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ภาพขั�นตอนและกิจกรรมการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที� รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ พฒันาขึ�น



ขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ (preparation)

1.1  กาํหนดเลอืกโรงเรียน

1.2  ลงพื�นที�

1.3  นาํกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนาํเสนอชี�แจงต่อ
ผูร่้วมวิจยั

1.4 นาํขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยั

1.5 การสร้างความตระหนกัใหเ้กิดขึ�นกบัผูร่้วมวิจยัหรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง



ขั�นตอนที� 2 การวางแผน (planning)

2.1  ร่วมกนัวิเคราะห์สภาพของงานที�ตอ้งการพฒันา หรือตอ้งการ
เปลี�ยนแปลง

2.2 จดัทาํแผนเชิงปฏิบติั  โดยผูว้ิจยัเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน คอยให้
หลกัการ/ทฤษฎี/กรอบแนวคิดในการพฒันางาน หรือสอดแทรกหลงัจาก
ผูร่้วมวิจยัไดคิ้ดเตม็ที�ก่อน



ขั�นตอนที� 3 การปฏิบัติ (acting)

3.1   การปฏิบัติตามแผน (คอยให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้กาํลงัใจ

      กระตุ้น โดย จัดกจิกรรมส่งเสริม

3.2   ให้มีการบันทึกผลการดําเนินงานทั�งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย



ขั�นตอนที� 4 การสังเกตผล (observing)

   - การส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การสังเกตผลที�
เกิดขึ�นจริง  โดยจดักิจกรรมเสริมใหผู้ร่้วมวิจยั



ขั�นตอนที� 5 การสะท้อนผล (reflecting)

     - การพบปะสนทนาเชิงวิเคราะห์วิพากษ์     (นําข้อมูลที�เป็นบันทึกการ
เปลี�ยนแปลงละการปฏิบัติในการเปลี�ยนแปลงมาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกนั
และกนั )



ขั�นตอนที� 6 การวางแผนใหม่ (re-planning) 

- ทาํเช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 2 และนาํเอาผลการสะทอ้นผล

   ในขั�นตอนที� 5 มาร่วมพิจารณาดว้ย 



ขั�นตอนที� 7  การปฏิบัติใหม่ (re-acting)

   - ทาํเช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 3 และใหมี้การบนัทึกผลการดาํเนินงานทั�ง
ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั และจดัใหมี้การพบปะสนทนาแลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ 



ขั�นตอนที� 8 การสังเกตผลใหม่ (re-observing)

   - ทาํเช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 4 และเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและ
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การสังเกตผลที�
เกิดขึ�นจริง (actual effects)  



ขั�นตอนที� 9 การสะท้อนผลใหม่
 (re-reflecting)

   - ทาํเช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 5 โดยผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้
ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้
การสะทอ้นผล โดยใหมี้การพบปะสนทนา 



ขั�นตอนที� 10 การสรุปผล (conclusion)

   - ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัควรจดัเสวนาโต๊ะกลม เพื�อร่วมกนัสรุปถึง
ผลการวิจยัในขั�นตอนที� 1 – 9 โดยอิงแนวคิดเชิงวิพากษ ์(critical 

approach) ในรูปแบบหรือระดบัต่าง ๆ



หลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทผู้วจิัย
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2550) 

10  หลกัการ ประกอบดว้ย 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทกัษะที�หลากหลาย 3) มุ่ง
การเปลี�ยนแปลง 4) มุ่งใหเ้กิดการกระทาํเพื�อบรรลุผล 5) รับฟัง
ขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษแ์ละประเมินตนเอง 
7) เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 8) ตระหนกัใน
ศกัยภาพ ความเชี�ยวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 
9) การมีบนัทึกของผูร่้วมวิจยัทุกคน เช่น การเปลี�ยนแปลงในกิจกรรม
และการปฏิบติั การเปลี�ยนแปลงในคาํอธิบายสิ�งที�ปฏิบติั การ
เปลี�ยนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร การพฒันา
ตนเองจากการร่วมในการวิจยั เป็นตน้ 10) นาํไปสู่การปฏิบติัหรือการ
พฒันาที�ย ั�งยนื 



