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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่

คาดหวงั ทางเลอืกเพือ่แกป้ญัหา และการนำาทางเลอืกทีเ่ลอืกสรรสูแ่ผนปฏบิตักิารในการพฒันากจิกรรม
การเรยีนรู ้2) ศึกษาการเปลีย่นแปลงทีค่าดหวงัและไมค่าดหวงั การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ทัง้ระดบับคุคล ระดบั
กลุ่ม และระดบัองคก์าร รวมทัง้ความรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตั ิดว้ยระเบยีบวธิดีำาเนนิการวจิยัเชงิปฏบิตัิ
การแบบมสีว่นรว่ม ทีม่ผีูร้ว่มวจิยัหลกั คอื ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และกรรมการสถานศกึษา จำานวน 17 ทา่น  
มีผู้วิจัยร่วมอื่นๆ ในลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ครูธุรการ นักการภารโรง ผู้นำาชุมชน และผู้แทน 
ศิษย์เก่า จำานวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์
กลุ่ม และแบบตรวจสอบหรือบันทึก 

ผลวิจัยปรากฏดังนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จำาเป็น ไม่เพียงพอ 
สำาหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และไม่มีสื่อการสอนที่ทันสมัย ครูไม่ค่อยได้รับการพัฒนาการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับศตวรรษที่ 21 ทำาให้นักเรียนไม่สนใจเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสาม จึงได้ดำาเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหา 4 โครงการ คือ  
1) โครงการสง่เสรมิและพัฒนาครผููส้อน 2) โครงการจดัสภาพแวดลอ้มแหลง่เรยีนรู ้3) โครงการสรา้งพลงั
ร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียน และ 4) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวการใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ซ่ึงมีผลทำาให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการ 
เรียนรู้จากการปฏิบัติหลายประการทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ต่างๆ และเกิดความรู้ใหม่จาก
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การปฏิบัติ 3 ลักษณะคือ 1) ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติตามหลักการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
บรบิทเฉพาะโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรมศรีจนัทร์วทิยา 2) ความรูใ้หมท่ีเ่กดิจากการใช้หลกัการเรียนรูแ้บบม ี
ส่วนร่วม 5 ขั้นตอน และ 3) ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการถอดบทเรียน คือ “SRIJAN Model”

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมศรีจันทร์วิทยา

Abstract 
The objectives of this research were to study: 1) the former and present conditions, 

problem, expectations, possible alternative solutions to solve problems, achieve expectations 
and the choices made in formulating an action plan for development of learning activity.  
2) the results of both expected and unexpected changes from individual, group and  
organization, also the new knowledge created from learning by doing processes with  
participatory action research. The 17 participants consist of administrators, teachers, school 
committee and 5 stakeholders. Such as administrative officer, caretaker, community leader 
and representative alumni. Research instruments included an observation form, in-depth 
interview, and document examination.

The research finding were as follows: Srijanwittaya general buddhist scripture school 
lack of equipment for teaching and learning and modern teaching aids. Teachers have not 
been development for 21st century learning skills. These were the cause of: bored lesson, 
low student achievement and school has not passed the third quality evaluation by the office 
for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization Researcher 
focus on solving problem by 4 projects were Follows: 1) promotion and development 
of teacher project 2) developing school environment project. 3) encourage collaboration  
for school development project and 4) improving manage potential for school based  
management project. After improving found that Srijanwittaya general buddhist scripture 
school, Loei province passed the quality evaluation and higher students achievement.  
Moreover, researcher and participants were learnt from research practice such as knowledge 
and experience. The new knowledge had 3 characteristics as follows: 1) new knowledge 
on participatory performance of school context 2) new knowledge by 5 steps of participle 
learning principal and 3) new knowledge by lesson learned visualizing from “SRIJAN Model”.

Keywords: development of learning activities, participatory action research, srijanwittaya 
general buddhist scripture school.
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บทนำา
กระทรวงศึกษาธกิาร (2551) ได้กลา่วถงึ  

