่ีผ่านมาในวงรอบท่ี 1  ท่ีไม่
ผ่านการประเมิน คือ โรงเรียนยงัขาดความเขม้แข็งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงมีการ
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เสนอขอปรับเปล่ียนตวับุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  ผูท้รงคุณวุฒิ  2  คน  
ประกอบดว้ย นายมนตช์ยั  ศรีวิไลลกัษณ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  เป็น
ประธานกรรมการ  นายภาณุวฒัน์  พงษส์มบติั  นายกเทศบาลตาํบลลาํนํ้ าพอง  เป็นรองประธาน
กรรมการ  พระครูประทุม  จนัทโรภาส  เจา้อาวาสวดัโนนสระบวั  เป็นตวัแทนพระภิกษุสงฆ ์  นาย
หนูเล้ียง  ไทยวงัชยั  ประธานสภาเทศบาลลาํนํ้ าพอง  เป็นตวัแทนส่วนทอ้งถ่ิน  นายศกัด์ิสิทธ์ิ  สีดา
หลง  ผูแ้ทนจากองคก์รชุมชน  นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ  เป็นผูแ้ทนครู  นางเพญ็ศรี  อนัทะปัญญา  เป็น
ผูแ้ทนผูป้กครอง  นายอภิเดช  ทดัเท่ียง  เป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  นายอาํนาจ  โพธ์ิศรี  ผูอ้าํนวยการคน
ใหม่ของโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ    จากการปรับเปล่ียนดงักล่าวจะทาํให้กรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนมีความเขม้แขง็โดยการประสานพลงัของคณะกรรมการชุดใหม่ข้ึนส่งผล
ให้การจัดทาํหลักสูตรท้องถ่ินท่ีต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชนประสบความสําเร็จ  การ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของโรงเรียนกจ็ะดีข้ึนกว่าเดิมท่ีจะทาํให้โครงการท่ีทาํไม่สาํเร็จในวงรอบท่ี 1  
ผา่นการประเมินความสาํเร็จได ้บรรยากาศการประชุมวางแผนใหม่  ดงัภาพท่ี  66 
 

 

ภาพที ่ 66  การประชุมวางแผนใหม่ 
 

ขั้นตอนที ่7  การปฏิบัติใหม่ (re-acting)  
เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัมีบทบาทของผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอาํนวย

ความสะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีกาํหนดใหม่  ในการลงมือปฏิบติัการในรอบน้ี
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีประสบการณ์ในการดาํเนินการและทกัษะในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่างการลงมือปฏิบติัการใหม่  เม่ือบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดจะมีการจดบนัทึกผลการ
ดาํเนินงานทั้งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากการปฏิบติัการใน
รอบแรก  มีการพบปะสนทนาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นระยะๆ   ในขั้นตอนน้ีมีการ
ปฏิบติัการ คือ  1)ร่วมกนัปรึกษาก่อนปฏิบติัการ  2)ร่วมกนัปฏิบติัการและ 3) สรุปการปฏิบติัการ
ใหม่ 
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1. ประชุมปรึกษาก่อนการปฏิบัติการ 
       จากโครงการท่ีไดป้รับปรุงใหม่แลว้นั้น ผูร่้วมวิจยัไดป้รึกษากนัก่อนลงมือปฏิบติั

ตามโครงการ เม่ือพิจารณาร่วมกนัแลว้มีความคิดเห็นว่าโครงการท่ียงัไม่ผ่านการประเมินมี  4  
โครงการ ในการปฏิบติัในคร้ังน้ีมีความคิดเห็นร่วมกนัว่าน่าจะมีการเรียงลาํดบัความสําคญัของ
โครงการวา่โครงการใดน่าจะมีความสาํคญัใหด้าํเนินการก่อน  ท่ีประชุมมีความคิดเห็นว่า  โครงการ
ท่ีน่าจะทาํก่อนคือ  โครงการอบรมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือให้กรรมการชุดใหม่ได้
เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง  และจะมีผลต่อโครงการอ่ืนต่อไปคือ  โครงการจดัทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินท่ีตอ้งใหก้รรมการสถานศึกษาเห็นชอบอนุมติัหลกัสูตรเพ่ือนาํไปสอนนกัเรียน  หลงัจากนั้น
จะเป็นการปฏิบติัการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนและโครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่
เรียนรู้ของนกัเรียน  ผูร่้วมวิจยัทุกคนเห็นชอบตรงกนัจึงเร่ิมลงมือปฏิบติัการโดยเจา้ภาพโครงการ
เป็นผูป้ระสานการปฏิบติัโครงการจนเสร็จส้ิน 

2. การปฏิบัตกิารโครงการ 
           ผูป้ระสานงานโครงการไดมี้การประชุมเตรียมการและเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาร่วม

โครงการ  ในโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอ้อกหนงัสือเชิญกรรมการ
สถานศึกษาพร้อมทั้ง งานธุรการไดแ้นบคาํสั่งแต่งตั้ง  เอกสารความรู้บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ
สถานศึกษาและกาํหนดการประชุมไปให้กรรมการก่อนวนัดาํเนินการ 1  สัปดาห์ เม่ือถึงถึงเวลา
ตามท่ีแจ้งไว  ้คณะกรรมการก็มาครบทุกคน  ส่วนโครงการพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ินผูป้ระสาน
โครงการไดจ้ดัประชุมร่วมกบัฝ่ายวิชาการ  ผูน้าํในทอ้งถ่ิน  ปราชญช์าวบา้นและผูป้กครองมาร่วม
กนัจดัทาํหลกัสูตรการทอเส่ือ  การประดิษฐ์ของชาํร่วยเพ่ือเป็นแนวทางในการจดัทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินในกลุ่มสาระอ่ืนๆ ต่อไป   ส่วนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนกัเรียนและโครงการ
ส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ก็ดาํเนินโครงการในกิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์และกิจกรรมรักภาษาไทย       
ดงัภาพท่ี 67 - 70 

 

 

ภาพที ่ 67 การปฏิบติัการโครงการอบรมกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาพที ่68 การปฏิบติัการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 

 

ภาพที ่69  การปฏิบติัโครงการการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 

 

ภาพที ่ 70  การปฏิบติัการโครงการส่งเสริมนิสยัใฝ่เรียนรู้ 
 
 3.   สรุปการปฏิบัตกิารใหม่  
            กลุ่มประสานงานโครงการเป็นผูป้ระสานให้ทาํกิจกรรมตามโครงการอบรม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้กรรมการไดรู้้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  กรรมการของ
โรงเรียนชุดใหม่เป็นผูน้าํชุมชน มีศกัยภาพสูงสมารถระดมทรัพยากรได้สะดวกและเป็นผูท่ี้มี
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ช่ือเสียงสามารถทาํใหเ้กิความเช่ือมัน่ในการพฒันาโรงเรียนได ้   การปฏิบติัโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศของนกัเรียนจะส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความถนดัของตนเองเพราะถา้นกัเรียนชอบ
ส่ิงใดแลว้จะทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้และประสบความสาํเร็จ    โครงการหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ไดใ้ห้ชุมชน  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรท่ีตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ
นกัเรียนและชุมชน  และโครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ไดจ้ดัแหล่งเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาอยา่ง
หลากหลายทั้งเป็นส่ือท่ีโตต้อบกบันกัเรียนไดแ้ละส่ือท่ีพดูไม่ได ้

ขั้นตอนที ่8  การสังเกตใหม่ (re-observing)  
เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วม  เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และอาํนวยความ

สะดวกให้มีการสังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ทั้ งท่ีคาดหวงัไวแ้ละไม่ได้คาดหวงัไว  ้ ผล
ความสาํเร็จและไม่สาํเร็จ  ผูว้ิจยัมีความไวในทฤษฎีในการตีความปรากฏการณ์ เกณฑใ์นการวดัการ
เปล่ียนแปลงไดป้รับปรุงจากขั้นตอนท่ี 4  กิจกรรมท่ีดาํเนินการบรรลุผลอย่างไร  ไดค้วามรู้ใหม่ 
และเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง ในขั้นตอนน้ีมีวงจรการปฏิบติัการและการสะทอ้นผล คือ  ร่วมกนั
สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ตีความปรากฏการณ์ ระบุองคค์วามรู้ใหม่    ร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นในการสงัเกตการณ์เปล่ียนแปลง การตีความปรากฏการณ์และองคค์วามรู้ใหม่ 

1.  การประชุมการสังเกตผลใหม่  
        ท่ีประชุมไดใ้ห้ผูส้ังเกตผลโครงการท่ีไม่ผ่านการประเมินรายงานผลการประเมินใน

วงรอบท่ี 1 และสรุปถึงขอ้ดีขอ้ดอ้ยของการประเมินในคร้ังท่ีแลว้และปรับปรุงวิธีการประเมินใน
คร้ังน้ี  ท่ีประชุมเห็นว่าเกณฑก์ารวดัท่ีระดบั  ร้อยละ 80  เหมาะสมแลว้กบัความสารถของนกัเรียน  
และร้อยละ 80 ของภาระงานกเ็หมาะสมอยูแ่ลว้  อีกทั้งการประเมินให้ตวัช้ีวดัผา่นทั้งหมดจึงถือว่า
โครงการนั้นประสบความสาํเร็จ  ดงันั้นในการวดัความสาํเร็จของโครงการจึงใชเ้กณฑ์เดิม  แต่ท่ี
ประชุมก็ขอให้ประเมินอยา่งละเอียดและระมดัระวงั  เพราะเป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญั  เพ่ือเป็นขอ้มูลใน
การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบท่ีสาม 

2.  ประเด็นการสังเกตผลใหม่ 
        สาํหรับประเด็นท่ีใชใ้นการวดัความสําเร็จท่ีประชุมมีความคิดเห็นว่าเราเคยประเมิน

คร้ังหน่ึงแลว้น่ายงัคงใช้ตวัช้ีวดัเดิมเพราะจะไดเ้ปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงแม้ว่าจะเปล่ียนช่ือ
โครงการใหม่แลว้กต็ามดงัตาราง 34 
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ตารางที ่  34   แสดงโครงการ  เป้าหมายและระดบัความสาํเร็จของโครงการ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล เกณฑ์ความสําเร็จ
โครงการ 

4 ส่งเสริมความเป็น
เลิศ 

1. นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมี
ความคิดรวบยอด 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความถูกผดิ ระบุสาเหตุผล คน้หา
คาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ ในการ แกปั้ญหาและตดัสินใจ
ไดอ้ยา่งสนัติและมีความถูกตอ้งเหมาะสม 
3. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ สามารถคาดการณ์
เป้าหมายได ้

ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนทั้งหมด 

 

7 ส่ ง เ ส ริ ม นิ สั ย ใ ฝ่
เรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 
รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล 
2. ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และส่ือ
ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และประสบการณ์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง 

ร้อยละ 80  ของ
นกัเรียนทั้งหมด 

12 พัฒน าหลัก สู ต ร
ทอ้งถ่ิน 

1. พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 
2. จดัแนวการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรความ
ตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
สงัคม ใหส้ามารถเช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละนาํไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

ร้อยละ 80 ของ
ภาระงาน 

16 อบรมกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้น
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดั
การศึกษารูปแบบสหการ 

ร้อยละ  80  ของ
ภาระงาน 

 
3. ผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ 

จากการการประเมินความสาํเร็จของโครงการในวงรอบท่ีสองมีผลการประเมินตาม
ตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี 
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โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิ 
ประเมนิโครงการ โครงการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีเกณฑแ์สดง

ถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ  ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมด มีผลการประเมินคือ 
ตวัช้ีวดัท่ี  1  นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมีความคิด

รวบยอด   ร้อยละ  80 
ตวัช้ีวดัท่ี  2  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูล

พิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความถูกผิด ระบุสาเหตุผล คน้หาคาํตอบ เลือก
วิธีและมีปฏิภาณ ในการ แกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งสนัติและมี
ความถูกตอ้งเหมาะสม  ร้อยละ  82 

ตวัช้ีวดัท่ี  3  ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ สามารถคาดการณ์เป้าหมายได ้  
ร้อยละ 85 

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
 
โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

 ประเมนิโครงการ  โครงการน้ี มีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ ร้อย
ละ 80  ของนกัเรียนทั้งหมด มีผลการประเมินคือ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จกัตั้ง
คาํถามเพ่ือหาเหตุผล    ร้อยละ  85 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา      ร้อยละ  82 

ตวัช้ีวดัท่ี 3  ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งดว้ยตนเอง    ร้อยละ  81 

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
 
โครงการพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ 

  ประเมนิโครงการ โครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ ร้อย
ละ 80 ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม   ร้อยละ 81 ของภาระงาน 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 จดัแนวการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของ
ผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคม ใหส้ามารถ
เช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง    ร้อยละ 80 ของ
ภาระงาน 

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
 
โครงการอบรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ประเมนิโครงการ โครงการน้ีมีเกณฑแ์สดงถึงความสาํเร็จของโครงการ คือ ร้อยละ  
80  ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้นหลกัสูตร
และกระบวนการเรียนรู้  ร้อยละ  82  ของภาระงาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 ส่งเสริมใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษา
รูปแบบสหการร้อยละ  81  ของภาระงาน 

สรุปผล  โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 
4.  สรุปการสังเกตผลใหม่ 

จากผลการประเมินความสําเร็จของโครงการท่ีปฏิบติัใหม่ในวงรอบท่ีสอง สรุปได ้  
ดงัตาราง 35 
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ตารางที ่ 35    แสดงผลการสงัเกตผลตามโครงการ 
 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

ประเด็นการสังเกตผล สําเร็จ ไม่
สําเร็จ 

4 ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 

1. นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมี
ความคิดรวบยอด 

  

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
พิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความถูกผดิ ระบุสาเหตุผล คน้หาคาํตอบ เลือก
วิธีและมีปฏิภาณ ในการ แกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งสันติและมี
ความถูกตอ้งเหมาะสม 

  

3. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ สามารถคาดการณ์เป้าหมายได ้   
7 ส่งเสริมนิสยัใฝ่

เรียนรู้ 
1. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จกั
ตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล 

  

2. ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และส่ือ
ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  

3. ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้
อยา่งถกูตอ้งดว้ยตนเอง 

  

12 พฒันา
หลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

1. พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 

  

2. จดัแนวการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรความ
ตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
สงัคม ใหส้ามารถเช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละนาํไปปฏิบติั
ไดจ้ริง 

  

15 อบรมกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้น
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

  

2. ส่งเสริมใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษา
รูปแบบสหการ 

  

   

จากตารางพบว่าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  โครงการส่งเสริมนิสัยเรียนรู้  โครงการ 
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และโครงการอบรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประสบความสาํเร็จ
ทุกโครงการ และทุกตวัช้ีวดัผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

ขั้นตอนที ่9  การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting)  
ในขั้นตอนน้ีผูวิ้จยัมีบทบาทของผูมี้ส่วนร่วม   เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกให้มีการสะทอ้นผล  เน่ืองจากผูร่้วมวิจยัมีประสบการณ์ในการสะทอ้นผลในรอบแรกแลว้  
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ในรอบท่ี 2 น้ีผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนร่วมจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประสบการณ์ท่ีตนเองไดรั้บ  มีการ
วิพากษ์เพื่อการปรับปรุงประเด็นการสะทอ้นผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  วิพากษ์เพ่ือจดัลาํดบั
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจของครูและผูบ้ริหาร  วิพากษจ์ดัหมวดหมู่
ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือนาํไปใชใ้นการวิจยัคร้ังต่อไป  รวมประเด็นขอ้คิดเห็น  
ความรู้สึกต่างๆ ทั้งพอใจและไม่พึงพอใจโดยไม่ละท้ิงประเด็นใด ประเด็นหน่ึงเพ่ือความสมบูรณ์
และความเป็นจริงของรายงานการวิจยั  ผูวิ้จยัอาํนวยความสะดวกโดยการรวมรวมบนัทึกการ
สะท้อนผลตั้งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดการวิจยัเพ่ือนาํไปสังเคราะห์แลว้จดัทาํเป็นเอกสารเพื่อนาํมา
ร่วมกนัเติมเต็มต่อไป  ขั้นตอนน้ีมีการปฏิบติั คือ  ร่วมกนัสรุปผลการดาํเนินการ ผลการเรียนรู้ 
ขอ้เสนอแนะโดยผูวิ้จยัสงัเคราะห์และจดัทาํเอกสาร  

1.  การประชุมการสะท้อนผลใหม่ 
        ผูร่้วมวิจยัไดป้ระชุมกนัเพื่อสะทอ้นผลของขั้นตอนการสังเกตโดยกลุ่มท่ีได้ทาํการ
สังเกตรายงานท่ีประชุมตามท่ีแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ไปสังเกตผลมา  กลุ่มโคกดินแดง
รายงานผลการสังเกตในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  กลุ่มโคกดินดาํรายงานผลการสังเกต
โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้    กลุ่มโคกดินดีรายงานการการสังเกตผลโครงการพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน  ส่วนกลุ่มโคกดินเหนียวรายงานผลการสังเกตผลโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  แลว้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นในผลของการสังเกตผลนั้น  ว่าทาํไมแต่ละกิจกรรมจึง
ประสบความสําเร็จ  มีอะไรท่ีไม่สําเร็จบา้ง  เพราะเหตุใด  มีการเปล่ียนแปลงในตวัผูว้ิจยัทั้งดา้น
ความคิด  ความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมวิจยั  แสดงความคิดเห็นในปัญหา  อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน   การ
เรียนรู้และมีความรู้ใหม่อะไรบา้งท่ีเกิดข้ึน 

2. การสะท้อนผลในวงรอบที ่2 
      จากการรายงานการสะทอ้นผลของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยแสดงเป็นแผนภูมิ
แสดงความสาํเร็จในแต่ละโครงการเพือ่อธิบายใหเ้ห็นภาพชดัเจนดงัน้ี 
      โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  จากการรายงานของกลุ่มโคกดินแดงจะเห็นว่าโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศประสบความสาํเร็จเพราะครูจดักิจกรรมทาํให้นกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ย
ตนเอง  ตามท่ีตนเองมีความต้องการ  ตรงกับความสามารถของตนเอง  โดยการประสานกับ
ผูป้กครองให้ดูแลการเรียนเพ่ิมเติมท่ีบา้นของนกัเรียน  ฝ่ายอาํนายการในโรงเรียนก็สนบัสนุนวสัดุ  
อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ  งานบริการจัดอาํนวยความสะดวกในการทาํกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการกาํหนดเขา้ค่ายต่างๆ ให้นกัเรียนเกิดความคิดเปรียบเทียบ  ความคิดรวบยอดเป็นตน้ เม่ือมี
การประเมินจึงมีผลสาํเร็จดงัภาพ 71 
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3.  การสรุปผลการสะท้อนผล 
  จากผลการประเมินโครงการสะทอ้นให้เห็นการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในระดบัตวั
บุคคลและระดบักลุ่มดงัน้ี 
  3.1 การเปลีย่นแปลงระดับบุคคล 

1) ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีการตกลงกนัในการกาํหนดประเด็นการสังเกตผล  
เกณฑค์วามสาํเร็จและการร่วมกนัประเมินผลท่ีเกิดจากโครงการ   มีการร่วมมือกนัในการสังเกตผล
โดยช่วยเหลือกนัคิดประเดน็การสงัเกต  ระดบัความสาํเร็จและช่วยกนัสงัเกตผล 

2) ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความเขา้ใจในวิธีการสังเกตผลจาการปฏิบติัโครงการท่ีมี
การวางแผนไวแ้ละมีการปรึกษา  มีการแสดงความคิดเห็นในการสงัเกตผล   ทุกคนเกิดการเรียนรู้ใน
การทาํงานร่วมกนัโดยการแบ่งงานกนัทาํตามความสามารถของตนเอง 

3) ผูร่้วมวิจยัทุกคนคาํนึงถึงความสาํเร็จร่วมกนัมีการเรียนรู้โดยวิธีการพูดคุย
และแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของตนเอง  ทุกคนเกิดความพึงพอใจร่วมกนัในการสังเกตผลจน
การสงัเกตผลดาํเนินการได ้

4) ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของในการประเมินโดยการ
สงัเกตผล  และมีความรับผดิชอบร่วมกนัจากผลของการสงัเกตผล  ทุกคนมีความรู้สึกถึงพลงัในการ
ขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาดว้ยการร่วมมือกนัโดยการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ คน 
 3.2  การเปลีย่นแปลงในระดบักลุ่มบุคคล 

 1) กลุ่มบุคลลากรในโรงเรียน หลงัจากการลงมือทาํตามโครงการในขั้นตอน
การสงัเกตผล  บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกัถึงความสาํคญัในการประเมินผลการปฏิบติัการ
ตามโครงการ  มีการประเมินตามตามวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการร่วมกนั  มีการช่วยเหลือกนั
ตามความสามารถของตนเองในการสังเกตผล   ร่วมกนัปรึกษาหารือกนัเม่ือมีปัญหาระหว่างการ
สงัเกตผล  มีการต่อรองกนัเม่ือมีความคิดไม่ตรงกนั  มีพนัธะร่วมกนัในการทาํงาน มีความภาคภูมิใจ
ในการทาํงานร่วมกนั  ร่วมกนัช่ืนชมในความสาํเร็จของโครงการและร่วมกนัตระหนกัถึงผลท่ีไม่
สาํเร็จของโครงการร่วมกนั 

 2) กลุ่มกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและผู้นําชุมชน หลกัจากการลงมือทาํ
ตามขั้นตอนการสังเกตผลแลว้  กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเขา้ใจในขั้นตอน
วิธีการปฏิบติัการการจดัการศึกษาของโรงเรียน  มีความตระหนกัในความสาํคญัของการสังเกตผล
ของโครงการ  ยนิดีใหค้วามร่วมมือตามศกัยภาพของตนเอง  มีความเขา้ใจในบทบาทของตนเองต่อ
โรงเรียน   มีความตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน มองเห็นแนวทางใน
การช่วยเหลือโรงเรียนในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  
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 3) กลุ่มอาชีพ หลงัจากการปฏิบติัการในขั้นตอนน้ี  ผูร่้วมวิจยัในกลุ่มอาชีพมี
ความเขา้ใจในการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  เขา้ใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  มี
ความตระหนกัในความสาํเร็จและไม่สาํเร็จของโครงการ  ตอ้งการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  มี
ความเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อโรงเรียน  มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จของโครงการ  พึงพอใจในการเขา้ร่วมปฏิบติัการตามโครงการในคร้ังต่อไป 

 4) กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน หลงัจากการลงมือปฏิบติัการตามโครงการกลุ่ม
ผูป้กครองนกัเรียนเขา้ใจการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  มีความตระหนกัในความสาํเร็จ
และไม่สาํเร็จของโครงการท่ีมีผลต่อบุตรหลานของตนเอง   มีความรับผิดชอบร่วมกบัโรงเรียนใน
การปฏิบติัการตามโครงการ  มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตามโครงการ  มีความภาคภูมิใจใน
ความสาํเร็จของโครงการและมีความยนิดีหึความร่วมมือในการปฏิบติัการร่วมกนัในคร้ังต่อไป 

ขั้นตอนที ่10  การสรุปผล (conclusion)  
เป็นขั้นตอนท่ีผูวิ้จยัมีบทบาทของนักรายงานขอ้มูลอย่างเป็นระบบและน่าสนใจ  ตาม

แนวคิดของ James, Millenkiewicz & Bucknum (2008) การสรุปผลการวิจยัจะเป็นการนาํเสนอการ
ปฏิบติัจริงทั้งสองวงรอบ  จาํนวน  10  ขั้นตอน  นาํเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง
(story telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) ของแต่ละขั้นตอน ตาม
แนวคิดของ วิโรจน ์ สารรัตนะ(2553) คือ  1) เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  10  ขั้นตอน  2)สรุปเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง(story telling) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลง  การเรียนรู้  และความรู้
ใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

ในวนัท่ี 7  กนัยายน  2554  ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมประชุมเพ่ือสรุปการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม  ท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมคือ  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูป้กครองนกัเรียน  คณะครู  ผูป้ระกอบการ  ผูน้าํชุมชน โดยเร่ิมประชุมประชุม  เวลา  9.00 น.โดย
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลกัษณ์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอการสรุปรายงานการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอไวใ้น  
หวัขอ้ท่ี  2, 3, 4 และ 5  ตามลาํดบั  บรรยากาศการสรุปผล ดงัภาพท่ี  75 
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ภาพที ่ 75 การประชุมขั้นสรุปผล 
 

2.        สรุปเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 จากการปฏิบติัในการทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2553 ถึง วนัท่ี  10  กนัยายน  2554  
มีเหตุการณ์ท่ีเกิดในการปฏิบติัการคร้ังน้ี  10  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ(preparing) ผูว้ิจัยได้เร่ิมต้นขั้นตอนน้ีโดยการสร้าง
ความคุน้เคย กบัผูร่้วมวิจยั เร่ิมจากวนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2553  โดยการเขา้ร่วมประชุมกบักลุ่มท่ีเป็น
บุคลากรในโรงเรียน  ในวนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2553  พบกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในวนัท่ี  2  พฤศจิกายน  2553  พบกลุ่มอาชีพ ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตาํรวจและเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ระหว่างทาํงานร่วมกนัในวนัท่ี  5  และ วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2553  พบกบักลุ่ม
ผูป้กครอง จาํนวน  12  คน โดยการเดินทางไปพบท่ีบา้น  จาํนวน  9  หมู่บา้น ในอาํเภอนํ้ าพองและ
อาํเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น  ระหว่างวนัท่ี  10 ถึงวนัท่ี 20  พฤศจิกายน  2553  นอกจาก
เป็นการสร้างความคุน้เคยแลว้ยงัเป็นสาํรวจพ้ืนท่ีท่ีทาํการวิจยัและสาํรวจขอ้มูลของผูร่้วมวิจยั  ความ
พร้อมในการเขา้ร่วมวิจยั  การกาํหนดเวลาเพ่ือใหเ้หมาะสมในการประชุมร่วมกนัเพื่อเตรียมการทาํ
การวิจยั  และพูดคุยถึงความรู้และประสบการณ์ของผูร่้วมวิจยั   แลว้จึงกาํหนดให้มีการประชุมเพ่ือ
เตรียมการ  ในวนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2553  ในวนัท่ีมีการประชุมเตรียมการ  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ี  จาํนวน  26  คน  จากท่ีกาํหนดไว ้ จาํนวน  40  คน  ผลท่ีไดใ้น
ขั้นตอนน้ีคือ  ตารงการปฏิบติังาน หรือ time frame  กติกาในการทาํงานร่วมกนัและแผนท่ีเขตพ้ืนท่ี
บริการของโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2  การวางแผน(planning) ผูว้ิจยัอาํนวยความสะดวกในการแสวงหาขอ้มูลโดย
การเดินทางไปพบผูก่้อตั้งโรงเรียนเพ่ือสัมภาษณ์ ท่ีโรงเรียนสีหราชเดโชชยั  อาํเภอเมืองจงัหวดั
ขอนแก่น  ในวนัท่ี  3  ธนัวาคม  2553  แลว้จดัประชุมขั้นตอนวางแผนในวนัท่ี  6  ธนัวาคม  2553  
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มีการระดมความคิดโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่มทาํงานเป็น  4  กลุ่ม คือ  กลุ่มโคกดินแดง  กลุ่ม
โคกดินดาํ  กลุ่มโคกดินดีและกลุ่มโคกดินเหนียว   เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแสดงถึง  สภาพปัญหา  สภาพ
ปัจจุบนั และความคาดหวงั  แลว้ช่วยกนัจดักลุ่มขอ้มูลนาํไปสู่การจดัทาํโครงการ(action plan) เพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวงั  จาํนวน  16  โครงการ โดยผูร่้วมวิจยัแบ่งกลุ่มโครงการออกเป็น กลุ่ม
โครงการส่งเสริมความคาดหวงั  9  โครงการ  โครงการสนบัสนุน  6  โครงการ และโครงการสร้าง
ความเขม้แข็ง  1  โครงการ  จากนั้นไดช่้วยกนัเขียนโครงการและสรรหาผูรั้บผิดชอบโครงการ  
ประชุมปรึกษาเพ่ือกาํหนดเป้าหมายด้านผลผลิตและงบประมาณ  ผลท่ีได้จากขั้นตอนน้ีคือ  
โครงการ  16  โครงการ 
 ขั้นตอนที่ 3  การปฏิบัติการ(action)  ผูร่้วมวิจยักาํหนดใหมี้การประชุมก่อนการปฏิบติัการ  
ในวนัท่ี  12  ธันวาคม  2553  โดยแบ่งกลุ่มกันตามบทบาทและหน้าท่ีเป็น  4  กลุ่ม คือ  กลุ่ม
ประสานงาน  กลุ่มปฏิบัติการ  กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มท่ีปรึกษา  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกัน
ปฏิบติัการในแต่ละโครงการในหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั  บางโครงการอาจจะอยู่ในกลุ่มประสานงาน  
บางคร้ังอาจจะอยูใ่นกลุ่มปฏิบติัการ  บางโครงการจะอยูใ่นกลุ่มสนบัสนุน  และบางโครงการอาจจะ
อยูใ่นกลุ่มท่ีปรึกษา  ในการปฏิบติัการอาจจะมีบทบาททั้งผูป้ระสานงาน  ผูป้ฏิบติัการ  ผูส้นบัสนุน
และท่ีปรึกษาในคราวเดียวกนัก็ได ้   ผูร่้วมวิจยัทั้งหมดไดท้าํการปฏิบติัตามโครงการทั้งหมดจน
เสร็จส้ินและมีการบนัทึกการสังเกตผลไปดว้ยกไ็ด ้โดยแบ่งหนา้ท่ี ให้กลุ่มโคกดินแดงสังเกตผลใน
โครงการท่ี 1 ถึงโครงการท่ี 4  กลุ่มโคกดินดาํสังเกตผลในโครงการท่ี   5  ถึงโครงการท่ี  8  กลุ่ม
โคกดินดี สังเกตผลในโครงการท่ี  9  ถึงโครงการท่ี  12  และกลุ่มโคกดินเหนียวสังเกตผลใน
โครงการท่ี  13  ถึงโครงการท่ี  16  ผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีคือ  รายงานการปฏิบติัการโครงการ  16  
โครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4  การสังเกตผล  ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัประชุมเพื่อแบ่งกลุ่มกนัทาํงาน ในวนัท่ี 20  
มีนาคม  2554  เพ่ือสังเกตผลเป็น 4  กลุ่มและแบ่งโครงการเพ่ือทาํการสังเกตผล  กลุ่มละ 4  
โครงการ  ผูร่้วมวิจยัไดช่้วยกนัทาํเคร่ืองเพ่ือวดัผลการปฏิบติัการตามแนวคิดของผูวิ้จยันาํเสนอ  
โดยแบ่งเป็นการเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ   ช่วยกนักาํหนดเกณฑก์ารวดัทั้งท่ีเป็น
การวดัทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ช่วยกนักาํหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการเป็นตวัช้ีวดั
ความสาํเร็จ  มีการตั้งเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียน  แลว้ทาํการสังเกตผล และรายงาน
ผลการปฏิบติัทั้งท่ีเป็นการปฏิบติัการ  การวดัความสาํเร็จโครงการ  การบนัทึกภาคสนาม  และผล
จากการสังเกต  ผลการสังเกตผลมีโครงการท่ีผ่านการประเมิน  12  โครงการและไม่ผ่านการ
ประเมิน  4  โครงการ  ผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีคือ  รายงานการสงัเกตผลโครงการ  16  โครงการ 
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 ขั้นตอนท่ี 5  การสะท้อนผล (reflecting) มีการประชุมเพ่ือสะทอ้นผลในวนัท่ี  27  มีนาคม  
2554  เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอนท่ีผูร่้วมวิจัยแสดงความรู้สึกท่ีเกิดจาการ
ปฏิบติัการโดยผูวิ้จยัเสนอกรอบท่ีจะสะทอ้นคามรู้สึกท่ีเก่ียวกบั  กระบวนการท่ีผูร่้วมวิจยัใชเ้พ่ือให้
เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั  วิธีการเรียนรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาท
ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  พนัธะสญัญาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากร่วมกนัทาํงาน  และความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ร่วมมือกนัทาํงาน  และสะท้อนถึงความสําเร็จ  ไม่สําเร็จของโครงการ  ส่ิงท่ีคาดหวงัและไม่
คาดหวงัในการปฏิบติัโครงการ ผลท่ีได้จากขั้นตอนน้ีคือ การเรียนรู้ของผูป้ฏิบัติการวิจัยและ
โครงการท่ียงัไม่สาํเร็จท่ีตอ้งดาํเนินการในวงรอบต่อไป  
 ขั้นตอนท่ี 6  การวางแผนใหม่ (re-planning) ปฏิบติัในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  
2554 เป็นขั้นตอนท่ีทาํเหมือนกบัขั้นตอนท่ี 2  แต่ก่อนท่ีจะวางแผนใหม่คณะกรรมการสถานศึกษา
และบุคลากรในโรงเรียนจะเดินทางไปทศันะศึกษาก่อน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะประชุม
เชิงปฏิบติัการท่ีศาลาประชาคม  จงัหวดัขอนแก่น  และไปอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีโรงแรมริเวอร์ไซด ์ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือไดเ้ขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่วนคณะบุคลากรในโรงเรียนจะไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม  อาํเภอเมืองพล  จงัหวดัขอนแก่น  จึงมาประชุมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาแลว้จึงทาํโครงการ
ใหม่เพ่ือพฒันาให้ดีข้ึนในขั้นตอนน้ีโรงเรียนไดป้รับเปล่ียนคณะกรรมการสถานศึกษาใหม่เพ่ือให้
การทาํงานของกรรมการสถานศึกษามีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน และการปฏิบติัการในแต่ละโครงการ
ใหข้อความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนมาช่วยเหลือเป็นการประสานพลงัใหเ้กิดผลสาํเร็จมากข้ึน 
 ขั้นตอนที่  7   การปฏิบัติใหม่ (re-acting) ปฏิบติัในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 
2554  เป็นขั้นตอนท่ีทาํคลา้ยกบัขั้นตอนท่ี 3  คือ มีการประชุมก่อนการปฏิบติัการเพ่ือเตรียมก่อนท่ี
ผูรั้บชอบกลุ่มเดิมปฏิบติัตามโครงการและประเมินสรุปการปฏิบติัการตามโครงการ ในการ
ปฏิบติัการในคร้ังน้ีได้เพ่ิมการประสานการปฏิบติัการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมากยิ่งข้ึนตาม
หลกัการประสานพลงั คือ  มีการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้และทรัพยากร  การบูรณาการและการ
ร่วมมือกนั 
 ขั้นตอนที่  8  การสังเกตผลใหม่ (re-observing) ปฏิบติัในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือน
สิงหาคม  2554  เป็นขั้นตอนการสังเกตผลการปฏิบติัการจาํนวน  4  โครงการท่ีไม่ผา่นการประเมิน
ในการปฏิบติัการในวงรอบแรกโดยผูรั้บผิดชอบกลุ่มเดิมในวงรอบท่ี 1  การสังเกตในคร้ังน้ีใช้
เกณฑค์วามสาํเร็จเดิมและตวัช้ีวดัเดิม เพียงแต่เปล่ียนช่ือโครงการใหเ้หมาะกบัการพฒันาของการจดั
การศึกษาตามท่ีไดไ้ปประชุมเชิงปฏิบติัการและศึกษาดูงานมา  ผลท่ีไดจ้ะนาํเสนอเพ่ือเปรียบเทียบ
กบัผลการสงัเกตจากวงรอบท่ี 1  เพ่ือสงัเกตการเปล่ียนแปลง 
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 ขั้นตอนที ่ 9  การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting) เป็นการดาํเนินการเหมือนกบัขั้นตอนท่ี 5  
โดยมีการปฏิบติัการสะทอ้นความคิดเห็นจากการปฏิบติัการและการสังเกตผล  โดยเร่ิมตน้จากการ
รายงานของกลุ่มท่ีสังเกตผลการปฏิบติัการ  มีการสะทอ้นผลความสําเร็จของโครงการเป็นกราฟ
แสดงถึงการพฒันาในการสะท้อนผลมีการอธิบายผลท่ีเกิดความสําเร็จท่ีเกิดจาการร่วมมือของ
หน่วยงานหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีการตดัเลือกบุคคลท่ีมีพลงัความสามารถมาเสริมความเขม้แขง็ใน
การจดัการศึกษาร่วมประสานพลงักนัทาํใหเ้กิดความสาํเร็จข้ึนมาได ้
 ขั้นตอนที ่ 10  การสรุปผล (conclusion) เป็นการประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัท่ี 7  กนัยายน  
2554  เพ่ือสรุปผลการวิจยัตั้ งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 9  การถอดบทเรียน  การแสดงขอ้มูล  
สถิติ  ภาพถ่าย  เอกสารผลการดาํเนินการท่ีผ่านมา  ทั้งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  การเรียนรู้และ
องค์ความรู้จากการปฏิบติั  เป็นขั้นตอนท่ีมีการสรุปผล  คือ  1) สรุปเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  10  
ขั้นตอน  2) การเปล่ียนแปลงท่ีเป็น  การเรียนรู้และความรู้ใหม่   
 

