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 This research aims to study the results of performance, change, and learning at the 

individuals, group and organization level, as well as new knowledge acquired through the problem-

based learning development in Pusjimchaingyuen Scripture School, General Educational Session. 

Two cycles of Participatory Action Research Methodology were conducted together with nine 

participants. The first cycle was conducted between February to August 2016. The second cycle is 

from September 2016 to January 2017. The results indicated that the operations in the preparation 

phase, and in the planning, action, observation and reflection phases were in accordance with the 

plan. The study addressed 3 projects: (1) development project of thinking and decision making 

abilities on problem-based leaning, (2) development project of problem-based learning skills 

management, and (3) development project of the instruction on problem-based learning at the 

secondary level.  The operations caused changes in the expected condition of 3.00 and above. 

Individuals, group, and organization learned that effective practices must adhere to the principles 

of engagement and listening to peer feedback. A new knowledge was an integrated framework of 

activities in three projects and activities in nine stages of participatory action research, presented as 

a “Participatory Action Research Framework for Developing Problem-Based Learning: The Case 

of Success in Pusjimchaingyuen Scripture School, General Educational Session” 
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บทท ี  

บทนํา 

 

.   ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ในหมวด 5 ซึงวา่ดว้ยแนวนโยบาย

พืนฐานแห่งรัฐ ในส่วนที 4 นโยบายดา้นศาสนาสังคมการสาธารณสุข การศึกษาและวฒันธรรม 

มาตรา 80 (3) ไดก้าํหนดดา้นการศึกษาของชาติไทยไวว้า่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดั

การศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกับความเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพือพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้้าวหนา้ทนัการเปลยีนแปลงของสังคมโลก รวมทงัปลูกฝัง

ใหผู้เ้รียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทยมีระเบียบวนิยัคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยดึมนัในการ

ปกครองระบอบประ ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ( รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช, 2550) 

 การปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2)พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิมเติม ( ฉบบัที ) พ.ศ.  มีเป้าหมายหลกัคือ

พฒันาคนไทยทงัมวลใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรม 

และวฒันธรรมในการดาํรงชีวติให้สามารถดาํรงชีวติร่วมกบัผูอ้ืนไดอ้ย่างมีความสุข ให้สังคมไทย

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้ทุกสัดส่วนของสังคมมีส่วนร่วมกับการจดัการศึกษา (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, ) การปฏิรูปการศึกษาส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงทางการศึกษา

ของไทยอย่างชดัเจน โดยเฉพาะในระดบัสถานศึกษาขนัพืนฐานทีกระทรวงศึกษาธิการไดก้ระจาย

อาํนาจการบริหาร และการจดัการศึกษาไปยงัสถานศึกษา ทังในด้านวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารทวัไป จากบทบาทหนา้ทีดงักล่าวสถานศึกษาขนัพืนฐานซึงถอืได้

วา่เป็นสถาบนัทางสังคมทีไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ทีสร้าง และพฒันาคนให้เป็นมนุษยท์ีสมบูรณ์ 

นันคือ เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจากความ

คาดหวงัของสังคมไทยทีมีต่อการจดัการศึกษาทําให้สถานศึกษาได้รับความสนใจ และมีเสียง

วิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนทีมีต่อคุณภาพของสถานศึกษาเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนี ก็เพือให้

สังคมโดยเฉพาะผูป้กครองไดเ้กิดความมนัใจวา่โรงเรียนทีส่งบุตรหลานไปเรียนนนัเป็นโรงเรียนดี

มีคุณภาพ ปราศจากมลพิษทางสังคม เช่นปลอดยาเสพติด ครูอาจารยมี์ความรัก ความสามคัคีเอือ

อาทรต่อเพือนครูและศิษย ์โรงเรียนมีระเบียบวินยัในระดบัทีจะทาํให้นกัเรียนเป็นคนดี คิดเป็นทาํ
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เป็นและแก้ปัญหาได้ มีความสุขอยู่ในสังคมและพร้อมทีจะเอือเฟือเผือแผ่เจือจุนสังคม (สงบ 

ประเสริฐพนัธ์ุ, 2543) โรงเรียนนบัเป็นแหล่งการเรียนรู้ทีสําคญัยิงในการพฒันาผูเ้รียนและผลผลิต

กําลังคนให้มีศ ักยภาพทีจะช่วยพฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนัด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยีกับนานาประเทศได ้นอกจากนียงัจะช่วยขจดัปัญหาวิกฤตทางการศึกษาต่างๆ ได้ อาทิ 

คุณภาพสถานศึกษาทีแตกต่างกัน คุณภาพของผู ้เรียนทีมีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน ผู ้เรียนขาด

กระบวนการเรียนรู้ทีจะพัฒนางานได้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ดังนัน จึงเป็นความมุ่งมนัของ

กระทรวงศึกษาธิการในอนัทีจะพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาที

เกิดขึนตงัแต่รากหญา้ของการจดัการศึกษา โดยลดความแตกต่างของการจดัการศึกษาในโรงเรียนให้

ได ้(อาํรุง จนัทวานิช, 2547)  

 ในปัจจุบนัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ต้องเผชิญปัญหาและความทา้

ทาย (Challenges) ในการพฒันาการศึกษาขนัพืนฐานของชาติ โดยเฉพาะในดา้นคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินภายในประเทศ ผลจากการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียน (O-NET) พบว่า ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐานในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  และมธัยมศึกษา

ปีที  ส่วนใหญ่เพิมขึน แต่ระดบัคะแนนทุกระดบัชนัและทุกวชิา ยกเวน้ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  

วชิาพระพุทธศาสนา ยงัไม่ถึงร้อยละ  นอกจากนี ผลคะแนนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที 3 

ในปีการศึกษา 6 ลดลงทุกวิชา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จึงต้องเร่ง

พฒันาการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเตรียมความพร้อมผูเ้รียน ตงัแต่ช่วงเริมเขา้เรียนอย่างต่อเนือง ทงั

การเน้นการอ่าน เขียน และคิดคาํนวณ ให้เข้มแข็ง และเพิมการฝึกทกัษะ ด้านนีให้ซับซ้อนขึนใน

ระดบัมธัยมศึกษาและเพือช่วยบรรเทาปัญหาพฤติกรรมและการออกกลางคนัของนกัเรียนทีมีปัญหา

การอ่านเขียน ระบบโรงเรียนต้องเอือหรือสร้างให้นักเรียนมีความมุ่งมนัต่อการเรียน (Student 

Engagement) โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน่าสนใจและทา้ทายความสามารถของนกัเรียน 

และผลการประเมินระดบันานาชาติ PISA ปี  เมือเทียบกบั PISA ปี  พบว่า มีนกัเรียนไทย

ในกลุ่มอายุ  ปี มีผลการประเมินเพิมสูงขึนเล็กน้อยในด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ ยกเวน้

คณิตศาสตร์เกือบไม่เปลียนแปลง (และเมือจดัลาํดบัจาก  ประเทศ การอ่านของนกัเรียนไทยอยู่

ในช่วงลาํดบัที -51 คณิตศาสตร์อยู่ในช่วงลาํดบัที -  และวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วงลาํดบัที -

49 นอกจากนนัอย่างไรก็ตาม จากการวเิคราะห์ผลจาํแนกตามกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายต่างๆ พบวา่ ยงั

พบปัญหาคุณภาพการอ่านเขียน คิดคาํนวณ และวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน (สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน, 2557) 

 ทงันียงัพบวา่ การจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาสามารถ

ตอบสนองนโยบายของการศึกษาขนัพืนฐานของรัฐและช่วยให้พระภิกษุสามเณรได้รับโอกาสทาง
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การศึกษาช่วยเอืออาํนวยประโยชน์เกียวกบัการศึกษานกัธรรม-บาลีและเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนั

ดีระหวา่งชุมชนกบัวดัเนืองจากโรงเรียนพระปริยติัธรรมเป็นโรงเรียนทีรัฐบาลตงัขึนโดยความ

เห็นชอบของคณะสงฆ์เพือให้การศึกษาแก่บุตรของผูย้ากไร้และดอ้ยโอกาสทางการศึกษาโดยมุ่ง

ประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจกัรและฝ่ายบา้นเมือง การจดัการศึกษาประเภทนีเป็นการจดัการแบบให้

เปล่าโดยพิจารณาจากวดัทีสามารถระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆได้และพอจะมีบุคลากร

ดาํเนินการตลอดจนความตอ้งการดา้นการศึกษาของทอ้งถิน โรงเรียนเหล่านีส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าเล่า

เรียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลซึงมักจะไม่เพียงพอต่อการจดัการบริหาร

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เงินบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธาขึนอยูก่บับารมีของเจา้สํานกั ปัญหาเกียวกบั

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการ ปัญหาบุคคลมีประสบการณ์นอ้ยคือการเรียนการสอน

ไม่เพียงพอเป็นปัญหาหลกัของโรงเรียนพระปริยติัธรรม (อาํนาจ บวัศิริ, 2544) ซึงปัญหาเหล่านี

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภาพรและสมปอง มากแจง้ (2542) ทีพบวา่การศึกษาของคณะสงฆ์แยก

ออกจากระบบการศึกษาแห่งชาติทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นการจดัการงบประมาณ การบริหารหลกัสูตร

กระบวนการเรียนการสอนและผูส้อนขาดสวสัดิการทีดีละขาดความมนัคงในอาชีพ ยิงไปกวา่นนั

หลกัสูตรการศึกษาทีมีอยูไ่ม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

 ในปัจจบุนัการจดัการศึกษาในโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษามีปัญหาสภาพ

ปัจจุบนัและปัญหาอุปสรรคของการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดั

มหาสารคาม หลายดา้น ดา้นผูเ้รียน นกัเรียนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพครอบครัวทีมีปัญหาส่งผลใหเ้กิด

พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมหลายอย่าง เป็นตน้ว่า ความประพฤติไม่เรียบร้อย เวลาเรียนไม่พอ ติดสาร

เสพติด ทะเลาะววิาท จนเป็นเหตุให้ตอ้งออกกลางคนั ดา้นบุคลากร ครูทีทาํการสอนประจาํเป็นครูที

ทาํการสอนตงัแต่เป็นพระ เมือลาสิกขาบทออกไปเป็นฆราวาสก็ทาํการสอนมาจนถึงปัจจุบนั ครู

ส่วนใหญ่ไม่มีใบประกอบวชิาชีพครู ไม่ผ่านการสอบคดัเลือก ดงันนัจึงขาดความชาํนาญในการใช้

สือและนวตักรรมการเรียนการสอน ขาดอุดมการณ์ในการทาํงาน มีปัญหาหนีสินเพราะรายไดไ้ม่

พอเลียงชีพ ยิงกวา่นนัโรงเรียนยงัขาดการระดมทรัพยากรบุคคลทีมีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วม

งานทางวชิาการ เป็นตน้ว่า ปราชญ์ชาวบา้นและบุคคลซึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิน ดา้นสถานศึกษา

และแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ อาคารสถานทียงัขาดการ

บาํรุงรักษา ขาดการเชือมโยงกบัแหล่งเรียนรู้ชุมชน มุ่งเน้นการสร้างศาสนวตัถุมากกวา่การสร้าง

แหล่งเรียนรู้ นอกจานีดา้นการบริหารจดัการ มีการบริหารจดัการในลกัษณะแนวดิง จึงทาํให้เกิด

ความล่าช้าในการดาํเนินการเกียวกบัการจดัการ การเรียนการสอน ไม่มีสายงานบงัคบับญัชาทีเป็น

ระบบชดัเจน ขาดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและในปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียง
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ยืนไดยึ้ดรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายในห้องเรียนโดยการให้นักเรียนได้เน้นเรืองการ

ท่องจาํในบางรายวชิา โดยวชิาเฉพาะบาลี ธรรมวนิยั ศาสนปฏิบติั 

 ปัญหาดงักล่าวข้างต้นนบัวา่เป็นอุปสรรคทีผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่ายจะตอ้งหาทางแก้ไขเพือให้

การบริหารงานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (เอกสาร

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบติัการกลุ่ม นโยบายเพือพฒันาโรงเรียนปริยติั, 2557) 

 จากขอ้มูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื แผนกสามญัศึกษา ตามมาตรฐานดา้นการเรียนการสอน มาตรฐานที 1 ตวั

บ่งชีที 5 ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน อยู่ในระดบัคุณภาพทีตอ้งปรับปรุง จากการประเมิน

ภายในตน้สังกัดไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนการสอน ผู้เรียนควรไดรั้บการพฒันาให้มี

ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างต่อเนือง ครูควรมีการติดตามผล

การเรียนของ 

 ผูเ้รียนแต่ละบุคคล เพือนาํผลมาวางแผนพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนใหสู้งขึน โดยยึด

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เพือให้ครูและผูเ้รียนมีส่วนร่วมกบัการเรียนการสอนร่วมกนัและมี

สือการเรียนการสอนทีทนัสมยัในยุคทีเรียนรู้ พร้อมทงัพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดและทกัษะ

แสวงหาความรู้ สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โรงเรียนควรส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนของครู

ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมใหมี้ความพร้อมทุกดา้น 

 ดงันนั เมือพิจารณาความสําคญัของการจดัการเรียนการสอนบรรยากาศในห้องเรียนแลว้

จึงเป็นสิงทีสําคัญและมีประโยชน์ต่อโรงเรียนพระปริยติัธรรมอย่างมากทาํให้ผู ้วิจยัในฐานะ

ผู ้บริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการพฒันาการเรียนการสอนใน

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื แผนกสามญัศึกษาวา่ดว้ยการพฒันาจดัการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนมีลักษณะอย่างไร ด้วยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Action Research) ทีประกอบดว้ยวงจรแบบเกลียวสว่าน 2 วงจร แต่ละวงจรประกอบดว้ยขนัตอน

การวางแผน (Planning) การปฏิบติั (Acting) การสังเกต (Observing) และการสะทอ้นผล (Reflecting) 

โดยคาดหวงัผลทีจะก่อให้เกิดการเปลียนแปลงตามจุดมุ่งหมายทีร่วมกนักาํหนด เกิดการเรียนรู้ และ

ความรู้ใหม่จากการปฏิบติัร่วมกันระหว่างผู้วิจยัและผู ้ร่วมวิจยั ทงัเพือให้เกิดการพฒันาขึนใน

โรงเ รียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน แผนกสามัญศึกษา จังหวดัมหาสารคาม และเพือนํา

ผลการวจิยัเป็นกรณีศึกษาในการนาํไปประยุกต์ใชก้บัโรงเรียนพระปริยติัธรรมแห่งอืนๆ โดยการ

วจิยัมีคาํถามการวจิยัและวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงักล่าวในหวัขอ้ถดัไป 
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.2  คําถามการวิจยั 

 ผลการดาํเนินงานในขนัตอนต่างๆ ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทีกาํหนด

เป็นอย่างไร? การดาํเนินงานนนั ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ อะไรบา้ง ? 

 

.3  วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.3.1 เพือศึกษาผลการดาํเนินงานในขนัตอน การเตรียมการ การวางแผน การปฏิบติั 

สังเกต และการสะทอ้นผล ของกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 

 1.3.2 เพือศึกษาผลการเปลียนแปลงตามสภาพทีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ซึง

เกิดขึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล และองคค์วามรู้ใหม่ทีเกิดขึนจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม 

 

.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจยัครังนี มีขอบเขตของการวจิยัดงันี  

 1.4.1 การวิจยันีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจ

จิม เชียงยืน แผนกสามญัศึกษา วดัปัจจมิเชียงยนื ทีมีปัญหาการจดัการเรียนการสอน เพือพฒันาการ

เรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสม 

 1.4.2 ดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี

ขนัตอนการวจิยั 10 ขนัตอน ยึดถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ

นักวิจ ัย 10 ประการ โดยเฉพาะจรรยาบรรณเกียวกับการแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ

กระบวนการวิจยัแต่เริมแรก รวมทงัข้อเสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ และ

จรรยาบรรณผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงาน แต่ผูที้ไม่ประสงคม์ีส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการ

ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัสิทธิส่วนบุคคล 

 

.   นิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวิจัย 

 เพือให้เกิดความเข้าใจถูกตอ้งและตรงกนัในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัจึงกาํหนดศพัทเ์ฉพาะที

ใชใ้นการวจิยัครังนี ดงันี  

 1.5.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวจิยัทีมีรูปแบบเนน้ความเป็น

ศาสตร์เชิงวพิากษ์ (Critical Science) การนาํเสนอผลการวิจยัทีอิงกบัแนวคิดเชิงวพิากษ์ (Critical 

Approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทงัขอ้มูล สถิต ิภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม ่หรืออืนๆ ถึงสิงที



6 

ไดร่้วมคิด ร่วมกนัปฏิบตัิ ร่วมกนัสะทอ้นผลการเปลียนแปลง ทงัทีสําเร็จและไม่สําเร็จ และการ

เรียนรู้ทีเกิดขึนทงัในระดบับุคคล ระดบักลุ่มผูร่้วมวิจยั และระดบัองค์การ รวมทงัความรู้ใหม่ที

เกิดขึน 

 1.5.2 หลักการ หมายถึง 10 หลักการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 1) ใน

บริบทเฉพาะ 2) ทกัษะทีหลากหลาย 3) มุ่งการเปลียนแปลง 4) มุ่งใหเ้กิดการกระทาํเพือบรรลุผล 5) 

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู ้ร่วมวิจยัทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักใน

ศกัยภาพ ความเชียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระทาํ 

ทงัสําเร็จและไม่สําเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 9) การมีบนัทึกของผูร่้วมวจิยั

ทุกคน เช่น การเปลียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบตัิ การเปลียนแปลงในคาํอธิบายสิงทีปฏิบติั 

การเปลียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพฒันาตนเองจากการร่วมใน

การวิจยัเป็นตน้ 10) นาํไปสู่การปฏิบติัหรือการพฒันาทียงัยนื 

 1.5.3 จรรยาบรรณ หมายถึง 10 จรรยาบรรณของการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมมี

ดงันี 1) ผูว้จิยัตอ้งรับผิดชอบต่อการรักษาความลบั 2) ผูร่้วมวิจยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งเสมอภาค

กนั 3) ทิศทางการวจิยัและผลลพัธ์ทีคาดหวงัเกิดจากการตดัสินใจร่วมกนั 4) ให้ผูร่้วมวจิยัมีส่วนร่วม

ในการออกแบบกระบวนการวิจยัมากทีสุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกนั และข้อเสนอแนะไดรั้บ

การเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพือจุดมุ่งหมายอืนตอ้งไดรั้บการ

อนุญาตก่อน 7) ผลการดาํเนินงานจะยงัคงปรากฏใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ้ืนใหข้อ้เสนอแนะได ้

8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิงานเขียนหรือทศันะของคนอืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจดัพิมพ์

เผยแพร่ 9) ผู ้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวน การวิจ ัยแต่เริมแรกรวมทัง

ขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงานแต่ผูที้ไม่ประสงคมี์

ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

 1.5.4 บทบาทของผู้วิจัย หมายถึง 10 บทบาทของนกัวจิยั มีดงันี 1) เป็นครู 2) เป็นผูน้าํ 3) 

เป็นผูฟั้งทีดี 4) เป็นนกัวางแผน 5) เป็นนกัออกแบบ 6) เป็นนกัวิเคราะห์ 7) เป็นนกัสังเคราะห์ 8) 

เป็นนกัสังเกตการณ์ 9) เป็นนกัรายงานผล 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก 

 1.5.5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน แผนกสามัญศึกษา วัดปัจจิมเชียงยืน 

หมายถึง โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ทีมีการจดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้จนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเพือใหก้ารศึกษาแก่พระภิกษ-ุสามเณร ตามหลกัสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ซึงโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน วดัปัจจิมเชียงยืน สังกัดกองพุทธ

ศาสนศึกษา สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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 1.5.6 การเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หมายถึง รูปแบบ

การเรียนการสอนทีมีผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู ้เรียน

แสวงหาความรู้เพือนาํมา แก้ปัญหานนั 

 1.5.7 ลักษณะการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หมายถึง มี

ลกัษณะดังนี 1) ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Student-centered Learning) 2) 

การเรียนรู้เกิดขึนในกลุ่มผูเ้รียนทีมีขนาดเล็ก 3) ครูผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) 

หรือผู ้ให้คําแนะนํา (Guide) 4.ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 5.ปัญหาทีนํามาใช้มี

ลกัษณะคลุมเครือไม่ชดัเจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีคาํตอบได ้หลายคาํตอบหรือมีทางแกไ้ขปัญหาได้

หลายทาง (Ill-structured Problem) 6.ผู ้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วย

ตนเอง (Self-directed Learning) 7.ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการ

ปฏิบติั (Authentic Assessment) 

 1.5.8 ขันตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการขนัตอนการเรียนรู้ที

ประกอบไปดว้ย 6 ขนัตอน ดงันี 

(1) ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาเป็นอนัดบัแรก 

(2) แก้ปัญหาดว้ยเหตุผลทางคลินิกอยา่งมีทกัษะ 

(3) คน้หาความตอ้งการการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ 

(4) ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(5) นาํความรู้ทีไดม้าใหม่มาใช้ในการแกปั้ญหา 

(6) สรุปสิงทีไดเ้รียนรู้แลว้ 

 

1.6  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการวจิยัครังนี จะเป็นประโยชน ์ดงันี  

 1.6.1 ในเชิงวชิาการ  

1.6.1.1 เป็นการวิจยัทีก่อให้ “บุคคล” เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ขึน ทงัในระดบั

บุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดบัสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง ตามหลกัการ

เรียนรู้จากการกระทาํ (Learning by Doing) 

1.6.1.2 เป็นการวิจยัทีจะก่อให้ “เกิดองค์ความรู้” จากบุคคลและผู ้เกียวข้องใน

หน่วยงาน ในการพฒันาการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 
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1.6.1.3 นกัวจิยัหรือผูบ้ริหาร สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมทีใชใ้นการวจิยัครังนี มีการวิพากษวิ์จารณ์ เพือปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบการวิจยั

ใหมี้ความเหมาะสมยิงขึน 

 

 1.6.2 ในด้านการนําไปใช้ 

1.6.2.1 บุคลากรในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน และผูเ้กียวขอ้ง สามารถ

นาํผลการวจิยัไปศึกษาทบทวนและดาํเนินการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาได้

อย่างต่อเนือง ทงัดา้นการพฒันาการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือด้านอืนๆ เพราะลกัษณะทีดี

ประการหนึงของการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมคือ ส่งเสริมให้มีการพฒันาทีต่อเนืองและ

ยงัยืนเหมาะสม 

1.6.2.2 บุคลากรหรือผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญั

ศึกษาแห่งอืนๆ สามารถศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํวจิยัของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจ

จิมเชียงยืน แผนกสามญัศึกษา เพือนาํไปประยุกตใ์ช้ ปรับใช้ หรือเลือกใช้ ให้เหมาะสมกบับริบท

โรงเรียนพระปริยติัธรรมของตนเองได ้



บทท ี2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งในบทที 2 ดงันี 1) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research) 2) แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบัการเรียนรู้แบบยดึปัญหา

เป็นฐาน 3) นาํเสนอบริบทของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน และ 4) กรอบแนวคิดในการ

วจิยั หวัขอ้ในแต่ละเรือง รายละเอียดทีนาํเสนอตามลาํดบัต่อไปนี 

 

.   การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 วิโรจน์ สารรัตนะ(2558) ได้ศึกษาวิเคราะห์เพือนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยมีจุดมุ่งหมายเพือนาํเสนอให้เป็นอีกทางเลอืกหนึงเป็นทางเลือกของ

กรอบแนวคิดเบืองตน้หรือกรอบแนวคิดตน้แบบทีคาดหวงัจะไดรั้บการพฒันาให้มีความเหมาะสม

และสมบูรณ์ขึนไปอีก โดยไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพือนาํไปหกัลา้งหรือโตแ้ยง้กบักรอบแนวคิดการวจิยั

อืนวา่ถูกหรือไม่ถูกหรือของใครผิดของใครถูก โดยกล่าวว่ายคุสมยัปัจจบุนัไดห้ลุดพน้จากยคุของคาํ

ว่า “One Best Way” เข้าสู่ยคุของคาํว่า “Situation”, “Integration”, “Creation” และคาํอืนๆ อีกหลาย

คาํซึงรวมกนัแลว้เรียกกนัวา่ยคุหลงัสมยัใหม่ (Post Modernism) ซึงเป็นยคุทีไม่ค่อยเชือกนัเท่าใดนกั

กับการให้นิยามต่อสิงใดว่าคือความเป็นจริงของสิงนันในลักษณะทีมีความหมายเดียวไม่มี

ความหมายทางเลือกอืนอกีโดยเฉพาะเกียวกบัหลกัการแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ซึงมีพลวตัใน

ตวัมนัเอง ซึงผูวิ้จยัเห็นวา่กรอบแนวคิดดงักล่าว ผูวิ้จยัสามารถจะนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเพือการ

วจิยัในครังนีไดอ้ย่างเหมาะสม และคาดหวงัว่าหลงัจากการวจิยัเสร็จสินลงผูวิ้จยัอาจจะไดข้อ้คน้พบ

ใหม่ทีสามารถจะปรับปรุงใหเ้ป็นกรอบแนวคิดเพือการวิจยัใหม่ทีเหมาะสมยิงขึนไดจึ้งจะนาํกรอบ

แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจากผลการศึกษาวิเคราะห์นีมาใช้กล่าวถึงเพือหา

ขอ้สรุปประเด็นเพือการนาํมาใช้เป็นกรอบแนวคิดเพือการวจิยัในครังนี Arhar, Holly and Kasten 

(2001); Mills (2007); Coghlan and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) ให้

ทศันะตรงกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวจิยัทีกล่าวถึงในตอนตน้ว่า การวิจยัในปัจจุบนัจาํแนก

ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ อิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจกัษ์นิยม 

(Positivism/Empiricism) เน้นการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร 2) การวิจัยเชิง

คุณภาพ อิงกบัปรัชญากาํหนดนิยมหรือปรากฏการณ์นิยม (Constructivism/ Phenomenologicalism) 

เน้นการศึกษาเชิงพรรณนาเพือทาํความเขา้ใจในสิงทีเป็นอยู่และความหมายของสิงนนั 3) การวิจัย
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เชิงปฏิบัติการ อิงกบัทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม 

(Theories of Post Modernism) ทีเชือเกียวกบัประสบการณ์ทีมีอยู่จริงของมนุษย ์การดึงศกัยภาพของ

มนุษยอ์อกมาใช้ให้เตม็ที การให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการ

กระทาํ และการส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางการศึกษาในทางบวกการมีอาํนาจในการตดัสินใจถึง

สิงทีจะให้มีการเปลียนแปลงและไม่เปลียนแปลง การเชือมโยงความรู้ทีมีอยู่ก่อนกบัสารสนเทศที

ไดรั้บใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทงัทีสําเร็จและไม่สําเร็จ การตังคําถามและการแสวงหา

คาํตอบอย่างเป็นระบบ ตลอดจนใช้วธีิการพรรณนาถึงสิงทีกาํลงัเกิดขึน และทาํความเขา้ใจผลการ

ใชต้วัสอดแทรกทางการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีการพฒันาขึนครังแรกใน

ปี 1952 โดยนกัวิชาการชือ Lewin ตามดว้ยนกัวชิาการคนอืนๆ อีกหลายท่านในระยะต่อมา เช่น 

Kolb ในปี 1984 และ Carr and Kemmis ในปี 1986 เป็นตน้ ในกรณีของ Carr and Kemmis (1992) 

ไดจ้าํแนกการวจิยัเชิงปฏิบติัการออกเป็นสามระดบั คือ (Carr, W., and Kemmis, S. (1986) 

 1. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มีแนวคิดทีสําคญั คือ 

ผูว้ิจยัทาํตวัเป็นผูเ้ชียวชาญจากภายนอก (Outside Expert) ทีนาํแนวคิด แผนงาน หรือโครงการที

ตนเองคิดหรือจดัทาํขึน ไปให้ผูร่้วมวจิยัเป็นผูป้ฏิบติั  

 2. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติั (Practical Action Research) มีแนวคิดทีสําคญั คือ 

ผูว้จิยัมีส่วนร่วมกบัผูร่้วมวจิยัมากขึน ไม่นาํเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให้ปฏิบติั

ตามแบบแรก แต่จะทาํหน้าทีเป็นทีปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ ตงัประเด็น และกาํกบัใหม้ีการร่วมกนัคิด 

ปฏิบติั สังเกตผลและสะทอ้นผล 

 3. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) มีแนวคิดทีสําคญั 

คือ ผูว้ิจยัมีส่วนร่วมในการวิจยักบัผู้ร่วมวิจยัในลกัษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ทีต่างมี

สถานะทีเท่าเทียมกนั (Equally) ในการร่วมกนัคิด ปฏิบติั สังเกตผลและสะทอ้นผล เป็นการวจิยัใน

ความหมายเดียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือที

เรียกสันๆ วา่พาร์ (PAR) เป็นชือทีนกัวิชาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกนัในปัจจุบนั ดงันนัเนือหาต่อๆ 

ไปจะกล่าวถึงในชือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 1.1 ความเข้าใจพืนฐานเพือความเข้าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

  1.1.1. ข้อวพิากษ์เกียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค และทัศนะต่อการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

   มีข้อวิพากษเ์กียวกับการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค ว่าเป็นการปฏิบติัแบบบน

ลงล่าง (Top-down) ทีผูร่้วมวิจยัมีลกัษณะเป็นผูถู้กกระทาํหรือเป็นผู ้ตาม (Passive/Follower) เป็น

รูปแบบทีมีความเป็นอาํนาจนิยม เปรียบเทียบไดก้บัการบริหารทีใช้แนวคิดของทฤษฎี X หรือทฤษฎี 
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Immaturity Organization หรือทฤษฎี System 1 หรื อห ากเปรียบเทีย บกับทฤษฎีภาวะผู ้นํา ก็

เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู ้นําแบบยึดผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง (Boss Centered) แบบกํากบั 

(Telling) แบบชีนาํ (Directing) แบบควบคุม (Control) หรือแบบมุ่งงาน (Job Centered) เป็นตน้ มี

ล ักษณะเป็นวิธีการวิจยัจากพวกเขา (on them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพือการทาํความเข้าใจ 

(Understanding) หรือเพือหาความรู้ (Knowing) ในปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเป็นอยูโ่ดยผูวิ้จยัมีบทบาท

เป็นผูเ้ชียวชาญ (Expert) ดาํเนินการวจิยักบักลุ่มผูถู้กวจิยั เมือไดรั้บคาํตอบแลว้ผูว้จิยัก็จะจากไป ทิง

ใหปั้ญหาต่างๆ ยงัคงปรากฏอยู ่ชีวิตความเป็นอยู่ของผูถู้กวจิยัยงัคงเป็นเช่นเดิม ไม่ไดรั้บประโยชน์

หรือไม่มีการเปลียนแปลงใดๆ จากการวจิยันนั ในทางตรงกนัขา้ม ผูว้จิยักลบัไดป้ระโยชน์มากมาย 

เช่น ความก้าวหน้าทางอาชีพ ผลตอบแทน และความมีชือเสียง เป็นต้น หากนาํไปเปรียบเทียบกบั

ลกัษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การวจิยัดงักล่าวดูจะคลา้ยคลึงกบัลกัษณะการบริหารทีใช้

กนัอยู่มากในระยะทีผ่านมา โดยเฉพาะในประเดน็ทีผูบ้ริหารแสดงตนเป็นผูเ้ชียวชาญหรือเป็นผู้รู้ดี 

แสดงบทบาทเป็นผูก้าํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ ตลอดจนวธีิการในการจดัการ ในลกัษณะเป็น

อาหารสําเร็จรูปให้ผู ้ปฏิบติันาํไปปฏิบติั ซึงผลจากการบริหารเช่นนัน มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่า 

ก่อให้เกิดสภาพการเลียงไม่โตของผู้ปฏิบัติ ทําให้ขาดความคิดริ เริมสร้างสรรค์ ขาดความ

กระตือรือร้น และขาดความจริงจงัในการปฏิบติังาน อนัเนืองจากทีตอ้งคอยรับแต่คาํสัง หรือต้อง

พึงพาความคิดเห็นของผูที้อยูเ่หนือกวา่อยู่เสมอ ส่งผลให้การบริหารนนัขาดความยงัยืน ดงัจะเห็น

ไดจ้ากหลายโครงการตอ้งยติุลงเมือผูบ้ริหารเปลียนไป  

   จากขอ้วพิากษ์ในทางลบทีมีต่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค ทาํให้นกัวจิยัให้

ความสนใจต่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมากขึน เพราะเป็นรูปแบบการวจิยัแบบล่างขึนบน 

(Bottom-up) ทีทงัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบติั 

จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระทําหรือเป็นผู ้นํา 

(Active/Leader) ซึงหากนาํไปเปรียบเทียบกบัการใช้ทฤษฎีเพือการบริหาร ก็เปรียบเทียบไดก้บัการใช้

ทฤษฎี Y หรือทฤษฎี Maturity Organization หรือทฤษฎี System 4 หรือหากเปรียบเทียบกบัทฤษฎีภาวะ

ผูน้าํ ก็เปรียบ เทียบไดก้บัการใชภ้าวะผูน้าํแบบยึดผูป้ฏิบติัเป็นศูนยก์ลาง (Practitioner Centered) แบบ

มีส่วนร่วม (Participating) แบบมอบอาํนาจ (Delegating) แบบเป็นเพือนร่วมงาน (Colleague) หรือแบบ

มุ่งคน (Employee Centered) เป็นตน้  

   การวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ถูกวิจัยเปลียนบทบาทจากการเป็น

ผูถู้กกระทาํ (Passive) เป็นผูก้ระทาํ (Active) หรือผูร่้วมกระทาํ (Participant) หรือเปลียนวธีิการวจิยั

จากพวกเขา (on them) เป็นการวจิยัโดยพวกเขาและเพือพวกเขา (by them and for them) กล่าวคือ ผู้

ถูกวจิยัจะมีส่วนร่วมในการวจิยัทุกขนัตอน เป็นทงัผูต้ดัสินใจ ผูป้ฏิบติั และผูไ้ดรั้บผลจากการปฏิบติั
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นนั นอกจากนันบทบาทของผูว้ิจยัก็เปลียนไปดว้ย จากการเป็นผู้เชียวชาญหรือผูรู้้ดีจากภายนอก 

(Outside Expert) ก็กลายเป็นผูร่้วมวิจยัทีเสมอภาคกนั นอกจากนนัการวิจยัก็ไม่ไดมี้จดุมุ่งหมายเพียง

เพือทาํความเขา้ใจหรือเพือหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเป็นอยู่เท่านนั แต่จะต้องมีการปฏิบติั

เพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงไปในทิศทางทีพึงประสงค์ด้วย และคาดหวงัว่าจะเป็นการ

เปลียนแปลงทียงัยืนอนัเนืองจากความมีพนัธะผูกพนัในสิงทีทาํจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุก

ขนัตอนนนั ในทางปฏิบติั การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นทงัการทาํวจิยั การบริหาร การ

พฒันา และการทาํงานเพือการแกปั้ญหาในเวลาเดียวกนั โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจะร่วมกนัวเิคราะห์

สภาพการณ์ทีต้องการเปลียนแปลง จากนนัจึงกาํหนดแผนเพือการเปลียนแปลงไปสู่สภาพทีพึง

ประสงค์ มีการกําหนดวตัถุประสงค์และวิธีการเพือบรรลุวตัถุประสงค์นนั แล้วนําแผนไปสู่การ

ปฏิบัติในช่วงการปฏิบติังานตามแผนก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดาํเนินงานเพือการ

ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ และเมือสินสุดการดาํเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดย

ภาพรวม แลว้มีขอ้มูลยอ้นกลบั จากลกัษณะดงักล่าว จึงมีความคลา้ยคลึงกบัวงจรทวัไปเกียวกบัการ

บริหาร/การพฒันา/การทาํงานแบบมีส่วนร่วม ซึงประกอบดว้ยขนัตอนทีสําคญั 4 ขนัตอนคือ  

    1.1.1.1. การวางแผนร่วม (Shared Planning) 

    1.1.1.2. การนาํแผนสู่การปฏิบติัร่วม (Shared Acting/ Implementing) 

    1.1.1.3. การติดตามผลร่วม (Shared Observing/Monitoring/Evaluating) 

    1.1.1.4. การมีขอ้มูลยอ้นกลบัร่วม (Shared Reflecting/Feedback) เพือเขา้สู่วงจร

การดาํเนินงานในขนัตอนต่างๆ อีก ดงัภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1 วงจรทวัไปเกียวกบัการบริหาร/การพฒันา/การทาํงานแบบมีส่วนร่วม 

  

การมีขอ้มลูยอ้นกลบั

การวางแผนร่วม 
 

การนาํแผนสู่การปฏิบตัิ

ร่วม 

การติดตามผลร่วม 
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2.2  แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพัฒนาแนววฒันธรรมชุมชน 

 การพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory Technology Development: PTD) 

เป็นบทความแปลโดย วาทิต จนัทสุริยะวงศ์ เรือง “ข้อสังเกตบางประการเกียวกับการพฒันา

เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม” ตีพิมพ์ในวารสารสังคมพฒันา ฉบบัที 6 หน้า 49-57 และแนวคิดการ

พฒันาแนววฒันธรรมชุมชนพฒันาขึนโดย กาญจนา แก้วเทพ (2532) เขียนเป็นบทความชือ “การ

ทาํงานพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน: คืออะไรและทาํอยา่งไร” ตีพิมพใ์นวารสารสังคมพฒันา ฉบบัที 

1-2 หน้า 14-35 ดงัจะนํามากล่าวถึงขา้งล่างนี มีหลกัการคลา้ยคลึงกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วน

ร่วม ผูว้ิจยัเห็นวา่แนวคิดทงัสองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบ เพือนาํไปสู่การทาํ

ความเขา้ใจในแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทีชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากขึน ดงันี 

 2.2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 

  เป็นกลยุทธ์การพฒันาทีเนน้การช่วยเร้าใหเ้กิดการพฒันาทางเทคโนโลยทีีมุ่งชกันาํให้

การพัฒนาและการดดัแปลงเทคโนโลยีเกิดขึนในหมู่ประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจดั

ระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท) บนพืนฐานความเชือทีวา่ เทคโนโลยีจะตอ้งมีววิฒันาการ

อนัเนืองมาจากการทดลองและตดัสินใจดว้ยตวัของประชาชนเอง ว่าเทคโนโลยีชนิดใดทีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพวกเขาอย่างแทจ้ริง แนวคิดของการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วน

ร่วมจึงมีจุดมุ่งหมายทีจะยกระดบัจิตสํานึกแห่งการวิเคราะห์วจิารณ์ของชุมชนต่อเทคนิควิทยาการ

ใดๆ ทีดาํรงอยู่ว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับพวกเขาหรือไม่ มีพลงัความสามารถทีจะพฒันา

หรือคิดคน้ดดัแปลงเทคโนโลยไีดด้ว้ยตวัเองอยา่งไร โดยอาศยักระบวนการทดลอง 4 ประการดงันี 

คือ 1) พยายามดดัแปลงเทคโนโลยทีีมีอยู่ ซึงไม่ค่อยเหมาะสมสอดคลอ้ง ใหก้ลายเป็นสิงทีเหมาะสม

ใชก้ารไดจ้ริง (หรือทาํใหก้ะทดัรัดลง) 2) พิทกัษเ์ทคโนโลยีดงัเดิมของทอ้งถิน คิดคน้และปรับปรุง

ให้ก้าวหน้ายิงขึน 3) ทดสอบเทคโนโลยีทีไดช้ือว่ามีความเหมาะสมสําหรับทีอืนๆ มาแล้ว ทงันีจะ

ไดว้ดัคุณประโยชน์ว่ามีความเหมาะสมกบัชุมชนหรือไม่ 4) ใช้การประชุมถกเถียงความรู้ทางดา้น

เทคนิค ให้การขยายความคิด และเพิมพูนจิตสํานึกแห่งการวิเคราะห์วจิารณ์ การพฒันาเทคโนโลยี

แบบมีส่วนร่วมจะทาํให้ชุมชนพึงตนเองได้มากขึน ลดการพึงพาจากภายนอกลง ก่อให้เกิดความ

ริเริมสร้างสรรคที์จะพฒันาและดดัแปลง ให้เกิดเทคโนโลยีทีเหมาะสมขึน โดยอาจขจดัแบบทีไม่

เขา้ท่าทงัหลายให้หมดไป ซึงแบบทีไม่เขา้ท่านนั บางครังก็อาจเป็นเทคโนโลยีดงัเดิมของชุมชนเอง

หรือทีนาํเข้ามาจากทีอืน สําหรับกระบวนการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมนี ประกอบดว้ย

ขนัตอนหลกัๆ 6 ขนัตอน คือ 1) ขนัตอนการแจกแจงชีปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 2) ขนัตอนการ

รวบรวมแนวการแก้ปัญหาทีชุมชนรับรู้หรือคิดได้ทังหมดมาจดัวางเปรียบเทียบและแนะนํา

เทคโนโลยอืีนๆ ทีพอเป็นไปไดสํ้าหรับการแกปั้ญหามาให้ลองเปรียบเทียบดูดว้ย แมอ้าจจะไม่ใช่
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เทคโนโลยทีีมาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขนัตอนการกระตุน้ให้เกิดการทดลองใน

แนวการแก้ปัญหาทีชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขันตอนการอาํนวยความสะดวกให้กับกระบวนการ

ทดลอง 5) ขนัตอนการประเมินผล 6) ขนัตอนวางแผนใหม่สําหรับการนาํเทคโนโลยีไปใชง้านจริงๆ 

(โดยเริมจากขนัตอนที 2 มาตามลาํดบั แต่ถ้าการทดลองปรากฏผลออกมาวา่เทคโนโลยีประเภท

นนัๆ ใชก้ารไม่ได ้ก็ใหก้ลบัไปเริมตน้ใหม่ทีขนัตอนที 1 หรือ 2 แลว้แต่กรณี) การพฒันาเทคโนโลยี

แบบมีส่วนร่วม นกัพฒันา (อาจหมายถึง ครู พฒันากร หรืออืนๆ) จะต้องตระหนกัถึงความจาํเป็นที

จะต้องผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วนหนึงของชุมชนทีตนเองทาํงานดว้ยอย่างเต็มที เพือทาํความคุน้เคย 

จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึงของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม 

ลกัษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่างๆ ของชุมชน และ

รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทีจะเกียวพนัโดยตรงกบังานทีจะตอ้งทาํใหก้บัชุมชนนนั ในแต่ละขนัตอนนนั

นกัพฒันามีบทบาทดงันีคือ 

  ขนัตอนที 1 คือ การแจกแจงชีปัญหานกัพฒันาตอ้งเก็บรวบรวมความคิดเห็นเกียวกับ

ปัญหาหลกัๆ ทีชุมชนเผชิญอยู่ เป็นปัญหาทีสามารถนาํเทคโนโลยีมาแกไ้ขได ้โดยประเดน็ปัญหา

ต่างๆ เหล่านนัจะถูกนาํมาแจกแจงเพือเปรียบเทียบกนั หากประเด็นใดทีเห็นวา่มีผลกระทบต่อคน

ส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะถือเป็นประเด็นปัญหาสําคญั จากนนัค่อยคน้หาประเดน็ปัญหาสําคญัรองลง

ไป 

  ขนัตอนที 2 นกัพฒันาตอ้งพยายามรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาทีเป็นไปไดท้งัหมด

เท่าทีผูค้นในชุมชนไดสื้บทอดหรือรับรู้กนัมา ซึงอาจไดม้าจากการสนทนาในวงเล็ก โดยใหโ้อกาส

แก่ชุมชนทีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานันด้วยตนเองอย่างเต็มที จากนันนักพฒันาก็เสนอ

เทคโนโลยีอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน

ระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนนัแบบนีเท่านนัทีจะช่วยแกปั้ญหาใหชุ้มชน 

จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยี

อืนๆ ใหม้ากกวา่นนั จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิมเติม ซึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยใหข้อ้มูลอยู่เป็นระยะๆ 

เมือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มทีแลว้ ก็ปล่อยให้ชุมชนตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีทีเห็นว่า

เหมาะสมกบัตนเองมากทีสุดมาชุดหนึง 

  ขนัตอนที 3 นกัพฒันาตอ้งกระตุน้ให้มีการทดลองปฏิบติัตามทางเลือกทีชุมชนเลือก

นนั โดยพยายามชกัจูงชาวบา้นทีใหค้วามสนใจมาพบปะหารือกนัอย่างเป็นการเป็นงาน เพือร่วมกนั

วางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบ่งงานความรับผิดชอบกนัออกไป เพือใหก้ารทดลอง

ปรากฏผลในช่วงการทดลองปฏิบติั นักพฒันาต้องคอยอาํนวยความสะดวกให้กับชุมชนตาม

ขนัตอนต่อไป 
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  ขนัตอนที 4 นักพฒันาต้องพยายามทาํให้การทดลองดาํเนินไปอย่างถูกต้องตาม

หลักการทีร่วมกันวางไว ้แต่พยายามหลีกเลียงการให้ความช่วยเหลือใดๆ ทีได้อย่างง่ายๆ หรือ

สําเร็จรูปเกินไป ตราบใดทีการทดลองดาํเนินต่อไปได ้นกัพฒันาคอยใหก้ําลงัใจและกระตุน้ใหเ้กิด

การประดิษฐ์คิดคน้ทีสอดคลอ้งและปฏิบติัไดจ้ริง ขณะเดียวกนัก็บนัทึกผลทงัหมดไวใ้ห้เป็นระบบ

ประมวลผลขึนมาอย่างง่ายๆ เพือให้ทุกคนไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นและวิเคราะห์หาปัญหาใน

ประเดน็ต่างๆ อนัจะนาํไปสู่ขนัตอนต่อไป 

  ขนัตอนที 5 การประเมินผล ซึงโดยมากแลว้จะถือเกณฑ์ด้านความคุ ้มค่าจากการ

ลงทุนเป็นหลกั วา่แนวทางใดใชทุ้นน้อยกวา่ แต่ให้ประโยชน์มากกวา่และคุม้ค่ากวา่ เช่น การขุดบ่อ

เลียงปลาขนาดเลก็ใหร้ายไดดี้กวา่บ่อปลาขนาดใหญ่ทีทาํด้วยอิฐโบกซิเมนตเ์มือเปรียบเทียบกบัทุน

ทีลงไปแลว้ เป็นต้น เมือการทดลองประสบผลสาํเร็จ และชาวบา้นมีความพร้อมและตดัสินใจทีจะ

นาํไปใชจ้ริง ก็จาํเป็นตอ้งอาศยัการวางแผนใหม่อย่างรอบคอบ 

  ขนัตอนที 6 เพือให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยดี ในระหวา่งการดาํเนินงานก็ส่งเสริม

ให้มีการประชุมถกเถียงกนัอยู่เป็นระยะๆ เพือทาํใหเ้ทคโนโลยีทีนาํไปใชน้นัไดร้ับการพฒันาใหดี้

ขึนไปอีก จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อย การพฒันา

เทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม มีขอ้ควรคาํนึงถึงดงัต่อไปนีคือ 

   1) ปัจจยัดา้นการสะทอ้นกลบัของปัญหาจากการดาํเนินงาน (Action-Reflection) 

ซึงจดัในรูปของการถกเถียงอภิปรายกนัเป็นวาระพิเศษ หลงัจากการดาํเนินงานในขนัตอนหนึงๆ 

เสร็จสินลง กิจกรรมนีจะช่วยพฒันาความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จกัจบั

กฎเกณฑท์างทฤษฎีจากกิจกรรมต่างๆ ทีไดด้าํเนินกนัมา ก่อให้เกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์

ดา้นต่างๆ ดว้ยเหตุดว้ยผล ไดมี้โอกาสพูดกนัถึงสิงทีอยูใ่นใจของแต่ละคน ไม่วา่จะเป็นทศันคติ วถิี

ชีวติ ความเชือ ความกลวั รวมทงัความรับรู้ทีอาจเพิมพูนขึนหรือชะงกังนัจนตอ้งเก็บไปไตร่ตรองใน

ใจ ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนบัสนุนคลอ้ยตามกนัหรือขดัแยง้กนั สิงต่างๆ เหล่านี

จะทาํให้ชุมชนเขา้ใจถึงภาวะแห่งการรวมพลงัทาํงานของกลุ่ม เกิดการตระหนกัถึงสิงใดทีควร

สนบัสนุน สิงใดทีควรคดัคา้น การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกนัหลงัการดาํเนินกิจกรรมหนึงๆ

จะช่วยพฒันาทศันคติและค่านิยมของชุมชนในดา้นความเชือมนัในตนเองใหสู้งขึน ช่วยลดความคิด

ทีจะหวงัพึงพาจากภายนอกให้น้อยลง ประสบการณ์ทีเกิดขึน จะเป็นส่วนหนึงของการเรียนรู้ถึง

เครืองมือทีจะนาํมาใช้แก้ปัญหาใดๆ ก่อใหเ้กิดพลงัแห่งความสามารถทีจะแกปั้ญหาได้ดว้ยตนเอง  

   2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกนัของชุมชน อาจไดผ้ลสรุปวา่ เทคโนโลยีทีมีอยู่

เดิมมีความเหมาะสมหรือไม่ เทคโนโลยีทีนาํเขา้มาจากทีอืนมีความเหมาะสมหรือไม่ แลว้แต่กรณี 

ขึนอยู่กบัการพิจารณาและการตดัสินใจของชุมชน ซึงจะมีผลทาํให้เทคโนโลยีทีไม่เหมาะสมกบั
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ชุมชนถูกยกเลิกไปในทีสุด หากเป็นเทคโนโลยีทีเหมาะสมก็จะไดรั้บการยอมรับและถูกนําไปใช้

อย่างกวา้งขวางเรือยไป นนัคือ ถา้ยิงทาํใหเ้ทคโนโลยีทีเหมาะสมกบัชุมชนเกิดขึนไดม้ากเท่าใด ก็จะ

ทาํใหเ้ทคโนโลยทีีไม่เหมาะสมถูกขจดัออกไปมากเท่านนั  

   3) บทบาทของนกัพฒันามีความสําคญัเป็นอยา่งยงิ หากนกัพฒันานนัอยู่ภายใตก้าร

ครอบงาํของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใช้ผลประโยชน์ของชนชนันาํ ซึงมีลกัษณะยดั

เยียด ครอบงาํ และการให้บริการทางความรู้ต่อชุมชนมากกว่าการแลกเปลียนความคิดเห็นอย่าง

เสมอภาคกนั อาจจะนาํไปสู่การเผยแพร่เทคโนโลยีทีไม่เหมาะสมออกไปโดยไม่ตงัใจได ้เพราะ

ชาวบ้านมีแนวโน้มทีจะเชือฟังนกัพฒันาเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ ดังนัน นักพฒันาจะต้องทาํตวัให้มี

บทบาทเป็น “ตัวกระตุ ้น” ให้เกิดกระบวนการเปลียนแปลง ช่วยขจดัลดทอนอุปสรรคในการ

ดาํเนินงานของชุมชน และหนุนช่วยทางความคิดสร้างสรรค์ทีมีความเป็นไปไดต่้างๆ ในการมีส่วน

ร่วมกบัชาวบา้นนนั นกัพฒันาจะตอ้งใหค้วามสนใจต่อการตดัสินใจของชุมชนวา่ เป็นการตดัสินใจ

ตามความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่ เพราะบ่อยครังทีสิงทีชุมชนตอ้งการนนัเป็นเพียงสิงทีตอ้งการ

ตามความรู้สึกเท่านนั (Felt Need) มิใช่สิงทีตอ้งการทีแทจ้ริง (Real Need) ดงันันนกัพฒันาจะตอ้ง

คอยกระตุน้ใหชุ้มชนขบคิดอยู่เสมอวา่ ปัญหาทีแทจ้ริงคืออะไร อยากไดอ้ะไร 

 2.2.2 การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน 

  การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนให้แนวคิดทีน่าสนใจว่า “จะไม่นําเสนอว่าเราคือ

คาํตอบทุกอย่างในการแกปั้ญหาของการพฒันา” หรือ “เราคือถนนเส้นเดียวทีตดัตรงไปสู่เป้าหมาย

แห่งความสําเร็จในการพฒันา” จากแนวคิดดงักล่าวทาํให้กรอบความคิดและความเชือพืนฐานบาง

ประการเกียวกบัการพฒันาเปลียนไป คือ เดิมเมือนกัพฒันาเขา้ไปในหมู่บา้น สิงทีนักพฒันามีอยูใ่น

สมองคือ หมู่บ้านทีเรากําลงัเข้าไปกําลงัมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ขาดข้าวมี

หนีสิน ความเจบ็ป่วย แลว้ก็จะมีคาํถามว่า ชาวบา้นมีปัญหาอะไร แลว้ก็จะเสนอวธีิการและรูปแบบ

การแก้ปัญหาให้ เช่น หากขาดขา้วก็เสนอให้ตังธนาคารขา้ว เป็นต้น ก็จะเปลียนไปเป็นการตงั

คาํถามวา่หมู่บา้นมีปัญหาอะไร เคยแก้ปัญหานนัอย่างไร มีเงือนไขหรือเพราะเหตุใดจึงทาํให้ไม่

สามารถแกปั้ญหานนัไดอ้ยา่งเต็มที ชาวบ้านมีอะไรอยู่บา้งแลว้ในวฒันธรรมชุมชนทีมีอยู่ และจะ

เอามาใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างไร หากเปรียบเทียบกนัแลว้แนวคิดเดิมดูเหมือนจะเชือว่าชาวบา้นมีแต่

ดา้นทีเป็นปัญหาเท่านนั ส่วนดา้นทีเป็นวิธีแก้ปัญหานนัวา่งเปล่า ตอ้งนาํเอาจากขา้งนอกเขา้ไป ส่วน

แนวคิดใหม่นนัเชือวา่ในวฒันธรรมชุมชนนนัไม่ว่างเปล่า ในนนับรรจดุว้ยพลงัความสามารถ พลงั

ภูมิปัญญา พลงัสร้างสรรคที์จะแก้ปัญหาชุมชน ดูภาพประกอบ 
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ภาพที 2.2 แนวคิดการพฒันาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่ตามทศันะของกาญจนา แก้วเทพ 

 

 การพฒันาชนบทแบบวฒันธรรมชุมชนตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาจากล่างขึนบน (Bottom-

up) ซึงตรงขา้มกบัการพฒันาแบบบนลงล่าง (Top-down) แต่ลกัษณะการพฒันาแบบล่างขึนบนนนั

มีหลายมิติ คือ มิติแรก เริมดว้ยความตอ้งการวา่จะพฒันาอะไรนนั จะตอ้งถูกกาํหนดมาจากฝ่ายของ

ชาวบา้นเอง โดยทีนกัพฒันาไม่จาํเป็นต้องเตรียมเอาไวล้่วงหน้าว่า ทุกหมู่บ้านจะตอ้งมีปัญหาทาง

เศรษฐกิจตอ้งทาํธนาคารขา้วหรือธนาคารปุ๋ย หากหมู่บา้นใดมีความสนใจทีจะรวมกลุ่มกนัเพือ รือ

ฟืนธรรมเนียมประเพณีของตนก็ตอ้งเริมต้นจากความตอ้งการอนันนั เพราะลาํดบัความตอ้งการบ่ง

บอกถึงระดับความสําคญัของสิงทีชาวบ้านปรารถนาอย่างแท้จริง ซึงอาจไม่ใช่เรืองเ กียวกับ

เศรษฐกิจก็ได ้มิติทีสอง การกําหนดรูปแบบวิธีการในการตอบสนองความตอ้งการหรือวธีิการ

แก้ปัญหา จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการของชาวบา้นดว้ยกนัจากคาํถามทีวา่แต่ก่อนนนัชุมชนเคยมีวธีิการใน

การเผชิญปัญหานนัอย่างไรบา้ง ถือวา่ความรู้ในการแก้ปัญหาดงักล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพ

บุรุษของชุมชน จะตอ้งไม่โยนทิงไป มิติทีสาม หลงัจากรับรู้ความตอ้งการของชาวบา้นและไดศึ้กษา

สํารวจวิธีการแก้ปัญหาทีเคยมีอยู่ในวฒันธรรมชุมชนแลว้ ในขนัตอนการวางแผนเพือแก้ปัญหา

จะต้องใช้วฒันธรรมชุมชนนนัเอง เป็นตวัตงัเป็นจุดเริมต้นโดยอาจจะประสานกบัความรู้ทีนาํไป

จากภายนอก เช่นแมว้า่จะจาํเป็นต้องทาํธนาคารขา้วก็ต้องทาํ แต่ธนาคารขา้วในแต่ละชุมชนอาจไม่

เหมือนกนัตามวฒันธรรมชุมชนแต่ละแห่งนนั เป็นตน้ 

 การนาํเอาแนวคิดการพฒันาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วน

ร่วมและแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน มากล่าวถึงขา้งตน้นี ทาํใหเ้กิดภาพความเขา้ใจใน

เรืองแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน สามารถนําไป

ประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมขึน โดยเฉพาะการวจิยัในหน่วยงานทางการศึกษา ซึงผู้วจิยัอาจนึกภาพ

       แบบเดิม                   แบบใหม่ 

  (แบบบนลงล่าง)           (แบบล่างขึนบน) 

    

   

 

ภายในชุมชนนี

ว่างเปล่า สํารวจพบว่า

ชุมชนมปัีญหา

นกัพฒันาเทวิธีการ

แกปั้ญหาจาก

ภายนอกลงไปเลย 

ภายในชุมชนนีไม่

ว่างเปล่า มีศกัยภาพ

และพลงัสร้างสรรค์ใน

การแกปั้ญหาอยูแ่ลว้

นกัพฒันา เริมทาํงาน

ต่อจากทีเขามีอยู ่
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ของชาวบ้านและชุมชนเป็นภาพของคณะครูอาจารยแ์ละโรงเรียน แทน โดยเฉพาะอย่างยิง การ

เปรียบเทียบแนวคิดเกียวกบัการพฒันาชุมชนแบบเก่าและแบบใหม่ตามทศันะของ กาญจนา แก้ว

เทพ กบัการแบ่งระดบัของการวจิยัเชิงปฏิบติัการออกเป็นสามระดบัในลกัษณะทีเป็นเส้นต่อเนือง 

(Continuum) ดงักล่าวข้างต้นนนั อาจนาํมาเปรียบเทียบได้ถึงความคล้ายคลึงกนัของการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบเทคนิคกบัแนวคิดการพฒันาแบบเดิม และการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกับ

แนวคิดการพฒันาแบบใหม่ โดยมีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติัอยู่กงึกลาง ดงัภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3แนวคิดการพฒันาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการสามระดบั 

มีขอ้สังเกตวา่โดยหลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม หรือหลกัการบริหารหรือ 

 

ภาพที 2.3 แนวคิดการพฒันาชุมชนแบบเดิมและแบบใหมก่บัการวจิยัเชิงปฏิบตักิารสามระดบั 

            แบบเดิม                       แบบใหม่ 

      (แบบบนลงล่าง)           (แบบล่างขึนบน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นตอ่เนือง (Continuum) 
 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบเทคนิค 

ผู ้ วิ จั ย ทํ า ตั ว เ ป็ น

ผูเ้ชียวชาญจากภายนอก ทีนาํ

แนวคิด นําแผนงานหรือนํา

โครงการ ทีตนเองคิดหรือ

จดัทาํขึน ไปให้ผูร่้วมวจิยัเป็น

ผูป้ฏิบติั 

การวิจยัเชิงปฏิบัติการ 

แบบปฏิบัติ 

ผูว้ิจ ัยมีส่วนร่วมมากขึน

ไ ม่ นํา เ อา แน ว คิด  แ ผน ง า น 

โครงการของตนไปให้ปฏิบัติ แต่

จะทําหน้าทีเป็นทีปรึกษา เป็นผู ้

กระตุน้ ตงัประเด็น และกาํกบัให้

มีการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกต

ผลและสะทอ้นผล 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม 

ผู ้วิจัยมีส่วนร่วมในการ

วิจยันันกบัผูร่้วมวิจยัในลกัษณะ

เป็นความร่วมมือกนั ทีทังผูวิ้จัย

และผูร่้วมวิจยัต่างมีสถานะทีเท่า

เ ที ย ม กัน ใ น ก า ร ร่ ว ม กัน คิด 

ปฏิบติัสังเกตผล และสะทอ้นผล 

ภายในชุมชนนี

ว่างเปล่า สํารวจพบว่า

ชุมชนมีปัญหา

นกัพฒันาเทวิธีการ

แกปั้ญหาจาก

ภายนอกลงไปเลย 

ภายในชุมชนนี

ไม่ว่างเปล่า มี

ศกัยภาพและพลงั

สร้างสรรคใ์นการ

แกปั้ญหาอยูแ่ลว้

นักพฒันา เริมทาํงาน

ต่อจากทีเขามีอยู ่
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มีขอ้สังเกตวา่โดยหลกัการของการวจิยัเชิงปฏิบตัิแบบมีส่วนร่วม หรือหลกัการบริหารหรือหลกัการ

พฒันาแบบมีส่วนร่วม ทงัสองแนวคิดก็ดี ต่างเป็นหลกัการบริหารงานหรือการพฒันางานใน

แนวทางประชาธิปไตยทีค่อนขา้งสมบูรณ์แบบ เน้นการมีส่วนร่วม ความเสมอภาค ความเคารพใน

เกียรติ ศักดิศรี และความสามารถซึงกันและกัน แต่เมือนํามาใช้ในบริบทของหน่วยงานทาง

ราชการ ซึงเคยชินกบัโครงสร้างและพฤติกรรมการบริหารและการพฒันาแบบบนลงล่าง การทีจะ

เปลียนบทบาทของผูวิ้จยั จากผู้รู้ดีทีเคยชินกบัการออกคาํสังไปเป็นผูท้าํงานร่วมอย่างเสมอภาคกนั 

หรือการทีจะเปลียนบทบาทของผูถู้กวิจยัจากผูถู้กกระทาํไปเป็นผูก้ระทาํเสียเอง ทงัๆ ทีเคยชินกบั

การปฏิบติังานตามสังมาตลอดนนั จะเป็นไปไดด้ว้ยดีเพียงใด ก็เป็นขอ้สังเกตทีผูว้ิจยัควรให้ความ

ใส่ใจในการทาํวจิยัดว้ย 

 

2.3  หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัย 

 วิโรจน์ สารรัตนะ ( ) ไดส้ังเคราะห์หลกัการจรรยาบรรณ และบทบาทของผูว้จิยั จาก

ผ ล งาน ของ  McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart (1992); Zuber-Skerritt 

(1992); Arhar, Holly, andKasten (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); Coghlan and 

Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป็นต้น ได้ข้อสรุปเป็นหลกัการ 10 

ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูว้จิยั 10 ประการ ไวส้ําหรับการวิจยัเชิงปฏิบติั

แบบมีส่วนร่วมดว้ย ดงันี 

 หลักการ  ประการ มีด ังนี 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทักษะทีหลากหลาย 3) มุ่งการ

เปลียนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระทําเพือบรรลุผล 5) รับฟังข้อคิดเห็นจากผู ้ร่วมวิจยัทุกคน 6) 

วิเคราะห์ วพิากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนกัในศกัยภาพ ความเชียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วน

ไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระทาํ ทงัสําเร็จและไม่สําเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 9) การมีบนัทึกของผูร่้วมวจิยัทุกคน เช่น การเปลียนแปลงในกิจกรรมและ

การปฏิบติั การเปลียนแปลงในคาํอธิบายสิงทีปฏิบตัิ การเปลียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคม

และรูปแบบองค์การ การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวจิยัเป็นตน้ 10) นาํไปสู่การปฏิบติัหรือ

การพฒันาทียงัยืน 

 จรรยาบรรณ  ประการ มีดงันี 1) ผูว้ิจยัต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลบั 2) ผูร่้วม

วิจยัเข้าถึงขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างเสมอภาคกนั 3) ทิศทางการวิจยัและผลลพัธ์ทีคาดหวงัเกิดจากการ

ตดัสินใจร่วมกนั 4) ให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจยัมากทีสุด 5) มีการ

ปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการ

ตรวจสอบเอกสารเพือจุดมุ่งหมายอืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการดาํเนินงานจะยงัคง
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ปรากฏใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ้ืนใหข้อ้เสนอแนะได ้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิงานเขียนหรือทศันะ

ของคนอืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู ้วิจยัต้องแสดงให้ทราบถึง

ธรรมชาติของกระบวน การวจิยัแต่เริมแรกรวมทงัขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวจิยั

ต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงานแต่ผูที้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมต้องไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิ

ส่วนบุคคล 

 บทบาทของผู้วิจัย  ประการ มีดงันี 1) เป็นครู 2) เป็นผูน้าํ 3) เป็นผูฟั้งทีดี 4) เป็นนกั

วางแผน 5) เป็นนกัออกแบบ 6) เป็นนกัวิเคราะห์ 7) เป็นนกัสังเคราะห์ 8) เป็นนกัสังเกตการณ์ 9) 

เป็นนกัรายงานผล 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก 

2.4  ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม 

(Theories of Postmodernism) 

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการวิจยัภายใต้ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ 

(Critical Social Theory)เป็นการวจิยัทีใช้วธีิวทิยาศาสตร์บางส่วน แต่ใช้วิธีปฏิบตัิการแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Action Approach) ระหวา่งผูวิ้จยักบัผูร่้วมวจิยั เพือผูป้ฏิบติัแกไ้ขปรับปรุงสภาพ

ของตนเอง มีลกัษณะสําคญัทีนาํมาทาํความเขา้ใจในแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

ดงันี 

 2.4.1 ปฏิเสธวธีิคิดแบบปฏิฐานนิยมทีแยกตวัผูแ้สวงหาออกจากความรู้และความจริง 

 2.4.2 เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริงไม่ใช่ตวัความรู้และความจริงนนัๆ 

แต่คือการนาํความรู้และความจริงทีไดม้าไปใชใ้นการแก้ปัญหาและสร้างการเปลียนแปลง 

 2.4.3 เป็นลกัษณะของสํานกัคิดปฏิบตัินิยม (Pragmatism) จุดมุ่งเน้นไม่ได้อยู่ทีผลลพัธ์

แบบตายตวัแต่อยู่ทีองค์ประกอบต่างๆ อาทิวธีิการการปรับเปลียน ฯลฯ ทีเกิดขึนในกระบวนการ

แสวงหาความรู้และความจริง 

 2.4.4 กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง เริมตน้ทีการตงัคาํถามหรือมองไปที

ปัญหาทีเกิดขึนแลว้จึงสร้างกระบวนการทีนาํไปสู่การตอบคาํถามหรือแกปั้ญหานนัๆ เป็นปัญหาใน

เชิงปฏิบติั (Practical Problem) ไม่ใช่ปัญหาหรือคาํถามในเชิงปรัชญา 

  2.4.5 ในกระบวนการแกปั้ญหานนัจะเกิดปัญหาหรือคาํถามอืนๆ ขึน ผลลพัธ์ของคาํถาม

แรกจะเป็นพืนฐานในเชิงวธีิการและทฤษฎีสําหรับการตอบคาํถามใหม่ทีเกิดขึน 

 2.4.6 กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ไดมี้เป้าหมายในการแสวงหาคาํตอบแบบเบด็เสร็จ

หากเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีนําไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติให้ดียิงขึนและเพือนําไปสู่การ

แก้ปัญหาในสังคมทีกาํลงัเปลียนแปลงและซบัซ้อนยิงขึนดงันนัความรู้ภายใตว้ิธีคิดปฏิบตัินิยมจึง

หมายถึงการเรียนรู้เพือรู้ อนัจะนาํไปสู่การคิดวิธีการแกปั้ญหาทีดียิงขึนและนกัคิดปฏิบตัินิยมก็ไม่
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ตดัสินสิงทีตนคน้พบต่อคาํถามหรือปัญหาหนึงๆ วา่ถูกหรือผิดแต่จะเรียกสิงนนัว่าความจริงชวัขณะ 

(Temporary Truth) ทงันีเพราะเมือเวลาผ่านไปและสังคมเปลียนไปคาํตอบทีเกิดขึน ณ เวลาหนึงก็

จะลา้สมยัและไม่ใช่คาํตอบสําหรับเวลาใหม่ทีตามมา 

  2.4.7 กระบวนการตอบคาํถามหรือแกปั้ญหาทีสําคญัเป็นกระบวนการทีตงัอยู่บนการไม่

เห็นพ้องร่วมกัน (Disagreement) หรือทีเรียกว่า Dialectic Inquiry หรือกระบวนการเข้าถึงความรู้

แบบวภิาษวธีิโดยวิธีการเช่นนีเป็นวิธีการทีให้นกัวิจยั 2 กลุ่มศึกษาในสิงเดียวกนัจากนนัจึงให้ทงั

สองวจิารณ์ซึงกนัและกนัวธีิการนีจะทาํให้ทงัสองกลุ่มได้มองเห็นตาํแหน่งแห่งทีในเชิงญาณวิทยา

ของตนกล่าวคือทงัสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทศัน์ทีกาํกบักระบวนการแสวงหาความรู้

รวมทังมองเห็นข้อจํากัดและจิตสํานึกทีผิดพลาด (False Consciousness) ในวิธีการของตน

กระบวนการเช่นนีจึงไม่มีจุดสินสุด (Endpoint) หากเป็นการเรียนรู้กระบวนการในการแกไ้ขปัญหา

หรือแสวงหาคาํตอบใหดี้ยงิขึนไปและดว้ยวิธีคิดเช่นนีเองทีทาํให้นกัคิดสาํนกัปฏิบติันิยมและทฤษฎี

สังคมเชิงวิพากษเ์ห็นวา่กระบวนการเขา้ถึงความรู้นนัไม่สามารถแยกขาดจากตวันกัวิจยัและบริบท

ทางสังคม 

  2.4.8 ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษเ์ป็นภววทิยาทีเห็นวา่ความรู้และความจริงนนั

ไม่ไดไ้ร้เดียงสาแต่มีลกัษณะอตัวิสัย (Subjective) ซึงหมายถึงว่าความรู้และความจริงไม่ได้ปลอด

จากระบบคุณค่าทีผูเ้ชือทีวา่ภาวะของผูแ้สวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และความจริง

นนัๆ แสวงหาเชือถือ ดงันนัญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ์จึงเป็นญาณวทิยาทียืนอยู่บน

ความเชือทีวา่ภาวะของผูแ้สวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และความจริงนนัๆ 

 ในกรณีกระบวนทัศน์ทีเป็นรากฐานการแสวงหาความรู้/ความจริงตามทฤษฎีหล ัง

สมยัใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) นนัมีลกัษณะสําคญัทีนาํมาเพือทาํความเขา้ใจแนวคิด

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงันี 

  1) สิงทีรับรู้วา่เป็นความรู้และความจริงในโลกนีนนัคือสิงทีถูกประกอบสร้างขึนมา

ดว้ยอุดมการณ์ (ideology) และกระบวนการชุดหนึงๆ  

  2) ความรู้ทีพึงประสงค์คือความรู้ทีมีล ักษณะเฉพาะท้องถินหลากหลายใช้การ

วิเคราะห์ระดบัจุลภาคและเป็นเรืองเล่าในขอบเขตแคบๆ (Little Narrative) เปลียนโลกทศัน์ต่อ

ความรู้ จากวิทยาศาสตร์แบบกลไกของ Isaac Newton ทีเห็นว่าจกัรวาลมีความคงที เปลียนไปเป็น

โลกทีเปลียนแปลงตลอดเวลาดงันนัความรู้อย่างดีทีสุดจึงเป็นความรู้แบบชวัคราวทีตอ้งปรับเปลียน

อยู่เสมอแมแ้ต่ในวทิยาศาสตร์ธรรมชาติเองความรู้ในยุคหลงัๆ ก็แสดงให้เห็นชดัว่าความคิดแบบ 

Isaac Newton ไม่ใช่สิงทีถูกอีกต่อไปแลว้ 
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  3) หลงัสมยัใหม่ไม่เชือเรืองภววทิยาไม่มีสิงทีเรียกว่าธรรมชาติของความรู้และความ

จริงความรู้และความจริงล้วนเป็นสิงประกอบสร้างทางสังคมทีขึนอยู่ก ับเวลาและสถานที 

(Knowledge is Subjected to Space and Time) และอุดมการณ์ (Ideology) ทีแตกต่างหลากหลาย

ดงันนัภายใตวิ้ธีคิดแบบหลงัสมยัใหม่นิยมนี จึงไม่มีกระบวนทศัน์อีกต่อไปไม่มีความรู้มีแต่ความ

เป็นจริงทีหลากหลาย 

2.5  การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติ 

 จากขอ้วพิากษ์ต่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิคและทศันะต่อการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ

แบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนว

วฒันธรรมชุมชนจากหลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู ้วจิยั จากทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ์ 

(Critical Social Theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ซึงเป็นความ

เข้าใจพืนฐานเพือความเขา้ใจในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทีชัดเจนขึนเหล่านนั หาก

นําเอาแนวคิดบางประการจากสาระต่างๆ ทีนํามากล่าวถึงข้างต้น จะได้ข ันตอนการวิจัยเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 10 ขนัตอน (กรณีสมมุติว่ามี  วงจร หากมีมากกวา่  วงจร ก็เริมตน้วงจร

ใหม่เหมือนกบัวงจรที  ไปจนสินสุด) ซึงขอให้ขอ้เสนอแนวคิดและแนวปฏิบติัในแต่ละขนัตอน 

ดงัภาพประกอบที .  
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คาํนึงถึง . ขอ้วิพากษ์ต่อการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบเทคนิคและทศันะต่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 . แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน 

 . ปรัชญาของทฤษฎีสงัคมเชิงวิพากษแ์ละทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ 

คํานึงถึง  10 จรรยาบรรณของ

ผูว้ิจยั 

1. รักษาความลบั 

2. ผูร่้วมวิจัยเข้าถึงขอ้มูลต่างๆ

ไดอ้ย่างเสมอภาคกนั 

3. ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์

ทีคาดหวงัจากการตดัสินใจร่วม 

4. ผูร่้วมวิจัยมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบกระบวนการวิจยั 

5. มี ก า ร ป รึ ก ษ า ห า รื อ 

ขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจาก

ทุกฝ่าย 

6. ก า ร สั ง เ ก ต ห รื อ ก า ร

ตรวจสอบเอกสารเพือจุดมุ่งหมาย

อืนตอ้งไดรั้บการอนุญาตกอ่น 

7. ผลการดาํเนินงานจะยังคง

ปรากฏให้เห็นและเปิดโอก าสให้

ผูอื้นให้ขอ้เสนอแนะได ้

8. ไม่ละเมิดลิขสิทธิงานเขียน

หรือทัศนะของคนอืนโดยขาดการ

เจรจา 

9. ผูว้ิจัยตอ้งแสดงให้ทราบถึง

ธรรมชาติของกระบวนการ วิจัยแต่

เ ริมแรกรวมทังข้อเสนอแน ะและ

ผลประโยชน์ 

10. ผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพล

ต่อการทาํงานแต่ผู้ทีไม่ประสงค์มี

ส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและ

เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

 

คาํนึงถึง 10 หลกัการของ

ผูว้ิจยั 

1. ในบริบทเฉพาะ 

2. ทกัษะทีหลากหลาย 

3. มุ่งการเปลียนแปลง 

4. มุ่ ง ก า ร ก ร ะ ทํ า เ พื อ

บรรลุผล 

5. รับฟังข้อ คิด เห็นจากผู้

ร่วมวิจยั 

6. วิ เคราะห์ วิพากษ์แ ละ

ประเมินตนเอง 

7. เรียนรู้จากการกระทาํ ทงั

ที สํา เ ร็ จ แ ล ะ ไ ม่ สํา เ ร็ จ  เ กิ ด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอย่าง

เป็นระบบ 

8. ตร ะ หนั กในศัก ยภา พ 

ความเชียวชาญและการเป็นผูมี้

ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชน 

9. การมีบนัทึกของผู้ร่ วม

วิจยัทุกคน เช่น  

-การเปลียนแปลงในกจิกรรม

และการปฏิบตัิ 

-ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ใ น

คาํอธิบายถึงสิงทีปฏิบติั 

-ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ใ น

ความสัมพันธ์ทางสังค มแ ละ

รูปแบบองค์การ 

-การพัฒนาตนเอง จาก ก าร

ร่วมในการวิจยั 

10. นําไปสู่ การ พัฒ น า ที

ยงัยืน 

 

จุดเริมตน้ 

สร้างความคุน้เคย 

เสริมพลังดา้นวิชาการใหก้บัผูร่้วมวิจัย 

ผลการวจิัย 

บร ร ยาย ถึ ง ปร าก ฏ ก าร ณ์ ก าร วิ จั ย แ ล ะ

นําเสนอผลการเปลียนแปลงผลการเรียนรู้ และ

ความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 

คาํนึงถึง 10 บทบาทของผูว้ิจยั 

เป็นครู เป็นผูน้าํ เป็นผูฟ้ังทีดี เป็นนกัวางแผน เป็นนักออกแบบ เป็นนักวเิคราะห์ เป็นนกัสังเคราะห์ 

เป็นผูส้งัเกตการณ์ เป็นนักรายงานผล เป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวก 

 

วางแผน 

ปฏิบติั 

สังเกต 

 

สะทอ้นผล 

วางแผน 

ปฏิบติั สะทอ้นผล 

สังเกต 

 

ภาพที 2.4 กรอบแนวคดิและแนวปฏิบติัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมส่ีวนร่วมตามทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
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คําอธิบายจากภาพที 2.4 กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 วิโรจน์ สารรัตนะ ( ) ไดอ้ธิบายแนวการดาํเนินการวจิยัในแต่ละขนัตอนดงันี  

 ขันตอนที 1 การเตรียมการ (Preparation) เพือสร้างความคุ้นเคยและเสริมพลังอํานาจ

เชิงวิชาการ การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถทาํไดใ้นหลายระดบั เช่น ระดบัชนัเรียน 

ระดบัช่วงชนัเรียน ระดบัโรงเรียน หรือระดบัชุมชน แต่การวจิยัทางการบริหารการศึกษา นิยมทาํใน

ระดับโรงเรียนทีมีปัญหาทีจะต้องแก้ไขหรือพัฒนาอยู่ในระดับสูง มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ยนืยนัหรืออา้งอิง จากนนัจึงลงพืนทีเพือสร้างความคุ้นเคยใหเ้กิดขึนก่อนเนืองจากการวจิยั

เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตอ้งมีผูร่้วมวจิยั (Participants) จาํนวนหนึง ทีจะตอ้งเป็นไปดว้ยความ

สมคัรใจ ดงันนั เพือใหร้ะบุไดว้า่ผูร่้วมวจิยัคือใคร มีจาํนวนเท่าใด ผูวิ้จยัควรนาํเอาแนวคิดและแนว

ปฏิบัติการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมชีแจงต่อผู ้ร่วมวิจยัให้รับรู้และเข้าใจ เพือให้การ

ตดัสินใจเขา้ร่วมวจิยัเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ตามจรรยาบรรณทีว่า “ผูวิ้จยัต้องแสดงให้ทราบถึง

ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เริมแรก รวมทงัขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยั

ทราบ” คาํนึงถึงหลกัการ “ผูที้ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมตอ้งไดร้ับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วน

บุคคล”การลงพืนทีเพือสร้างความคุน้เคย ผูว้จิยัควรแสดงบทบาทการเป็น “ผูส่้งเสริมสนบัสนุนและ

อาํนวยความสะดวก” รวมทงับทบาทอืนๆ ตามทีกาํหนดไว ้10 บทบาทดงักล่าวขา้งตน้ ให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์และไม่ให้เสียหลกัความมีสถานะทีเท่าเทียมกนั ควรหลีกเลียงรูปแบบการทาํงาน

แบบปิรามิดหรือแบบสายการบงัคบับญัชา ไม่ควรกําหนดตาํแหน่งหรือสถานะใดๆ ทีจะทาํใหเ้กิด

การแบ่งชันวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นังประชุมสนทนากบัแบบโต๊ะกลม 

(Round Table) ดงัแนวคิดหนึงของการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมทีนาํมากล่าวถึงขา้งตน้ ที

กล่าววา่ “...ผูว้จิยัจะตอ้งตระหนกัถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วนหนึงของชุมชนที

ตนเองทาํงานดว้ยอยา่งเต็มทีเพือทาํความคุน้เคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึงของชุมชน จะตอ้ง

คอยดูดซบักบัชุมชน ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมลกัษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน 

ตลอดจนปัญหาต่างๆ ของชุมชน และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทีจะเกียวพนัโดยตรงกบังานทีจะตอ้งทาํ

ใหก้บัชุมชนนนั...” 

