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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา  
จงัหวดัเลย โดยมุ่งศึกษาสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงัทางเลือก
เพื่อแกปั้ญหา การน าทางเลือกท่ีเลือกสรรสู่การปฏิบติั และผลท่ีเกิดข้ึน ทั้งกรณีการเปล่ียนแปลงท่ี
คาดหวงัและไม่คาดหวงั การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบั
องคก์าร รวมทั้งความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน จากกระบวนการวางแผน การปฏิบติั การสังเกต และการ
สะทอ้นผล สอง วงจรของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ท่ีมีผูร่้วมวจิยัหลกั คือ ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน และกรรมการสถานศึกษา จ านวน 17 ท่าน มีผูว้จิยัร่วมอ่ืนๆ ในลกัษณะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
เช่น ครูธุรการ นกัการภารโรง ผูน้ าชุมชน และผูแ้ทนศิษยเ์ก่า จ  านวน 5 ท่าน  

 
ผลการวจัิยพบว่า  
โรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา มีวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นไม่เพียงพอส าหรับการพฒันากิจกรรม

การเรียนรู้ และไม่มีส่ือการสอนท่ีทนัสมยั ครูไม่ค่อยไดรั้บการพฒันาการจดักิจกรรมพฒันาการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท าใหน้กัเรียนไม่สนใจเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ผา่นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสาม จึงไดด้ าเนินโครงการเพื่อแกปั้ญหา 4 โครงการ คือ              
1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 2) โครงการจดัสภาพแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ 3) โครงการ
สร้างพลงัร่วมเพื่อพฒันาโรงเรียน และ 4) โครงการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนว
การใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงมีผลท าใหโ้รงเรียนศรีจนัทร์วทิยาผา่นการประเมินคุณภาพการศึกษา
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนนอกจากนั้นยงัพบวา่ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั
เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัหลายประการทั้งในดา้นความรู้และประสบการณ์ต่างๆ และเกิดความรู้
ใหม่จากการปฏิบติั 3 ลกัษณะคือ 1) ความรู้ใหม่จากการปฏิบติัตามหลกัการเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมในบริบทเฉพาะโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา 2) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการใชห้ลกัการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน และ 3) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการถอดบทเรียน คือ SRIJAN MODEL 
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The objectives of this research was to develop learning and teaching of Srijanwittaya 

General Buddhist Scripture School, Loei province, investigate School contexts, current state, 
optional expect for solving problem and then take the best choice to implementation in school. 
The results both of expect and unexpectedchange from individual, group and organization. 
Including the results of planning, acting and observing, from twice participatory action research 
cycles. Participants were : administrators, teachers and school committee. The 17 participants 
consist of administrators, teachers, school committee and 5 stakeholders. Such as administrative 
officer, caretaker, community leader and representative alumni.  

 
The results were found that  
Srijanwittaya General Buddhist Scripture school lack equipment for teaching and 

learning and modern teaching aids. Teachers have not been development for 21st century learning 
skills. These were the cause of ; bored lesson, low student achievement and school has not passed 
the third quality evaluation by the office for National Education Standards and Quality 
Assessment (Public OrganizationResearcher focus on solving problem by 4 projects were 
Follows: 1) promotion and development of teacher project 2) developing school environment 
project. 3) encourage collaboration for school development project and4) improving manage 
potential forschool based management project. After improving found that Srijanwittaya General 
Buddhist Scripture School, Loei province passed the quality evaluation and higher students 
achievement. Moreover, researcher and participants were learnt fromresearchpractice such as 
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knowledge and experience. The new knowledge had 3 characteristics as follows : 1) new 
knowledge on participatory performance of school context 2) new knowledge by 5 steps of 
participle learning principal and 3) new knowledge by lesson learned visualizing from SRIJAN 
MODEL. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมโลกแห่งการเปล่ียนแปลงในหลายดา้น ซ่ึงในประเทศไทยไดมี้

การพฒันาประเทศมาอยา่งต่อเน่ืองทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และดา้นอ่ืนๆ 
อีกมากมาย เม่ือโลกเขา้สู่ยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ การเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้นเกิดข้ึนอยา่ง
รุนแรงรวดเร็ว และกวา้งขวาง  ผลของการเปล่ียนแปลงท าใหเ้กิดกระแสส าคญัๆ ท่ีเขา้สู่ความเป็น
สากลรวมทั้งการจดัการศึกษา ขณะเดียวกนัก็อาจก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ หลายประการ เช่น ความ
สับสนในขอ้สนเทศ การรับกระแสวฒันธรรมโดยขาดการกลัน่กรองและการย ั้งคิด จนกระทัง่
วฒันธรรมดั้งเดิมท่ีดีงาม เอกลกัษณ์ไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ท่าท่ีควร 
ในขณะท่ีสังคมโลกตอ้งการดา้นคุณภาพและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต่์างไปจากเดิม ดงันั้น 
ระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพท่ีย ัง่ยนืและสามารถ
รักษาเอกลกัษณ์ไทยไวไ้ด ้และการบริหารจดัการดา้นการศึกษาก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นตวั
ขบัเคล่ือนองคก์ารทางการศึกษาใหเ้กิดการพฒันาและส่งผลใหค้นในองคก์ารเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบริหารจดัการท่ีดีนั้นจะตอ้งมีการกระจายอ านาจใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 
2545 ซ่ึงใหมี้การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยใหมี้ความหลากหลาย
ทั้งในดา้นนโยบายและทางปฏิบติัใหมี้การกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ก าหนดใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2542 แกไ้ขฉบบัท่ี 2, 2545, 
หนา้ 36) 

การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนัไดมุ้่งประโยชน์แก่ผูเ้รียนโดยอยูบ่นพื้นฐานแห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 
2545 หมวด 1 มาตรา 6 เร่ืองการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขและในหมวด 4 มาตรา 23และมาตรา 24 การจดัการศึกษาทั้งการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา โดยใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วน
สมดุลกนั รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิาโดย
ในมาตรา 26 ยงัไดร้ะบุใหส้ถานศึกษาจดัประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปกบั
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัในมาตรา 27 ก าหนดให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็น
ไทยเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวติ การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคใ์นวรรคหน่ึง ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546) ในปัจจุบนัมี
การปรับหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพสังคมมากยิง่ข้ึน ความจ าเป็นในการปรับเปล่ียน
จุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพในสังคมไทยใหมี้คุณธรรม และมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั ใหมี้ความ
พร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่
สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนใหมี้พื้นฐาน
จิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติ
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549) ซ่ึง
แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน การพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่
โลกยคุศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใหมี้ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
สร้างสรรคมี์ทกัษะดา้นเทคโนโลย ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในโลก
ไดอ้ยา่งมีความสุข หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงไดก้ าหนด
วสิัยทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนเพื่อเป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสูตร การเรียนการสอนในแต่ละดบัของแต่ละ
โรงเรียนในสถานศึกษาและจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติในสังคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ และจุดมุ่งหมาย
ส าคญัประการหน่ึงท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนคือ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี
ตนนบัถือ และนอกจากน้ีจะตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เพื่อให้
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สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) ไดใ้หค้วามส าคญัของการศึกษาโดยสรุปรวมเป็น
ประเด็นท่ีส าคญั ไดแ้ก่  ประชาชนไดเ้รียนฟรี  12 ปี (ป.1-ม.6) ตามมาตรา 492) รัฐตอ้งพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ  และ รัฐตอ้งส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินชุมชนองคก์ารทางศาสนาและเอกชนจดัและมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา ตามมาตรา 803) รัฐตอ้งส่งเสริมการประดิษฐห์รือการคน้คิดเพื่อใหเ้กิดความรู้
ใหม่ รักษาและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาตามมาตรา 86 (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 

นอกจากน้ีในยคุปัจจุบนัเป็นยคุท่ีโลกมีความเจริญกา้วหนา้อยา่รวดเร็ว  อนัสืบ
เน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั  กระแส
การปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวถีิการด ารงชีพของสังคมอยา่ง
ทัว่ถึง  ครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นกัเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวติในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 
และ 19 โดยทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลใหมี้
การเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้ด็กในศตวรรษท่ี 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ
จ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมดา้นต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดงักล่าว  โดยใชก้ารเรียนแบบ 
Project Base Learning ของนกัเรียนจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
สามารถใชชี้วติท่ีมีจุดมุ่งหมาย ไม่มีพฤติกรรมเส่ียง รู้จกัใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งรู้เท่าทนั โดยมีครู
คอยใหค้  าแนะน าส่งเสริมวจิารณ์ พานิช  (2555) กล่าวถึง ทกัษะเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21  
ไวว้า่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง กา้วขา้มสาระวชิา ไปสู่การเรียนรู้ทกัษะเพื่อการด ารงชีวติใน
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ท่ีครูสอนไม่ไดน้กัเรียนตอ้งเรียนเองหรือพดูใหม่วา่ครูตอ้งไม่
สอนแต่ตอ้งออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก ( facilitate) ในการเรียนรู้ใหน้กัเรียนรู้จาก
การเรียนแบบลงมือท า แลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบน้ี
เรียกวา่ Project Base Learning 

แนวคิดของบิลลเ์กตส์ ( Bill Gate) เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการศึกษา  1) การ
เรียนไม่ไดมี้เฉพาะในหอ้งเรียน ในโลกยคุปัจจุบนั คนสามารถท่ีจะเรียนไดจ้ากแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะทางด่วนขอ้มูล ( Information Superhighway) ซ่ึงก าลงัจะมีบทบาท และมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการจดัการศึกษาของมนุษย์  2) ผูเ้รียนมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล บิลล์
เกตส์ ไดอ้า้งทฤษฎีอาจารยว์ชิาการศึกษาท่ีวา่ เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัจึงจ าเป็นจะตอ้ง
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จดัการเรียนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีความรู้
ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และการมองโลกแตกต่างกนัออกไป 3) การเรียนท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการรายคน  การศึกษาท่ีสอนเด็กจ านวนมาก โดยรูปแบบท่ีจดัเป็นรายชั้นเรียน ในปัจจุบนัไม่
สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเด็กเป็นรายคนได ้แต่ดว้ยอ านาจ และประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ การเรียนตามความตอ้งการของแต่ละคน ซ่ึงเป็นความฝันของนกัการศึกษา
มานานแลว้นั้น สามารถจะเป็นจริงไดโ้ดยมีครูคอยใหก้ารดูแลช่วยเหลือ และแนะน า  4) การเรียน
โดยใชส่ื้อประสม  ในอนาคตหอ้งเรียนทุกหอ้งจะมีส่ือประสมจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเด็ก
สามารถเลือกเรียนเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ  5) บทบาทของทางด่วนขอ้มูล กบัการสอนของ
ครู ดว้ยระบบเครือข่ายทางด่วนขอ้มูล จะท าใหไ้ดค้รูท่ีสอนเก่ง จากท่ีต่าง ๆ มากมายมาเป็นตน้แบบ 
และส่ิงท่ีครูสอนนั้นแทนท่ีจะใชก้บัเด็กเพียงกลุ่มเดียว ก็สามารถสร้าง Web Site ของตนข้ึนมาเพื่อ
เผยแผ ่จะช่วยในการปฏิวติัการเรียนการสอนไดม้าก  6) บทบาทของครูจะเปล่ียนไป ครูจะมีหลาย
บทบาทหนา้ท่ี เช่น  ท าหนา้ท่ีเหมือนกบัครูฝึกของนกัศึกษาคอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน า เป็นเพื่อน
ของผูเ้รียน เป็นทางออกท่ีสร้างสรรคใ์หก้บัเด็ก  และเป็นสะพานการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงระหวา่งเด็ก
กบัโลก ซ่ึงอนัน้ีก็คือบทบาทท่ียิง่ใหญ่ของครู  7) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง นกัเรียน ครู และผูป้กครอง  
จะใชร้ะบบทางด่วนขอ้มูลคอมพิวเตอร์  ช่วยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง นกัเรียน ครู และ
ผูป้กครอง เช่น การส่ง E-mail จากครูไปถึงผูป้กครอง 

ปัจจยัสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยการเรียนรู้  เป็นการสร้างความพร้อมของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ใหมี้สรรถนะและจ านวนเพียงพอต่อการใชง้านของผูเ้รียน รวมถึงการอ านวยความ
สะดวกใหผู้เ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยไีดต้ลอดเวลา จะเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ของการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ ส่ิงท่ีควรเป็นปัจจยัเพิ่มเติม คือ 1) ครูสร้างโอกาสในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
การเรียนรู้ปัจจยัท่ีจะผลกัดนัใหมี้การใชเ้ทคโนโลยอียา่งคุม้ค่า คือ การท่ีครูออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการท ากิจกรรมประกอบการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ระบวนการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งจากการสังเกตในสถานการณ์จริง การทดลอง การคน้ควา้จากส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และจากส่ือ Electronic เช่น จาก Web Sites เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการท าโครงงานอิสระ
สนองความสนใจ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งฝึกปฏิบติัจาก Software ส าเร็จรูป เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการ
บนัทึก วเิคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอรายงานดว้ยคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  2) ครู และผูเ้รียนจดัท า
ระบบแหล่งขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ปัจจยัดา้นแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ ( Information 
Sources) เป็นตวัเสริมท่ีส าคญัท่ีช่วยเพิ่มคุณค่าของระบบเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ครู และ
ผูเ้รียนควรช่วยกนัแสวงหาแหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาสาระตรงกบัหลกัสูตร หรือสนอง
ความสนใจของผูเ้รียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรวบรวมแหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็น Software ช่ือ
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ของ Web Sites รวมถึงการลงทุนจดัซ้ือ Software จากแหล่งจ าหน่าย การจา้งใหผู้เ้ช่ียวชาญจดัท า 
หรือจดัท าพฒันาข้ึนมาเองโดยครู และนกัเรียน  3) สถานศึกษาจดัศูนยข์อ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้  โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  ไดด้ าเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรม 
คือนกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก  แผนกบาลี ชั้นประโยค 1-2, ประโยค ป.ธ. 3 ตามมติของมหาเถรสมาคม  

และด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  

พ.ศ. 2535 โดยมีพระภทัรธรรมสุธี  (พระมหาสุพฒัน์  สุวฑฺฒโน) เป็นผูอ้  านวยการ เปิดท าการสอน
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-6) โปรแกรมวทิย์ –คณิต  ผูส้ าเร็จ
การศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรทั้งแผนกธรรม-บาลี  และใบรับรองผลการเรียน (รบ.) พร้อมใบ
ประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือศึกษาต่อใน
ระดบัสูงข้ึนไปได ้

โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการ  จุดหมาย  และโครงสร้างของหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้  พุทธศกัราช  2521 (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศกัราช  2524 (ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. 
2533) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ทั้งดา้นสติปัญญา  ร่างกาย 
จิตใจและสังคม ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สังเคราะห์  
มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์และมีวสิัยทศัน์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีสุนทรียภาพ  รู้จกัตนเอง  พึ่งตนเองได้  และบุคลิกภาพดี  มีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ปลอดจากส่ิงเสพยติ์ดใหโ้ทษ  มีทกัษะในการจดัการและการท างาน
รักกานท างาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้  เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  
ชุมชนและสังคม สามารถด ารงชีวติในสังคมอยา่งมีความสุข  และปฏิบติัตามวถีิประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  มีจิตส านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  อนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย  
ศิลปวฒันธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม  กล่าวถึงกลยทุธ์ท่ีเนน้ในเร่ืองการช่วยเร้า
ใหเ้กิดการพฒันาทางเทคโนโลยท่ีีมุ่งชกัน าใหก้ารพฒันาและการดดัแปลงเทคโนโลยเีกิดข้ึนในหมู่
ประชาชนเองโดยอาศยักระบวนการจดัระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท ) บนพื้นฐานความ
เช่ือท่ีวา่ เทคโนโลยจีะตอ้งมีววิฒันาการอนัเน่ืองมาจากการทดลองและตดัสินใจดว้ยตวัของ
ประชาชนเองวา่เทคโนโลยชีนิดใดท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง  
แนวคิดของการพฒันาเทคโนโยลีแบบมีส่วนร่วม มีจุดมุ่งหมายท่ีจะยกระดบัจิตส านึกแห่งการ
วเิคราะห์วจิารณ์ของชุมชนต่อเทคนิควทิยาการใด ๆ ท่ีด ารงอยู ่วา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
พวกเขาหรือไม่ มีพลงัความสามารถท่ีจะพฒันาหรือคิดคน้ดดัแปลงเทคโนโลยไีดด้ว้ยตวัเองอยา่งไร 
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โดยอาศยักระบวนการทดลอง 4 ประการดงัน้ี คือ 1) พยายามดดัแปลงเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่ซ่ึงไม่ค่อย
เหมาะสมสอดคลอ้ง ใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมใชก้ารไดจ้ริง (หรือท าใหก้ะทดัรัดลง ) 2) พิทกัษ์
เทคโนโลยดีั้งเดิมของทอ้งถ่ิน คิดคน้และปรับปรุงใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 3) ทดสอบเทคโนโลยท่ีีไดช่ื้อ
วา่มีความเหมาะสมส าหรับท่ีอ่ืน ๆ มาแลว้ ทั้งน้ีจะไดว้ดัคุณประโยชน์วา่มีความเหมาะสมกบัชุมชน
หรือไม่ 4) ใชก้ารประชุมถกเถียงความรู้ทางดา้นเทคนิค ใหก้ารขยายความคิด และเพิ่มพนูจิตส านึก
แห่งการวเิคราะห์วจิารณ์  

การพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม จะท าใหชุ้มชนพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน ลดการพึ่งพา
จากภายนอกลง ก่อใหเ้กิดความริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะพฒันาและดดัแปลง ใหเ้กิดเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมข้ึน โดยอาจขจดัแบบท่ีไม่เขา้ท่าทั้งหลายใหห้มดไป ซ่ึงแบบท่ีไม่เขา้ท่านั้น บางคร้ังก็อาจ
เป็นเทคโนโลยดีั้งเดิมของชุมชนเองหรือท่ีน าเขา้มาจากท่ีอ่ืน ส าหรับกระบวนการพฒันาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วมน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงช้ีปัญหาและ
วเิคราะห์ปัญหา 2) ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแกปั้ญหาท่ีชุมชนรับรู้หรือคิดไดท้ั้งหมดมาจดัวาง
เปรียบเทียบและแนะน าเทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีพอเป็นไปไดส้ าหรับการแกปั้ญหามาใหล้องเปรียบเทียบ
ดูดว้ย แมอ้าจจะไม่ใช่เทคโนโลยท่ีีมาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุน้
ใหเ้กิดการทดลองในแนวการแกปั้ญหาท่ีชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอ านวยความสะดวก
ใหก้บักระบวนการทดลอง 5) ขั้นตอนท าการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหม่ส าหรับการน า
เทคโนโลยไีปใชง้านจริง ๆ (โดยเร่ิมจากขั้นตอนท่ี 2 มาตามล าดบั แต่ถา้การทดลองปรากฏผล
ออกมาวา่เทคโนโลยปีระเภทนั้นๆ ใชก้ารไม่ได ้ก็ใหก้ลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ท่ีขั้นตอนท่ี 1 หรือ 2 
แลว้แต่กรณี)  

การพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมนั้น นกัพฒันา (อาจหมายถึง ครู พฒันากร หรือ
อ่ืนๆ) จะตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเอง
ท างานดว้ยอยา่งเตม็ท่ี เพื่อท าความคุน้เคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะตอ้งคอยดูด
ซบักบัชุมชน ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรม ลกัษณะนิสัย ความตอ้งการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะเก่ียวพนัโดยตรงกบังานท่ีจะตอ้งท า
ใหก้บัชุมชนนั้น 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยายงัขาดขบวนการ
เรียนรู้ท่ีทนัสมยัไม่มีเทคโนโลยเีขา้มาพฒันาการเรียนรู้จึงท าใหน้กัเรียนไม่สนใจท่ีจะเรียนและครูยงั
ขาดส่ือการเรียนรู้เช่นคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ทั้งหมดสามารถสรุปไดว้า่ ส่ิงส าคญัต่อการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ บุคลากร กระบวนการท างาน และเทคโนโลยซ่ึีงระเบียบวธีิ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดต้รงจุด เน่ืองจากเนน้การมีส่วน
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ร่วมของทุกภาคส่วน และเนน้การพฒันาคนโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วย ดงันั้นจึงท าใหบุ้คลากร
เม่ือไดผ้า่นการร่วมด าเนินการวจิยัดว้ยระเบียบวธีิวจิยัน้ีแลว้ การแกไ้ขปัญหากิจกรรมการเรียนรู้นั้น
จ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากครูและผูบ้ริหารทุกคนในโรงเรียน จึงจะเกิด
ผลส าเร็จ และเป็นวธีิการแกไ้ขปัญหาแบบยัง่ยนื สอนใหทุ้กคนในองคก์ารคิดเป็น ท าเป็น สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตวัเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรับค าสั่งจากผูบ้ริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว (บริหารแบบบน
ลงล่าง) เน่ืองจากทุกคนไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ อีกทั้ง
ระเบียบวธีิวจิยัดงักล่าวยงัส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของทุกคนในองคก์ารในการร่วมรับผดิชอบ
การแกไ้ขปัญหา และท่ีส าคญัคือผูว้จิยัตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และองคค์วามรู้ใหม่ ทั้งในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์าร ตามวตัถุประสงคข์องระเบียบ
วธีิวจิยัดงักล่าวอีกดว้ย 

ในการแกปั้ญหาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาในสภาพ
ปัจจุบนัขาดขบวนการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัไม่มีเทคโนโลยเีขา้มาพฒันาการเรียนรู้จึงท าใหน้กัเรียนไม่
สนใจท่ีจะเรียนและครูยงัขาดส่ือการเรียนรู้เช่นคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และครูไม่มีเทคนิคใหม่ๆ
ในการปลุกเร้าท าใหเ้ด็กนกัเรียนสนใจยงัใหรู้ปแบบการเรียนรู้แบบเดิมๆท่ีมีมาตั้งแต่ก่อสร้าง
โรงเรียน คือ Chalk and Talk ดั้งนั้นผูว้จิยัจึงไดท้  างานวจิยัน้ีข้ึนเพื่อท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ครูและท าใหน้กัเรียนไดส้นใจมากข้ึน 

ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั
ในการศึกษาท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง เพื่อก าหนด
รูปแบบการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ การพฒันาครูผูส้อน รวมถึงการประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดงันั้นผูว้จิยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา: การ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อร่วมกนัพฒันาศกัยภาพของครู และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนใหมี้ทกัษะเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 และส่งผลต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

1.2 ค าถามการวจิัย 
ผลการด าเนินงานขั้นตอนต่างๆ ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนดเป็น

อยา่งไร ? การด าเนินงานนั้นก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ อะไรบา้ง ? 
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1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการ

วจิยัไวด้งัต่อไปน้ี 
เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา จงัหวดัเลย โดยมุ่งศึกษาสภาพท่ี

เคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงั ทางเลือกเพื่อแกปั้ญหา การน าทางเลือกท่ี
เลือกสรรสู่การปฏิบติั และผลท่ีเกิดข้ึน ทั้งกรณีการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั การ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร รวมทั้งความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึน จากกระบวนการวางแผน การปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผล สอง วงจรของการวจิยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 

1.4 ขอบเขตการวจิัย 
งานวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
1. งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา 

โดยมีผูร่้วมวจิยัคือผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชุมชน ครูผูส้อนจ านวน 22 คน 
และนกัวจิยั 

2. ระยะเวลาในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจรของกิจกรรมการวางแผน 
การน าแผนไปปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผล ภายในปีการศึกษา 2558 ระหวา่งวนัท่ี 16 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2559  

3. สถานท่ีท่ีใชใ้นการท าการวจิยัในคร้ังน้ี คือ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัเลย 
 

1.5 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
1. การวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามรูปแบบวธีิวจิยัของ 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) พฒันาข้ึน 
2. การเลือกสถานท่ีและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัไดก้ าหนดแบบเจาะจง 

  

1.6 ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการวจิัย 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและตรงกนัในการวจิยัคร้ังน้ีจึงก าหนดค าจ ากดัความ

ส าหรับศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี  
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1. กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อใหก้าร
จดัการเรียนรู้ด าเนินการอยา่งมีปริสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
การจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่การใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสมมีเทคนิควธีิการ
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2. การเรียนรู้ คือ การกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนัในการเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน โดย
อาศยัส่ิงแวดลอ้มประสบการณ์ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนและพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ใหก้าร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 

3. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ คือการใชเ้ทคนิค วธีิการสอน รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ 
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ควบคู่กบักระบวนการวจิยัเพื่อปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดกบันกัเรียน 

4. โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา หมายถึง โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยา ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัเลย สังกดักองพุทธศาสนศึกษา ส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ซ่ึงมีสภาพปัญหาดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์ผูว้จิยัก าหนด 

5. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวจิยัท่ีมีรูปแบบท่ีเนน้ความเป็น
ศาสตร์เชิงวพิากษ ์การน าเสนอผลการวจิยัท่ีอิงกบัแนวคิดเชิงวพิากษ ์แสดงหลกัฐานประกอบคือ
ขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย รูปแบบการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการร่วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบติั 
ร่วมกนัสะทอ้นผลการเปล่ียนแปลงของการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค วธีิการใหม่ๆของ
ครูผูส้อนและองคก์ร  ซ่ึงใชก้ระบวนการปฏิบติัท่ีเป็นระบบโดยมีการแบ่งขั้นตอนการปฏิบติั
ออกเป็น2วงจร 10 ขั้นตอนปฏิบติัการยอ่ยๆ ผูว้จิยัและผูมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัการเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลจากการปฏิบติัไปใชใ้นวงจรปฏิบติัการต่อไป จนกวา่จะไดข้อ้สรุปท่ีแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง 
 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ดงัน้ี 
1.7.1 ในเชิงวชิาการ 
1. เป็นการวจิยัท่ีก่อให ้“บุคคล” เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ข้ึน ทั้งในระดบับุคคล ระดบั

กลุ่มบุคคล และระดบัสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ตามหลกัการเรียนรู้จากการ
กระท า (Learning by doing) 

2. เป็นการวจิยัทีจะก่อให ้ “เกิดความรู้ ” จากบุคคลและผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงาน ในการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 
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3. นกัวจิยัหรือผูบ้ริหาร สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมในการวพิากษว์จิารณ์ เพื่อปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบวจิยัใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

1.7.2 ในดา้นการน าไปใช ้
1. บุคลากรในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถน าผลการวจิยัไปศึกษา 

ทบทวนและการด าเนินการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
2. นกัวจิยัหรือนกัวชิาการ สามารถศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ใหม่ๆรูปแบบการวจิยั

เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันา ไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบงานวจิยัของตนเองหรือ
น าเอาหลกัการใหม่ๆมาเป็นตวัสอดแทรกเพื่อการพฒันาได ้

3. บุคลากรหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถศึกษา
เรียนรู้จากประสบการณ์การท าวจิยัของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม
กบับริบทของสถานศึกษาของตนเองได ้
 
 



 

บทที่  2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในบทน้ีจะเป็นการศึกษาเอกสารเพื่อวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วน ร่วม ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียงล าดบัการน าเสนอออกเป็น 5 ตอนดงัน้ีคือ 1) แนวคิดการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2) แนวคิดกิจกรรมการเรียนรู้  3) นโยบายเก่ียวกบัการพฒันาระบบการ
เรียนการสอนของตน้สังกดัและของโรงเรียนปริยติัธรรมทัว่ๆ ไป 4) บริบทเก่ียวกบัการพฒันาระบบ
การเรียนการสอนในปัจจุบนัของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา วดัศรีสุทธาวาส จงัหวดั
เลย 5) กรอบแนวคิดในการวจิยั โดยมีรายละเอียดของการน าเสนอในแต่ละตอนดงัต่อไปน้ี 

 

ตอนที ่1 แนวคดิการวจิัยเชิงปฏบิัติการแบบมส่ีวนร่วม 
Carr and Kemmis (1992) ไดจ้  าแนกการวจิยัเชิงปฏิบติัการออกเป็นสามระดบั คือ 1) การ

วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค ( Technical Action Research) มีแนวคิดท่ีส าคญั คือ ผูว้จิยัท  าตวัเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก (Outside expert) ท่ีน าแนวคิด แผนงาน หรือโครงการท่ีตนเองคิดหรือจดัท า
ข้ึน ไปใหผู้ร่้วมวจิยัเป็นผูป้ฏิบติั 2) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติั ( Practical Action Research) 
มีแนวคิดท่ีส าคญั คือ ผูว้จิยัมีส่วนร่วมกบัผูร่้วมวจิยัมากข้ึน ไม่น าเอาแนวคิด แผนงาน หรือ
โครงการของตนไปใหป้ฏิบติัตามแบบแรก แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ ตั้งประเด็น 
และก ากบัใหมี้การร่วมกนัคิด ปฏิบติั สังเกตผล  และสะทอ้นผล และ 3) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
อิสระ (Emancipatory Action Research) มีแนวคิดท่ีส าคญั คือ ผูว้จิยัมีส่วนร่วมในการวจิยักบัผูร่้วม
วจิยัในลกัษณะเป็นความร่วมมือ (collaboration) ท่ีต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั (Equally) ในการ
ร่วมกนัคิด ปฏิบติั สังเกตผล  และสะทอ้นผล เป็นการวจิยัในความหมายเดียวกบัการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา่พาร์ (PAR) เป็นช่ือ
ท่ีนกัวชิาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกนัในปัจจุบนั  

วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) กล่าววา่ มีขอ้วพิากษเ์ก่ียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค 
วา่เป็นการปฏิบติัแบบบนลงล่าง ( top-down) ท่ีผูร่้วมวจิยัมีลกัษณะเป็นผูถู้กกระท าหรือเป็นผูต้าม 
(Passive/follower) เป็นรูปแบบท่ีมีความเป็นอ านาจนิยม มีลกัษณะเป็นวธีิการวจิยัจาก พวกเขา (On 
them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการท าความเขา้ใจ (Understanding) หรือเพื่อหาความรู้ (knowing) 
ในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยู ่โดยผูว้จิยัมีบทบาทเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) ด าเนินการวจิยักบักลุ่ม
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ผูถู้กวจิยั เม่ือไดรั้บค าตอบแลว้ผูว้จิยัก็จะจากไป ทิ้งใหปั้ญหาต่างๆ ยงัคงปรากฏอยู ่ชีวติความ
เป็นอยูข่องผูถู้กวจิยัยงัคงเป็นเช่นเดิม ไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ จากการวจิยั
นั้น ในทางตรงกนัขา้ม ผูว้จิยักลบัไดป้ระโยชน์มากมาย เช่น ความกา้วหนา้ทางอาชีพ ผลตอบแทน 
และความมีช่ือเสียง เป็นตน้ หากน าไปเปรียบเทียบกบัลกัษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การ
วจิยัดงักล่าวดูจะคลา้ยคลึงกบัลกัษณะการบริหารท่ีใชก้นัอยูม่ากในระยะท่ีผา่นมา โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีผูบ้ริหารแสดงตนเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือเป็นผูรู้้ดี แสดงบทบาทเป็นผูก้  าหนดปัญหาหรือ
ความตอ้งการ ตลอดจนวธีิการในการจดัการ ในลกัษณะเป็นอาหารส าเร็จรูปใหผู้ป้ฏิบติัน าไปปฏิบติั 
ซ่ึงผลจากการบริหารเช่นนั้น มีขอ้วพิากษว์จิารณ์กนัวา่ ก่อใหเ้กิดสภาพการเล้ียงไม่โตของผูป้ฏิบติั 
ท าใหข้าดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจงัในการปฏิบติังาน 
อนัเน่ืองจากท่ีตอ้งคอยรับแต่ค าสั่ง หรือตอ้งพึ่งพาความคิดเห็นของผูท่ี้อยูเ่หนือกวา่อยูเ่สมอ ส่งผล
ใหก้ารบริหารนั้นขาดความย ัง่ยนื ดงัจะเห็นไดจ้ากหลายโครงการตอ้งยติุลงเม่ือผูบ้ริหารเปล่ียนไป  

จากขอ้วพิากษใ์นทางลบท่ีมีต่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค ท าใหน้กัวจิยัใหค้วาม
สนใจต่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมากข้ึนเพราะเป็นรูปแบบการวจิยัแบบล่างข้ึนบน 
(Bottom-up) ท่ีทั้งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ต่างมีความเท่าเทียมกนั ในการแสดงความคิดเห็นและการ
ปฏิบติั จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผูก้ระท าหรือเป็นผูน้ า 
(Active/leader)  

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูถู้กวจิยัเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูถู้กกระท า 
(Passive) เป็นผูก้ระท า (Active) หรือผูร่้วมกระท า (Participant) หรือเปล่ียนวธีิการวจิยัจากพวกเขา 
(On them) เป็นการวจิยัโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By them and for them) กล่าวคือ ผูถู้กวจิยัจะมี
ส่วนร่วมในการวจิยัทุกขั้นตอน เป็นทั้งผูต้ดัสินใจ ผูป้ฏิบติั และผูไ้ดรั้บผลจากการปฏิบติันั้น 
นอกจากนั้นบทบาทของผูว้จิยัก็เปล่ียนไปดว้ย จากการเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ดีจากภายนอก 
(Outside expert) ก็กลาย เป็นผูร่้วมวจิยัท่ีเสมอภาคกนั นอกจากนั้นการวจิยัก็ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมาย
เพียงเพื่อท าความเขา้ใจหรือเพื่อหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยูเ่ท่านั้น แต่จะตอ้งมีการ
ปฏิบติัเพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคด์ว้ย และคาดหวงัวา่จะเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนือนัเน่ืองจากความมีพนัธะผกูพนัในส่ิงท่ีท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนนั้น 

แนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดการพฒันา
เทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นกลยทุธ์การพฒันาท่ีเนน้การช่วยเร้าใหเ้กิดการพฒันาทาง
เทคโนโลยท่ีีมุ่งชกัน าใหก้ารพฒันาและการดดัแปลงเทคโนโลยเีกิดข้ึนในหมู่ประชาชนเอง โดย
อาศยักระบวนการจดัระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท ) บนพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ 
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เทคโนโลยจีะตอ้งมีววิฒันาการอนัเน่ืองมาจากการทดลองและตดัสินใจดว้ยตวัของประชาชนเอง วา่
เทคโนโลยชีนิดใดท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง แนวคิดของการ
พฒันาเทคโนโยลีแบบมีส่วนร่วมจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะยกระดบัจิตส านึกแห่งการวเิคราะห์วจิารณ์
ของชุมชนต่อเทคนิควทิยาการใดๆ ท่ีด ารงอยู ่วา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพวกเขาหรือไม่ มี
พลงัความสามารถท่ีจะพฒันาหรือคิดคน้ดดัแปลงเทคโนโลยไีดด้ว้ยตวัเองอยา่งไร โดยอาศยั
กระบวนการทดลอง 4 ประการดงัน้ี คือ 1) พยายามดดัแปลงเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่ซ่ึงไม่ค่อยเหมาะสม
สอดคลอ้ง ใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมใชก้ารไดจ้ริง (หรือท าใหก้ะทดัรัดลง ) 2) พิทกัษเ์ทคโนโลยี
ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน คิดคน้และปรับปรุงใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 3) ทดสอบเทคโนโลยท่ีีไดช่ื้อวา่มีความ
เหมาะสมส าหรับท่ีอ่ืนๆ มาแลว้ ทั้งน้ีจะไดว้ดัคุณประโยชน์วา่มีความเหมาะสมกบัชุมชนหรือไม่ 4) 
ใชก้ารประชุมถกเถียงความรู้ทางดา้นเทคนิค ใหก้ารขยายความคิด และเพิ่มพนูจิตส านึกแห่งการ
วเิคราะห์วจิารณ์  

นอกจากนั้น ยงัคลา้ยคลึงกบัแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนตามทศันะของ 
กาญจนา แกว้เทพ ( 2538) ท่ีตอ้งค านึงถึงการพฒันาจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) ซ่ึงตรงขา้มกบัการ
พฒันาแบบบนลงล่าง (Top-down) แต่ลกัษณะการพฒันาแบบล่างข้ึนบนนั้นมีหลายมิติ  คือ มิติแรก 
เร่ิมดว้ยความตอ้งการวา่จะพฒันาอะไรนั้น จะตอ้งถูกก าหนดมาจากฝ่ายของชาวบา้นเอง โดยท่ี
นกัพฒันาไม่จ  าเป็นตอ้งเตรียมเอาไวล่้วงหนา้วา่ ทุกหมู่บา้นจะตอ้งมีปัญหาทางเศรษฐกิจ  ตอ้งท า
ธนาคารขา้วหรือธนาคารปุ๋ย หากหมู่บา้นใดมีความสนใจท่ีจะรวมกลุ่มกนัเพื่อร้ือฟ้ืนธรรมเนียม
ประเพณีของตน  ก็ตอ้งเร่ิมตน้จากความตอ้งการอนันั้น  เพราะล าดบัความตอ้งการบ่งบอกถึงระดบั
ความส าคญัของส่ิงท่ีชาวบา้นปรารถนาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงอาจไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจก็ได ้มิติท่ี
สอง การก าหนดรูปแบบวธีิการในการตอบสนองความตอ้งการหรือวธีิการแกปั้ญหา จ าเป็นตอ้งใช้
วธีิการของชาวบา้นดว้ยกนัจากค าถามท่ีวา่แต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมีวธีิการในการเผชิญปัญหานั้น
อยา่งไรบา้ง ถือวา่ความรู้ในการแกปั้ญหาดงักล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน 
จะตอ้งไม่โยนทิ้งไป มิติท่ีสาม หลงัจากรับรู้ความตอ้งการของชาวบา้นและไดศึ้กษาส ารวจวธีิการ
แกปั้ญหาท่ีเคยมีอยูใ่นวฒันธรรมชุมชนแลว้  ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อแกปั้ญหาจะตอ้งใช้
วฒันธรรมชุมชนนั้นเอง เป็นตวัตั้งเป็นจุดเร่ิมตน้ โดยอาจจะประสานกบัความรู้ท่ีน าไปจากภายนอก 
เช่น แมว้า่จะจ าเป็นตอ้งท าธนาคารขา้วก็ตอ้งท า แต่ธนาคารขา้วในแต่ละชุมชนอาจไม่เหมือนกนั
ตามวฒันธรรมชุมชนแต่ละแห่งนั้น เป็นตน้ 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดส้ังเคราะห์หลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูว้จิยั 
จากผลงานของ McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart (1992); Zuber-Skerritt 
(1992); Arhar, Holly, & Kasten (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); Coghlan and 
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Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป็นตน้ ไดข้อ้สรุปเป็นหลกัการ 10 
ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูว้จิยั 10 ประการ ไวส้ าหรับการวจิยัเชิงปฏิบติั
แบบมีส่วนร่วม ดว้ยดงัน้ี หลกัการ 10 ประการ มีดงัน้ี 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทกัษะท่ีหลากหลาย 3) 
มุ่งการเปล่ียนแปลง 4) มุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล 5) รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน 6) 
วเิคราะห์ วพิากษแ์ละประเมินตนเอง 7) ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วน
ไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 9) การมีบนัทึกของผูร่้วมวจิยัทุกคน เช่น การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคม
และรูปแบบองคก์าร การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวจิยั  เป็นตน้ 10) น าไปสู่การปฏิบติัหรือ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดงัน้ี 1) ผูว้จิยัตอ้งรับผดิชอบต่อการรักษาความลบั 2) 
ผูร่้วมวจิยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ  ไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั 3) ทิศทางการวจิยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัเกิดจาก
การตดัสินใจร่วมกนั 4) ใหผู้ร่้วมวจิยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวจิยัมากท่ีสุด 5) มีการ
ปรึกษาหารือร่วมกนั และขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน 7) ผลการด าเนินงานจะยงัคง
ปรากฏใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นใหข้อ้เสนอแนะได ้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือทศันะ
ของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจดัพิมพเ์ผยแพร่ 9) ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึง
ธรรมชาติของกระบวน การวจิยัแต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวจิยั
ต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล  บทบาทของผูว้จิยั 10 ประการ มีดงัน้ี 1) เป็นครู 2) เป็นผูน้ า 3) เป็นผูฟั้งท่ีดี 4) เป็นนกั
วางแผน 5) เป็นนกัออกแบบ 6) เป็นนกัวเิคราะห์ 7) เป็น นกัสังเคราะห์ 8) เป็นนกัสังเกตการณ์ 9) 
เป็นนกัรายงานผล 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก  

นอกจากนั้น วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ยงัไดก้ล่าวถึง การวจิยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม
เป็นวธีิการวจิยัภายใตท้ฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ์  (Critical social theory) เป็นการวจิยัท่ีใชว้ธีิ
วทิยาศาสตร์บางส่วน แต่ใชว้ธีิปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory action approach) ระหวา่ง
ผูว้จิยักบัผูร่้วมวจิยั เพื่อผูป้ฏิบติัแกไ้ขปรับปรุงสภาพของตนเองและมีรากฐานความเช่ือเก่ียวกบัการ
แสวงหาความรู้/ความจริงตามทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม ( Theories of postmodernism) ท่ีเช่ือวา่ 
ความรู้ท่ีพึงประสงคคื์อ ความรู้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน  หลากหลาย  ใชก้ารวเิคราะห์ระดบัจุลภาค  
และเป็นเร่ืองเล่าในขอบเขตแคบๆ (Little narrative)  

จากขอ้วพิากษก์ารวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพฒันาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน  จากหลกัการ จรรยาบรรณ และ
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บทบาทของผูว้จิยั จากทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ ์(Critical social theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม 
(Theories of postmodernism) วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน (กรณีสมมุติวา่มี 2 วงจร หากมีมากกวา่ 2 วงจร ก็เร่ิมตน้วงจรใหม่
เหมือนกบัวงจรท่ี 2 ไปจนส้ินสุด) ดงัแผนภาพท่ี 2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค านึงถึง 10 บทบาทของผูว้จิยั 
เป็นครู  เป็นผูน้ า  เป็นผูฟั้งท่ีดี  เป็นนกัวางแผน  เป็นนกัออกแบบ เป็น

นกัวเิคราะห์  เป็นนกัสังเคราะห์ เป็นผูส้ังเกตการณ์ เป็นนกัรายงานผล  เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน
และอ านวยความสะดวก 

 

ค านึงถึง 1) ขอ้วพิากษต่์อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิคและทศันะต่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม   2) แนวคิด การพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนว
วฒันธรรมชุมชน   3) ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ ์และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ 
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แผนภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของ
วโิรจน์ สารรัตนะ 

 

ค านึงถึง 10 หลกัการของผูว้จิยั 
1. ในบริบทเฉพาะ 
2. ทกัษะท่ีหลากหลาย 
3. มุ่งการเปล่ียนแปลง 
4. มุ่งการกระท าเพ่ือบรรลุผล 
5. รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยั 
6. วเิคราะห์ วพิากษแ์ละประเมิน
ตนเอง 

7. เรียนรู้จากการกระท า ทั้งท่ีส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

8. ตระหนกัในศกัยภาพ ความ
เช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน 

9. การมีบนัทึกของผูร่้วมวจิยัทุกคน 
เช่น  
- การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบติั  

- การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายถึง
ส่ิงท่ีปฏิบติั  

- การเปล่ียนแปลงใน
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมและ
รูปแบบองคก์าร  

- การพฒันาตนเองจากการร่วมใน
การวจิยั  

10. น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

ค านึงถึง 10 จรรยาบรรณของผูว้จิยั 
1. รักษาความลบั 
2. ผูร่้วมวจิยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ  ได้
อยา่งเสมอภาคกนั 

3. ทิศทางการวจิยัและผลลพัธ์ท่ี
คาดหวงัจากการตดัสินใจร่วม 

4. ผูร่้วมวจิยัมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการวจิยั 

5. มีการปรึกษาหารือ  ขอ้เสนอแนะ
ไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

6. การสงัเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้ง
ไดรั้บการอนุญาตก่อน 

7. ผลการด าเนินงานจะยงัคงปรากฏ
ใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้น
ใหข้อ้เสนอแนะได ้

8. ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือ
ทศันะของคนอ่ืนโดยขาดการ
เจรจา 

9.  ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการ วจิยั
แต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะ
และผลประโยชน ์

10. ผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อ
การท างานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์
ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับ
และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

 

ผลการวจัิย 
บรรยาย ถึงปรากฏการณ์การวจิยั และ
น าเสนอผลการเปล่ียนแปลง  ผลการ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 

จุดเร่ิมต้น 
สร้างความคุน้เคยเสริมพลงัดา้น

วชิาการใหก้บัผูร่้วมวจิยั 

วางแผน 

ปฏิบติั 
 

สังเกต 
 

สะทอ้น
ผล 

วางแผน 
 

ปฏิบติั 
 

สะทอ้นผล 

สังเกต 
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วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดอ้ธิบายแนวการด าเนินการวจิยัในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี  
ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการ (Preparation) เพือ่สร้างความคุ้นเคยและเสริมพลงัอ านาจ

เชิงวชิาการ การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถท าไดใ้นหลายระดบั เช่น ระดบัชั้นเรียน 
ระดบัช่วงชั้นเรียน ระดบัโรงเรียน หรือระดบัชุมชน แต่การวจิยัทางการบริหารการศึกษา นิยมท าใน
ระดบัโรงเรียนท่ีมีปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขหรือพฒันาอยูใ่นระดบัสูงมีหลกัฐานหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ยนืยนัหรืออา้งอิง จากนั้นจึงลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคยใหเ้กิดข้ึนก่อน 

เน่ืองจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตอ้งมีผูร่้วมวจิยั (Participants) จ านวน
หน่ึง ท่ีจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ดงันั้น เพื่อใหร้ะบุไดว้า่ผูร่้วมวจิยัคือใคร มีจ านวนเท่าใด 
ผูว้จิยัควรน าเอาแนวคิดและแนวปฏิบติัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมช้ีแจงต่อผูร่้วมวจิยัให้
รับรู้และเขา้ใจ เพื่อใหก้ารตดัสินใจเขา้ร่วมวจิยัเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ตามจรรยาบรรณท่ีวา่ 
“ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะและ
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ ” ค  านึงถึงหลกัการ “ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” 

การลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคย ผูว้จิยัควรแสดงบทบาทการเป็น “ผูส่้งเสริมสนบัสนุน
และอ านวยความสะดวก ” รวมทั้งบทบาทอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว ้ 10 บทบาทดงักล่าวขา้งตน้ ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และไม่ใหเ้สียหลกัความมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั ควรหลีกเล่ียงรูปแบบการ
ท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบงัคบับญัชา ไม่ควรก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใดๆ ท่ีจะท า
ใหเ้กิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั นัง่ประชุมสนทนากบัแบบ โตะ๊
กลม (round table)  

นอกจากนั้น ผูว้จิยัควรมีการเสริมพลงัดา้นวชิาการท่ีเป็นความรู้เชิงเทคนิค ใหก้บัผูร่้วม
วจิยัในเร่ืองต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 

- แนวคิดและแนวปฏิบติัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ตามหลกัการท่ีกล่าวถึง
ขา้งตน้ คือ “ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ”  

- แนวคิดและแนวปฏิบติัเชิงเทคนิค เช่น เทคนิคการวางแผนปฏิบติัการ เทคนิคการระดม
สมอง เทคนิคการน าแผนสู่การปฏิบติั เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบติังาน เทคนิคการสะทอ้นผล
การปฏิบติังาน เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียน และอ่ืนๆ เป็นตน้  

ขั้นตอนที ่2 การวางแผน (Planning) เพื่อแกปั้ญหา เน่ืองจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม มุ่งเนน้การแกปั้ญหา (Problem solving) ผูว้จิยัควรแสดงบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม 
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหผู้ร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์สภาพของ
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งานท่ีเป็นปัญหา เพื่อระบุสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงัจากการ
แกปั้ญหา ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา  การเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา โดย
ใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัวเิคราะห์และก าหนดประเด็นต่างๆ ดงักล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ท่ี
มีอยูเ่ดิมของพวกเขาก่อน จากนั้นจึงจะน าเอาแนวคิดเชิงวชิาการท่ีผูว้จิยัศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 น าเขา้สู่
วงสนทนากบัพวกเขา ซ่ึงอาจมีผลใหพ้วกเขาน าเอาแนวคิดเชิงวชิาการนั้นไปปรับแกห้รือบูรณาการ
เขา้กบัส่ิงท่ีพวกเขาร่วมกนัคิดและก าหนดข้ึน ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือ
ใหมี้การระเบิดจากภายใน (Inside-out) ก่อน แลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และ
ตามหลกัการท่ีวา่  “ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายใน
ชุมชนเอง” และตามความเช่ือท่ีวา่ “แนวคิดใหม่ในการพฒันานั้น เช่ือวา่ในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่
วา่งเปล่า ในนั้นบรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหา
ชุมชน ” และ “…ใหโ้อกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอเทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเขา้สู่วง
สนทนาดว้ย ในระยะแรกๆ ใหเ้สนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปวา่แบบนั้นแบบน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วย
แกปั้ญหาใหชุ้มชน จะปล่อยใหชุ้มชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยอ่ืีนๆ ใหม้ากกวา่นั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันาจะตอ้งคอย
ใหข้อ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบใหอ้ยา่งเตม็ท่ีแลว้ ก็ปล่อยใหชุ้มชนเป็นผู ้
ตดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…”  

หากพิจารณาจากหลกัการดงักล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบดว้ยกิจกรรมการ
ท างาน 3 ระยะดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยัออกมาใหเ้ตม็ท่ี อาจใชเ้วลา 1-2 วนั ใหพ้วกเขา
ไดร่้วมกนัระดมสมองคิดอยา่งเตม็ท่ีโดยอาศยัความรู้และประสบการณ์พื้นฐานท่ีเขามีและเคยท ากนั
มา เพื่อก าหนด  สภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา 
ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา การเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีท าวจิยั 
เพื่อจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการ (Action plan) ของส่วนรวม ท่ีประกอบดว้ยโครงการจ านวนหน่ึง และ
อาจใหแ้ต่ละรายจดัท าแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual development plan: IDP) ดว้ย ก็จะท าให้
การแกปั้ญหามีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน เพราะโครงการจ านวนหน่ึงนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีควรท า
ในบางกรณีได ้และบางโครงการก็จ  าเป็นตอ้งมีแผนพฒันาส่วนบุคคลรองรับเพื่อการน าไปปฏิบติั
ดว้ย  

ระยะท่ี 2 การพฒันาแนวคิดเชิงวชิาการใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยั อาจใชเ้วลา 1-2 วนั โดยผูว้จิยั
น าเอาแนวคิดท่ีศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 ไปถ่ายทอดใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงแนวทางการ
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แกปั้ญหาในเชิงทฤษฎี ตามประโยชน์ของทฤษฎีท่ีวา่ “..ช่วยช้ีน าการตดัสินใจ ช่วยใหม้องภาพ
องคก์ารไดช้ดัเจนข้ึน ช่วยใหต้ระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ช่วยเป็นแหล่งของความคิด
ใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ช่วยจ าแนกแยกแยะปรากฏการณ์ 
ช่วยสร้างส่ิงใหม่ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิดเชิงวชิาการแลว้ อาจเชิญ
วทิยากรมาใหค้วามรู้เพิ่มเติม อาจใหศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติม อาจใหศึ้กษาดูงานสถานศึกษาท่ีเป็น
ตน้แบบ เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดวสิัยทศัน์และความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีท า
วจิยัอยา่งหลากหลาย  

ระยะท่ี 3 การบรรจบกนัของธารสองสาย สายประสบการณ์และสายวชิาการ (ภาคปฏิบติั
และภาคทฤษฎี) โดยจดักิจกรรมใหมี้การบูรณาการความรู้เชิงวชิาการท่ีไดรั้บ (ในระยะท่ี 2) เขา้กบั
ส่ิงท่ีพวกเขาร่วมกนัคิดและก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคล  (ในระยะท่ี 1) 
ตามหลกัการท่ีวา่ “...ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบติัก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบติัหากไม่มีทฤษฎีมาเสริม
ดว้ย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไ้ม่ไกล วนเวยีนอยูแ่ต่วธีิการเดิมๆ...” กิจกรรมน้ีอาจใชเ้วลา 1-2 
วนั ซ่ึงผลจากการบูรณาการร่วมกนั อาจเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 1) ยนืยนัเอาตามส่ิงท่ีพวกเขา
ก าหนดในระยะท่ี 1 หรือ 2) เปล่ียนความคิดใหม่ ยดึเอาตามแนวทางวชิาการท่ีผูว้จิยัน าไปถ่ายทอด
ให ้หรือ 3) บูรณาการเขา้ดว้ยกนัระหวา่งส่ิงท่ีพวกเขาคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ท่ีพวกเขาไดรั้บ
เสริมเพิ่มเติม เพื่อก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลใหม่ข้ึนมา โดยแผนปฏิบติั
การ (Action plan) ของส่วนรวม และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual development plan) มี
องคป์ระกอบอะไรบา้ง ข้ึนกบัผูว้จิยัและร่วมวจิยัจะร่วมกนัก าหนด  แต่อยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย
จุดมุ่งหมายและวธีิการ (Ends and means) ในการแกปั้ญหานั้นวา่จะท าเพื่ออะไร  (what) และจะท า
อยา่งไร (How)  

แนวคิดการบรรจบกนัของธารสองสายน้ี หากพิจารณาหลกัการจดัการความรู้ 
(Knowledge management) ผูว้จิยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของคนท่ีมีความรู้เชิงวชิาการหรือความรู้ท่ี
ชดัแจง้ (Explicit knowledge) ในขณะท่ีผูร่้วมวจิยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของกลุ่มคนท่ีมีความรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีสะสมมา เป็นความรู้ท่ีฝังตวั ( Tacit knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกบัระหวา่ง
ความรู้เชิงวชิาการกบัความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนยัหน่ึงคือ การผสมผสานกนัระหวา่งภาค
วชิาการกบัภาคปฏิบติั เป็นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกนั คือ สายธารเชิงวชิาการหรือเชิงทฤษฎีท่ี
ไดจ้ากนกัวจิยั กบัสายธารเชิงประสบการณ์ท่ีสะสมอยูใ่นตวัของผูร่้วมวจิยั จากแนวคิดดงักล่าว มี
ขอ้ท่ีผูว้จิยัควรค านึง 4 ประการ คือ  

1. การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวชิาการในบทท่ี 2 จะตอ้งน าเสนอไวอ้ยา่งมี
จุดมุ่งหมาย อยา่งมีความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะท าใหผู้ว้จิยัมีความรอบรู้และความไวเชิง
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ทฤษฎี (Theoretical sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากบัผูร่้วมวจิยั ไม่ใช่ทบทวนมาไวอ้ยา่งเป็น
ไมป้ระดบังานวจิยัหรือห้ิงพระประจ างานวจิยัท่ีไม่มีการมาเซ่นไหวเ้หลียวแลอีก  

2. ผูว้จิยัจะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการ
ปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั เหมือนกบัค าพดูท่ีมกัพดูกนั
วา่ “ทฤษฎีจดัปฏิบติัไม่ได ้หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบติัก็คือปฏิบติั ” เป็นตน้ จะตอ้งสร้างความ
ตระหนกัวา่ ทฤษฎีจะช่วยยน่ระยะทางการลองถูกลองผดิใหส้ั้นลงได ้ดงัประโยชน์ของทฤษฎีท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้ นอกจากนั้นผูว้จิยัอาจสร้างแนวคิดใหผู้ร่้วมวจิยัไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึง
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนัระหวา่งการวจิยั ทฤษฎี และการปฏิบติั หรือนกัวจิยั นกัทฤษฎี และนกั
ปฏิบติั หากท าใหเ้กิดข้ึนได ้ก็จะท าใหก้ารด าเนินงานวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

3. การน าเสนอแนวคิดเชิงวชิาการตอ้งเป็นไปหลงัจากท่ีปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัคิด
อยา่งเตม็ท่ีก่อน โดยหากน าเสนอก่อน มีแนวโนม้ท่ีผูร่้วมวจิยัจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวชิาการนั้น
ไปใชเ้ลยมีอยูสู่ง อาจเป็นเพราะความเคยชินกบัการเป็นผูถู้กกระท า (passive) หรือเป็นผูต้าม 
(follower) ในระบบการบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง (top-down approach) ท่ีฝังรากมา
นานหรืออาจเป็นเพราะแนวโนม้ท่ีจะเช่ือฟังผูว้จิยัเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ซ่ึงจะท าใหก้ารวจิยัมีแนวโนม้
เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มากกวา่จะเป็นการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือมีแนวโนม้ท่ีอิทธิพลของความรู้เชิง
วชิาการ (explicit knowledge) ท่ีส าเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตวัท่ีสะสมจาก
ประสบการณ์ (tacit knowledge) ของผูร่้วมวจิยัไม่ไดถู้กน าออกมาใช ้ 

4. การน าเสนอแนวคิดเชิงวชิาการของผูว้จิยัจะตอ้งน าเสนอแบบไม่ยดัเหยยีด ไม่ช้ีน า 
หรือไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่ตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวั
เสริม โดยยดึหลกัการ “ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายใน
ชุมชนเอง ” และตามแนวคิดท่ีวา่ “…ใหโ้อกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ย
ตนเองอยา่งเตม็ท่ี จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอเทคโนโลยอ่ืีนๆ  ท่ีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้
ของชุมชนเขา้สู่วงสนทนาดว้ย ในระยะแรกๆ ใหเ้สนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปวา่แบบนั้นแบบน้ี
เท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาใหชุ้มชน จะปล่อยใหชุ้มชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง 
และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยอ่ืีนๆ ใหม้ากกวา่นั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึง
นกัพฒันาจะตอ้งคอยใหข้อ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบใหอ้ยา่งเตม็ท่ีแลว้ ก็ปล่อย
ใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…” 
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ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัติ (acting) เพือ่การเปลีย่นแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ 
ผูว้จิยัยงัคงมีบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และการเป็นผู ้

อ  านวยความสะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ (action plan) ของส่วนรวม และแผนพฒันา
ส่วนบุคคล (individual development plan) ท่ีก าหนดไวน้ั้น โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนด ตามหลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล ” พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใดๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยใหก้ าลงัใจและกระตุน้ใหเ้กิดการ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั พิจารณาถึงการใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และ
การจดัการในการน าแผนสู่การปฏิบติั เช่น การจดัทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอ านาจหนา้ท่ี การ
ก าหนดบทบาทและความรับผดิชอบ การก าหนดเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การจดัระบบการติดตามผล เป็นตน้  

ขั้นตอนที ่4 การสังเกต (observing) เพือ่บันทกึผลการปฏิบัติ 
การสังเกตเพื่อบนัทึกผลการปฏิบติั ใหก้ระท าในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา ตั้งแต่ขั้นตอนการ

เตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการปฏิบติั ไม่ไดห้มายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบติั 
(Acting) เท่านั้น โดยอาจใชเ้ทคนิควธีิและเคร่ืองมือต่างๆ ดงัต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย
อยา่งผสมกนัตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวดัทศันคติ 
แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพ หรือวตัถุส่ิงของ เป็นตน้ 

ประเด็นในการสังเกตเพื่อบนัทึกผลการปฏิบติันั้น นอกจากจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ความกา้วหนา้ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนดว้ย เป็นผลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 
(Change) รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน (Emerging of new knowledge) ใน
ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน 

ขั้นตอนที ่5 การสะท้อนผล (reflecting) เพือ่น าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ 
อาจน าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน ( Lesson distilled) มาใช ้เป็นเทคนิคการทบทวนหรือ

สรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่างๆ เพื่อใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้งภายในและ
ภายนอกซ่ึงท าใหเ้กิดผลอยา่งท่ีเป็นอยู ่ทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เนน้การระดมสมอง พดูคุย เล่าเร่ือง 
สังเคราะห์ จบัประเด็นกระบวนการวธีิท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์  หรืออาจกล่าวไดว้า่ 
การถอดบทเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบคน้ความรู้จากการปฏิบติังานโดยใชว้ธีิการสกดัความรู้และ
ประสบการณ์จากผูร่้วมวจิยั พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน 
การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพื่อเป็น
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ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้  
หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงวา่ การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางส่ิงบางอยา่งออกมา
จากบทเรียนท่ีมีอยูจ่ากส่ิงท่ีเราท า เพื่อใหไ้ดง้านท่ีเป็นความส าเร็จ ( Best practice) รวมทั้งความไม่
ส าเร็จ (bad practice) ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ และแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการถอดบทเรียนโดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

- การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งการปฏิบติังาน ด าเนินการทนัที
หลงัจากท ากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป็นชุดกิจกรรมก็ด าเนินการหลงัจากกิจกรรมยอ่ย
เสร็จ และสามารถน าผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้นๆ ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาโครงการ
ใหป้ระสบความส าเร็จในอนาคต  

- การถอดบทเรียนทั้งโครงการ เพื่อการเรียนรู้หลงัส้ินสุดโครงการ เป็นการถอดบทเรียน
ทั้งระบบ เป็นกระบวนการวเิคราะห์การปฏิบติังานและบทเรียนความรู้ท่ีลึกซ้ึง และประกอบ ดว้ย
รายละเอียดจ านวนมากโดยเร่ิมตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และ
ผลลพัธ์เม่ือส้ินสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตอ้งใชก้ารวเิคราะห์เชิงลึก เช่น 
วเิคราะห์ดว้ย SWOT เพื่อศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีน าไปสู่ผลของการด าเนินโครงการ  

การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น เทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั ( After action 
review)การเล่าเร่ือง ( Story telling) การท าแผนท่ีความคิด ( Mind map) การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงอาจใชห้ลายวธีิร่วมกนั  กรณีเทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั  (After action 
review) ท าทนัทีหลงัเสร็จกิจกรรม เหมาะกบัการถอดบทเรียนระหวา่งปฏิบติังานในโครงการ โดยผู ้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศยัค าถามดงัน้ี  คาดหวงัอะไรจากงานคร้ังน้ี ส่ิงท่ีบรรลุความ
คาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และถา้มีงานแบบ
น้ีอีก เราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร ภายใตห้ลกัการ 1) เป็นธรรมชาติ สบายๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปู
เส่ือนัง่ในท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มีช่องวา่งใหก้นั) 3) เห็นหนา้
กนัทุกคน (เห็นรอยยิม้ อุดมการณ์ และการพดูคุย) และ 4) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อมๆ กนั 
(ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)้ 

ขั้นตอนที ่6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม่  
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 2 ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การวางแผน ใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของการ
พฒันางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา ประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อการปฏิบติักนัใหม่ โดยน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 
มาร่วมพิจารณาดว้ย ซ่ึงจะท าใหไ้ดแ้ผนปฏิบติัการ (action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล 
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(Individual development plan) ใหม่ข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึงอาจมีบางอยา่งท าต่อเน่ือง บางอยา่งตอ้งหยดุ
ไป หรือมีบางอยา่งเพิ่มเติมเขา้มา  

ขั้นตอนที ่7 การปฏิบัติ (Acting) เพือ่แก้ปัญหากนัใหม่ 
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 3 ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลท่ี
ก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ใหมี้การบนัทึกผลการด าเนินงานทั้ง
ของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั และจดัใหมี้การพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ โดย
ค านึงถึงหลกัการต่างๆ ดงักล่าวในขั้นตอนท่ี 3  

ขั้นตอนที ่8 การสังเกต (Observing) เพือ่สะท้อนผลกนัใหม่ 
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 4 ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual effects) จากการปฏิบติั
ตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลท่ีก าหนดข้ึนใหม่ในขั้นตอนท่ี 7  

ขั้นตอนที ่9 การสะท้อนผล (Reflecting) เพือ่สรุปผลและถอดบทเรียนกนัใหม่ 
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 5 ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การสะทอ้นผล มีจุดมุ่งหมายและวธีิด าเนินการตามท่ีกล่าว
ในขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนที ่10 การน าเสนอผลการวจัิยในบทที ่4 
1. การเล่าเร่ืองจากงานทีท่ า  (Stories at work) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง  (Factual 

and neutral manner) ของแต่ละขั้นตอน จากขั้นตอนท่ี 1 – 9 วา่ ท าอะไร ไดผ้ลเป็นอยา่งไร  โดยอาจ
มีภาพถ่าย ขอ้มูล ค าสัมภาษณ์ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ แสดงประกอบใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนได ้(ไม่ตายตวั 
อาจน าเสนอรูปแบบอ่ืนท่ีเห็นวา่เหมาะสมกวา่)  การน าเสนอผลการวจิยั ผูว้จิยัควรจดัท าเป็นระยะๆ 
หรือหลงัเสร็จส้ินการท าวจิยัแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกวา่เสร็จส้ินทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิด
สภาพของภูเขาขอ้มูล หรือสภาพไดห้นา้ลืมหลงั อาจมีผลท าใหน้ าเสนอขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์
ตามท่ีปฏิบติัจริง มีความสับสน อนัเน่ืองจากความเร่งรัดของเวลา ความเหน่ือยลา้ ความหลงลืม  

2. การเปลีย่นแปลง (Change) ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ซ่ึง
ไม่ควรก าหนดความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงเฉพาะในระดบัโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual development plan) เท่านั้น แต่ควรก าหนด
ความคาดหวงัในลกัษณะท่ีเป็นผลกระทบหรือผลลพัธ์ต่อเน่ืองในระดบัท่ีเป็นภาพรวมทั้ง
สถานศึกษาดว้ย เน่ืองจากเป็นการวจิยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) เช่น 1) การเปล่ียนแปลงใน
คน วฒันธรรมองคก์าร และบรรยากาศองคก์าร 2) การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างองคก์าร 3) การ
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เปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ี4) การเปล่ียนแปลงในกระบวนการและระบบการท างาน เป็นตน้ หรือ
อ่ืนๆ แลว้แต่จะก าหนด อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงในตวัคนนั้น ควร
ค านึงถึงทั้งระดบัตวับุคคล (Self) ระดบักลุ่ม (Group/team) และระดบัองคก์าร (Entire organization) 
ดว้ย โดยพิจารณาทั้งดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
นอกจากนั้น เน่ืองจากการด าเนินการใดๆ ในสถานศึกษา มุ่งไปท่ีเป้าหมายสุดทา้ย (Ultimate goal) 
คือนกัเรียน ดงันั้นหากการวจิยัส่งผลถึงนกัเรียนดว้ย จึงควรพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในนกัเรียน
ดว้ยวา่มีอะไรบา้ง 

การน าเสนอขอ้มูล ควรค านึงถึงรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาความเหมาะสมกบั
ลกัษณะของขอ้มูล ซ่ึงมีทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ อาจน าเสนอเป็นการพรรณนาท่ี
มีภาพถ่าย หรือค าสัมภาษณ์ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ประกอบ หรืออาจน าเสนอเป็นขอ้ความเชิง
พรรณนา โดยมีขอ้มูลหรือสถิติประกอบ หรืออาจน าเสนอเป็นชุดของตารางหรือเป็นกราฟฟิค เป็น
ตน้ โดยเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงสภาพท่ีเคยเป็นมา และสภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป หรือแสดงให้
เห็นถึงช่องวา่ง (Gap) ระหวา่งปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนกบัผลลพัธ์ท่ีไดรั้บวา่มีส่วนใดท่ีส าเร็จ ส าเร็จมาก
นอ้ยเพียงใด และมีส่วนใดท่ียงัไม่ส าเร็จ ท าไมถึงยงัไม่ส าเร็จ และควรท าอะไรอยา่งไรต่อไป เป็น
ตน้  

3. การเรียนรู้ ( learning) ท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน เป็น
การเรียนรู้จากการกระท า ( Action learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั้นๆ ในทุกขั้นตอนจากการวจิยั วา่มีอะไรบา้ง เนน้การเรียนรู้
เพื่อท่ีจะรู้ อนัจะน าไปสู่การคิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีดียิง่ข้ึน  

การเรียนรู้จากการกระท า (Action learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัจากการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หากงานวจิยัไม่มีค  าตอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ (Learning) ท่ีเกิดข้ึน มีแต่
ค าตอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการ
พฒันาแบบปกติทัว่ไป ท่ีท าแลว้ท าเลย ผา่นแลว้ผา่นเลย ท่ีแมจ้ะมีวงจรการท างานคลา้ยคลึงกนัก็
ตาม  

การเรียนรู้จากการกระท า (Action learning) มีพฒันาการจากช่วงแรกของศตวรรษท่ี  20 
John Dewey นกัการศึกษาชาวอเมริกนัซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้วธีิสอนแบบแกปั้ญหา และเป็นผูเ้สนอแนวคิด
ท่ีวา่ การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระท าดว้ยตนเอง  (Learning by doing) จากแนวคิดน้ี ไดน้ าไปสู่
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivist learning theory) ถือเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้ง
กบัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 มากท่ีสุด ซ่ึงในกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่ มีวธีิการแสวงหาความรู้
และค าตอบในส่ิงต่างๆ ดว้ยหลกัการท่ีวา่ใชไ้ดห้รือไม่ ถา้ใชไ้ดก้็คือท าได ้หมายความวา่ “เป็นความ
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จริง” เป็นการคิดท่ีแสวงหาวธีิการกระท า น ามาใชใ้หเ้กิดผลตามท่ีก าหนดไว ้( Workability) เป็น
ประโยชน์เม่ือน ามาปฏิบติัไดจ้ริง ประยกุตไ์ดจ้ริง ( Adaptability) การเรียนรู้จะเกิดข้ึน เม่ือผูเ้รียนได้
สร้างความรู้ท่ีเป็นของตนเองข้ึนมาจากความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมหรือจากความรู้ท่ีรับเขา้มาใหม่  ท่ีเกิดจาก
ความเขา้ใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน  (Active learning) รูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากแนวคิดน้ี มีอยูห่ลายรูปแบบ  ไดแ้ก่ เรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative learning) เรียนรู้แบบ
ช่วยเหลือกนั  (Collaborative learning) เรียนรู้โดยการคน้ควา้อยา่งอิสระ  (Independent investigation 
method) รวมทั้งเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)  

จากท่ีกล่าวมา การเรียนรู้จากการกระท าในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ครอบคลุมในทุกรูปแบบของการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีทั้งจากการร่วมมือ 
จากการช่วยเหลือกนั จากการคน้ควา้อยา่งเป็นอิสระ และจากการใชปั้ญหาเป็นฐาน ในการระบุวา่ 
อะไรคือการเรียนรู้จากการกระท า อาจตั้งค  าถามวา่ ส่ิงท่ีฉนัจะท าใหต่้างไปในคร้ังหนา้คืออะไร 
(What will I do differently next time?) ในลกัษณะเป็นบทเรียนท่ีไดรั้บจากการวจิยัในคร้ังน้ีถึงส่ิงท่ี
ควรท าหรือไม่ควรท าจากส่ิงท่ีท าหรือไม่ท าในคร้ังน้ี เช่น เรียนรู้วา่หากจดัท าแผนเพื่อแกปั้ญหาน้ีอีก 
จะไม่ท าอะไรบางอยา่งดงัเช่นท่ีท าในคร้ังน้ี แต่จะท าอะไรบางอยา่ง เน่ืองจาก .........” เป็นตน้ ทั้งน้ี 
การเรียนรู้จากการกระท าไม่หมายถึงความรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะ “รู้...................” จากการท่ี
ผูว้จิยัไดรั้บการฝึกอบรมใหม่ เช่น รู้เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการท างานกบัคนอ่ืน รู้วธีิการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นตน้  

4. ความรู้ใหม่ (New knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบติั ไม่ใชค้วามรู้จากการ
อ่านต ารา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกนั หากงานวจิยัไม่มีค  าตอบเก่ียวกบัความรู้ใหม่ (New knowledge) มีแต่ค าตอบเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการพฒันาแบบปกติ
ทัว่ไป ท่ีท าแลว้ท าเลย ผา่นแลว้ผา่นเลย แมจ้ะมีวงจรการท างานคลา้ยคลึงกนัก็ตาม  

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน  เป็นความรู้ชัว่คราวชัว่ขณะในบริบทหน่ึงๆ ซ่ึงหากพิจารณาความรู้
ภายใตว้ธีิคิดปฏิบติันิยมดงักล่าวในตอนตน้ ก็หมายถึงการเรียนรู้เพื่อท่ีจะรู้ อนัจะน าไปสู่การคิดท่ีดี
ยิง่ข้ึน ซ่ึงนกัคิดปฏิบติันิยมจะไม่ตดัสินส่ิงท่ีคน้พบต่อวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีปัญหาหน่ึงๆ วา่ถูกหรือ
ผดิ แต่จะเรียกส่ิงนั้นวา่  ความจริงชัว่ขณะ  (Temporary truth) เพราะเม่ือเวลาผา่นไปและสังคม
เปล่ียนไป ค าตอบท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาหน่ึงก็จะลา้สมยั ไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ท่ีตามมา 

โดยทฤษฎีถือวา่ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบติังานร่วมกนั ดงันั้น การน าเสนอวา่อะไรคือ
ความรู้ใหม่จากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดไดจ้ากการพิจารณาร่วมกนัของ
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัในขั้นตอนการสะทอ้นผล (reflecting) เช่น พิจารณาวา่ “จากการบูรณาการใน
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แนวคิดระหวา่งนกัวจิยัท่ีมีความรู้เชิงทฤษฎี กบัผูร่้วมวจิยัท่ีมีความรู้เชิงประสบการณ์ในพื้นท่ี เพื่อ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการท างาน เม่ือประมวลเป็นภาพโดยรวมแลว้ไดก่้อใหเ้กิด
ความรู้ใหม่ ท่ีน ามาแกปั้ญหาแตกต่างจากทฤษฎีหรือแตกต่างจากท่ีเคยท ากนัมาแต่เดิมอะไรบา้ง?” 
ดงันั้น ความรู้ใหม่ (New knowledge) ในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นผลจากการ
รวบรวมขอ้มูล (data) และสารสนเทศ (Information) ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน (Action) ในแต่ละ
ส่วนงาน (Parts) เม่ือน ามาเช่ือมโยงกนั (Connection of parts) จะก่อใหเ้กิดภาพความรู้ใหม่ (A 
whole) ซ่ึงความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บน้ี หากเช่ือมโยงกนัหลากหลาย ( Joining of wholes) จะเป็นภูมิปัญญา 
(Wisdom)  

จากแนวคิดการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ 
(2558) ดังกล่าว ทีผู้่วจัิยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวจัิยในคร้ังนี ้มีประเด็นส าคัญเพือ่
ก าหนดเป็นข้อตกลงเบือ้งต้นส าหรับการวจัิยคร้ังนี ้ดังนี้ 

1.  การก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั ผูว้จิยัจะมุ่งศึกษาใน 2 ประเด็นหลกั คือ เพื่อการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้สู่ทกัษะในศตวรรษท่ี 21โรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา โดยใชก้ารวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  และเพื่อศึกษาผลการด าเนินงานตามขั้นตอน ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (คือขั้นตอนท่ี 1-9 ท่ีกล่าวถึงในตอนตน้) และ ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนร่วมต่อการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้สู่ทกัษะในศตวรรษท่ี  21 โรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา โดยใชก้ารวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  

2. การก าหนดตวัสอดแทรกในการวจิยั  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดเฉพาะตวั
สอดแทรกหลกั (Main intervention) ไม่ก าหนดตวัสอดแทรกเสริม  (Additional intervention) หรือ
เป็นเง่ือนไขสอดแทรก (Intervening condition) ดว้ย โดยจะใหค้วามสนใจไปท่ีแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual development plan) ในเร่ืองการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้สู่ทกัษะในศตวรรษท่ี  21 โรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา โดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ท่ีมุ่งจะพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นตวัสอดแทรกหลกั 

3. การก าหนดสถานท่ีเพื่อการวจิยัและผูร่้วมการวจิยั  : โรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา วดัศรี
สุทธาวาส อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  

4. ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี มี 2 วงจร 10 ขั้นตอนระหวา่งภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
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ตอนที ่2 แนวคดิกจิกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของการเรียนรู้ (Leaning)  
การเรียนรู้ (Leaning) เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งขวาง มีผูใ้หท้ศันะเก่ียวกบัค าน้ีมากมาย  
ศิริชยั กาญจนวาสี (2543) ไดส้รุปวา่การเรียนรู้ คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจาก

ประสบการณ์ของการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงพฤติกรรมนั้นใหร้วมทั้งพฤติกรรมภายนอกท่ี
สามารถสังเกตเห็นไดแ้ละพฤติกรรมภายในท่ีมองไม่เห็นและการเปล่ียนแปลงน้ี รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงปริมาณหรือคุณภาพของพฤติกรรมดา้นเรียนรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และทกัษะ
การปฏิบติัการ 

ชนาธิป พรกุล ( 2544) ไดใ้หท้ศันะวา่ การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่ง
ต่อเน่ืองหรือการเปล่ียนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หน่ึงซ่ึงเป็นผลมาจากการฝึกปฏิบติัหรือไดรั้บประสบการณ์ 

สุรางค ์โคว้ตระกลู ( 2545) กล่าววา่ การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็น
เน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือเกิดจากการฝึกหดั รวมทั้งการ
เปล่ียนปริมาณความรู้ของผูเ้รียนซ่ึงงานท่ีส าคญัของครูช่วยใหน้กัเรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้หรือมี
ความรู้และทกัษะตามหลกัสูตรท่ีก าหนด ครูมีหนา้ท่ีจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียนและ
นอกหอ้งเรียน เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละบทเรียน ดงันั้น
การจดักระบวนการเรียนรู้จึงเป็นรากฐานส าคญัของการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

ฤกษช์ยั คุณูปการและคณะ ( 2546) ไดส้รุปความหมาย การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลง
สภาพของบุคคลอยา่งค่อนขา้งถาวรอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์เดิมเป็นกระบวนการท่ี
คนเราเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์เพื่อใหบ้รรลุผลตามความมุ่ง
หมายคือสามารถสนองความตอ้งการของร่างกายไดแ้ละตนเองได ้

ก่ิงฟ้า สินธุวงษ ์( 2550) ไดใ้หห้มายถึง การเรียนรู้วา่ เป็นการใส่ใจ การเลียนแบบ การ
เช่ือมโยง การถ่ายโอน หรือการกระท าซ ้ าๆกนัเพื่อใหท้  าได ้ปฏิบติัได ้ท่ีมองการเรียนรู้ในรูปของ
ผลลพัธ์มากกวา่กระบวนการ 

สุคนธ์ ภูริเวทย ์( 2554) ไดใ้หท้ศันะวา่ การเรียนรู้ คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
(Behavior) อนัเน่ืองมาจากการท่ีคนเราไดรั้บประสบการณ์ (Experience) หรือการฝึกฝน 

โรเซอร์ Rosser (1993) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนจะไม่เจาะจงไปท่ี
เน้ือหาวชิาแต่ข้ึนอยูก่บักิจกกรมท่ีบูรณาการผา่นการกระท าหรือการเล่น เป็นประสบการณ์ตรงท่ีท า
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และเสริมพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
กิจกรรมท่ีดีจะเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพหลกัสูตร กิจกรรมท่ีเรียกวา่กิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ี



 

 
28 

มีการวางแผนใหส้ามารถพฒันา สังคม อารมณ์ สติปัญญา ภาษา และการคิดไดอ้ยา่งครอบคลุม บ่ง
บอกชดัเจนวา่ท าไมจึงจดัใชอุ้ปกรณ์อยา่งไร และวธีิด าเนินการอยา่งไรจึงจะท าใหน้กัเรียนเจริญงอก
งามและมีวฒิุภาวะ ดงันั้นกิจกรรมการเรียนรู้น้ีจึงไม่ไดห้มายถึงกิจกรรมทัว่ไปท่ีเพียงผูเ้รียนลงมือ
ท าหรือเล่นสนุกๆ แต่เป็นกิจกรรมท่ีเด็กใชเ้ป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ 

เฟสเชอร์ Fisher ( 2005) ไดใ้หท้ศันะวา่ การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสร้างการ
เรียนรู้ ครูตอ้งสามารถออกแบบกลยทุธ์การสอนท่ีท าใหน้กัเรียนไดบ้รรยากาศแห่งการเรียนรู้สูงสุด 

บลูม (Bloom) ไดใ้หท้ศันะวา่  การเกิดการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 3 ประการ จึงจะเรียกวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ คือ 

ก. การเปล่ียนแปลงทางดา้นความรู้  ความคิด ความเขา้ใจ  (Cognitive Domain) หมายถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสมอง เช่น ความคิดรวบยอด  

ข. การเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก  (Affective Domain) หมายถึง การ 
เปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ เช่น ความเช่ือเจตคติ ค่านิยม  

ค. การเปล่ียนทางการเคล่ือนไหวของร่างกาย  เพื่อใหเ้กิดทกัษะ  และความช านาญ  
Rohwer&Howr (1980) ไดใ้หท้ศันะวา่ การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงทางสติปัญญาท่ีค่อนขา้ง
ถาวรและสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงนั้นไดจ้ากพฤติกรรมของบุคคล 

Clifford (1981) กล่าววา่การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงเชิงสัมพทัธ์ของพฤติกรรมอนั
เน่ืองมาจากการไดรั้บประสบการณ์หรือการฝึกอบรม 

Slavin (1991) กล่าววา่การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงของบุคคลอนัเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

Woolfolk (1999) กล่าววา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีประสบการณ์ไปก่อนใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงความรู้หรือพฤติกรรมอยา่งถาวร 

Lather (2001) กล่าววา่การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนพฤติกรรมอยา่งถาวรซ่ึงเป็นผล
ประสบการณ์ของผูน้ั้น การเปล่ียนพฤติกรรมดงักล่าวอาจไม่ชดัเจนทนัทีทนัใด 

จากศึกษาความหมายท่ีนกัวชิาการในไทยและต่างประเทศ ของการเรียนรู้ตามทศันะของ
นกัการศึกษาไทยและนกัการศึกษาต่างประเทศ สรุปความหมายของค าวา่การเรียนรู้ ไดว้า่ เป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนัในการเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน โดยอาศยัความส่ิงแวดลอ้ม 
ประสบการณ์ ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ใหก้ารเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดี 
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2.2 ความหมายและความส าคัญของกจิกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง การปฏิบติัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อใหก้าร

จดัการเรียนรู้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุตามจุดประสงคข์องการ
จดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้

ความส าคัญของกจิกรรมการเรียนรู้ 
เฟรอเบล ( Froebel) ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมการเรียนรู้มากทั้งท่ีเรียนดว้ยการปฏิบติั

จากชุดอุปกรณ์ และการเรียนรู้การงานอาชีพ ( Occupations) ดว้ยการท าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ เช่น กิจกรรมงานบา้น กิจกรรมเคล่ือนไหว กิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค ์
การเล่นเกม โดยเนน้การสร้างความสนุกสนานใหก้บัผูเ้รียน 

Paciorek and Munro กิจกรรมการเรียนรู้สามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดหาค าตอบได ้แต่
การขยายความคิดใหง้อกงามตอ้งมาจากการใชค้  าถามของครู โดยเฉพาะในระหวา่งกิจกรรมเป็น
ส่ิงจ าเป็น ขณะท่ีเด็กก าลงัเผชิญปัญหา ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีครูอาจพบวา่นกัเรียนไม่ไดคิ้ดทั้งท่ี
พยายามใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ใหเ้ด็กคิดดว้ยการจดัรูปแบบกระบวนการด าเนินกิจกรรมท่ี
หลากหลายซบัซอ้นน่าสนใจ แต่เม่ือน าไปใชแ้ลว้เด็กกลบัไม่ไดคิ้ด เหตุผลท่ีส าคญัมี 2 ประการ 
ประการแรก เวลาเรียนจ ากดั ครูใชเ้วลาส่วนใหญ่หมดไปกบักระบวนการด าเนินกิจกรรม ส่วนเวลา
สร้างความงอกงามทางความคิดไม่มีหรือไม่ทนัมีกลายเป็นครูคิดใหเ้องแลว้ตอบเอง เป็นความสูญ
เปล่าทางการเรียน ซ่ึงในความเป็นจริงถา้ครูตอ้งการสอนใหคิ้ดตอ้งใหน้กัเรียนมากพอ อีกประการ
หน่ึงตวักิจกรรมไม่เป็นส่ือทางความคิดเป็นแต่เพียงไดก้ระท ากิจกรรมท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการ
คิด (Active thinking) จะมีลกัษณะท่ีท าใหน้กัเรียนสนุก เพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่าย  

เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล(2545, หนา้  362 อา้งถึงใน มหิศร  เปาะซู ,2551, หนา้ 27 ) กล่าวไว้
วา่ การจดัการเรียนรู้และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  จ าเป็นตอ้งอาศยั
วธีิการสอนและวธีิการเรียนรู้ท่ีหลายวธีิ ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั  โดยค านึงถึงสภาพผูเ้รียน ความถนดั 
ความสนใจ ส่ิงแวดลอ้มและความตอ้งการเป็นหลกั  ซ่ึงเป็นกระบวนทศัน์ในการจดัการเรียนการ
สอน  ใหมี้ประสิทธิภาพโดยใชท้กัษะการจดัการของผูส้อนและผูเ้รียนท่ีเก้ือกลูกนัผูส้อนตอ้ง
วเิคราะห์  สาระส าคญัของการเรียนรู้เลือกวธีิการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  และใหผู้เ้รียนลงมือ
ปฏิบติัจนเกิดผลการเรียนรู้ ท่ีเป็นประโยชน์สามารถน าไปใชชี้วติจริงได้ พระราชบญัญติัแห่งชาติจึง
ก าหนดไวว้า่การเรียนรู้จะตอ้งเนน้ใหเ้กิดความสมดุลทั้ง 4 ดา้น คือ1.ดา้นคุณธรรม  2.ดา้นความรู้    
3. ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 4. ดา้นการบูรณาการ 
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แผนภาพที ่2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเหมาะสม จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ความส าคญัของการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ไวห้ลายประการดงัน้ี 

- กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน 
- กิจกรรมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จ 
- กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 
- กิจกรรมช่วยปลูกฝังความรับผดิชอบ 
- กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
- กิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้การเคล่ือนไหว 
- กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้้สึกสนุกสนาน 
- กิจกรรมช่วยใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
- กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้งขวาง 
- กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพฒันาการของผูเ้รียน 
- กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทกัษะ 
- กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติท่ีดี 
- กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัท างานเป็นหมู่ 
- กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียน 
- กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความซาบซ้ึง ความงามในเร่ืองต่างๆ 
จุดมุ่งหมายของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัดงัน้ี 
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1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการทั้งทางดา้น  ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาไป
พร้อมๆ กนั 

2. เพื่อสนองความสนใจ ความสามารถและความถนดัของแต่ละบุคคล 
3. เพื่อสร้างบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ใหเ้พลิดเพลินสนุกสนาน 
4. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน กลา้คิด กลา้แสดงออก 
5. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดเป็น  ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น  เกิดทกัษะกระบวนการใหเ้ป็น

คนเก่ง คนดี และมีความสุข 
หลกัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีหลกัการท่ีควรค านึงถึง ดงัน้ี 

1. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 
2. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารจดัการเรียนรู้ 
3. จดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยั ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 
4. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหาวชิา 
5. จดักิจกรรมใหมี้ล าดบัขั้นตอน 
6. จดักิจกรรมใหน่้าสนใจ ใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
7. จดักิจกรรมโดยใหผู้เ้รียนเป็นผูท้  ากิจกรรม 
8. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด 
9. จดักิจกรรมโดยใชเ้ทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
10. จดักิจกรรมโดยเนน้การเรียนอยา่งมีความสุข 
11. จดักิจกรรมแลว้ตอ้งสามารถประเมินผลได ้ 

การจัดการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนในการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามเป้าหมายหลกัสูตร  ผูส้อนพยายามคดัสรรกระบวนการเรียนรู้ จดัการ
เรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้ง
ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัใหผู้เ้รียน
บรรลุตามเป้าหมาย 
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2.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
1. หลกัการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือวา่ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  ยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้
ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมองเนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม 

2. กระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร  
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือท าจริง  กระบวนการจดัการ 
กระบวนการวจิยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย
กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา เพราะจะ
สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อน จึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถเลือกใชใ้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และสาระการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ธีิสอนและ
เทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมีระบบระเบียบ  ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การ

วางแผนการจดัการเรียนรู้จนถึงการประเมินผล  โดยเหตุน้ีการจดัการเรียนรู้จึงเป็นระบบดว้ยเหตุผล  
6 ประการคือ 

1. ผูส้อนตอ้งมีการส ารวจสภาพแวดลอ้มต่างๆ  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาและทรัพยากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ สภาพผูเ้รียน เน้ือหาสาระและประสบการณ์ 

2. ผูส้อนตอ้งมีการวางแผน โดยใชข้อ้มูลจากขอ้ท่ี 1 ก าหนดเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 
3. ผูส้อนตอ้งมีการเตรียมและสร้างสภาพแวดลอ้มของการจดัการเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว ้
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4. ผูส้อนตอ้งมีแนวทางและวธีิสอนตามขั้นตอน ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์
5. ผูส้อนตอ้งประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยใชว้ธีิการวดัและเคร่ืองมือวดัผลท่ี

วางแผนไว ้
6. ผูส้อนตอ้งมีการประเมินผลยอ้นกลบัจากผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนและจากการ

ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ของตนเอง 
2.4 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ (Concept Attainment Model)  
บุญเล้ียง ทุมทอง 255 6 ; อา้งอิงจาก Joyce & Weil (1996) ไดพ้ฒันารูปแบบน้ีข้ึนโดยใช้

แนวคิดของบรุนเนอร์ กู๊ดนาว และออสติน ( Bruner, Goodnow and Austin) เก่ียวกบัการเรียนรู้มโน
ทศัน์ท่ีวา่ “Concept attainment is the search for and listing of attributes that can be used to 
distinguish exemplars from non-exemplars of various categories” (Bruner et.al. 1967) ซ่ึง
หมายความวา่  การเรียนรู้มโนทศัน์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น สามารถท าไดโ้ดยการคน้หาคุณสมบติั
เฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนั้น เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิงนั้นออกจากกนั”  

1. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
2. เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทศัน์ของเน้ือหาสาระต่าง ๆ อยา่งเขา้ใจและ

สามารถใหค้  านิยามของมโนทศัน์นั้นไดด้ว้ยตนเอง 
3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
ขั้นท่ี 1 ผูส้อนเตรียมขอ้มูลส าหรับใหผู้เ้รียนฝึกหดัจ าแนก 
1. ผูส้อนเตรียมขอ้มูล 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นตวัอยา่งของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการสอน อีกชุดหน่ึง

ไม่ใช่ตวัอยา่งของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการสอน 
2. ในการเลือกตวัอยา่งขอ้มูล 2 ชุดขา้งตน้ ผูส้อนจะตอ้งเลือกหาตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนมาก

พอท่ีจะครอบคลุมลกัษณะของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการนั้น 
3. ถา้มโนทศัน์ท่ีตอ้งการสอนเป็นเร่ืองยากหรือซบัซอ้นหรือเป็นนามธรรมอาจใชว้ธีิการ

ยกเป็นตวัอยา่งเร่ืองสั้นๆ ท่ีผูส้อนแต่งข้ึนเองน าเสนอแก่ผูเ้รียน 
4. ผูส้อนเตรียมส่ือการสอนท่ีเหมาะสมจะใชป้ระกอบน าเสนอตวัอยา่งมโนทศัน์เพื่อ

แสดงใหเ้ห็นลกัษณะต่างๆ ของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการสอนอยา่งชดัเจน 
ขั้นท่ี 2 ผูส้อนอธิบายกติกาในการเรียนใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจตรงกนั 
ผูส้อนช้ีแจงวธีิการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจก่อนเร่ิมกิจกรรมโดยอาจสาธิตวธีิการและลอง