3.       การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการปฏิบัติจริง 
 จากผลการประชุมในวนัท่ี  7  กนัยายน  2554  ณ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ ในขั้นตอน
ท่ี 10  การสรุปผล ระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  ไดส้รุปขอ้ท่ีเก่ียวกบัการประสานพลงัเพ่ือการจดั
การศึกษามีการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัปรากฏผลดงัน้ี 
 3.1  การเปลีย่นแปลงตามทีค่าดหวงั 
         ผลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ  ในประเด็นความคาดหวงัของโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ ์ท่ีร่วมกนัทาํเกณฑค์วามสาํเร็จของโครงการ  เม่ือดาํเนินการปฏิบติัการแลว้  จาํนวน  
16  โครงการ ท่ีเรียกรวมกนัว่า  9  ส่งเสริม  6  สนบัสนุน  1  เข็มแข็ง  ประสบความสําเร็จตามท่ี
คาดหวงั  จาํนวน  12  โครงการ คือ โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสภาพแวดลอ้ม  โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์โครงการ
พฒันาทกัษะการทาํงานเพื่อการอาชีพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
โครงการป้องกนัส่ิงเสพติดให้โทษและส่ิงมอมเมา  โครงการส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อ
โรงเรียน  โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน  โครงการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
โครงการส่งเสริมทกัษะดา้นดนตรี  ศิลปะ และกีฬา  และโครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
ส่วนอีก  4  โครงการแมว้่าจะไม่ผ่านการประเมินการปฏิบติัการวงรอบแรก  แต่ผูร่้วมวิจยัไดมี้การ
พฒันาโดยใชห้ลกัการประสานพลงั  ท่ีมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นองคก์าร
บริหารส่วนจังหวดัในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่
เรียนรู้  ส่วนโครงการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินและโครงการอบรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  1. ระดบับุคคล 
       ก่อนการดําเนินการวจิัย  ผูร่้วมวิจยัไม่มีความรู้ในการทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมทั้งดา้นวิธีการวิจยัและเน้ือหาการวิจยั  รวมทั้งไม่มีความรู้ในการเร่ิมตน้ทาํวิจยั  เม่ือ
ไดร่้วมกนัทาํวิจยัจึงค่อย ๆ เกิดความรู้ข้ึนมาตามขั้นตอนต่าง ๆ  หลงัจากการปฏิบติัการในแต่ละ
ขั้นตอนผูว้ิจยัเป็นผูน้าํความรู้ในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปสู่ผูร่้วมวิจยัท่ีมาจากกลุ่ม
ต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบับุคคลดงัน้ี 
 1.1   ขั้นตอนเตรียมการ 
   หลงัจากการปฏิบติัการในขั้นเตรียมการผูวิ้จยัเป็นผูน้าํความรู้ในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปสู่ผูร่้วมวิจยัท่ีมาจากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียนท่ีเป็น
กรณีศึกษา ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบับุคคลดงัน้ี 
   1) มีการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ในการประชุมในคร้ังน้ีมีผูแ้สดง
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายตั้งแต่การเร่ิมพบปะกบัผูร่้วมวิจยัในกลุ่มต่าง ๆ  มีการรับฟังขอ้คิดเห็น
มากข้ึน  จากร่วมประชุมกนั นอกจากท่ีจะแสดงความคิดเห็นให้ผูอ่ื้นรับรู้แลว้ยงัเรียนรู้การรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการซกัถามโตต้อบระหว่างการประชุมเป็นวิธีการ เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้ง
และปรับแนวคิดให้ตรงกนัจนสามารถทาํให้การประชุมเป็นไปอย่างราบร่ืน  มีการสังเกตเพื่อการ
เรียนรู้  โดยสังเกตจากพฤติกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีผูร่้วมวิจยัยงัไม่มัน่ใจในสถานะของตนเองจึงไม่
ค่อยกลา้แสดงออกในตอนแรก  เม่ือไดพู้ดคุยกนัไประยะหน่ึงแลว้จึงมีความมัน่ในในการแสดง
ความคิดเห็น 
   2) การได้ลองปฏิบัติ  ในการประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลายคนไดแ้สดงบทบาทของตนเองแสดงออกมา เช่น ความเป็นแม่  
ความเป็นพ่อ  ความเป็นผูน้าํและความเป็นครูออกมา ทาํให้มีความรู้สึกว่าไดมี้เวทีในการทดลอง
ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง   ทาํให้มีการไดล้งมือปฏิบติัจริง  จากการท่ีผูว้ิจยัไดน้าํความรู้
จากทฤษฎีท่ีตนเองได้ศึกษา คน้ควา้มาสู่ผูร่้วมวิจยัทุกคนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแลว้ทุกคนก็
ร่วมกนัลงมือปฏิบติัการจริงๆ ทาํใหเ้กิดทกัษะต่างๆมากมายท่ีเป็นประโยชน์ทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
   3) เกิดทกัษะการคิด ตั้งแต่การคิดเปรียบเทียบ  การคิดไตร่ตรอง  การคิด
วิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์  โดยเร่ิมจากการไดพิ้จารณาร่วมกนัในการปฏิบติัการของผูว้ิจยั  ผู ้
ร่วมวิจยัทุกคนไดใ้ช้ความคิดร่วมกนั  เปรียบเทียบขอ้ดี  ขอ้ด้อย  การเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์และช่วยกันเติมเต็มส่วนท่ีขาด  และทุกคนสามารถออกความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้
ตลอดเวลา  แลว้ทุกคนกคิ็ดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ร่วมกนัในการหาตาํตอบร่วมกนั 
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   4) มีการจดบนัทึก ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดรั้บมอบสมุดเพ่ือจดบนัทึกงานของ
ตนเอง  ทั้งเป็นกาํหนดการทาํงาน  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน  รวมทั้งการบนัทึกส่ิงท่ีพบ
เห็นและความรู้สึกในขณะนั้น  มีการจดบนัทึกความรู้สึกหลงัจากการพูดคุยกนัระหว่างท่ีมีการ
ปฏิบติัการเพ่ือแสดงให้ผูอ่ื้นรับทราบหลงัการปฏิบติั  เป็นการสะทอ้นผลจากความรู้สึกภายในของ
ตนเองออกมา  ขณะเดียวกนัก็ไดรั้บรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น ซ่ึงจะมีผลต่อการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
   5) เกิดความเช่ือและความศรัทธาในตนเอง หลกัจากการแสดงความ
คิดเห็นผูร่้วมวิจยัเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองและเห็นความสําคญัของตนเอง  เกิดความรับผิดชอบ  
เม่ือผูร่้วมวิจยัไดแ้สดงออกโดยการแสดงความคิดเห็น  การคิดร่วมกนั  ตดัสินปัญหาร่วมกบัผูร่้วม
วิจยัคนอ่ืนแลว้จึงเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน  มีส่วนร่วมในการวิจยัจึงเกิด
ความรับผิดชอบต่อการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี สุดท้ายจึงเกิดพลงัในตนเอง  เม่ือผูวิ้จยัเกิดความ
ศรัทธา ความรับผิดชอบแลว้ จึงเกิดความตอ้งการให้เกิดส่ิงท่ีดีข้ึน จึงแสดงพลงัของตนเองออกมา
โดยการแสดงความคิดเห็นและพยายามตดัสินใจในแนวทางท่ีถูกตอ้งร่วมกบัผูอ่ื้น   
 1.2  ขั้นตอนวางแผน 

หลงัจากประชุมเชิงปฏิบติัการในขั้นตอนการวางแผน  มีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล  ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

1) มีการระดมความคิดจากการปฏิบติัการขั้นตอนการวางแผน ทาํใหแ้ต่ละ
คนเรียนรู้การเสนอความคิดเพ่ือนาํมารวมกนัทาํให้เกิดภาพของความคิดรวมของท่ีประชุม นาํไปสู่
การวิเคราะห์ปัญหา และมีการนาํปัญหามารวมกนัแลว้จดักลุ่มแยกประเด็นปัญหาท่ีเหมือนกนัจะ
นาํมารวมกนัและช่วยกนัตั้งหัวขอ้ท่ีเป็นการเรียนรู้ในการจดัการขอ้มูลเชิงคุณภาพ  จากการปฏิบติั
เช่นน้ีทาํใหแ้ต่ละคนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาโดยการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา
ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนเม่ือไดป้ระเด็นปัญหาแลว้  จะมีการใชค้วามคิดในการลาํดบัความจาํเป็นในการ
แกไ้ขก่อนหลงัเพราะปัญหาทุกอยา่งไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นคราวเดียว 

 2) การคิดวิธีการแก้ปัญหาเม่ือได้ข้อปัญหาแล้วแต่ละคนจะได้เรียนรู้  
ช่วยกันคิดแก้ไขโดยใช้โครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปัญหามีการร่วมกัน การเขียน
โครงการผูร่้วมวิจยับางคนไม่เคยรู้จกัการเขียนโครงการมาก่อนสามารถเรียนรู้องคป์ระกอบของ
โครงการเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั ผูร่้วมวิจัยแต่ละคนการวางแผนการทาํกิจกรรมการ
ปฏิบติัการในโครงการ  จะมีกิจกรรมให้ปฏิบติั  ดงันั้นจึงมีการวางแผนการปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของโครงการ 
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 3) เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ  เม่ือแต่ละคนไดป้ฏิบติัการตลอดขั้นตอน
การวางแผนแลว้  จะมีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของการแกไ้ขปัญหา  เกิดความรับผิดชอบ  
มีความพึงพอใจเม่ือปัญหาต่าง ๆ ท่ีช่วยกนัระดมความคิดกนัมาแลว้  มีแนวทางการแกไ้ข  มีผลผลิต
ท่ีแสดงถึงความสาํเร็จและคาดว่าจะไดรั้บผลดีจากการลงมือปฏิบติั  ผูร่้วมวิจยัทุกคนจึงมีความพึง
พอใจในการปฏิบติัการในคร้ังน้ี 
 1.3   ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

หลงัการดาํเนินการในขั้นตอนการปฏิบติัการไดพ้บการเปล่ียนแปลงทั้ง
ในระดบับุคคล  ดงัน้ี 

1) ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีการตกลงกนัในการปฏิบติัการโดยการปฏิบติักบั
นกัเรียนผูว้ิจยัท่ีเป็นกลุ่มของบุคลากรในโรงเรียนจะใชว้ิธีการของตนเองและช่วยเหลือกนัเม่ือเกิด
ปัญหาในการปฏิบติั   มีการร่วมมือกนัในการปฏิบติัการโดยช่วยเหลือกนัในทุกโครงการจนประสบ
ความสาํเร็จทุกโครงการ 

 2) ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความเขา้ใจในวิธีการลงมือปฏิบติัการตามโครงการท่ี
มีการวางแผนไวแ้ละมีการปรึกษา  ต่อรอง เม่ือมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัจนสามารถทาํให้โครงการ
บรรลุผล   ทุกคนเกิดการเรียนรู้ในการทาํงานร่วมกนัโดยการแบ่งงานกนัทาํตามความสามารถของ
ตนเอง 

 3) ผูร่้วมวิจยัทุกคนคาํนึงถึงความสําเร็จร่วมกนัมีการเรียนรู้โดยวิธีการ
พูดคุยและแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของตนเอง  ทุกคนเกิดความพึงพอใจร่วมกนัในการ
ปฏิบติัการจนประสบความสาํเร็จ   ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของของความสาํเร็จท่ีทุกตน
ไดป้ฏิบติัการร่วมกนั 

 4) ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความรู้สึกถึงพลงัในการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหา
ดว้ยการร่วมมือกนัโดยการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ คน การวดัความสาํเร็จของกิจกรรมและโครงการ  
การปฏิบติัการในโครงการตอ้งมีเป้าหมายความสําเร็จ  ดงันั้นตอ้งมีการวดัความสําเร็จเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบติัในโครงการเดิมหรือตอ้งมีการปรับปรุงทาํโครงการใหม่ต่อไป 

1.4   ขั้นสังเกตผล 
หลงัการดาํเนินการในขั้นตอนการสังเกตผลไดพ้บการเปล่ียนแปลงทั้ง

ในระดบับุคคลและระดบักลุ่มบุคคล ดงัน้ี 
1) ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีการตกลงกนัในการกาํหนดประเดน็การสังเกตผล  

เกณฑค์วามสาํเร็จและการร่วมกนัประเมินผลท่ีเกิดจากโครงการ  มีการร่วมมือกนัในการสังเกตผล
โดยช่วยเหลือกนัคิดประเดน็การสงัเกต  ระดบัความสาํเร็จและช่วยกนัสงัเกตผล 
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 2) ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความเขา้ใจในวิธีการสงัเกตผลจาการปฏิบติัโครงการ
ท่ีมีการวางแผนไวแ้ละมีการปรึกษา  มีการแสดงความคิดเห็นในการสงัเกตผล  ทุกคนเกิดการเรียนรู้
ในการทาํงานร่วมกนัโดยการแบ่งงานกนัทาํตามความสามารถของตนเอง 

 3) ผูร่้วมวิจยัทุกคนคาํนึงถึงความสําเร็จร่วมกนัมีการเรียนรู้โดยวิธีการ
พูดคุยและแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของตนเองผูร่้วมวิจยัทุกคนเกิดความพึงพอใจร่วมกนัใน
การสงัเกตผลจนการสังเกตผลดาํเนินการได ้

 4) ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของในการประเมินโดย
การสงัเกตผล  และมีความรับผดิชอบร่วมกนัจากผลของการสังเกตผล  ทุกคนมีความรู้สึกถึงพลงัใน
การขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาดว้ยการร่วมมือกนัโดยการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ คน 
  2.  ระดบักลุ่มบุคคล 
        ก่อนดําเนินการวิจัย  กลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียนไม่มีความตอ้งการ
ในการแสวงหาความรู้ความจริงดว้ยวิธีการวิจยั  ทาํหนา้ท่ีเฉพาะในงานของตนเอง เม่ือไดม้าร่วมกนั
ดาํเนินการวิจยัจึงเกิดความรู้  ความเขา้ใจการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการวิจยัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
   2.1 ขั้นตอนเตรียมการ 

     หลงัจาการปฏิบติัการในขั้นเตรียมการผูวิ้จยัเป็นผูน้าํความรู้ในการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปสู่ผูร่้วมวิจยัท่ีมาจากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียนท่ี
เป็นกรณีศึกษา ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบักลุ่มบุคคลดงัน้ี 
 1) กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน เกิดความตอ้งการทาํงานร่วมกนัระหว่าง
กลุ่ม  เม่ือกลุ่มบุคลากรในโรงเรียนไดพ้บปะกบัผูร่้วมวิจยักลุ่มต่าง ๆ แลว้  จากก่อนการปฏิบติัการท่ี
การทาํงานของแต่ละกลุ่มท่ีเก่ียวกบัโรงเรียนต่างทาํงานกนัตามหนา้ท่ี  แต่เม่ือไดม้าประชุมร่วมกนั
แลว้ต่างก็มีความคิดเห็นว่าการได้มาประชุมกนัเป็นการทาํความเขา้ใจกนัได้อย่างดีและคิดว่า
สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย   เกิดการทาํงานเป็น
ทีม  จากการประชุมเชิงปฏิบติัการทาํใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  หลายคนหลายความความ
คิดเห็นเม่ือมีการทาํงาน มีขอ้ตกลงเป็นกติกากนัเหมือนกบัการไดท้าํงานกนัเป็นทีม  ทุกคนทาํตาม
หนา้ท่ีของตนเองต่างช่วยกนัทาํงานตามบทบาทของตนเอง  เกิดการประสานงานกนั  การประชุม
เชิงปฏิบติัการของคนท่ีมากจากกลุ่มต่างๆ แต่ละกลุ่มก็มีความคิดท่ีเปรียบเหมือนตน้ทุน  เม่ือนาํมา
รวมกนัแลว้ก็จะเกิดการทาํงานร่วมกนั  เม่ือไดใ้ชส่้วนท่ีดีของแต่ละกลุ่มมารวมกนัแลว้ก็จะเกิดผล
แต่กว่าการทาํงานเพียงลาํพงัฝ่ายเดียว 
 2) กลุ่มกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและผู้นําชุมชน เกิดการแบ่ง
งานกนัทาํเพราะในการทาํงานเป็นกลุ่มทุกคนจะทาํงานตามท่ีตนเองถนดัจึงเป็นการร่วมกนัทาํงาน
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โดยทาํงานตามท่ีตนเองมีความชาํนาญแต่จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือความสาํเร็จของงาน  เกิดการ
เรียนรู้  เม่ือทุกคนมาทาํงานร่วมกนัเกิดปฏิสัมพนัธ์กนัทาํใหเ้กิดกระบวนการของเรียนรู้และเน้ือหา
ของส่ิงท่ีตอ้งการรู้จากบทบาทของตนเองท่ีมีต่อโรงเรียน  เกิดการบูรณาการ  ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาจากจากกลุ่มต่าง ๆ เม่ือไดม้าทาํงานดว้ยกนัตอ้งมีการปรับตวั
จากท่ีตนเองรู้มาปรับเขา้กบัส่ิงท่ีตนเองเรียนรู้ใหม่ 
 3) กลุ่มอาชีพ เกิดการใชก้ลยทุธ์ร่วมกนั  ผูร่้วมวิจยัมาจากหลายอาชีพ
และทุกคนต่างมีวิธีการทาํงาน วฒันธรรมการทาํงานท่ีแตกต่างกนัเพื่อบรรลุผลสาํเร็จท่ีแตกต่างกนั
แต่เม่ือมาทาํงานร่วมกนัตอ้งเลือกวิธีการทาํงานร่วมกนัจึงจะประสบความสําเร็จร่วมกนัได ้ เกิด
พนัธะสัญญา  การทาํงานร่วมกนัของผูร่้วมวิจยัภายใตก้ติกาท่ีร่วมกนัตั้งข้ึน  เม่ือลงมือปฏิบติั
ร่วมกนัแลว้จะเกิดความสัมพนัธ์จากผลของความสําเร็จท่ีทาํร่วมกนัเป็นส่ิงผูกมดัให้ทุกคนต้อง
กลบัมาทาํงานร่วมกนัอีกคร้ัง  เกิดการพฒันา  การประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีเกิดการพฒันาทุก
ดา้นทั้งพฒันาตนเอง  พฒันาคน  พฒันาวิธีการทาํงานและการพฒันาทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้
มีประสิทธิภาพ 
 4) กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน เกิดความสามคัคีกลมเกลียว  เม่ือทุก
คนทาํงานร่วมกนัก็จะมีความสุขจากการไดท้าํงานร่วมกนัเกิดความผูกพนั  ปรองดอง  เหมือนพ่ี
นอ้ง   เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงสังคมมิติ  การปฏิบติัการในคร้ังน้ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมมิติ คือ จากผูว้ิจยัเป็นผูร่้วมเรียนรู้  จากผูร่้วมวิจยัจากผูรั้บรู้ขอ้มูลกลายเป็นผูร่้วมคิด  ร่วมทาํ 
และร่วมตดัสินใจ  ทุกอาชีพและทุกบทบาทท่ีมีอยู่  มาสู่ความเท่าเทียมกนั  เกิดความเช่ือมัน่และ
ศรัทธาต่อการทาํงานเป็นทีม  หลงัการปฏิบติัการผูร่้วมวิจยัมองเห็นว่าการการร่วมคิดร่วมทาํเป็น
วิธีการท่ีดีตั้งแต่กระบวนการคิดร่วมกนั  การต่อรองเม่ือความคิดขดัแยง้ และการสรุปร่วมกนั  ทาํให้
เกิดความพึงพอในแก่ทุกฝ่าย จึงมีความเช่ือมัน่และศรัทธาในการทาํงานเป็นทีม  เกิดพลงัในการ
ทาํงานร่วมกนั  หลงัจากการประชุมเชิงปฏิบติัการทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น  ร่วมตดัสินใจ  ร่วม
พิจารณาให้ความคิดเห็น แต่ละคนไดใ้ช้พลงัภายในของตนเองออกมาจึงเกิดพลงัร่วมกนัในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
   2.2  ขั้นตอนวางแผน 

 1) กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน  จากการปฏิบติัการขั้นตอนวางแผนทาํ
ให้กลุ่มบุคลากรในโรงเรียนได้รับรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกนั  การคิดแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั  มีพนัธะสญัญาวา่จะร่วมกนัปฏิบติัการใหส้าํเร็จจึงเกิดความรับผดิชอบร่วมกนั  ไม่ปล่อยให้
เป็นภาระใหค้นใดคนหน่ึง 
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 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและผู้นําชุมชน  หลงัจาก
การปฏิบติัการในการวางแผนโดยไดเ้รียนรู้การปฏิบติัการ  กลุ่มคนท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของโรงเรียน  มีความตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  มีความตอ้งการ
แสวงหาความรู้เพ่ือนาํมาพฒันาโรงเรียนของตนเอง   

 3) ผู้ปกครองนักเรียนหลงัจากการปฏิบติัการในขั้นตอนวางแผนแลว้
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเคยไดรั้บบริการเพียงอยา่งเดียว มีความรู้สึกมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกขั้นตอนในการ
แกไ้ขปัญหา มีความรับผดิชอบร่วมกบัโรงเรียนในการดูแลสัง่สอนบุตรหลานของตนเอง 

 4) กลุ่มอาชีพหลงัจากการปฏิบติัการในขั้นตอนการวางแผนแลว้กลุ่ม
อาชีพมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน  เห็นความสําคญัของตนเองในการ
แกไ้ขปัญหาและมีความพึงพอในในบทบาทของตนเอง 
   2.3  ขั้นการปฏบิัตกิาร 

 1) กลุ่มบุคลลากรในโรงเรียน หลงัจากการลงมือทาํตามโครงการใน
ขั้นตอนการปฏิบติัการ  บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกัถึงความสาํคญัในปฏิบติัการให้บรรลุ
เป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการร่วมกนั  มีการช่วยเหลือกนัตามความสามารถของ
ตนเองในการลงมือปฏิบติั   ร่วมกนัปรึกษาหารือกนัเม่ือมีปัญหาระหว่างการปฏิบติัการ   มีการ
ต่อรองกนัเม่ือมีความคิดไม่ตรงกนั  มีพนัธะร่วมกนัในการทาํงาน มีความภาคภูมิใจในการทาํงาน
ร่วมกนั  ร่วมกนัช่ืนชมในความสาํเร็จของโครงการร่วมกนั 

 2) กลุ่มกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและผู้นําชุมชน หลงัจากการ
ลงมือทาํตามโครงการปฏิบติัการแลว้  กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเขา้ใจใน
วิธีการปฏิบติัการการจดัการศึกษาของโรงเรียน  มีความตระหนักในความสําเร็จของโครงการ
ร่วมกนั  ยินดีให้ความร่วมมือตามศกัยภาพของตนเอง  มีความเขา้ใจในบทบาทของตนเองต่อ
โรงเรียน   มีความตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน มองเห็นแนวทางใน
การช่วยเหลือโรงเรียนในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

 3) กลุ่มอาชีพหลงัจากการปฏิบติัการในขั้นตอนน้ี  ผูร่้วมวิจยัในกลุ่ม
อาชีพมีความเขา้ใจในการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  เขา้ใจในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน  มีความตระหนกัในความสาํเร็จของโครงการ  ตอ้งการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  มี
ความเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อโรงเรียน  มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จของโครงการ  พึงพอใจในการเขา้ร่วมปฏิบติัการตามโครงการในคร้ังต่อไป 

 4) กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน หลงัจากการลงมือปฏิบติัการตาม
โครงการกลุ่มผูป้กครองนกัเรียนเขา้ใจการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  มีความตระหนกั
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ในความสาํเร็จของโครงการท่ีมีผลต่อบุตรหลานของตนเอง   มีความรับผิดชอบร่วมกบัโรงเรียนใน
การปฏิบติัการตามโครงการ  มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตามโครงการ  มีความภาคภูมิใจใน
ความสาํเร็จของโครงการและมีความยนิดีใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัการร่วมกนัในคร้ังต่อไป 
   2.4  ข้ันการสังเกตผล 

 1) กลุ่มบุคลลากรในโรงเรียน  หลงัจากการลงมือทาํตามโครงการใน
ขั้นตอนการสังเกตผล  บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกัถึงความสาํคญัในการประเมินผลการ
ปฏิบติัการตามโครงการ  มีการประเมินตามตามวตัถุประสงค์ของแต่ละโครงการร่วมกนั  มีการ
ช่วยเหลือกนัตามความสามารถของตนเองในการสังเกตผล   ร่วมกนัปรึกษาหารือกนัเม่ือมีปัญหา
ระหว่างการสังเกตผล  มีการต่อรองกนัเม่ือมีความคิดไม่ตรงกนั  มีพนัธะร่วมกนัในการทาํงาน มี
ความภาคภูมิใจในการทาํงานร่วมกนั  ร่วมกนัช่ืนชมในความสําเร็จของโครงการและร่วมกนั
ตระหนกัถึงผลท่ีไม่สาํเร็จของโครงการร่วมกนั 

 2) กลุ่มกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานและผู้นําชุมชน หลกัจากการ
ลงมือทาํตามขั้นตอนการสังเกตผลแลว้  กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเขา้ใจใน
ขั้นตอนวิธีการปฏิบติัการการจดัการศึกษาของโรงเรียน  มีความตระหนกัในความสาํคญัของการ
สังเกตผลของโครงการ  ยนิดีใหค้วามร่วมมือตามศกัยภาพของตนเอง  มีความเขา้ใจในบทบาทของ
ตนเองต่อโรงเรียน   มีความตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน มองเห็น
แนวทางในการช่วยเหลือโรงเรียนในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

 3) กลุ่มอาชีพหลงัจากการปฏิบติัการในขั้นตอนน้ี  ผูร่้วมวิจยัในกลุ่ม
อาชีพมีความเขา้ใจในการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  เขา้ใจในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน  มีความตระหนักในความสําเร็จและไม่สําเร็จของโครงการ  ตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหา  มีความเขา้ใจในบทบาทของตนเองต่อโรงเรียน  มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง
ของความสาํเร็จของโครงการ  พึงพอใจในการเขา้ร่วมปฏิบติัการตามโครงการในคร้ังต่อไป 

 4) กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน หลงัจากการลงมือปฏิบติัการตาม
โครงการกลุ่มผูป้กครองนกัเรียนเขา้ใจการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  มีความตระหนกั
ในความสําเร็จและไม่สําเร็จของโครงการท่ีมีผลต่อบุตรหลานของตนเอง   มีความรับผิดชอบ
ร่วมกบัโรงเรียนในการปฏิบติัการตามโครงการ  มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตามโครงการ  มี
ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของโครงการและมีความยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบติัการ
ร่วมกนัในคร้ังต่อไป 
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  3.   ระดบัโรงเรียนและองค์กร 
  3.1 ระดบัโรงเรียน 
   ก่อนการดําเนินการวิจัยโรงเรียนไม่การพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีไม่มีการมีส่วนร่วมของชุมชน  ทั้งการสอบถามความคิดเห็น  การจดัทาํ  การ
นาํไปใช้และการปรับปรุงแกไ้ข  การให้ความสําคญัในการจดัการศึกษาโดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความอ่อนแอ เพราะกรรมการแต่ละคนยงัไม่รู้
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  กรรมการแต่ละคนไม่มีแรงจูงใจใหเ้กิดความเช่ือถือจากชุมชน 
   หลงัการดาํเนินการวิจยั  โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเกิดจาก
การสํารวจความต้องการจากชุมชน  การมีส่วนร่วมในการจัดทาํหลกัสูตร  มีส่วนร่วมในการ
นาํไปใชแ้ละร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรโดยเร่ิมจากกลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพก่อน  ส่วนความ
เขม้แข็งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึนเพราะมีการปรับเปล่ียนตวั
ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากคนท่ีไดก้ารยอมรับจากชุมชนท่ีจะนาํพาโรงเรียนไปสู่การ
จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อไปได ้
 3.2 ระดบัองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
เทศบาลตาํบลลาํนํ้าพอง  
   ก่อนการดาํเนินการวิจยั  องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนยงัไม่ไดใ้ห้
ความสนใจการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมากเท่าท่ีควร  มีความพยายามในการเพ่ิมศกัยภาพของ
โรงเรียนดา้นอุปกรณ์การเรียน  ส่ิงสาธารณูปโภค  ส่ิงก่อสร้าง ในระยะแรกแต่กย็งัไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดท้ั้งหมดเพราะยงัขาดหลกัการจดัการศึกษาในโรงเรียนท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
   หลงัการดาํเนินการวิจยั  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนก่นไดมี้ความ
ตระหนกัมากข้ึนในการสร้างความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษาโดยมีการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
ให้กบัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษารู้บทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเอง  มีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แขง็นาํพาให้การจดัการศึกษาไดถู้กทิศทาง
และต่อเน่ือง  ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนขององคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 3.3 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ 
       จากการดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทาํใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาเขา้ใจบทบาทของตนเองในการจดัการศึกษาดงัน้ี 
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 1) ความสําคญัของผู้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
1.1) ผูป้กครอง เป็นผูส้ะท้อนด้านคุณภาพทางการศึกษาและคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของนักเรียนทั้ งในส่วนท่ีคาดหวงัและสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนและร่วมมือกบัครู  
บุคลากรทางการศึกษา  ชุมชน ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.2) ครู  เป็นผูท่ี้มีความชาํนาญในสายวิชาชีพครูมีความสาํคญัต่อการนาํเสนอขอ้มูล
ดา้นกระยวนการเรียนรู้  ปัญหา และความตอ้งการการสนบัสนุน  ช่วยเหลือ  รวมทั้งรายงานผลการ
จดัการศึกษา 

1.3) องคก์รชุมชน เป็นผูส้ะทอ้นสภาพของปัญหาและความตอ้งการในการพฒันา
ผูเ้รียนซ่ึงเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของชุมชนและใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาทั้งในดา้นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้ 

1.4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นผูส้ะทอ้นสภาพปัญหาและความตอ้งการท่ี
ครอบคลุมทั้งเขตพ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษาและมีความสาํคญัต่อสถานศึกษาอยา่งยิ่งในเร่ืองการ
ขอรับการสนับสนุนดา้นงบประมาณ  ทรัพยากรทางการศึกษาและเช่ือมโยงแผนพฒันาการศึกษา
กบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

1.5) ศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา  เป็นผูส้ะทอ้นภาพความรัก  ความศรัทธา  ความ
ภาคภูมิใจต่อสถาบนัการศึกษาท่ีตนไดรั้บการศึกษา  ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบนัไปสู่ศิษยรุ่์น
หลงัใหป้ระสบความสาํเร็จในการศึกษาเช่นกนั 

1.6) พระภิกษุสงฆ์  เป็นผูน้าํเสนอและเติมเต็ม  ขอ้มูลดา้นธรรม  จริยธรรมตาม
หลกัธรรมของศาสนาซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการจดัการเรียนรู้เพ่ือใหน้กัเรียนเป็นคนดีของสังคม 

1.7) ผูท้รงคุณวฒิุ  เป็นผูท่ี้มีความสามารถ  และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ท่ีจะช่วย
เสริมใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาไดค้รอบคลุมในทุก ๆ ดา้นอยา่งมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ทาํ
ใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็และมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

1.8) ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นสัญลกัษณ์ของสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคญัท่ีจะ
สะทอ้นภาพของการบริหารจดัการ  ผูช่้วยเหลือ  ให้คาํปรึกษา  สร้างแรงจูงใจ  กระตุน้การทาํงาน  
ทบทวนรายงาน  สะทอ้นความคิด  เปิดโอกาสให้ผูแ้ทนแต่ละกลุ่มไดแ้สดงบทบาทอยา่งเต็มท่ี  จดั
เตรียมการประชุม  บนัทึกการประชุม  รายงานผลการประชุมและสนับสนุนดา้นอุปกรณ์  ห้อง
ประชุม  วสัดุใชส้อย  รวมทั้งการพิจารณานาํมติ  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมไปสู่การ
ปฏิบติั 
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 2) บทบาทหน้าที่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 
  2.1) ด้านวิชาการ   สถานศึกษามีหน้าท่ี   1)พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  2) จดัการเรียนการสอน  สภาพแวดลอ้มบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  3) จดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการ
ประเมินใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ    