10 จรรยาบรรณ

ประกอบด้วย 1)  ผูว้ิจยัตอ้งรับผิดชอบต่อการรักษาความลบั 2) ผูร่้วมวิจยัเขา้ถึง
ขอ้มูลต่างๆ  ไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั 3) ทิศทางการวิจยัและผลลพัธ์ที�คาดหวงั
เกิดจากการตดัสินใจร่วมกนั 4) ใหผู้ร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจยัมากที�สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกนั และขอ้เสนอแนะ
ไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื�อ
จุดมุ่งหมายอื�นตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน 7) ผลการดาํเนินงานจะยงัคง
ปรากฏใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อื้�นใหข้อ้เสนอแนะได ้8) ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ� งานเขียนหรือทศันะของคนอื�นโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการ
จดัพิมพเ์ผยแพร่ 9) ผูว้ิจยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจยัแต่เริ�มแรกรวมทั�งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้
ร่วมการวิจัยต่างมีอทิธิพลต่อการทํางานแต่ผู้ที�ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้อง
ได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล



10 บทบาทของผู้วจิัย

ประกอบดว้ย 1)  เป็นครู  2) เป็นผูน้าํ 3) เป็นผูฟั้งที�ดี  4) เป็นนกัวางแผน 

5) เป็นนกัออกแบบ  6) เป็นนกัวิเคราะห์ 7) เป็นนกัสังเคราะห์ 8) เป็นนกั
สังเกตการณ์ 9) เป็นนกัรายงานผล  10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวย
ความสะดวก 



การประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคดิเพื�อการวจิัย 

1. ดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสองวงจร วงจรละ 1 
ภาคเรียน โดยมีขั�นตอนการวิจยั 10 ขั�นตอน ยดึถือหลกัการ 10 
ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของนกัวิจยั 10 
ประการ

2. ยดึถือรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที�เนน้ความ
เป็นศาสตร์เชิงวิพากษ ์(critical science)



3.  ให้ความสําคัญกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ที�จะต้องทบทวนขึ�นมา
อย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ 

4.  การสร้างทศันคติที�ดีให้เกดิขึ�นกบัผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี�ยวข้องว่า 
ทฤษฎีกบั การปฏิบัติเป็นสิ�งที�ไปด้วยกนัได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที�ไม่
มีวันบรรจบกนั 

5. แสดงบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมพลงั
   ทางวชิาการ (academic empowerment) แก่ผู้ร่วมวิจัย

6.  ผู้วิจัยเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอาํนวยความสะดวก 

7.ให้มีการบันทึกผลการดําเนินงานทั�งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 









ขั�นตอนที� 1  การเตรียมการ (preparation)

- การนาํกรอบความคิดของการวิจยัชี�แจงต่อผูร่้วมวิจยั

- เสนอแนะและชี� ถึงประโยชน์ที�ผูร่้วมวิจยัจะไดรั้บ 

-  สร้างความตระหนกัในการวิจยัและการปฏิบติังานควบคู่กนัไป

การปฏิบัติงาน 4 ขั�นตอน 

1) ขั�นตอนการสร้างมิตรภาพและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 



กิจกรรมการเยี�ยมบา้นผูร่้วมวิจยั

2) ขั�นตอนการสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจร่วมกนั 

-เพื�อใหผู้ร่้วมวจิยัมีความเขา้ใจหลกัการพื�นฐานและขั�นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
  แบบมีส่วนร่วม

3) ขั�นตอนการสร้างแผนการทาํงานเพื�อการวิจยั 

4) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล  



ขั�นตอนที� 2 การวางแผน (planning) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ กาํหนดประเดน็ปัญหา 
แบ่งกลุ่มยอ่ยรับผดิชอบ และจดัทาํแผนปฏิบติัการ

- ร่วมกนัใหท้ราบถึงสภาพที�เคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพที�คาดหวงั 
สภาพปัญหาอุปสรรคของการพฒันางานวิชาการของโรงเรียนที�เป็นภาพรวม 
การประเมินเพื�อกาํหนดประเด็นปัญหาที�ตอ้งการปรับปรุง แกไ้ข หรือพฒันา 
และจดัทาํแผนปฏิบติัเพื�อการดาํเนินงาน 



1) ขั�นการวิเคราะห์สภาพที�เคยเป็นมา สภาพปัจจุบนัและสภาพที�คาดหวงั 

2)  ขั�นตอนกาํหนดปัญหาและทาํความเขา้ใจปัญหา 

3) ขั�นตอนการประเมินประเด็นปัญหาที�ตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันา 