ห ลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น
กำาลงัของชาติใหเ้ปน็มนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้ด้าน
ร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเปน็พลโลกยึดมัน่ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวม
ทั้งเจตคติที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ 
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยให้สถาน
ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ อย่าง
ไดส้ดัสว่นสมดุลกนั รวมทัง้การปลูกฝงัคณุธรรมคา่
นยิมทีด่งีามและคณุลกัษณะทีพึ่งประสงคไ์วใ้นทกุ
วิชาโดยในมาตรา 26 ยังได้ระบุให้สถานศึกษาจัด
ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไป
กบักระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม 
ของแต่ละระดับ ในมาตรา 27 กำาหนดให้คณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำาหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็น
ไทยเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำารงชีวิต การ
ประกอบอาชพีตลอดจนเพ่ือการศกึษาตอ่ใหส้ถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำาสาระของหลักสูตร
ตามวัตถุประสงค์ในวรรคหน่ึง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญัหาในชมุชนและสงัคมภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 22 กล่าวว่าการจัดการศึกษา
ตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเตม็ศกัยภาพ เสรมิดว้ยทศันะของ วิจารณ ์พา
นิช (2555) ที่กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่โลก
มคีวามเจรญิกา้วหนา้อยา่งรวดเรว็ อนัสบืเนือ่งมา
จากการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เชือ่มโยงขอ้มลูตา่งๆ ของ
ทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับ
เปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ตอ่วถิกีารดำารงชพีของสงัคมอยา่งทัว่ถงึ ครจูงึตอ้ง
มคีวามตืน่ตัวและเตรียมพร้อมในการจดัการเรยีน
รูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มใหน้กัเรยีนมทีกัษะสำาหรบั
การออกไปดำารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่
เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำาคัญที่สุด คือ ทักษะการ 
เรียนรู้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้  
ความสามารถ และทักษะที่จำาเป็น และส่งผล
ให้มีการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำาให้เกิด
การเรียนรู้ดังกล่าว โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน
ของนักเรียน เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จากทุกสถานที่และทุกเวลา สามารถใช้ชีวิตที่มี
จุดมุ่งหมาย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง รู้จักใช้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน โดยมีครูคอยให้คำาแนะนำา
ส่งเสริม ระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกสำาคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน
และสามารถรักษาเอกลักษณ์ไทยไว้ได้ และการ
บรหิารจดัการดา้นการศกึษากเ็ปน็สิง่ทีส่ำาคญัอย่าง
ยิ่งที่จะเป็นตัวขับเคล่ือนองค์การทางการศึกษา
ให้เกิดการพัฒนาและส่งผลให้คนในองค์การเป็น
บุคคลที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพด้วยเหตุผล
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และความจำาเปน็ดงักลา่ว สอดคล้องกบัทศันะของ  
บุญเล้ียง ทุมทอง (2556) ทศินา แขมมณ ี(2550) 
และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์ (2550) ที่เห็นว่า การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการ
ศึกษา เปน็กระบวนการจดัการศกึษาทีต้่องยึดหลกั
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา 
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด  
ผู้สอนจึงจำาเป็นต้องปรับเปล่ียนบทบาทของ
ตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้ให้จบไปในแต่ละ
ครั้งที่เข้าสอน มาเป็นผู้เอื้ออำานวยความสะดวก  
(facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กล่าวคือ  
เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเร้าและ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้เต็มตาม
ศกัยภาพ ความสามารถ รกัการเรยีนรู ้อนัจะนำาไป
สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong education) และ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (learning man) ผู้สอน
จึงต้องสอนวิธีการแสวงหาความรู้ (learn how to 
learn) แบบเทคนิคที่ทันสมัยให้เข้ากับยุคปัจจุบัน 
และจะส่งผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อกำาหนดรูปแบบ
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้การพัฒนาครผููส้อน 
รวมถึงการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้

โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา 
จังหวัดเลยได้ดำาเนินการเปิดการเรียนการสอน
ทั้งแผนกธรรมและแผนกสามัญศึกษา (ม.1-6) 
โปรแกรมวิทย์–คณิต ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับ
ประกาศนียบัตรทั้งแผนกธรรม-บาลี และใบรับ
รองผลการเรียน (รบ.) พร้อมใบประกาศนียบัตร
จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การสมัครงานหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  
ดังน้ันโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยาจึง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีต้องสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ด้วย จากผลการสำารวจแล้วพบว่า  
โรงเรียนยังมีปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

คือ ครูผู้สอนไม่มีเทคนิคใหม่ๆ และสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงทำาให้
นักเรียนไม่ค่อยสนใจในการเรียนทำาให้สัมฤทธิ์
ในการเรียนตกต่ำา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบทีส่ามโดยสำานกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี 2557 
พบวา่มาตรฐานที ่1 - 4 มีผลการประเมนิคณุภาพ
เปน็ทีพ่งึพอใจ คอื มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนมสีขุภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำา
เป็น แต่ในมาตรฐานที่ 5 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับ “ปรับปรุง”

จากเหตุผลและความจำาเป็นดังกล่าว  
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์
วิทยาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สว่นรว่ม เพือ่รว่มกันพฒันากิจกรรมการเรยีนรูข้อง
นักเรียนให้มีทักษะเพื่อการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้อย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันากจิกรรมการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน

พระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา จังหวัดเลย โดยมุ่ง
ศึกษาสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพ
ปัญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา 
การนำาทางเลือกที่เลือกสรรสู่แผนปฏิบัติการ และ
ผลทีเ่กดิขึน้ทัง้กรณกีารเปลีย่นแปลงทีค่าดหวงัและ
ไม่คาดหวัง การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติทั้ง
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ รวม
ท้ังความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน จากกระบวนการวางแผน 
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การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล จาก
สองวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมสีว่นรว่มในโรงเรียนพระปรยัิติธรรมศรจัีนทร์
วิทยา ตำาบลกุดป่อง อำาเภอเมือง จังหวัดเลย โดย
มีผู้ร่วมวิจัยคือผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการ
สถานศึกษา ผู้นำาชุมชน ครูผู้สอนจำานวน 22 คน 
และนักวิจัย โดยทำาวิจัยภายในปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory action research: PAR) ตาม
กรอบแนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) 
เป็นกรอบแนวคิดหลักและเสริมด้วยแนวคิดของ
นกัวชิาการอืน่ เชน่ ตามแนวคดิของ Mills (2007) 
Coghlan and Brannick (2007) James,  
Millenkiewicz and Bruckhano (2008) ซึ่ง
สามารถแสดงกรอบวิจัยดังภาพที่ 1

นักวิชาการอ่ืน เชน ตามแนวคิดของ Mills (2007) Coghlan and Brannick (2007), James, 
Millenkiewicz and Bruckhano (2008) ซึ่งสามารถแสดงกรอบวิจัยดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ข้ันตอนการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยสองวงจร ๆ ละ 1 ภาคเรียน 
เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องเปนพลวัต (dynamic process) ในลักษณะวงจรของ
เกลียวปฏิสัมพันธ ประกอบดวยกิจกรรมการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการ
สะทอนผล โดยมีข้ันตอนการวิจัย 10 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การ
สรางความเปนกันเองกับผูรวมวิจัย มีกิจกรรมที่ดําเนินการคือ การจัดประชุมพบปะพูดคุยและ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 112 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2560

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ครั้งนี้ ดำาเนินการวิจัยสองวงจรๆ ละ 1 ภาคเรียน 
เปน็กระบวนการทีเ่กดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งเปน็พลวตั 
(dynamic process) ในลักษณะวงจรของเกลียว
ปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมการวางแผน 
การนำาแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อน
ผล โดยมีขั้นตอนการวิจัย 10 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมการ (Preparation)  
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้าง
ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัย มีกิจกรรมที่ดำาเนิน
การคอื การจัดประชุมพบปะพูดคยุและแสดงความ
คิดเห็น ระยะที่ 2 การให้ความรู้เบื้องต้นสำาหรับ
การวิจัย ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) การเปิด
ตวัโครงการวจิยัและนำาเสนอกรอบแนวคดิการวจิยั 
2) การ เตรียมความพร้อมเบ้ืองต้นให้กับผู้ร่วม
วจิยั และระยะที ่3 การปลอ่ยให้ผูร้ว่มวจิยัรว่มกนั
คิด ร่วมกันวางแผน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  
1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วน
บุคคลทีม และ 2) จัดทำาปฏิทินการดำาเนินงาน

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการ
เปลี่ยนแปลง และ 2) การจัดทำาแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการ (Acting) 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) จัดทำาเครื่องมือ
ในการวิจัย 2) การประเมินการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์
วิทยา ก่อนนำาแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ และ 
3) การนำาแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (Observing)  
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนคือ 1) ขั้นตอนการ
กำาหนดรูปแบบและ วิธีการสังเกตผล 2) ขั้นตอน
การสังเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั้นตอนการ

ประเมินและสรุปผล

ขัน้ตอนที ่5 การสะทอ้นผล (Reflecting) 
ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน คือ การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re- 
planning) ประกอบดว้ย กิจกรรมคอื 1) การศกึษา
วิเคราะห์สภาพปจัจบุนัของการพฒันางาน และ 2) 
การจัดทำาแผนปฏิบัติการใหม่

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting) 
ประกอบด้วย กิจกรรมคือ 1) การสร้างขวัญกำาลัง
ใจก่อนการปฏิบัติใหม่ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและ
สร้างขวัญกำาลังใจให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดความกระหาย
และฮึกเหิมในกาลลงมือปฏิบัติ

ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ (Re- 
observing) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้น
ตอนการกำาหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล  
2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน (1) ส่วนรายละเอียดของ
โครงการ (2) สว่นรายละเอยีดแผนพฒันาบคุลากร
รายบคุคล 3) ขัน้ตอนการประเมนิและสรปุผล เพือ่
ร่วมกันสรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบ 
และความพึงพอใจ ของแต่ละโครงการ

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-
reflecting) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยดังนี้  
1) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานโครงการหลัง
การปฏิบัติแล้วเสร็จ 2) การสะท้อนผลการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศรีจันทร์วิทยาหลังนำาแผนปฏิบัติการลงสู่การ
ปฏิบัติแล้วเสร็จ

ขัน้ตอนที ่10 การสรปุผล (Conclusion) 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมคือ การถอดบทเรียน 
(lesson distilled) เพื่อร่วมกันทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมาในแง่มุ่มต่างๆ 
โดยการศกึษาทบทวนผลการดำาเนนิงานในขัน้ตอน



Journal of Education, Mahasarakham University 113 Volume 11 Number 2 April-June 2017 

ที่ 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริงการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงและความรู้ใหม่จากปฏิบัติจริง