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานมีหน้า ท่ี   1 )  ให้ความ เ ห็น  
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขน้พ้ืนฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชนและทอ้งถ่ิน     2) ให้ขอ้เสนอแนะ และส่งเสริม  
สนับสนุนให้การจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง     3) 
รับทราบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัระบบและการดาํเนินการตามระบบประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษา 
 2.2) ดา้นงบประมาณ  สถานศึกษามีหนา้ท่ี  1) จดัตั้งและรับผิดชอบการใชจ่้าย
งบประมาณของสถานศึกษา  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบประกาศ  กาํหนด  2) ออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  
เก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาทั้งน้ี  ตามท่ีกฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ กาํหนด 
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน   มีหน้าท่ี   1) ให้ความเห็น  
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา   2) ให้ความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ  ในการออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงิน
และการจดัหารายได้จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา หรือปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ 
 2.3) ดา้นการบริหารงานบุคคล  สถานศึกษามีหนา้ท่ี  ดาํเนินการตามท่ีกฎหมาย
วา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด 
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าท่ีปฏิบติัตามท่ีกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 2.4) ดา้นการบริหารทัว่ไป  สถานศึกษามีหนา้ท่ี  1) จดัทาํนโยบาย  แผนพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการของชุมชน  
และท้องถ่ิน 2) ดําเนินการและกํากับ  ติดตามและประเมินผลงานตามแผน  โครงการของ
สถานศึกษา  3) ระดมทรัพยากร  เพ่ือการศึกษา  รวมทั้งปกครองดูแลบาํรุงรักษา  ใช ้ และจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด     4) ออก
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  แนวปฏิบติั  ในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
กาํหนด    5) ส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน    5) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีรับมอบหมายและตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด 
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าท่ี  1)ให้ความเห็นชอบ  
เสนอแนะและให้คาํปรึกษาในการจัดทาํนโยบาย  แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและแผน  ของกระทรวงศึกษาธิการ  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการของชุนชน  และทอ้งถ่ิน  2) รับทราบ  
ให้ความเห็นชอบและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาและกิจการของ
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  ตลอดจนนโยบาย  และแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ินและรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเม่ือ
สถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน   3) 
ใหค้วามเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ประสานส่งเสริม  สนบัสนุนเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
รวมทั้งปกครองดูแลบาํรุงรักษา  ใช ้ และจดักาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  ตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด   4) ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะและให้คาํปรึกษาในการออก
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศแนวปฏิบติั  ในการดาํเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ตามท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  5) ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะ  และให้คาํปรึกษาในการ
ส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน     6) 
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  ใหเ้ป็น
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4.    องค์ความรู้จากการปฏิบัตจิริง 
 จากผลการประชุมสรุปผลการดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผูว้ิจยั
และผูร่้วมวิจยั  ในวนัท่ี  7  กนัยายน  2554  ท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัองค์
ความรู้เกิดจากการปฏิบติั  โดยเสนอผลท่ีเกิดข้ึนเป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการประสานพลงัและองค์
ความรู้ท่ีเกิดจาการปฏิบติัการ 2 วงรอบ  10  ขั้นตอนดงัน้ี  
 4.1 องค์ความรู้จาการปฏิบัตทิีเ่กีย่วกบัการประสานพลงั 
        การใช้หลกัการประสานพลงัเป็นตวัสอดแทรกเพื่อการจดัการศึกษาโดยการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะผลการปฏิบติังานในขั้นตอนปฏิบติัการ ในวงรอบท่ี 1  โดย
การประสานการทาํงานของ กลุ่มประสานงาน  ปฏิบติัการ   กลุ่มสนบัสนุน  และกลุ่มท่ีปรึกษา  ท่ี
ทาํหน้าท่ีของตนเองตามท่ีประชุมมอบหมายให้จนประสบความสําเร็จ และบางโครงการท่ียงัไม่
สําเร็จก็ไดด้าํเนินการตามหลกัการประสานพลงั ประสานกบัหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถเพ่ือใหโ้ครงการประสบผลสาํเร็จ ดงัภาพท่ี 80 
 

 
 
ภาพที ่80  การจดัการศึกษาดว้ยหลกัการประสานพลงั 
 

ผู้ปกครองนักเรียน    ผู้ประกอบการ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน     ผู้นําชุมชน 

นักเรียน 

ปฏบิัติการ 

สนับสนุน 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

กลุ่มประสานโครงการ 

ทีป่รึกษา 

นักการเมอืง 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

หน่วยงานรัฐ
และเอกชน 

 

เครือข่ายทาง 
การศึกษา 
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4.2  องค์ความรู้การนําหลกัการประสานพลงัไปปฏิบัติ 
         ตามท่ีผูวิ้จยัไดเ้สนอกรอบแนวคิดเร่ืองการประสานพลงัไวใ้นบทท่ี 2  จากผลการ
ปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์จึงไดข้อ้สรุปหลกัการ
ประสานพลงัเพ่ือการปฏิบติัสู่ความสาํเร็จ  7 ประการ ดงัน้ี 

1) การแลกเปล่ียนแบ่งปัน(sharing) คือ การใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งท่ีเป็นทรัพยากรท่ี
มองเห็นและทรัพยากรท่ีมองไม่เห็นเช่น ช่ือเสียง  ความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

2) การวิจยัเพือ่พฒันา(research) คือ การใชว้ธีิการวิจยัเพือ่การแกไ้ขปัญหา 
3) การบูรณาการ(integration)  คือ การใชว้ธีิการท่ีแตกต่างกนัในการแกไ้ขปัญหา

ร่วมกนั 
4) กลยทุธ์ร่วม(strategies) คือ การร่วมใชว้ธีิการของตนเองและผูมี้ส่วนร่วมทุกคนใน

การปฏิบติัการในคร้ังน้ี 
5) การเรียนรู้(learning) คือ หลงัจากการปฏิบติัการแลว้เกิดความรู้ร่วมกนัทั้งในระดบั

ตวับุคคล  ระดบักลุ่มบุคคล  ระดบัองคก์ร 
6) การประยกุต(์adapting) คือ การปรับวิธีการในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
7) การร่วมมือ(Collaboration) คือ การช่วยกนัทาํงานเพ่ือความสาํเร็จร่วมกนั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่81 กรอบแนวคิดการประสานพลงัท่ีนาํมาใชเ้พือ่การปฏิบติัการ 

การประสานพลงั 

การแลกเปล่ียน 
การแบ่งปัน 

การวิจยัเพ่ือ
พฒันา 

การบูรณาการ 
การใชก้ลยทุธ์

ร่วม 

การเรียนรู้ 
การประยกุต ์

การร่วมมือ 
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 4.3  องค์ความรู้ทีเ่กดิจากการปฏิบัตกิารวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม 
          การดาํเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีไดน้าํหลกัการการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจากนกัวิชาการหลายท่านมาประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 
และชุมชนรอบๆโรงเรียน  ไดแ้ก่ 1) Kindon, Pain &  Kesby (2007)  2) McIntyre (2008)               
3) Creswell (2008)  4) James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) 5) Kapoor & Jordan (2009)  และ 
6)  McTaggart (2010)  7) วโิรจน ์  สารรัตนะ (2553) นกัวิชาการกลุ่มดงักล่าวใหท้ศันะเก่ียวกบัการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) วา่เป็นการวิจยัท่ีเป็น วิธีวิทยา(Methodology) ท่ีหมายถึง
วิธีการในการไดม้าซ่ึงความรู้และความจริง ญาณวิทยา(epistemology) ท่ีหมายถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูแ้สวงหาความรู้และความจริงกบัส่ิงท่ีถูกรู้(the known) เป็นคาํถามท่ีวา่ เรารู้ส่ิงท่ีเรารู้ได้
อยา่งไร(how we know what we know?) โดยอุดมการณ์การใชอ้าํนาจ (Political Ideology) ท่ีเป็น
การมอบอาํนาจใหบุ้คคลธรรมดาเพ่ือแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีวิภาษ (dialectic) อยา่งมีเหตุผล ดว้ย
กระบวนการท่ีเป็นเกลียววงรอบ (cyclical) ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการดงักล่าวใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี โดย
มีการปฏิบติัการ 2  วงรอบ จาํนวน  10  ขั้นตอน  จนเสร็จส้ินการวิจยั 
 4.4 องค์ความรู้ที่เกิดจากการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับหลักการ
ประสานพลงัมาปฏิบัติการ  

      การดาํเนินการวิจยัท่ีใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและมีตวัสอดแทรก
เสริมคือ หลกัการ  ทาํให้เกิดกรอบการปฏิบติัวิจยัสู่การพฒันาการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน
โดยการประสานพลงั 5 แหล่ง คือ 1)พลงัความเขม้แข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) พลงัของการปฏิบติังานของสถานศึกษาท่ีแบ่งเป็น 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
ฝ่ายบริหารงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  3) พลงัสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4) พลงัสนับสนุนจากชุมชนรอบสถานสถานศึกษา 5) พลงัสนับสนุนจากผูป้กครอง
นกัเรียน  ดงัภาพท่ี  82 
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ข้ันตอนท่ี 1 
เตรียมการ 

ข้ันตอนท่ี 2 
วางแผน 

ข้ันตอนท่ี 3 
ปฏบัิติการ 

ข้ันตอนท่ี 4 
สังเกต 

ข้ันตอนท่ี 5 
สะท้อนผล 

ข้ันตอนท่ี 6 
วางแผน
ใหม่ 

ข้ันตอนท่ี 7 
ปฏบัิติใหม่ 

ข้ันตอนท่ี 8 
สังเกตผล
ใหม่ 

ข้ันตอนท่ี 9 
สะท้นผล
ใหม่ 

ข้ันตอนท่ี 
10 สรุปผล 

ปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตาม  10 หลกัการ  10 จรรยาบรรณ  และ 10  บทบาท 
 

 
ภาพที ่ 82 กรอบการปฏิบติัวจิยัสู่การพฒันาการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินโดยการประสานพลงั 
 
 

ผู้ปกครองนักเรียน    ผู้ประกอบการ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน     ผู้นําชุมชน 

นักเรียน 

ปฏบิัติการ 

สนับสนุน 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

กลุ่มประสานโครงการ 

ทีป่รึกษา 

นักการเมอืง 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

หน่วยงานรัฐ
และเอกชน 

 

เครือข่ายทางการศึกษา 
 



บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการดาํเนินการวิจยัเร่ือง การประสานพลงัเพื่อการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ ์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม  2  วงรอบ  จาํนวน  10  ขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัดาํเนินการเสร็จส้ินทุกขั้นตอนแลว้  จึงสรุป
ผลการวิจยัตามลาํดบัดงัน้ี 

1. พ้ืนท่ีและเป้าหมายในการวิจยั 
2. คาํถามการวิจยั 
3. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5. ขั้นตอนการวิจยั 
6. สรุปผลการวิจยั 
7. อภิปรายผลการวิจยั 
8. ขอ้เสนอแนะ 

 

1.   พืน้ทีแ่ละเป้าหมายในการวจิัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การประสานพลงัเพ่ือการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น” น้ี เป็นการวิจยัในระดบั
โรงเรียน ดาํเนินการเลือกดว้ยวิธีเจาะจง (purposive) ตามคุณลกัษณะดงัน้ี คือ 1) เป็นโรงเรียนถ่าย
โอนจากสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษา  มาสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดขอนแก่น   จาก
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 และแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2) เป็น
โรงเรียนท่ีมีคะแนนการประเมินภายนอกของการประเมินภายนอกรอบท่ีสองจาก สมศ. และ
คะแนนการประเมินภายในจากการประเมินของหน่วยตรวจสอบภายในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่นอยูใ่นระดบัตํ่า  และ 3) เป็นโรงเรียนท่ีมีความประสงคเ์ขา้ร่วมการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และเป็นโรงเรียนท่ีผูว้ิจยั
สามารถเขา้ไปปฏิบติังานภาคสนามไดต้ลอดปีงบประมาณ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดผูท่ี้มีส่วนร่วมในการวิจยัโดยยึดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในโรงเรียน ใน
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ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  1) บุคลากรในโรงเรียน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  2. บุคลากรภายนอกโรงเรียน  ได้แก่ 
ผูป้กครองนกัเรียน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    ประชาคมจงัหวดั
ขอนแก่น    ผูใ้หญ่บา้น พระภิกษุ   เจา้หน้าท่ีตาํรวจ  เจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณะสุขจาํนวน   เจา้ของ
กิจการ  เป็นตน้  โดยผูร่้วมวิจยัทุกคนมาร่วมวิจยัดว้ยความสมคัรใจและผูว้ิจยัเคารพในการตดัสินใจ
ไม่เขา้ร่วมการวิจยัในคร้ังน้ี  ดงันั้นจาํนวนของผูร่้วมวิจยัจึงข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูร่้วมวิจยั 
 

2.  คาํถามการวจัิย 
 2.1 สภาพท่ีเคยเป็นมา  สภาพปัจจุบนั  สภาพปัญหา  สภาพท่ีคาดหวงั  ทางเลือกเพ่ือการ
แก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวังในการจัดการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ มี
อะไรบ้าง  และประเมินทางเลือกได้ทางเลือกเพื่อกาํหนดเป็นแผนปฏิบัติการท่ีประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรมอะไร 
 2.2  การนาํแผนปฏิบติัการท่ีถือว่าเป็นตวัสอดแทรกหลกัและการใชห้ลกัการประสานพลงั
ท่ีว่าเป็นตวัสอดแทรกเสริมไปปฏิบติั  มีปรากฏการณ์ทางปฏิบติักนัอย่างไร ไดส่้งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวงัหรือไม่  เพียงใด  เกิดการเรียนรู้อะไรจากการกระทาํทั้งในระดบัตวั
บุคคล  กลุ่มบุคคลและระดบัโรงเรียน  และเกิดความรู้ใหม่อะไรจากการใชต้วัสอดแทรกหลกัและ
ตวัสอดแทรกเสริม 
 

3.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 3.1 เพ่ือศึกษาสภาพท่ีเคยเป็นมา  สภาพปัจจุบนั  สภาพปัญหา  สภาพท่ีคาดหวงั  ทางเลือก
เพ่ือการแกปั้ญหาหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงัการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ ์  และการเลือกทางเลือกเพ่ือกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการในการจัดการศึกษา และ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการนาํแผนปฏิบติัการท่ีถือว่าเป็นตวัสอดแทรกหลกั   การใช้หลกัการ
ประสานพลงัเป็นตวัสอดแทรกเสริม และใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 3.2 เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบติั สภาพการเปล่ียนแปลง  และการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในระดบัตวับุคคล  กลุ่มบุคคล  และโรงเรียน  และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชแ้ผนปฏิบติัการ
ท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั และการนาํเอาหลกัการประสานพลงัท่ีเป็นตวัสอดแทรกเสริมไป
ปฏิบติัการตามวงจรหมุนวน 2 รอบของกิจกรรมการวางแผน ปฏิบติัการ การสังเกตและการสะทอ้น
ผลเพ่ือพฒันาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  และใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 



 352

4.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
 ในการวิจัย   ผู ้วิจัยได้กําหนดเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวิจัยตามแนวคิดของ  James, 
Milenkiewicz & Bucknum (2008)  ให้ผูร่้วมวิจยั ท่ีเป็นกลุ่มปฏิบติัการไดพิ้จารณาเพ่ือการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตอ้งมีความหลากหลาย และข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของขอ้มูล 
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีสอดคลอ้งผลผลิตท่ีตอ้งการ  ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง    
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  แบบสังเกต บนัทึกการประชุม  บนัทึกอนุทิน  แบบตรวจสอบเอกสาร  แผนท่ี  
เคร่ืองบันทึกเสียงและบันทึกภาพ  แบบสอบถาม   แบบบันทึกโครงการและแบบประเมิน
ความสาํเร็จโครงการ 
 

5.  ข้ันตอนการวจิัย 
 การวิจยั  2  วงรอบ  10  ขั้นตอน  ระหว่างภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553  และภาคเรียนท่ี 
1  ปีการศึกษา 2554  ท่ีอยูใ่นปีงบประมาณ  2554  ไดด้าํเนินในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ(preparing) ผูว้ิจัยได้เร่ิมต้นขั้นตอนน้ีโดยการสร้าง
ความคุน้เคย กบัผูร่้วมวิจยั เร่ิมจากวนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2553  โดยการเขา้ร่วมประชุมกบักลุ่มท่ีเป็น
บุคลากรในโรงเรียน  ในวนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2553  พบกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในวนัท่ี  2  พฤศจิกายน  2553  พบกลุ่มอาชีพ ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตาํรวจและเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ระหว่างทาํงานร่วมกนัในวนัท่ี  5  และ วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2553  พบกบักลุ่ม
ผูป้กครอง จาํนวน  12  คน โดยการเดินทางไปพบท่ีบา้น  จาํนวน  9  หมู่บา้น ในอาํเภอนํ้ าพองและ
อาํเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น  ระหว่างวนัท่ี  10 ถึงวนัท่ี 20  พฤศจิกายน  2553  นอกจาก
เป็นการสร้างความคุน้เคยแลว้ยงัเป็นสาํรวจพ้ืนท่ีท่ีทาํการวิจยัและสาํรวจขอ้มูลของผูร่้วมวิจยั  ความ
พร้อมในการเขา้ร่วมวิจยั  การกาํหนดเวลาเพ่ือใหเ้หมาะสมในการประชุมร่วมกนัเพื่อเตรียมการทาํ
การวิจยั  และพูดคุยถึงความรู้และประสบการณ์ของผูร่้วมวิจยั   แลว้จึงกาํหนดให้มีการประชุมเพ่ือ
เตรียมการ  ในวนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2553  ในวนัท่ีมีการประชุมเตรียมการ  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ี  จาํนวน  26  คน  จากท่ีกาํหนดไว ้ จาํนวน  40  คน  ผลท่ีไดใ้น
ขั้นตอนน้ีคือ  ตารงการปฏิบติังาน หรือ time frame  กติกาในการทาํงานร่วมกนัและแผนท่ีเขตพ้ืนท่ี
บริการของโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2  การวางแผน(planning) ผูว้ิจยัอาํนวยความสะดวกในการแสวงหาขอ้มูลโดย
การเดินทางไปพบผูก่้อตั้งโรงเรียนเพ่ือสัมภาษณ์ ท่ีโรงเรียนสีหราชเดโชชยั  อาํเภอเมืองจงัหวดั
ขอนแก่น  ในวนัท่ี  3  ธนัวาคม  2553  แลว้จดัประชุมขั้นตอนวางแผนในวนัท่ี  6  ธนัวาคม  2553  
มีการระดมความคิดโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่มทาํงานเป็น  4  กลุ่ม คือ  กลุ่มโคกดินแดง  กลุ่ม
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โคกดินดาํ  กลุ่มโคกดินดีและกลุ่มโคกดินเหนียว   เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแสดงถึง  สภาพปัญหา  สภาพ
ปัจจุบนั และความคาดหวงั  แลว้ช่วยกนัจดักลุ่มขอ้มูลนาํไปสู่การจดัทาํโครงการ(action plan) เพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวงั  จาํนวน  16  โครงการ โดยผูร่้วมวิจยัแบ่งกลุ่มโครงการออกเป็น กลุ่ม
โครงการส่งเสริมความคาดหวงั  9  โครงการ  โครงการสนบัสนุน  6  โครงการ และโครงการสร้าง
ความเขม้แข็ง  1  โครงการ  จากนั้นไดช่้วยกนัเขียนโครงการและสรรหาผูรั้บผิดชอบโครงการ  
ประชุมปรึกษาเพ่ือกาํหนดเป้าหมายด้านผลผลิตและงบประมาณ  ผลท่ีได้จากขั้นตอนน้ีคือ  
โครงการ  16  โครงการ 
 ขั้นตอนที่ 3  การปฏิบัติการ(action)  ผูร่้วมวิจยักาํหนดใหมี้การประชุมก่อนการปฏิบติัการ  
ในวนัท่ี  12  ธันวาคม  2553  โดยแบ่งกลุ่มกันตามบทบาทและหน้าท่ีเป็น  4  กลุ่ม คือ  กลุ่ม
ประสานงาน  กลุ่มปฏิบัติการ  กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มท่ีปรึกษา  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกัน
ปฏิบติัการในแต่ละโครงการในหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั  บางโครงการอาจจะอยู่ในกลุ่มประสานงาน  
บางคร้ังอาจจะอยูใ่นกลุ่มปฏิบติัการ  บางโครงการจะอยูใ่นกลุ่มสนบัสนุน  และบางโครงการอาจจะ
อยูใ่นกลุ่มท่ีปรึกษา  ในการปฏิบติัการอาจจะมีบทบาททั้งผูป้ระสานงาน  ผูป้ฏิบติัการ  ผูส้นบัสนุน
และท่ีปรึกษาในคราวเดียวกนัก็ได ้   ผูร่้วมวิจยัทั้งหมดไดท้าํการปฏิบติัตามโครงการทั้งหมดจน
เสร็จส้ินและมีการบนัทึกการสังเกตผลไปดว้ยกไ็ด ้โดยแบ่งหนา้ท่ี ให้กลุ่มโคกดินแดงสังเกตผลใน
โครงการท่ี 1 ถึงโครงการท่ี 4  กลุ่มโคกดินดาํสังเกตผลในโครงการท่ี   5  ถึงโครงการท่ี  8  กลุ่ม
โคกดินดี สังเกตผลในโครงการท่ี  9  ถึงโครงการท่ี  12  และกลุ่มโคกดินเหนียวสังเกตผลใน
โครงการท่ี  13  ถึงโครงการท่ี  16  ผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีคือ  รายงานการปฏิบติัการโครงการ  16  
โครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4  การสังเกตผล  ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัประชุมเพื่อแบ่งกลุ่มกนัทาํงาน ในวนัท่ี 20  
มีนาคม  2554  เพ่ือสังเกตผลเป็น 4  กลุ่มและแบ่งโครงการเพ่ือทาํการสังเกตผล  กลุ่มละ 4  
โครงการ  ผูร่้วมวิจยัไดช่้วยกนัทาํเคร่ืองเพ่ือวดัผลการปฏิบติัการตามแนวคิดของผูวิ้จยันาํเสนอ  
โดยแบ่งเป็นการเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ   ช่วยกนักาํหนดเกณฑก์ารวดัทั้งท่ีเป็น
การวดัทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ช่วยกนักาํหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการเป็นตวัช้ีวดั
ความสาํเร็จ  มีการตั้งเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียน  แลว้ทาํการสังเกตผล และรายงาน
ผลการปฏิบติัทั้งท่ีเป็นการปฏิบติัการ  การวดัความสาํเร็จโครงการ  การบนัทึกภาคสนาม  และผล
จากการสังเกต  ผลการสังเกตผลมีโครงการท่ีผ่านการประเมิน  12  โครงการและไม่ผ่านการ
ประเมิน  4  โครงการ  ผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีคือ  รายงานการสงัเกตผลโครงการ  16  โครงการ 
 ขั้นตอนที่ 5  การสะท้อนผล (reflecting) มีการประชุมเพ่ือสะทอ้นผลในวนัท่ี  27  มีนาคม  
2554  เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอนท่ีผูร่้วมวิจัยแสดงความรู้สึกท่ีเกิดจาการ
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ปฏิบติัการโดยผูวิ้จยัเสนอกรอบท่ีจะสะทอ้นคามรู้สึกท่ีเก่ียวกบั  กระบวนการท่ีผูร่้วมวิจยัใชเ้พ่ือให้
เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั  วิธีการเรียนรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาท
ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  พนัธะสญัญาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากร่วมกนัทาํงาน  และความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ร่วมมือกนัทาํงาน  และสะท้อนถึงความสําเร็จ  ไม่สําเร็จของโครงการ  ส่ิงท่ีคาดหวงัและไม่
คาดหวงัในการปฏิบติัโครงการ ผลท่ีได้จากขั้นตอนน้ีคือ การเรียนรู้ของผูป้ฏิบัติการวิจัยและ
โครงการท่ียงัไม่สาํเร็จท่ีตอ้งดาํเนินการในวงรอบต่อไป  
 ขั้นตอนท่ี 6  การวางแผนใหม่ (re-planning) ปฏิบติัในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  
2554 เป็นขั้นตอนท่ีทาํเหมือนกบัขั้นตอนท่ี 2  แต่ก่อนท่ีจะวางแผนใหม่คณะกรรมการสถานศึกษา
และบุคลากรในโรงเรียนจะเดินทางไปทศันะศึกษาก่อน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะประชุม
เชิงปฏิบติัการท่ีศาลาประชาคม  จงัหวดัขอนแก่น  และไปอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีโรงแรมริเวอร์ไซด ์ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือไดเ้ขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่วนคณะบุคลากรในโรงเรียนจะไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม  อาํเภอเมืองพล  จงัหวดัขอนแก่น  จึงมาประชุมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาแลว้จึงทาํโครงการ
ใหม่เพ่ือพฒันาให้ดีข้ึนในขั้นตอนน้ีโรงเรียนไดป้รับเปล่ียนคณะกรรมการสถานศึกษาใหม่เพ่ือให้
การทาํงานของกรรมการสถานศึกษามีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน และการปฏิบติัการในแต่ละโครงการ
ใหข้อความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนมาช่วยเหลือเป็นการประสานพลงัใหเ้กิดผลสาํเร็จมากข้ึน 
 ขั้นตอนที่  7   การปฏิบัติใหม่ (re-acting) ปฏิบติัในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 
2554  เป็นขั้นตอนท่ีทาํคลา้ยกบัขั้นตอนท่ี 3  คือ มีการประชุมก่อนการปฏิบติัการเพ่ือเตรียมก่อนท่ี
ผูรั้บชอบกลุ่มเดิมปฏิบติัตามโครงการและประเมินสรุปการปฏิบติัการตามโครงการ ในการ
ปฏิบติัการในคร้ังน้ีได้เพ่ิมการประสานการปฏิบติัการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมากยิ่งข้ึนตาม
หลกัการประสานพลงั คือ  มีการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้และทรัพยากร  การบูรณาการและการ
ร่วมมือกนั 
 ขั้นตอนที่  8  การสังเกตผลใหม่ (re-observing) ปฏิบติัในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือน
สิงหาคม  2554  เป็นขั้นตอนการสังเกตผลการปฏิบติัการจาํนวน  4  โครงการท่ีไม่ผา่นการประเมิน
ในการปฏิบติัการในวงรอบแรกโดยผูรั้บผิดชอบกลุ่มเดิมในวงรอบท่ี 1  การสังเกตในคร้ังน้ีใช้
เกณฑค์วามสาํเร็จเดิมและตวัช้ีวดัเดิม เพียงแต่เปล่ียนช่ือโครงการใหเ้หมาะกบัการพฒันาของการจดั
การศึกษาตามท่ีไดไ้ปประชุมเชิงปฏิบติัการและศึกษาดูงานมา  ผลท่ีไดจ้ะนาํเสนอเพ่ือเปรียบเทียบ
กบัผลการสงัเกตจากวงรอบท่ี 1  เพ่ือสงัเกตการเปล่ียนแปลง 
 ขั้นตอนที ่ 9  การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting) เป็นการดาํเนินการเหมือนกบัขั้นตอนท่ี 5  
โดยมีการปฏิบติัการสะทอ้นความคิดเห็นจากการปฏิบติัการและการสังเกตผล  โดยเร่ิมตน้จากการ
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รายงานของกลุ่มท่ีสังเกตผลการปฏิบติัการ  มีการสะทอ้นผลความสําเร็จของโครงการเป็นกราฟ
แสดงถึงการพฒันาในการสะท้อนผลมีการอธิบายผลท่ีเกิดความสําเร็จท่ีเกิดจาการร่วมมือของ
หน่วยงานหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีการตดัเลือกบุคคลท่ีมีพลงัความสามารถมาเสริมความเขม้แขง็ใน
การจดัการศึกษาร่วมประสานพลงักนัทาํใหเ้กิดความสาํเร็จข้ึนมาได ้
 ขั้นตอนที ่ 10  การสรุปผล (conclusion) เป็นการประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัท่ี 7  กนัยายน  
2554  เพ่ือสรุปผลการวิจยัตั้ งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 9  การถอดบทเรียน  การแสดงขอ้มูล  
สถิติ  ภาพถ่าย  เอกสารผลการดาํเนินการท่ีผ่านมา  ทั้งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  การเรียนรู้และ
องค์ความรู้จากการปฏิบติั  เป็นขั้นตอนท่ีมีการสรุปผล  คือ  1) สรุปเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  10  
ขั้นตอน  2) การเปล่ียนแปลงท่ีเป็น  การเรียนรู้และความรู้ใหม่   
 

6.  สรุปผลการวจัิย 
 สรุปผลการวิจยั  นาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  เรียงลาํดบัดงัน้ี 

6.1 สภาพท่ีเคยเป็นมา  สภาพปัจจุบนั  สภาพปัญหา  สภาพท่ีคาดหวงั  ทางเลือกเพ่ือการ 
แกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงัในการจดัการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพมี์อะไรบา้ง
และประเมินทางเลือกไดท้างเลือกเพ่ือกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการท่ีประกอบดว้ยโครงการและ
กิจกรรมอะไร 

6.1.1 สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพท่ี์เคยเป็มมา เปิดสอน
เป็นคร้ังแรก เม่ือปีการศึกษา 2536 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนดงมนัพิทยาคม มี นายประวิทย ์ กาสา  
อาจารย ์1 ระดบั 5  เป็นหวัหนา้สาขา   ปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศลงวนัท่ี 
30  เมษายน  2539  เพ่ือจดัตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ปีการศึกษา 2541 ไดรั้บอนุมติัจากกรมสามญั
ศึกษา จดัแผนการเรียนแบบ  2-2-3/1-0-0 ( 80-64-96/40-0-0)  ปีงบประมาณ 2541 โรงเรียนไดรั้บ
คดัเลือกให้เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.)  รุ่นท่ี 2  ปี
การศึกษา  2548  โรงเรียนอยู่ในสังกัดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต  4  
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบญัญติัการศึกษา  2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม 2545)  ปีการศึกษา 2551  
โรงเรียนได้ถ่ายโอนเขา้สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  โดยการกาํกบัดูและของ
กรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายวิชยั  มาจนัทร์  เป็นผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน  ขณะนั้นมีขา้ราชการครู  จาํนวน  6  คน  ครูช่วยสอน  จาํนวน  12  คน  บุคลากร
สนบัสนุนการสอน  จาํนวน  1  คน  ลูกจา้งประจาํตาํแหน่งนกัการภารโรง  จาํนวน  1  คน  และ
คนงาน  จาํนวน  1  คน  เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6    มีอาคารเรียนถาวรเบด็เสร็จแบบ 
ก ข  ค  จาํนวน 3 หลงั  อาคารเรียนชัว่คราว  จาํนวน   2  หลงั  หอ้งนํ้ าหอ้งส้วมนกัเรียน 2 หลงั  
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บา้นพกัครู 1 หลงั  บา้นพกันกัการภารโรง 1 หลงั   ถงัเก็บนํ้าฝน  2 ชุด  สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง  
สนามวอลเลยบ์อล  1 แห่ง  และสนามตระกร้อ  1 แห่ง  การจดัการศึกษาแบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ  ฝ่าย
วิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารทัว่ไป ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบั “ปรับปรุง” 

6.1.2 สภาพปัจจุบนัการจดัการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 1)สภาพ
ปัจจุบนัดา้นการจดัเรียนการสอน โรงเรียนไดจ้ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา  2551  
แต่ยงัไม่สมบูรณ์และเหมาะสมในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไดท้บทวนและปรับปรุงตลอดมา  
ปัจจุบนัมีความเหมาะสมในระดบัหน่ึง  การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนยงัไม่
เป็นรูปธรรมชดัเจน  โรงเรียนไดส่้งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ดว้ยวิธีการต่างๆ  อยา่งต่อเน่ือง  แต่
ครูยงัไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนท่ีชดัเจน  ไดบ้ริหารโรงเรียนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ส่งครู
ภาษาองักฤษเขา้รับการอบรมเพ่ือปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการเรียนการสอน  พฒันาระบบบริหาร
จดัการเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  โรงเรียนไดรั้บความกรุณาจากเจา้อาวาสวดับา้นโคกสูงมาสอน
สาระพระพุทธศาสนาทุกหอ้งเรียน  2)สภาพปัจจุบนัการขยายโอกาสทางการศึกษา  โรงเรียนมี
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการจาํนวน  9  โรงเรียน  มีขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนชดัเจน  มี
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลางอยูห่่างจากโรงเรียนประมาณ  5  กิโลเมตร  นกัเรียน
และผูป้กครองมีค่านิยมต่อโรงเรียนใหญ่  นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไดเ้ขา้ศึกษาระดบัการศึกษา
ภาคบงัคบัทุกคน  โดยเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษา  (ม. 1)  ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีอยูใ่กลเ้คียง  ตาม
ความเช่ือ  ค่านิยม  และศกัยภาพของนกัเรียนและผูป้กครอง  ผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ยจะส่งลูกมา
เรียนท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ เน่ืองจากช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายเพราะโรงเรียนจดัรถรับ-ส่ง
นกัเรียน  จดัชุดนกัเรียน  อุปกรณ์การเรียนให้  และให้ยืมหนงัสือเรียน  ทาํให้โรงเรียนตอ้งใชจ่้าย
งบประมาณดา้นน้ีจาํนวนมาก   งบพฒันาการเรียนการสอนจะนอ้ยลง  นกัเรียนระดบัการศึกษาภาค
บงัคบัจาํนวนหน่ึงไม่ประสงคจ์ะเรียนต่อ  เพราะไม่เห็นความสําคญั  ขาดเรียนบ่อย  โรงเรียนได้
ติดตามให้มาเรียนโดยประสานงานกบัผูป้กครอง  แต่นกัเรียนยงัไม่ตั้งใจเรียน  ผูป้กครองบางคน
ตอ้งการใชแ้รงงานเดก็  สาํหรับการศึกษาในช่วงชั้นท่ี  4  (ม.ปลาย)  นกัเรียนไดศึ้กษาต่อประมาณ
ร้อยละ 90  นกัเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบั  (ม.3)  ประมาณร้อยละ 40  จะเรียนต่อสายอาชีวศึกษา  
ร้อยละ 30  เรียนต่อ ม.4  สายสามญัท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ และร้อยละประมาณ 20  เรียน
ต่อ ม.4  สายสามญัท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียง  นกัเรียนท่ี
เรียนต่อ ม.4  ท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพจ์ะมีผลการเรียนค่อนขา้งตํ่า  3)สภาพปัจจุบนัดา้น
คุณภาพทางการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนค่อนขา้งตํ่า  จากการประเมินของ  สมศ. 
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รอบแรกพบว่า  มาตรฐานดา้น    นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร  ตอ้งปรับปรุง 
และจากการประเมินของ สมศ. ในรอบท่ีสอง พบว่า มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ี
จาํเป็นตามหลกัสูตร  อยูใ่นระดบัพอใช ้(1.67)  ท่ีมีผลการประเมินอิงเกณฑ ์อยูใ่นระดบัปรับปรุง
(1.33)  โดยมีผลการประเมินท่ีมีตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับปรับปรุงคือ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ และมีผลประเมินอิงสถานศึกษา อยู่ในระดบัพอใช้(2.00) 
เน่ืองจากนกัเรียนส่วนมากมีไอคิวระดบัปานกลางลงไปหาตํ่า  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนอ้ย  โรงเรียนได้
ส่งเสริมใหป้รับการเรียนเปล่ียนการสอนแต่ทาํไดร้ะดบัหน่ึง  เพราะครูยงัไม่เห็นความสาํคญัรวมทั้ง
ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีดีพอในการจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  โรงเรียนได้
ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนแต่ยงัใช้ระดบัน้อย  เพราะครูยงัไม่เห็น
ความสําคญัและเทคโนโลยีมีน้อย  ขาดครูบางวิชาเอก   4)สภาพปัจจุบนัการกระจายอาํนาจทาง
การศึกษา  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
ตามระเบียบ มีการประชุมอย่างต่อเน่ือง ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการส่วนมากในการ
บริหารงานโรงเรียน ตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนด  คณะกรรมการบางท่านไม่สะดวกในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  อาจจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม  ผูป้กครอง  นกัเรียนจาํนวนหน่ึงไม่พร้อมท่ีจะให้
ความร่วมมือกบัโรงเรียนในการพฒันาการศึกษา โดยอาจเห็นว่าไม่ใช่หนา้ท่ีของตน  ซ่ึงคงจะตอ้ง
รณรงคเ์พ่ือให้เห็นความสําคญัและให้ความร่วมมือยิ่งข้ึน  5)สภาพปัจจุบนัการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนดซ่ึงมี
ความเหมาะสม ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และทอ้งถ่ินดา้นการระดม
ทุนเป็นบางคร้ัง  รวมทั้งให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษา  ยงัไม่มีสมาคมครู  
ผูป้กครอง  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดส้นบัสนุนงบประมาณจดัซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษาจาํนวน
หน่ึง 

6.1.3. สภาพปัญหาการจดัการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 1) ปัญหาดา้น
การจดัการเรียนการสอน  มีสาเหตุของปัญหาท่ีสําคญัคือ   หลกัสูตรบางกลุ่มสาระยงัไม่สมบูรณ์  
ไม่มีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนดา้น
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนาํความรู้ยงัไม่เป็นรูปธรรมชดัเจน    การอบรมครูยงัมีนอ้ย  ทาํให้
ยงัไม่มีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน  ขาดอุปกรณ์ส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ดา้นดนตรี  ครูยงัไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนภาษาองักฤษ   นกัเรียนยงัไม่สามารถใชภ้าษา
เพ่ือการส่ือสาร และ ระบบบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้ยงัไม่เขม้แขง็พอ  2) ปัญหาการขยายโอกาส
ทางการศึกษา  ประเด็นสาเหตุของปัญหา คือ นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการจาํนวนหน่ึงไปเรียนต่อท่ี
โรงเรียนมธัยมขนาดใหญ่ และขานดกลางท่ีอยูไ่ม่ไกลจากโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์   โรงเรียน
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ไม่มีขอ้มูลการเรียนต่อของนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการชดัเจน   นกัเรียนจาํนวนหน่ึงมีปัญหาส่วนตวั  
จึงออกจากโรงเรียนกลางคนั   นกัเรียนจาํนวนหน่ึงไม่สนใจการเรียน   งบประมาณในการ
ให้บริการปัจจยัพ้ืนฐานแก่นกัเรียนไม่เพียงพอ 3) ปัญหาดา้นคุณภาพทางการศึกษา  สาเหตุของ
ปัญหาน้ีคือ   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า   นกัเรียนยงัไม่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้   ครูยงัไม่ปรับเปล่ียน
กระบวนการเรียนการสอน   ระบบสารสนเทศยงัไม่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั   การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอนยงัไม่ชดัเจน 4) ปัญหาการกระจายอาํนาจทางการศึกษา  สาเหตุมาจาก  ไม่ได้
รับความร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษาบางคน   ความร่วมมือจากผูป้กครองไม่ดีพอ   กรรมการ
สถานศึกษาบางคนยงัไม่เหมาะสม  5) ปัญหาการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สาเหตุของปัญหาคือ   การ
มีส่วนร่วมของผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และทอ้งถ่ินดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ยงั
มีนอ้ย   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งเตม็ท่ี 

6.1.4 สภาพความคาดหวงัการจดัการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 1)ความ
คาดหวงัดา้นการจดัเรียนการสอน คือ  หลกัสูตรไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาทุกกลุ่มสาระและ
แทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนาํความรู้  ครูไดรั้บการอบรมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
มีครุภณัฑด์นตรีสากล  1 ชุด  นกัเรียนสามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารอยา่งนอ้ยร้อยละ  50  
ระบบบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้มีความเขม้แข็ง  2)ความคาดหวงัการขยายโอกาสทางการศึกษา  
คือ นกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเรียนต่อท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพม์ากข้ึน   มีขอ้มูลการเรียนต่อ
ของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีชดัเจน   ไม่มีนักเรียนออกกลางคนั   นักเรียนทุกคนสนใจการ
เรียน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มีทุนสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพิ่มข้ึน  3)ความคาดหวงัดา้นคุณภาพทาง
การศึกษา  คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนระดบัดี   นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ  80  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียน   นกัเรียนปรับการเรียน  ครูเปล่ียนการสอนอย่างนอ้ยร้อยละ 50   ระบบสารสนเทศสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบนั   ครูใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนมากข้ึน  4)ความคาดหวงัการกระจาย
อาํนาจทางการศึกษา  คือ ไดก้รรมการสถานศึกษาท่ีเหมาะสม   ไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการ
สถานศึกษาทุกคน  ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองนกัเรียนทุกคน  5)ความคาดหวงัการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม  คือ ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษาดา้น
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษารูปแบบ
สหการ 

6.1.5 การประเมินทางเลือกเพ่ือกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการท่ีประกอบดว้ยโครงการ
และกิจกรรมอะไร โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพเ์ลือกโครงการเพ่ือสนองตอบความคาดหวงั  5  
ดา้น  คือ  1) คุณภาพทางการศึกษา  จาํนวน  9  โครงการ เป็นโครงการท่ีตอบสนองโดยตรงกบั
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นกัเรียนเพ่ือให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและส่งเสริมทาํให้เกิดการพฒันา 
ตรงกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  2) ขยายโอกาสทางการศึกษา  จาํนวน  2  
โครงการ  เป็นโครงการช่วยสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามศกัยภาพของตนเอง เป็นโครงการท่ี
ช่วยเพ่ิมศกัยภาพนกัเรียนขาดโอกาสทางการศึกษาทาํใหก้ารบริหารงานของโรงเรียนมีความราบร่ืน 
3) การจดัการเรียนการสอน  จาํนวน  3  โครงการ  เป็นโครงการท่ีช่วยพฒันาครูในโรงเรียนให้มี
ความสามารถในการสอนและจะส่งผลให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  4) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม  1  โครงการ เป็นโครงการช่วยสนับสนุนในการจดัการศึกษาท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัมี
ส่วนร่วมจากทอ้งถ่ินเพ่ือใหโ้รงเรียนมีการจดัการศึกษาท่ีเป็นของชุมชน  โดยชุมชน  และเพ่ือชุมชน   
5) กระจายอาํนาจทางการศึกษา  1  โครงการ เป็นโครงการท่ีช่วยสนับสนุนการบริหารจดัการ
โรงเรียนใหมี้ความเขม้แขง็ในรูปแบบของคณะกรรมการตรงกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   
และเป็นโครงการสนับสนุนให้เกิดความชอบธรรมในการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพือ่ช่วยถ่วงดุลกบักลุ่มผลประโยชนต่์าง ๆ   
 6.2  การนาํแผนปฏิบติัการท่ีถือว่าเป็นตวัสอดแทรกหลกัและการใชห้ลกัการประสานพลงั
ท่ีเป็นตวัสอดแทรกเสริมไปปฏิบติั  มีปรากฏการณ์ทางปฏิบติัอยา่งไร  ไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ตามท่ีคาดหวงัหรือไม่  เพียงใด  เกิดการเรียนรู้อะไรจากการกระทาํทั้งในระดบัตวับุคคล  กลุ่ม
บุคคลและระดบัโรงเรียนและเกิดความรู้ใหม่อะไรจากการใชต้วัสอดแทรกหลกัและตวัสอดแทรก
เสริม 
 6.2.1 ปรากฏการณ์ทางการปฏิบติั ท่ีเกิดจากการการนาํเอาตวัสอดแทรกไปปฏิบติั คือ 
 1) การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั 
 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ  ในประเด็นความคาดหวงัของโรงเรียน
โคกสูงประชาสรรพ ์ท่ีร่วมกนัทาํเกณฑ์ความสําเร็จของโครงการ  เม่ือดาํเนินการปฏิบติัการแลว้  
จาํนวน  16  โครงการ ท่ีเรียกรวมกนัว่า  9  ส่งเสริม  6  สนบัสนุน  1  เขม็แขง็  ประสบความสาํเร็จ
ตามท่ีคาดหวงั  จาํนวน  12  โครงการ คือ โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสภาพแวดลอ้ม  โครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานเพ่ือการอาชีพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  โครงการป้องกนัส่ิงเสพติดให้โทษและส่ิงมอมเมา  โครงการส่งเสริมความรักและ
ศรัทธาต่อโรงเรียน  โครงการเยี่ยมบา้นนักเรียน  โครงการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน  โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี  ศิลปะ และกีฬา  และโครงการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ส่วนอีก  4  โครงการแมว้่าจะไม่ผา่นการประเมินการปฏิบติัการวงรอบแรก  
แต่ผูร่้วมวิจยัไดมี้การพฒันาโดยใชห้ลกัการประสานพลงั  ท่ีมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
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เก่ียวข้อง เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  
โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้  ส่วนโครงการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินและโครงการอบรม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการปรับเปล่ียนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความ
เหมาะสมทาํให้มีความเขม้แข็งข้ึน ทาํให้โครงการท่ีไม่ผ่านการประเมินในการปฏิบติัการวงรอบ
แรก  ผา่นการประเมินหลงัจากการปฏิบติัการใหม่ ไดแ้ก่ 
 โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ มี  3  ตวัช้ีวดั  ผลการประเมินการปฏิบติัใน
วงรอบแรกไม่ผา่นเกณฑ ์คือ  ตวัช้ีวดัท่ี  1  นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและ
มีความคิดรวบยอด   ร้อยละ  65ตวัช้ีวดัท่ี  2  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความถูกผิด ระบุสาเหตุผล คน้หาคาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ ใน
การ แกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งสันติและมีความถูกตอ้งเหมาะสม  ร้อยละ  67     ตวัช้ีวดัท่ี  3  
ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ สามารถคาดการณ์เป้าหมายได ้  ร้อยละ 75   เม่ือมีการปฏิบติัการ
ใหม่ในวงรอบท่ี 2  ท่ีมีการใชห้ลกัการประสานพลงัทาํให้มีการเปล่ียนแปลงสําเร็จตามท่ีคาดหวงั 
คือ ตวัช้ีวดัท่ี  1  นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด   ร้อย
ละ  80  ตวัช้ีวดัท่ี  2  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูลพิจารณาขอ้ดี
ขอ้เสียความถูกผิด ระบุสาเหตุผล คน้หาคาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ ในการ แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งสันติและมีความถูกตอ้งเหมาะสม  ร้อยละ  82 ตวัช้ีวดัท่ี  3  ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม
จินตนาการ สามารถคาดการณ์เป้าหมายได ้  ร้อยละ 85   
 โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้  มี  3  ตวัช้ีวดั ผลการประเมินการปฏิบติัใน
วงรอบแรกไม่ผา่นเกณฑ ์ คือ  ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่ง
ต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล    ร้อยละ  75  ตวัช้ีวดัท่ี 2  ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด 
แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา      ร้อยละ  78   ตวัช้ีวดัท่ี 3  ผูเ้รียนสามารถ
สรุปประเดน็จากการเรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง    ร้อยละ  72  เม่ือมีการ
ปฏิบติัการใหม่ในวงรอบท่ี 2  ท่ีมีการใชห้ลกัการประสานพลงัทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงสาํเร็จตามท่ี
คาดหวงั คือ  ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถาม
เพ่ือหาเหตุผล    ร้อยละ  85   ตวัช้ีวดัท่ี 2  ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และ
ส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา      ร้อยละ  82ตวัช้ีวดัท่ี 3  ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง    ร้อยละ  81 
 โครงการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  มี  2 ตวัช้ีวดั  ผลการประเมินการปฏิบติัใน
วงรอบแรกไม่ผา่นเกณฑ ์ คือ ตวัช้ีวดัท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม   ร้อยละ 75 ของภาระงาน   ตวัช้ีวดัท่ี 2 จดัแนวการเรียน
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การสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรความต้องการของผูเ้รียน/ท้องถ่ินและการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม ให้สามารถเช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินได้และนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง    ร้อยละ 70    
ของภาระงาน   เม่ือมีการปฏิบติัการใหม่ในวงรอบท่ี 2  ท่ีมีการใชห้ลกัการประสานพลงัทาํใหมี้การ
เปล่ียนแปลงสาํเร็จตามท่ีคาดหวงั คือ ตวัช้ีวดัท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม   ร้อยละ 81 ของภาระงาน  ตวัช้ีวดัท่ี 2 จดัแนว
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคม ให้สามารถเช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง    ร้อยละ 80 
ของภาระงาน 
 โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มี  2  ตวัช้ีวดั  ผลการ
ประเมินการปฏิบติัในวงรอบแรกไม่ผา่นเกณฑ ์ คือ ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและ
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ร้อยละ  75  ของภาระงาน  ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ส่งเสริมให้องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษารูปแบบสหการร้อยละ  70  ของ
ภาระงาน  เม่ือมีการปฏิบติัการใหม่ในวงรอบท่ี 2  ท่ีมีการใชห้ลกัการประสานพลงัทาํให้มีการ
เปล่ียนแปลงสาํเร็จตามท่ีคาดหวงั คือ  ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ร้อยละ  82  ของภาระงาน    ตวัช้ีวดัท่ี 2 ส่งเสริมให้
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษารูปแบบสหการร้อยละ  81  ของภาระงาน 
  2) การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั 

การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัจากการวิจยัในคร้ังน้ี  เกิดข้ึนใน  2 ระดบัแรก
ก่อนคือ  ระดบับุคคล  ระดบักลุ่มบุคคล  และทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบัโรงเรียนและ
องคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยอธิบายเป็นแต่ละขั้นตอนการปฏิบติัได ้ดงัน้ี   
 1. ระดบับุคคล 
 ก่อนการดําเนินการวิจัย  ผู ้ร่วมวิจัยไม่มีความรู้ในการทาํการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้งดา้นวิธีการวิจยัและเน้ือหาการวิจยั  รวมทั้งไม่มีความรู้ในการเร่ิมตน้
ทาํวิจยั  เม่ือไดร่้วมกนัทาํวิจยัจึงค่อย ๆ เกิดความรู้ข้ึนมาตามขั้นตอนต่าง ๆ  หลงัจากการปฏิบติัการ
ในแต่ละขั้นตอนผูว้ิจยัเป็นผูน้าํความรู้ในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปสู่ผูร่้วมวิจยัท่ีมา
จากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบั
บุคคลดงัน้ี 
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  1.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
 หลงัจากการปฏิบติัการในขั้นเตรียมการผูว้ิจยัเป็นผูน้าํความรู้ในการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปสู่ผูร่้วมวิจยัท่ีมาจากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียนท่ี
เป็นกรณีศึกษา ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบับุคคลดงัน้ี 
 1.1.1 มีการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ในการประชุมในคร้ังน้ีมี
ผูแ้สดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายตั้ งแต่การเร่ิมพบปะกบัผูร่้วมวิจยัในกลุ่มต่าง ๆ  มีการรับฟัง
ขอ้คิดเห็นมากข้ึน  จากร่วมประชุมกนั นอกจากท่ีจะแสดงความคิดเห็นให้ผูอ่ื้นรับรู้แลว้ยงัเรียนรู้
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการซักถามโตต้อบระหว่างการประชุมเป็นวิธีการ เพ่ือให้เกิด
ความถูกตอ้งและปรับแนวคิดให้ตรงกนัจนสามารถทาํให้การประชุมเป็นไปอย่างราบร่ืน  มีการ
สังเกตเพ่ือการเรียนรู้  โดยสังเกตจากพฤติกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีผูร่้วมวิจยัยงัไม่มัน่ใจในสถานะของ
ตนเองจึงไม่ค่อยกลา้แสดงออกในตอนแรก  เม่ือไดพู้ดคุยกนัไประยะหน่ึงแลว้จึงมีความมัน่ในใน
การแสดงความคิดเห็น 
 1.1.2 การไดล้องปฏิบติั  ในการประชุมไดมี้การแสดงความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลายคนไดแ้สดงบทบาทของตนเองแสดงออกมา เช่น ความเป็นแม่  
ความเป็นพ่อ  ความเป็นผูน้าํและความเป็นครูออกมา ทาํให้มีความรู้สึกว่าไดมี้เวทีในการทดลอง
ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง   ทาํให้มีการไดล้งมือปฏิบติัจริง  จากการท่ีผูว้ิจยัไดน้าํความรู้
จากทฤษฎีท่ีตนเองไดศึ้กษา คน้ควา้มาสู่ผูร่้วมวิจยัทุกคนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแลว้ทุกคนก็
ร่วมกนัลงมือปฏิบติัการจริงๆ ทาํใหเ้กิดทกัษะต่างๆมากมายท่ีเป็นประโยชนท์ั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
 1.1.3 เกิดทกัษะการคิด ตั้งแต่การคิดเปรียบเทียบ  การคิดไตร่ตรอง  
การคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์  โดยเร่ิมจากการไดพิ้จารณาร่วมกนัในการปฏิบติัการของ
ผูว้ิจยั  ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดใ้ชค้วามคิดร่วมกนั  เปรียบเทียบขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย  การเสนอขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์และช่วยกนัเติมเต็มส่วนท่ีขาด  และทุกคนสามารถออกความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้
ตลอดเวลา  แลว้ทุกคนกคิ็ดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ร่วมกนัในการหาตาํตอบร่วมกนั 
  1.1.4 มีการจดบนัทึก ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดรั้บมอบสมุดเพ่ือจดบนัทึก
งานของตนเอง  ทั้งเป็นกาํหนดการทาํงาน  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน  รวมทั้งการบนัทึก
ส่ิงท่ีพบเห็นและความรู้สึกในขณะนั้น  มีการจดบนัทึกความรู้สึกหลงัจากการพดูคุยกนัระหว่างท่ีมี
การปฏิบติัการเพ่ือแสดงให้ผูอ่ื้นรับทราบหลงัการปฏิบติั  เป็นการสะทอ้นผลจากความรู้สึกภายใน
ของตนเองออกมา  ขณะเดียวกนัก็ไดรั้บรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น ซ่ึงจะมีผลต่อการทาํงานร่วมกนัอยา่ง
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 



     363 

 1.1.5 เกิดความเช่ือและความศรัทธาในตนเอง หลกัจากการแสดง
ความคิดเห็นผูร่้วมวิจัยเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและเห็นความสําคัญของตนเอง  เกิดความ
รับผิดชอบ  เม่ือผูร่้วมวิจยัไดแ้สดงออกโดยการแสดงความคิดเห็น  การคิดร่วมกนั  ตดัสินปัญหา
ร่วมกบัผูร่้วมวิจยัคนอ่ืนแลว้จึงเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน  มีส่วนร่วมในการ
วิจยัจึงเกิดความรับผิดชอบต่อการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี สุดทา้ยจึงเกิดพลงัในตนเอง  เม่ือผูว้ิจยัเกิด
ความศรัทธา ความรับผิดชอบแลว้ จึงเกิดความตอ้งการให้เกิดส่ิงท่ีดีข้ึน จึงแสดงพลงัของตนเอง
ออกมาโดยการแสดงความคิดเห็นและพยายามตดัสินใจในแนวทางท่ีถกูตอ้งร่วมกบัผูอ่ื้น   
 1.2  ขั้นตอนวางแผน 
   หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการในขั้ นตอนการวางแผน   มีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล  ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
 1.2.1 มีการระดมความคิดจากการปฏิบติัการขั้นตอนการวางแผน ทาํ
ใหแ้ต่ละคนเรียนรู้การเสนอความคิดเพื่อนาํมารวมกนัทาํใหเ้กิดภาพของความคิดรวมของท่ีประชุม 
นําไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา และมีการนําปัญหามารวมกันแล้วจัดกลุ่มแยกประเด็นปัญหาท่ี
เหมือนกนัจะนาํมารวมกนัและช่วยกนัตั้งหัวขอ้ท่ีเป็นการเรียนรู้ในการจดัการขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
จากการปฏิบัติเช่นน้ีทาํให้แต่ละคนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาโดยการจัดลาํดับ
ความสําคญัของปัญหาผูร่้วมวิจยัแต่ละคนเม่ือไดป้ระเด็นปัญหาแลว้  จะมีการใชค้วามคิดในการ
ลาํดบัความจาํเป็นในการแกไ้ขก่อนหลงัเพราะปัญหาทุกอยา่งไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นคราวเดียว 

 1.2.2 การคิดวิธีการแกปั้ญหาเม่ือได้ขอ้ปัญหาแลว้แต่ละคนจะได้
เรียนรู้  ช่วยกนัคิดแกไ้ขโดยใชโ้ครงการและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหามีการร่วมกนั การเขียน
โครงการผูร่้วมวิจยับางคนไม่เคยรู้จกัการเขียนโครงการมาก่อนสามารถเรียนรู้องคป์ระกอบของ
โครงการเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั ผูร่้วมวิจัยแต่ละคนการวางแผนการทาํกิจกรรมการ
ปฏิบติัการในโครงการ  จะมีกิจกรรมให้ปฏิบติั  ดงันั้นจึงมีการวางแผนการปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของโครงการ 

 1.2.3 เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ  เม่ือแต่ละคนไดป้ฏิบติัการตลอด
ขั้นตอนการวางแผนแลว้  จะมีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของการแกไ้ขปัญหา  เกิดความ
รับผิดชอบ  มีความพึงพอใจเม่ือปัญหาต่าง ๆ ท่ีช่วยกนัระดมความคิดกนัมาแลว้  มีแนวทางการ
แกไ้ข  มีผลผลิตท่ีแสดงถึงความสาํเร็จและคาดว่าจะไดรั้บผลดีจากการลงมือปฏิบติั  ผูร่้วมวิจยัทุก
คนจึงมีความพึงพอใจในการปฏิบติัการในคร้ังน้ี 
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 1.3   ขั้นตอนการปฏิบติัการ 
หลงัการดาํเนินการในขั้นตอนการปฏิบติัการไดพ้บการเปล่ียนแปลง

ทั้งในระดบับุคคล  ดงัน้ี 
 1.3.1 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีการตกลงกนัในการปฏิบติัการโดยการ
ปฏิบติักบันกัเรียนผูว้ิจยัท่ีเป็นกลุ่มของบุคลากรในโรงเรียนจะใชว้ิธีการของตนเองและช่วยเหลือกนั
เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติั   มีการร่วมมือกนัในการปฏิบติัการโดยช่วยเหลือกนัในทุกโครงการจน
ประสบความสาํเร็จทุกโครงการ 

 1.3.2 ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความเขา้ใจในวิธีการลงมือปฏิบติัการตาม
โครงการท่ีมีการวางแผนไวแ้ละมีการปรึกษา  ต่อรอง เม่ือมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัจนสามารถทาํให้
โครงการบรรลุผล   ทุกคนเกิดการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกันโดยการแบ่งงานกันทําตาม
ความสามารถของตนเอง 

 1.3.3 ผูร่้วมวิจยัทุกคนคาํนึงถึงความสําเร็จร่วมกนัมีการเรียนรู้โดย
วิธีการพดูคุยและแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของตนเอง  ทุกคนเกิดความพึงพอใจร่วมกนัในการ
ปฏิบติัการจนประสบความสาํเร็จ   ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของของความสาํเร็จท่ีทุกตน
ไดป้ฏิบติัการร่วมกนั 

 1.3.4 ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความรู้สึกถึงพลงัในการขบัเคล่ือนการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยการร่วมมือกนัโดยการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ คน การวดัความสําเร็จของกิจกรรมและ
โครงการ  การปฏิบติัการในโครงการตอ้งมีเป้าหมายความสาํเร็จ  ดงันั้นตอ้งมีการวดัความสาํเร็จ
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัในโครงการเดิมหรือตอ้งมีการปรับปรุงทาํโครงการใหม่ต่อไป 

1.4  ขั้นสังเกตผล 
หลงัการดาํเนินการในขั้นตอนการสังเกตผลไดพ้บการเปล่ียนแปลงทั้ง

ในระดบับุคคลและระดบักลุ่มบุคคล ดงัน้ี 
1.4.1 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีการตกลงกนัในการกาํหนดประเด็นการ

สงัเกตผล  เกณฑค์วามสาํเร็จและการร่วมกนัประเมินผลท่ีเกิดจากโครงการ  มีการร่วมมือกนัในการ
สงัเกตผลโดยช่วยเหลือกนัคิดประเดน็การสงัเกต  ระดบัความสาํเร็จและช่วยกนัสงัเกตผล 

 1.4.2 ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความเขา้ใจในวิธีการสังเกตผลจาการปฏิบติั
โครงการท่ีมีการวางแผนไวแ้ละมีการปรึกษา  มีการแสดงความคิดเห็นในการสังเกตผล  ทุกคนเกิด
การเรียนรู้ในการทาํงานร่วมกนัโดยการแบ่งงานกนัทาํตามความสามารถของตนเอง 
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 1.4.3 ผูร่้วมวิจยัทุกคนคาํนึงถึงความสําเร็จร่วมกนัมีการเรียนรู้โดย
วิธีการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของตนเองผูร่้วมวิจัยทุกคนเกิดความพึงพอใจ
ร่วมกนัในการสงัเกตผลจนการสงัเกตผลดาํเนินการได ้

 1.4.4 ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของในการประเมิน
โดยการสังเกตผล  และมีความรับผิดชอบร่วมกนัจากผลของการสังเกตผล  ทุกคนมีความรู้สึกถึง
พลงัในการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาดว้ยการร่วมมือกนัโดยการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ คน 
 2. ระดบักลุ่มบุคคล 
 ก่อนดาํเนินการวิจัย  กลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนได้เสียในโรงเรียนไม่มีความ
ตอ้งการในการแสวงหาความรู้ความจริงดว้ยวิธีการวิจยั  ทาํหน้าท่ีเฉพาะในงานของตนเอง เม่ือ
ไดม้าร่วมกนัดาํเนินการวิจยัจึงเกิดความรู้  ความเขา้ใจการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการวิจยัตามขั้นตอน
ต่อไปน้ี 
  2.1 ขั้นตอนเตรียมการ 

หลงัจาการปฏิบติัการในขั้นเตรียมการผูว้ิจยัเป็นผูน้าํความรู้ในการ 
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปสู่ผูร่้วมวิจยัท่ีมาจากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียนท่ี
เป็นกรณีศึกษา ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบักลุ่มบุคคลดงัน้ี 
 2.1.1 กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน เกิดความต้องการทาํงานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่ม  เม่ือกลุ่มบุคลากรในโรงเรียนไดพ้บปะกบัผูร่้วมวิจยักลุ่มต่าง ๆ แลว้  จากก่อนการ
ปฏิบติัการท่ีการทาํงานของแต่ละกลุ่มท่ีเก่ียวกบัโรงเรียนต่างทาํงานกนัตามหน้าท่ี  แต่เม่ือไดม้า
ประชุมร่วมกนัแลว้ต่างก็มีความคิดเห็นว่าการไดม้าประชุมกนัเป็นการทาํความเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งดี
และคิดว่าสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย   เกิดการ
ทาํงานเป็นทีม  จากการประชุมเชิงปฏิบติัการทาํให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  หลายคนหลาย
ความความคิดเห็นเม่ือมีการทาํงาน มีขอ้ตกลงเป็นกติกากนัเหมือนกบัการไดท้าํงานกนัเป็นทีม  ทุก
คนทาํตามหนา้ท่ีของตนเองต่างช่วยกนัทาํงานตามบทบาทของตนเอง  เกิดการประสานงานกนั  การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการของคนท่ีมากจากกลุ่มต่างๆ แต่ละกลุ่มก็มีความคิดท่ีเปรียบเหมือนตน้ทุน  
เม่ือนาํมารวมกนัแลว้กจ็ะเกิดการทาํงานร่วมกนั  เม่ือไดใ้ชส่้วนท่ีดีของแต่ละกลุ่มมารวมกนัแลว้ก็
จะเกิดผลแต่กวา่การทาํงานเพียงลาํพงัฝ่ายเดียว 
 2.1.2 กลุ่มกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูน้าํชุมชน เกิดการ
แบ่งงานกนัทาํเพราะในการทาํงานเป็นกลุ่มทุกคนจะทาํงานตามท่ีตนเองถนัดจึงเป็นการร่วมกนั
ทาํงานโดยทาํงานตามท่ีตนเองมีความชาํนาญแต่จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือความสําเร็จของงาน  
เกิดการเรียนรู้  เม่ือทุกคนมาทาํงานร่วมกนัเกิดปฏิสัมพนัธ์กนัทาํใหเ้กิดกระบวนการของเรียนรู้และ
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เน้ือหาของส่ิงท่ีตอ้งการรู้จากบทบาทของตนเองท่ีมีต่อโรงเรียน  เกิดการบูรณาการ  ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาจากจากกลุ่มต่าง ๆ เม่ือไดม้าทาํงานดว้ยกนัตอ้งมีการปรับตวั
จากท่ีตนเองรู้มาปรับเขา้กบัส่ิงท่ีตนเองเรียนรู้ใหม่ 
 2.1.3 กลุ่มอาชีพ เกิดการใชก้ลยทุธ์ร่วมกนั  ผูร่้วมวิจยัมาจากหลาย
อาชีพและทุกคนต่างมีวิธีการทาํงาน วฒันธรรมการทาํงานท่ีแตกต่างกนัเพ่ือบรรลุผลสําเร็จท่ี
แตกต่างกนัแต่เม่ือมาทาํงานร่วมกนัตอ้งเลือกวิธีการทาํงานร่วมกนัจึงจะประสบความสาํเร็จร่วมกนั
ได ้ เกิดพนัธะสัญญา  การทาํงานร่วมกนัของผูร่้วมวิจยัภายใตก้ติกาท่ีร่วมกนัตั้งข้ึน  เม่ือลงมือ
ปฏิบติัร่วมกนัแลว้จะเกิดความสัมพนัธ์จากผลของความสาํเร็จท่ีทาํร่วมกนัเป็นส่ิงผูกมดัให้ทุกคน
ตอ้งกลบัมาทาํงานร่วมกนัอีกคร้ัง  เกิดการพฒันา  การประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีเกิดการพฒันา
ทุกดา้นทั้งพฒันาตนเอง  พฒันาคน  พฒันาวิธีการทาํงานและการพฒันาทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2.1.4 กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน เกิดความสามคัคีกลมเกลียว  เม่ือทุก
คนทาํงานร่วมกนัก็จะมีความสุขจากการไดท้าํงานร่วมกนัเกิดความผูกพนั  ปรองดอง  เหมือนพ่ี
นอ้ง   เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงสังคมมิติ  การปฏิบติัการในคร้ังน้ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมมิติ คือ จากผูว้ิจยัเป็นผูร่้วมเรียนรู้  จากผูร่้วมวิจยัจากผูรั้บรู้ขอ้มูลกลายเป็นผูร่้วมคิด  ร่วมทาํ 
และร่วมตดัสินใจ  ทุกอาชีพและทุกบทบาทท่ีมีอยู่  มาสู่ความเท่าเทียมกนั  เกิดความเช่ือมัน่และ
ศรัทธาต่อการทาํงานเป็นทีม  หลงัการปฏิบติัการผูร่้วมวิจยัมองเห็นว่าการการร่วมคิดร่วมทาํเป็น
วิธีการท่ีดีตั้งแต่กระบวนการคิดร่วมกนั  การต่อรองเม่ือความคิดขดัแยง้ และการสรุปร่วมกนั  ทาํให้
เกิดความพึงพอในแก่ทุกฝ่าย จึงมีความเช่ือมัน่และศรัทธาในการทาํงานเป็นทีม  เกิดพลงัในการ
ทาํงานร่วมกนั  หลงัจากการประชุมเชิงปฏิบติัการทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น  ร่วมตดัสินใจ  ร่วม
พิจารณาให้ความคิดเห็น แต่ละคนไดใ้ช้พลงัภายในของตนเองออกมาจึงเกิดพลงัร่วมกนัในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
  2.2 ขั้นตอนวางแผน 

 2.2.1 กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน  จากการปฏิบติัการขั้นตอนวางแผน
ทาํให้กลุ่มบุคลากรในโรงเรียนไดรั้บรู้การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  การคิดแนวทางเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั  มีพนัธะสญัญาวา่จะร่วมกนัปฏิบติัการใหส้าํเร็จจึงเกิดความรับผดิชอบร่วมกนั  ไม่ปล่อยให้
เป็นภาระใหค้นใดคนหน่ึง 

 2.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูน้าํชุมชน  หลงัจาก
การปฏิบติัการในการวางแผนโดยไดเ้รียนรู้การปฏิบติัการ  กลุ่มคนท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
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เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของโรงเรียน  มีความตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  มีความตอ้งการ
แสวงหาความรู้เพื่อนาํมาพฒันาโรงเรียนของตนเอง   

 2.2.3 ผูป้กครองนกัเรียนหลงัจากการปฏิบติัการในขั้นตอนวางแผน
แลว้ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเคยไดรั้บบริการเพียงอยา่งเดียว มีความรู้สึกมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกขั้นตอนใน
การแกไ้ขปัญหา มีความรับผิดชอบร่วมกบัโรงเรียนในการดูแลสัง่สอนบุตรหลานของตนเอง 

 2.2.4 กลุ่มอาชีพหลงัจากการปฏิบติัการในขั้นตอนการวางแผนแลว้
กลุ่มอาชีพมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน  เห็นความสําคญัของตนเองใน
การแกไ้ขปัญหาและมีความพึงพอในในบทบาทของตนเอง 
  2.3 ขั้นการปฏิบติัการ 

 2.3.1กลุ่มบุคลลากรในโรงเรียน หลงัจากการลงมือทาํตามโครงการ
ในขั้นตอนการปฏิบติัการ  บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักถึงความสําคญัในปฏิบติัการให้
บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการร่วมกนั  มีการช่วยเหลือกนัตามความสามารถ
ของตนเองในการลงมือปฏิบติั   ร่วมกนัปรึกษาหารือกนัเม่ือมีปัญหาระหว่างการปฏิบติัการ   มีการ
ต่อรองกนัเม่ือมีความคิดไม่ตรงกนั  มีพนัธะร่วมกนัในการทาํงาน มีความภาคภูมิใจในการทาํงาน
ร่วมกนั  ร่วมกนัช่ืนชมในความสาํเร็จของโครงการร่วมกนั 

 2.3.2  กลุ่มกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูน้าํชุมชน  
หลงัจากการลงมือทาํตามโครงการปฏิบติัการแลว้  กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความเขา้ใจในวิธีการปฏิบติัการการจดัการศึกษาของโรงเรียน  มีความตระหนกัในความสาํเร็จของ
โครงการร่วมกนั  ยนิดีใหค้วามร่วมมือตามศกัยภาพของตนเอง  มีความเขา้ใจในบทบาทของตนเอง
ต่อโรงเรียน   มีความตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน มองเห็นแนวทาง
ในการช่วยเหลือโรงเรียนในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