ใหผู้เ้รียนลองท าตามท่ีผูส้อนบอกจนกระทัง่ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจพอสมควร 
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ขั้นท่ี 3 ผูส้อนเสนอขอ้มูลตวัอยา่งของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการสอน  และขอ้มูลท่ีไม่ใช่
ตวัอยา่งของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการสอนการน าเสนอขอ้มูลตวัอยา่งน้ีท าไดห้ลายแบบ แต่ละแบบมี
จุดเด่น จุดดอ้ยดงัต่อไปน้ี 

1. น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นตวัอยา่งของส่ิงท่ีจะสอนทีละขอ้มูลจนหมดทั้งชุด โดยบอกให้
ผูเ้รียนรู้วา่เป็นตวัอยา่งของส่ิงท่ีจะสอนแลว้ตามดว้ยการน าเสนอขอ้มูลท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งของส่ิงท่ีจะ
สอนแต่ละขอ้มูล จนครบหมดทั้งชุดเช่นกนั โดยบอกใหผู้เ้รียนรู้วา่ตวัอยา่งชุดหลงัน้ีไม่ใช่ชุดท่ีจะ
สอน ผูเ้รียนตอ้งสังเกต ตวัอยา่งทั้ง 2 ชุด และคิดหาคุณสมบติัร่วมและคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั 
เทคนิควธีิน้ีช่วยใหผู้เ้รียนสร้างมโนทศัน์ไดเ้ร็ว แต่ใชก้ระบวนการคิดนอ้ย 

2. เสนอขอ้มูลท่ีใช่และไม่ใช่ตวัอยา่งของส่ิงท่ีจะสอนสลบักนัไปจนครบ เทคนิควธีิน้ี
ช่วยสร้างมโนทศัน์ไดช้า้กวา่เทคนิคแรก แต่ไดใ้ชก้ระบวนการคิดมากกวา่ 

3. เสนอขอ้มูลท่ีใช่และไม่ใช่ตวัอยา่งของส่ิงท่ีจะสอนทีละ 1 ขอ้มูล แลว้เสนอขอ้มูลท่ี
เหลือทั้งหมดทีละขอ้มูลโดยใหผู้เ้รียนตอบวา่ขอ้มูลแต่ละขอ้มูลท่ีเหลือนั้นใช่หรือไม่ใช่ขอ้มูลท่ีจะ
สอน เม่ือผูเ้รียนตอบ ผูส้อนจะเฉลยวา่ผูเ้รียนตอบถูกหรือผดิ วธีิน้ีผูเ้รียนจะไดใ้ชก้ระบวนการคิดใน
การทดสอบสมมติฐานของตนไปทีละขั้นตอน 

4. เสนอขอ้มูลท่ีใช่และไม่ใช่ตวัอยา่งของส่ิงท่ีจะสอนทีละ 1 ขอ้มูล แลว้ใหผู้เ้รียนช่วยกนั
ยกตวัอยา่งขอ้มูลท่ีผูเ้รียนคิดวา่ใช่ตวัอยา่งของส่ิงท่ีจะสอน โดยผูส้อนจะเป็นผูต้อบวา่ใช่หรือไม่ใช่ 
วธีิน้ีผูเ้รียนจะมีโอกาสคิดมากข้ึน 

ขั้นท่ี 4 ใหผู้เ้รียนบอกคุณสมบติัเฉพาะของส่ิงท่ีตอ้งการสอน 
จากกิจกรรมท่ีผา่นมาในขั้นตน้ๆ ผูเ้รียนจะตอ้งพยายามหาคุณสมบติัเฉพาะตวัของ

ตวัอยา่งท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการสอน และทดสอบค าตอบของตน หากค าตอบของตนผดิ 
ผูเ้รียนก็จะตอ้งหาค าตอบใหม่ ซ่ึงก็หมายความวา่ตอ้งเปล่ียนสมมติฐานท่ีเป็นฐานของค าตอบเดิม 
ซ่ึงก็จะมาจากคุณสมบติัเฉพาะของส่ิงนั้นนัน่เอง 

ขั้นท่ี 5 ใหผู้เ้รียนสรุปและใหค้  าจ  ากดัความของส่ิงท่ีตอ้งการสอน 
เม่ือผูเ้รียนไดร้ายการของคุณสมบติัเฉพาะของส่ิงท่ีตอ้งการสอนแลว้ ผูส้อนใหผู้เ้รียน

ช่วยกนัเรียบเรียงใหเ้ป็นค านิยามหรือจ ากดัความ 
ขั้นท่ี 6 ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนัถึงวธีิการท่ีผูเ้รียนใชใ้นการแสวงหาค าตอบให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักระบวนการคิดของตวัเอง 
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2.5 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย่ (Gagne’s Instruction Model) 
Gangne’s.(1985) ไดพ้ฒันาทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู้ ( Condition of Learning) ซ่ึงมี 2 

ส่วนใหญ่ๆ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการจดัการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย
อธิบายวา่ ปรากฏการณ์เรียนรู้มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ  

1. ผลการเรียนรู้หรือความสามารถดา้นต่างๆ ของมนุษย ์ซ่ึงมีอยู ่5 ประเภทคือ ทกัษะทาง
ปัญญา ( Intellectual skills) ซ่ึงประกอบดว้ยการจ าแนกแยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด การ
สร้างกฎ การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง กลวธีิในการเรียนรู้ ( Cognitive strategy) ภาษาหรือ
ค าพดู (Verbal information) ทกัษะการเคล่ือนไหว (Motor skills) และเจตคติ (Attitude)  

2. กระบวนการเรียนรู้และจดจ าของมนุษย ์มนุษยมี์กระบวนการจดักระท าขอ้มูลในสมอง 
ซ่ึงมนุษยจ์ะอาศยัขอ้มูลท่ีสะสมไวม้าพิจารณาเลือกจดักระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง และในขณะท่ี
กระบวนการจดักระท าขอ้มูลภายในสมองก าลงัเกิดข้ึน เหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนุษยมี์อิทธิพล
ต่อการส่งเสริมหรือการยบัย ั้งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในได ้ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอน กานเย่
จึงไดเ้สนอแนะวา่ ควรมีการจดัสภาพการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้แต่ละประเภท ซ่ึง
มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง โดยการจดัสภาพ
ภายนอกใหเ้อ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผูเ้รียน 

1. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ ไดอ้ยา่งดี รวดเร็ว และสามารถจดจ า

ส่ิงท่ีเรียนไดน้าน 
2. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบกานเย ่ประกอบดว้ยการด าเนินการเป็นล าดบั

ขั้นตอนรวม 9 ขั้น ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การกระตุน้และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถรับ

ส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไดดี้ 
ขั้นท่ี 2 การแจง้วตัถุประสงคข์องบทเรียนใหผู้เ้รียนทราบ เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บ

รู้ความคาดหวงั 
ขั้นท่ี 3 การกระตุน้ใหร้ะลึกถึงความรู้เดิม เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนดึงขอ้มูลเดิมท่ีอยูใ่น

หน่วยความจ าระยะยาวใหม้าอยูใ่นหน่วยความจ าเพื่อใชง้าน ( Working memory) ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

ขั้นท่ี 4 การน าเสนอส่ิงเร้าหรือเน้ือหาสาระใหม่ ผูส้อนควรจะจดัส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนเห็น
ลกัษณะส าคญัของส่ิงเร้านัน่อยา่งชดัเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรู้ของผูเ้รียน 
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ขั้นท่ี 5 การใหแ้นวการเรียนรู้ หรือการจดัระบบขอ้มูลใหมี้ความหมาย เพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจกบัสาระท่ีเรียนไดง่้ายและเร็วข้ึน 

ขั้นท่ี 6 การกระตน้ใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถ เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าหรือสาระท่ีเรียน ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบถึงสาระการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 7 การใหข้อ้มูลป้อนกลบั เป็นการใหก้ารเสริมแรงแก่ผูเ้รียน และขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์กบัผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 8 การประเมินผลการแสดงออกของผูเ้รียน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนทราบวา่ตนเอง
สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด 

ขั้นท่ี 9 การส่งเสริมการคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการใหโ้อกาสผูเ้รียนได้
มีการฝึกฝนอยา่งพอเพียงและในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง
ข้ึน และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆได ้

2.6 รูปแบบการเรียนการสอนโดยน าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า ( Advance Organizer 
Model) 

Joyce & Weil (1996) ไดพ้ฒันารูปแบบน้ีข้ึนโดยใชแ้นวคิดของออซูเบล ( Ausubel) 
เก่ียวกบัการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ (Advance Organizer) เพื่อการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
(Meaningful Verbal Learning) ออซูเบลเช่ือวา่ การเรียนรู้จะมีความหมายเม่ือส่ิงท่ีเรียนรู้สามารถ
เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของผูเ้รียน ดงันั้นในการสอนส่ิงใหม่ สาระความรู้ใหม่ ผูส้อนควรวเิคราะห์
หาความคิดรวบยอดยอ่ยๆ ของสาระท่ีจะน าเสนอจดัท าพงัโครงสร้างของความคิดรวบยอดแลว้
วเิคราะห์หามโนทศัน์หรือความคิดรวบยอดท่ีกวา้งครอบคลุมความคิดรอบยอดยอ่ยๆ ท่ีจะสอน 
หากครูเสนอมโนทศัน์กวา้ง ดงักล่าวแก่ผูเ้รียนก่อนการสอนเน้ือหาสาระใหม่ ขณะท่ีผูเ้รียนก าลงั
เรียนรู้สาระใหม่ ผูเ้รียนจะสามารถน าสาระใหม่นั้นไปเกาะเก่ียวเช่ือมโยงกบัมโนทศัน์กวา้งท่ีใหไ้ว้
ล่วงหนา้แลว้ ท าใหก้ารเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผูเ้รียน 

1. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระ ขอ้มูลต่างๆ อยา่งมีความหมาย 
2. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
ขั้นท่ี 1 การจดัเตรียมมโนทศัน์กวา้ง  
ครูจดัเตรียมมโนทศัน์กวา้ง โดยการวเิคราะห์หามโนทศัน์ท่ีกวา้ง และครอบคลุมเน้ือหา

สาระใหม่ทั้งหมด มโนทศัน์ท่ีกวา้งน้ี ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัมโนทศัน์ใหม่ท่ีจะสอน แต่จะเป็นมโนทศัน์
ในระดบัท่ีเหนือข้ึนไปหรือสูงกวา่ ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นนามธรรมมากกวา่ ปกติมกัจะเป็นมโนทศัน์
ของวชิานั้นหรือสายวชิานั้น ควรน าเสนอมโนทศัน์กวา้งน้ีล่วงหนา้ก่อนการสอน จะเป็นเสมือน
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การ”Preview” บทเรียน ซ่ึงจะเป็นคนละอยา่งกบัการ ”Overview” หรือการใหดู้ภาพรวมของส่ิงท่ีจะ
สอน การน าเสนอภาพรวมของส่ิงท่ีจะสอน การทบทวนความรู้เดิม การซกัถามความรู้และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอน การบอกวตัถุประสงคข์องการเรียน การสอน เหล่าน้ี 
ไม่นบัวา่เป็น “Advance Organizer” ซ่ึงจะตอ้งมีลกัษณะท่ีกวา้งครอบคลุม และมีความเป็น
นามธรรมอยูใ่นระดบัสูงกวา่ส่ิงท่ีจะสอน (Higher Level of abstraction) 

 ขั้นท่ี 2 การน าเสนอมโนทศัน์กวา้ง 
1. ผูส้อนช้ีแจงวตัถุประสงคข์องบทเรียน 
2. ผูส้อนน าเสนอมโนทศัน์กวา้งดว้ยวธีิการต่างๆ เช่นการบรรยายสั้นๆ แสดงแผนผงั

มโนทศัน์ ยกตวัอยา่ง หรือใชก้ารเปรียบเทียบ เป็นตน้ 
ขั้นท่ี 3 การน าเสนอเน้ือหาสาระใหม่ของบทเรียน 
ผูส้อนน าเสนอเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ตามปกติแต่ใน

การน าเสนอ ผูส้อนควรกล่าวเช่ือมโยงหรือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงกบัมโนทศัน์ท่ีใหไ้วล่้วงหนา้
เป็นระยะ ๆ 

ขั้นท่ี 4 การจดัโครงสร้างความรู้ 
ผูส้อนส่งเสริมกระบวนการจดัโครงสร้าง ความรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น 

ส่งเสริมการผสมผสานความรู้ กระตุน้ใหผู้เ้รียนต่ืนตวัในการเรียนรู้ และท าความกระจ่างในส่ิงท่ี
เรียนรู้ โดยใชว้ธีิการต่างๆ เช่น 

1. อธิบายภาพรวมของเร่ืองท่ีเรียน 
2. สรุปลกัษณะส าคญัของเร่ือง 
3. บอกหรือเขียนค านิยามท่ีกะทดัรัดชดัเจน 
4. บอกความแตกต่างของสาระในแง่มุมต่างๆ 
5. อธิบายวา่เน้ือหาสาระท่ีเรียนสนบัสนุนหรือส่งเสริมมโนทศัน์กวา้งท่ีใหไ้วล่้วงหนา้

อยา่งไร 
6. อธิบายความเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาสาระใหม่กบัมโนทศัน์กวา้งท่ีใหไ้วล่้วงหนา้ 
7. ยกตวัอยา่งเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีเรียน 
8. อธิบายแก่นส าคญัของสาระท่ีเรียนโดยใชค้  าพดูของตวัเอง 
9. วเิคราะห์สาระในแง่มุมต่างๆ 

2.7 รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ า (Memory Model) 
Joyce & Weil (1996) ไดพ้ฒันาข้ึนโดยอาศยัหลกั 6 ประการ 
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1. การตระหนกัรู้ ( Awareness) ซ่ึงกล่าววา่การท่ีบุคคลจะจดจ าส่ิงใดไดดี้นั้น จะตอ้งเร่ิม
จากการรับรู้ส่ิงนั้น หรือการสังเกตส่ิงนั้นอยา่งตั้งใจ  

2. การเช่ือมโยง (Association) กบัส่ิงท่ีรู้แลว้หรือจ าได ้
3. ระบบการเช่ือมโยง ( Link System) คือระบบในการเช่ือมความคิดหลายความคิดเขา้

ดว้ยกนัในลกัษณะท่ีความคิดหน่ึงจะไปกระตุน้ใหจ้  าอีกความคิดหน่ึงได ้ 
4. การเช่ือมโยงท่ีน่าขบขนั ( Ridiculous Association) การเช่ือมโยงท่ีจะช่วยใหบุ้คคล

จดจ าไดดี้นั้น มกัจะเป็นส่ิงท่ีแปลกไปจากปกติธรรมดา การเช่ือมโยงในลกัษณะท่ีแปลก เป็นไป
ไม่ได ้ชวนใหข้บขนั มกัจะประทบัในความทรงจ าของบุคคลเป็นเวลานาน 

5. ระบบการใชค้  าทดแทน 
6. การใชค้  าส าคญั ( Key word) ไดแ้ก่ การใชค้  า อกัษรหรือพยางคเ์พียงตวัเดียว เพื่อช่วย

กระตุน้ใหจ้  าส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกนัได ้
1. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
รูปแบบน้ีมีวตัถุประสงคช่์วยใหผู้เ้รียนจดจ าเน้ือหาสาระท่ีเรียนรู้ไดดี้และไดน้าน และได้

เรียนรู้กลวธีิการจ า ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้สาระอ่ืนๆ ไดอี้ก 
2. กระบวนการเรียนการสอน 
ในการเรียนการสอนสาระใดๆ ผูส้อนสามารถช่วยใหผู้เ้รียนจดจ าเน้ือหาสาระนั้นไดดี้

และนานโดยการด าเนินการดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การสังเกตหรือศึกษาสาระอยา่งตั้งใจ 
ผูส้อนช่วยใหผู้เ้รียนตระหนกัรู้ในสาระท่ีเรียน โดยการใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น ใหอ่้าน

เอกสารแลว้ขีดเส้นใตค้  า/ประเด็นท่ีส าคญัใหต้ั้งค  าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ใหห้าค าตอบของค าถามต่างๆ 
เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 การสร้างความเช่ือมโยง  
เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาสาระท่ีตอ้งเรียนรู้แลว้ใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงเน้ือหาส่วนต่างๆ ท่ีตอ้งการ

จดจ ากบัส่ิงท่ีตนคุน้เคย เช่น กบัค า ภาพ หรือความคิดต่างๆ (ตวัอยา่งเช่น เด็กจ าไม่ไดว้า่ค่าย
บางระจนั อยูจ่งัหวดัอะไร จึงโยงความคิดวา่ ชาวบา้นบางระจนัเป็นคนกลา้หาญ สัตวท่ี์ถือวา่
เก่งกลา้คือสิงโต บางระจนัจึงอยูท่ี่จงัหวดัสิงห์บุรี) หรือใหห้าหรือคิดค าส าคญัท่ีไม่คุน้หรือยากดว้ย
ค า ภาพ หรือความหมายอ่ืนๆ หรือการใชก้ารเช่ือมโยงความคิดเขา้ดว้ยกนั  เช่น สูตร 4M หรือ
ทดแทนค าท่ีไม่คุน้เคยหรือยากดว้ยค า ภาพ หรือความหมายอ่ืนหรือการใชก้ารเช่ือมโยงความคิด
ดว้ย 
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ขั้นท่ี 3 การใชจิ้นตนาการเพื่อใหจ้ดจ าสาระไดดี้ข้ึน ใหผู้เ้รียนใชเ้ทคนิคการเช่ือมโยง
สาระต่างๆ ใหเ้ห็นเป็นภาพท่ีน่าขบขนั เกินความเป็นจริง 

ขั้นท่ี 4 การใชเ้ทคนิคต่างๆ ท่ีท าไวข้า้งตน้ในการทบทวนความรู้และเน้ือหาสาระต่างๆ 
จนกระทัง่จดจ าได ้ 

2.8 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก (Graphic Organizer Instructional) 
Jones et.al (1989) Clark (1991)และ Joyce et.al (1989) ไดพ้ฒันารูปแบบน้ีข้ึนโดยใช้

แนวคิดทฤษฎี กระบวนทางสมองในการประมวลขอ้มูล ( Information Processing Theory) ซ่ึงกล่าว
วา่ การเรียนรู้เกิดข้ึนไดจ้ากองคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ ความจ าขอ้มูล  กระบวนการ
ทางปัญญา และเมตาคอคนิชัน่ ความจ าขอ้มูลประกอบดว้ย ความจ าจากการรู้สึกสัมผสั ( Sensory 
memory) ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลไวเ้พียงประมาณ 1 วนิาทีเท่านั้น ความจ าระยะสั้น( Short-term memory) 
หรือความจ าปฏิบติัการ (Working memory) ซ่ึงเป็นความจ าท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการตีความส่ิงเร้าท่ีรับรู้
มาแลว้ ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลไวไ้ดช้ัว่คราวประมาณ 20 วนิาที และท าหนา้ท่ีในการคิด ส่วนความจ าระยะ
ยาว (Long- term memory) เป็นความจ าท่ีมีความคงทน มีความจุไม่จ  ากดัสามารถคงอยูเ่ป็นเวลานาน 
เม่ือตอ้งการใชจ้ะสามารถเรียกคืนได ้ส่ิงท่ีอยูใ่นความจ าระยะยาวมี 2 ลกัษณะ คือ ความจ าเหตุการณ์ 
(Episodic memory) และความจ าความหมาย ( Semantic memory) เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง มโนทศัน์ กฎ 
หลกัการต่างๆ องคป์ระกอบดา้นความจ าขอ้มูลน้ี จะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนกบั
กระบวนการทางปัญญาของบุคคลนั้น ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การใส่ใจ หากบุคคลมีความใส่ใจในขอ้มูลท่ีรับเขา้มาทางการสัมผสั ขอ้มูลนั้นจะถูก
น าเขา้ไปสู่ความจ าระยะสั้นต่อไป หากไม่ไดรั้บการใส่ใจ ขอ้มูลนั้นก็จะเลือนหายไปอยา่งรวดเร็ว  

2. การรับรู้ เม่ือบุคคลใส่ใจในขอ้มูลใดท่ีรับเขา้มาทางประสาทสัมผสั บุคคลก็จะรับรู้
ขอ้มูลนั้น และน าขอ้มูลน้ีเขา้สู่ความจ าระยะสั้นต่อไป ขอ้มูลท่ีรับรู้น้ีจะเป็นความจริงตามการรับรู้
ของบุคคลนั้น ซ่ึงอาจไม่ใช่ความจริงเชิงปรนยั เน่ืองจากเป็นความจริงท่ีผา่นการตีความจากบุคคล
นั้นมาแลว้ 

3. การท าซ ้ า หากบุคคลมีกระบวนการรักษาขอ้มูล โดยการทบทวนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก ขอ้มูล
นั้นก็จะยงัคงถูกเก็บรักษาไวใ้นความจ าปฏิบติัการ 

4. การเขา้รหสั หากบุคคลมีกระบวนการสร้างตวัแทนทางความคิดเก่ียวกบัขอ้มูลนั้นโดย
มีการน าขอ้มูลนั้นเขา้สู่ความจ าระยะยาวและเช่ือมโยงเขา้กบัส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในความจ าระยะยาว การ
เรียนรู้อยา่งมีความหมายก็จะเกิดข้ึน 
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5. การเรียกคืน การเรียกคืนขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นความจ าระยะยาวเพื่อน าออกมาใช ้มี
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัการเขา้รหสั หากการเขา้รหสัท าใหเ้กิดการเก็บความจ าไดดี้มี
ประสิทธิภาพ การเรียกคืนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 

ดว้ยหลกัการดงักล่าว การเรียนรู้จึงเป็นการสร้างความรู้ของบุคคล ซ่ึงตอ้งใช้
กระบวนการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 4 ขั้นตอนไดแ้ก่ ( 1) การเลือกรับขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั ( 2) การ
จดัระเบียบขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้าง (3) การบูรณาการขอ้มูลเดิม และ ( 4) การเขา้รหสัขอ้มูลการเรียนรู้
เพื่อใหค้งอยูใ่นความจ าระยะยาว และสามารถเรียกคืนมาใชไ้ดโ้ดยง่าย ดว้ยเหตุน้ี การใหผู้เ้รียนมี
โอกาสเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัโครงสร้างความรู้ เดิมๆ และน าความรู้ความเขา้ใจมาเขา้รหสัหรือ
สร้างตวัแทนทางความคิดท่ีมีความหมายต่อตนเองข้ึน จะส่งผลใหก้ารเรียนรู้นั้นคงอยูใ่นความจ า
ระยะยาวและสามารถเรียกคืนมาใชไ้ด ้

1. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมและสร้างความหมายและความ

เขา้ใจในเน้ือหาสาระหรือขอ้มูลท่ีเรียนรู้ และจดัระเบียบขอ้มูลท่ีเรียนรู้ดว้ยผงักราฟิก ซ่ึงจะช่วยให้
ง่ายแก่การจดจ า 

2. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก มีหลายรูปแบบ ในท่ีน้ีจะน าเสนอไว ้ 3 

รูปแบบ ดงัน้ี  
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของ โจนส์และคณะ ( 1989) ประกอบดว้ย

ขั้นตอนส าคญัๆ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
1.1 ผูส้อนเสนอตวัอยา่งการจดัขอ้มูลดว้ยผงักราฟิกท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและ

วตัถุประสงค ์
1.2 ผูส้อนแสดงวธีิสร้างผงักราฟิก 
1.3 ผูส้อนช้ีแจงเหตุผลของการใชผ้งักราฟิกนั้นและอธิบายวธีิการใช ้
1.4 ผูเ้รียนฝึกการสร้างและใชผ้งักราฟิกในการท าความเขา้ใจเน้ือหาเป็นรายบุคคล 
1.5 ผูเ้รียนเขา้กลุ่มและน าเสนอผงักราฟิกของตนแลกเปล่ียนกนั 

2. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของคลา้ก ( Clark, 1991) ประกอบดว้ย
ขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 

ก. ขั้นก่อนสอน 
2.1 ผูส้อนพิจารณาลกัษณะของเน้ือหาท่ีจะสอนสาระนั้นและวตัถุประสงคข์องการ

สอนเน้ือหาสาระนั้น 
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2.2 ผูส้อนพิจารณาและคิดหาผงักราฟิกหรือวธีิหรือระบบในการจดัระเบียบเน้ือหา
สาระนั้น ๆ 

2.3 ผูส้อนเลือกผงักราฟิก หรือวธีิการจดัระเบียบเน้ือหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
2.4 ผูส้อนคาดคะเนปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนในการใชผ้งักราฟิกนั้น 

ข. ขั้นสอน 
2.1 ผูส้อนเสนอผงักราฟิกท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของเน้ือหาสาระแก่ผูเ้รียน 
2.2 ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระและน าเน้ือหาสาระใส่ลงในผงักราฟิกตามความ

เขา้ใจของตน 
2.3 ผูส้อนซกัถาม แกไ้ขความเขา้ใจผดิของผูเ้รียน หรือขยายความเพิ่มเติม 
2.4 ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดเพิ่มเติม โดยน าเสนอปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาแลว้

ใหผู้เ้รียนใชผ้งักราฟิกเป็นกรอบในการคิดแกปั้ญหา 
2.5 ผูส้อนใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน 

3. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของจอยส์และคณะ ( Joyce et al., 1992) 
จอยส์และคณะ น ารูปแบบการเรียนการสอนของคลา้ก มาปรับใชโ้ดยเพิ่มเติมขั้นตอนเป็น  8 ขั้น 
ดงัน้ี 

3.1 ผูส้อนช้ีแจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
3.2 ผูส้อนน าเสนอผงักราฟิกท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา 
3.3 ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนระลึกถึงความรู้เดิมเพื่อเตรียมสร้างความสัมพนัธ์กบั

ความรู้ใหม่ 
3.4 ผูส้อนเสนอเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
3.5 ผูส้อนเช่ือมโยงเน้ือหาสาระกบัผงักราฟิก และใหผู้เ้รียนน าเน้ือหาสาระใส่ลงใน

ผงักราฟิกตามความเขา้ใจของตน 
3.6 ผูส้อนใหค้วามรู้เชิงกระบวนการโดยช้ีแจงเหตุผลในการใชผ้งักราฟิกและวธีิใชผ้งั

กราฟิก 
3.7 ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายผลการใชผ้งักราฟิกกบัเน้ือหา 
3.8 ผูส้อนซกัถาม ปรับความเขา้ใจและขยายความจนผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจกระจ่างชดั 

4. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของสุปรียา ตนัสกุล (2540) 
สุปรียา ตนัสกุล ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “ผลของการใชรู้ปแบบการสอนแบบการจดัขอ้มูลดว้ย

แผนภาพ (Graphic Organizers) ท่ีมีต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและความสามารถทางการแกปั้ญหา
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ” ผลการวจิยั
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พบวา่ นกัศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและความสามารถทางการ
แกปั้ญหาสูงกวา่นกัศึกษากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั . 001 รูปแบบการเรียนการ
สอนดงักล่าวประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 การทบทวนความรู้เดิม 
4.2 การช้ีแจงวตัถุประสงค ์ลกัษณะของบทเรียน ความรู้ท่ีคาดหวงัใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 
4.3 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความรู้เดิม เพื่อเตรียมสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ี

เรียนและการจดัเน้ือหาสาระดว้ยแผนภาพ 
4.4 การน าเสนอตวัอยา่งการจดัเน้ือหาสาระดว้ยแผนภาพ ท่ีเหมาะกบัลกัษณะของเน้ือหา

ความรู้ท่ีคาดหวงั 
4.5 ผูเ้รียนรายบุคคลท าความเขา้ใจเน้ือหาและฝึกใชแ้ผนภาพ 
4.6 การน าเสนอปัญหาใหผู้เ้รียนใชแ้ผนภาพเป็นกรอบในการแกปั้ญหา 
4.7 การท าความเขา้ใจใหก้ระจ่างชดั 
2.9 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  
พจนา ทรัพยส์มาน (2549) กล่าววา่โดยสรุปไดด้งัน้ี 
1. ยดึหลกัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism) 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)  
2. ก าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้น 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนแสวงหาและคน้พบความรู้ ทฤษฎีการสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง มีขั้นตอนใหผู้เ้รียนรู้จากการคิดและปฏิบติัจริงตามล าดบัขั้นซ่ึง มี 5 ขั้นตอน 
ขั้นที ่1 จุดประกายความสนใจ 
เป็นกิจกรรมสร้างความรู้สึกอยากรู้ อยากเห็นท าใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความส าคญัและ

ประโยชน์ของส่ิงท่ีเรียน 
ขั้นที ่2 วางแผนการเรียนรู้ 
เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดว้างแผนการเรียนรู้ของตนเองโดยร่วมกนัก าหนดขอบเขตแนวคิดทาง 

วธีิการเรียนรู้ ประเด็นเน้ือหายอ่ยแนวทางการบนัทึกและสรุปผลการเรียนรู้ 
ขั้นที ่3 ลงมือเรียนรู้ตามแผน 
เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนไดล้งมือศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล ศึกษาปัญหา ทดลอง ตามแผน

ท่ีวางไว ้เพื่อแสวงหาและคน้พบความรู้ ขอ้คิดแนวทางการปฏิบติั ดว้ยตนเอง 
ขั้นที ่4 น าเสนอข้อมูลการเรียนรู้  
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เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดน้ าขอ้มูลคน้พบท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ มาร่วมกนัวเิคราะห์ อภิปราย 
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอด คุณค่าความส าคญัแนว
ทางการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

ขั้นที ่5 จัดท าช้ินงานเพือ่รายงานผลการเรียนรู้ 
การท่ีผูเ้รียนน าความรู้ ขอ้คน้พน้ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

ตามความสนใจ พร้อมทั้งบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั ขั้นตอนวธีิการเรียนรู้ แสดงความรู้ต่อผลงาน 
แลว้น าผลงานมาแสดงเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งวางแผนการต่อยอด
การเรียนรู้ตามความสนใจ 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนแสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเองมีจุดเนน้
ส าคญัอยูท่ี่ท  าใหผู้เ้รียนดว้ยความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน เป็นเจา้ของการเรียนรู้ท่ีจริง มีโอกาสไดว้าง
แผนการเรียนรู้ ก าหนดขอบเขตทางการเรียนรู้ของตนเองดว้ยการลงมือเรียนรู้ตามแผนและควบคุม
ก ากบัการเรียนรู้ของตนเอง น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามา วเิคราะห์อภิปราย วพิากษว์จิารณ์ 
เช่ือมโยง ความสัมพนัธ์ สรุปองคค์วามของตน แลว้จดัรวมท าเป็นช้ินงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ ท าใหค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน รวมทั้งไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัประเมินปรับปรุงผลการเรียนรู้ 
วธีิการเรียนรู้ของตนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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2. ขั้นการ 
    เรียนรู้ 

JIGSAW 

กรอบการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ JSL Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.3 แสดงกรอบการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ JSL Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รียน 