4) ขั�นตอนการจดัทาํแผนปฏิบติัการ/โครงการ/กิจกรรม

5) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล 



ขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั (acting)

1) ขั�นตอนการกาํหนดแนวปฏิบติั 

2) ขั�นปฏิบติัตามแผนโครงการ/กิจกรรม 

3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผลการดาํเนินงาน





โครงการที� 1
โครงการพฒันาจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบบริหารและจัดการงานวิชาการ

และพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

กิจกรรมที� 1  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการและจดัทาํองคก์รโครงสร้างฯ 

กิจกรรมที� 2 การศึกษาดูงาน  



กิจกรรมที� 3 กิจกรรมการเยี�ยมบ้าน 

กิจกรรมที� 4 กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา

กจิกรรมที� 5 การจัดหาเครื�องคอมพวิเตอร์



โครงการที� 2
โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

 1) ปะชุมปฏิบติัการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�น 
 2) การศึกษาดูงาน 
 3) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 4) กิจกรรมพอ่ครูแม่ครู 
 5) การนิเทศการเรียนการสอน



โครงการที� 3
โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

1) การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื�อวางแผน  
2) กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3) กิจกรรมทางวชิาการ 
4) กิจกรรมค่านิยมที�ดีงาม 
5) กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา  
6) กิจกรรมสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
7) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 





ขั�นตอนที� 4 การสังเกตผล (observing)

1) ขั�นตอนกาํหนดรูปแบบและวิธีการ 
2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 
3) ขั�นตอนประเมินและสรุปผล 



โครงการ กิจกรรม
ผลการปฏิบติั

หมายเหตุ
สาํเร็จ ไม่สาํเร็จ

1. การพฒันาการจดัองคก์ร 

โครงสร้างการบริหารและ
จดัการงานวิชาการและพฒันา
องคก์รอยา่งเป็นระบบครบ
วงจร

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัทาํโครงสร้าง
2. การเยี�ยมบา้นนกัเรียน
3. การศึกษาดูงาน
4. ผา้ป่าการศึกษา
5. จดัหาเครื�องคอมฯ

/
/
/
/
/

- ที�ประชุมรับรองว่าสาํเร็จตาม
เป้าหมายหรือสภาพที�
คาดหวงั

2. โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา และการจดั
กระบวนการเรียนรู้ที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัทาํหลกัสูตร
ทอ้งถิ�น

2. ศึกษาดูงาน
3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้
4. กิจกรรมพ่อครูแม่ครู
5. การนิเทศการเรียนการสอน

/

/

/

/

/

1. ที�ประชุมรับรองว่าสาํเร็จตาม
เป้าหมายหรือสภาพที�
คาดหวงั

2. กิจกรรมที� 3 ขอให้โรงเรียน
ดาํเนินการต่อไปใน
ปีงบประมาณ 2552

3. โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลาย

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื�อการวางแผนจดั
กิจกรรม

2. กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
3. กิจกรรมทางวิชาการ
4. กิจกรรมค่านิยมที�ดีงาม
5. กิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์

และกีฬา/นนัทนาการ
6. กิจกรรมสืบสานประเพณีและภมิูปัญญาไทย
7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

/

/
/
/
/

/
/

- ที�ประชุมรับรองว่าสาํเร็จตาม
เป้าหมายหรือสภาพที�
คาดหวงั



ขั�นตอนที� 5 การสะทอ้นผล ( reflecting) จดัประชุม เพื�อสรุปผลการดาํเนินงาน ผล
การเรียนรู้ และขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัสังเคราะห์แลว้เขียนเป็นสรุปผล และจดัทาํเป็นเอกสาร



ขั�นตอนที� 6 การวางแผนใหม่ ( re- planning) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 1 วนั เพื�อศึกษา
ทบทวนผลการดาํเนินงาน กาํหนดประเดน็ปัญหา แบ่งกลุ่มยอ่ยรับผิดชอบ และจดัทาํ

แผนปฏิบติังานใหม่

1) ขั�นตอนการวิเคราะห์สภาพที�เคยเป็นมาสภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหา
2) ขั�นตอนการกาํหนดปัญหาและทาํความเขา้ใจปัญหา 
3)  ขั�นตอนประเมินประเดน็ปัญหาที�ตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันา
4) ขั�นตอนการวางแผนปฏิบติัการ/โครงการ/กิจกรรม