 2.3.3 กลุ่มอาชีพหลงัจากการปฏิบติัการในขั้นตอนน้ี  ผูร่้วมวิจยัใน
กลุ่มอาชีพมีความเขา้ใจในการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  เขา้ใจในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน  มีความตระหนกัในความสาํเร็จของโครงการ  ตอ้งการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  มี
ความเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อโรงเรียน  มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จของโครงการ  พึงพอใจในการเขา้ร่วมปฏิบติัการตามโครงการในคร้ังต่อไป 

 2.3.4  กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน หลงัจากการลงมือปฏิบติัการตาม
โครงการกลุ่มผูป้กครองนกัเรียนเขา้ใจการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  มีความตระหนกั
ในความสาํเร็จของโครงการท่ีมีผลต่อบุตรหลานของตนเอง   มีความรับผิดชอบร่วมกบัโรงเรียนใน
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การปฏิบติัการตามโครงการ  มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตามโครงการ  มีความภาคภูมิใจใน
ความสาํเร็จของโครงการและมีความยนิดีใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัการร่วมกนัในคร้ังต่อไป 
  2.4 ขั้นการสงัเกตผล 

 2.4.1 กลุ่มบุคลลากรในโรงเรียน  หลงัจากการลงมือทาํตามโครงการ
ในขั้นตอนการสังเกตผล  บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกัถึงความสําคญัในการประเมินผล
การปฏิบติัการตามโครงการ  มีการประเมินตามตามวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการร่วมกนั  มีการ
ช่วยเหลือกนัตามความสามารถของตนเองในการสังเกตผล   ร่วมกนัปรึกษาหารือกนัเม่ือมีปัญหา
ระหว่างการสังเกตผล  มีการต่อรองกนัเม่ือมีความคิดไม่ตรงกนั  มีพนัธะร่วมกนัในการทาํงาน มี
ความภาคภูมิใจในการทาํงานร่วมกนั  ร่วมกนัช่ืนชมในความสําเร็จของโครงการและร่วมกนั
ตระหนกัถึงผลท่ีไม่สาํเร็จของโครงการร่วมกนั 

 2.4.2 กลุ่มกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูน้าํชุมชน  
หลกัจากการลงมือทาํตามขั้นตอนการสังเกตผลแลว้  กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีความตระหนักใน
ความสาํคญัของการสังเกตผลของโครงการ  ยินดีให้ความร่วมมือตามศกัยภาพของตนเอง  มีความ
เขา้ใจในบทบาทของตนเองต่อโรงเรียน   มีความตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาของ
โรงเรียน มองเห็นแนวทางในการช่วยเหลือโรงเรียนในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

 2.4.3 กลุ่มอาชีพหลงัจากการปฏิบติัการในขั้นตอนน้ี  ผูร่้วมวิจัยในกลุ่ม
อาชีพมีความเขา้ใจในการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  เขา้ใจในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน  มีความตระหนักในความสําเร็จและไม่สําเร็จของโครงการ  ตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหา  มีความเขา้ใจในบทบาทของตนเองต่อโรงเรียน  มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง
ของความสาํเร็จของโครงการ  พึงพอใจในการเขา้ร่วมปฏิบติัการตามโครงการในคร้ังต่อไป 

 2.4.4 กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน หลงัจากการลงมือปฏิบติัการตาม
โครงการกลุ่มผูป้กครองนกัเรียนเขา้ใจการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  มีความตระหนกั
ในความสําเร็จและไม่สําเร็จของโครงการท่ีมีผลต่อบุตรหลานของตนเอง   มีความรับผิดชอบ
ร่วมกบัโรงเรียนในการปฏิบติัการตามโครงการ  มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตามโครงการ  มี
ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของโครงการและมีความยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบติัการ
ร่วมกนัในคร้ังต่อไป 
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 3.  ระดบัโรงเรียนและองคก์ร 
 3.1 ระดบัโรงเรียน 
 ก่อนการดาํเนินการวิจยัโรงเรียนไม่การพฒันาหลกัสูตรโดยเฉพาะ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีไม่มีการมีส่วนร่วมของชุมชน  ทั้งการสอบถามความคิดเห็น  การจดัทาํ  การ
นาํไปใช้และการปรับปรุงแกไ้ข  การให้ความสําคญัในการจดัการศึกษาโดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความอ่อนแอ เพราะกรรมการแต่ละคนยงัไม่รู้
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  กรรมการแต่ละคนไม่มีแรงจูงใจใหเ้กิดความเช่ือถือจากชุมชน 
  หลงัการดาํเนินการวิจยั  โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเกิด
จากการสํารวจความตอ้งการจากชุมชน  การมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตร  มีส่วนร่วมในการ
นาํไปใชแ้ละร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรโดยเร่ิมจากกลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพก่อน  ส่วนความ
เขม้แข็งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึนเพราะมีการปรับเปล่ียนตวั
ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากคนท่ีไดก้ารยอมรับจากชุมชนท่ีจะนาํพาโรงเรียนไปสู่การ
จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อไปได ้
  3.2 ระดับองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  เทศบาลตาํบลลาํนํ้าพอง  
  ก่อนการดาํเนินการวิจยั  องค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนยงั
ไม่ไดใ้ห้ความสนใจการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมากเท่าท่ีควร  มีความพยายามในการเพิ่ม
ศกัยภาพของโรงเรียนดา้นอุปกรณ์การเรียน  ส่ิงสาธารณูปโภค  ส่ิงก่อสร้าง ในระยะแรกแต่กย็งัไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้ั้ งหมดเพราะยงัขาดหลกัการจดัการศึกษาในโรงเรียนท่ีเป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจน 
 หลงัการดาํเนินการวิจยั  องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนก่นได้มี
ความตระหนักมากข้ึนในการสร้างความเขม้แข็งในการจดัการศึกษาโดยมีการจดัฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการให้กบัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษารู้บทบาท
หนา้ท่ีของตนเอง  มีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แขง็นาํพาให้การจดัการศึกษาได้
ถูกทิศทางและต่อเน่ือง  ท่ีจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  6.2.2  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ในระดบับุคคล  ระดบักลุ่มและระดบัโรงเรียน 
ปรากฏ ดงัน้ี 
   จากการดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทาํใหบุ้คคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเขา้ใจบทบาทของตนเองในการจดัการศึกษาดงัน้ี 
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  1) ความสาํคญัของผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 1.1) ผู ้ปกครอง   เ ป็นผู ้สะท้อนด้านคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนทั้งในส่วนท่ีคาดหวงัและสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนและ
ร่วมมือกบัครู  บุคลากรทางการศึกษา  ชุมชน ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.2) ครู  เป็นผูท่ี้มีความชาํนาญในสายวิชาชีพครูมีความสาํคญัต่อการ
นาํเสนอขอ้มูลดา้นกระยวนการเรียนรู้  ปัญหา และความตอ้งการการสนบัสนุน  ช่วยเหลือ  รวมทั้ง
รายงานผลการจดัการศึกษา 
 1.3) องคก์รชุมชน เป็นผูส้ะทอ้นสภาพของปัญหาและความตอ้งการใน
การพฒันาผูเ้รียนซ่ึงเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของชุมชนและใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาทั้งในดา้น
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้ 
 1.4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นผูส้ะทอ้นสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีครอบคลุมทั้งเขตพ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษาและมีความสาํคญัต่อสถานศึกษาอยา่ง
ยิ่งในเร่ืองการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ  ทรัพยากรทางการศึกษาและเช่ือมโยง
แผนพฒันาการศึกษากบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 1.5) ศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา  เป็นผูส้ะทอ้นภาพความรัก  ความศรัทธา  
ความภาคภูมิใจต่อสถาบนัการศึกษาท่ีตนไดรั้บการศึกษา  ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบนัไปสู่ศิษย์
รุ่นหลงัใหป้ระสบความสาํเร็จในการศึกษาเช่นกนั 
 1.6) พระภิกษุสงฆ์  เป็นผูน้ําเสนอและเติมเต็ม  ข้อมูลด้านธรรม  
จริยธรรมตามหลกัธรรมของศาสนาซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการจดัการเรียนรู้เพ่ือใหน้กัเรียนเป็นคนดี
ของสงัคม 
 1.7) ผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นผูท่ี้มีความสามารถ  และประสบการณ์ในดา้น
ต่างๆ ท่ีจะช่วยเสริมให้สถานศึกษาจดัการศึกษาไดค้รอบคลุมในทุก ๆ ดา้นอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ  ทาํใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็และมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 1.8) ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นสัญลกัษณ์ของสถานศึกษาเป็นบุคคล
สาํคญัท่ีจะสะทอ้นภาพของการบริหารจดัการ  ผูช่้วยเหลือ  ให้คาํปรึกษา  สร้างแรงจูงใจ  กระตุน้
การทาํงาน  ทบทวนรายงาน  สะทอ้นความคิด  เปิดโอกาสให้ผูแ้ทนแต่ละกลุ่มไดแ้สดงบทบาท
อย่างเต็มท่ี  จดัเตรียมการประชุม  บนัทึกการประชุม  รายงานผลการประชุมและสนับสนุนดา้น
อุปกรณ์  ห้องประชุม  วสัดุใชส้อย  รวมทั้งการพิจารณานาํมติ  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากท่ี
ประชุมไปสู่การปฏิบติั 
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 2) บทบาทหน้าท่ีการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.1) ด้านวชิาการ  สถานศึกษามีหนา้ท่ี  1)พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  2) จดัการเรียนการสอน  สภาพแวดลอ้มบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  3) จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการ
ประเมินใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ี  1) ใหค้วามเห็น   
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขน้พ้ืนฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชนและทอ้งถ่ิน     2) ให้ขอ้เสนอแนะ และส่งเสริม  
สนับสนุนให้การจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง     3) 
รับทราบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัระบบและการดาํเนินการตามระบบประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษา 
 2.2) ดา้นงบประมาณ  สถานศึกษามีหนา้ท่ี  1) จดัตั้งและรับผดิชอบการ
ใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบประกาศ  กาํหนด  2) ออกระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  เก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาทั้งน้ี  ตามท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ กาํหนด 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าท่ี  1) ให้ความเห็น  
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา   2) ให้ความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ  ในการออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงิน
และการจดัหารายได้จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา หรือปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ 
 2.3) ดา้นการบริหารงานบุคคล  สถานศึกษามีหน้าท่ี  ดาํเนินการตามท่ี
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าท่ีปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 2.4) ด้านการบริหารทั่วไป  สถานศึกษามีหน้าท่ี  1) จัดทาํนโยบาย  
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการ
ของชุมชน  และทอ้งถ่ิน     2) ดาํเนินการและกาํกบั  ติดตามและประเมินผลงานตามแผน  โครงการ
ของสถานศึกษา  3) ระดมทรัพยากร  เพ่ือการศึกษา  รวมทั้งปกครองดูแลบาํรุงรักษา  ใช ้ และจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด     4) ออก
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  แนวปฏิบติั  ในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
กาํหนด    5) ส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน    5) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีรับมอบหมายและตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนา้ท่ี  1)ใหค้วามเห็นชอบ  
เสนอแนะและให้คาํปรึกษาในการจัดทาํนโยบาย  แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและแผน  ของกระทรวงศึกษาธิการ  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการของชุนชน  และทอ้งถ่ิน  2) รับทราบ  
ให้ความเห็นชอบและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาและกิจการของ
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  ตลอดจนนโยบาย  และแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ินและรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเม่ือ
สถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน   3) 
ใหค้วามเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ประสานส่งเสริม  สนบัสนุนเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
รวมทั้งปกครองดูแลบาํรุงรักษา  ใช ้ และจดักาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  ตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด   4) ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะและให้คาํปรึกษาในการออก
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศแนวปฏิบติั  ในการดาํเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ตามท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  5) ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะ  และให้คาํปรึกษาในการ
ส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน     6) 
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  ใหเ้ป็น
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  6.2.3   องคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง 
   จากผลการประชุมสรุปผลการดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  ในวนัท่ี  7  กนัยายน  2554  ท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ ได้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัองคค์วามรู้เกิดจากการปฏิบติั  โดยเสนอผลท่ีเกิดข้ึนเป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการ
ประสานพลงัและองคค์วามรู้ท่ีเกิดจาการปฏิบติัการ 2 วงรอบ  10  ขั้นตอนดงัน้ี 
  1) องคค์วามรู้จาการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการประสานพลงั 
       การใช้หลกัการประสานพลงัเป็นตวัสอดแทรกเพ่ือการจดัการศึกษา
โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะผลการปฏิบติังานในขั้นตอนปฏิบติัการ ใน
วงรอบท่ี 1  โดยการประสานการทาํงานของ กลุ่มประสานงาน  ปฏิบติัการ   กลุ่มสนบัสนุน  และ
กลุ่มท่ีปรึกษา  ท่ีทาํหน้าท่ีของตนเองตามท่ีประชุมมอบหมายให้จนประสบความสําเร็จ และบาง
โครงการท่ียงัไม่สําเร็จก็ไดด้าํเนินการตามหลกัการประสานพลงั ประสานกบัหน่วยงานอ่ืนหรือ
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือใหโ้ครงการประสบผลสาํเร็จ 
  2) องคค์วามรู้การนาํหลกัการประสานพลงัไปปฏิบติั 
        ตามท่ีผูว้ิจยัไดเ้สนอกรอบแนวคิดเร่ืองการประสานพลงัไวใ้นบทท่ี 2  
จากผลการปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์จึงได้
ขอ้สรุปหลกัการประสานพลงัเพ่ือการปฏิบติัสู่ความสาํเร็จ  9  ประการ ดงัน้ี 
 1. การแลกเปล่ียนแบ่งปัน(sharing) คือ การใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งท่ี
เป็นทรัพยากรท่ีมองเห็นและทรัพยากรท่ีมองไม่เห็นเช่น ช่ือเสียง  ความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

2.การวิจยัเพือ่พฒันา(research) คือ การใชว้ธีิการวิจยัเพือ่การแกไ้ข 
ปัญหา 

3. การบูรณาการ(integration)  คือ การใชว้ธีิการท่ีแตกต่างกนัในการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

4. กลยทุธ์ร่วม(strategies) คือ การร่วมใชว้ธีิการของตนเองและผูมี้
ส่วนร่วมทุกคนในการปฏิบติัการในคร้ังน้ี 

5. การเรียนรู้(learning) คือ หลงัจากการปฏิบติัการแลว้เกิดความรู้
ร่วมกนัทั้งในระดบัตวับุคคล  ระดบักลุ่มบุคคล  ระดบัองคก์ร 

6. การประยกุต(์adapting) คือ การปรับวิธีการในการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั 

7. การร่วมมือ(Collaboration) คือ การช่วยกนัทาํงานเพ่ือความสาํเร็จ
ร่วมกนั 
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  3) องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
        การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีได้นํา
หลกัการการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจากนกัวิชาการหลายท่านมาประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียน
โคกสูงประชาสรรพ ์ และชุมชนรอบๆโรงเรียน  ไดแ้ก่ 1) Kindon, Pain &  Kesby (2007)              
2) McIntyre (2008)  3) Creswell (2008)  4) James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) 5) Kapoor & 
Jordan (2009)  และ 6)  McTaggart (2010)  7) วิโรจน์  สารรัตนะ (2553) นกัวิชาการกลุ่มดงักล่าว
ให้ทศันะเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ว่าเป็นการวิจยัท่ีเป็น วิธีวิทยา
(Methodology) ท่ีหมายถึงวิธีการในการไดม้าซ่ึงความรู้และความจริง ญาณวิทยา(epistemology) ท่ี
หมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้สวงหาความรู้และความจริงกบัส่ิงท่ีถูกรู้(the known) เป็นคาํถาม
ท่ีว่า เรารู้ส่ิงท่ีเรารู้ไดอ้ย่างไร(how we know what we know?) โดยอุดมการณ์การใช้อํานาจ 
(Political Ideology) ท่ีเป็นการมอบอาํนาจให้บุคคลธรรมดาเพ่ือแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีวิภาษ 
(dialectic) อยา่งมีเหตุผล ดว้ยกระบวนการท่ีเป็นเกลียววงรอบ (cyclical) ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการ
ดงักล่าวใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี โดยมีการปฏิบติัการ 2  วงรอบ จาํนวน  10  ขั้นตอน  จนเสร็จส้ิน
การวิจยั 
  4) องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการดาํเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมกบัหลกัการประสานพลงัมาปฏิบติัการ 
         การดาํเนินการวิจยัท่ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและมี
ตวัสอดแทรกเสริมคือ หลกัการ  ทาํใหเ้กิดกรอบการปฏิบติัวิจยัสู่การพฒันาการจดัการศึกษาเพ่ือ
พฒันาทอ้งถ่ินโดยการประสานพลงั 5 แหล่ง คือ 1)พลงัความเขม้แขง็ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2) พลงัของการปฏิบติังานของสถานศึกษาท่ีแบ่งเป็น 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  3) พลงัสนบัสนุนจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  4) พลงัพลงัสนบัสนุนจากชุมชนรอบสถานสถานศึกษา 5) พลงั
สนบัสนุนจากผูป้กครองนกัเรียน 
 

7.  การอภิปรายผล 
 ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยั ตามรายงานของการวิจยั  เรียงลาํดบัดงัน้ี 

7.1 สภาพท่ีเคยเป็นมา  สภาพปัจจุบนั  สภาพปัญหา  สภาพท่ีคาดหวงั  ทางเลือกเพือ่การ
แกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงัในการจดัการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพมี์อะไรบา้ง
และประเมินทางเลือกไดท้างเลือกเพ่ือกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการท่ีประกอบดว้ยโครงการและ
กิจกรรมอะไร 
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7.1.1 สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพท่ี์เคยเป็มมา เปิดสอน
เป็นคร้ังแรก เม่ือปีการศึกษา 2536 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนดงมนัพิทยาคม มี นายประวิทย ์ กาสา  
อาจารย ์1 ระดบั 5  เป็นหวัหนา้สาขา   ปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศลงวนัท่ี 
30  เมษายน  2539  เพ่ือจดัตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ปีการศึกษา 2541 ไดรั้บอนุมติัจากกรมสามญั
ศึกษา จดัแผนการเรียนแบบ  2-2-3/1-0-0 ( 80-64-96/40-0-0)  ปีงบประมาณ 2541 โรงเรียนไดรั้บ
คดัเลือกให้เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.)  รุ่นท่ี 2  ปี
การศึกษา  2548  โรงเรียนอยู่ในสังกัดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต  4  
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบญัญติัการศึกษา  2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม 2545)  ปีการศึกษา 2551  
โรงเรียนได้ถ่ายโอนเขา้สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  โดยการกาํกบัดูและของ
กรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายวิชยั  มาจนัทร์  เป็นผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน  ขณะนั้นมีขา้ราชการครู  จาํนวน  6  คน  ครูช่วยสอน  จาํนวน  12  คน  บุคลากร
สนบัสนุนการสอน  จาํนวน  1  คน  ลูกจา้งประจาํตาํแหน่งนกัการภารโรง  จาํนวน  1  คน  และ
คนงาน  จาํนวน  1  คน  เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6    มีอาคารเรียนถาวรเบด็เสร็จแบบ 
ก ข  ค  จาํนวน 3 หลงั  อาคารเรียนชัว่คราว  จาํนวน   2  หลงั  หอ้งนํ้ าหอ้งส้วมนกัเรียน 2 หลงั  
บา้นพกัครู 1 หลงั  บา้นพกันกัการภารโรง 1 หลงั   ถงัเกบ็นํ้าฝน  2 ชุด  สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง  
สนามวอลเลยบ์อล  1 แห่ง  และสนามตระกร้อ  1 แห่ง  การจดัการศึกษาแบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ  ฝ่าย
วิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารทัว่ไป ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบั “ปรับปรุง” (ฝ่ายทะเบียนและวดัผล โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ,์ 
2551) 

7.1.2 สภาพปัจจุบนัการจดัการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 1)สภาพ
ปัจจุบนัดา้นการจดัเรียนการสอน โรงเรียนไดจ้ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา  2551  
แต่ยงัไม่สมบูรณ์และเหมาะสมในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไดท้บทวนและปรับปรุงตลอดมา  
ปัจจุบนัมีความเหมาะสมในระดบัหน่ึง  การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนยงัไม่
เป็นรูปธรรมชดัเจน  โรงเรียนไดส่้งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ดว้ยวิธีการต่างๆ  อยา่งต่อเน่ือง  แต่
ครูยงัไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบั วฒันพร  ระงบัทุกข,์ 2541 เสนอว่า
สงัคมไทยตอ้งมีการทบทวนการจดัการศึกษาเสียใหม่เพ่ือพฒันาประเทศ   ไดบ้ริหารโรงเรียนตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ  ส่งครูภาษาองักฤษเขา้รับการอบรมเพ่ือปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการเรียนการสอน  พฒันา
ระบบบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  โรงเรียนไดรั้บความกรุณาจากเจา้อาวาสวดับา้นโคก
สูงมาสอนสาระพระพุทธศาสนาทุกห้องเรียน สอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
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2540 ท่ีใหค้นไทยสามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้และมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสู่สังคมโลกาภิวฒัน์  2)
สภาพปัจจุบนัการขยายโอกาสทางการศึกษา  โรงเรียนมีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการ
จาํนวน  9  โรงเรียน  มีขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนชดัเจน  มีโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาด
กลางอยูห่่างจากโรงเรียนประมาณ  5  กิโลเมตร  นกัเรียนและผูป้กครองมีค่านิยมต่อโรงเรียนใหญ่  
นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้เข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคบัทุกคน  โดยเข้าเรียนระดับ
มธัยมศึกษา  (ม. 1)  ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีอยูใ่กลเ้คียง  ตามความเช่ือ  ค่านิยม  และศกัยภาพของ
นกัเรียนและผูป้กครอง  ผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ยจะส่งลูกมาเรียนท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 
เน่ืองจากช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายเพราะโรงเรียนจดัรถรับ-ส่งนกัเรียน  จดัชุดนกัเรียน  อุปกรณ์การ
เรียนให้  และให้ยืมหนังสือเรียน  ทาํให้โรงเรียนตอ้งใช้จ่ายงบประมาณดา้นน้ีจาํนวนมาก   งบ
พฒันาการเรียนการสอนจะนอ้ยลง  นกัเรียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบัจาํนวนหน่ึงไม่ประสงคจ์ะ
เรียนต่อ  เพราะไม่เห็นความสาํคญั  ขาดเรียนบ่อย  โรงเรียนไดติ้ดตามใหม้าเรียนโดยประสานงาน
กบัผูป้กครอง  แต่นักเรียนยงัไม่ตั้ งใจเรียน  ผูป้กครองบางคนต้องการใช้แรงงานเด็ก  สําหรับ
การศึกษาในช่วงชั้นท่ี  4  (ม.ปลาย)  นกัเรียนไดศึ้กษาต่อประมาณร้อยละ 90  นกัเรียนท่ีจบ
การศึกษาภาคบงัคบั  (ม.3)  ประมาณร้อยละ 40  จะเรียนต่อสายอาชีวศึกษา  ร้อยละ 30  เรียนต่อ 
ม.4  สายสามญัท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ และร้อยละประมาณ 20  เรียนต่อ ม.4  สายสามญัท่ี
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียง  นกัเรียนท่ีเรียนต่อ ม.4  ท่ีโรงเรียน
โคกสูงประชาสรรพจ์ะมีผลการเรียนค่อนขา้งตํ่า (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ,์ 2551)  
3)สภาพปัจจุบนัดา้นคุณภาพทางการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนค่อนขา้งตํ่า  จากการ
ประเมินของ  สมศ. รอบแรกพบว่า  มาตรฐานดา้น    นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตาม
หลกัสูตร  ตอ้งปรับปรุง และจากการประเมินของ สมศ. ในรอบท่ีสอง พบว่า มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียน
มีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร  อยูใ่นระดบัพอใช ้(1.67)  ท่ีมีผลการประเมินอิงเกณฑ ์อยู่
ในระดบัปรับปรุง(1.33)  โดยมีผลการประเมินท่ีมีตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับปรับปรุงคือ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ และมีผลประเมินอิงสถานศึกษา อยูใ่นระดบัพอใช้
(2.00) เน่ืองจากนักเรียนส่วนมากมีไอคิวระดบัปานกลางลงไปหาตํ่า  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีน้อย  
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนแต่ทาํได้ระดบัหน่ึง  เพราะครูยงัไม่เห็น
ความสาํคญัรวมทั้งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีดีพอในการจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู้  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนแต่ยงัใช้ระดบัน้อย  
เพราะครูยงัไม่เห็นความสําคญัและเทคโนโลยีมีน้อย  ขาดครูบางวิชาเอก   (รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก สมศ, 2551 )   4)สภาพปัจจุบนัการกระจายอาํนาจทางการศึกษา  โรงเรียนมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตามระเบียบ มีการ
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ประชุมอย่างต่อเน่ือง ไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการส่วนมากในการบริหารงานโรงเรียน 
ตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนด  คณะกรรมการบางท่านไม่สะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ี  อาจจะตอ้งมี
การปรับเปล่ียนให้เหมาะสม  ผูป้กครอง  นักเรียนจาํนวนหน่ึงไม่พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกบั
โรงเรียนในการพฒันาการศึกษา โดยอาจเห็นวา่ไม่ใช่หนา้ท่ีของตน  ซ่ึงคงจะตอ้งรณรงคเ์พ่ือใหเ้ห็น
ความสาํคญัและให้ความร่วมมือยิง่ข้ึน  5)สภาพปัจจุบนัการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โรงเรียนไดรั้บ
ความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนดซ่ึงมีความเหมาะสม ไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และทอ้งถ่ินดา้นการระดมทุนเป็นบางคร้ัง  รวมทั้ง
ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษา  ยงัไม่มีสมาคมครู  ผูป้กครอง  องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดส้นบัสนุนงบประมาณจดัซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษาจาํนวนหน่ึง 

7.1.3. สภาพปัญหาการจดัการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 1) ปัญหาดา้น
การจดัการเรียนการสอน  มีสาเหตุของปัญหาท่ีสําคญัคือ   หลกัสูตรบางกลุ่มสาระยงัไม่สมบูรณ์  
ไม่มีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนดา้น
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนาํความรู้ยงัไม่เป็นรูปธรรมชดัเจน    การอบรมครูยงัมีนอ้ย  ทาํให้
ยงัไม่มีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน  ขาดอุปกรณ์ส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ดา้นดนตรี  ครูยงัไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนภาษาองักฤษ   นกัเรียนยงัไม่สามารถใชภ้าษา
เพ่ือการส่ือสาร และ ระบบบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้ยงัไม่เขม้แขง็พอ  สอดคลอ้งกบั กมล  เวีย
สุวรรณ  และนิตยา  เวียสุวรรณ รายงานว่า การเรียนรู้และการจดัสถานการณ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
อาจเกิดท่ีใดกไ็ด ้2) ปัญหาการขยายโอกาสทางการศึกษา  ประเดน็สาเหตุของปัญหา คือ นกัเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีบริการจาํนวนหน่ึงไปเรียนต่อท่ีโรงเรียนมธัยมขนาดใหญ่ และขานดกลางท่ีอยูไ่ม่ไกลจาก
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์    โรงเรียนไม่มีขอ้มูลการเรียนต่อของนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ชดัเจน   นกัเรียนจาํนวนหน่ึงมีปัญหาส่วนตวั  จึงออกจากโรงเรียนกลางคนั   นกัเรียนจาํนวนหน่ึง
ไม่สนใจการเรียน   งบประมาณในการใหบ้ริการปัจจยัพ้ืนฐานแก่นกัเรียนไม่เพียงพอ 3) ปัญหาดา้น
คุณภาพทางการศึกษา  สาเหตุของปัญหาน้ีคือ   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า   นกัเรียนยงัไม่มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้   ครูยงัไม่ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน   ระบบสารสนเทศยงัไม่สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนั   การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยงัไม่ชดัเจน 4) ปัญหาการกระจายอาํนาจทาง
การศึกษา  สาเหตุมาจาก  ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษาบางคน   ความร่วมมือจาก
ผูป้กครองไม่ดีพอ   กรรมการสถานศึกษาบางคนยงัไม่เหมาะสม  5) ปัญหาการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม สาเหตุของปัญหาคือ   การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และทอ้งถ่ินดา้น
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ยงัมีนอ้ย   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาอยา่งเตม็ท่ี สอดคลอ้งกบั Edley  (1992 อา้งถึงใน อุทยั  บุญประเสริฐ, 2545)  รายงานการ
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วิจยัว่าการจดัการศึกษาควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน  
กาํหนดเวลาและตารางการเรียน  ควบคุมวินยันกัเรียน  งานบุคลากรและงบประมาณ 

7.1.4 สภาพความคาดหวงัการจดัการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 1)ความ
คาดหวงัดา้นการจดัเรียนการสอน คือ  หลกัสูตรไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาทุกกลุ่มสาระและ
แทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนาํความรู้  ครูไดรั้บการอบรมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
มีครุภณัฑด์นตรีสากล  1 ชุด  นกัเรียนสามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารอยา่งนอ้ยร้อยละ  50  
ระบบบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้มีความเขม้แข็ง  2)ความคาดหวงัการขยายโอกาสทางการศึกษา  
คือ นกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเรียนต่อท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพม์ากข้ึน   มีขอ้มูลการเรียนต่อ
ของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีชดัเจน   ไม่มีนักเรียนออกกลางคนั   นักเรียนทุกคนสนใจการ
เรียน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มีทุนสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพิ่มข้ึน  3)ความคาดหวงัดา้นคุณภาพทาง
การศึกษา  คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนระดบัดี   นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ  80  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียน   นกัเรียนปรับการเรียน  ครูเปล่ียนการสอนอย่างนอ้ยร้อยละ 50   ระบบสารสนเทศสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบนั   ครูใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนมากข้ึน  4)ความคาดหวงัการกระจาย
อาํนาจทางการศึกษา  คือ ไดก้รรมการสถานศึกษาท่ีเหมาะสม   ไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการ
สถานศึกษาทุกคน  ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองนกัเรียนทุกคน  5)ความคาดหวงัการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม  คือ ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษาดา้น
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษารูปแบบ
สหการ สอดคลอ้งกบั Camphell (1993 อา้งถึงใน เสาวนิตย ์ ชยัมุสิก, 2544)  รายงานวิจยัว่า
กระบวนการบริหารในการจดัการศึกษาควรมีผูมี้ส่วนไดเ้สียในการกาํหนดนโยบาย  การวางแผน
และการตดัสินใจในภารกิจและพนัธกิจของโรงเรียน  

7.1.5 การประเมินทางเลือกเพ่ือกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการท่ีประกอบดว้ยโครงการ
และกิจกรรมอะไร โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพเ์ลือกโครงการเพ่ือสนองตอบความคาดหวงั  5  
ดา้น  คือ  1) คุณภาพทางการศึกษา  จาํนวน  9  โครงการ เป็นโครงการท่ีตอบสนองโดยตรงกบั
นกัเรียนเพ่ือให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและส่งเสริมทาํให้เกิดการพฒันา 
ตรงกบัมาตรฐานการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลอ้งกนั กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ท่ีให้
มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการคิด  2) ขยายโอกาสทางการศึกษา  จาํนวน  
2  โครงการ  เป็นโครงการช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณภาพตามศกัยภาพของตนเอง เป็น
โครงการท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพนกัเรียนขาดโอกาสทางการศึกษาทาํให้การบริหารงานของโรงเรียนมี
ความราบร่ืน 3) การจดัการเรียนการสอน  จาํนวน  3  โครงการ  เป็นโครงการท่ีช่วยพฒันาครูใน
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โรงเรียนให้มีความสามารถในการสอนและจะส่งผลให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
สอดคลอ้งกบังานวิจยั สุมิตรา  องัวฒันกุล (2540)  การเรียนการสอนสอนครูตอ้งมีการใชเ้ทคนิค
ใหม่ ๆ เพ่ือให้สามารถสอนทาํให้บรรลุจุดประสงค์ของหลกัสูตร  4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  1  
โครงการ เป็นโครงการช่วยสนบัสนุนในการจดัการศึกษาท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัมีส่วนร่วมจากทอ้งถ่ิน
เพ่ือให้โรงเรียนมีการจดัการศึกษาท่ีเป็นของชุมชน  โดยชุมชน  และเพ่ือชุมชน   5) กระจายอาํนาจ
ทางการศึกษา  1  โครงการ เป็นโครงการท่ีช่วยสนับสนุนการบริหารจดัการโรงเรียนให้มีความ
เขม้แขง็ในรูปแบบของคณะกรรมการตรงกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   และเป็นโครงการ
สนบัสนุนใหเ้กิดความชอบธรรมในการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพ่ือช่วยถ่วงดุลกบักลุ่มผลประโยชนต่์าง ๆ สอดคลอ้งกบั อมรวิชช ์ นาครทรรพ (2545) รายงานการ
วิจยัว่าการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินทาํใหเ้กิด เก่ง ดี มีสุข   
 7.2  การนาํแผนปฏิบติัการท่ีถือว่าเป็นตวัสอดแทรกหลกัและการใชห้ลกัการประสานพลงั
ท่ีเป็นตวัสอดแทรกเสริมไปปฏิบติั  มีปรากฏการณ์ทางปฏิบติัอยา่งไร  ไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ตามท่ีคาดหวงัหรือไม่  เพียงใด  เกิดการเรียนรู้อะไรจากการกระทาํทั้งในระดบัตวับุคคล  กลุ่ม
บุคคลและระดบัโรงเรียนและเกิดความรู้ใหม่อะไรจากการใชต้วัสอดแทรกหลกัและตวัสอดแทรก
เสริม 
 7.2.1 ปรากฏการณ์ทางการปฏิบติั ท่ีเกิดจากการการนาํเอาตวัสอดแทรกไปปฏิบติั คือ 
 1) การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั 
 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ  ในประเด็นความคาดหวงัของโรงเรียน
โคกสูงประชาสรรพ ์ท่ีร่วมกนัทาํเกณฑ์ความสําเร็จของโครงการ  เม่ือดาํเนินการปฏิบติัการแลว้  
จาํนวน  16  โครงการ ท่ีเรียกรวมกนัว่า  9  ส่งเสริม  6  สนบัสนุน  1  เขม็แขง็  ประสบความสาํเร็จ
ตามท่ีคาดหวงั  จาํนวน  12  โครงการ คือ โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสภาพแวดลอ้ม  โครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานเพ่ือการอาชีพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  โครงการป้องกนัส่ิงเสพติดให้โทษและส่ิงมอมเมา  โครงการส่งเสริมความรักและ
ศรัทธาต่อโรงเรียน  โครงการเยี่ยมบา้นนักเรียน  โครงการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน  โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี  ศิลปะ และกีฬา  และโครงการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ส่วนอีก  4  โครงการแมว้่าจะไม่ผา่นการประเมินการปฏิบติัการวงรอบแรก  
แต่ผูร่้วมวิจยัไดมี้การพฒันาโดยใชห้ลกัการประสานพลงั  ท่ีมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  
โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้  ส่วนโครงการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินและโครงการอบรม
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กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการปรับเปล่ียนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความ
เหมาะสมทาํให้มีความเขม้แข็งข้ึน ทาํให้โครงการท่ีไม่ผ่านการประเมินในการปฏิบติัการวงรอบ
แรก  ผา่นการประเมินหลงัจากการปฏิบติัการใหม่ ไดแ้ก่ 
 โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ มี  3  ตวัช้ีวดั  ผลการประเมินการปฏิบติัใน
วงรอบแรกไม่ผา่นเกณฑ ์คือ  ตวัช้ีวดัท่ี  1  นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและ
มีความคิดรวบยอด   ร้อยละ  65ตวัช้ีวดัท่ี  2  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียความถูกผิด ระบุสาเหตุผล คน้หาคาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ ใน
การ แกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งสันติและมีความถูกตอ้งเหมาะสม  ร้อยละ  67     ตวัช้ีวดัท่ี  3  
ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมจินตนาการ สามารถคาดการณ์เป้าหมายได ้  ร้อยละ 75   เม่ือมีการปฏิบติัการ
ใหม่ในวงรอบท่ี 2  ท่ีมีการใชห้ลกัการประสานพลงัทาํให้มีการเปล่ียนแปลงสําเร็จตามท่ีคาดหวงั 
คือ ตวัช้ีวดัท่ี  1  นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด   ร้อย
ละ  80  ตวัช้ีวดัท่ี  2  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูลพิจารณาขอ้ดี
ขอ้เสียความถูกผิด ระบุสาเหตุผล คน้หาคาํตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณ ในการ แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งสันติและมีความถูกตอ้งเหมาะสม  ร้อยละ  82 ตวัช้ีวดัท่ี  3  ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม
จินตนาการ สามารถคาดการณ์เป้าหมายได ้  ร้อยละ 85   
 โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้  มี  3  ตวัช้ีวดั ผลการประเมินการปฏิบติัใน
วงรอบแรกไม่ผา่นเกณฑ ์ คือ  ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่ง
ต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล    ร้อยละ  75  ตวัช้ีวดัท่ี 2  ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด 
แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ร้อยละ  78   ตวัช้ีวดัท่ี 3  ผูเ้รียนสามารถสรุป
ประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง  ร้อยละ  72  เม่ือมีการ
ปฏิบติัการใหม่ในวงรอบท่ี 2  ท่ีมีการใชห้ลกัการประสานพลงัทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงสาํเร็จตามท่ี
คาดหวงั คือ  ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จกัตั้งคาํถาม
เพ่ือหาเหตุผล    ร้อยละ  85   ตวัช้ีวดัท่ี 2  ผูเ้รียนรักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และ
ส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ร้อยละ  82ตวัช้ีวดัท่ี 3  ผูเ้รียนสามารถสรุปประเดน็จากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง    ร้อยละ  81 
  โครงการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  มี  2 ตวัช้ีวดั  ผลการประเมินการปฏิบติั
ในวงรอบแรกไม่ผ่านเกณฑ ์ คือ ตวัช้ีวดัท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม   ร้อยละ 75 ของภาระงาน   ตวัช้ีวดัท่ี 2 จดัแนว
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคม ให้สามารถเช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง    ร้อยละ 70    