1. ขั้นเตรียม 

Home Group 

Expert Group 

Home Group 

ท างานวชิาการกลุ่ม 

3. ขั้นก ากบัดูแลการเรียนรู้ 

4. ขั้นการประเมินผล 

LT 

STAD 

- ลงทะเบียน 

- คลงัขอ้สอบ 

- ติดตามการ
เรียน 

บทเรียน
คอมพิวเตอร์ 

ระบบส่ือสาร
บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ผูส้อน 
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 ขั้นเตรียม 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

ไม่ 

ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
     

  ขั้นการเรียนรู้ + ขั้นก ากบัดูแลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
¶       

     ขั้นการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่2.4 แสดงขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

 
รายละเอยีดของขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นเตรียม 

1.1 ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ รายละเอียด รูปแบบ ขั้นตอน กิจกรรมการเรียน 
ความรู้พื้นฐานในการจดักิจกรรมท่ีจ าเป็น และก าหนดการส าคญั ใหผู้เ้รียนทราบ 

1.2 ทดสอบก่อนเรียน 

ลงทะเบียน 

เร่ิมรายวิชา 

ทดสอบก่อนเรียน 

จดักลุ่ม 

เขา้ Home Group 

ทดสอบก่อนบทเรียน 

มอบหมายหวัขอ้ 

เขา้ Expert Group 

ทดสอบก่อนเรียนหวัขอ้ยอ่ย 

สนทนา Expert Group 

ศึกษาบทเรียน 

ทดสอยหลงัเรียนหวัขอ้ยอ่ย 

>= พอใช ้

ประกาศยกยอ่ง Expert  

เขา้ Home Group 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ร่วมกนัท างานกลุ่ม 

ทดสอบทา้ยบทเรียน 

รายงานคะแนน 

ประกาศยกยอ่ง 

ครบทุกบทเรียน 

ทดสอบหลงัเรียน 

จบรายวิชา 
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1.3 จดักลุ่มผูเ้รียนแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถระดบัเก่ง ปานกลาง อ่อน ตามสัดส่วน 1: 2: 1 ตามล าดบั ผูส้อนจดัแบ่งหวัขอ้ยอ่ยใน
การเรียนเป็น 4 หวัขอ้ยอ่ย เพื่อเตรียมเน้ือหา ส่ือการเรียน และแหล่งเรียนรู้ในแต่ละหวัขอ้ยอ่ย 

2. ข้ันการเรียนรู้ 
2.1 จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มบา้น หรือ Home Group 
2.2 ผูเ้รียนท าการทดสอบก่อนบทเรียนหวัขอ้ยอ่ย 
2.3 ผูเ้รียนท าความรู้จกักนั และวางแผนการท ากิจกรรมโดยการเลือกหวัขอ้ยอ่ยท่ีจะ

รับผดิชอบศึกษา อาจใหผู้เ้รียนอ่อนสามารถเลือกหวัขอ้ไดก่้อน จากนั้นสมาชิกจาก Home Group 
แต่ละกลุ่ม 

2.4 แยกยา้ยกนัเขา้บา้นผูเ้ช่ียวชาญ หรือ Expert Group ตามหวัขอ้ท่ีตนเลือก สมาชิก 
Expert Group 

2.5 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.6 ศึกษาคน้ควา้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล 
2.7 สมาชิกกลุ่ม Expert ในหวัขอ้เดียวกนัก็ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทบทวน สอบ

ทานความรู้ หาขอ้สรุปบทเรียน วธีิการน าเสนอ และเตรียมความรู้เพื่อน ากลบัไปสอนสมาชิกใน
กลุ่ม Home ของตนเอง 

2.8 สมาชิกกลุ่ม Expert ตอ้งท าการทดสอบหลงัเรียนหวัขอ้ยอ่ยเพื่อวดัความรู้ความ
เขา้ใจในหวัขอ้ท่ีตนเองรับผดิชอบก่อนท่ีจะน ากลบัไปสอนผูอ่ื้น 

2.9 ผูส้อนตอ้งจดัท าคะแนนพฒันาการของสมาชิกในกลุ่ม Expert เพื่อประเมิน
คุณภาพของสมาชิกกลุ่ม Expert หากสมาชิกในกลุ่ม Expert คนใดมีระดบัคุณภาพต ่ากวา่ระดบั
พอใช ้ใหส้มาชิกกลุ่ม Expert ทุกคนในกลุ่มนั้นเร่ิมกระบวนการศึกษาร่วมกนัใหม่โดยมีผูส้อนเขา้
ร่วมการเรียนรู้  หากสมาชิกในกลุ่ม Expert มีระดบัคุณภาพสูงกวา่หรือเท่ากบัระดบัพอใช้  ใหส้ลาย
กลุ่ม Expert 

2.10 ผูส้อนท าการประกาศยกยอ่งกลุ่ม Expert ท่ีมีคุณภาพสูงสุดใหทุ้กคนไดท้ราบ 
2.11 กลบัไปยงักลุ่ม Home ของตนเองเหมือนเดิม 
2.12 สมาชิกท่ีกลบัมาจากกลุ่ม Expert ใหค้วามรู้กบักลุ่ม Home ของตนเองตามล าดบั

หวัขอ้เร่ืองท่ีตนไดไ้ปศึกษาจากง่ายไปยากทีละคนจนจบเน้ือหา ในระหวา่งนั้นสมาชิกกลุ่ม Home 
ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้  ซกัถามขอ้สงสัย ตอบปัญหา และทบทวนเน้ือหาใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่ง
ชดัเจน 
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2.11 ผูส้อนใหใ้บงานกลุ่มท่ีมีลกัษณะค าถามใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวเิคราะห์ เพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัตอบค าถามตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.12 ส่งผลงานของกลุ่ม Home โดยเรียกวา่เป็นผลงานวชิาการของกลุ่มไปยงัผูส้อน 
3. ข้ันก ากบัดูแลการเรียนรู้  ผูส้อนตอ้งสังเกตพฤติกรรม การปฏิสัมพนัธ์ และ

ความกา้วหนา้ทางการเรียนของผูเ้รียน ผูส้อนร่วมเรียนรู้ ใหค้  าปรึกษาในกรณีท่ีสมาชิกในกลุ่ม
ตอ้งการความช่วยเหลือ ทั้งในขั้นตอนของ Home Group และ Expert Group โดยผูส้อนตอ้งสรุป
ความกา้วหนา้และผลการเรียนของผูเ้รียน 

4. ขั้นการประเมินผล 
4.1 ผูเ้รียนแต่ละคนท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนเพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจ 
4.2 ผูส้อนประเมินผลงานวชิาการจากใบงานของกลุ่ม Home แต่ละกลุ่ม ประเมินผล

การสอบของผูเ้รียนรายบุคคลเพื่อน ามาหาค่าเฉล่ียของกลุ่ม และประเมินการปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม 
โดยคะแนนท่ีกลุ่มจะไดคื้อ คะแนนรวมจาก คะแนนผลงานวชิาการของกลุ่ม คะแนนการ
ปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม และคะแนนเฉล่ียท่ีกลุ่มท าได ้

4.3 ผูส้อนจดัล าดบัคะแนนแต่ละกลุ่ม Home เพื่อประกาศยกยอ่งกลุ่มท่ีไดค้ะแนน
สูงสุด และกลุ่มท่ีไดค้ะแนนรองลงมาตามล าดบั 

4.5 ตรวจสอบการเรียน หากยงัไม่ครบบทเรียนตามท่ีก าหนด ใหผู้เ้รียนกลบัไปเขา้  
Home Group ในขั้นท่ี 2 เพื่อท ากิจกรรมต่อ 

4.6 หากผูเ้รียนเรียนครบทุกบทเรียนแลว้ ใหท้  าการทดสอบหลงัเรียนทุกบทเรียน เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ย เพื่อน าผลคะแนนไปท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.7 ผูส้อนประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน และท าการสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียน 

2.10 แนวคิดการประเมินการเรียนรู้แต่ละยุค 
ยุคทีห่น่ึง  เป็นยคุท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการวดัและประเมินการเรียนรู้ตามแนวทางการ

จดัการเรียนการสอนของไทเลอร์  (Tyler) ลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะมี
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเป็นจุดเร่ิมตน้การวดั  และประเมินการเรียนรู้ เนน้ความสามารถของสมอง
โดยการคิดวเิคราะห์ และสังเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเนน้ขอ้สอบแบบอตันยั ดงัแผนภาพท่ี 2.5  
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แผนภาพที ่2.5 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของไทเลอร์ 
 
ยุคทีส่อง  เป็นยคุท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการวดั  และประเมินการเรียนรู้ตามแนวทางการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งง่าย ( Simple Model) ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมี
จุดมุ่งหมายตามหลกัพฤติกรรมยอ่ย ๆ  ของหลกัสูตรการวดั  และประเมินเนน้วดัความสามารถ
ทางดา้นสมองจากจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  และแปลความจากสถิติโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเนน้ขอ้สอบ
ปรนยั ดงัแผนภาพท่ี 2.6 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่2.6 รูปแบบการเรียนการสอนอย่างง่าย 

 
ยุคทีส่ามหรือยุคปัจจุบัน เป็นยคุท่ีมีแนวคิดการวดั และประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) กล่าวคือเนน้การประเมินท่ีหลากหลาย วดั และประเมินผูเ้รียนอยา่งมี
ความหมาย  สะทอ้นกบัชีวติจริงใหค้วามส าคญักบัความแตกต่างของผูเ้รียนลกัษณะการวดั  และ
ประเมินท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพคุณลกัษณะความตอ้งการของผูเ้รียน  โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งการวดั และประเมินจะสะทอ้นกบัลกัษณะของผูเ้รียนอยา่งมีความหมายเคร่ืองมือ
ท่ีใชมี้อยา่งหลากหลายวดั และประเมินตามลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

 

วดัและประเมนิ
การเรียนรู้ 

การจดักจิกรรม
การเรียนรู้ 

จุดหมายการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์
เชิงพฤตกิรรม 

 

จุดมุ่งหมาย 
การเรียน 

การสอน 
การวดัและ
ประเมิน 
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2.11 การเรียนรู้ในทกัษะในศตวรรษที ่21 
ปัจจุบนัเป็นยคุท่ีโลกมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว  อนัสืบเน่ืองมาจากการใช้

เทคโนโลยเีพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ  ของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั  กระแสการปรับเปล่ียนทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวถีิการด ารงชีพของสังคมอยา่งทัว่ถึง  ครูจึงตอ้งมีความ
ต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมใหน้กัเรียนมีทกัษะส าหรับการ
ออกไปด ารงชีวติในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้ด็กในศตวรรษท่ี 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น  ซ่ึงเป็นผลจาก
การปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ 
ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดงักล่าว  

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills Learning Skill) คือ ความสามารถดา้นการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และโครงสร้างพื้นฐาน 4 ดา้นเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดย
การเรียนแบบ Project Base Learning ของนกัเรียนจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากทุกสถานท่ี
และทุกเวลา สามารถใชชี้วติท่ีมีจุดมุ่งหมาย ไม่มีพฤติกรรมเส่ียง รู้จกัใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งรู้เท่าทนั 
โดยมีครูคอยใหค้  าแนะน าส่งเสริม 

วจิารณ์ พานิช  (2555) กล่าวถึง ทกัษะเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21  ไวว้า่การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง กา้วขา้มสาระวชิา ไปสู่การเรียนรู้ทกัษะเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Skills) ท่ีครูสอนไม่ไดน้กัเรียนตอ้งเรียนเองหรือพดูใหม่วา่ครูตอ้งไม่สอนแต่ตอ้ง
ออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ใหน้กัเรียนรู้จากการเรียนแบบ
ลงมือท า แลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบน้ีเรียกวา่  Project 
Base Learning 

กรอบแนวคิดเพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  
กรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีแสดงผลลพัธ์ของนกัเรียนและ

ปัจจยัส่งเสริมสนบัสนุนในการจดัการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษท่ี 21 
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แผนภาพที ่2.7 แสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที ่21  

ท่ีมา: เครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 , 2011 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที ่21 
เพื่อช่วยใหผู้ป้ฏิบติัสามารถบูรณาการทกัษะกบัการสอนเน้ือหาหลกัดา้นวชิาการ 

เครือข่ายองกรความร่วมมือเพื่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดพ้ฒันาวสิัยทศัน์การเรียนรู้เป็น
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานความรู้ ทกัษะเฉพาะดา้นความช านาญ
การและความรู้เท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จทั้งในดา้นการท างานและการ
ด าเนินชีวติตามกรอบแนวคิดขา้งตน้เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาแห่งอนาคตใหม่ส าหรับประเทศ
ไทยการน าทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ทุกทกัษะไปใช ้นกัเรียนทุกคนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาใหมี้
ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาหลกัดา้นวชิาการ การท่ีนกัเรียนจะสามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณญาณ
และส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยัการบูรณาการของพื้นฐานความรู้ดงักล่าวภายใต้
บริบทการสอนความรู้วชิาหลกั นกัเรียนตอ้งเรียนรู้ในทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จใน
โลกทุกวนัน้ี เช่น การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์การส่ือสารและการ
ร่วมมือกนั ตามกรอบความคิดขา้งตน้ จ าเป็นตอ้งมีระบบสนบัสนุนการศึกษาท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผล หลกัสูตรและวธีิการสอน การพฒันาวชิาชีพและบรรยากาศ
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากข้ึน เม่ือจบการศึกษาออกไป
ดว้ยความพร้อมท่ีจะประสบความส าเร็จในสังคมเศรษฐกิจของโลกยคุปัจจุบนั 
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สาระหลกัและทกัษะเพือ่การด ารงชีวติในศตวรรษที ่21 
การรอบรู้สาระวชิามีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จของนกัเรียน สาระวชิา

หลกั ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ และการอ่านภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และการปกครองและหนา้ท่ีพลเมือง  ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมี
ชีวติในโลกยคุศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนตอ้งส่งเสริมความเขา้ใจเน้ือหาวชิาการใหอ้ยูใ่นระดบัสูงดว้ย
การสอดแทรกทกัษะเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 ต่อไปน้ีเขา้ในวชิาหลกั 

- ความรู้เก่ียวกบัโลก (Global Awareness) 
- ความรู้เก่ียวกบัการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
- ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 
- ความรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy) 
- ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Literacy) 
ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม  
ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรมจะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียนในจะเป็น

ตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียนเขา้สู่โลกการท างานท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
- ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
- การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
- การส่ือสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) 
ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี 
สังคมปัจจุบนัถูกขบัเคล่ือนดว้ยส่ือและเทคโนโลยซ่ึีงจะเห็นไดจ้ากการเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารจ านวนมากและการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาและความในการ
เช่ือมโยงกนัและการมีส่วนร่วมในอตัราท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน พลเมืองและแรงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพตอ้งสามารถแสดงทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและปฏิบติังานไดห้ลากหลาย โดย
อาศยัความรู้ในหลายดา้น เช่น 

- ทกัษะดา้นสารสนเทศ (Information Literacy) 
- ทกัษะดา้นส่ือ (Media Literacy) 
- ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  (Information, Communications and 

Technology, Literac 
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ทกัษะด้านชีวติและอาชีพ 
การประกอบอาชีพในปัจจุบนั จ าเป็นตอ้งมีทกัษะการคิดและองคค์วามรู้เพิ่มข้ึน 

ความสามารถในการท างานในยคุท่ีมีการแข่งขนักนัดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการการด ารงชีวติท่ีมี
ความซบัซอ้นใหป้ระสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นท่ีนกัเรียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวติท่ีส าคญั
ดงัต่อไปน้ีใหพ้อเพียงกล่าวคือ  

- ความยดืหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and Adaptability) 
- การริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง (Initiative and Self-Direction) 
- ทกัษะสังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 
- การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต (Productivity) และความรับผดิชอบเช่ือถือได ้

(Accountability) 
- ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (Leadership and Responsibility)  
ระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
การพฒันากรอบความคิดท่ีครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 นั้นจ าเป็นตอ้ง

จะตอ้งสร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจาก ทกัษะเฉพาะดา้น  องคค์วามรู้  ความช านาญการและ
ความสามารถในการเรียนรู้ดา้นต่างๆ  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนรอบรู้ มีความสามารถท่ีจ าเป็นและ
หลากหลาย  เครือข่าย  P21 ไดร้ะบุระบบส่งเสริมใหน้กัเรียนไดร้อบรู้ทกัษะการเรียนรู้ท่ีส าคญั ใน
ศตวรรษท่ี 21 ไวด้ว้ยกนั 5 ระบบดงัน้ี: 

- มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) 
- การประเมินผลทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Assessments of 21st Century Skills) 
- หลกัสูตรและวธีิการสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum and Instruction) 
- การพฒันาวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional Development) 
- บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Environments) 
มาตรฐานในศตวรรษที ่21 (21st Century Standards) จุดเนน้  
1. เนน้ทกัษะ ความรู้และความเช่ียวชาญท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
2. สร้างความรู้ความเขา้ใจในการเรียนในเชิงสหวทิยาการระหวา่งวชิาหลกัท่ีเป็นจุดเนน้  
3. มุ่งเนน้การสร้างความรู้และเขา้ใจในเชิงลึกมากกวา่การสร้างความรู้แบบผวิเผนิ  
4. ยกระดบัความสามารถผูเ้รียนดว้ยการใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง  การใชส่ื้อหรือเคร่ืองมือท่ีมี

คุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา  การทางานและในการดารงชีวติประจาวนั  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
อยา่งมีความหมายและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 

5. ใชห้ลกัการวดัประเมินผลท่ีมีคุณภาพระดบัสูง 
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การประเมินทกัษะในศตวรรษที ่21 (Assessment of 21st Century Skills) จุดเนน้  
1. สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ  โดยการใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน

ส าหรับการทดสอบยอ่ยและทดสอบรวมสาหรับการประเมินผลในชั้นเรียน  
2. เนน้การนาประโยชน์ของผลสะทอ้นจากการปฏิบติัของผูเ้รียนมาปรับปรุงแกไ้ขงาน  
3. ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อยกระดบัการทดสอบวดัและประเมินผลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
4. สร้างและพฒันาระบบแฟ้มสะสมงาน  (Portfolios) ของผูเ้รียนใหเ้ป็นมาตรฐานและมี

คุณภาพ (Edwards, 1950) 
หลกัสูตรและการสอนในศตวรรษที ่21 (21st Century Curriculum and Instruction)  
1. การสอนใหเ้กิดทกัษะการเรียนในศตวรรษท่ี  21 มุ่งเนน้เชิงสหวทิยาการของวชิาแกน

หลกั  
2. สร้างโอกาสท่ีจะประยกุตท์กัษะเชิงบูรณาการขา้มสาระเน้ือหา  และสร้างระบบการ

เรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based)  
3. สร้างนวตักรรมและวธีิการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยเีป็นตวัเก้ือหนุน  การ

เรียนรู้แบบสืบคน้  และวธีิการเรียนจากการใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อการ
สร้างทกัษะขั้นสูงทางการคิด 

การพฒันาทางวชิาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development)  
1. จุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อการสร้างครูใหเ้ป็นผูท่ี้มีทกัษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณา

การ การใชเ้คร่ืองมือและก าหนดยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัในชั้นเรียน และสร้างใหค้รูมีความสามรรถ
ในการวเิคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม  

2. สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย  
3. สร้างใหค้รูเป็นผูมี้ทกัษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเก่ียวกบัการแกปั้ญหา  การคิด

แบบวจิารณญาณ และทกัษะดา้นอ่ืนๆท่ีส าคญัต่อวชิาชีพ (Halpern. 1998) 
4. เป็นยคุแห่งการสร้างสมรรถนะทางวชิาชีพใหเ้กิดข้ึนกบัครูเพื่อเป็นตวัแบบ  (Model) 

แห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนท่ีจะนาไปสู่การสร้างทกัษะการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ  

5. สร้างใหค้รูเป็นผูท่ี้มีความสามารถวเิคราะห์ผูเ้รียนไดท้ั้งรูปแบบการเรียน  สติปัญญา  
จุดอ่อนจุดแขง็ในตวัผูเ้รียน เหล่าน้ีเป็นตน้  

6. ช่วยใหค้รูไดเ้กิดการพฒันาความสามารถใหสู้งข้ึนเพื่อนาไปใชส้าหรับการก าหนดกล
ยทุธ์ทางการสอนและจดัประสบการณ์ทางการเรียนไดเ้หมาะสมกบับริบททางการเรียนรู้  
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7. สนบัสนุนใหเ้กิดการประเมินผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างทกัษะและเกิดการ
พฒันาการเรียนรู้  

8. แบ่งปันความรู้ระหวา่งชุมชนทางการเรียนรู้โดยใชช่้องทางหลากหลายในการส่ือสาร
ใหเ้กิดข้ึน  

9. สร้างใหเ้กิดตวัแบบท่ีมีการพฒันาทางวชิาชีพไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื  
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (21st Century Learning Environment)  
1. สร้างสรรคแ์นวปฏิบติัทางการเรียน  การรับการสนบัสนุนจากบุคลากรและ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเก้ือหนุน เพื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผล  
2. สนบัสนุนทางวชิาชีพแก่ชุมชนทั้งในดา้นการใหก้ารศึกษา การมีส่วนร่วม  การแบ่งปัน

ส่ิงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระหวา่งกนัรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทกัษะหลากหลายสู่การปฏิบติัในชั้น
เรียน  

3. สร้างผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากส่ิงท่ีปฏิบติัจริงตามบริบท  โดยเฉพาะการเรียนแบบ
โครงงาน  

4. สร้างโอกาสในการเขา้ถึงส่ือเทคโนโลยี เคร่ืองมือหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  
5. ออกแบบระบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล  
6. น าไปสู่การพฒันาและขยายผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหนา้หรือระบบ

ออนไลน ์ 
ท่ีกล่าวมาทั้งหมดในเบ้ืองตน้นั้น  เป็นการสร้างกรอบแนวคิดของการพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผา่นกระบวนการวจิยัโดย  Partnership for 21st Century Skills เป็นตวัแบบ
ท่ีนาเสนอในรายละเอียดของตวัแปรหรือองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพทางการ
เรียนรู้ในสังคมยคุใหม่ท่ีตอ้งค านึงถึง และตอ้งสร้างใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทุกฝ่ายทั้ง
ครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย (Stakeholders) 
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แผนภาพที ่2.8 แสดงความสัมพนัธ์ของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาในศตวรรษที ่21 
 
ทกัษะของคนในศตวรรษที ่21 ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวติ คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
3R คือ Reading (อ่านออก) , (W) Riting (เขียนได)้ , และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  

7C ไดแ้ก่  
1. Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และ

ทกัษะในการแกปั้ญหา) 
2. Creativity and Innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม) 
3. Cross-cultural Understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม ต่าง

กระบวนทศัน์) 
4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็น

ทีม และภาวะผูน้ า) 
5. Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะดา้นการส่ือสาร

สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ) 
6. Computing and ICT Literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร) 
7. Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 
ศิริวรรณ ฉตัรมณีรุ่งเจริญ  กล่าวถึง การศึกษาในประเทศไทยนั้นไดย้ดึหลกัของการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ตามความคิดของนกัคอนสตรัคติวสิต ์
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(Constructivist) ท่ีเช่ือวา่การเรียนรู้เกิดจากการท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้  นกัจิตวทิยาท่ีมีอิทธิพลต่อ
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  คือ Piaget นกัจิตวทิยาชาวสวสิ  และ  Vygotsky 
นกัจิตวทิยาชาวรัสเซีย Piaget เนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีช่วยใหเ้กิดการปรับเปล่ียนโครงสร้างความรู้
ความคิด เกิดการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่  ส่วน Vygotsky อธิบายหลกัการ
ส าคญัวา่ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง  และจะสามารถกา้วไป
ยงัระดบัการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนตามศกัยภาพท่ีมีอยูเ่ม่ือไดรั้บการแนะน าช่วยเหลือจากผูรู้้  แนวความคิด
ของทั้ง Piaget และ Vygotsky มีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัตรงการมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อน าสู่การเช่ือมโยง
ระหวา่งประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ และการไปถึงระดบัท่ีผูเ้รียนมีศกัยภาพ  

 แต่เม่ือยคุสมยัเปล่ียนแปลง ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึน ท าใหว้งการ
การศึกษาในประเทศไทยจ าเป็นตอ้งตอบสนองต่อความทา้ทายท่ีตอ้งเผชิญอยูน้ี่ เราตอ้งการรูปแบบ
การท างานท่ีสามารถพฒันากรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อท่ีสามารถจดั
การศึกษาตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงของสังคมซ่ึงเยาวชนไทยก าลงัเผชิญอยู ่
จากบทแรกเราทราบนิยามของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในบทน้ีเราจะมาตีความหมายและพยายาม
ท าความเขา้ใจวา่ครูท่ีมีหนา้ท่ีสอนนั้นจะออกแบบบทเรียนอยา่งไรเพื่อใหน้กัเรียนสามารถบรรลุ
เป้าหมายเกิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เม่ือเราอ่านนิยามของทกัษะแห่งศตรรษท่ี 21 จะเห็นได้
มุมมองของนกัการศึกษาท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนในอนาคตมีคุณลกัษณะดงั 4 ประการน้ี 

1. วถีิทางของการคิด ไดแ้ก่ สร้างสรรค ์คิดวจิารณญาณ การแกปั้ญหา การเรียนรู้และ
ตดัสินใจ (Ways of Thinking. Creativity, Critical Thinking, Problem-solving, decision- Making 
and Learning) 

2. วถีิทางของการท างาน ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร และการร่วมมือ  (Ways of Working. 
Communication and Collaboration) 

3. เคร่ืองมือส าหรับการท างาน ไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรู้ดา้นขอ้มูล  
(Tools for Working. Information and Communications Technology (ICT) and Information 
Literacy) 

4. ทกัษะส าหรับด ารงชีวติในโลกปัจจุบนั  ไดแ้ก่ ความเป็นพลเมือง ชีวติและอาชีพ และ 
ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม (Skills for Living in the World. Citizenship, Life and Career, 
and Personal and Social Responsibility) 

จากการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มในยคุปัจจุบนั ท าใหก้ารจดัการ
เรียนการสอนตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน โดยนกัการศึกษาไดมี้การน าเสนอหลกัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นส าคญัของลกัษณะการจดัการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 
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1. มนุษยมี์รูปการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ผูส้อนจึงตอ้งใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลาย หาก
ผูส้อนน ารูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหน่ึงไปใชก้บัผุเ้รียนทุกคนตลอดเวลา อาจท าใหผู้เ้รียนบาง
คนเกิดอาการตายดา้นทางสติปัญญา 

2. ผูเ้รียนควรเป็นผูก้  าหนดองคค์สามรู้ของตนเอง ไม่ใช่น าความรู้ไปใส่และใหผู้เ้รียน
ด าเนิน รอยตามผูส้อน 

3. โลกยคุใหม่ตอ้งการผูเ้รียนซ่ึงมีวนิยั มีพฤติกรรมท่ีรู้จกัยดืหยุน่หรือปรับเปล่ียนใหเ้ขา้
กบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่วา่จะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเป็นแบบเผด็จการ แบบใหอิ้สระ หรือ
แบบประชาธิปไตย 

4. เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารในโลกจะทวเีพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า ทุกๆ 10 ปี โรงเรียนจึงตอ้งใช้
วธีิสอนท่ีหลากหลาย โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในรูปแบบต่างๆ กนั 

5. ใหใ้ชก้ฎเหล็กของการศึกษาท่ีวา่ “ระบบท่ีเขม้งวดจะผลิตคนท่ีเขม้งวด” และ “ระบบท่ี
ยดืหยุน่จะผลิตคนท่ีรู้จกัคิดยดืหยุน่” 

6. สังคม หรือชุมชนท่ีมัง่คง ร ่ ารวยดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ท าใหก้ารเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้
ในหลายๆ สถานท่ี 

7. การเรียนรู้แบบเจาะลึก (Deep Learning) มีความจ าเป็นมากกวา่การเรียนรู้แบบผวิเผนิ 
(Shallow Learning) หมายความวา่ จะเรียนอะไรตอ้งเรียนใหรู้้จริง ใหรู้้ลึก รู้รอบ ไม่ใช่เรียนแบบงูๆ 
ปลาๆ ดงัจะเห็นจากในอดีตวา่มีการบรรจุเน้ือหาไวใ้นหลกัสูตรมากเกินไป จนผูเ้รียนไม่รู้วา่เรียนไป
เพื่ออะไรและส่ิงท่ีเรียนไปแลว้มีความสัมพนัธ์อยา่งไร 

ดงันั้นการจดักรรมกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัวา่มีประสิทธิภาพนั้น ครูตอ้งมีคุณสมบติั
มากกวา่การเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีสอน (Instructor) ครูตอ้งมีลกัษณะของผูท่ี้สามารถช้ีแนะการเรียนรู้ 
(Learning Coaching) และสามารถท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ านกัเรียนท่องเท่ียวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได ้
(Learning Travel Agent) จากท่ีกล่าวมานั้นบทบาทของครูจากยคุสมยัก่อนจ าเป็นตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงเม่ือกา้วสู่ยคุแห่งศตวรรษท่ี 21 ครูในโลกยคุใหม่ตอ้งมีความรอบรู้มากกวา่การเป็น
ผูดู้แลรายวชิาท่ีสอนเท่านั้น แต่ครูมีบทบาทของการเพิ่มพนูความรู้แก่นกัเรียน เสริมสร้างทกัษะท่ี
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนรู้นั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์ มีขั้นตอน
และกระบวนการท่ีเป็นล าดบัท่ีผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมกบัการเรียนการสอน เช่น การก าหนด
ปัญหาท่ีสนใจและการท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์และสามารถบูรณาการกบั
รายวชิาอ่ืนๆ ได ้ 

 
 



 

 
58 

2.12 แนวคิดการใช้เทคโนโลยช่ีวยการเรียนรู้ 
 

 
 

แผนภาพที ่2.9 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลย ีMultipoint Mouse 
 