  นอกจากนนั ผู ้วจิยัควรมีการเสริมพลงัดา้นวิชาการทีเป็นความรู้เชิงเทคนิค ให้กับผู ้

ร่วมวจิยัในเรืองต่างๆ เพือใหก้ารดาํเนินการวจิยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 

- แนวคิดและแนวปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมตามหลกัการทีกล่าวถึงขา้งต้น คือ 

“ผูว้ิจยัต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่เริมแรก รวมทงัขอ้เสนอแนะ และ

ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ” 
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- แนวคิดและแนวปฏิบติัเชิงเทคนิค เช่น เทคนิคการวางแผนปฏิบตัิการ เทคนิคการระดมสมอง 

เทคนิคการนาํแผนสู่การปฏิบตัิ เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบติังาน เทคนิคการสะท้อนผลการ

ปฏิบติังาน เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียน และอืนๆ เป็นตน้ 

 ขันตอนที 2 การวางแผน (Planning) เพือแก้ปัญหา เนืองจากการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบ

มีส่วนร่วม มุ่งเนน้การแกปั้ญหา (Problem Solving) ผูว้จิยัควรแสดงบทบาทการเป็นผูม้ส่ีวนร่วม 

เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหผู้ร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัวิเคราะห์สภาพของ

งานทีเป็นปัญหา เพอืระบุสภาพทีเคยเป็นมา สภาพปัจจบุนั สภาพปัญหา สภาพทีคาดหวงัจากการ

แก้ปัญหา ทางเลือกทีหลากหลายเพือการแกปั้ญหาการเลือกทางเลือกเพือปฏิบติัการแกปั้ญหา โดย

ใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัวเิคราะห์และกาํหนดประเด็นต่างๆ ดงักล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที

มีอยูเ่ดิมของพวกเขาก่อน จากนนัจงึจะนาํเอาแนวคิดเชิงวิชาการทีผูว้จิยัศึกษาไวใ้นบทที 2 นาํเขา้สู่

วงสนทนากบัพวกเขาซึงอาจมีผลใหพ้วกเขานาํเอาแนวคิดเชิงวชิาการนนัไปปรับแกห้รือบูรณาการ

เขา้กบัสิงทีพวกเขาร่วมกนัคิดและกาํหนดขึน ทงันีเป็นไปตามหลกัการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือ

ใหมี้การระเบิดจากภายใน (Inside-out) ก่อนแลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และ

ตามหลกัการทีว่า “ตระหนกัในศกัยภาพ ความเชียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายใน

ชุมชนเอง” และตามความเชือทีวา่ “แนวคิดใหม่ในการพฒันานนั เชือวา่ในวฒันธรรมชุมชนนนั ไม่

ว่างเปล่า ในนนับรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคที์จะแกปั้ญหา

ชุมชน” และ “…ใหโ้อกาสแก่ชุมชนทีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานนัดว้ยตนเองอย่างเต็มที 

จากนนันกัพฒันากเ็สนอเทคโนโลยอืีนๆทีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเขา้สู่วง

สนทนาดว้ย ในระยะแรกๆ ใหเ้สนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปวา่แบบนนัแบบนีเท่านนัทีจะช่วย

แก้ปัญหาใหชุ้มชน จะปล่อยใหชุ้มชนคดิเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัไม่กล่าว

พาดพิงถึงเทคโนโลยอีืนๆ ใหม้ากกวา่นนั จนกวา่จะมีการถามไถเ่พิมเติม ซึงนกัพฒันาจะตอ้งคอย

ใหข้อ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ เมือเสนอขอ้มลูเปรียบเทียบให้อย่างเต็มทีแลว้ ก็ปลอ่ยใหชุ้มชนเป็นผู ้

ตดัสินใจเลอืกเทคโนโลยีทีเห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากทีสุดมาชุดหนึง…”  

หากพิจารณาจากหลกัการดงักล่าว ในขนัตอนการวางแผนควรประกอบดว้ยกิจกรรมการทาํงาน  

ระยะดงันี 

 ระยะที  การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาให้เต็มที อาจใช้เวลา -  วนั ให้พวกเขา

ไดร่้วมกนัระดมสมองคิดอยา่งเต็มทีโดยอาศยัความรู้และประสบการณ์พืนฐานทีเขามีและเคยทาํกนั

มาเพือกาํหนดสภาพทีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพทีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา 

ทางเลือกทีหลากหลายเพือการแกปั้ญหา การเลือกทางเลือกเพือปฏิบติัการแกปั้ญหาในเรืองทีทาํวจิยั 

เพือจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ของส่วนรวม ทีประกอบดว้ยโครงการจาํนวนหนึง และ
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อาจให้แต่ละรายจดัทาํแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ด้วย ก็จะทาํให้

การแก้ปัญหามีความสมบูรณ์ยิงขึน เพราะโครงการจาํนวนหนึงนนัอาจไม่ครอบคลุมถึงสิงทีควรทาํ

ในบางกรณีได้ และบางโครงการก็จาํเป็นตอ้งมีแผนพฒันาส่วนบุคคลรองรับเพือการนําไปปฏิบติั

ดว้ย  

 ระยะที  การพฒันาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผู้ร่วมวิจยั อาจใช้เวลา 1-2 วนั โดยผูว้ิจยั

นําเอาแนวคิดทีศึกษาไวใ้นบทที  ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจยัได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการ

แก้ปัญหาในเชิงทฤษฎี ตามประโยชน์ของทฤษฎีทีว่า “..ช่วยชีนําการตดัสินใจ ช่วยให้มองภาพ

องค์การไดช้ดัเจนขึน ช่วยให้ตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มขององค์การ ช่วยเป็นแหล่งของความคิด

ใหม่ ช่วยกําหนดกรอบของปรากฏการณ์ทีมีความสัมพนัธ์กนั ช่วยจาํแนกแยกแยะปรากฏการณ์ ช่วย

สร้างสิงใหม่ๆ ช่วยทาํนายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิดเชิงวิชาการแลว้ อาจเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้เพิมเติม อาจให้ศึกษาคน้ควา้เพิมเติม อาจให้ศึกษาดูงานสถานศึกษาทีเป็น

ตน้แบบ เพือใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดวสิัยทศัน์และความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการแกปั้ญหาในเรืองทีทาํ

วจิยัอย่างหลากหลาย 

 ระยะที  การบรรจบกนัของธารสองสาย สายประสบการณ์และสายวชิาการ (ภาคปฏิบติั

และภาคทฤษฎี) โดยจดักิจกรรมใหมี้การบูรณาการความรู้เชิงวชิาการทีไดรั้บ (ในระยะที ) เขา้กบั

สิงทีพวกเขาร่วมกันคิดและกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคล(ในระยะที ) 

ตามหลกัการทีวา่ “...ทฤษฎีหากไม่นาํไปปฏิบตัิก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบติัหากไม่มีทฤษฎีมาเสริม

ดว้ย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไ้ม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิมๆ...” กิจกรรมนีอาจใชเ้วลา -  

วนั ซึงผลจากการบูรณาการร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึงดังนี ) ยืนยนัเอาตามสิงทีพวกเขา

กาํหนดในระยะที  หรือ ) เปลียนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทางวิชาการทีผูว้จิยันาํไปถ่ายทอด

ให้ หรือ ) บูรณาการเขา้ดว้ยกันระหว่างสิงทีพวกเขาคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ทีพวกเขาไดรั้บ

เสริมเพิมเติมเพือกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลใหม่ขึนมาโดยแผนปฏิบติั

การ (Action Plan) ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) มี

องค์ประกอบอะไรบา้ง ขึนกบัผูว้ิจยัและร่วมวิจยัจะร่วมกนักาํหนดแต่อย่างนอ้ยควรประกอบดว้ย

จุดมุ่งหมายและวธีิการ (Ends and Means) ในการแก้ปัญหานนัว่าจะทาํเพืออะไร (What) และจะทาํ

อย่างไร (How) 

 แนวคิดการบรรจบกนัของธารสองสายนี หากพิจารณาหลกัการจดัการความรู้ (Knowledge 

Management) ผู ้วิจ ัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของคนทีมีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ทีช ัดแจง้ 

(Explicit Knowledge) ในขณะทีผู ้ร่วมวิจ ัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนทีมีความรู้จาก

ประสบการณ์ทีสะสมมา เป็นความรู้ทีฝังตวั (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกบัระหว่าง



27 

ความรู้เชิงวิชาการกบัความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนยัหนึงคือการผสมผสานกนัระหว่างภาค

วชิาการกบัภาคปฏิบติัเป็นสายธารสองสายทีมาบรรจบกนั คือ สายธารเชิงวชิาการหรือเชิงทฤษฎีที

ไดจ้ากนกัวิจยั กับสายธารเชิงประสบการณ์ทีสะสมอยู่ในตวัของผูร่้วมวิจยั จากแนวคิดดงักล่าว มี

ขอ้ทีผูว้จิยัควรคาํนึง 4 ประการ คือ 

  1. การศึกษาและนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที 2 จะต้องนําเสนอไวอ้ย่างมี

จุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ทีจะทาํให้ผู้วิจยัมีความรอบรู้และความไวเชิง

ทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการนาํไปร่วมเสวนากบัผูร่้วมวจิยั ไม่ใช่ทบทวนมาไวอ้ย่างเป็น

ไมป้ระดบังานวจิยัหรือหิงพระประจาํงานวจิยัทีไม่มีการมาเซ่นไหวเ้หลียวแลอีก 

   2. ผูว้ิจยัจะต้องสร้างทศันคติทีดีให้เกิดขึนกบัผูร่้วมวิจยัและผูเ้กียวขอ้งว่า ทฤษฎีกบั

การปฏิบติัเป็นสิงทีไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานทีไม่มีวนับรรจบกนั เหมือนกบัคาํพูดทีมกัพูด

กนัวา่ “ทฤษฎีจดัปฏิบติัไม่ได ้หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบติัก็คือปฏิบติั” เป็นตน้ จะตอ้งสร้างความ

ตระหนกัว่า ทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สันลงได้ ดงัประโยชน์ของทฤษฎีที

กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนันผู้วิจ ัยอาจสร้างแนวคิดให้ผู ้ร่วมวิจัยได้เข ้าใจและตระหนักถึง

ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนัระหวา่งการวจิยั ทฤษฎี และการปฏิบติั หรือนกัวจิยั นกัทฤษฎี และนกั

ปฏิบัติ หากทําให้เกิดขึนได้ ก็จะทําให้การดําเนินงานวิจัยเ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิงขึน 

   3.การนาํเสนอแนวคิดเชิงวิชาการตอ้งเป็นไปหลงัจากทีปล่อยให้ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั

คิดอย่างเตม็ทีก่อน โดยหากนาํเสนอก่อน มีแนวโน้มทีผูร่้วมวจิยัจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวชิาการ

นนัไปใช้เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกบัการเป็นผูถู้กกระทาํ (Passive) หรือเป็นผูต้าม 

(Follower) ในระบบการบริหารแบบสังการหรือแบบบนสู่ล่าง (Top-down Approach) ทีฝังรากมา

นาน หรืออาจเป็นเพราะแนวโน้มทีจะเชือฟังผู้วิจยัเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึงจะทําให้การวิจ ัยมี

แนวโน้มเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มากกว่าจะเป็นการ

วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือมีแนวโน้มทีอิทธิพลของ

ความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ทีสําเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตวัที

สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผูร่้วมวิจยัไม่ไดถู้กนาํออกมาใช ้

   4. การนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผูว้จิยัจะตอ้งนาํเสนอแบบไม่ยดัเยียด ไม่ชีนาํ 

หรือไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการนาํไปปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่ตอ้งคาํนึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวั

เสริม โดยยึดหลกัการ “ตระหนกัในศกัยภาพ ความเชียวชาญ และการเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียจากภายใน

ชุมชนเอง” และตามแนวคิดทีว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนทีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานันดว้ย

ตนเองอย่างเตม็ที จากนนันกัพฒันาก็เสนอเทคโนโลยอืีนๆ ทีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้
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ของชุมชนเขา้สู่วงสนทนาดว้ย ในระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ  แต่จะไม่สรุปว่าแบบนนัแบบนี

เท่านนัทีจะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ด้วยตนเอง 

และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอืนๆ ให้มากกว่านัน จนกว่าจะมีการถามไถ่เพิมเติม ซึง

นกัพฒันาจะตอ้งคอยให้ขอ้มูลอยู่เป็นระยะๆ เมือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบใหอ้ยา่งเตม็ทีแลว้ ก็ปล่อย

ใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโลยทีีเห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากทีสุดมาชุดหนึง…” 

 ขันตอนที 3 การปฏิบัติ (Acting) เพือการเปลียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ผูวิ้จยั

ยงัคงมีบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก

ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล 

(Individual Development Plan) ทีกาํหนดไวน้นั โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ทีกาํหนด ตาม

หลกัการ “มุ่งการเปลียนแปลง และมุ่งใหเ้กิดการกระทาํเพือบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลอื

ใดๆ ทีไดอ้ย่างง่ายๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยใหก้าํลงัใจและกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

พิจารณาถึงการใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการในการ

นาํแผนสู่การปฏิบติั เช่น การจดัทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอาํนาจหน้าที การกําหนดบทบาท

และความรับผิดชอบ การกําหนดเครือข่ายการติดต่อสือสาร ทงัในแนวตงัและแนวนอน ทงัภายใน

โรงเรียนและระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การจดัระบบการติดตามผล เป็นตน้ 

 ขันตอนที 4 การสังเกต (Observing) เพือบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพือบนัทึกผล

การปฏิบติั ให้กระทาํในทุกขนัตอนทีผ่านมา ตงัแต่ขนัตอนการเตรียมการ มาจนถึงขนัตอนการ

ปฏิบติั ไม่ไดห้มายถึงการสังเกตเฉพาะในขนัตอนการปฏิบติั (Acting) เท่านนั โดยอาจใชเ้ทคนิควธีิ

และเครืองมือต่างๆ ดงัต่อไปนีอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอยา่งผสมกนัตามสถานการณ์และความ

เหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวดัทศันคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครืองบนัทึกเสียง 

เครืองบนัทึกภาพ หรือวตัถุสิงของ เป็นตน้ 

 ประเด็นในการสังเกตเพือบันทึกผลการปฏิบัตินัน นอกจากจะเป็นเรืองเกียวกับ

ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน ยงัเป็นเรืองทีเกียวกับผลทีเกิดขึนจากการ

ดาํเนินงานในแต่ละขนัตอนดว้ย เป็นผลในเรืองทีเกียวกบัการเปลียนแปลงในผลลพัธ์ทีคาดหวงั 

(Change) รวมทงัการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ทีเกิดขึน (Emerging of New Knowledge) 

ในระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน 

 ขันตอนที 5 การสะท้อนผล (Reflecting) เพือนําไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ อาจนาํเอา

เทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์

การทาํงานในแง่มุมต่างๆ เพือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทังภายในภายนอก ซึงทาํให้
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เกิดผลอย่างทีเป็นอยู ่ทงัทีพร้อมทงับนัทึกรายละเอียดขนัตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน การ

เรียนรู้และความรู้ใหม่ๆ ทีเกิดขึนระหว่างการปฏิบัติงานทังทีสําเร็จหรือไม่สําเร็จ เ พือเป็น

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้

หรือกล่าวในอีกนยัหนึงวา่ การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิงบางอย่างออกมา

จากบทเรียนทีมีอยู ่จากสิงทีเราทาํ เพือให้ได้งานทีเป็นความสําเร็จ (Best Practice) รวมทงัความไม่

สําเร็จ (Bad Practice) ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ทีเกิดขึน ซึงการถอดบทเรียนโดยทวัไปมี 2 รูปแบบ ดงันี ( ) การถอดบทเรียนเฉพาะประเดน็ เพือ

การเรียนรู้ระหว่างการปฏิบติังาน ดาํเนินการทนัทีหลงัจากทาํกิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหาก

เป็นชุดกิจกรรมก็ดาํเนินการหลงัจากกิจกรรมย่อยเสร็จ และสามารถนาํผลการถอดบทเรียนนนัๆ ไป

ใช้ประโยชน์ในการพฒันาโครงการให้ประสบความสําเร็จในอนาคต ( ) การถอดบทเรียนทงั

โครงการ หลงัสินสุดโครงการทงัระบบ เป็นกระบวนการวเิคราะห์การปฏิบตัิงานและบทเรียนความ

รู้ทีลึกซึง และประกอบด้วยรายละเอียดจาํนวนมาก โดยเริมตงัแต่ความเป็นมาของโครงการ 

กระบวนการดาํเนินงาน และผลลพัธ์เมือสินสุดโครงการ การถอดบทเรียนทงั 2 รูปแบบ ตอ้งใชก้าร

วิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ดว้ย SWOT เพือศึกษาปัจจยัและเงือนไขทีนาํไปสู่ผลของการดาํเนิน

โครงการ 

การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action 

Review) การเล่าเรือง (Story Telling) การทําแผนทีความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ์ การใช้

แบบสอบถาม ซึงอาจใช้หลายวิธีร่วมกนักรณีเทคนิคการวเิคราะห์หลังการปฏิบตัิ (After Action 

Review) ทาํทนัทีหลงัเสร็จกิจกรรม เหมาะกบัการถอดบทเรียนระหวา่งปฏิบตัิงานในโครงการ โดย

ผู ้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศ ัยคาํถามดังนีคาดหวงัอะไรจากงานครังนี สิงทีบรรลุความ

คาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร สิงทียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร ถา้มีงานแบบนีอีก 

เราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อย่างไร ภายใต้หลกัการ ) เป็นธรรมชาติ สบายๆ อาจนงัเก้าอีหรือปูเสือ

นงัในท่าทีสบายทีสุด ) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มีช่องวา่งให้กนั) ) เห็นหนา้กนั

ทุกคน (เห็นรอยยมิ อุดมการณ์ และการพูดคุย) และ ) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อมๆ กนั 

 (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิมเติมได)้ 

 ขันตอนที 6 การวางแผน (Re-Planning) ในวงจรใหม่ เช่นเดียวกบัขนัตอนที  ผูว้จิยัควร

เน้นบทบาทการเป็นผูม้ีส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการ

วางแผน ใหมี้การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน เพือระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา 

ทางเลือกเพือการแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพือการปฏิบัติกันใหม่ โดยนําข้อมูล

สารสนเทศทีไดจ้ากการสะทอ้นผลในขนัตอนที 5 มาร่วมพิจารณาดว้ย ซึงจะทาํให้ไดแ้ผนปฏิบติั
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การ (Action Plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ใหม่ขึนมาชุดหนึง 

ซึงอาจมีบางอย่างทาํต่อเนือง บางอย่างตอ้งหยุดไป หรือมีบางอย่างเพิมเติมเขา้มา 

 ขันตอนที 7 การปฏิบัติ (Re-Acting) เพือแก้ปัญหากันใหม่ เช่นเดยีวกบัขนัตอนที 3 ผูว้จิยั

ควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลทีกําหนดใหม่นัน โดยมุ่งให้บรรลุผลตาม

วตัถุประสงคที์กาํหนด ใหมี้การบนัทึกผลการดาํเนินงานทงัของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั และจดัให้มีการ

พบปะสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นกันเป็นระยะๆ โดยคาํนึงถึงหลักการต่างๆ ดังกล่าวใน

ขนัตอนที 3 

 ขันตอนที 8 การสังเกต (Re-Observing) เพือสะท้อนผลกันใหม่ เช่นเดียวกบัขนัตอนที 4 

ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้

มีการสังเกตผลทีเกิดขึนจริง (Actual Effects) จากการปฏิบติัตามแผนปฏิบตัิการและแผนพฒันา

ส่วนบุคคลทีกาํหนดขึนใหม่ในขนัตอนที 7  

 ขันตอนที 9 การสะท้อนผล (Re-Reflecting) เพือสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม่ 

เช่นเดียวกบัขนัตอนที 5 ผูวิ้จยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูม้ีส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและ

อาํนวยความสะดวกใหมี้การสะทอ้นผล มีจุดมุ่งหมายและวธีิดาํเนินการตามทีกล่าวในขนัตอนที 5 

 ขันตอนที 10 การนําเสนอผลการวจัิยในบทที  

 1. การเล่าเรืองจากงานทีทํา (Stories at Work) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual 

and Neutral Manner) ของแต่ละขนัตอน จากขนัตอนที -  ว่า ทาํอะไร ไดผ้ลเป็นอย่างไรโดยอาจมี

ภาพถ่าย ขอ้มูล คาํสัมภาษณ์ หรือหลกัฐานอืนๆ แสดงประกอบใหเ้ห็นชดัเจนขึนได ้(ไม่ตายตวั อาจ

นาํเสนอรูปแบบอืนทีเห็นวา่เหมาะสมกวา่) การนาํเสนอผลการวจิยั ผูวิ้จยัควรจดัทาํเป็นระยะๆ หรือ

หลงัเสร็จสินการทาํวิจยัแต่ละขนัตอน ไม่รอจนกวา่เสร็จสินทงั 10 ขนัตอน มิฉะนันจะเกิดสภาพ

ของภูเขาขอ้มูล หรือสภาพไดห้นา้ลืมหลงั อาจมีผลทาํใหน้าํเสนอขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ตามที

ปฏิบติัจริง มีความสับสน อนัเนืองจากความเร่งรัดของเวลา ความเหนือยลา้ ความหลงลืม 

 2. การเปลียนแปลง (Change) ทงัทีสําเร็จและไม่สําเร็จ ทงัทีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ซึง

ไม่ควรกาํหนดความคาดหวงัการเปลียนแปลงเฉพาะในระดบัโครงการทีบรรจุในแผนปฏิบติัการ 

(Action Plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) เท่านัน แต่ควรกาํหนด

ความคาดหวงัในลักษณะทีเป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์ ต่อเนืองในระดับทีเป็นภาพรวมทัง

สถานศึกษาดว้ย เนืองจากเป็นการวจิยัในระดบัโรงเรียน (School-Wide) เช่น ) การเปลียนแปลงใน

คน วฒันธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ ) การเปลียนแปลงในโครงสร้างองคก์าร ) การ

เปลียนแปลงในเทคโนโลยี ) การเปลียนแปลงในกระบวนการและระบบการทาํงาน เป็นตน้ หรือ



31 

อืนๆ แลว้แต่จะกาํหนด อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอยา่ง ทงันี การเปลียนแปลงในตวัคนนนั ควร

คาํนึงถึงทงัระดบัตวับุคคล (Self) ระดบักลุ่ม (Group/Team) และระดบัองค์การ (Entire Organization) 

ดว้ย โดยพิจารณาทงัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม และการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

นอกจากนนั เนืองจากการดาํเนินการใดๆ ในสถานศึกษา มุ่งไปทีเป้าหมายสุดทา้ย (Ultimate Goal) 

คือนกัเรียน ดงันนัหากการวจิยัส่งผลถึงนกัเรียนดว้ย จึงควรพิจารณาถึงการเปลียนแปลงในนกัเรียน

ด้วยว่ามีอะไรบ้าง การนําเสนอข้อมูล ควรคาํนึงถึงรูปแบบทีหลากหลาย โดยพิจารณาความ

เหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูล ซึงมีทงัข้อมูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ อาจนาํเสนอเป็น

การพรรณนาทีมีภาพถ่าย หรือคําสัมภาษณ์ หรือหลกัฐานอืนๆ ประกอบ หรืออาจนาํเสนอเป็น

ขอ้ความเชิงพรรณนา โดยมีขอ้มูลหรือสถิติประกอบ หรืออาจนาํเสนอเป็นชุดของตารางหรือเป็น

กราฟฟิค เป็นตน้ โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงสภาพทีเคยเป็นมา และสภาพทีมีการเปลียนแปลงไป 

หรือแสดงให้เห็นถึงช่องว่าง (Gap) ระหว่างปัญหาทีเคยเกิดขึนกบัผลลพัธ์ทีไดรั้บว่ามีส่วนใดที

สําเร็จ สําเร็จมากน้อยเพียงใด และมีส่วนใดทียงัไม่สําเร็จ ทาํไมถึงยงัไม่สําเร็จ และควรทาํอะไร

อย่างไรต่อไป เป็นต้น สําหรับแนวการนาํเสนอผลการเปลียนแปลงทีหลากหลายรูปแบบดูจาก

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 5 แนวการนาํเสนอผลการเปลียนแปลงทีหลากหลายรูปแบบ 

 

 การเรียนรู้ (Learning) ทีเกิดขึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน เป็นการ

เรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 

จากการร่วมกันแก้ปัญหานนัๆ ในทุกขนัตอนจากการวิจยั ว่ามีอะไรบ้าง เน้นการเรียนรู้เพือทีจะรู้ 

อนัจะนาํไปสู่การคิดวิธีการแกปั้ญหาทีดียงิขึนการเรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning) ถือเป็น

จุดมุ่งหมายสําคญัจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หากงานวิจยัไม่มีคาํตอบเกียวกบัการ

เรียนรู้ (Learning) ทีเกิดขึน มีแต่คาํตอบเกียวกับการเปลียนแปลง (Change) การกระทาํนันก็เป็น
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เพียงการบริหารจดัการหรือการพฒันาแบบปกติทวัไป ทีทาํแล้วทาํเลย ผ่านแลว้ผ่านเลย ทีแมจ้ะมี

วงจรการทาํงานคลา้ยคลึงกนัก็ตาม 

 การเรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning) มีพฒันาการจากช่วงแรกของศตวรรษที 20 

John Dewey นกัการศึกษาชาวอเมริกนัซึงเป็นผูค้ดิคน้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาและเป็นผูเ้สนอแนวคิด

ทีว่าการเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระทาํดว้ยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดนี ไดน้าํไปสู่

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivist Learning Theory) ถือเป็นแนวคิดทีสอดคลอ้ง

กบัการจดัการศึกษาในศตวรรษที 21 มากทีสุดซึงในกลุ่มนีมีความเชือว่า มีวธีิการแสวงหาความรู้

และคาํตอบในสิงต่างๆ ดว้ยหลกัการทีวา่ใชไ้ดห้รือไม่ ถา้ใชไ้ดก้็คือทาํได ้หมายความวา่ “เป็นความ

จริง” เป็นการคิดทีแสวงหาวธีิการกระทาํ นาํมาใช้ให้เกิดผลตามทีกําหนดไว ้ (Workability) เป็น

ประโยชน์เมือนาํมาปฏิบติัไดจ้ริง ประยุกตไ์ดจ้ริง (Adaptability)การเรียนรู้จะเกิดขึน เมือผูเ้รียนได้

สร้างความรู้ทีเป็นของตนเองขึนมาจากความรู้ทีมีอยูเ่ดิมหรือจากความรู้ทีรับเขา้มาใหม่ ทีเกิดจาก

ความเข้าใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึน(Active Learning) รูปแบบการเรียนรู้ที

เกิดจากแนวคิดนี มีอยู่หลายรูปแบบไดแ้ก่ เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรียนรู้แบบ

ช่วยเหลือกนั (Collaborative Learning) เรียนรู้โดยการคน้ควา้อย่างอิสระ (Independent Investigation 

Method) รวมทงัเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

 จากทีกล่าวมา การเรียนรู้จากการกระทําในการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ครอบคลุมในทุกรูปแบบของการเรียนรู้ดงักลา่วขา้งตน้ เพราะเป็นการเรียนรู้ทีมีทงัจากการร่วมมือ 

จากการช่วยเหลือกนั จากการคน้ควา้อยา่งเป็นอิสระ และจากการใชปั้ญหาเป็นฐาน ในการระบุวา่ 

อะไรคือการเรียนรู้จากการกระทาํ อาจตงัคาํถามวา่ สิงทีฉันจะทาํให้ต่างไปในครังหน้าคืออะไร 

(What will I do differently next time?) ในลกัษณะเป็นบทเรียนทีไดรั้บจากการวจิยัในครังนีถึงสิงที

ควรทาํหรือไม่ควรทาํจากสิงทีทาํหรือไม่ทาํในครังนี เช่น เรียนรู้วา่หากจดัทาํแผนเพือแก้ปัญหานีอกี 

จะไม่ทาํอะไรบางอยา่งดงัเช่นทีทาํในครังนี แต่จะทาํอะไรบางอย่าง เนืองจาก ...” เป็นตน้ ทงันี การ

เรียนรู้จากการกระทาํไม่หมายถึงความรู้ในสิงใดสิงหนึงในลกัษณะ “รู้...” จากการทีผูวิ้จยัไดรั้บการ

ฝึกอบรมใหม่ เช่น รู้เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการทาํงานกบัคนอืน รู้วธีิการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

เป็นตน้ 

 ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบตัิ ไม่ใชค้วามรู้จากการอ่าน

ตํารา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายสําคญัจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

เช่นเดียวกนั หากงานวจิยัไม่มีคาํตอบเกียวกบัความรู้ใหม่ (New Knowledge) มีแต่คาํตอบเกียวกบั

การเปลียนแปลง (Change) การกระทาํนันก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการพฒันาแบบปกติ

ทวัไป ทีทาํแลว้ทาํเลย ผ่านแล้วผ่านเลย แมจ้ะมีวงจรการทาํงานคลา้ยคลึงกนัก็ตาม 
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 ความรู้ใหม่ทีเกิดขึนเป็นความรู้ชวัคราวชวัขณะในบริบทหนึงๆ ซึงหากพิจารณาความรู้

ภายใตว้ธีิคิดปฏิบติันิยมดงักล่าวในตอนตน้ ก็หมายถงึการเรียนรู้เพือทีจะรู้ อนัจะนาํไปสู่การคิดทีดี

ยิงขึน ซึงนกัคิดปฏิบติันิยมจะไม่ตดัสินสิงทีคน้พบต่อวธีิการแกปั้ญหาทีดีปัญหาหนึงๆ ว่าถูกหรือ

ผิด แต่จะเรียกสิงนันว่าความจริงชัวขณะ(Temporary Truth) เพราะเมือเวลาผ่านไปและสังคม

เปลียนไปคาํตอบทีเกิดขึน ณ เวลาหนึงก็จะลา้สมยั ไม่ใช่คําตอบสําหรับเวลาใหม่ทีตามมาโดย

ทฤษฎีถือว่าความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบตัิงานร่วมกนั ดงันัน การนาํเสนอว่าอะไรคือความรู้ใหม่

จากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จงึกาํหนดไดจ้ากการพิจารณาร่วมกนัของผูว้จิยัและผูร่้วม

วิจยัในขนัตอนการสะท้อนผล (Reflecting) เช่น พิจารณาว่า “จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่าง

นกัวจิยัทีมีความรู้เชิงทฤษฎี กบัผูร่้วมวจิยัทีมีความรู้เชิงประสบการณ์ในพืนทีเพือแกปั้ญหาทีเกิดขึน

ในแต่ละขนัตอนของการทาํงาน เมือประมวลเป็นภาพโดยรวมแลว้ไดก่้อให้เกิดความรู้ใหม่ ทีนาํมา

แก้ปัญหาแตกต่างจากทฤษฎีหรือแตกต่างจากทีเคยทาํกนัมาแต่เดิมอะไรบา้ง?” ดงันนั ความรู้ใหม่ 

(New Knowledge) ในการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นผลจากการรวบรวมข้อมูล 

(Data) และสารสนเทศ (Information) ทีเกิดจากการปฏิบัติงาน (Action) ในแต่ละส่วนงาน (Parts) 

เมือนาํมาเชือมโยงกนั (Connection of Parts) จะก่อใหเ้กิดภาพความรู้ใหม่ (a Whole) ซึงความรู้ใหม่

ทีได้รับนี หากเชือมโยงกันหลากหลาย (Joining of Wholes) จะเป็นภูมิปัญญา (Wisdom) ดูภาพ

แนวคิดการกาํหนดความรู้ใหม่จากการกระทาํ จากภาพที 7 

 
 

 

 จากแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของ วิโรจน์ สารรัตนะ 

( ) ดงักล่าวขา้งตน้เนืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่แนวคิดดงักล่าวมีครอบคลุมสามารถนาํหลกัการสู่การ

ปฏิบัติไดท้นัที และนาํแนวคิดเสริมจากการวิจยัของ รัฐสภา พงษ์ภิญโญ ( 6) และชยานนท์ มณ

เพียรจนัทร์ (2554) มาใช้ประกอบในการวจิยั ดงันี 

 แนวคิดหลัก 

ภาพที 2.6 แนวการกาํหนดความรู้ใหม่ในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
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  1. คาํนึงถึงรูปแบบการวจิยัทีเน้นความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Science) การ

นําเสนอผลการวิจยัทีอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทัง

ขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม่ หรืออืนๆถึงสิงทีไดร่้วมคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสะทอ้น

ผลการเปลียนแปลง ทงัทีสําเร็จและไม่สําเร็จ และการเรียนรู้ทีเกิดขึนทงัในระดบับุคคล ระดบักลุ่มผู้

ร่วมวจิยั และระดบัองคก์ารรวมทงัความรู้ใหม่ทีเกิดขึน 

  2. ดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี

ขนัตอนการวจิยั 10 ขนัตอน ยึดถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ

นักวิจ ัย 10 ประการ โดยเฉพาะจรรยาบรรณเกียวกับการแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ

กระบวนการวิจัยแต่เริมแรก รวมทงัขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ และ

จรรยาบรรณผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงาน แต่ผู้ทีไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดร้ับการ

ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัสิทธิส่วนบุคคล 

  3. ให้ความสําคัญกับกรอบแนวคิดเ ชิงทฤษฎี ทีจะต้องทบทวนขึนมาอย่างมี

จุดมุ่งหมายอย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ทีจะทาํให้ผู ้วิจยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการ

นาํไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ์หรือการใหค้าํแนะนาํต่อผูร่้วมวิจยั ในลกัษณะทีไม่ใช่เป็นการยดัเยียด 

ไม่ใหเ้ป็นตวัชีนาํหรือไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการนาํไปปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่จะต้องคาํนึงถึงการเป็น

ทางเลือก การเป็นตวัเสริม 

  4. การสร้างทศันคติทีดีใหเ้กิดขึนกบัผูร่้วมวจิยัและผูเ้กียวขอ้งว่า ทฤษฎีกบัการปฏิบติั

เป็นสิงทีไปดว้ยกนัไดไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นขนานทีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดใหผู้ร่้วมวิจยัและ

ผูเ้กียวข้องได้เขา้ใจและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหวา่ง “การวิจยั” 

“ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั” หรือ “นกัวิจยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” 

  5. แสดงบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมพล ังทางวิชาการ (Academic 

Empowerment) แก่ผูร่้วมวจิยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกันจากผูร่้วมวจิยัว่ามีความประสงค์ทีจะ

ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจหรือเพิมพูนโลกทศัน์เพิมเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือ

หน่วยงานทีทาํประสบผลสําเร็จ การจดัอบรมสัมมนา การเชิญวทิยากร เป็นต้น ผู้วจิยัจะทาํหน้าที

ส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆเหล่านนัให้แก่ผูร่้วมวจิยัดว้ย 

  6. ผู ้วิจยัเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวย

ความสะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนเชิงปฏิบัติการทีกําหนดไว้ โดยมุ่ งให้บรรลุผลตาม

วตัถุประสงค์ทีกําหนดตามหลกัการ “มุ่งการเปลียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระทาํเพือบรรลุผล” 

พยายามไม่ใหค้วามช่วยเหลือใดๆ ทีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป 
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  7. ใหมี้การบนัทึกผลการดาํเนินงานทงัของผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั โดยคาํนึงถึงหลกัการ

บนัทึก 1) การเปลียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบตัิ 2) การเปลียนแปลงในคาํอธิบายถึงสิงที

ปฏิบติั 3) การเปลียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ 4) การพฒันาตนเองจาก

การร่วมในการวิจยั และจดัให้มีการพบปะสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ ตาม

หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน การวิเคราะห์วพิากษแ์ละประเมินตนเอง ตลอดจนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 

 

2.6  ความหมายและความสําคัญเกียวกับการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

 2.6.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

มาจากคาํภาษาองักฤษ คือ Problem-Based Learning (PBL) เมือใช้ในภาษาไทยมีผูแ้ปลไวแ้ตกต่าง

กนั เช่น การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จากปัญหา การ

เรียนแบบแกปั้ญหา ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัจะใชค้าํวา่ การเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 (พวงรัตน์ บุญญานุรักษ,์ Majumdar 2544 อา้งถึงใน Barrows and Tamblyn, 1980) ไดใ้ห้

คาํจาํกดัความของการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐานว่า “การ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานคือ การ

เรียนรู้ทีเป็นผลของกระบวนการทาํงานทีมุ่งสร้างความเขา้ใจและ หาทางแก้ปัญหา ตวัปัญหาจะเป็น

จุดตงัต้นของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเป็นตัวกระตุน้ต่อไปในการพฒันา

ทกัษะการเรียนรู้แกปั้ญหาด้วยเหตุผล และการสืบคน้ขอ้มูลทีตอ้งการเพือสร้างความเขา้ใจกลไก 

ของตวัปัญหารวมทงัวธีิการแก้ปัญหา” และ Duch (1995) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

เป็นวธีิการเรียนการ สอนทีใชปั้ญหาทีพบในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียน เพือฝึกให้รู้จกัคิดวิเคราะห์

และพัฒนาทักษะการ แก้ปัญหา นักเรียนทีพร้อมจะเรียนรู้ทักษะการเ รียนรู้ตลอดชีวิต ซึง

ประกอบดว้ยความสามารถในการคน้ควา้ และใช้แหล่งขอ้มูลการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และความรู้

ต่างๆ ทีมีอยู่ก่อนแล้วเป็นสิงมีความสําคญัต่อการ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึง White ( 1996) 

กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซึงสามารถสรุปไดว่้า เป็นการเรียนทีนาํเสนอสถานการณ์

ทีเป็นปัญหาทีเกียวกบัโลกแห่งความเป็นจริงทีมีความซบัซ้อนก่อน ซึงจะเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียน

ไดร่้วมกนัอภิปราย ทาํความเขา้ใจปัญหา ศึกษาคน้ควา้หาข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา

เพิมเติม และลงมือแก้ปัญหานนัๆโดยใช้กระบวนการทาํงานเป็นกลุ่มโดยครูเป็นผูอ้าํนวยความ

สะดวกประจาํกลุ่มซึงสอดคล้องกับ Gallagher (1997) ทีได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ทีนักเรียนเรียนรู้จากการเรียน (Learn to Learn ) โดยนักเรียนจะ

ทาํงานร่วมกัน เป็นกลุ่มเพือคน้หาวิธีการแก้ปัญหา โดยจะบูรณาการความรู้ทีตอ้งการให้นกัเรียน

ไดรั้บกบัการ แก้ปัญหาเขา้ดว้ยกนั ปัญหาทีใชมี้ลกัษณะเกียวกบัชีวติประจาํวนัและมีความสัมพนัธ์
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กับนักเรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะมุ่งเน้นพฒันานกัเรียนในด้านทกัษะการเรียนรู้

มากกว่าความรู้ที นกัเรียนจะได้มา และพฒันานกัเรียนสู่การเป็นผู้ทีสามารถเรียนรู้โดยการชีนํา

ตนเองได ้นอกจากนี Barell (1998) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการ ของ

การสํารวจเพือจะตอบค ําถาม สิงทีอยากรู้อยากเห็น ข้อสงสัยและความไม่ม ันใจเกียวกับ 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติในชีวติจริงทีมีความซบัซ้อน ปัญหาทีใช้ในกระบวนการเรียนรู้จะเป็นปัญหา

ทีไม่ชดัเจนมีความยากหรือขอ้สงสัยมาก สามารถตอบคาํถามไดห้ลายคาํตอบ ซึง (Torp and Sage, 

1998) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น หลกัเน้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีไดจ้ากการ

สํารวจ ค้นควา้ และการแกปั้ญหาทีมี ความสัมพนัธ์เกียวกบัชีวิตประจาํวนัซึงนกัเรียนอาจพบ การ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนนัเป็นทงั ยุทธวิธีการเรียนการสอน และใช้เป็นแนวทางในการจดั

หลักสูตร ซึงมีลกัษณะดึงดูดนักเรียนให้เข้าไปมี ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาครูจะเป็นผูที้คอยให้

คาํแนะนาํและออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียนไดค้ิดและสํารวจ หลกัสูตรที

สร้างขึนจะมีปัญหาเป็นแกนกลาง มีบทบาทในการ เตรียมประสบการณ์จริงทีส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้ สนบัสนุนให้สร้างความรู้ดว้ยตนเองและบูรณาการสิงต่างๆ ทีเรียนรู้ในโรงเรียนกบัชีวติจริง

เขา้ดว้ยกนั ในขณะทีเรียนรู้นกัเรียนจะถูกทาํใหเ้ป็นนกัแกปั้ญหาและพฒันาไปสู่การเป็นผูท้สีามารถ

เรียนรู้โดยการชีนาํตนเองได ้ในกระบวนการเรียนรู้ดว้ยวธีิ นีครูจะเป็นผูร่้วมในการแกปั้ญหา ทีมี

หน้าทีในการสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้น ในการ เรียนรู้ใหก้บันกัเรียน เป็นผูแ้นะนาํ

และอาํนวยความสะดวกเพือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบั Edens (2000) ได้

ใหค้วามหมายของ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไวว้า่ เป็นรูปแบบการสอนการสร้างองค์ความรู้

ดว้ยตนเอง ซึงช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ทีจะคิดและแกปั้ญหาที เกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัและมีความ

ซบัซ้อน เป็นแรงกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเนือหาและ เกิดทกัษะการแกปั้ญหา 

 นอกจากนี สุนทรี คนเทียง (2544) ไดก้ล่าวถึงไวว้า่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็น 

รูปแบบการเรียนรู้ทีผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนคิดและดาํเนินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

กาํหนดวตัถุประสงค์และเลือกแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูส้อนมีบทบาทในการให้คําแนะนาํเท่านนั 

และทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการจดั สภาพการณ์ของ

การเรียนรู้ทีใชปั้ญหาเป็นเครืองมือ ในการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผูส้อนอาจ

นาํผูเ้รียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผูส้อนอาจจดัสภาพการณ์ให้ผูเ้รียนเผชิญ ปัญหา ฝึก

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความ เข้าใจใน

ปัญหานนัอยา่งชดัเจนได ้ซึงตรงกบั มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2545) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ทีเกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม 

โดยนักเรียนสร้าง ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาทีเกิดขึนในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของ
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การเรียนรู้ เพือให้ผู้เรียน เกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทงัได้ความรู้ตาม

ศาสตร์ในสาขาวิชาทีตนศึกษา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการ

ทาํงานทีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและ แก้ปัญหาเป็นฐาน 

 ซึงสอดคล้องกนักบั วฒันา รัตนพรม ( 2548 อา้งถึงใน สนิท ดีเมืองซ้าย, 2552 ) ไดใ้ห้

ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าเป็นการเ รียนรู้ซึงเป็นผลมาจาก

กระบวนการทาํความเขา้ใจและและแกปั้ญหา ซึงใชปั้ญหาหรือสถานการณ์ทีเป็นอยู่ตามสภาพจริง

มาเป็นสิงกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เลือกเนือหาทีตอ้งการจะเรียนรู้และแสวงหา

ความรู้นนัเพือนาํไปสู่การแก้ปัญหา ผูเ้รียนจะไดฝึ้กการคิดแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม เพือพฒันาความสามารถในการทาํงานร่วมเป็นเป็นทีม โดยผู ้สอนเป็นเพียง

ผูส้นบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ 

 ดงันนั จากความหมายทีกล่าวมาทงัหมดข้างตน้สรุปได้ว่า “Problem-Based Learning” 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนทีเริมตน้จากครูในการนาํเสนอปัญหาทีแปลกใหม่ ทา้

ทาย ทา้ความคิด แทรกสอดแนวปัญหาในปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัโลกของความเป็นจริงให้กบั

กลุ่มผูเ้รียน ทีศึกษา เพือกระตุ้น ส่งเสริม ทา้ทายให้ผู้เรียนไดแ้สวงหาความรู้ ความคิดวเิคราะห์ 

ประเด็นปัญหานนั และนาํความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้ ในการแก้ปัญหา โดยเน้นให้ผู ้เรียน

รู้จกัทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นทีมเดียวกนั รวมพลงัความคิด แกปั้ญหา รู้จกัวเิคราะห์ตดัสินใจ และ

สามารถนาํความรู้เหล่านนัเสนอผลงานได ้ครูเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวก ส่งเสริม กาํลงัใจ และ

คอยชีแนะ 

 2.6.2 ความสําคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมี

บทบาทสําคญัอย่างยงิในการเรียนการสอนในยุคปัจจบุนันี เพราะเป็นการเรียนรู้ของนกัเรียนในยุคนี

จึงจาํเป็นต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยการเรียนรู้ทีทาํให้เด็กสามารถฝึกทกัษะในการคิด 

และแก้ปัญหา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนีเป็นการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เพือให้ผู ้เรียน

สามารถแก้ปัญหาได ้มีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐาน ดงันี 

 Barrows and Tamblyn (1980 อา้งถึงใน สมศกัดิ บุตรสาคร, 2554) ไดก้ล่าวถึง ความสําคญั

ของ การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็นการเรียนรู้จากผลของกระบวนการทาํงานทีมุ่ง

สร้างความเขา้ใจและหาทางแก้ปัญหา ตวัปัญหาจะเป็นตวัตงัตน้ของกระบวนการเรียนรู้ และเป็น

ตวักระตุน้ต่อไปในการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล และการสืบคน้ข้อมูลทีตอ้งการเพือ

สร้างความเขา้ใจกลไกของตวัปัญหารวมทงัวธีิแกปั้ญหา 
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 นอกจากนี Edens (2000) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของ การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นหลกั

ไวว้่าเป็นรูปแบบการสอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึงช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทีจะคิดและ

แก้ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัและมีความซบัซ้อน เป็นแรงกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้

ในเนือหาและเกิดทกัษะการแกปั้ญหา 

 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ ์และ Majumdar, (2544) ไดก้ล่าวถึงความสําคญั การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นหลกัวา่ “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัเป็นการเรียนรู้ในสิงทีตนเองอยากรู้อยากเรียน 

เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจงัในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยวิธีที

ผูเ้รียนเลือกเอง” การเรียนรู้โดยใชโ้ดยปัญหาเป็นหลกัมีลกัษณะเฉพาะทีใช้ตวัปัญหาเป็นสาระหลกั

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะการแกปั้ญหาและสร้างเสริมความรู้ในศาสตร์ทางคลินิก การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นหลกันนัจะเริมตน้โดยนาตวัปัญหาเขา้มาเป็นจุดเริมตน้ของกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาจะ

เป็นตวักระตุน้การเรียนรู้ทีจะนาํไปสู่การเกิดคาถามทียงัไม่มีคาํตอบซึงจะชกันาํใหผู้เ้รียนไปสืบคน้

ต่อไป 

 นอกจากนี ทิศนา แขมมณี (2545 อ้างถึงใน สมศักดิ บุตรสาคร, 2554) ได้กล่าวถึง

ความสําคญัวา่ การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นการจดัสภาพการณ์ของการเรียน

การสอนทีใชปั้ญหาเป็นเครืองมือในการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผูส้อนอาจนาํ

ผูเ้รียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผูส้อนอาจจดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหาและฝึก

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจใน

ปัญหานนัอยา่งชดัเจน ไดเ้ห็นทางเลือกและวธีิการทีหลากหลายในการแก้ปัญหานนั รวมทงัช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ 

 วฒันา รัตนพรหม (2548 อา้งถึงในบณัฑิต รุ่งเจริญพร, 2556) ไดก้ล่าวความสําคญัวา่ การ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็นการเรียนรู้ซึงเป็นผลมาจากกระบวนการทาํความเขา้ใจและการ

แก้ไขปัญหา ซึงใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ทีเป็นอยูต่ามสภาพการณ์จริงมาเป็นสิงกระตุน้ใหผู้เ้รียน

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เลือกเนือหาทีต้องการจะเรียนรู้และแสวงหาความรู้นันเพือนําไปสู่การ

แก้ปัญหา ผูเ้รียนจะไดฝึ้กการคิดแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเพือ

พฒันาความสามารถในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมโดยผู ้สอนเป็นแต่เพียงผู้สนับสนุนให้เกิดการ

เรียนรู้ 

 นอกจากนี สุมาลี ชัยเจริญ (2548) ไดก้ล่าวสรุปความสําคญั แนวคิดการสร้างความรู้จกั

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไวว้่า ตามแนวคิดทฤษฎีของเพียเจต์ ถ้าผู้เรียนถูกกระตุ ้นดว้ย

ปัญหาทีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญหาหรือเรียกว่าเกิดการเสียสมดุลทางปัญหา ผู้เ รียนตอ้ง

พยายามปรับโครงสร้างทางปัญหาใหเ้ขา้สู่ภาวะสมดุลโดยใชว้ธีิการดูดซบั ไดแ้ก่ การรับขอ้มูลใหม่ 
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ๆ จากสิงแวดลอ้มเขา้ไปไวใ้นโครงสร้างทางปัญหาและการปรับเปลียนโครงสร้างทางปัญญา คือ 

การเชือมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิมหรือความรู้เดิมทีมีมาก่อนกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่จนกระ

กระทงัเรียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเขา้สู่ภาวะสมดุลหรือสามารถสร้างความรู้ใหม่หรือ

เกิดการเรียนรู้นนัเอง 

 หสัชัย สิทธิรักษ์ (2550) ไดก้ล่าวให้ความสําคญัของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว้

ว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนทีทาํให้ผู้เรียนวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองเพิมทกัษะในการแกปั้ญหาสามารถเพิมทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอื้นและพฒันาทกัษะในการ

สือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จากทีกล่าวมาข้างต้นทงัหมดนีสามารถสรุปไดว่้า ความสําคญัของการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานนีมีความสําคญั ดงันี การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนทีครูผูส้อนโดย

การยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ เพราะเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา ฝึกใหใ้ชค้วามคิด

ทกัษะ หาคาํตอบ สิงทีต้องการคน้ควา้หาขอ้มูล เป็นการเรียนรู้ทีผลเกิดจากการทาํงานทีผู้เรียนมี

ความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหา ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้น เพือแก้ปัญหา สิงทีตนแสวงหา

คาํตอบ ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม โดยครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึง

มีความสําคญัอย่างยิง ในกระบวนการเรียนการสอนของครู ทีเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้แบบแกปั้ญหาใช้

ปัญหาเป็นตวักระตุน้ ไดฝึ้กทกัษะ สร้างความคิด หาขอ้มูลคาํตอบ เพือทีพฒันาตนเองต่อไป  

 2.6.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 การเรียน รู้โดยทีใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเรียนการสอนวิธีหนึงทีมีจุดมุ่งหมายทีจะ 

สอนผูเ้รียนใหฝึ้กกระบวนการคิดแกปั้ญหาและฝึกทาํงานเป็นกลุ่ม โดยทีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของ

การ เรียนรู้และใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ในการเรียนรู้และคน้ควา้ด้วยตนเอง การเรียนจะอยูใ่นรูป

ของกลุ่ม ย่อย นกัเรียนจะเป็นผูก้ระทาํด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงผูช้ีแนะและให้ขอ้มูลทีเป็น

ประโยชน์ เพือ เสริมสร้างสมรรถนะทีจาํเป็นให้นักเรียนซึง ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ

แก้ปัญหา การชีนําตนเอง ในการเรียนรู้ และการทาํงานเป็นทีม นอกจากนี มีนกัการศึกษาได้ให้

แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวแ้ตกต่างกนัดงันี 

 Knowles (1975 อา้งถึงใน อาภรณ์ แสงรัศมี, 2543) มีแนวคิด สนบัสนุนวา่ การเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานเกียวขอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ทีเชือวา่การ เรียนรู้จะเรียนไดม้ากทีสุด 

เมือผูเ้รียนมีส่วนเกียวข้องในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซึงทฤษฎีการเรียนรู้ของ ผู ้ใหญ่ตงัอยู่บนขอ้

สมมุติฐานการเรียนรู้ 4 ประการ สามารถสรุปไดด้งันี 
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  1) อตัมโนทศัน์ เมือบุคคลเจริญเติบโตและมีวฒิุภาวะมากขึน ความรู้สึกรับผิดชอบต่อ 

ตนเองก็มีมากขึนตามลาํดบั และถ้าหากบุคคลรู้สึกว่าตนเองเจริญวยัและมีวุฒิภาวะถึงขนัทีจะ

ควบคุม และนาํตนเองได ้บุคคลก็จะเกิดความตอ้งการทางจิตใจ เพือทีจะไดค้วบคุมและนาํตนเอง  

  2) ประสบการณ์ บุคคลเมือมีอายมุากขึนก็ยงิมีประสบการณ์เพิมมากขึนตามลาํดบั 

ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีแตล่ะคนไดร้ับจะเสมือนแหล่งทรัพยากรมหาศาลของการเรียนรู้ และก็จะ 

สามารถรองรับการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ เพิมขึนอยา่งกวา้งขวาง 

  3) ความพร้อม ผูใ้หญ่พร้อมทีจะเรียนเมือเห็นวา่สิงทีเรียนไปนนัมีความหมายและมี 

ความจาํเป็นต่อบทบาทและมสีถานภาพทางสังคม ผูใ้หญเ่ป็นผูที้มีหนา้ทีการงาน มีบทบาทในสังคม 

และพร้อมทีจะเรียนเสมอ ถา้หากสิงนนัมีประโยชน์ต่อตนเอง  

  4) แนวโนม้ต่อการเรียนรู้ ผูใ้หญ่เป็นผูมี้บทบาทสถานภาพทางสังคม การเรียนรู้ของ 

ผูใ้หญ่จึงเป็นการเรียนรู้เพือแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั ยึดปัญหาเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้  

 นอกจากนี Gijselaers (1996) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า เกิดจาก

ทฤษฎีทีกล่าววา่ การเรียนคือ กระบวนการสร้างความรู้ใหม่บนพืนฐานของความรู้ทีมีใน ปัจจุบนั 

ซึงเป็นแนวคิดของกลุ่มจิตวทิยาพุทธิปัญญานิยม (Cognitive Psychology) เป็นฐานไว ้3 ประการคือ 

  1) การเรียนเป็นกระบวนการสร้างไม่ใช่กระบวนการรับ การเรียนรู้เกิดจากการสร้าง 

ความรู้เชือมโยงเครือข่ายมโนทศัน์ทีมีความหมาย การเกิดการเรียนรู้และขอ้มูลใหม่มีอยู่แล้วใน 

เครือข่ายซึงขึนอยู่กบัวา่ผูเ้รียนจะทาํอยา่งไรกบัขอ้มูลเหล่านนั ขอ้มูลใหม่จะเกิดขึนไดจ้ากการทีเรา

ระลึกถึงความรู้เดิมทีมีและเคยใชค้วามรู้นนั ๆในการแกปั้ญหา นนัก็คือ ความรู้เดิมจะเป็นพืนฐาน

ใน การเรียนรู้สิงใหม่ 

  2) การรู้เกียวกับสิงทีรู้ซึงส่งผลต่อการเ รียนรู้ (Knowing About Knowing Affects 

Learning) การเรียนรู้จะแกร่งกลา้ เมือนักเรียนมีทกัษะในการกาํกับตนเอง เป็นความสามารถที

เรียกวา่ (Metacognition) หมายถึง การทีบุคคลระลึกว่าตนรู้อะไร ยงัไม่รู้ในสิงใด สามารถ ควบคุม

และตรวจสอบความคิดทงัหมดของตนเองได้ซึงเป็นองค์ประกอบของทกัษะทีจาํเป็นสําหรับ การ

เรียนรู้ นันคือ มีการกําหนดเป้าหมายการเรียนวา่จะทาํอะไร สามารถเลือกยุทธวิธีว่าจะทาํอย่างไร 

และมีการประเมินผลวา่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ ซึงเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง การที

จะ ประสบความสําเร็จในการแกปั้ญหานนัไม่ไดขึ้นอยู่กบัการมีความรู้อยู่ในตวัเพียงอย่างเดียว แต่

จะ ขึนอยู่กบัการเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาเพือใหไ้ดม้าซึงความสําเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมายที

วางไว ้

  3) ปัจจยัทางสังคมและองค์ประกอบแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ เป็นปัจจยัที

เป็น ตวันาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในความรู้ และสามารถนาํไปใชเ้ป็นกระบวนการแก้ปัญหา ซึง
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จะทาํให ้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายทีตอ้งการในการศึกษาระดบัสูงขึน รูปแบบการเรียนที

เป็นไปได ้ตามสภาพแวดลอ้มทีทาํให้ผูเ้รียนได้ประสบกับปัญหาจริง หรือการไดป้ฏิบติัเกียวกับ

อาชีพ ทาํให ้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้เกียวกบัการรู้คิดไปใช้ในการแกปั้ญหา และปัจจยัทางสังคมนนัก็มี

อิทธิพลต่อการ เรียนรู้ของแต่ละบุคคล นนัคือการทาํงานเป็นกลุ่มทาํให้เกิดการแลกเปลียนความ

คิดเห็นซึงกนัและกนั อนัจะก่อใหเ้กิดทางเลือกหลากหลายทีจะไปใช้ในการตดัสินใจแกปั้ญหา 

 นอกจากนี Delisle (1997) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่ามีรากฐานมา 

จากทฤษฎีทางการศึกษาของ (John B. Dewey) ซึงมีชือว่า การศึกษาแบบพิพฒันาการ (Progressive 

Education) ทีเน้นการเตรียมประสบการณ์เพือพฒันาผูเ้รียนในทุกๆ ด้าน โดยคาํนึงถึง ความสนใจ 

ความถนดั และความตอ้งการทางดา้นอารมณ์และสังคมของผูเ้รียน เน้นใหผู้เ้รียนเห็น ความสําคญั

ของกิจกรรมและประสบการณ์ ผูเ้รียนตอ้งลงมือกระทาํดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นเพียงผูชี้แนะ แนวทาง

เท่านนั 

 (Hmelo and Evensen, 2000) ได้กล่าวสนับสนุนว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เกียวขอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism ) ซึงมีรากฐาน มาจากทฤษฎีการ

เรียนรู้ของ (Piajet ) และ (Vygotsky) เชือว่าการเรียนรู้เป็น กระบวนการพฒันาทางสติปัญญาที

ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสร้างความรู้เกิด จากการเรียนรู้มีปฏิสัมพนัธ์กบั

สิงแวดล้อมและเกิดจากการซึมซับประสบการณ์ใหม่ และปรับโครงสร้าง สติปัญญาให้เขา้กบั 

ประสบการณ์ใหม่ นอกจากนนัยงัมีทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยการค้นพบของ (Bruner) ซึงเชือว่าการ

เรียนรู้ทีแท้จริงมาจากการค้นพบของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ใน

กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เมือผูเ้รียนเผชิญกบัปัญหาทีไม่รู้ทาํให้ ผูเ้รียนเกิดความ

ขดัแยง้ทางปัญญา และผลกัดนัให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ และนาํความรู้ใหม่มา เชือมโยงกบัความรู้

เดิมเพือแก้ปัญหา 

 ทองจนัทร์ หงส์ลดารมภ ์(อา้งถึงใน ทองสุข คาธนะ, 2538) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเกียวกบั

การเรียนการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐานไว ้ 2 ประการ คือ การเรียนรู้ทียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

(Student-Centered) และการเรียนรู้แบบเอกตัภาพ (Individaulized Learning) ซึงสรุปไดด้งันี 

  1) การเรียนรู้ทียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีการเรียนรู้ทีมีแนวคิดในการจดัการ

เรียนรู้ที เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือทฤษฎีมนุษย์นิยมของ (Carl R. Rogers )ซึงมีความเชือว่า

เป้าหมายของการศึกษา คือ การอาํนวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเห็นการเปลียนแปลงในโลกและ เกิด

การเรียนรู้ การทีคนเราอยู่บนโลกทีสิงแวดลอ้มมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองได้อย่างมนัคงนนั 

คนต้องเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร เนืองจากไม่มีความรู้ใดมนัคง ดังนันการทีบุคคลรู้ถึง

กระบวนการ แสวงหาความรู้เท่านนั จึงจะทาํใหเ้กิดพืนฐานทีมนัคง ซึงโรเจอร์ส ไดเ้นน้ความสําคญั
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ของกระบวนการ เรียนรู้ (Learning Process ) เพราะถือวา่ในการเปลียนแปลงนนักระบวนการสาํคญั

กว่าความรู้ทีหยุด นิง เป้าหมายการศึกษา คือ การอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้บุคคลมี

พฒันาการและเจริญ เติบโตไปสู่การทาํงานไดเ้ตม็ศกัยภาพ  

  2) การเรียนรู้แบบเอกตัภาพ (Individaulized Learning) เป็นการจดัการเรียนการสอนที 

นาํไปสู่การบรรลุจุดประสงคข์องผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือการจดัการเรียนการสอนทีคลา้ยคลึงกนั 

ใหก้บักลุ่มผูเ้รียน เทคนิคการสอนอาจใชอ้ย่างเดียวหรือหลายอย่างร่วมกนัโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

ระบุ เป้าหมาย เลือกวิธีการเรียน เลือกสือและอุปกรณ์การเรียนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที 2.7 การเรียนรู้ทียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และการเรียนรู้แบบเอกตัภาพ 

 

 นอกจากนี พวงรัตน์ บุญญานุรักษ ์และ Majumdar, (2544) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานว่า “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ในสิงทีตนเองอยากรู้อยากเรียน 

เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจงัในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยวิธีที

ผูเ้รียน เลือกเอง” การเรียนรู้โดยใชโ้ดยปัญหาเป็นฐานมีลกัษณะเฉพาะทีใช้ตวัปัญหาเป็นสาระหลกั

ใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้ทกัษะการแกปั้ญหาและสร้างเสริมความรู้ในศาสตร์ทางคลนิิก การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็น หลกันนัจะเริมตน้โดยนาํตวัปัญหาเขา้มาเป็นจุดเริมตน้ของกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาจะ

เป็นตวักระตุน้ การเรียนรู้ทีจะนาํไปสู่การเกิดคาํถามทียงัไม่มีคาํตอบซึงจะชกันาํใหผู้เ้รียนไปสืบคน้

ต่อไป 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.8 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning, ) 
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 ยรรยง สินธุ์งาม (อา้งถึงใน มณัฑรา ธรรมบุศย์, 2545) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในเรืองของ 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ทีนกัจิตวทิยาทางการศึกษา นาํมาเป็นประเดน็ในการถกเถียงกนัมี

อยู่ 2 กลุ่ม คือ  

  1) กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยม (Behaviorist Learning) ในกลุ่มนีเชือว่า 

ความรู้มีอยู่มากมายในโลก แต่ความรู้ทีสามารถถ่ายโยงมายงัผู ้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม มีเพียง

เล็กน้อย การเรียนรู้จะเกิดขึนได้ ก็ต่อเมือมีการเชือมโยงระหว่างสิงเร้าก ับการตอบสนอง 

นกัจิตวทิยาทีไดรั้บการยอมรับกนั ในกลุ่มนี คือ สกินเนอร์ (Skinner)  

  2) กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญานิยม (Cognitive Learning Theory) มีความเชือ

ว่า ความรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างทีมีล ักษณะเฉพาะ (Particular Structure) กับ

สิงแวดลอ้มทางจิตวทิยา (Psychological Environment) ของผูเ้รียนแต่ละบุคคล การเรียนรู้จะเกิดขึน

ก็ต่อเมือผูเ้รียนไดป้รับเปลียนโลกภายในของตน โดยอาศยักระบวนการปฏิสมัพนัธ์ทีเกิดจากการรับ

ความรู้ใหม่เขา้ไปในสมอง หรือจากการปรับเปลียนความรู้เก่าให้เขา้กบัความรู้ใหม่ นกัจิตวิทยาที

ไดรั้บการยอมรับแนวคิดมากทีสุดในกลุ่มนี คือ เพียเจท์ (Piaget) ในปี ค.ศ.1990 สหรัฐอเมริกาได้

ประกาศใหท้ศวรรษต่อไปเป็น ทศวรรษของสมองและทศวรรษของการศึกษา (The decade of brain 

and the decade of education) เนืองมาจาก ผลการคน้ควา้วิจยัเรือง สมอง ทาํให้นักการศึกษารู้ว่า 

สมองมนุษย์มีลกัษณะเฉพาะ เป็นแหล่งเก็บ เป็นแหล่งกาํเนิดของพฤติกรรม เป็นอวยัวะทีมีความ

สลบัซับซ้อนมากทีสุด ในร่างกายมนุษย์ สมองของคนเราสามารถรับเรืองราวทีเกิดจากการเรียนรู้ 

ไดทุ้กอย่าง (Receive all Education) และด้วยความแตกต่างกนัของสมอง ส่งผลให้คนเรามีลกัษณะ

ของการเรียนรู้ (Learning style) ทีแตกต่างกัน จึงทาํให้ วิธีการเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละคนมีความ

แตกต่างกนัไปดว้ยเช่นกนันอกจากการคน้ควา้ในเรืองสมองแลว้ สหรัฐอเมริกายงัไดมี้การศึกษาวจิยั

เชิงปฏิบติัการเพือดูแนวโน้มและวิสัยทศัน์ของหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในศตวรรษที 21 ใช้

กลุ่มตวัอย่าง 150 คน จากหลากหลายอาชีพ เช่น นกัธุรกิจระดบัชาติ ผูน้าํทางการศึกษา และตวัแทน

จากรัฐบาล เครืองมือวจิยัสําหรับโครงการนี คือการใช้เทคนิค Delphi ในการศึกษา ระยะเวลาในการ

วจิยั 3 ปี ในรายงานส่วนหนึงของวิลสัน (Wilson, 1991) สรุปไวว้า่ การเตรียมนกัเรียนใหพ้ร้อมทีจะ

เผชิญกบัความเปลียนแปลงในอนาคต มีความจาํเป็นทีจะตอ้งปลูกฝังให้นกัเรียนมีทกัษะการคิดแบบ

วจิารณญาณ และมีทกัษะในการตดัสินใจ นกัเรียนตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และสามารถปรับแปลง

ขอ้มูลเพือใชใ้นการแกปั้ญหาได ้โดยนกัเรียนเหล่านีตอ้งมีลกัษณะกลา้เสียง เป็นนกัสํารวจ และเป็น

นักคิดทีรู้จกัให้ความร่วมมือกับผูอื้น รวมทงัต้องมีการบูรณาการหลกัสูตรเพือให้เกิดกิจกรรม

แบบสหวิทยาการ (Inter Disiplinary Activity) ดว้ย ต่อมาไดมี้ทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดขึนหลาย
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ทฤษฎี ทฤษฎีการเรียนรู้ทีนกัการศึกษาส่วนใหญใ่หค้วามสนใจกนัมากไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ

สร้างสรรคนิ์ยม (Constructivist Learning Theory) ซึงมีแนวคิดทีสอดคลอ้งกับการจดัการศึกษาใน

ศตวรรษที 21 มากทีสุด ซึงในกลุ่มนีมีความเชือวา่ การเรียนรู้จะเกิดขึน เมือผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ที

เป็นของตนเองขึนมา จากความรู้ทีมีอยู่เดิมหรือจากความรู้ทีรับเขา้มาใหม่ จากแนวคิดดงักล่าวจึง

นาํไปสู่การปรับเปลียนวิธีเรียน วธีิสอน แนวใหม่ ห้องเรียนในศตวรรษที 21 ครูไม่ใช่ผูจ้ดัการทุกสิง

ทุกอย่าง ผูเ้รียนตอ้งไดล้งมือปฏิบติัเอง สร้างความรู้ ทีเกิดจากความเขา้ใจของตนเอง และมีส่วนร่วม

ในการเรียนมากขึน (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู้ ทีเกิดจากแนวคิดนี มีอยู่หลายรูปแบบ 

ไดแ้ก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกนั (Collaborative 

Learning) การเรียนรู้โดยการคน้ควา้อย่างอิสระ (Independent Investigation Method) รวมทงั การ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ในช่วงแรกของศตวรรษที 20 จอห์น ดิวอี 

(John Dewey) นกัการศึกษาชาวอเมริกนัซึงเป็น ผูค้ิดค้น วิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผูเ้สนอ

แนวคิดทีว่า การเรียนรู้ เกิดจากการปฏิบตัิ หรือ ไดล้งมือกระทาํ ดว้ยตนเอง (Learning by Doing) 

จากแนวคิดนี ไดน้าํไปสู่แนวคิดของการสอน ในรูปแบบต่าง ๆ ดงัทีใช้กันอยู่ในปัจจุบนั แนวคิด

ของ PBL ก็มีรากฐานมาจาก แนวคิดของ ดิวอี เช่นเดียวกนั PBL มีการพฒันาขึนครังแรกโดยคณะ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของมหาวทิยาลยั McMaster ทีประเทศแคนาดา 

ไดถู้กนาํมาใช้ในกระบวนการติว (Tutorial Process) ให้กบันกัศึกษาแพทยฝึ์กหดั วิธีการดงักล่าว 

ต่อมาไดก้ลายเป็นรูปแบบ (Model) ทีทาํให้มหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกานําไปเป็นแบบอย่าง ใน

การจดัการเรียนรู้ โดยเริมจากปลายปี ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลยั Case Western Reserve ไดน้าํมาใช้

เป็นแห่งแรก และได้จดัตังห้องทดลอง พหุวิทยาการ (Multidisiplinary Laboratory) เพือทาํเป็น

ห้องปฏิบัติการสําหรับทดลองรูปแบบการสอนใหม่ๆ รูปแบบการสอนทีมหาวิทยาลยั Case 

Western Reserve พฒันาขึนมานนัไดก้ลายมาเป็นพืนฐานในการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียนหลาย

แห่งในสหรัฐอเมริกา ทงัในระดบั มธัยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั ในช่วงปลาย

ทศวรรษที 60 มหาวิทยาลยั McMaster ไดพ้ฒันาหลกัสูตรแพทย์ (Medical Curriculum) ทีใช้ PBL 

ในการสอนเป็นครังแรก ทําให้มหาวิทยาลยัแห่งนีเป็นทียอมรับและรู้จกักนัทวัโลกว่า เป็นผูน้าํ

ทางดา้น PBL (World Class Leader) 

  โรงเรียนแพทย์ทีมีชือเสียงอย่างเช่นที Harvard Medical School และ Michigan State 

University, College of Human Medicine ก็ได้นํารูปแบบ PBL ไปใช้ จึงทําให้โรงเรียนแพทย์ใน

มหาวิทยาลยัอืนๆ หันมายอมรับรูปแบบ PBL ในการสอนมากขึน จนกระทงักลางปี ค.ศ. 1980 

เทคนิคการสอนโดยใช้รูปแบบ PBL ไดเ้ริมขยายออกไปสู่การสอนในสาขาอืนๆ 
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 นอกจากมหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกาแลว้ มหาวิทยาลยัของประเทศแทบทุกส่วนของ

โลกก็ใหค้วามสนใจในการนาํรูปแบบ PBL ไปใชส้อน เช่น มหาวทิยาลยั Maastricht ทีเนเธอร์แลนด์

, มหาวิทยาลยั Newcastle, Monash, Melbourne ทีออสเตรเลีย, มหาวิทยาลยั Aalborg ทีเดนมาร์ค , 

มหาวทิยาลยัในประเทศแคนาดา องักฤษ ฝรังเศส ฟินแลนด ์อฟัริกาใต ้สวเีดน ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็น

ตน้ ความนิยม PBL ในการสอนทีต่างประเทศนนั สามารถเห็นไดช้ดัเจนจากการเชือมโยงเครือข่าย

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัต่างๆ ทีใช้ PBL ในการสอนเหมือนกนัทางอินเตอร์เน็ทและจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) โดยมีการเผยแพร่ทงัตาํรา เอกสาร และบทความจาํนวนมาก มีผลงานวจิยัที

เผยแพร่เฉพาะส่วนบทคดัยอ่และงานวจิยัทงัฉบบัเป็นร้อยเรือง โดยส่วนใหญจ่ะเป็นผลการวจิยัทาง

สาขาแพทย์มากทีสุด มีวารสารเฉพาะชือ The Journal of Clinical Problem-based Learning มีการ

จดัตงัศูนยเ์พือการวจิยัและการเรียนการสอน (The Center for Problem-based Learning) 

 สําหรับในประเทศไทยนัน การสอนโดยใช้รูปแบบ PBL ยังไม่แพร่หลาย แต่ก็มี

มหาวทิยาลยับางแห่งทีส่งเสริมและไดท้ดลองนาํไปใช้บา้ง แลว้อยา่งเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เฉพาะมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทีมีการพฒันา

รูปแบบ PBL ในการสอนร่วมกบั ผูส้อนจากมหาวิทยาลยั Stanford และ Vanderbuilt 

 นอกจากนี ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2548) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการ

พฒันาขึนเป็นครังแรกในช่วงปลาย ค.ศ. 1969 โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health 

Science) ของ McMaster University ประเทศแคนนาดา โดยเริมกับนกัศึกษาแพทยฝึ์กหดัหลงัจาก

นันได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ส่วนใหญ่นําไปใช้กับหลักสูตรของนักศึกษาแพทย์ 

เนืองจากผูเ้รียนสาขาแพทยน์นัตอ้งใชท้กัษะวเิคราะห์ปัญหาทางการรักษาสูง ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 

การจดัการเรียนรู้แบบนีไดข้ยายไปสู่สาขาอืนๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และไดมี้

การนาํไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรสาขาต่างๆ อีกดว้ย 

 นอกจากนี วนัดี ต่อเพ็ง (2553) ไดก้ล่าวถึงวา่การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีแนวคิด

พืนฐานมาจากแรงผลกัดนัใหต้วับุคคลทีตอ้งการตอบคาํถาม หรือแสวงหาวิธีการ แกปั้ญหาทีตนเอง

สนใจ โดยอาศยัความเดิมในการประกอบเป็นพืนฐาน รวมทงัมีกระบวนการเชือมโยงกบัองค์ความรู้

ใหม่ทีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลข่าวสาร เอกสารต่างๆ และประสบการณ์เดิมของตนเอง 

 จากแนวคิดและทฤษฎีทีกล่าวมาขา้งตน้ทงัหมด สรุปไดว้า่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานมีแนวคิดพืนฐานมาจากแรงผลกัดันในตวับุคคลทีต้องการตอบประเด็นคาํถาม หรือแสวงหา

วิธีการ คาํตอบ ความคิดริเริม ทกัษะแสวงหาคาํตอบ เรียนรู้แนวทางวิธีแกปั้ญหาทีตนเองสนใจ ที

ริเริมหาจากแหล่งขอ้มูล สืบค้น โดยอาศยัความรู้เดิมของตนเองเป็นพืนฐาน รวมทงัมีการเชือมโยง

กบัองคค์วามรู้ใหม่ทีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูล เนือหาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ และประสบการณ์ความรู้เดิม

ของตนเอง เป็นตน้ 
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 . .  ลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  ล ักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เ ป็นรูปแบบทีจะนําเสนอวิธีการ 

เพือทีจะให้ผู้สอนและผู ้เรียนได้เข้าใจ วิธีการจะนําไปสู่ขนัตอนในการเรียนรู้ร่วมกันในการ

แก้ปัญหา เพือให้ผูเ้รียนมีบทบาททกัษะกระบวนการคิดในรูปแบบการแก้ปัญหา ทงัทีเกิดขึนใน

สถานการณ์จริง เพือใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน และเทคนิคในการแก้ปัญหา

ร่วมกนัผูเ้รียนก็จะเกิดการเรียนรู้แบบ ร่วมคิด ร่วมทาํนาํปัญหาไปสู่กระบวนแก้ต่อไป มีผู้กล่าว

ลกัษณะของการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวห้ลายท่านดงันี 

 Barrows and Tamblyn (1980) ได้ให้ทัศนะสรุปกระบวนการ ของการเ รียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานมีลกัษณะดงันี 

  1) ปัญหาจะถูกเสนอใหก้บันกัเรียนเป็นอนัดบัแรกในขนัตอนการเรียนรู้  

  2) ปัญหาทีใชใ้นการเรียนรู้จะเป็นปัญหาทีเหมือนกบัปัญหาทีนกัเรียนสามารถพบใน

ชีวติจริง 

  3) นกัเรียนจะทาํงานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหา โดยอิสระในการแสดงความสามารถ

ใน การใช้เหตุผล การประยุกต์ใช้ความรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองทีเหมาะสมกบั

ขนัตอน การเรียนรู้ในแต่ละขนั 

  4) เป็นการเ รียนรู้ด้วยตนเอง ทีมีข ันตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น 

แนวทาง ในการกาํหนดกระบวนการทาํงานเพือแก้ปัญหา 

  5) ความรู้และทกัษะทีตอ้งการใหน้กัเรียนไดรั้บจะเกิดหลงัการแกปั้ญหาหรือการ

ทาํงานที ใชค้วามรู้และทกัษะเหล่านนั 

  6) การเรียนรู้จะประกอบดว้ยการทาํงานในการแก้ปัญหาและการศึกษาดว้ยตนเองโดย

มี ลกัษณะทีบรูณาการทงัความรู้ทีนกัเรียนมีและทกัษะกระบวนการเขา้ดว้ยกนั 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ภาพที 2.9 ลกัษณะขนัตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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 Barrows (1996) กล่าวถึงลกัษณะ ทศันะการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งันี 

  1) เป็นการเรียนรู้ทียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางภายใตก้ารแนะนาํของผูส้อนประจาํกลุ่ม 

ผูเ้รียนตอ้งรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบุสิงทีตนตอ้งการรู้เพือความเขา้ใจทีดีขึน โดยแสวงหา 

ความรู้จากแหล่งทีจะให้ขอ้มูลข่าวสาร ซึงอาจมาจากหนงัสือวารสาร คณาจารย ์ขอ้มูลออนไลน์ 

หรือแหล่งขอ้มูลอืนๆ 

  2) จดักลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5-8 คน พร้อมกบัผู ้สอนประจาํกลุ่ม

เพือ ใหผู้เ้รียนทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความหลากหลายของบุคคลต่างๆ 

  3) ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกหรือผูแ้นะแนวทาง โดยมีบทบาททีไม่ใช่ผูบ้รรยาย 

ไม่ใช่ผูบ้อกขอ้มูล ไม่บอกผูเ้รียนว่าคิดถูกหรือผิด แต่มีบทบาทในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนตงัคาํถาม

ดว้ย ตนเองเพือใหเ้กิดความเข้าใจทีดีขึนและจดัการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

  4) รูปแบบของปัญหามุ่งเนน้ให้มีการรวบรวมขอ้มูลและกระตุ้นการเรียนรู้ ปัญหาที 

นาํเสนอเป็นสิงทีทา้ทายผูเ้รียน ทีจะตอ้งเผชิญในการปฏิบติัจริง ตรงประเดน็และกระตุน้การเรียนรู้

ให้ หาทางแก้ปัญหาเป็นสิงทีทําให้ผู ้เรียนตระหนักถึงความจาํเป็นทีจะต้องเรียนรู้พืนฐานทาง

วทิยาศาสตร์ และรวบรวมขอ้มูลจากศาสตร์วชิาต่างๆ 

  5) ปัญหาเป็นเครืองมือสําหรับการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาทางคลินิก  

  6) ความรู้ใหม่ไดม้าโดยผ่านการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่ง 

แทจ้ริงในระหว่างการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีการทาํงานร่วมกนักบับุคคลอืน พร้อมทงัไดมี้การอภิปราย 

เปรียบเทียบ ทบทวน และโตแ้ยง้สิงทีเรียนดว้ย 

 Edens (2000) ไดส้รุปลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว ้6 ประการ ดงันี  

  1) การเรียนทีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 

  2) การเรียนจะเกิดขนึจากกลุ่มการเรียนกลุม่เลก็ๆ 

  3) ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกหรือแนะแนวทาง 

  4) รูปแบบของปัญหาเนน้ทีการจดัการและกระตุน้การเรียนรู้ 

  5) ปัญหาเป็นตวัขบัเคลือนใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา 

  6) ขอ้มูลใหม่ไดม้าจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

  

 

 

  

ภาพที 2.10 ลกัษณะขนัตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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 Zhang (2002) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐานดงันี 

  1) เป็นบริบทของการเรียนรู้เพือให้ผู ้เรียนเกิดทกัษะต่างๆซึงเป็นสิงทีได้มาจากการ 

แก้ปัญหาทีมีความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกบัชีวติจริงมากทีสุด 

  2) ใชปั้ญหาเป็นตวัขบัเคลอืนในการเรียนรู้  

  3) เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างความรู้ศาสตร์ต่างๆ และทกัษะกระบวนการ

เขา้ ดว้ยกนั 

  4) นกัเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ครูจะเป็นเพียงผูใ้หค้วามช่วยเหลอื 

ใหค้าํแนะนาํและเอืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน  

  5) เป็นการเรียนแบบชีนาํตนเอง นักเรียนจะเป็นผูก้าํหนดทิศทางของการเรียนรู้ดว้ย 

ตวัเองในการกาํหนดวา่ตอ้งเรียนรู้อะไร อย่างไร จากทีใด เพือใหไ้ดค้วามรู้มาแกปั้ญหา  

  6) เป็นการเรียนรู้จากกระบวนการของการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยยดึปัญหาเป็นฐานจะ 

เน้นทีกระบวนการเรียนรู้ ซึงการเรียนรู้จะเกิดขึนขณะดาํเนินการแก้ปัญหา 

  7) เป็นการเรียนรู้แบบช่วยเหลอืกนัเป็นกลุ่ม 

  8) ปัญหาทีใชใ้นการเรียนรู้ จะเป็นปัญหาทียาก มีความซบัซ้อน ไม่ชดัเจนเป็นปัญหา 

ปลายเปิด ทีสามารถกระตุน้นกัเรียนใหไ้ดใ้ชค้วามคิด ทาํความเขา้ใจปัญหา และคน้ควา้หาความรู้มา 

เพือแก้ปัญหานนั 

  9) ให้ความสําคญักับประสบการณ์และความรู้ทีมีอยู่ก่อนแลว้ ซึงครูใช้เป็นแนวทาง

ใน การจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนแต่ละคน 

 

   

  

  

 

 

 

 

ภาพที 2.11 ลกัษณะขนัตอนการแกปั้ญหาโดยการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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 สถาบนัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งอิลลินอยส์ (lllinois Mathematics and Science 

Academy, 2006 Online) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งันี 

  1) ในการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยเริมจากนาํเสนอปัญหาทีมีแนวทางในการ

แก้ปัญหาไดอ้ย่างหลากหลาย เพือเป็นจุดเริมตนในการเรียนรู้  

  2) ปัญหาทีเป็นจุดเริมตน้ของการเรียนรู้จะมีแนวทางในการแกปั้ญหาไดห้ลากหลายมี  

ความซบัซอ้นไม่ตายตวั และมีรูปแบบการแกปั้ญหาไม่แน่นอน ซึงอาจตอ้งใชเ้วลาในการหาคาํตอบ  

  3) ในชนัเรียนผูเ้รียนมีบทบาทเป็นนกัแกปั้ญหา ผูส้อนจะมีบทบาทเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ

และช่วยเหลือ 

  4) ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการอภิปรายเพือแลกเปลียนข้อมูลต่างๆแต่

ความรู้นนัผูเ้รียนจะตอ้งสร้างขึนดว้ยตนเอง การคิดตอ้งชดัเจนและมีความหมาย 

 ทิศนา แขมมณี (2545) ไดเ้สนอตวับ่งชี การจดัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานไว ้10 

ประการ 

  1) ผูส้อนและผูเ้รียนมีการร่วมมือกนัเลอืกปัญหาทีตรงกบัความสนใจหรือความตอ้งการ 

  2) ผูส้อนและผูเ้รียนมีการออกไปเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผูส้อนมีการจดั  

สภาพการณ์ใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหา 

  3) ผูส้อนและผูเ้รียน มีการร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา 

  4) ผูเ้รียนมีการวางแผน การแก้ปัญหาร่วมกนั 

  5) ผูส้อนมีการใหค้าํปรึกษา แนะนาํและช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในการ

แสวงหาแหล่งขอ้มูล การศึกษาขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  6) ผูเ้รียนมีการศึกษา คน้ควา้ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

  7) ผูส้อนมีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาทีหลากหลาย และ  

พิจารณาเลือกวิธีทีเหมาะสม 

  8) ผูเ้รียนมีการลงมือแก้ปัญหา รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล สรุป และประเมินผล  

  9) ผูส้อนมีการติดตามการปฏิบติังานของผูเ้รียนและใหค้าํปรึกษา 

  10) ผูส้อนมีการประเมินผลการเรียนรู้ ทงัทางดา้นผลงานและกระบวนการ 

 มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2545) ไดส้รุปลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดงันี 

  1) ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง 

  2) เป็นการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มผูเ้รียนทีมีขนาดเล็ก 

  3) ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกหรือเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ 

  4) ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ในการเรียนรู้ 
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  5) ปัญหาทีนามาใช้มลีกัษณะคลุมเครือ ไม่ชดัเจน ปัญหาหนึงปัญหาอาจมีคาํตอบได้

หลายคาํตอบหรือแกปั้ญหาไดห้ลายทาง  

  6) ผูเ้รียนเป็นคนแกปั้ญหาโดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆดว้ยตนเอง  

  7) ใชก้ารประเมินผลจากสภาพจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบตักิิจกรรม 

 ไพศาล สุวรรณน้อย (2557) ไดใ้ห้ทศันะการจดัการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

หรือ PBL มีลกัษณะสําคญัดงันี 

  1) ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง (Student-centered Learning) 

  2) จดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ใหมี้จานวนกลุ่มละประมาณ 5-8 คน 

  3) ผูส้อนทาหนา้ท ีเป็นผูอ้านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูใ้หค้าแนะนา (Guide) 

  4) ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ (สิงเร้า) ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

  5) ลกัษณะของปัญหาทีนามาใช ้ตอ้งมีลกัษณะคลุมเครือ ไม่ชดัเจน มีวิธีแก้ไขปัญหา

ไดอ้ย่างหลากหลาย อาจมีคาตอบไดห้ลายคาตอบ 

  6) ผู ้เรียนเป็นผู ้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (Self-Directed 

Learning) 

  7) การประเมินผล ใช้การประเมินผลจากสถานการณ์จริง (Authentic Assessment) ดู

จากความสามารถในการปฏิบติัของผูเ้รียนในขณะทากิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Process) และ

พิจารณาจากผลงานทีเกิดขึนจากการเรียนรู้ (Learning Product) 

 อนุชา โสมาบุตร (2553) กล่าวถึงลกัษณะสําคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน สรุปไดด้งันี 

  1) ตอ้งมีสถานการณ์ทีเป็นปัญหาและเริมตน้การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการโดยใช้

ปัญหาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 

  2) ปัญหาทีนาํมาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาทีเกิดขึนพบเห็นใน

ชีวติไดใ้นชีวติจริงของผูเ้รียนหรือมีโอกาสทีจะเกิดขึนไดจ้ริง 

  3) ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการนาํตวัเอง (Self-Directed Learning) คน้หาและแสวงหาความรู้

คําตอบด้วนตนเอง บริหารเวลาเอง คัดเลือกวิธีการเรียนรู้และประสบการณ์เรียนรู้ รวมทัง

ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  4) ผูเ้รียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพือประโยชน์ในการคน้หาความรู้ ข้อมูลร่วมกัน เป็น

การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาดว้ยเหตุและผล ฝึกให้ผูเ้รียนมีการรับส่งขอ้มูล เรียนรู้เกียวกบัความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล และฝึกการจดัระบบตนเองเพือพฒันาความสามารถในการทาํงานร่วมกนั

เป็นทีม ความรู้คาํตอบทีได้มีความหลากหลายองค์ความรู้จะผ่านการวเิคราะห์โดยผูเ้รียน มีการ
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สังเคราะห์และตดัสินใจร่วมกนั การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนี นอกจากจดัการเรียนเป็น

กลุ่มแล้วยงัสามารถจดัให้ผูเ้รียนเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ แต่อาจทาํให้ผูเ้รียนขาดทกัษะในการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

  5) การเรียนรู้มีลกัษณะการบูรณาการความรู้และบูรณาการทกัษะกระบวนการต่างๆ 

เพือใหผู้เ้รียนไดรั้บคาํตอบและความรู้ทีกระจ่างชดั 

  6) ความรู้ทีเกิดขึนจากการเรียนรู้จะไดม้าภายหลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานแลว้เท่านนั 

  7) การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาการปฏิบติังาน

ความก้าวหนา้ของผูเ้รียน 

 ยศวีร์ อิมอโนทัย (2554) การพฒันาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base 

Learning: PBL)ในรายวชิาการออกแบบการประเมินผล ได้อธิบายลักษณะทีสําคัญของ PBL ดงันีคือ 

  1) ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง (Student-centered Learning) 

  2) การเรียนรู้เกิดขึนในกลุ่มผูเ้รียนทีมีขนาดเล็ก 

  3) ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูใ้หค้าํแนะนาํ (Guide) 

  4) ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

  5) ปัญหาทีนาํมาใช้มลีกัษณะคลุมเครือ ไม่ชดัเจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีคาํตอบได้

หลายคาํตอบ หรือแกไ้ขปัญหาไดห้ลายทาง (Illed-structure Problem) 

  6) ผูเ้รียนเป็นคนแกปั้ญหา โดยแสวงหาขอ้มลูใหม่ดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) 

  7) ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบติั (Authentic 

Assessment 

 ไดอ้ธิบายการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนตงัสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหานนั ค้นควา้ความรู้พืนฐานที

เกียวกบัปัญหา เพือทีจะนาํไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป โดยผูเ้รียนอาจไม่มีความรู้ในเรืองนนัๆ มาก่อน 

แต่อาจใช้ความรู้ทีผูเ้รียนมีอยูเ่ดิมหรือเคยเรียนมา วธีิการเรียนรู้ตามแนวทางมีลกัษณะทีสําคญั คือ 

  ) เรียนรู้ความรู้พืนฐานทีเกียวขอ้งของปัญหานนัๆเนน้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล

และเป็นระบบ 

  2) เนือหาวชิาจะเป็นลักษณะของการบูรณาการ (Integration) โดยผสมผสานเนือหา

เนือหาของหลายๆ วชิาเขา้ดว้ยกนัเพือทีจะอธิบายปัญหา 

  3) เรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยมีอาจารย์ประจาํกลุ่ม (Facilitator) เป็นผู ้สนับสนุนและ

กระตุน้นกัเรียน นกัศึกษาตอ้งร่วมกนัสร้างบรรยากาศทีส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้กิดขึนในกลุ่ม 
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  4) การเรียนรู้และคน้ควา้หาความรู้ตามวตัถุประสงค์ทีตนเองหรือกลุ่มตงัไว ้ (Self-

directed learning)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.12 แสดงภาพวงจร PBL 

 จากลกัษณะของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานทีกล่าวมาขา้งตน้ทงัหมด สามารถสรุป

ไดว้า่ลกัษณะของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีลกัษณะทีสําคญั 4 ประการดงันี 

  1) ใช้ปัญหาเป็นหลกัทีมีความน่าสนใจ ทา้ทาย และสามารถแกปั้ญหาไดห้ลากหลาย

วธีิเป็นตวักระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งเขม้คน้และสนใจ 

  2) ผูเ้รียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ ทกัษะ ริเริม หาคาํตอบ แลกเปลยีนความรู้

หรือประสบการณ์กนัเพือนาํขอ้มูล คาํตอบเหล่านนัมาใชใ้นการแก้ปัญหา 

  3) ผู ้สอนมีบทบาทในการอํานวยความสะดวก ดูแล แนะนํา ประคับประคอง 

เปรียบเสมือนผู้คอยกําหนดดูแลในการเรียนรู้ ให้คาํปรึกษา และแนะนาํ เพือให้ผูเ้รียนไดแ้รงใจ

กาํลงัในการกระตุน้ 

  4) การประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งประเมินจากสภาพจริงทุกขนัตอนโดยประเมินทงั

ดา้นผลงานและกระบวนการวธีิการหาคาํตอบ เพือสรุปผลงาน 

 2.6.5 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาฐาน 

  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด

ความต้องการทีจะแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหา จากลกัษณะทีสําคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานทีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้เห็นว่าองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานจะประกอบไปด้วย สถานการณ์ปัญหา บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เ รียนและการ

ประเมินผล โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดงันี 

ปัญหา 

นาํความรู้ไปใช ้

เรียนรู้สิงทเีรายงัไม่รู้ 

สิงทีเรายงัไม่รู้คืออะไร 
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  . .  สถานการณ์ปัญหา 

   จุดเริมต้นของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนนั จะเริมจากสถานการณ์ ปัญหา

เป็นอนัดบัแรก ดงันนัจึงถือไดว่้าเป็นองค์ประกอบทีสําคญัประการหนึง โดยพิจารณา รายละเอียด

ดงันี 

    1) ลักษณะของปัญหาทีดี: ลกัษณะของปัญหาทีดีสําหรับการจดัการเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐานนนั มีนกัวชิาการหลายท่านไดส้รุปไวด้งันี 

    Duch (1995 อา้งถึงใน ธนัยากร ช่วยทุกข,์ 2556) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของปัญหา

ทีดีสําหรับการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงันี 

    (1) ปัญหาทีมีประสิทธิภาพนันจะต้องสัมพันธ์กับเนือหาวิชาและบริบทที 

แทจ้ริงเพือใหผู้เ้รียนรู้เกิดการแก้ปัญหาใหส้ําเร็จได ้

    (2) ปัญหาทีดีตอ้งประสงค์ใหผู้เ้รียนเกดการตดัสินใจหรือการคาดคะเน อยู่บน

พืนฐานของขอ้เทจ็จริง 

    (3) ความยาวและความซับซ้อนของปัญหาจะตอ้งถูกควบคุมอย่างดี เพือไม่ให้

ผูเ้รียนแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนๆเพราะหากมีการแบ่งปัญหา แลว้นาํขอ้สรุปจากการแกปั้ญหามา

รวมกนั จะทาํให้การเรียนรู้นีไม่เกิดประโยชน์อย่างเตม็ที 

    (4) ค ําถามของปัญหาเบืองต้นจะต้องมีลกัษณะใดลกัษณะหนึงหรือหลาย

ลกัษณะในต่อไปนี เพือใหผู้เ้รียนในกลุ่มช่วยกนัอภิปรายและร่วมแกปั้ญหา 

    4.1) ปัญหาทีเป็นปัญหาปลายเปิด ทีมีวิธีการหลายวิธีการในการหาคาํตอบ 

    4.2) เชือมโยงกบัความรู้ทีเรียน 

    4.3) มีประเด็นทีทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเห็นทีหลากหลายในการแสวงหาคาํตอบ 

    (5) จุดประสงคข์องเนือหาในรายวชิาทีสอนจะสอดรับกบัปัญหา และสัมพนัธ์

กบัความรู้เดิมทีจะเกิดเป็นความรู้ใหม่ และเชือมโยงความรู้ในวชิาอืนๆ ได ้

   นอกจากนี สถาบนัคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แห่งอิลินอยส์ (IMSA, 2009) ได้

กล่าวถึงลกัษณะของปัญหาทีใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานวา่มีลกัษณะ ดงันี 

    (1) โครงสร้างของปัญหาสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่าง

หลากหลายเป็นปัญหาเกียวขอ้งสถานการณ์ทีเป็นจริง 

    (2) สถานการณ์จะมีลกัษณะทียุ่งยากซบัซ้อนไม่ตายตวั 

    (3) มีการเปลยีนแปลงได้เสมอ เมือมีขอมูลใหม่ๆ เพิมเขา้มา 

    (4) ปัญหาไม่สามารถแกไ้ดง่้ายๆหรือรูปแบบการแกปั้ญหาไม่แน่นอน 

    (5) ไม่มีคาํตอบทีถูกตอ้งเสมอไป 
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   นอกจากนี (Edens, 2005) ไดก้ล่าวลกัษณะของปัญหาทีดีสาํหรับการจดัการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พอสรุปไดด้งันี 

    ( ) ปัญหาทีจะตอ้งดึงดูดใจใหผู้เ้รียนอยากคน้หาคาํตอบ อาจจะไม่เป็นรูปแบบ

ของขอ้ความหรือสถานการณ์ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัผูเ้รียน มีการเชือมโยงระหว่างทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช ้

    ( ) เป็นปัญหาปลายเปิด และมีลกัษณะทีทาํให้เกิดการขดัแยง้ ซึงจะท้าทายให้

ผูเ้รียนไดแ้สดงกาให้เหตุผล และแสดงออกถึงทกัษะการคิดไปสู่การไดรั้บความรู้ และความเขา้ใจ

ได ้

    ( ) ปัญหานนัจะตอ้งมีความซบัซ้อน เพือทีจะทาํให้ผูเ้รียนมีการทาํงานร่วมกนั

ภายในกลุ่ม และตอ้งอาศยัการอภิปรายภายในกลุ่มเพือช่วยในการแก้ปัญหา 

    ( ) ปัญหาควรจะเกียวขอ้งกบัสถานการณ์ทีเป็นจริง 

    ( ) ผูส้อนจะตอ้งใชค้าํถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิด ตลอดการเรียนรู้เพือ

พฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง การใหเ้หตุผล และการแก้ปัญหา 

 จากลกัษณะของปัญหาทีดีสําหรับการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานทีไดก้ล่าวมาใน 

ขา้งตน้ สามารถสรุปลกัษณะของปัญหาทดีีไดด้งันี 

  1. เป็นปัญหาหรือสถานการณ์ทีมีอยู่ในชีวิตจริง หรือพบในสาขาวิชาชีพของผูเ้รียน 

และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเยนรู้ในวชิานนัๆ 

  2. เป็นปัญหาหรือสถานการณ์ชนิดทีมีโครงสร้างไม่สมบูรณ ์(Ill-structured Problem) 

ทีมีความซบัซอ้นของปัญหา คาํตอบสามารถหาไดห้ลายรูปแบบ 

  3. ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหา ตอ้งสามารถกระตุน้ความรู้เดิม และมีความสัมพนัธ์

ทีจะสามารถทาํให้เกิดความรู้ใหม่ อีกทงัเชือมโยงกับความรู้ในวิชาอืนๆ ได้ จากปัญหาหรือ

สถานการณ์ปัญหาทีในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะตอ้งเป็นปัญหาชนิด โครงสร้างไม่

สมบูรณ์ (Ill-structured Problem) ซึงปัญหาชนิดนีมีความแตกต่างจากปัญหาชนิดทีมีโครงสร้าง

สมบูรณ์ (Well-structured Problem) ดงัแสดงในตารางที .  
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ตารางที 2.1 แสดงความแตกต่างของปัญหาชนิดทีมโีครงสร้างสมบูรณ์ 

 

ปัญหาชนิดทีมีโครงสร้างสมบูรณ์ 

(Well-structured Problem) 

ปัญหาชนิดทีมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ 

(Ill-structured Problem) 

1. นิยามปัญหาจดัทาํไดง่้ายชดัเจน 

2. ในปัญหามีการจดัใหข้อ้มูลทีจาํเป็นต่อการ 

แก้ปัญหา 

3. มีจุดเนน้ทีวธีิการแก้ปัญหา 

4. สามารถระบุคาํตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว 

5. นิยามปัญหาไดช้ดัเจน และยอ้นหลงัไปหา

คาํตอบได ้

6. มีบริบททีเป็นนามธรรม 

7. มีแรงจูงใจตาํในการแก้ปัญหา 

1. ปัญหาตอ้งสามารถนิยามและอาจนิยามใหม่ได ้

2. ตอ้งมีการสืบเสาะขอ้มลูเพิมเติมจากภายนอก

เพอืใชใ้นการแก้ปัญหา 

3. มีจุดเนน้ทีธรรมชาติของปัญหา 

4. มีวิธีการแก้ปัญหาดาํเนินไปโดยไม่มีนิยาม

ปัญหาทีชดัเจนหรือขอ้มลูทีเพยีงพอ 

5. การแก้ปัญหาดาํเนินไปโดยไม่มีการนิยาม

ปัญหาทีชดัเจนหรือขอ้มูลทีเพยีงพอ 

6. มีบริบททางสังคม 

7. มีแรงจูงใจสูงในการแกปั้ญหา 

ทีมา: สุธี พรรณหาญ. (2547 อา้งถึงใน ธนัยากร ช่วยทุกขเ์พือน 2556) 

 

  2.6.7 ขันตอนการสร้างสถานการณ์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

   Delislse (1997) ไดเ้สนอขนัตอนการสร้างปัญหาสถานการณ์ปัญหาในการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไวด้งันี 

    ขนัที 1 เลือกเนือหาและทกัษะ โดยพิจารณาจากหลกัสูตรของสถานศึกษา ผล

การเรียนรู้ทีคาดหวงัทกัษะทีตอ้งใหเ้กิดกบัผูเ้รียน และระยะเวลาในการเรียนรู้ของเนือหา 

    ขนัที 2 กําหนดแหล่งการเรียนรู้ เมือเลือกเนือหาและทกัษะการเรียนรู้แลว้ 

ก่อนทีจะเขียนปัญหาผูส้อนจะตอ้งกาํหนอแหล่งการเรียนรู้ทีจะทาํการคน้ควา้ สืบคน้ให้เพียงพอ 

และต้องมีความหลากหลายทางข้อมูลเพียงพอในการเรียนรู้ ทังในชันเรียน ภายในภายนอก

สถานศึกษา ซึงตอ้งมากพอทีจะช่วยในการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูส้อนจะตอ้งทาํการตรวจสอบแหล่ง

การเรียนรู้ก่อนวา่มีอยู่ทีใดบา้ง นอกจากนนัผูส้อนเองตอ้งเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างหนึงของผูเ้รียน

ดว้ยเช่นกนั  

    ขนัที 3 เขียนปัญหา โดยปัญหาจะเป็นขอ้ความมีลกัษณะดงันี 

    ( ) พฒันาขึนอย่างเหมาะสม โดยสามารถพฒันาผูเ้รียนทางดา้นสังคม อารมณ์ 

และสติปัญหาได ้
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    ( ) มีพืนฐานมาจากประสบการณ์ของผูเ้รียน ปัญหาจะต้องสอดคลอ้งกบัชีวติ

จริงของผูเ้รียน 

    ( ) อยูบ่นพืนฐานของหลกัสูตรการเรียนรู้ ปัญหาควรจะส่งเสริมทางดา้นความรู้

และดา้นทกัษะ 

    ( ) สามารถใช้การเรียนการสอนไดห้ลากหลายวธีิ 

    ( ) โครงสร้างของปัญหามีลกัษณะทีสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาอย่าง

หลากหลาย มีวธีิการแกปั้ญหาไดห้ลากหลายมีปัญหายอ้ยซ่อนอยู่ในปัญหาหลกัทีไม่ค่อยชดัเจนนกั

ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษา คน้ควา้เพิมเติม อีกทงัอาจมีวธีิการแก้ปัญหาไดห้ลากหลาย 

    ขนัที 4 เลือกกิจกรรมเรียนรู้ เมือเขียนปัญหาขึนมาแลว้ผู ้สอนจะต้องเลือก

กิจกรรมการเรียนรู้ทีเมือดําเนินตามนนัแล้วผู้เรียนสามารถมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ทีสร้างขึนตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของผูเ้รียน สามารถพฒันาทกัษะ

ทางการเรียนรู้ใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียนขณะทีทาํกิจกรรมนนัดว้ย 

    ขนัที 5 สร้างคาํถาม เป็นการสร้างคาํถามเพือช่วยผูเ้รียนในขณะดาํเนินกิจกรรม

การเรียนรู้ ซึงจะมีความสอดคล้องสัมพนัธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขนัตอน คาํถามจะต้อง

สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้เกิดแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมเพือการแกปั้ญหา 

    ขนัที 6 กาํหนดวธีิการประเมินผล การประเมินผลจะเนน้ทงัในดา้นทกัษะและ

ดา้นความรู้ในเนือหาไปพร้อมกนั และการประเมินผลจะตอ้งเป็นประเมินผลตามสภาพจริง 

   นอกจากนี รังสรรค ์ทองสุขนอก (2547) ไดส้รุปขนัตอนในการสร้างสถานการณ์

ปัญหาเพือนาํไปใชใ้นการวจิยัดงันี 

    ขนัที 1 กําหนดกรอบของปัญหา ได้แก่ การเลือกเนือหาสาระการเรียนรู้และ

จุดประสงค์การเรียนรู้เพือกาํหนดขอบเขตวา่ตอ้งการให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบา้งใน 3 ด้าน

ไดแ้ก่ดา้นความรู้ ด้านเจตคติและด้านทกัษะกระบวนการ และความคิดรวบยอดหรือหลกัเกณฑ์

พืนฐานทีเรียนตอ้งเรียนรู้ เพือใหบ้รรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทีวางไว ้

    ขนัที 2 กาํหนดและสร้างปัญหา ทีสอดคลอ้งกบัความคิดรวบยอดทีคาดหวงัไว้

วา่ผูเ้รียนควรจะเรียนรู้ เมือผูส้อนเขียนปัญหาเสร็จแลว้ผูส้อนลองดาํเนินการเรียนรู้ตามขนัตอนการ

เรียนรู้ดว้ยเพือใหม้องเห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการหาคาํตอบ คาํตอบทไีดมี้อะไรบา้งมีวธีิใดบา้งที

สามารถนาํมาแกปั้ญหา ความรู้ใดบา้งทีเป็นฐานในการแก้ปัญหาและหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลใด นนั

คือผูส้อนจะสมมติ บทบาทเป็นผูเ้รียน ทีสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกิจกรรมการ

เรียนรู้และวธีิการประเมินผล 
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    ขนัที 3 สร้างคาํถามและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ คาํถามทีสร้างนีสําหรับ

ผูส้อนใชก้ระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดไปสู่แนวคิดรอบยอดทีตอ้งการ 