     381 

ของภาระงาน   เม่ือมีการปฏิบติัการใหม่ในวงรอบท่ี 2  ท่ีมีการใชห้ลกัการประสานพลงัทาํใหมี้การ
เปล่ียนแปลงสาํเร็จตามท่ีคาดหวงั คือ ตวัช้ีวดัท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม   ร้อยละ 81 ของภาระงาน  ตวัช้ีวดัท่ี 2 จดัแนว
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของผูเ้รียน/ทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคม ให้สามารถเช่ือมโยงแกปั้ญหาทอ้งถ่ินไดแ้ละนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง    ร้อยละ 80 
ของภาระงาน 
  โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มี  2  ตวัช้ีวดั  ผล
การประเมินการปฏิบติัในวงรอบแรกไม่ผา่นเกณฑ ์ คือ ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน
และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ร้อยละ  75  ของภาระงาน  ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ส่งเสริมให้องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษารูปแบบสหการร้อยละ  70  ของ
ภาระงาน  เม่ือมีการปฏิบติัการใหม่ในวงรอบท่ี 2  ท่ีมีการใชห้ลกัการประสานพลงัทาํให้มีการ
เปล่ียนแปลงสาํเร็จตามท่ีคาดหวงั คือ  ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูป้กครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ร้อยละ  82  ของภาระงาน    ตวัช้ีวดัท่ี 2 ส่งเสริมให้
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมจดัการศึกษารูปแบบสหการร้อยละ  81  ของภาระงาน 
 2) การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั 

การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัจากการวิจยัในคร้ังน้ี  เกิดข้ึนใน  2 ระดบัแรก
ก่อนคือ  ระดบับุคคล  ระดบักลุ่มบุคคล  และทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบัโรงเรียนและ
องคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยอธิบายเป็นแต่ละขั้นตอนการปฏิบติัได ้ดงัน้ี   
  1. ระดบับุคคล 
        ก่อนการดาํเนินการวิจยั  ผูร่้วมวิจยัไม่มีความรู้ในการทาํการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้งดา้นวิธีการวิจยัและเน้ือหาการวิจยั  รวมทั้งไม่มีความรู้ในการเร่ิมตน้
ทาํวิจยั  เม่ือไดร่้วมกนัทาํวิจยัจึงค่อย ๆ เกิดความรู้ข้ึนมาตามขั้นตอนต่าง ๆ  หลงัจากการปฏิบติัการ
ในแต่ละขั้นตอนผูว้ิจยัเป็นผูน้าํความรู้ในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปสู่ผูร่้วมวิจยัท่ีมา
จากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบั
บุคคลดงัน้ี 
 1.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
    หลงัจากการปฏิบติัการในขั้นเตรียมการผูว้ิจยัเป็นผูน้าํความรู้ใน
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปสู่ผูร่้วมวิจยัท่ีมาจากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียน
ท่ีเป็นกรณีศึกษา ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบับุคคล คือ  มีการแสดงความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย มีการรับฟังขอ้คิดเห็นมากข้ึน  มีการซักถามโตต้อบระหว่างการประชุมเป็นวิธีการ 



 382

เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้งและปรับแนวคิดใหต้รงกนัจนสามารถทาํใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งราบร่ืน  
มีการสังเกตเพ่ือการเรียนรู้  มีการไดล้องปฏิบติั  ได้แสดงบทบาทของตนเองแสดงออกมา เช่น 
ความเป็นแม่  ความเป็นพ่อ  ความเป็นผูน้าํและความเป็นครูออกมา ทาํใหมี้ความรู้สึกว่าไดมี้เวทีใน
การทดลองปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง   ทาํใหมี้การไดล้งมือปฏิบติัจริง  จากการท่ีผูว้ิจยัได้
นาํความรู้จากทฤษฎีท่ีตนเองไดศึ้กษา คน้ควา้มาสู่ผูร่้วมวิจยัทุกคนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแลว้
ทุกคนก็ร่วมกนัลงมือปฏิบติัการจริงๆ ทาํใหเ้กิดทกัษะต่างๆมากมายท่ีเป็นประโยชน์ทั้งผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวิจยัเกิดทกัษะการคิด ตั้งแต่การคิดเปรียบเทียบ  การคิดไตร่ตรอง  การคิดวิเคราะห์และการคิด
สังเคราะห์  โดยเร่ิมจากการไดพิ้จารณาร่วมกนัในการปฏิบติัการของผูว้ิจยั  ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดใ้ช้
ความคิดร่วมกนั  เปรียบเทียบขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย  การเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์และช่วยกนัเติม
เตม็ส่วนท่ีขาด  และทุกคนสามารถออกความคิดเห็นเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา  แลว้ทุกคนกคิ็ดวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ร่วมกนัในการหาตาํตอบร่วมกนั มีการจดบนัทึก ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดรั้บมอบสมุดเพ่ือ
จดบนัทึกงานของตนเอง  ทั้งเป็นกาํหนดการทาํงาน  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน  รวมทั้ง
การบนัทึกส่ิงท่ีพบเห็นและความรู้สึกในขณะนั้น  มีการจดบนัทึกความรู้สึกหลงัจากการพูดคุยกนั
ระหว่างท่ีมีการปฏิบติัการเพื่อแสดงให้ผูอ่ื้นรับทราบหลงัการปฏิบัติ  เป็นการสะทอ้นผลจาก
ความรู้สึกภายในของตนเองออกมา  ขณะเดียวกนัก็ไดรั้บรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น ซ่ึงจะมีผลต่อการ
ทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  เกิดความเช่ือและความศรัทธาในตนเอง  มีส่วนร่วมใน
การวิจยัจึงเกิดความรับผิดชอบต่อการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี สุดทา้ยจึงเกิดพลงัในตนเอง  เม่ือผูว้ิจยั
เกิดความศรัทธา ความรับผดิชอบแลว้ จึงเกิดความตอ้งการใหเ้กิดส่ิงท่ีดีข้ึน จึงแสดงพลงัของตนเอง
ออกมาโดยการแสดงความคิดเห็นและพยายามตดัสินใจในแนวทางท่ีถูกตอ้งร่วมกบัผูอ่ื้น   
 1.2  ขั้นตอนวางแผน 

หลงัจากประชุมเชิงปฏิบติัการในขั้นตอนการวางแผน  มีการ 
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล  คือ มีการระดมความคิดจากการปฏิบติัการขั้นตอนการ
วางแผน ทาํให้แต่ละคนเรียนรู้การเสนอความคิดเพ่ือนาํมารวมกนัทาํให้เกิดภาพของความคิดรวม
ของท่ีประชุม นาํไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา และมีการนาํปัญหามารวมกนัแลว้จดักลุ่มแยกประเด็น
ปัญหาท่ีเหมือนกนัจะนาํมารวมกนัและช่วยกนัตั้งหัวขอ้ท่ีเป็นการเรียนรู้ในการจดัการขอ้มูลเชิง
คุณภาพ  จากการปฏิบติัเช่นน้ีทาํใหแ้ต่ละคนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาโดยการจดัลาํดบั
ความสําคญัของปัญหาผูร่้วมวิจยัแต่ละคนเม่ือไดป้ระเด็นปัญหาแลว้  จะมีการใชค้วามคิดในการ
ลาํดบัความจาํเป็นในการแกไ้ขก่อนหลงัเพราะปัญหาทุกอยา่งไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นคราวเดียว  การ
คิดวิธีการแกปั้ญหาเม่ือไดข้อ้ปัญหาแลว้แต่ละคนจะไดเ้รียนรู้  ช่วยกนัคิดแกไ้ขโดยใชโ้ครงการและ
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหามีการร่วมกนั การเขียนโครงการผูร่้วมวิจยับางคนไม่เคยรู้จกัการ
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เขียนโครงการมาก่อนสามารถเรียนรู้องคป์ระกอบของโครงการเพ่ือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั ผู ้
ร่วมวิจยัแต่ละคนการวางแผนการทาํกิจกรรมการปฏิบติัการในโครงการ  จะมีกิจกรรมให้ปฏิบติั  
ดงันั้นจึงมีการวางแผนการปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ  
เม่ือแต่ละคนไดป้ฏิบติัการตลอดขั้นตอนการวางแผนแลว้  จะมีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของ
การแกไ้ขปัญหา  เกิดความรับผดิชอบ  มีความพึงพอใจเม่ือปัญหาต่าง ๆ ท่ีช่วยกนัระดมความคิดกนั
มาแลว้  มีแนวทางการแกไ้ข  มีผลผลิตท่ีแสดงถึงความสาํเร็จและคาดว่าจะไดรั้บผลดีจากการลงมือ
ปฏิบติั  ผูร่้วมวิจยัทุกคนจึงมีความพึงพอใจในการปฏิบติัการในคร้ังน้ี 
 1.3 ขั้นตอนการปฏิบติัการ 
 หลงัการดาํเนินการในขั้นตอนการปฏิบติัการไดพ้บการเปล่ียนแปลง
ทั้ งในระดบับุคคล  คือ ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยมีการตกลงกนัในการปฏิบติัการโดยการปฏิบติักบั
นกัเรียนผูว้ิจยัท่ีเป็นกลุ่มของบุคลากรในโรงเรียนจะใชว้ิธีการของตนเองและช่วยเหลือกนัเม่ือเกิด
ปัญหาในการปฏิบติั   มีการร่วมมือกนัในการปฏิบติัการโดยช่วยเหลือกนัในทุกโครงการจนประสบ
ความสาํเร็จทุกโครงการ ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความเขา้ใจในวิธีการลงมือปฏิบติัการตามโครงการท่ีมี
การวางแผนไวแ้ละมีการปรึกษา  ต่อรอง เม่ือมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัจนสามารถทาํให้โครงการ
บรรลุผล   ทุกคนเกิดการเรียนรู้ในการทาํงานร่วมกนัโดยการแบ่งงานกนัทาํตามความสามารถของ
ตนเอง  ผูร่้วมวิจยัทุกคนคาํนึงถึงความสาํเร็จร่วมกนัมีการเรียนรู้โดยวิธีการพูดคุยและแสดงความ
คิดเห็นจากมุมมองของตนเอง  ทุกคนเกิดความพึงพอใจร่วมกันในการปฏิบัติการจนประสบ
ความสาํเร็จ   ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของของความสาํเร็จท่ีทุกตนไดป้ฏิบติัการร่วมกนั  ผู ้
ร่วมวิจยัทุกคนมีความรู้สึกถึงพลงัในการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาดว้ยการร่วมมือกนัโดยการมี
ส่วนร่วมจากทุก ๆ คน การวดัความสาํเร็จของกิจกรรมและโครงการ  การปฏิบติัการในโครงการ
ต้องมีเป้าหมายความสําเร็จ  ดังนั้นต้องมีการวดัความสําเร็จเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัใน
โครงการเดิมหรือตอ้งมีการปรับปรุงทาํโครงการใหม่ต่อไป 

1.4 ขั้นสังเกตผล 
  หลงัการดาํเนินการในขั้นตอนการสังเกตผลไดพ้บการเปล่ียนแปลง
ทั้ งในระดบับุคคลและระดบักลุ่มบุคคล คือ ผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยัมีการตกลงกนัในการกาํหนด
ประเด็นการสังเกตผล  เกณฑ์ความสําเร็จและการร่วมกนัประเมินผลท่ีเกิดจากโครงการ  มีการ
ร่วมมือกนัในการสังเกตผลโดยช่วยเหลือกนัคิดประเด็นการสังเกต  ระดบัความสาํเร็จและช่วยกนั
สังเกตผล  ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความเขา้ใจในวิธีการสังเกตผลจาการปฏิบติัโครงการท่ีมีการวางแผน
ไวแ้ละมีการปรึกษา  มีการแสดงความคิดเห็นในการสังเกตผล  ทุกคนเกิดการเรียนรู้ในการทาํงาน
ร่วมกนัโดยการแบ่งงานกนัทาํตามความสามารถของตนเอง  ผูร่้วมวิจยัทุกคนคาํนึงถึงความสําเร็จ
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ร่วมกนัมีการเรียนรู้โดยวิธีการพดูคุยและแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของตนเองผูร่้วมวิจยัทุกคน
เกิดความพึงพอใจร่วมกันในการสังเกตผลจนการสังเกตผลดาํเนินการได้  ผูร่้วมวิจยัทุกคนมี
ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของในการประเมินโดยการสังเกตผล  และมีความรับผิดชอบร่วมกนัจาก
ผลของการสังเกตผล  ทุกคนมีความรู้สึกถึงพลงัในการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาดว้ยการร่วมมือ
กนัโดยการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ คน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้(Constructivism) ท่ี ทิศนา  
แขมมณีและคณะ (2545) โดยมีการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีเกิดข้ึนจาก
การแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์  
  2. ระดบักลุ่มบุคคล 
 ก่อนดาํเนินการวิจยั  กลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียนไม่มีความ
ตอ้งการในการแสวงหาความรู้ความจริงดว้ยวิธีการวิจยั  ทาํหน้าท่ีเฉพาะในงานของตนเอง เม่ือ
ไดม้าร่วมกนัดาํเนินการวิจยัจึงเกิดความรู้  ความเขา้ใจการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการวิจยัตามขั้นตอน
ต่อไปน้ี 
 2.1ขั้นตอนเตรียมการ 

หลงัจาการปฏิบติัการในขั้นเตรียมการผูวิ้จยัเป็นผูน้าํความรู้ใน
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปสู่ผูร่้วมวิจยัท่ีมาจากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในโรงเรียน
ท่ีเป็นกรณีศึกษา ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบักลุ่มบุคคล  คือ  กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน เกิด
ความตอ้งการทาํงานร่วมกนัระหว่างกลุ่ม  เม่ือกลุ่มบุคลากรในโรงเรียนไดพ้บปะกบัผูร่้วมวิจยักลุ่ม
ต่าง ๆ แลว้  จากก่อนการปฏิบติัการท่ีการทาํงานของแต่ละกลุ่มท่ีเก่ียวกบัโรงเรียนต่างทาํงานกนั
ตามหนา้ท่ี  แต่เม่ือไดม้าประชุมร่วมกนัแลว้ต่างกมี็ความคิดเห็นว่าการไดม้าประชุมกนัเป็นการทาํ
ความเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งดีและคิดวา่สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการ
ของทุกฝ่าย   เกิดการทาํงานเป็นทีม  จากการประชุมเชิงปฏิบติัการทาํให้มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  หลายคนหลายความความคิดเห็นเม่ือมีการทาํงาน มีขอ้ตกลงเป็นกติกากนัเหมือนกบัการได้
ทาํงานกนัเป็นทีม  ทุกคนทาํตามหนา้ท่ีของตนเองต่างช่วยกนัทาํงานตามบทบาทของตนเอง  เกิด
การประสานงานกนั  การประชุมเชิงปฏิบติัการของคนท่ีมากจากกลุ่มต่างๆ แต่ละกลุ่มกมี็ความคิดท่ี
เปรียบเหมือนตน้ทุน  เม่ือนาํมารวมกนัแลว้ก็จะเกิดการทาํงานร่วมกนั  เม่ือไดใ้ชส่้วนท่ีดีของแต่ละ
กลุ่มมารวมกนัแลว้กจ็ะเกิดผลแต่กว่าการทาํงานเพียงลาํพงัฝ่ายเดียว   กลุ่มกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผูน้าํชุมชน เกิดการแบ่งงานกนัทาํเพราะในการทาํงานเป็นกลุ่มทุกคนจะทาํงานตามท่ี
ตนเองถนัดจึงเป็นการร่วมกนัทาํงานโดยทาํงานตามท่ีตนเองมีความชาํนาญแต่จะมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนัคือความสาํเร็จของงาน  เกิดการเรียนรู้  เม่ือทุกคนมาทาํงานร่วมกนัเกิดปฏิสมัพนัธ์กนัทาํให้
เกิดกระบวนการของเรียนรู้และเน้ือหาของส่ิงท่ีตอ้งการรู้จากบทบาทของตนเองท่ีมีต่อโรงเรียน  
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เกิดการบูรณาการ  ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาจากจากกลุ่มต่าง ๆ เม่ือไดม้า
ทาํงานดว้ยกนัตอ้งมีการปรับตวัจากท่ีตนเองรู้มาปรับเขา้กบัส่ิงท่ีตนเองเรียนรู้ใหม่ กลุ่มอาชีพ เกิด
การใชก้ลยทุธ์ร่วมกนั  ผูร่้วมวิจยัมาจากหลายอาชีพและทุกคนต่างมีวิธีการทาํงาน วฒันธรรมการ
ทาํงานท่ีแตกต่างกนัเพ่ือบรรลุผลสาํเร็จท่ีแตกต่างกนัแต่เม่ือมาทาํงานร่วมกนัตอ้งเลือกวิธีการทาํงาน
ร่วมกนัจึงจะประสบความสาํเร็จร่วมกนัได ้ เกิดพนัธะสัญญา  การทาํงานร่วมกนัของผูร่้วมวิจยั
ภายใต้กติกาท่ีร่วมกันตั้ งข้ึน  เ ม่ือลงมือปฏิบัติร่วมกันแล้วจะเกิดความสัมพันธ์จากผลของ
ความสําเร็จท่ีทาํร่วมกนัเป็นส่ิงผูกมดัให้ทุกคนตอ้งกลบัมาทาํงานร่วมกนัอีกคร้ัง  เกิดการพฒันา  
การประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีเกิดการพฒันาทุกดา้นทั้งพฒันาตนเอง  พฒันาคน  พฒันาวิธีการ
ทาํงานและการพฒันาทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัให้มีประสิทธิภาพ  กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน เกิด
ความสามคัคีกลมเกลียว  เม่ือทุกคนทาํงานร่วมกนักจ็ะมีความสุขจากการไดท้าํงานร่วมกนัเกิดความ
ผกูพนั  ปรองดอง  เหมือนพี่นอ้ง   เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงสังคมมิติ  การปฏิบติัการในคร้ังน้ีทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมมิติ คือ จากผูวิ้จยัเป็นผูร่้วมเรียนรู้  จากผูร่้วมวิจยัจากผูรั้บรู้ขอ้มูล
กลายเป็นผูร่้วมคิด  ร่วมทาํ และร่วมตดัสินใจ  ทุกอาชีพและทุกบทบาทท่ีมีอยู ่ มาสู่ความเท่าเทียม
กนั  เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อการทาํงานเป็นทีม  หลงัการปฏิบติัการผูร่้วมวิจยัมองเห็นว่าการ
การร่วมคิดร่วมทาํเป็นวิธีการท่ีดีตั้งแต่กระบวนการคิดร่วมกนั  การต่อรองเม่ือความคิดขดัแยง้ และ
การสรุปร่วมกนั  ทาํใหเ้กิดความพึงพอในแก่ทุกฝ่าย จึงมีความเช่ือมัน่และศรัทธาในการทาํงานเป็น
ทีม  เกิดพลงัในการทาํงานร่วมกนั  หลงัจากการประชุมเชิงปฏิบติัการทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น  
ร่วมตดัสินใจ  ร่วมพิจารณาใหค้วามคิดเห็น แต่ละคนไดใ้ชพ้ลงัภายในของตนเองออกมาจึงเกิดพลงั
ร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2.2 ขั้นตอนวางแผน 

  กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน  จากการปฏิบติัการขั้นตอนวางแผน
ทาํให้กลุ่มบุคลากรในโรงเรียนไดรั้บรู้การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  การคิดแนวทางเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั  มีพนัธะสญัญาวา่จะร่วมกนัปฏิบติัการใหส้าํเร็จจึงเกิดความรับผดิชอบร่วมกนั  ไม่ปล่อยให้
เป็นภาระให้คนใดคนหน่ึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูน้าํชุมชน  หลงัจากการ
ปฏิบติัการในการวางแผนโดยไดเ้รียนรู้การปฏิบติัการ  กลุ่มคนท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน  มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  มีความตอ้งการ
แสวงหาความรู้เพื่อนาํมาพฒันาโรงเรียนของตนเอง   ผูป้กครองนกัเรียนหลงัจากการปฏิบติัการใน
ขั้นตอนวางแผนแล้วผูป้กครองนักเรียนท่ีเคยได้รับบริการเพียงอย่างเดียว มีความรู้สึกมีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหา มีความรับผิดชอบร่วมกบัโรงเรียนในการดูแลสั่งสอนบุตร
หลานของตนเอง  กลุ่มอาชีพหลงัจากการปฏิบัติการในขั้นตอนการวางแผนแลว้กลุ่มอาชีพมี
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ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน  เห็นความสําคญัของตนเองในการแกไ้ข
ปัญหาและมีความพึงพอในในบทบาทของตนเอง 
  2.3 ขั้นการปฏิบติัการ 

 กลุ่มบุคลลากรในโรงเรียน หลงัจากการลงมือทาํตาม
โครงการในขั้นตอนการปฏิบัติการ  บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญใน
ปฏิบติัการให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องแต่ละโคร การร่วมกนั  มีการช่วยเหลือกนัตาม
ความสามารถของตนเองในการลงมือปฏิบติั   ร่วมกนัปรึกษาหารือกนัเม่ือมีปัญหาระหว่างการ
ปฏิบัติการ   มีการต่อรองกันเม่ือมีความคิดไม่ตรงกัน  มีพนัธะร่วมกันในการทาํงาน มีความ
ภาคภูมิใจในการทาํงานร่วมกนั  ร่วมกนัช่ืนชมในความสาํเร็จของโครงการร่วมกนั กลุ่มกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูน้าํชุมชน หลกัจากการลงมือทาํตามโครงการปฏิบติัการแลว้  กลุ่ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติการการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  มีความตระหนกัในความสาํเร็จของโครงการร่วมกนั  ยินดีใหค้วามร่วมมือตามศกัยภาพ
ของตนเอง  มีความเขา้ใจในบทบาทของตนเองต่อโรงเรียน   มีความตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
การแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน มองเห็นแนวทางในการช่วยเหลือโรงเรียนในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  
กลุ่มอาชีพหลงัจากการปฏิบัติการในขั้นตอนน้ี  ผูร่้วมวิจัยในกลุ่มอาชีพมีความเข้าใจในการ
ปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  เขา้ใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  มีความตระหนกัใน
ความสําเร็จของโครงการ  ตอ้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  มีความเขา้ใจในบทบาทของ
ตนเองต่อโรงเรียน  มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จของโครงการ  พึงพอใจ
ในการเขา้ร่วมปฏิบติัการตามโครงการในคร้ังต่อไป 

        กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน หลงัจากการลงมือปฏิบติัการตาม 
โครงการกลุ่มผูป้กครองนกัเรียนเขา้ใจการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  มีความตระหนกั
ในความสาํเร็จของโครงการท่ีมีผลต่อบุตรหลานของตนเอง   มีความรับผิดชอบร่วมกบัโรงเรียนใน
การปฏิบติัการตามโครงการ  มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตามโครงการ  มีความภาคภูมิใจใน
ความสาํเร็จของโครงการและมีความยนิดีใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัการร่วมกนัในคร้ังต่อไป 
 2.4 ขั้นการสงัเกตผล 

 กลุ่มบุคลลากรในโรงเรียน  หลงัจากการลงมือทาํตามโครงการ
ในขั้นตอนการสังเกตผล  บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกัถึงความสําคญัในการประเมินผล
การปฏิบติัการตามโครงการ  มีการประเมินตามตามวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการร่วมกนั  มีการ
ช่วยเหลือกนัตามความสามารถของตนเองในการสังเกตผล   ร่วมกนัปรึกษาหารือกนัเม่ือมีปัญหา
ระหว่างการสังเกตผล  มีการต่อรองกนัเม่ือมีความคิดไม่ตรงกนั  มีพนัธะร่วมกนัในการทาํงาน มี
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ความภาคภูมิใจในการทาํงานร่วมกนั  ร่วมกนัช่ืนชมในความสําเร็จของโครงการและร่วมกนั
ตระหนักถึงผลท่ีไม่สําเร็จของโครงการร่วมกนั กลุ่มกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูน้าํ
ชุมชน  

 หลังจากการลงมือทําตามขั้นตอนการสังเกตผลแล้ว  กลุ่ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเขา้ใจในขั้นตอนวิธีการปฏิบติัการการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน  มีความตระหนกัในความสาํคญัของการสังเกตผลของโครงการ  ยนิดีใหค้วามร่วมมือ
ตามศกัยภาพของตนเอง  มีความเขา้ใจในบทบาทของตนเองต่อโรงเรียน   มีความตอ้งเขา้ร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน มองเห็นแนวทางในการช่วยเหลือโรงเรียนในการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ กลุ่มอาชีพ  

 หลงัจากการปฏิบติัการในขั้นตอนน้ี  ผูร่้วมวิจยัในกลุ่มอาชีพมี
ความเขา้ใจในการปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  เขา้ใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  มี
ความตระหนกัในความสาํเร็จและไม่สาํเร็จของโครงการ  ตอ้งการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  มี
ความเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อโรงเรียน  มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสําเร็จของโครงการ  พึงพอใจในการเขา้ร่วมปฏิบติัการตามโครงการในคร้ังต่อไป  กลุ่ม
ผูป้กครองนกัเรียน หลงัจากการลงมือปฏิบติัการตามโครงการกลุ่มผูป้กครองนกัเรียนเขา้ใจการ
ปฏิบติัการตามโครงการของโรงเรียน  มีความตระหนกัในความสาํเร็จและไม่สาํเร็จของโครงการท่ี
มีผลต่อบุตรหลานของตนเอง   มีความรับผดิชอบร่วมกบัโรงเรียนในการปฏิบติัการตามโครงการ  มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติัการตามโครงการ  มีความภาคภูมิใจในความสาํเร็จของโครงการและมี
ความยนิดีใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัการร่วมกนัในคร้ังต่อไป 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Theory of  
Cooperative Learning) ท่ี ทิศนา  แขมมณี (2545) ท่ีมีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากช่วยเหลือกนัในกลุ่ม
สมาชิก  
  3. ระดบัโรงเรียนและองคก์ร 
 3.1 ระดบัโรงเรียน 
   ก่อนการดําเนินการวิจัยโรงเรียนไม่การพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีไม่มีการมีส่วนร่วมของชุมชน  ทั้งการสอบถามความคิดเห็น  การจดัทาํ  การ
นาํไปใช้และการปรับปรุงแกไ้ข  การให้ความสําคญัในการจดัการศึกษาโดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความอ่อนแอ เพราะกรรมการแต่ละคนยงัไม่รู้
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  กรรมการแต่ละคนไม่มีแรงจูงใจใหเ้กิดความเช่ือถือจากชุมชน 
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   หลงัการดาํเนินการวิจยั  โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเกิดจาก
การสํารวจความต้องการจากชุมชน  การมีส่วนร่วมในการจัดทาํหลกัสูตร  มีส่วนร่วมในการ
นาํไปใชแ้ละร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรโดยเร่ิมจากกลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพก่อน  ส่วนความ
เขม้แข็งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึนเพราะมีการปรับเปล่ียนตวั
ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากคนท่ีไดก้ารยอมรับจากชุมชนท่ีจะนาํพาโรงเรียนไปสู่การ
จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อไปได ้
 3.2 ระดบัองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
เทศบาลตาํบลลาํนํ้าพอง  
   ก่อนการดาํเนินการวิจยั  องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนยงัไม่ไดใ้ห้
ความสนใจการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมากเท่าท่ีควร  มีความพยายามในการเพ่ิมศกัยภาพของ
โรงเรียนดา้นอุปกรณ์การเรียน  ส่ิงสาธารณูปโภค  ส่ิงก่อสร้าง ในระยะแรกแต่กย็งัไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดท้ั้งหมดเพราะยงัขาดหลกัการจดัการศึกษาในโรงเรียนท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
   หลงัการดาํเนินการวิจยั  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนก่นไดมี้ความ
ตระหนกัมากข้ึนในการสร้างความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษาโดยมีการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
ให้กบัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษารู้บทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเอง  มีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แขง็นาํพาให้การจดัการศึกษาไดถู้กทิศทาง
และต่อเน่ือง  ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนขององคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  สอดคลอ้งกบั Noble (1996 อา้งถึงใน สุรศกัด์ิ  ปาเฮ, 2546) รายงานว่าจดัการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมในทางตะวนัตกเป็นนวตักรรมเพ่ือพฒันาปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 7.2.2  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ในระดบับุคคล  ระดบักลุ่มและระดบัโรงเรียน 
ปรากฏ ดงัน้ี 
 จากการดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทาํใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศึกษาเขา้ใจบทบาทของตนเองในการจดัการศึกษาดงัน้ี 
 1) ความสาํคญัของผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 1.1) ผูป้กครอง  เป็นผูส้ะทอ้นดา้นคุณภาพทางการศึกษาและคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องนกัเรียนทั้งในส่วนท่ีคาดหวงัและสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนและร่วมมือกบัครู  
บุคลากรทางการศึกษา  ชุมชน ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.2) ครูเป็นผูท่ี้มีความชาํนาญในสายวชิาชีพครูมีความสาํคญัต่อการนาํเสนอ
ขอ้มูลดา้นกระยวนการเรียนรู้  ปัญหา และความตอ้งการการสนบัสนุน  ช่วยเหลือ  รวมทั้งรายงาน
ผลการจดัการศึกษา 
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1.3) องคก์รชุมชน เป็นผูส้ะทอ้นสภาพของปัญหาและความตอ้งการในการ
พฒันาผูเ้รียนซ่ึงเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของชุมชนและใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาทั้งในดา้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้ 

1.4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นผูส้ะทอ้นสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีครอบคลุมทั้งเขตพ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษาและมีความสาํคญัต่อสถานศึกษาอยา่งยิง่ใน
เร่ืองการขอรับการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  ทรัพยากรทางการศึกษาและเช่ือมโยงแผนพฒันา
การศึกษากบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

1.5) ศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา  เป็นผูส้ะทอ้นภาพความรัก  ความศรัทธา  
ความภาคภูมิใจต่อสถาบนัการศึกษาท่ีตนไดรั้บการศึกษา  ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบนัไปสู่ศิษย์
รุ่นหลงัใหป้ระสบความสาํเร็จในการศึกษาเช่นกนั 

1.6) พระภิกษุสงฆ ์ เป็นผูน้าํเสนอและเติมเต็ม  ขอ้มูลดา้นธรรม  จริยธรรม
ตามหลกัธรรมของศาสนาซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการจดัการเรียนรู้เพ่ือใหน้กัเรียนเป็นคนดีของสงัคม 

1.7) ผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นผูท่ี้มีความสามารถ  และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 
ท่ีจะช่วยเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ  ทาํใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็และมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