ปัจจุบนั ทัว่โลกใหค้วามส าคญักบัการลงทุนทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and Communication Technology : ICT) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จนเกิดความแตกต่างระหวา่งประเทศท่ีมีความพร้อมทาง 
ICT กบัประเทศท่ีขาดแคลนท่ีเรียกวา่ Digital Divide ในขณะเดียวกนัประเทศทัว่โลกต่างมุ่งสร้าง
สังคมใหม่ใหเ้ป็นสังคมท่ีใชค้วามรู้เป็นฐาน ( Knowledge Based Society) จนเกิดความแตกต่าง
ระหวา่งสังคมท่ีสมบูรณ์ดว้ยความรู้ กบัสังคมท่ีดอ้ยความรู้ ท่ีเรียกวา่ Knowledge Divide ในยคุของ
การปฏิรูปการศึกษา ต่างก็เร่งพฒันาการศึกษาใหก้ารศึกษาไปพฒันาคุณภาพของคน เพื่อใหค้นไป
ช่วยพฒันาประเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสูงใน
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา เช่น ช่วยน าการศึกษาใหเ้ขา้ถึงประชาชน ( Access) 
ส่งเสริม การเรียนรู้ต่อเน่ืองนอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตามอธัยาศยั  ช่วยจดัท าขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารและจดัการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย  าในการจดัท าขอ้มูล และการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  การเก็บรักษา และการเรียกใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจดัการศึกษา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยการเรียนการสอน แต่การใหค้วามสนใจกบัการใชเ้ทคโนโลยช่ีวย
การเรียนรู้ของผูเ้รียนก็อาจหลงทางได้  ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษายดึถือการมีเทคโนโลยเีป็นจุดหมาย
ปลายทาง ของการศึกษา  แทนท่ีจะยดึถือผลการเรียนรู้เป็นจุดหมาย ปรากฏการณ์ของการหลงทาง
จะพบเห็นในการประชาสัมพนัธ์ถึงความพร้อมทางระบบคอมพิวเตอร์ การมีเครือข่ายโยงเขา้ 
Internet สะดวก  ผูเ้รียนเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยแีละมีโอกาสใชไ้ดเ้ตม็ท่ี แต่ในบางสถานศึกษา
ผูเ้รียนอาจใชเ้ทคโนโลยไีม่คุม้ค่า ขาดเป้าหมายในการเรียนรู้สาระส าคญัตามหลกัสูตรวชิาต่าง ๆ 
และขาดโอกาสในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันากระบวนการทางปัญญาอยา่งแทจ้ริง 
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เทคโนโลยกีบัการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่2.10 ภาพจ าลองรูปแบบการสอนด้วยเทคโนโลยขีอง Mckeachie (2011) 
 

รูปแบบการสอนดว้ยเทคโนโลยขีอง Mckeachie เป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนตามปรากฏการณ์ 
หรือบริบทในสังคม ท่ีกา้วหนา้ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลย ีเป็นรูปแบบท่ีเนน้ทั้งตวัผูส้อนและ
เทคโนโลยไีปพร้อมกนั ซ่ึงรูปแบบส่วนใหญ่ไม่ไดช้ี้ใหเ้ห็นความส าคญักบัตวัผูส้อนทางดา้นส่ือ
เด่นชดัเช่นน้ี Mckeachie เช่ือวา่เทคโนโลยเีป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการเรียนการสอน เป็น
ตวัเช่ือมประสานระหวา่งผูส้อน ผูเ้รียน และเน้ือหาเขา้ดว้ยกนั ครูจะท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก และจดัสภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รียน เน้ือหาไม่ไดอ้ยูท่ี่ครูเป็นส าคญัอีกต่อไป ฉะนั้นรูปแบบน้ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยผา่นส่ือท่ีใช ้เป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแหล่ง
แสดงออกซ่ึงการเรียนรู้(องคค์วามรู้ท่ีได)้ ในลกัษณะเป็นเครือข่ายระหวา่งผูส้อน-ผูส้อน ผูส้อน-
ผูเ้รียน ผูเ้รียน- ผูเ้รียน และแมแ้ต่กบับุคคลท่ีสนใจในโลกออนไลน์ 

ปกติเทคโนโลยจีะเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 3 ลกัษณะ คือ 
1. การเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย ี( Learning about Technology) ไดแ้ก่ การเรียนรู้ระบบ

การท างานของคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนสามารถใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ได ้ท าระบบขอ้มูลสารสนเทศ
เป็น ส่ือสารขอ้มูลทางไกลผา่น Email และ Internet ได ้เป็นตน้ 

 

การสอนด้วยเทคโนโลย ี

ผู้เรียน 

  - แบบแผนของการเรียนรู้ 
  - ระดบัทกัษะทางเทคโนโลย ี

  - การเข้าถึงเทคโนโลย ี
 

 

เทคโนโลย ี
  - ประเภทของเทคโนโลย ี

  - การใช้เทคโนโลยี 
 

 

เนือ้หา 
  - ระดบัความรู้ความเข้าใจ 
  - สาขาวชิา 
 

 

ผู้สอน 
  - บทบาทในฐานะครู 
  - ระดบัของทกัษะทางเทคโนโลย ี
  - ความเหมาะสมของเวลาทีม่ ี
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2. การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ี( Learning by Technology) ไดแ้ก่ การเรียนรู้ความรู้  ใหม่ 
ๆ และฝึกความสามารถ ทกัษะบางประการ โดยใชส่ื้อเทคโนโลย ีเช่น  ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ ทางโทรทศัน์ท่ีส่งผา่นดาวเทียม การคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจผา่น Internet 
เป็นตน้ 

3. การเรียนรู้กบัเทคโนโลย ี(Learning with Technology) ไดแ้ก่การเรียนรู้ดว้ยระบบ การ
ส่ือสาร 2 ทาง ( Interactive) กบัเทคโนโลย ีเช่น การฝึกทกัษะภาษากบัโปรแกรมท่ีใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัถึงความถูกตอ้ง ( Feedback) การฝึกการแกปั้ญหากบัสถานการณ์จ าลอง ( Simulation) เป็น
ตน้ 

แนวคิดในการเพิม่คุณค่าของเทคโนโลยช่ีวยการเรียนรู้ 
1. การใชเ้ทคโนโลยพีฒันากระบวนการทางปัญญา ( Intellectual Skills) คือ กระบวนการ

ท่ีมีองคป์ระกอบส าคญั คือ 
1) การรับรู้ส่ิงเร้า (Stimulus) 
2) การจ าแนกส่ิงเร้าจดักลุ่มเป็นความคิดรวบยอด (Concept) 
3) การเช่ือมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ ์หลกัการ ( Rule) ดว้ยวธีิอุปนยั 

(Inductive) 
4) การน ากฎเกณฑ ์หลกัการไปประยกุตใ์ชด้ว้ยวธีินิรนยั (Deductive) 
5) การสรุปเป็นองคค์วามรู้ใหม่ ๆ (Generalization) 

ระบบคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงท่ีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความฉลาดในกระบวนการ
ทางปัญญาน้ี โดยครูอาจจดัขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ ในวชิาท่ีสอน  ใหผู้เ้รียนฝึกรับรู้ แสวงหาขอ้มูล 
น ามาวเิคราะห์ก าหนดเป็นความคิดรวบยอดและใชค้อมพิวเตอร์ช่วยแสดงแผนผงัความคิดรวบยอด 
(Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ ์หลกัการ ซ่ึงผูส้อนสามารถจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนฝึก การน า
กฎเกณฑ ์หลกัการไปประยกุต ์จนสรุปเป็นองคค์วามรู้อยา่งมีเหตุผล บนัทึกสะสมไวเ้ป็นคลงั
ความรู้ของผูเ้รียนต่อไป 

2. การใชเ้ทคโนโลยพีฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา 
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดนั้น สามารถออกแบบ

แผนการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีโอกาสท าโครงงานแสวงหาความรู้ตามหลกัสูตร หาความรู้ใน
เร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ หรือเพื่อแกปั้ญหา ( Problem-Based Learning) การเรียนรู้ลกัษณะน้ีจะเร่ิมตน้
ดว้ยการก าหนดประเด็นเร่ือง ( Theme) ตามมาดว้ยการวางแผนก าหนดขอ้มูลหรือสาระท่ีตอ้งการ ผู ้
สออาจจดับุญชีแสดงแหล่งขอ้มูล ( Sources) ทั้งจากเอกสารส่ิงพิมพ ์และจาก Electronic Sources 
เช่น ช่ือของ Web ต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนแสวงหาขอ้มูล วเิคราะห์ สังเคราะห์ เป็นค าตอบ สร้างเป็นองค์
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ความรู้ต่าง ๆ  โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือช่วย และครูช่วยก ากบัผลการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพท่ีตอ้งการ  ทั้งน้ีครูจะมีบทบาทส าคญัในการช่วยช้ีแนะทิศทางของการแสวงหา
ความรู้หรือแนะน าผูเ้รียนใหพ้ฒันาความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณภาพ
ผลการเรียนรู้  

2.13 แนวคิดของบิลล์ เกตส์ (Bill Gate) เกีย่วกบัการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการศึกษา 
1. การเรียนไม่ไดมี้เฉพาะในหอ้งเรียน ในโลกยคุปัจจุบนั คนสามารถท่ีจะเรียนไดจ้าก

แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะทางด่วนขอ้มูล ( Information Superhighway) ซ่ึงก าลงัจะมี
บทบาท และมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการจดัการศึกษาของมนุษย ์

2. ผูเ้รียนมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล บิลล ์เกตส์ ไดอ้า้งทฤษฎีอาจารยว์ชิาการศึกษา
ท่ีวา่ เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัจึงจ าเป็นจะตอ้งจดัการเรียนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และการมองโลก
แตกต่างกนัออกไป 

3. การเรียนท่ีตอบสนองความตอ้งการรายคน  การศึกษาท่ีสอนเด็กจ านวนมาก โดย
รูปแบบท่ีจดัเป็นรายชั้นเรียน ในปัจจุบนัไม่สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเด็กเป็นราย
คนได ้แต่ดว้ยอ านาจ และประสิทธิภาพของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ การเรียนตามความตอ้งการของ
แต่ละคน ซ่ึงเป็นความฝันของนกัการศึกษามานานแลว้นั้น สามารถจะเป็นจริงไดโ้ดยมีครูคอยให้
การดูแลช่วยเหลือ และแนะน า 

4. การเรียนโดยใชส่ื้อประสม  ในอนาคตหอ้งเรียนทุกหอ้งจะมีส่ือประสมจากเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีเด็กสามารถเลือกเรียนเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ 

5. บทบาทของทางด่วนขอ้มูล กบัการสอนของครู  ดว้ยระบบเครือข่ายทางด่วนขอ้มูล  จะ
ท าใหไ้ดค้รูท่ีสอนเก่ง จากท่ีต่าง ๆ มากมายมาเป็นตน้แบบ และส่ิงท่ีครูสอนนั้นแทนท่ีจะใชก้บัเด็ก
เพียงกลุ่มเดียว ก็สามารถสร้าง Web Site ของตนข้ึนมาเพื่อเผยแผ ่จะช่วยในการปฏิวติัการเรียนการ
สอนไดม้าก 

6. บทบาทของครูจะเปล่ียนไป ครูจะมีหลายบทบาทหนา้ท่ี เช่น  ท าหนา้ท่ีเหมือนกบัครู
ฝึกของนกัศึกษาคอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน า เป็นเพื่อนของผูเ้รียน เป็นทางออกท่ีสร้างสรรคใ์หก้บั
เด็ก และเป็นสะพานการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงระหวา่งเด็กกบัโลก ซ่ึงอนัน้ีก็คือบทบาทท่ียิง่ใหญ่ของครู 

7. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง นกัเรียน ครู และผูป้กครอง  จะใชร้ะบบทางด่วน
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์  ช่วยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง นกัเรียน ครู และผูป้กครอง เช่น  การส่ง E-
mail จากครู ไปถึงผูป้กครอง 
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ความคิดของบิลล ์เกตส์นบัเป็นการเปิดโลกใหม่ดา้นการศึกษาดว้ยการน าระบบ
คอมพิวเตอร์สมยัใหม่ และทางด่วนขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัไดท้ัว่โลกเขา้มาเป็นตวักระตุน้  
การปฏิวติัระบบการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม ถึงแมว้า่เขาจะย  ้าวา่หอ้งเรียนยงัคงมีอยูเ่หมือนเดิม เพื่อ
ลดการต่อตา้นดา้นเทคโนโลยี  แต่จากรายละเอียดท่ีเขาน าเสนอ จะพบวา่การเรียนการสอนใน
อนาคตจะตอ้งเปล่ียนไปมาก ความหวงัของนกัศึกษาทุกคนก็คือ การเปิดโอกาสใหเ้ด็กสามารถเรียน
ไดเ้ป็นรายบุคคลโดยมีการวางแผนร่วมกบัครู ถา้คนในวงการศึกษาไม่ปรับเปล่ียนจะลา้หลงักวา่
วงการอ่ืน ๆ อยา่งแน่นอน 

การจัดปัจจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยช่ีวยการเรียนรู้ 
ปัจจยัพื้นฐาน คือ การสร้างความพร้อมของเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ใหมี้สรรถนะและ

จ านวนเพียงพอต่อการใชง้านของผูเ้รียน รวมถึงการอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนสามารถใช้
เทคโนโลยไีดต้ลอดเวลา จะเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ของการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้  ส่ิง
ท่ีควรเป็นปัจจยัเพิ่มเติม คือ 

1. ครูสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ 
ปัจจยัท่ีจะผลกัดนัใหมี้การใชเ้ทคโนโลยอียา่งคุม้ค่า คือ การท่ีครูออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการท ากิจกรรมประกอบการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ระบวนการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งจากการสังเกตในสถานการณ์จริง การทดลอง การคน้ควา้จากส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และจากส่ือ Electronic เช่น จาก Web Sites เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการท าโครงงานอิสระ
สนองความสนใจ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งฝึกปฏิบติัจาก Software ส าเร็จรูป เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการ
บนัทึก วเิคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอรายงานดว้ยคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

2. ครู และผู้เรียนจัดท าระบบแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 
ปัจจยัดา้นแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ ( Information Sources) เป็นตวัเสริมท่ีส าคญัท่ีช่วยเพิ่ม

คุณค่าของระบบเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ครู และผูเ้รียนควรช่วยกนัแสวงหาแหล่งขอ้มูล
สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาสาระตรงกบัหลกัสูตร หรือสนองความสนใจของผูเ้รียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การรวบรวมแหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็น Software ช่ือของ Web Sites รวมถึงการลงทุนจดัซ้ือ 
Software จากแหล่งจ าหน่าย การจา้งใหผู้เ้ช่ียวชาญจดัท า หรือจดัท าพฒันาข้ึนมาเองโดยครู และ
นกัเรียน 

3. สถานศึกษาจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 
ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ( Learning Resources Center) เป็นตวัช้ีวดัส าคญั

ประการหน่ึงของศกัยภาพของสถานศึกษาท่ีจะส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ของครู และ
ผูเ้รียน  ปกติมกันิยมจดัไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหอ้งสมุด จนเกิดค าศพัทว์า่หอ้งสมุดเสมือน ( Virtual 
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Library) หรือ E – Library จะมีคุณประโยชน์ในการมีแหล่งขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 
ในวทิยาการต่าง ๆ ทั้งในลกัษณะส่ือส าเร็จ เช่น Software แถบบนัทึกวดิีทศัน์ รวมถึง CD – Rom 
และ CAI หรือ ช่ือ Web Sites ต่าง ๆ ซ่ึงควรจดัท าระบบ Catalog และดชันี ใหส้ะดวกต่อการสืบคน้ 

4. การบริการของกรมหรือหน่วยงานกลางทางเทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ 
กรมตน้สังกดัหรือหน่วยงานกลางดา้นเทคโนโลยคีวรส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยขีอง

สถานศึกษาดว้ยการบริการดา้นขอ้มูลสารสนเทศ เช่น จดัท าเอกสารรายเดือน รายงาน Software ใน
ทอ้งตลาด แจง้ช่ือ Web Sites ใหม่ ๆ พร้อมสาระเน้ือหาโดยยอ่ จดัท าคลงัขอ้มูลความรู้ Knowledge 
Bank เพื่อการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ผา่นส่ือ Electronic หรือส่ือทางไกลผา่นดาวเทียมเผยแพร่สนอง
ความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียนเป็นประจ า นอกจากน้ีการรวบรวมผลงานของครู และ
นกัเรียนในการจดักระบวนการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลย ีท่ีเรียกวา่ Best Practices จะเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีส าหรับครู และนกัเรียนทัว่ไปท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยการเรียนการสอน 

บทสรุป 
มีผูก้ล่าววา่ เทคโนโลยสีารสนเทศ IT นั้น การจดั T : Technology ไม่ค่อยน่าเป็นห่วง 

เพราะถา้มีงบประมาณก็จดัหาได ้และสอนใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยเีป็นโดยไม่ยาก  แต่ส่ิงท่ีขาด
แคลนคือ I : Information หรือสารสนเทศ ท่ีน่าจะเป็นเน้ือหาของการใชเ้ทคโนโลย ีเพราะถา้ขาด
ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นการเรียนรู้ และขาดการเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยี
สารสนเทศแลว้ ตวัระบบเทคโนโลยกี็ไร้ความหมาย และสูญค่าคุณประโยชน์ และความคาดหวงัวา่ 
เม่ือมีผูไ้ปเยีย่มเยอืนสถานศึกษาใดในอนาคต ก็น่าจะไดพ้บความสมบูรณ์ของระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีหลากหลาย ผนวกเป็นส่วนหน่ึงของระบบเทคโนโลย ีและไดพ้บผลงานของครู และ
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีแสดงถึงการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน 

2.14 คอมพวิเตอร์กบัการเรียนการสอน 
ตามท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ การสอน ( Instruction) หมายถึง การจดัประสบการณ์ หรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือการปฏิบติั
ตามจุดมุ่งหมาย 

การเรียน หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 
โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ตามจุดมุ่งหมายนัน่เอง 

ในกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการท่ีทั้งผูส้อนจดัประสบการณ์ 
ดว้ยเร่ืองเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เพื่อใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมไป ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ส าหรับ
ประเทศไทยมีกรสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล โดยลกัษณะการสอนโดยส่วนใหญ่เป็น
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การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI) แต่ส าหรับหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ท่ีจดัการสอนนั้นจะ
เร่ิมตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาต่อไป ซ่ึงการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แลว้มกัมีเน้ือหา 3 
แนวทาง คือ 

- การสอนความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
- การสอนเขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ 
- การสอนทกัษะการใชโ้ปรแกรมประยกุต ์
ความรู้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ (Computer Literacy) ของผู้สอนคอมพวิเตอร์ 
ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) หมายถึง ความสามารถในการอ่านออก

เขียนไดท้างดา้นคอมพิวเตอร์ซ่ึง Paul G. Geisert and Mynga K. Futrell (1990:7) กล่าวไวว้า่ ผูท่ี้มี
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ควรมีลกัษณะ 5 ประการ ดงัน้ี  

1. รู้ประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 
2. เขา้ใจการท างานของคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์สามารถท าโปรแกรมไดอ้ยา่งไร 
3. ตระหนกัวา่จะใชค้อมพิวเตอร์ช่วยการเรียนและช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไร 
4. หยัง่รู้ถึงธุรกิจ และอุตสาหกรรมประยกุตข์องคอมพิวเตอร์  
5. ตระหนกัถึงสภาพปัจจุบนั และความเป็นไปไดใ้นอนาคตของผลกระทบทาง

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ต่อสังคม 
นอกจากน้ี James Poirot, Robert Taylor and James Powell (อา้งถึงในครรชิต มาลยัวงศ ์

2530, หนา้ 51) กล่าวถึงความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เฉพาะขอบข่ายท่ีบุคลากรทางการศึกษาควรมี
ความรู้ในระดบัท่ีต ่าสุดไว ้7 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการเขียน อ่าน และการใชง้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ได ้
2. ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมประยกุตด์า้นการศึกษา 
3. ความสามารถในการพดูถึงค าศพัทต่์าง ๆ เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะทางดา้น

ฮาร์ดแวร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่วแต่ไม่ถึงกบัตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญจริง ๆ 
4. ความสามารถในการรู้ตวัอยา่งปัญหาการศึกษาต่าง ๆ วา่ ปัญหาใดใชค้อมพิวเตอร์แก้

ได ้และปัญหาใดแกไ้ม่ได ้
5. ความสามารถในการหาและใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีทนัสมยัต่าง ๆ เก่ียวกบัการใช้

คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
6. ความสามารถในการพดูอภิปรายในระดบัคนธรรมดาท่ีเฉลียวฉลาดเก่ียวกบัประวติั

คอมพิวเตอร์โดยทัว่ไป ส่วนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในการศึกษาตอ้งสามารถอภิปรายได้
มากพิเศษ 



 

 
65 

7. ความสามารถในการอภิปรายปัญหาเร่ืองผลกรทบของคอมพิวเตอร์ต่อสังคม และ
จริยธรรมไดใ้นแนวทัว่ ๆ ไป และพดูเก่ียวกบัผลกระทบของการใชค้อมพิวเตอร์ไดม้ากเป็นพิเศษ 

สรุปไดว้า่ลกัษณะของผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะบุคลากรดา้นการศึกษา
นั้นตอ้งเป็นผูท่ี้อ่านออก เขียนได ้คือ สามารถอ่านและเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อยา่งง่าย ๆ 
ได ้สามารถพดูอภิปรายเร่ืองเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตลอดจนสามารถน าความรู้
คอมพิวเตอร์ไปประยกุตใ์ชก้บังานการศึกษาไดน้ัน่เอง ประเด็นท่ีน่าตระหนกัวา่ครูผูส้อน
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูม่ากมายทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนขณะน้ี มีลกัษณะเหล่าน้ีครบถว้น
หรือไม่ 

เทคนิคและวธีิการสอนคอมพวิเตอร์ 
จากค ากล่าวท่ีวา่ "การสอนตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์" ซ่ึงศาสตร์ คือ ตวัเน้ือความรู้ท่ีมีอยู่

ในตวัผูส้อน ส่วนศิลป์ คือ ศิลปะ ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาไปสู่ผูเ้รียน บางคร้ังเน้ือหา
เดียวกนัผูส้อนต่างกนั ยอ่มมีศิลปะในการถ่ายทอดต่างกนัดว้ย การใชศ้าสตร์และศิลป์ตอ้งใชอ้ยา่ง
ผสมผสานกลมกลืนกนั การสอนคอมพิวเตอร์ก็เช่นกนั เม่ือผูส้อนท่ีมีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ดีอยูแ่ลว้ ควรตอ้งพิจารณาเพิ่มศิลปะในการสอน นัน่คือ การน าความรู้ทางทฤษฎีการ
สอนและเทคนิควธีิการสอน ไปใชเ้พื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการสอน นกัการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ไดเ้สนอทฤษฎีการสอนไวม้ากมายหลาย
ทฤษฎี ซ่ึงสามารถสรุปเป็น 4 ทฤษฎีใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงัน้ี (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533, หนา้ 65-67) 

1. ทฤษฎีการสอนของกาเย ่( Gagne) เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการรู้ กล่าวถึงการเรียนรู้ของ
บุคคลวา่จะเกิดข้ึนไดดี้หรือไม่เพียงใดข้ึนอยนู่กบัสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกผูเ้รียน 
(Internal and External Conditions) และเหตุการณ์ในการเรียน ( Events of Lerning) จดัเป็นล าดบั
สภาพการณ์ในการเรียนรู้เป็น 9 ขั้น คือ 

1.1 การเร้าความสนใจ 
1.2 แจง้จุดมุ่งหมายแก่ผูเ้รียน 
1.3 สร้างสถานการณ์เพื่อดึงความรู้เดิม 
1.4 เสนอบทเรียน 
1.5 ช้ีแนวทางการเรียนรู้ 
1.6 ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติั 
1.7 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
1.8 การจดัการปฏิบติั 
1.9 ย  ้าใหเ้กิดความจ าและการถ่ายโอนความรู้ 
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2. ทฤษฎีการสอนของเมอร์ริลไรเกลท ( Merrill - Reigelath) แสดงทศันะวา่การสอนเป็น
กระบวนการท่ีเสนอเป็นขั้นตอนท่ีละเอียดและต่อเน่ือง ดงัน้ี 

2.1 เลือกหวัขอ้ปฏิบติัทั้งหลายท่ีจะสอนดว้ยการวเิคราะห์ภารกิจ 
2.2 ตดัสินใจวา่จะสอนขอ้ภารกิจใดเป็นอนัดบัแรก 
2.3 จดัล าดบัก่อนหลงัของขอ้ภารกิจท่ีเหลือ 
2.4 ช้ีบ่งเน้ือหาท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจ 
2.5 จดัเน้ือหาเขา้บทเรียนและจดัล าดบับทเรียน 
2.6 จดัล าดบัการสอนภายในบทเรียนต่าง ๆ 
2.7 ออกแบบการสอนในแต่ละบทเรียน 
3. ทฤษฎีการสอนของเคส ( Case) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการสอนดา้นพฤติกรรมในระหวา่ง

การสอนแต่ละขั้นของพฒันาการทางสติปัญญานั้นข้ึนกบัการเพิ่มความซบัซอ้นของยทุธศาสตร์การ
คิด ผูเ้รียนจะใชค้วามคิดท่ีซบัซอ้นไดเ้ม่ือไดรั้บประสบการณ์อยา่งมีขั้นตอน การจดัการสอน
ลกัษณะน้ีจดัล าดบัตามความมุ่งหมายของภารกิจท่ีจะเรียน จดัล าดบัขั้นการปฏิบติัเพื่อน าไปสู่ความ
มุ่งหมายนั้น ๆ โดยการเปรียบเทียบการคิดกบัทกัษะท่ีผูเ้รียนไดรั้บ มีการจดัระดบัความสามารถและ
การปฏิบติัของผูเ้รียน มีแบบฝึกหดัหรือตวัอยา่งใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

4. ทฤษฎีการสอนของลนัดา (Landa) เป็นการด าเนินการสอนโดยใชก้ารจดัล าดบัขั้นการ
แกปั้ญหาโดยบ่งช้ีกิจกรรมการเรียนก่อนท่ีผูเ้รียนจะลงมือเรียน และจดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการตามท่ี
ไดอ้อกแบบไว ้

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังผูส้อนมกัน าทฤษฎีการสอนทั้ง 4 ประการ
มาประยกุตใ์ชใ้นการสอนของตน การจะเลือกใชท้ฤษฎีการสอนใดนั้นควรข้ึนกบัจุดประสงค์
รายวชิา จุดประสงคก์ารสอนและเน้ือหาการสอนแต่ละคร้ังอาจใชท้ฤษฎีการสอนหลายประการ
ผสมผสานกนัก็ได ้และจากทฤษฎีการสอนน้ีครูอาจารย ์ผูส้อน วทิยากรท่ีมีหนา้ท่ีสอน และใหมี้การ
อบรมเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์อาจมองเห็นแนวทางท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัการสอนของตน 

 

ตอนที ่3 นโยบายเกีย่วกบัการพฒันาระบบการเรียนการสอนของต้นสังกดั และของ
โรงเรียนพระปริยตัิธรรมทัว่ๆ ไป 
สภาพการณ์ท่ีเป็นอยูข่องการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  มีประเด็น

ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาท่ีส าคญัอยูห่ลาย ๆ ประเด็น ไม่วา่จะเป็นในดา้นคุณภาพและมาตรฐานในการ
จดัการศึกษา  ในปัจจุบนัของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  ท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับจาก
สังคมในวงกวา้ง  ความไม่ชดัเจนในอตัลกัษณ์ของการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีควรจะ
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เป็นอยา่งแทจ้ริงประสิทธิภาพของระบบการด าเนินการดา้นการบริหารจดัการ  และการจดัการศึกษา  
ท่ียงัไม่มีทิศทางการพฒันา  และขาดความชดัเจนในการสร้างเอกภาพทางการบริหารใหก้บักลุ่ม
โรงเรียนและส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั  นอกจากนั้นยงัพบวา่  การสร้างพนัธสัญญาการ
ด าเนินงาน และการจดัการศึกษาเพื่อการสร้างศาสนทายาทท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัยงัไม่ไดมี้การ
ก าหนดใหมี้ข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมมากนกั  จะมีเพียงการด าเนินงานตามกรอบแนวปฏิบติัของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส าคญั อีกทั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาไม่
มียทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเด่นชดัพอท่ีจะเป็นแนวทางของการจดัการศึกษาในบริบทพื้นท่ีนั้นๆ  เพื่อ
สร้างศาสนทายาท และด าเนินการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแก่ชุมชนในพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  เป็นสถานศึกษาท่ีมีเป้าหมายในการมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนซ่ึงเป็นพระภิกษุ  สามเณร ใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม  มีความรู้ ประพฤติปฏิบติัตนตามพระ
ธรรมวนิยั  เป็นศาสนทายาทท่ีดีของพระพุทธศาสนา  และเป็นท่ีน่าช่ืนชมวา่  นบัตั้งแต่ท่ีไดมี้การ
ก่อตั้งโรงเรียนประเภทน้ีมาตั้งแต่ปีพุทธศกัราช  2514 จนถึงปัจจุบนั  เจา้อาวาสซ่ึงเป็นผูจ้ดัตั้ง
โรงเรียน  พร้อมทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู พระอาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ไดร่้วมกนั
ด าเนินการนานปัการเพื่อจดัการศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  จึงมีโรงเรียนหลายแห่งท่ีมี
ช่ือเสียง  ไดรั้บความศรัทธา  เช่ือมัน่ จากผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนอยา่งไรก็ตาม  จาก
การติดตาม  ประเมินผลการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  ใน
ภาพรวม พบวา่ยงัมีประเด็นส าคญัท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอีกหลายประการ นอกจากน้ี 

การท่ีมีความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการ  ท า
ใหห้น่วยงานทุกภาคส่วนท่ีมีหนา้ท่ีหรือเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทุกระบบ  ตอ้งสร้างกลยทุธ์ใน
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม  สามารถ
กา้วทนัการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งมัน่คงส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการการพฒันาการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
แผนกสามญัศึกษา  (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2562) ซ่ึงเป็นแผนส าคญัท่ีมุ่งใชว้ธีิการทางยทุธศาสตร์เพื่อ
การปฏิรูป และเปล่ียนแปลงระบบการจดัการศึกษา ระบบการบริหารจดัการ ระบบการบริการ 

การศึกษา  และระบบการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  เพื่อใหโ้รงเรียนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาร่วมกนัอยา่งมีเอกภาพ  อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดอีกทางหน่ึงแก่สังคมไทย และสังคมพระพุทธศาสนาในระดบัสากลแผนยทุธศาตร์
และแผนปฏิบติัการฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงและมีความสมบูรณ์ดว้ยการระดมพลงัปัญญาของคณะท างาน
จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  ประธานกลุ่ม  และ
ผูแ้ทนผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีกองพุทธศาสน
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ศึกษาโดยไดรั้บการอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานอยา่งดียิง่จากพระครูกิตติรัตนานุกลู  
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  กลุ่มท่ี ๔ อีกทั้งมีผูท้รงคุณวฒิุสองท่าน  
คือ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกล้ียงและ  ดร.สม นาสอา้น ท่ีใหค้วามรู้  ใหค้  าปรึกษา  และขอ้แนะน าในการ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์  นอกจากน้ี โรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษาและทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งจะไดใ้ช ้“แผนยทุธศาตร์และแผนปฏิบติัการการพฒันาการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษา  (พ.ศ.2553 – 2556)” น้ี เป็นเขม็ทิศน าทางสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาพระ
ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  อยา่งเป็นระบบและมีความเป็นเอกภาพ  เพื่อร่วมกนัสร้างศาสน
ทายาทท่ีดีมีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  ร่วม
สร้างสรรคส์ังคมพุทธธรรม และน าพาพระพุทธศาสนาสู่ความเจริญมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
 