พื้นที่ดำาเนินการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย
พื้นที่ ในการดำาเนินการวิจัยครั้งนี้คือ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา ตำาบล 
กุดป่อง อำาเภอเมือง จังหวัดเลย วิจัยในระดับ
โรงเรียน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตาม
คุณลักษณะ 3 ประการคือ (1) เป็นโรงเรียน
ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนการสอนที่ยัง
ไม่ทันสมัยในยุคการศึกษาศตวรรษที่ 21 (2) 
เป็นโรงเรียนท่ีมีความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ วิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมสีว่นรว่มโดยผูอ้ำานวยการและคณะกรรมการ
สถานศึกษา (3) เป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยทำางานอยู่ 
จึงมีความสะดวกและความเป็นไปได้ต่อการที่
จะเข้าไปเก็บข้อมูลในการสังเกต การ สัมภาษณ์ 
และการบันทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมที่ดำาเนิน
การสามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามได้ตลอด 
ระยะเวลาที่จะทำาการวิจัย โดยผู้วิจัยได้กำาหนด
ผู้ร่วมวิจัย เป็นบุคลากรเฉพาะภายในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา คือ ผู้อำานวยการ
โรงเรียน ครูปฏิบัติการสอน พนักงานราชการ  
ครธูรุการ นกัการภารโรง และคณะกรรมการสถาน
ศึกษา จำานวนรวมทั้งสิ้น 20 รูป/คน ผู้นำาชุมชน/
ผู้แทนศิษย์เก่า 2 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กำาหนดเครื่อง

มือเพื่อใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซึ่งจำาแนกเป็นกลุ่มดังนี้ 1) แบบสังเกต 
(Observation form) มี1 ฉบับคือเครื่องมือการ
วิจัย ฉบับที่ 4 แบบรายงานความก้าวหน้าของ

โครงการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 
group interview) ม ี1 ฉบบัเครือ่งมอืการวิจัยฉบบั
ที่ 2 แบบสัมภาษณ์ 3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก  
(Examining/records) เช่น บนัทกึอนทุนิ (Journal)  
แผนที่ (maps) เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ 
(Audiotapes and videotapes) หลักฐานสิ่งของ 
(Artifacts) บนัทกึภาคสนาม (Field notes) เครือ่ง
มอืการวจิยัฉบบัที ่1 แบบบนัทกึการประชมุเครือ่ง
มือการวิจัย ฉบับที่ 3 แบบประเมินกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
เครื่องมือกาวิจัยฉบับท่ี 5 แบบประเมินโครงการ 
เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 6 แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual development plan) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล

ในส่วนที่เก่ียวข้องจากการปฎิบัติภาคสนามใน
โรงเรียน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันท่ี 6 
มิถุนายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 โดย
แบ่งเวลาการปฏิบัติงานตามตารางกำาหนดวัน
และเดือนสะท้อนสภาพที่เท็จจริงทั้งในส่วนที่เห็น
ชัดเจนและแฝงเร้นโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ดังที่กล่าวมาแล้ว

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากเครื่องมือที่บรรทึกได้จากการ

จัดกิจกรรมภาคสนามต่างๆ ใน 10 ขั้นตอนของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะถูกเขียน
รายงานการวเิคราะห์ ซึง่จะสง่ใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้รับทราบเพื่อช่วยยืนยันตรวจแก้ไขและให้ 
คำาแนะนำาเพื่อปรับปรุงรายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์
มากข้ึน การตรวจสอบข้อมูลจะใช้บุคลากรหลาย
คนในเหตุการณ์ของกิจกรรม ส่วนการวิเคราะห์
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ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณผู้วิจัยก็ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน
หรือค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนที่เกิดขึ้น

ผลการวิจัย
ผลจากการดำาเนินการวิจัย สามารถสรุป

และอภปิรายผล โดยจำาแนกตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้
ไว้ 2 ข้อ ดังนี้

ข้อที ่1 ศกึษ�สภ�พทีเ่คยเปน็ม� สภ�พ
ปจัจบุนั สภ�พปญัห� สภ�พทีค่�ดหวงัท�งเลอืก
เพือ่แก้ปญัห� ก�รนำ�ท�งเลอืกทีเ่ลอืกสรรสูแ่ผน
ปฏิบัติก�รในก�รพัฒน�กิจกรรมก�รเรียนรู้