    ขนัที 4 กาํหนดแหล่งขอ้มูลสําหรับให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ โดย

การชีนาํตนเอง 

    ขนัที 5 กาํหดการประเมินผล โดยพิจารณาทงัด้านความรู้และด้านทกัษะ ใน

ดา้นความรู้จะพิจารณาจากความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้มูลทีหามากบัปัญหาทีให ้และดูการประยุกต์

ความรู้ทีไดใ้นการแก้ปัญหาทีเกียวขอ้ง ในดา้นทกัษะจะพิจารณาจากการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้

เพือแก้ปัญหา 

 จากขนัตอนการสร้างสถานการณ์ปัญหาในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ทงัหมดทีกล่าวมา นีสามารถสรุปขนัตอนการสร้างสถานการณ์ปัญหาเพือใชส้ําหรับงานวจิยันี คือ 

  1. เลือกเนือหาและทกัษะ โดยพิจารณาจากหลกัสูตรของสถานศึกษาทีสร้างไว ้บูรณา

การกบักิจกรรมหรือเหตุการณ์ทีผูเ้รียนสนใจ โดยเนน้ทกัษะกระบวนการทีตอ้งการให้ผูเ้รียนได้รับ

และทกัษะทางสังคม 

  2. สร้างปัญหา โดยปัญหาจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดทีคาดหวงัว่าผูเ้รียนควรจะเรียนรู้ 

และปัญหาจะตอ้งเป็นชนิดทีมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ ซึงคาํตอบสามารถหาไดห้ลายรูปแบบ 

  3. กาํหนดแหล่งการเรียนรู้ เมือผูส้อนสร้างปัญหาแลว้ จาํเป็นตอ้งกาํหนดขอบเขตของ

การหาขอ้มูล และจดัเตรียมแหล่งขอ้มูลของผูเ้รียนดว้ย ซึงแหล่งขอ้มูลมี 2 แบบ คือ แหล่งขอ้มูลที

เป็นบุคคล เช่น ผู้เชียวชาญทางสาขานนัๆและแหล่งข้อมูลทีไม่ใช่บุคคล เช่น หนงัสือ ตาํรา สือ 

อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 

  4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างคาํถาม ผู้สอนจะตอ้งออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้ทีผู ้เรียนสามารถเห็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาได้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้นีจะต้อง

สอดคล้องกบัชีวติประจาํวนัของผูเ้รียนหรือในสาขาวิชาชีพ และสามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้

ต่างๆใหแ้ก่ผูเ้รียนในขณะทีดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย 

  5. กาํหนดวธีิการประเมินผล ในการประเมินผลจะตอ้งเป็นการประเมินผลตามสภาพ

จริงระหว่างทีผูเ้รียนเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ และจะตอ้งประเมินในด้านทกัษะและดา้นความรู้ใน

เนือหาไปพร้อมๆกนั นอกจากสถานการณ์ปัญหาแลว้องค์ประกอบทีสําคญัต่อไปคือบทบาทของ

ผูส้อน 

  2.6.8 บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

   การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้สอนจะมีบทบาททีแตกต่างไปจากการ

เรียนการสอนแบบเดิม คือ ไม่ใช่ผูเ้ชียวชาญทีทาํหน้าทีให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียนเพียง
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อย่างเดียว แต่จะเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนรักในวิชานนัให้มีวธีิเรียนทีถูกวิธีและเสริมสร้าง

ปัญญามนระดบัสูง นอกจากนี ยงัมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน สร้างบทเรียนที

เป็นสถานการณ์ปัญหาทีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในเนือหา ทีเป็นแนวคิดสําคญัในปัญหานนั

ตลอดจนการประเมินผลการเรียน มีนกัวชิาการกล่าวถึงบทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐานดงันี 

   นอกจากนี (Gallagher, 1995) กล่าววา่ บทบาทของผูส้อน ในการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานจะเป็นเพียงผูฝึ้กสอนทางความคิด แทนทีจะเป็นผูเ้ชียวชาญหรือผูส้ังสอน ทําให้

ผูเ้รียนเข้าใจคาํถาม ผู้สอนจะเป็นผูต้งัคาํถามในช่วงทีผู ้เรียนระบุปัญหา การหาแหล่งขอ้มูล การ

วเิคราะห์ และการสังเคราะห์ เพือผูเ้รียนจะไดแ้กปั้ญหาไดอ้ย่างมีศกัยภาพ 

   (Johnson, Finucane and Prideaux, 1999) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูส้อนทีจะทาํให้

การเรียนรู้ของผูเ้รียนประสบความสําเร็จว่า บทบาทหลกัของผูส้อนคือ การส่งเริมให้ผู้เรียนเป็น

ศูนยก์ลางมากทีสุด และส่งเสริมให้ผูเ้รียนทาํงานเป็นทีมในการแก้ปัญหานนัคือ ผู ้สอนจะเป็นผู้

อาํนวยความสะดวกใหก้บัการเรียนรู้โดยการชีนาํตนเองของผูเ้รียนผูส้อนจะตอ้งหลีกเลียงการเป็นผู ้

ตดัสินหรือสรุปในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตวัอยา่งเช่น ถา้มีสมมติฐานในการทดสอบ 2 สมมติฐาน ที

สร้างมาจากผู้เรียนในกลุ่ม ผูส้อนจะต้องไม่ตดัสินหรือสรุปวา่สมมติฐานใดถูกหรือผิด แต่จะใช้

คาํถามในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนไปค้นควา้หาขอ้มูลมาเพือการตดัสินเอง ผู้สอนจะตอ้งไม่เข้าไป

แทรกแซงการเรียนรู้ของผูเ้รียน แต่จะให้อิสระในการดาํเนินการเรียนรู้และกาํหนดทิศทางการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง ในการประเมินผล ผู ้สอนตอ้งมอบภาระการประเมินผลให้ผูเ้รียนได้ประเมินผง

ตนเองดว้ย ซึงการประเมินผงตนเองของผูเ้รียนช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดท้าํความเขา้ใจกบัปัญหา

ทีเกิดกบักระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในแต่ละขนัตอน ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหา

ไดแ้ละช่วยในการประเมินผลการเรียนรู้ทีทาํโดยผูส้อน 

   (Torp and Sage, 2002) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูส้อนในขณะดาํเนินกระบวนการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงันี 

    (1) ผูส้อนออกแบบและกระตุน้ความสนใจผูเ้รียนในกระบวนการเรียนรู้ใหจ้ดั

โครงสร้างหรือสร้างยุทธวธีิในการแกปั้ญหา 

    (2) ผู ้สอนมอบความเป็นอิสระให้กับผู้เรียนในการเป็นผูส้ํารวจและควบคุม

กระบวนการสํารวจด้วยตนเอง พร้อมกบัเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ ส่งเสริมให้คิดและฝึกฝนกระบวนการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานใหก้บัผูเ้รียน 
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    (3) ผูส้อนแนะนาํผูเ้รียนโดยอยู่ห่างๆในขณะทีผูเ้รียนดาํเนินกระบวนการเรียนรู้

จนไดค้าํตอบของปัญหาออกมาการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน การทีผูเ้รียนจะเรียนรู้ดว้ย

ตนเองไดน้นัผูส้อนจะตอ้งมีดว้ยกนัสองกลุ่มคือ 

   (1) ผูเ้ชียวชาญ (Resource Person) เป็นผูใ้หค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในแขนงทีตนเอง

เชียวชาญ จะสอน เมือเป็นความตอ้งการของผูเ้รียน และสอนในขอบเขต เนือหาทีผูเ้รียนตอ้งการ 

    (2) ผู้อาํนวยความสะดวกในการเรียน (Facilitator or Tutor) ผู ้สอนจะต้องมี

สมรรถภาพในการช่วยเหลือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้โดยมีความสามารถในการแนะนาํ (Guide) 

ไม่ใช่ให้ความรู้ (Dispense Information) ผู้สอนจะต้องทาํให้ผู้เ รียนในกลุ่มเรียนรู้จากปัญหา มี

กิจกรรมทีแข่งขันและเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตัวเอง (Barrow.1985) 

ความสามารถของผูส้อนเป็นตวับ่งชีทีสําคญัของคุณภาพและความสําเร็จของการจดัการเรียนรู้แบบ

นี 

  นอกจากนีผู ้สอนยงัมีบทบาทในการสอนแบบทบทวนกลุ่มย่อย (Small Group 

Tutorial) ทีจะช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียน เรียนรู้ดว้ยตนเอง พฒันาทกัษะ การคิด การใหเ้หตุผล ดงันนั

ผูส้อนควรมีบทบาทของผูส้อนทบทวน คือ 

   (1) ผูส้อนพยายามทาํให้เกิดโยนิโสมนสิการ คือ การถาม หรือกระตุน้ให้ผูเ้รียน

คิดใคร่ครวญตรึกตรองตลอดการเรียน 

   (2) ตอ้งแนะนาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ผ่านขนัตอนการเรียนรู้ทีละขนั 

   (3) ส่งเสริมผลกัดนัใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในระดบัทีลึกซึง 

   (4) หลีกเลียงการให้ความเห็นต่อการอภิปรายของผูเ้รียนผิดหรือถูก การบอก

ขอ้มูลข่าวสาร แต่ใหผู้เ้รียนไปคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งอืน เช่น ตาํรา วารสาร เป็นตน้ 

   (5) จดัสภาพการเรียนไม่ให้ผูเ้รียนเบือ ร่วมกันอภิปราย โต้ตอบกันระหว่าง

ผูเ้รียน 

   (6) การตดัสินใจทีเกิดขึนทงัหมด ควรจะเกิดขึนโดยกระบวนการกลุ่ม ผู้สอน

เป็นผูดู้แลใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของกลุ่ม 

 จากบทบาทของผู ้สอนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทีกล่าวมาข้างตน้

ทงัหมดนีสามารถสรุปไดว้า่บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดงันี 

  1. เป็นผูอ้อกแบบและสถานการณ์ของปัญหาทีทา้ทายใหก้บัผูเ้รียน 

  2. เปลียนจากการเป็นผูบ้รรยายหรือผูเ้ชียวชาญทีให้ความรู้อยู่หน้าห้องเรียน เป็นผู ้

แนะนาํ และผูอ้าํนวยความสะดวก ทีคอยจดัสภาพแวดลอ้มทีสนบัสนุนการเรียนรู้อย่างอิสระของ

ผูเ้รียน 
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  3. ผู ้สอนจะต้องทําหน้าทีเป็นผู ้ฝึกสอนการคิด เพือให้ผู ้เ รียนสามารถควบคุม

กระบวนการเรียนรู้ของตนเองไดน้อกจากบทบาทของผูส้อนแลว้องประกอบทีสําคญัต่อไปนีคือ

บทบาทของผูเ้รียน 

  2.6.9 บทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

   การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู ้เรียนจะมีบทบาททีแตกต่างไปจากการ

เรียนการสอนแบบเดิม คือ ไม่ใช่ผูที้ทาํหนา้ทีรับความรู้จากผูส้อนเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นผูส้ร้าง

กระบวนการเรียนรู้ เพือให้ไดม้าซึงความรู้ในเนือหานนัๆมีนกัวชิาการกล่าวถึงบทบาทของผูเ้รียน

ในการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงันี 

   (Barraws and Tamblyn, 1980) กล่าวว่า บทบาทของผู้เรียนในการจดัการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนนั ผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํโดยตรง ไม่ใช่ผูรั้บ ผูเ้รียนไม่ใช่ผูฟั้ง สังเกต เขียน และ

จดจาํ แต่เป็นการปฏิบติั เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเรียนด้วยความ

พยายาม 

   (Torp and Sage, 2002) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูเ้รียนในขณะดาํเนินกระบวนการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงันี 

    (1) ผูเ้รียนดาํเนินการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ดึงดูดความสนใจ และมี

ปัญหาเป็นตวักระตุน้การเรียนรู้ 

    (2) ผูเ้รียนจะสํารวจ คน้ควา้ขอ้มูลทีตอ้งการ ดาํเนินการสําเร็จอย่างมีเหตผุลและ

ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้อย่างอสิระ 

    (3) ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ 

    (4) ผูเ้รียนประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะ เพอืแกปั้ญหา 

    (5) ผูเ้รียนพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้โดยการชีนาํตนเองและเป็นนกัแกปั้ญหา 

   นอกจากนี สุธี พรรณหาญ (2547) ไดส้รุปบทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไวด้งันี 

    ( ) เขา้ร่วมในสถานการณ์ปัญหาทีซบัซ้อน มีโครงสร้างทีไม่สมบูรณ์ โดยจะดี

รับการสมมติบทบาทในการเป็นผูมี้ส่วนได้เสียจากสถานการณ์ปัญหา หรือเป็นเจา้ของปัญหาทีมี

ส่วนร่วมและรับผิดชอบ ในการแก้ปัญหามากกว่าการทีจะกังวลว่าผูส้อนตอ้งการอะไร และทาํ

ตามทีผูส้อนตอ้งการ 

    ( ) วิเคราะห์ นิยามปัญหาแ ละสร้างแนวทางแก้ปัญหาทีเป็นไปได้อย่าง

หลากหลายใช้ทกัษะการคิดใคร่ครวญ (Metacognition) โดยผูเ้รียนจะเป็นผู้ระบุสิงทีตนเองรู้แล้ว 

และสิงทียงัเข้าใจไม่เพียงพอทีต้องเรียนรู้เพิมเติม (ประเด็นการเรียนรู้) เพือนํา ไปใช้ในการ
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แก้ปัญหา ประเดน็การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่ม ซึงผูส้อนสามารถตรวจสอบ

ความก้าวหนา้ตามประเด็นการเรียนรู้นี 

    ( ) รับผิดชอบในสิงทีจะเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ของตวัเอง มีอิสระในการ

เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง โดยการระบุสิงทีตนเองรู้หรือไม่รู้ แลกเปลียนสิงทีรู้กับเพือน ส่วนสิงทีไม่

รู้จะตงัเป็นประเด็นการเรียนรู้ ซึงเป็นเป้าหมายของกลุ่ม ทีจะช่วยให้สมาชิกกกลุ่มทาํงานไปสู่

เป้าหมายร่วมกนั ระบุวธีิการ และแหล่งทีจะไดค้วามรู้ เช่น การทดลอง ผูเ้ชียวชาญ หนงัสือ เอกสาร 

อินเตอร์เน็ต และอืนๆ พร้อมทังสืบเสาะหาความรู้มาอธิบายเพือนใน กลุ่มให้เข้าใจด้วยวิธีที

หลากหลาย 

    ( ) ทาํงานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างกันช่วยเหลือ

ซึงกนัและกนั เพือให้เขา้ใจในสิงทีกําลงัเรียนและนาํความรู้ทีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา มีการใช้

คาํถามเพือทา้ทายการคิดซึงกนัและกนั ทา้ทายตนเองในขณะทาํงานขณะคิด และขณะเรียนรู้ และ

เรียนรู้ทีจะเป็นส่วนหนึงของกลุ่ม 

    ( ) จดัการข้อมูลของตนเอง โดยมีการบนัทึกทีดี การวิเคราะห์ข้อมูล การ

วางแผนการทดลองการทาํแผนผงัแนวคิด พร้อมทงัมีการบนัทึกความเห็นเกียวกบัปัญหา วางแผน

วธีิทดสอบสมมติฐาน และสะทอ้นความคิดทีไดล้งอนุทิน 

    ( ) แต่ละกลุ่มร่วมกนัเสนอความรู้ทีไดจากการสืบเสาะ เพือเป็นการแลกเปลียน

ความรู้ได้รับโอกาสในการทดสอบความคิดของตนเอง โดยใช้การทดลองหรืองานภาคสนามและ

สามารถสร้างแนวคาํตอบทีหลากหลายและเลือกแนวทางทีดีทีสุดและนาํเสนอแนวคําตอบของ

ปัญหา โดยการใชว้าจาหรือการเขียน 

    ( )  ประเ มินการปฏิบัติของตนเองและของเพือน ซึงจะทําให้ทราบถึง

ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง การแก้ปัญหาร่วมกนั 

 จากบทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทีกล่าวมาทงัหมด

ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่บทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีดงันี 

  . ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองโดยมีปัญหาเป็นตวักระตุน้ซึงผูเ้รียนจะเป็น

ผู ้ด ําเนินกิจกรรมการเรียนรู่ด้วยตนเอง โดยทีการกาํหนดปัญหา กรอบของปัญหา ประเด็นของ

ปัญหา และวธีิการแก้ไขปัญหาดว้ยตนเอง 

  . ผูเ้รียนสามารถตดัสินใจไดว่้าจะเยนรู้อะไร และเรียนรู้ไดอ้ย่างไร โดยมีการทาํงาน

เป็นทีม ทาํงานอยา่งเป็นขนัตอน เริมตงัแต่การวางแผน การดาํเนินการ และการสรุป 

  . ผู้เรียนจะตอ้งเป็นผูป้ระเมินผลปัญหาร่วมกบัผู้สอน และประเมินผลตนเองและ

เพือน เพือทราบความก้าวหนา้ในการเรียนรู้ 
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  . .  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นหลกั จะต้องวดัและประเมินใหค้รอบคลุมทุกดา้น ทงัในส่วนของกระบวนการและผลงาน ทงั

ดา้นความรู้ ทกัษะการทาํงานทุกดา้น ตลอดจนเจตคติ โดยการประเมินจะตอ้งมีทงัการประเมิน

ความก้าวหน้าระหวา่งเรียน (Formative Assessment) และการประเมินตดัสินผลหลงัการเรียนเสร็จ

สิน (Summative Assessment) ซึงครูผูส้อนอาจแบ่งขนัตอนการประเมินเพือการวางแผนทีดีได้ดงันี 

(วลัล,ี 2547 สนิท ตีเมืองซ้าย, 2552) 

    ( ) กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการประเมิน 

    ( ) พิจารณาขอบเขต เกณฑ์ วิธีการและสิงทีจะประเมิน เช่น ประเมินพฒันาการ

ดา้นการนาํเสนอความรู้ ตอ้งไม่ลืมกาํหนดวตัถุประสงค์ใหค้รบจุดมุ่งหมายทางการศึกษาทงั  ดา้น 

คือ ความรู้ เจตคติ และทกัษะการทาํงาน 

    ( ) กําหนดผู้ประเมินว่ามีใครบ้างทีจะเป็นผู ้ประเมิน โดยผู ้ประเมินควร

ครอบคลุมทุกด้านของกิจกรรม เช่น ผู ้เรียนประเมินตนเอง เพือนประเมิน ครูอาจารย์ประเมิน 

ผูป้กครองประเมินเจา้หนา้ทีและบุคคลทีร่วมปฏิบติังานร่วมประเมินดว้ย 

    ( ) เลือกใช้เทคนิคและเครืองมือในการประเมินทีหลากหลาย โดยต้อง

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและวตัถุประสงค์รายวชิา รวมไปถึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

การประเมินเช่น ใชก้ารทดสอบ ใชก้ารสัมภาษณ์ ใชก้ารสังเกตพฤติกรรม ใชแ้บบสอบถาม ใชก้าร

บนัทึกจากผูเ้กียวขอ้ง ใชแ้บบประเมินตนเองใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นตน้ 

    ( ) กําหนดเวลาและสถานทีทีจะประเมิน เช่น การประเมินระหว่างการทาํ

กิจกรรมกลุ่มการประเมินระหวา่งทาํโครงการ 

    ( ) วเิคราะหผ์ลและจดัการขอ้มูลการประเมินโดยนาํเสนอรายการกระบวนการ 

แฟ้มสะสมผลงานการบนัทึกขอ้มูล ผลการสอบ 

    ( ) สรุปผลการประเมินเพือปรับปรุงข้อบกพร่องของการเรียนรู้ และพฒันา

ผู ้เ รียนรวมทังปรับปรุงกิจกรรมการเ รียนการสอน และนําผลการประเมินระหว่างเรียนมา

ประกอบการพิจารณาดว้ยเสมอ 

   วฒันา รัตนพรหม (2548) นาํเสนอแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ของการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัประกอบไปดว้ย 8 ขนัตอนไดแ้ก่ 

    ขนัที 1 เผชิญโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ เมือต้องเจอกับปัญหาสิงแรกที

จะต้องทาํคือการจาํแนกสิงทีรู้ออกจากสิงทีไม่รู้ ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มร่วมกนัซกัถามและอภิปราย

กนัเกียวกบัสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการวเิคราะห์ความหมายของขอ้มูลสําคญั แยกแยะสิงทีรู้ออก
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จากสิงทีไม่รู้จดักลุ่มขอ้มูล แยกประเภทขอ้มูลทีบอกถึงเรืองราวในแนวคิดเดียวกนัไวด้ว้ยกนั จะทาํ

ใหไ้ดข้อ้มูลเป็นฐานในการคน้ควา้ 

    ขนัที 2 ระบุสถานการณ์ทีเป็นปัญหา ผูเ้รียนเขียนประโยคปัญหาให้สอดคลอ้ง

กบัขอ้มูลทีปรากฏหรือจากการคน้พบของผูเ้รียน สถานการณ์ทีเป็นปัญหาเป็นจดุสําคญัทีจะควบคมุ

การเรียนรู้ใหอ้ยู่ในประเดน็สําคญัและจะเป็นตวันาํทางในการคน้ควา้ 

    ขนัที 3 ตงัสมมติฐานพร้อมอธิบายเหตุ ผูเ้รียนตงัสมมติฐานจากฐานความรู้เดิม

ทีมีอยู่และวเิคราะห์วา่สมมติฐานใดน่าจะเป็นไปไดม้ากทีสุดดว้ยเหตุผลใด เป็นการใช้ความสามารถ

ในการคิดอย่างมีเหตุผลในการสรุปรวบรวมความคิดเห็น ความรู้ และแนวความคิดของสมาชิกใน

กลุ่ม 

    ข ัน ที 4 ระบุสิงทีต้องการเ รียนรู้เ พือนําไปสู่การแก้ ปัญหา ผู ้เ รียนสร้าง

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้เพิมเติมเพือนาํมายืนยนัหรือลบลา้งสมมติฐานทีตงัไว ้

    ข ันที 5 ศึกษาสิงทีต้องการเรียนรู้ ผู ้เ รียนอาจแบ่งหัวข้อกันไปค้นคว้าเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเลก็เพือไปคน้ควา้ตามความถนดัและตามทีไดว้างแผนไว ้

    ขนัที 6 แลกเปลียนข้อมูลซึงกันและกัน ผู้เ รียนนําเสนอผลการค้นควา้ของ

ตนเองต่อกลุ่มและร่วมกนัอภิปรายในความรู้นนั ๆ 

    ขนัที 7 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนแก้ไข ผูเ้รียนช่วยกนัสรุปหลกัการ

และแนวความคิดต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการแก้ไขปัญหาและวางแผนแกไ้ขปัญหากระบวนการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัจะสมบูรณ์เมือกลุ่มสามารถศึกษาหาความรู้ ไดข้อ้มูลครบถว้นทีจะพิสูจน์

สมมติฐานทงัหมด วางแผนและไดแ้กปั้ญหาตามแผนทีวางไว ้

    ขนัที 8 สรุปปัญหา/สถานการณ์ ผูเ้รียนมองยอ้นกลบัไปทบทวนดูว่าเขาไดท้าํ

อะไรบา้งพร้อมกบับนัทึกสิงต่างๆ ทีเกิดขึน สรุปองค์ความรู้ในแฟ้มสะสมงาน ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจ

การประยุกต์สถานการณ์ทีใชใ้นการแก้ปัญหาในครังนีกบัปัญหาอืนๆ ทีอาจจะเผชิญในอนาคต 

 จากรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัจะเห็นวา่ในแต่ละแนวคิดมีความคลา้ยคลึงกนั

เป็นอย่างมากซึงสามารถสรุปออกเป็นขนัตอนของการเรียนรู้โดยใช้การแกปั้ญหาเป็นหลกัไดด้งันี 

  1. ขนัทาํความเขา้ใจกับปัญหาทีได้รับ แบ่งกลุ่มผู ้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยขนาดเล็ก

ประมาณ4-5 คนและกาํหนดโจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์ทีกาํหนดไวใ้ห้กบัแต่ละกลุ่มไดรั้บทราบ 

  2. ขนัระบุปัญหาทีตอ้งการแกไ้ขจากโจทยปั์ญหา เป็นขนัตอนทีสมาชิกภายในกลุ่มจะ

ช่วยกนัระบุปัญหาทีตอ้งการจะทาํการแกไ้ขจากโจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์ทีกาํหนด 

  3. ขนัวเิคราะห์ปัญหาและตงัสมมุติฐานทีจะนาํมาใชใ้นการแก้ปัญหา เป็นขนัตอนที

สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัวิเคราะห์ปัญหาและช่วยกนัตงัสมมติฐานทีจะนาํมาใช้ในการแกปั้ญหาซึง
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สมมติฐานนนัอาจจะมีมากกว่า 1 ขอ้ ซึงหากสมมติฐานทีตงัไวมี้มากกวา่ 1 ขอ้ควรจะเรียงลาํดบั

ความสําคญัของสมมติฐานจากมากไปนอ้ยเพือเรียงลาํดบัความสําคญัของสิงทีตอ้งการแกปั้ญหา 

  4. ขนักาํหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ จากสมมติฐานทีตงัไวใ้นขอ้ 3 

ใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยกนักาํหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์ตอ้งการจะเรียนรู้เพือทีจะมุ่งไปสู่การ

แก้ปัญหาตามสมมติฐานทีไดต้งัไว ้

  5. ขนัศึกษาหาความรู้ในเรืองทีเกียวขอ้ง ในขนัตอนนีสมาชิกในกลุ่มสามารถแยกยา้ย

ไปคน้ควา้หาความรู้ตามวตัถุประสงค์หรือเป้ าหมายทีไดต้งัไว ้

  6. ขนัอภิปรายแลกเปลียนข้อมูลภายในกลุ่ม ภายหลงัจากทีสมาชิกในกลุ่มแยกยา้ยกนั

ไปคน้ควา้หาขอ้มูลในขนัตอนที 5 จากนนันาํขอ้มูลทีไดม้ารวบรวมและอภิปรายร่วมกนัในกลุ่มว่า

สิงทีไปคน้ควา้และศึกษามานนัสามารถนาํมาใช้แกปั้ญหาไดห้รือไม่ ถา้ยงัไม่เพียงพอสามารถทีจะ

ไปคน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติมจนกวา่จะไดข้อ้มูลทีครบถว้น 

  7. ขนัสังเคราะห์และสรุปผลเพีอ นาํไปใชแ้ก้ปัญหา เป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้าก

การศึกษาค้นควา้และอภิปรายผลร่วมกันเพีอ ให้ได้มาซึงข้อสรุปเพือใช้ในการแก้ปัญหาตาม

สมมติฐานและวตัถุประสงคที์ไดต้งัไว ้

 2.6.11 ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบอนืๆ 

  ข้อแตกต่างของระบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานนี 

เพือทีจะใหท้ราบถึงวธีิการรูปแบบในการเปรียบเทียบกบัการเรียนการสอนอืน เพือทีเราทราบความ

ชดัเจนในการจดักระบวนการเรียนการสอน ทงันีเพือจะเป็นแนวทางในการประยุกต์เขา้กบัการเรียน

การสอนแบบอืนๆ ดงันี 

  สถาบนัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งอิลลินอยส์ (IMSA 2006) เปรียบเทียบการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนแบบอืนๆ โดยพิจารณาทีหลกัสูตรการเรียน ไวใ้นภาพ

ขา้งล่าง 
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   การเรียนแบบบรรยาย              การเรียนแบบอืนๆ      การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

                                                               

หลกัสูตรคือตวักาํหนดการเรียน ซึง                         หลกัสูตรคอืแนวทางการเรียน ซึง 

1) มาจากแนวคิดของครู/ผูเ้ชียวชาญ                      1) มาจากแนวคิดของนกัเรียน/ผูเ้รียน 

2) เป็นลกัษณะเส้นตรงและจดัตามหลกัการ             2) มีการเชือมโยงสัมพนัธ์กนั 

3) จดัขอ้มลูจากส่วนย่อยๆไปสู่ส่วนรวม                  3) จดัขอ้มลูจากส่วนรวมไปสู่ส่วนยอ่ยๆ 

4) การสอนเป็นการถ่ายทอด                            4) การสอนเป็นการอาํนวยความสะดวก 

5) การเรียนคอืการรับความรู้                           5) การเรียนคอืการสร้างความรู้ 

6) บรรยากาศสิงแวดลอ้มมีโครงสร้างแน่นอน         6) บรรยากาศสิงแวดลอ้มมีความยดืหยุน่ 

 

ภาพที 2.13 การเปรียบเทียบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนแบบบรรยาย 

 

  โดยพิจารณาทีหลกัสูตรการเรียน (IMSA.2006) ถา้พิจารณาเปรียบเทียบการเรียนโดย

ใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรียนแบบบรรยายโดยพิจารณาประเดน็อืนๆ สามารถสรุปไดด้งัตารางที 3 

 

ตารางที 2.2 การเปรียบเทียบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรียนแบบบรรยาย (IMSA.2006) 

 

ประเด็นในการ

เปรียบเทียบ 

การเรียนแบบบรรยาย การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1. บทบาทของครู เป็นผูเ้ชียวชาญ: 

1. คิดเอง 

2. ครอบครองความรู้ 

3. ประเมินผลการเรียนรู้ 

ของผูเ้รียนดว้ยตนเอง 

เป็นครูฝึก/แนะแนว: 

1. นาํเสนอสถานการณ์ทีเป็น

ปัญหา 

2. เป็นตวัแบบ/ผูฝึ้ก 

(Models/Coaches, and Fades) 

2. บทบาทของครู  3. มุ่งมนัในกระบวนการเรียน

เสมือนเป็นผูแ้สวงหาความรู้ทีมี

ส่วนร่วม 

4. ประเมนิผลการเรียนรู้ตาม

สภาพจริง 
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ตารางที 2.2 (ต่อ) 

 

ประเด็นในการ

เปรียบเทียบ 

การเรียนแบบบรรยาย การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3. บทบาทของนกัเรียน เป็นผูรั้บความรู้: 

1. เฉือยชา 

2. อยู่เฉยๆ 

3. ว่างเปล่า 

เป็นผูม้ส่ีวนร่วม: 

1. มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม

เกียวกบัสถานการณ์ทีมคีวาม

ซับซ้อน 

2. เสาะแสวงหาความรู้และหา

วธีิการแก้ปัญหาจากสิงทีมอียู ่

4. จุดเน้นดา้นพุทธิพิสัย นกัเรียนไดรั้บความรู้เท่าที

จาํเป็น และนาํไปใชใ้น

สถานการณ์การทดสอบความรู้ 

นกัเรียนตงัสมมติฐานและสร้าง

องค์ความรู้เพือนาํไปแก้ปัญหา

ตามแนวทางและเงือนไขทีคน้พบ

ดว้ยตนเอง 

. บทบาทของปัญหา 

 

1. มีโครงสร้างแน่นอน มี

วิธีการหาคาํตอบชดัเจน (Well-

structured) 

2. นาํเสนอเพือใหจ้าํความรู้

นนั  ๆ

1. มีลกัษณะทสีามารถหาคาํตอบ

ไดห้ลากหลายแนวทาง (Ill-

structured) 

2. นาํเสนอในรูปสถานการณ์ซึง

ประกอบไปดว้ยปัญหาทีตอ้งมี

การนิยามวธีิการหาคาํตอบ 

. การจดัการขอ้มูล จดัการและนาเสนอโดยผูส้อน  

 

นาํเสนอโดยผูส้อนโดยไม่เกียวกบั

ความตอ้งการนกัเรียนเป็นส่วน

นอ้ยแต่ส่วนมากจะเกิดจากการ

คน้หาและวเิคราะห์โดยนกัเรียน

เอง 

 

 มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2545) แสดงการเปรียบเทียบการสอนโดยใชค้รูเป็นฐานกบัการสอน

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไวด้งันี 
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ตารางที 2.3 การเปรียบเทียบการสอนโดยใชค้รูเป็นฐาน กบัการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 

 การสอนโดยใช้ครูเป็นฐาน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจดัเตรียม

สภาพแวดลอ้มในการ

เรียนรู้และสือการสอน 

ครูเป็นผูเ้ตรียมการและเป็น

ผูน้าํเสนอ 

1. ครูเป็นผูน้าํเสนอสถานการณ์  

การเรียนรู้ 

2. นกัเรียนเป็นผูเ้ลือกสือการเรียนรู้ 

ความรับผิดชอบตอ่การ

เรียนรู้ 

ครูเป็นผูรั้บผิดชอบ นกัเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบ 

(เรียนรู้ด้วยตนเอง) 

ความเป็นมืออาชีพ ครูแสดงภาพลกัษณ์ความ

เป็นมืออาชีพ  

ครูไมแ่สดงภาพลกัษณ์ความเป็นมือ

อาชีพ  

การประเมินผล 

 

ครูจดัทาแบบประเมินและ

เป็นผูป้ระเมิน  

นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินตนเอง  

การควบคุม ครูควบคุมนกัเรียน  นกัเรียนควบคุมตนเอง  

 

 พิมพ์พนัธ์ เตชะคุปต์ และ พเยาว ์ยินดีสุข (2557) ไดเ้ปรียบเทียบกระบวนทศัน์การสอน

แบบเดิมและ กระบวนทศัน์การสอนแบบใหม่ซึงคลา้ยคลึงกบัการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานดงันี 

 

ตารางที .  เปรียบเทียบกระบวนทศัน์การสอนแบบเดิมและ กระบวนทศัน์การสอนแบบใหม ่

กระบวนทัศน์เดมิของการเรียนรู้ กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ 

1. การสอนแบบใหท้าํตามหรือทาํให้

เหมือนตน้แบบ 

1. การเรียนรู้เพือสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเป็น 

รายบุคคล 

1.1 ผูเ้รียนทาํตาม ปฏิบติัตามครู 

1.2 เป็นโปรแกรมทีมีมาตรฐานไม่มีการ

ยืดหยุ่น 

1.3 รับความรู้จากครูโดยตรง 

 1.4 การเรียนรู้เป็นกระบวนการรับรู้

ทางวทิยาศาสตร์ 

1.5 การเรียนรู้เน้นการไดรั้บความรู้และ

ทกัษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1.6 การเรียนรู้เป็นความยากต่อผูเ้รียนที

จะมีโอกาส รับรางวลัจากสถาบนัอืน 

1.1 ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ 

1.2 เป็นโปรแกรมเนน้เอกตับคุคล 

1.3 เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1.4 การเรียนรู้เป็นกระบวนการสืบคน้และเป็นการ

คน้พบ ดว้ยตนเอง 

1.5 เนน้ “จะเรียนอย่างไร” “คิด” และ “สร้างสรรค”์ 

1.6 เรียนรู้ดว้ยความสนุกสนานและไดรั้บรางวลัไปใน

ตวั 
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 (Woods 1985) อา้งถึงใน วารสารมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ไดแ้บ่งการสอน

ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การสอนโดยใชค้รูเป็นฐาน (Teacher-based Learning) ใช้ตาํราหรือสือ

การสอนเป็นฐาน (Text or Media Based) และ ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หากนาํ 

PBL ไปเปรียบเทียบกบัวธีิสอนกลุ่มอืนทีใชฐ้านในการสอนต่างกัน จะเห็นถึงความรับผิดชอบใน

การเรียนรู้ (Learning Responsibility Learning) ของครูและผูเ้รียนทีแตกต่างกัน ดงัเปรียบเทียบใน

ตารางที 2.5 

 

ตารางที 2.5 เปรียบเทียบวิธีสอนทีใชค้รูเป็นฐาน ใช้ตาํราหรือสือการสอนเป็นฐาน และใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

 

ปัจจัยการเรียนรู้ การสอนโดยใช้ครู

เป็นฐาน 

การสอนโดยใช้ตําราเป็น

ฐาน 

การสอนโดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

การจดัเตรียม

สภาพแวดลอ้มใน

การเรียนรู้และสือ

การสอน 

ครูเป็นผูเ้ตรียมการ

และเป็นผูน้าํเสนอ 

ครูเป็นผูเ้ตรียมการและเป็น

ผูน้าํเสนอ 

-ครูเป็นผูน้าํเสนอ

สถานการณ์การ

เรียนรู้ 

-นกัเรียนเป็นผูเ้ลือก

สือการเรียนรู้ 

การจดัลาํดบัการ

เรียนรู้ 

ครูเป็นผูก้าํหนด นกัเรียนเป็นผูก้าํหนด นกัเรียนเป็นผูก้าํหนด 

การจดัเวลาในการ

ทาํแบบฝึก/ปัญหา 

ครูใหแ้บบฝึกหดั

หลงัจากเสร็จสิน

การสอน 

ครูนาํเสนอสือการสอน 

ตงัแตต่น้ แต่จะใชสื้อ

ตามลาํดบัของเนือหา 

ครูนาํเสนอปัญหา

ก่อนเสนอสือการ

สอนอืนๆ 

ความรับผิดชอบ

ต่อการเรียนรู้ 

ครูเป็นผูรั้บผิดชอบ นกัเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบ นกัเรียนเป็น

ผูรั้บผิดชอบ (เรียนรู้

ดว้ยตนเอง) 

ความเป็นมืออาชีพ ครูแสดงภาพลกัษณ์

ความเป็นมืออาชีพ 

ครูแสดงภาพลกัษณ์ความ

เป็นมอือาชีพไดไ้ม่เต็มที 

ครูไม่แสดง

ภาพลกัษณ์ความเป็น

มืออาชีพ 

ปัจจยัการเรียนรู้ การสอนโดยใชค้รู

เป็นฐาน 

การสอนโดยใชต้าํราเป็น

ฐาน 

การสอนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 
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ตารางที 2.5 (ต่อ) 

 

ปัจจัยการเรียนรู้ การสอนโดยใช้ครูเป็น

ฐาน 

การสอนโดยใช้ตําราเป็น

ฐาน 

การสอนโดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

การประเมินผล ครูจดัทาํแบบประเมิน 

และ เป็นผูป้ระเมิน 

ครูอาจใหน้กัเรียนประเมิน 

ตนเองส่วนหนึง 

นกัเรียนเป็นผูป้ระเมิน

ตนเอง 

การควบคุม ครูควบคุมนกัเรียน นกัเรียนควบคุมตนเอง นกัเรียนควบคุมตนเอง 

 

 จากขอ้แตกต่างระหว่างการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรียนแบบอืนๆ ทีกล่าวมา

ขา้งตน้ทงัหมด สามารถสรุปใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการ

เรียนรู้แบบบรรยายได้ไวใ้นเบืองต้นดงันี การเรียนรู้แบบบรรยายนันครูจะมีบทบาทเป็นผูก้าํหนด 

วางแผน นาํเสนอเพือใหจ้ดจาํความรู้ ความเขา้ใจ และเป็นผูป้ระเมินความรู้ของผูเ้รียน ส่วนนกัเรียน

มีบทบาทเป็นผูรั้บความรู้ เท่าทีจาํเป็นเพือนาํไปใชใ้นการทดสอบหลงัจากเสร็จสินการเรียนรู้ ส่วน

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานครูจะมีบทบาทเป็นผู ้นําประเด็น กระตุ้น แนวทาง เสนอ

สถานการณ์การเรียนรู้ สิงใหม่ๆ ทีทา้ทาย เพือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเองโดยการแสวงหา

ข้อมูล เอกสาร จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทีครูจดัไวเ้พืออาํนวยความสะดวก ส่วนการประเมินการ

เรียนรู้นกัเรียนจะเป็นผูป้ระเมินตนเอง 

 . .  ข้อดีและข้อจํากัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  . . .1 ข้อดขีองการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

  (Barrows and Tamblyn, 1980 and Hmelo and Evensen, 2000) สรุปขอ้ดีของการเรียนรู้

แบบยดึปัญหาเป็นฐานไวด้งันี 

   1) ไดรั้บความรู้ในเนือหาวิชาทีเป็นบูรณาการ และสามารถนาํความรู้ไปประยกุต ์

ใชเ้ป็นเครืองมือในการจดัการปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

   2) พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา การไดเ้ผชิญกบัปัญหาเป็นโอกาสทีไดฝึ้ก

ทกัษะในการแกปั้ญหา การใชเ้หตุผลในการวิเคราะห์และตดัสินใจ 

   3) พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การทีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการเรียนโดยการ

กาํหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ รวบรวมความรู้ และ

นาํมาสรุปเป็นความรู้ใหม่ เป็นลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซึงเป็นทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหาความรู้และไตร่ตรองทรัพยากรการเรียน 

ซึงเป็นกระบวนการทีมีความหมายสําคญั ช่วยให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
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   4) พฒันาทกัษะการทาํงานเป็นทีม การเรียนเป็นกลุ่มย่อยทาํให้ผูเ้รียนไดม้ีโอกาส

แสดงความคิดเห็น แลกเปลียนแนวคิดกบัผูอ้ืนทาํให้มีความกวา้งขวางมากขึน ซึงเป็นการพฒันา

ทกัษะทางสังคม 

   5) เพิมแรงจูงใจในการเรียน เนืองจากผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

  สถาบนัคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์แห่งอิลลินอยส์ (IMSA 2006) ไดเ้สนอประโยชน ์

ทีไดจ้ากการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน โดยสรุปวา่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีส่วนช่วย

ส่งเสริมในเรืองต่อไปนี 

   1) แรงจูงใจ (Motivation) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทาํให้นกัเรียนมีความ

มุ่งมนัในการเรียนมากขึน เพราะเขาตอ้งพยายามในการคน้หาคาํตอบของปัญหาอย่างมากเนืองจาก

เขาจะมีความรู้สึกวา่ไดร้ับความไวว้างใจในการคน้หาคาํตอบหรือทาํงานนนั 

   2) ความเกียวข้องและบริบท (Relevance and Context) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานช่วยให้นกัเรียนสามารถตอบคาํถามได้อย่างชัดเจนแจ่มแจง้ว่า “ทาํไมเราจึงต้องเรียนใน

เนือหานี” และ “ฉนักาํลงัทาํอะไรทีเกียวขอ้งกบัสิงต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง ในขณะทีอยู่ใน

โรงเรียน” 

   3) ลาํดบัการคิดระดบัสูง (Higher-Order Thinking) ปัญหาทีมีลกัษณะทีสามารถหา

คาํตอบไดห้ลากหลาย (Ill-structured Problem) จะเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียนคิดอย่างมีวจิารณญาณ

และความคิดอย่างสร้างสรรค์ (Critical and Creative Thinking) โดยผู ้เ รียนจะจดจ่อกับการเดา 

คาดคะเนวา่ “อะไรคือคาํตอบทีถูกตอ้งทีครูตอ้งการใหเ้ขาคน้หา” 

   4) เรียนรู้วา่จะเรียนอย่างไร (Learning How to Learn) การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานช่วยส่งเสริมการทีบุคคลระลึกวา่ตนรู้อะไร ยงัไม่รู้ในสิงใด สามารถควบคุมและตรวจสอบ

ความคิดทงัหมดของตนเองได ้และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการถามให้นักเรียนค้นคิดยุทธวิธี

สําหรับนิยามปัญหา การจดัการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตังสมมุติฐาน และการทดสอบ

สมมุติฐานดว้ยตนเอง มีการเปรียบเทียบขอ้มูลยุทธวธีิทีคน้พบกบัคนอืน แลกเปลยีนความคิดเห็นซึง

กนัและกนักบัเพือนและเปรียบเทียบกบัยุทธวธีิของครู 

   5) สภาพทีเป็นจริง (Authenticity) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมุ่งเน้นให้

นกัเรียนเรียนรู้ขอ้มูลทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัสิงทีเขาเคยเรียนผา่นมาหรือสามารถระลกึไดแ้ละมีผล

ต่อสภาวการณ์ในอนาคต และประเมินผลการเรียนรู้ในแนวทางทีบ่งถึงความเขา้ใจไม่ใช่แค่การรู้

เท่านนั 

  นอกจากนี สุนทรี คนเทียง (2544) ไดส้รุปขอ้ดีของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ไวว้า่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหา (Problem-solving) มากกว่า
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การเรียนจากเนือหาข้อเท็จจริง พร้อมส่งเสริมการทาํงานเป็นกลุ่ม และพฒันาทักษะทางสังคม 

(Social Skills) 

  ภทัราวดี มากมี (2555) ไดส้รุปขอ้ดีของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน ดงันี 

   1) สนบัสนุนใหม้ีการเรียนรู้อยา่งลุ่มลึก (Deep Approach) 

   2) สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

   3) โจทยปั์ญหาทีใชใ้นการเรียนรู้ จะส่งผลใหผู้เ้รียนเห็นความสําคญัของสิงทีเรียน

กบัการปฏิบติังานในอนาคต ทาํใหเ้กิดแรงจงูใจในการเรียนรู้สามารถจดจาไดดี้ขึน 

   4) ทงัครูและผูเ้รียนสนุกกบัการเรียน 

   5) ส่งเสริมสนบัสนุนการทาํงานเป็นทีม 

   6) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้โอกาสฝึกทกัษะการสือสาร การแก้ปัญหา การคิดอย่างมี

วจิารณญาณ การหาขอ้สรุปเมือมคีวามขดัแยง้เป็นตน้ 

 จากขอ้ดีของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานทีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปขอ้ดีของการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไดด้งันี 

  1. เพิมพลงัแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียนเนืองจากผูเ้รียนมีส่วนร่วม ทุกขนัตอนกระบวนการ

เรียน 

  2. ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการ การทาํงานเป็นทีม และพฒันาความคิด 

  3. ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเองซึงเป็นพืนฐานของทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

  4. ผู ้เรียนสามารถประยุกต์โดยนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาทีเกิดขึนในศตวรรษแห่ง

การศึกษา และเรียนรู้สู่อนาคตได ้

  . . .2 ข้อจาํกัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

   ขอ้จาํกัดของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมี

ข้อจาํกัดคือเป็นการเรียนทีเหมาะกับบางวิชาเท่านัน ในการนํามาใช้ต้องมีการวางแผนและ

เตรียมการเป็นอย่างดี ผูส้อนตอ้งมีทกัษะในการเป็น ผูส้อนประจาํกลุ่มและมีความมุ่งมนัในการทีจะ

สอนในแนวการสอนนีผูเ้รียนจะต้องมีความรับผิดชอบ ต่อการเรียนรู้ของตนเองและให้ความ

ร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นห้องเรียนทีเปิดกวา้งและมีแหล่ง เรียนรู้ทีเอือต่อการเรียนรู้ให้

ผูเ้รียนไดศ้ึกษาอย่างอิสระ ดงัที (Barrows and Tamblyn, 1980) กล่าววา่ “ความสําเร็จของการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนีขึนอยู่กบัวินยั การเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนเพือทาํงานกบัสิงทีไม่รู้และ

ปัญหาทีเป็นปริศนาซึงทา้ทายผูเ้รียนใหเ้กิด การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา และกระตุน้ใหผู้เ้รียนมี

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะที จาํเป็นเพือชีทิศทางและแนะแนวทางผูเ้รียนเกียวกบั
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กระบวนการและการออกแบบการคน้หาคาํตอบ ซึงเสมือนเป็นการผลิตหรือรวบรวมสืออุปกรณ์ใน

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน” 

  นภา หลิมรัตน์ (2540) ไดก้ล่าวถึงข้อจาํกดัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ไวด้งันี 

   1) ความไม่เคยชินกบัวิธีเรียนแบบนี เพราะคุน้เคยกบัการเรียนแบบเก่า 

   2) ครอบคลุมเนือหาได้น้อยกว่าแต่เรียนไดล้ึกซึงกว่า ซึงทาํให้ผู้เรียนผูส้อนไม่

สบายใจ เพราะเกรงวา่จะยงัขาดเนือหาบางส่วนทีไม่ไดถู้กนาํมาเรียน 

   3) ตอ้งใชเ้วลาเรียนนานกวา่วิธีอืนๆ ในการเรียนรู้เนือหาทีเท่าเทียมกนั 

  มนสภรณ์ วทูิรเมธา (2544) ไดก้ล่าวถึงขอ้จาํกดัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ไวด้งันี 

   1) ผูส้อนจะตอ้งปรับเปลียนรูปแบบการสอนใหม่ เปลียนบทบาทเป็นผูอ้าํนวยการ

สอน จาํเป็นตอ้งมีการอบรมก่อนทีจะวางแผน และจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

   2) ผู ้สอนจะต้องมีความชํานาญในการเตรียมและเลือกสือการเรียนทงัทีเป็น

เอกสาร โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ จึงจะทาํใหก้ารเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค ์

   3) มีการเปลียนแปลงสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่นหอ้งเรียนตอ้งมีหอ้งประชุม

กลุ่ม ย่อย ห้องสมุด อุปกรณ์ช่วยสอน ดงันนัสถาบนัการศึกษาต้องเตรียมในสิงเหล่านี ถ้าสถาบนั

ขาด ปัจจยัในการพฒันานี การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน คงประสบผลสําเร็จไดย้าก 

 จากข้อจาํกัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป 

ขอ้จาํกดัของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานไดด้งันี 

  1. เป็นรูปแบบการเรียนทีเหมาะสมกบับางวชิาเท่านนั 

  2. ครูผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะและความมุ่งมนัในการสอนอย่างมาก 

  3. ผูเ้รียนจะตอ้งมีวนิยัและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตนเอง 

  4. สภาพและบรรยากาศในห้องเรียนจะตอ้งมีแหล่งเรียนรู้ทีเออืต่อการแสวงหาความรู้ 

 . .  ขันตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

   ขนัตอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นกรรมวธีิการอย่างหนึงทีผูส้อนและ

ผู ้เ รียนควรจะมีการวางแผนดําเนินการตามขันตอนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ทีจะ

ประสิทธิผลไดน้นั ตอ้งเขา้ใจในวธีินนัๆ เหมือนเรามีการวางแผนทีจะเดินทางไปนนัไปนี เพือจะได้

รู้เขา้ขนัตอนทุกอย่าง เหมือนกบัการใชปั้ญหาเป็นฐานนีก็เหมือนกนั การทีจะไดค้าํตอบไดน้นั ครู

และนักเรียนในกลุ่มสมาชิกตอ้งมีขนัตอนในการทีจะขอ้มูลเหล่านนัไปคน้คาํตอบ มีผู้ไดก้าํหนด

ขนัตอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไวด้งันี 
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  วฒันา รัตนพรม (2548 อา้งถึงใน อรรณนพ ซุ่มเพง็พนัธ์ 2550) ไดเ้สนอกระบวนการ

เรียนโดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem Based Learning ) ดงันี 

   ) เผชิญโจทยปั์ญหา/สถานการณ์ 

   ) ระบุสถานการณ์ทีเป็นปัญหา 

   ) ตงัสมติฐานพร้อมอธิบายเหตผุลประกอบ 

   ) ระบุสิงทีตอ้งการเรียนรู้เพือนาํไปสู่การแก้ปัญหา 

   ) ศึกษาสิงทีตอ้งการเรียนรู้ 

 ) แลกเปลียน 

 

 

  

 

 

 

ภาพที 2.14 แสดงขนัตอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

  (พวงรัตน์ บุญญานุรักษ,์ อา้งถึงใน Barrows, 1985) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ 

   ) ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาเป็นอนัดบัแรก 

   ) แกปั้ญหาดว้ยเหตผุลทางคลินิกอยา่งมีทกัษะ 

   ) ค้นหาความตอ้งการการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการปฏิสัมพนัธ ์

   ) ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

   ) นาํความรู้ทีไดม้าใหม่มาใชใ้นการแกปั้ญหา 

   ) สรุปสิงทีไดเ้รียนรู้แลว้ 

  Schmidt (1983) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบด้วย ขนัตอน 3 

ขนัตอน คือ 

   ขนัที 1 การกระตุน้ความรู้เดิม (Activation of Prior Knowledge) 

   ขนัที 2 เสริมความรู้ใหม่ (Encoding Specificity) 

   ขนัที 3 ต่อเติมความเขา้ใจใหส้มบูรณ์ (Elaboration of Knowledge) 

  Duch (1995) กล่าวถึงขนัตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวา่มีดงันี 
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   1) นาํเสนอดว้ยปัญหา ปัญหาอาจจะมาจากกรณีตวัอย่าง เทปโทรทศัน ์รายงานการ 

คน้ควา้ ใหผู้เ้รียนในกลุ่มรวบรวมแนวคิดและความรู้เดิมเกียวกบัปัญหานนั 

   2) สร้างประเด็นการเรียนในระหว่างการอภิปรายภายในกลุ่ม ประเด็นการเรียน

เป็นการ ระบุวา่ สิงใดทีพวกเขารู้และสิงใดทียงัไม่รู้ คาํถามอะไรทีควรไปหาความรู้มาเพิมเติม 

   3) จดัลาํดบัความสําคญัของประเด็นการเรียนและใหผู้เ้รียนมอบหมายงานใหศึ้กษา

เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 

   4) สรุปความรู้ทีไดเ้รียนหลงัจากการแสวงหาความรู้เพิมเติม โดยความรู้ใหม่ทีได้

รวบรวมมาจะถูกนาํเสนอและผสมผสานกบัความรู้เดิมทีมีอยู่เพือนาํไปแกปั้ญหาและสรุปความรู้ที

ไดเ้ป็นความรู้ใหม่ ผูเ้รียนอาจจะตอ้งระบุประเด็นปัญหาใหม่และหาขอ้มูลเพิมเติมจนกว่าจะหา

ขอ้มูลครบถว้นต่อการแกปั้ญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.15 แสดงขนัตอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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  Delisle (1997) ไดก้าํหนดขนัตอนในการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกล่าวโดยสรุป

ไดด้งันี 

   ขนัที 1 ขนัเชือมโยงปัญหา (Connecting with the Problem) ครูเลือกหรือออกแบบ

ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัของผูเ้รียน เพือทาใหผู้เ้รียนเห็นความสําคญั 

   ขนัที 2 ขนัสร้างแบบแผน (Setting up the Structure) ประกอบด้วย แนวคิดของ

ปัญหา (Ideas) ขอ้มูลจากปัญหา (Facts) ประเด็นการเรียนรู้ (Learning Issues) และแผนปฏิบติังาน 

(Action Plan) 

   ขนัที 3 ขนัพบกับปัญหา (Visiting the Problem) ผู ้เรียนจะร่วมกนัเสนอความคิด

ภายในกลุ่มตามหวัข้อในขนัตอนที 2 เพือหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยสมาชิกในกลุ่มจะร่วมกนั

อภิปรายถึงขอ้มูลจากปัญหาทีกาํหนดมาให้ แล้วกําหนดประเด็นการเรียนรู้ทีตอ้งศึกษาเพิม เพือนา

มาใช้ในการแกปั้ญหาแลว้กาํหนดแหล่งหาขอ้มูล แล้วบนัทึกลงในตาราง 2 ตามหวัข้อ เมือกาํหนด

ทุกหวัขอ้เสร็จแลว้สมาชิกทุกคนไปคน้ควา้ตามทีไดรั้บมอบหมายในแผนปฏิบติังาน ครูคอยสังเกต

และอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านนั 

   ขนัที 4 ขนัพบกบัปัญหาอีกครัง (Revisiting the Problem ) เมือไดศึ้กษาความรู้ตาม

แผนปฏิบติังานแลว้ กลุ่มก็จะร่วมกนัพิจารณาความรู้ทีไดม้านนัว่าเพียงพอทีจะแกปั้ญหานนัหรือไม่ 

ถ้าความรู้ทีได้มานันไม่เพียงพอกลุ่มก็จะกําหนดประเด็นการเรียนรู้ทีต้องศึกษาเพิมเติมและ

แผนปฏิบัติงานอีกครัง แล้วทําตามแผนจนกว่าจะแก้ปัญหาได้ ในขนันีจะทาํให้ผู้เ รียนพฒันา

ความสามารถในการสือสาร และ การวิเคราะห์ 

   ขนัที 5 ขนัแกปั้ญหาและสร้างผลงาน (Producing a Performance and the Problem) 

ผูเ้รียนจะใชค้วามรู้ทีไดศึ้กษามาแกปั้ญหาหรือสร้างผลงาน แล้วนาํเสนอผลงานในชนัเรียน 

   ข ันที 6 ข ันประเมินผลงานและการแก้ปัญหา (Evaluating Performance and the 

Problem) จะร่วมกันประเมินทังครูและผู ้เรียนด้วยการประเมินด้านความรู้ ทักษะได้แก่ การ

แก้ปัญหา การใหเ้หตุผล การสือสาร และการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม รวมทงัประเมินประสิทธิภาพ

ของปัญหาทีใชใ้นการเรียนรู้ 

  Fogarty (1997) เสนอขนัตอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้8 ขนัตอนดงันี 

   1) พบปัญหา (Meeting the Problem) 

   2) นิยามปัญหา (Defining the Problem) 

   3) รวบรวมขอ้เทจ็จริง (Fathering the facts) 

   4) ตงัสมมุติฐาน (Hypothesis) 

   5) คน้ควา้รวบรวมขอ้มูล (Research) 
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   6) ทบทวนปัญหา (Rephrasing the Problem) 

   7) สร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา (Generating Alternative Solution) 

   8) เลือกวิธีการแกปั้ญหา (Advocating Solutions) 

  ศูนย์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Center for Problem–based Learning) ของ

มหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ (Illinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp and Sage, 1998 citing Illinois 

Problem-Based Learning Network.1996: un page) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานดงันี 

   ขนัที 1 ขนัเตรียมความพร้อม จุดมุ่งหมายเพือเตรียมใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยพิจารณาจากอาย ุความสนใจ ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ในการ

เตรียมความพร้อมนีจะให้ผู ้เรียนไดอ้ภิปรายเกียวกับเรืองทีจะสอน ซึงตอ้งตระหนกัวา่การเตรียม

ความพร้อมไม่ใช่การสอนเนือหาก่อน เพราะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่างจากการเรียนรู้

แบบอืนตรงทีความรู้หรือทกัษะทีผูเ้รียนไดรั้บนนัมาจากการแก้ปัญหา 

   ขนัที 2 ขนัพบกบัปัญหา จุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนกาํหนดบทบาทของตนเองในการ

แก้ปัญหาและกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอ้งการทีจะแกปั้ญหา ซึงครูอาจจะใชค้าํถามในการกระตุน้ให้

นกัเรียนไดอ้ภิปรายและเสนอความคดิเห็น เพือมองเห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา 

   ขนัที 3 ขนันิยามว่า จุดมุ่งหมายเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดวิ้เคราะห์สิงทีตนรู้ อะไรที

จาํเป็นตอ้งรู้ และแนวคิดอะไรทีได้จากการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพิ้จารณาถึงความรู้เดิมที

ตนเองมี และให้ผู ้เรียนพร้อมทีจะรวบรวมขอ้มูลเพือนาํไปใชแ้กปั้ญหา ในขนันีผูเ้รียนจะทาํความ

เข้าใจปัญหาและพร้อมทีสํารวจ คน้ควา้หาความรู้เพือแก้ปัญหา โดยครูจะให้นกัเรียนไดก้าํหนด

ความรู้เดิมของตนเอง สิงทีตอ้งเรียนรู้เพิมเติม พร้อมทงัระบุแหล่งขอ้มูลสําหรับคน้ควา้ และแนวคดิ

ในการแก้ปัญหา 

   ขนัที 4 ขนักาํหนดปัญหา จุดมุ่งหมายเพือสนบัสนุนให้ผูเ้รียนกาํหนดปัญหา และ

กาํหนดเงือนไขทีขดัแยง้ซึงจะช่วยใหไ้ดค้าํตอบของปัญหา 

   ขนัที 5 ขนัการค้นควา้ รวบรวมขอ้มูลและเสนอขอ้มูล ผูเ้รียนจะช่วยกนัค้นควา้

ขอ้มูลทีจาํเป็นตอ้งรู้จากแหล่งขอ้มูลทีกาํหนดไวแ้ลว้นาํมาเสนอต่อกลุ่ม จุดมุ่งหมายประการแรก

เพือสนบัสนุนให้ผูเ้รียนรู้จกัวางแผนและดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทงั

นาํเสนอขอ้มูลนนัต่อกลุ่ม ประการทีสอง เพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ใจว่าขอ้มูลใหม่ทีค้นควา้มาทาํ

ให้เข้าใจปัญหาอย่างไรและจะประเมินขอ้มูลใหม่เหล่านนัว่าสามารถช่วยเหลือให้เขา้ใจปัญหาได้

อย่างไรดว้ย ประการทีสามเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถทางการสือสารและการทาํงาน

ร่วมกนั 
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   ขนัที 6 ขนัการหาคาํตอบ จุดมุ่งหมายเพือให้ผูเ้รียนได้เชือมโยงระหว่างขอ้มูลที

คน้ควา้มากบัปัญหาทีกาํหนดไวแ้ลว้แก้ปัญหาบนฐานขอ้มูลทีคน้ควา้มา เนืองจากปัญหาทีใชใ้นการ

เรียนรู้มีคาํตอบไดห้ลายคาตอบ ดงันนัผูเ้รียนจะตอ้งคน้หาคาตอบทีเป็นไปไดใ้หม้ากทีสุด 

   ขนัที 7 ขนัการประเมนิค่าของคาํตอบ จุดมุ่งหมายเพือสนบัสนุนใหผู้เ้รียนทาํการ

ประเมินค่าขอ้มลูทีคน้ควา้มา และผลของคาํตอบทีไดใ้นแต่ละปัญหาวา่ทาํใหเ้รียนรู้อะไร ซึง

นกัเรียนจะแสดงเหตุผล และร่วมกนัอภิปรายในกลุ่มโดยใชข้อ้มูลทีคน้ควา้มาเป็นพืนฐาน 

   ขนัที 8 ขนัการแสดงคาํตอบและการประเมินผลงาน จุดมุ่งหมายเพือสนบัสนุนให้

ผูเ้รียนเชือมโยงและแสดงถึงสิงทีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ไดค้วามรู้มาอย่างไรและทาํไมความรู้นนัถึงสําคญั 

นกัเรียนจะเสนอผลงานออกมาทีแสดงถึงกระบวนการเรียนตงัแต่ต้นจนไดค้าํตอบของปัญหา ซึง

เป็นการประเมินผลงานของตนเองและกลุ่มไปดว้ย 

   ขนัที 9 ขนัตรวจสอบปัญหาเพือขยายการเรียนรู้ ในขนันีมีจุดมุ่งหมายเพือให้

ผูเ้รียนร่วมกันกาํหนดสิงทีต้องการเรียนรู้ต่อไป นกัเรียนจะพิจารณาจากปัญหาทีไดด้าํเนินการไป

แลว้วา่มีประเดน็อะไรทีตนสนใจอยากเรียนรู้อีก เพราะในขณะดาํเนินการเรียนรู้นกัเรียนอาจจะมีสิง

ทีอยากรู้นอกจากทีครูจดัเตรียมไวใ้ห ้

   จากขนัที 1 ถึงขันที 9 การดาํเนินการเรียนรู้จะดาํเนินเป็นวงจร หากขันใดมีข้อ

สงสัยก็ยอ้นกลบัไปยงัขนัก่อนหน้านนัไดแ้ละเมือจบการเรียนรู้จากปัญหาหนึงๆ แล้ว จะกําหนด

ปัญหาใหม่ของการเ รียนรู้จากขันที 9 ทีนักเรียนมีความต้องการเ รียนรู้  และในแต่ละขันจะ

ประกอบดว้ยการประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมกนัดว้ย 

  Kreger (1998) เสนอขนัตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวา่มี 6 ขนัตอน ดงันี  

   1) นาํเสนอปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน 

   2) เขียนสิงทีรู้เกียวกบัปัญหา ซึงอาจเป็นความรู้เดิมของผูเ้รียนในกลุ่ม 

   3) วเิคราะห์ปัญหา 

   4) เขียนสิงทีตอ้งการคน้ควา้ 

   5) เขียนการกระทาํทีเป็นไปได ้เช่น ขอ้เสนอ คาํตอบ หรือสมมุติฐาน 

   6) นาํเสนอและสนบัสนุนวิธีการแกไ้ข 

  Arends (2001) ไดเ้สนอขนัตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการดาํเนินการ

ในแต่ละขนัตอนไวด้งันี 

   1) แนะนําปัญหา (Orient Student to the Problem) เพือแจ้งจุดมุ่งหมายของการ

เรียน สร้างทศันคติทีดีต่อการเรียน บอกสิงทีนกัเรียนตอ้งทาํ และแนะนาํขนัตอนการศึกษา 
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   2) กาํหนดงานทีตอ้งดาํเนินการ (Organize Students for Study) เพือช่วยใหน้กัเรียน

กาํหนดงานทีตอ้งทาํ 

   3)  ร วบ ร ว ม ข้อ มูล  (Assist Independent and Group Investigation) เ พื อ ช่ วยให้

นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลหรือดาํเนินการทดลองเพือคน้หาขอ้มูล 

   4) เตรียมนําเสนอผลงาน (Develop and Present Artifacts and Exhibits) เพือช่วย

นกัเรียนวางแผนและเตรียมนาเสนอผลงาน 

   5)  วิเคราะห์และประเ มินผลการทํางาน (Analyze and Evaluate the Problem-

Solving Process) เพือช่วยใหน้กัเรียนวเิคราะห์และประเมินกระบวนการแก้ปัญหา 

  Schmidt (1993) ขนัตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบ่งออก เป็น 3 ขนัตอน 

ประกอบไปดว้ย 

   ขนัตอนแรก เป็นการเรียนกลุ่มย่อยครังแรก นกัเรียนไดรั้บโจทย์ปัญหา ซึงเป็น

สถานการณ์จริงทีเกิด ในวิชาชีพ นักเรียนในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์แยกแยะปัญหา แยกปัญหา

ออกเป็นประเด็นต่างๆ แล้วหยิบยกแต่ละปัญหา มาพิจารณาแต่ละข้อว่ามีต้นเหตุความเป็นมา

อย่างไรและ ควรแกไ้ขอยา่งไร ตงัสมมติฐาน กาํหนดวตัถุประสงค์ การเรียนรู้เพือพิสูจน์สมมติฐาน 

ผู ้สอนควรดูแลชีแนะ ให้ผู ้เรียนกําหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ให้ตรงกับ วตัถุประสงค์ของ

หลกัสูตร 

   ขนัตอนทีสอง นกัศึกษาแยกยา้ยไปคน้ควา้ตาม วตัถุประสงค์การเรียนรู้ ทุกคน

คน้ควา้ทุกวตัถุประสงค ์เมือไดข้อ้มูลทีถูกตอ้งครบถว้นจึงกลบัมารวมกลุ่มอีกครัง 

   ขนัตอนทีสาม เป็นการเรียนกลุ่มยอ่ยครังทสีอง นกัศึกษาทุกคนจะร่วมกนัอภิปราย

ถกเถียงถึง หวัขอ้ ความรู้ทีไดไ้ปคน้ควา้มาว่าตรงประเด็นการแกปั้ญหา 

  Southern Illinois University (2006 อ้างถึงใน อรรณพ ซุ่มเพ็งพันธ์,  2550) เสนอ

ขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนี 

   1) ขนัแนะนาํวธีิการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

   2) ขนัการ จดัขนัตอนการเรียนรู้ ตงักฎทาํงานร่วมกนั 

   3) ขนัแกปั้ญหา ซึงประกอบสมมุติฐาน สืบค้น เลือกประเด็น วางแผนปฏิบติัและ

ประเมินผล 

   4) เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

   5) เรียนรู้ตามประเด็นปัญหา 

   6) ประเมินกลุ่ม 

   7) สรุปความรู้ 
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แกปั้ญหาไม่สาํเร็จ 

   8) ประเมินตนเองและเพือร่วมงาน 

   9) ประมินครู สิงอาํนวยความสะดวก 

  ฉนัทนา เวชโอสถศกัดา (2538 อา้งถึงใน อรรณพ ซุ่มเพ็งพนัธ์ 2550) เสนอว่าขนัตอน

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานตามลาํดบัขอ้และสรุปเป็นภาพขา้งล่างนี 

   1) ทาํความเขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ทีไดร้ับ 

   2) จาํกดัขอบเขตของปัญหา 

   3) วเิคราะห์ปัญหา 

   4) ตงัสมมุติฐานเกียวกบัปัญหา 

   5) จดัลาํดบัความสําคญัของปัญหา 

   6) กาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 

   7) รวบรวมขอ้มูล ขอ้ความรู้จากแหล่งต่างๆ 

   8) สังเคราะห์ขอ้มูลใหม่ พร้อมทงัทดสอบสมมุติฐาน 

   9) ลงขอ้สรุปและสร้างหลกัการทีไดจ้ากการศึกษาปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.16 ขนัตอนการแกปั้ญหาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ขนันาํ ครูนําเสนอปัญหา 

-นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ 
-ขอ้มูลทีไดรั้บจากปัญหา 
-ขอ้มูลทีตอ้งคน้ควา้เพิมเติม 
-วิธีการและแหล่งทีหาขอ้มลูเพิมเติม 

 

กาํหนดแนวทางแกปั้ญหา 

วิเคราะห์และ

ตดัสินใจเลือก

นําเสนอการแกปั้ญหาและผลงาน 

ขนัดาํเนินการ 

ขนัสรุป ขนัสรุป 

แกปั้ญหาไดส้าํเร็จ 
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  สํานกัวจิยั มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย (2553) ไดก้าํหนดขนัตอนในการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ไว ้6 ขนัตอน ดงันี 

   1) การกาํหนดปัญหา ในขันตอน การกําหนดปัญหา (Problem) ผู้สอนแบ่งกลุ่ม

นกัศึกษา เพือร่วมกนัระบุปัญหาจากโจทยที์ไดร้ับมอบหมายใหมี้ ความชดัเจน 

   2) การระดมสมองในขนัตอนการระดมสมอง (Brain Storming) จากกลุ่มนกัศึกษา

ทีแบ่งไวใ้นขนัตอนที 1 จะเริมเขา้ใจปัญหาให้มากขึนโดยการแตกปัญหาออกเป็นประเด็นย่อยๆ 

เชือมโยงปัญหาโดยใช ้“ความรู้เดิม” ก่อน 

   3) การวิเคราะห์ปัญหาในขนัตอนการวเิคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) เริมตน้

จากการให้กลุ่มนกัศึกษา วิเคราะห์ปัญหาโดยใชเ้หตุผล ซึงให้กลุ่มนกัศึกษากําหนด วตัถุประสงค์

การเรียนรู้ เพือคน้หาขอ้มูลทีจะอธิบาย ผลการวเิคราะห์ทีตงัไว ้นกัศึกษาสามารถบอกไดว้า่ความรู้ 

ส่วนใดรู้แลว้ ส่วนใดตอ้งกลบัไปทบทวน ส่วนใดยงัไม่รู้ หรือจาํเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพิมเติม 

   4) การวางแผน การศึกษาค้นควา้ ในขันตอนการวางแผนการศึกษาค้นควา้ 

(Planning) นกัศึกษาไดว้างแผนการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล ความรู้ จากแหล่งต่างๆ การจดัสรรแบ่ง

งานกนัของนกัศึกษาในกลุ่ม (ใช้ผลงานวจิยัเป็นส่วนหนึงของการศึกษาคน้ควา้) 

   5) การสร้างประเดน็การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ขอ้มูล เพือแก้ปัญหา (ในขนัตอน

การสร้างประเดน็การเรียนรู้ และประยุกต์ใชข้อ้มูลเพือแกปั้ญหา (Learning and Application) โดย

กลุ่มนกัศึกษานาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาซึงเป็น “ความรู้ใหม่” เป็น Input ของการแกปั้ญหา ซึงคาด

วา่ส่วนหนึงจะประกอบดว้ย แนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีทีตอ้งการให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ในหน่วย 

การสอนนนัๆ รวมทงัคาํตอบบางส่วนทีไดจ้ากงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ในขนัตอนนีผูส้อนมีบทบาทที

ตอ้งศึกษา แหล่งขอ้มูลต่างๆ ก่อนมอบหมายใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้ แลว้ตรวจสอบขอ้มูลทีนกัศึกษา

ไดร้วบรวมมาวา่ สอดคลอ้ง กบัสิงทีตอ้งการใหน้กัศึกษาเรียนรู้เพือแกปั้ญหา และ เพียงพอสําหรับ

การแก้ปัญหาแลว้หรือยงั) กลุ่มนกัศึกษา ทาํการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประยกุตใ์ชข้อ้มูล สําหรับ 

การแก้ปัญหาทีไดก้าํหนดไว ้จนไดผ้ลลพัธ์ (Output) ซึงเป็นคาํตอบสําหรับปัญหา และ 

6) การสรุปผล และรายงานผล ในขนัตอนสุดทา้ย เป็นการสรุปและ รายงานผล 

(Summary and Report) เป็นสิงทีได้เรียนรู้ จากการนาํแนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีทีนกัศึกษาได้

ศึกษามาจากขนัตอนทีผ่านมาพร้อมนาํเสนอผลการแกปั้ญหา 

 จากขนัตอนของการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐานทีกล่าวมาข้างต้นทงัหมด ผูวิ้จยัไดท้าํ

การวิเคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ขนัตอนของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีขนัตอนทีจะนาํไปใช ้

ดงันี 
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  ขนัที 1 เสนอหวัขอ้ประเด็นปัญหาความรู้ ครูผูส้อนกาํหนดปัญหาจดัสถานการณ์ต่างๆ 

กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ มองเห็นปัญหากาํหนดสิงทีเป็นปัญหาทีผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียน 

และเกิดความสนใจทีจะค้นหาคําตอบทําความเข้าใจกับปัญหาโดยอาศัยความรู้พืนฐาน หรือ

การศึกษา จากเอกสารตาํราหรือสืออืนๆ ทีน่าสนใจและใกลต้วันกัเรียนเป็นอนัดบัแรก ในประเด็น

นนั โดยครูเป็นผูก้ระตุน้ปัญหาใหก้บัผูเ้รียน 

  ขนัที 2 นาํเสนอหวัขอ้ประเด็นปัญหาเขา้สู่บทเรียน ครูผูส้อน ต้องอธิบาย ทาํความ

เขา้ใจกบัปัญหา ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายสิงต่างๆ ทีเกียวขอ้กบัปัญหาได ้นกัเรียนทุกคนในกลุม่

เขา้ใจปัญหา และสามารถคน้หาสืบคน้วธีิการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผลอยา่งแจ่มชดั 

  ข ันที 3 ตังสมมุติฐานเกียวกับปัญหา ลําดับความสําคญัของสมมติฐาน เป็นการ

สมมติฐานทีได้พิจารณาจดัลาํดบัความสําคญั โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ โดยเลือกความรู้จากสมาชิก

ภายในกลุ่ม 

  ข ันที 4 ค้นคว ้าหาคําตอบ แหล่งข้อมูลทีต้องศึกษาหาคําตอบเพิมเติม เป็นการ

ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ กาํหนดสิงทีตอ้งการเรียนและดาํเนินการศึกษาคน้ควา้อยา่งหลากหลาย เป็น

ขนัการระดมสมองเพือให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัญหาทีกาํหนดให้ รวมทงั

การอธิบายความเชือมโยงของขอ้มูลหรือปัญหาทีเกียวขอ้งทุกส่วน เพือใหน้กัเรียนลงมือปฏิบตัิ เพือ

ศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเอง 

  ขนัที 5 รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาทีศึกษา วิเคราะห์คดัเลือก ศึกษาค้นควา้หา

คาํตอบด้วยตนเอง การสนบัสนุนส่งเสริมให้นกัเรียนคิดนาํความรู้ทีไดม้าใหม่ เพือปรับใช้ในการ

แก้ปัญหา ตามสถานการณ์หรือประเดน็คาํถามอืนทีจดัให ้แต่ละคนจะนาํขอ้มูลทีคน้ควา้มานาํเสนอ

ต่อกลุ่ม เพือรวมกนัพิจารณาวาขอ้มูลทีไดม้านนัเพียงพอต่อการทดสอบสมมติฐานหรือไม่หากกลุ่ม

พบวายงัขาดขอ้มูลในส่วนใดก็จะตอ้งไปคน้ควา้เพิมเติมใหค้รบถว้น เพือใหข้อ้มูลเหล่านนัสมบรูณ์

ยิงขึน โดยการทีผูเ้รียนสรุปและประเมินค่าของคาํตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปสรุปผลงานของกลุ่ม

ตนเอง ประเมินผลงานว่าข้อมูลทีได้ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบ

แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทุกกลุ่มร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาอีก

ครัง โดยครูผูส้อนเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน 

  ข ันที 6.นําเสนอผลงานสรุปองค์ความรู้ทีได้ศึกษา นํามาอธิบาย นําเสนอและ

ประเมินผลงานผู ้เรียน นําข้อมูลทีได้มาจดัระบบองค์ความรู้และนําเสนอในรูปแบบผลงานที

หลากหลาย ผู้เ รียนทุกคนและผู ้เกียวข้องกับปัญหา ร่วมกันประเมินผลงาน โดยการอภิปราย 

วเิคราะห์ สังเคราะห์ ตามสมมติฐานทีตงัไวแ้ลว้นาํมาสรุปเป็นหลกัการ และประเมินผลการเรียนรู้ 
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ภาพที 2.17 สรุปขนัตอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 

2.7  บริบทปัจจุบัน โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน 

 ระเบียบสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั

ศึกษา พ.ศ. 2546 ดว้ยมีการตราพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 45 

กาํหนดให้มีสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึนและพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ

อาํนาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

2545 มาตรา 159 กาํหนดใหโ้อนบรรดากิจการอาํนาจหน้าทีของกรมการศาสนาบางส่วนมาเป็นของ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน แผนกสามญัศึกษา 

วดัปัจจิมเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม เป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรมสังกดักองทุนพระพุทธศาสนา

ศึกษา สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตงัอยูเ่ลขที หมู่ 4 ถนนขอนแก่น ยางตลาด ตาํบลเชียงยนื 

อาํเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม ได้รับอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เมือ

วนัที 26 มิถุนายน 2529 ตามใบอนุญาตเลขที 135/2529 โดยมี พระครูสถิตวฒิุกร เป็นผูรั้บใบอนุญาต

พระมหาประเสริฐ ขนฺติโก เป็นผู้จดัการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

เลขที ศธ 0404/15040/2535 โดยมีพระครูพิพิทสุทธารักษ ์เป็นผูจ้ดัการ ปีพุทธศกัราช 2543 ปัจจุบนั 

(พ.ศ. 8) พระครูโศลวรคุณ เป็นผูจ้ดัการ 

 

 พันธกิจ 

เสนอหวัข้อประเด็น

ปัญหา ความรู้

นาํเสนอหวัขอ้ประเด็น

ปัญหาเขา้สู่บทเรียน
คน้ควา้หาคาํตอบ 

แหล่งขอ้มูลทีตอ้งศึกษา

หาคาํตอบเพิมเติม

รวบรวมขอ้มูลประเด็น

ปัญหาทีศึกษา วิเคราะห์

คดัเลือก

นาํเสนอผลงานสรุปองค์

ความรู้ทีไดศึ้กษา นาํมา

อธิบาย
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 . จดัหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานสู่มาตรฐาน 

 . จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัควบคู่กบัการสอนแบบพุทธวธีิ 

 . พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้มาตรฐานดา้นวิชาชีพสู่ความเป็นเลศิ 

 . พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม 

 . จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัธรรม

คาํสังสอน 

 วิสัยทัศน์โรงเรียน 

 โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน มุ่งมนัพฒันาศาสนทายาทและบุคลากรทีดี มี

คุณภาพ ยึดหลกัพุทธธรรม ดว้ยระบบการบริหารทีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสัมพนัธภาพกบัชุมชน 

เพือใหผู้เ้รียนมีค่านิยมทีพึงประสงค ์มีความรู้ตามศกัยภาพในดา้นวชิาการและจรณะ 

 สภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยนื วดัปัจจิมเชียงยนื จังหวัดมหาสารคาม 

 โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน แผนกสามญัศึกษา วดัปัจจิมเชียงยืน จงัหวดั

มหาสารคาม มีสภาพอาคารเรียนและหอ้งเรียนดงัต่อไปนี 

 อาคารเรียนถาวร สร้างในปี พ.ศ. 2555 ราคาค่าก่อสร้าง 5,479,999 บาท เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชนั หลงัคามุงกระเบืองลอนคู่ มีทงัหมด 11 ห้อง 

  1. หอ้งผูบ้ริหาร 1 ห้อง 

  2. หอ้งพกัครู 1 ห้อง 

  3. หอ้งประชุม 1 ห้อง 

  4. หอ้งสมดุ 1 หอ้ง 

  5. หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 

  6. หอ้งเรียน ม.1-ม.6 6 ห้อง 

 สือการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ 

  1. เครืองถ่ายเอกสาร 1 เครือง 

  2. เครืองคอมพิวเตอร์ 7 เครือง 

  3. เครืองฉายขา้มศีรษะ 1 เครือง 

  4. โทรสาร (FAX) 1 เครือง 

  5. โทรทศัน ์ 1 เครือง 

  6. เครือง Copy Printer 2 เครือง 

  7. โทรศพัท ์ 1 เครือง 
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ภาพที 2.18 สภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนในปัจจบุนั 

 

.   กรอบแนวคิดเพือการวิจัย 

 จากแนวคิดหลกัของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมทีผูวิ้จยัจะนํามาใช้เป็นส่วน

หนึงของกรอบแนวคิดเพือการวจิยัทีกล่าวถึงในตอนตน้ คือ ( ) คาํนึงถึงรูปแบบการวจิยัทีเน้นความ

เป็นศาสตร์เชิงวิพากษ ์(Critical Science) การนาํเสนอผลการวิจยัทีอิงกบัแนวคิดเชิงวพิากษ ์(Critical 

Approach) (2) ดาํเ นินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี

ขนัตอนการวจิยั 10 ขนัตอน ยดึถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ

นักวิจัย 10 ประการ โดยเฉพาะจรรยาบรรณเกียวกับการแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ

กระบวนการวิจัยแต่เริมแรก รวมทงัขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ และ

จรรยาบรรณผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงาน แต่ผู้ทีไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดร้ับการ

ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัสิทธิส่วนบุคคล ( ) ให้

ความสําคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ทีจะตอ้งทบทวนขึนมาอย่างมีจุดมุ่งหมายอยา่งมีความหมาย 

และอยา่งมีประโยชน์ทีจะทาํใหผู้วิ้จยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการนาํไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือ

การให้คาํแนะนาํต่อผูร่้วมวิจยั ในลกัษณะทีไม่ใช่เป็นการยดัเยียด ไม่ให้เป็นตวัชีนาํหรือไม่ให้มี

อิทธิพลต่อการนาํไปปฏิบติัของผูร่้วมวิจยั แต่จะตอ้งคาํนึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม ( ) 

การสร้างทศันคติทีดีให้เกิดขึนกบัผู้ร่วมวิจยัและผูเ้กียวขอ้งว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิงทีไป

ดว้ยกนัไดไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นขนานทีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดใหผู้ร่้วมวิจยัและผูเ้กียวขอ้ง



85 

ไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหวา่ง “การวิจยั” “ทฤษฎี” และ 

“การปฏิบติั” หรือ “นกัวิจยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” ( ) แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุน

การเสริมพลงัทางวชิาการ (Academic Empowerment) แก่ผูร่้วมวจิยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกนั

จากผูร่้วมวจิยัวา่มีความประสงคที์จะศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจหรือเพิมพูนโลกทศัน์เพิมเติม เช่น 

การศึกษาดูงานของบุคคลหรือหน่วยงานทีทาํประสบผลสําเร็จ การจดัอบรมสัมมนา การเชิญ

วิทยากร เป็นต้น ผู ้วิจยัจะทาํหน้าทีส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรม

ต่างๆ เหล่านนัให้แก่ผูร่้วมวจิยัดว้ย ( ) ผูวิ้จยัเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการปฏิบตัิตามแผนเชิงปฏิบติัการทีกําหนดไว ้โดยมุ่งให้

บรรลุผลตามวตัถุประสงคท์ีกาํหนดตามหลกัการ “มุ่งการเปลียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระทาํเพือ

บรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ทีได้อย่างง่ายๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป ( ) ให้มีการ

บันทึกผลการดําเ นินงานทังของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจ ัย โดยคํานึงถึงหลักการบันทึก 1) การ

เปลียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) การเปลียนแปลงในคําอธิบายถึงสิงทีปฏิบติั 3) การ

เปลียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ 4) การพฒันาตนเองจากการร่วมใน

การวิจยั และจดัให้มีการพบปะสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ ตามหลกัการรับฟัง

ขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน การวิเคราะห์วพิากษแ์ละประเมินตนเอง ตลอดจนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ เมือผนวกเขา้กบันานาทศันะของนกัวิชาการเกียวกบัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน และสภาพปัญหาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ต้องการแก้ไขดว้ย

กระบวนการการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ไดก่้อให้เกิดกรอบแนวคิดเพือการวิจ ัยด้วย

ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพือให้บรรลุผลในวตัถุประสงคข์องการวิจยัทีกล่าวถงึ

ในบทที  วา่ ( ) เพือศึกษาผลการดาํเนินงานในขนัตอนต่างๆ ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วมทีกาํหนด (2) เพือศึกษาผลการเปลียนแปลงตามสภาพทีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ที

เกิดขึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื และองค์ความรู้ใหม่ที

เกิดขึนจากการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ผูว้จิยัเสนอ

เป็นกรอบแนวคิดเพือการวจิยัดงัแสดงภาพประกอบขา้งล่าง 
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ภาพท ี2.19 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพือการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

ปัญหาทีเกิดขนึ 

การพัฒนาการเรียนการสอนของ

โรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน 

ผลสัมฤทธิ โดยการ เ รียนรู้แบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน ตามขนัตอน 6 ขนัตอน

ทีสรุปไดต้ามความเหมาะสม ตอ้งการ

แกไ้ขดว้ยกระบวนการการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 

เป้าหมาย การพฒันา บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพือศึกษาผลการดาํเนินงานในขนัตอนตา่งๆ 

ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทีกาํหนด 

2) เพือศึกษาผลการเปลียนแปลงตามสภาพที

คาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ทีเกิดขึนในตัว

บุคคล กลุ่มบุคคล และโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจ

จิมเชียงยืน และองค์ความรู้ใหม่ทีเกิดขึนจากการ

วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

 

แนวคดิหลัก 7 ประการทีใช้ในการวจิัย (Participatory Action Research) 

1) คาํนึงถึงรูปแบบการวิจัยทีเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ 2) ดาํเนินการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน 3) ให้ความสําคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 4) ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็นสิงที

ไปดว้ยกนัได ้ไมไ่ดเ้ป็นเส้นขนานทีไมมี่วนับรรจบกนั 5) แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนการเสริมพลงัทาง

วิชาการ (Academic Empowerment) แก่ผูร่้วมวิจัย 6) ผูว้ิจัยเน้นบทบาทการเป็นผูม้ีส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม

สนับสนุนและอาํนวยความสะดวก ให้มีการปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการทีกาํหนดไว ้ 7) ให้มีการบนัทึกผลการ

ดาํเนินงานทงัของผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั 



 
 

บทท ี  
วธีิดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 

PAR) ทีมีรูปแบบเน้นการเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Science) นํา เสนอผลการวิจยัอิงกับ

แนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทงัขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร 

หรือรวมถึงสิงอืนๆ ทีไดร่้วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกันสะทอ้นผลการ

เปลียนแปลง ทงัทีสําเร็จและไม่สําเร็จและการเรียนรู้ทีเกิดขึนทงัในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล 

และระดบัโรงเรียน โดยยดึถือแนวคิดทีเป็นผลการศึกษาของวิโรจน์ สารรัตนะ ( 4) มาประยุกตใ์ช้

เป็นกรอบแนวคิดหลกั และเสริมดว้ยแนวคิดของนกัวิชาการทงัในประเทศและต่างประเทศ ซึง

ผูว้จิยันาํเสนอสรุปในแต่ละประเดน็ไวใ้นบทที 2 ดงันี 

 3.1 วิธีดําเนินการวจัิย 

    1. ดาํเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสองวงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดย

มีขนัตอนการวจิยั 10 ขนัตอน ยึดถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ

นกัวจิยั 10 ประการ ตามทีกล่าวในบทที 2 โดยเฉพาะจรรยาบรรณเกียวกับการแสดงให้ทราบถึง

ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เริมแรก รวมทงัขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวจิยั

ทราบ และจรรยาบรรณผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงาน แต่ผูที้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้ง

ไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกับสิทธิส่วน

บุคคล 

    2. ยึดถือรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทีเนน้ความเป็นศาสตร์เชิง

วิพากษ์การนาํเสนอผลการวจิยัอิงกบัแนวคิดเชิงวพิากษ์ แสดงหลกัฐานประกอบ ทงัขอ้มูล สถิติ 

ภาพถ่ายเอกสาร หรืออืนๆ ถึงสิงทีได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบติั ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกนั

สะทอ้นผลการเปลียนแปลง ทงัทีสําเร็จและไม่สําเร็จ และผลการเรียนรู้ทีเกิดขึนทงัในระดบับุคคล 

ระดบักลุ่มผูร่้วมวจิยั และระดบัองค์การ 

    3. ให้ความสําคัญกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ทีจะต้องทบทวนขึนมาอย่างมี

จุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ทีจะทาํให้ผูว้ิจยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการ

นาํไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ์หรือการใหค้าํแนะนาํต่อผูร่้วมวิจยั ในลกัษณะทีไม่ใช่เป็นการยดัเยียด 

ไม่ใหเ้ป็นตวัชีนาํหรือไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการนาํไปปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่จะตอ้งคาํนึงถึงการเป็น

ทางเลือก การเป็นตวัเสริม 
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    4. การสร้างทศันคติทีดีให้เกิดขึนกบัผู้ร่วมวิจัยและผูเ้กียวข้องว่า ทฤษฎีกบัการ

ปฏิบติัเป็นสิงทีไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานทีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดใหผู้ร่้วม

วจิยัและผูเ้กียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหวา่ง “การ

วจิยั” “ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั” หรือ “นกัวิจยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” 

    5. แสดงบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมพลงัทางวิชาการ (Academic 

Empowerment) แก่ผูร่้วมวิจยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกนัจากผูร่้วมวจิยั ว่ามีความประสงค์ทีจะ

ศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจ หรือเพิมพูนโลกทศัน์ เพิมเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือ

หน่วยงานทีทาํประสบผลสําเร็จ การจดัอบรมสัมมนา การเชิญวิทยากร เป็นตน้ ผูว้ิจยัจะทาํหน้าที

ส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ เหล่านนัใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัดว้ย 

    6. ผูวิ้จยัเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวย

ความสะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนเชิงปฏิบัติการทีกําหนดไว้ โดยมุ่งให้บรรลุผลตาม

วตัถุประสงค์ทีกาํหนดตามหลกัการ “มุ่งการเปลียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระทาํเพือบรรลุผล” 

พยายามไม่ใหค้วามช่วยเหลือใดๆ ทีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป 

    7. ให้มีการบนัทึกผลการดําเนินงานทงัของผู ้วิจยัและผู ้ร่วมวิจยั โดยคาํนึงถึง

หลกัการบนัทึก 1) การเปลียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบตัิ 2) การเปลียนแปลงในคาํอธิบายถึง

สิงทีปฏิบติั 3) การเปลียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ และ 4) การพฒันา

ตนเองจากการร่วมในการวจิยั และจดัใหมี้การพบปะสนทนาแลกเปลยีนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ 

ตามหลักการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู ้ร่วมวิจยัทุกคน การวิเคราะห์วิพากษ์และประเมินตนเอง 

ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างเป็นระบบการกาํหนดหวัข้อเกียวกบัการดาํเนินการ

วจิยั นอกจากจะยึดถือหลกั 7 ประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูวิ้จยัไดใ้ชก้รอบความคิดแสดงขนัตอน

ในการดาํเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการของ Freeman (1998) ซึงมี 7 ขนัตอน ไดแ้ก่ขนัตอน what-why-

where-who-how-when และ so what มาใชด้ว้ยดงันี ขนัตอนที 1 อะไร (what)? การกาํหนดเป้าหมาย

ของการแสวงหาความรู้ หรือการระบุปัญหาวิจยั ขนัตอนที 2 ทาํไม (why)? การระบุเหตุผล ความ

จาํเป็น และความสําคญัหรือ ความเป็นมาของปัญหา ขนัตอนที 3 ทีไหน (where)? การระบุสถานที 

หรือ พืนทีทีจะดาํเนินการวิจัย ขนัตอนที 4 ใคร (who)? การระบุตวัผู้มีส่วนร่วมในการวิจยั และ

บทบาทของผูที้มีส่วนร่วมขนัตอนที 5 อย่างไร (how)? ขนัตอนประเภทของขอ้มูลทีตอ้งการ วธีิการ

รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล ขนัตอนที 6 เมือไร (when)? การกาํหนดช่วงเวลาการดาํเนินงานวจิยั 

ขนัตอนที 7 แลว้อะไร (so what)? การระบุเหตุผลทีผลการวจิยัมีความสําคญั การกาํหนดตวับุคคลที 

ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน ์บุคคลทีมีความคิดเห็นแตกต่างจากนกัวิจยั การจดักิจกรรมแลกเปลียน

ประสบการณ์และขยายผลการวิจยั โดยกล่าวถึงวิธีดาํเนินการวิจ ัยในหัวข้อต่างๆ ตามลาํดบั
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วธีิดาํเนินการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย สถานทีหรือพืนทีทีดาํเนินการวิจยั ผูร่้วมวิจยัและบทบาทของ