ตอนที ่4   บริบทเกีย่วกบัการพฒันาระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรมศรีจันทร์วทิยา จังหวดัเลย  
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา เป็นสถานศึกษาสังกดัส านกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ โดยมีพระเทพวราลงัการ (หลวงปู่ ศรีจนัทร์ วณฺณาโภ ) สมณศกัด์ิในขณะนั้น เป็นผูข้อ
อนุญาตก่อตั้งและมีพระสุทธิสารโสภณ เป็นครูใหญ่รูปแรก ส าหรับใหพ้ระภิกษุสามเณรไดเ้รียน
นกัธรรมบาลีและวชิาสามญัควบคู่กนัโดยเปิดท าการสอน เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ .ศ. 2518 เป็น
ตน้มา กล่าวคือ 

- พ.ศ. 2518 – 2521 เปิดสอน ป. 5-7 
- พ.ศ. 2521 – ปัจจุบนั เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
- พ.ศ. 2535 – ปัจจุบนั เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
- ท าการสอนตั้งแต่ เวลา 09.00 – 17.30 น. ทุกวนั ปิดเสาร์–อาทิตยแ์ละวนันกัขตัฤกษ ์
ปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ไดด้ าเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้ง

แผนกธรรม คือนกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก แผนกบาลี ชั้นประโยค 1-2,ประโยค ป.ธ. 3 ตามมติของมหา
เถรสมาคม และด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษา พ.ศ. 2535 โดยมีพระภทัรธรรมสุธี (พระมหาสุพฒัน์ สุวฑฺฒโน ) เป็นผูอ้  านวยการ เปิด
ท าการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-6) โปรแกรมวทิย ์– คณิต 
ผูส้ าเร็จการศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรทั้งแผนกธรรม-บาลี และใบรับรองผลการเรียน (รบ.) 
พร้อมใบประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือศึกษา
ต่อในระดบัสูงข้ึนไปได ้
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โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการ  จุดหมาย  และโครงสร้างของหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้  พุทธศกัราช  2521 (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศกัราช  2524 (ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. 
2533) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ทั้งดา้นสติปัญญา  ร่างกาย 
จิตใจ และสังคม ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์  มี
วจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  และมีวสิัยทศัน์  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีสุนทรียภาพ  รู้จกัตนเอง  พึ่งตนเองได้  และบุคลิกภาพดี  มีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ปลอดจากส่ิงเสพยติ์ดใหโ้ทษ  มีทกัษะในการจดัการและการท างาน
รักกานท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้  เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  
ชุมชนและสังคม  สามารถด ารงชีวติในสังคมอยา่งมีความสุข  และปฏิบติัตามวถีิประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  มีจิตส านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  อนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย  
ศิลปวฒันธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

แผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ประกอบดว้ย 

1. ก าหนดแผนการเรียน กลุ่มการเรียน และกลุ่มวชิาเลอืก  ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความ
สนใจ ความตอ้งการและความถนดัของตนอยา่งหลากหลาย ตามขอ้จ ากดัของบุคลากร อุปกรณ์ และ
สถานท่ีเรียน แบ่งเป็น 2 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1.1 หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ 
1.2 หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เวลาเรียน  หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้  และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  ใชเ้วลา

เรียนหลกัสูตรละประมาณ  3 ปี หรือ 6 ภาคเรียน  ในปีการศึกษาหน่ึง  ใหแ้บ่งเป็นภาคเรียนปกติ  2 
ภาค ภาคเรียนละ  20 สัปดาห์ (โรงเรียนอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร  ส าหรับภาคฤดู
ร้อนซ่ึงมีเวลาเรียน  4 สัปดาห์นั้น  เวลาเรียนต่อสัปดาห์ของรายวชิาท่ีเปิดสอนจะตอ้งเป็น  5 เท่าของ
ภาคปกติ) ในสัปดาห์หน่ึงเปิดเรียนไม่นอ้ยกวา่  5 วนั วนัละไม่นอ้ยกวา่  7 คาบ ๆ ละ 50 นาที โดยจดั
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนอยา่งนอ้ย  30 คาย (ไม่เกิน 35 คาบ / สัปดาห์) และการก าหนดเวลาเรียนแต่ละ
รายวชิานั้น โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  ไดก้ าหนดเวลาเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยการ
เรียนของแต่ละรายวชิาตามหลกัสูตร ดงัน้ี 

รายวชิาท่ีมีหน่วยการเรียน 0.5 หน่วย ใชเ้วลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 
รายวชิาท่ีมีหน่วยการเรียน 1.0 หน่วย ใชเ้วลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ 
รายวชิาท่ีมีหน่วยการเรียน 1.5 หน่วย ใชเ้วลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์ 
รายวชิาท่ีมีหน่วยการเรียน 2.0 หน่วย ใชเ้วลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์ 
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รายวชิาท่ีมีหน่วยการเรียน 2.5 หน่วย ใชเ้วลาเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ 
3. กิจกรรมบงัคบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ก าหนดใหน้กัเรียนเลือก 3 กิจกรรม 

3.1 กิจกรรมเขา้แถวสวดมนตไ์หวพ้ระ 
3.2 กิจกรรมศาสนปฏิบติั 
3.3 กิจกรรมอ่ืนๆ 
กิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจ้ดัเหล่าน้ี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการ

จดักิจกรรมในสถานศึกษา จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์ 
4. กิจกรรมชุมนุม นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

เลือกเรียนตามความสนใจ 1 กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 
4.1 กิจกรรมชุมนุมทางวชิาการ 
4.2 กิจกรรมชุมนุมเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
4.3 กิจกรรมชุมนุมพฒันาและส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อใหก้ารด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร  โรงเรียน
พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  ไดจ้ดักิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมแกปั้ญหาหรือกิจกรรมพฒันาการ
เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน  นอกจากน้ียงัจดักิจกรรมอิสระใหผู้เ้รียนไดใ้ชใ้นการพฒันาตนเอง  ใหเ้กิด
ความสามารถตามความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการ 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีโรงเรียนจดัใหก้บันกัเรียน  ไดแ้ก่กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ  
กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา  กิจกรรมวนัส าคญัอนัเก่ียวกบัองคพ์ระมหากษตัริย์  รวมทั้งกิจกรรม
อนัเก่ียวกบัหมวดวชิาต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวนัสุนทรภู่ กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์แห่งชาติ  กิจกรรมวนั
รัฐธรรมนูญ  กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวนัส่ิงแวดลอ้มโลก  กิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก  และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรอีกประเภทหน่ึง  ท่ีโรงเรียนจดั  คือ โครงการเสริมความรู้มุ่งสู่
มหาวทิยาลยั  เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัสอนซ่อมและสอนเสริมความรู้  ประสบการณ์ใหก้บั
นกัเรียนท่ีสนใจและเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียนท่ีตั้งความหวงัไวว้า่จะสอบเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา  จดัในคาบวา่ง  คาบนอกเวลาเรียนปกติ  จดัทั้งในวนัราชการปกติ  และวนัหยดุเสาร์  
– อาทิตย ์

1. การประเมินผลการเรียน โรงเรียนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการประเมินผลตามหลกัสูตร ทั้ง 2 ระดบั ทุกประการ 
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ตอนที ่5 กรอบแนวคดิในการวจิัย (Conceptual Framework) 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่ อพฒันากิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์

วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจึง
ไดป้ระมวลเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 



 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่11 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

แผนภาพที ่2.11 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบวธีิวจิยัแบบ PAR 

การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 
- Knowledge 

- Learning Activity 

- 21 st century skill 

มโนทศัน์เก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม 

 

ผูมี้ส่วนร่วม 

- นกัวิจยั 

- ผู้บริหารสถานศกึษา 

- ครูผู้สอน 

- ผู้ปกครอง/ชมุชน 

 

                      ผลการวจิยั 

 

 ผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม 

ผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพ
ท่ีคาดหวงั 

                          ครู 

 

                      นกัเรียน 

     ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการวจิยั 

สงัเกตผลร่วม 

วางแผนร่วม 

  ปฎิบติัร่วม 

สะทอ้นผลร่วม ปรับปรุงแผนร่วม 

ปฎิบติัร่วม 

สงัเกตผลร่วม 

  สะทอ้นผลร่วม 



บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: 

PAR) ท่ีมีรูปแบบเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวพิากษ ์( Critical science) น าเสนอผลการวจิยัอิงกบั
แนวคิดเชิงวพิากษ ์ (Critical approach) แสดงหลกัฐานประกอบทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร 
หรืออ่ืนๆ ถึงส่ิงท่ีไดร่้วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผลการ
เปล่ียนแปลง ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี เกิดข้ึนทั้งในระดบัตวับุคคล
ระดบักลุ่มบุคคลและระดบัองคก์าร โดยยดึถือหลกัท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 2 ดงัน้ี 

1. ด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี
ขั้นตอนการวจิยั 10 ขั้นตอน ยดึถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ
นกัวจิยั 10 ประการ ตามท่ีกล่าว ในบทท่ี 2 โดยเฉพาะจรรยาบรรณเก่ียวกบัการแสดงใหท้ราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยั
ทราบ และจรรยาบรรณผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการ ท างาน แต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้ง
ไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิส่วน
บุคคล 

2. ใหค้วามส าคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ท่ีจะตอ้งทบทวนข้ึนมาอยา่งมีจุดมุ่งหมาย
อยา่งมี ความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะท าใหผู้ว้จิยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปใชอ้ธิบาย
ปรากฏการณ์หรือการ ใหค้  าแนะน าต่อผูร่้วมวจิยั ในลกัษณะท่ีไม่ใช่เป็นการยดัเหยยีด ไม่ใหเ้ป็นตวั
ช้ีน าหรือไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการน าไป ปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่จะตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก 
การเป็นตวัเสริม 

3. การสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็น
ส่ิงท่ีไป ดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดใหผู้ร่้วมวจิยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหวา่ง “การวจิยั” 
“ทฤษฎี” และ“การปฏิบติั” หรือ “นกัวจิยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” 

4. แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนการเสริมพลงัทางวชิาการ (Academic 
empowerment) แก่ผูร่้วม วจิยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกนัจากผูร่้วมวจิยัวา่มีความประสงคท่ี์จะ
ศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจหรือเพิ่มพนู โลกทศัน์เพิ่มเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีท าประสบผลส าเร็จ การจดัอบรมสัมมนา การ เชิญวทิยากร เป็นตน้ ผูว้จิยัจะท าหนา้ท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัดว้ย 
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5. ผูว้จิยัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกใหมี้ การปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการท่ีก าหนดไวโ้ดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดตามหลกัการ “มุ่งการ เปล่ียนแปลง และมุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล” พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใดๆท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆหรือ ส าเร็จรูปเกินไป 

6. ใหมี้การบนัทึกผลการด าเนินงานทั้งของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั โดยค านึงถึงหลกัการ
บนัทึก 1) การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายถึงส่ิงท่ี
ปฏิบติั 3) การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร 4) การพฒันาตนเองจาก
การร่วมในการวจิยั และจดัใหมี้การพบปะ สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ ตาม
หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน การวเิคราะห์ วพิากษแ์ละประเมินตนเอง ตลอดจน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

วธีิด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย สถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีด าเนินการวจิยั ผูร่้วมวจิยัและ
บทบาทของผู ้ร่วมวจิยั ขั้นตอนการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการเขียน รายงานผลการวจิยัตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 3.1 พืน้ทีท่ีด่ าเนินการวจิัย 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน

พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา จงัหวดัเลย” เป็นการวจิยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) ท่ีไดม้า
โดยการเลือกแบบเจาะจงตาม คุณลกัษณะ 3 ประการคือ 1) เป็นโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนการสอนท่ียงัไม่ทนัสมยัในยคุการศึกษาศตวรรษท่ี 21 2) เป็นโรงเรียนท่ีมีความประสงค์
เขา้ร่วมการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการ วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยผูอ้  านวยการ
และคณะกรรมการสถานศึกษา 3) เป็นโรงเรียนท่ีผูว้จิยัท างานอยู ่จึงมีความสะดวกและความ
เป็นไปไดต่้อการท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลในการสังเกต การ สัมภาษณ์ และการบนัทึกภาพหรือเสียงใน
กิจกรรมท่ีด าเนินการสามารถเขา้ไปปฏิบติังานภาคสนามไดต้ลอด ระยะเวลาท่ีจะท าการวจิยั 
 
3.2 ผู้ร่วมวจัิย และบทบาทของผู้ร่วมวจัิย 

3.2.1 ผูร่้วมวจิยั เน่ืองจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ีเป็นการพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ ภายในโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดผูร่้วมวจิยั (Research 
participant) เป็นบุคลากรเฉพาะภายในโรงเรียน คือ คณะครู จ  านวนรวมทั้งส้ิน 22 คน  

3.2.2 บทบาทของผูร่้วมวจิยั ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัมีบทบาทโดยยดึแนวทางการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ี วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) พฒันาข้ึนทั้ง 10 ขั้นตอนใน 2 วงจร 
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3.3 ขั้นตอนการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ี มี 2 วงจร 10 ขั้นตอน ในปีการศึกษา 2558 ระหวา่งภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2558 และภาคเรียนท่ี 2 ไดด้ าเนินการในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1  การเตรียมการ (Preparation) แบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยแต่ละระยะ

ประกอบดว้ยกิจกรรม ต่างๆดงัรายละเอียดดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวจิยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เสริมสร้างความ

เป็นกนัเอง ความร่วมมือ สัมพนัธภาพอนัดีใหเ้กิดข้ึน 2) เสริมสร้างความกลา้คิดกลา้แสดงทศันะ    
3) ลดความขดัแยง้ท่ีจะ เกิดข้ึนในอนาคต ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การจัดประชุมพบปะพูดคุย
และแสดงความคิดเห็น โดย ด าเนินการในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2558 

ระยะท่ี 2 การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการววิยั (ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชแ้ละแนวคิดเชิง
เทคนิค) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การเปิดตวัโครงการวจิยัและน าเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.1) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วมการวจิยั 
1.2) เสริมพลงัดา้นความรู้ความ เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดย
ด าเนินการในวนัท่ี 12 กรกฎาคม  2558 และ 2) การ เตรียมความพร้อมเบือ้งต้นให้กับผู้ร่วมวิจัย  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วมวจิยัมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ วธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมและแนวคิดเชิงเทคนิค ท่ีส าคญัสามารถน าแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้า ประยกุตใ์ชใ้นการ
ด าเนินงาน โดยด าเนินการในวนัท่ี 17,18 กรกฎาคม 2558 

ระยะท่ี 3 การปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ท่ีก่อนโดยใช้
ความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม (Tacit knowledge) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลทีม อยูเ่ดิม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.1) เป็นการดึงศกัยภาพของผู ้
ร่วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน 1.2) เพื่อใหท้ราบถึง พื้นฐานของแต่ละคนท่ีมีอยู ่อีกทั้งยงัอาจได้
ความรู้ใหม่ๆท่ีซ่อนอยูใ่นตวัผูว้จิยัแต่ละคน เพราะหากใหค้วามรู้ทาง ทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิด
กั้นความคิดภายในของเขาได ้และท่ีส าคญัสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัพฒันาการของแต่ ละคนไดโ้ดย
ด าเนินการในวนัท่ี 1-9 สิงหาคม 2558และ 2) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 2.1) 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัทั้ง 10 ขั้นตอน 2.2) เพื่อถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการปฏิบติั
กิจกรรม ร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 

ขั้นตอนที ่2  การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนาหรือต้องการเปล่ียนแปลง  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วมวจิยัได้
ร่วมกนัวเิคราะห์ “สภาพ ของการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเคยเป็นมา” “สภาพปัญหาท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใน ปัจจุบนั” “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจาก
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การแกปั้ญหา” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้” “การ
ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้” โดยด าเนินการ
ในวนัท่ี 4-20 กนัยายน 2558 และ 2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัท า 
แผนปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา โดยด าเนินการในวนัท่ี 2-9 ตุลาคม 2558 

ขั้นตอนที ่3  การปฏิบติัการ (Acting) ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) จัดท าเคร่ืองมือใน
การวิจัย มี วตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัท าเคร่ืองมือในการวจิยัเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การปฏิบติังาน โดย ด าเนินการในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  2558 2) การประเมินการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจันทร์วิทยา ก่อนน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการประเมินการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยาศรีจนัทร์วทิยา ก่อนการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัดว้ยเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั
ได ้ร่วมกนัจดัท าข้ึน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้วเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลการด าเนินงานในระยะต่อๆ ไป โดย
ด าเนินการในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 3) การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีไดจ้ากการจดักระท าร่วมกนั โดยด าเนินการในวนัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2558 

ขั้นตอนที ่4 การสังเกตผล (Observing) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ  
1. ขัน้ตอนการก าหนดรูปแบบและ วิธีการสังเกตผล  มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัก าหนด

รูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงั และไม่คาดหวงัจุดเด่น 
จุดบกพร่อง และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขด าเนินโครงการ/กิจกรรมและร่วมกบัสรุปส่ิง
ท่ีกระท าส าเร็จไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขและการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนโดยด าเนินการในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 

2. ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การสังเกตผลและ
รายงานผลขอความพึงพอใจของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัผูร่้วมวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1 ) ส่วน
รายละเอียดของโครงการ 2) ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดยด าเนินการในวนัท่ี 
19 ธนัวาคม 2559  

3. ขั้นตอนการประเมินและสรุปผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลและ
ขอมติเห็นชอบ และความพึงพอใจของแต่ละโครงการโดยด าเนินการในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอ้นผล ( Reflecting) ประกอบดว้ย 1 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ีคือ 1 ) การ
สะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นผลการด า 
เนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมดเพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขและการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยด าเนินการในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 
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ขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่ ( Re-Planning) ประกอบดว้ย  กิจกรรมคือ  1) การศึกษา
วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อทบทวนขอ้มูลการด าเนินงานในทุก
ขั้นตอนท่ีผา่นมาพร้อมทั้งได น าเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน
ตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพื่อช้ีใหเ้ห็น
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา
ตามตวัช้ีวดัท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมพฒันาข้ึนซ่ึงก าหนดไว ้ 5 ดา้นโดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยั
ฉบบัท่ี 3 (แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา)ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัไดรั้บทราบ
รวมทั้งน าเสนอใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัและส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัก่อนท่ี จะ
ร่วมกนัวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและสาเหตุของปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพื่อน าไปก าหนด  
“สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ” “การระบุทางเลือกท่ีหลากหลาย ” “การประเมินและเลือก
ทางเลือก” และ 2)การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าทางเลือกท่ีผูว้จิยั และผูร่้วม
วจิยัไดร่้วมกนัประเมินน ามาจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่โดยทั้ง 2 กิจกรรมด าเนินการในวนัท่ี 8 
มกราคม 2559 

ขั้นตอนที ่7 การปฏิบติัใหม่ ( Re-acting) ประกอบดว้ย  กิจกรรมคือ  1) การสร้างขวญั
ก าลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจใหผู้ร่้วมวจิยั
เกิดความกระหายและฮึกเหิมในกาลลงมือปฏิบติัโดยด าเนินการในวนัท่ี 15 มกราคม 2559 2) การ
ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 2.1) ร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการ
ใหม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 2.2) ร่วมกนัพิจารณาทบทวนแกไ้ขเคร่ืองมือการวจิยัเพื่อใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่ โดยด าเนินการในวนัท่ี 16 มกราคม  2559 3) การน าแผนลงสู่
การปฏิบัติใหม่  มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการใหม่ท่ีไดจ้ากการจดัท า
ร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัท่ี 16 มกราคม – 14 กุมภาพนัธ์ 2559 

ขั้นตอนที ่8 การสังเกตผลใหม่ ( Re-observing) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 1 ) ขั้นตอน
การก าหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผล  มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัก าหนดรูปแบบการสังเกตผล
ตามสภาพจริงของผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัจุดเด่นจุดบกพร่องและขอ้เสนอแนะ
เพื่อ การปรับปรุงแกไ้ขด าเนินโครงการ/กิจกรรมและร่วมกบัสรุปส่ิงท่ีกระท าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขและการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 2) ขัน้ตอนการ
สังเกตและเสนอรายงานผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การสังเกตผลและรายงานผลของความพึงพอใจ
ของผูว้จิยั และผูร่้วมวจิยัผูร่้วมวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1 ) ส่วนรายละเอียดของโครงการ 2) ส่วน
รายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบ และความพึงพอใจ ของแต่ละโครงการ โดย
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ด าเนินการในวนัท่ี 5 มีนาคม 2559 
ขั้นตอนที ่9 การสะทอ้นผลใหม่ ( Re-reflecting) ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 1 ) 

การสะท้อนผลการปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบติัแลว้เสร็จ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรายงาน
ท่ี แต่ละทีมไดส้รุปและสังเคราะห์ความรู้มาแลว้ใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณาและรับรองวา่ส าเร็จจริง 
หรือไม่ทราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขการเปล่ียนแปลการเรียนรู้ใหม่
รวมถึงความรู้ใหม่โดยด าเนินการในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 2) การสะทอ้นผลการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาหลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
น าเสนอผลการการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาหลงัน าแผนปฏิบติัการ
ลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จในวงจรท่ี 2 โดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 3 (แบบประเมินกิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา) และน ามาเปรียบเทียบกบัผลการประเมินกิจกรรมการเรียนของ
โรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัซ่ึงไดด้ าเนินการไปตั้งแต่ขั้น ตอนท่ี 3 
การปฏิบติัใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและลงมติใหค้วามเห็นชอบโดยด าเนินการในวนัท่ี 11มีนาคม 
2559 

ขั้นตอนที ่10 การสรุปผล (Conclusion) ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การถอดบทเรียน 
(lesson distilled) มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาใน
แง่มุ่มต่างๆโดยการศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาขอ้สรุปใน
ประเด็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและความรู้ใหม่
จากปฏิบติัจริงโดยด าเนินการในวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 

 

3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยัตามกรอบแนวคิดของ Mills 

(2007) ซ่ึงจ าแนกเป็นกลุ่มดงัน้ี 1 ) แบบสังเกต (Observation form) มี1 ฉบบัคือเคร่ืองมือการวจิยั 
ฉบบัท่ี 4 แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) 
และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม ( Focusgroup interview) มี 1 ฉบบัเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 2 แบบ
สัมภาษณ์ 3) แบบตรวจสอบหรือบนัทึก (Examining/records) เช่น บนัทึกอนุทิน ( Journal) แผนท่ี 
(Maps) เคร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ ( Audiotapesand videotapes)หลกัฐานส่ิงของ ( Artifacts) 
บนัทึกภาคสนาม (Field notes) เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 1 แบบบนัทึกการประชุมเคร่ืองมือการวจิยั 
ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการเคร่ืองมือกาวจิยั
ฉบบัท่ี 5 แบบประเมินโครงการ เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 6 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan ;IDP) 
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3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างมีบทบาทหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง กบั

ผูว้จิยัโดยเร่ิมจาการปฎิบติัภาคสนามในโรงเรียนในปีการศึกษา 2588ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 6 
มิถุนายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 โดยแบ่งเวลาในการปฏิบติังานตามงานตามตารางก าหนด
วนัและเดือนเพื่อใหเ้ห็นสภาพขอ้เทจ็จริงทั้งในส่วนท่ีเห็นชดัเจนและแฝงเร้นจากขั้นตอนการวจิยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้งขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายดงักล่าวในหวัขอ้ ท่ี 4 

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเคร่ืองมือท่ีเลือกใชใ้นการวจิยัท่ีไดรั้บจาการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้ง

ขั้นตอนจุน ามาวเิคราะห์ร่วมกนัเป็นระยะๆโดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ อมรา พงศาพิชญ ์( 2526) มี
ดงัน้ี 

6.1 จกัท าขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็น
หลกัในการแบ่งปรากฏการณ์และหาความถ่ีของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยแบ่งออกเป็น 6 
สถานการณ์คือ 

6.1.1 การกระท า (Acts) คือการใชชี้วติประจ าวนัการกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆของ
บุคลากรท่ีใชใ้นการวจิยั  

6.1.2 กิจกรรม ( Activities) คือการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเป็นกระบวนการท่ีมี
ขั้นตอนและมีลกัษณะต่อเน่ือง  

6.1.3 ความหมาย (Meaning) คือค าอธิบายของบุคคลเก่ียวกบัการกระท าหรือกิจกรรม
เพื่อทราบโลกทศัน์ความเช่ือทศันคติของชุมชน 

6.1.4 ความสัมพนัธ์ (Relationship) คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในชุมชนท่ีเก่ียว 
ขอ้งจะไดท้ราบความสัมพนัธ์ความขดัแยง้ความเก่ียวขอ้งของบุคลากร 

6.1.5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ( Participation) คือ การปรับตวับุคคลการใหค้วาม
ร่วมมือและยอมเป็นส่วนของโครงสร้างกิจกรรมบริการ พร้อมจะเป็นพวกเดียวกนัจะทราบความ
ขดัแยง้ และความราบร่ืนไดช้ดัเจน 

6.2 จดัแบ่งขอ้มูลจากการบนัทึกภาคสนามของการวจิยัในส่วนท่ีเป็นขอ้ความพรรณนา
เหตุการณ์ เก่ียวกบักิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

6.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลท าใหเ้ป็นสภาพปัจจุบนัจากขอ้ความพรรณนาเหตุการณ์เก่ียวกบั
กิจกรรมในขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยน ารายงานวเิคราะห์ขอ้มูลของแต่
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ละวตัถุประสงคข์องการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีวเิคราะห์แลว้ไปใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบช่วยยนืยนัตรวจแกไ้ขผลวเิคราะห์และใหค้  าแนะน าเพื่อปรับปรุงรายงานใหถู้กตอ้ง
สมบูรณ์มากข้ึนการตรวจสอบขอ้มูลจะใชบุ้คลากรหลายคนในเหตุการณ์ของกิจกรรมส่วนการ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นเชิงปริมาณผูว้จิยัก็ใชค้่าสถิติพื้นฐานหรือค่าร้อยละและค่าเฉล่ียเพื่อเป็นขอ้มูล
เพื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายหรือแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน 

 

3.7 การเขยีนรายงานการวจิัย 
เขียนและน าเสนอรายงานการวจิยัในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวพิากษ ์( Critical approach)

แสดงหลกัฐานประกอบทั้งขอ้มูลสถิติภาพถ่ายเอกสารหรืออ่ืนๆถึงส่ิงท่ีไดร่้วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติั
ร่วมกนัสังเกตและร่วมกนัสะทอ้งผลวา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไรทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้หรือมีทฤษฎีใหม่หรือองคค์วามรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจาการปฏิบติัทั้งในระดบับุคคล 
กลุ่มบุคคล และโรงเรียนมีขอ้เสนอแนะอะไรอยา่งไรส าหรับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งการ
จะพฒันาหรือแกไ้ขปัญหางานนั้นๆ ดงันั้นการน าเสนอผลงานวจิยัมีลกัษณะเป็นหารพรรณาหรือ
บรรยายเชิงวพิากษ ์( Critical description) จากการปฏิบติัจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอนโดยในช่วงแรก
ของแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง ( Story telling) ตามความ
เป็นจริงและเป็นกลาง ( Factual and neutral manner) การเปล่ียนแปลงจาการปฏิบติัจริง
ประสบการณ์การเรียนรู้จาการปฏิบติัและองคค์วามรู้จากการปฏิบติัจริง 
 
 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา :

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ไดด้าํเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 –เดือนมีนาคม 
2559 หรือระหวา่งปีการศึกษา 2558 โดยท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัดาํเนินการรวม 2 วงจร 10 
ขั้นตอน การนาํเสนอผลการดาํเนินการวจิยัจะนาํเสนอตามลาํดบัวงจรและลาํดบัขั้นตอนดงั
แผนภาพท่ี 4.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานวงจรที ่2 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
มิถุนายน – สิงหาคม2558 

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน 
กนัยายน – ตุลาคม 2558 

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัการ 
พฤศจิกายน –  ธนัวาคม 2558 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล 
ธนัวาคม 2558 

ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล 
ธนัวาคม 2558 

ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ 
มกราคม 2559 

ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ 
มกราคม –  กุมภาพนัธ์ 2559 

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ 
กุมภาพนัธ์ 2559 

ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่ 
มีนาคม 2559 

ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล 
มีนาคม 2559 

ผลการด าเนินงานวงจรที่ 1 

แผนภาพที ่4.1 ล าดับวงจรและล าดับขั้นตอนของการน าเสนอผลการวจัิยการ
พฒันากจิกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยาศรีจันทร์

วทิยา: การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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ในการนาํเสนอผลการดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัขอทาํความตกลงการใชค้าํ 4 คาํดงัน้ี 1) ผูว้จิยั 
หมายถึง ผูท้าํการวจิยั 2) ผูร่้วมวจิยั หมายถึงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 3) กลุ่มผูว้จิยั หมายถึง ผูว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยั และ 4) กลุ่มแกนนาํ หมายถึง ผูว้จิยัและตวัแทนผูร่้วมวจิยัท่ีผูร่้วมวจิยัเป็นผูค้ดัเลือกใหเ้ป็น
กลุ่มแกนนาํ การนาํเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวพิากษ ์( critical approach) แสดง
หลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย คาํใหส้ัมภาษณ์ บทบนัทึกจากการสังเกต บทวเิคราะห์
ขอ้มูลหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ มาแสดงประกอบการเล่าเร่ืองเหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อใหมี้ความ
ชดัเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม ถึงส่ิงท่ีไดร่้วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนั
สะทอ้นผล นั้นวา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไรทั้งท่ีสาํเร็จและไม่สาํเร็จ ทาํกนัอยา่งไร ทาํไมเป็นเช่นนั้น เกิด
การเรียนรู้ หรือมีทฤษฎีใหม่ หรือองคค์วามรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจากการปฏิบติั ทั้งในระดบับุคคล 
ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร มีขอ้เสนอแนะอะไร และอยา่งไรสาํหรับบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งการจะพฒันาหรือแกปั้ญหานั้น ๆ 

ดงันั้น ผลการวจิยัจึงมีลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวพิากษ ์( Critical 
description) จากการปฏิบติัการจริงทั้ง 2 วงจร ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนจะนาํเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดใน
ลกัษณะการเล่าเร่ือง ( Storytelling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง ( Factual and neutral manner) 
การเปล่ียนแปลง ( Change) จากการปฏิบติัจริงการเรียนรู้จากการปฏิบติั ( Learning by doing) และ
องคค์วามรู้จากการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการดาํเนินการ
วจิยัสองวงจร วงจรและ 1 ภาคเรียนและเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นพลวตั 
(Dynamic process) ในลกัษณะวงจรของเกลียวปฏิสัมพนัธ์ ในกิจกรรมต่อไปน้ีคือ (1) การวางแผน
การเปล่ียนแปลง ( Planning a change) (2) การปฏิบติัการ ( Acting) (3) การสังเกต ( Observing) 
กระบวนการและลาดบัของการเปล่ียนแปลง (4) การสะทอ้นผล ( Reflecting) โดยมี ขั้นตอนการ
วจิยั 10 ขั้นตอน แนวคิดท่ีเป็นผลจากการศึกษาของ วโิรจน์ สารรัตนะ (2554) มาประยกุตใ์ชเ้ป็น
กรอบแนวคิดหลกั และเสริมดว้ยแนวคิดของนกัวชิาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
ตามแนวคิดของ Mills (2007) Coghlan and Brannick (2007), James, Millenkiewicz and 
Bruckhano (2008) ดงัน้ี 