ขั�นตอนที� 7 การปฏิบัติการใหม่ (re-acting)

1) ขั�นตอนการกาํหนดแนวปฏิบติั 
2)  ขั�นตอนปฏิบติักิจกรรม 
3) ขั�นตอนการประเมินและสรุป 



ขั�นตอนที� 8 การสังเกตผลใหม่ (re-Observing)

1) ขั�นตอนกาํหนดรูปแบบและวิธีการ  
2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 
3) ขั�นประเมินและสรุปยงัคงใชรู้ปแบบเดิมกบัการวิจยัในวงจรที� 1 
4) ขั�นตอน การสังเกตผล



ขั�นตอนที� 9 การสะทอ้นผลใหม่ ( re- reflecting)

1) ขั�นตอนการสังเคราะห์ความรู้ 
2) ขั�นตอนการนาํเสนอรายงาน 
3) ขั�นตอนประเมินและสรุปผล



โครงการ กิจกรรม
ผลการปฏิบติั

หมายเหตุ
สาํเร็จ ไม่สาํเร็จ

1. โครงการพฒันาการจดัองคก์ร 

โครงสร้างการบริหารและ
จดัการงานวิชาการและ
พฒันาองคก์รอยา่งเป็น
ระบบครบวงจรดว้ย
หลกัการ บูรณาการ

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํโครงสร้าง
2. การเยี�ยมบา้นนกัเรียน
3. การศึกษาดูงาน
4. ผา้ป่าการศึกษา
5. จดัหาเครื�องคอมฯ

/
/
/
/
/

2. โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา และการจดั
กระบวนการเรียนรู้ที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�น
2. ศึกษาดูงาน
3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้
4. กิจกรรมพอ่ครูแม่ครู
5. การนิเทศการสอน

/
/

/
/

/

3. โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลายดว้ยหลกั
การบูรณาการ

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื�อการวางแผนจดั
กิจกรรม

2. กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
3. กิจกรรมทางวิชาการ
4. กิจกรรมค่านิยมที�ดีงาม
5. กิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์และ

กีฬา/นนัทนาการ
6. กิจกรรมสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาไทย
7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

/
/
/
/
/

/
/



ขั�นตอนที� 10 การสรุปผล (conclusion) มีสองระยะ คือ จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 1 วนั และจดั

ประชุมเชิงวิชาการ  “การประชุมเชิงวชิาการ: นวตักรรมการพฒันางานวิชาการในโรงเรียนขนาด

เลก็” 1 วนัผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมประชุมวางแผนเพื�อจัดกจิกรรมการสรุปผล

- เพื�อสรุปผลการวิจยัตั�งแต่ขั�นตอนที� 1-9และถอดบทเรียน 



2. การเปลี�ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง

2.1 การเปลี�ยนแปลงตามที�คาดหวัง

0

1
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3

4

1 2 3 4 5

เดมิ

ใหม่

โครงการการพฒันาการจดัองคก์รโครงสร้างการบริหาร และจดัการงานวิชาการ
อยา่งเป็นระบบครบวงจรดว้ยหลกัการบูรณาการ (มฐ: 12)
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1 2 3 4 5 6 7

เดมิ

ใหม่

โครงการการพฒันาการหลกัสูตรสถานศึกษาและการจดั
กระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (มฐ: 14)
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เดมิ

ใหม่

โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลายดว้ยหลกัการบูรณาการ (มฐ: 15)
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มฐ  12 มฐ  14 มฐ  15

เดมิ

ใหม่

เปรียบเทียบค่าระดบัคะแนนก่อน-หลงัดาํเนินโครงการฯทั�ง 3 โครงการ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐานที� 12,14และ15 อิงสถานศึกษา



2.2  การเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวัง   

-ระดบับุคคล ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูอ้าํนวยการ ผูป้กครองนกัเรียน
-ระดบักลุ่มบุคคล  ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ 
                    คณะผูป้กครองนกัเรียน
-ระดบัโรงเรียน



3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (learning by doing)