ผูร่้วมวิจยั ขนัตอนการวิจยั เครืองมือทีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการเขียนรายงานผลการวจิยั ตามรายละเอียดดงันี 

 3.2 สถานทีหรือพืนทีทีจะดําเนินการวจัิย 

   การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเรือง “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

เพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน” เป็นการ

วิจยัในระดบัโรงเรียน (School Wide) ดําเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม

คุณลักษณะ  ประการคือ ประการทีหนึงเป็นโรงเรียนทีมีผลการประเมินคุณภาพนกัเรียนดา้น

ผลสัมฤทธิการทดสอบระดบัชาติตาํ (O-NET) ประการทีสองเป็นโรงเรียนทีมีความประสงค์เขา้ร่วม

พฒันาเครือข่ายความรู้ด้วยการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม โดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขนัพืนฐาน และผูท้ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาของโรงเรียนทุกฝ่าย และประการสุดทา้ย

เป็นโรงเรียน ทีผูว้จิยัจะสามารถเขา้ไปปฏิบติังานภาคสนามไดต้ลอดระยะเวลาทีจะทาํการวิจยั โดย

พิจารณาจากความเหมาะสมในดา้นการคมนาคม ดา้นความปลอดภยั ดา้นการประสานงานและการ

ติดต่อทีรวดเร็ว และความสะดวกและความเป็นไปไดต่้อการทีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลในการสังเกต การ

สัมภาษณ์ และการบนัทึกภาพ/เสียงในกิจกรรมทีดาํเนินการ ซึงผลจากการเลือกไดส้ถานทีทีจะ

ดาํเนินการวจิยั คือ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน สังกดัสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

กลุ่ม 10 ตาํบลเชียงยืน อาํเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 

 3.3 ผู้ร่วมวิจัย และบทบาทของผู้ร่วมวจัิย 

   3.2.1 เนืองจากการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมนีจดัทาํขึนในระดบัโรงเรียน 

(School Wide) ผูว้จิยัจึงได้กาํหนดผูร่้วมวจิยั (Research Participant) โดยยดึเกณฑใ์นการคดัเลือกผูมี้

ส่วนร่วมในการวิจยัด้วยความสมคัรใจ คือ เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียนทีมีส่วนร่วมในการดาํเนินการส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมปฏิบติังาน

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน สํานกังานพระพุทธศาสนา กลุ่ม 10 รวมทงัสินจาํนวน 74 

รูป/คน ทาํการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึงจาํแนกไดด้งันี 

     3.2.1.1 บุคลากรในโรงเรียน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูจาํนวน 9 

รูป/คน รวม 9 รูป/คน 

    3. .1.2 บทบาทของผูร่้วมวิจยั โดยผูวิ้จยักบัผูร่้วมวจิยัมีบทบาทในลกัษณะเป็น

ความร่วมมือรวมพลงั (Collaboration) มีสถานะทีเท่าเทียมกันในการร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบติั 

ร่วมกนัสังเกตผลและร่วมกนัสะทอ้นผล โดยยึดแนวทางการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที

วโิรจน์ สารรัตนะ ( 8) พฒันาขึนทงั  ขนัตอนใน 2 วงจร 
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 ทงันี ผู้วจิยักบัผู ้ร่วมวิจยัมีบทบาทและมีสถานะทีเท่าเทียมกนัในการร่วมกนัคิด ปฏิบติั 

สังเกตผล และสะทอ้นผล 

 

 3.4 ขันตอนการวจิัย 

   ในการดาํเนินการวิจยัครังนีมีทงัหมด  วงจร 0 ขนัตอน ซึงจะดาํเนินการวิจยั

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 59 (คาบเกียวกบัภาคปลายปีการศึกษา  และภาคตน้ปีการศึกษา 

) โดยในแต่ละขนัตอนมีแนวทางในการดาํเนินงานดงันี 

   ขันตอนที 1 การเตรียมการ (Preparation) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ในวนัที 2

กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 09.00-14.00 น. ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนมีจุดมุ่งหมายเพือ

การนาํความคิดของการวจิยั เสนอแนะและชีถงึประโยชน์ทีผูร่้วมวิจยัจะไดรั้บ และยอมรับสิทธิของ

ผูที้ไม่ประสงคที์จะร่วมวิจยั ร่วมทงัสร้างความตระหนกัในการวิจยัและการปฏิบติังานควบคู่กนัไป

ทงัในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และโรงเรียน โดยผู ้วิจยัเป็นผู ้ชีแจงต่อผูร่้วมวิจยั และดาํเนินการใน

ขนัตอนนี 4 ขนัตอนคือ ขนัตอนการสร้างมิตรภาพและแลกเปลียนเรียนรู้ ขนัตอนการสร้างความ

ตระหนกัและความเขา้ใจร่วมกนั ขนัตอนการสร้างแผนทีการทาํงาน (Road Map) เพือการวจิยั และ

ขนัตอนการประเมินและสรุปผล โดยผู ้วิจยัและผู ้ร่วมวิจยัไดด้าํเนินการวางแผนร่วมกันในการ

เตรียมบุคลากรเข้าร่วมประชุม ทรัพยากร เครือข่าย และอืนๆ ทีจะใช้ประกอบการประชุมเชิง

ปฏบิติัการและใชใ้นการวจิยั จากนนัไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม” โดยมีการอภิปราย บรรยาย และซักถามแนวทางการวิจยัเพือใหเ้กิดความกระจา่งร่วมกนั 

และไดร่้วมกนัจดัทาํแผนทีการทาํงาน (Road Map) เพือการวจิยัโดยให้ผู้ร่วมวิจยัไดร่้วมกันจดัทาํ

เครืองมือการวจิยัหรือทาํแผนทีการทาํงานตลอดระยะเวลา  ปีงบประมาณ โดยแบ่งออกเป็น  ช่วง

ตามปีการศึกษา คือ ภาคปลายปีการศึกษา 9 และภาคต้นปีการศึกษา 60 โดยทาํเป็นเอกสาร

มอบให ้ผูร่้วมวจิยัทุกคน 

   ขันตอนที 2 การวางแผน (Planning) จดัการประชุมเชิงปฏิบติัในวนัที 16 เดือน

มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00-13.00 น. ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนมีจุดมุ่งหมาย

เพือการศึกษาวเิคราะห์ให้ทราบถึงสภาพทีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพทีคาดหวงั สภาพปัญหา

อุปสรรคเครือข่ายความรู้ของโรงเรียนทีเป็นภาพรวม การประเมินเพือกาํหนดประเด็นปัญหาที

ตอ้งการปรับปรุง แก้ไข หรือพฒันา และการจดัทาํแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) สําหรับขนัตอนนีมี

การดาํเนินการ 5 ขนัตอนคือ ขนัตอนวิเคราะห์สภาพทีเคยเป็นมา ปัจจบุนั และสภาพทีคาดหวงั 

   ขนัตอนกาํหนดปัญหา และทาํความเขา้ใจปัญหา ขนัตอนประเมินประเดน็ปัญหาที

ต้องการแก้ไขขันตอนการวางแผนปฏิบติัการ/โครงการ/กิจกรรม และขนัตอนการประเมินและ
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สรุปผล โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ไดร่้วมกนัเตรียมเอกสารทีเกียวขอ้งกบัโรงเรียนตงัแต่อดีต ปัจจบุนั 

และอนาคตเตรียมบุคคล รูปแบบ/โครงร่าง การวางแผน/โครงการ/กิจกรรม แนวการจดักลุ่มทาํงาน

การแบ่งงานแบ่งหนา้ที การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ สือประกอบการประชุม รวมทงัปากกา สมุด

บนัทึกอนุทินทีจะแจกผูร่้วมวจิยั การจดัเตรียมสถานที อาหารวา่ง อาหารกลางวนัและอืนๆ จากนนั

ไดมี้จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัเวลาทีกําหนดไวใ้นขนัตอนนีข้างต้น โดยเริมจากการเล่า

ประวติัความเป็นมาของหมู่บ้าน และโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนโดยผู ้มีอาวุโสที

ชาวบา้นเคารพนบัถือเป็นปราชญข์องหมู่บา้นและประธานกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ผูร่้วม

วิจยัร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นจนเป็นทีพอใจ ผูว้ิจยัจึงได้นาํผลการศึกษาวิเคราะห์กรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับการพฒันาเครือข่ายความรู้และปัญหาของเครือข่ายความรู้จากบทที 2 

เสนอผู้ร่วมวิจ ัยได้รับทราบ ทังทีเ ป็นเอกสาร (Documents) และการนําเสนอรายงาน (Oral 

Presentation) ต่อจากผู ้วิจยัและผู ้ร่วมวิจยัร่วมกันประเมิน เพือกําหนดประเด็นปัญหาทีต้องการ

ปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันา พร้อมกําหนดทีมเจา้ภาพ เพือรับผิดชอบประเดน็ปัญหาละ 1 ทีม ตามที

ผูว้ิจยัและผู้ร่วมวจิยัร่วมกนักาํหนดขึนโดยได้ดาํเนินการแบ่งทีมเจา้ภาพเป็นทีมงานโครงการ ใน

ตอนทา้ยของขนัตอนนี ต่อจากนันได้ร่วมกันอภิปรายแนวการใช้หลกัการบริหารตนเองเพือการ

พฒันาเครือข่ายความรู้ โดยให้ผูร่้วมวิจยัไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างเต็มที และ

ผู ้วิจยันําเสนอกรอบแนวคิด  เชิงทฤษฎีการใช้ “หล ักการบริหารตนเองเพือการพฒันาเครือข่าย

ความรู้” (จากบทที 2) นําเสนอผูร่้วมวิจยัได้รับทราบ ทังทีเป็นเอกสาร (Documents) และการ

นํา เสนอรายงาน (Oral Presentation) แล้วให้แต่ละทีม ร่วมกันอภิปรายเพือนําไปปรับหรือ

ประยุกต์ใชก้บัแนวคิดของแต่ละทีมตามความเหมาะสม มีการสรุปผลลงในแผ่นกระดาษ และแต่ละ

ทีมร่วมกันจดัทาํแผนปฏิบติัการในประเด็นปัญหาทีได้รับการเลือกไวโ้ดยเน้นการใช้หลกัการ

บริหารตนเองเพือการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา โดยมีการกาํหนดสภาพปัจจุบนัของปัญหา สภาพที

คาดหวงัให้เกิดขึน แนวทางการดําเนินงานเชิงบูรณาการเพือการแก้ปัญหากําหนดการดาํเนิน

กิจกรรมตามช่วงเวลาต่างๆ ทรัพยากรทีจะใช ้เครืองมือทีใชว้ดัผลการเปลียนแปลง แบบบนัทึกการ

เปลียนแปลง และอืนๆ สําหรับภาคเรียนที 1 หรือการวิจยัวงจรที 1 เสร็จแลว้มีการนาํเสนอร่วมกนั

วิพากษ์ ปรับปรุงแกไ้ข และผู้วจิยันาํมารวบรวม จดัทาํเป็นเอกสารมอบให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนเพือใช้

เป็นแนวทางการปฏิบติัต่อไปสําหรับการแบ่งทีมงานโครงการ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยั ไดม้ีความเห็น

และกาํหนดทีมงานโครงการออกเป็น 3 ทีม คือ กลุ่มตน้นาํ กลุ่มตน้ขา้ว และกลุ่มตน้กลา้ นอกจากนี

ยงัมีการกาํหนดทีมแกนนาํอีก 1 ทีม โดยผูวิ้จยัและผู้ร่วมวจิยัคดัเลือกมาจากตวัแทนทงั 5-6 ทีม รวม 

9 รูป/คน 
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   ขันตอนที 3 การปฏิบัติ (Acting) โดยแต่ละกลุ่มทีรับผิดชอบหรือเป็นเจา้ภาพ นาํ

แผนปฏิบตัิการโครงการ/กิจกรรมทีจดัทาํขึนไปปฏิบติั ในระหว่างเดือนมีนาคม 2559-พฤษภาคม 

2559 โดยการดําเนินการในขนัตอนนีมี 3 ขนัตอน คือ ขนัตอนกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ขนัตอน

ปฏิบัติกิจกรรม และขนัตอนการประเมินและสรุปผล โดยแต่ละทีมไดว้างแผนกาํหนดแนวปฏิบติั

ตามแผนทีจดัทําขึนในขันตอนที 2 และได้ร่วมกันปฏิบัติ โดยมีทีมแกนนําประสานงานการ

ดาํเนินงาน และใหผู้ร่้วมวิจยัแต่ละคนบนัทึกอนุทินส่วนตวั (Personal Journal) เป็นรายสัปดาห์ ใน 

4 ประเด็นดงันี 1) การเปลียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) การเปลียนแปลงในคาํอธิบายถึง

สิงทีปฏิบตัิ 3) การเปลียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การของกลุ่ม และ 4) 

การพฒันาตนเองหรือสิงทีเกิดการเรียนรู้จากการร่วมในการวิจยั จากนนัทีมแกนนาํสังเกตผลการ

ดาํเนินโครงการตามทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดและมอบหมาย เพือการประเมินผลการปฏิบติัใน

ขนัตอนที 3 นี ให้ทราบจุดเด่น จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงแก้ไข มีการพบปะ

เสวนาเพือประเมินผลความก้าวหน้าผลการดาํเนินงาน (Formative Evaluation) และการปรับปรุง

แก้ไข เดือนละครัง ในแต่ละครังนาํเอาบนัทึกอนุทินส่วนตวัมาร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกัน 

มีการบนัทึกผลการประเมินผลความกา้วหนา้และปรับปรุงแก้ไขในแต่ละครังดว้ย 

   ขันตอนที 4 การสังเกตผล (Observing) ในขนัตอนนีผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็น

ผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลทีเกิดขึนจริง 

(Actual Effects) ทงัคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทงัทางบวกและทางลบ เพือให้ไดค้าํตอบเกียวกบั

ผลสําเร็จของการปฏิบติังานทีชดัเจนขึน รวมทงัการจบักฎเกณฑ์ทางทฤษฎีและการอธิบายตีความ

ปรากฏการณ์ดา้นต่างๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบติังานเพือการบรรลุผลนนัดว้ยว่าเป็น

อย่างไร ไดค้วามรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง โดยพิจารณาจากการตงัคาํถาม 

เช่น ใคร (who) อะไร (what) ทีไหน (where) เมือไร (when) ทาํไม (why) และอยา่งไร (how) เป็นตน้ 

และจากขอ้มูลทีไดม้าจากหลากหลายแหล่ง เช่น จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การ

สัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เ ป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น แ บบวดัทัศนคติ 

แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครืองบนัทึกเสียง เครืองบนัทึกภาพ หรือวตัถุสิงของ เป็นตน้ 

(Mills, 2007) ทงันี ผู้วจิยัจะจดัให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเป็นเวลา  วนัก่อนวนัปิดภาคเรียน

แรกเพือประเมินผลทีเกิดขึน (Summative Evaluation) ทังผลทีคาดหวงัและทีไม่คาดหวงั ทัง

ทางบวกและลบ และการตีความปรากฏการณ์ต่างๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบติังานว่าได้

องค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้งเกียวกบัการพฒันาเครือข่ายความรู้ 

   ขันตอนที 5 การสะท้อนผล (Reflecting) จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการในวนัที 24 เดือน

พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-13.00 น. โดยมีจุดหมายเพือสรุปผลการดาํเนินงานทีผา่นมาทงัหมด ผล
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การเรียนรู้ทีเกิดขึน และข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงแก้ไข สําหรับขนัตอนที 5 การสะทอ้นผล 

(Reflecting) มีการดําเนินการ 3 ขนัตอนคือ ขนัตอนการสังเคราะห์ความรู้ ขนัตอนการนําเสนอ

รายงาน และขันตอนการประเมินและสรุปผล โดยทีม แกนนําสรุปรายงานผลการสังเกตผล เสนอ

เพือขอความเห็น และความพึงพอใจจากผูร่้วมวิจยั จากนนัผูว้จิยันํามาสังเคราะห์เขียนเป็นสรุปผล

การดาํเนินงานทีผ่านมาโดยภาพรวม สิงทีทาํสําเร็จ ไม่สําเร็จ สิงทีควรปรับปรุงแกไ้ข/ขอ้เสนอแนะ 

และการเรียนรู้ทีเกิดขึน จากนนัจดัทาํเป็นเอกสาร 

   ขันตอนที 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) จดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการในวนัที 

30 เดือนพฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-13.00 น. มีจุดมุ่งหมายเพือถอดบทเรียน ศึกษาทบทวนผลการ

ดาํเนินงานและจดัทาํแผนปฏิบติังานใหม่ ซึงขนัตอนนี มีการดาํเนินการ 3 ขนัตอนคือ ขนัการศึกษา

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและทําความเข้าใจปัญหา ขันการจัดทําโครงการ และขันสรุปผลการ

ดาํเนินการ โดยผู ้วิจยัและผู้ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันทบทวนผลการปฏิบติังานทงัหมดทีผ่านมา และ

ร่วมกนัวางแผนใหม่ในกิจกรรมของโครงการทียงั ไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

จากนนัก็นาํสู่การปฏิบติั โดยผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัทงัหมดดาํเนินกิจกรรมตามทีวางแผนใหม่ไว ้ เช่น 

ร่วมกันวิเคราะห์ วิพากษ์ ผลการดาํเนินงานทงักรณีรายประเด็นปัญหาและ โดยภาพรวม และ

ร่วมกันกําหนดประเด็นปัญหาเพือการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาในภาคเรียนทีสอง โดยเป็น

ประเด็นปัญหาทีตอ้งการดาํเนินงานต่อเนืองและแต่ละทีมร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการในประเดน็

ปัญหาทีเลือก เนน้การใช้หลกัการบริหารตนเองเพือปรับปรุงแก้ไขหรือพฒันา โดยให้มีการกาํหนด

สภาพปัจจุบนัของปัญหา สภาพทีคาดหวงัให้เกิดขึน แนวทางการดาํเนินงานเชิงบูรณาการเพือการ

แก้ปัญหา กาํหนดการดาํเนินกิจกรรมตามช่วงเวลาต่างๆ ทรัพยากรทีจะใช้ และอืนๆ สําหรับภาค

เรียนทีสอง เสร็จแล้ว มีการนาํเสนอเพือร่วมกนัวิพากษ์ ปรับปรุงแก้ไข แล้วผู้วจิยันาํมารวบรวม 

จดัทาํเป็นเอกสารมอบใหผู้ร่้วมวจิยัทุกราย 

   ขันตอนที 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) โดยแต่ละทีมโครงการนาํแผนปฏิบติัการ

ใหม่ทีจดัทาํขึนไปปฏิบติั ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-กรกฎาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ

นําแผนปฏิบัติการใหม่ทีจดัทาํขึนไปปฏิบติัให้บรรลุผล ซึงในขนัตอนที 7 การปฏิบติัใหม่ (Re-

Acting) มีการดาํเนินการ 3 ขนัตอนคือ ขนัตอนกาํหนดแนวทางปฏิบตัิ ขนัตอนปฏิบติักิจกรรม และ

ขนัตอนการประเมินและสรุปผล โดยได้ปฏิบติัตามแผนทีจดัทําขึนในขนัตอนที 6 และมีการ

ดาํเนินงานเช่นเดียวกบัขนัตอนที 3 

   ขันตอนที  8 การสัง เกตผลใหม่  (Re-Observing) จัดประชุ มเ ชิงปฏิบัติการ 

มิถุนายน-สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-13.00 น. เพือประเมินผลทีเกิดขึน (Summative Evaluation) ทงั

ผลทีคาดหวงัและทีไม่คาดหวงั และการตีความปรากฏการณ์ต่างๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการ
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ปฏิบัติงานว่า ได้องค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบ้างเกียวกับพฒันา

เครือข่ายความรู้โดยใช้หลกัการบริหารตนเอง สําหรับขนัตอนนี  มีการดาํเนินการ 3 ขนัตอนคือ 

ขนัตอนการกําหนดรูปแบบและวิธีการ ขนัตอนการสังเกตและนาํเสนอรายงาน และขนัตอนการ

ประเมินและสรุปผล โดยแต่ทีมงานโครงการจดัประชุม ปรึกษาหารือแนวปฏิบตัิเกียวกับการจดั

กิจกรรม การสังเกตผลใหม่ และมอบใหที้มแกนนาํจาํนวน 9 คน ดาํเนินการสังเกตผลตามแนวทาง

เช่นเดียวกบัขนัตอนที 4 การสังเกตผล ไดแ้ก่ ร่วมกนัประเมินผลทีเกิดขึน (Summative Evaluation) 

ทังผลทีคาดหวงัและทีไม่คาดหวงั และร่วมกันตีความปรากฏการณ์ต่างๆ จากกิจกรรมหรือ

กระบวนการปฏิบติังานวา่ ไดอ้งค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้งเกียวกบั

พฒันาเครือข่ายความรู้โดยใชห้ลกัการบริหารตนเอง 

   ขันตอนที 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re- Reflecting) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัที 

7 กนัยายน 2559 เวลา 09.00-10.00 น. โดยมีจุดมุ่งหมาย เพือสรุปผลการดาํเนินงานทีผ่านมาทงัหมด 

การเรียนรู้ทีเกิดขึน และข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงแก้ไข แล้วผู้วจิยันาํมาสังเคราะห์เขียนเป็น

สรุปผลการดาํเนินงานทีผ่านมาโดยรวม การเรียนรู้ทีเกิดขึน และข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุง

แก้ไข แล้วจัดทํา เป็นเอกสาร สําหรับข ันตอนนี มีการดําเนินการ 3 ขันตอนคือ ขันตอนการ

สังเคราะห์ความรู้ ขนัตอนการนาํเสนอรายงาน และขันตอนการประเมินและสรุปผล โดยการ

ร่วมกันสรุปผลการดาํเนินงานทีผ่านมาทังหมด การเรียนรู้ทีเกิดขึน และข้อเสนอแนะเพือ การ

ปรับปรุงแกไ้ข โดยทีมแกนนาํเป็นผูน้าํเสนอ สิงทีทาํสําเร็จ ไม่สําเร็จ สิงทีควรปรับปรุงแกไ้ข และ

การเรียนรู้ ทีเกิดขึน ทราบจุดเด่น จุดบกพร่อง และขอ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงแกไ้ข 

   ขันตอนที 10 การสรุปผล (Conclusion) มีสองระยะ คือ จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 

ในวนั 10 กนัยายน 2559 เวลา 09.00-13.00 น. เพือถอดบทเรียน (Lesson Distilled) ศึกษาทบทวนผล

การดาํเนินงาน ในขนัตอนที 6-9 และระยะที 2 จดัประชุมเชิงวิชาการ “การประชุมเชิงวิชาการ: 

นวตักรรมการพฒันาเครือข่ายความรู้ใน โรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน”  ในวนัที 15 

กนัยายน 2559 เวลา 09.00-15.30 น. โดยมีจุดมุ่งหมายเพือสรุปผลการวิจยัในขนัตอนที 1-9 และหา

ข้อสรุปในประเด็นเกียวกบัการเปลียนแปลง การเรียนรู้จากการปฏิบติั และองค์ความรู้จากการ

ปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมดาํเนินการในขันตอนนี คือ การประชุมเชิงวิชาการ การวิจยั 2 วงจร 10 

ขนัตอนดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยักําหนดให้มีกิจกรรม การเตรียมการ การวางแผน การปฏิบติั การ

สังเกต การสะทอ้นผล และการสรุปผล เพือใหก้ารดาํเนินการวจิยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง 

และเป็นระบบ เช่นเดียวกบัขนัตอนการวจิยัทีผ่านมา ดงันนัขนัตอนการวจิยัและแนวปฏิบติัในการ

วจิยัแต่ละขนัตอน ดงัตารางที 3.1 
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ตารางที 3.1 ขนัตอนและกิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

ขันตอนกจิกรรมที กิจกรรม 
ก.พ. 

59 

มี.ค. 

59 

เม.ย. 

59 

พ.ค. 

59 

มิ.ย. 

59 

ก.ค. 

59 

ส.ค. 

59 

ก.ย. 

59 

ต.ค. 

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

1. เตรียมการ(Preparation) 

 

จดัประชุมสัมมนา เพือสร้างความคุน้เคย และชีแจงหลกัการ 

จรรยาบรรณ บทบาทของผูวิ้จยั วธีิดาํเนินการวิจยัและอืนๆ 

ร่วมกนัจดัทาํคู่มือหรือแผนทีการทาํงาน (Road Map) 

           

2. วางแผน (Planning) จดัประชุมเชิงปฏิบตัิกากาํหนดประเด็นปัญหา แบ่งกลุ่มยอ่ย

รับผิดชอบและจดัทาํแผนปฏิบตัิการ 

           

3. การปฏิบติั (Acting) แตล่ะกลุ่มปัญหานําแผนปฏิบตัิการทีจดัทาํขึนไปปฏิบติัให้

บรรลุผลรับผิดชอบและจดัทาํแผนปฏิบตัิการมีการบนัทึกอนุทิน

ส่วนตวัเป็นรายสัปดาห์ 

           

4. การสังเกตผล 

(Observing) 

จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพือสรุปผลการดาํเนินงานผลการเรียนรู้และ

ขอ้เสนอแนะผูวิ้จยั 

           

5. การสะทอ้นผล 

(Reflecting) 

จดัสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ เพือประเมินผล ทีเกิดขึน และการ

ตีความปรากฏการณ์ ระบุองคค์วามรู้ใหม่ทีเกิดขึน 

           

6. การวางแผนใหม่ (Re-

Planning) 

จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพือศึกษาทบทวนผลการดาํเนินงาน

กาํหนดประเด็นปัญหา แบ่งกลุ่มยอ่ยรับผิดชอบและจดัทาํ

แผนปฏิบติังานใหม่ 

           

7. การปฏิบติัใหม่ (Re-

Acting) 

แตล่ะกลุ่มปัญหานําแผนปฏิบตัิจดัทาํขึนไปปฏิบตัิใหบ้รรลุผลมี

แนวการดาํเนินงานเหมือนกบัขนัตอนที 4 

           



106 

ขันตอนกจิกรรมที กิจกรรม 
ก.พ. 

59 

มี.ค. 

59 

เม.ย. 

59 

พ.ค. 

59 

มิ.ย. 

59 

ก.ค. 

59 

ส.ค. 

59 

ก.ย. 

59 

ต.ค. 

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

8. การสังเกตผลใหม ่(Re-

Observing) 

การจดัสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ เพือประเมินผลทีเกิดขึนและการ

ตีความปรากฏการณ์ ระบุองคค์วามรู้ใหม่หรือการเรียนรู้ใหมที่

เกิดขึน 

           

9. การสะทอ้นผลใหม่ 

(Re-Reflecting 

เหมือนขนัตอนที 6 คือ จดัประชุมกลุม่ยอ่ย เพือสรุปผลการ

ดาํเนินงาน ผลการเรียนรู้ และขอ้เสนอแนะ ผูว้จิยัสงัเคราะห์ แลว้

เขียนเป็นผลสรุป และจดัทาํเป็นเอกสาร  

           

10. การสรุปผล 

(Conclusion) 

 มี  ระยะคือ ) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เพือถอดบทเรียน 

(Lesson Distilled) ในการจดัการพฒันาเครือขา่ยความรู้ใน

โรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืนและ 2) จดัประชมุเชิง

วิชาการเรือง “นวตักรรมการพฒันาการการเรียนการสอนตนเอง

ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื” 1 วนั 
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  .  เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 

   ในการวจิยัครังนี ใช้รูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที วิโรจน์ สาร

รัตนะ (2554) พัฒนาขึน เป็นรูปแบบทีเน้นความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Science) ทีมี

ลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือบรรยาย  เชิงวิพากษ์ (Critical Description) ทีจะก่อให้ “เกิดองค์

ความรู้” จากบุคคลและผูเ้กียวข้องในหน่วยงาน เพือการพฒันางานวิชาการโดยใช้หลกัการบูรณา

การเป็นตวัสอดแทรก ในลกัษณะเป็นการพฒันาองค์ความรู้ฐานรากจาก  การกระทาํ (Grounded 

Knowledge from Doing) และเป็นการวจิยัทีจะก่อให ้“บุคคล” เกิดการเรียนรู้ขึน ทงัในระดบับุคคล 

ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัโรงเรียน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ตามหลกัการเรียนรู้จากการ

กระทาํ (Learning by Doing) ดงันนัผู ้วจิยัได้กาํหนดเครืองมือเพือใช้ในการวิจยัตามกรอบแนวคิด

ของ Mills (2007) ซึงจาํแนกเป็นสามกลุ่มดงันี 

   3.5.1 แบบสังเกต (Observation Form) มี 1 ฉบบั (เครืองมือการวิจยัฉบบัที 1) โดย

เป็นแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ทีใชส้ังเกตเกียวกับดาํเนินงานพฒันาการ

เรียนการสอนทีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั และปัญหาของการสอน มี 2 ตอน คือ ตอนที 1 การสังเกต

และตรวจสอบเอกสารทวัไป และตอนที 2 การสังเกตและการตรวจสอบเอกสารงานวชิาการที

เกียวกบัสภาพการดาํเนินงานการเรียนการสอนทีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั  

   3.5.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 

Group Interview) มี 5 ฉบบั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (เครืองมือการวิจยัฉบบัที 2 และ 3) แบบ

สัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน (เครืองมือการวิจยัฉบบัที 6) และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (เครืองมือการ

วจิยัฉบบัที 10 และ 11) ซึงแบบสัมภาษณ์ทงั 5 ฉบบัเป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดใน 2 ประเดน็

ทีสําคญัคือ 1) สภาพทีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพทีคาดหวงั ทางเลือกเพือการ

แก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพทีคาดหวงัในการพฒันาการเรียนรู้ ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียง

ยืนประเมินเลือกไดท้างเลือกเพือการปฏิบติั และ 2) การนาํทางเลือกทีประเมินไดไ้ปปฏิบติั โดยใช้

หลักการบูรณาการมาเป็นตวัสอดแทรก มีปรากฏการณ์การปฏิบตัิกันอย่างไร ได้ส่งผลต่อการ

เปลียนแปลงเพียงใด ตวับุคคล กลุ่มบุคคลและโรงเรียนเกิดการเปลียนแปลงอะไร และการวิจยัได้

ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้อะไร 

   3.5.3 แบบตรวจสอบหรือบนัทึก (Examining/Records) ไดแ้ก่ 

  3.5.3.1 บนัทึกอนุทิน (Journal) 

  3.5.3.2 แผนที (Maps) 

  3.5.3.3 เครืองบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) 

  3.5.3.4 หลกัฐานสิงของ (Artifacts) 
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  3.5.3.5 บนัทึกภาคสนาม (Field notes) 

  3.5.3.6 แบบสํารวจ (เครืองมือการวจิยัฉบบัที 4) เป็นแบบสํารวจขอ้มูลเบืองตน้

ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนทีผูว้จิยัพฒันาขึนตามกรอบและคาํถามของการวจิยั 

  3.5.3.7 แบบบนัทึกการประชุม (เครืองมือการวจิยัฉบบัที 5) เป็นแบบบนัทึกการ

ประชุมทีใชแ้บบฟอร์มตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

  3.5.3.8 แบบติดตามประเมินโครงการระหว่างดาํเนินการ เป็นแบบติดตาม

ประเมินโครงการทีปรับใช้ตามแบบติดตามประเมินโครงการของสํานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ กลุ่ม 10 

  3.5.3.9 แบบประเมินโครงการ ทีปรับใช้ตามแบบประเมินโครงการของ 

สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 

 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผู ้วิจัยและผู ้ร่วมวิจ ัยต่างมีบทบาทหน้าทีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที

เกียวขอ้งกับตนเอง โดย เริมจากการปฏิบติัภาคสนามในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน

จงัหวดัมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 59 ในช่วงระหว่าง กุมภาพนัธ์ 9 ถึง  มีนาคม 

60 (แบ่งออกเป็นสองภาคเรียน) โดยแบ่งเวลาในการปฏิบติังานตามตารางกําหนดวนัและเดือน

เพือใหเ้ห็นสภาพขอ้เทจ็จริงทงัในส่วนทีเห็นชดัเจนและแฝงเร้นจากขนัตอนการวิจยั เชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมทงั 0 ขนัตอน โดยใชเ้ครืองมือทีหลากหลายดงักล่าวในหวัขอ้ที . 

 

  3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ขอ้มูลทีไดจ้ากเครืองมือทีเลือกใชใ้นการวิจยัทีไดจ้ากการจดักิจกรรมต่างๆ ทงั 0 

ขนัตอน จะนาํมาวเิคราะห์ร่วมกนัเป็นระยะๆ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ ์(2545) 

ดงันี 

   3.6.1จดัทาํขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยพิจารณาถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยั

เป็นหลกัในการแบ่งปรากฏการณ์และหาความถีของปรากฏการณ์ทีเกิด โดยแบ่งออกเป็น  

สถานการณ์ คือ 

   3.6.2 การกระทาํ (Acts) คือ การใช้ชีวติประจาํวนั การกระทาํหรือพฤติกรรมต่างๆ 

ของบุคลากรทีใช้ในการวิจยั  

   3.6.3 กิจกรรม (Activities) คือ การกระทาํ หรือพฤติกรรมทีเป็นกระบวนการทีมี

ขนัตอนและมีลกัษณะต่อเนือง 
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   3.6.4 ความหมาย (Meaning) คือ คําอธิบายของบุคคลเกียวกับการกระทาํหรือ

กิจกรรม เพือทราบโลกทศัน์ ความเชือ และทศันคติของชุมชน   

   3.6.5 ความสัมพนัธ์ (Relationship) คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนที

เกียวขอ้ง จะไดท้ราบความสัมพนัธ์ ความขดัแยง้ และความเกียวโยงของบุคลากร  

   3.6.6 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือ การปรับตวับุคคล การใหค้วาม

ร่วมมือ และยอมเป็นส่วนของโครงสร้างกิจกรรมการบริหาร พร้อมจะเป็นพวกเดียวกนัซึงจะทาํให้

ทราบความขดัแยง้และความราบรืนไดช้ดัเจน และ  

   3.6.7 สภาพสังคม (Setting) คือ ภาพรวมทุกแง่มุมทีสามารถบนัทึกจากภาคสนาม

เกียวกบักิจกรรมใน 0 ขนัตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

   3.6.8 จดัแบ่งขอ้มูลจากบนัทึกภาคสนามของผูว้จิยัในส่วนทีเป็นขอ้ความพรรณนา

เหตุการณ์เกียวกบักิจกรรมใน 0 ขนัตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

   3.6.9 การวเิคราะห์ขอ้มูล ทาํใหเ้ป็นสภาพปัจจุบนัจากขอ้ความพรรณนาเหตุการณ์

เกียวกบักิจกรรมใน 0 ขนัตอนของการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม โดยนาํรายงานการวเิคราะห์

ขอ้มูลของแต่ละวตัถปุระสงค ์ของการวจิยัทีวเิคราะห์แลว้ ไปใหบุ้คลากรทีเกียวขอ้งไดรั้บทราบ ช่วย

ยืนยนัตรวจแก้ไขผลการวเิคราะห์ และคาํแนะนาํเพือปรับปรุงรายงานให้ถูกตอ้งสมบูรณ์มากขึน การ

ตรวจสอบขอ้มูลจะใช้บุคลากรหลายคนในเหตุการณ์ ของกิจกรรม ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลทีเป็นเชิง

ปริมาณผูว้จิยัไดใ้ชค่้าสถิติพืนฐาน คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย เพือใหเ้ป็นขอ้มูลเพือเปรียบเทียบกับ

เป้าหมายหรือแสดงใหเ้ห็นการเปลียนแปลงทีเกิดขึน 

 

 3.8 การเขียนรายงานผลการวิจัย  

  นาํเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวพิากษ ์(Critical Approach) แสดงหลกัฐาน

ประกอบ ทงัขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย คาํใหสั้มภาษณ์ บทบนัทึกจากการสังเกต บทวิเคราะห์ขอ้มูล หรือ

หลักฐานอืนๆ มาแสดงประกอบการเล่าเรืองเหตุการณ์แต่ละขันตอนเพือให้มีความชดัเจนและ

มองเห็นเป็นรูปธรรม ถึงสิงทีไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบตัิ ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผล

นนัว่าได้ผลเป็นอย่างไร ทงัทีสําเร็จและไม่สําเร็จ ทาํกันอย่างไร ทาํไมเป็นเช่นนัน เกิดการเรียนรู้ 

หรือมีทฤษฎีใหม่หรือองคค์วามรู้ใหม่อะไรขึนมาบา้งจากการปฏิบตัิ  ทงัในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม

บุคคล และระดบัองค์การ มีขอ้เสนอแนะอะไรและอย่างไรสําหรับบุคคลอืนหรือหน่วยงานอืนที

ตอ้งการจะพฒันาหรือแก้ปัญหางานนนัๆ ดงันนั ผลการวจิยัจะมีลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือ การ

บรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical Description) จากการปฏิบติัจริงทงั  วงจร โดยประยุกต์ใช้แนวคิด

ตามทีเป็น  ผลการศึกษาของวโิรจน์ สารรัตนะ ( 4) ไดส้รุปไวด้งันี 
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  3.7.1 นาํเสนอเหตุการณ์ทีเกิดขึนในลกัษณะการเล่าเรือง (story telling) ตามความเป็น

จริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) ของแต่ละขนัตอน ดงันี 

  3.7. .  เหตุการณ์เกียวกบัการเตรียมการ เช่น ทาํอย่างไรและเป็นอยา่งไรเกียวกบั 

) การเตรียมตวัก่อนลงพืนที ) การนาํแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนาํเสนอชีแจง

ต่อผูร่้วมวจิยั การเคารพในสิทธิของผูไ้ม่ร่วมการวจิยั ) การสร้างความตระหนกัถึงความสําคญัของ 

“การวิจยั” กบั “การปฏิบติั” และของ “นกัวจิยั” กบั “นกัปฏิบติั” เป็นตน้ 

  3.7. .2 เหตุการณ์เกียวกบัการวางแผนในวงจรแรก เช่น ทาํอย่างไรและเป็นอย่างไร

เกียวกบั 1) การจดัทาํแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพทีเคยเป็นมา 

สภาพปัจจุบนั  สภาพปัญหา สภาพทีคาดหวงั ทางเลือกเพือการแก้ปัญหา การประเมินและเลือก

ทางเลือกเพือการปฏิบติั ) การนาํเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับการพฒันางานนนัๆ ตามทีได้

ศึกษาทบทวนไวใ้นบทที 2 ใหผู้ร่้วมวจิยัไดท้าํความเขา้ใจ (หลงัจากทีปล่อยใหผู้ร่้วมวิจยัไดร่้วมกัน

คิดอย่างเต็มทีแล้ว) 3) การสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจยัและผู้เกียวข้องได้เข้าใจและตระหนักถึง

ความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจยั” “ทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ” หรือ 

“นกัวจิยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” ) อืนๆ เช่น การเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ นอก

สถานที เป็นตน้ 

  3.7. .  เหตุการณ์เกียวกับการปฏิบติัในวงจรแรก เช่น ทาํอย่างไรและเป็นอยา่งไร

เกียวกบัการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ทีกําหนดไว ้โดยแผนปฏิบติัการนนัอาจ

ประกอบด้วยโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการประกอบดว้ยกิจกรรมหลายกิจกรรม มีการ

แบ่งงานกนัอย่างไร ทาํกนัอยา่งไร ใชท้รัพยากรอะไรกนับา้ง เป็นตน้ 

  3.7. .  เหตุการณ์เกียวกบัการสังเกตในวงจรแรก เช่น ทาํอย่างไรและเป็นอยา่งไร

ในการสังเกตผล ทีเกิดขึนจริง (Actual Effects) ทงัคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทงัทางบวกและทาง

ลบ เพือให้ไดค้าํตอบเกียวกบัผลการเปลียนแปลง (Change) การเรียนรู้ (Learning) ทีเกิดขึนในระดบั

บุคคล ระดบักลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และองค์การ และความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการใช้ตวั

สอดแทรกหลกัและตวัสอดแทรกเสริม หรือจากปรากฏการณ์ในการทาํงาน 

 3.7.1.5 เหตุการณ์เกียวกับการสะท้อนผลในวงจรแรก เช่น ทําอย่างไรและเป็น

อย่างไรเกียวกบั การสะทอ้นผลถึงการเปลียนแปลง ทงัทีสําเร็จและยงัไม่สําเร็จ ทงัทีคาดหวงัและไม่

คาดหวงั ตลอดจนการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ทีเกิดขึนจากการปฏิบติั และอืนๆ ในกรณีทีเป็นการ

เปลียนแปลงนนั และวพิากษ์ถึงปัจจยัทีเอือต่อการเปลียนแปลง (Support of Change) ว่ามีอะไรบา้ง 

อย่างไร รวมทงัวิพากษ์ถึงปัจจยัต่อตา้นการเปลียนแปลง (Resistant of Change) ทีเกิดขึนดว้ยว่ามี
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อะไรบา้ง อยา่งไร และระบุถึงเทคนิควธีิการในการเอาชนะ (overcome) สิงต่อตา้นการเปลียนแปลง

นนัโดยทีการวพิากษนี์จะเชือมโยงไปถึงการระบุการเรียนรู้และความรู้ใหม่ทีเกิดขึนดว้ย 

  3.7. .  เหตุการณ์เกียวกบัการวางแผนใหม่ในวงจรทีสอง เช่น ทาํอยา่งไรและเป็น

อย่างไรเกียวกบัการนาํข้อมูลจากผลการสังเกตและการสะทอ้นผลในวงจรแรกมาประกอบการ

พิจารณา ทาํใหไ้ดแ้ผนปฏิบติัการ (Action Plan) ใหม่ทีประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมอะไรบา้ง 

มีอะไรทีทาํต่อเนือง อะไรทีตดัออกไป และอะไรทีเพิมเติมเขา้มา 

  3.7.1.7 เหตุการณ์เกียวกับการปฏิบติัใหม่ในวงจรทีสอง เช่น ทาํอย่างไรและเป็น

อย่างไรเกียวกบั การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ทีกาํหนดไดใ้หม่ ทงัทีทาํต่อเนือง

และทีเพิมเติมใหม่เขา้มา มีการแบ่งงานกนัอยา่งไร ทาํกนัอยา่งไร ใชท้รัพยากรอะไรกนับา้ง เป็นตน้ 

  3.7.1.8 เหตุการณ์เกียวกบัการสังเกตในวงจรทีสอง เช่น ทาํอยา่งไรและเป็นอยา่งไร

เกียวกบั การสังเกตผลทีเกิดขึนจริง (Actual Effects) ทงัคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทงัทางบวกและ

ทางลบ จากผลการปฏิบติังานในวงจรทีสอง เพือใหไ้ดค้าํตอบเกียวกบัผลการเปลียนแปลง (Change) 

การเรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning) ทีเกิดขึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม ระหวา่งกลุ่ม และ

องค์การ และความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการใช้ตวัสอดแทรกหลกัและตวัสอดแทรกเสริม 

หรือจากปรากฏการณ์ในการทาํงาน 

  3.7. .  เหตุการณ์เกียวกับการสะทอ้นผลในวงจรทีสอง เช่น ทาํอย่างไรและเป็น

อย่างไรเกียวกบั การวิพากษ์ถึงสิงทีทาํสําเร็จ สิงทียงัทาํไม่สําเร็จ สิงทีเป็นปัจจยัผลกัดนั สิงทีเป็น

ปัจจยัต่อต้าน การเอาชนะปัจจยัต่อตา้น ตลอดจนขอ้เสนอแนะแนวทางเพือการปรับปรุงแก้ไข 

ตลอดจนการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ทีเกิดขึนจากการปฏิบติั และอืนๆ 

  3.7.2. นาํเสนอเหตุการณ์ทีเกิดขึนในลกัษณะการเล่าเรือง (Story Telling) ทีกล่าวถึง

การเปลียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ แทรกไวเ้ป็นระยะๆ แลว้นาํมาเสนอเป็นสรุปผลใน  

องค์ประกอบหลกัดงันี 

    3.7.2.1 การเปลียนแปลง (Change) จากการปฏิบติัจริง ทงัทีสําเร็จและไม่สําเร็จ ทงั

ทีคาดหวงัและ ไม่คาดหวงั มีการแสดงข้อมูลประกอบเป็นค่าสถิติ เช่น ค่าเฉลีย (และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน) ค่ามธัยมฐาน หรือค่าฐานนิยมโดยมุ่งการแปลความในเชิงบรรยาย (Description) 

ซึงจะไม่มุ่งการชีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (Not for Identifying Statistically 

Significant Relationships) (Mills, 2007) ทงันี เนืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมี

ความแตกต่างจากการวจิยัและพฒันาซึงจะไม่เนน้หลกัการวจิยัเชิงทดลอง ในลกัษณะ if X…then Y 

ดงัทีกล่าวมาแลว้ 
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  3.7.2.2 การเรียนรู้ (Learn) ทงัในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และระดบั

องค์การในลกัษณะทีเป็นการเรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning) จากการร่วมกนัแก้ปัญหา

นนัๆ ว่ามีอะไรบา้งและอย่างไร เนน้ “การเรียนรู้เพือทีรู้” อนัจะนาํไปสู่ “การคิด” วธีิการแก้ปัญหาที

ดียิงขึน 

 3.7. .  ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากผลการใช้ตวัสอดแทรก ทงัตวัสอดแทรก

หลกัคือแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ทีร่วมกนัจดัทาํขึน และตวัสอดแทรกเสริมคือหลกัการบริหาร

ตนเอง (Self-management Approach) โดยทีความรู้ใหม่ในทีนีก็คือความรู้เกียวกบัการใชแ้ผนปฏิบติั

การและหลกัการทีนาํมาใช้ในการวิจยัว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไรเมือนาํไปเปรียบเทียบกบัความรู้เชิง

ทฤษฎีทีศึกษาไวใ้นบทที  เหมือนกนัหรือต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 



บทท ี4 

ผลการดําเนินการวจิัย 

 

 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาการเรียนรู้ แบบยึดปัญหาเป็นฐานใน

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยืน ดว้ยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนี ทีได้

ดาํเนินการตามขนัตอนกบัผูร่้วมวจิยั ในการดาํเนินการวจิยัครังนีมีขนัตอนดาํเนินการในช่วงปี พ.ศ. 

2559-2560 โดยเริมจากขนัตอนที 1 การเตรียมการ (Preparation) เมือเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 และ

สินสุดการดาํเนินการในขันตอนที 10 การสรุปผล (Conclusion) ในเดือน มกราคม 2560 รวม

ระยะเวลาทงัสิน 12 เดือน ในการสรุปผลการวจิยัจะเป็นการนาํเสนอผลการปฏิบติัจริงทงั 2 วงจร 10 

ขนัตอน โดยใช้แนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ซึงเป็นการนําเสนอรายงานในรูปแบบอิง

แนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทงัขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย คาํให้

สัมภาษณ์ บทบนัทึกจากการสังเกต บทวเิคราะห์ขอ้มูล หรือหลกัฐานอืนๆ มาแสดงประกอบการเล่า

เรืองเหตุการณ์ในแต่ละขนัตอน เพือใหม้ีความชดัเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม ถึงสิงทีไดร่้วมกนั

คิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผลนนัวา่ไดผ้ลเป็นอย่างไร ทงัทีสําเร็จและ

ไม่สําเร็จ ทาํกนัอย่างไร ทาํไมเป็นเช่นนัน เกิดการเรียนรู้ หรือความรู้ใหม่อะไรขึนมาบา้งจากการ

ปฏิบัติ ทงัในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองค์กร มีข้อเสนอแนะอะไรและอย่างไร

สําหรับบุคคลอืนหรือหน่วยงานอืนทีตอ้งการจะพฒันาหรือแก้ปัญหางานนนัๆ 

 ดงันนั ผลการวจิยัจะมีลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical 

Description) โดยจะนําเสนอผลการวิจยัตามลาํดบั ประกอบด้วย 1) ผลการดาํเนินงาน 2 วงจร 10 

ขนัตอน ซึงในแต่ละขันตอนจะนาํเสนอเหตุการณ์ทีเกิดขึนในลกัษณะการเล่าเรือง (Story Telling) 

ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and Neutral Manner) ของแต่ละขันตอน 2) ผลการ

เปลียนแปลง (Change) ทีเกิดจากการปฏิบัติจริง 3) ผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by 

Doing) ทีเกิดขึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และโรงเรียนพระปริยตัธิรรมปัจจิมเชียงยืน และ 4) ความรู้

ใหม่ (New Knowledge) ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิ ตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

 

.  การดาํเนินการปฏิบตัิจริง  วงจร  ขนัตอน 

 วงจรที : ขนัตอนท ี  การเตรียมการ (Preparation) 

 ในขนัตอนการเตรียมการ(Preparation) มีกิจกรรมและการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 5 

กิจกรรม คือ 1) การสร้างมิตรภาพและแลกเปลียนเรียนรู้ 2) การเสริมพลงัความรู้ใหก้ับผูร่้วมวจิยั   
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3) การสร้างแผนทีการทาํงาน (Road Map) และ 4) การประเมินและสรุปผล โดยทงั 4 กิจกรรม มี

ระยะเวลาดาํเนินการในเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 ดงัตารางที .  

 

ตารางที 4.1 การดาํเนินงานขนัตอนการเตรียมการ 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคดิทียดึถือ 

1 การสร้างมติรภาพ

และแลกเปลียน

เรียนรู้ 

(1)สร้างความคุน้เคยเป็น

กนัเองแบบเพือนร่วมงาน 

(2) ส่งเสริมความเป็นผู ้

ร่วมวจิยั 

แนวคิด “...ผูว้จิยัจะต้องตระหนกัถึงความ

จาํเป็นทีจะต้องผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วน

หนึงของชุมชนทีตนเองทาํงานดว้ยอย่าง

เต็มทีเพอืทาํความคุน้เคย จนมีฐานะเป็น

สมาชิกคนหนึงของชุมชน จะตอ้งคอยดูด

ซับกบัชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางวฒันธรรม 

ลกัษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝัน

ทะเยอทะยานตลอดจนปัญหาต่างๆ ของ

ชุมชนและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทีจะ

เกียวพนัโดยตรงกบังานทีจะต้องทาํให้กบั

ชุมชนนัน...” 

2 การเสริมพลงั

ความรู้ให้กบัผูร่้วม

วิจยั 

1) สร้างความรู้ความ

เขา้ใจและเทคนิคเกียวกบั

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 

แบบมีส่วนร่วม เพือ

นาํไปใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

หลกัการ “ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึง

ธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่เริมแรก 

รวมทงัขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์

ให้แก่ผูร่้วมวจิยัทราบ” 

3 การสร้างแผนที

การทาํงาน (Road 

Map) 

1) เป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการวิจยัทงั 10 

ขนัตอน 

หลกัการ “รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วม

ประเมนิ” 

4 การประเมินและ

สรุปผล 

1) สรุปผลการทาํกจิกรรม

ร่วมกนัของขนัตอนที 1 

จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกนัทุก

ฝ่ายและขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบ

จากทุกฝ่าย 
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 ทงันี ในการดาํเนินการดงักล่าวข้างต้นสามารถนาํมาบรรยายเพือแสดงให้เห็นถึงลาํดบั

เหตุการณ์และรายละเอียดรวมทงัผลลพัธ์ทีเกิดขึน ไดด้งัต่อไปนี 

 

 กิจกรรมที 1 การสร้างมิตรภาพและแลกเปลียนเรียนรู้ 

 มีวตัถุประสงค์เพือสร้างความคุน้เคยเป็นกันเองแบบเพือนร่วมงาน และส่งเสริมความ

เป็นผูร่้วมวจิยั โดยดาํเนินการในวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน 

พระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน โดยยึดแนวคิด “...ผูวิ้จยัจะต้องตระหนกัถึงความจาํเป็นทีจะตอ้ง

ผนวกตวัเองเข้าเป็นส่วนหนึงของชุมชนทีตนเองทาํงานด้วยอยา่งเต็มทีเพือทาํความคุน้เคย จนมี

ฐานะเป็นสมาชิกคนหนึงของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางวฒันธรรม 

ลกัษณะนิสัย ความตอ้งการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานตลอดจนปัญหาต่างๆ ของชุมชนและรวบรวม

ขอ้มูลต่างๆ ทีจะเกียวพันโดยตรงกับงานทีจะตอ้งทาํให้กับชุมชนนนั...” ซึงผูวิ้จยัไดน้าํเสนอเค้า

โครงการวจิยัพร้อมทงัเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัได้ซกัถามขอ้สงสัย และเปลียนความคิดเห็นของกนั

และกนัเกียวกบัการวจิยัซึงส่งผลต่อการดาํเนนิงานและการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึงทุก

คนผูร่้วมวจิยัทงั 9 รูป/คน ก็ยืนยนัทีจะร่วมวจิยัดว้ยกนัต่อไป ผูวิ้จยัจึงกล่าวขอบคุณผูร่้วมวจิยั 

 

ภาพที 4.1 การสร้างมิตรภาพและแลกเปลยีนเรียนรู้ระหวา่งผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยั 

 

 กิจกรรมที 2 การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 

 มีวตัถุประสงคเ์พือสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักระบวนการวจิยั ระเบียบวธีิวจิยัและ

เทคนิคเกียวกับการวจิยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือนําไปใช้ในการดําเนินการวิจยั โดย

ดาํเนินการในวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา .  น. ณ หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรม ปัจจมิ

เชียงยืน โดยการจดัอบรมเตรียมความพร้อมเบืองต้นให้กบัผูร่้วมวิจยัเริมตังแต่เวลา 8.00 น. มี

กิจกรรมประกอบด้วย การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมอบรมพร้อมรับเอกสารเกียวกบัระเบียบวิธีวจิยัและ
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การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จากนนัเวลาประมาณ 9.00 น. เป็นการทาํพิธีเปิดโดยไดเ้รียน

เชิญ นายอัมพร ห้วยทะแลง นกัวชิาการชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจงัหวดั

มหาสารคาม ไดม้าเป็นประธานเปิด ในฐานะเป็นหน่วยงานทีไดร้ับผดิชอบเกียวกบัการจดัการศึกษา

โรงเรียนพระปริยติัธรรม ในขณะทีท่านประธานในพิธีเปิดไดบ้รรยายพิเศษเกียวกบัการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในครังนีนนั ในตอนหนึงท่านไดแ้สดงทศันคติเกียวกบังานวจิยัครังนีวา่ 

 “…การใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาการเรียนรู้ โดยยึด

ปัญหาเป็นฐานนาํมาพฒันาครูเป็นวิธีการใหม่ ซึงผมไม่เคยรู้จกัมาก่อน ผมจึงหวงัว่าการดาํเนินการ

วจิยัในครังนีจะก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิงต่อการพฒันา

บุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนแห่งนี ตลอดถึงโรงเรียนพระปริยติั

ธรรม ของพวกเราต่อไป ...” 

(นายอมัพร ห้วยทะแลง,  กุมภาพนัธ์ ) 

 

 จากนนัเวลาประมาณ 9.30 น. เป็นการใหค้วามรู้เกียวกบัระเบียบวิธีวจิยั เทคนิคการวจิยั 

และเครืองมือการวิจยั ผูว้ิจยัทาํการสําเนาเอกสารแจกให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมในช่วงลงทะเบียน ซึง

ประกอบดว้ย การอบรมความรู้เบืองตน้เกียวกบัการวจิยั กระบวนการขนัตอนการวจิยั เครืองมือการ

วจิยั (แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์) และเทคนิควธีิการทีใชใ้นการทาํวิจยั

(เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการเขียนแผนปฏิบติัการและการนาํแผนลงสู่การปฏิบตัิ เทคนิคการ

เขียนโครงการ เทคนิคการถอดบทเรียน เทคนิคกิจกรรมการสรุปผล เทคนิคการสังเกต และเทคนิค

การบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 

 

 กิจกรรมที 3 การสร้างแผนทีการทํางาน (Road Map) 

 มีวตัถุประสงคเ์พือ เป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัทงั  ขนัตอน โดยจดัประชุมเชิง

ปฏิบัติการในวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยืน ยึดถือหลกัการ “รับฟังข้อคิดเห็นจากผู ้ร่วมประเมิน” เพือให้ได้แผนทีการ

ทาํงานทีเกิดจากความคิดเห็นของแต่ละบุคคล โดยกิจกรรมนีเริมตน้จากผูวิ้จยัทาํการทบทวนกรอบ

แนวคิดในการวจิยัเรือง “การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหา

เป็นฐานในโรงเรียน พระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยนื” ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัไดรั้บรู้ร่วมกนัก่อนทีจะมีการ

ระดมสมองเพือร่วมกนัจดัทาํแผนทีการทาํงาน (Road Map) ทีจะใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการ

วจิยัในครังนี ผลจากการจดักิจกรรมดงักล่าวทาํให้ผูวิ้จยัและผู้ร่วมวจิยัไดแ้ผนทีการทาํงาน (Road 

Map) มาจาํนวน 1 ชุด โดยประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี 
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ตารางที 4.2 แผนทีการทาํงาน (Road Map) 

 

ขันตอนที กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. การเตรียมการ

(Preparation) 

1) การสร้างมิตรภาพและแลกเปลียนเรียนรู้  

2) การเสริมพลงัความรู้ให้กบัผูร่้วมวิจยั  

3) การสร้างแผนทีการทาํงาน (Road Map)  

4) การประเมินและสรุปผล 

กุมภาพนัธ์ 2559 

2. การวางแผน 

(Planning) 

(1) การร่วมคิดและวางแผน 

(2) กาํหนดปัญหา 

(3) การถ่ายทอดแนวคิดในบทที  ให้ผูร่้วมวิจยั 

(4) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan)  

(5) การประเมินและสรุปผล 

มี.ค-เม.ย 2559 

3. การปฏิบติัการ

(Acting)  

(1) การกาํหนดแนวทางปฏิบติั 

(2) การประเมินสภาพการดาํเนินงานก่อนนาํแผน

ลงสู่การปฏิบตัิ 

(3) การนาํแผนลงสู่การปฏิบัติ 

(4) ประเมินผลและสรุปผล 

พ.ค.-ก.ค. 2559 

4. การสังเกตผล 

(Observing) 

(1) การกาํหนดรูปแบบและวธีิการ 

(2) การสังเกตและการนาํเสนอ 

(3) การประเมินผลและสรุปผล 

พ.ค.-ส.ค. 2559 

5. การสะทอ้นผล 

(Reflecting) 

(1) การสังเคราะห์ความรู้ 

( ) การนาํเสนอรายงาน 

(3) การประเมินและสรุปผล 

(3) การสังเคราะห์ความรู้ 

ส.ค.  

6. การวางแผน

ใหม ่(Re-

Planning) 

( ) การสร้างขวญัและกาํลงัใจ 

(2) การกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา 

(3) การจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม ่

(4) การประเมินและสรุปผล 

ก.ย.  

7. การปฏิบติัใหม ่

(Re-Acting) 

(1) การกาํหนดแนวทางปฏิบติัร่วม 

(2) ขนัตอนปฏิบติักิจกรรม 

(3) การประเมินและสรุปผล 

 

ต.ค.-พ.ย. 2559 
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ตารางที  (ต่อ) 

   

ขันตอนที กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

8. การสังเกตผล

ใหม ่(Re-

Observing) 

( ) ขนัตอนกาํหนดรูปแบบและวิธีการ  

(2) ขนัตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 

(3) การประเมินและสรุปผล 

ต.ค.-ธ.ค. 2559 

9. การสะทอ้นผล

ใหม ่(Re-

Reflecting) 

(1) ขนัตอนการสังเคราะห์ความรู้ 

(2) ขนัตอนการนาํเสนอรายงาน 

(3) การประเมินและสรุปผล 

ม.ค. 2560 

10. การสรุปผล 

(Conclusion) 

ร่วมกนัทบทวนและสรุปประสบการณ์การทาํงานที

ผา่นมา 

ม.ค. 2560 

 

 กิจกรรมที  การประเมินและสรุปผล 

 มีวตัถุประสงค์เพือสรุปผลการทาํกิจกรรมร่วมกนัของขนัตอนที  โดยยดึจรรยาบรรณ

ทีวา่ “มีการปรึกษาหารือกนัทุกฝ่ายและขอ้เสนอแนะไดร้ับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย โดยจดักิจกรรม

ในวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

ในการจดักิจกรรมสะทอ้นผลการดาํเนินงานนีเพือเป็นการทบทวนวธีิการดาํเนินงานทีผ่านมาตงัแต่ 

การสร้างมิตรภาพและแลกเปลียนเรียนรู้ การเสริมพลงัความรู้ให้กบัผูร่้วมวจิยั และการสร้างแผนที

การทาํงาน (Road Map) โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัได้นาํเอาผลการบนัทึกจากการสังเกต บนัทึกการ

ประชุม และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ซึงเก็บขอ้มูลภาพและขอ้มูลเสียง มานาํเสนอเพือใหผู้ร่้วมวจิยั

ไดอ้ภิปรายร่วมกนัเพือให้ได้ขอ้มูลทีถูกต้องทีทุกคนรับรู้ร่วมกนั ผูว้ิจยัและผู้ร่วมวิจยัยงัได้นาํเอา

เทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบตัิ (After Action Review: AAR) มาใชโ้ดยอาศัยข้อคาํถามในการ

ถอดบทเรียนดงันี 1) สิงทีคาดหวงัจากการดาํเนินงานในครังนีคืออะไร 2) ผลทีเกิดขึนบรรลุความ

คาดหวงัหรือไม่ เพราะอะไร ) การเรียนรู้ทีเกิดขึนจากการปฏิบติัคืออะไร 4) ความรู้ใหม่ทีเกิดขึน

ในครังนีมีอะไร และ 5) ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัครังต่อไปควรทาํอยา่งไร ภายใตห้ลกัการคือ (1) 

เป็นธรรมชาติ สบายๆ อาจนัง เก้าอีหรือปูเสือนังในท่าทีสบายทีสุด (2) เรียบง่ายแต่มีแบบแผน 

(สัมพันธ์กันแต่มีช่องว่างให้กนั) (3) เห็นหน้ากนัทุกคน (เห็นรอยยิม อุดมการณ์ และการพูดคุย) 

และ(4) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อมๆกนั (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิมเติมได)้ ผลจากการดาํเนิน

กิจกรรมสามารถสรุปออกมาได ้  ดา้น ดงันี ( ) ความเป็นกนัเองอยา่งมีความผูกพนัไม่ตรีจิตทีดีต่อ

กนั ( ) กลา้พูด กลา้ชีแนะนาํซึงกนัและกัน ซึงแสดงความสามรถทีมีอยู่ในบุคคล ( ) ทุกรูป/ท่าน 

มองเห็นความสําคญั และเอาใจใส่ในเรืองทีจะดาํเนินการวิจยั การปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพือ
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พัฒนาเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม ปัจจิมเชียงยืน ( ) ปฏิทิน

ปฏิบัติงานเพือการวิจยัปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสําหรับใช้เป็นกรอบเวลาดําเนินงานวิจยัซึง

สามารถเปลียนแปลงไดต้ลอดเวลาขึนอยู่กบัสถานการณ์และตวัผูร่้วมวจิยัทุกรูป/คน ดงัตารางที .  

 

ตารางที .  ขอ้สังเกตทีไดจ้ากการจดักิจกรรมขนัตอนที  การเตรียมการ 

 

กิจกรรม ข้อสังเกตทีจากการจัดกิจกรรม 

1) การ

สร้าง

มติรภาพ

และ

แลกเปลียน

เรียนรู้ 

-ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจทีดีระหวา่งครูผูบ้ริหารและผูม้ส่ีวนเกียวขอ้งในการ

ดาํเนินการวจิยั เพราะความสัมพนัธ์อนัดีจะก่อให้เกิด โลกทศันร่์วมและความเขา้ใจ

อนัดีร่วมกนัในสิงทีจะพฒันา ซึงสิงนีเป็นรากฐานทีสําคญัยิง สาหรับความสําเร็จใน

การพฒันา 

-ความสําคญัของการวจิยัและของนกัวจิยันนัผูว้จิยัไดใ้หค้วามรู้ประกอบการนาํเสนอ

ตัวอย่างงานวิจัย ทีประสบความสําเร็จซึงพบว่าผู ้ร่วมวิจยัทุกคนต่างเกิดความ

ตระหนกั ความสําคญัและความกระตือทีจะร่วมกนัแก้ไขปัญหาและพฒันางานของ

โรงเรียนร่วมกนั 

2) การ

เสริมพลงั

ความรู้

ให้กบัผู้

ร่วมวจิยั 

ผูร่้วมวจิยัเกิดความตระหนกัและมองเห็นความสําคญัเกียวกบัการพฒันาครูและ

ยกระดบัคุณภาพ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน 

3) การ

สร้างแผน

ทีการ

ทาํงาน 

(Road 

Map) 

การจดัทาํปฏิทินการดาํเนินการวิจยัเป็นกิจกรรมทีผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั

จดัทาํขึนหลงัจากทีทุกคนมคีวามรู้และความเขา้ใจเกียวกบักรอบแนวคิดและแนวทาง

ในการดาํเนินการวิจยัในเบืองตน้แลว้โดยกรอบแนวคิดทีไดร่้วมกนัจดัทาํขึน สามารถ

ปรับเปลียนไปตามสถานการณ์ทีเกิดขึนจริงในภายหลงัได ้

 

 ผลจากการจดักิจกรรมการสรุปผลเพือสรุปผลการดาํเนินงานของขนัตอนที 1 การ

เตรียมการ ทาํให้ผู้วิจยัและผู ้ร่วมวิจยัเกิดเกิดการแลกเปลียนประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกัน

ระหว่างผู ้วิจยัและผู้ร่วมวิจยัซึงเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทีอาจจะเกิดขึนต่อไปได ้

ก่อใหเ้กิดเกิดความสัมพนัธ์ในการทาํงานทีดีระหว่างผูร่้วมวิจยักบัผูร่้วมวจิยัและระหวา่งผูร่้วมวจิยั
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ดว้ยกนัเองมากขึน และเกิดการเรียนรู้ว่าการอยู่ในชุมชนเดียวกนัหากไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นก็ไม่

ก่อให้เกิดการพฒันา ดงันนัเมือมีการประชุมก็ควรมีการแสดงความคิดเห็นเพือใหเ้กิดการต่อยอด

แนวความคิดทีเพิมมากขึน ซึงสรุปผลการดาํเนินการในขนัตอนเตรียมการนี ดงัภาพที 4.2 

 

 
 

ภาพท ี4.2 สรุปผลการดาํเนินการในขนัตอนเตรียมการ 

 

 วงจรที : ขันตอนที  การวางแผน (Planning) 

 ในขนัตอนการวางแผน มีการดาํเนินกิจกรรมจาํนวน 4 กิจกรรม คือ 1) การวเิคราะห์

สภาพปัญหา มีวตัถุประสงคเ์พือวเิคราะห์สภาพทีเคยเป็นมาสภาพ ปัจจุบนั 2) กาํหนดปัญหาและทาํ

ความเข้าใจปัญหา เพือกาํหนดปัญหาทีจะดาํเนินการพฒันา 3) การถ่ายทอดแนวคิดในบทที  ให้ผู ้

ร่วมวจิยัมีวตัถุประสงค์เพือให้ผูร่้วมวจิยัไดรั้บรู้ เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎี และ

ช่วยให้ผูร่้วมวิจยัตดัสินใจและมองภาพไดช้ดัเจนขึน 4) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ(Action Plan) มี

วตัถุประสงค์เพือวางแผนในการดาํเนินงานขันตอนต่างๆ และ 5) การสรุปผลการดาํเนินงาน มี

วตัถุประสงค์เพือสรุปผลการทํากิจกรรมร่วมกันของขันตอนที 2 โดยทัง 4 กิ จกรรม มีการ

ดาํเนินการในเดือน มีนาคม 2559 การดาํเนินงานขนัตอนการวางแผน สรุปไดด้งัตารางที .  
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ตารางที 4.4 การดาํเนินงานขนัตอนการวางแผน 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ หลักการทียึดถือ 

1 การวิเคราะห์

สภาพปัญหา 

-วิเคราะห์สภาพที

เคยเป็นมาสภาพ 

ปัจจบุนั 

“ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจาก

ภายใน (Inside-out) ก่อน...” “ตระหนกัในศกัยภาพ 

ความเชียวชาญ และการเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สียจาก

ภายในชุมชนเอง” และ“แนวคิดใหม่ในการพฒันา

นนั เชือวา่ในวฒันธรรมชุมชนนนั ไม่ว่างเปล่า ใน

นนับรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา 

และพลงัสร้างสรรคที์จะแก้ปัญหาชุมชน” และ“…

ใหโ้อกาสแก่ชุมชนทีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหา

นนัดว้ยตนเองอย่างเตม็ที …” 

2 กาํหนดปัญหา

และทาํความ

เขา้ใจปัญหา 

กาํหนดปัญหาที

จะดาํเนินการ

พฒันา  

3 การถ่ายทอด

แนวคิดในบทที 

2 ใหผู้ร่้วมวจิยั 

-เพือใหผู้ร่้วมวจิยั

ไดรั้บรู้ เขา้ใจถึง

แนวทางการ

แก้ปัญหาในเชิง

ทฤษฎ ีและช่วยให้

ผูร่้วมวิจยัตดัสินใจ

และมองภาพได้

ชดัเจนขนึ  

ทฤษฎี “..ช่วยชีนาํการตดัสินใจ ช่วยใหม้องภาพ

องค์การไดช้ดัเจนขึน ช่วยใหต้ระหนกัถึง

สภาพแวดลอ้มขององคก์าร ช่วยเป็นแหล่งของ

ความคิดใหม่ ช่วยกาํหนดกรอบของปรากฏการณ์ที

มีความสัมพนัธ์กนั ช่วยจาํแนกแยกแยะ

ปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิงใหม่ๆ ช่วยทาํนาย

ปรากฏการณ์” 

4 การจดัทาํ

แผนปฏิบติัการ 

(Action Plan) 

-แบ่งกลุ่มการ

ทาํงานและจดัทาํ

แผนปฏิบตักิารที

จะใชเ้ป็น

แนวทางในการ

พฒันางาน 

แนวคิดทีวา่ “…ใหโ้อกาสแก่ชุมชนทีจะเสนอแนว

ทางการแกปั้ญหานนัดว้ยตนเองอยา่งเต็มท ีจากนนั

นกัพฒันากเ็สนอเทคโนโลยอืีนๆ ทีอยู่นอกเหนือ

ประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเขา้สู่วงสนทนา

ดว้ย ในระยะแรกๆ ใหเ้สนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่

สรุปวา่แบบนนัแบบนีเท่านนัทีจะช่วยแกปั้ญหาให้

ชุมชน จะปล่อยใหชุ้มชนคิดเปรียบเทียบทางเลือก

ต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัไมก่ล่าวพาดพิงถึง

เทคโนโลยอืีนๆ ใหม้ากกว่านนั จนกวา่จะมีการถาม

ไถเ่พิมเติม ซึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยให้ขอ้มูลอยูเ่ป็น

5 การประเมิน

และสรุปผล 

สรุปผลการทาํ

กิจกรรมร่วมกนั

ของขนัตอนที 2 
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ระยะๆ เมือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที

แลว้ ก็ปล่อยใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจเลอืก

เทคโนโลยีทีเห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากทีสุดมา

ชุดหนึง…” 

จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายและ

ขอ้เสนอแนะไดร้ับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

 

 ทงันี ในการดาํเนินการดงักล่าวข้างต้นสามารถนาํมาบรรยายเพือแสดงให้เห็นถึงลาํดบั

เหตุการณ์และรายละเอียดรวมทงัผลลพัธ์ทีเกิดขึน ไดด้งัต่อไปนี 

 

 กิจกรรมที 1 การวเิคราะห์สภาพปัญหา 

 โดยจดัประชุมขึนในวนัที 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้อง

ประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน มีวตัถุประสงคเ์พือวเิคราะห์สภาพทีเคยเป็นมาสภาพ 

ปัจจุบันและกําหนดสภาพทีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา โดยผูว้ิจยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจยัได้

ร่วมกนัวเิคราะห์สภาพงานทีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปลียนแปลง เพือระบุ “สภาพทีเคยเป็นมา” 

“สภาพในปัจจุบัน” “สภาพปัญหาทีสําคญั” “สภาพทีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา” “ทางเลือกที

หลากหลายเพือการแก้ปัญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพือปฏิบติัการแก้ปัญหา” ซึง

กิจกรรมนียึดแนวคิดและหลกัการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-

out) ก่อน แลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลกัการทีว่า “ตระหนกัใน

ศกัยภาพ ความเชียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชือทีว่า 

“แนวคิดใหม่ในการพฒันานัน เชือว่าในวฒันธรรมชุมชนนัน ไม่ว่างเปล่า ในนนับรรจุด้วยพลงั

ความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลังสร้างสรรค์ทีจะแก้ปัญหาชุมชน” และ “…ให้โอกาสแก่

ชุมชนทีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานนัดว้ยตนเองอย่างเตม็ที …” และผลทีไดจ้ากการดาํเนินการ

ในกิจกรรมนีคือ การสรุปสภาพและปัญหาการดาํเนินงานทุกมิติ และประเด็นปัญหาทีต้องการ

พฒันาและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

 สภาพทีเคยเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน 

 โรงเรียนตงัอยู่ในวดัปัจจิมเชียงยืน อยู่ติดกบัโรงเรียนบา้นเชียงยนื มีเนือที  ไร่  งาน  

ตารางวา อาคารเรียน  หลงั ลกัษณะสองชนั จาํนวน  ห้องเรียนจดัเป็นห้องเรียน  ห้อง ทีเหลือ

จดัเป็นหอ้งสมุดและหอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งนาํ  หลงั 
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ภาพที .3 บริเวณ และอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

 

 โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื มีบุคลากรเป็นผูบ้ริหาร  รูป ครูผูส้อน  รูป/คน 

แยกเป็นฆราวาส  คน บรรพชิต  รูป เป็นเพศชาย  คน หญิง  คน มีวุฒิปริญญาโท  คน ปริญญา

ตรี  คน อายุเฉลีย  ปีขึนไป ประสบการณ์สอนเฉลีย  ปี มีชวัโมงสอนโดยเฉลียของคนทุกรูป/

คนๆ ละ  สัปดาห์ มีการพฒันาครูเฉลียปีละ  ครัง/ปี/คน ส่วนนกัการภารโรง มี  คน พกัอยู่ใน

โรงเรียน จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีนกัเรียนรวม

ทังสิน จาํนวน  รูป/คนแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาํนวน  รูป/คน และระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย  รวมทงัสิน  รูป/คน ซึงนักเรียนทังหมดอาศัยอยู่ในวดัต่างๆ ในเขต

อาํเภอเชียงยืน โรงเรียนมีการจดัโครงสร้างการบริหารเป็น  งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งาน

การเงิน และงานบริหารทวัไป โดยมีผลการดาํเนินงานทีผ่านมาดงันี 

  1) งานวิชาการ การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายงานดงันี งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนพระปริยตัิธรรมได้ดาํเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 จัดทําโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ทีกําหนดให้มีใน

หลกัสูตรสถานศึกษาทีสอดคลอ้งกบั วสิัยทศัน์ เป้าหมายและคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์นาํหลกัสูตร

ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน ติดตามและประเมินผลการใช้หลกัสูตร ปรับปรุงและพฒันา

หลกัสูตรตามความเหมาะสม งานพฒันากระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูจดัทาํแผนการ

เรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั จดักระบวนการเรียนรู้โดยจดัเนือหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการอ่าน

และใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง โดยจดับรรยากาศ สิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ใหเ้อือต่อการจดักระบวนการ

เรียนรู้ จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในทุกกลุ่มสาระต่างๆ โดยเนน้การนิเทศแบบสร้าง

สัมพนัธ์ กลัยาณมิตร เพือแลกเปลียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เช่น นิเทศแบบครูช่วยครู เพือ
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พฒันา การเรียนการสอนร่วมกนั ส่งเสริมให้ครูพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมโดย

การนาํผลสัมฤทธิจากการ ประเมินผลแต่ละครังมาศึกษา วิเคราะห์ร่วมกนัเพือพฒันาและส่งเสริม

การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ มากยิงขึน งานวดัผล ประเมินผล กาํหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเกียวกบั

การวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา ใหค้รูทาํแผนการวดัผลและประเมินผลแต่ละรายวชิาให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้และการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหค้รูดาํเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนน้การประเมิน 

ตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบติัและผลงาน และงานผลิตสือนวตักรรม ได้ศึกษา วิเคราะห์

ความจาํเป็นในการใช้สือและเทคโนโลยเีพือการจดัการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ 

ส่งเสริมให้ครูผลิต พฒันาสือและนวตักรรมการเรียนการสอน จดัหาสือและเทคโนโลยีเพือใช้ใน

การจดัการเรียนการสอนและการพฒันางานดา้นวิชาการ และ การประเมินผลการพฒันาการใช้สือ

นวตักรรมและเทคโนโลยีเพือการศึกษา ถึงแมโ้รงเรียนจะไดมี้การบริหารงานวชิาการตามขอบข่าย

งานวชิาการอยา่งครอบคลุมแลว้ก็ตาม แต่สภาพงานวชิาการยงัไม่เป็นทีน่าพอใจเท่าทีควร เพราะยงั

มีปัญหาเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การจดัทาํแผนการเรียนรู้ และขาดการนิเทศการเรียนการสอน

ในโรงเรียน 

  2) งานบุคลากร การบริหารงานดา้นบุคลากรของโรงเรียนมีการบริหารงานขอบข่าย

ดงันี การวางแผนอตัรากําลงั การจดัสรรอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

สรรหาและบรรจุแต่งตัง การดาํเนินการเกียวกับการเลือนขนัเงินเดือน การลาทุกประเภท การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การดาํเนินการทางวนิยัและการลงโทษ การสังพกัราชการและการสังให้

ออกจากราชการไวก้่อน การรายงานการดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ การอุทธรณ์และการ

ร้องทุกข์ การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรต ิการส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

การริเริมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต จากสภาพทีกล่าวมาทงัหมดนี บางหน้าทีบทบาทอาจจะไม่

เป็นทีน่าใจอยา่งยงิเกียวกบัการบริหารจดัการดา้นนี ถือว่าเป็นหลกัการสําคญัอย่างหนึงทีพบบทบาท

สําคญัหลายประการในการจดัการ เพือใหก้ารจดัการนนัมีรูปแบบออกมาดีแต่สภาพงานบุคลากร ยงั

ไม่เป็นทีน่าพอใจเท่าทีควร เพราะยงัมีปัญหาเกียวกบัการบริหารด้านบุคคลปฏิบติังาน การส่งเสริม

มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ การริเริมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

  3) งานการเงิน การบริหารงานดา้นการเงินของโรงเรียนมีการบริหารงานขอบข่ายดงันี 

การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณทีได้รับการจัดสรร การขอโอนและการขอเปลียนแปลง

งบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้จ่าย

งบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากร

และการลงทุนเพือการศึกษา การปฏิบติังานอืนใดตามทีได้รับมอบหมายเกียวกับกองทุนเพือ
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การศึกษา การบริหารจดัการทรัพยากรเพือการศึกษา การวางแผนพสัดุ การพฒันาระบบขอ้มูลและ

สารสนเทศเพือการจดัทาํและจดัหาพสัดุ และสุดทา้ย การจดัหาพสัดุ จากสภาพรายการทีกล่าวมานี 

ก็ไม่พบวา่การทํางานของการบริหารจดัการด้านงบประมาณมีปัญหาสักเท่าไร เพราะรัฐหรือ

หน่วยงานตน้สังกดัไดใ้หง้บประมาณตามรายเฉลียหวันกัเรียนอยู่แลว้ 

4) งานบริหารทวัไป การบริหารงานดา้นบริหารทวัไปของโรงเรียนมีการบริหารงาน

ขอบข่ายดงันีการพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสานงานและพฒันาเครือข่าย

การศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวจิยัเพือพฒันานโยบายและแผน การจดัระบบ

การบริหารและพฒันาองค์กร การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน งานเทคโนโลยีเพือการศึกษา 

ดาํเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานทีและสภาพแวดล้อม การจดัทาํสํามะโนผู ้เรียน การรับ

นกัเรียน การทศันศึกษา งานกิจการนกัเรียน การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา จากการบริหารงาน

ดงักล่าวไม่ค่อยพบในส่วนทีเป็นปัญหามากนัก ถึงแมมี้ปัญหาแต่ก็มีการบริหารจดัการดาํเนินการ

เป็นไปด้วยดีเสมอ แต่อาจประสบปัญหาเป็นบางครังในการจดัการบริหาร เช่น การดูแลอาคาร

สถานทีและสภาพแวดลอ้ม ทีไม่ค่อยเอืออาํนวยผลต่อการจดัการเรียนการสอนเท่าทีควร เพราะหาก

สิงแวดล้อมอาคารสถานที อาํนวยสะดวกในการจดัการเรียนการสอนไดเ้ต็มทีก็จะสามารถทาํให้

การจดัการเรียนการสอนไดดี้ยิงขึนต่อไป 

 

 สภาพในปัจจุบันของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื  

 ปีการศึกษา 2557 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนัพืนฐาน (O-NET) ใน 8 

สาระ ยงัมีคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัตาํในทุกกลุ่มสาระเมือเทียบกบัคะแนนเฉลียระดบัประเทศ ดงันี 

คะแนนเฉลียระดบัประเทศ กลุ่มสาระภาษาไทยมีคะแนนเฉลีย 44.88 กลุ่มคณิตศาสตร์มีคะแนน

เฉลีย 38.06 กลุ่มสาระสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลีย 50.67 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 

42.13 และกลุ่มสาระภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉลีย 36.02 กลุ่มสาระสุขศึกษามีคะแนนเฉลีย 52.20 

กลุ่มสาระศิลปะมีคะแนนเฉลีย 45.61 และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลีย 

56.32 คะแนน 

  เฉลียของโรงเรียน กลุ่มสาระภาษาไทยมีคะแนนเฉลีย 36.22 กลุ่มคณิตศาสตร์มี

คะแนนเฉลีย 28.54 กลุ่มสาระสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลีย 37.04 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนน

เฉลีย 28.54 และกลุ่มสาระภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉลีย 29.23 กลุ่มสาระสุขศึกษามีคะแนนเฉลีย 

47.06 กลุ่มสาระศิลปะมีคะแนนเฉลีย 45.68 และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนน

เฉลีย 43.98 (โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยืน, 2558) 
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  ปีการศึกษา 2558 ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนัพืนฐาน (O-NET) 

พบว่ามีค่าเฉลียใน 8 กลุ่มสาระสูงขึนกว่าปีการศึกษา 2557 จาํนวน 6 กลุ่มสาระ ดงันี กลุ่มสาระ

ภาษาไทยมีคะแนนเฉลีย 46.57 กลุ่มสาระภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉลีย 30.54 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

มีคะแนนเฉลีย 40.71 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 39.93 กลุ่มสาระสุขศึกษา มีคะแนน

เฉลีย 65.71 และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลีย 53.71 ส่วนอีก 2 กลุ่มสาระ

ทีมีคะแนนเฉลียตาํกวา่ปีการศึกษา 2557 คือ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลีย 33.29 และ 71 

กลุ่มสาระศิลปะ มีคะแนนเฉลีย 43.21 (โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยนื, 2558) 

  ปีการศึกษา 2558 ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนัพืนฐาน (O-NET) 

มีคะแนนเฉลียรายกลุม่สาระตาํกวา่ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 7 กลุ่มสาระดงันี กลุ่มสาระภาษาไทยมี

คะแนนเฉลีย 39.91 กลุ่มสาระภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉลีย 26.48 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนน

เฉลีย 30.23 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย 34.57 กลุ่มสาระสุขศึกษา มีคะแนนเฉลีย 45.45 

กลุ่มสาระศิลปะ มีคะแนนเฉลีย 37.50 และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลีย 

48.36 

 

  สภาพปัญหา 

  ปัญหาสภาพการบริหารงานวชิาการ พบว่า โรงเรียนยงัมีปัญหาผลสัมฤทธิทางการ

เรียนของนกัเรียนตาํซึงจะเห็นไดจ้ากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนัพืนฐาน (O-

NET) ใน  สาระ ดงัรายละเอียดทีกล่าวไวใ้นเบืองตน้ หวัขอ้ผลดาํเนินการทีผ่านมา 

  ปัญหาสภาพการบริหารงานบุคลากร พบว่า ในปัจจุบันโรงเรียนไดด้าํเนินการตาม

กรอบของแนวทางการบริหารงานบุคลากร โดยมีการมอบหมายงานการสอนตรงตามวชิาเอกทีครู

จบมา หรือตรงตามความสามารถและความถนดัของครู มีการส่งครูเขา้รับการอบรม และสนบัสนุน

ให้ครูไดรั้บการศึกษาในระดบัทีสูงขึน ส่งผลให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน แต่อย่างไรก็ดี การพฒันาครูในภาพรวมยงัดาํเนินการไดใ้น

ระดบัทียงัไม่น่าพอใจ เนืองจากว่าโรงเรียนพระปริยติัธรรมมีงบประมาณไม่เพียงพอทีจะสนบัสนุน

ใหค้รูทุกท่านไดรั้บกรพฒันาตามความตอ้งการของครูได ้นอกจากนีถึงแม ้กลุ่มโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมกลุ่ม  จะจดัให้มีการอบรมพฒันาครูอยู่อย่างต่อเนือง แต่ก็มีขอ้จาํกดัหลายอย่างทีทาํให้ครู

ไม่ไดรั้บการพฒันาหรือพฒันาไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ เช่น หลกัสูตรการอบรมไม่ตรงกบัความ

ตอ้งการของครู สถานทีอบรมอยู่ไกลไม่สะดวกในการเดินทางไปเข้ารับการอบรม จึงทาํให้การ

พฒันาครูในช่วงระยะเวลาทีผ่านมา ไม่ไดผ้ลเท่าทีควร ส่วนการมอบหมายงานการสอนแก่ครูนนั 

ถึงแมว้า่จะดาํเนินการใหค้รูไดส้อนตรงวชิาเอกก็ตาม แต่ก็มีครูจาํนวนหนึงทีได้รับมอบหมายงาน
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การสอนทีไม่ตรงวิชาเอก เนืองจากว่าโรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั เป็นโรงเรียนทีเปลียนมาจาก

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึงมีขอ้จาํกดัค่อนขา้งมาก ทงัด้านอาคารสถานที ดา้นบุคลากร 

ดา้นงบประมาณ และด้านตวัผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิงดา้นบุคลากร ส่วนใหญ่จะมีครูทีไม่ครบ

วชิาเอก วิธีแก้ปัญหาก็โดยการส่งครูเหล่านีเขา้รับการอบรม ซึงหลงัการอบรมกลบัมาครูเหล่านีก็

พฒันาไดไ้ม่มากนกั เนืองจากเป็นวชิาทีไม่ถนดั จงึส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มาโดยตลอด 

  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตน้สังกัด โรงเรียนพระปริยตัิธรรมกลุ่ม  ทีไดท้าํการ

ประเมินคุณภาพของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน เมือวนัที  กนัยายน  พบว่า 

มาตรฐานที  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ไดค้ะแนน 

.  มีคุณภาพอยู่ในระดบัพอใช ้ซึงสอดคลอ้งกับผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทีไดท้าํการประเมินคุณภาพของโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยนื เมือวนัที  มิถุนายน  ซึงพบว่าตวับ่งชีที  ประสิทธิผลของการจดัการเรียน

การสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ซึงเป็นมาตรฐานดา้นครู ได้คะแนน .  มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัพอใช้เช่นกัน และในการประเมินครังนี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาได้เสนอแนะให้โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนดาํเนินการดงันี คือ ควรให้ครู

ได้รับการพฒันาดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สือและเทคโนโลยีสาสนเทศ 

ดา้นการวดัและประเมินผลผู้เรียน และด้านการวิเคราะห์ผู ้เรียนรายบุคคลและจากการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมกลุ่ม  ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะกบัโรงเรียนไปในทิศทาง

เดียวกนักบัสานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) วา่ โรงเรียนควรใหค้รู

มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทีชดัเจน มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล มีการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน มีการใช้สือเทคโนโลยีที

เหมาะสม และมีการวดัผลและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการที

หลากหลาย 

 

 กิจกรรมที 2 การกําหนดปัญหาและทําความเข้าใจปัญหา 

 ดาํเนินการในวนัที 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียง

ยืน โดยหลงัจากการประชุมระดมสมองเพือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการ

พฒันาเสร็จสินลง พบวา่ ผลทีได้จากการดาํเนินการเป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นขนัตอนการวางแผน



128 

คือไดแ้ผนผงัมโนมติสรุปสภาพและปัญหาการดาํเนินงานทุกมิติ และไดป้ระเด็นปัญหาทีตอ้งการ

พฒันาและแนวทางแก้ไขปัญหา ในขนัตอนนีมีจุดมุ่งหมายเพือทีจะให้ผู ้ร่วมวิจยัมีความสนใจ

มองเห็นปัญหาของโรงเรียนทีเกิดขึนรวมการพฒันาการเรียนรู้ การเรียนการสอนโดยเฉพาะกลุ่ม

สาระการเรียนรู้แต่ละวิชา ทีจาํเป็นทีจะเร่งให้มีการดาํเนินการ สามารถกาํหนดปัญหาเข้าใจความ

จาํเป็นทีต้องแก้ไขปัญหา พร้อมอธิบายถึงสิงต่างๆ ทีเกียวขอ้งรอบตวักับปัญหาทีเกิดขึนภายใน

โรงเรียนวา่ทาํไม ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู ้เรียนต้องปรับ และกระบวนการจดัการเรียนการ

สอนของครูเป็นอย่างไร เพือทีจะใหส้อดคลอ้งกบัการทีจะตอ้งแก้ไขกบัปัญหาทีเกิด โดยผู้วิจยัได้

เรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาได ้มาเล่าถึงปัญหาทีตลอดทงัครู กลุ่มสาระทีเกียวขอ้ง ร่วมถึงฝ่าย

วิชาการในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน เพือจะเล่าสิงทีประสบปัญหาในปัจจุบนัให้ที

ประชุมรับฟังร่วมกนั เพือใหเ้กิดภาพทีชดัเจน และมองเห็นสิงทีเป็นปัญหา ดงัภาพที 4.4 

 
ภาพที .4 พระครูปริยติัธรรมวมิล ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยืนและคณะครู 

ไดร่้วมประชุมร่วม 

 

  พระครูปริยติัธรรมวมิล ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ไดก้ล่าว

ชีแจงถึงปัญหาของโรงเรียนทีผ่านมาว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีปัญหาทีสําคญัๆ อยู่

หลายประการ โดยเฉพาะ เรืองการประกนัคุณภาพภายใน และภายนอก ปัญหาการจดัการเรียนการ

สอนของครู ปัญหาผลสัมฤทธิของนกัเรียน เป็นตน้ หลงัจากการประชุมระดมสมองของผูวิ้จยัและผู ้

ร่วมวิจยั ทีประชุมได้มีแนวคิดร่วมกันว่าต้องการพฒันาผู ้เรียนให้มีผลสัมฤทธิทีสูงขึน โดยการ

ปัญหานีน่าตอ้งดาํเนินการ

ช่วยกนัเร่งแกไ้ขนะ 

ครับน่าจะลองด ู
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พฒันาครูตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ในมาตรฐานที 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาท

หน้าทีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพือให้ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที

ชดัเจน มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล มีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลของนักเรียน มีการใชสื้อเทคโนโลยีทีเหมาะสม และมีการวดัผลและประเมินผลที

มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการทีหลากหลาย โดยร่วมกันกําหนดตัวบ่งชี

ความสําเร็จของการพฒันาตามมาตรฐานที 7 ดังนี ครูสามารถกําหนดเป้าหมายในการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนครอบคลุมทงัดา้นความรู้ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสําคญั และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ทีสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา ครูศึกษาวเิคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคลและจดัทาํสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครูใชข้อ้มูลสารสนเทศจากผลการวเิคราะห์ผูเ้รียน

มาใช้ในการวางแผนจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศักยภาพผูเ้รียนทีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล ครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวดั  สมรรถนะสําคัญ และ

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ นํามาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน 

สือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพือใหผู้ ้เรียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ ครูศึกษาหลกัการ

ใช้สือ เลือกใช้สือทีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลายสอดคล้องกบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติ

ของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างของผูเ้รียน ครูศึกษาหลกัการวดัและประเมินผล จุดมุ่งหมาย

ของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซึงอยู่บนหลกัพืนฐาน 2 ประการ คือ การประเมินเพือพฒันา

ผูเ้รียน และเพือตดัสินผลการเรียน ครูยึดมนัและปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของศาสนาทีตนนบัถือ 

และมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบต่อหนา้ทีและงาน

ทีไดรั้บมอบหมายพฒันาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดีในการ

ดาํเนินชีวิตทังต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รวมทังร่วมปกป้องและรักษาชือเสียงของ

สถานศึกษา และครูมีการเตรียมการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาผู ้เรียนให้มี

คุณภาพตามทีหลกัสูตรกําหนด ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเนือง เป็น