สภาพทีเ่คยเปน็มา สภาพปจัจบุนั สภาพ
ปัญหา สภาพที่คาดหวัง โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมศรีจันทร์วิทยาดำาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 จำานวนครู
ทั้งหมด 18 รูป/คน เป็นครูพิเศษ 1 คน สอนวิชา
ตรงเอก 15 รูป/คน ครูที่สอนตรงความถนัด 2 
รูป/คน ในปัจจุบันการพัฒนากิจกรรมการเรียน
รู้ของครูที่ทำาการสอนยังไม่ทันสมัย จากสาเหตุ 
1) ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับการเรียน
การสอน มีไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่ทันสมัย 
(เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่อง
คำานวณ) ไม่มีสื่อการเรียนการสอนสำาหรับครู เช่น
คอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์ หรือ วิชัวไลเซอร์ 
(visualizer) เครื่องขยายเสียงในห้องเรียน และ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับใช้งานในห้องพักครู 
ห้อง sound lab ใช้งานไม่ได้ ไม่มีอินเทอร์เน็ต
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้สืบค้นข้อมูล 2) ด้านครู 
ผู้สอน ครูไม่มีสวัสดิการ ทำาให้ขาดขวัญและกำาลัง
ใจในการทำางาน และครไูมไ่ด้รบัการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างสม่ำาเสมอ ทำาใหก้ารพัฒนากจิกรรมการเรยีน
รู้ของครูไม่ทันสมัย ไม่เป็นท่ีดึงดูดให้นักเรียนให้

สนใจในการเรยีน 3) ดา้นนกัเรยีน ผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบที่สามโดยสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
แม้จะพบว่ามาตรฐานที่ 1 – 4 มีผลการประเมิน
คุณภาพเป็นที่พึงพอใจ คือ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานที่ 2  
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีมีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนคิด
เป็น ทำาเป็น แต่ในมาตรฐานที่ 5 คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน มผีลการประเมนิคณุภาพ
อยู่ในระดับ “ปรับปรุง” ดังนั้นผู้วิจัยคาดหวังที่เกิด
การเปลีย่นแปลงทัง้จากตวัครแูละนกัเรยีนดว้ยการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
อนัจะสง่ผลตอ่ผ่านการประเมนิคณุภาพการศกึษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นต่อไป

ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา และการเลือก
ทางเลือกเพื่อกำาหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ จากผลการวิเคราะห์
ทางเลือกที่หลากหลายโดยการนำาเอามาตรฐาน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. มาเป็นตัวตั้ง แล้วร่วมกันคัดเลือกทาง
เลือกที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา ทำาให้ได้แผน
ปฏิบัติการ 4 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาครูผู้สอน มุ่งจัดอบรมและพัฒนาครูให้
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จน
สามารถนำาความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่มาช่วย
สอน 2) โครงการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยมสีว่นรว่มผลติ จดัหาสือ่การ
เรยีนการสอน จัดสภาพแวดล้อม และแหลง่เรียนรู ้
ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู้ 3) โครงการสรา้งพลงัรว่มเพือ่
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พัฒนาโรงเรียน โดยจัดโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร จัดหา
งบประมาณเพ่ิมเติม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การศึกษา 4) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหาร
ตามแนวทางการใช้โรงเรยีนเปน็ฐาน โดยมกีจิกรรม
ย่อยคือการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
จากหลายๆ จากทั้งภาครัฐและประชาสังคมรอบ
สถานศึกษา สอดคล้องกับความเห็นของเสนาะ  
ติเยาว์ (2543) และของ อภิสิทธิ์ บุญยา (2553) 
ที่เห็นว่า ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายจึงจึงจะเกิดสัมฤทธิ์ผล 
และควรเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ควรแก้ไขโดยการ
อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนและร่วมมือกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

ข้อท่ี 2 ศึกษ�ก�รเปล่ียนแปลงท่ีค�ด
หวังและไม่ค�ดหวงั ก�รเรยีนรูท้ี่เกิดขึ้นทัง้ระดบั
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์ก�ร รวมท้ัง
คว�มรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจ�กก�รปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง จากความ
คาดหวังที่จะให้การดำาเนินการพัฒนาทั้งด้าน
การบริหารและการพัฒนาครูผู้สอนช่วยทำาให้ผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมศรีจันทร์วิทยาดีขึ้นและสามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพนั้น หลังจากที่ได้นำาโครงการลงสู่การ
ปฏิบัติแล้ว พบว่า บรรลุความคาดหวังท่ีตั้งไว้คือ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น ประเมิน
โดยทีมประเมินโครงการซึ่งใช้แบบประเมินการ
ดำาเนินงานท่ีกำาหนดระดับคุณภาพไว้ 5 ระดับ 
ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง และต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน ผลการประเมินพบว่ามีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา คือ ได้คะแนน 80.00 ระดับ