-ระดบับุคคล  ไดแ้ก่  ผูว้จิยั   ผูป้กครอง ผูน้าํทอ้งถิ�น ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน 
                และเจา้หนา้ที�สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาขอนแก่น เขต 1
-ระดบักลุ่มบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  และคณะ
                  ผูป้กครองนกัเรียน
-ระดบัโรงเรียน 



4. องค์ความรู้จากการปฏิบตัิจริง

4.1 องค์ความรู้จากการปฏิบัติที�เกี�ยวกบัการบูรณาการ

โครงสร้างการบริหารและจดัการงานวิชาการตามหลกัการบูรณาการ
แนวทีมฟุตบอลเชิงรุกในโรงเรียนบา้นบึงฉิม



4.1.2 องคค์วามรู้เกี�ยวกบัหลกัการเพื�อการบูรณาการที�มีประสิทธิผล  9 ประการ

1) การสร้างมิตรภาพและความเขา้ใจร่วมกนั 
2) กาํหนดเป้าหมายชดัเจน
3) ศรัทธาผูน้าํ 
4) ยดึโครงสร้าง บทบาทและหนา้ที�ในแนวราบ ไม่ใช่แนวตั�ง 
5) สร้างประโยชน์ร่วมกนั  
6) การมีส่วนร่วมทุกขั�นตอน   
7) การมีทีมงานที�หลากหลาย  
8) มีทุนหรือศกัยภาพเดิมก่อนพฒันา 
9) มีความเสียสละ



4.1.3 องคค์วามรู้เกี�ยวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนและประสานตามบทบาทหนา้ที�ของทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง

1.  กลุ่มส่งเสริม และสนับสนุนนอกสถานศึกษา  ประกอบดว้ย สาํนกังานเขต
พื�นที�การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ชุมชน/ทอ้งถิ�น ผูป้กครอง และชมรมศิษยเ์ก่า 
ครู และผูป้กครองโรงเรียนบา้นบึงฉิม 

2.      กลุ่มปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ประกอบดว้ย  คณะกรรมการสถานศึกษา 
      ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้/หวัหนา้งาน  
      คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ  ครู (ทีมงานประจาํ)   
      ลูกจา้ง   และคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง (ทีมโครงการ/ทีมแกนนาํ)   



4.1.4 องคค์วามรู้จากการปฏิบติัเกี�ยวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

-ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่เกี�ยวกบั “ขั�นตอน” ดาํเนินงานในขั�นตอนที� 1-9 ที�ชดัเจนเป็น
รูปธรรม ส่วนขั�นตอนที� 10 นั�น เป็นการสรุปผลโครงการจึงไม่จาํเป็นที�ตอ้งมีขั�นตอน
ยอ่ย 

กรอบการปฏิบติั 3 พลงัเสริมการบูรณาการเพื�อพฒันางานวชิาการดว้ยหลกัการบูรณาการในโรงเรียนบา้นบึงฉิม: 
 องคค์วามรู้ที�ไดจ้ากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม



ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
      - แมก้ารวิจยัจะประสบผลสาํเร็จตามที�คาดหวงั แต่ยงัมีการจดักิจกรรมการเรียนที�ยงัไม่

ประสบผลสาํเร็จ โรงเรียนควรหาทางปรับปรุงแกไ้ขต่อไป
      - โรงเรียนยงัมีปัญหาอีกหลายดา้นที�จาํเป็นตอ้งพฒันา ควรใชห้ลกัการบริหารอื�นๆ

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- โรงเรียนควรกาํหนดนโยบายการวิจยัเพื�อพฒันางานเป็นนโยบายหลกัของ
โรงเรียนในทุกปีการศึกษา

- หน่วยงานตน้สังกดั ควรมีนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน
โรงเรียนขนาดเลก็เป็นการเฉพาะ



3. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
      - ควรคาํนึงถึงหลกัการอื�น หรือนวตักรรมอื�นๆมาใชเ้ป็นตวัสอดแทรก 

เพื�อการพฒันา หรือการเปลี�ยนแปลงใดๆในโรงเรียนดว้ย

4. ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยครั�งต่อไป
      - โรงเรียนบ้านบึงฉิม ควรส่งเสริมให้ครูทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน

เรื�องใดเรื�องหนึ�ง คนละ 1 เรื�องไม่จํากดัเฉพาะงานวิชาการ โดยสลบักนัเป็น
ผู้วจิัยและผู้ร่วมวิจัย