ตน้แบบหรือแบบอยา่งทีดี สามารถให้คาํชีแนะ แนะนาํแก่ผูอื้นได ้การพฒันาครูเพือยกผลสัมฤทธิ

ของผูเ้รียนใหสู้งขึนดงักล่าวขา้งตน้นนั 

  ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัไดต้กลงตอ้งการร่วมกันวา่จะใช้แนวคิด กระบวนการเรียนรู้แบบ

ยึดปัญหาเป็นฐาน เป็นแนวทางเครืองมือในการพฒันาโรงเรียนและกระบวนการวิจยัปฏิบตัิการ

แบบมีส่วนร่วม ใช้โครงการ/กิจกรรมเป็นต ัวสอดแทรกหลกั หลังจากดาํเนินการพัฒนาแล้ว

โรงเรียนจะตอ้งมีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน

มาตรฐานที 7 ครูปฏิบตัิตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องมี
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คุณภาพในระดบั 3 หรือ ดี ขึนไป และผลสัมฤทธิของผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพในระดบัดี ขึนไป

เช่นกนั หลงัจากการประชุมระดมสมองเพือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการในการ

พฒันาเสร็จสินลง พบวา่ ผลทีได้จากการดาํเนินการเป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นขนัตอนการวางแผน

คือไดแ้ผนผงัมโนมติสรุปสภาพและปัญหาการดาํเนินงานทุกมิติ และไดป้ระเด็นปัญหาทีตอ้งการ

พฒันาและแนวทางแกไ้ขปัญหา ดงันี 

  ในปัจจบุนัปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยนื อาํเภอเชียงยืน 

จงัหวดัมหาสารคาม สังกดัสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม กลุ่ม 

10 ตงัอยู ่หมู่ 3 ตาํบลเชียงยืน อาํเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม มีเนือที 1 ไร่ 3 ตารางวา มีอาคาร

เรียน จาํนวน 1 หลงั ประกอบไปดว้ยอาคารเรียนแบบทรงไทย จาํนวน 1 หลงั 6 ห้องเรียน มีอาคาร

ประกอบ จาํนวน 1 หลงั คือ อาคารห้องสมุด จาํนวน 1 หลงั และมีส้วม จาํนวน 1 หลงั บุคลากร

ทงัสิน 10/รูป คน ประกอบไปดว้ย ผู ้บริหาร จาํนวน 1 รูป/คน ครูผู ้สอน 8 รูป/คน จาํแนกเป็น เพศ

ชาย 8 รูป/คน เพศหญิง 1 คน มี วุฒิปริญญาโท 3 รูป/คน ปริญญาตรี 5 รูป/คน อายุเฉลีย 46 ปี 

ประสบการสอนเฉลยี 7 ปี มีชวัโมงสอนโดยเฉลียคนละ 17 คาบต่อสัปดาห์ มีการพฒันาครูเฉลีย คน

ละ 2 ครังต่อปี มีนกัเรียนรวมทงัสิน จาํนวน 87 รูป/ คน แยกเป็นระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 42 รูป 

และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 45 รูป 

  ปัญหาสภาพการบริหารงานวชิาการ พบว่า โรงเรียนยงัมีปัญหาผลสัมฤทธิทางการ

เรียนของนกัเรียนตาํซึงจะเห็นไดจ้ากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนัพืนฐาน (O-

NET) ใน 8 สาระ ปีการศึกษา 2557 ยงัมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดบัตาํในทุกกลุ่มสาระเมือเทียบกับ

คะแนนเฉลียระดบัประเทศ ในปีการศึกษา 2558 ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั

พืนฐาน (O-NET) ยงัมีบางกลุ่มสาระทีมีคะแนนเฉลียตาํกวา่ปีการศึกษา 2557 และในปีการศึกษา 

2558 ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนัพืนฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลียตาํกว่าปี

การศึกษา 2557 เกือบทุกกลุ่มสาระยกเวน้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เพียงกลุ่มสาระเดียวเท่านันทีมี

คะแนนเฉลียสูงกวา่ปีการศึกษา 2558 

  ปัญหาสภาพการบริหารงานบุคลากร พบว่า ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการ

ประกนัคุณภาพภายในและภายนอก ดา้นครูมีคุณภาพอยู่ในระดบัพอใช ้

  ความตอ้งการในการพฒันาและคาดหวงั พบวา่ ทีประชุมมีแนวคิดร่วมกนัว่าตอ้งการ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธิทีสูงขึน โดยการพฒันาครูตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน ใน

มาตรฐานที 7 ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเมือ

พฒันาครูดงักล่าวแลว้ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ในมาตรฐานที 7 ครูปฏิบติัตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ จะตอ้ง

มีคุณภาพในระดบัดีขึนไป รวมถึงการผ่านการประกนัคุณภาพภายนอก (สมศ) ต่อไป 

 

ตารางที 4.5 การจดัปัญหาทีตอ้งการพฒันาตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

 

กลุ่ม ตัวบ่งชี รายการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

1 

นกัเรียน 

ตวับ่งชีที 5 

ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน

ของผูเ้รียน 

ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์

คิดไตร่ตรองและมีวสิยัทศัน ์

ตอ้ง

ปรับปรุง 

ผูเ้รียนมคีวามรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน 

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนได ้และมีเจตคติทีดีต่อ

อาชีพสุจริต 

2 

ครู 

ตวับ่งชีที 6 

ประสิทธิผล

ของการจดัการ

เรียนการสอนที

เนน้ผูเ้รียนเป็น

สําคญั 

ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานที

รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

พอใช ้
ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

  จากตารางที 4.5 การปัญหาทีตอ้งการพฒันา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก

ของสมศ. รอบสอง พบว่าผูร่้วมวิจยัได้จดักลุ่มงานทีตอ้งการพัฒนาออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้าน

ผูเ้รียน 2) ดา้นครู ขนัตอนสุดทา้ยกกาํหนดปัญหา และทาํความเขา้ใจกบัปัญหา ผูวิ้จยัและร่วมวจิยั

ไดร่้วมสมองอีกรอบ เพือใหไ้ดม้าซึงประเด็นและปัญหา โดยการนาํเอาประเดน็ ทงั 2 ดา้น ซึงสรุป

ร่วมกนัวา่จะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทงั 2 ด้านและ 6 ประเดน็ 2 ตวับ่งชี คือ ตวับ่งชีที 5 

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู ้เรียน ตวับ่งชีที 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเน้น
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ผูเ้รียนเป็นสําคญั เนืองจากในแต่ละประเด็นล้วนแล้วเกียวข้องกับการจดัการเรียนการสอนของ

โรงเรียน 

 

  กิจกรรมที 3 การถ่ายทอดแนวคิดในบทที  ให้ผู้ร่วมวิจัย 

  มีวตัถุประสงค์เพือเพือให้ผูร่้วมวิจยัได้รับรู้ เขา้ใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิง

ทฤษฎี และช่วยให้ผู ้ร่วมวิจยัตัดสินใจและมองภาพได้ชัดเจนขึน โดยจดัขึนในวนัที 25 มีนาคม 

2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน โดยผูว้ิจยัได้นาํเสนอ

เสนอแนวคิดในบทที  ถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวจิยั โดยยดึหลกัการ“…ให้โอกาสแก่ชุมชนทีจะเสนอ

แนวทางการแก้ปัญหานันด้วยตนเองอย่างเต็มที จากนนันักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอืนๆ ทีอยู่

นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเขา้สู่วงสนทนาดว้ย ในระยะแรกๆ ใหเ้สนอแบบง่ายๆ 

แต่จะไม่สรุปวา่แบบนนัแบบนีเท่านนัทีจะช่วยแกปั้ญหาใหชุ้มชนจะปล่อยใหชุ้มชนคิดเปรียบเทียบ

ทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเองและยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอืนๆ ใหม้ากกวา่นนัจนกวา่จะมีการ

ถามไถ่เพิมเติม ซึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยใหข้อ้มูลอยู่เป็นระยะๆ เมือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อย่าง

เต็มทีแลว้ ก็ปล่อยใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโลยทีีเห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากทีสุดมา

ชุดหนึง…” หลังจากนันได้ปล่อยให้ผู ้ร่วมวจิยัได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลียนแปลง 

เพิมเติมขอ้มูลจากทีเคยทาํไว ้ในการประเมินประเดน็ปัญหาทีต้องการพฒันานี ผู้วจิยัและผูร่้วมวจิยั

ไดร่้วมกนัปรึกษาหารือ วา่เราจะจดัเรียงลาํดบัปัญหาก่อนหลงัตามความสําคญัของปัญหาไดอ้ย่างไร 

ทีประชุมก็ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายถึงประเดน็หวัข้อทีจะนาํมาประกอบการพิจารณา

ตดัสินใจวา่ ปัญหาใดๆ ควรทีจะมีความสําคญัมาก ความสําคญัน้อยเรียงตามลาํดบัลงไป ในทีสุด ก็

ไดข้อ้สรุปร่วมกนัว่า ควรจะจดัเรียงลาํดบัความสําคญัของประเด็นปัญหา ใหใ้ช้เกณฑก์ารพิจารณา

และจดัเรียงลาํดบัประเด็นปัญหา ตามลาํดบัดงันี 

  ) ปัญหาทีมีผลกระทบต่อโรงเรียนมากทีสุด 

  ) ปัญหาทีมีความจาํเป็นเร่งด่วนมากทีสุด 

  ) ปัญหาทีสนองนโยบายของหน่วยงานบงัคบับญัชา ตน้สังกดัทีสุด 

  ) ปัญหาทีโรงเรียนตอ้งการพฒันาเร่งด่วนทีสุด 

  ) ปัญหาทีโรงเรียนมีความพร้อมในการพฒันามากทีสุด 

  ) ปัญหาทีโรงเรียนจะไดรั้บความร่วมมือในการพฒันาจากทุกภาคส่วนทีเกียวข้อง

มากทีสุด 

 เมือกาํหนดเกณฑ์การพิจารณาประเด็นปัญหาเสร็จแล้ว ทีประชุมได้ร่วมกนัพิจารณา

ประเด็นปัญหาทีไดส้รุปไวใ้นคราวประชุมระดมสมองการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ
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ตอ้งการในการพฒันา เมือวนัที  มีนาคม  ทีผ่านมาไดข้อ้สรุปวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของ

นกัเรียนสําคญัทีสุด รองลงมาคือคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครู 

 

ทางเลือกทีหลากหลายในการแก้ปัญหา 

เมือผู้ร่วมวิจยัได้ร่วมกนักาํหนด “สภาพทีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” แลว้ไดมี้การ

นาํเอาสภาพปัญหาทีไดจ้ากการวเิคราะห์ร่วมกนัมาระบุ “ทางเลือกทีหลากหลายในการแก้ปัญหา”

โดยการร่วมกนัวเิคราะห์สภาพปัญหาในแต่ละดา้นวา่จะใช้ทางเลอืกใดในการแกปั้ญหา และผลทีได้

จากการดาํเนินการในกิจกรรมนีคือ เกิดการแผนผงัมโนมติสรุปสภาพและปัญหาการดาํเนินงานทุก

มิติ และประเดน็ปัญหาทีตอ้งการพฒันาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

“ปัญหาเหล่านี พวกเราน่าจะร่วมกนัแกปั้ญหาใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงการ

พฒันาครู ตลอดถึงยกระดบัการขบัเคลือน ยกผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน เพราะเป็นปัญหาที

มีมานาน อย่างนอ้ยเราก็จะไดเ้รียนรู้ ผมคิดวา่ไม่จนเกินไปสําหรับพวกเราครูปริยติัสามญัครับ” 

(ครูผูส้อน: บนัทึกอนุทิน) 

 

ตารางที 4.6 สรุปสภาพปัญหาทีสําคญัและทางเลือกทีหลากหลายเพือการแกไ้ขปัญหา 

 

สภาพปัญหาทีพบ 
ทางเลือกทีหลากหลายเพือการแก้ไข

ปัญหา 
ทางเลือกทีเลือก 

สือ อปุกรณ์ การเรียน

การสอน 

1. มอบหมายงานให้ครูตามความรู้ 

ความสามารถ และความถนดั 

2. จดัอบรมการเรียนการสอนทีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

3. ส่งเสริมใหค้รูวิจยัในชนัเรียน 

1. มอบหมายงานให้ครูตาม

ความรู้ ความสามารถ และความ

ถนดั 

2. จดัอบรมการเรียนการสอนที

เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

3. ส่งเสริมใหค้รูวิจยัในชนัเรียน 

ครูขาดทกัษะ เทคนิค 

วธีิการ กระบวนการ

จดัการเรียนการสอนที

หลากหลาย 

1. มอบหมายงานให้ครูตามความรู้ 

ความสามารถ และความถนดั 

2. จดัอบรมการเรียนการสอนทีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

3.ส่งเสริมให้ครูวจิยัในชันเรียน 

1. มอบหมายงานให้ครูตาม

ความรู้ ความสามารถ และความ

ถนดั 

2. จดัอบรมการเรียนการสอนที

เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

3. ส่งเสริมใหค้รูวิจยัในชนัเรียน 
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ตารางที 4.6 (ต่อ) 

 

สภาพปัญหาทีพบ 
ทางเลือกทีหลากหลายเพือการแก้ไข

ปัญหา 
ทางเลือกทีเลือก 

รูปแบบวธีิการจดัการ

เรียนการสอนใน

หอ้งเรียน 

1. จดัอบรมการเรียนการสอนทีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

2. ส่งเสริมใหค้รูวิจยัในชนัเรียน 

1. จดัอบรมการเรียนการสอนที

เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

2. ส่งเสริมใหค้รูวิจยัในชนัเรียน 

ผูเ้รียนมีทกัษะในการ

ทาํงาน รักการทาํงาน 

สามารถทาํงานร่วมกบั

ผูอ้ืนได ้และมีเจตคติที

ดีต่ออาชีพสุจริต 

เดก็นกัเรียนไม่ค่อยไดร่้วมกิจกรรม . มอบหมายงานให้ครูตาม

ความรู้ ความสามารถ และความ

ถนดั 

. จดัอบรมการเรียนการสอนที

เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

. ส่งเสริมใหค้รูวิจยัในชนัเรียน 

ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ 

ความสามารถตรงกบั

งานทีรับผดิชอบและมี

ครูเพียงพอ 

ครูขาดทกัษะ เทคนิค วธีิการ 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนที

หลากหลาย 

. สรรหาครูทีมีวฒิุ/ความรู้ 

ความสามารถตรงกับงาน 

. มอบหมายงานให้ครูตรม

ความรู้ ความสามารถ และความ

ถนดั 

 

  สภาพทีคาดหวังจากการแก้ปัญหา 

  หล ังจากทีได้ด ําเนินการวิเคราะห์สภาพของงานทีต้องการพัฒนาหรือต้องการ

เปลียนแปลงโดยเริมจากการระบุและวิเคราะห์ “สภาพทีเป็นมา” “สภาพปัจจุบนั” และ “สภาพ

ปัญหา” ดังข้างต้นแล้วนัน ผู ้วิจยัและผู้ร่วมวิจยัได้ร่วมกันกําหนด “สภาพทีคาดหวงัจากการ

แก้ปัญหา” โดยได้มีความเห็นร่วมกันวา่สภาพทีคาดหวงัการลงมือปฏิบติัการเพือแก้ปัญหาของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนคือ “โดยภาพรวมคาดหวงัว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินทีผูร่้วมวจิยักาํหนดขึน” ซึงสรุปไดด้งัตารางที .  
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ตารางที 4.7 เกณฑก์ารประเมินสําหรับวดัสภาพทคีาดหวงัจากการแกปั้ญหา 

 

ระดับคะแนน แปลความหมาย 

4.00-5.00 ดีมาก 

3.00-3.99 ดี 

2.00-2.99 พอใช ้

. -2.00 ควรปรับปรุง 

0-1.00 ควรปรับปรุงเร่งด่วน 

โดยมีสภาพทีคาดหวงัจากการพฒันาดงันี 

 
 

ภาพที .  สภาพทีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา 

  กิจกรรมที 4 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

  จดัขึนในวนัที 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยืน มีวตัถุประสงคเ์พือมีวตัถุประสงค์เพือประเมินประเด็นปัญหาทีตอ้งการ

พฒันา การจดัทาํโครงการ การกาํหนดแนวทางขนัตอนในการปฏิบติักิจกรรมของโครงการ ผลทีได้

จากการดาํเนินการในกิจกรรมนีคือ ได้รับทราบปัญหาทีต้องการพัฒนาคือ การยกผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนของนกัเรียน และการพฒันาครูให้ได้มาตรฐาน และองค์ความรู้เกิด ซึงทีประชุมได้
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แสดงความคิดเห็นทีหลากหลายด้วยเหตุผลต่างๆ นานา พร้อมอภิปราย เสวนา หาเหตุผล 

หลากหลายความคิดเห็นทงัหมด มาสนบัสนุน เพือให้การโครงการ/กิจกรรม ดงักล่าว ไดด้าํเนินการ

แก้ไข ไดรั้บการพฒันา ดงันนั 

  “เป็นโครงการ/กิจรรมแบบไหนก็ไดค้รับ ยิงทา้ทายยิงดี เพราะบางโครงการ/กิจกรรม

โรงเรียน เราก็ใชอ้ยูแ่ลว้ เพียงแต่เรานาํมาปรับแก ้ประยุกต์โครงการนนั เพือใหส้อดคลอ้งกิจกรรม 

ปัญหา ทีเราดําเนินการปฏิบติัร่วมกนัน่าจะได ้เพือใหผู้ ้ร่วมวจิยัชินกบักิจกรรมอีกเป็นการเพิมพูน

องค์ความรู้ทีได้จากกิจรรมนันๆ เพือให้โครงการมีประสิทธิภาพบรรลุ ตามเป้าหมายและให้

สอดคลอ้งกบักิจกรรมทีจะพฒันาร่วมกนั” 

(ผูว้จิยั: บนัทกึอนุทิน) 

 

  จากนนัทีประชุมก็ร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการงานการพฒันาการเรียนรู้ ทีสอดคลอ้ง

กบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียน

ร่วมกนั จาํนวน  โครงการเพือแกปั้ญหา/บรรลุสภาพทีคาดหวงัตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน

ทีอิงสถานศึกษา ซึงผูว้จิยัและผูร่้วมการวจิยัร่วมกนักาํหนดขึน คือ 

 

ตารางที .  แผนปฏิบติัการงานการพฒันาการเรียนรู้ 

 

โครงการที การพัฒนาการเรียนรู้ 

โครงการที 1 
โครงการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาโดยการเรียนรู้

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

โครงการที 2 โครงการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

โครงการที 3 
โครงการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาโดยการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

 

  จากผลการวิเคราะห์สภาพทีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ทางเลือกในการ

แก้ปัญหา และแผนงาน/โครงการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยของสรุปสาระสําคัญ ดังภาพที 4.6 
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ภาพท ี4.6 ผลการวเิคราะห์สภาพทีเคยเป็นมา สภาพปัจจบุนั ปัญหา ทางเลือกในการแกปั้ญหา และ

แผนงาน/โครงการดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปสาระสําคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที 4.7 ขนัตอนการจดัทาํแผนปฏิบตักิาร/นาํเสนอโครงการ/กิจกรรม 
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  หลงัจากนนัแต่ละทีมก็ลงมือเขียนแผนการดําเนินโครงการมีส่วนประกอบทีสําคญั 

คือ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาในการดาํเนินงาน สถานที

ดาํเนินงาน งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบโครงการ ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ และวธีิการประเมินผลโครงการ 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดงันี 

 

โครงการที 1 

พัฒนาความสามารถในการคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

หลักการและเหตุผล 

 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ใน

มาตรฐานด้านผู ้เรียน มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริม

สร้างสรรค์ ได้ผลการประเมิน มีคุณภาพระดับพอใช้  เนืองจาก ผู ้เรียนย ังต้องพัฒ นาให้ มี

ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตุผลไม่

เพียงพอ จึงจําเป็นต้องให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทีใช้

กระบวนการเรียนการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐานเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด

เพิมขึน ต่อยอด จึงต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการ เรียนการส อน เพือพัฒนาผู ้เรียนให้ มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง 

และมีวสิัยทศัน์ ตามแบบการเรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐานมาผสมผสาน กบัการจดัการเรียนการสอน

ของ ครู นกัเรียน อนัจะทาํใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึน 

 เพือใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน มีการบริหารจดัการที

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อครู ผู ้เรียนและสถานศึกษา และเพือให้ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทีกาํหนดไว ้จึงจดัใหมี้โครงการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาโดย

การเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

วัตถุประสงค์ 

 . เพือใหผู้เ้รียนสามารถนาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 

 . เพือใหผู้เ้รียนสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

 . เพือใหผู้เ้รียนสามารถมีความคิดริเริม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ โดย

ผ่านกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

 . เพือให้ผูเ้รียนสามารถยึดปัญหาเป็นฐานนาํไปแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในชัน

เรียนได ้
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เป้าหมาย 

 โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนผ่านเกณฑ์การประเมินทีผู้วจิยัและผูร่้วมวจิยั

กาํหนดไว ้มีระดบัคุณภาพ ตงัแต่ระดบั “ด”ี หรือ “3” ขึนไป 

 

ตารางที .  กิจกรรมและระยะเวลาการดาํเนินงาน 

 

ที กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 

1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใชย้ดึปัญหาเป็นฐาน    

2 การจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยยดึปัญหาเป็นฐาน     

3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้วธีิยดึปัญหาเป็นฐาน    

4 กิจกรรมทศันศึกษาด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วธีิยึดปัญหาเป็นฐาน    

 

สถานทีดําเนินงาน 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 

งบประมาณ 

งบประมาณส่วนตวัของผูวิ้จยั รวมทงัสิน จาํนวน 16,500 บาท เพือใชเ้ป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินกิจกรรม ดงันี 

 

ตารางที .  แสดงงบประมาณทีใชใ้นกิจกรรม 

 

ที กิจกรรม งบประมาณ แหล่งทีมา 

1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยยดึปัญหาเป็นฐาน 2,500 งบประมาณโรงเรียน 

2 
การจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยยดึปัญหาเป็น

ฐาน 
2,000 งบประมาณโรงเรียน 

3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใชว้ธีิยดึปัญหาเป็นฐาน 2,000 ส่วนตัวผูวิ้จยั 

4 
กิจกรรมทศันศึกษาด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใชว้ธีิยึดปัญหา

เป็นฐาน 
10,000 งบประมาณโรงเรียน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทีมที 1 ประกอบไปดว้ย 1. พระครูปริยตัิจนัทสาร 
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     2. พระครูปริยตัิธรรมวิมล 

     3. นายพิศิษฐ์ จงวิจิตร 

ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 . ครู นกัเรียน ไดเ้กิดกระบวนความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟัง ดู และสือสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

 . ครู นกัเรียน ไดค้วามรู้ ทีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

และสามารถนาํไปจดัการบริหารในหอ้งเรียนได ้

 . โรงเรียน ไดพ้ฒันาครู นกัเรียน เพือยกผลสัมฤทธิทางการเรียน 

วิธีการประเมินผลโครงการ 

ใชแ้บบบนัทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 



142 

โครงการที 2 

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน  

 

หลักการและเหตุผล  

 การจดักระบวนการเรียนรู้ทีผูเ้รียนสําคญัสําคญัทีสุด เป็นการกระบวนการเรียนรู้ทีมุ่ง

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศักยภาพ ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายโดยใช้กระบวนพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ผู ้เรียน

สามารถนาํวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได ้โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขนัตอนเพือพฒันาผูเ้รียน 

เป็นการพฒันาจากการประเมินคุณภาพภายนอกของของ สมศ. ใหค้งสภาพ ตามมาตรฐานขอ้ที  

ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด

ไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ มาตรฐานขอ้ที  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร ดา้นครู 

มาตรฐานขอ้ที  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียน

เป็นสําคญัอยู่  

 เพือใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน มีการบริหารจดัการที

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อครู ผู ้เรียนและสถานศึกษา และเพือให้ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทีกาํหนดไว ้จึงจดัใหมี้โครงการพฒันาทกัษะ การจดัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

วัตถุประสงค์ 

 1) เพือให้ครูได้รับการพัฒนาทกัษะ การจดัการเรียนรู้ให้มีความสามารถในการจดัการ

เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการยดึปัญหาเป็นฐาน 

 2) เพือใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ พฒันานวตักรรมการเรียนรู้ และสืออุปกรณ์ที

เอือต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะโดยใชก้ระบวนพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน  

 3) เพือครูทาํการวจิยัเพือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและนาํผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 

 4) เพือให้ครูได้รับการนิเทศการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนผ่านเกณฑก์ารประเมินทีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยักาํหนด

ไว ้มีระดบัคุณภาพ ตงัแต่ระดบั “ด”ี หรือ “3” ขึนไป  
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ตารางที .  แสดงกิจกรรมและระยะเวลาการดาํเนินงาน 

 

ที กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 

1 
การอบรมพฒันาครูเรืองการยดึปัญหาเป็นฐานในการ

จดัการเรียนการสอน 

   

2 การวิจยัเพือการพฒันาเดก็โดยการยดึปัญหาเป็นฐาน    

3 การนิเทศการสอนโดยการยดึปัญหาเป็นฐาน    

 

สถานทีดําเนินงาน  

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 

งบประมาณ  

งบประมาณสนบัสนุนจากโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยนืและงบประมาณส่วนตวั

ของผูว้จิยั 

รวมทงัสิน จาํนวน ,  บาท เพือใชเ้ป็นค่าใช่จ่ายในการดาํเนินการกิจกรรมดงันี 

 

ตารางที .  แสดงงบประมาณทีใชใ้นกิจกรรม 

 

ที กิจกรรม งบประมาณ แหล่งทีมา 

1 
การอบรมพฒันาครูเรืองการยึดปัญหาเป็นฐานใน

การจดัการเรียนการสอน 
3,500 งบประมาณโรงเรียน 

2 การวิจยัเพือการพฒันาเดก็โดยการยดึปัญหาเป็นฐาน 3,000 งบประมาณโรงเรียน 

3 การนิเทศการสอนโดยการยดึปัญหาเป็นฐาน 3,000 ส่วนตวัผูว้จิยั 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทีมที 2 ประกอบไปดว้ย 1. พระอดุลย ์จกฺกวโร 

     2. พระมหากอ้งเกียรติ อธิป ฺโญ 

     3. นายธวชัชยั สีกะแจ 
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ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

1) ครูไดรั้บการพฒันาให้มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ

โดยกระบวนการยึดปัญหาเป็นฐาน 

2) ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ พฒันานวตักรรมการเรียนรู้ และสืออุปกรณ์ทีเอือต่อการ

เรียนรู้โดยเฉพาะโดยใช้กระบวนพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

3) ครูทาํการวจิยัเพือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและนาํผลไปใช้พฒันาผูเ้รียน 

4) ครูไดรั้บการนิเทศการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีการประเมินผลโครงการ 

ใชแ้บบบนัทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
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โครงการที   

พัฒนาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาโดยการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

หลักการและเหตุผล  

 ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  กาํหนดใหส้ถานศึกษาจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษาขนัพืนฐานทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ภารกิจหลกัของครูคือการดาํเนินการจดัการเรียนการ

สอนเพือเสริมสร้างนกัเรียนใหมี้พฒันาการทุกดา้น เต็มตามวยัและเต็มศักยภาพการพฒันาการเรียน

การสอนจะช่วยใหพ้ฒันาครู ให้มีประสบการณ์ในการการจดัการเรียนการสอนนกัเรียน โดยเฉพาะ

การยดึปัญหาเป็นฐาน มาดาํเนินการผสมผสานในการจดัการเรียนการสอน เพือใหน้กัเรียน ครูเป็น

คนทีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพบรรลุจดุมุ่งหมายของหลกัสูตร สภาพ ปัจจุบนัทนัต่อเหตุการณ์

เพือสนองนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา การจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 

โดยใช้วธีิยึดปัญหาเป็นฐานเพือพฒันานกัเรียน ครู เพือเขา้สู่มาตรฐานสํานกังานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 เพือใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน มีการบริหารจดัการที

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อครู ผู ้เรียนและสถานศึกษา และเพือให้ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทีกําหนดไว ้จึงจดัให้มีโครงการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาโดยการเรียนรู้

แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 

วัตถุประสงค์ 

 1) เพือส่งเสริมทกัษะการเล่าเรืองจากประสบการณ์โดยการยดึปัญหาเป็นฐาน 

 2) เพือส่งเสริมการจดัมุมแสดงผลงานนกัเรียนโดยการยดึปัญหาเป็นฐาน 

 3) เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนใชห้้องสมุดประกอบการเรียน 

เป้าหมาย 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนผ่านเกณฑก์ารประเมินทีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยักาํหนด

ไว ้มีระดบัคุณภาพ ตงัแต่ระดบั “ด”ี หรือ “3” ขึนไป 
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ตารางที .  กิจกรรมและระยะเวลาการดาํเนินงาน 

 

ที กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินงาน 

พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 

1 เล่าเรืองจากประสบการณ์แบบยดึปัญหาเป็นฐาน    

2 จดัมุมแสดงผลงานนกัเรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน    

3 นกัเรียนเขา้หอ้งสมุดแบบยดึปัญหาเป็นฐาน    

 

สถานทีดําเนินงาน 

 โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 

งบประมาณ 

 งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนและงบประมาณ

ส่วนตวัของผูว้จิยั รวมทงัสิน จาํนวน ,  บาท เพือใชเ้ป็นค่าใช่จา่ยในการดาํเนินการกิจกรรมดงันี 

 

ตารางที .  แสดงงบประมาณทีใชใ้นกิจกรรม 

 

ที กิจกรรม งบประมาณ แหล่งทีมา 

1 เล่าเรืองจากประสบการณ์แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 3,500 งบประมาณโรงเรียน 

2 จดัมุมแสดงผลงานนกัเรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 3,000 งบประมาณโรงเรียน 

3 นกัเรียนเขา้หอ้งสมุดแบบยดึปัญหาเป็นฐาน 3,000 ส่วนตวัผูว้จิยั 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทีมที 3 ประกอบไปดว้ย 1. พระปิยพงษ ์สุจตฺิโต 

     2. นายกิตติกร รัชตเวชกุล 

     3. นางสาวศุภปัญญา สุขส่ง 

ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 1) นกัเรียนมีทกัษะการเล่าเรืองจากประสบการณ์โดยการยึดปัญหาเป็นฐาน 

 2) มีการจดัมุมแสดงผลงานนกัเรียนโดยการยดึปัญหาเป็นฐาน 

 3) นกัเรียนใชห้อ้งสมุดประกอบการเรียน 
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วิธีการประเมินผลโครงการ 

ใชแ้บบบนัทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 

 กิจกรรมที 5 การประเมินและสรุปผล  

 จดัขึนในวนัที  เมษายน  เวลา .  น ณ หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจ

จิมเชียงยืน เป็นขนัตอนการประเมินและสรุปผลการดาํเนินการในขนัตอนการวางแผนทงัหมด 

กล่าวโดยสรุปในขนัตอนการวางแผน มีจุดหมายในการดาํเนินการ เพือให้ผู้วจิยัและผูร่้วมวิจยั ได้

ร่วมกนัดาํเนินการศึกษา เสวนา ร่วมกนัคิด และวเิคราะห์ สภาพทีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพ

ปัญหาอุปสรรค สภาพทีคาดหวงั ทางเลือกทีหลากหลายในการแก้ปัญหา ในการพัฒนาของ

โรงเรียน ทีผ่านมา ตลอดทงัการประเมินเพือกาํหนดประเดน็ปัญหาทีตอ้งการปรับปรุง แก้ไขหรือ

พฒันา และการจดัทาํแผนปฏิบตัิเพือการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาการเรียนรู้

โดยยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียน ซึงจากผลการดาํเนินการในขนัตอนนี ทาํให้โรงเรียนมีขอ้มูล

สารสนเทศทีประกอบด้วยสภาพทีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงั สภาพปัญหา

ทางวิชาการ การเรียงลาํดับปัญหาความสําคัญ และมีแผนปฏิบัติการ(Action Plan) /โครงการ/

กิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้โดยยดึปัญหาเป็นฐานเพือนาํสู่การปฏิบติั

ลาํดับต่อไป ทงันี กระบวนการทีไดม้าซึงโครงการทงั  โครงการ ทีจะใช้เป็นแผนปฏิบติัการ ใน

การดาํเนินการวจิยัในครังนี สามารถสรุปเป็นภาพแนวคิดไดด้งัภาพที 4.8 

 

 
 

 

 

 

ภาพท ี4.8 ลาํดบัขนัตอนการจดัแผนปฏิบติัการ 
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ข้อสังเกตทีจากการลงมือปฏิบัติในขนัตอนการวางแผน 

 ผลจากการลงปฏิบติัในขนัตอนการวางแผน พบวา่ สาเหตุทีทาํให้การดาํเนินงานขนัตอน

นี ประสบผลสําเร็จ เป็นเพราะในการดาํเนินการในแต่ละกิจกรรมนนั ผูว้ิจยัและร่วมวิจยัได้ร่วม

กนัลงมือปฏิบติังานภายใตกิ้จกรรมทีร่วมกนักาํหนดขึน โดยอาศยัของหลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมกรอบแนวคิดหลกั เสริมดว้ยแนวคิดนกัวิชาการทงัในและต่างๆประเทศตามระบุไว ้

รวมทงัได้ใช้หลกัการ การเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียน ซึงเป็นตวัสอดแทรกเสริมใน

กระบวนการวิจัยทํางานทุกขันตอน จึงส่งผลให้การลงมือปฏิ บัติในแต่ละกิจกรรมบรรลุ

วตัถุประสงคต์งัทีไดค้าดหวงัไว ้อีกทงั ขอ้มูลทีจากการลงมือปฏิบตัิในแต่ละกิจกรรมย่อยลว้นเป็น

ขอ้มูลทีมีความน่าเชือถือ เพราะได้จาหลายแหล่ง ทงัทีเป็นเอกสาร จากคาํบอกเล่าของบุคคลที

ความรู้ ความชาํนาญ ในดา้นนนัๆ โดยเฉพาะ จึงไดม้าซึงแผนปฏิบติัการ โครงการกิจกรรม ทีคาดว่า

จะสามารถนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอน และยกผลสัมฤทธิทางการ

เรียนของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนืไดอ้ย่างแทจ้ริงในขนัตอนต่อไป จากลาํดบั

การประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัสามารถร่วมกนัสรุปกิจกรรมการวางแผนไดด้งัภาพที 4.9 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.9 สรุปขนัตอนการวางแผน 
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 วงจรที : ขันตอนที  การปฏิบัติ (Acting) 

 ในขนัตอนการปฏิบตัิ (Acting) มีกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 1) การกาํหนดแนวทางปฏิบติั

ร่วม 2) การประเมินสภาพการดาํเนินงานก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบตั ิ3) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั 

และ 4) การประเมินและสรุปผล โดยทงั 4 กิจกรรมมีการดําเนินการระหว่างเดือน พฤษภาคม-

กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลาทังสินจาํนวน 3 เดือน โดยผู ้วิจยัได้ยึดถือหลกัการทีสําคญั คือ 

“หลกัการมุ่ง เพือให้เกิดการเปลียนแปลงและมุ่ง เพือให้เกิดการกระทาํเพือใหบ้รรลุผล” โดยผูว้จิยั

และผู ้ร่วมวิจยัดาํเนินการส่งเสริมสนับสนุนอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติั เพือจะไดท้ราบว่า

โครงการนันๆ เมือไดด้าํเนินการเสร็จก็จริง มีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง แก้ไขกันอย่างไร มีข้อดี 

ขอ้เสีย อย่างไรกบัโครงการกิจกรรมนนัๆ และอะไรบา้ง บรรลุตามวตัถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 

เกิดการเรียนรู้ใหม่อยา่งไร กบัผูร่้วมวจิยั โดยมีการกาํหนดแผนในการดาํเนินกิจกรรม ดงัตารางที 4.8 

 

ตารางที 4.15 ตารางการดาํเนินงานขนัตอนการปฏิบติั 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดทียึดถือ 

1 การกาํหนด

แนวทางปฏิบตัิ

ร่วม 

-ร่วมกนักาํหนดเครืองมือที

จะใชใ้นการวิจยั 

-ร่วมกนัวางแนวปฏิบติั

เพือใหง้านบรรลุเป้าหมาย 

“การเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผู ้

ส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนปฏิบติั

การ (Action Plan) พยายามไม่ใหค้วาม

ช่วยเหลอืใดๆ ทีไดอ้ย่างง่ายๆ หรือ

สําเร็จรูปเกินไป คอยใหก้าํลงัใจและ

กระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติัอย่างจริงจงั” 

2 การประเมิน

สภาพการดาํเนิน 

ก่อนนาํแผนลงสู่

การปฏิบติั  

เก็บรวบรวมขอ้มลูก่อนการ

นาํแผนลงสู่การปฏิบติั

สําหรับไวเ้ปรียบเทียบผล

การดาํเนินงานเมอืเสร็จสิน

การวจิยั  

หลกัการ “มุ่งการเปลียนแปลง และมุ่ง

ใหเ้กิดการกระทาํเพือบรรลผุล” 

3 การนาํแผนลงสู่

การปฏิบติั 

แกไ้ขปัญหาการดาํเนินงาน

พฒันาการเรียนรู้และ

ผลสัมฤทธิ ให้ดีขึน  

หลกัการ “มุ่งการเปลียนแปลง และมุ่ง

ใหเ้กิดการกระทาํเพือบรรลผุล”  
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โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินกิจกรรม ดงันี 

กิจกรรมที 1 การกําหนดแนวทางปฏิบัติร่วม  

 มีการดําเนินการเมือวนัที 2 พฤษภาคม 2559 เริมประชุมเวลา 13.00 น. ณ ห้อง

ประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยนื มีวตัถุประสงคเ์พือร่วมกนักาํหนดเครืองมือทีจะใช้

ในการวจิยัและร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพือใหง้านบรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลกัการทีวา่ “การเป็นผู ้มี

ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ 

(Action Plan) พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ทีได้อย่างง่ายๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยให้

กาํลงัใจและกระตุน้ให้เกิดการปฏิบตัิอย่างจริงจงั” เป็นการประชุมระดมสมองกนั ความคิด เสวนา 

และสรุปเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกัน เพือเกิดการเปลียนแปลงร่วมกัน โดยผูวิ้จยัและผู้ร่วมวิจยัมี

ความเห็นร่วมกนัมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเป็นผูด้าํเนินการผิดชอบหลกั ในการดาํเนินงานกิจกรรม

ของโครงการทงั 3 โครงการทีร่วมกนักาํหนดขึน เพือแก้ไขปัญหาโดยไดอ้ธิบายกาํหนดแนวทาง 

คือ 

 1.1 การชีแจงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการเป็นหน้าทีของผู ้วจิยั โดยได้แบ่งกิจกรรม

โครงการผูรั้บผิดชอบ ให้แต่ละท่านรับผิดชอบให้ครบทุกท่าน โดยร่วมพิจารณาร่วมกนัว่ากิจกรรม

เหมาะสมกบัท่านใดบา้ง  

 1.2 ให้ผู ้รับผิดชอบกิจกรรมของโครงการเป็นผู ้นําในการปฏิบติักิจกรรมนันๆ โดย

เรียกวา่ หวัหนา้ทีม 

 1.3 ให้มีการพบปะพูดคุยกนัระหวา่งการผูวิ้จยัและร่วมวจิยัเกียวกับการดาํเนินการใน

กิจกรรมต่างๆ ของโครงการในทุกสัปดาห์ นนัๆ หลงัจากนนัไดด้ําเนินการแบ่งผู้รับผิดชอบออก 

ดงันี  

  ทีมที 1 (1) รับผิดชอบโครงการที 1 พฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจ

แก้ปัญหาโดยยดึปัญหาเป็นฐาน 

  ทีมที 2 (2) รับผิดชอบโครงการที 2 ทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน  

  ทีมที 3 (3) รับผิดชอบโครงการที 3 พฒันาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 นอกจากนี เพือให้เกิดการประสานงานการดําเนินงานกิจกรรมการโครงการทีมี

ประสิทธิผล ผูวิ้จยัและผู ้ร่วมวิจยัจึงมีความเห็นร่วมกันให้แต่งตังตวัแทนกลุ่มทัง 3 กลุ่ม เป็นผู ้

ประเมินโครงการโดยโครงการ 1 โครงการให้มีผูป้ระเมินโครงการ จาํนวน 1 คน เพือติดตามและ

ประเมินการนาํแผนดาํเนินงานไปสู่การปฏิบติั ดงัตารางท ี4.16 
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ตารางที 4.16 สรุปทีมนาํแผนลงสู่การปฏิบติั 

 

ทีมที สมาชิก รับผิดชอบ หัวหน้าทีม ผู้ประเมินโครงการ 

1 1. พระครูปริยตัิจนัทสาร 

2. พระครูปริยตัิธรรมวิมล 

3. นายพศิิษฐ์ จงวจิิตร 

โครงการที 1 พระครูปริยตัิจนัทสาร พระครูปริยตัิจนัทสาร 

2 1. พระอดุลย ์จกฺกวโร 

2. พระมหากอ้งเกยีรติ 

อธิป ฺโญ 

3. นายธวชัชยั สีกะแจะ 

โครงการที 2 พระอดุลย ์จกฺกวโร พระอดุลย ์จกฺกวโร 

3 1.พระปิยะพงษ์ สุจิตฺโต 

2.นายกิตติกร รชตเวชกลุ  

3. นางสาวศภุปัญญา สุขส่ง 

โครงการที 3 พระปิยะพงษ์ สุจิตฺโต พระปิยะพงษ์ สุจิตฺโต 

 

 โดยหวัหนา้ทีมทีไดรั้บแต่งตงั ทุกคน/รูปมีบทบาทหน้าทีในการประสานการดาํเนินงาน

ทงั  โครงการ/กิจกรรมทีระบุไว้ภายในทีมหรือเชือมโยงกับกลุ่มอืน และงานอืนทีทีมผู ้วิจยั

มอบหมาย ส่วนผูป้ระเมินโครงการมีหน้าทีในการสังเกตการณ์ดาํเนินโครงการและกิจกรรมใน

ขณะเดียวกนัก็ช่วยดาํเนินโครงการร่วมกบัทีมดว้ย 

 จากนนัเป็นการกาํหนดเครืองมือการวิจยัทีใช้ในการสังเกต มีวตัถุประสงค์เพือร่วมกนั

กาํหนดเทคนิคและเครืองมือทีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการดาํเนินงานในระยะต่างๆ โดยมี

การทบทวนเทคนิคและเครืองมือการวิจยั ตามทีไดร้ับจากการอบรมและลองปฏิบติัในขนัตอนที 1 

โดยมีการอภิปรายกนัวา่แต่ละขนัตอนจะใชเ้ครืองมือวิจยัอะไรบา้ง มีประเดน็คาํถามอะไรโดยอาศยั

คาํถามวจิยัเป็นแนวทางในการจดัทาํเครืองมือการวจิยั และมีการแบ่งกลุ่มกนัพร้อมมอบหมายใหแ้ต่

ละกลุ่มออกแบบเครืองมือวิจยั ในทีสุดสรุปเทคนิคและเครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี จาํนวน 5 

ฉบบั ประกอบดว้ย แบบบนัทึกการประชุม (เครืองมือฉบบัที 1) แบบสัมภาษณ์ (เครืองมือฉบบัที 2) 

แบบประเมินสภาพการดาํเนินงาน (เครืองมือฉบบัที 3) แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

(เครืองมือฉบบัที 4) และแบบประเมินโครงการ (เครืองมือฉบบัที 5) โดยเครืองมือวจิยัทงั 5 ฉบบั 

สรุปไดด้งัตารางที 4.17 
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ตารางที 4.17 เครืองมือการวิจยัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํขึน 

 

ฉบับที เครืองมือการวิจยั 
วัตถุประสงค์ 

ในการนําไปใช้ 
ช่วงเวลาทีใช้งาน 

1 แบบบนัทึกการประชุม ใชส้ําหรับบนัทึกการประชุม ระหวา่งดาํเนินการ, 

หลงัดาํเนินการ 

2 แบบสัมภาษณ์ ใชสั้มภาษณ์ทีมแกนนาํเกียวกบัผล

การดาํเนินงานขนัตอนต่างๆ 
หลงัดาํเนินการ 

3 แบบประเมินสภาพการดาํเนิน 

งาน 

ใช้ประเมินสภาพการเปลียนแปลง

ของการพฒันาการดาํเนินงานและ

ใชส้ําหรับเป็น Guide Line นาํไปสู่ 

Action Plan 

ก่อนดําเนินการ, 

หลงัดาํเนินการ 

4 แบบบันทึกการสังเกตความ 

กา้วหน้าโครงการ 

ใชส้ําหรับติดตามและตรวจสอบ

ความกา้วหน้าในการดาํเนินงาน

โครงการ 

ระหวา่งดาํเนินการ 

5 แบบประเมิน 

โครงการ 

ใชป้ระเมินผลการดาํเนินงาน

โครงการตามวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายทีไดก้าํหนดไวห้ลงัการ

ดาํเนินโครงการเสร็จสิน 

หลงัดาํเนินการ 

 

 
 

ภาพท ี4.10 การกาํหนดแนวทางปฏิบติัร่วมกนั 
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กิจกรรมที 2 การประเมินสภาพการดําเนินก่อนนําแผนลงสู่การปฏิบัติ  

จัดขึนในวนัที 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพระปริย ัติ

ธรรมปัจจิมเชียงยืน มีวตัถุประสงคเ์พือเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับไวเ้ปรียบเทียบเมือเสร็จสินการ

วจิยั โดยทีมประเมินทงั 3 คน เป็นผูแ้จกแบบประเมินให้กบัทีมของตนเองเพือทาํการประเมินโดย

ใชเ้ครืองมือฉบบัที 3 แบบประเมินสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน 

ซึงผูเ้ชียวชาญไดต้รวจสอบและมีการปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญแลว้ เสร็จแลว้ทาํการ

เก็บรวบรวมนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลซึงผลจากการประเมินโดยใชเ้ครืองมือดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งั

ตารางที 4.18 

 

ตารางที 4.18 ผลการประเมินสภาพการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิม

เชียงยืน ก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบตั ิ

 

ลําดับ รายการประเมิน 
จํานวน

คน/รูป 
 S.D. 

แปล

ผล 

1 หลกัสูตรโรงเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 9 2.11 0.33 พอใช ้

2 ความพร้อมของครูผูส้อน 9 2.44 0.53 พอใช ้

3 อาคารสถานที อุปกรณ์การเรียนการสอน 9 2.33 0.17 พอใช ้

4 มีเนือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนทีหลากหลาย 9 2.22 0.44 พอใช ้

5 มีการจดักจิกรรมการเรียนการสอนทีฝึกให้ผูเ้รียนคิดและ

แกปั้ญหา 
9 2.33 0.50 พอใช ้

6 มีการจดักจิกรรมการเรียนการสอนทีฝึกให้ผูเ้รียนทาํงาน

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
9 2.44 0.53 พอใช ้

7 มีการจดักจิกรรมการเรียนการสอนทีสามารถนาํไป

ประยกุต์ใช้ในชีวติประจาํวนัได ้
9 2.56 0.73 ดี 

8 มีรูปแบบวธีิการสอนทีหลากหลาย 9 2.44 0.53 พอใช ้

9 มีการเรียนการการทีสอนตรงต่อเวลา 9 2.22 0.44 พอใช ้

ผลรวม 9 2.28 0.14 พอใช้ 

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขึนไป 
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 จากตารางที 4.18 โดยภาพรวมพบสภาพการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยนื ก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบติั ทุกดา้น พบว่า อยู่ในระดบั “พอใช้” ค่าเฉลีย 2.28 

เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงันี มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที

สามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ความพร้อมของครูผู้สอน มีการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนทีฝึกใหผู้เ้รียนทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีรูปแบบวธีิการสอนทีหลากหลาย มีการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนทีฝึกให้ผูเ้รียนคิดและแก้ปัญหา อาคารสถานที อุปกรณ์การเรียนการสอน มี

เนือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนทีหลากหลาย มีการเรียนการการทีสอนตรงต่อเวลา และ

หลกัสูตรโรงเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 หลังจากผู ้วิจยัและทีมประเมินไดร่้วมกนัสรุปผลการประเมินสภาพสภาพการจดัการ

เรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยนื เพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็น

ฐานในโรงเรียน ก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบตัิ ก่อนการนาํโครงการทีได ้ลงสู่การปฏิบตัิเสร็จสินแลว้

ไดน้าํขอ้สรุป หรือสภาพปัญหาในรายการทีมีผลการประเมินนอ้ยทีสุด เพือเสนอความเห็นชอบต่อ

กลุ่มผูร่้วมวิจยัคนอืนๆให้รับทราบร่วมกันโดยการจดัการประชุมในวนัที  มีนาคม  ผลจาก

การลงมือปฏิบติักิจกรรมเพือการประเมินสภาพสภาพการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน เพือพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยนื ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ทาํใหผู้ ้วจิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้

ร่วมกันว่าก่อนการนําแผนปฏิบตัิการลงสู่ การปฏิบัติจริงนัน จาํเป็นอย่างยิงทีต้องดาํเนินการ

ประเมินผลก่อนการปฏิบติั เพือใชเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบหลงันาํแผนการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ 

นอกจากนนัทีสําคญัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ยงัมีความเห็นร่วมกนัวา่การประเมินดงักล่าวสามารถนาํไป

ดาํเนินการไดต้งัแต่ในการขนัตอนที  ขนัตอนการวางแผน ดงัเช่นทีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกัน

ดาํเนินการผ่านมาแลว้ โดยไดใ้ช้ในขนัการระบุสภาพปัญหา 

 

 กิจกรรมที 3 การนําแผนลงสู่การปฏิบัติ  

 ดาํเนินการระหว่างวนัที 3 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลาจาํนวน 3 เดือน 

มีวตัถุประสงคเ์พือแกไ้ขปัญหาการดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนืทีกาํหนด

ไวใ้นขนัตอนที 2 โดยทงั 3 ทีม มีการนาํโครงการและกิจกรรมทีกาํหนดไวต้ามแผนปฏิบติัการไปสู่

การปฏิบติั ซึงมีรายละเอียดการดาํเนินงานแต่ละโครงการของแต่ละทีมงานโครงการ มีรายละเอียด

ดงันี 



156 

 

โครงการที  

การพัฒนาความสามารถในการคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

 โครงการที 1 โครงการการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาแบบยดึ

ปัญหาเป็นฐาน รับผิดชอบโดยทีม 1 มีกิจกรรมจาํนวน 4 กิจกรรม คือ ) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดย

ใชย้ึดปัญหาเป็นฐาน ) การจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ) กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านแบบใชว้ธีิยดึปัญหาเป็นฐาน และ ) กิจกรรมทศันศึกษาดว้ยวิธีการเรียนรู้โดยใชว้ธีิ

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัต่อไปนี 

1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบใช้ยึดปัญหาเป็นฐาน 

 โดยมีการใช้กระบวนการแบบยึดปัญหาเป็นฐานในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน

ระหว่างวนัที 16 พฤษภาคม 2559-30 กรกฎาคม 2559 ไดด้าํเนินการพฒันาผูเ้รียน โดยครูริเริมหา

วิธีการกิจกรรมทีพฒันาผูเ้รียน โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ได้มีกิจกรรมทีจะพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน โดยการแบ่งกิจกรรม ย่อยดังนี กิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหา โดยได้อธิบายกิจกรรม

เหล่านีเพือให้นักเรียนทราบ โดยมุ่งหวงัทีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ในการแก้ปัญหานนัๆ 

โดยผ่านกระบวนการแกปั้ญหา โดยครูไดแ้บ่งกลุม่นกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพือใหน้กัเรียนไดศึ้กษา

คน้ควา้ โดยครูเริมตน้ตงัประเดน็ปัญหาก่อน ปัญหาทีเกิดขึนในชีวติประจาํวนั เช่น เด็กไม่ชอบเขา้

เรียนวชิาบาลี, กลุ่มสาระวิชาอืนๆ เพราะอะไร โดยครูจะใช้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา เมือ

นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดรั้บรู้รับทราบปัญหาแลว้ ขนัต่อไป ก็ จะเริมเริมทาํความเข้าใจกบัปัญหานนัๆ 

วา่เป็นเพราะอะไร? ทาํไม? อย่างไร? โดยครูผูส้อน จะพยายาม คอยสนบัสนุนอยู่รอบขา้ง มีการ

บนัทึก สังเกตการณ์ อยู่ใกล้ๆ แต่ละกลุ่มจะเริมใช้วธีิคิดปรึกษาหารือกนัอย่างหลากหลายวธีิการ 

เพือใหรู้้วา่ปัญหานนัมีอะไรบา้ง เสร็จแลว้ก็จะเป็นขนัตอนลงมือสู่การปฏิบติั ขนัตอนการวางแผน

และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา มีการพูดคุย พบปะ เสวนากนั เก็บข้อมูลพืนฐานต่างๆ ตลอดถึง

สัมภาษณ์ผู ้ทีเกียวไดแ้ก่ อาจารยป์ระจาํช ัน, ผู ้ปกครอง วางแผนแนว ว่าจะดาํเนินการอะไรต่อ

หลงัจากทีเราไดรู้้ปัญหาแล้ว แลว้นาํขนัตอนนนัทีไดน้นัจากการแก้ปัญหาวชิาบาลี วา่ทาํไมไม่ชอบ

เรียนวชิาบาลี เพราะอะไร ทาํไม ก็จะนาํขอ้มูลสิงทีไดไ้ปปฏิบติั ในชนัเรียน หรือกบับุคคลอืนต่อไป 

จากการใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงัภาพที .  
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ภาพที 4.11 กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

 2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

โดยให้ครูจดัการเรียนการสอนในระหว่างวนัที  พฤษภาคม -  กรกฎาคม 

 เพือการเรียนรู้การจดักระบวนการเรียนรู้ทีผูเ้รียนสําคญัสําคญัทีสุด เป็นการกระบวนการ

เรียนรู้ทีมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผูเ้รียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย ผูเ้รียนสามารถนาํวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได ้

โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขนัตอนเพือพฒันาผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบ

ทีเลือกใช้และวิธีการเรียนรู้แบบยึดปัญหาตอนเป็นฐานเป็นรูปแบบทีมีกันใช้กนัอย่างแพร่หลาย 

และประสบความสําเร็จในเรืองการเรียนการสอน และในครังผู้วจิยัได้มองเห็นปัญหาทีผ่านของ

โรงเรียนทีมีการสอนแบบเดิมๆอยู่คือสอนตามหนงัสือตาํราเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน ผูว้ิจยัและผู ้ร่วม

วจิยัไดก้าํหนดนโยบายร่วมกนัทีจะส่งเสริมให้โรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน ดาํเนินการนาํ

รูปแบบวิธีการใช้ โดยยึดปัญหาเป็นฐานและข้อมูลเอกสาร โดยเฉพาะข้อมูลในบทที  วธีิการ

ขนัตอนการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานและนาํขอ้มูลมาดาํเนินการในโรงเรียน โดยในครังนีไดน้าํ

วธีิการเรียนรู้แบบแบบยึดปัญหาเป็นฐานนาํมาใช้สอนในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 
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เพือให้นักเรียนและครูผู ้สอน ได้สัมผสักบัการเรียนการสอนแบบวิธีแก้ปัญหาในตัวผู้เรียนด้วย 

ดงันนั โรงเรียนจึงไดน้าํแบบวธีิการเช่นนาํมาประยุกตใ์ชก้บัโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

ตาํบลเชียงยนื อาํเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม และในเสริมเสริมการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็น

ฐาน ในโรงเรียน ปัจจมิเชียงยืน มีจุดมุ่งหมายเพือเสริมสร้างโลกทศัน์ใหก้บัผู้วจิยัและผูร่้วมวจิยัที

ครูผูส้อน และเพือสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิใหเ้กิดกบัผูร่้วมวจิยั เกิดความอยากรู้ อยากเขา้ใจ ตลอด

ถึงผู ้เรียน มีความอยากเรียนอยากรู้ เกิดทกัษะ ความคิดทีหลากหลายร่วมกัน โดยผูว้จิยัและผู ้ร่วม

วจิยัไดเ้นน้ในหวัขอ้ร่วมกนัศึกษาดงันี 1) การเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็น

ฐาน และ 2) โดย ICT เพือสร้างการบริหารและการเรียนการสอน ซึงทางโรงเรียนจดักิจกรรมการ

บรรยาย การอภิปรายซกัถามแลกเปลียนเรียนรู้ ศึกษาเอกสาร และการฝึกปฏิบติัการสอนแบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ผลจากการศึกษาพบสภาพความสําเร็จของทีมแกนนาํกล่าวคือ ทีมแกนนาํมี

ความรู้ความเขา้ใจไดรั้บประสบการณ์ในประเด็นทีศึกษา และมีความพึงพอใจในการศึกษาเพราะ

ผูว้จิยัสังเกตเห็นบางท่านไดส้ัมผสัและก็บอกกนัต่อวา่ 

“การเรียนการสอนทีหลากหลายจะช่วยใหมี้การพฒันาการเรียนรู้เกิดขึนกบัผูเ้รียน 

พร้อมแลว้ทีนาํขอ้มูลเหลา่นีไปนาํมาประยกุตก์บัการเรียนการสอนในรายวชิากลุ่มสาระวชิาของตน 

เพือร่วมพฒันาผู้เรียน โดยเฉพาะพระเณรโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนของเรา” ใหม้ีผล

การประเมินทีดีขึนและระดบัผลสัมฤทธิทีดีขนัตามลาํดบั 

(ครูผูส้อน: บนัทึกอนุทิน) 

 
ภาพที .12 กิจกรรมการสอนแบบการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรม ปัจ

จิมเชียงยืน 
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2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบใช้วิธีแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

จดัขึนในระหวา่งวนัที  พฤษภาคม -  กรกฎาคม  โดยผูวิ้จยัและร่วม

วจิยัได้ใช้กระบวนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน ในคดัเลือกสามเณรทีอ่านหนงัสือไม่คล่องแคล่ว โดยที

ผูว้จิยัและร่วมวจิยัจะร่วมกนัดาํเนินงาน โดยใหน้กัเรียนไดเ้ขา้มีการฝึกอ่านหนงัสือใหเ้พือนๆ ฟังทงั

ก่อนเริมกิจกรรมการเรียนในรายวชิาต่างๆ ฝึกอ่านยามวา่งหรือแมก้ระทงัอ่านในหอ้งสมุดของการ

ทาํกิจกรรมการเข้าห้องสมุด เพือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้

อ่านคล่องหนงัสือคล่อง ทีสําคญัคือมีการจดักิจกรรมทีเรียกหวัขอ้เรืองว่า เรืองเล่าเชา้นี โดยใหค้รู/ผู ้

ร่วมวจิยัเป็นผูค้ดัเลือกหนงัสือทีอ่านยากทีสุดไปหานอ้ยทีสุด ตามกระบวนการเรียนรู้แบบยดึปัญหา

เป็นฐาน เพือใหผู้ ้เรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามขนัตอนทีวางไว ้พอจะกล่าวได้

ดงันี 

ขนัที  กาํหนดปัญหา จดัสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และ

มองเห็นปัญหา สามารถโดยกําหนดสิงทีเป็นปัญหาทีผูเ้รียนอยากรู้ อยากเรียนเกิดความสนใจทีจะ

คน้หาคาํตอบโดยผู้ร่วมวิจยัไดแ้บ่งกิจกรรมดงันี จดักลุ่มผู ้เรียนใหม้ีขนาดเล็ก (ประมาณ -  / -  

รูป/คน) ยึดปัญหา เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยลกัษณะของปัญหาทีนาํมาใช้ ควรมีลกัษณะ

คลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย อาจมีคําตอบได้หลายคําตอบ โดย

คาํนึงถึง การเชือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม ความซบัซ้อนของปัญหาจากง่ายไปสู่ยากระดบั

และประสบการณ์ผูเ้รียนเวลาทีกําหนดให้ผูเ้รียนใช้ดาํเนินการ และแหล่งคน้ควา้ขอ้มูล ขนัที  ทาํ

ความเขา้ใจกบัปัญหา ปัญหาทีตอ้งการเรียนรู้ ต้องสามารถอธิบายสิงต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัปัญหาได ้

ขนัที  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองดว้ยวธีิการหลากหลาย ผูเ้รียนคน้ควา้

หาขอ้มูลและศึกษาเพิมเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เช่น หนงัสือตาํรา วารสาร สือการเรียน

การสอนต่างๆ การศึกษาในหอ้งปฏิบตัิการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต หรือปรึกษาผูรู้้ใน

เนือหาเฉพาะ เป็นตน้ พร้อมทงัประเมินความถูกต้อง ขนัที  สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนนําความรู้ที

ไดค้น้ควา้มาแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัในหอ้งเรียน ขนัที  สรุปและประเมินคา่หาคาํตอบ ผูเ้รียนแต่

ละกลุ่ม สรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานวา่ข้อมูลทีศึกษาค้นควา้มีความเหมาะสม 

หรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนั

สรุปองค์ความรู้ ในภาพรวมของปัญหาอกีครัง ประเมินผลจากสภาพจริง โดยดูจากความสามารถใน

การปฏิบติั 
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ภาพที 4.13 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

  3) กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาด้วยวธีิการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

จัดขึนในระหว่างวนัที 27-29 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พิพิธภ ัณฑ์สัตวน์ําทะเล

มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี เป้าหมาย คือผูว้จิยัและร่วมวจิยั ครู นกัเรียน โดยการไปทศันศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที โดยเนน้ภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ของชาติและทอ้งถิน เป็นกิจกรรมตา

มนโนบายของโรงเรียนตอ้งจดัขึนเพือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงใหก้บันกัเรียนทีเพิมเติมจากการ

เรียนในหอ้งเรียนเพือใหน้กัเรียนมีความรู้และประสบการณ์อยา่งกวา้งขวาง เปิดโอกาสให้นกัเรียน 

ไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองแบบยึดปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ โดยการผ่านเรียนรู้ แบบยึด

ปัญหาเป็นฐานตามขนัตอน เพือให้ครู ผู ้เรียน ได้พัฒนาการเรียนรู้ โดยผู ้ร่วมวิจยัไดต้ังกําหนด

ปัญหาใหผู้ว้่า หากเราจะศึกษา เรืองชีววทิยาใตท้อ้งทะเล มีอะไรบา้ง ครู และผูเ้รียนก็จะเริมเรียนรู้

ไปตามขันตอน แบบยึดปัญหาเป็นฐานทงั 6 ขนัตอนคือ กําหนดปัญหา, ทาํความเขา้กับปัญหา,

ศึกษาคน้ควา้,สังเคราะห์ความรู้ทีได ้สรุปประเมินและนาํเสนอขอ้มูล กิจกรรมครังนี ทาํใหค้รู และ

ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนกัเรียนและเป็นความทรงจาํทีจะ

เกิดขึนในตวัผู ้เรียน ซึงสามารถพฒันาเป็นความคงทนในการเรียนรู้เก็บไวเ้ป็นต้นทุนในการ

ดาํรงชีวิตทงัปัจจุบนัและอนาคต โดยกาํหนดให้ดาํเนินการกิจกรรมดงักล่าว อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง

ต่อภาคการศึกษา โดยผู ้วิจยัและร่วมวิจยัได้สังเกตการณ์ของ ครู นักเรียน มีการประเมินการ

เปลียนแปลงก่อนไปและหลงั จะเห็นได้วา่ผูร่้วมวิจยัและนกัเรียนมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างกับ

สิงทีไดเ้ห็นและสัมผสัเรียนรู้ร่วมกนัโดยยึดปฏิบติักิจกรรมตามแบบยดึปัญหาเป็นฐาน ทุกประการ
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ใน ส่งเสริมกระตุ้นการเรียนรู้ บวกกับการพฒันาตวัผูเ้รียน ให้เกิดความอยากเรียนรู้ เสาะแสวงหา

ความรู้ กลุ่มการเรียนรู้เป็นกลุ่มคณะ แกไ้ขปัญหาร่วมกนั สร้างการเรียนรู้เป็นทีม ทา้ทายกบัความรู้

ใหม่ๆ ทีเกิดขนักบัผูเ้รียนและผูร่้วมวจิยั ดงัภาพที 4.14 

 

 

 

ภาพที . 4 กิจกรรมการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

 กล่าวโดยสรุป การดาํเนินการโครงการการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจ

แก้ปัญหาอย่างมีสติแบบยึดปัญหาเป็นฐาน เพือให้สอดคล้องกับการพฒันาการเรียนรู้ของ ครู 

นักเรียน โดยการใช้ก ระบวนการแบบยึดปัญหาเป็นฐาน และวิธี คิด ไตร่ตรอง เรียนรู้ หา

ประสบการณ์ เสาะแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์บนัทึกเพือใหเ้กิดทกัษะในการเรียนรอบตวั 

เพือกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีววิฒันาการเรียน โดยการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐานนี เป็นตวัแทรกเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนารอบทิศทาง เป็นการเรียนรู้ทีโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน และ

เหมาะสมอย่างยิงโรงเรียนพระปริยติัธรรม ปัจจมิเชียงยืน ทีสามารถเปลียนจากการสอนแบบเก่ามา

เป็นการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน โดยดาํเนินการตามกระบวนขนัตอน เหมือนกบัราวบนัได ไป

ทีและขนัตอน เพือให้บรรลุเป้าหมายได ้การกระทาํกิจกรรมโครงการครังนีไดด้าํเนินการเป็นไป

วตัถุประสงคข์องโครงการและสอดคลอ้งกบัการพฒันาการเรียนรู้ในการพฒันาระบบการเรียนการ

สอนของโรงเรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน ในการพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนั บรรลุตามกระบวนการ

เป้าหมายทีวางไว ้ทุกประการ แมจ้ะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตาม 
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โครงการที 2 

ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 โครงการที  ทกัษะการตดัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน เป็นการจดักระบวนการ

เรียนรู้ทีผู ้เรียนสําคญัสําคญัทีสุด เป็นการกระบวนการเรียนรู้ทีมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้เรียน 

โดยเฉพาะครู พฒันาควบคู่โดย ผูเ้รียนได้พฒันาเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้การยึดปัญหาเป็นฐานเข้ามามีบทบาท 

ขนัตอนในการจดัการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถนาํวธีิการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได ้โดยทุกฝ่าย

มีส่วนร่วมในทุกขนัตอน เพือพฒันาผูเ้รียน หาวิธีการเพือปรับปรุงพฒันาให้คงสภาพตาม มาตรฐาน

ขอ้ที  นนัคือการพฒันาครูใหม้ีความสามารถในการจดัการเรียน การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและ

เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ประกอบไปดว้ยกิจกรรมและผลการดาํเนินงาน  กิจกรรม คือ ) การอบรม

พฒันาครูเรืองการยึดปัญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอน ) การวจิยัเพือพฒันาเด็กโดยการ

ยึดปัญหาเป็นฐาน ) การนิเทศการสอนโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน ดงัมีรายละเอียดดงันี โดยในแต่

ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัต่อไปนี 

 

1) การอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ แบบยึดปัญหาเป็นฐานในการจัดการ

เรียนการสอนในห้องเรียน 

จดัขึนในวนัที  พฤษภาคม  ณ กลุ่ม  จงัหวดัร้อยเอด็ เป้าหมาย ผูร่้วมวจิยั

ทีเป็นครูในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน โดยทีโรงเรียนไดมี้นโยบายทีพฒันาบุคลากรครู 

ใหมี้ประสิทธิภาพในการจดักระบวนการเรียนการสอนและขีดความสามารถ ของแต่ละบุคคล เพือ

เป็นไปตามมาตรฐานขอ้ที  นนัคือการพฒันาครูให้มีความสามารถในการจดัการเรียน การสอน

อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญโดยการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน โดย

วทิยากร ไดบ้รรยาย อบรมเนือหาทีจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน โดยการยึดปัญหาเป็นฐาน มา

ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ของเดก็โดยการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ตามขนัตอน โดยใหค้รูผูส้อนหรือ 

นกัเรียนไดเ้รียนผ่านกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเนน้ให้ครูไดรั้บ

การพฒันา กระบวนการ เทคนิค วธีิการ จดัการเรียนการสอนของครูผู ้สอน ให้ได้รับการพัฒนา

ทางดา้นการสอนทีหลากหลาย วธีิการ โดยโรงเรียน พยายามทีส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนการ

สอนในห้องเรียนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพือให้ได้รับการพฒันาเรืองนีโดยตรง 

เพือให้ครูทีผ่านอบรมครังนี นาํวิธีการนีมาปฏิบตัิ เพือผูเ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ทีดีขึนตาม

กระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยครูได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ตามขันตอนของ (PBL) 

ดงันีคือ 
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ขนัที  กาํหนดปัญหา จดัสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และ

มองเห็นปัญหา ขนัที  ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา ปัญหาทีตอ้งการเรียนรู้ ตอ้งสามารถอธิบายสิงต่างๆ 

ทีเกียวขอ้งกบัปัญหาไดข้นัที  ศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ ขนัที  สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนนาํความรู้ที

ไดค้น้ควา้มาแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกันผูเ้รียนนาํขอ้มูลหรือความรู้ทีไดม้าสังเคราะห์ อธิบาย พิสูจน์

สมมติฐานและประยุกต์ใหเ้หมาะสมกบัโจทยปั์ญหา ขนัที  สรุปและประเมินค่าหาคาํตอบ ขนัที  

นาํเสนอและประเมินต่อไป บทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน . 

ทาํหน้าที เป็นผู้อาํนวยความสะดวก หรือผูใ้ห้ค ําปรึกษาแนะนาํ . เป็นผู ้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

มิไดเ้ป็นผูถ้่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยตรง . ใช้ทกัษะการตงัคาํถามทีเหมาะสม . กระตุน้และ

ส่งเสริมกระบวนการกกลุ่ม ให้กลุ่มดาํเนินการตามขนัตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน . 

สนบัสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและเน้นให้ผูเ้รียนตระหนกัวา่การเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบของ

ผูเ้รียน . กระตุน้ให้ผูเ้รียนเอาความรู้เดิมทีมีอยู่มาใช้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น . สนบัสนุน

ใหก้ลุ่มสามารถตงัประเด็นหรือวตัถปุระสงค์การเรียนรู้/แกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ

กิจกรรมทีครูกําหนด . หลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นหรือตดัสินวา่ถูกหรือผิด . ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง รวมทงัเป็นผูป้ระเมินทกัษะของผูเ้รียนและกลุ่ม พร้อมการให้

ขอ้มูลยอ้นกลบัและไดจ้ดัร่วมกนัจดักิจกรรม 

หลังจากสินสุดในการรับการอบรมพฒันาครูแบบยึดปัญหาเป็นฐาน ในครังนี

ผูว้ิจยัไดส้ังเกตเห็นผูร่้วมวจิยั หรือครู ไดเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะเทคนิค แนวความคิดใหม่เกียวการ

เรียนรู้ การสอนใหม่ๆ และจะนาํการเรียนรู้แบบการจดัเรียนการสอนโดยผ่านการแบบยึดปัญหาเป็น

ฐาน มาดาํเนินการเป็นต้นแบบในการจดัการเรียนการตามขนัตอนทีผูเ้ป็นวิทยากรบรรยาย ถวาย

ความรู้ เพือนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนต่อไป โดยมุ่งหวงัทีจะพฒันาตนเองและยกระดบั

ผลสัมฤทธิของนกัเรียน ตลอดถึงการผ่านการประเมินภายนอกและการประเมินในต่อไป 

สําหรับวิธีการอบรม ฟังสัมมนาครังนี จะเป็นการฟังคําบรรยาย จากผู้บริหาร

โรงเรียน คณะวทิยากร ผู ้ทีมีความรู้ ความเชียวชาญ ประสบการณ์สอนในโรงเรียนแบบแบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน ตลอดถึงการแลกเปลียน ประสบการณ์ การจดัการเรียนการสอน ผู้วจิยัและผูร่้วม

วจิยั ไดแ้สดงความคิดเห็นสอบถาม การอภิปรายและแลกเปลียนเรียนรู้ การศึกษาจากเอกสาร และ

ไดล้งมือปฏิบติัการจริง โดยผูวิ้จยัไดส้ังเกตเห็นพฤติกรรมของผูร่้วมวจิยั ไดม้ีการเปลยีนแปลงและ

มีลีลาเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบและไดร่้วมกนัประเมิน ครู สภาพทีจะตอ้งจดัการเรียนการ

สอนภายในโรงเรียนอย่างไร เพือใหเ้กิดความสําเร็จต่อผูเ้รียนทีหลากหลายต่อไป 
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ภาพที 4.15 การจดัอบรมพฒันาครูเพือพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

2) กิจกรรมการวจิัยเพือการพัฒนาเดก็โดยการยดึปัญหาเป็นฐาน 

เป็นการวิจยัเพือพฒันาผู้เรียน โดยผู้วจิยัและร่วมวิจยัไดป้ระชุมเพือแลกเปลียน

ความรู้ซึงกนัและกนั โดยกาํหนดขึนในวนัที  พฤษภาคม  ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิ

เชียงยืน โดยเป้าหมายครังนี กาํหนดให้ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัไดมี้บทบาทการจดัเรียนรู้ในห้องเรียน 

โดยให้ผูร่้วมวจิยัหรือครูผูส้อนใช้ขนัตอน แบบยึดปัญหาเป็นฐาน มาช่วยเสริม ตวัแทรก เพือทีจะ

พฒันาเด็ก ว่าเกิดอะไรขึนบา้ง มีปัญหาอะไร ในขณะทีทาํการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน เช่น

เด็กอ่านหนงัสือไม่ออก เดก็เขียนเลขไม่เป็น เด็กไม่เขา้ใจขณะทีสอน เป็นตน้ โดยกระบวนวจิยัใน

ครังนี ผูบ้ริหาร ผูว้จิยั ไดเ้สนอใหใ้ชรู้ปแบบขนัตอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน มาดาํเนินการ เพือใหไ้ด้

รับทราบขอ้มูลทีเป็นปัญหาในหอ้ง โดยกระบวนการวจิยัในห้องเรียน เป็นการเสริมสร้างให้ครู ผู้

ร่วมวิจยัทํางานวิจยัไปในตวัเองด้วย เกิดการพฒันาตวัผู ้วิจยัเอง เพือให้มองเห็นกระบวนทีเป็น

ปัญหาแกไ้ข เพือใหไ้ดรั้บขอ้มูล สารเทศตลอดเวลา โดยการผ่านกระบวนการและขนัตอนแบบยึด

ปัญหาเป็นฐานดงันี คือ .ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจะตงัปัญหาโจทยร่์วมกนั เพือใหท้ราบปัญหานนั วา่

โรงเรียนเราปัญหาเรืองอะไร มีทราบคาํตอบบ้าง ผมในฐานะ ผูอ้าํนวยการจาํเป็นตอ้งถามทุกท่าน 

เพือใหไ้ด้คาํตอบร่วมกนั วา่ทาํไม ผลสัมฤทธิเกียวกบัผูจึ้งไม่ค่อย เพราะมีหลกัฐานทีปรากฏชดั คือ 

ปพ.  คะแนนสอบ และผลการประเมินจากภายนอก และภายใน หลงัจากไดต้งัประเด็นให้เกิด

กระบวนการคิดร่วมกนั จนนาํไปสู่ ขนัที  ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา โดยผูร่้วมวิจยัตอ้งความเขา้กบั

ปัญหา ว่า การเรียนการสอนของครู เป็นอย่างไร ผลสัมฤทธินักเรียนจึงตํา เราแก้ได้อย่างไร 

ผูบ้ริหาร ครู ผูว้จิยั จึงร่วมกนัเสวนา แบบปลายเปิด ร่วมกนัว่า หากปัญหาเหล่านีไม่ไดรั้บการแก้ไข 

ก็จะเป็นต่อนกัเรียนทีเป็นเยาวชน ลูกหลานเรา โดยการไดรั้บการสนบัสนุนจากขา้งนอกทีเขามอง

เรา โดยตน้สังกดั หากเราพยายามทีดาํเนินการแก้ไขร่วมกนั ก็จะใหง้านเหล่านีไดรั้บการแกไ้ข ผม

ในฐานะผูบ้ริหารจึงจาํเป็นทีจิยู่นิงไม่ไดจ้ึงไดน้ดัประชุม พวกเราเสวนากนั เพือรับรู้รับทราบปัญหา
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ร่วมกนั จนนาํไป ขนัที  ศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงมอบหมายใหค้รู ทุกรูป ท่าน

ไดด้าํเนินการศึกษาหาคาํตอบนนัเอง โดยมุ่งเป้าไปทีผลงานวจิยัของตนเองทีมีหลกัฐานในการทาํ

วิจยัเสนอต่อผูบ้ริหารทุกภาคปีการศึกษาอยู่แล้ว นําปัญหาเหล่านนัมาดําเนินการแก้ไขปัญหาที

เกิดขึนในชนัเรียน นาํมาต่อยอดแกปั้ญหาในชนัเรียน โดยใชรู้ปแบบวธีิแกปั้ญหาในเรืองก็นาํเรือง

นนัมาดําเนินแก้ปัญหาตามแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยปัญหาเป็นฐาน โดยยึดปัญหาเป็นฐานจน

นําไปสู่ ขนัที  สังเคราะห์ความรู้ เมือได้ทราบปัญหานันแล้ว ผ่านกระบวนต่างๆ ก็นําปัญหา

เหล่านนัมาร่วมกนัวเิคราะห์ ในรูปแบบประชุม เสวนา พูดคุย ขนัที  สรุปและประเมินค่าหาคาํตอบ 

เมือดาํเนินการเสร็จแลว้ ผู ้ร่วมวิจยั หรือร่วมกนัประเมินผลนัน ว่าทาํไม ผลสัมฤทธิของนกัเรียน

อ่อน การจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างไรเกิดอะไรขนั จากกระบวนการต่างๆ ทาํให้ทราบเกิดอะไร

ขึน โดยนําเอาขอ้มูลหลกัฐานทีได้จากงานวิจยัในชันเรียนทีตนเองทาํเสนอต่อผู้บริหารทุกภาค

การศึกษานนัมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในรายวิชาของตนเองต่อไป ขนัที  นาํเสนอและประเมิน 

ผูบ้ริหาร ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้ประชุม ระดมสมอง เพือรับฟังจากการชีแจง ผูร่้วมวิจยัแต่ละท่าน 

ตลอดถึงนกัเรียนดว้ย ทาํให ้ผูร่้วมวิจยัและครูไดรั้บทราบปัญหาทีเกิดขึนในขณะทีจดัการเรียนการ

สอนในหอ้งเรียน โดยการผ่านการวจิยัในชนัเรียนเพือพฒันาเดก็ โดยทีผูว้จิยั ผูบ้ริหาร ผูร่้วมวจิยัได้

เสนอแนวทาง โดยให้ ครู ไดท้าํการวิจยัในชันเรียนและนาํเอาผลงานวจิยันนัมาแปรรูป เพือให้ได้

รับรู้รับทราบปัญหานนัๆ โดยผ่านกระบวนการยึด รูปแบบขนัตอนโดยยดึปัญหาเป็นฐาน มาใช ้ผู ้

ร่วมวิจยัและครูเป็นบุคคลากรทีมีการจดัทาํการเรียนการสอนหรือการวิจยัในชันเรียน เพือให้

กระบวนการเรียนการสอนทีชดัเจน และมอบหมายใหผู้ร่้วมวิจยัหรือคณะครูผูส้อน ไดท้าํเรืองวจิยั

ในห้องเรียนทีตนเองรับผิดชอบโดยกระบวนขนัตอนแบบยดึยดึปัญหาเป็นฐานโดยให้วจิยัเรืองที

เป็นปัญหาในห้องเรียน ตามรูปแบบกรอบการวจิยั เสร็จแลว้ให้นาํเสนอในทีประชุม เพือวางแผน

ในการแก้ปัญหาต่อไปในภาคการศึกษาหนา้ เพราะการวิจยัเพือพฒันาเด็กเป็นเรืองทีสาํคญัอยา่งยงิที

ตอ้งพฒันาตวัเดก็ให้มีการพฒันาหลายๆดา้น โดยเฉพาะ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนทีมี

จาํนวนพระเณรทีเข้าเรียนในสถานศึกษา มากมายหลากหลาย จึงไม่สามารถวดัได้วา่พระภิกษุ 

สามเณรทีเข้ามาศึกษาเล่าเรียน พืนฐานเป็นอย่างไร จึงจาํเป็นอย่างยิงทีครูจะต้องมีการวิจยัใน

หอ้งเรียน เพือให้ไดรั้บขอ้มูล นนัๆ มาพฒันาเด็ก เพือให้การเรียนการสอน ดาํเนินการเป็นไปตาม

หลกัสูตรและความสามารถในตวัเด็กใหไ้ดเ้ดินหน้าไปอย่างภาคภูมิใจ และระดบัผลการเรียนดีขึน

ต่อไป 
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ภาพที . 6 การจดักิจกรรมเพือวจิยัพฒันาเด็กโดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 

3) กิจกรรมการนิเทศการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน  

โดยกาํหนดขึนในวนัที 20 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียง

ยืน มีการนิเทศการสอน เป็นประจาํไม่วา่จะเป็นการนิเทศจากตน้สังกดั หรือกลุ่มงานทีรับผิดชอบ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ทีมีส่วนไดเ้สียกับโรงเรียนเป็นตน้ เช่นผู ้ปกครอง เจา้อาวาส โดยโรงเรียนได้เชิญ

บุคคลต่างๆมาติดตามผลการดาํเนินการ การเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นประจาํทุกๆ ปีไดรั้บการ

การเทศการสอนจากศึกษานิเทศก์กลุ่ม 10 การนิเทศจากผูบ้ริหารโรงเรียน และการแลกเปลียน

เรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อนดว้ยกนัเอง ซึงโรงเรียนกําหนดใหมี้การนิเทศเดือนละ 1 ครัง โดยการนิเทศ

จะเน้นไปที การจดัการเรียนการสอน ในหอ้งเรียน โดยการนิเทศครัง โรงเรียนไดเ้รียนเชิญ ตวัแทน

จากกลุ่มตน้สังกัดและโรงเรียนทีรอบใกล้บริเวณทีเขาประสบความสําเร็จในการดําเนินการจดั

กาเรียนการจดัการเรียนการสอน เพือครูไดเ้ขา้ใจในเรืองการจดัการเรียนการการสอนอย่างไร ให้

ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน แต่ในครังนีได้ยึดรูปการ

นิเทศการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน เพือทีครูไดเ้ร่งพฒันาปรับปรุง ทงัในส่วนทีรับผิดชอบ มีการ

ประเมินติดตาม ตามขนัตอนของรูปแบบยึดปัญหาเป็นฐาน ทงัผูบ้ริหารและฝ่ายวิชาการในการ
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กาํกบัดูแล ทงันีเพือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทงัโดยการนิเทศแต่ละครังจะเน้นทีชนัเรียน 

โดยให้ครูแต่ละท่านไดแ้สดงบทบาทในการจดัการเรียนการสอนแบบใดใหท้ีจะประสบความสําเร็จ 

โดยผูบ้ริหาร ผูว้จิยั ไดย้าํวา่ควรส่งเสริมการนิเทศ ในเรืองการยึดปัญหาเป็นฐาน แบบยดึปัญหาเป็น

ฐานมาเป็นแนวทางในการดาํเนินการทดลอง ทดสอบ การจดัการเรียนการสอน และพฒันาการ

เรียนรู้ นํามาใช้ในกระบวนการเรียนสอนดู เพือให้ครูเกิดทกัษะ เทคนิคในการพฒันาการเรียนรู้

แบบยึดปัญหาเป็นฐานและผู้บริหารจะมีการนิเทศ เรืองแบบยึดปัญหาเป็นฐานในห้องประชุม

ประจาํเดือนว่าเป็นอย่างไร ดีอย่างไร เกิดผลกบัครู ผูเ้รียนอย่างไร ตามกระบวนขนัตอนแบบยึด

ปัญหาเป็นฐานซึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมการสอนของครูทุกคนรูปเขม้ขน้ขึน โดยสังเกตจากการทีครู

จดัไดกิ้จกรรมการเรียนรู้ทียึดผู้เรียนเป็นสําคญัมากยิงขึนโดยผ่านวธีิการเรียนรู้แบบโดยยึดปัญหา

เป็นฐานมีหลกัฐานการทาํงานเมือสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนๆมีพฤติกรรมทีพึงประสงค์เพิมมากขึน 

ครูมีการพฒันาเพิมขึน และผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานดา้นภาวะผูน้าํทีเป็นเชิงวชิาการ

มากยิงขึน โดยเฉพาะแสดงเห็นพฤติกรรมของครู เปลียนไปหลงัจากทีไดรั้บการอบรม โดยเฉพาะ

การตรวจเยียมการจดัการเรียนการสอนแต่ละวชิา โดยผู ้ตรวจครังนี ผู้วจิยัและผูบ้ริหาร ตลอดถึง

ผูรั้บผิดชอบโครงการ ดภูาพที 4.17 

 

   
 

ภาพที 4.17 กิจกรรมการนิเทศการสอนแบบยดึปัญหาเป็นฐาน 
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โครงการที  

การพัฒนาการเรียนการสอนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นแบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

  โครงการที 3 โครงการการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นแบบการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานรับผิดชอบโดยทีม 3 มีกิจกรรมจาํนวน 3 กิจกรรม คือ ) กิจกรรมเล่า

เรืองประสบการณ์แบบการยึดปัญหาเป็นฐาน ) กิจกรรมจดัมุมแสดงผลงานนกัเรียนแบบการยึด

ปัญหาเป็นฐาน และ ) กิจกรรมเข้าห้องสมุดแบบการยึดปัญหาเป็นฐาน โดยมีการประชุมเชิง

รูปแบบปฏิบติัการเพือวางแผน/กาํหนดกิจกรรม โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยืน โดยได้

ร่วมกันประชุมระดม สมอง วางแนวทาง ร่วมกัน เพือส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาคุณภาพนกัเรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน กิจกรรมค่านิยมที

ดีงาม และภูมิปัญญาไทย และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนแบบยึดปัญหา

เป็นฐาน โดยก่อนทีมีดาํเนินตามกิจกรรมนีผูว้ิจยัและ ผูร่้วมวจิยัได้ร่วมประชุมเสวนากิจกรรมที

รองรับโดยไดต้กลงร่วมกนัวา่จะดาํเนินตามโครงการนี เพือพฒันาครู นกัเรียนตามแบบขนัตอนการ

เรียนรู้โดยเนน้กิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 
 

ภาพที . 8 การประชุมเชิงรูปแบบเชิงปฏิบติัการเพือการวางแผน 

 

โดยแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัต่อไปนี 

1) กิจกรรมเล่าเรืองจากประสบการณ์แบบยึดปัญหาเป็นฐาน  

โดยกาํหนดขึนในวนัที 30 มิถุนายน  ณ โรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจมิเชียง

ยืน เป็นกิจกรรมทีเน้นใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาคาํตอบ นานาสาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ทีเกิดขึน

ในชีวติประจาํวนัโดยผ่านกระบวน แบบยดึปัญหาเป็นฐานข่าวสารทีเกิดขึนในสังคม โดยเฉพาะข่าว

ในระดบัเอเชีย โดยให้ครูเวรกาํกบัหรือหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
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โดยเนน้ใหน้กัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ไดด้าํเนินการตามขนัตอนแบบยึดปัญหาเป็นฐานคือ .ตงั

ปัญหาโจทย ์โดยครูผู ้สอนไดต้งัปัญหาโจทย์ว่า ปัญหาทีเป็นปัญหากับเรามีอะไรบา้ง ครูจึงได้ยก

ประเดน็ทีเป็นปัญหา เช่นทาํไมเราจึงมาโรงเรียนสาย เมือตงัโจทยใ์หก้บันกัเรียน จึงเริมไปสู่ ขนัที  

ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา ครูผู้สอนได้แบ่งนกัเรียนออกเป็น  กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มเสวนา หารือ 

ปรึกษากัน ตลอดจนถึงกบัคน้ควา้หาคาํตอบเอง ขอ้มูลต่างๆ มีการสัมภาษณ์เพือนสามเณรทีคาด

โรงเรียนบ่อย ตลอดถึงขอ้มูลทีพนักับนกัเรียนทีมาโรงเรียน แล้วรวบรวมข้อมูลเหล่านัน ขนัที  

ศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ โดยครูไดม้อบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาหาคาํตอบ อาจไปสัมภาษณ์

เพือนสามเณร และสอบถามครูประจาํชนัห้องเรียนว่า เพือนสามเณรทาํไม ถึงมาสาย เพือให้ได้

คาํตอบทีแน่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขนัที  สังเคราะห์ความรู้ โดยนักเรียนแต่ละกุล่มได้นํา

ขอ้มูลทีนาํมาแปรรูปในการวเิคราะห์กลนักรอง เสวนา ความคิดแลกเปลียนกัน เพือทีจะได้ขอ้มูล

เหล่านัน นํามาอธิบายขยายผลต่อไป ขนัที  สรุปและประเมินค่าหาคาํตอบ เมือแต่ละกลุ่มได้

คาํตอบทีพอทราบแลว้วา่เป็นเพราะสาเหตุใดถงึเป็นเช่นนนั แลว้นํามาเล่าแสดงใหใ้นกลุ่มตนเองวา่

ใช่หรือไม่ .นาํเสนอและประเมินผล โดยนาํประเด็นเรืองการเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

สัปดาห์  ครังต่อคน เพือเน้นให้นกัเรียนไดมี้ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ประสบการณ์ นานาสาระ

การเรียนรู้ เพือให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ ทางดา้นความคิด ความอ่าน ริเริมสร้างสรรค์ ในของตนเอง 

ตลอดถึงการนํา แบบยดึปัญหาเป็นฐานมาประยุกต์ใช ้โดยให้นกัเรียนไดค้น้ควา้หาประสบการณ์ที

เกิดขึนในชีวติประจาํวนั นาํมาเสนอเล่าสู่กนัฟังในชนัเรียนแลว้นาํไปวิเคราะห์คาํตอบ โดยครูจะ

เป็นผูช่้วยดูแลอาํนวยความสะดวกในการนาํเสนอ เพือให้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆขึน เพือพฒันา

เรียนรู้ ของครูนกัเรียน ร่วมกนั เป็นการยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน ต่อไป ภาพท ี4.19 

 
ภาพที 4.19 กิจกรรมเล่าเรืองประสบการณ์ของนกัเรียนแบบใช้กระบวนการแบบยดึปัญหาเป็นฐาน 
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2) กิจกรรมจดัมุมแสดงผลงานนักเรียนแบบการยดึปัญหาเป็นฐาน  

โดยกาํหนดขึนในวนัที  กรกฎาคม  ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิม เชียง

ยืน เป็นกิจกรรมทีเนน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออก ความสามารถในผลงานทีได้ทาํ เพือเสนอความคิดที

เริมสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง เพือทีจะส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน โดยการทีใหน้กัเรียน

เลือกผลงานของตนเอง ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมต่างๆทีผ่าน กิจกรรมปฏิบติัธรรม กิจกรรมวนัปีใหม่ 

กิจกรรมรณรงคอ์าสา กิจกรรมวนัครู กิจกรรมวนัสุนทรภู่ กิจกรรมต่างๆ ผลงานกิจกรรมทีได้รับ

จากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมครังเพือใหน้กัเรียนไดแ้สวงขอ้มูลต่างๆแบบการยดึปัญหาเป็นฐาน มา

ประยุกต์ใช้ เพือให้นักเรียนค้นหาวสัดุ อุปกรณ์ สิงทีตนใช้ในงาน โดยครู จะกําหนดวา่แต่ละ

ขนัตอน เป็นอย่างไร ถึงจะประสบความในการดาํเนินการนนั โดยใช้วธีิการแบบการยึดปัญหาเป็น

ฐานดู เพือทีไดง้านเหล่านนั นาํมาแสดงโชวผ์ลงานในรอบภาคการศึกษาทีตนไดเ้รียนรู้หรือผลงาน

ทีตนได้รับรางวลั เพือเป็นการกระตุน้ให้ผู้เรียนไดก้ลา้ทีแสดงออกในการนาํเสนอผลงานตนเอง 

และห้องเรียนไดมี้มุมหอ้งแสดงผลงานของนกัเรียนเองตามแบบการเรียนรู้แบบการยึดปัญหาเป็น

ฐาน ครู ผูส้อนก็จะไดค้วามรู้ใหม่เกียวการจดัมุมงานแสดงของนักเรียนแบบขันตอนการยึดปัญหา

เป็นฐานมาประยุกต์ใช้ และครูผู ้สอนจะพยายามส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาการเรียนรู้ใหม่ๆ

ให้กับผู้เรียน เช่น การทีจดัแสดงนิทรรศการ อะไรบ้างทีจะมาเสนอรูปแบบใหม่ โดยเน้นให้

นกัเรียนเกิดทกัษะการคิด การออกแบบ การหาอุปกรณ์ วสัดุ รอบตวั ตลอดถึงการสร้างงานเป็นทีม 

ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์ทีไดจ้ากการเรียนรู้นี นํามาประยุกต์ใช้กับ

ตนเองไดอ้ย่างไร โดยครูเป็นเพียงผูส้นบัสนุน และต่อเติมสิงทีขาดหายไปเท่านนั โดยทีครูผูส้อน 