คุณภาพดี และผลการสอบ O-NET ได้ 10.89 
อยู่ในระดับดี ซึ่งสาเหตุที่ทุกโครงการบรรลุความ
คาดหวังนั้น เป็นผลจากการจัดกระทำาร่วมกัน
ระหวา่งผูว้จิยั ผูร้ว่มวจิยั ทีแ่ละการมสีว่นรว่มของ
ทุกฝ่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน มีการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีการใช้
ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุดท้ังในด้าน คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง มีดังนี้ 1) 
กลุ่มครู ก่อนดำาเนินการวิจัย แม้ครูทุกคนจะมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ในการสอนนั้นครูต่างคน
ต่างทำาหน้าที่ของตน และไม่ค่อยมีเวลาปรึกษา
หารือกัน เมื่อหลังดำาเนินการวิจัย พบว่า ครูมีการ
ปรึกษาหารือกันเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมากขึ้น สังเกตได้จากการร่วมประชุม
ในระดับโรงเรียนเพื่อวางแผนในการจัดการเรียน
การสอน มีการร่วมมือกันในการเตรียมการสอน 
เตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนทุกคร้ัง
กอ่นทำาการสอน หรอืมกีารประสานงานกนัในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญใน
ทุกรายวิชา เป็นต้น 2) กลุ่มคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ก่อนดำาเนินการวิจัย สมาชิกบางท่านไม่
ค่อยให้ความสำาคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และสมาชิกในกลุ่มมากนัก สังเกตได้จากจำานวน
คนที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง และการมีส่วน
รว่มในการแสดงความคดิเหน็มกัจะใหโ้รงเรยีนเปน็
คนดำาเนินการแทน เพราะคิดว่าครูมีความรู้ความ
สามารถอยูแ่ลว้ หลงัจากดำาเนนิการวจิยัแลว้ พบวา่  
สมาชิกในกลุ่มให้ความสำาคัญต่อบทบาทหน้าที่
ของตนเองและสมาชิกในกลุ่มมากข้ึน มีการร่วม
ประชุมปรึกษาหารือในการดำาเนินงานต่างๆ ของ
โรงเรียนทุกครั้ง 3) ระดับองค์การ คือ โรงเรียน
พระปรยิตัธิรรมศรจีนัทรว์ทิยา กอ่นดำาเนนิการวจิยั 
แม้ว่าโรงเรียนจะมีความพยายามในการพัฒนา
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ระบบบริการจัดการและการจัดการเรียนการสอน
มาตลอด แต่ยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร จึง
เป็นส่ิงท่ีต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหา
และสาเหตุเหล่านั้น เมื่อหลังดำาเนินการวิจัยพบ
ว่า โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทุก
ดา้น โดยเฉพาะในดา้นการพัฒนาการจดัการเรยีน
การสอน สงัเกตไดจ้ากผลงานตา่งๆ ทีโ่รงเรยีน คร ู
และนักเรียนได้รับในระดับกลุ่มโรงเรียน เป็นต้น 
ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังทั้งในกลุ่มครู 
กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียน ใน
ทางท่ีดขึีน้ดงักล่าว จากทศันะของผูว้จิยัเห็นวา่ ผล
การวิจัยทำาให้การเรียนรู้ของผู้เรียน มีพฤติกรรม
ท่ีเปลี่ยนแปลงดีขึ้น คือผู้เรียนนั้นสนใจที่จะเรียน
รู้เพิ่มขึ้น และครูได้พัฒนาสื่อการสอนใหม่ๆ มี
การใช้คอมพิวเตอร์ สื่อมัลติมีเดีย จึงทำาให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในการเรียนรู้

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by 
doing) 

ระดับบุคคล: กรณีผู้วิจัย เกิดการเรียน
รู้ดังนี้ (1) เรียนรู้ถึงรูปแบบการให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ร่วมวิจัยในเชิงวิชาการ ว่าจะต้องมีการ
ปรับเนื้อหา และวิธีการในการนำาเสนอให้ง่ายและ
มีความน่าสนใจหรือเร้าใจมากย่ิงขึ้นอย่างไร จึง
จะทำาให้ผู้ร่วมวิจัยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในสิ่งที่ผู้วิจัย
นำาเสนอ เพราะผู้ร่วมวิจัยมาจากหลากหลาย
กลุ่ม และระดับการศึกษา (2) เรียนรู้ถึงเทคนิค
การสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ว่าควร
นำาเอากิจกรรมต่างๆ เข้ามาช่วย เพ่ือช่วยสร้าง
บรรยากาศในการทำางาน (3) การที่จะนำาเสนอ
แนวคดิเชงิเทคนิคตา่งๆ น้ัน หากตอ้งการใหผู้ร้ว่ม
วิจัยเรียนรู้ได้ง่าย จำาได้แม่นยำา และปฏิบัติได้ถูก
ตอ้งแล้ว ผูว้จิยัจะตอ้งมเีทคนคิและวธิกีารนำาเสนอ
ท่ีหลากหลาย เช่น การแจกเอกสารประกอบคำา
บรรยาย การนำาเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผ่านเคร่ืองฉาย โปรเจคเตอร์ และการบรรยาย