1.8) ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นสญัลกัษณ์ของสถานศึกษาเป็นบุคคลสาํคญัท่ี
จะสะทอ้นภาพของการบริหารจดัการ  ผูช่้วยเหลือ  ใหค้าํปรึกษา  สร้างแรงจูงใจ  กระตุน้การทาํงาน  
ทบทวนรายงาน  สะทอ้นความคิด  เปิดโอกาสให้ผูแ้ทนแต่ละกลุ่มไดแ้สดงบทบาทอยา่งเต็มท่ี  จดั
เตรียมการประชุม  บนัทึกการประชุม  รายงานผลการประชุมและสนับสนุนดา้นอุปกรณ์  ห้อง
ประชุม  วสัดุใชส้อย  รวมทั้งการพิจารณานาํมติ  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมไปสู่การ
ปฏิบติั 
 2)บทบาทหนา้ท่ีการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.1) ดา้นวิชาการ  สถานศึกษามีหน้าท่ี  1)พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  2) จดัการเรียนการสอน  สภาพแวดลอ้มบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  3) จดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการ
ประเมินใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ  
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      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าท่ี  1) ให้ความเห็น  
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขน้พ้ืนฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชนและท้องถ่ิน  2) ให้ขอ้เสนอแนะ และส่งเสริม  
สนับสนุนให้การจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง           
3) รับทราบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัระบบและการดาํเนินการตามระบบประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษา 
  2.2) ดา้นงบประมาณ  สถานศึกษามีหนา้ท่ี  1) จดัตั้งและรับผดิชอบการ
ใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบประกาศ  กาํหนด  2) ออกระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  เก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาทั้งน้ี  ตามท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ กาํหนด 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าท่ี  1) ให้ความเห็น  
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา   2) ให้ความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ  ในการออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงิน
และการจดัหารายได้จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา หรือปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ 
  2.3) ดา้นการบริหารงานบุคคล  สถานศึกษามีหน้าท่ี  ดาํเนินการตามท่ี
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด 
           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามท่ีกฎหมาย
วา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.4) ด้านการบริหารทั่วไป  สถานศึกษามีหน้าท่ี  1) จัดทาํนโยบาย  
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการ
ของชุมชน  และทอ้งถ่ิน     2) ดาํเนินการและกาํกบั  ติดตามและประเมินผลงานตามแผน  โครงการ
ของสถานศึกษา  3) ระดมทรัพยากร  เพ่ือการศึกษา  รวมทั้งปกครองดูแลบาํรุงรักษา  ใช ้ และจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  4) ออก
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  แนวปฏิบติั  ในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
กาํหนด    5) ส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและ
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ทอ้งถ่ิน    5) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีรับมอบหมายและตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนา้ท่ี  1)ใหค้วามเห็นชอบ  
เสนอแนะและให้คาํปรึกษาในการจัดทาํนโยบาย  แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและแผน  ของกระทรวงศึกษาธิการ  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการของชุนชน  และทอ้งถ่ิน  2) รับทราบ  
ให้ความเห็นชอบและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาและกิจการของ
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  ตลอดจนนโยบาย  และแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ินและรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเม่ือ
สถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คาํสั่ง  ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน         
3) ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ประสานส่งเสริม  สนับสนุนเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบาํรุงรักษา  ใช ้ และจดักาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด   4) ใหค้วามเห็น  ขอ้เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาในการ
ออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศแนวปฏิบติั  ในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ตามท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  5) ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะ  และให้คาํปรึกษาในการ
ส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและท้องถ่ิน        
6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  ให้
เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลอ้งกบั Cheng (1996 อา้งถึงใน       
สุรศกัด์ิ  ปาเฮ, 2546) และสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544)  รายงานตรงกนัว่า
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูง ต้องมีคณะกรรมการร่วมกันจัดการศึกษาประกอบด้วย  ผูแ้ทน
ผูป้กครอง  ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนนักเรียน  และ
ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 7.2.3  องคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง 
        จากผลการประชุมสรุปผลการดาํเนินการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจัย  ในวนัท่ี  7  กนัยายน  2554  ท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  ได้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัองคค์วามรู้เกิดจากการปฏิบติั  โดยเสนอผลท่ีเกิดข้ึนเป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการ
ประสานพลงัและองคค์วามรู้ท่ีเกิดจาการปฏิบติัการ 2 วงรอบ  10  ขั้นตอนดงัน้ี 
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 1) องคค์วามรู้จาการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการประสานพลงั 
  การใชห้ลกัการประสานพลงัเป็นตวัสอดแทรกเพื่อการจดัการศึกษาโดย
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะผลการปฏิบติังานในขั้นตอนปฏิบติัการ ในวงรอบ
ท่ี 1  โดยการประสานการทาํงานของ กลุ่มประสานงาน  ปฏิบติัการ   กลุ่มสนบัสนุน  และกลุ่มท่ี
ปรึกษา  ท่ีทาํหนา้ท่ีของตนเองตามท่ีประชุมมอบหมายใหจ้นประสบความสาํเร็จ และบางโครงการ
ท่ียงัไม่สําเร็จก็ไดด้าํเนินการตามหลกัการประสานพลงั ประสานกบัหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถเพ่ือใหโ้ครงการประสบผลสาํเร็จ 
 2) องคค์วามรู้การนาํหลกัการประสานพลงัไปปฏิบติั 
 ตามท่ีผูว้ิจยัไดเ้สนอกรอบแนวคิดเร่ืองการประสานพลงัไวใ้นบทท่ี 2  จาก
ผลการปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ท่ีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์จึงไดข้อ้สรุป
หลกัการประสานพลงัเพ่ือการปฏิบติัสู่ความสาํเร็จ  9  ประการ ดงัน้ี 

1. การแลกเปล่ียนแบ่งปัน(sharing) คือ การใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งท่ีเป็น
ทรัพยากรท่ีมองเห็นและทรัพยากรท่ีมองไม่เห็นเช่น ช่ือเสียง  ความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

2.การวิจยัเพือ่พฒันา(research) คือ การใชว้ธีิการวิจยัเพือ่การแกไ้ขปัญหา 
3. การบูรณาการ(integration)  คือ การใชว้ธีิการท่ีแตกต่างกนัในการแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนั 
4. กลยทุธ์ร่วม(strategies) คือ การร่วมใชว้ธีิการของตนเองและผูมี้ส่วนร่วม

ทุกคนในการปฏิบติัการในคร้ังน้ี 
5. การเรียนรู้(learning) คือ หลงัจากการปฏิบติัการแลว้เกิดความรู้ร่วมกนัทั้ง

ในระดบัตวับุคคล  ระดบักลุ่มบุคคล  ระดบัองคก์ร 
6. การประยกุต(์adapting) คือ การปรับวิธีการในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
7. การร่วมมือ(Collaboration) คือ การช่วยกนัทาํงานเพ่ือความสาํเร็จร่วมกนั 

 3) องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 การดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีไดน้าํหลกัการ 
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจากนกัวิชาการหลายท่านมาประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ ์ และชุมชนรอบๆโรงเรียน  ไดแ้ก่ 1) Kindon, Pain &  Kesby (2007)  2) McIntyre 
(2008)  3) Creswell (2008)  4) James, Milenkiewicz & Bucknum (2008) 5) Kapoor & Jordan 
(2009)  และ 6)  McTaggart (2010)  7) วิโรจน์  สารรัตนะ (2553) นกัวิชาการกลุ่มดงักล่าวใหท้ศันะ
เก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ว่าเป็นการวิจยัท่ีเป็น วิธีวิทยา(Methodology) 
ท่ีหมายถึงวิธีการในการไดม้าซ่ึงความรู้และความจริง ญาณวิทยา(epistemology) ท่ีหมายถึง
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ความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้สวงหาความรู้และความจริงกบัส่ิงท่ีถูกรู้(the known) เป็นคาํถามท่ีว่า เรารู้
ส่ิงท่ีเรารู้ไดอ้ยา่งไร(how we know what we know?) โดยอุดมการณ์การใชอ้าํนาจ (Political 
Ideology) ท่ีเป็นการมอบอาํนาจใหบุ้คคลธรรมดาเพ่ือแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีวิภาษ (dialectic) อยา่ง
มีเหตุผล ดว้ยกระบวนการท่ีเป็นเกลียววงรอบ (cyclical) ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการดงักล่าวใชใ้นการวิจยั
ในคร้ังน้ี โดยมีการปฏิบติัการ 2  วงรอบ จาํนวน  10  ขั้นตอน  จนเสร็จส้ินการวิจยั 
 4) องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบั
หลกัการประสานพลงัมาปฏิบติัการ 
 การดาํเนินการวิจยัท่ีใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและมีตวั
สอดแทรกเสริมคือ หลกัการ  ทาํใหเ้กิดกรอบการปฏิบติัวิจยัสู่การพฒันาการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา
ทอ้งถ่ินโดยการประสานพลงั 5 แหล่ง คือ 1)พลงัความเขม้แข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  2) พลังของการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีแบ่งเป็น 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายวิชาการ  ฝ่าย
บริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  3) พลงัสนบัสนุนจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  4) พลงัพลงัสนบัสนุนจากชุมชนรอบสถานสถานศึกษา 5) พลงัสนบัสนุน
จากผูป้กครองนกัเรียน 
 

8.  ข้อเสนอแนะ 
 จากการดาํเนินการวิจยัการประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 8.1.1 เน่ืองจากโรงเรียนท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีแนวปฏิบติัในการจดัการศึกษาท่ีชดัเจน จากผลการวิจยัพบว่าการจดั
การศึกษาของโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการจดัการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่าย 
 8.1.2 จากผลการวิจยัพบว่าในระยะเร่ิมแรกของการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีเขา้มา
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตอ้งมีการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาจากกระทรวงและ
ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด 
 8.1.3 การจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเม่ือไดเ้ขา้มา
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้ ตอ้งมีการจดัการศึกษาโดยคืนอาํนาจใหป้ระชาชนเพ่ือจะได้
จดัการศึกษาตอบสนองผูเ้รียนและชุมชน 
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 8.1.4 การจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการจดั
การศึกษาโดยคณะบุคคลในรูปของคณะกรรมการตอ้งมีเครือข่ายในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ
เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาของโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีทิศทางไปในแนวเดียวกนั 
 8.1.5 โรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งอาศยัคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทาํใหส้ามารถบริหารทรัพยากรในโรงเรียนไดเ้องโดยอยูใ่นกรอบของ
กฎหมาย 
 8.1.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเป็นผูเ้ช่ือมต่อใหฝ่้าย
ต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
จดัการศึกษา 
 8.1.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งมีความรู้ความสามารถทั้งเร่ืองการวางแผน  การปฏิบติั และการประเมิน  มีการศึกษาหา
ความรู้อยูเ่สมอเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาไดม้าตรฐาน 
 8.1.8 ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรปฏิบติัการ
สอนโดยมีการส่วนร่วมจากชุมชน  ผูป้กครอง  หน่วยงานของรัฐและเอกชน และเป็นแหล่งหา
ความรู้ของชุมชนได ้
 8.1.10 โรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรใหบ้ริการกบัชุมชนได้
ตลอดเวลาไม่มีวนัหยดุ  มีการใชท้รัพยากรทางการศึกษาทั้งเพ่ือการศึกษาของนกัเรียน  ชุมชน  
ผูป้กครอง 
 8.1.11 โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็น
เลิศของผูเ้รียนตามความเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
 8.1.12  การจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกดัอง๕กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเป็นการ
ส่งเสริมความเจริญเติบโตของชุมชน 
 8.1.13 การจดัแผนการปฏิบติัการของโรงเรียนตอ้งสมัพนัธ์กบัแผนปฏิบติัการของ
ชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่
 8.1.14  หลกัสูตรของสถานศึกษาควรปรับปรุงไดต้ลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงของ
สงัคม  เศรษฐกิจและการเมือง 
 8.1.15 ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในการจดัการศึกษาโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ควรตระหนกัถึงบทบาทของตนเองในการจดัการศึกษาอยา่งเตม็ท่ี 
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 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 8.2.1 องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินควรอาํนวยความสะดวกในการจัดตั้ งเครือข่าย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้มีความเขม้แข็ง ท่ีจะส่งผลทาํให้การจดัการศึกษาใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 8.2.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรใหค้วามสาํคญัในการพฒันาการศึกษาเป็น
อนัดบัแรกในการกาํหนดแผนพฒันา 
 8.2.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใน
ทุกระดบั 
 8.3 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 8.3.1 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ควรทาํวิจยัในโรงเรียนท่ีมีปัญหาท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะจึงจะสามารถคน้หาปัญหาไดดี้และมีประโยชนสู์งสุด 
 8.3.2 การทาํวิจยัโดยคนท่ีอยูน่อกพ้ืนท่ีควรใชเ้วลานานพอสมควรเพ่ือใหไ้ดป้ระเดน็
ปัญหาท่ีครอบคลุม  มีความเท่ียงตรงสามารถอธิบายผลการวจิยัไดต้รงประเด็น 
 8.3.2 การทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไม่มีแบบท่ีตายตวัข้ึนอยูก่บับริบทของ
สถานท่ี  ชุมชน  และความสัมพนัธ์ในชุมชนการศึกษานกัวิจยัตอ้งใหค้วามสาํคญัทุกอยา่งท่ีคน้พบ
แลว้เช่ือมโยงกนัเพ่ือใหร้ายงานผลไดเ้ท่ียงตรงท่ีสุด 
 8.3.3  เม่ือทาํการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนเป้าหมายผา่นไประยะ
หน่ึงแลว้อาจเกิดประเดน็ปัญหาข้ึนมาใหม่ไดถ้า้จะทาํการวิจยัในรอบต่อไปตอ้งมีการคน้หาบริบท
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
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แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย(Stake Holder) 
 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
คร้ังท่ี........... ในวนั.......... ท่ี.......... เดือน........................ พ.ศ. ............. 
ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์..........................................................................  โทรศพัทติ์ดต่อได.้....................... 
สถานท่ี............................................................................................................. 
วนั  เดือน  ปี  ท่ีสมัภาษณ์............................................................... 
เร่ิมสมัภาษณ์เวลา.............................................   เสร็จการสมัภาษณ์เวลา..................................... 

 
แนะนําตนเอง : สวสัดีค่ะ/ครับ ดิฉนั/ผม เป็นนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น ขณะน้ีกาํลงัทาํการ
สาํรวจความตอ้งการเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในการทาํการวิจยั เร่ือง การ
ประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา กรณีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ดิฉนั/ผม จึงใคร่ขอรบกวน
เวลาของคุณสกัเลก็นอ้ยเพ่ือตอบคาํถามต่อไปน้ี ค่ะ/ครับ 
 
1. เพศ     (   )  1. ชาย (   )  2. หญิง 
2. อาชีพ 
 (   )  1. คา้ขาย 
 (   )  2. รับจา้ง 
 (   )  3. เกษตรกร 
 (   )  4. รับราชการ 
 (   )  5. อ่ืน ๆ ระบุ.......................................... 
3. อาย.ุ..............ปี 
4. ท่านสามารถเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดห้รือไม่  เพราะเหตุใด 
5. ถา้ท่านสามารถเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมได ้ ท่านคิดวา่ควรจดัการประชุมเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในวนั และเวลาใด จึงจะเหมาะสม 
 
 

เคร่ืองมอืการวจิยัฉบับท่ี…1.. 
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แบบสํารวจ 

ข้อมูลเบือ้งต้นโรงเรียน.................................... 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
1. ประวติัหมู่บา้นรอบโรงเรียน 
2. แผนท่ีหมู่บา้นรอบโรงเรียน 
3. รายช่ือกลุ่มทางสงัคมในพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน 
4. ประวติัของโรงเรียน 
5. แผนผงัโรงเรียน 
6. ปรัชญาโรงเรียน 
7. วิสัยทศันข์องโรงเรียน 
8. พนัธกิจโรงเรียน 
9. เป้าหมายโรงเรียน 
10. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
11. ขอ้มูลบุคลากร 
12. จาํนวนนกัเรียน 
13.งบประมาณโรงเรียน 
14. ผลการประเมินของ สมศ. 
15.ผลการประเมินของ สทศ. 
16. ผลงานของโรงเรียนภาคภูมิใจ 
17. ขอ้มูลอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมอืการวจิยัฉบับที…่2.. 
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แบบบันทึกการประชุม 
คร้ังที ่.../...... 

โรงเรียน.................................... 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
รายช่ือผูไ้ม่เขา้ประชุม 
เร่ิมประชุมเวลา.................. วนัท่ี........... เดือน....................  พ.ศ................. 
 
ระเบียบวาระการประชุม 
วาระท่ี 1  เร่ืองแจง้ใหท้ราบ 
วาระท่ี 2 การรับรองการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
วาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
วาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 5  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
วาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ลงช่ือ.............................ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมอืการวจิยัฉบับที…่3.. 
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แบบสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง 
สภาพอดตี  ปัจจุบัน  ปัญหา และแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษา 

การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์................................................. ตาํแหน่ง/สถานภาพ....................... 
ผูส้มัภาษณ์............................................................. 
สมัภาษณ์  วนัท่ี........ เดือน.......................... พ.ศ..................... 
สถานท่ีสมัภาษณ์........................................................... 
 
1. สภาพอดีตการจดัการศึกษา 
 สภาพท่ีเคยเป็นมา……………. 
 ปัญหาท่ีพบ.......................... 
 แนวทางแกไ้ข........................... 
2. สภาพปัจจุบนัการจดัการศึกษา 
 สภาพปัจจุบนั..................... 
 ปัญหาท่ีพบ...................... 
 แนวทางแกไ้ข.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมอืการวจิยัฉบับที…่4.. 
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แนวคาํถามการจดัสนทนากลุ่ม 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
กลุ่มที.่.............. ประกอบด้วย........................................................ 
วนัท่ี....................................................  เวลา..................................... สถานท่ี..................................... 
ขั้นนํา  : การสนทนาสร้างความคุ้นเคย 
 1. การแนะนาํตนเอง 
 2. อธิบายวตัถุประสงคก์ารจดัสนทนากลุ่ม 
 3. ขอบนัทึกภาพและเสียง   
 
ขั้นสนทนา 
 ผูด้าํเนินการสนทนาพิจารณาเลือกใชค้าํถามใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูร่้วมสนทนาและเป็น
คาํถามหลกัท่ีขยายเป็นคาํถามยอ่ยไดต้ามเหมาะสม ดงัน้ี 
 1. การนาํแผนปฏิบติัการนาํไปปฏิบติั 
 2. การใชห้ลกัการประสานพลงั 
 3. ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 4. เกิดองคค์วามรู้อะไร 
 
ขั้นสรุปผลการสนทนา 
 1. แสดงความรู้สึกขอบคุณท่ีผูร่้วมวิจยัร่วมกนัใหข้อ้มูล 
 2. ผูว้ิจยันาํเสนอร่างผลการสนทนาใหผู้ร่้วมวจิยัแสดงความความคิดเห็นและความถูกตอ้ง 
 3. ผูว้ิจยัสรุปผลการสนทนา 
 4. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณ และปิดการสนทนา 
 
 
 
 

เคร่ืองมอืการวจิยัฉบับที…่5.. 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
ผู้ได้รับการสัมภาษณ์ …………………………………วนัที.่............................... เวลา...... 
สถานที.่............................................................................... 
 
ขั้นนํา  : สร้างความคุ้นเคย 
 1. การแนะนาํตนเอง 
 2. อธิบายวตัถุประสงคก์ารสมัภาษณ์ 
 3. ขอบนัทึกภาพและเสียง   
 
ขั้นสัมภาษณ์ 
 ผูด้าํเนินการสมัภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีผูไ้ดรั้บการสมัภาษณ์มีความรู้ท่ีลึกซ้ึง ในประเดน็
ดงัต่อไปน้ี  
 1. การนาํแผนปฏิบติัการนาํไปปฏิบติั 
 2. การใชห้ลกัการประสานพลงั 
 3. ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 4. เกิดองคค์วามรู้อะไร 
 
ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 1. แสดงความรู้สึกขอบคุณท่ีผูไ้ดรั้บการสัมภาษณ์ใหข้อ้มูล 
 2. ผูว้ิจยันาํเสนอร่างผลการสมัภาษณ์ใหผู้ไ้ดรั้บการสมัภาษณ์แสดงความความคิดเห็นและ
ความถูกตอ้ง 
 3. ผูว้ิจยัสรุปผลการสมัภาษณ์ 
 4. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณ 
 
 

เคร่ืองมอืการวจิยัฉบับที…่6.. 
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แบบสังเกตการประสานพลงั 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

---------------------- 
 
หัวข้อการสังเกต วนัทีสั่งเกต.................................... เวลา.......................... 

สถานที.่..................................................... 
1. การแลกเปล่ียน
แบ่งปัน (Sharing) 

ส่ิงท่ีสงัเกตตามความเป็นจริง (ON: observation note).......................................... 
.......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 ตีความเบ้ืองตน้ (TN: theoretical note)………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 

 ระเบียบวิธี(MN: methodological note)………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

2. การเรียนรู้  
3. การบูรณาการ  
4. การใชก้ลยทุธ์ร่วม  
5. การปรับตวั  
6. การร่วมมือ  
7. การรวมกลุ่ม  
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บัตรคาํ 

 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
กลุ่มท่ี............... ประกอบด้วย........................................................ 
วนัท่ี....................................................  เวลา..................................... สถานท่ี..................................... 

สภาพปัญหา 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพความคาดหวงั 
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แบบเขยีนโครงการ 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   .................................................... 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ................................................................................ 
หลกัการและเหตุผล 
 ................................................................................... 
วตัถุประสงค์          
........................................................................ 
เป้าหมาย 
....................................................................... 
กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
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ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
...................................................................... ....... 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
.................................................................................. 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
................................................................ 
 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
....................................................................... 
ตวัช้ีวดัคุณภาพความสําเร็จ 
....................................................................... 
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แบบประเมนิโครงการ 

 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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กลุ่มที.่.............. ประกอบด้วย........................................................ 
วนัท่ี....................................................  เวลา..................................... สถานท่ี..................................... 
 
ประเมินโครงการ.................................................................................. 
เกณฑค์วามสาํเร็จ................................................................................ 
 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล ค่าทีว่ดัได้ สําเร็จ 

    
ไม่

สําเร็จ 

 
   

 
   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
สรุปความสาํเร็จของโครงการ คือ        สาํเร็จ         ไม่สาํเร็จ 
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แผนผงักราฟิก 

 
 

การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
กลุ่มท่ี............... ประกอบด้วย........................................................ 
วนัท่ี....................................................  เวลา..................................... สถานท่ี..................................... 
 
คาํแนะนํา  เขียนผงักราฟิกในเร่ือง สภาพปัญหา สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงั ท่ีเกิดจาการ
ร่วมกนัระดมความคิด 
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ภาคผนวก ค  รายช่ือผู้ร่วมวจัิย 
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รายช่ือผู้ร่วมวจิยั 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีผูร่้วมวิจยัเชิงปฏิบติัการดงัน้ี 
1. นางวิบูลยรั์ตน ์ บุษราคมั   รองผูอ้าํนวยการรักษาราชการแทน 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
2. นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ(ผูว้ิจยั)   ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการพิเศษ 
3. นางเพญ็ประภา  มาจนัทร์   ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการพิเศษ 
4. นายสุรศกัด์ิ นอ้ยราช    ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ 
5. นายวรกรานต ์ ไกรฤาชา  ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ 
6. นายมานะ  โงะบุดดา    ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ 
7. นายสุรชยั  เพช็รแสน    ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ 
8. นางสาวละมุล  จนัทะรัง   ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ 
9. นายกรชนก  แสนหอม   ครูช่วยสอน 
10. นายจกัริน  งานไว    ครู ปฏิบติัการ 
11.นายคมเดช  จนัทะบุรี   ลูกจา้งประจาํ 
12. นายศราวธุ  วรางกรู    คนงาน 
13. นางกสุะลิน  มูลกนั    ครู ปฏิบติัการ 
14. นางสาววาสนา  ทองรินทร์  ครูปฏิบติัการ 
15. นางออ้มอารีย ์ มูลทา   ครูช่วยสอน 
16. นางรุ่งฤดี  วรางกรู    ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและพสัดุ 
17. นายหนูเล้ียง  ไทยวงัชยั   กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
18. พระครูปทุม  จนัทโรภาส กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
19. นายสาธร  เหล่าเจริญ   กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
20. นางเพญ็ศรี  อณัฑะปัญญา   กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
21. นายวชัรินทร์  พรมพฤกษ ์  ศิษยเ์ก่า 
22. นางคาํไพ  หงส์บุตรดี   ผูป้กครองนกัเรียน 
23. นางจิตรสี  พลคาํมาก   ผูป้กครองนกัเรียน 
24. นางอาํพร  ตรีศาสตร์   ผูป้กครองนกัเรียน 
25. นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีดาหลง   ผูป้ระกอบการร้านคา้ 
26. นายปราโมทย ์ คลงัเกตุ   เจา้หนา้ท่ีสโมสรโรตาร่ีนํ้าพอง 
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ภาคผนวก  ง  เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานด้วยการ 
                       ประสานพลงั 
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เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้วยการประสานพลงั 
 
การการวิจยัเร่ืองการประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการทฤษฎีการประสานพลงัสู่การปฏิบติัได้
นวตักรรมเป็นวิธีการหรือเทคนิคในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาดว้ยการประสานพลงั ดงั
รายละเอียดดงัน้ี 

 
1.หลกัการทฤษฎกีารประสานพลงั 

Adler (1997) ให้ทศันะการประสานพลงัในวฒันธรรมองค์กร (Synergy in organizational 
culture) เพ่ือให้เขา้ใจความสาํคญัของการประสานพลงั(Synergy) เม่ือมีการทาํงานและการจดัการ
ระหว่างองค์กรท่ีมีความแตกต่างกนั เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยแ์ละมีการ
ปรับปรุงระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  ให้คาํนึงอยู่เสมอว่า นกัวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาเร่ืองของพฤติกรรม 
เสนอว่าขณะท่ีผูจ้ดัการอาจจะแสงหาประสิทธิภาพ หรือการกระทาํท่ีถูกตอ้งในบรรยากาศการ
ทาํงาน ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีเป้าหมายในการสนบัสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและความถูกตอ้งในการ
ทาํงานนั้น  Adler (1997) ไดแ้สดงทศันะถึงกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการทาํงานเป็นทีมในองคก์รท่ีมีความ
แตกต่างกนัในวฒันธรรมการทาํงาน มี  5  วิธีการคือ 

 วฒันธรรมยดึถือตนเอง (Cultural dominance) เป็นแนวความคิดท่ีใชค้วามคิดของ
ฝ่ายตนเองเป็นหลกัโดยมีความคิดวา่ ความคิดตนเองถูกตอ้งโดยเฉพาะเม่ือเผชิญสถานการณ์ท่ี
เก่ียวกบัพ้ืนฐานทางดา้นจริยธรรม 

 วฒันธรรมแบบมข้ีอตกลง(Cultural accommodation) มีลกัษณะตรงขา้มกบัแบบ
แรกคือเห็นวา่การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพ่ือทาํใหก้ารทาํงานราบร่ืนและประสบความสาํเร็จ 

 วัฒนธรรมแบบประนีประนอม(Cultural compromise) เป็นวิธีการท่ีผสมผสาน
ระหว่างสองแบบแรกโดยทั้งสองฝ่ายต่างเสียสละลดขอ้ไดเ้ปรียบของตนเองเพ่ือให้งานประสบ
ความสาํเร็จ 
 วฒันธรรมการหลกีเลีย่ง(Cultural avoidance) เป็นการทาํงานโดยหลีกเล่ียงการ
ปะทะท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ โดยการรักษาหนา้ตาไวม้ากกว่าความสาํเร็จของการทาํตกลงกนั 

 วฒันธรรมการประสานพลงั(Cultural synergy) เป็นการพฒันาทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ใหม่
ท่ีเคารพทุกฝ่ายเพ่ือมีทางเลือกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานในบรรยากาศของความแตกต่าง
กนัในวฒันธรรมขององคก์ร 
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เพ่ือใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมการดงักล่าวขา้งตน้ Adler ยงัไดย้กตวัอยา่งการเจรจาการคา้ระหว่าง
บริษทัของประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศเยอรมนัวา่ ถา้มีการเจรจากนัดว้ยภาษาฝร่ังเศสแสดงว่าบริษทั
นั้นมีวฒันธรรมแบบยดึตนเอง (Cultural dominance) ถา้บริษทัของชาวเยอรมนัตอบตกลงแสดงว่ามี
วฒันธรรมแบบมีขอ้ตกลง (Cultural accommodation) ถา้มีการเจรจาดว้ยการใชล่้ามแปลแสดงว่า
แสดงถึงวฒันธรรมแบบประนีประนอม (Cultural compromise) ถา้ทั้งสองบริษทัตกลงกนัท่ีใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางในการเจรจาแสดงวา่มีวฒันธรรมแบบประสานพลงั (Cultural synergy) 

Adler (1997)ให้ทัศนะการแก้ไขปัญหาด้วยการประสานพลัง(Synergistic problem 
solving) ไวว้่าในองคก์รท่ีมีวฒันธรรมการทาํงานแบบประสานพลงัท่ีสูงนั้น การผสมผสานกนัของ
วฒันธรรมการทาํงานในองคก์รจะไม่มีการละเมิดสิทธิของกนัและกนั  ความหลากหลายในความ
แตกต่างและความเคารพกันทําให้ผู ้นําสามารถแก้ปัญหาได้อย่า ง มีการประสานพลัง
(Synergistically)  Adler (1997)ไดเ้สนอขั้นตอนการแกปั้ญหาดว้ยการประสานพลงั โดยองคก์รท่ีมี
การประสานพลงัไดสู้งตอ้งคาํนึงถึง มี 3 ขั้นตอนคือ 

 ขั้นอธิบายสถานการณ์(Describe the situation) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ียากและเป็น
จุดวิกฤตมากท่ีสุดเพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการอธิบายสถานการณ์หรือปัญหา
ดว้ยการมองของเจา้ของปัญหาเอง เป็นการอธิบายปัญหาจากทศันะของคนในวฒันธรรมตนเอง เพ่ือ
นาํไปสู่การวางแผนและปฏิบติัการร่วมกนั       
 ขั้นแปลผลสถานการณ์อย่างมีวฒันธรรม(Culturally interpret the situation) ใน
องคก์รท่ีมีการประสานพลงัสูง (high-synergy organization) จะตอ้งสอบถามถึงความเป็นมาและ
ความเป็นไปของสถานการณ์ตามวฒันธรรมเดิมของปัญหารวมทั้งทศันะของผูแ้สดงพฤติกรรม การ
มีอคติอาจทาํให้เกิดการมองปัญหาไม่เป็นเหตุเป็นผล การทบทวนบทบาท (Role reversal) เป็น
เคร่ืองมือท่ีประสิทธิภาพในการแสดงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการมองวฒันธรรม
ของตนเองกบัวฒันธรรมอ่ืน หรือสามารถพดูไดว้่าเราตอ้งพยายามนาํตวัเราเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมของคนอ่ืนนัน่เอง    

 ขั้นตอนเพิ่มความสร้างสรรค์ในวัฒนธรรม (Increase cultural creativity) เป็น
ขั้นตอนการสอบสวนและแสวงหาในองคก์รการประสานพลงัสูง แต่ละคนจากทุกวฒันธรรมจะมี
บทบาทในการเสนอขอ้สรุปผล ขอ้สรุปตอ้งเขา้กนัไดท้ั้งหมดแต่ตอ้งไม่เลียนแบบขอ้สรุปของผูอ่ื้น 
เป็นผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมและรูปแบบของแต่ละวฒันธรรม     
 หลงัจากนั้นการแกไ้ขปัญหา การลงมือปฏิบติัการจากผลของการหาขอ้สรุปจาการ
ประสานพลงันาํไปสู่การวางแผนอย่างระมดัระวงั  ผูน้าํตอ้งคาํนึงถึงวฒันธรรมการทาํงานของ
ตนเองและคาํนึงถึงวฒันธรรมการทาํงานของผูอ่ื้นดว้ย ทั้งดา้นค่านิยม  การยอมรับและพฤติกรรม
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ของผูอ่ื้นท่ีมีปฎิสัมพนัธ์ดว้ย ถา้ขาดความเขา้ใจดา้นวฒันธรรมแลว้  การลงมือปฏิบติัการประสาน
พลงักไ็ม่เกิดผลดีใดใดได ้  

โดยสรุปแลว้การประสานพลงัเป็นวิธีการทาํงานดว้ยกนั เพ่ือเป้าหมายอนัเดียวกนัโดยการ
แลกเปล่ียน การแบ่งปันความรู้ ความชาํนาญ ทรัพยากร  การร่วมมือกนัและการบูรณาการ ตาม
ความสมดุลของโอกาสและทรัพยากรท่ีมีอยู ่ทาํใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด อยา่งมี
หลกัการตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และสุดทา้ยคือการนาํไปปฏิบติัให้ถูกตอ้งเหมาะสม  หลกัการ
ประสานพลงัท่ีผูวิ้จยันาํมาใชจึ้งเหมาะกบัการทาํงานร่วมกนัของผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนถ่ายโอนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 
2. การนําประยุกต์ไปใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 การดาํเนินการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบภารกิจท่ีกฎหมาย
กาํหนด  มุ่งประสงคใ์หมี้การดาํเนินการในรูปองคก์รบุคคลหรือคณะกรรมการ ซ่ึงอาศยัการ
ตดัสินใจดว้ยการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อยา่งละเอียดถ่ีถว้น  และเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั
ในบรรดาคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมยิง่ไปกวา่นั้นการดาํเนินงานในรูปคณะกรรมการจะสาํเร็จ
ผลเป็นอยา่งอ่ืนกต่็อเม่ือคณะกรรมการแต่ละคนเขา้ใจและปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยา่ง
แทจ้ริง ซ่ึงมีหลกัปฏิบติัในฐานะประธานและกรรมการดงัน้ี 
 บทบาทในฐานะประธาน 
 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงจะตอ้งทาํหนา้ท่ีประธานการประชุม
คณะกรรมการและเป็นบุคคลสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํใหก้ารประชุมบรรลุผลตามความมุ่งหมาย  การจะ
ทาํใหก้ารประชุมสาํเร็จผลมีหลกัปฏิบติัสาํหรับผูเ้ป็นประธานการประชุม ดงัน้ี 

1. ร่วมกาํหนดระเบียบวาระการประชุม 
2. ศึกษาระเบียบวาระการประชุม 
3. ศึกษาขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ก่อนการประชุม 
4. กาํหนดเป้าหมาย  วตัถุประสงคข์องการประชุม 
5. วางตวัเป็นกลาง  มีความยติุธรรม  นาํกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการประชุมมาใช ้

อยา่งถูกตอ้ง 
6. เป็นผูน้าํการประชุมท่ีดี 
7. สร้างบรรยากาศของการประชุมท่ีดี  ลดความตึงเครียดของการประชุม 
8. กระตุน้ใหส้มาชิกผูเ้ขา้ประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง 
9. ควบคุมการประชุมใหอ้ยูใ่นประเดน็  เคารพความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
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10. จดประเดน็การอภิปรายท่ีสาํคญัของสมาชิกแต่ละคน 
11. ตีความและสรุปประเดน็การอภิปราย  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นในท่ีประชุม 

ของสมาชิกเพ่ือนาํไปสู่มติท่ีประชุม 
บทบาทของกรรมการ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละคนมีส่วนส่งเสริมท่ีจะทาํใหก้ารประชุมประสบ

ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผลดว้ยการนาํเสนอความคิดเห็นของตนเองอยา่งสุจริตและจริงใจ  รวมทั้ง
การรับฟังและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากของตนดว้ยเป็นอยา่งดี  เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นสมาชิกของการประชุมท่ีดี  มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

1. ศึกษา กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการและเขา้ใจบทบาทในการประชุม 
2. ศึกษาระเบียบวาระการประชุมเพือ่ใหท้ราบจุดประสงคเ์ป้าหมายของการประชุม 