ไดแ้บ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  กลุ่ม เพือนักเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ผลงานทีเป็นทีประทบัใจของ

ตนเองในภาคการศึกษานี โดยให้นกัเรียนไดห้าวสัดุ อุปกรณ์ ในการเริมตน้เอง ครูจะใหห้วัขอ้เรือง 

การจดัทาํมุมนิทรรศการในความฝันของตนเองอย่างไร โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มดาํเนินคน้หา 

มุมความฝันของตนเอง เมือครูผูส้อนไดอ้ธิบาย หวัขอ้โจทยปั์ญหาแลว้ แต่ละกลุ่มจะรวมกลุ่มกัน 

ปรึกษาหารือกัน แนวคิด อุดมการณ์ ความฝัน ว่าจะทาํอะไรในอนาคตข้างหน้าบา้ง โดยศึกษา

ประเดน็ปัญหานนั ทาํความเข้าใจในเรืองนนัๆ ว่าพวกเราจะทาํอะไรกนั แต่ละกลุ่มก็ไดเ้สนอความ

ฝันในอนาคต ออกมาในรูปแบบจดัมุมแสดงผลงานตนเอง หลงัจากนนัก็เริมคน้ควา้หาคาํตอบของ

ตนเอง วา่ทีผ่านมามีผลงานกิจกรรมอะไรบา้งทีตนเองทาํ ในภาคการศึกษานี เมือไดค้น้หาคาํตอบ ก็

นาํมาสังเคราะห์ตวัเอง วา่เราจะเสนออะไร ในการมุมผลงาน หรือมุมอนาคต ขา้งหน้าต่อไป และ

นาํมาสรุปในการคิด เสวนา พูดคุยกนั แลว้ก็นาํมาแสดงผลงานของตนเอง ต่อไปอย่างภาคภูมิใจ ดงั

ภาพกิจกรรมที .20 
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ภาพท ี4.20 กิจกรรมจดัมุมแสดงผลงานนกัเรียน แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

3) กิจกรรมนักเรียนเข้าห้องสมุดแบบการยดึปัญหาเป็นฐาน  

 จดัขึนในระหวา่งวนัที 1-30 กรกฎาคม 2559 เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมให้ผูเ้รียน ได้

เรียนรู้หลักการอ่านและแสวงหาความรู้ทีได้รับจากการอ่านหนงัสือ โดยเป็นวิธีหนึงทีกระตุน้ให้

นกัเรียนไดอ้่านหนงัสือ ควบคู่กบัการเรียนการสอน โดยให้นกัเรียนไดเ้ขา้ห้องสมุดปีการศึกษาไม่

น้อยกวา่  ครัง โดยแต่ละครังครูผูส้อนจะใช้รูปแบบการสอนทีส่งเสริมการเรียนรู้แบบแบบยึด

ปัญหาเป็นฐานโดยการการแนะนาํให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาคาํตอบ โดยครูเป็นตงัปัญหาให้กบันกัเรียน 

โดยกิจกรรมในครังนีได ้แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น  กลุ่มใหญ่ๆ คือ ครูผูส้อนไดย้ึดหลกัการใน

รายวิชาภาษาไทย โดยครูภาษาไทยไดม้อบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาหาข้อมูลเกียวกับ

คาํศัพท์ใช้ทีครูผู้สอนมอบให้แต่ละกลุ่ม เช่น รูปโลก บ้านเรือน เป็นตน้ และนักเรียนเมือได้รับ

ปัญหาคาํถามเหล่านนักล็งมือแสวงหาคาํตอบ โดยเป็นสืบคน้ในหนงัสือ โดยครูไดยึ้ดหอ้งสมุดเป็น

แหล่งเรียนรู้ ไม่อนุญาตสืบคน้ทางเทคโนโลยี ทงันีเพือเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้อ่านหนงัสือและ

จดจาํหลงัจากนนั ก็นาํมาอธิบายเล่าสู่กนัฟัง นาํเสนอในห้องเรียน จึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดการแบบตงั

ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา แสวงหาข้อมูล สรุปนาํมาอธิบายในชนัเรียน โดยการอ่านหนงัสือ จึงเป็น

การกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสอ่านหนังสือ โดยสอดแทรกไวใ้นทุกรายวิชาทีกําหนดให้

ครูผูส้อนไดส่้งเสริมให้นกัเรียนเขา้ไปคน้ควา้หาความรู้เพิมเติมทีหอ้งสมุด เป็นวิธีหนึงทีทาํให้ครู 

นกัเรียน ไดป้ระสบการณ์การสอน แนวคิดวธีิการเรียนการทีหลายหลายวธีิ รวมไปถึงผูเ้รียนเกิดการ

พฒันาการเรียนรอบทิศทาง ทาํใหย้กผลสัมฤทธิดา้นอ่านของผูเ้รียนดีขึน ดภูาพที 4.21 
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ภาพท ี4.21 กิจกรรมเขา้ห้องสมดุแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

 4) ประเมินและสรุปผล 

 กล่าวโดยสรุป การดาํเนินงานของกิจกรรมของโครงการทงั 3 โครงการเป็นไปบรรลุตาม 

จุดประสงค ์เป้าหมาย และตวัชีวดัของโครงการทงัสิน โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน

แบบยึดปัญหาเป็นฐานในการเรียนพฒันาครูและผูเ้รียน โดยผูว้ิจยัและผู้ร่วมวิจยั ได้มีความเห็น

ร่วมกนักาํหนดใหใ้ช้วิธีการการประเมินตามสภาพจริงและการสัมภาษณ์กลุ่ม พบว่าผลการดาํเนิน

ในขนัตอนที 3 การปฏิบติั ไดบ้รรลุผลในการนาํแผนปฏิบติั/โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบติั สําหรับ

โครงการ/กิจกรรมทีได้ด ําเนินงานจะอยู่ในวงจรที 1 ช่วงเวลาภาคที 2 ปีการศึกษา 2558 หรือ

ปีงบประมาณ 2559 คือ 1) โครงการการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาโดย

ยึดปัญหาเป็นฐานประกอบไปด้วยกิจกรรมและผลการดาํเนินงานกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ (1) การ

พฒันาผูเ้รียนการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน (2) การสอนแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(3) กิจกรรมส่งเสริมการอา่น แบบยึดปัญหาเป็นฐานและ(4) กิจกรรมการทศันศึกษาการเรียนรู้แบบ

ยึดปัญหาแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 2)โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพแบบยึดปัญหาเป็นฐานแบบยึด

ปัญหาเป็นฐานประกอบไปดว้ยกิจกรรมและผลการดาํเนินงาน 3 กิจกรรม คือ (1) การจดัอบรมเพือ

พฒันาครูการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน (2) การวิจยัเพือพฒันาเด็กแบบยึดปัญหาเป็นฐาน และ
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(3) การนิเทศการเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 3) โครงการ

พฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นแบบยดึปัญหาเป็นฐานประกอบไปดว้ยกิจกรรม

และผลดาํเนินการ จดักิจกรรม ดงันี (1) กิจกรรมเล่าเรืองประสบการณ์แบบยึดปัญหาเป็นฐาน (2) 

กิจกรรมจดัมุมแสดงผลงานนักเรียนแบบยดึปัญหาเป็นฐานและ (3) กิจกรรมเขา้ห้องสมุด แบบยึด

ปัญหาเป็นฐานโดยยดึปัญหาเป็นฐานโรงเรียนได้เริมดาํเนินการตงัแต่เปิดภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 

2559 เพราะเป็นกิจกรรมทีโรงเรียนดําเนินงานมาต่อเนืองทุกปี และจะต้องดาํเนินการไปอย่าง

ต่อเนืองจนสินปีการศึกษา 2560 

 จากการปฏิบติัการในขนัตอนการปฏิบติัการนี เป็นขนัตอนทีผูร่้วมวิจยัไดช่้วยกนัลงมือ

ปฏิบัติตามโครงการทีช่วยกันกําหนดขึนมาเพือแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ทีช่วยกันระดม

ความคิด ในการปฏิบัติตามโครงการมีการแ บ่งหน้าทีกันทําโดยมีเจ้าของโครงการเป็นผู้

ประสานงานและขอความช่วยเหลือจากผู ้ร่วมวิจยัคนอืนผู ้วิจัยจะคอยอํานวยความสะดวก 

ประสานงานกับผูที้เกียวข้อง ร่วมปรึกษาหารือ เพือแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนระหว่างการปฏิบตัิการ

ร่วมกัน เพือให้โครงการดาํเนินการไปได้และบรรลุเป้าหมายทีได้กาํหนดไวใ้นการสรุปผลการ

ปฏิบติัการในขนัตอนนีจะเป็นการสรุปผลจากการปฏิบติัดงันี และการสรุปผลการดาํเนินโครงการ

ดงัภาพที 4.22 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4.22 สรุปผลการดาํเนินโครงการ 
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 วงจรที : ขันตอนที  การสังเกตผล (Observing) เพือบันทึกผลการปฏิบัติ 

 ในขนัตอนการสังเกตผล ผูว้จิยัไดย้ดึถือหลกัการทีสําคญัทีนาํไปสู่กระบวนทีปฏิบติั คือ 

“การสังเกตผลทีเกิดขึนจากการปฏิบติัจริง” โดยผู ้วิจยัและผู้ร่วมวิจยัสังเกตผลทีเกิดขึนจริงทงัที

คาดหวงัและไม่คาดหวงั และสิงได้จากการเรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง และได้เกิดองค์ความรู้ใหม่

อะไรบา้ง หลงัจากสินสุดการดาํเนินงานในขนัตอนการสังเกตผลได้ขอ้สรุปเกียวกับการปฏิบติังาน 

 ขนัตอนคือ ) ขนัตอนกําหนดรูปแบบและวิธีการ โดยดาํเนินงานในวนัที  เมษายน  ณ 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ) ขนัตอนการสังเกตผล โดยทีมแกนนํารับผิดชอบจะ

สังเกตการดาํเนินโครงการตามทีไดร้บัมอบหมาย พร้อมทงัมีการบนัทึกผลการสังเกต จดัทาํสรุปผล

ร่วมกนั ซึงมีระยะเวลาการสังเกตระหวา่งวนัที  พฤษภาคม-  กรกฎาคม  และเสนอรายงาน

ผลต่อทีประชุมโดยดาํเนินการในวนัที  สิงหาคม  และ ) ขนัตอนประเมินผลและสรุปผล 

โดยดาํเนินการในวนัที 8 สิงหาคม  กิจกรรม มีระยะเวลาดาํเนินการดงัตาราง 4.19 

ตารางที 4.19 การดาํเนินงานขนัตอนการสังเกต 

 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคดิทียดึถอื 

1 
กาํหนดรูปแบบ

และวิธีการ 

เพือกาํหนดแนวทางการ

สังเกตร่วมกนั 

รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน มีการ

ปรึกษาหารือกนั ขอ้เสนอแนะได้รับการ

เห็นชอบจากทุกฝ่าย 

2 
การสังเกตผลและ

นาํเสนอ 

เพือร่วมกนัสรุปผลการ

สังเกตการนาํแผนสู่การ

ปฏิบตั ิ

“การบนัทึกผลการดาํเนินงานจากการ

ปฏิบตัิจริง” และยดึ  หลกัการวิจยั  

จรรยาบรรณ และ  บทบาทของผูวิ้จยั 

3 

ขนัตอน

ประเมนิผลและ

สรุปผล 

เพือสรุปผลการ

ดาํเนินงานขนัตอนที 4 

รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน มีการ

ปรึกษาหารือกนั ขอ้เสนอแนะได้รับการ

เห็นชอบจากทุกฝ่าย 

 

สําหรับรายละเอียดการดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรม มีดงัต่อไปนี 

 กิจกรรมที 1 กําหนดรูปแบบและวธีิการ 

 โดยขนัตอนนีดาํเนินการในวนัที  เมษายน  ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิม

เชียงยืน มีวตัถุประสงค์เพือมุ่งหวงัให้ได้รูปแบบและวิธีการสังเกตผลการดาํเนินงานโครงการ/

กิจกรรม โดยก่อนกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล โดยผู้วิจยั ได้อธิบายวิธี การ ติดตาม
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ประเมินผลแผนงาน/โครงการใหที้ประชุมไดรั้บฟังและซกัถามจนเป็นทีเขา้ใจ จากนนัผู ้วจิยัและผู ้

ร่วมวิจัย ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการกําหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการ

ดาํเนินงานทีคาดหวงัและไม่คาดหวงั เพือให้พบ จุดเด่นจุดบกพร่อง ของงานกิจกรรมโครงการ/

กิจกรรมนนัๆ และขอ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงแกไ้ขดาํเนินโครงการ/กิจกรรม และร่วมกนัสรุป

สิงทีทาํสําเร็จ ไม่สําเร็จ สิงทีควรปรับปรุงแกไ้ข และการเรียนรู้ทีเกิดขึนในสิงทีพบของโครงการ/

กิจกรรม โดยใช้เครืองมือในการสังเกตผล ประกอบด้วย บันทึกภาคสนาม (Field Note) บนัทึก

อนุทิน แบบติดตามการดาํเนินงานความกา้วหนา้ของโครงการ และบนัทึกการประชุม 

 ทงันี ผู้วจิยัและผูร่้วมวิจยัไดน้าํเอาเทคนิควธีิการและเครืองมือการวจิยัต่างๆทีเกิดจากการ

ระดมความคิดเห็นและจดักระทาํร่วมกนั มาวเิคราะห์ เพอืจดัทาํขอ้สรุปเกียวกบัเทคนิคและ

เครืองมือการวจิยัทีจะใช้ในการสังเกตผลการดาํเนินงานในขนัตอนที  (ปฏิบติั/ การสังเกตผล) ซึง

สรุปไดด้งัตารางที 4.20 

 

ตารางที 4.20 การกาํหนดเทคนิควธีิการ และเครืองมือการวจิยั เพือใชใ้นการสังเกตผลขนัตอนการ

ปฏิบติั 

 

ฉบับท ี เครืองมือในการสังเกต กิจกรรมทีทําการสังเกต ผู้ใช้เครืองมือ 

1 แบบบนัทึกการประชุม ตลอดระยะเวลาการวจิยั ผูรั้บมอบหมาย 

2 เครืองบนัทึกภาพ ทุกกจิกรรมในขนัตอน

ปฏิบติั 

ผูว้จิยั/ผูร่้วมวิจยั 

3 แบบประเมินสภาพการดาํเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจมิเชียงยนื 

ก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบตั ิ ทีมประเมิน

โครงการ 

4 แบบบนัทึกความกา้วหน้าโครงการ ระหวา่งการนาํโครงการ

ไปสู่ปฏบิติั 

ผูว้จิยัและทีมวิจยั 

5 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เมือสินสุดโครงการ ผูว้จิยั 

6 แบบประเมินโครงการ ใชเ้มือสินสุดโครงการ ผูว้จิยัและทีมวิจยั 

  

 จากตารางที 4.20 การกาํหนดเทคนิควิธีการและเครืองมือการวิจยั เพือใช้ในการสังเกต 

ขนัตอนการปฏิบติัสังเกตผล พบวา่ ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนักาํหนดเครืองมือต่างๆดงันี แบบบนัทึกการ

ประชุม เครืองบันทึกภาพ แบบประเมินสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิม

เชียงยืน แบบบนัทึกความก้าวหน้าโครงการ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินโครงการ โดยมี
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ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั เป็นผูใ้ชเ้ครืองมือดงักล่าว นอกจากนียงัมีการใชเ้ครืองมือการวิจยัรวมทงัสิน 6 

ฉบบั โดยใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักระทาํขึน ดงัปรากฏในตารางขา้งตน้ 

 ) ขันตอนการสังเกตและเสนอรายงาน  

 ขนัตอนนีการสังเกตดาํเนินการในระหว่างวนัที 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2559 ผูว้จิยั

และผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันดําเนินการ โดยผู ้รับผิดชอบสังเกตโครงการ ทัง 3 ทีม ดําเนินการ

สังเกตการณ์นาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงทงั 3 โครงการ ซึงในการสังเกตแต่ละโครงการ/

กิจกรรมทีดาํเนินการนนัแบ่งออกได้  ระยะ คือ ) ผลสังเกตระหว่างทีกําลงัดาํเนินการโครงการ 

โดยใช้เครืองมือฉบบัที 4 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และ ) เมือการดาํเนินการ

โครงการสินสุดลง และมีการสรุปผลพร้อมเสนอรายงานผลการสังเกตในวนัที  สิงหาคม  ณ 

หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน มุ่งหวงัใหมี้การรายงานผลความพึงพอใจทีมีต่อ

ผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดงัมีรายละเอียดในแต่ละโครงการดงันี 

 

โครงการที 1 การพัฒนาความสามารถในการคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 1) การสังเกตผลโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  1) ระหว่างทีโครงการกําล ัง

ดาํเนินการและ 2) เมือการดาํเนินการโครงการ/กิจกรรม สินสุดลง มีรายละเอียดดงันี 

  1) ผลการสังเกตระหว่างทีโครงการกําลังดําเนินการ 

    ซึงโครงการ/กิจกรรมนีดําเนินการระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 

ดาํเนินการสังเกตผลโครงการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีสติแบบ

ยึดปัญหาเป็นฐานโดยใชเ้ครืองมือในการสังเกตผล คือ แบบติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ 

แบบบนัทึกภาคสนามและรายงานประชุมทีผู้ร่วมวจิยัใชใ้นการวิจยั จากนนันาํมาประมวลสรุปผล

การสังเกตระหวา่งดาํเนินงาน โดยการประชุมสัมมนา เฉพาะทีมผู้สังเกตผลปรากฏผลดงันี โรงเรียน

มีกิจกรรมทีดาํเนินการเสร็จสินแลว้ 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย 

1) กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน  

โดย กิจกรรมนีไดเ้นน้ให้ผูเ้รียนได้ร่วมกิจกรรม ทีเป็นนโยบายหลกัของโรงเรียน 

เพือทีจะพฒันาผูเ้รียนรอบดา้นทุกทิศทาง โดยใหน้กัเรียนไดเ้รียนอย่างมีสตแิบบยดึปัญหาเป็นฐานนี 

สามารถนาํความรู้เหล่านีไปปฏิบติั เพือใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสูงสุด โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั โดยครู

ไดเ้นน้ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรม โดยทุกครังทีปฏิบติั ไดมี้การบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมของ

นกัเรียนทุกครังทีมีการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวโดยยึดปัญหาเป็นฐานตามขนัตอนของการเรียนรู้

แบบยึดปัญหาเป็นฐานผลสังเกต นกัเรียนมีพฤติกรรมเปลียนจากเดิม คือก่อนทีมีไม่มีการปฏิบติั 
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นกัเรียนนกัเรียน ไม่ได้สนใจในเรืองกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมไหวพ้ระ ปฏิบติัธรรม เลย มีแต่

สนใจกิจกรรมนอ้ย ดงันนั ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ไดร่้วมกนัดาํเนินการกิจกรรม โดยมอบหมายใหค้รู 

อาจารย์พิศิษฐ์ จงวิจิตร อาจารยป์ระจาํหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้อธิบายชีแจงกิจกรรมให้กับ

นกัเรียนทราบ โดยแจง้ให้นกัเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมทุกรูปโดยเน้นกิจกรรมในช่วงเช้าและเย็น 

เพือทีประเมินสังเกตผลทีเกิดขึนระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ผลปรากฏวา่ผูเ้รียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

ชุมนุม กิจกรรมไหวพ้ระ ไดมี้พฤติกรรมเปลียนไปสังเกตพฤติกรรมได้โดยมีการบนัทึกเข้าร่วม

กิจกรรมของนักเรียนทุกครังและไดด้าํเนินการขนัตอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน มาสู่กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในกิจกรรมได้เป็นอย่างดีเยียม จนทําให้ เป็นทีน่าพอใจของครูทุกท่าน 

โดยเฉพาะผูว้จิยัและร่วมวจิยัในครังนี 

   2) กิจกรรมการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

   เป็นกิจกรรมทีเนน้ให้ผู้เรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพือให้เกิดกระบวน

ทกัษะในการคิด เรียนรู้รอบดา้น เผชิญปัญหาเอง กิจกรรมครังนี ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดเ้สนอปัญหา

ให้กับผูเ้รียนได้ช่วยกันแสวงหาคาํตอบเอง โดยครูผู ้สอนไดเ้ป็นผูต้งัประเด็นปัญหานันๆ ให้กับ

ผูเ้รียน แนะนําให้ศึกษาค้นหาแหล่งขอ้มูลเอง โดยแบ่งกลุ่มกนัเอง โดยครูเป็นแค่อาํนวยความ

สะดวกให้ กับผูเ้รียน โดยเป็นไปตามขนัตอนการเรียนแบบยดึปัญหาเป็นฐาน ก่อนการปฏิบติัได้

สังเกตเห็นพฤติกรรมของผูเ้รียนมีลกัษณะตืนเตน้แตกต่างเหมือนแต่ก่อนทีเคยจดัการเรียนแบบทีครู

สอนตามหนงัสือ เมือครูไดจ้ดัการเรียนการสอนแบบใหม่โดยใหผู้เ้รียนไดน้าํหวัขอ้ปัญหาไปศึกษา

คน้ควา้หาคาํตอบเอง ตามขอ้สงสัย แหล่งขอ้มูลนนัๆ แลว้นาํขอ้มูลเหล่านนันาํมาเสนอในหอ้งเรียน

ตามแต่ละกลุ่มทีไดม้อบหมายไปทาํ ผลปรากฏวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาการเรียนรู้รอบ

ทิศทาง เข ้าใจปัญหานันๆ เองดูผลจากการรายงานของแต่ละกลุ่ม นําเสนอได้ดีเยียมๆ และผล

สะทอ้นจากสอบถามของนกัเรียน ครู ว่าดีมาก เพราะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เร็วขึนในการ

จดัการเรียนการสอน 

  3) กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 เป็นกิจกรรมทีฝึกใหน้กัเรียนได้ฝึกอ่านใหช้ดั เจนคล่องแคล่ว เพือเกิดกระบวนทกัษะการ

เรียนรู้ทีทาํใหผู้อ้่านไดเ้กิดการฝึกฝนตวัสระ พยญัชนะ ใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษาไทย โดยกิจกรรมนี

ได้เน้นให้นกัเรียนเรียนรู้ปฏิบตัิสัปดาห์ละ 3 ครัง โดยได้ยึดปัญหาเป็นฐานตามขันตอนของการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานโดยเนน้ใหน้กัเรียนทีไม่สามารถอ่านออก โดยไดม้อบหมาย นาง ศุภ

ปัญญา สุขส่ง ครูประจาํหมวดภาษาไทย ไดด้าํเนินกิจกรรมในครังนี โดยกิจกรรมจะปฏิบติัหลงัจาก

ทีนกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้แถว แลว้โดยจะมอบหมายใหน้กัเรียนทีไม่สามารถอ่านหนงัสือได้
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คล่อง ไดอ้อกมาหนา้แถว หากคาํไหนทีไม่สามารถอ่านไดค้รูภาษาไทยก็จะแนะนาํใหอ้่านใหถู้กจน

ได้ หลังจากทีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครังนี ปรากฏว่านักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรม จาก

พฤติกรรมทีไม่สามารถอ่านออกเลย กบัมาอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน ตามขนัตอนทีใชรู้ปแบบ

(Problem- Based Learning) จนเป็นทีน่าพอใจอย่างดีเยยีม สังเกตผลไดโ้ดยการสังเกตจากการอ่าน

ของนกัเรียนภายในสัปดาห์ละ 3 ครัง ผลการประเมินดีเยียม เกิดการพฒันาเรียนรู้อย่างต่อเนือง 

 

  4) กิจกรรมทัศนศึกษาแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

กิจกรรมนี เป็นกิจกรรมแลกเปลียน ทางความคิด โดยผู ้วจิยัและร่วมวิจยัไดเ้ชิญ

วทิยากรจากโรงเรียนเชียงยนืพิทยาคม เพราะเป็นโรงเรียนทีมีการจดัการเรียนการสอนไดด้ีเกียวกบั

การจดัการเรียนการสอนทีสอนเกียวกบัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน โดยเนน้ใหค้รูโรงเรียน 

พระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ไดมี้โอกาสพบคณะครูทีมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนสอนที

ค่อนขา้งดีเยยีม โดยเฉพาะกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

เพือใหค้รูได้มีการพฒันาทกัษะเทคนิครูปแบบในการสอนในหอ้งเรียน อย่างเตม็ที โดยกิจกรรมให้

ครูไดดู้รูปแบบเทคนิคการสอนของครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เป็นโรงเรียนทีประสบความสําเร็จ

ในการใช้การเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน โดยนําเทคนิคผลทีไดน้าํมาเปรียบเทียบการสอนใน

ห้องเรียนว่ามีลกัษณะคล้ายกันหรือวิธีรูปแบบ เป็นอย่างไร ผลปรากฏว่า ครูโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยืนไดเ้พิมองค์ความรู้ จากผูมี้ประสบการณ์การเรียนการสอนแบบยึดปัญหาเป็น

ฐานและจดจาํเทคนิควธีิการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน จนนาํมาพฒันาการเรียนการสอนใน

โรงเรียนต่อไปไดอ้ย่างสมบรูณ์ เต็ม ปรากฏว่าครูไดป้ระสบการณ์และเทคนิคเพิมเตม็องค์ความรู้

ใหม่ ดูจากครูทาํการเรียนการสอนในหอ้งเรียน และประเมินสอบถามสอบถามจากนกัเรียนวา่ครูเริม

มีการกระบวนการจดัการเรียนการสอนไดดี้เยียมมากยิง แตกต่างจาดอดีตทีผ่านมา 

 2.) ผลการสังเกตเมอืการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม สินสุดลง  

 ผลการสังเกตผลการดาํเนินการโครงการ/กิจกรรม สินสุดลง ซึงโครงการ/กิจกรรมนี

ดาํเนินการระหวา่งวนัที 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม  เมือการดาํเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

สินสุดผูว้จิยัและร่วมวิจยั ไดด้าํเนินการสังเกตผล พบว่า มีการนาํกิจกรรมไปดาํเนินการ จาํนวน 4 

กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบบใชยึ้ดปัญหาเป็นฐาน 2) การจดัการเรียนการสอนแบบ

การเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 3)กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบใช้วิธียดึปัญหาเป็นฐาน และ 4) 

กิจกรรมทศันศึกษาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้วิธียึดปัญหาเป็นฐาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผล

ประเมินการดาํเนินโครงการ ดงันี 
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ตารางที 4.21 ผลการประเมินผลสําเร็จโครงการการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจ

แก้ปัญหาโดยยดึปัญหาเป็นฐาน 

โครงการที 1 รายการกจิกรรม 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 S.D. 

การพฒันาความสามารถใน

การคิดและตัดสินใจ

แกปั้ญหาแบบยดึปัญหา

เป็นฐาน 

) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบบยดึปัญหา

เป็นฐาน  

2.78 0.67 
พอใช ้

) การจดัการเรียนการสอนแบบการ

เรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน  

3.33 0.50 
ดี 

) กิจกรรมส่งเสริมการอา่นแบบใชวิ้ธี

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

2.67 0.50 
พอใช ้

) กิจกรรมทัศนศึกษาดว้ยวิธีการเรียนรู้

แบบใชว้ิธีแบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

3.67 0.50 ดี 

ผลรวม 3.11 0.54 ดี 

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขึนไป 

 

 จากตารางที 4.21 โดยภาพรวม พบว่า ผลการประเมินผลสําเร็จโครงการการพฒันา

ความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาแบบยึดปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดบั “ดี” มีค่าเฉลีย 

3.10 และเมือพิจารณาเป็นรายกิจกรรมเรียงจากมากไปหาน้อย ดงันี กิจกรรมทศันศึกษาดว้ยวิธีการ

เรียนรู้แบบใชว้ธีิยึดปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลีย 3.67 การจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลีย 3.33 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบใช้ยึดปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลีย 2.78 และ 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบใช้วธีิยดึปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลีย .  

 

 โครงการที 2 ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 การสังเกตผลโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหวา่งทีโครงการกาํลงัดาํเนินการ

และ 2) เมือการดาํเนินการโครงการฯสินสุดลง มีรายละเอียดดงันี 

  1) ผลการสังเกตระหว่างทีโครงการกําลังดําเนินการ  

  ซึงโครงการดาํเนินการระหวา่งวนัที พฤษภาคม- กรกฎาคม  ผูว้จิยัและผูร่้วม

วจิยัได้ดาํเนินการสังเกตผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใช้แบบติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการ บนัทึกภาคสนาม และแบบรายงานประชุมผูที้เกียวขอ้งในการประเมินระหวา่งดาํเนินการ 
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ซึงปรากฏผลว่า มีกิจกรรมทีดาํเนินการเสร็จสินแลว้ทงั 2 กิจกรรมจากกิจกรรมทงัหมด 3 กิจกรรม 

ไดแ้ก่ 

  1) กิจกรรมการจดัอบรมพัฒนาครูแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

   การพฒันาอบรมครู กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน

ส่วนทีเหลือกิจกรรม 1 กิจกรรม คือ การวจิยัเพือพฒันาเดก็แบบยึดปัญหาเป็นฐาน กาํลงัดาํเนินการ 

สําหรับปัญหาและอุปสรรคของโครงการ/กิจกรรม ครู ผู้บริหาร ขาดความรู้ ความเขา้ใจ เอาใจใส่ 

ในบุคลากรทีจาํเป็นทีจะตอ้งส่งเสริมบุคลากรของตนเอง เพือทีจะไดรั้บการพฒันา อย่างนอ้ยควรที

จะไดรั้บการพฒันาครู ภาคการศึกษาปีละ 4 ครังต่อปี ในการไปอบรม สัมมนา ประชุม พฒันาตวั

บุคลากรทีเกียวกบัการพฒันาครูผูส้อน ดงัคาํกล่าว 

 “ ผมคิดว่าควรทีส่งเสริมบุคลากรครู หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาต่างๆ ให้ได้รับการอบรม 

สัมมนา ประชุม เพือเพิมศกัยภาพในตวัครูให้มากกวา่นี เพือโรงเรียนของเราจะไดพ้ฒันาสู่ระบบ

อาเซียนต่อไป ผมจะเริมภาคการศึกษานีแหละ เป็นตน้ไป” 

(ผูอ้าํนวยการโรงเรียน: บนัทึกอนุทิน) 

 

 จากการสังเกตผลครังนีโครงการ/กิจกรรม มีร่องรอยหลกัฐานในการปฏิบัติงาน เช่น 

เอกสารหนงัสือเชิญเขา้ร่วมประชุม จากหน่วยงานงานต่างๆ หนงัสือเอกสารเชิญประชุมจากต้น

สังกัด หนังสือคําสัง และมาตรฐานที มาตรฐานที   ครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ /ความรู้ 

ความสามารถตรงกบังานทีรับผิดชอบ หมนัพฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้และมีครูพอเพียง 

 2) ผลการสังเกตเมือการดําเนินงานโครงการฯสินสุดลง 

   ซึงโครงการ/กิจกรรมนีดาํเนินการระหวา่งวนัที 1 พฤษภาคม-31กรกฎาคม 2559 เมือ

การดาํเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม สินสุดลง ผูวิ้จยัและร่วมวจิยั ไดด้ําเนินการสังเกตผล พบว่า 

โรงเรียนได้ดาํเนินการจดักิจกรรม เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้เครืองมือ คือ แบบประเมินคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน บนัทึกผลการสงัเกต และผลงาน/ภาพถ่าย เมือเสร็จสินโครงการแลว้ 

ผูว้จิยัและร่วมวจิยั ไดไ้ปสังเกตร่องรอยหลกัฐาน และสัมภาษณ์ ผูร่้วมวิจยัทุกคนพร้อมบนัทึกภาพ 

พบวา่ โรงเรียนได้จดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรให้เหมาะสมกับผูเ้รียนและสภาพของครูผูส้อน มีการ

จดัทาํหลกัสูตรสาระเนือหา จดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสนองตอบต่อความสนใจของ

ผูเ้รียน บุคลากรครูได้รับส่งเสริมการพฒันา ด้านการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยการ

เรียนรู้แบบแบบยดึปัญหาเป็นฐานไดม้ีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริม

ใหค้รูไดเ้ขา้รับการอบรมในเรืองการเขียนแผนการสอน เนน้การเขียนแผนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
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พอเพียงการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมการผลิต และใช้สือในการจดัการเรียนรู้ และ

ประเมินผล การนิเทศการสอนไดมี้การแต่งตงัคณะกรรมการนิเทศการสอนโดยการเรียนรู้แบบแบบ

ยึดปัญหาเป็นฐานนาํมาสอน โดยมีวิธีการคือ นดัหมายกันให้ชดัเจนระหว่างผู้นิเทศและผูรั้บการ

นิเทศ นอกจากนีโรงเรียนยงัไดพ้ฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เพิมมากขึน ซึงหลกัฐานทีปรากฏ

ให้ทีมสังเกตพบเห็น ได้แก่ หล ักสูตรสถานศึกษา หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม หนังสือค ําสัง 

แผนการจดัการเรียนรู้ บนัทึกหลงัสอน เอกสารการวดั/ประเมินผล และจากการสัมภาษณ์ผูร่้วมวจิยั

เป็นครู โดยมีผลประเมินการดาํเนินโครงการ ดงันี 

 

ตารางที 4.22 ผลการประเมินผลสําเร็จโครงการการพฒันาครูสู่มืออาชีพแบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

โครงการที 2 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 S.D. 

ทกัษะการจดัการเรียนรู้

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

1) การอบรมพฒันาครูเรืองการยึดปัญหา

เป็นฐานในการจดัการเรียนการสอน  

3.56 0.53 ดี 

2) การวิจยัเพอืพฒันาเด็กแบบการยดึปัญหา

เป็นฐาน  

3.22 0.44 ดี 

3) การนิเทศการสอนแบบการยดึปัญหาเป็น

ฐาน  

2.67 0.50 พอใช ้

ผลรวม 3.15 0.49 ดี 

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขึนไป 

 

 จากตารางที 4.22 โดยภาพรวม พบวา่ ผลการดาํเนินการโครงการการพฒันาครูสู่มอื

อาชีพแบบยดึปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดบัด ีมีค่าคะแนนเฉลีย 3.15 และเมือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม

เรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี การอบรมพฒันาครูเรืองการยดึปัญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการ

สอน มีค่าคะแนนเฉลีย .  การวจิยัเพือพฒันาเดก็แบบการยึดปัญหาเป็นฐาน มีค่าคะแนนเฉลีย 

.  การนิเทศการสอนแบบการยึดปัญหาเป็นฐาน มีค่าคะแนนเฉลีย .  
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 โครงการที 3 การพัฒนาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบการเรียนรู้ 

 แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

1) การสังเกตผลโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหว่างทีโครงการกาํลงัดาํเนินการ

และ 2) เมือการดาํเนินการโครงการ/กิจกรรม สินสุดลง มีรายละเอยีดดงันี 

 1.) ผลการสังเกตระหว่างทีโครงการกําลังดําเนินการ  

 ซึงโครงการ/กิจกรรมนีดําเนินการระหว่างวนัที พฤษภาคม- กรกฎาคม  

ดาํเนินการสังเกตผลโครงการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้โดยใชแ้บบยึด

ปัญหาเป็นฐานโดยใชเ้ครืองมือในการสังเกตผล คือ แบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และ

รายงานประชุมทีผู้ร่วมวิจยัใช้ในการวิจยั จากนันนํามาประมวลสรุปผลการสังเกตระหว่าง

ดาํเนินงาน โดยการประชุมสัมมนา เฉพาะทีมผู ้สังเกตผลปรากฏผลดงันี โรงเรียนมีกิจกรรมที

ดาํเนินการเสร็จสินแล้ว 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) การประชุมเชิงรูปแบบปฏิบตัิการเพือวางแผน

งาน ผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยัไดด้าํเนินการวางแผนทีจะดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั โดยการชีให้แจงให้ผู้

ร่วมวจิยัไดรั้บทราบร่วมกนัในการดาํเนินการกิจกรรมครังนี แบ่งทีมจะดาํเนินการ เพือให้โครงการ

นนับรรลุ เป้าหมายทีกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน กิจกรรมเล่าเรืองประสบการณ์แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออก ฝึกทกัษะในการอ่านหนงัสือ โดยครูผูส้อนหรือครู

ประจาํช ันได้กําหนดตงัเวรให้นักเรียนได้นําข้อมูลทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัหรือข่าวสารตาม

หนงัสือพิมพ ์นาํมาเล่าใหเ้พือนๆ คณะครูฟังร่วมกนั โดยการเรียนรู้ผ่าน แบบยึดปัญหาเป็นฐานหน้า

อาคารเรียน เพือฝึกให้เด็กได้อ่านในการจดจาํ หากคําไหนติดขดั ก็จะให้ครูภาษาไทยแปลหรือ

ช่วยเหลือในการอ่านคําศัพท์นัน และมีการจดบันทึกไวใ้นการประเมินต่อไป กิจกรรมจดัมุม

แสดงผล งานนักเรียนการเรียนรู้แบบแบบยึดปัญหาเป็นฐานเป็นกิจกรรมทีฝึกให้นักเรียนได้

แสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์ ริเริม วางแผนผลงานของตนเอง โดยครูหรือผู ้ร่วมวิจยั 

มอบหมายให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละหอ้งในการประกวดหรือจดัห้องเรียนให้สวยงามตาม

แบบทีตนเองชอบ เพือทีนักเรียนจะได้พฒันาการเรียนรู้แบบใช้ความคิดเป็นฐาน ในริเริมผลงาน

ของตนเองอย่างสร้างสรรค์มีความสุขกับงานของตนเอง และ 4) กิจกรรมเขา้ห้องสมุด การเรียนรู้

แบบ แบบยึดปัญหาเป็นฐานเป็นกิจกรรมทีเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง แสวงหาคาํตอบและ

แหล่งขอ้มูลภายในหอ้งสมุดเอง กิจกรรมนีจะเนน้ในเรืองของการหาคาํตอบ โดยวธีิการเรียนรู้แบบ

แบบยึดปัญหาเป็นฐานโดยเฉพาะครุผู ้สอนจะอธิบายให้นักเรียนทราบข้อมูลทีจะไปสืบค้นหา

คาํตอบ ในห้องสมุด โดยมอบหมายให ้นกัเรียนเขา้ห้องสมุดสัปดาห์ละเกิน 4 ชวัโมง โดยสืบคน้หา

ขอ้มูลในห้องสมุดเท่านนั แลว้นาํขอ้มูลเหลา่นนัมาแสดงหรืออธิบายหนา้ชนัเรียน เป็นการสืบคน้หา

ขอ้มูลแบบยึดปัญหาเป็นหาเป็นฐาน นนัเอง 
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 2) ผลการสังเกตเมือการดําเนินงานโครงการฯสินสุดลง ซึงโครงการ/กิจกรรมนี

ดาํเนินการระหว่างวนัที วนัที 1 พฤษภาคม-31กรกฎาคม 2559 เมือการดาํเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรม สินสุดลง ผูว้ิจยัและร่วมวิจยั ได้ดาํเนินการสังเกตผล พบว่า โรงเรียนได้ดาํเนินการจดั

กิจกรรม เสร็จเรียบร้อยแลว้โดยใช้เครืองมือ คือ แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขนั

พืนฐาน บนัทึกภาคสนาม และผลงาน/ภาพถ่าย เมือเสร็จสินโครงการแลว้ ผูว้จิยัและร่วมวจิยั ไดไ้ป

สังเกตร่องรอยหล ักฐาน และสัมภาษณ์ ผู ้ร่วมวิจยัทุกคนพร้อมบนัทึกภาพ พบว่า โรงเรียนได้

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถแสวงหาความรู้ทีเกิดขึนการพฒันาการเรียนรู้ แบบแบบยึด

ปัญหาเป็นฐานเกิดขึนกบัตวันกัเรียน และสภาพของครูผูส้อน มีการจดัทาํหลกัสูตรสาระเนือหา จดั

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสนองตอบต่อความสนใจของผูเ้รียน บุคลากรครูไดร้ับส่งเสริม

การพฒันา ด้านการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนได้มีการวิเคราะห์ผู ้เรียนเน้นความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ทาํให้ผู ้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในผลงานของตนเองอย่างภาคภูมิใจ ครูได้

ส่งเสริมให้นกัเรียนไดค้้นควา้หาความรู้ คาํตอบ ทงัในห้องเรียนและในห้องสมุด เพือใหผู้เ้รียนได้

ประสบการณ์ องค์ความรู้ทีเกิดขึนกบัตนเอง และพฒันาการต่อไป นอกจากนีโรงเรียนยงัไดพ้ฒันา

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เพิมมากขึน ซึงหลกัฐานทีปรากฏใหที้มสังเกตพบเห็น ส่งเสริมในเรือง 

หอ้งไอทีคอมพิวเตอร์และหอ้งอจัฉริยะ โดยมีผลประเมินการดาํเนินโครงการ ดงันี 

 

ตารางที 4.23 ผลการประเมินผลสําเร็จโครงการการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ตน้แบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

โครงการที 2 รายการกจิกรรม 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 S.D. 

การพฒันาการเรียนการ

สอนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนต้นแบบการเรียนรู้

แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

1.กิจกรรมเล่าเรืองประสบการณ์แบบการยึด

ปัญหาเป็นฐาน 

3.56 0.53 ดี 

2.กิจกรรมจดัมุมแสดงผล งานนกัเรียนแบบ

การยดึปัญหาเป็นฐาน 

3.78 0.44 ดี 

3.กิจกรรมเขา้ห้องสมดุแบบการยึดปัญหาเป็น

ฐาน 

3.33 0.50 ดี 

ผลรวม 3.56 0.49 ดี 

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขึนไป 
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 จากตารางที 4.23 โดยภาพรวม พบว่า ผลการดาํเนินการ โครงการพฒันาการเรียนการ

สอนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นแบบยึดปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดบั ดี มีค่าคะแนนเฉลีย 3.56 และ

เมือพิจารณาเป็นรายกิจกรรมเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี กิจกรรมจดัมุมแสดงผล งานนกัเรียนการ

เรียนรู้แบบ มีค่าคะแนนเฉลีย .  กิจกรรมเล่าเรืองประสบการณ์แบบใช ้มีค่าคะแนนเฉลีย .  

และกิจกรรมเขา้หอ้งสมุดการเรียนรู้แบบ มีค่าคะแนนเฉลีย .  

 

 เมือกิจกรรม การนาํดาํเนินการไดด้าํเนินการเสร็จสินทงั 3 โครงการแลว้ ผูวิ้จยัและร่วม

วจิยั ไดด้าํเนินการสรุปผลการดาํเนินการ ตามตารางที ดงันี 

 

ตารางที 4.24 เมือดาํเนินการทงัครบ 3 โครงการ สามารถสรุปไดใ้นภาพรวมดงันี 

 

ลําดับที โครงการ 

ผลการ

ประเมิน 
แปล

ผล 
 S.D. 

1 โครงการพฒันาความสามารถในการคิดและตัดสินใจแกปั้ญหาโดย

การเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

3.11 0.54 
ดี 

2  โครงการทักษะการจดัการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็น

ฐาน  

3.15 0.49 
ดี 

3 โครงการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาแบบการเรียนรู้

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

3.56 0.49 ดี 

 ผลสรุปรวม 3.27 0.51 ดี 

 

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขึนไป 

 

 จากตาราง 4.24 โดยภาพรวมพบวา่ ผลการดาํเนินการสรุปกิจกรรมทงั 3 โครงการ อยู่ใน

ระดับ ดี มีค่าคะแนนเฉลีย .  และเมือพิจารณารายโครงการ เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี 

โครงการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาแบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน มีค่า

คะแนนเฉลีย .  โครงการทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน มีค่า

คะแนนเฉลีย .  และโครงการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาแบบการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน มีค่าคะแนนเฉลีย .  
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 3) ขันตอนการประเมินผลและสรุป 

 เมือการสังเกตการณ์ดาํเนินโครงการทัง 3 โครงการเสร็จสินลง คณะผู ้รับผิดชอบ

โครงการทงั 3 โครงการและผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัดาํเนินการประชุมโดยการจดัการประชุม

ขึนในวนัที 8 สิงหาคม  เวลา . - .  น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิม

เชียงยืน เพือยืนยนัถึงขอ้สรุปทีไดจ้ากการสังเกตและสอบถามความพึงพอใจในผลทีได้รับจากการ

สังเกตการดาํเนินโครงการทงั 3 โครงการ ซึงผลการขอความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูว้จิยั

และผูร่้วมวจิยัของแต่ละโครงการ ปรากฏผลดงันี 

 ผลจากการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัทาํให้ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างเห็นการเรียนรู้ทีเกิดขนึ

ในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์ร โดยมีรายละเอียดดงันี 

  ) การเรียนรู้ระดบับุคล พบวา่ ผู ้ร่วมวิจยัแต่ละรูป/คน เกิดกระบวนการเรียนรู้ทกัษะ

กระบวนการจดัการเรียนรู้ วธีิการ ความคิดทีหลากหลาย สิงทีอยากรู้อยากทราบ เพือเกิดกระบวน

เรียนวจิยัในตวับุคคลนนั การแสดงความเห็นทีมีผลในทางปฏิบติัผ่านการวเิคราะห์งานร่วมกันการ

ไดเ้ป็นผูร่้วมคิดร่วมทาํ แสดงความคิด โดยการเรียนรู้ผ่านหลายช่องทาง ร่วมภูมิใจในผลทีงาน

เกิดขึน และผู้ร่วมวจิยักลา้ทีจะคิดงานอืน เชือมโยมงานอย่างต่อเนืองเป็นระบบ จะเห็นไดจ้ากการ

จดัการเรียนรู้ทีพฒันาเปลียนไป การวดัและการประเมินผลทีหลากหลายสร้างความแปลกใหม่ให้

นกัเรียนเมือนาํกิจกรรมเหล่านีนาํไปประยุกตใ์ช้ในการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

 ) การการเรียนรู้ในระดบักลุ่มบุคคล พบว่า ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัเกิดความสัมพนัธ์อนัดี

ไม่ตรีจิต เกิดความซาบซึงซึงกนัและกนั โดยเฉพาะกิจกรรมทีทาํร่วมกนั ระหว่างกันในทีมมีความ

สนิทสนมมากขึน ทุกรูป/คนมีความกลา้แสดงออกกล้าพูดคุยแลกเปลียน และใหค้วามร่วมมือร่วม

ใจซึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี  

  ) การเรียนรู้ระดบัองคก์ร พบวา่ โดยภาพรวมทศันะคติ หรือรูปแบบการจดัการเรียนการ

สอนแบบดงัเดิม โดยเมือนาํมาเปรียบเทียบกบัการสอนแบบเดิมแตกต่างกัน โดยทีโรงเรียนได้รับ

การพฒันาประยุกต์เพิมเติมกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ทีหลากหลาย ผสมผสาน ยดึแนวใหม่ โดยการ

ใช้กระบวนการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน เพือพฒันาโรงเรียนให้มีรูปแบบการจดัการเรียน

การสอนทีดีขึน โดยผ่านการจดัการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 
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ภาพที 4.23 การประชุมนาํเสนอผลการประเมินต่อผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั เพือทบทวน ญตัติ ขอความ

คิดเห็นและความพึงพอใจ 

 

 ผลจากการปฏิบติัในขนัตอนที  การสังเกต ทงั  ขนัตอนคือ ) ขนัตอนการกําหนด

รูปแบบและวธีิการทีดาํเนินการปฏิบติังาน ) ขนัตอนการสังเกตผล พร้อมแนวทางเสนอรายงานผล 

) ขนัตอนการประเมินและสรุปผล ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างเรียนรู้ร่วมกนัวา่ กระบวนการสังเกตนนั

จริงๆ ซึงไดถู้กสอดแทรกไวเ้กือบทุกขนัตอนของการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (ขนัตอนที 

- ) แต่การสังเกตในขนัตอนที  การปฏิบติัจะใช้ระยะเวลาทียาวนานกวา่ขนัตอนอืนๆ มีกิจกรรม

เกิดขึนมากมาย และเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานกับทุกโครงการและทุกกิจกรรมด ังนัน ผู ้วิจ ัย

จาํเป็นตอ้งบนัทึกอนุทิน ไวเ้ป็นระยะเพือไม่ให้เกิดสภาพซบัสน หรือเกิดการทบัถม ข้อมูล และมี

การกาํหนดรูปแบบการสังเกตผลไวอ้ยา่งชดัเจนก่อนเริมคือการบนัทึกอนุทิน เพือให้มีกรอบในการ

บนัทึกไม่เช่นนนั จะทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัสับสนวา่ควรจะบนัทึกหวัขอ้อะไรบา้ง และอาจทาํให้

เสียเวลาบนัทึกในสิงทีไม่สําคญั และไม่มีความหมายและประโยชน์ ซึงการกําหนดรูปแบบการ

สังเกตผล ทาํได้ด้วยการร่วมกันจดัทาํเครืองมือการวจิยั ซึงในการวจิยัครังนีใช้เครืองมือการวิจยั

จาํนวน  ฉบบัมาใช้ในการสังเกต ดงันี คือ ) แบบบนัทึกการประชุม ) แบบสัมภาษณ์ ) แบบ

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ) แบบประเมินโครงการ ดงันนัเครืองมือการวจิยัควรจะตอ้ง

แลว้เสร็จอยา่งนอ้ยก่อนขนัตอนที  การปฏิบตั ิ

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท ี4.24 กิจกรรมการสะทอ้นผลการดาํเนินงานขนัตอนการสังเกต 
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 ทงันีผูว้ิจยัไดน้าํเอาหลกัเทคนิคหลงัการปฏิบติั (After Action Review: AAR) มาใช้โดย

ให้ผู ้วิจยัทุกคนมีส่วนร่วม และอาศยัคาํถามดงันี 1) คาดหวงัอะไรจากงานนี 2) สิงทีบรรลุความ

คาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 3) สิงทียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร และ 4) ถ้ามีงานแบบนีอีก

เราจะปรับปรุงขอ้ไดบ้า้งอย่างไร 

1)  สิงทีคาดหวงัจากการดําเนินในขนัตอนสังเกตผล/ปฏิบัติ 

 ในขนัตอนสังเกตผลปฏิบตัินี ผูร่้วมวจิยัคาดกวงัวา่จะสามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทีได้

ร่วมกนัวางแผนไว ้รวม 2 กิจกรรม คือ 1) กําหนดแนวปฏิบติัร่วมกัน และ 2) การนาํแผนลงสู่การ

ปฏิบติั ใหบ้รรลุ ตามวตัถุประสงค ์ไดทุ้กกิจกรรม 

 

 ) สิงทีบรรลุความคาดหวงั 

 สิงทีบรรลุความคาดหวงั ในกิจกรรม ที 1 การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนักันนันถือว่า

บรรลุความคาดหวงั เพราะงานงานทุกอย่างทีได้ร่วมกันจดักระทาํบรรลุความคาดหวงัทุกประการ 

ไม่วา่จะเป็นการทบทวน จดัทีมงานโครงการ การแต่งตงัติดตามและประเมินผล และจดัทาํเครืองมือ

เพือใชใ้นการวจิยั ส่วนกิจกรรมที 2 คือ การนาํแผนสู่การปฏิบตัิ พบวา่ การ การนาํโครงการทงั 3 ลง

สู่การปฏิบติัประสบผลสาํเร็จตามความคาดหวงัทุกโครงการ โดยมีสิงยืนยนัถึงสภาพความสําเร็จคือ

ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑที์ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํขึน 

 3) สิงทีไม่บรรลุความคาดหวัง 

 พบว่าในการดําเนินงานทุกกิจกรรม ได้บรรลุความคาดหวงั แม้ว่าในบางครังอาจมี

อุปสรรคเกิดขึนในระหว่างการทาํงานบา้ง เช่น บางครังอาจมีการเลือนระยะเวลาการทาํกิจกรรม

ออก งานสําคญัทางพระพุทธศาสนาทีตรงกนั เป็นต้น แต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านนัก็สามารถ

คลีคลายลงได ้ด้วยการร่วมมือปรึกษาหารือและหาทางออกร่วมกันตลอดมา หรือแม้แต่ปัญหาใน

การระดมความคิดเห็นต่างๆ ก็เกิดขึนบ่อยๆ เพราะผูร่้วมวิจยัมีความรู้พืนฐานทีแตกต่างกนั แต่ผูร่้วม

วจิยัก็มีวธีิการกระตุน้ให้ทุกคนไดมี้โอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเตม็ทีโดยไม่มีอคติตอ่

กนั 

 4) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน 

 ในการดาํเนินงานทุกกิจกรรมลว้นมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึนบา้ง ไม่วา่จะเป็นในเรือง 

งบประมาณไม่เพียงพอ มีเวลาน้อยบางกิจกรรม เป็นตน้ แต่ทุกปัญหาทีเกดิขึนผูร่้วมวจิยัต่างร่วมกนั

หาทางออกและช่วยกนัดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ไดส้ําเร็จ เหตุทีเป็นเช่นนีเพราะผูร่้วมวจิยัต่างมีความ
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พร้อม หวัใจเดียวกนั มีความร่วมมือร่วมใจกัน และความมุ่งมนัทีจะพฒันางานของตน ให้ประสบ

ผลสําเร็จ ดงันนั ทุกคนจะตอ้งรักษาสิงดีงามนีเอาไวต่้อไป 

 ข้อสังเกตทีได้จากการลงมือปฏิบัติในขนัตอนการสังเกตผล 

 ในขนัตอนสังเกตนีมีข้อสังเกตว่าในกิจกรรมการประเมินสภาพการดําเนินงานการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน เป็นการประเมินโดยผู้วจิยัและทีม

ประเมินดว้ยการใช้เครืองมือการวจิยัฉบบัที 1 แบบการประเมินสภาพการจดัการเรียนการสอนของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน เพือเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานทงัก่อน

และหลงัการนําโครงการซึงเป็นแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบตัิ ซึงผลการประเมินนีเป็นไปตาม

เกณฑที์ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักําหนดสภาพทีคาดหวงัจากการดาํเนินงานเอาไวทุ้กประการ จึงแสดง

ใหเ้ห็นวา่ การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในวงจรที 1 ประสบผลสําเร็จ ดงัภาพที 4.25 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4.25 แสดงการสรุปขนัตอน การสังเกตผล 
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 ขันตอนที 5 การสะท้อนผล (Reflecting)  

 ในขนัตอนการสังเกตผล ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ ) การสังเคราะห์ความรู้ ) การ

นาํเสนอรายงาน ) ประเมินและสรุปผล โดยดาํเนินการทงั 3 กิจกรรมในวนัที 20 สิงหาคม 2559 ณ 

ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยติัปัจจิมเชียงยืน โดยผูวิ้จยัได้ยึดถือหลกัการทีสําคญั คือ “หลกัการ

เสวนารับฟัง ความคิดขอ้คิดเห็น แนวทางปฏิบติั จากผูร่้วมวจิยัทุกคน วเิคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ และ

ประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” โดยผูว้ิจยัและผูร่้วม

วจิยัไดส้ะทอ้นผลการดาํเนินงานทีร่วมดาํเนินการกิจกรรมผ่านมาทงัหมด เพือให้ทราบถึงสิงทีทาํ

สําเร็จ ทาํไม่สําเร็จ สิงทีควรปรับปรุงแกไ้ข และการเรียนรู้ใหม่ทีเกิดขึน ดภูาพที 4.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4.26 กิจกรรมสะทอ้นผล 

 

 ทงันีในการดาํเนินการกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาบรรยายเพือแสดงให้เห็นถึง

ลาํดบัเหตุการณ์และรายละเอียดทีเกิดไดด้งันี 

 หลงัจากสินสุดการดาํเนินงานปฏิบติัในขนัตอนการสะทอ้นผลการดาํเนินงาน ไดข้อ้สรุป

เกียวกับการปฏิบติังาน 2 ขนัตอน ดงันี คือ ขนัตอนการสังเคราะห์ความรู้ ขนัตอนการนาํเสนอ

รายงาน และขนัตอนประเมินและสรุปผล ดงันี 

 1) ขันตอนสังเคราะห์ความรู้  

 ในขนัตอนนีมุ่งหวงัใหแ้ต่ละกลุ่มทีรับผิดชอบโครงการ ร่วมกนัสรุปผลการดาํเนินงานที

ผ่านมาทงัหมดผลการเรียนรู้ทีเกิดขึนและขอ้เสนอแนะ เพือการปรับปรุงแก้ไข ตามโครงการทีทีม

ผูว้จิยัมอบหมายให้เป็นเจา้ภาพรับผิดชอบร่วมกนั และเตรียมนาํเสนอทีประชุมเชิงปฏิบติัการ เพือ

รับทราบต่อไป 
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 2) ขันตอนการนําเสนอรายงาน 

 ในขนันีมุ่งหวงัให้กลุ่มแต่ละกลุ่มเสนอรายงานทีแต่ละกลุ่มได้สรุปในขนัสังเคราะห์

ความรู้ ใหที้ประชุมพิจารณาและรับรองวา่ สําเร็จจริงหรือไม่ทราบถึงสิงทีทาํสําเร็จ ทาํไม่สําเร็จ สิง

ทีควรปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ทีเกิดขึน โดยผู ้รายงานเรียงลาํดับเริมจากทีมที 1 รายงาน

โครงการที 1 การพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาโดยยึดปัญหาเป็นฐาน มี 4

กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใช้ยึดปัญหาเป็นฐาน 2) การจดัการเรียนการ

สอนแบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้วิธีแบบยึดปัญหา

เป็นฐาน และ 4) กิจกรรมทศันศึกษาด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบยึดปัญหาเป็นฐาน ทีมที 2 

รายงานโครงการที 2 พฒันาครูสู่ครูมืออาชีพแบบยึดปัญหาเป็นฐาน มี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) 

การอบรมพฒันาครูเรืองการยึดปัญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอน 2) การวิจยัเพือพฒันาเดก็

แบบยึดปัญหาเป็นฐาน และ 3) การนิเทศการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน และทีมที 3 รายงาน

โครงการที 3 การพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้โดยการเรียนรู้แบบยึดปัญหา

เป็นฐาน มี 3 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมเล่าเรืองประสบการณ์โดยการยึดปัญหาเป็นฐาน 2) 

กิจกรรมจดัมุมแสดงผล งานนกัเรียนโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน และ 3) กิจกรรมเขา้ห้องสมุดโดย

การยดึปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปผลวิเคราะห์การดาํเนินงานแผนปฏิบตัิไปสู่การปฏิบติั ไดต้าราง 

ที .  
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ตารางที 4.25 ตารางสรุปผลวเิคราะห์การดาํเนินงานแผนปฏิบติัไปสู่การปฏิบตัิในวงจรที 1 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบติั 

สําเร็จ ไม่สําเร็จ 

1 โครงการการพฒันา

ความสามารถในการคิดและ

ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยยดึปัญหา

เป็นฐาน 

) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใชยึ้ดปัญหาเป็น

ฐาน 

 กิจกรรมบางอยา่งยงัไม่สอดคลอ้งกบั

เนือหา 

) การจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐาน 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ สัมผสั ทดลอง กิจกรรม

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน อย่างสมาํเสมอ โดย

การฝึกคิด เหตุการณ์ 

 

) กิจกรรมส่งเสริมการอา่นโดยใช้วธีิยดึปัญหา

เป็นฐาน 

 ครูมุ่งเนน้การจดัการเรียนการ แนวอืนๆ

มากกว่าการเขา้กิจกรรมห้องสมดุ 

) กิจกรรมทศันศึกษาดว้ยวิธีการเรียนรู้โดยใช้

วิธียดึปัญหาเป็นฐาน 

เด็กได้เรียนรู้สัมผสับรรยากาศขา้งนอก เกิด

การเรียนรู้พฒันาการ โดยการเห็น เรียนรู้ 

วิธีการคิด ประสบการณ์ 

 

หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี หรือคะแนน 3.00 คะแนนขึนไป 
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ตารางที 4.25 (ต่อ) 

 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

สําเร็จ ไม่สําเร็จ 

2.โครงการทกัษะการจดัการ

เรียนรู้ยึดปัญหาเป็นฐาน 

1) การอบรมพฒันาครูเรืองการยดึปัญหาเป็น

ฐานในการจดัการเรียนการสอน  

ครูไดรั้บการเพมิพนูองคค์วามรู้เกียวกบั และ

มีการแลกเปลียนขอ้มูลซึงกนัและกนั 

 

2) การวจิยัเพอืพฒันาเด็กโดยการยึดปัญหาเป็น

ฐาน  

ครูมองเห็นแนวทางในการทาํวิจยัและ 

สามารถทาํวิจยัเพือพฒันาเด็กได ้

 

3) การนิเทศการสอนโดยการยดึปัญหาเป็นฐาน   ครูไดรั้บการนิเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที

วางไว ้

3. โครงการการพฒันาการเรียน

การสอนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนต้นโดยการเรียนรู้แบบยดึ

ปัญหาเป็นฐาน 

1) กิจกรรมเล่าเรืองประสบการณ์โดยการยึด

ปัญหาเป็นฐาน 

เด็กได้รับการฝึกฝน ทกัษะ การอ่าน ฟัง พดู 

คิด เกิดการพฒันาการเรียน 

 

2) กิจกรรมจดัมุมแสดงผล งานนกัเรียนโดยการ

ยดึปัญหาเป็นฐาน 

เด็กมีการริเริมสร้างสรรคผ์ลงาน และ

สามารถจดัแสดงผลงานของตนได ้

 

3) กิจกรรมเขา้ห้องสมดุโดยการยึดปัญหาเป็น

ฐาน 

เด็กมีทกัษะและความสนใจในการสืบคน้

ขอ้มูลจากหนังสือหรือสือต่างๆ มากยิงขึน 

 

 

หมายเหตุ เกณฑ์การคาดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขนึไป 
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จากตารางที 4.25 พบว่า ผลการดําเนินการปฏิบติักิจกรรมโครงการที  การพัฒนา

ความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาโดยยึดปัญหาเป็นฐาน มี  กิจกรรม กิจกรรมที  

การจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และกิจกรรมที  กิจกรรมทศันศึกษา

ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบยึดปัญหาเป็นฐาน ส่วนกิจกรรมทีไม่สําเร็จคือ กิจกรรมที  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใชแ้บบยึดปัญหาเป็นฐาน และกิจกรรมที  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดย

ใช้วธีิยึดปัญหาเป็นฐาน โครงการที  พฒันาครูสู่ครูมืออาชีพโดยยึดปัญหาเป็นฐาน มี  กิจกรรม 

สําเร็จจาํนวน  กิจกรรม คือ กิจกรรมที  การอบรมพฒันาครูเรืองการยึดปัญหาเป็นฐานในการ

จดัการเรียนการสอน และกิจกรรมที  การวิจยัเพือพฒันาเด็กแบบยึดปัญหาเป็นฐาน ไม่สําเร็จ 

จาํนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที  การนิเทศการสอนแบบยดึปัญหาเป็นฐาน และโครงการที  การ

พฒันาการเรียนการสอนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นโดยการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน มี  

กิจกรรม สําเร็จทงั 3 กิจกรรม คือกิจกรรมท ี  กิจกรรมเล่าเรืองประสบการณ์แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

กิจกรรมที  กิจกรรมจดัมุมแสดงผล งานนกัเรียนแบบยดึปัญหาเป็นฐาน และกิจกรรมที  กิจกรรม

เขา้หอ้งสมุดแบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

 

 3) ขันตอนที 3 การประเมินผลและสรุปผล 

 สรุปผลจากการสะทอ้นผลการดาํเนินงานตามโครงการทงั 3 โครงการ เป็นดงันีคือ การ

ดาํเนินงานตามกิจกรรมของโครงการทงั 3 โครงการ มีกิจกรรมทงัหมดรวม 10 กิจกรรม ดาํเนินการ

สําเร็จตามวตัถุประสงคจ์าํนวน 7 กิจกรรม ไม่สําเร็จตามวตัถุประสงค ์จาํนวน 3 กิจกรรม ดงันี 

  1) กิจกรรมสําเร็จตามวตัถุประสงค ์จาํนวน  กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) การจดัการ

เรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 2) กิจกรรมทศันศึกษาดว้ยวธีิการเรียนรู้โดยใช้

วธีิแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 3) การอบรมพฒันาครูเรืองการยึดปัญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการ

สอน 4) การวิจยัเพือพฒันาเดก็แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 5) เล่าเรืองประสบการณ์แบบยึดปัญหาเป็น

ฐาน 6) จดัมุมแสดงผล งานนักเรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน และ 7) กิจกรรมเข้าห้องสมุดแบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน 

  2) กิจกรรมสําเร็จตามวตัถุประสงค์ จาํนวน 3 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้วธีิแบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

และ 3) การนิเทศการสอนโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน 

 ซึงผลจาการลงมือปฏิบัติ พบวา่การดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกโครงการใน

ภาพรวมบรรลุความคาดหวงั นาํเสนอสรุปขนัตอนการสะทอ้นผลดงันี 
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ภาพท ี4.27 ผลสรุปการสะทอ้นผล 

 

 วงจรที 2: ขันตอนที 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) 

 โดยผูว้ิจยัและผู้ร่วมวิจยัร่วมกันดําเนินการ เมือวนัที 4 กนัยายน 2559 ณ ห้องประชุม

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ชนั 2 ในขนัตอนการวางแผน ผูวิ้จยัไดย้ึดถือหลักการที

สําคญั คือ “หลกัการทกัษะทีหลากหลายในบริบทเฉพาะ และหลกัการตระหนกัในศกัยภาพ ความ

เชียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย”โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางานวิชาการ 

การวางแผน

ใหม่ 
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โดยระบุปัญหา สาเหตุปัญหา ทางเลือกเพือการแก้ไขปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพือการ

ปฏิบติัใหม่ ดูภาพท ี4.28 

 

 

ภาพท ี4.28 การประชุมปรึกษา หารือใหม่ เพือการวางจดักิจกรรมขนัตอนวางการแผนใหม่ 

 

 หลงัสินสุดการดาํเนินงานในขนัตอนการวางแผนใหม่ ไดน้าํเสนอตามลาํดบัดงันีผลใน

ภาพรวมจาการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในวงจรที 1 ดงันี การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่

การปฏิบติัจริงในภาพรวมถือว่าบรรลุความคาดหวงัโดยมีการสรุปไดว้่าการนาํโครงการจาํนวน 3 

โครงการไปสู่การปฏิบัติแล้ว บรรลุวตัถุประสงค์จาํนวน 7 กิจกรรม ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 3 

กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใช้ยึดปัญหาเป็นฐาน 2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้

วธีิยึดปัญหาเป็นฐาน และ 3) การนิเทศการสอนโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน จากนนัผู ้วจิยัและผูร่้วม

วิจยั จึงได้สรุปร่วมกันวา่ “ ถา้กิจกรรมทีพวกเราทาํแลว้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ ตามทีคาดหวงัไม่

เป็นไร ถือเราพยายามทาํเต็มทีแลว้ แมใ้นรอบที 1 จะทาํไม่สําเร็จในบางกิจกรรม แต่พวกเรายงัตอ้ง

ใหมี้การดาํเนินกิจกรรมในเรืองต่างๆ ต่อไป ซึงผลการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานนี ดงัตาราง 4.26  
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ตารางที 4.26 ผลในภาพรวมจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบตัิจริงในวงจรที  

 

โครงการ ชือโครงการ ผลการปฏิบัติ กิจกรรมทีไม่สําเร็จ 

 

การพฒันาความสามารถใน

การคิดและตัดสินใจแกปั้ญหา

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

บรรลุความคาดหวงั  

กิจกรรม และไม่บรรลุความ

คาดหวงั จาํนวน  กิจกรรม 

-กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดย

ใชย้ดึปัญหาเป็นฐาน 

-กิจกรรมส่งเสริมการอา่น

โดยใชวิ้ธียดึปัญหาเป็นฐาน 

 

พฒันาทักษะการจดัการเรียนรู้

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

บรรลุความคาดหวงั  

กิจกรรม และไม่บรรลุความ

คาดหวงั จาํนวน  กิจกรรม  

การนิเทศการสอนแบบการ

ยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

การพฒันาการเรียนการสอน

ระดับมธัยมศึกษาตอน

ต้นแบบการเรียนรู้แบบยดึ

ปัญหาเป็นฐาน 

บรรลุความคาดหวงัทุก

กิจกรรม 

ไมม่ ี

 

 จากตาราง 4.26 พบว่า การนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบตัิจริงในภาพรวมถือวา่ไม่

บรรลุวตัถุประสงคจ์าํนวน 3 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใชยึ้ดปัญหาเป็น

ฐาน 2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใชว้ธีิยึดปัญหาเป็นฐาน และ 3)การนิเทศการสอนแบบการยึด

ปัญหาเป็นฐาน  

 หลงัจากไดม้าซึงข้อมูลดงักล่าวแลว้ ผูว้ิจยัและผู้ร่วมวิจยัจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา และสาเหตุของปัญหารวมถึงกาํหนด “สภาพทีคาดหวงัจากการแก้ไขปัญหา” ระบุเป็นราย

กิจกรรมไดด้งัตารางที .  
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ตารางที 4.27 วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพทีคาดหวงัจากการแก้ไขปัญหา 

 

ปัญหา สภาพปัญหาและสาเหตุปัญหา สภาพทีคาดหวังจากการแก้ไขปัญหา 
ทางเลือกทีหลากหลายเพือการ

แก้ปัญหา 
ทางเลือกทีนําไปใช้แก้ปัญหา 

-กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน แบบยดึ

ปัญหาเป็นฐาน 

 

1.ผูเ้รียนขาดทกัษะ กระบวน

คิด ริเริม สร้างสรรค ์ 

2.สภาพการจดัการเรียนการ

สอนในห้องเรียนไมเ่อืออาํนวย

ต่อการจดัการเรียนการสอน 

จดักระบวนการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนแบบยดึปัญหาเป็นฐานใน

รายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 

-การประเมินการจดัการเรียนรู้โดย

การยึดปัญหาเป็นฐาน ยึดปัญหา

เป็นฐาน 

-การประเมินความพึงพอใจในการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ยดึ

ปัญหาเป็นฐานในห้องเรียน 

จดักระบวนการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนแบบยดึปัญหาเป็นฐาน

ในรายวชิาแต่ละกลุ่มสาระ 

-กิจกรรมส่งเสริม

การอ่านโดยใชว้ิธี

ยดึปัญหาเป็นฐาน 

1. นกัเรียนอา่นหนงัสือยงัไม่

คลอ่ง 

2. นวตักรรมสือการเรียนการ

สอนขอ้มูลในห้องสมุดไมม่ี

เต็มที 

3. หนงัสือไม่สอดคลอ้งกบักบั

ยุคปัจจุบนั 

 

จดัให้มีการเสริมทกัษะการอา่น การ

เขียนการทีพฒันาการเรียนรู้แบบยดึ

ปัญหาเป็นฐานในห้องสมดุ 

-จดัอบรมส่งเสริมพฒันาการอ่าน

ในกลุม่สาระวิชา 

-จดัหาหนงัสือเรียน 

จดัให้มีการเสริมทกัษะการอ่าน 

การเขยีนการทีพฒันาการเรียนรู้

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน ใน

ห้องสมดุ 
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ตารางที 4.27 (ต่อ) 

ปัญหา สภาพปัญหาและสาเหตุปัญหา สภาพทีคาดหวังจากการแก้ไขปัญหา 
ทางเลือกทีหลากหลายเพือการ

แก้ปัญหา 
ทางเลือกทีนําไปใช้แก้ปัญหา 

การนิเทศการสอน

โดยการยดึปัญหา

เป็นฐาน 

1. ครูยงัไม่ไดรั้บการนิเทศตาม

เป้าหมายทีวางไว ้

จดัให้มีการนิเทศครูตามเป้าหมาย คือ 

2 ครังต่อปีการศึกษา 

-ตงัคณะกรรมการนิเทศการสอน

จากโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจ

จิมเชียงยนื 

-ตงักรรมการนิเทศจากหน่วยงาน

อืน 

-ประสานสํานักงานเขตพนืทีเขา้

ร่วมนิเทศ 

ตงัคณะกรรมการนิเทศการสอน

จากโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจ

จิมเชียงยนื 

 

 จากนนัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัประชุมเพือออกความเห็นในการแลกเปลยีนเรียนรู้ ร่วมกนั เพือระบุ “ทางเลอืกทีหลากหลายเพือการ

แก้ปัญหา” พร้อมทงัร่วมกนั “ประเมินทางเลือก” เพือนาํไปกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการใหม่ 
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 ซึงเมือไดท้างเลือกเพือการแก้ปัญหาแล้ว ผูว้ิจยัและทีมผูร่้วมวจิยั จึงไดร่้วมกนัทีจดัทํา

แผนปฏิบัติการขึนมาใหม่ร่วมกัน 1 ชุด โดยการรวบรวมเอาโครงการกิจกรรมเดิม ชุดเดิม ร่วม

พิจารณาร่วมกันว่าเราควรทีแก้ไข สิงไหน อย่างไร หรือต่อเติมเสริมแต่งอย่างไร ตลอดทงัการ

ออกแบบร่วมกนั ซึงไดข้อ้สรุปในการจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ ดงัภาพที 4.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4.29 ขนัตอนการจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ ในขนัตอนที 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) 

 ผลจากการจดักิจกรรมในขนัตอนที 6 การวางแผนใหม่นี เป็นขนัตอนทีทาํใหผู้วิ้จยัและผู ้

ร่วมวจิยัเกิดกระบวนการทกัษะแนวคิดใหม่ ในกระบวนทีไดด้าํเนินการมาแลว้เบืองตน้ จึงทาํให้มี

เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเกิดขึน เกียวกบั ประสบการณ์ ทกัษะ ความคิดเห็นทีหลากหลาย ตลอดจน

ร่วมกนัเสวนา พูดคุย เพือใหป้ระเดน็ดงักล่าวสะท้อนผล ออกมาในแง่กระบวนต่างๆ ในการการนาํ

สภาพทีเคย

เป็นมา 

 
สภาพปัจจุบนั 

 
 

สภาพปัญหา 

สภาพที

คาดหวงั ทางเลือกที

หลากหลายเพือการ

แกปั้ญหา 

การประเมินเลือก

ทางเลือก 

แผน
ป

ฏิบ
ตัิการให

ม่ 

1. จดักระบวนการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐานใน

รายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 

 2.จดัใหมี้การเสริมทกัษะการอ่าน 

การเขียนการทพีฒันาการเรียนรู้แบบ 

ยึดปัญหาเป็นฐาน ในหอ้งสมุด 

 3. ตงัคณะกรรมการนิเทศการสอน

จากโรงเรียนพระปริยติัธรรม ปัจจิม

เชียงยืน 
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สภาพปัญหาทียงัไม่บรรลุเป้าหมายตามทีคาดหวงัจากการปฏิบตัิในวงจรที 1 เพือนาํมาเป็นแนวทาง

กาํหนดเป็นตน้แบบ “สภาพทีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือก” จนกระ

ทงัไดม้าซึงแผนปฏิบติัการใหม่ ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ 

 ทงันี แผนปฏิบตัิการชุดใหม่ดงักล่าวเป็นการนาํทงั 3 โครงการทีมีอยู่เดิมมาปฏิบติัใหม่ 

เพือใหก้ารพฒันาเป็นไปอย่างต่อเนืองและยงัยนื โดยโครงการ/กิจกรรมทีสําเร็จและบรรลุเป้าหมาย

แล้ว จาํนวน  โครงการ ก็ให้ดาํเนินการต่อไปโดยให้ดาํเนินการปรับปรุงโครงการทียงัไม่สําเร็จ

และบรรลุเป้าหมายอีก 2 โครงการ ซึงมี  กิจกรรม คือ ) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยการเรียนรู้แบบ

ยึดปัญหาเป็นฐาน ) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานและ 3) 

กิจกรรมการนิเทศการเรียนโดยการเรียนรู้ยึดปัญหาเป็นฐานเนืองดว้ยกิจกรรมเดิมทีไดล้งมือปฏิบติั

ไปแล้วนนัไม่บรรลุความคาดหวงัตามเป้าหมายทีระบุไวใ้นแผนปฏิบติัการ โดยนําขอ้มูลมาจาก

เครืองมือการวิจยัฉบบัที  แบบประเมินโครงการ และผลรายงานกิจกรรม ทีทีมประเมินเป็นผู้

ประเมินและผ่านความเห็นชอบจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยักนัแลว้ 

  ดงันนั ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัจึงนาํทางเลอืกทีไดจ้ากการประเมินทางเลอืกทีหลากหลายมา

กาํหนด แบบแผนเป็นกิจกรรมเพิมเติมในการดาํเนินงานโครงการที 1 และ2 ดงัมีรายละเอียดดงั

ตารางที .  

 

ตารางที 4.28 การกาํหนดกิจกรรมเพิมเติมในโครงการที 1 และ 2 ขนัตอนการวางแผนใหม่ 

 

ที กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 

แหล่งทีมาของ

งบประมาณ 

1 
จดักระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ ยดึปัญหา

เป็นฐานในรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 
1,500 ผูว้จิยั 

2 
จดัให้มีการเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนการทีพฒันาการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในห้องสมุด 
2,500 ผูว้จิยั 

3 
ตงัคณะกรรมการนิเทศการสอนจากโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยืน  
2,000 โรงเรียน, ผูว้จิยั 

4 ค่าวิทยากร 8,000 โรงเรียน, ผูว้จิยั 

 รวม 14,000  

 



201 

 

 

 จากตารางที 4.  ผลการสังเกตการณ์จดักิจกรรมในขนัตอนที  การวางแผนใหม่พบวา่ 

การจดักิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลตามทีคาดหวงัทังนีอาจเป็นเพราะผู ้ร่วมวิจยัทุกคนต่างมี

ประสบการณ์ในการวิเคราะห์สภาพของงานทีตอ้งการพฒันาหรือต้องการเปลียนแปลง รวมทงัมี

ประสบการณ์ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการมาแลว้เบืองตน้ ในวงจรที  

  ผลจากการจดักิจกรรมในขนัตอนที 6 การวางแผนใหม่นี ทาํให้ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัเกิด

การเรียนรู้ร่วมกันเกียวกับ ประสบการณ์ในการการนาํเสนอสภาพปัญหาทียงัไม่บรรลุเป้าหมาย

ตามทีคาดหวงัจากการปฏิบติัในวงจรที 1 เพือนาํมากาํหนดเป็น “สภาพทีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” 

“การระบุทางเลือกทีหลากหลาย” “การประเมินและเลือกทางเลือก” จนกระทงัไดม้าซึงแผนปฏิบติั

การชุดใหม่ ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ 

 ข้อสังเกตทีได้จากการลงมือปฏิบัติในขนัตอนการวางแผนใหม่ 

 ผลจากการลงมือปฏิบตัิในขนัตอนการวางแผนใหม่พบว่าสาเหตุทีทาํให้การดาํเนินงาน

ในขันตอนนีประสบผลสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนัน เป็นเพราะว่าผู ้ร่วมวิจัยต่างมีความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํงานวงจรแรกมาแลว้ รวมทงัเกิดความคุน้เคยระหว่างผูร่้วมวิจยัดว้ยกนัจึงทาํ

ให้ทุกคนต่างกลา้ทีพูดแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทาํงานอยา่งกระตือรือร้น แขง็ขนั

มากขึน 

 

 วงจรที 2: ขันตอนที 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Action) 

 ในขนัตอนการปฏิบติัใหม่ โดยดาํเนินการระหว่างวนัที 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2559 

ผูว้ิจยัไดย้ึดถือหลกัการทีสําคญั คือ “หลกัการมุ่งการเปลียนแปลงและมุ่งให้เกิดการกระทาํเพือให้

บรรลุผล และหลกัการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้ร่วมวิจยั การวิเคราะห์วิพากษ์และการประเมิน

ตนเอง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ” การดาํเนินการในขนัตอนที 6 การ

ปฏิบัตินีเป็นการดาํเนินการวิจัยในวงรอบที 2 ซึงได้ดาํเนินการหลงัจากผูวิ้จยัและผู ้ร่วมวิจยัได้

ดาํเนินการปรับปรุงโครงการใหม่ โดยนาํเอากิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการ กิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านแบบยดึปัญหาเป็นฐาน,กิจกรรมการนิเทศ

การเรียนการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน ตามโครงการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจ

แก้ปัญหาอย่างมีสติแบบยึดปัญหาเป็นฐาน และโครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพแบบยึดปัญหาเป็น

ฐาน มาร่วมกนัพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข ให้สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เพือนาํไปสู่การ

บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ ในลาํดบัขนัตอนที 6 การวางแผนใหม่ ของการวจิยัในวงจรรอบที 
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2 นีโดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัดาํเนินการส่งเสริมสนบัสนุน อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติั หลงั

สินสุดการดาํเนินงานในขนัตอนการปฏิบติัได้ขอ้สรุปเกียวกับการปฏิบติังาน 3 ขนัตอน คือ 1) 

ขนัตอนการกาํหนดแนวปฏิบตั ิ2) ขนัตอนปฏิบตัิกิจกรรม และ 3) ขนัตอนการประเมินและสรุปผล 

 ทงันีในการดาํเนินการกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาบรรยายเพือแสดงใหเ้ห็นถึง

ลาํดบัเหตุการณ์และรายละเอียดทีเกิดไดด้งันี 

 

 1) ขันตอนกําหนดแนวปฏิบัติร่วม 

 ได้กาํหนดจดัขึนในวนัที 1 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน ในขันตอนนีมุ่งหวงัให้มีการระบุวิธีการดําเนินการปฏิบติัและ

โครงการกิจกรรม ตามขนัที 6 เพือให้การปฏิบติับรรลุจุดมุ่งหมายของขนัตอนที 7 การปฏิบติัใหม่ 

โดยวธีิการระดมสมอง เสวนา แสดงความคดิเห็น ส่งเสริมกาํลงัใจให้กนัและกนั เพือกาํหนดวธีิการ

ปฏิบติัโดยจดัการพฒันาการเรียนรู้ ร่วมกนัเพือการจดัการเรียนรู้ทีเกิดขึน ในการปฏิบตัิร่วมกนั ดงันี 

(1) จดัประชุมแบบอย่างไม่เป็นทางการสร้างพลงัแรงจูงใจ เพือปรึกษาหารือกนัในการเตรียมการ

จดัการเรียนรู้ในกิจกรรมทีจะเกิดขึนแก่ผูร่้วมวจิยั (2) สร้างขอ้ตกลงร่วมกนั แนวทางปฏิบติักิจกรรม

ร่วมกนั และ (3) นาํแผนการปฏิบติัใหเ้ห็นผลทีเกิดขึนใหม่ทีชดัเจนตรงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4.30 การประชุมระดมสมอง เสวนา ความคิดเห็น เพือการวางแผนปฏิบติัใหม ่

 

 กิจกรรมนี โดยเริมต้นผู ้วิจยัได้เชิญคณะครูผู้ร่วมวิจยั ตลอดทังผู้จดัการโรงเรียน 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ทีมีส่วนไดส่้วนเสีย ร่วมกนัประชุมแบบไม่ทางการ เพือทีจะกระตุ้นคณะผู ้

ร่วมวจิยั โดยเชิญทุกท่านร่วมฟังความคิดเห็นของทุกรูป/คน โดยผู้วจิยัไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์อง

เชิญมาในครังนีแลว้เสริมกระตุน้ 
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 “กราบเรียน ผูจ้ดัการโรงเรียน ผู ้อาํนวยการโรงเรียน เจริญพร คณะครูผู้ร่วมวิจยัทุกท่าน 

ก่อนอืนกระผม อาตมาภาพ ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไดเ้สียสละเมตตา ในการ ร่วมทุกข ์ร่วมสุขกนั

มา ในการทาํงานร่วมกนัในครังนี ถือว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึงของครอบครัวทีถือทุกท่านมีส่วน

ร่วมกนั แมบ้างครัง เราจะเจออุปสรรคปัญหาจะเกิดขึนเล็กน้อย พวกเราก็พยายามแก้ สู้มาด้วยกนั 

เพือทีนาํเอาความรู้ ทีเกิดจากการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม องคค์วามรู้ใหม่ ทีเกิดขึนกับทุก

ท่าน มาปฏิบติัประยุกต์ในโรงเรียน เพือทีจะได้ร่วมกันพฒันาการเรียนรู้สิงใหม่ๆ ทีเกิดขึน กับ

โรงเรียน หน่วยงาน และลูกศิษย์ของเราในอนาคตข้างหน้า และงานวิจยัทีเราช่วยกันทาํอยู่ได้

กา้วหน้าเดินทางมาถึงครึงทางแลว้ทีเหลือจากนี ดงันนั จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านอีกเช่นเคย 

และอีกครังทีเรานาํเอาการร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมโครงการในวงจรที 1 มาทบทวน เนือหา รูปแบบ 

กล่าวซํา เพือใหค้วามคล่องแคล่วชํานาญการ เปรียบเหมือนการเล่นเกมสะสมแตม้คะแนนชิงเงิน

รางวลั สู่เส้นชยั นาํมาปรับแก้ไขให้ดีขึน ในขนัตอนปฏิบตัิใหม่ในวงที 2 นี ผมไม่อาจเดินทางไปได้

คนเดียว รูปเดียวได ้ยงัต้องการขอ้เสนอแนะจากทุกท่าน ครับ เพือได้นาํขอ้มูลเหล่านีไปแปรรูป

ต่อไป 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 

 จากนนัผูว้จิยัไดส้ร้างแรงจูงใจกระตุน้ในลกัษณะ ขอความเมตตาอนุเคราะห์ ซึงกนัและกนั

เพือเกิดแรงศรัทธาขบัเคลือนกิจกรรมนนัๆร่วมกนั ต่อไป 

 2) ขันตอนปฏบัิติกิจกรรมร่วมกัน 

 ขนัตอนนีมุ่งหวงัใหป้ฏิบตัิงานตามโครงการ/กิจกรรมเดิมทีวางร่วมแผนไว ้ผลการปฏิบติั 

จดัทาํแผนปฏิบตัิกิจกรรม 1) จดักระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ แบบยึดปัญหาเป็น

ฐาน ในรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 2) จดัใหม้ีการเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนการทีพฒันาการเรียนรู้

แบบ แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ในหอ้งสมุด และ 3) ตงัคณะกรรมการนิเทศการสอนจากโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ผูร่้วมวิจยัทีมแกนนาํไดช่้วยกนัจดัทาํแผนการสอน และนําไปกิจกรรม 

ทงั 3 กิจกรรม ดาํเนินการไปสู่การปฏิบตัิใหม่ โดยมีครูผูส้อนผูร่้วมวจิยั ร่วมสังเกตและปฏิบัติและ

นาํผูร่้วมวิจยั ร่วมปฏิบติัดว้ย ผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยัได้กาํหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพือใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานร่วมกนั รวม 3 กิจกรรม คือ 1) การจดัทีมงานโครงการกิจกรรม 2 ) การพิจารณา

แต่งตงัทีมรับผิดชอบติดตามกิจกรรมและประเมินโครงการ 3 ) พิจารณาทบทวนแก้ไขเครืองมือที

ใชก้ารวจิยั ซึงแต่ละกิจกรรมดงักล่าวสามารถนาํมารูปเป็นภาพรวมของปฏิบติัดาํเนินงานไดด้งันี 

 2.1) จดัการทีมงานโครงการกิจกรรม  

 เป็นกิจกรรมทีผูวิ้จยัและผู้ร่วมวิจยัได้ระดมความคิดเห็นเกียวกับการจดัทีมงานโครงการ

เพือร่วมกันนําโครงการทีได้ร่วมกันจดักระทําใหม่นีไปพิจารณาเพือนําไปสู่การปฏิบัติ ซึงได้

ขอ้ตกลงร่วมกันวา่ในขนัตอนการปฏิบติัใหม่คือการนาํทงั 3 โครงการทีเคยไดล้งมือปฏิบติัไปแลว้
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ในวงจรที 1 มาดาํเนินการต่อยอดเพอืใหเ้กิดความต่อเนืองและยงัยืน ทงันี ใหผู้ร่้วมวจิยัทุกคนยดึถือ

แนวทางการจดัทีมงานในรูปแบบเดิมดงัทีเคยไดท้าํไวแ้ลว้ และใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขและทบทวน

การปฏิบัติให้ดีขึนกว่าเดิมจากการปฏิบัติทีผ่านมาในครังทีแล้วและให้แล้วเสร็จให้ทันตาม

กาํหนดเวลาในวงจรที 2 ตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

 2.2) การพิจารณาแต่งตงัทีมติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ไดข้อ้สรุปร่วมกันว่าใหใ้ชที้มงานชุดเดิมซึงประกอบดว้ยทมีแกนนาํทงั 3 โครงการทีได้

ดาํเนินการตงัไวแ้ลว้ จากนนัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวางแผนในการติดตามและประเมินผล 

ซึงไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่จะมีการดาํเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที  การตดิตามประเมินผลระหวา่ง

ดาํเนินการ และระยะที  การประเมินผลเมือสินสุดการดาํเนินงานหรือโครงการ 

 . ) เกณฑก์ารพิจารณาเครืองมือในการวจิยั  

 ผูว้ิจยันําเอาเครืองมือทงั 5 ฉบับ ทีได้จากการจดักระทําร่วมกันในขนัตอนที  (การ

ปฏิบติั) คือ ฉบบัที  แบบบนัทึกการประชุม ฉบบัที 2 แบบสัมภาษณ์ ฉบบัที 3 แบบประเมินการ

พฒันาเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยนื ฉบบัที 4 แบบรายงาน

ความก้าวหน้าของโครงการ ฉบบัที 5 แบบประเมินโครงการ มานาํเสนอให้ผู ้ร่วมวิจยัไดร่้วมกัน

ทบทวนว่าจะมีการปรับปรุง ปรับเปลียนหรือเพิมเติมอะไรอีกหรือไม่ก่อนนาํไปใช้ ซึงไดข้อ้สรุป

ร่วมกนัว่าให้นาํเอาเครืองมือการวิจยัทงั 5 ฉบบันีไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยไม่ต้องมี

การปรับปรุงอะไรเพิมเติมอีก เพราะดีอยูแ่ลว้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท ี4.31 การประชุมย่อยผูว้จิยัและร่วมวจิยั 
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 .4) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ 

 ผลจากการจดักิจกรรมนําแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ เพือเป็นการกําหนด ภาระแนวทาง

ปฏิบติักิจกรรมใหม่ร่วมกนัทาํให้ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ไดเ้กิดสิงทีเรียนรู้ร่วมกนัอย่างเป็นระบบของ

การเรียนรู้ เกิดการอยากรู้ อยากเห็น อยากทราบ สิงทีตนไดร่้วมกันสร้างพฒันากิจกรรมร่วมกนั ใน

การนาํแผนการปฏิบติัลงสู่การปฏิบติัในขนัตอนที 7 นี คือการปฏิบตัิใหม่ โดยการนาํเอาขอ้มูลเดิมที

ได้จากกระบวนพิจารณาร่วมกนัในขันตอนที 3 มาประกอบการพิจารณาในการทบทวนแก้ไข

ปรับปรุง เพือให้การนาํแผนปฏิบตัิการลงสู่การปฏิบติั ให้เกิดบรรลุเป้าหมาย สําเร็จผล ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิพล ในขนัตอนต่อไป ผู้วจิยัและผูร่้วมวจิยัในแต่ละทีม ทีไดแ้บ่งกิจกรรม

โครงการทีรับผิดชอบ ไดมี้การนําแผนการปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ในวงจรที 2 นี ในช่วง

ระหวา่งดาํเนินการวนัที 5 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี 

  

 .โครงการโครงการการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาแบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน โดยกิจกรรมทีดาํเนินการสําเร็จแล้วก็ดาํเนินการต่อไปตามปกติ แต่กิจกรรมที

กาํหนดเพือการแกปั้ญหาในวงจรที 2 ทีนาํสู่การปฏิบติั ประกอบดว้ย 

 1) จัดกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาแต่

ละกลุ่มสาระ 

 โดยได้กระบวนการเรียนสอนทีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งมนัทีจะทาํให้นักเรียน

ประสบความสําเร็จ มีทกัษะ ความคิด โดยเฉพาะกบัการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนใหม่ โดย

เน้นให้ครูได้นําเอาหลักการ เทคนิค วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐานนํามา

แก้ปัญหาในการจดัการเรียนการสอน ในแต่ละรายวิชาได้อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพยิงขึน 

เพือทีจะพฒันาผู้เรียนใหดี้ยงิขึน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน แต่ทงันนัก็ขึนอยู่

กบัครูดว้ย ในการจดัการบริหารการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยได้นําเอาการปฏิบัติการใน

ขนัตอนปฏิบติัในวงจรที 1 นาํมาปรับปรุงใหม่ บางกิจกิจกรรมทียงัไม่สําเร็จ และเกือบจะทาํสําเร็จ

โดยการเพิมวธีิการ เทคนิค เสริมแต่งเล็กนอ้ย กล่าวยาํ ทงันีผูว้จิยัและร่วมวิจยัไดป้ระชุม เพือรับฟัง

สรุปผล การดาํเนินงานกิจกรรมโครงการทีผ่านว่าได้ดาํเนินการอย่างไร เราควรจะทาํอย่างไร ใน

การพฒันาการเรียนการสอน โดยความเห็นของครู ว่าเราควรทีเร่งพฒันาการเรียนรู้ ตลอดถึงการ

เรียนการสอนใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียน โดยไดน้าํเสนอวา่เราควรทีพฒันาการเรียนรู้

ของนักเรียนโดยการพฒันาเรืองใดเรืองหนึงก็ได้เพือให้สอดคล้องกับกิจกรรมทีเราปฏิบตัิ โดย

ผูอ้าํนวยการไดเ้สนอการเรียนการสอนแบบการเรียนโดยยึดปัญหาเป็นฐานแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 
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มาสนับสนุน โดยได้ร่วมกันดําเนินการตังแต่ขนัแรกวงจรที 1 “ผมว่าเยียมนะ” จากนันก็ได้ตงั

คาํถามปลายเปิดให้ผูว้ิจยัและผู้ร่วมวิจยัไดอ้ภิปราย หาแนวทางในการดาํเนินการแก้ไขปรับปรุง

เพิมเติมและจดัการอย่างเป็นระบบ ทีประชุมจึงได้ร่วมกันแลกเปลียนความคิดเห็นและเสนอ

แนวทางทีหลากหลาย ประกอบดว้ย . เราควรทีจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนในรูปแบบ แบบ

ยึดปัญหาเป็นฐาน . กิจกรรมการเรียนสอน แบบยดึปัญหาเป็นฐาน มีขนัตอนดาํเนินการอย่างไร .