ประกอบการสาธิต รวมท้ังการให้ผู้ร่วมวิจัยได้ฝึก
ปฏบิตัจิรงิ เปน็ตน้ (4) เรียนรูว้า่ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
มีความคาบเกี่ยวกับขั้นตอนการสังเกตผล จึง
สามารถดำาเนินการไปพร้อมๆ กันได้ และได้เรียน
รู้ถึงวิธีการที่จะให้ผู้ร่วมวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทำางานอย่างพร้อมเพรียง ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้
ทีเ่ปีย่มไปดว้ยมนุษยสมัพนัธ ์และเขา้ถงึผูร้ว่มวจิยั
ทุกคน (5) ในการทำางานกับชุมชนจะต้องศึกษา
และเข้าถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความ
เช่ือของคนในชุมชนด้วย จึงจะทำาให้การดำาเนิน
การวิจัยนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น มีข้อขัดแย้งน้อย
ทีส่ดุหรอือาจไมม่ขีอ้ขดัแยง้เกดิขึน้เลยกไ็ด ้ครแูละ
กรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่
คลา้ยคลงึกันในกรณดีงันี ้(1) เรยีนรูถ้งึวิธีการสรา้ง
มิตรภาพ และการสร้างเครือข่ายในการทำางาน 
โดยสงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมในขณะทำางานรว่มกนั 
เช่น การร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น
อย่างดี และมีการดำาเนินงานในลักษณะของเครือ
ขา่ย เชน่ เครอืขา่ยครูและผูป้กครอง เครอืขา่ยการ
นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
(2) เรียนรู้ถงึกระบวนการวิจยัเชงิปฏบิตักิารแบบมี
สว่นรว่ม และเล็งเหน็ถงึความสำาคญัและประโยชน์
ท่ีจะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ โดยสังเกตได้จาก
ความสนใจและการร่วมแสดงความคิดเห็นของ 
ผู้ร่วมวิจัยภายหลังจากการนำาเสนอกรอบแนวคิด
เสร็จสิ้นลง (3) เรียนรู้ถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆ 
ที่ผู้วิจัยได้นำาเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการระดม
สมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน เทคนิค
การเขียนโครงการ เทคนิคการประเมินโครงการ 
เทคนคิการถอดบทเรยีน เปน็ตน้ โดยสงัเกตไดจ้าก
พฤติกรรมในขณะทำางาน เช่น ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการระดมสมอง การวางแผน การ
เขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการร่วม
ถอดบทเรียน เป็นต้น (4) เรียนรู้ถึงการนำาความรู้
ใหมท่ีไ่ด ้ไปเสรมิหรอืบูรณาการ เขา้กบัความรูเ้ดมิ 
จนเกดิความรูใ้หมข่ึน้มา เชน่ ความสามารถในการ
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วิเคราะห์สภาพงานออกเป็นรายด้าน และความ
สามารถในการนำาหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาเป็นแนวคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน เป็นต้น

ระดับกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มครู และ
กลุม่กรรมการสถานศกึษา เกดิการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏิบัติจำาแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ (1) การ
เรยีนรูท่ี้เกิดข้ึนในลกัษณะเดียวกนั ได้แก ่การเรยีน
รูเ้ก่ียวกับสิง่ต่างๆ ทีผู่ว้จิยัได้นำาเสนอ ไมว่า่จะเปน็
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่
จำาเป็นในการทำางาน และหลักการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เป็นต้น นอกจากนั้นยังเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการสร้างมิตรภาพ และสร้างเครือข่าย
การทำางาน รวมทั้งเรียนรู้ถึงวิธีการต่างๆ ที่จะ
นำามาแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานที่เกิดจากการ
คิด การลงมือปฏิบัติ และร่วมกันสะท้อนผลถึงสิ่ง
ต่างๆ ที่ได้กระทำาไปนั้นด้วยกลุ่มของพวกเขาเอง 
(2) การเรยีนรูท่ี้เกิดขึน้ในลกัษณะเฉพาะกลุม่ เช่น 
กลุม่คร ูเรยีนรูเ้กีย่วกบัการพัฒนา การจดัการเรยีน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ สงัเกตได้จากครมูี
ทักษะในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็
สำาคญั การเขยีนแผนการสอนตามทีไ่ดร้บัจากการ
ฝึกอบรม และสามารถปฏิบัติการสอนได้ดีขึ้นกว่า
เดิม ซึ่งสังเกตได้จากความพึงพอใจและผลการ
เรียนของผู้เรียน กลุ่มกรรมการสถานศึกษา เกิด
การเรียนรู้เกี่ยวบทบาทและหน้าที่ของตนเองมาก
ย่ิงขึ้น สังเกตได้จากมีการจัดประชุมบ่อยครั้งขึ้น 
ร่วมกันวางแผน และระดมทรัพยากรเพื่อบริหาร
จัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับองค์การ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศรจีนัทรว์ทิยาเกดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการแกป้ญัหา
และพัฒนางานด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ จาก
การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม ทำาให้องค์กรได้รับการพัฒนาหลายๆ ด้าน 
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในยุคการศึกษา
ศตวรรษที่ 21 ที่ทันสมัย

จากผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น ทั้งระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การดังกล่าว ใน
ทศันะของผูว้จิยัเหน็วา่ มผีลมาจากกลุม่มกีารสอน
คนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อ
ชว่ยให้เขา้ใจในสรรพสิง่ ขณะเดยีวกนัทกุคนกช็ว่ย
องค์การ จากความผิดพลาดและความสำาเร็จ ซึ่ง
เป็นผลให้ทุกคนตระหนักในการเปล่ียนแปลงและ
ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ความรู้เป็น
เครื่องมือนำาไปสู่ความสำาเร็จควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการวิจัย คือ 
กระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของ 
โรง เ รี ยนปริ ยั ติ ธ รรมศรี จันทร์ วิทยา ด้ วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้  
ถือเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการที่ได้นำาเอาแผน
ปฏิบัติการ (Action plan) ซึ่งประกอบด้วย 4 
โครงการอันถือเป็นตัวสอดแทรกหลัก (Main  
intervention) และการใชห้ลกัการเรียนรูแ้บบมสีว่น
ร่วม (Participatory learning approach) ซึ่งถือ
เป็นตัวสอดแทรกเสริม (additional intervention)  
เป็นตัวช่วยขับเคล่ือนแนวคิดในการลงมือปฏิบัติ 
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วม
กันตั้งชื่อว่า “SRIJAN model” เป็นรูปแบบของ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในบริบทเฉพาะของโรงเรียนปริยัติธรรมศรีจันทร์
วิทยา โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติตามขั้นตอน
ทั้ง 10 ขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ ขั้นตอนการ
วิจัย “SRIJAN model” นี้จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิด
จากการนำากรอบแนวคิดการวิจัยที่ผู้วิจัยได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมวิจัยในภาคสนาม โดยร่วม
กนัศกึษาเรยีนรู ้หาขอ้มูล วเิคราะหถ์งึปญัหา และ
แกไ้ขปญัหาทีก่ำาลงัประสบอยู ่จนสามารถวางแผน 
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กำาหนดการดำาเนินงานหรอืโครงการ พรอ้มทัง้รว่ม
กันการปฏิบัติตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำาลัง
ประสบได้อย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวจิยัเพือ่ก�ร

ปฏิบัติ

1.1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา บรรลุผล
ตามความคาดหวงั คือ มผีลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้อง
นักเรียนดีขึ้น (ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา คอื ได้คะแนน 80.00 ระดับคุณภาพดี  
และผลการสอบ O-NET ได ้10.89 อยูใ่นระดบัด)ี  
แต่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอก ดังนั้นทุกคนที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร
ร่วมมือกันดำาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนต่อไป

1.2 การพัฒนางานใดๆ ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา ด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะต้องคำานึงถึงผล
ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาวิชาชีพของบุคคลที่เข้าร่วมการวิจัยด้วย 
เพ่ือสง่เสรมิความกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงานและ
ดา้นวชิาชพีของบคุคลเหล่านัน้ใหส้งูขึน้ โดยทกุขัน้
ตอนการวิจัยจะต้องให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นมากที่สุด รวมทั้งได้มีการลงมือปฏิบัติจริง
ในทุกกิจกรรม ซึ่งทำาให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ร่วม
กัน และยังเกิดการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว
ข้ึน อนัจะนำาไปสูก่ารพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
ได้ในที่สุด

1.3 ความสำาเร็จของการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์
วิทยา ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง 

ร่วมใจ ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น โรงเรียนควร
รักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพและความร่วมมือร่วมใจน้ี
เอาไว้ให้ยั่งยืนต่อไป

1.4 เหตุผลหลักที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน คือ ต้องการให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมศรีจันทร์วิทยา ควรตระหนักอยู่ เสมอ
ว่า “เด็กนักเรียน” ทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้คือ 
เป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาที่จะต้องดูแล
และพัฒนานักเรยีนใหม้คีวามพร้อมของการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

2.1 สำานักงานพระพุทธศาสนาและมหา
เถรสมาคมควรให้สนับสนุน การจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ที่สอดคล้อง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประชาคม
อาเซียน

2.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์
วิทยามีความจำาเป็นในการพฒันาการจัดการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ควรกำาหนดนโยบายการ
วิจยัเพ่ือพฒันาการเรยีนการสอนเปน็นโยบายหลกั
ของโรงเรียนในทุกปีการศึกษา

3. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

3.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์
วทิยา ควรทำาวจิยัเกีย่วกบัรปูแบบการจดัการเรยีน
รู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อเป็นโมเดลในแต่ละ
ระดับช้ัน ในแต่ละรายวิชา และผู้บริหารโรงเรียน
ควรให้การสนับสนุนทั้งในด้านการจัดอบรม ให้
ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการทำาวิจัย และให้ทุน
สนบัสนนุหรอืจดัหาแหล่งทนุจากภายนอกใหด้ว้ย
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3.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์
วิทยา ควรส่งเสริมให้ครูทำาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนตนเอง หรือ
อาจนำาเอาการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย
ในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นการวิจัยในรูปแบ
บอืน่ๆ ทีม่คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบับรบิทของ
โรงเรียนปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา 

3.3 ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้มกีารประเมนิเขา้

มาเกี่ยวข้อง คือ การประเมินการดำาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สมศ. และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์
วิทยา ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงประเมิน (evaluation research) เพื่อ
ประเมนิสภาพการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
ของโรงเรียนได้
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