อยา่งชดัเจน 
3. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่อท่ีประชุม 
4. มีการอภิปรายอยา่งมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของท่ีประชุม 
5. สร้างบรรยากาศในการประชุมเป็นไปในทางสร้างสรรค ์มีการสมานฉนัท ์
6. มติของท่ีประชุมถือเป็นการตดัสินใจและความรับผิดชอบร่วมกนัตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 
7. ไม่นาํเร่ืองในท่ีประชุมไปวิพากษวิ์จารณ์ภายนอก 

 
เทคนิคและแนวทางการประชุมทีม่กีารประสานพลงั 
 การทาํงานร่วมกนัของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลายวิธี  อาทิ  การประชุม
เพ่ือการตดัสินใจ  การรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอ  การเขา้ร่วมดาํเนินการ   การตรวจสอบ  การ
สนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  สาํหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาจะเนน้การเขา้
ร่วมประชุมเพ่ือการตดัสินใจ  ซ่ึงมีเทคนิควิธีการและขั้นตอน โดยสรุปดงัน้ี 

1. เทคนิควิธีการ 
1.1 เทคนิคการระดมความคิดในการประชุมวางแผนการปฏิบติัเพ่ือหาขอ้ตกลง 

ร่วมประกอบดว้ย 
1) การสร้างความเขา้ใจ  เป็นการรับรู้  การเรียนรู้  การแลกเปล่ียนขอ้มูล  

ขอ้เทจ็จริงและประสบการณ์ของบุคคลท่ีเขา้ร่วมประชุม 
2) การสร้างแนวทางการปฏิบติัเป็นการกาํหนดกิจกรรมการปฏิบติัท่ีจะ

นาํไปสู่ความสาํเร็จในภารกิจท่ีร่วมกนัดาํเนินงาน 
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3) การกาํหนดแนวทางการปฏิบติั เป็นการนาํกิจกรรมการปฏิบติัท่ียอมรับ
ร่วมกนัมากาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการ 

1.2 เทคนิคการวิเคราะห์สภาพการพฒันา  โดยใชก้ารวิเคราะห์ประเดน็ท่ีเป็น     
จุดแขง็  -จุดอ่อนของสถานศึกษา และประเดน็ท่ีเป็นโอกาส- อุปสรรคของสภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนและสงัคม  ผลการวอเคราะห์จะช่วยกาํหนดสภาพของการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะประสบความสาํเร็จ 

1.3 เทคนิคหลกัการระดมสมอง  เป็นวิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ใชต้ดัสินใจในสาระท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุท่ียอมรับร่วมกนัเป็นการเปิดโอกาสใหก้รรมการไดแ้สดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระเป็นรายบุคคล 

2. ขั้นตอนการประชุมการตดัสินใจหาขอ้ยติุร่วมกนั  สรุปได ้ 8  ขั้น  ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 เสนอประเดน็ท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุร่วมกนั 
ขั้นท่ี 2 อภิปรายทาํความการะจ่างในประเด็นท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุ 
ขั้นท่ี 3 กาํหนดเป้าหมายของประเดน็ท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุ 
ขั้นท่ี 4 กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนเสนอความคิดเห็นพร้อมอภิปรายประกอบ 
ขั้นท่ี 5  สรุปสาระสาํคญัของความคิดเห็นท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั 
ขั้นท่ี 6 กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนอภิปรายสาระท่ีแตกต่าง โดยใชค้าํถาม 

ประกอบ 
1) มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัหรือไม่ 
2) มีความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์หรือไม่ 
3) มีความคุม้ค่า  คุม้ทุนของทรัพยากรท่ีใชห้รือไม่ 
4) ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บตรงกบัเป้าหมายหรือไม่ 

ขั้นท่ี 7 สรุปสาระสาํคญัท่ีเป็นความคิดเห็นท่ียอมรับร่วมกนั 
ขั้นท่ี 8  ทบทวนสาระสาํคญัอีกคร้ังจนไดข้อ้ยติุท่ียอมรับร่วมกนั 

3. ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของการประชุม 
3.1 สถานศึกษาจดัสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกใหพ้ร้อมก่อนการประชุม 
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรั้บการประสานงานก่อนการประชุม 

โดยคาํนึงถึงระยะเวลาท่ีใหก้รรมการสถานศึกษาไดศึ้กษาขอ้มูลและเตรียมการประชุมล่วงหนา้ 
3.3 กาํหนดบทบาทของผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหช้ดัเจน 
3.4    การประชุมอาจมีการนาํผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหท่ี้

ประชุมมีขอ้มูลในการพิจารณามากข้ึน 
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3.5 ประธานการประชุมเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัท่ีจะใหก้ารดาํเนินการประชุม
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงควรมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1)  เขา้ใจเทคนิคและวิธีการการประชุมอยา่งแทจ้ริง 
2)  สามารถดาํเนินการการประชุมทุกขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3)  มีความสามารถในการสรุปประเดน็  มีเทคนิคการสร้างบรรยากาศการ

ประชุมใหส้นุกสนาน  มีความสามารถในการประนีประนอมเม่ือเกิดกรณีขดัแยง้ 
4)  ใหเ้วลาและความสาํคญัในการศึกษาสาระของการประชุมอยา่งแทจ้ริง 
5)  เป็นผูท่ี้เขา้ใจกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
6)  สามารถประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดเ้ป็น

อยา่งดี 
3.6 เป็นผูรั้บฟังท่ีดี  เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีมารยาทใน

การเขา้ร่วมประชุม 
3.7 มีความสมารถในการส่ือสารเพ่ือการนาํเสนอขอ้มูลท่ีชดัเจน 

 

จากเทคนิคดงักล่าวเป็นวิธีการท่ีมีวฒันธรรมการประสานพลงัท่ีจะมีผลทาํใหเ้กิด
ความร่วมมือกนัในการทาํงานเพราะทุกคนมีความรู้สึกวา่ตนเองมีความสาํคญัและมีส่วนในการร่วม
แกไ้ขปัญหานาํไปสู้การพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาและเช่ือไดว้่าการปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษาจะประสบความสาํเร็จอยา่งแน่นอน 
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ภาคผนวก ก    หนังสือราชการ 
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ภาคผนวก ข  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
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แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย(Stake Holder) 
 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
คร้ังท่ี........... ในวนั.......... ท่ี.......... เดือน........................ พ.ศ. ............. 
ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์..........................................................................  โทรศพัทติ์ดต่อได.้....................... 
สถานท่ี............................................................................................................. 
วนั  เดือน  ปี  ท่ีสมัภาษณ์............................................................... 
เร่ิมสมัภาษณ์เวลา.............................................   เสร็จการสมัภาษณ์เวลา..................................... 

 
แนะนําตนเอง : สวสัดีค่ะ/ครับ ดิฉนั/ผม เป็นนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น ขณะน้ีกาํลงัทาํการ
สาํรวจความตอ้งการเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในการทาํการวิจยั เร่ือง การ
ประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา กรณีโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ดิฉนั/ผม จึงใคร่ขอรบกวน
เวลาของคุณสกัเลก็นอ้ยเพ่ือตอบคาํถามต่อไปน้ี ค่ะ/ครับ 
 
1. เพศ     (   )  1. ชาย (   )  2. หญิง 
2. อาชีพ 
 (   )  1. คา้ขาย 
 (   )  2. รับจา้ง 
 (   )  3. เกษตรกร 
 (   )  4. รับราชการ 
 (   )  5. อ่ืน ๆ ระบุ.......................................... 
3. อาย.ุ..............ปี 
4. ท่านสามารถเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดห้รือไม่  เพราะเหตุใด 
5. ถา้ท่านสามารถเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมได ้ ท่านคิดวา่ควรจดัการประชุมเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในวนั และเวลาใด จึงจะเหมาะสม 
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แบบสํารวจ 

ข้อมูลเบือ้งต้นโรงเรียน.................................... 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
1. ประวติัหมู่บา้นรอบโรงเรียน 
2. แผนท่ีหมู่บา้นรอบโรงเรียน 
3. รายช่ือกลุ่มทางสงัคมในพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน 
4. ประวติัของโรงเรียน 
5. แผนผงัโรงเรียน 
6. ปรัชญาโรงเรียน 
7. วิสัยทศันข์องโรงเรียน 
8. พนัธกิจโรงเรียน 
9. เป้าหมายโรงเรียน 
10. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
11. ขอ้มูลบุคลากร 
12. จาํนวนนกัเรียน 
13.งบประมาณโรงเรียน 
14. ผลการประเมินของ สมศ. 
15.ผลการประเมินของ สทศ. 
16. ผลงานของโรงเรียนภาคภูมิใจ 
17. ขอ้มูลอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมอืการวจิยัฉบับที…่2.. 



 416

 
 

แบบบันทึกการประชุม 
คร้ังที ่.../...... 

โรงเรียน.................................... 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
รายช่ือผูไ้ม่เขา้ประชุม 
เร่ิมประชุมเวลา.................. วนัท่ี........... เดือน....................  พ.ศ................. 
 
ระเบียบวาระการประชุม 
วาระท่ี 1  เร่ืองแจง้ใหท้ราบ 
วาระท่ี 2 การรับรองการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
วาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
วาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 5  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
วาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ลงช่ือ.............................ผูบ้นัทึกการประชุม 
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แบบสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง 
สภาพอดตี  ปัจจุบัน  ปัญหา และแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษา 

การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์................................................. ตาํแหน่ง/สถานภาพ....................... 
ผูส้มัภาษณ์............................................................. 
สมัภาษณ์  วนัท่ี........ เดือน.......................... พ.ศ..................... 
สถานท่ีสมัภาษณ์........................................................... 
 
1. สภาพอดีตการจดัการศึกษา 
 สภาพท่ีเคยเป็นมา……………. 
 ปัญหาท่ีพบ.......................... 
 แนวทางแกไ้ข........................... 
2. สภาพปัจจุบนัการจดัการศึกษา 
 สภาพปัจจุบนั..................... 
 ปัญหาท่ีพบ...................... 
 แนวทางแกไ้ข.................... 
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 418

 
 

แนวคาํถามการจดัสนทนากลุ่ม 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
กลุ่มที.่.............. ประกอบด้วย........................................................ 
วนัท่ี....................................................  เวลา..................................... สถานท่ี..................................... 
ขั้นนํา  : การสนทนาสร้างความคุ้นเคย 
 1. การแนะนาํตนเอง 
 2. อธิบายวตัถุประสงคก์ารจดัสนทนากลุ่ม 
 3. ขอบนัทึกภาพและเสียง   
 
ขั้นสนทนา 
 ผูด้าํเนินการสนทนาพิจารณาเลือกใชค้าํถามใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูร่้วมสนทนาและเป็น
คาํถามหลกัท่ีขยายเป็นคาํถามยอ่ยไดต้ามเหมาะสม ดงัน้ี 
 1. การนาํแผนปฏิบติัการนาํไปปฏิบติั 
 2. การใชห้ลกัการประสานพลงั 
 3. ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 4. เกิดองคค์วามรู้อะไร 
 
ขั้นสรุปผลการสนทนา 
 1. แสดงความรู้สึกขอบคุณท่ีผูร่้วมวิจยัร่วมกนัใหข้อ้มูล 
 2. ผูว้ิจยันาํเสนอร่างผลการสนทนาใหผู้ร่้วมวจิยัแสดงความความคิดเห็นและความถูกตอ้ง 
 3. ผูว้ิจยัสรุปผลการสนทนา 
 4. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณ และปิดการสนทนา 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
ผู้ได้รับการสัมภาษณ์ …………………………………วนัที.่............................... เวลา...... 
สถานที.่............................................................................... 
 
ขั้นนํา  : สร้างความคุ้นเคย 
 1. การแนะนาํตนเอง 
 2. อธิบายวตัถุประสงคก์ารสมัภาษณ์ 
 3. ขอบนัทึกภาพและเสียง   
 
ขั้นสัมภาษณ์ 
 ผูด้าํเนินการสมัภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีผูไ้ดรั้บการสมัภาษณ์มีความรู้ท่ีลึกซ้ึง ในประเดน็
ดงัต่อไปน้ี  
 1. การนาํแผนปฏิบติัการนาํไปปฏิบติั 
 2. การใชห้ลกัการประสานพลงั 
 3. ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 4. เกิดองคค์วามรู้อะไร 
 
ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 1. แสดงความรู้สึกขอบคุณท่ีผูไ้ดรั้บการสัมภาษณ์ใหข้อ้มูล 
 2. ผูว้ิจยันาํเสนอร่างผลการสมัภาษณ์ใหผู้ไ้ดรั้บการสมัภาษณ์แสดงความความคิดเห็นและ
ความถูกตอ้ง 
 3. ผูว้ิจยัสรุปผลการสมัภาษณ์ 
 4. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณ 
 
 

เคร่ืองมอืการวจิยัฉบับที…่6.. 
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แบบสังเกตการประสานพลงั 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

---------------------- 
 
หัวข้อการสังเกต วนัทีสั่งเกต.................................... เวลา.......................... 

สถานที.่..................................................... 
1. การแลกเปล่ียน
แบ่งปัน (Sharing) 

ส่ิงท่ีสงัเกตตามความเป็นจริง (ON: observation note).......................................... 
.......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 ตีความเบ้ืองตน้ (TN: theoretical note)………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 

 ระเบียบวิธี(MN: methodological note)………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

2. การเรียนรู้  
3. การบูรณาการ  
4. การใชก้ลยทุธ์ร่วม  
5. การปรับตวั  
6. การร่วมมือ  
7. การรวมกลุ่ม  
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บัตรคาํ 

 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
กลุ่มท่ี............... ประกอบด้วย........................................................ 
วนัท่ี....................................................  เวลา..................................... สถานท่ี..................................... 

สภาพปัญหา 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพความคาดหวงั 
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บันทกึภาคสนาม 

 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
กลุ่มที.่.............. ประกอบด้วย........................................................ 
วนัท่ี....................................................  เวลา..................................... สถานท่ี..................................... 
 บนัทึกภาคสนามโครงการ.................................................................................. 
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แบบเขยีนโครงการ 

โครงการที ่............................................................... 
แนวทางการพฒันา  ................................................. 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   .................................................... 
ระยะเวลาดาํเนินการ   ................................................................................ 
หลกัการและเหตุผล 
 ................................................................................... 
วตัถุประสงค์          
........................................................................ 
เป้าหมาย 
....................................................................... 
กจิกรรมในรูปวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน  (P) 
....................................................................... 
ขั้นดําเนินการตามแผน  (D) 
...................................................................... ....... 
ขั้นตรวจสอบ  (C) 
.................................................................................. 
ขั้นสรุปผลการประเมิน  (A) 
................................................................ 
 
ผลผลติหลกัตวัช้ีวดัสภาพความสําเร็จ 
ผลผลติหลกั 
....................................................................... 
ตวัช้ีวดัคุณภาพความสําเร็จ 
....................................................................... 
 

 
 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบับที…่10.. 
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แบบประเมนิโครงการ 

 
การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
กลุ่มที.่.............. ประกอบด้วย........................................................ 
วนัท่ี....................................................  เวลา..................................... สถานท่ี..................................... 
 
ประเมินโครงการ.................................................................................. 
เกณฑค์วามสาํเร็จ................................................................................ 
 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็นการสังเกตผล ค่าทีว่ดัได้ สําเร็จ 

    
ไม่

สําเร็จ 

 
   

 
   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
สรุปความสาํเร็จของโครงการ คือ        สาํเร็จ         ไม่สาํเร็จ 
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แผนผงักราฟิก 

 
 

การวจิยัเร่ือง  การประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษา ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
กลุ่มท่ี............... ประกอบด้วย........................................................ 
วนัท่ี....................................................  เวลา..................................... สถานท่ี..................................... 
 
คาํแนะนํา  เขียนผงักราฟิกในเร่ือง สภาพปัญหา สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงั ท่ีเกิดจาการ
ร่วมกนัระดมความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมอืการวจิยัฉบับท่ี…12.. 
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     427 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  รายช่ือผู้ร่วมวจัิย 
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รายช่ือผู้ร่วมวจิยั 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีผูร่้วมวิจยัเชิงปฏิบติัการดงัน้ี 
1. นางวิบูลยรั์ตน ์ บุษราคมั   รองผูอ้าํนวยการรักษาราชการแทน 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
2. นายธนู  ศิริจนัทพนัธ์ุ(ผูว้ิจยั)   ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการพิเศษ 
3. นางเพญ็ประภา  มาจนัทร์   ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการพิเศษ 
4. นายสุรศกัด์ิ นอ้ยราช    ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ 
5. นายวรกรานต ์ ไกรฤาชา  ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ 
6. นายมานะ  โงะบุดดา    ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ 
7. นายสุรชยั  เพช็รแสน    ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ 
8. นางสาวละมุล  จนัทะรัง   ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ 
9. นายกรชนก  แสนหอม   ครูช่วยสอน 
10. นายจกัริน  งานไว    ครู ปฏิบติัการ 
11.นายคมเดช  จนัทะบุรี   ลูกจา้งประจาํ 
12. นายศราวธุ  วรางกรู    คนงาน 
13. นางกสุะลิน  มูลกนั    ครู ปฏิบติัการ 
14. นางสาววาสนา  ทองรินทร์  ครูปฏิบติัการ 
15. นางออ้มอารีย ์ มูลทา   ครูช่วยสอน 
16. นางรุ่งฤดี  วรางกรู    ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและพสัดุ 
17. นายหนูเล้ียง  ไทยวงัชยั   กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
18. พระครูปทุม  จนัทโรภาส กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
19. นายสาธร  เหล่าเจริญ   กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
20. นางเพญ็ศรี  อณัฑะปัญญา   กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
21. นายวชัรินทร์  พรมพฤกษ ์  ศิษยเ์ก่า 
22. นางคาํไพ  หงส์บุตรดี   ผูป้กครองนกัเรียน 
23. นางจิตรสี  พลคาํมาก   ผูป้กครองนกัเรียน 
24. นางอาํพร  ตรีศาสตร์   ผูป้กครองนกัเรียน 
25. นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีดาหลง   ผูป้ระกอบการร้านคา้ 
26. นายปราโมทย ์ คลงัเกตุ   เจา้หนา้ท่ีสโมสรโรตาร่ีนํ้าพอง 
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เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้วยการประสานพลงั 
 
การการวิจยัเร่ืองการประสานพลงัเพ่ือการจดัการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการทฤษฎีการประสานพลงัสู่การปฏิบติัได้
นวตักรรมเป็นวิธีการหรือเทคนิคในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาดว้ยการประสานพลงั ดงั
รายละเอียดดงัน้ี 

 
1.หลกัการทฤษฎกีารประสานพลงั 

Adler (1997) ให้ทศันะการประสานพลงัในวฒันธรรมองค์กร (Synergy in organizational 
culture) เพ่ือให้เขา้ใจความสาํคญัของการประสานพลงั(Synergy) เม่ือมีการทาํงานและการจดัการ
ระหว่างองค์กรท่ีมีความแตกต่างกนั เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยแ์ละมีการ
ปรับปรุงระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  ให้คาํนึงอยู่เสมอว่า นกัวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาเร่ืองของพฤติกรรม 
เสนอว่าขณะท่ีผูจ้ดัการอาจจะแสงหาประสิทธิภาพ หรือการกระทาํท่ีถูกตอ้งในบรรยากาศการ
ทาํงาน ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีเป้าหมายในการสนบัสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและความถูกตอ้งในการ
ทาํงานนั้น  Adler (1997) ไดแ้สดงทศันะถึงกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการทาํงานเป็นทีมในองคก์รท่ีมีความ
แตกต่างกนัในวฒันธรรมการทาํงาน มี  5  วิธีการคือ 

 วฒันธรรมยดึถือตนเอง (Cultural dominance) เป็นแนวความคิดท่ีใชค้วามคิดของ
ฝ่ายตนเองเป็นหลกัโดยมีความคิดวา่ ความคิดตนเองถูกตอ้งโดยเฉพาะเม่ือเผชิญสถานการณ์ท่ี
เก่ียวกบัพ้ืนฐานทางดา้นจริยธรรม 

 วฒันธรรมแบบมข้ีอตกลง(Cultural accommodation) มีลกัษณะตรงขา้มกบัแบบ
แรกคือเห็นวา่การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพ่ือทาํใหก้ารทาํงานราบร่ืนและประสบความสาํเร็จ 

 วัฒนธรรมแบบประนีประนอม(Cultural compromise) เป็นวิธีการท่ีผสมผสาน
ระหว่างสองแบบแรกโดยทั้งสองฝ่ายต่างเสียสละลดขอ้ไดเ้ปรียบของตนเองเพ่ือให้งานประสบ
ความสาํเร็จ 
 วฒันธรรมการหลกีเลีย่ง(Cultural avoidance) เป็นการทาํงานโดยหลีกเล่ียงการ
ปะทะท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ โดยการรักษาหนา้ตาไวม้ากกว่าความสาํเร็จของการทาํตกลงกนั 

 วฒันธรรมการประสานพลงั(Cultural synergy) เป็นการพฒันาทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ใหม่
ท่ีเคารพทุกฝ่ายเพ่ือมีทางเลือกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานในบรรยากาศของความแตกต่าง
กนัในวฒันธรรมขององคก์ร 
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เพ่ือใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมการดงักล่าวขา้งตน้ Adler ยงัไดย้กตวัอยา่งการเจรจาการคา้ระหว่าง
บริษทัของประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศเยอรมนัวา่ ถา้มีการเจรจากนัดว้ยภาษาฝร่ังเศสแสดงว่าบริษทั
นั้นมีวฒันธรรมแบบยดึตนเอง (Cultural dominance) ถา้บริษทัของชาวเยอรมนัตอบตกลงแสดงว่ามี
วฒันธรรมแบบมีขอ้ตกลง (Cultural accommodation) ถา้มีการเจรจาดว้ยการใชล่้ามแปลแสดงว่า
แสดงถึงวฒันธรรมแบบประนีประนอม (Cultural compromise) ถา้ทั้งสองบริษทัตกลงกนัท่ีใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางในการเจรจาแสดงวา่มีวฒันธรรมแบบประสานพลงั (Cultural synergy) 

Adler (1997)ให้ทัศนะการแก้ไขปัญหาด้วยการประสานพลัง(Synergistic problem 
solving) ไวว้่าในองคก์รท่ีมีวฒันธรรมการทาํงานแบบประสานพลงัท่ีสูงนั้น การผสมผสานกนัของ
วฒันธรรมการทาํงานในองคก์รจะไม่มีการละเมิดสิทธิของกนัและกนั  ความหลากหลายในความ
แตกต่างและความเคารพกันทําให้ผู ้นําสามารถแก้ปัญหาได้อย่า ง มีการประสานพลัง
(Synergistically)  Adler (1997)ไดเ้สนอขั้นตอนการแกปั้ญหาดว้ยการประสานพลงั โดยองคก์รท่ีมี
การประสานพลงัไดสู้งตอ้งคาํนึงถึง มี 3 ขั้นตอนคือ 

 ขั้นอธิบายสถานการณ์(Describe the situation) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ียากและเป็น
จุดวิกฤตมากท่ีสุดเพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการอธิบายสถานการณ์หรือปัญหา
ดว้ยการมองของเจา้ของปัญหาเอง เป็นการอธิบายปัญหาจากทศันะของคนในวฒันธรรมตนเอง เพ่ือ
นาํไปสู่การวางแผนและปฏิบติัการร่วมกนั       
 ขั้นแปลผลสถานการณ์อย่างมีวฒันธรรม(Culturally interpret the situation) ใน
องคก์รท่ีมีการประสานพลงัสูง (high-synergy organization) จะตอ้งสอบถามถึงความเป็นมาและ
ความเป็นไปของสถานการณ์ตามวฒันธรรมเดิมของปัญหารวมทั้งทศันะของผูแ้สดงพฤติกรรม การ
มีอคติอาจทาํให้เกิดการมองปัญหาไม่เป็นเหตุเป็นผล การทบทวนบทบาท (Role reversal) เป็น
เคร่ืองมือท่ีประสิทธิภาพในการแสดงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการมองวฒันธรรม
ของตนเองกบัวฒันธรรมอ่ืน หรือสามารถพดูไดว้่าเราตอ้งพยายามนาํตวัเราเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมของคนอ่ืนนัน่เอง    

 ขั้นตอนเพิ่มความสร้างสรรค์ในวัฒนธรรม (Increase cultural creativity) เป็น
ขั้นตอนการสอบสวนและแสวงหาในองคก์รการประสานพลงัสูง แต่ละคนจากทุกวฒันธรรมจะมี
บทบาทในการเสนอขอ้สรุปผล ขอ้สรุปตอ้งเขา้กนัไดท้ั้งหมดแต่ตอ้งไม่เลียนแบบขอ้สรุปของผูอ่ื้น 
เป็นผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมและรูปแบบของแต่ละวฒันธรรม     
 หลงัจากนั้นการแกไ้ขปัญหา การลงมือปฏิบติัการจากผลของการหาขอ้สรุปจาการ
ประสานพลงันาํไปสู่การวางแผนอย่างระมดัระวงั  ผูน้าํตอ้งคาํนึงถึงวฒันธรรมการทาํงานของ
ตนเองและคาํนึงถึงวฒันธรรมการทาํงานของผูอ่ื้นดว้ย ทั้งดา้นค่านิยม  การยอมรับและพฤติกรรม
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ของผูอ่ื้นท่ีมีปฎิสัมพนัธ์ดว้ย ถา้ขาดความเขา้ใจดา้นวฒันธรรมแลว้  การลงมือปฏิบติัการประสาน
พลงักไ็ม่เกิดผลดีใดใดได ้  

โดยสรุปแลว้การประสานพลงัเป็นวิธีการทาํงานดว้ยกนั เพ่ือเป้าหมายอนัเดียวกนัโดยการ
แลกเปล่ียน การแบ่งปันความรู้ ความชาํนาญ ทรัพยากร  การร่วมมือกนัและการบูรณาการ ตาม
ความสมดุลของโอกาสและทรัพยากรท่ีมีอยู ่ทาํใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด อยา่งมี
หลกัการตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และสุดทา้ยคือการนาํไปปฏิบติัให้ถูกตอ้งเหมาะสม  หลกัการ
ประสานพลงัท่ีผูวิ้จยันาํมาใชจึ้งเหมาะกบัการทาํงานร่วมกนัของผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนถ่ายโอนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 
2. การนําประยุกต์ไปใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 การดาํเนินการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบภารกิจท่ีกฎหมาย
กาํหนด  มุ่งประสงคใ์หมี้การดาํเนินการในรูปองคก์รบุคคลหรือคณะกรรมการ ซ่ึงอาศยัการ
ตดัสินใจดว้ยการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อยา่งละเอียดถ่ีถว้น  และเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั
ในบรรดาคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมยิง่ไปกวา่นั้นการดาํเนินงานในรูปคณะกรรมการจะสาํเร็จ
ผลเป็นอยา่งอ่ืนกต่็อเม่ือคณะกรรมการแต่ละคนเขา้ใจและปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยา่ง
แทจ้ริง ซ่ึงมีหลกัปฏิบติัในฐานะประธานและกรรมการดงัน้ี 
 บทบาทในฐานะประธาน 
 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงจะตอ้งทาํหนา้ท่ีประธานการประชุม
คณะกรรมการและเป็นบุคคลสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํใหก้ารประชุมบรรลุผลตามความมุ่งหมาย  การจะ
ทาํใหก้ารประชุมสาํเร็จผลมีหลกัปฏิบติัสาํหรับผูเ้ป็นประธานการประชุม ดงัน้ี 

1. ร่วมกาํหนดระเบียบวาระการประชุม 
2. ศึกษาระเบียบวาระการประชุม 
3. ศึกษาขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ก่อนการประชุม 
4. กาํหนดเป้าหมาย  วตัถุประสงคข์องการประชุม 
5. วางตวัเป็นกลาง  มีความยติุธรรม  นาํกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการประชุมมาใช ้

อยา่งถูกตอ้ง 
6. เป็นผูน้าํการประชุมท่ีดี 
7. สร้างบรรยากาศของการประชุมท่ีดี  ลดความตึงเครียดของการประชุม 
8. กระตุน้ใหส้มาชิกผูเ้ขา้ประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง 
9. ควบคุมการประชุมใหอ้ยูใ่นประเดน็  เคารพความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 



     433 

10. จดประเดน็การอภิปรายท่ีสาํคญัของสมาชิกแต่ละคน 
11. ตีความและสรุปประเดน็การอภิปราย  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นในท่ีประชุม 

ของสมาชิกเพ่ือนาํไปสู่มติท่ีประชุม 
บทบาทของกรรมการ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละคนมีส่วนส่งเสริมท่ีจะทาํใหก้ารประชุมประสบ

ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผลดว้ยการนาํเสนอความคิดเห็นของตนเองอยา่งสุจริตและจริงใจ  รวมทั้ง
การรับฟังและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากของตนดว้ยเป็นอยา่งดี  เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นสมาชิกของการประชุมท่ีดี  มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

1. ศึกษา กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการและเขา้ใจบทบาทในการประชุม 
2. ศึกษาระเบียบวาระการประชุมเพือ่ใหท้ราบจุดประสงคเ์ป้าหมายของการประชุม 

อยา่งชดัเจน 
3. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่อท่ีประชุม 
4. มีการอภิปรายอยา่งมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของท่ีประชุม 
5. สร้างบรรยากาศในการประชุมเป็นไปในทางสร้างสรรค ์มีการสมานฉนัท ์
6. มติของท่ีประชุมถือเป็นการตดัสินใจและความรับผิดชอบร่วมกนัตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 
7. ไม่นาํเร่ืองในท่ีประชุมไปวิพากษวิ์จารณ์ภายนอก 

 
เทคนิคและแนวทางการประชุมทีม่กีารประสานพลงั 
 การทาํงานร่วมกนัของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลายวิธี  อาทิ  การประชุม
เพ่ือการตดัสินใจ  การรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอ  การเขา้ร่วมดาํเนินการ   การตรวจสอบ  การ
สนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  สาํหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาจะเนน้การเขา้
ร่วมประชุมเพ่ือการตดัสินใจ  ซ่ึงมีเทคนิควิธีการและขั้นตอน โดยสรุปดงัน้ี 

1. เทคนิควิธีการ 
1.1 เทคนิคการระดมความคิดในการประชุมวางแผนการปฏิบติัเพ่ือหาขอ้ตกลง 

ร่วมประกอบดว้ย 
1) การสร้างความเขา้ใจ  เป็นการรับรู้  การเรียนรู้  การแลกเปล่ียนขอ้มูล  

ขอ้เทจ็จริงและประสบการณ์ของบุคคลท่ีเขา้ร่วมประชุม 
2) การสร้างแนวทางการปฏิบติัเป็นการกาํหนดกิจกรรมการปฏิบติัท่ีจะ

นาํไปสู่ความสาํเร็จในภารกิจท่ีร่วมกนัดาํเนินงาน 
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3) การกาํหนดแนวทางการปฏิบติั เป็นการนาํกิจกรรมการปฏิบติัท่ียอมรับ
ร่วมกนัมากาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการ 

1.2 เทคนิคการวิเคราะห์สภาพการพฒันา  โดยใชก้ารวิเคราะห์ประเดน็ท่ีเป็น     
จุดแขง็  -จุดอ่อนของสถานศึกษา และประเดน็ท่ีเป็นโอกาส- อุปสรรคของสภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนและสงัคม  ผลการวอเคราะห์จะช่วยกาํหนดสภาพของการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะประสบความสาํเร็จ 

1.3 เทคนิคหลกัการระดมสมอง  เป็นวิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ใชต้ดัสินใจในสาระท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุท่ียอมรับร่วมกนัเป็นการเปิดโอกาสใหก้รรมการไดแ้สดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระเป็นรายบุคคล 

2. ขั้นตอนการประชุมการตดัสินใจหาขอ้ยติุร่วมกนั  สรุปได ้ 8  ขั้น  ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 เสนอประเดน็ท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุร่วมกนั 
ขั้นท่ี 2 อภิปรายทาํความการะจ่างในประเด็นท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุ 
ขั้นท่ี 3 กาํหนดเป้าหมายของประเดน็ท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุ 
ขั้นท่ี 4 กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนเสนอความคิดเห็นพร้อมอภิปรายประกอบ 
ขั้นท่ี 5  สรุปสาระสาํคญัของความคิดเห็นท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั 
ขั้นท่ี 6 กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนอภิปรายสาระท่ีแตกต่าง โดยใชค้าํถาม 

ประกอบ 
1) มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัหรือไม่ 
2) มีความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์หรือไม่ 
3) มีความคุม้ค่า  คุม้ทุนของทรัพยากรท่ีใชห้รือไม่ 
4) ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บตรงกบัเป้าหมายหรือไม่ 

ขั้นท่ี 7 สรุปสาระสาํคญัท่ีเป็นความคิดเห็นท่ียอมรับร่วมกนั 
ขั้นท่ี 8  ทบทวนสาระสาํคญัอีกคร้ังจนไดข้อ้ยติุท่ียอมรับร่วมกนั 

3. ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของการประชุม 
3.1 สถานศึกษาจดัสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกใหพ้ร้อมก่อนการประชุม 
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรั้บการประสานงานก่อนการประชุม 

โดยคาํนึงถึงระยะเวลาท่ีใหก้รรมการสถานศึกษาไดศึ้กษาขอ้มูลและเตรียมการประชุมล่วงหนา้ 
3.3 กาํหนดบทบาทของผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหช้ดัเจน 
3.4    การประชุมอาจมีการนาํผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหท่ี้

ประชุมมีขอ้มูลในการพิจารณามากข้ึน 



     435 

3.5 ประธานการประชุมเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัท่ีจะใหก้ารดาํเนินการประชุม
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงควรมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1)  เขา้ใจเทคนิคและวิธีการการประชุมอยา่งแทจ้ริง 
2)  สามารถดาํเนินการการประชุมทุกขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3)  มีความสามารถในการสรุปประเดน็  มีเทคนิคการสร้างบรรยากาศการ

ประชุมใหส้นุกสนาน  มีความสามารถในการประนีประนอมเม่ือเกิดกรณีขดัแยง้ 
4)  ใหเ้วลาและความสาํคญัในการศึกษาสาระของการประชุมอยา่งแทจ้ริง 
5)  เป็นผูท่ี้เขา้ใจกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
6)  สามารถประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดเ้ป็น

อยา่งดี 
3.6 เป็นผูรั้บฟังท่ีดี  เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีมารยาทใน

การเขา้ร่วมประชุม 
3.7 มีความสมารถในการส่ือสารเพ่ือการนาํเสนอขอ้มูลท่ีชดัเจน 

 

จากเทคนิคดงักล่าวเป็นวิธีการท่ีมีวฒันธรรมการประสานพลงัท่ีจะมีผลทาํใหเ้กิด
ความร่วมมือกนัในการทาํงานเพราะทุกคนมีความรู้สึกวา่ตนเองมีความสาํคญัและมีส่วนในการร่วม
แกไ้ขปัญหานาํไปสู้การพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาและเช่ือไดว้่าการปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษาจะประสบความสาํเร็จอยา่งแน่นอน 
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