สรุปประเมินผลของการจดัการเรียนการสอนแบบ แบบยึดปัญหาเป็นฐาน เมือผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยั

ต่างร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเกียวกับแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ จึงสอดคลอ้งกบัระเบียบวธีิวจิยัและ

ขนัตอนในการปฏิบตัิการวิจยั เมือจะดําเนินการวิจยัหรือพฒันาย่อมต้องมีการประเมินสภาพ 

สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ในบริบทก่อนนาํแผนสู่การปฏิบติั ขณะปฏิบติั และหลงัจากไดรั้บการ

พฒันาแลว้เสร็จสมบูรณ์ ดงัภาพกิจกรรมแสดงการปฏิบติังาน ในภาพที 4.33 

 

  
 

ภาพที 4.32 จดักระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาแต่

ละกลุ่มสาระ  

 

  2) กิจกรรมการจดัใหม้ีการเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนการทีพฒันาการเรียนรู้แบบ 

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน ในหอ้งสมุด  

   โดยการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เขา้ห้องสมุด เป็นกิจกรรมทีเน้นการพฒันาผู ้เรียน 

ดา้นทกัษะความคิด ความจาํ ทีหลากหลาย โดยเน้นในกลุ่มรายวชิาภาษาไทย ภาษาบาลี โดยครู ผู้

ร่วมวจิยั ได้ดาํเนินการโดยแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยครูไดจ้ดักิจกรรมโดยให้หัวข้อ

ประเดน็ทีศึกษา เช่น คาํศพัท์ในภาษาไทย คาํศพัท์ภาษาบาลี โดยใหผู้เ้รียนไดด้าํเนินศึกษาคน้ควา้หา

คาํตอบ ในห้องสมุดเท่านนั โดยจะมีเจา้หน้าทีบนัทึกการใช้ห้องสมุดของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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เพือบ่งบอกให้ทราบว่าผูเ้รียนไดเ้ข้าห้องหาขอ้มูลจริง แลว้นําเอกสารนันมาแสดงในรูปเล่มด้วย 

สุดทา้ยนาํมาแปรรูปในห้องเรียน แบบสรุปแต่ละกลุ่ม 

 . โครงการทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน โดยกิจกรรมทีดาํเนินการ

สําเร็จแลว้ก็ดาํเนินการต่อไปตามปกต ิแต่กิจกรรมทีกาํหนดเพือการแกปั้ญหาในวงจรที  ทีนาํสู่การ

ปฏิบติัใหม่ ประกอบดว้ย 

  ) การนิเทศการสอนแบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

   โดยผู ้วิจยัได้นัดประชุมครูในวนัที 5 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผู้เขา้ร่วมประชุม

ตามทีได้นดัหมายกัน โดยผูอ้าํนวยการได้ชีแจงเปิดประเด็นต่างๆ เกียวการปฏิบติังานของครูทีผ่าน

มา มีหลายอย่างทีเราควรจะเร่งพฒันา ปรับปรุง โดยเฉพาะกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู 

โดยในครังไดห้ยิบยกสิงทีมาและผลสะท้อนทีผ่าน ว่าเราไดป้ระเมินการจดัการศึกษาของตนเอง

หรือไม่อย่างไรในการพัฒนาตนเองและวิธีการสอน เราสอนกันอย่างไร จากนนัก็ได้ตงัคาํถาม

ปลายเปิดให้ผูวิ้จยัและผู ้ร่วมวิจยัไดอ้ภิปราย หาแนวทางในการดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิมเติม

และจดัการอย่างเป็นระบบ ทีประชุมจึงไดร่้วมกนัแลกเปลียนความคิดเห็น เสวนากนั และเสนอ

แนวทางทีหลากหลาย จนนาํสู่การจดักิจกรรมนิเทศการสอนโดยการเรียนรู้โดยการยึดปัญหาเป็น

ฐาน เพือครูผูส้อนไดก้ระตุน้ตนเอง และมีวิธีเทคนิคในการสอน โดยยึดปัญหามาเป็นฐานขอ้มูลใน

การพฒันาผู ้เรียน โดยการนิเทศการเรียนการสอนครังนี ไดย้ึดรูปแบบการสอนแบบการจดัการ

เรียนรู้โดยการเรียนรู้โดยการยดึปัญหาเป็นฐาน มาเป็นตวักระตุน้ใหก้บัครู เพือทีจะไดใ้ช้รูปแบบนี

ในการกระตุน้ผูเ้รียนได้จดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นอกจากนีครูก็ไดค้วามรู้เกียวกบัการจดัการสอน

แบบการเรียนรู้โดยยดึปัญหาเป็นฐาน แบบยึดปัญหาเป็นฐาน เพือนาํไปพฒันาออกแบบกบัรายวชิา

ต่างๆ ในการเรียนการสอนในหอ้งเรียนได ้ดงัภาพกิจกรรมแสดงการปฏิบติังานในภาพที 4.34 

 

  
 

ภาพท ี4.33 การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะจดัการเรียนรู้ แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 
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 ผลจากการนาํความรู้ การเรียนรู้โดยยึด แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ทีไดรั้บการนิเทศอบรม

แลว้นันผูว้จิยัและผู ้ร่วมวจิยัสามารถนําเอาความรู้ทีไดเ้หล่านีไปดาํเนินพฒันาในรายวชิากลุ่มสาระ 

เพือ แกปั้ญหา การเรียนการสอนตนเอง โดยนาํไปจดัประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนในห้องเรียน 

เพือออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน พฒันาผูเ้รียนตามรายวชิาของตนทีรับชอบ เพือให้

เห็นขอ้แตกต่างและเปลียนแปลงทีเกิดขึนตนเอง ซึงผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัไดป้ระเมินผล การเรียนรู้

โดยโดยยึดปัญหาเป็นฐานกบัรายวชิาทีสอนกบัครูผูส้อน ปรากฏผล ดงัตารางที .  

 

ตารางที 4.29 การนาํการเรียนรู้โดยยดึปัญหาเป็นฐานกบัรายวิชากลุ่มสาระ โดย ครู (ผูร่้วมวิจยั) 

 

ที ชือ-สกล ุ การเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐานกบัรายวิชา 

 พระครูปริยติัธรรมวมิล พระพทุธประวติั 

 พระมหาชนะ ชยธมฺโม วิทยาศาสตร์ 

 พระมหากอ้งเกียรติ อธิปญโญ ภาษาบาลี 

 พระอดุลย ์จกฺกธมฺโม ภาษาองักฤษ 

 พระปิยะพงษ์ สุจติตฺโต สุขศึกษา 

 นายกิตติกร รัชตเวชกลุ คณิตศาสตร์ 

 นางสาวศภุปัญญา สุขส่ง ภาษาไทย 

 นายธวชัชยั สีกะแจ การงานอาชีพ 

 นายพศิิษฐ ์จงวจิิตร สังคมศึกษา/หนา้ทีพลเมือง 

 

ตารางที 4.30 ผลการประเมินการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน ในภาพรวม 

 

ที รายการประเมิน N  S.D. แปลผล 

 การกาํหนดปัญหา 

มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาอยา่งหลากหลายและ

เลือกปัญหาทีน่าสนใจ มีพฤติกรรมทีปฏิบติัชดัเจนและ

สมาํเสมอ 

 3.11 0.60 ดี 

 การทาํความเขา้ใจปัญหา 

มีส่วนร่วมในการระดมสมองอธิบายสถานการณ์ของ

ปัญหา บอกแนวทางและวิธีคน้หาคาตอบ มีพฤติกรรม

ทีปฏิบติัชดัเจนและสมาํเสมอ 

 3.78 0.44 ดี 
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ตารางที 4.30 (ต่อ) 

 

ที รายการประเมิน N  S.D. แปลผล 

 การดาํเนินการศกึษาคน้ควา้  

มีส่วนร่วมในการแบ่งงาน แบ่งหนา้ที กาํหนดเป้าหมาย

งานและดาํเนินการศึกษาคน้ควา้  

มีพฤติกรรมทีปฏิบติัชดัเจนและสมาํเสมอ  

 3.00 0.50 ดี 

 การสังเคราะห์ความรู้  

นาํความรู้มาเสนอในกลุ่ม มีส่วนร่วมตรวจสอบขอ้มูล

ว่าสามารถตอบคาถามทีอยากรู้ได ้มีพฤติกรรมทีปฏิบติั

ชดัเจนและสมาํเสมอ  

 3.28 0.53 ดี 

5 การสรุปและประเมินค่าของคาํตอบ  

มีส่วนร่วมในการนาขอ้มูลมาประมวลสร้างองคค์วามรู้

ใหม ่ประเมินความรู้ของตนเองและของกลุ่มและเลือก

วิธีการ/รูปแบบการนาํเสนอผลงาน มีพฤติกรรมที

ปฏิบตัิชดัเจนและสมาํเสมอ  

 3.19 0.83 ดี 

6 การนาํเสนอและ ประเมินผลงาน  

มีส่วนร่วมนาํเสนอผลงานและประเมินผลงานของกลุ่ม 

มีพฤติกรรมทีปฏิบติัชดัเจนและสมาํเสมอ  

 3.78 0.44 ดี 

 ผลรวม  2.89 .60 พอใช้ 

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขึนไป 

 

 จากตารางที 4.30 โดยภาพรวม พบวา่ ผลการผลการประเมินการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็น

ฐาน อยู่ในระดบัที “พอใช้” มีค่าเฉลียที 2.89 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงจากมากไปหาน้อย

ดงันี มีการกาํหนดปัญหา มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาอย่างหลากหลายและเลือกปัญหาทีน่าสนใจ 

มีพฤติกรรมทีปฏิบติัชดัเจนและสมาํเสมอ ค่าเฉลีย 3.11 การดาํเนินการศึกษาค้นควา้ มีส่วนร่วมใน

การแบ่งงาน แบ่งหน้าที, กาํหนดเป้าหมายงานและดําเนินการศึกษาคน้ควา้ มีพฤติกรรมทีปฏิบติั

ชดัเจนและสมาํเสมอ ค่าเฉลีย 3.00 และมีผลค่าเฉลียทีเท่ากนัคือ, มีการสรุปและประเมินค่าของ

คาํตอบ มีส่วนร่วมในการนาขอ้มูลมาประมวลสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ประเมินความรู้ของตนเองและ

ของกลุ่มและเลือกวิธีการ/รูปแบบการนาํเสนอผลงาน มีพฤติกรรมทีปฏิบติัชัดเจนและสมาํเสมอ 

ค่าเฉลีย 2.78, การทาํความเขา้ใจปัญหา มีส่วนร่วมในการระดมสมองอธิบายสถานการณ์ของปัญหา 
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บอกแนวทางและวิธีค้นหาคาตอบ มีพฤติกรรมทีปฏิบติัชัดเจนและสมาํเสมอ ค่าเฉลีย 2.78 การ

นาํเสนอและ ประเมินผลงาน มีส่วนร่วมนาํเสนอผลงานและประเมินผลงานของกลุ่ม มีพฤติกรรมที

ปฏิบติัชดัเจนและสมาํเสมอ ค่าเฉลีย 2.78 

 

  ผลจากการนําแผนลงสู่การปฏิบติัการใหม่นี ทาํให้ผู ้วจิยัและผู ้ร่วมวจิยั โดยเฉพาะ

คณะทาํงาน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นกัเรียน เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ผูร่้วมวิจยั แต่ละคนต่างไดน้าํเอา

ประสบการณ์ต่างทีเกิดขึนตวัเอง และบุคคลอืน มีความคิดที ริเริมสร้างสรรคห์ลากหลายความคิด 

สุดทา้ยก็ลงเอยกนัอย่างมีเหตุมีผล พร้อมด้วยพลงัความมุ่งมนั แมก้ารเรียนรู้ อาจมีขอ้ผิดพลาดบาง

ประการทีเกิดขึนในวงที 1 ก็ตาม อยา่งไรก็ตาม แต่นาํขอ้ผิดพลาด คาดหวงั เหล่านนันาํกบัมาสู่การ

ปฏิบติัในวงจรที 2 โดยผูว้จิยัไดส้ังเกตในการประชุมแต่ละครังทีประชุมร่วมกนั ทีคณะนดัหมายกนั 

ในทีประชุมไดเ้สนอข้อคิดทีหลากหลาย ต่อเติม ผสมผสาน ไม่เหมือนในการประชุมคราวการ

ประชุมครังก่อนภายในโรงเรียน แต่นีเป็นการประชุมแบบ เสนอความคิดเห็น ทีทา้ทา้ยความรู้ของ

แต่ละท่านรูปท่าน ผสมผสาน จนนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เชียวชาญชํานาญ เหมือน

ช่างซ่อมทีตอ้งทาํให้เกิดความชาํนาญการขึน และเต็มกําลงัความสามารถของแต่ละบุคคลและ

โดยเฉพาะการให้กําลงัใจซึงกันและกัน ตลอดถึงการเปิดโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็น

ส่วนตวัก็จะทาํให้เราทราบความรู้สึกการทาํงานของเพือนร่วมงานทีความกระตือรือร้น จนถึงให้

งานบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 3) ขันสรุปผลการดําเนินการ 

  ได้กําหนดจดัขึนในวนัที 13 ธันวาคม 2559 ขันสรุปผลการดําเนินงาน จากการ

ดาํเนินการในขนัตอนที 7 การปฏิบติั ผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยัไดด้าํเนินการร่วมกนั ในขนัการกําหนด

แนวปฏิบติั และขนัปฏิบตัิกิจกรรม เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นโครงการ ทงักิจกรรมของโครงการที

ดาํเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมทีดาํเนินการยงัไม่บรรลุวตัถุประสงค์

ของโครงการจากการวิจยัในวงรอบที 1 แล้วทีนํามาปรับปรุงใหม่ในการวิจยัในวงรอบที 2 การ

ดาํเนินการเป็นไปตามแผนทีวางไวทุ้กประการและส่งผลใหกิ้จกรรมตามแผนปฏิบติัการใหม่บรรลุ

วตัถุประสงคท์งั 3 กิจกรรม 
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 ข้อสังเกตทีได้จากการลงมือปฏิบัติการในขนัตอนการปฏิบัติใหม่ 

 แม้วา่การดาํเนินกิจกรรมในวงจรแรกส่งผลให้โรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน

บรรลุตามสภาพทีคาดหวงัในการดาํเนินกิจกรรมแล้วก็ตาม แต่เพือให้ความต่อเนืองและเกิดความ

ยงัยืนในการพฒันาพฒันา ผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่โดยการตดัโครงการที 3 

ออก คงเหลือไวเ้พียง 2 โครงการ คือ 1) โครงการที 1 การพฒันาความสามารถในการคิดและ

ตดัสินใจแกปั้ญหาแบบยึดปัญหาเป็นฐาน และ )โครงการการที 2 ทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน แลว้นาํเอาโครงการเหล่านีลงสู่การปฏิบติัการใหม่ในวงจรที 2 โดยหวงัว่าโครงการ

ต่างๆ เหล่านีจะช่วยรักษาระดบัคุณภาพของงานและส่งผลให้ค่าคะแนนในการประเมินในระดบั

ต่างๆสูงขึนไปอีก 

 

 วงจรที 2: ขันตอนที 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-Observation) 

 ในขนัตอนการสงัเกตผลใหม่ ผูว้จิยัไดยึ้ดถือหลกัการทีสาํคญั คือ “หลกัการการสังเกตผล

ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิจริง” โดยผูว้ิจยัและผู ้ร่วมวิจยัสังเกตผลทีเกิดขึนจริงทงัทีคาดหวงัและไม่

คาดหวงัทีชัดเจนขึน ไดก้ารเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง และไดอ้งคค์วามรู้จากการปฏิบติัมีอะไรบา้ง โดย

จดัประชุมเชิงปฏิบติัการพร้อมกนัในวนัที 1 ตุลาคม-13 ธันวาคม 2559 หลงัสินสุดการดาํเนินงาน

ในขนัตอนการสังเกตผลไดข้อ้สรุปเกียวกบัการปฏิบตัิงาน 3 ขนัตอนคือ 1) ขนัตอนกาํหนดรูปแบบ

และวธีิการ 2) ขนัตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) ขนัประเมินและสรุปผล ผูวิ้จยัและผู ้

ร่วมวิจยัได้ร่วมกันดาํเนินการสังเกตผลทีเกิดขึนจริงจากการปฏิบติักิจกรรมในขันตอนที 7 ซึง

รูปแบบการสังเกตยงัคงใช้รูปแบบเดิมเหมือนกันกบัการสังเกตในขนัตอนที 4 ของการวิจยัใน

วงรอบที 1 ซึงการประเมินผลการดาํเนินการตามกิจกรรมของโครงการ จากการสังเกตพบว่า การ

ดาํเนินการในกิจกรรมนีคณะผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดาํเนินการประเมิน โดยประเมินตาม

ตวัชีวดัสภาพความสําเร็จของโครงการทีกําหนดไวใ้นโครงการ ผลการประเมินโครงการแต่ละ

โครงการ  

 ทงันีในการดาํเนินการกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาบรรยายเพือแสดงใหเ้ห็นถึง

ลาํดบัเหตุการณ์และรายละเอียดทีเกิดไดด้งันี หลงัสินสุดการดาํเนินงานในขนัตอนการสังเกตผลได้

ขอ้สรุปเกียวกบัการปฏิบติังาน 3 ขนัตอน คอื 

  1) ขันตอนการกําหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผล  

   ดาํเนินการในวนัที 1 ตุลาคม 2559 ขนัตอนนีดาํเนินการเช่นเดียวกบัขนัตอนที 4 

การสังเกต ในวงจรที 1 รวมถึงการใช้เครืองมือ 2) ขนัตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล แบ่ง
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ออกเป็นส่วนรายละเอียดของแต่โครงการกิจกรรม โดยการสังเกตในขนัตอนที 8 ของการวิจยัใน

วงรอบที 2 นี ผู ้วิจยัและผู ้ร่วมวิจยัได้ร่วมกันดาํเนินการสังเกตผลทีเกิดขึนจริงจากการปฏิบัติ

กิจกรรมในขนัตอนที 7 ซึงรูปแบบการสังเกตยงัคงใช้รูปแบบเดิมเหมือนกนักับการสังเกตใน

ขนัตอนที 4 ของการวจิยัในวงรอบที 1 ซึงการประเมินผลการดาํเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 

จากการสังเกตพบว่า การดาํเนินการในกิจกรรมนีคณะผู ้รับผิดชอบโครงการเป็นผู ้ด ําเนินการ

ประเมิน โดยประเมินตามตวัชีวดัสภาพความสําเร็จของโครงการทีกาํหนดไวใ้นโครงการ 

 จากการระดมความคิดเห็นระหว่างผูว้ิจยัและผู้ร่วมวิจยัไดข้อ้สรุปเกียวกบัเทคนิคและ

เครืองมือการวจิยัทีใชใ้นการสังเกตผลในขนัตอนที 8 ซึงสรุปไดด้งั ตารางที 4.17 

 

ตารางที 4.31 การกาํหนดเทคนิควิธีการ และเครืองมือการวจิยั เพือใช้ในการสังเกตผลขนัตอนการ

ปฏิบติั 

 

ฉบับที เครืองมือการวิจัย 
วัตถุประสงค์ 

ในการนําไปใช้ 
ช่วงเวลาทีใช้งาน 

1 แบบบนัทึกการประชุม ใชส้ําหรับบนัทึกการประชุม ระหวา่งดาํเนินการ, 

หลงัดาํเนินการ 

2 แบบสัมภาษณ์ ใชสั้มภาษณ์ทีมแกนนาํเกียวกบัผลการ

ดาํเนินงานขนัตอนต่างๆ 

หลงัดาํเนินการ 

3 แบบประเมินสภาพการ

ดาํเนิน งาน 

 

ใชป้ระเมินสภาพการเปลียนแปลงของการ

พฒันาการดาํเนินงานและใชส้าํหรับเป็น 

Guide Line นาํไปสู่ Action Plan 

ก่อนดําเนินการ, 

หลงัดาํเนินการ 

4 แบบบนัทึกการสังเกต

ความ กา้วหน้าโครงการ 

ใชส้ําหรับติดตามและตรวจสอบ

ความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานโครงการ 

ระหวา่งดาํเนินการ 

5 แบบประเมิน 

โครงการ 

 

ใชป้ระเมินผลการดําเนินงานโครงการตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีไดก้าํหนดไว้

หลงัการดาํเนินโครงการเสร็จสิน 

หลงัดาํเนินการ 

 

 

 จากตารางที 4.31 การกําหนดเทคนิควิธีและเครืองมือการวจิยัเพือใช้ในการสังเกตผล

ขนัตอนในการปฏิบติัใหม่ พบวา่ ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดเครืองมือต่างๆ ดงันี คือ การใชส้ังเกต

แบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การบนัทึกภาคสนาม สําหรับทุก
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กิจกรรมในขนัตอนการปฏิบตัิโดยผูว้ิจยัเป็นผู ้ใช้เครืองมือดังกล่าว ใช้เครืองบนัทึกเสียง เครือง

บันทึกภาพสําหรับทุกกิจกรรมในขันตอนการปฏิบัติโดยมีผู ้วิจยัเป็นผู ้ใช้เครืองมือดังกล่าว 

นอกจากนียงัมีการใช้เครืองมือการวิจยัรวมทงัสิน 5 ฉบบั โดยใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทีผู้ร่วมวิจยัได้

ร่วมกนัจดัทาํ ดงัปรากฏในตารางขา้งตน้ 

  ) ขันตอนการสังเกตและนําเสนอรายงาน  

   ทีมสังเกตดาํเนินการสังเกตระหว่างวนัที 1 ตุลาคม-13 ธันวาคม 2559 โดย

นาํเสนอในส่วนของรายละเอียดของโครงการกิจกรรมทีดาํเนินการโดยผูรั้บผิดชอบโครงการทงั 3 

ทีม เป็นผู ้ดาํเนินการสังเกตการณ์และนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัทงั 3 โครงการซึงในการ

สังเกตแต่ละโครงการแบ่งออกเป็น  ระยะ คือ ) ระหว่างกําลังดําเนินการโครงการ โดยใช้

เครืองมือฉบบัที  แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และ ) เมือการดาํเนินการโครงการ

สินสุดลง โดยใชเ้ครืองมือฉบบัที  แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินโครงการแต่ละ

โครงการเป็นดงันี 

 

โครงการที 1 

การพัฒนาความสามารถในการคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

 ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 2) การ

จดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใชว้ธีิยึด

ปัญหาเป็นฐาน และ 4) กิจกรรมทศันศึกษาดว้ยวิธีการเรียนรู้โดยใชวิ้ธีแบบยึดปัญหาเป็นฐาน ผูว้จิยั

และผูร่้วมวิจยั ไดด้าํเนินกิจกรรมในครังนีเป็นไปตามกระบวนการเรียนการสอน โดยมีโครงสร้าง

หลกัสูตรเนือหาทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยเฉพาะกิจกรรมทีส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนทงัทางตรงและ

ทางออ้มเพือให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ในการพฒันาการเรียนการสอนของตนเอง ตลอดทงัการใช้

ปัญญา สติในการคิดและตดัสินใจในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในดาํเนินการแก้ปัญหาโดย

การเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานแก่ผูเ้รียน ผูว้จิยัและร่วมวจิยั ได้เนน้เนือหากิจกรรมทีสอดคลอ้ง

กบัการเรียนการสอนทีหลากหลายเข้าด้วยกัน เพือบูรณาการแบบยึดปัญหาเป็นฐานให้เกิดการ

เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตามผลสัมฤทธิ 

 หลงัจากไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ ลงมือเรียบร้อยแลว้ ในขนัตอนที 7 การปฏิบติัใหม่ 

ทีมผูว้จิยัไดด้าํเนินกิจกรรมโครงการดงักล่าว ตงัแต่เริมลงมือปฏิบติัตงัแต่กิจกรรมที 1-4 ในกิจกรรม

โครงการ ทงั 4 กิจกรรม นนั ปรากฏว่าในกิจกรรมที 2, 4 ไดส้ําเร็จบรรลุเป้าหมายดีแลว้ ไม่อะไรที
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เปลียนแปลง ส่วนกิจกรรมที 1 , 3 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และไดมี้อาจารย์พิสิทธิ จงวิจิตร อาจารย์

สอนมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดอ้ธิบายว่าเสริมเพิมเติมว่า เราควรเลือกเอาทางเลือกทีนาํไปใช้แกปั้ญหา 

เราจะดาํเนินกิจกรรมโครงการทีสอดแทรกเนือหากิจกรรมเสริมพลงั ปรับปรุงกิจกรรมใหเ้ข้มขน้ 

เพิมเนือหากิจกรรมคลา้ยกนักบัโครงการกิจกรรมก่อนหนา้นีทีเราปฏิบตัิ เพือใหกิ้จกรรมโครงการที

เสริมพฒันาผูเ้รียนไดอ้อกแบบตามกระบวนการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐานตรงกบักิจกรรมทีเรา

พึงประสงค์ ดงันนัเราควรทีจะหาโครงการกิจกรรมเพิมเสริมทีตรงกับตอ้งการพฒันาผู้เรียนให้

ความสามารถในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา แบบยึดปัญหาเป็นฐานเพือให้กิจกรรมที 1, 3 บรรลุ 

สําเร็จตามเป้าหมายทีวางไวใ้นกิจกรรมโครงการ 

 ซึงการประเมินผลการดาํเนินการตามกิจกรรมของโครงการ จากการสังเกตพบวา่ การ

ดาํเนินการในกิจกรรมนีคณะผูร้ับผิดชอบโครงการเป็นผูด้าํเนินการประเมิน โดยประเมินตาม

ตวัชีวดัสภาพความสําเร็จของโครงการทีกาํหนดไวใ้นโครงการ ผลการประเมินโครงการแต่ละ

โครงการเป็นดงันี 

 โครงการการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาแบบยึดปัญหาเป็น

ฐาน ผลการประเมินตามตวับ่งชีสภาพความสําเร็จของโครงการ ตวัที 1 ถึง 4 พบว่า โดยภาพรวม

ของโครงการ ระดบัคุณภาพ 3 แปลคุณภาพ ดี ซึงเมือเปรียบเทียบกับเกณฑที์ตงัไว ้ค่าเฉลียทีไดนี้

ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมือพิจารณาพบว่าผลการประเมินดงันี เมือพิจารณาเป็นหวัขอ้พบว่า ผูร่้วม

วจิยัเห็นดว้ยและพึงพอใจต่อผลการดาํเนินการตามโครงการทีไดจ้ากการสังเกตการดาํเนินโครงการ

ทงั 3 โครงการ และได้นําเอาทางเลือกทีนําไปใช้แก้ปัญหาโดยเพิมเนือหากิจกรรมเสริม คือ 

กิจกรรมจดักระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบแบบยึดปัญหาเป็นฐานในรายวิชาแต่ละ

กลุ่มสาระ การประเมินการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน เพือพฒันาผูเ้รียนโดยกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ แบบยึดปัญหาเป็นฐานโดยการดาํเนินการจดัเรียนการสอนในห้องเรียนแบบยดึปัญหา

เป็นฐานในทุกกลุ่มสาระวชิา เนน้ในกระบวนการแก้ปัญหา และเพิมการเรียนรู้ทียดึผูเ้รียนเป็นฐาน

แห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเนน้การปฏิบติัการเชิงศึกษาคน้ควา้เอง 2 กิจกรรมการจดัใหม้ีการเสริมทกัษะ

การอ่าน การเขียนการทีพฒันาการเรียนรู้แบบแบบยึดปัญหาเป็นฐานในห้องสมุด โดยมุ่งเน้นให้

โรงเรียนกิจกรรมรักการอ่าน ความเชิงสร้างสรรค ์บูรณาการปฏิบติัเชิงสร้างลกัษณะนิสัยใหส้มดุล

กบัยคุปัจจุบนั เนน้ฝึกทกัษะ การอ่าน การเขียน กบันกัเรียน เป็นตน้ 
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โครงการที 2 

ทักษะการจัดการการเรียนรู้ แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

  ประกอบไปด้วยกิจกรรมทีตอ้งเน้นพฒันาทกัษะครูการจดัการเรียนรู้เรียนรู้แบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน เพือให้ครูทีสอนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม มีความมุ่งมนั มนัใจในการเรียนการ

สอน อย่างถูกวธีิทีหลากหลายในการสอน กิจกรรมดงักล่าวประกอบไดด้ว้ยกิจกรรมที 1, 2 สําเร็จ

บรรลุเป้าหมาย ไม่มีอะไรเปลียนแปลงและกิจกรรมทีไม่บรรลุเป้าหมาย คือ กิจกรรมที 3 คือ 

กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน หลงัจากทีได้จดัทําแผนปฏิบติัการใหม่ ลงสู่การจัดปฏิบตัิใน

ขนัตอนที 7 การปฏิบัติใหม่ เป็นการลงมือปฏิบติัใหม่ ครังนีผู้วจิยัและผู ้ร่วมวิจยั ได้นําเอาแนว

ทางเลือก ทีนาํไปแกปั้ญหาใหม่ คือ กิจกรรมการจดัอบรมเทคนิคการสอนแบบ แบบยึดปัญหาเป็น

ฐานแก่ผู้ร่วมวิจยั โดยไดด้าํเนินการเชิญประชุมผู ้ทีเกียวขอ้งใหม่ เพือทีระดมความคิดเห็น ฟังจาก

ทุกท่านใหม่ โดยร่วมเสวนาและอภิปราย เพือทีจะไดด้าํเนินการโครงการกิจกรรมทีสอดคลอ้งกับ

กิจกรรมพฒันาครูสู่มืออาชีพ แบบยดึปัญหาเป็นฐานเพือให้ครูไดมี้องคค์วามรู้ เพิมประสิทธิภาพใน

การจดักระบวนการเรียนสอน วิธีการ เทคนิคการสอน นาํไปใช้ในรายวิชาทีตนสอน เพือพฒันา

ผูเ้รียน ตลอดถึงประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่ๆทีเกิดจากการปฏิบติัการสอน โดยเฉพาะการนํา

เทคนิคกระบวนการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน เพือนาํมาแกปั้ญหาเกียวกับผลสัมฤทธิในกลุ่ม

สาระรายวชิา ตลอดถึงการพฒันาผูเ้รียน โดย นายกิตติกร รัชตเวชกุล ได้แสดงเสนอความคิดเห็น

เกียวกับเรือง ทาํไมเราไม่ดาํเนินการในส่วนทีทํากิจกรรมทํามาก่อนหน้านี เพือให้ต่อเนืองและ

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากกวา่เดิม โดยการเพิมในส่วนเนือหากิจกรรม สอดแทรกเขา้ไปเท่านนั 

รวมถึงการอบรมนิเทศการสอนครู ให้ความรู้เกียวกบัแบบยึดปัญหาเป็นฐานแก่ครู ผู้วิจยัจึงได้

ขอ้สรุปเกียวกบักิจกรรมในครังนี โดยการนาํกิจกรรมลงสู่พืนทีอีกครัง โดยการจดัการบริหารเวลา

ใหม่ จดักิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผูร่้วมวิจยัใหม่ เพือให้โครงการกิจกรรมสอดคล้องกับการ

พฒันาครูสู่มืออาชีพ แบบยดึปัญหาเป็นฐานโดยยดึโครงการกิจกรรมเหมือนเดิม แต่เพิมกิจกรรม

เนือหาบางส่วนเท่านนั เพือให้กิจกรรมบรรลุ ตามเป้าหมายทีคาดการณ์ไว ้ซึงผู้ร่วมวิจยัทุกคนต่าง

ให้ความร่วมมือและตงัใจปฏิบติักิจกรรมทีสอดคลอ้งอยา่งเต็มที ทาํให้ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

ใดๆ ระหวา่งการดาํเนินการ จึงเป็นผลใหกิ้จกรรมบรรลุเป้าหมายต่อไป 
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โครงการที 3 

พัฒนาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 ประกอบไปดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) การประชุมเชิงรูปแบบปฏิบติัการเพือวางแผน โดย

มุ่งหวงัเพือเกิดกิจกรรม เพือพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ แก่ตวัผูเ้รียนโดยเนน้กิจกรรม

ทีสอดแทรกกิจกรรมทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ควบคู่กับการแสวงหาคาํตอบ โดยการส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้พฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลา เพือให้ผูเ้รียนเกิดววิฒันาการของเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้

ส่งเสริมกิจกรรม รวมไปถึงกิจกรรมโครงการทีจะบ่งบอกถึงกิจกรรมทีจะพฒันาผู ้เรียนได้ โดย

กิจกรรมโครงการนนันาํมาแปรรูป เขา้สู่กระบวนการปฏิบติัจริง นาํสู่การลงมือปฏิบติัตามขนัตอน 

 โครงการกิจกรรมทงัหมดนีไดป้ฏิบตัิบรรลุเป้าหมายทงัหมดแล้วทงั 3 กิจกรรมในวงที 1 

และในการปฏิบติัวงจรที 2 ไดย้ึดกิจกรรมและวิธีการดําเนินงานปฏิบติัดงัเดิมและได้มีผู ้เสนอ

เพิมเติม นายธวชัชยั สีกะแจ ครูผูส้อนวิชาบาลี เห็นควรให้มีโปรเจค็เตอร์, อินเตอร์เน็ต ติดไวใ้น

หอ้งเรียนสักหนึงตวั เพราะจะช่วยใหค้รูผูส้อนไดป้ฏิบติัการเรียนการสอนทีหลากหลาย ตลอดถึง

นกัเรียนไดสื้บคน้หาขอ้มูล ทางอินเตอร์เน็ต ในการประกอบการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐานแบบ

ยึดปัญหาเป็นฐานในหอ้งเรียน ผูว้จิยัก็ขอขอบคุณและไดด้าํเนินติดตงัให้ภายในห้องคอมพิวเตอร์ 

เพือให้อาํนวยความสะดวกในเรืองการเรียนการสอนของครูทีหลากหลายตลอดถึงตวัผูเ้รียนไดใ้ช้

ต่อไป 

 

  3) ขันประเมนิผลและสรุป 

   ผูร่้วมวิจยัประชุมเพือร่วมกันประเมินและสรุปผลในวนัที 20 ธันวาคม 2559 

เมือการสังเกตผลการดาํเนินการปฏิบติัโครงการทงั 3 โครงการเสร็จสินลงแลว้ผูว้ิจยัและผู้ร่วมวจิยั

ในทีมโครงการ ได้ร่วมกันประชุมเสวนา พูดคุย แลกเปลียนแนวความคิดร่วมกนั สรุปผล เพือ

ร่วมกนัประเมินผลสิงทีเกิด และได้การเรียนรู้ใหม่อะไร ร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลโดยการใช้

เครืองมือการวิจยัฉบบัที 5 แบบติดตามโครงการ ตามทีไดน้ําเสนอไปแลว้นนัในขนัตอนที 4 การ

สังเกต จะเสนอเฉพาะสิงทีเห็นพบเจอ เพิมเติมและผลแตกต่างจากทีไดน้ําเสนอไวแ้ลว้ในขนัตอน

ในวงที 1 และในการปฏิบติัในวงจรที 2 โดยไดน้าํเสนอผลการสังเกตของผูว้ิจยัและร่วมวจิยัในการ

ประเมินผลเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นดว้ยและความพึงพอใจ ตามกิจกรรมของแต่ละโครงการ ณ 

หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยนื ผลการดาํเนินการนาํแผนปฏิบตัิการใหม่ ลงสู่

การปฏิบติัดงันี 
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ตารางที .  การดาํเนินการนาํแผนปฏิบติัการใหม่ ลงสู่การปฏิบติั 

 

กิจกรรมที รายการกิจกรรม  S.D. แปลผล 

1 

จดักระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ แบบยดึ

ปัญหาเป็นฐานในรายวชิาแต่ละกลุ่มสาระ 

3.56 

 

 

0.53 

ดี 

2 

จดัให้มีการเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนการที

พฒันาการเรียนรู้แบบ แบบยดึปัญหาเป็นฐานใน

ห้องสมดุ 

3.22 0.44 

ดี 

3 
การนิเทศการสอนโดยโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิ

เชียงยนื  

3.44 0.53 
ดี 

 สรุปผลรวม 3.41 0.50 ดี 

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี หรือ 3.00 คะแนนขึนไป 

 

 สรุปจากตารางที .  โดยภาพรวม พบวา่ ผลการดาํเนินการนาํแผนปฏิบติัการใหม่ ลงสู่

การปฏิบติั อยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉลีย 3.41 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี 

จดักระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐานในรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ มี

ค่าเฉลีย .  นิเทศการสอนจากโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน มีค่าเฉลีย .  และจดัให้มี

การเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนการทีพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในห้องสมุดมี

ค่าเฉลีย .  

 

 การสะท้อนผลการดําเนินงาน  

 ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมใหม้ีการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลการดาํเนินงานงานขึนใน

วนัที 15 ธนัวาคม 2559 ณ หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยนื โดยการนาํเอาผลการ

บนัทึกการการสังเกตผลในขันตอนปฏิบติัการใหม่ ทงัหมด ทงัทีเป็นผลการบึกทึกจาการสังเกต

แบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บนัทึกอนุทิน ทีได้นําไปใช้ นํามาเสนอเพือให้

ถกเถียงอภิปรายร่วมกนั เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีถกูตอ้งและเพือการรับรู้ร่วมกนั ซึงผูว้จิยัไดน้าํเอาเทคนิค

วิเคราะห์หลกัการปฏิบติั ( After Action Review: AAR) มาใช้โดยให้ผู้ร่วมวิจยัทุกคนมีส่วนร่วม 

และอาศ ัยคาํถามดังต่อไปนี 1) คาดหวงัอะไรจากงานครังนี 2 ) สิงบรรลุความคาดหวงัคืออะไร 
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เพราะอะไร 3) สิงยงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และ 4 ) ถา้มีงานแบบนีอีกเราจะ

ปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อย่างไร 

 ทังนีผลจาการนําเอาเทคนิควิเคราะห์หลังการปฏิบัติมาใช้ในการสะท้อนผลการ

ดาํเนินงานของขนัตอนการปฏิบติัใหม่ทงัหมด 2 กิจกรรม คือ 1) การกําหนดแนวปฏิบตัิร่วมกัน 

และ 2) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั สามารถสรุปไดด้งันี 

 ) สิงทีคาดหวงัจากการดาํเนินงานในขันตอนปฏิบัติ คือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติ

ร่วมกนัมี ความคาดหวงัว่าจะได้แนวปฏิบตัิในการดาํเนินงานโครงการร่วมกนัและไดเ้ครืองมือการ

วิจยัเพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบติังาน และ 2) การนําแผนลงสู่การปฏิบัติ มีความ

คาดหวงัว่าเมือนําโครงการลงสู่การปฏิบติัแล้วจะสามารถแก้ปัญหาหรือพฒันางานนัๆ ให้อยู่ใน

ระดบั “ดี” ทุกงาน 

 ) สิงทีบรรลุความคาดหวงั คือการดาํเนินงาน ทงั 2 กิจกรรมนี เป็นไปตามความคาดหวงั

ทุกกิจกรรม โดย 1 ) ไดแ้นวปฏิบติัในการดาํเนินงานโครงการร่วมกนัและไดเ้ครืองมือการวจิยัเพือ

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบติังาน และ 2) ได้นําโครงการลงสู่การปฏิบัติซึงจากการ

ดาํเนินงานพบวา่อยูใ่นภาพรวมอยูใ่นระดบั ดี 

  ) สิงทียงัไม่บรรลุความคาดหวงัพบวา่ ไม่มีกิจกรรมใดทีไม่บรรลุตามความหวงั 

 ) ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติั พบว่าผูร่้วมวจิยัได้ให้ขอ้เสนอแนะวา่ในการปฏิบตัิงาน

ใดๆ ก็ตามถา้หากจะให้บรรลุวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการบริการจดัการทีดี

และทีสําคญัจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู ้เกียวข้องให้มากทีสุดจึงจะทาํให้งานันๆ สําเร็จ

สมบูรณ์ลงได ้ 

 

 ข้อสังเกตทีจากการลงมือปฏิบัติในขันตอนสังเกตผลใหม่ 

 ในขนัตอนนีไดมี้การนาํเสนอผลการประเมินการจดัการเรียนสอนในโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยืน ซึงจะเห็นได้ว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนัน จะมีค่าเฉลียทีแตกต่างกนัอย่าง

ชดัเจน บ่งบอกให้เห็นถึงการพฒันาการเรียน โดยกิจกรรมทีเน้นการจดัการเรียนรู้ทีแบบยึดปัญหา

เป็นฐาน ไดมี้การพฒันาไปในทางทีพฒันาขึน โดยผ่านเกณฑ์ประเมินระดบั ดี ซึงจาการสัมภาษณ์

ทีมประเมินในแต่ละทีมพบวา่ ผูป้ระเมินต่างใหค้วามเห็นวา่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน

ไดมี้การพฒันาการจดัการเรียนการสอน ทุกดา้น จนส่งผลใหผ่้านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพในทุก

ประเดน็ในระดบั “ดี” หรือ ระดบั 3 ขึนไป 
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ตารางที 4.33 ผลทีเกิดจากการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที 1 การพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาโดยยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

ข้อที 1 ข้อที 2 ข้อที3 ข้อที 4 ข้อที 5 ข้อที 6 ข้อที 7 ข้อที 8 ข้อที 9 ข้อที 10 

ผลสําเร็จ

โครงการ 

วิธกีารและ

กิจกรรม 

การเปลียนแปลง

ทเีกดิขนึ 

ปัญหาและ

อุปสรรค 

การนําแผนปฏิบัติ

การลงสู่การปฏิบัติ 

การเรียนรู้ที

เกิดขนึ 

ความรู้ทเีกิดขนึ จุดเด่นของ

โครงการ 

จุดอ่อนของ

โครงการ 

จุดทีควร

พฒันา 

มีการ

วางแผน/

เตรียมการ 

ได้

ดาํเนินการ

ครบถว้น

สมบรูณ์ 

ระดบับุคคล ตาม

ขนัตอนที 4 

วงจรที 2 การมี

ส่วนร่วมมีการ

ทาํงานร่วมกนั 

ไมพ่บปัญหา 

ผูว้จิยัแตล่ะท่าน

ไดใ้ห้

ความสาํคญั

และร่วมมือเป็น

อยา่งดี 

ไมพ่บปัญหา ผูวิ้จยั

แตล่ะท่านไดม้ี

ความสามารถ

เฉพาะตวัเกียวกบั

การใชว้สัดุ

เทคโนโลยี 

เครืองมือ 

ผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียทงัหมด

ร่วมกนัทาํวิจยั 

เพือพฒันาการ

เรียนรู้ของ

โรงเรียนปริยตัิ

ร่วมกนัและพร้อม

ทีจะเรียนรู้ร่วมกนั 

ผูว้จิยัและผูร่้วม

วิจยัไดเ้รียนรู้และ

แลกเปลียน

ร่วมกนั กาํลงัใจ

ซึงกนัและกนั

สามารถเรียนรู้สิง

ใหม่ๆ 

ผูว้จิยัและผูร่้วม

วิจยัสามารถ

นาํไป

ประยกุตใ์ชใ้น

กิจกรรมได้

ตลอดเวลา 

ผูร่้วมวิจยัไม่

ค่อยเขา้ใจ

แนวทาง

ปฏิบติั

เบืองตน้

เกียวกบั

โครงการ

กิจกรรม 

ควรที

ส่งเสริมให้

โรงเรียนไดมี้

กิจกรรม

บ่อยๆขึนเพือ

ไดพ้ฒันา

เรียนรู้มาก

ยิงขึน 
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ตารางที 4.33 (ต่อ) 

 

ข้อที 1 ข้อที 2 ข้อที3 ข้อที 4 ข้อที 5 ข้อที 6 ข้อที 7 ข้อที 8 ข้อที 9 ข้อที 10 

ผลสําเร็จ

โครงการ 

วิธกีารและ

กิจกรรม 

การเปลียนแปลงที

เกิดขนึ 

ปัญหาและ

อุปสรรค 

การนําแผนปฏิบัติ

การลงสู่การปฏิบัติ 

การเรียนรู้ที

เกิดขนึ 

ความรู้ทเีกิดขนึ จุดเด่นของ

โครงการ 

จุดอ่อนของ

โครงการ 

จุดทีควร

พฒันา 

โครงการ

สาํเร็จตาม

เป้าหมายที

กาํหนดไว ้

ทงั 3 

กิจกรรม 

ได ้

ดาํเนินการ

ครบถว้น

สมบรูณ์ใน 

3 กิจกรรม  

ระดบับุคคล มี

ความรู้เพิมขึนกระ

ตือร้นในการทาํงาน

สายอาชีพครู พร้อม

ทีดาํเนินการเรียน

การสอน ถอด

บทเรียนไดเ้องและ

เขา้ใจวธีิการวิจยั

มากขึน 

ไมพ่บปัญหา 

ผูว้จิยัแตล่ะ

ท่านไดใ้ห้

ความสาํคญั

และร่วมมือ

เป็นอยา่งดี 

ไม่พบปัญหา ผูวิ้จยั

แตล่ะท่านไดม้ี

ความสามารถ

เฉพาะตวัเกียวกบั

การใชว้สัดุ

เทคโนโลยี เครืองมือ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทงัหมด

ร่วมกนัทาํวิจยั 

เพือพฒันาการ

เรียนรู้ร่วมกนั

และพร้อมทีจะ

เรียนรู้ร่วมกนั 

แสดงแสดง

ความคิดเห็น 

ผูว้จิยัและผูร่้วม

วิจยัไดเ้รียนรู้

และแลกเปลียน

ร่วมกนั รับฟัง

ความคิดเห็น 

ของเพือน

ร่วมงานเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

ผูว้จิยัและผู้

ร่วมวิจยั

สามารถ

นาํไปใช้

ระดบับุคคล 

องคก์ร ต่างๆ

ไดอ้ยา่ง 

เชือมนั

ตนเอง 

ผูร่้วมวิจยัไม่

ค่อยมีเวลาใน

การทีร่วม

สมัมนาในแต่

ละครังเพราะ

กิจกรรม

โรงเรียน

ค่อนขา้งเยอะ 

ควรที

ส่งเสริมให้

บุคลากรใน

โรงเรียนได

รับการอบรม

สมาํเสมอจาก

วิทยากรนิเทศ 
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ตารางที 4.33 (ต่อ) 

 

ข้อที 1 ข้อที 2 ข้อที3 ข้อที 4 ข้อที 5 ข้อที 6 ข้อที 7 ข้อที 8 ข้อที 9 ข้อที 10 

ผลสําเร็จ

โครงการ 

วิธกีารและ

กิจกรรม 

การเปลียนแปลงที

เกิดขนึ 

ปัญหาและ

อุปสรรค 

การนําแผนปฏิบัติ

การลงสู่การปฏิบัติ 

การเรียนรู้ที

เกิดขนึ 

ความรู้ทเีกิดขนึ จุดเด่นของ

โครงการ 

จุดอ่อนของ

โครงการ 

จุดทีควร

พฒันา 

โครงการ

สาํเร็จตาม

เป้าหมายที

กาํหนดไว้

ทงั 3 

กิจกรรม 

มีการ

วางแผน/

เตรียมการ 

ได ้

ดาํเนินการ

ครบถว้น

สมบรูณ์ 

ความร่วม

อยา่งดีกบั

บุคคลใน

โรงเรียน 

ระดบับุคคล มี

ความรู้เพิมขึน และ

มีเตรียมการทีดี

เทคนิค รู้หนา้ที ตน

ปฏิบติัในขณะ

ดาํเนินกิจกรรม

โครงการ เพือบรรลุ

เป้าหมาย 

ไมพ่บปัญหา 

ผูว้จิยัแตล่ะ

ท่านไดใ้ห้

ความสาํคญั

และร่วมมือ

เป็นอยา่งดี

โดยผูเ้รียน

เขา้ใจบริบท 

ไมพ่บปัญหา ผูวิ้จยั

แตล่ะท่านไดมี้

ความสามารถ

เฉพาะตวัเกียวกบัการ

ใชว้สัดเุทคโนโลยี 

เครืองมือ ทีใชใ้นการ

วิจยั 

ผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทงัหมด

ร่วมกนัทาํวิจยั 

เพือพฒันาการ

เรียนรู้ร่วมกนั

และพร้อมทีจะ

เรียนรู้ร่วมกนั 

แสดงแสดง

ความคิดเห็น

ตลอดถึงการ

พฒันาผูเ้รียน 

ผูว้จิยัและผูร่้วม

วิจยัไดเ้รียนรู้

และแลกเปลียน

ร่วมกนั รับฟัง

ความคิดเห็น 

ของเพือน

ร่วมงานเพือ

พฒันาการ

เรียนรู้ร่วมกนั 

ผูว้จิยัและผู ้

ร่วมวิจยั

สามารถ

นาํไปใช้

ระดบับุคคล 

องคก์ร ต่างๆ

ไดอ้ยา่ง 

เชือมนัตนเอง 

ผูร่้วมวิจยั

และผูเ้รียน

ยงัตอ้ง

ไดรั้บการ

สนับสนุน

ในการ

พฒันา

ห้องเรียน

มากกวา่นี 

ควรทีส่งเสริม

ผูเ้รียนและ

ห้องเรียนไดม้ี

สือเทคโนโลยี

ทีทนัสมยัใน

การเรียนรู้

อยา่งยิง 
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 วงจรที 2: ขันที 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) วงจรที 2  

 ในขนัตอนการสงัเกตผล ดาํเนินการในวนัที 5 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอ้ง

ประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยนื ผูว้จิยัยงัคงยึดถือหลกัการทีสําคญั คือ “หลกัการรับ

ฟังขอ้คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระดมความคิด จากผูร่้วมวิจยัทุกรูป/คน วเิคราะห์ วจิารณ์ วพิากษ์ และ

ประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” โดยผูว้ิจยัและผูร่้วม

วิจยัได้สะท้อนผลการดําเนินงานกิจกรรมทีผ่านมาทังหมดโดยใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติ

เช่นเดียวกบัการดาํเนินการในขนัตอนที 5 ทีมีการปฏิบตัิงานเป็น 3 ขนัตอนคือ 1) ขันตอนการ

สังเคราะห์ความรู้ 2) ข ันตอนการนําเสนอรายงาน และ 3) ข ันตอนประเมินและสรุปผลทีได ้

หลังจากนันผู ้วิจยัและผู ้ร่วมวิจยันําข้อสรุปดังกล่าวมาด ําเนินการสะท้อนผลทงัผลการบรรลุ

วตัถุประสงคข์องโครงการ ซึงในขนัตอนที 9 การสะทอ้นผลนี ผูว้จิยัไดน้าํเสนอการสะทอ้นผลการ

ดาํเนินงานตามโครงการและการสะทอ้นผลการพฒันาเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั 

การดาํเนินงานในขนัตอนการสะท้อนผลนีผูว้ิจยัและผู้ร่วมวจิยัไดด้าํเนินการพิจารณาผลทีไดจ้าก

การสังเกต ทงัผลการดาํเนินการตามโครงการและผลการดาํเนินการพฒันาเรียนงานวิจยัเชิง

ปฏิบัติการร่วมกัน โดยนําขอ้มูลต่างๆ ทีผู้วจิยัไดด้าํเนินการสังเกตมาวิเคราะห์ แปรรูป และสรุป

ร่วมกนั กิจกรรมการสะทอ้นผลนีไดด้าํเนินการประชุมในเชิงวิชาการในวนัที 5 มกราคม 2559 ณ 

หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื ซึงการดาํเนินการในขนัตอนนีมีผลดงันี 

 1) ขันตอนสังเคราะห์ความรู้ 

 ในขนันีมุ่งหวงัใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปผลการดาํเนินงาน กลนักรอง ทบทวนสิงทีผ่าน

มาทงัหมดของกลุ่มย่อยตนเองโดยให้แต่ละกลุ่มไดน้ังประชุมพูดคุยถึงผลการดาํเนินงานตามที

ไดรั้บมอบหมาย สรุปผลการดาํเนินโครงการ ร่วมสรุปผลการเรียนรู้ทีเกิดขึนและขอ้เสนอแนะเพือ

การปรับปรุงแกไ้ข 

 2. การนําเสนอรายงาน 

 การนําเสนอรายงานเป็นขันตอนการดาํเนินการนําเสนอผลการสังเกตการดําเนิน

โครงการกิจกรรม ต่อทีประชุมร่วมทงัผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยั เพือใหที้ประชุมไดพิ้จารณาร่วมกนัวา่ผล

การดาํเนินโครงการกิจกรรม ทีได้จากการสังเกตนนับรรลุเป้าหมายหรือยงั ดาํเนินการได้สําเร็จ

หรือไม่สําเร็จ โครงการใดหรือประเด็น ตวัใดทีดาํเนินการยงัไม่สําเร็จผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัก็จะนาํไป

เป็นโจทยข์องการวจิยัในครังต่อไป การนาํเสนอรายงานมีรายละเอียด แสดงไดด้งัตารางที 4.20 
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ตารางที 4.34 การนาํเสนอรายงานผลการดาํเนินงานตามกิจกรรมทีนาํสู่ปฏิบติัวงจรที 2 

 

ลําดับที ชือกจิกรรม ผลดาํเนินงาน 

1 จดักระบวนการเรียนการสอนในหอ้งเรียนแบบ แบบยดึปัญหา

เป็นฐานในรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 

บรรลุผลตามที

คาดหวงั 

2 จดัใหม้ีการเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนการทีพฒันาการ

เรียนรู้แบบ แบบยึดปัญหาเป็นฐานในห้องสมุด 

บรรลุผลตามที

คาดหวงั 

3 การนิเทศการสอนโดยโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื บรรลุผลตามที

คาดหวงั 

  

 สรุปผล โครงการกิจกรรมลงสู่การปฏิบติัในวงจรที 2 นี ผลการดาํเนินการปรากฏว่า มี

การดาํเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 1) จดักระบวนการเรียนการสอนในหอ้งเรียนแบบ 

แบบยดึปัญหาเป็นฐานในรายวชิาแต่ละกลุม่สาระ 2) จดัใหมี้การเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนการที

พฒันาการเรียนรู้แบบ แบบยึดปัญหาเป็นฐานในห้องสมุด และ 3) การนิเทศการสอนโดยโรงเรียน

พระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื ซึงปรากฏวา่ บรรลุผลตามทีคาดหวงัทงั 3 กิจกรรม 

 

ตารางที 4.35 ผลการประเมินความพึงพอใจในผลการดาํเนินโครงการ 

 

กิจกรรมที รายการกิจกรรม  S.D. แปลผล 

1 
กิจกรรมจดักระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ

แบบยดึปัญหาเป็นฐานในรายวชิาแต่ละกลุ่มสาระ 

3.56 

 

0.53 ดี 

2 

 กิจกรรมการจดัใหม้ีการเสริมทกัษะการอ่าน การเขียน

การทีพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานใน

หอ้งสมุด 

3.22 0.44 ดี 

3 
กิจกรรมการจดัอบรมเทคนิคการสอน แบบยดึปัญหา

เป็นฐาน แก่ผูร่้วมวจิยั 

3.44 0.53 ดี 

 สรุปผลรวม 3.41 0.50 ด ี

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขึนไป 
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 ตารางที 4.35 โดยภาพรวม พบว่า ผลการดาํเนินการนาํแผนปฏิบตัิการใหม่ ลงสู่การ

ปฏิบติั อยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉลีย .  และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี จดั

กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ แบบยึดปัญหาเป็นฐานในรายวชิาแต่ละกลุ่มสาระ มี

ค่าเฉลีย .  นิเทศการสอนจากโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยนื มีค่าเฉลีย .  และจดัให้มี

การเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนการทีพฒันาการเรียนรู้แบบ แบบยดึปัญหาเป็นฐานในหอ้งสมุดมี

ค่าเฉลีย .  

3) ขันตอนการประเมินผลและสรุปผล  

 การประเมินผลและสรุปผลการดาํเนินงานในวงจรที 2 ดาํเนินการในวนัที 6 มกราคม 

2560 ผูว้จิยัและทีมประเมินหลงัสินสุดไดจ้ดัการประชุมผูร่้วมวจิยัขึน ณ หอ้งประชุมโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื โดยใชร้ะยะเวลาการประชุมระหวา่งเวลา 08.30-12.00 น. เพือนาํเสนอผล

การการประเมินการพฒันาการเรียนแบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจมิเชียง

ยืน แบบยึดปัญหาเป็นฐานหลงันําแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจนแลว้เสร็จในวงจรที 2 ซึงทาง

ผูว้จิยัและทีมประเมิน (แกนนาํ) ให้ผูร่้วมวิจยัได้รับทราบและลงมติให้ความเห็นชอบ สรุปไดด้ ัง

ตารางที 4.22 

 

ตารางที 4.36 ผลการประเมินสภาพการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจมิเชียง

ยืน หลงัจากนาํแผนลงสู่การปฏิบติั วงจรที 2 

 

รายการประเมิน 
จํานวน

รูป/คน 
 S.D. แปลผล 

หลกัสูตรโรงเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 9 .  .  ด ี

ความพร้อมของครูผูส้อน 9 .  .  ด ี

อาคารสถานที อุปกรณ์การเรียนการสอน 9 .   ด ี

มีเนือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนทีหลากหลาย 9 .  .  ด ี

มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีฝึกใหผู้เ้รียนคิดและ

แก้ปัญหา 
9 .  .  ด ี

 

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขึนไป 
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ตารางที 4.36 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
จํานวน 

รูป/คน 
 S.D. แปลผล 

มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีฝึกใหผู้เ้รียนทาํงาน

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
9 .  .  ด ี

มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสามารถนาํไป

ประยุกต์ใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
9 .  .  ด ี

มีรูปแบบวิธีการสอนทีหลากหลาย 9 .  .  ด ี

มีการเรียนการการทสีอนตรงต่อเวลา 9 .  .  ด ี

รวม 9 .  .  ด ี

 

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขึนไป 

 

 จากตารางที 4.36 โดยภาพรวม พบว่า สภาพการจดัการเรียนการสอน ก่อนนาํ แบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน 

หลงัจากนาํแผนลงสู่การปฏิบติั วงจรที 2 ทุกดา้น อยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉลีย 3.42 และเมือพิจารณา

เป็นรายขอ้ เรียงจากน้อยไปหามากดงันี มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีฝึกให้ผูเ้รียนทาํงาน

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ค่าเฉลีย .  หลกัสตรูโรงเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ค่าเฉลีย 3.78 ความ

พร้อมของครูผู ้สอน ค่าเฉลีย .  มีรูปแบบวิธีการสอนทีหลากหลาย ค่าเฉลีย .  มีการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนทีสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจาํวนัได ้ค่าเฉลีย .  มีการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนทีฝึกใหผู้เ้รียนคิดและแกปั้ญหา ค่าเฉลีย .  มีการเรียนการการทีสอน

ตรงต่อเวลา ค่าเฉลีย .  อาคารสถานที อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเฉลีย 3.30 ตามลาํดบั 

 เมือนาํการประเมินและเปรียบเทียบสภาพการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนปัจจิม

เชียงยืน ดงันี 
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ตารางที 4.  สภาพการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนหลงันํา

แผนสู่การปฏิบติั 

 

ประเด็น รายการประเมิน 

ก่อนการ

ปฏิบัต ิ
แปล 

ผล 

หลังการ

ปฏิบัติ 
แปล 

ผล 
 S.D.  S.D. 

1. หลกัสูตรโรงเรียนและกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
2.11 0.33 พอใช ้ .  .  ด ี

2. ความพร้อมของครูผูส้อน 2.44 0.53 พอใช ้ .  .  ด ี

3. อาคารสถานที อุปกรณ์การเรียนการ

สอน 
2.33 0.17 พอใช ้ .   ด ี

4. มีเนือหาและกิจกรรมการเรียนการ

สอนทีหลากหลาย 
2.22 0.44 พอใช ้ .  .  ด ี

5. มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที

ฝึกใหผู้เ้รียนคดิและแก้ปัญหา 
2.33 0.50 พอใช ้ .  .  ด ี

6. มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที

ฝึกใหผู้เ้รียนทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
2.44 0.53 พอใช ้ .  .  ด ี

7. มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที

สามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได ้

2.56 0.73 พอใช ้ .  .  ด ี

8. มีรูปแบบวธีิการสอนทีหลากหลาย 2.44 0.53 พอใช ้ .  .  ด ี

9. มีการเรียนการการทีสอนตรงต่อเวลา 2.22 0.44 พอใช ้ .  .  ด ี

ผลรวม 2.28 0.14 พอใช้ .  .  ด ี

หมายเหตุ เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี 3.00 คะแนนขึนไป 

 ซึงผลการประเมินสภาพการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิม

เชียงยืนเพือพฒันาการเรียนรู้การยดึปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน “ก่อน

การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง” “เปรียบเทียบกบั หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติั” นนัไดรั้บการพฒันาเป็นทีน่าพึงพอใจของคณะครูโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง ครูไดรั้บการ

พฒันาในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน
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ทีมุ่งเนน้การพฒันานกัเรียนใหดี้ขึน ตลอดถึงดา้นต่างๆ ไดรั้บการพฒันาขึน ซึงไดรั้บการพฒันาและ

แก้ปัญหาบรรลุความคาดหวงัทีกาํหนดไว ้ในแผนปฏิบติั 

 จากนนัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาหลกัเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled ) มา

ใชใ้นการทบทวนประสบการณ์การนาํโครงการทีผ่านมาในแง่มุมต่างๆ เพือให้เห็นถึงรายละเอียด

ของเหตุปัจจยัทงัภายในและภายนอกซึงทาํใหเ้กิดผลอย่างทีเป็นอยู ่ทงัทีสําเร็จหรือไม่สําเร็จ ซึงก่อน

การดาํเนินกิจกรรมการจดักิจกรรมถอดบทเรียนนนั ผูว้จิยัและร่วมวจิยัไดจ้ดัลาํดบัขนัตอนในการ

ถอดบทเรียนเช่นเดียวกบัขนัตอนที 4 (การสะทอ้นผล) 

 ทงันี ก่อนเริมการถอดบทเรียน ผูวิ้จยัและร่วมวิจยัไดร่้วมกนักาํหนดประเดน็ในการถอด

บทเรียนดงันี 1) โครงการทีทาํไปแล้วนันคืออะไร? 2) การนําโครงการลงสู่การปฏิบติัประสบ

ผลสําเร็จหรือไม่ 3) มีกิจกรรมใดบ้างทีประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร 4) มีกิจกรรมใดบ้างทีไม่

ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร 5) หากจะดาํเนินการโครงการนันต่อไปอึกจะทาํอย่างไร และ 6) 

ความพึงพอใจต่อผลของโครงการนนัเป็นอย่างไร จากนนัจึงได้เริมกระบวนการทอดบทเรียน โดย

ให้ผู ้ร่วมวิจยัออกมาเล่าประสบการณ์จากการปฏิบติังานของตนเองทีผ่านมาให้กลุ่มผู ้ร่วมวิจยั

รับทราบร่วมกนัภายใตป้ระเด็นคาํถาม 6 ขอ้ดงักล่าว ซึงสามารถสรุปไดด้งัตารางที 4.24 

 

ตารางที 4.38 การถอดบทเรียนในขนัตอนสะทอ้นผลใหม่ 

 

ประเด็นคําถาม ข้อสรุป ข้อสังเกต 

1 โครงการทีทาํไป

แลว้นนัคืออะไร 

. โครงการการพฒันาความสามารถในการคิด

และตดัสินใจแก้ปัญหาแบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

-ทุกโครงการบรรลุผล

สําเร็จตามทีคาดหวงั ดว้ย

ความร่วมมือร่วมใจจาก

ผูว้จิยัทุกคน 

 

. โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพแบบยดึ

ปัญหาเป็นฐาน 

3. โครงการการพฒันาการเรียนการสอนระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้โดยการเรียนรู้แบบยดึ

ปัญหาเป็นฐาน 

2 การนาํโครงการ

ลงสู่การปฏิบติั

ประสบผลสําเร็จ

หรือไม ่

ประสบผลสําเร็จตามทีคาดหวงัโดยผลการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินระดบั”ด”ี ขึน

ไป 

-สาเหตุทีประสบผลสําเร็จ

เพราะเป็นการดาํเนินงาน

ทีต่อเนืองและไดร้ับความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ตารางที 4.38 (ต่อ) 

ประเด็นคําถาม ข้อสรุป ข้อสังเกต 

3 มีกิจกรรมใดบา้งทีประสบ

ผลสําเร็จ เพราะอะไร 

-ประสบผลสําเร็จทุกกิจกรรม -เกิดความร่วมมือของร่วมผูว้ิจยั

และผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย 

4 มีกิจกรรมใดบา้งทีไม่

ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร 

-ไม่มี -ไม่พบวา่มีกิจกรรมทีไม่ประสบ

ความสําเร็จ 

5 หากจะดาํเนินการโครงการ

นนัต่อไปอึกจะทาํอย่างไร 

-ใชห้ลกัทาํงานเดิมและหา

แนวคิดใหม่ๆเขา้มาเสริม 

-ควรมีการะดมทุนและ

ทรัพยากรในการบริหารอย่าง

ต่อเนือง 

6 ความพึงพอใจต่อผลของ

โครงการนนัเป็นอย่างไร 

-ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ -ไดจ้ากขอ้มูลในการสอบถาม

และสัมภาษณ์ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

 

 ทงันี ในช่วงสุดทา้ยของกิจกรรมสะทอ้นผล ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันจดัใหม้ีการ

สังเกตและบนัทึกการจดักิกรรมการสะทอ้นผลวา่ทาํอะไร อย่างไร และไดผ้ลอย่างไร ดงัสรุปใน

ตารางที .  

 

ตารางที 4.39 ผลสังเกตการณ์จดักิจกรรมในขนัตอนการสะทอ้นผลใหม่ 

 

กิจกรรม ผลการปฏิบัติ ข้อสังเกต 

การสรุปผลการปฏิบติัยอ้นหลงั

ตงัแตข่นัตอนการวางแผนใหม่ 

ขนัตอนปฏิบติัใหม่และขนัตอน

สังเกตใหม่ 

บรรลุผลสําเร็จ

ตามทีคาดหวงั 

-ทุกรูป/คนมีประสบการณ์จากการ

ดาํเนินงานในวงจรที จึงทาํใหม้ีทกัษะ

ในการปฏิบติังานมากขึน 

การถอดบทเรียน (Lesson Distilled ) 

เกียวกบัการนาํโครงการลงสู่การ

ปฏิบตั ิ

บรรลุผลสําเร็จ

ตามทีคาดหวงั 

-ทุกรูป/คนสามารถร่วมกนัถอด

บทเรียนเกียวกบันาํโครงการลงสู่การ

ปฏิบติัไดอ้ย่างคลอ่งแคล่วและมคีวาม

ชาํนาญในการถอดบทเรียน มากขนึ 
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 จากตารางที 4.39 ผลจากการจดักิจกรรมสังเกตการณ์ ในขนัตอนการสะทอ้นผลใหม่ 

พบวา่ การจดักิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลสําเร็จ ตามทีคาดหวงั โดยมีขอ้สังเกตวา่สาเหตุทีทาํงาน

ใหทุ้กกิจกรรมบรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้นัเป็นเพราะทุกคนมีประสบการณ์จากการดาํเนินงานในวงจร

ที 1 จึงทาํใหมี้ทกัษะในการปฏิบติังานมากขึนรวมทงัทุกคนยงัสามารถร่วมกนัถอดบทเรียนเกียวกบั

การนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและมีความชาํนาญในการถอดบทเรียนมากขึน 
 

 ขันตอนที 10 การสรุปผล (Conclusion) 

 ในขนัตอนการสรุปผลนี ด ําเนินการในวนัที 22 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ 

หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื ผูวิ้จยัไดย้ึดถือหลกัการทีสําคญัทีนาํไปสู่ผลการ

สรุปในขนัที 10 นี คือ “หลกัการการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกนั” โดยจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ

สรุปผลการวจิยัตงัแต่ขนัตอนที 1-9 และถอดบทเรียนคือเป็นไปธรรมชาติสบายๆ ในท่าทีการร่วม

ถอดบทเรียน มีวิธีทีเรียบง่าย แต่มีแบบแผน สัมพนัธ์กัน แต่มีช่องวา่งใหก้นั โดยการทีเห็นหน้ากัน

ทุกคน มีรอยยิมอุดมการณ์และการพูดคุย และการทีได้เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อมกัน 

ตรวจสอบ/สอบถามและเพิมเติมได้ พร้อมทังการแสดงข้อมูลสถิติภาพถ่าย เอกสาร ผลการ

ดาํเนินงานทีผ่านมาทงัการเปลียนแปลงทีเกิดขึน การเรียนรู้ องค์ความรู้จากการเรียนรู้ดงันี 

 

 4.1 ผลการดําเนินการวจิัยขันท1ี-9 

  ผลจากการจดักิจกรรมการถอดบทเรียนโดยผูว้ิจยัและร่วมวจิยัไดด้าํเนินการมาตงัแต่

ในขนัตอนที 1 เป็นตน้มา ทาํให้ไดม้าซึงขอ้ทีจะสรุปผลร่วมกนัเกียวกบัผลการดาํเนินงาน พร้อมทงั

แสดงความเห็นรับรองในทีประชุมพร้อมกนัของผูร่้วมวจิยัในขนัตอนที 1-9 ดงันี 

 

ตารางที 4.40 สรุปผลการดาํเนินงานกิจกรรมขนัตอนที 1-9 

ขันตอน กิจกรรม ผลการดําเนิน 

ขนัตอนที 1  

การเตรียมการ 

(Preparation) 

 

) การสร้างมิตรภาพและ

แลกเปลียนเรียนรู้ 

) การเสริมพลงัความรู้ใหก้บัผู ้

ร่วมวจิยั 

) การสร้างแผนทีการทาํงาน 

(Road Map) 

) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวตัถุประสงค ์ 

-ไดรั้บความร่วมมือและตอบรับงานวิจยั 

-ไดป้ฏิทินเพือการดาํเนินงานวจิยั เพือ

ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัตลอดระยะเวลา

วจิยั 

-ไดคู้่มือการพฒันาการเรียนรู้แบบ PBL 
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ตารางที 4.40 (ต่อ) 

 

 

ขันตอน กิจกรรม ผลการดําเนิน 

ขนัตอนที 2  

การวางแผน 

(Planning) 

) การวเิคราะห์สภาพ 

) กาํหนดปัญหาและทาํ

ความเขา้ใจปัญหา 

) การถา่ยทอดแนวคดิในบท

ที  ให้ผูร่้วม 

) การจดัทาํแผนปฏิบตักิาร

(Action Plan) 

) การสรุปผลการดาํเนินงาน 

บรรลุตามวตัถุประสงค ์ 

-เกิดวามเขา้ใจเกียวกบักระบวนการทาํงาน การ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

-ไดแ้ผนปฏิบติัการ เพือนาํไปใชใ้นการแก้ไข

ปัญหาและพฒันางานซึงประกอบไปดว้ย 3 

โครงการโครงการ 1 พฒันาความสามารถใน

การคดิและตดัสินใจแกปั้ญหาโดยการเรียนรู้

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

โครงการที 2 พฒันาครูสู่ครูมืออาชีพโดยการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

3.โครงการที 3 พฒันาการเรียนการสอนระดบั

มธัยมศึกษาโดยการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็น

ฐาน 

ขนัตอนที 3 

การปฏิบติั 

(Action) 

) การกาํหนดแนวทางปฏิบติั

ร่วม 

) การประเมินสภาพการ

ดาํเนินงานก่อนนาํแผนลงสู่

การปฏิบติั 

) การนาํแผนลงสู่การปฏิบตั ิ 

) การประเมินและสรุปผล  

-บรรลุตามวตัถุประสงค ์

-ไดที้มงานโครงการทีรับผิดชอบการ

ดาํเนินงานในแต่ละโครงการพร้อมกาํหนดทีม

ติดตามและประเมินผล  

-ไดเ้ครืองมือการวิจยั 5 ฉบบัสําหรับใช้ในการ

ดาํเนินงานวจิยั 

ขนัตอนที 4 

การสังเกต 

(Observation) 

 

) ขนัตอนกาํหนดรูปแบบ

และวิธีการ 

) ขนัตอนการสังเกตผล 

) ขนัตอนประเมินผลและ

สรุปผล 

-ผูร่้วมวิจยัและทีมประเมินมีความเขา้ใจใน

เทคนิควธีิการสังเกตผลและสามารถใช้

เครืองมือในการสังเกตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

-กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ การสะทอ้นผลการ

ดาํเนินงานทาํให้ผูร่้วมการวจิยัทราบถึง

ความก้าวหนา้โครงการในการทาํงานและได้

แบ่งปันประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนั 
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ตารางที 4.40 (ต่อ) 

 

ขันตอน กิจกรรม ผลการดําเนิน 

ขนัตอนที 5 

การสะทอ้นผล

(Reflection) 

 การสังเคราะห์ความรู้ 

 การนาํเสนอรายงาน 

 ประเมนิและสรุปผล  

บรรลุตามวตัถุประสงค ์

มีการแลกเปลียนเรียนรู้ได้เห็นถึงสภาพการ

เปลียนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหม่ทีเกิด

จากการปฏิบติั 

ขนัตอนที 6 

การวางแผน

ใหม่ 

นาํเสนอรายงานวเิคราะห์และ

วิพากษป์ระเมินปัญหาที

ตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันา 

พร้อมวางแผนปฏิบติัการใหม ่

บรรลุตามวตัถุประสงค ์

ไดแ้ผนปฏิบติัการชุดใหม่เพือนาํไปใช้ในการ

พฒันางานให้มีความต่อเนืองและยงัยืน 

ขนัตอนที 7 

การปฏิบติัใหม่ 

 ขนัตอนการกาํหนดแนว

ปฏิบตั ิ

 ขนัตอนปฏิบติักิจกรรม  

 ขนัตอนการประเมินและ

สรุปผล 

บรรลุตามวตัถุประสงค ์

ผลจากการนําโครงการลงสู่การปฏิบติันอกจาก

จะทาํใหโ้รงเรียนพระปริยตัธิรรมปัจจิมเชียง

ยืนสามารถรักษาระดบัคุณภาพไวใ้นเกณฑ ์

“ระดบัด”ี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิดีขึน 

ขนัตอนที 8 

การสังเกตใหม่ 

 ขนัตอนกาํหนดรูปแบบ

และวธีิการ 

 ขนัตอนการสังเกตและ

เสนอรายงานผล 

 ขนัประเมินและสรุป 

บรรลุตามวตัถุประสงค ์

ผูร่้วมวิจยัและทีมประเมินมีความรู้ความเขา้ใจ

ในเทคนิคและวธีิการสังเกตผลและสามารถใช้

เครืองมือในการสังเกตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

แลกเปลียนเรียนรู้และสะทอ้นผลของการ

ดาํเนินงานทาํให้ผูร่้วมวจิยัไดท้ราบถึง

ความก้าวหนา้ในการทาํงานและไดแ้บ่งปัน

ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนั 

ขนัตอนที 9 

การสะทอ้นผล

ใหม่ 

สังเคราะห์ความรู้ การ

นาํเสนอรายงานประเมินและ

สรุปผล 

บรรลุตามวตัถุประสงค ์ 

เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้และไดเ้ห็นถึงสภาพ

การเปลียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที

จากการลงปฏิบติั ทงัในระดบัตวับุคคล ระดบั

กลุ่มบุคคล และระดบัองคก์ร 
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 จากตารางที 4.40 การสรุปผลการดาํเนินงานขนัตอนที 1-9 พบว่าผลการดาํเนินงานโดย

ภาพรวมถือวา่ประสบผลสําเร็จทุกขนัตอน ตงัแต่ขนัตอนที 1 เตรียมการ ,ขนัตอนที 2 การวางแผน ,

ขนัตอนที 3 ปฏิบตัิ ขนัตอนที 4 สังเกตผล ขนัตอนที 5 สะทอ้นผลใหม่ ขนัตอนที 6 วางแผนใหม่ 

ขนัตอนที 7 ปฏิบติัขนัตอนที 8 สังเกตผล และขนัตอนที 9 สะทอ้นผล 

 

 จากนนัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัดาํเนินการถอดบทเรียนจากการดาํเนินการการวจิยั

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทีผ่านมา เพือสะท้อนผลการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม

และการเรียนรู้ร่วมกนั ใชก้ารประชุมเชิงวิชาการเป็นเวทีการสะทอ้นผลและถอดบทเรียนจากผลการ

ดาํเนินงานทีผ่านมา เพือหาขอ้สรุปในประเด็นต่างๆ ดงันีคือ 1. การเปลียนแปลงจากการปฏิบติัจริง 

2. ผลกระทบทีเกิดจากการปฏิบติัจริง 3. การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและ 4. องค์ความรู้ทีเกิดจาก

การปฏิบัติจริง หลังจากการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือสะท้อนผลและถอดบทเรียนจากผลการ

ดาํเนินงานทีผ่านมาไดเ้สร็จสินลง ผูวิ้จยัไดส้รุปผลการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการพฒันาการ

เรียนรู้ไดด้งันี 

 

 4.2 การเปลียนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 

 ข้อสรุปทีได้จากกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เรือง “การวิจยัเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยืน” เกียวกับการเปลียนแปลงจากการปฏิบติันนั พบว่า มีการเปลียนแปลงเกิดขึน

ทงัทีเป็นการเปลียนแปลงทีคาดหวงัและการเปลียนแปลงทีไม่คาดหวงัดงันี 

  .2.1 การเปลียนแปลงทีคาดหวัง 

   สําหรับ “สภาพทีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา” ผู ้วิจยัและผู ้ร่วมวิจ ัยได้ร่วมกัน

กาํหนดความคาดหวงัการเปลียนแปลงเป็น 2 ระดบัคือ 1) ความคาดหวงัการเปลียนแปลงในระดบัที

เป็นภาพรวมของสถานศึกษา และ 2) ความคาดหวงัการเปลียนแปลงในระดบักิจกรรมในโครงการ

ตามแผนปฏิบติัการ 

   . . .1) ความคาดหวงัการเปลียนแปลงในระดบัทีเป็นภาพรวมของโรงเรียน 

     . . . . ) การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึด

ปัญหาเป็นฐาน ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน บรรลุตามความคาดหวงั ทีกาํหนดไวทุ้ก

ประการ ซึงในความมุ่งหวงัทีกําหนดไว ้คือ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ได้รับการ
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พฒันา เพือพฒันาการเรียนรู้สําหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพือให้ครู นกัเรียน ไดเ้รียนรู้

ร่วมกนั โดยการใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็น

ฐาน นาํมาแก้ในระบบการเรียนการสอนเพือพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก โดยไดรั้บการแกไ้ขผ่านการ

นาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในโครงการที  โครงการที 2 และโครงการที 3 

    . . . . ) ความคาดหวงัให้ครูในโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยนื ไดร้ับ

ประสบการณ์พัฒนาตนเองและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ทีเกิดขึนในการเรียนรู้ โดยการใช้ระบบ

วธีิการเรียนการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน มาเป็นเครืองมือในการจดัการเรียนรู้ซึงจะช่วยเพิมช่อง

ทางการเรียนรู้ทีหลากหลาย รวมทงัยงัเพิมประสิทธิภาพทางการเรียนและยกระดบัผลสัมฤทธิของ

นกัเรียนดว้ย เพือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในสิงทีนกัเรียนสนใจศึกษา และพฒันาทกัษะทีสําคญั

ในศตวรรษที  อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งหวงัทีจะผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานการ

ประกนัคุณภาพภายในและภายนอก ในมาตรฐานที  และ ผลสัมฤทธิของนกัเรียน ในระดบั “ดี” 

ขึนไป โดยไดรั้บการแก้ไขผ่านการนาํแผนปฏิบตัิการลงสู่การปฏิบตัิจริงในโครงการที  โครงการ

พฒันาครูสู่มืออาชีพ และโครงการที 3 โครงการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ตน้แบบยึดปัญหาเป็นฐานโดยการนาํโครงการทงัหมดลงสู่การปฏิบติัจริงจนแลว้เสร็จ 

   . . .2) ความคาดหวงัการเปลียนแปลงในระด ับกิจกรรมในโครงการตาม

แผนปฏิบติัการ 

    ผูว้ิจยัและผู ้ร่วมวจิยัไดร่้วมกนักําหนด “สภาพทีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา” 

โดยมีความเห็นร่วมกนัวา่สภาพทีคาดหวงัจากการแกปั้ญหาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียง

ยืน คือทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการ สําเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค์ ทงันี

หลงัจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจนแลว้เสร็จทุกโครงการ สามารถ

สรุปไดด้งัตารางที 4.41 
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ตารางที 4.41 สรุปผลการดาํเนินโครงการเพือการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ใน

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื 

 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัต ิ

 S.D. ผลการดําเนินงาน 

. โครงการ

การพฒันา

ความสามารถ

ในการคิดและ

ตดัสินใจ

แกปั้ญหาโดย

ยึดปัญหาเป็น

ฐาน 

) กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน แบบยึดปัญหา

เป็นฐาน 

3.56 0.53 

มีการเรียนการสอนแบบยดึปัญหาเป็นฐานมี

การฝึกทักษะ ความคิด โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน 

) การจดัการเรียนการ

สอนแบบการเรียนรู้

แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

3.33 0.50 

เขา้ใจสืบคน้หาคาํตอบ ดว้ยวิธีการใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

) กิจกรรมส่งเสริม

การอ่านโดยใชวิ้ธีแบบ

ยดึปัญหาเป็นฐาน 
3.22 0.44 

มีการนาํไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงัครูได้รับ

การพฒันาเปลียนแปลงการเรียนการสอน

แนวใหมท่ีใช้รูปแบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

โดยใชส้าระการเรียนรู้เป็นฐาน 

) กิจกรรมทศันศึกษา

ดว้ยวิธีการเรียนรู้โดย

ใชวิ้ธีแบบยดึปัญหา

เป็นฐาน 

3.67 0.50 

สําเร็จเพราะครูมีการจดักิจกรรม ที

หลากหลายวิธี มีการส่งเสริมบทบาทการ

เรียนด้วยตนเอง ดา้นทักษะ ความคิด 

.โครงการ

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู้

โดยยึดปัญหา

เป็นฐาน 

1) การอบรมพฒันาครู

เรืองการยดึปัญหาเป็น

ฐานในการจดัการเรียน

การสอน 

3.56 0.53 บุคคลากรครูได้รับอบรมพฒันาการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเทคนิควิธีการ การใช้

การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2) การวจิยัเพอืพฒันา

เด็กแบบยดึปัญหาเป็น

ฐาน 

3.22 0.44 ไดรั้บขอ้มูล รับทราบปัญหาทีเกดิ ระหวา่ง

การจดัการเรียนการสอน 

เรียนรู้วิธีการแกแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

3) การนิเทศการสอน

แบบการยดึปัญหาเป็น

ฐาน 

3.44 0.53 สําเร็จเพราะครูไดรั้บการกระตุน้ กระตือรือ

ร้น ในการอบรมพฒันาตนเอง หลากหลาย

วิธีการ เทคนิค ความคิด ประสบการณ ์
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ตารางที .  (ต่อ) 

 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัต ิ

 S.D. ผลการดําเนินงาน 

. โครงการ

การพฒันาการ

เรียนการสอน

ระดับ

มธัยมศึกษา

ตอนต้นโดย

การเรียนรู้

แบบยดึปัญหา

เป็นฐาน 

1) กิจกรรมเล่าเรือง

ประสบการณ์แบบยดึ

ปัญหาเป็นฐาน 

3.56 0.53 มีการพฒันาด้านทกัษะ ความคิด เทคนิค

วิธีการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ในกระตุน้กิจกรรม 

2) กิจกรรมจดัมุม

แสดงผล งานนกัเรียน

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

3.78 0.44 เด็กได้รับการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีการ 

การใช้ปัญหาเป็นฐาน กลา้แสดงออก กบั

ผลงานทีร่วมกนัทาํขึน โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

3) กิจกรรมเข้า

ห้องสมดุแบบยึดปัญหา

เป็นฐาน 

3.33 0.50 เด็กได้รับการพฒันาการเรียนรู้ ศึกษา 

คน้ควา้ ขอ้มูล หาคาํตอบ ดว้ยวธีิการ สืบคน้ 

ขอ้มูล หาคาํตอบเองดว้ยวิธีการใช้ปัญหา

เป็นฐาน ครูไดเ้รียนรู้วิธีการสอนดว้ยหลาย

หลายวิธีการ 

หมายเหตุเกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี หรือ 3.00 คะแนนขึนไป 

 

 จากตารางที 4.41 สรุปไดว้่าผลการดาํเนินโครงการทงั 3 โครงการ 10 กิจกรรม พบว่า

สําเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายห รือ สภาพทีคาดหวงัทังหมดคือ 1) โครงการการพัฒนา

ความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาโดยยึดปัญหาเป็นฐาน ) โครงการทกัษะการจดัการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ) โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนระดบัมัธยมศึกษาตอน

ตน้แบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 สําหรับความคาดหวงัการเปลียนแปลงในระดบักิจกรรมหรือโครงการในแผนปฏิบติัการ 

คือ ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการสําเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค์ โดย

หลังจากผู ้วิจ ัยและผู ้ร่วมวิจยัได้นําแผนสู่การปฏิบัติแล้ว พบว่า ผลการดําเนินโครงการทงั 3 

โครงการ เป็นผลสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือสภาพทีคาดหวงัทงัหมด 
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   .2.2 ความคาดหวังการเปลียนแปลงในระดับโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

   . . .  การเปลียนแปลงทีคาดหวัง 

   จากการดาํเนินงานตงัแต่ขนัตอนที 1-9 สามารถสรุปการเปลียนแปลงทีคาดหวงัใน

ระดบัโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

    . . . .1) ภาพรวมระดบัโรงเรียนพระปริยตัธิรรมปัจจิมเชียงยืน 

    ก่อนดาํเนินการวจิยั ผลการประเมินไม่ผ่านการประเมินจากภายในตน้สังกัด 

ผลสัมฤทธิของนกัเรียนค่อนขา้งตาํ มีผลการประเมินการดาํเนินงานอยู่ในระดบัตาํ โดยการพฒันา

ดา้นการจดัการเรียนการสอนของครู และดา้นผลสัมฤทธิของนกัเรียน ไม่ค่อยเป็นทีน่าพอใจของชุม

ชม ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร และตน้สังกดั 

    หลงัดาํเนินการวิจยั มีผลการดาํเนินงานดีขึน คือ ด้านการจดัการเรียนการสอน

ของครูดีขึน คือ มีการกระบวนการจดัการเรียนทีชดัเจน เทคนิคการสอนทีหลากหลายโดยเฉพาะ

การนาํการเรียนรู้โดยยดึปัญหาเป็นฐาน มาจดักระบวนการเรียนการสอนในหอ้งเรียน เพือแก้ปัญหา

กบัสิงทีตอ้งการทีพฒันาในหอ้งเรียน โดยดาํเนินตามกระบวนการขนัตอน วธีิการจดัการเรียนการ

ของครู พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนดีขึน นกัเรียน ก็สามารถเขา้ใจวิธีการสอนของครูมากยิงขึนทาํ

ใหก้ารจดัการเรียนการสอน พฒันาขึน โดยเฉพาะนกัเรียนไดรั้บการพฒันาเรียนรู้ทีหลากหลาย การ

คิด การทาํ การปฏิบติัทีเกิดจากเรียนรู้เอง ค้นควา้ หาคาํตอบ นาํไปสู่ขนับนัได คือบูรณาการพฒันา

ครู ไปสู่การขับเคลือน นําไปพฒันานักเรียน และสุดท้ายผลการประเมินภายในต้นสังกดัดีขึน 

รวมถึงผลสัมฤทธิของนกัเรียนดีตามลาํดบั จงึทาํใหโ้รงเรียนมีความพร้อมกบัการจดัการเรียนการใน

ระดบักลุ่มต่อไป 

    . . . .2) การเปลียนแปลงทไีม่คาดหวงั 

    จากการดาํเนินงานตังแต่ขันตอนที 1-9 สามารถสรุปการเปลียนแปลงทีไม่

คาดหวงัในระดบัต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบติัได ้

    1) ภาพรวมระดบัโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

    ก่อนดาํเนินการวจิยั การดาํเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ สืบเนืองมาจาก

ผูว้จิยัไดเ้ล็งมองเห็นสภาพการจดัการเรียนการสอนทีแตกต่าง จากโรงเรียนทีเรียนข้างนอก เพราะ

โรงเรียนปริยติัสายสามญันี จะเน้นการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาควบคู่กบับริบทขา้งนอก

อยู่ เพียงเล็กน้อย จึงไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจในการพฒันางานด้านต่างๆ  ทีเกิดขึนภายใน

โรงเรียน จึงเป็นเหตุผลการจดัการเรียนการสอนของนักเรียนมีผลค่อนข้างทีจะอยู่ในเกณฑ์ที

ค่อนขา้งตาํ และการเกิดววิฒันาการการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน คลอดถึงเทคนิควธีิการ
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สอนทีหลากหลาย จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายวชิาการต้องเร่งต่อเติมและพฒันาในส่วนทีขาดนี ถึงโรงเรียน

อาจจะไดรั้บงบประมาณเป็นรายหวัเท่านนัก็ตาม ฝ่ายวิชาการ ตลอดถึงผูที้เกียวขอ้งตอ้งแกปั้ญหา

ร่วมกนั 

    หลงัดาํเนินการวิจยัการ ดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน

ในดา้นต่างๆ ไดร้ับการพฒันาจากทีมงานวจิยัเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ส่งผลให้ครู นักเรียนมี

ความสนใจและกระตือรือร้นในสภาพการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน ครู ได้รับการ

พฒันาการออกแบบการจดัการเรียนรู้ วธีิการทีหลากหลาย ทาํให้ผูป้กครอง เริมให้ความสนใจใน

การเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดัการศึกษามากขึน รวมทงัหน่วยงานตน้สังกัดไดเ้ห็นผล

การพฒันา ผลการประเมินทีดีขึน และระดบัผลสัมฤทธิทีดีขึนตามลาํดบั เป็นทีน่า การทาํงานมีการ

แสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ มากขึนและการทาํงานเป็นไปแบบเป็นกนัเองและมีส่วนร่วมใน

การลงมือทาํงานด้วยความเต็มใจ รู้และเข้าใจบทบาทปัญหาทีร่วมกันพฒันา แก้ไขโรงเรียนของ

ตนเองมากขึน 

 4.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning) 

 จากการดาํเนินงานตงัแต่ขนัตอนที -  สามารถสรุปผลการเรียนรู้ (Learning) ทีเกิดขึน

จากการปฏิบติัไดด้งันี 

. .  ผู ้วิจยั เรียนรู้วิธีการสร้างความเข้าใจกับผู ้ร่วมวจิัยโดยใช้วิธีการพูดคุยแบบ

กลัยาณมิตร จากการประชุมชีแจงหารือ ตลอดจนเสวนา แลกเปลียน ความคิดซึงกนัและกัน และ

การศึกษาดูงาน ใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจทีดีต่อกนัทงัระหวา่งผูว้จิยักับผูร่้วม

วจิยัและทงัผู้ร่วมวิจยักบัผูร่้วมวจิยั ซึงส่งผลให้เกิดความอบอุ่น เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 

ไวว้างใจซึงกันและกัน และเข้าใจในสิงทีทุกคนจะร่วมกันดาํเนินกิจกรรม การพัฒนาเรียนรู้

วธีิการใชภ้าวะความเป็นผูน้าํ ในดา้นผูน้าํวชิาชีพครู และในฐานะทีเป็นผูว้จิยัใน 3 ลกัษณะคือเป็นผู ้

รอบรู้ เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก และเป็นผูเ้สียสละ เรียนรู้การสร้างความร่วมมือในองคก์ร หากทุก

รูป/คนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง องค์กรก็จะไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กรดว้ย

ความเต็มใจและจริงใจเรียนรู้การเปลียนแปลงองคก์รว่าการจะเปลียนแปลงใดๆ ในองคก์รนันผูน้าํ

องค์กรจะตอ้งเป็นผูคิ้ดริเริมการเปลียนแปลงนนัจึงจะเกิดและจะสามารถดาํเนินการเปลียนแปลงให้

สําเร็จได้นนั ผูน้ ําองคก์รจะตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง เหมือนทีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดช้่วยกนัทาํ

เริมจากจุดเล็กๆ จากครูหนึงคนแลว้ค่อยๆ ขยายวงกวา้งออกไปเรือยๆ จนกลายเป็นครูทงัโรงเรียน

เรียนรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู ้ร่วมวิจยัว่า ทุกคนมีเกียรติ มีศักดิศรี มีความรู้ ความสามารถ

ตอ้งการการยอมรับจากเพือนร่วมงาน ได้เรียนรู้ ถึงปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรว่า
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องค์กรใดจะเป็นองค์กรทีประสบความสําเร็จนนั ผู้นาํขององค์กรจะตอ้งสร้างความศรัทธาให้เกิด

ขึนกบัสมาชิกในองค์กรให้ได้ก่อน หลกัสําคญัทีจะก่อให้เกิดศรัทธาคือ ผูน้ ําองคก์รตอ้งเป็นผูใ้ห้

และเรียนรู้ถึงการทาํงานร่วมกนั ดงัเช่นทผีูว้จิยัและผู้ร่วมวจิยัไดช่้วยกนัทาํ ตลอดทงัการมีส่วนร่วม

ในการวจิยั เพือให้กิจกรรมเหล่านันบรรลุเป้าหมาย ประสบความสําเร็จได้นนัสมาชิกในองค์กร

จะตอ้งมีความมุ่งมนัเปิดใจใหอ้ภยัและเป็นเอกภาพซึงกนัและกนั 

. .  ผู้ร่วมวิจยัเรียนรู้กระบวนการวางแผนทีเกิดจากการมีส่วนร่วมเรียนรู้วธีิการ

ติดต่อสือสารและการประสานงานกบัเพือนร่วมงานเรียนรู้ สิงทีเป็นปัญหาและเสาะหาขอ้มูลสาเหตุ

ของปัญหาทีโรงเรียนกาํลงัประสบพบเจอ เผชิญอยู่เรียนรู้ในวธีิการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิผลเรียนรู้วิธีการประสานความร่วมมือระหวา่งผูวิ้จยักบัผูว้ิจยัและระหว่างผูว้จิยักบัผูร่้วม

วจิยัเรียนรู้บทบาทหน้าทีของตนเองในการปฏิบติังานเรียนรู้ทีจะเป็นผูน้าํเรียนรู้ทีจะเป็นผูมี้ความ

ตรงต่อเวลาเรียนรู้ทีจะเป็นผู ้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรียนรู้การรู้จกัการยกย่องเพือนร่วมทีมงานและ

เพือนต่างทีมงานในขณะปฏิบติังานเรียนรู้คุณค่าความเป็นมนุษยข์องผูร่้วมวจิยัวา่ทุกคนมีเกียรติมี

ศกัดิศรีมีความรู้ความสามารถตอ้งการการยอมรับจากเพือนร่วมงานเรียนรู้การทาํงานประสบการณ์

ทาํงาน และทาํเป็นทีมเรียนรู้ถึงวิธีการสะทอ้นผลและการถอดบทเรียนเรียนรู้ทีจะแบ่งปันและเอือ

อาทรต่อเพือนร่วมงานเรียนรู้วิธีการสร้างเครืองมือและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการดาํเนินโครงการ

กิจกรรมและวิเคราะห์ข ้อมูลและให้คําปรึกษาแก่เพือนร่วมงานเรียนรู้กระบวนการวิจ ัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและเรียนรู้ทีจะเป็นผู ้ทีมีความมุงมนัเปิดใจให้อภยัและสร้างความเป็น

เอกภาพในองค์กรต่อไป 

. .  นกัเรียน เกิดการเรียนรู้ คือ เริมทีสนใจมากยิงขึน สืบเนืองจากระบบการจดัการ

เรียนการสอน ได้รับการพฒันาขึน โดยมุ่งเป้าหมายไปทีคณะครูทีดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 

โดยทีโรงเรียนไดส่้งเสริมการจดัการเรียนการสอนใหม่ เน้นการจดัการเรียนการสอนในเรืองการ

สอนแบบยดึปัญหาเป็นฐาน (PBL) นาํมาประยุกตใ์ช้กบันกัเรียนโดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอน

ในห้องเสียใหม่ จึงทาํให้นักเรียน จากก่อนหน้านีเบือ กับมาเร้าใจตืนเตน้ ในการเรียนการสอน 

เพราะการเรียนการสอนทีเนน้การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานนนั โดยนกัเรียนจะเป็นผูสื้บ

คน้หาคาํตอบเอง โดยมีครูเป็นเพียงผูใ้ห้การอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน จึงทาํให้ผู้เรียน อยาก

เรียน อยากรู้ อยากทราบ แลว้ลงมือดว้ยตนเอง จึงสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

  . .  โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยนื โรงเรียนมีการจดัหาเครืองคอมพิวเตอร์

เครืองพิมพเ์พิมมากขึนขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย กระจายสัญญาณเตม็พืนทีของ

โรงเรียน จดัหากระดาษและวสัดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจาํเป็นในการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใน



239 

 

เรืองการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน (PBL) รวมทงัปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไวอ้าํนวยความ

สะดวกให้กบัคณะครู นกัเรียนไดท้าํกิจกรรม และมีการปรับปรุงระบบการสือสารทีหลากหลาย

ร่วมกนัทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ภายในโรงในการสือสารกนั เช่น การใชไ้ลน ์เฟสบุค๊ อีเมล ์เวบ็ไซตเ์ป็น

ตน้ และทีสําคญัทางโรงเรียนจดัให้มีการเยียมชันเรียนอย่างต่อเนือง มีการสังเกตการสอนตาม

แนวทางของการจดัการเรียนการสอนในเรืองการสอนแบบยดึปัญหาเป็นฐาน มีการสะทอ้นผลหลงั

การสังเกตการสอน และนาํผลทีไดจ้ากการสะทอ้นผลการเยียมชนัเรียนไปปรับปรุงการจดักิจกรรม

การเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ 

 .4 ความรู้ใหม่ทีเกิดขึน (New Knowledge) 

ในการพฒันาดา้นวิชาการ โรงเรียนควรทีจะส่งเสริมการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน

ในโรงเรียนของตนเองมากทีสุดเท่าทีปฏิบติัได ้เพราะเป็นการเรียนรู้ทีจะพฒันาผูเ้รียนไดห้ลายอย่าง 

ไม่วา่จะพฒันาดา้นทกัษะการเกิดการเรียนรู้ เกิดริเริมสร้างสรรค์ จินตนาการ การแสวงหาความรู้ ใฝ่

รู้ใฝ่เรียนของผูเ้รียนเอง ซึงจากกรณีทีผูวิ้จยัและผู้ร่วมวจิยัไดท้าํการพฒันาผูเ้รียนแบบยดึปัญหาเป็น

ฐานในโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืนจนประสบผลสําเร็จก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทงัที

คาดหวงัและไม่คาด ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทงัในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และโรงเรียน ดงักล่าว

ขา้งตน้ เป็นผลสืบเนืองจากการดาํเนินงานในโครงการ  โครงการ โดยแต่ละโครงการมีกิจกรรม

การประกอบดว้ยดงันี 

  1) โครงการการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาโดยยดึปัญหา

เป็นฐานมีกิจกรรมการดาํเนินการ  กิจกรรม คือ ( ) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบบยึดปัญหาเป็นฐาน

( ) การจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน ( ) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดย

ใชว้ธีิแบบยึดปัญหาเป็นฐาน (4) กิจกรรมทศันศึกษาดว้ยวธีิการเรียนรู้โดยใชวิ้ธีแบบยึดปัญหาเป็น

ฐาน 

  2) โครงการทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานมีกิจกรรมการดาํเนินการ 

 กิจกรรม คือ( ) การอบรมพฒันาครูเรืองการยึดปัญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอน ( ) 

การวิจยัเพือพฒันาเดก็โดยการยึดปัญหาเป็นฐาน ( ) การนิเทศการสอนโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน  

  3) โครงการการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้โดยการเรียนรู้

แบบยดึปัญหาเป็นฐานมีกิจกรรมการดาํเนินการ  กิจกรรม คือ ( ) กิจกรรมเล่าเรืองประสบการณ์

โดยการยึดปัญหาเป็นฐาน ( ) กิจกรรมจดัมุมแสดงผลงานนกัเรียนโดยการยดึปัญหาเป็นฐาน ( ) 

กิจกรรมเขา้ห้องสมุดโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน 
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   การดาํเนินการพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยนื โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั  รูป/คน ใน  โครงการและในกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าว 

เป็นการดาํเนินการตามในกิจกรรมต่างๆ ตามขนัตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม  

ขนัตอน ดงันี 

ขนัตอนที 1 การเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือ ( ) การ

สร้างมิตรภาพและแลกเปลียนเรียนรู้ ( ) การเสริมพลงัความรู้ให้กบัผูร่้วมวิจยั ( ) การสร้างแผนที

การทาํงาน (Road Map) ( ) การประเมินและสรุปผล 

ขัน ตอนที 2 การวางแผน (Planning) มี กิจกรรมการดําเนินงาน คือ ) การ

วิเคราะห์สภาพ ( ) ก ําหนดปัญหาและทาํความเข้าใจปัญหา ( ) การถ่ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎี

เกียวกบัการพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ให้ผูร่้วมวิจยั ( ) การจดัทาํแผนปฏิบตัิการ

(Action Plan) ( ) การสรุปผลการดาํเนินงาน 

ขนัตอนที  การปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ ) การกาํหนด

แนวทางปฏิบตัิร่วม ( ) การประเมินสภาพการดาํเนินงานก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบติั ( ) การนํา

แผนลงสู่การปฏิบติั ( ) การประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที  การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คอื ( ) กาํหนด

รูปแบบและวธีิการ ( ) การสังเกตผล ( ) ประเมินผลและสรุปผล 

ขนัตอนที  การสะทอ้นผล (Reflecting) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือ ( ) การ

สังเคราะห์ความรู้ ( ) การนาํเสนอรายงาน ( ) ประเมินและสรุปผล 

ขันตอนที  การวางแผนใหม่ (Re-Planning) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ

นาํเสนอรายงานวเิคราะห์และวพิากษ์ประเมินปัญหาทีต้องการแก้ไขหรือพฒันา พร้อมวางแผน

ปฏิบติัการใหม่ 

ขนัตอนที  การปฏิบติัใหม่ (Re-Acting) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือ (1) การ

กาํหนดแนวปฏิบติั ( ) ปฏิบติักิจกรรม ( ) การประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที  การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือ ( ) 

กาํหนดรูปแบบและวธีิการ ( ) การสังเกตและเสนอรายงานผล ( ) การประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที  การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือ

สังเคราะห์ความรู้ การนาํเสนอรายงานประเมินและสรุปผล 

   เนืองจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีจดุมุ่งหมายเพือแกปั้ญหา ใหเ้กิด

การเปลียนแปลง ควบคู่กับการเรียนรู้ และการพฒันาความรู้ใหม่จากการปฏิบติังานจริงของผูว้ิจยั
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และผู ้ร่วมวิจยั ตามหลักการเรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning) ตามวงจรแบบเกลียวสว่าน 

(Spiral Cycle) ของกิจกรรมการวางแผน การปฏิบติั การสังเกตและการสะทอ้นผล โดยผลจากการ

วิจยัจะมีข้อจาํกดัในการนําไปเผยแพร่เพือใช้ในวงกวา้ง เนืองจากเป็นการวจิยัในบริบทเฉพาะ 

เพียงแต่สามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษาเพือประยุกต์ใชใ้นบริบททีคลา้ยคลึงกนัได ้ดงัทศันะของ Coghlan 

and Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, and Bucknam (2008) ทีกล่าวว่า“ผลการวิจยัเชิง

ปฏิบัติการมีข้อจาํกัดในการนําไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถนําเอาประเด็นข้อคิดหรือ

เหตุการณ์สําคญัทีเกิดขึนเป็นข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ในสถานการณ์อืนทีมีลกัษณะ

คล้ายคลึงก ันหรือทีกาํลงัมุ่งให้เกิดการเปลียนแปลงในลกัษณะเดียวกันได”้ ดงันัน ความรู้ใหม่ที

เกิดขึนจากการวิจยัในครังนี จึงเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะทีเป็นผลจากการดาํเนินการวจิยัใน

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ทีอาจมีขอ้จาํกดัในการนาํไปใช้ในวงกวา้ง แต่ก็อาจนาํไป

เป็นกรณีศึกษาเพือประยุกต์ใชก้บัการพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนแห่งอืนๆ 

ได้ ถือเป็นกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการระหว่างกิจกรรมต่างๆ ใน  โครงการทีดาํเนินการเพือ

พฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานและกิจกรรมต่างๆ ใน  ขนัตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมดงัแสดงเป็น “กรอบแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือพฒันาการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน: กรณีทีประสบผลสําเร็จในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยืน” 

ในภาพที .  

 



242 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขนัตอนท ี1 การเตรียมการ 

1.1 การสร้างมิตรภาพ 

1.2 การสร้างความตระหนกั 

1.3 สร้างแผนทกีารทาํงาน 

1.4 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนท ี2 การวางแผน 

2.1 วเิคราะห ์ 

2.2 กาํหนดปัญหา 

2.3 ประเมินประเดน็ปัญหา 

2.4 แผนปฏบิตัิการ/โครงการ 

2.5 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนท ี3 การปฏิบตั ิ

3.1 กาํหนดแนวทางปฏบิตั ิ

3.2 ปฏิบตัิกจิกรรม 

3.3 ประเมินและสรุปผล  

ขนัตอนที 4 การสงัเกต 

4.1 การกาํหนดรูปแบบและ

วธีิการ 

4.2 การนาํเสนอรายงาน 

4.3 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนท ี5 การสะทอ้นผล 

5.1 การสังเคราะห์ความรู้ 

5.2 การนาํเสนอรายงาน 

5.3 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที 6 การวางแผนใหม่ 

6.1 การนาํเสนอรายงาน 

6.2 สังเคราะหแ์ละวพิากษ ์

6.3 ประเมินปัญหาทีตอ้งการ

แกไ้ขหรือพฒันา 

6.4 แผนปฏิบตัิการใหม่ 

6.5 ประเมินและสรุปผล  

ขนัตอนท ี7 การปฏิบตัิใหม ่

7.1 กาํหนดแนวทางปฏิบตั ิ

7.2 ปฏิบตัิกจิกรรม 

7.3 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนท ี8 การสงัเกตใหม ่

8.1 การสงัเคราะห์ความรู้ 

8.2 การนาํเสนอรายงาน 

8.3 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนท ี9 การสะทอ้นผล

ใหม ่

9.1 สังเคราะหค์วามรู้ 

9.2 การนาํเสนอรายงาน 

9.3 ประเมินและสรุปผล 
กิจกรรม ใน  ขนัตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืนแผนกสามญัศึกษา 

 

จุดมุ่งหมาย 
เพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึด

ปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระ

ปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน โดย

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วมระหว่างผูว้ิจยัและผู้

ร่วมวิจยั  รูป/คน 
 

โครงการการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาโดยยึดปัญหาเป็น

ฐานมีกจิกรรมการดาํเนินการ  กจิกรรม คือ ( ) กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน แบบยึดปัญหา

เป็นฐาน( ) การจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน( ) 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใชว้ิธีแบบยึดปัญหาเป็นฐาน (4) กจิกรรมทศันศึกษาดว้ย

วิธีการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

โครงการการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้โดยการเรียนรู้แบบยึด

ปัญหาเป็นฐานมีกจิกรรมการดาํเนินการ  กจิกรรม คือ( ) กจิกรรมเล่าเรือง

ประสบการณ์โดยการยึดปัญหาเป็นฐาน( ) กจิกรรมจัดมุมแสดงผล งานนกัเรียนโดย

การยึดปัญหาเป็นฐาน( ) กจิกรรมเขา้หอ้งสมุดโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน 

กจิกรรมใน  

โครงการเพือการ

พฒันาการเรียนรู้

แบบยึดปัญหาเป็น

ฐานในโรงเรียน

พระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียง

ยืนทผีูว้ิจัยและผู้

ร่วมวิจยักาํหนด 

ส่งผลต่อความสาํเร็จ 
เกดิการเปลียนแปลงทงั

ทีคาดหวงัและไม่คาด 

กอ่ใหเ้กดิการเรียนรู้ทงั

ในระดบับุคคล กลุ่ม

บุคคล และโรงเรียน 

 
 

โดยการ

ดาํเนินงานตาม

กจิกรรม ใน  

ขนัตอนของ

การวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบ

มีส่วนร่วมที

แสดงขา้งล่าง 

โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพแบบยึดปัญหาเป็นฐานมีกจิกรรมการดาํเนินการ  

กจิกรรม คือ( ) การอบรมพฒันาครูเรืองการยึดปัญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการ

สอน ( ) การวิจยัเพือพฒันาเดก็โดยการยึดปัญหาเป็นฐาน ( ) การนิเทศการสอนโดย

การยึดปัญหาเป็นฐาน  

ภาพที 4.34 กรอบแนวคดิการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพอืพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน: กรณีทีประสบผลสาํเร็จในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยนื 
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเรือง “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือ

พฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื” มีวตัถุประสงค์

เพือ ( ) ศึกษาผลการดาํเนินงานในขนัตอน การเตรียมการ การวางแผน การปฏิบติั การสังเกต และ

การสะทอ้นผล ของกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร ( ) การเปลียนแปลงตาม

สภาพทีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ซึงเกิดขึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล และองค์ความรู้

ใหม่ทีเกิดขึนจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเรือง “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือ

พฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื” เป็นการวจิยัใน

ระดบัโรงเรียน (School Wide) ดาํเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณลกัษณะ 

 ประการคือ ประการทีหนึงเป็นโรงเรียนทีมีผลการประเมินคุณภาพนกัเรียนดา้นผลสัมฤทธิการ

ทดสอบระดบัชาติตาํ (O-NET) ประการทีสองเป็นโรงเรียนทีมีความประสงค์เขา้ร่วมพฒันาเครือข่าย

ความรู้ดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานและ

ผูที้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจดัการศึกษาของโรงเรียนทุกฝ่าย และประการสุดท้ายเป็นโรงเรียนที

ผูว้ิจยัจะสามารถเข้าไปปฏิบตัิงานภาคสนามได้ตลอดระยะเวลาทีจะทาํการวิจยั โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสมในดา้นการคมนาคม ด้านความปลอดภยั ด้านการประสานงานและการติดต่อที

รวดเร็ว และความสะดวกและความเป็นไปได้ต่อการทีจะเข้าไปเก็บข้อมูลในการสังเกต การ

สัมภาษณ์ และการบนัทึกภาพ/เสียงในกิจกรรมทีดาํเนินการ ซึงผลจากการเลือกไดส้ถานทีทีจะ

ดาํเนินการวจิยั คือ โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยืน สังกดัสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

กลุ่ม10 ตาํบลเชียงยืน อาํเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 

 ผูว้ิจยัไดก้ําหนดผูร่้วมวิจยัโดยยึดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโรงเรียนใน

ชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องทังหมดรวมทงัสินจาํนวน 9 รูป/คน จาํแนกเป็น 1) บุคลากรใน

โรงเรียน 9 รูป/คน ประกอบดว้ย 1) พระครูโกศลวรคุณ ผูจ้ดัการโรงเรียน 2) พระครูปริยติัธรรมวมิล 

3) พระมหากอ้งเกียรติ อธิป ฺโญ 4) พระอดุลย ์จกฺกวโร 5) พระปิยะพงษ ์สุจิตฺตโต 6) นายพิศิษฐ์ จง

วจิิตร 7) นายธวชัชยั สีกะแจ 8) นายกิตติกร รัขตเวชกุล 9) นางสาวศุภปัญญา สุขส่ง โดยผูว้จิยักบัผู ้

ร่วมวจิยัมีบทบาทมีสถานะทีเท่าเทียมกนัในการร่วมกนัคิดปฏิบตัิสังเกตผลและสะทอ้นผลของการ

วจิยัทงั 2 วงจร 10 ขนัตอน 
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 ในการวิจยั ผู ้วิจยัได้กําหนดเครืองมือเพือใช้ในการวิจยัตามกรอบแนวคิดของ Mills 

(2007) ซึงจาํแนกเป็นสามกลุ่มดงันี 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบสัมภาษณ์

กลุ่ม (Focus Group Interview) มี 1 ฉบบั เครืองมือการวิจยัฉบบัที 2 2) แบบสังเกต (Observation 

Form) มี 1 ฉบบั เครืองมือการวิจยัฉบบัที 3 และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ 3) แบบ

ตรวจสอบหรือบนัทึก (Examining/Records) เช่นบนัทึกอนุทิน (Journal) แบบตรวจสอบเอกสาร 

(Archival Documents) แ ผ นที  (Maps) เ ค รื องบัน ทึก เ สี ยงแ ละ บันทึกภ าพ  (Audiotapes and 

Videotapes) หลกัฐานสิงของ (Artifacts) บนัทึกภาคสนาม (Field Notes) เครืองมือการวจิยัฉบบัที 1

แบบบนัทึกการประชุม 4) แบบรายงานความก้าวหนา้โครงการ 

 กระบวนการการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหา

เป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน นี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัโดยใชข้นัตอนของการ

วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดของวิโรจน์ 

สารรัตนะ ( ) ทีมีวงจรการปฏิบติัของกิจกรรมการเตรียมการ (Prepare) การวางแผน (Plan) การ

ปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) จาํนวน  วงจร มีขนัตอนการ

ดาํเนินการวจิยัทงัก่อนและหลงัการดาํเนินงานใน  วงจรดงักล่าวเป็น 10 ขนัตอน ดงันี ( ) การ

เตรียมการ (Preparation) ( ) การวางแผน (Planning) ( ) การปฏิบัติ  (Acting) ( ) การสังเกต 

(Observing) ( ) การสะทอ้นผล (Reflecting) ( ) การวางแผนใหม่ (Re-Planning) ( ) การปฏิบติัใหม่ 

(Re-Acting) ( ) การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) ( ) การสะทอ้นผลใหม่ (Re-Reflecting) ( ) 

การสรุปผล (Conclusion) ดงัมีผลการวจิยัทีสรุปไดด้งัต่อไปนีตามลาํดบั 

5.  สรุปผลการวิจยั 

 5.1.1 ผลการดําเนินการวจิัยขันท ี1-9 

 ผลจากการจดักิจกรรมการถอดบทเรียนโดยผูว้จิยัและร่วมวิจยัไดด้าํเนินการมาตงัแต่

ในขนัตอนที 1 เป็นตน้มา ทาํใหไ้ดม้าซึงขอ้ทีจะสรุปผลร่วมกนัเกียวกบัผลการดาํเนินงาน พร้อมทงั

แสดงความเห็นรับรองในประชุมพร้อมกนัของผูร่้วมวจิยัในขนัตอนที 1-9 ดงันี 
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ตารางที .  สรุปผลการดาํเนินงานกิจกรรมขนัตอนที 1-9  

 

ขันตอน กิจกรรม ผลการดําเนิน 

ขนัตอนที 1  

การเตรียมการ 

(Preparation) 

 

) การสร้างมิตรภาพและแลกเปลยีน

เรียนรู้ 

) การเสริมพลงัความรู้ให้กบัผูร่้วม

วิจยั 

) การสร้างแผนทีการทาํงาน (Road 

Map)  

) การประเมินและสรุปผล 

บรรลตุามวตัถุประสงค ์

-ไดรั้บความร่วมมือและตอบรับงานวจิยั 

-ไดป้ฏทิินเพอืการดาํเนินงานวจิยั เพอืใช้เป็น

แนวทางปฏิบติัตลอดระยะเวลาวิจยั 

-ไดคู่้มือการพฒันาการเรียนรู้แบบ PBL 

ขนัตอนที 2  

การวางแผน 

(Planning) 

) การวเิคราะห์สภาพ  

) กาํหนดปัญหาและทาํความเขา้ใจ

ปัญหา  

) การถ่ายทอดแนวคดิในบทที  ให้

ผูร่้วม  

) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ(Action 

Plan)  

) การสรุปผลการดาํเนินงาน 

บรรลตุามวตัถุประสงค ์ 

-เกิดวามเขา้ใจเกียวกบักระบวนการทาํงาน 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

-ไดแ้ผนปฏิบตัิการ เพอืนาํไปใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาและพฒันางานซึงประกอบไปดว้ย 3 

โครงการโครงการ1 พฒันาความสามารถใน

การคิดและตัดสินใจแกปั้ญหาโดยการเรียนรู้

แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

โครงการที 2 พฒันาครูสู่ครูมืออาชีพโดยการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

3.โครงการที 3 พฒันาการเรียนการสอนระดับ

มธัยมศึกษาโดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 

ขนัตอนที 3 

การปฏิบติั 

(Action) 

) การกาํหนดแนวทางปฏบิติัร่วม 

) การประเมินสภาพการดาํเนินงาน

ก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบตั ิ

) การนาํแผนลงสู่การปฏิบัติ 

) การประเมินและสรุปผล 

-บรรลุตามวตัถุประสงค ์

-ไดที้มงานโครงการทีรับผดิชอบการ

ดาํเนินงานในแต่ละโครงการพร้อมกาํหนดทีม

ติดตามและประเมินผล  

-ไดเ้ครืองมือการวจิยั 5 ฉบบัสาํหรับใช้ในการ

ดาํเนินงานวิจยั 

 
 
 
 



246 

ตารางที .  (ต่อ) 

   

ขันตอน กิจกรรม ผลการดําเนิน 

ขนัตอนที 4 

การสังเกต 

(Observation) 

 

) ขนัตอนกาํหนดรูปแบบและ

วิธีการ  

) ขนัตอนการสังเกตผล 

) ขนัตอนประเมินผลและสรุปผล 

-ผูร่้วมวจิยัและทีมประเมินมีความเขา้ใจใน

เทคนิควิธีการสังเกตผลและสามารถใช้

เครืองมือในการสังเกตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

-กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ การสะทอ้นผล

การดาํเนินงานทาํให้ผูร่้วมการวิจยัทราบถึง

ความกา้วหนา้โครงการในทาํงานและได้

แบ่งปันประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนั 

ขนัตอนที 5 

การสะทอ้นผล

(Reflection) 

)การสังเคราะห์ความรู้ 

) การนาํเสนอรายงาน 

) ประเมินและสรุปผล 

บรรลตุามวตัถุประสงค ์ 

มีการแลกเปลียนเรียนรู้ได้เห็นถึงสภาพการ

เปลยีนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหมที่เกิด

จากการปฏบิติั 

ขนัตอนที 6 

การวางแผน

ใหม ่

นาํเสนอรายงานวิเคราะห์และ

วิพากษ์ประเมินปัญหาทีต้องการ

แกไ้ขหรือพฒันา พร้อมวางแผน

ปฏิบติัการใหม ่

บรรลตุามวตัถุประสงค ์

ไดแ้ผนปฏิบติัการชุดใหม่เพอืนาํไปใชใ้นการ

พฒันางานให้มีความต่อเนืองและยงัยนื 

ขนัตอนที 7 

การปฏิบติัใหม ่

) ขนัตอนการกาํหนดแนวปฏบิติั  

) ขนัตอนปฏบิติักจิกรรม  

) ขนัตอนการประเมินและสรุปผล 

บรรลตุามวตัถุประสงค ์\ 

ผลจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบตัิ

นอกจากจะทาํให้โรงเรียนโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยนื สามารถรักษาระดับ

คุณภาพไวใ้นเกณฑ ์“ระดบัดี” ส่งผลให้

ผลสัมฤทธิดีขนึ 

ขนัตอนที 8 

การสังเกตใหม ่

) ขนัตอนกาํหนดรูปแบบและ

วิธีการ 

) ขนัตอนการสังเกตและเสนอ

รายงานผล  

) ขนัประเมินและสรุป 

บรรลตุามวตัถุประสงค ์ 

ผูร่้วมวิจยัและทีมประเมินมีความรู้ความเขา้ใจ

ในเทคนิคและวิธีการสังเกตผลและสามารถใช้

เครืองมือในการสังเกตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

แลกเปลียนเรียนรู้และสะทอ้นผลของการ

ดาํเนินงานทาํให้ผูร่้วมวิจยัไดท้ราบถึง

ความกา้วหนา้ในการทาํงานและได้แบ่งปัน

ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนั 
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ตารางที .  (ต่อ) 

 

ขันตอน กิจกรรม ผลการดําเนิน 

ขนัตอนที 9 

การสะทอ้นผล

ใหม ่

สังเคราะห์ความรู้ การนาํเสนอ

รายงานประเมินและสรุปผล 

บรรลตุามวตัถุประสงค ์ 

เกิดการแลกเปลยีนเรียนรู้และไดเ้ห็นถึงสภาพ

การเปลยีนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที

จากการลงปฏิบตัิ ทังในระดบัตวับุคคล ระดบั

กลุม่บุคคล และระดับองค์กร 

 

  . .  การเปลียนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 

  ข ้อสรุปทีไดจ้ากกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเรือง “การวิจยัเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเ รียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยนื” เกียวกบัการเปลียนแปลงจากการปฏิบติันนัพบว่ามีการเปลียนแปลงเกิดขึนทงั

ทีเป็นการเปลียนแปลงทีคาดหวงัและการเปลียนแปลงทีไม่คาดหวงัดงันี 

  . . .  การเปลียนแปลงทีคาดหวงั 

   สําหรับ “สภาพทีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา” ผู ้วิจ ัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน

กาํหนดความคาดหวงัการเปลียนแปลงเป็น 2 ระดบัคือ 1) ความคาดหวงัการเปลียนแปลงในระดบัที

เป็นภาพรวมของสถานศึกษา และ 2) ความคาดหวงัการเปลียนแปลงในระดบักิจกรรมในโครงการ

ตามแผนปฏิบติัการ 

   1) ความคาดหวงัการเปลียนแปลงในระดบัทีเป็นภาพรวมของโรงเรียน 

    . ) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาการเรียนแบบยึดปัญหา

เป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยนื มีความคาดหวงัให้ครูไดร้ับประสบการณ์พฒันา

ตนเองและนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทีเกิดขึนในการเรียนรู้ โดยการใชร้ะบบวธีิการเรียนการสอนแบบ

ยึดปัญหาเป็นฐาน มาเป็นเครืองมือในการจัดการเรียนรู้ซึงจะช่วยเพิมช่องทางการเรียนรู้ที

หลากหลาย รวมทงัยงัเพิมประสิทธิภาพทางการเรียนและยกระดบัผลสัมฤทธิของนกัเรียนดว้ย 

เพือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในสิงทีนกัเรียนสนใจศึกษา และพฒันาทกัษะทีสําคญัในศตวรรษที 

 อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งหวงัทีจะผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน การประกัน

คุณภาพภายในและภายนอก ในมาตรฐานที  และ ผลสัมฤทธิของนกัเรียน ในระดบั “ดี” ขึนไป 

โดยได้รับการแกไ้ขผ่านการนาํแผนปฏิบตัิการลงสู่การปฏิบตัิจริงในโครงการที  โครงการพฒันา

ครูสู่มืออาชีพ และโครงการที 3 โครงการพฒันาการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้แบบยดึ
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ปัญหาเป็นฐาน โดยการนาํโครงการทงัหมดลงสู่การปฏิบตัิจริงจนแลว้เสร็จ ซึงผลจากการดาํเนิน

งานวจิยัเมือสินสุดวงจรที  พบว่า บรรลุตามความคาดหวงัทีกาํหนดไวทุ้กประการ โดยโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน ไดรั้บการพฒันา เพือพฒันาการเรียนรู้สําหรับการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน เพือให้ครู นกัเรียน ได้เรียนรู้ร่วมกนั โดยการใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม และการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน นาํมาแกใ้นระบบการเรียนการสอนเพือพฒันาการ

เรียนรู้ของเด็ก โดยได้รับการแกไ้ขผ่านการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในโครงการที  

โครงการที 2 และโครงการที 3 

  2) ความคาดหวงัการเปลียนแปลงในระดับกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

    ผู ้วิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนักําหนด “สภาพทีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา” 

โดยมีความเห็นร่วมกนัวา่สภาพทีคาดหวงัจากการแก้ปัญหาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียง

ยืน คือทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการสาํเร็จและบรรลตุามวตัถปุระสงคโ์ดยอาศยั

เกณฑค์าดหวงัทีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยักาํหนดไว ้คือ ระดบั ดี หรือ 3.00 คะแนนขึนไป ทงันีหลงัจาก

ผูว้ิจยัและผู้ร่วมวจิยัไดน้ําแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั จนแลว้เสร็จทุกโครงการ สามารถสรุป

ผลไดด้งัตารางที .  

 

ตารางที .  สรุปผลการดาํเนินการในระดบักิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบติัการ 

 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัต ิ

 S.D. ผลการดําเนินงาน 

. โครงการการ

พฒันา

ความสามารถ

ในการคิดและ

ตดัสินใจ

แกปั้ญหาโดย

ยึดปัญหาเป็น

ฐาน 

) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

แบบยึดปัญหาเป็นฐาน  3.56 0.53 

มีการเรียนการสอนแบบยดึปัญหาเป็น

ฐานมีการฝึกทกัษะ ความคิด โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

) การจดัการเรียนการ

สอนแบบการเรียนรู้

แบบยึดปัญหาเป็นฐาน  

3.33 0.50 

เขา้ใจสืบคน้หาคาํตอบ ด้วยวิธีการใช้

แบบยดึปัญหาเป็นฐาน 

)กิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านโดยใชว้ิธีแบบยดึ

ปัญหาเป็นฐาน 3.22 0.44 

มีการนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงัครู

ไดรั้บการพฒันาเปลียนแปลงการเรียน

การสอนแนวใหมที่ใช้รูปแบบยดึ

ปัญหาเป็นฐาน โดยใชส้าระการเรียนรู้

เป็นฐาน 
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โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัต ิ

 S.D. ผลการดําเนินงาน 

) กิจกรรมทศันะศกึษา

ดว้ยวิธีการเรียนรู้โดยใช้

วิธีแบบยดึปัญหาเป็น

ฐาน 

3.67 0.50 

สาํเร็จเพราะครูมีการจดักิจกรรม ที

หลากหลายวธีิ มีการส่งเสริมบทบาท

การเรียนด้วยตนเอง ดา้นทกัษะ 

ความคดิ  

.โครงการ

พฒันาครูสู่ครู

มืออาชีพแบบ

ยึดปัญหาเป็น

ฐาน 

1) การอบรมพฒันาครู

เรืองการยดึปัญหาเป็น

ฐานในการจดัการเรียน

การสอน 

3.56 0.53 บุคคลากรครูได้รับอบรมพฒันาการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเทคนิค

วิธีการ การใช้การเรียนรู้แบบใชปั้ญหา

เป็นฐาน 

2) การวจิยัเพอืพฒันา

เด็กโดยการยดึปัญหา

เป็นฐาน 

3.22 0.44 ไดรั้บขอ้มูล รับทราบปัญหาทีเกิด 

ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน 

เรียนรู้วิธีการแกโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3) การนิเทศการสอน

โดยการยึดปัญหาเป็น

ฐาน 

3.44 0.53 สาํเร็จเพราะครูไดรั้บการกระตุน้ กระ

ตือรือร้น ในการอบรมพฒันาตนเอง 

หลากหลายวธีิการ เทคนิค ความคิด 

ประสบการณ์ 

. โครงการการ

พฒันาการเรียน

การสอนระดบั

มธัยมศึกษา

ตอนต้นโดย

การเรียนรู้แบบ

ยึดปัญหาเป็น

ฐาน 

1) กิจกรรมเล่าเรือง

ประสบการณ์โดยการ

ยดึปัญหาเป็นฐาน 

3.56 0.53 มีการพฒันาด้านทกัษะ ความคิด 

เทคนิควิธีการพูด โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในกระตุ้น

กิจกรรม 

2) กิจกรรมจดัมมุ

แสดงผล งานนักเรียน

โดยการยึดปัญหาเป็น

ฐาน 

3.78 0.44 เด็กได้รับการพฒันาการเรียนรู้ด้วย

วิธีการ การใชปั้ญหาเป็นฐาน  

กลา้แสดงออก กบัผลงานทีร่วมกนัทาํ

ขึน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วย

วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

3) กิจกรรมเขา้ห้องสมุด

โดยการยึดปัญหาเป็น

ฐาน 

3.33 0.50 เด็กได้รับการพฒันาการเรียนรู้ ศกึษา 

คน้ควา้ ขอ้มูล หาคาํตอบ ดว้ยวธีิการ 

สืบคน้ ขอ้มูล หาคาํตอบเองดว้ย

วิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานครูไดเ้รียนรู้

วิธีการสอนดว้ยหลายหลายวิธีการ 
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  5.1.2.2 การเปลียนแปลงทีไม่คาดหวงั  

   จากการดาํเนินงานตงัแต่ขนัตอนที 1-9 สามารถสรุปการเปลียนแปลงทีไม่คาดหวงั

ในระดบัต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบติัได ้

  1) ภาพรวมระดับโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจมิเชียงยืน 

ก่อนด ําเ นินการวิจัย การดําเนินงานของโรงเ รียนในด้านต่างๆ สืบ

เนืองมาจากผูวิ้จยัไดเ้ล็งมองเห็นสภาพการจดัการเรียนการสอนทีแตกต่าง จากโรงเรียนทีเรียนขา้ง

นอก เพราะโรงเรียนปริยติัสายสามญันี จะเน้นการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับ

บริบทขา้งนอกอยูเ่พียงเล็กนอ้ย จึงไม่ค่อยมีใครใหค้วามสนใจในการพฒันางานดา้นต่างๆ ทีเกิดขึน

ภายในโรงเรียน จึงเป็นเหตุผลการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนมีผลค่อนขา้งทีจะอยู่ในเกณฑที์

ค่อนขา้งตาํ และการเกิดววิฒันาการการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน ตลอดถึงเทคนิควธีิการ

สอนทีหลากหลาย จึงเป็นเหตุใหฝ่้ายวชิาการตอ้งเร่งต่อเติมและพฒันาในส่วนทีขาดนี ถึงโรงเรียน

อาจจะไดรั้บงบประมาณเป็นรายหวัเท่านนัก็ตาม ฝ่ายวิชาการ ตลอดถึงผูที้เกียวข้องตอ้งแกปั้ญหา

ร่วมกนั 

หลงัดาํเนินการวจิยัการ ดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียง

ยืน ในดา้นต่างๆ ไดรั้บการพฒันาจากทีมงานวจิยัเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ส่งผลใหค้รู นกัเรียน มี

ความสนใจและกระตือรือร้นในสภาพการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน ครู ได้รับการ

พฒันาการออกแบบการจดัการเรียนรู้ วิธีการทีหลากหลาย ทาํให้ผู้ปกครอง เริมให้ความสนใจใน

การเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดัการศึกษามากขึน รวมทงัหน่วยงานตน้สังกดัไดเ้ห็นผล

การพฒันา ผลการประเมินทีดีขึน และระดบัผลสัมฤทธิทีดีขึนตามลาํดบั เป็นทีน่าพอใจ การทาํงาน

มีการแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ มากขึน และการทาํงานเป็นไปแบบเป็นกนัเองและมีส่วนร่วม

ในการลงมือทาํงานดว้ยความเตม็ใจ รู้และเขา้ใจบทบาทปัญหาทีร่วมกนัพฒันา แกไ้ขโรงเรียนของ

ตนเองมากขึน 

5.1.2.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning) 

   ผู้วิจัย เ รียนรู้วิธีการสร้างความเข้าใจกับผู ้ร่วมวิจัยโดยใช้วิธีการพูดคุยแบบ

กัลยาณมิตรการประชุมชีแจงหารือ ตลอดจนเสวนา แลกเปลียน ความคิดซึงกันและกัน และ

การศึกษาดูงานใหผู้ร่้วมวิจยัเกิดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจทีดีต่อกนัทงัระหวา่งผูว้ิจยักบัผูร่้วม

วิจยัและทงัผู้ร่วมวิจยักบัผูร่้วมวิจยัซึงส่งผลให้เกิดความอบอุ่น เหมือนคนมนครอบครัวเดียวกนั 

ไวว้างใจซึงกนัและกนัและเขา้ใจในสิงทีทุกคนจะร่วมกนัดาํเนินกิจกรรม การพฒันาเรียนรู้วิธีการใช้

ภาวะความเป็นผูน้าํ ในดา้นผูน้าํวชิาชีพครู และในฐานะทีเป็นผูว้จิยัใน 3 ลกัษณะคือเป็นผูร้อบรู้เป็น

ผูอ้าํนวยความสะดวกและเป็นผูเ้สียสละเรียนรู้การสร้างความร่วมมือในองคก์รหากทุกรูป/คนใน
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องค์กรมีส่วนร่วมอยา่งแท้จริงองคก์รก็จะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในองคก์รด้วยความเต็มใจ

และจริงใจเรียนรู้การเปลียนแปลงองค์กรว่าการจะเปลียนแปลงใดๆ ในองค์กรนันผูน้าํองค์กร

จะตอ้งเป็นผูคิ้ดริเริมการเปลียนแปลงนนัจึงจะเกิดและจะสามารถดาํเนินการเปลียนแปลงใหส้ําเร็จ

ไดน้นัผูน้าํองคก์รจะตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง เหมือนทีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดช่้วยกนัทาํเริมจาก

จุดเล็กๆ จากครูหนึงคนแลว้ค่อยๆ ขยายวงกวา้งออกไปเรือยๆ จนกลายเป็นครูทงัโรงเรียนเรียนรู้

คุณค่าความเป็นมนุษย์ของผูร่้วมวิจยัวา่ทุกคนมีเกียรติมีศกัดิศรีมีความรู้ ความสามารถตอ้งการการ

ยอมรับจากเพือนร่วมงาน เรียนรู้ถึงปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรว่าองค์กรใดจะเป็น

องค์กรทีประสบความสําเร็จนนั ผูน้าํขององคก์รจะตอ้งสร้างความศรัทธาให้เกิดขึนกบัสมาชิกใน

องค์กรให้ไดก่้อน หลกัสําคญัทีจะก่อให้เกิดศรัทธาคือผูน้าํองค์กรตอ้งเป็นผูใ้ห้และเรียนรู้ถึงการ

ทาํงานร่วมกนั ดงัเช่นทีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดช่้วยกนัทาํ ตลอดทงัการมีส่วนร่วมในการวจิยั เพือให้

กิจกรรมเหล่านนับรรลุเป้าหมาย ประสบความสําเร็จไดน้นั สมาชิกในองค์กรจะตอ้งมีความมุ่งมนั

เปิดใจใหอ้ภยัและเป็นเอกภาพซึงกนัและกนั 

   ผู้ร่วมวิจัยเรียนรู้กระบวนการวางแผนทีเกิดจากการมีส่วนร่วมเรียนรู้วิธีการ

ติดต่อสือสารและการประสานงานกบัเพือนร่วมงานเรียนรู้ สิงทีเป็นปัญหาและเสาะหาขอ้มูลสาเหตุ

ของปัญหาทีโรงเรียนกําลงัประสบพบเจอ เผชิญอยู่เรียนรู้ในวธีิการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิผลเรียนรู้วิธีการประสานความร่วมมือระหวา่งผูวิ้จยักบัผูว้ิจยัและระหว่างผูว้ิจยักบัผูร่้วม

วิจยัเรียนรู้บทบาทหน้าทีของตนเองในการปฏิบตัิงานเรียนรู้ทีจะเป็นผูน้าํเรียนรู้ทีจะเป็นผูมี้ความ

ตรงต่อเวลาเรียนรู้ทีจะเป็นผูมี้ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรียนรู้การรู้จกัการยกย่องเพือนร่วมทีมงานและ

เพือนต่างทีมงานในขณะปฏิบติังานเรียนรู้คุณค่าความเป็นมนุษยข์องผูร่้วมวิจยัวา่ทุกคนมีเกียรติมี

ศกัดิศรีมีความรู้ความสามารถตอ้งการการยอมรับจากเพือนร่วมงานเรียนรู้การทาํงานประสบการณ์

ทาํงาน และทาํเป็นทีมเรียนรู้ถึงวิธีการสะทอ้นผลและการถอดบทเรียนเรียนรู้ทีจะแบ่งปันและเอือ

อาทรต่อเพือนร่วมงานเรียนรู้วิธีการสร้างเครืองมือและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการดาํเนินโครงการ

กิจกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลและให้คําปรึกษาแก่เพือนร่วมงานเรียนรู้กระบวนการวิจยัเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและเรียนรู้ทีจะเป็นผู ้ทีมีความมุงมนัเปิดใจให้อภยัและสร้างความเป็น

เอกภาพในองค์กรต่อไป 

   ) นักเรียน เกิดการเรียนรู้ คือ เริมทีจะสนใจในการเรียนหนังสือมากยิงขึน 

สืบเนืองจากระบบการจดัการเรียนการสอน ได้รับการพฒันาขึน โดยมุ่งเป้าหมายไปทีคณะครูที

ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน โดยทีโรงเรียนไดส่้งเสริมการจดัการเรียนการสอนใหม่ เน้นการ

จดัการเรียนการสอนในเรืองการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน (PBL) นาํมาประยุกต์ใชก้ับนกัเรียน

โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเสียใหม่ จงึทาํใหน้กัเรียน จากก่อนหน้านีเบือ กลบัมาเร้า
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ใจตืนเต้น ในการเรียนการสอน เพราะการเรียนการสอนทีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐานนนั โดยนกัเรียนจะเป็นผูสื้บคน้หาคาํตอบเอง โดยมีครูเป็นเพียงผูใ้หก้ารอาํนวยความสะดวกแก่

ผู ้เรียน จึงทาํให้ผู ้เรียน อยากเรียน อยากรู้ อยากทราบ แล้วลงมือด้วยตนเอง จึงสังเกตได้จาก

พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน 

  โรงเรียนมีการจดัหาเครืองคอมพิวเตอร์เครืองพิมพ์เพิมมากขึนขยาย

สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายกระจายสัญญาณเต็มพืนทีของโรงเรียน จดัหากระดาษและ

วสัดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจาํเป็นในการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนในเรืองการสอนแบบยึดปัญหา

เป็นฐาน รวมทงัปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไวอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัคณะครู นกัเรียนได้

ทาํกิจกรรม และมีการปรับปรุงระบบการสือสารทีหลากหลายร่วมกนัทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนในการสือสารกนั เช่น การใช้ไลน ์เฟสบุค อีเมล ์เวบ็ไซต์ เป็นตน้ และทีสําคญัทางโรงเรียน

จดัให้มีการเยียมชนัเรียนอย่างต่อเนือง มีการสังเกตการสอนตามแนวทางของการจดัการเรียนการ

สอนในเรืองการสอนแบบยึดปัญหาเป็นฐาน มีการสะทอ้นผลหลงัการสังเกตการสอน และนาํผลที

ไดจ้ากการสะทอ้นผลการเยียมชนัเรียนไปปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ 

  5.1.2.4 ความรู้ใหม่ทีเกิดขึน (New Knowledge) 

ในการพฒันาดา้นวชิาการ โรงเรียนควรทีจะส่งเสริมการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็น

ฐานในโรงเรียนของตนเองมากทีสุดเท่าทีปฏิบติัได ้เพราะเป็นการเรียนรู้ทีจะพฒันาผูเ้รียนไดห้ลาย

อย่าง ไม่ว่าจะพฒันาดา้นทกัษะการเกิดการเรียนรู้ เกิดริเริมสร้างสรรค์ จินตนาการ การแสวงหา

ความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนเอง ซึงจากกรณีทีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดท้าํการพฒันาผูเ้รียนแบบยึด

ปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน จนประสบผลสําเร็จก่อให้เกิดการ

เปลียนแปลงทังทีคาดหวงัและไม่คาด ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทงัในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล และ

โรงเรียน ดงักล่าวข้างต้น เป็นผลสืบเนืองจากการดาํเนินงานในโครงการ  โครงการ โดยแต่ละ

โครงการมีกิจกรรมการประกอบดว้ยดงันี 

1) โครงการการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาโดยยดึ

ปัญหาเป็นฐานมีกิจกรรมการดาํเนินการ  กิจกรรม คือ ( ) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบบยึดปัญหา

เป็นฐาน ( ) การจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน ( ) กิจกรรมส่งเสริม

การอ่านโดยใชวิ้ธีแบบยึดปัญหาเป็นฐาน (4) กิจกรรมทศันะศึกษาดว้ยวธีิการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบ

ยึดปัญหาเป็นฐาน 

2) โครงการทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานมีกิจกรรมการ

ดาํเนินการ  กิจกรรม คือ ( ) การอบรมพฒันาครูเรืองการยึดปัญหาเป็นฐานในการจดัการเรียนการ
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สอน ( ) การวจิยัเพือพฒันาเด็กโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน ( ) การนิเทศการสอนโดยการยึดปัญหา

เป็นฐาน 

3) โครงการการพฒันาการเรียนการสอนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นโดยการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานมีกิจกรรมการดําเนินการ  กิจกรรม คือ( ) กิจกรรมเล่าเรือง

ประสบการณ์โดยการยึดปัญหาเป็นฐาน ( ) กิจกรรมจดัมุมแสดงผลงานนกัเรียนโดยการยดึปัญหา

เป็นฐาน ( ) กิจกรรมเขา้หอ้งสมุดโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน 

 การดาํเนินการพฒันาการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิม

เชียงยืน โดยผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั  รูป/คน ใน  โครงการและในกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าว เป็นการ

ดาํเนินการตามในกิจกรรมต่างๆ ตามขนัตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม  ขนัตอน ดงันี 

  ขนัตอนที 1 การเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือ ( ) การสร้าง

มิตรภาพและแลกเปลียนเรียนรู้ ( ) การเสริมพลงัความรู้ให้กบัผูร่้วมวิจยั ( ) การสร้างแผนทีการ

ทาํงาน (Road Map) ( ) การประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที 2 การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือ ) การวิเคราะห์

สภาพ ( ) กาํหนดปัญหาและทาํความเขา้ใจปัญหา ( ) การถ่ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกบัการ

พฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานใหผู้ร่้วมวจิยั ( ) การจดัทาํแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ( ) 

การสรุปผลการดาํเนินงาน 

ขนัตอนที  การปฏิบติั (Acting) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือ ) การกาํหนดแนวทาง

ปฏิบัติร่วม ( ) การประเมินสภาพการดาํเนินงานก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบติั ( ) การนาํแผนลงสู่

การปฏิบติั ( ) การประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที  การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือ( ) กาํหนดรูปแบบ

และวธีิการ ( ) การสังเกตผล ( ) ประเมินผลและสรุปผล 

ข ันตอนที  การสะท้อนผล (Reflecting) มีกิจกรรมการด ําเนินงาน คือ( ) การ

สังเคราะห์ความรู้ ( ) การนาํเสนอรายงาน ( ) ประเมินและสรุปผล  

ขนัตอนที  การวางแผนใหม่ (Re-Planning) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือนาํเสนอ

รายงานวเิคราะห์และวพิากษป์ระเมินปัญหาทีตอ้งการแก้ไขหรือพฒันา พร้อมวางแผนปฏิบติัการ

ใหม่ 

ขนัตอนที  การปฏิบติัใหม่ (Re-Acting) มีกิจกรรมการดาํเนินงาน คือ(1) การกาํหนด

แนวปฏิบติั ( ) ปฏิบติักิจกรรม ( ) การประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที  การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ ( ) 

กาํหนดรูปแบบและวธีิการ ( ) การสังเกตและเสนอรายงานผล ( ) การประเมินและสรุปผล 
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ข ันตอนที  การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ

สังเคราะห์ความรู้ การนาํเสนอรายงานประเมินและสรุปผล 

 เนืองจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการมีจดุมุ่งหมายเพือแกปั้ญหา ใหเ้กิดการเปลียนแปลง ควบคู่

กับการเรียนรู้ และการพฒันาความรู้ใหม่จากการปฏิบตัิงานจริงของผู้วิจยัและผูร่้วมวิจยั ตาม

หลกัการเรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning) ตามวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ของ

กิจกรรมการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบตัิ การสังเกตและการสะทอ้นผล โดยผลจากการวจิยั

จะมีขอ้จาํกดัในการนาํไปเผยแพร่เพือใชใ้นวงกวา้ง เนืองจากเป็นการวจิยัในบริบทเฉพาะ เพียงแต่

สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาเพือประยุกตใ์ช้ในบริบททีคลา้ยคลึงกนัได ้ดงัทศันะของ Coghlan and 

Brannick (2007) แ ล ะ  James, Milenkiewicz, and Bucknam (2008) ทีก ล่ าวว่า“ผ ล การ วิจัยเ ชิง

ปฏิบัติการมีข้อจํากัดในการนําไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถนําเอาประเด็นข้อคิดหรือ

เหตุการณ์สําคญัทีเกิดขึนเป็นข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ในสถานการณ์อืนทีมีลกัษณะ

คล้ายคลึงกนัหรือทีกาํลงัมุ่งให้เกิดการเปลียนแปลงในลกัษณะเดียวกันได”้ ดงันนั ความรู้ใหม่ที

เกิดขึนจากการวิจยัในครังนี จึงเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะทีเป็นผลจากการดาํเนินการวจิยัใน

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ทีอาจมีข้อจาํกดัในการนาํไปใชใ้นวงกวา้ง แต่ก็อาจนาํไป

เป็นกรณีศึกษาเพือประยุกต์ใชก้บัการพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนแห่งอืนๆ 

ได้ ถือเป็นกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการระหว่างกิจกรรมต่างๆ ใน  โครงการทีดาํเนินการเพือ

พฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานและกิจกรรมต่างๆ ใน  ขนัตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมดงัแสดงเป็น “กรอบแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือพฒันาการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน: กรณีทีประสบผลสําเร็จในโรงเรียนปัจจมิเชียงยืน” ในภาพที .  
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ขนัตอนที 1 การเตรียมการ 

1.1 การสร้างมิตรภาพ 

1.2 การสร้างความ

ตระหนกั 

1.3 สร้างแผนทีการทาํงาน 

1.4 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที 2 การวางแผน 

2.1 วเิคราะห ์ 

2.2 กาํหนดปัญหา 

2.3 ประเมินประเดน็ปัญหา 

2.4 แผนปฏิบตัิการ/โครงการ 

2.5 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที 3 การปฏิบตัิ 

3.1 ก ํา ห น ด แ นว ท า ง

ปฏิบตัิ 

3.2 ปฏิบตัิกจิกรรม 

3.3 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที 4 การสังเกต 

4.1 การ ก ําห นดรู ปแบบ

และวิธีการ 

4.2 การนาํเสนอรายงาน 

4.3 ประเมินและสรุปผล  

ขนัตอนที 5 การสะทอ้นผล 

5.1 ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์

ความรู้ 

5.2 การนาํเสนอรายงาน 

5.3 ประเมินและสรุปผล  

ขนัตอนที 6 การวางแผนใหม่ 

6.1 การนาํเสนอรายงาน 

6.2 สังเคราะห์และวิพากษ ์

6.3 ป ร ะ เ มิ น ปั ญ ห า ที

ตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันา 

6.4 แผนปฏิบติัการใหม่ 

6.5 ประเมินและสรุปผล  

ขนัตอนที 7 การปฏิบตัิใหม ่

7.1 ก ํา ห นด แ น วทาง

ปฏิบตัิ 

7.2 ปฏิบตัิกจิกรรม 

7.3 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที 8 การสังเกตใหม ่

8.1 ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์

ความรู้ 

8.2 การนาํเสนอรายงาน 

8.3 ประเมินและสรุปผล 

ขนัตอนที 9 การสะทอ้นผลใหม่ 

9.1 สังเคราะห์ความรู้ 

9.2 การนาํเสนอรายงาน 

9.3 ประเมินและสรุปผล  

ภาพที .  กรอบแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือพฒันาการเรียนรู้แบบยดึปัญหาเป็นฐาน: กรณีทีประสบผลสาํเร็จในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

 

กิจกรรม ใน  ขนัตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

 

จุดมุ่งหมาย 

เพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึด

ปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระ

ปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน โดย

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วมระหว่างผูวิ้จัยและผู้

ร่วมวิจยั  รูป/คน 

 

โครงการการพฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาโดยยึด

ปัญหาเป็นฐานมีกจิกรรมการดาํเนินการ  กจิกรรม คือ ( ) กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน แบบ

ยึดปัญหาเป็นฐาน ( ) การจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน

( ) กจิกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใชว้ิธีแบบยึดปัญหาเป็นฐาน (4) กจิกรรมทศันะศึกษา

ดว้ยวิธีการเรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

โครงการการพฒันาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานมีกจิกรรมการดาํเนินการ  กจิกรรม คือ ( ) กจิกรรมเล่า

เรืองประสบการณ์โดยการยึดปัญหาเป็นฐาน ( ) กจิกรรมจดัมุมแสดงผล งานนักเรียน

โดยการยึดปัญหาเป็นฐาน ( ) กจิกรรมเขา้หอ้งสมุดโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน 

 

 

กจิกรรมใน  

โครงการเพือการ

พฒันาการเรียนรู้

แบบยึดปัญหาเป็น

ฐานในโรงเรียน

พระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียง

ยืน ทีผูวิ้จยัและผู้

ร่วมวิจยักาํหนด 

ส่งผลต่อความสาํเร็จ 

เกิดการเปลียนแปลงทงั

ทีคาดหวงัและไม่คาด 

กอ่ใหเ้กดิการเรียนรู้ทงั

ในระดบับุคคล กลุ่ม

บุคคล และโรงเรียน 

โดยการ

ดาํเนินงานตาม

กจิกรรม ใน  

ขนัตอนของ

การวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบ

มีส่วนร่วมที

แสดงขา้งล่าง 
โครงการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานมีกจิกรรมการ

ดาํเนินการ  กิจกรรม คือ ( ) การอบรมพฒันาครูเรืองการยึดปัญหาเป็นฐานในการ

จัดการเรียนการสอน ( ) การวิจัยเพือพฒันาเด็กโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน ( ) การ

นิเทศการสอนโดยการยึดปัญหาเป็นฐาน 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 

 ผลการดําเนินการ 

 ผลการดาํเนินการวิจยัขนัที 1-9 ทีไดด้าํเนินการไปแลว้ตามขนัตอนนนัๆ ผลปรากฏว่า 

นบัตงัแต่ไดด้าํเนินการตามกระบวนวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ไดบ้รรลุตามเป้าหมายที

คาดการณ์ทุกประการณ์ ตลอดถึงการมีส่วนร่วมในวจิยั และนาํไปแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ก็

ไดบ้รรลุสิงทีคาดหวงัและประสบความสําเร็จ ตามกระบวนการวจิยัทงั 10 ขนัตอน ไดมี้การร่วมมือ 

ประสาน ตลอดถึงแนวความคิด การเปลียนแปลงใหม่ดว้ยกระบวนการการวิจยัปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วมในครังนี มีประเดน็สําคญัทีควรนาํมาอภิปรายดงันี 

 สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยนื ทีมีปัญหามาชา้นาน

เกียวกบัการเรียน การสอน เพราะนบัตงัแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั มีการจดัการเรียนการสอน ทีสอนดว้ย

วิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องจาํ การเรียนรู้แบบต่างๆ ตลอดถึงการบริหารจดัการ สภาพของ

โรงเรียนดา้นบริหารจดัการทวัไปไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาลและ กรมการศาสนา ใน

สมยันนั ปัจจุบนัภายใตก้ารดูแลจากสํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั และมีชุมชนเขา้มาช่วยเหลอื

เป็นครังคราว ซึงจะเห็นไดว่้าโรงเรียนไดจ้ดัตงัขึนโดยคาํเรียกร้องของประชาชนในสมยันนั โดยใน

ระยะเริมแรกประชาชนตอ้งใช้จ่ายเงินเพือสร้างอาคารเรียน จดัซือวสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน

การสอนก่อน จากนนัรัฐก็จะใหก้ารสนบัสนุน ซึงเห็นไดว่้าส่วนงานการบริหาร ผูบ้ริหารในปัจจุบนั

คือ พระครูปริยตัิธรรมวิมล มีความตระหนกัและให้นโยบายสําคญัอย่างยิงทีจะให้โรงเรียนและ

ครูผูส้อนให้ความสําคญัในดา้นการเรียนการสอนเป็นประเด็นหลกั สอดคลอ้งกบั Hipp (2003) ที

กล่าวว่าภาวะผู ้นําร่วม (Shared Leadership) เป็นการทีผูบ้ริหารโรงเรียนกับคณะครูในโรงเรียน

ร่วมกนัสร้างสรรคบ์รรยากาศความเป็นประชาธิปไตยขึนในโรงเรียน โดยการใช้พลงัอาํนาจร่วมกนั 

การตดัสินใจร่วมกนั และการส่งเสริมรักษาสภาพความเป็นผูน้าํในกลุ่มของทีมงานครูในโรงเรียน 

สอดคลอ้งกบั Hord (2004) ทีกล่าวถึงภาวะผูน้าํร่วมว่าผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงบทบาทของตนแค่เป็น

ผูมี้ส่วนร่วมคนหนึงในโรงเรียนเท่านนั และจะตอ้งร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกบัคณะครูทุกคนใน

โรงเรียน เช่น ร่วมตงัคาํถามเพือตรวจสอบหาวิธีการปรับปรุง ผลสัมฤทธิของนกัเรียนร่วมกนั หา

รูปแบบการพฒันาเรียนรู้ของนกัเรียนและรูปแบบการสอนของครูทีเหมาะสม และร่วมกนัหาวธีิการ

บริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ สิงเหล่านีคือการเปลยีนแปลงทีสมบูรณ์ทีจะตอ้งเกิดขึนในโรงเรียน 

ทีไม่มีใครสําคัญกว่าใคร ทุกคนสามารถเป็นผู ้นาํได้หากได้รับการส่งเสริมให้แต่ละคนได้รับ

บทบาทและแสดงบทบาทความเป็นผูน้าํและในช่วงปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนเริมมีการพฒันาอย่างการ

เรียนการสอนเป็นระบบมากยิงขึนเพราะมีระบบการประกนัคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกเขา้

มามีบทบาทในการพฒันาส่งเสริมในระบบโรงเรียน 



257 

 ส่วนสภาพปัญหาดา้นพฒันาผูเ้รียนทีผ่านมาไม่วา่จะเป็นปัญหาดา้นผลสัมฤทธิทางการ

เรียนเดก็ขาดทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ครูขาดทกัษะการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียน

เป็นสําคญั การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามีการพฒันาน้อยหรือปัญหาครูมีภารกิจอืนไม่ไดส้อน

อย่างเต็มที ปัญหาเหล่านีล้วนเป็นปัญหาภายในทีมีสาเหตุมาจากครูไม่ครบชัน สอดคล้องกับ

งานวจิยัของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2549) สภาพปัญหาโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยืน มีปัญหาหลายประการทีสําคญัไดแ้ก่ปัญหาดา้นการพฒันาหลกัสูตรสอดคลอ้ง

กับงานวิจยัของจิราพร รังคะราช (2548), นภดล นพเคราะห์ (2546) ด้านการเรียนการสอนไม่

สามารถทาํไดอ้ยา่งเต็มทีเพราะครูไม่ครบชนัและสอนไม่ตรงตามเอกวชิา ดา้นวสัดุอุปกรณ์และสือ

การเรียนการสอนทีจะมาช่วยแกปั้ญหาครูไม่ครบชนัก็มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสือดา้นเทคโนโลยี

และปัญหาโรงเรียนไม่ผ่านการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) สอดคล้องกบังานวิจยัของชาลี สะตะ (2549), และอภินนัท์ นาเลาห์ (2545) ซึง

ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนครูและนกัเรียนทงันีสืบเนืองมาจากปัญหาสําคญัสองประการคือปัญหา

ครูผูส้อนไม่ครบชนัและงบประมาณอุดหนุนจากรัฐมีจาํกดัสภาพปัญหาโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจ

จิมเชียงยืน มีปัญหาหลายประการทีสําคญัได้แก่ปัญหาด้านการพัฒนาหลกัสูตรสอดคลอ้งกับ

งานวจิยัของจิราพร รังคะราช (2548) นภดล นพเคราะห์ (2546) ดา้นการเรียนการสอนไม่สามารถ

ทาํไดอ้ย่างเตม็ทีเพราะครูไม่ครบชนัและสอนไม่ตรงตามเอกวชิา ดา้นวสัดุอุปกรณ์และสือการเรียน

การสอนทีจะมาช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชนัก็มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสือดา้นเทคโนโลยีและปัญหา

โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

สอดคล้องกับงานวิจยัของชาลี สะตะ (2549), และอภินนัท์ นาเลาห์ (2545) ซึงส่งผลต่อคุณภาพ

โรงเรียนครูและนกัเรียนทงันีสืบเนืองมาจากปัญหาสําคญั 3 ประการคือปัญหาครูผูส้อนไม่ครบชัน

การพฒันาการเรียนของครูและงบประมาณอุดหนุนจากรัฐมีจาํกดัสภาพทีคาดหวงัโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน มุ่งหวงัทีจะจดัดาํเนินการ ในเรืองการบริหารจดัการพฒันาการเรียนรู้ 

ตลอดถึงการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานอิง

สถานศึกษาในศตวรรษที 21 นีในมาตรฐานที 1,7 มีค่าระดบั 3 “ดี” ขึนไป เพือพฒันาครูและผูเ้รียน

ทงันีเนืองจากผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยัมุ่งหวงัใหโ้รงเรียนพระปริยตัิธรรมปัจจิมเชียงยืน เป็นโรงเรียนที

ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานทีเป็นการประเมินคุณภาพภายใน เพือรองรับการ

ประเมินภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประเมิน

ทางเลือกเพือแก้ปัญหาโดยการประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหาและพฒันางานการเรียนรู้โดย

กาํหนดพฒันาโรงเรียนให้ไดม้าตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานตรงตามมาตรฐานทีโรงเรียนไดรั้บการ

ประเมินตาํกว่ามาตรฐานและต้องการพฒันาการเรียนรู้และการเรียนการสอนควบคู่กนัไปโดย
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ประเมินทางเลือกจากหลักเกณฑ์การพิจารณา ผู ้วิจยัและผู้ร่วมได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเมิน 

ขอ้คิดเห็น ประเด็นต่างๆ ในการรวบรวมสิงทีตอ้งการแกไ้ขโดยการยึดแนวทาง ทางเลือก วิธีการ

แก้ไขได้ด ังนี 1) ปัญหานันมีผลกระทบต่อโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน หรือคณะครู

หรือไม่ 2) ปัญหามีความยากง่ายแค่ไหนในการแก้ไข 3) โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

หรือคณะครูมีความพร้อมในการแกไ้ขมากนอ้ยเพียงใด 4) ไดรั้บความร่วมมือในการแก้ปัญหาจาก

ส่วนไหนบา้ง 5) เป็นปัญหาทีบุคคลกลุ่มบุคคลและโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน หรือ

คณะครูตอ้งการแกไ้ขและพฒันามากทีสุดทาํใหไ้ดม้าตรฐานในการแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนรู้ 

โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอน 3 มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานคือ 1) มาตรฐานที 12 

สถานศึกษามีการจดัองคก์รโครงสร้างระบบบริหารและพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 2) 

มาตรฐานที 14 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัและ 3) 

มาตรฐานที 15 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอยา่งหลากหลายโดยจดัทาํเป็น

แผนปฏิบติัการจาํนวน 3โครงการเพือแก้ไขมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานและพฒันาการเรียนรู้คอื

โครงการที 1 พฒันาความสามารถในการคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาแบบยดึปัญหาเป็นฐานโครงการ

ที 2 พฒันาครูสู่ครูมืออาชีพแบบยึดปัญหาเป็นฐานโครงการที 3 พฒันาการเรียนการสอนระดบั

มธัยมศึกษาตอนต้นแบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน นนัมีเหตุผล

ยึดหลกัการสําคญัคือผูว้ิจยัและผู ้ร่วมวิจยัมุ่งหวงัให้โรงเรียนพระปริยติัธรรม ทีพระเณรได้มีการ

พฒันาการเรียนรู้และครูผูส้อนได้มีการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนทีมีประสิทธิผลตรงตาม

มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานและผลสัมฤทธิทางการเรียนดีขึนโดยมีตวักระตุน้คือการวิจยัเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพือพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานเพือทําให้เ กิดการ

เปลียนแปลงและการเรียนรู้ในระดบับุคคลกลุ่มบุคคลและโรงเรียนเพือให้ทนัต่อการเปลียนที

เกิดขึนในศตวรรษที 21 นี 

 การเปลียนแปลงจากการปฏิบัติ 

 จากผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมต่างๆ ใน  โครงการทีบรรลุผลสําเร็จตามทีคาดหวงัทุก

กิจกรรม โดยผลการประเมินไดค้ะแนนเฉลียสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดระดบั .  ขึนไปทุกกิจกรรม 

นัน แต่ก็เป็นการประสบผลสําเร็จในวงจรที  ยงัมีกิจกรรมทีไม่บรรลุผลตามทีคาดหวงัในการ

ดาํเนินงานวจิยัในรอบที  คือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโครงการการพฒันาความสามารถใน

การคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีสติแบบยดึปัญหาเป็นฐานอาจเนืองจากครูผูส้อนทงัโรงเรียน

ไม่ไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษาและครูผูส้อนไม่ได้จดักิจกรรมผูเ้รียนที

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานอย่างต่อเนือง ตลอดถึงการนิเทศครูผูส้อน เพือบ่งบอกใหค้รูผูส้อนไดเ้ขา้ใจ

ในการจดัการเรียนการสอน ครูไม่ไดรั้บการส่งเสริมในการอบรมพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ก่อนที
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ผู ้วิจยัและผู ้ร่วมวิจยัร่วมกันพฒันาขึนซึงแสดงให้เห็นว่าโดยความเป็นจริงในทางปฏิบัติแล้ว

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนยงัให้ความสําคญักบัการจดัทาํแผนการเรียนรู้ในระดบัน้อยจึงส่งผลให้การ

จดัการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ ขาดทิศทาง ในการสอนตลอดถึงกิจกรรมทีพฒันาผูเ้รียนทีหลากหลาย 

และเป้าหมายทีชดัเจนถึงแมว้า่ครูผูส้อนจะใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ทีรัฐจดัส่งให ้หรือสํานกังานตน้

สังกดัใหใ้ช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน เพือใชป้ระกอบในการจดัการเรียนการสอนแต่

แผนการจดัการเรียนรู้สําเร็จรูปนนัครูผูส้อนขาดการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพบริบทวฒันธรรม

และบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงอาจเป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียนทีทาํ

ใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนตาํซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐาน (2549) ทีพบวา่โรงเรียนพระปริยติัธรรม ขนาดเลก็ส่วนใหญ่นกัเรียนมีคุณภาพค่อนขา้งตาํ

เมือเทียบกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรมขนาดอืนแต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียง

ยืน ก็พยายามทีจะพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้และนาํแผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนไปปฏิบติัหลงัจากทีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัปรากฏว่าบรรลุ

สําเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการในรอบวงจรที 2 นนั ส่งผลใหก้บัการแกปั้ญหาทีเกิดขึนภายใน

โรงเรียนได้รับการพฒันา ตลอดถึงผลสัมฤทธิทีเกิดในรายวิชาทีสอน และบรรลุผล ตรงตาม

มาตรฐาน นนัทีไดก้ารประเมิน 

 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

 จากผลการวจิยัทีพบวา่บุคคลประกอบดว้ยผูวิ้จยัครูผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มบุคคลหมายถึง

กลุ่มบุคคลทีร่วมวิจยัและโรงเรียนหมายถึงบุคลากรในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง

หลายประการนนัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม อาจสืบเนืองมาจากการทีผูว้จิยัและผูร่้วม

วิจยัได้รับการพัฒนาทงัความรู้และประสบการณ์ทีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน/ชุมชน

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพบุคคลกลุ่มบุคคลและโรงเรียนประกอบกบัฐานะของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่าง

มีความเท่าเ ทียมกันในการวิจัยจึงทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบทงัการคิดการ

ปฏิบตัิการสังเกตผลและการสะทอ้นผลจึงทาํให้เกิดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพือเป้าหมายของ

การพฒันาคือโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ผ่านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาขนัพืนฐานทีอิงสถานศึกษา ความสําเร็จของบ่งชี ทีเกิดจากทงั 3 โครงการ ซึงจะส่งผลให้

นกัเรียนไดรั้บประโยชน์และมีคุณภาพอนัเป็นผลจากการ พฒันาผู้วจิยัและผูร่้วมวิจยัให้เกิดการ

เรียนรู้ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม 

(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 ทีมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองไดโ้ดยถอืวา่ผูเ้รียนสําคญัทีสุดครูจะตอ้งมีศกัยภาพในการจดัการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้

มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศกัยภาพในการบริ
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หารจดัการเพือพฒันาเขา้สู่ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและการยกระดบัโรงเรียนชนันาํของ

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานทีมีความพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

Heron (1996), Ubben, Hughes & Norris (2001) และHoy & Miskel (2001) ทีกล่าวถึงการพฒันาครู

ต้องให้ความสําคญัและคํานึงถึงแผนงานหรือโครงการทีจะเกิดขึนกับผู้เ รียน (Results-driven 

Education) การมุ่งให้ครูคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และการเรียนรู้ในตวัครูเกิดจากการ

เป็นผูก้ระทาํ (Active) 

 ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 

 จากผลการวจิยัผูว้จิยัทีก่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่เป็นกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ

แบบมีส่วนร่วมเพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน: กรณีทีประสบผลสําเร็จในโรงเรียน

พระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน นัน ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมปัจจิมเชียงยืน มีข้อจาํก ัดในการนําไปเผยแพร่เพือใช้ในวงกวา้ง เพียงแต่สามารถใช้เป็น

กรณีศึกษาเพือประยกุต์ใชใ้นบริบททีคลา้ยคลึงกนัได ้ดงัทศันะของ Coghlan and Brannick (2007) 

และ James, Milenkiewicz, and Bucknam (2008) ทีกล่าวว่าผลการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีขอ้จาํกัดใน

การนาํไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถนาํเอาประเด็นขอ้คิดหรือเหตุการณ์สําคญัทีเกิดขึนเป็น

ขอ้เสนอแนะสําหรับการนาํไปใช้ในสถานการณ์อืนทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือทีกาํลงัมุ่งใหเ้กิด

การเปลียนแปลงในลกัษณะเดียวกนัได ้

.  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) จากผลการวจิยัทีพบวา่การวิจยัเชิงปฏิบตัิการมีส่วนร่วมเพือพฒันาการเรียนรู้แบบ

ยึดปัญหาเป็นฐานบรรลผุลสาํเร็จตามทีคาดหวงั ดงันนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจมิเชียงยืน ทีเป็น

พืนทีในการวิจยัควรใช้การเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานนีเป็นแนวทางในการพฒันาครูและ

นกัเรียนเพือยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนต่อไป 

) จากผลการวิจยัทีพบว่าการแลกเปลียนประสบการณ์จากชันเรียนร่วมกนัเป็น

ปัจจยัสําค ัญทีทาํให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายเชิงประจกัษ์ได้ในวงจรที 2 ของการวิจยั ดังนัน

โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรไดม้ีการเยียมชนั

เรียนอย่างต่อเนืองโดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีการสังเกตการณ์สอนของกันและกนั มีการสะทอ้น

ผลการสังเกตการสอนร่วมกนัเปิดโอกาสให้บุคลากรไดร่้วมแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัการออกแบบ

การเรียนรู้และจดัทาํแผนการเรียนรู้อย่างสมาํเสมอทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึงครัง 

) จากผลการวจิยัทีพบวา่การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพือพฒันาการเรียนรู้

แบบยดึปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน บรรลุทุกเป้าหมายการพฒันาการ
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เรียนรู้นันเป็นเพราะว่าผู ้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป็นปัจจยัทีสําคัญทีทาํให้การพฒันา

บรรลุผลสาํเร็จนนั หากสถานศึกษาใดตอ้งการทีจะพฒันาให้สถานศึกษาของตนเป็นสถานศึกษาที

พฒันาดว้ยหลกัการเรียนรู้ดว้ยเชิงวชิาการ ตลอดถึงการพฒันาองค์กรโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา

จะต้องเป็นผูริ้เริมในการพฒันา แล้วค่อยพูดคุยทาํความเขา้ใจกบัคณะครูในสิงทีตอ้งการพฒันานนั 

โดยผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องคาํนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคณะครูในสถานศึกษาเป็น

สําคญั เชือวา่ทุกคนมีความสามารถและใฝ่ดี แลว้สร้างความสัมพนัธ์ทีดีใหเ้กิดขึนกบับุคลากรก่อน

เป็นอนัดบัแรกหลงัจากนนัค่อยเดินหนา้พฒันาต่อไป 

. .  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

) โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ควรทาํวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือ

พฒันาในงานต่างๆ ของโรงเรียนเช่น งานการบริหารทวัไป งานการเงินและพสัดุ งานอาคารและ

สิงก่อสร้าง เป็นตน้  

  ) โรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรนาํกระบวน การ

วิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการทาํวิจยัในระดบัห้องเรียนเพือให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนืองและยงัยืน 

  ) ควรมีการทาํวจิยัเกียวกบัการการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาการ

เรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนอืนๆ เช่น โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรมบาลี 

โรงเรียนศูนย์เดก็เล็กก่อนเกณฑ์ในวดั โรงเรียนทีเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชนัตรี โท เอก 

และโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เป็นตน้ 
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แบบบันทึกการประชุม 

ครังที......./............... 

งานวจิัย: เรือง การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพือพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน 

-------------------------- 

รายชือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายชือผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เริมประชุมเวลา....................... วนัที............ เดือน............พ.ศ. ....................... 

 

ระเบียบวาระการประชุม 

วาระที 1 ประธานแจง้ให้ทราบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระที 2 รับรองรายงานการประชุมครังทแีลว้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระที  3 เรือง สืบเนืองจากการประชุมครังทีแลว้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระที 4 เรือง เสนอเพือทราบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระที 5 เรือง เสนอเพือพิจารณา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระที 6 เรือง อืนๆ (ถา้ม)ี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ลงชือ..............................................ผูบ้นัทึกการประชุม 

  

เครืองมือการวิจยัฉบบัที 1 
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แบบสัมภาษณ์ 

งานวจิัย: เรือง การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพือพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน 

------------------------ 

คําชีแจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบบันี ใชส้ําหรับบนัทึกผลสัมภาษณ์เกียวกับการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม เพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

สภาพทีเคยเป็นมาในอดีตรวมถึงปัจจุบนั สภาพปัญหาทีพบและแนวทางการแกไ้ข 

 

 ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์.........................................ตาํแหน่ง/สถานภาพ..................................... 

ผูส้ัมภาษณ์......................................................................................................................................... 

สมัภาษณ์ วนัที ................ เดือน ............................................... พ.ศ. ............................................... 

สถานทีสัมภาษณ ์............................................................................................................................... 

1. ประวตัิความเป็นมาของโรงเรียนปัจจิมเชียงยืน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สภาพอดตีการเรียนการสอนของโรงเรียนปัจจิมเชียงยนื 

สภาพทีเคยเป็นมา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปัญหาทีพบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวทางการแก้ไข 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. สภาพปัจจุบนัการเรียนการสอนของโรงเรียนปัจจิมเชียงยืน 

สภาพทีเคยเป็นมา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปัญหาทีพบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวทางการแก้ไข 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

เครืองมือการวจิยัฉบบัที 2 
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แบบประเมิน 

สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนปัจจิมเชียงยนื 

งานวจิัย: เรือง การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพือพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน 

 

คําชีแจง 

 แบบประเมินสภาพการดําเนินงานฉบบันี ใช้สําหรับการประเมินสภาพการดาํเนินงาน

การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนปัจจิมเชียงยนืทงัก่อนและหลงัการนาํแผนปฏิบติัการ (Action 

Plan) ลงสู่การปฏิบติั โดย มีวตัถุประสงค์เพือนาํผลการประเมินทงัก่อนและหลังการนาํแผนลงสู่

การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพือให้เห็นขอ้มูลเกียวกับสภาพการเปลียนแปลงของการดาํเนินงาน

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนปัจ

จิมเชียงยืน ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน

ดงันี 

 ส่วนที 1 อิงรูปแบบของการประเมินคุณภาพการศึกษาขนัพืนฐานรอบ 2 (พ.ศ. 2549-

2553) ซึงกําหนดมาตรฐานในการดาํเนินงานไว ้3 ด้าน รวม 14 มาตรฐาน คือ ประเด็นที 1 ด้าน 

ผูเ้รียน (ประเด็นที 1-7) ประเดน็ที 2 ดา้นครู (ประเด็นที 8-9) และประเดน็ที 3 ดา้นผูบ้ริหาร (ประเดน็

ที 10-14) โดยมีการกาํหนดระดบัคุณภาพและค่าคะแนนดงันี 

ระดับคุณภาพ “ดีมาก”  มีค่าเฉลยีระหว่าง 3.50-4.00  

ระดับคุณภาพ “ดี”   มีค่าเฉลยีระหว่าง 2.75-3.49  

ระดับคุณภาพ “พอใช้”   มีค่าเฉลยีระหว่าง 1.75-2.74  

ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง”   มีค่าเฉลยีตาํกวา่หรือเท่ากบั 1.74 

 ส่วนที 2 อิงรูปแบบของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนั

พืนฐานรอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ซึงกาํหนดมาตรฐานในการดาํเนินงานไวด้งันีคือ ระดบัการศึกษา

ขนัพืนฐาน (มธัยมศึกษา) (1. ดา้นผลการจดัการศึกษา มี  มาตรฐาน  ตวับ่งชี 2. ดา้นการบริหารจดั

การศึกษา มี 2 มาตรฐาน  ตวับ่งชี 3. ด้านการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั มี  

มาตรฐาน  ตวับ่งชี และ 4.ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน มี มาตรฐาน  ตวับ่งชี รวม  มาตรฐาน 

 ตวับ่งชี) ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ((1. ดา้นผลการจดัการศึกษา มี  มาตรฐาน  ตวับ่งชี 2. ดา้น

การบริหารจดัการศึกษา มี2 มาตรฐาน  ตวับ่งชี 3. ดา้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็น

เครืองมือการวจิยัฉบบัที 3 
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สําคญั มี  มาตรฐาน  ตวับ่งชี และ 4.ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน มี  มาตรฐาน  ตวับ่งชี รวม 

 มาตรฐาน  ตวับ่งชี)) โดยมีการกาํหนดระดบัคุณภาพและค่าคะแนนดงันี 

ระดับคุณภาพ “ดีมาก”   มีค่าเฉลยีระหว่าง 4.50-5.00  

ระดับคุณภาพ “ดี”   มีค่าเฉลยีระหว่าง 3.75-4.49  

ระดับคุณภาพ “พอใช้”   มีค่าเฉลยีระหว่าง 3.00-3.74  

ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  มีค่าเฉลยีระหว่าง 2.50-2.99  

ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” มีค่าเฉลยีระหว่าง 0.00-2.49 

ก่อนการประเมิน ผู้ประเมินบันทกึข้อมูลดังนี 

แบบประเมินนีใชเ้มือ [   ] ก่อนนาํแผนไปปฏิบติั [   ] หลงันาํแผนไปปฏิบตั ิ

วนัเดือนปีทีประเมิน วนัที...........................เดือน................................พ.ศ..........................  

ระหวา่งเวลา.....................................น. ถึง เวลา..............................................................น.  

ชือผูป้ระเมิน......................................................................................................................... 

ส่วนท ี1 

1.1 ผลการประเมินการดําเนินงานระดับก่อนมธัยมศึกษาโรงเรียนปัจจิมเชียงยนื 

 

 

ประเด็น

ที 

 

รายละเอียด 

ก่อน หลัง 

ค่า 

คะแนน 

แปล 

ผล 

ค่า 

คะแนน 

แปล 

ผล 

1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์     

2 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี      

3 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ 

ดนตรีและกีฬา  

    

4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห ์คิด

สังเคราะห์  

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง

และมีวสิัยทศัน ์ 

    

5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร      

6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รัก

การเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือง  
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ประเด็น

ที 

 

รายละเอียด 

ก่อน หลัง 

ค่า 

คะแนน 

แปล 

ผล 

ค่า 

คะแนน 

แปล 

ผล 

7 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพ

สุจริต  

    

8 ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานที

รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ  

    

9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  

    

10 ผูบ้ริหารมภีาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการ

บริหารจดัการ  

    

11 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/โครงสร้างและการ

บริหารงาน  

อย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  

    

12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอน

โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  

    

13 สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียน และ

ทอ้งถิน มีสือ  

การเรียนการสอนทีเออืต่อการเรียนรู้  

    

14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ

กบัชุมชน  

ในการพฒันาการศึกษา  

    

 

บันทึกเพิมเติมและข้อเสนอแนะอืน ๆ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการ 

งานวจิัย: เรือง การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพือพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน 

 

คําชีแจง  

 แบบบนัทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการฉบบันี ใช้สําหรับทีมแกนนาํเพือ

บนัทึกผลการดาํเนินงานในระหว่างการดาํเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือติดตามและตรวจสอบ

ความก้าวหนา้ในการดาํเนินงานโครงการเป็นระยะๆ โดยการบนัทึกตามสภาพจริงทีพบเห็นจากการ

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรืออืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน เช่น บนัทึกการดาํเนินงาน 

ภาพประกอบ และเอกสารอืนๆ ทีแสดงให้เห็นถึงวธีิการดาํเนินงาน รวมทงัใช้วิธีการสังเกต และ

การสัมภาษณ์เพิมเติมเพือใหก้ารสังเกตและบนัทึกมีความสมบูรณ์มากยิงขึน 
  

ก่อนการบนัทึก ผูบ้นัทึกทาํการบนัทึกขอ้มูลดงันี  

วนัเดอืนปีทีบนัทึก วนัที.....................เดือน............................................พ.ศ......................... 

ระหว่างเวลา...................................................น. ถึง เวลา.....................................................น.  

ชือผูบ้นัทึก............................................................................................................................. 

 

บันทึกผลการดําเนินงาน  

 ส่วนท ี1: ข้อมูลเบืองต้นเกียวกับโครงการ 

โครงการท.ี....................ชือโครงการ................................................................................................. 

ระยะเวลาดาเนินการ.....................................................ผูรั้บผิดชอบโครงการ................................... 

 ส่วนท ี2: บันทึกความก้าวหน้าของโครงการ 

1) วธีิการจดักิจกรรมของโครงการเป็นไปตามแผนทีไดว้างไวห้รือไม่? อย่างไร?  

............................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

2) ความก้าวหนา้ของโครงการเป็นอย่างไร? 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

เครืองมือการวจิยัฉบบัที 4 



274 
 

3) กิจกรรมทีจดัทาํบรรลุวตัถุประสงคท์กีาํหนดไวใ้นโครงการหรือไม่? อย่างไร ? 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

4) ปัญหา หรืออุปสรรคทีเกิดขึนมีหรือไม่? อย่างไร? 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

5) การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่าง  ๆคือ คน เงิน วสัดุอปุกรณ์ และการจดัการ

ในการนาํแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั ไดผ้ลเป็นอยา่งไร?  มีสิงใดทีตอ้งปรับปรุงแก้ไขหรือไม่? 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

สรุปผลการประเมิน  

 จุดเด่นโครงการ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

 จุดอ่อนโครงการ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

 จุดทคีวรพัฒนา 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

สรุป (เขียนความเรียง) 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  
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แบบประเมินโครงการ 

งานวจิัย: เรือง การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพือพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐาน 

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน 

 

คําชีแจง  

แบบประเมินโครงการนี ใช้สําหรับทีมแกนนําเพือบันทึกผลการประเมินสภาพ

ดาํเนินงานเมือสินสุดโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือสรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ

ตามวตัถุประสงค์ทีไดก้ําหนดไว ้โดยให้มีการบนัทึกและประเมินตามสภาพจริงทีพบเห็นจากการ

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรืออืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน เช่น บนัทึกการดาํเนินงาน 

ภาพประกอบ และเอกสารอืนๆ ทีแสดงให้เห็นถึงวธีิการดาํเนินงาน รวมทงัใช้วิธีการสังเกต และ

การสัมภาษณ์เพิมเติมเพือใหก้ารประเมินมีความสมบูรณ์มากยิงขึน 

ก่อนการประเมิน ผูป้ระเมินบนัทึกขอ้มูลดงันี  

วนัเดือนปีทีประเมิน วนัที.....................เดือน.............................พ.ศ....................... 

ระหวา่งเวลา.............................น. ถึง เวลา...........................................................น.  

ชือผูป้ระเมิน............................................................................................................ 

 

บันทึกผลการประเมิน 

 ส่วนท ี1: ข้อมูลเบืองต้นเกียวกับโครงการ 

โครงการท.ี....................ชือโครงการ...................................................................... 

ระยะเวลาดาํเนินการ....................................................ผูรั้บผิดชอบโครงการ.................................... 

 ส่วนท ี2: บันทึกผลการดําเนินงานโครงการ 

1) โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด? 

............................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

2) วธีิการและกิจกรรมของโครงการตามทีไดว้างแผนไว ้ไดด้าํเนินการครบถว้น

หรือไม่? อย่างไร? 

............................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................  

เครืองมือการวจิยัฉบบัที 5 
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3) ผลทีเกิดขนึจากการนาํโครงการไปปฏิบติัเป็นอย่างไร? 

............................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

4) ปัญหา หรืออุปสรรคทีเกิดขึนมีหรือไม่? อย่างไร?  

............................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

5) การใช้ทรัพยากรต่างๆ ทางการบริหารต่างๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ

จัดการในการนําแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั ได้ผลเป็นอย่างไร? มีสิงใดทีต้องปรับปรุงแก้ไข

หรือไม่? 

............................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

 ส่วนท ี3: ระดับคุณภาพของกิจกรรมตามตัวบ่งชีของโครงการ 

ตวับ่งชีที 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

(4) 

ด ี

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

สรุปผลการประเมิน 
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สรุปผลการประเมิน 

 จุดเด่นโครงการ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

 

 จุดอ่อนโครงการ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

 

 จุดทคีวรพัฒนา 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

 

สรุป (เขียนความเรียง) 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

รายชือผู้ร่วมวิจัย  
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รายชือผู้ร่วมวิจยั 

 

ที ชือ-สกล ุ อาจารย์ประจําหมวดวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 พระครูปริยตัิธรรมวิมล พระพุทธประวติั 

 พระมหาชนะ ชยธมฺโม สังคมศึกษา/หน้าทีพลเมือง 

 พระมหากอ้งเกียรติ อธิป ฺโญ ภาษาบาลี 

 พระอดลุย ์จกฺกธมฺโม ภาษาองักฤษ 

 พระปิยะพงษ ์สุจิตตฺโต สุขศึกษา 

 นายกิตติกร รัชตเวชกุล คณิตศาสตร์ 

 นางสาวศุภปัญญา สุขส่ง ภาษาไทย 

 นายธวชัชยั สีกะแจ การงานอาชีพ 

 นายพิศิษฐ์ จงวจิิตร วทิยาศาสตร์ 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 

 

ชือ-สกุล  พระมหาชนะ ชยธมฺโม (ชนะชัย) 

วนั เดอืน ปี   26 ตุลาคม 2525 

ภูมิลาํเนา  92 ม.4 ตาํบลเชียงยืน อาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 

ทีอยู่ปัจจุบนั  วดักลางเชียงยนื ตาํบลเชียงยนื อาํเภอเชียงยืน  

   จงัหวดัมหาสารคาม 44160 

วุฒิการศึกษา 

 พ.ศ. 2553  พุทธศาสตรบณัฑิต (สังคมศาสตร์) 

   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแกน่ 

 พ.ศ. 2555 ศาสนศาสตรมหาบนัฑิต (การบริหารการศึกษา) 

   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ประวตัิการทาํงาน 

 พ.ศ. 2552 ครูสอนโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน 

อาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 

พ.ศ. 2555 เลขานุการเจา้คณะอาํเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 

พ.ศ. 2555 เจา้อาวาสวดักลางเชียงยนื ตาํบลเชียงยนื อาํเภอเชียงยนื 

   จงัหวดัมหาสารคาม 

พ.ศ. 2557 พระธรรมทูตประจาํอาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 

สถานททีํางาน  วดักลางเชียงยนื ตาํบลเชียงยนื อาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 

ตําแหน่ง  เจา้อาวาสวดักลางเชียงยนื ตาํบลเชียงยนื อาํเภอเชียงยนื 

 จงัหวดัมหาสารคาม 

 เลขานุการเจา้คณะอาํเภอเชียงยืน ตาํบลเชียงยืน อาํเภอเชียงยนื 

 จงัหวดัมหาสารคาม 

 ครูสอนโรงเรียนพระปริยติัธรรมปัจจิมเชียงยืน อาํเภอเชียงยนื 

 จงัหวดัมหาสารคาม 