 

4.1 การปฏบิัติการจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
จากกรอบขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ในเบ้ืองตน้ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัในแต่ละ

ขั้นตอนโดยคาํนึงถึงกระบวนทศัน์ หลกัการและวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ มีผลการปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนจริง ดงัน้ี 
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วงจรที ่1 
ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการ (Preparation) 
ในขั้นตอนน้ีมีการดาํเนินงาน 2 ระยะคือ 1) การเตรียมการก่อนลงพื้นท่ี และ 2) การลง

พื้นท่ีอยา่งเป็นทางการ โดยในแต่ละระยะไดมี้การดาํเนินการดงัน้ี 
ระยะที ่1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผู้ร่วมวจัิย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เสริมสร้างความ

เป็นกนัเอง ความร่วมมือ สัมพนัธภาพอนัดีใหเ้กิดข้ึน 2) เสริมสร้างความกลา้คิดกลา้แสดงทศันะ   
3) ลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดยใชกิ้จกรรม การจดัประชุมพบปะ
พดูคุยและแสดงความคิดเห็น โดย ดาํเนินการในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2558  

ในกิจกรรมการจดัประชุมพบปะพดูคุยและแสดงความคิดเห็น ผูว้จิยัยดึแนวคิดการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าววา่ “ผูว้จิยัจะตอ้งตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเองทาํงานอยูด่ว้ยอยา่งเตม็ท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคย จน
มีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน ” และ จรรยาบรรณนกัวจิยัท่ีระบุวา่ “ผูว้จิยัตอ้งแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวจิยัตั้งแต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ใหแ้ก่ผู ้
ร่วมวจิยัไดรั้บทราบ ” ในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย บุคลลากรในโรงเรียนท่ีประกอบดว้ยครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 รายช่ือผู้ร่วมวจัิย 
 

ล าดับที ่ ช่ือ -สกุล ความสัมพนัธ์กบัโรงเรียน 
1 พระภทัรธรรมสุธี ผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการ 
2 พระครูปัญญากิตติยาคม หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
3 พระศราวธุจิตฺตทโม ครู 
4 พระธนนัตพ์ร จิรวโํส ครู 
5 นายวนัชยั มาระเทศ ครู 
6 นายสมชาย คาํอินทร์ ฝ่ายวชิาการ 
7 นายจิราพชัร จาํปานิล ครู 
8 นางรัชนีกรณ์ ทาทอง ครู 
9 นายภนยั บุญมา ครู 

10 นายสง่า ภูลายยาว ครู 
11 นายจิรศกัด์ิ สาริยา ฝ่ายบุคคล 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

  

ล าดับที ่ ช่ือ -สกุล ความสัมพนัธ์กบัโรงเรียน 
12 นายรัศมี อมัพรัตน์ ครู 
13 นายอิทธิพล ถิตยรั์ศมี ครู 
14 นายถาวร โสกณัฑท์ตั ครู 
15 นางสาวกณัยณฐั สีหาผล ครู 
16 นางจีระนนัท ์นามปัญญา ฝ่ายการเงิน 
17 นายพงพฒัน์ บุญสิทธ์ิ ธุรการ 
18 นายประชนั พรมพุทธา นกัการภารโรง 
19 พระครูปริยตัสัจญาณ ประธานกรรมการสถานศึกษา 
20 พระครูปริยติัสาทร ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า/กรรมการ

สถานศึกษา 
21 นายอภิชาติ อาจแกว้ ผูน้าํชุมชน/กรรมการสถานศึกษา 
22 นายชาญวทิย ์ศรีสุธร ผูน้าํชุมชน/กรรมการสถานศึกษา 

 
ทั้งน้ีในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาบรรยายเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงลาํดบั

เหตุการณ์และรายละเอียด รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไดด้งัต่อไปน้ี 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดมี้โอกาสพบปะกนัพดูคุยเก่ียวกบังานวจิยัเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 6 

มิถุนายน 2558 ซ่ึงไดจ้ดัการประชุมข้ึน ณ หอ้งวชิาการ ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
โดยเร่ิมเวลา 13.30 น. ส้ินสุดเวลา 16.30 น. สาํหรับการประชุมพบปะคร้ังน้ีเป็นการประชุมไม่เป็น
ทางการ ถือเป็นการประชุมแบบผอ่นคลาย โดยช่วงตน้ผูว้จิยัไดพ้ดูคุยเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองการทาํวจิยั 
และอธิบายถึงโครงร่างวทิยานิพนธ์ของผูว้จิยับางส่วนมานาํเสนอต่อผูร่้วมวจิยัไดรั้บฟัง พร้อมกนั
นั้นไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัประสบการณ์การทาํวจิยัของแต่ละคน โดยผูร่้วมวจิยัทุกคน
ไดมี้โอกาสพดูในท่ีประชุม ความร่วมมือ สัมพนัธภาพอนัดีใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงสังเกตวา่ท่ี ผูร่้วมวจิยัให้
ความสนใจในการทาํวจิยัคร้ังน้ี เพราะถือเป็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัโรงเรียน และกล่าวให้
กาํลงัใจผูว้จิยั พร้อมจะร่วมมือและช่วยใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จ ดงัท่ีพระภทัรธรรมสุธี 
ผูอ้าํนวยการและผูจ้ดัการ ไดส้อบถามผูว้จิยั ดงัน้ี 

“วจิยัอยา่งน้ี เป็นวจิยัท่ีอาตมาไม่เคยรู้จกั มนัต่างกบัวจิยัทัว่ ๆ ไป ท่ีทาํกนัยงัไง” 
ผูว้จิยัตอบวา่ 
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“การทาํวจิยัประเภทน้ี ตอ้งการใหเ้กิดการพฒันาพร้อมกบัการเรียนรู้ของคนในองคก์ร
ครับ”ท่านไดถ้ามแกมหยอกเหยา้ต่อวา่ 

“แลว้ จะทาํไหวไหม” (หวัเราะ คนในหอ้งประชุมหวัเราะ สนุกสนานกนั) 
ผูว้จิยัตอบวา่ 
“ไหวครับ” 
ท่านยิม้ แลว้กล่าวต่อวา่ 
“ใหก้าํลงัใจนะ และจะช่วยเตม็ท่ี” 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
 

 
 
แผนภาพที ่4.2 ประชุมพบปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเพือ่การสร้างความเป็นกนัเอง

กบั ผู้ร่วมวจัิย 
 

ระยะที ่2 การให้ความรู้เบือ้งต้นส าหรับการวจัิย  (ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชแ้ละแนวคิดเชิง
เทคนิค) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การเปิดตวัโครงการวจิยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วมการวจิยั 
2) เสริมพลงัดา้นความรู้ความ เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดย
ดาํเนินการในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2558 และ 2) การ เตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วมวจิยัมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ วธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมและแนวคิดเชิงเทคนิค ท่ีสาํคญัสามารถนาํแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้า ประยกุตใ์ชใ้นการ
ดาํเนินงาน โดยดาํเนินการในวนัท่ี 17 - 18 กรกฎาคม 2558 

กจิกรรมการเปิดตัวโครงการวจัิยและน าเสนอกรอบแนวคิดการวจัิย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วมการวจิยั 2) เสริมพลงัดา้น
ความรู้ความ เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูว้จิยัยดึแนวคิดการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าววา่ “ผูว้จิยัจะตอ้งตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งผนวก
ตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเองทาํงานอยูด่ว้ยอยา่งเตม็ท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคย จนมี
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ฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน ” และ จรรยาบรรณนกัวจิยัท่ีระบุวา่ “ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบ
ถึงธรรมชาติของกระบวนการวจิยัตั้งแต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วม
วจิยัไดรั้บทราบ ” โดยดาํเนินการในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2558 ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
กาํหนดการประชุมข้ึน ณ หอ้งวชิาการโดยเร่ิมประชุมเวลา 14.30 น. ส้ินสุดเวลา 16.30 น. 

การประชุมคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้าํเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์แบบเตม็รูปแบบต่อผูร่้วมวจิยั 
สาํหรับการประชุมจะมีความเป็นทางการมากข้ึน บรรยากาศโดยทัว่ไปทุกคนใหค้วามสนใจรับฟัง
โครงร่างงานวจิยั ขั้นตอนการวจิยั และเทคนิควธีิการวจิยั โดยนัง่น่ิงฟังเพียงอยา่งเดียว แต่สังเกตวา่
คร้ังน้ีผูร่้วมวจิยัเร่ิมมีปฏิกิริยาสนใจและคิดตามมากข้ึน อาจเป็นเพราะมีขอ้มูลใหม่ ๆ ท่ีผูว้จิยัได ้
เพิ่มรายละเอียดเทคนิควจิยัในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวจิยั เพิ่มเติมจากท่ีไดน้าํเสนอในการ
ประชุมคร้ังแรก (6 มิถุนายน 2558) ตลอดจนเน้ือหาขอ้มูล เน้ือหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 เม่ือนาํเสนอเสร็จ ผูว้จิยัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัมีส่วนร่วมโดยตั้งคาํถามในท่ี
ประชุมวา่ “มีท่านใดเคยไดย้นิ หรือรับรู้เก่ียวกบัการสอนในศตวรรษท่ี 21 บา้ง” มีนายสมชาย คาํ
อินทร์ ผูร่้วมวจิยัคนหน่ึง ซ่ึงเป็นหวัหนา้ฝ่ายวชิาการ กล่าวตอบวา่ 

“กระผมไดเ้คย เขา้ประชุมอบรมแนวทางการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
มาแลว้ จากท่ีทางสาํนกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเลย เขต 1 ใหไ้ปอบรมบา้ง” 

ผูว้จิยัสอบถามเพิ่มเติม 
“แลว้จากท่ีไปอบรมมาเป็นอยา่งไรบา้ง” 
ผูร่้วมวจิยัตอบวา่ 
“ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในยคุปัจจุบนั ทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงของเด็กนกัเรียน ผูส้อนตอ้งปรับเปล่ียนวธีิการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน โดยเนน้
การใชค้อมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และส่ือการสอนใหม้าก ๆ” 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
 

กจิกรรมที ่1การเตรียมความพร้อมเบือ้งต้นให้กบัผู้ร่วมวจัิย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วม
วจิยัมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ วธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิง
เทคนิค ท่ีสาํคญัสามารถนาํแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้า ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงาน โดยยดึถือวา่ 
(1) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก ” ตามหลกัการ 10 บทบาทของนกัวจิยั ( 2) 
ผูว้จิยัควรจะตอ้งมีการเสริมพลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูร่้วมวจิยัเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัท่ีใช้
และเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิค ท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ในระยะต่อ ๆ ไป 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน โดยดาํเนินการในวนัท่ี 17 - 18 กรกฎาคม 2558
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ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดการประชุมข้ึน ณ หอ้งวชิาการโดยเร่ิมประชุมเวลา 14.30 
น. ส้ินสุดเวลา 16.30 น. 

การประชุมคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้าํเสนอ1) แนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2) 
แนวคิดเชิงเทคนิควโิรจน์ สารรัตนะ (2555) ตลอดจนไดน้าํเสนอตวัอยา่งงานวจิยัปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม 3 เร่ือง ประกอบดว้ย งานวจิยัเร่ือง การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยั
เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ ดร. รัฐสภา พงษภิ์ญโญ งานวจิยั
เร่ือง การพฒันางานวชิาการดว้ยหลกัการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก: การวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมของของ ดร.ศิริกุล นามศิริ และงานวจิยัเร่ือง พฒันาเครือข่ายความรู้ดว้ยหลกัการ
บริหารตนเองในโรงเรียนบา้นอูนโคก จงัหวดัสกลนคร: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ 
ดร.ศุภชยั โถบาํรุงต่อผูร่้วมวจิยั สาํหรับการประชุมคร้ังน้ีถึงแมจ้ะดูเป็นทางการ แต่บรรยากาศ
โดยทัว่ไปดูผอ่นคลายมากกวา่การประชุมคร้ังท่ีแลว้ ( 12 กรกฎาคม 2558) ทุกคนใหค้วามสนใจรับ
ฟังขั้นตอนการวจิยัและเทคนิควธีิการวจิยัจากวธีิวจิยัท่ีนาํเสนอ และสนใจตวัอยา่งงานวจิยัท่ี
นาํเสนอเป็นกรณีศึกษาทั้ง 3 เร่ือง โดยนัง่ฟังอยา่งตั้งใจ พร้อม ๆ กบัแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเอง
ของผูร่้วมวจิยัในแต่ละขั้นตอนการวจิยั อาจเป็นเพราะการนาํเสนองานวจิยัตวัอยา่งทาํใหผู้ร่้วมวจิยั 
ไดเ้ห็นรายละเอียดและมีมุมมองท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนของกระบวนการวจิยัแบบปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
เม่ือนาํเสนอเสร็จ ผูร่้วมวจิยัใหค้วามสนใจและพร้อมแลกเปล่ียนกบัผูว้จิยั โดยไม่ตอ้งรอผูว้จิยัถาม
เลย แต่ผูร่้วมวจิยัไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูว้จิยั โดยพระครูปัญญากิตติยาคม หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป ไดก้ล่าววา่ 

“คลา้ย ๆ กบัวา่ ผูว้จิยัจะเป็นผูน้าํการวจิยัในรอบแรก (วงจรท่ี 1) แลว้ในรอบท่ี 2 (วงจรท่ี 
2) ผูว้จิยัจะใหผู้ร่้วมวจิยัเป็นคนทาํเองใช่ไหม” 

ผูว้จิยัอธิบายเพิ่มเติม 
“จุดมุ่งหมายของการวจิยัแบบปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คือ การเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาเอง

ของผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ี ตามหลกัคิดท่ีวา่ ผูท่ี้รู้ปัญหาพื้นท่ีดีท่ีสุด คือคนในพื้นท่ี ดงันั้นการทาํวจิยัจะเป็น
การพฒันาผูร่้วมวจิยัไปในตวัท่ีจะเรียนรู้การแกปั้ญหาดว้ยตนเอง” 

นายวนัชยั มาระเทศ ไดแ้สดงความคิดเห็น 
“ผมวา่การวจิยัอยา่งน้ีดี ละเอียดดีเหมือนกบัวา่ทาํวจิยัไปดว้ย ปฏิบติัไปดว้ย” 
ผูว้จิยัรู้สึกพอใจท่ีผูร่้วมวจิยัเขา้ใจหลกัการทาํวจิยัเป็นอยา่งดี นอกจากนั้นผูร่้วมวจิยัท่าน

อ่ืนไดแ้สดงความคิดเห็นดงัน้ี 
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“อาตมาคิดวา่การวจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอยา่งยิง่ต่อทาง
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาของเรา จึงอยากใหทุ้กคนไดใ้หค้วามร่วมมือในการวจิยัคร้ัง
น้ีอยา่งเตม็ท่ี…”พระครูปริยติัสัจญาณ.( 2558,17 กรกฎาคม).ตาํแหน่ง สัมภาษณ์ 

“จากท่ีไดฟั้งกรอบแนวคิดในการวจิยัมาทั้งหมดนั้น จะเห็นไดว้า่การวจิยัประเภทน้ี
แตกต่างจากการวจิยัโดยทัว่ไปซ่ึงมีความน่าสนใจ น่าเรียนรู้ และมีความทา้ทายอยากใหล้งมือ
ปฏิบติั ซ่ึงหากพวกเราสามารถร่วมกนัดาํเนินงานตามกรอบแนวคิดในการวจิยัไดท้ั้งหมด ผมคิดวา่
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนของเราก็น่าจะประสบผลสาํเร็จดงัท่ีไดต้ั้งเป้าหมาย
กนัเอาไว.้..” นายชาญวทิย ์ศรีสุธร, (2558, 17 กรกฎาคม )ตาํแหน่ง สัมภาษณ์ 

“จากท่ีพวกเราได้พยายามแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมาหลายปี แต่กย็งัไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร แต่หลังจากท่ีได้ฟังแนวทางในการวิจัยในคร้ังนี ้ท าให้มัน่ใจได้ระดับ
หน่ึงว่าพวกเราจะสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน แต่อาจมากหรือน้อยกขึ็น้อยู่กับ
ความร่วมมือของพวกเราทุกคน...” , นายสมชาย คาํอินทร์.(2558,17 กรกฎาคม )ตาํแหน่ง สัมภาษณ์ 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
 

ในวนัต่อมาวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2558 เป็นการจดัการอบรมทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด
เชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีผูร่้วมวจิยัตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน โดยไดเ้ชิญ ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารย์
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง มาเป็นวทิยากรในการอบรม การอบรมเร่ิม
เวลา 09.30 น. ส้ินสุดเวลา 11.00 น. ณ หอ้งประชุมกวา้ง รอบคอบ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง ก่อนการนาํเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีจะนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานนั้น 
และก่อนเขา้ประชุมผูว้จิยัไดแ้จกผูว้จิยัไดน้าํเอาถุงอุปกรณ์ท่ีเตรียมไว ้จาํนวน 22 ชุด แจกใหก้บัผู ้
ร่วมวจิยัเพื่อใชส้าํหรับการจดักิจกรรมและการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการทาํงานร่วมกนั โดย
ในถุงประกอบดว้ยเคร่ืองเขียนต่าง ๆ เช่น ปากกา ดินสอ ไมบ้รรทดั และสมุดบนัทึก และกระเป๋า
เอกสารประกอบการบรรยาย ท่ีวทิยากรไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัใชเ้ป็นคู่มือ
ประกอบการทาํงาน โดยในเอกสารดงักล่าวประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ีคือ 1) เทคนิคการระดมสมอง
2) เทคนิคการเขียนผงัความคิด 3) เทคนิคการเขียนแผนปฏิบติัการและการนาแผนลงสู่การปฏิบติั 4) 
เทคนิคการเขียนโครงการ 5) เทคนิคประเมินโครงการ 6) เทคนิคการถอดบทเรียน 7) เทคนิคการจดั
กิจกรรมสะทอ้นผล 8)เทคนิคการสังเกต 9) เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 10) เทคนิคการ
บนัทึกอนุทิน หลงัจากนั้นวทิยากรไดน้าํเสนอภาพรวมของเทคนิคทั้งหมดเพื่อใหผู้ว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัมองเห็นแนวทางในการศึกษาก่อนท่ีจะร่วมกนัสรุปวา่ควรจะมีการเสริมความรู้เก่ียวกบัแนวคิด



89 
 

เชิงเทคนิคต่าง ๆ เหล่าน้ีในขั้นตอนใดบา้ง ซ่ึงสามารถสรุปความคิดเห็นของผูร่้วมวจิยัได้  ดงัตาราง
ท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2 สรุปความคิดเห็นของผู้ร่วมวจัิยเกีย่วกบัการเสริมความรู้เกีย่วกบัแนวคิดเชิงเทคนิค

ต่าง ๆ 
 

เทคนิค วธีิการ หมายเหตุ 
การระดมสมอง  (brain 
storming) 

บรรยายและฝึก
ปฏิบติั 

ใชไ้ดก้บัทุกขั้นตอนการวจิยั 

การเขียนผงัความคิด (mind 
map) 

บรรยายและฝึก
ปฏิบติั 

ใชไ้ดก้บัทุกขั้นตอนการวจิยั 

การเขียนแผนปฏิบติัการ บรรยายและฝึก
ปฏิบติั 

ใชใ้นช่วงของการวางแผน 

การเขียนโครงการ บรรยายและฝึก
ปฏิบติั 

ใชใ้นช่วงของการวางแผน 

การประเมินโครงการ บรรยายและฝึก
ปฏิบติั 

ใชใ้นช่วงการสังเกตผลเพื่อประเมิน
โครงการ 

การถอดบทเรียน บรรยายและฝึก
ปฏิบติั 

ใชใ้นช่วงการถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการ
ทาํงาน 

การจดักิจกรรมสะทอ้นผล บรรยายและฝึก
ปฏิบติั 

ใชใ้นช่วงของการสะทอ้นผล 

การสังเกต บรรยายและฝึก
ปฏิบติั 

ใชใ้นการสังเกตการดาํเนินงานในทุก
ขั้นตอน 

การบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม บรรยายและฝึก
ปฏิบติั 

ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลการทาํงานทุก
ขั้นตอน 

การบนัทึกอนุทิน บรรยายและฝึก
ปฏิบติั 

ใชใ้นการบนัทึกการทาํงานทุกคร้ัง 

 

นอกจากนั้นในช่วงทา้ยของการอบรมผูว้จิยัยงัไดส้ร้างความตระหนกัใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วม
วจิยัในเร่ืองความสาํคญัของ “การวจิยั” กบั “การปฏิบติั” และของ “นกัวจิยั” กบั “นกัปฏิบติั”  
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แผนภาพที ่4.3 การอบรมให้ความรู้โดยวทิยากรจากภายนอก (วนัที ่18 กรกฎาคม 2558) 
 
ระยะที ่3 การปล่อยให้ผู้ร่วมวจัิยร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอย่างเต็มทีก่่อนโดยใช้

ความรู้ส่วนบุคคลทีม่ีอยู่ เดิม (Tacit knowledge) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่เดิม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วม
วจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน 2) เพื่อใหท้ราบถึง พื้นฐานของแต่ละคนท่ีมีอยู ่อีกทั้งยงัอาจไดค้วามรู้
ใหม่ๆท่ีซ่อนอยูใ่นตวัผูว้จิยัแต่ละคน เพราะหากใหค้วามรู้ทาง ทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิดกั้น
ความคิดภายในของเขาได ้และท่ีสาํคญัสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัพฒันาการของแต่ ละคนไดโ้ดย
ดาํเนินการในวนัท่ี 1 – 9 สิงหาคม 2558 และกิจกรรมท่ี 2) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  มี
วตัถุประสงค ์เพื่อ 1) เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการวจิยัทั้ง 10 ขั้นตอน 2) เพื่อถอดบทเรียนท่ี
ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม ร่วมกนัโดยดาํเนินการในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 

กจิกรรมที ่2 ร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลทีม่ี อยู่เดิม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
เป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน 2) เพื่อใหท้ราบถึง พื้นฐานของแต่ละคนท่ี
มีอยู ่อีกทั้งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ๆท่ีซ่อนอยูใ่นตวัผูว้จิยัแต่ละคน เพราะหากใหค้วามรู้ทาง ทฤษฎีไป
แลว้อาจเป็นการปิดกั้นความคิดภายในของเขาได ้และท่ีสาํคญัสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัพฒันาการ
ของแต่ ละคนได ้โดยยดึหลกัท่ีวา่ ( 1) ผูว้จิยัควรจะตอ้งคาํนึงถึง “การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยั
ออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน” โดยปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัวเิคราะห์และกาํหนดประเด็นต่าง ๆดงักล่าว
ตามประสบการณ์และทุนความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของพวกเขา หลงัจากนั้นผูว้จิยัจึงจะนาํเอาแนวคิดเชิง
ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันางานนั้นๆ (ท่ีนาํเสนอไวใ้นบทท่ี 2) มาเสริม ตามหลกัการ “ดึงศกัยภาพจาก
ภายในหรือใหมี้การระเบิดจากภายใน ( Inside-out) ก่อนแลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก 
(Outside-in)” หรือตามแนวคิด “Letthem first, then researcher” (วโิรจน์ สารรัตนะ , 2555) และ 
(2)“แนวคิดใหม่ในการพฒันานั้น เช่ือวา่ในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่วา่งเปล่าในนั้นบรรจุดว้ยพลงั
ความสามารถพลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหาชุมชน ” (กาญจนา แกว้เทพ , 2532)
โดยดาํเนินการในวนัท่ี 1 – 9 สิงหาคม 2558 
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วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558เร่ิมการประชุมเวลา 09.30 น. ส้ินสุดเวลา 11.30 น. ณ หอ้งฝ่าย
วชิาการ ในช่วงตน้เป็นการพดูคุยถึงการไดรั้บความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทาํวจิยั โดยผูร่้วมวจิยัแต่
ละคนต่างอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนเองไดรั้บ ซ่ึงไดข้อ้สรุปจากผูร่้วมวจิยัทุก
คนวา่ตอ้งการการอบรมเพิ่มเติมอีกซกัคร้ังก่อนการดาํเนินการวจิยัในขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั จะเร่ิม
ข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความเขา้ใจและเป็นการทบทวน หลงัจากนั้นช่วงทา้ยผูว้จิยัไดแ้สดงทศันะ
วา่ “ทาํอยา่งไรเราถึงจะทราบวา่ปัญหาของโรงเรียนเราคืออะไร ? การจดัการเรียนรู้ใดท่ีจาํเป็นตอ้ง
พฒันา” หลงัจากไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัไดอ้ภิปรายจากคาํถามท่ีตั้งไว ้จนไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่ หาก
ตอ้งการไดม้าซ่ึงทศันะและความคิดเห็นท่ีหลากหลายจากผูร่้วมวจิยัทุกคน จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
ใหเ้วลาพอสมควรแก่ผูร่้วมวจิยัใหไ้ดคิ้ดวเิคราะห์โดยการใหน้าํกลบัไปทาํท่ีบา้นหากทาํการสรุปผล
จากการประชุมในคร้ังน้ีเลยอาจไดท้ศันะและความคิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัเพียงไม่ก่ีคนเน่ืองจากบาง
คนอาจนัง่เฉย ๆ ไม่เสนอทศันะความคิดเห็นอะไรเลยเหมือนท่ีผา่นมา หลงัไดข้อ้สรุปดงันั้นทุกคน
จึงไดใ้ชเ้ทคนิคท่ีไดจ้ากกิจกรรมการอบรมจากวทิยากรภายนอกท่ีผา่นมา คือ เทคนิคการระดม
สมอง (Brain storming) จนไดม้าซ่ึงคาํถามคือ “กิจกรรรมการเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร ? มี
ปัญหาสาํคญัอะไร ? ช่วงทา้ยของการประชุมผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัปรึกษาถึงระยะเวลาสาํหรับการ
ดาํเนินการจนไดข้อ้สรุปวา่ใหเ้วลา 1 สัปดาห์ เพื่อใหมี้เวลาในการคิดวเิคราะห์อยา่งเตม็ท่ีและขอ้มูล
ท่ีไดอ้อกมาจะไดมี้คุณภาพ จึงร่วมกนันดัหมายกาํหนดวนัสาหรับการนาเสนอและอภิปรายคาํตอบ
จากคาํถามดงักล่าวจากผูร่้วมวจิยัแต่ละคน ซ่ึงไดข้อ้สรุปเป็นวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558 

9 สิงหาคม 2558 เร่ิมการประชุมเวลา 15.00 น. ส้ินสุดเวลา 18.30 น. ณ หอ้งฝ่ายวชิาการ 
การประชุมเร่ิมตน้จากการใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละคนนาํเสนอคาํตอบของตนเองจากคาํถามปลายเปิด
ท่ีตั้งไวแ้ละใหมี้การร่วมกนัอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเม่ือผูร่้วมวจิยันาํเสนอจบ 
ทีละคน จนแลว้เสร็จครบถว้นทุกคนหลงัจากนั้นจึงปิดการประชุม ทั้งน้ีจากการนาํเสนอและ
ร่วมกนัอภิปรายจากคาํถามปลายเปิดท่ีไดร่้วมกนัตั้งข้ึนในการประชุมผูว้จิยัไดร้วบรวมทศันะของผู ้
ร่วมวจิยัทั้ง 22 รูป/คน แลว้นาํมาสังเคราะห์และจดักลุ่มเขา้ดว้ยกนัจนไดข้อ้สรุป 4 ดา้นดงัน้ี 

1. ดา้นการบริหาร 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา เป็นสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีพระเทพวราลงัการ (หลวงปู่ ศรีจนัทร์ วณฺณาโภ) สมณศกัด์ิใน
ขณะนั้น เป็นผูข้ออนุญาตก่อตั้งและมีพระสุทธิสารโสภณ เป็นครูใหญ่รูปแรก สาํหรับใหพ้ระภิกษุ
สามเณรไดเ้รียนนกัธรรมบาลีและวชิาสามญัควบคู่กนัโดยเปิดทาํการสอน พ.ศ. 2518 ปัจจุบนั
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ไดด้าํเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรม คือ
นกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก แผนกบาลี ชั้นประโยค 1 - 2,ประโยค ป.ธ. 3 ตามมติของมหาเถรสมาคม 
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และดาํเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
พ.ศ. 2535 โดยมีพระภทัรธรรมสุธี (พระมหาสุพฒัน์ สุวฑฺฒโน) เป็นผูอ้าํนวยการ เปิดทาํการสอน
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 1 - 6) โปรแกรมวทิย์– คณิต ผูส้าํเร็จ
การศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรทั้งแผนกธรรม-บาลี และใบรับรองผลการเรียน ( รบ. ) พร้อมใบ
ประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือศึกษาต่อใน
ระดบัสูงข้ึนไปได ้

ปัจจุบนัคณะผูบ้ริหารไดมี้การมอบหมายภาระงานใหแ้ก่ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีรับผดิชอบอยา่ง
ชดัเจนภายใตม้ติในท่ีประชุมและความเหมาะสมของผูด้าํเนินงานและมีการนาํระบบสารสนเทศ
ติดตามประเมินผลงานใชส้ถานศึกษารวมทั้งมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนดีแต่มีฐานะยากจน 
จดัหารางวลัใหแ้ก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆทั้งในเขตจงัหวดัใกลเ้คียงไดรั้บทราบผูบ้ริหาร
ใชห้ลกัธรรมปฏิบติัปกครองมีความเมตตาสูง 

2. ดา้นอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐาน 
สภาพในปัจจุบนั อาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานมีขอ้บกพร่องคือการใชอ้าคาร

ร่วมกนักบัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ยงัไม่เป็นสัดเป็นส่วน หอ้งเรียนไม่มีเคร่ืองอาํนวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน นอกจากนั้นยงัมีปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ท่ีจอดรถ
ของบุคลากร ไม่มีป้ายหอ้งต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ หอ้งนํ้าไม่เพียงพอ หอ้งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ใชง้านได ้ไม่มีโทรศพัทภ์ายในท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งหอ้งฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีเคร่ืองบริการนํ้าด่ืม (เยน็) บน
อาคารเรียน ไม่มีระบบกลอ้งวงจรปิด ไม่มีหอ้งทาํกิจกรรม ไม่มีหอ้งปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ซ่ึงจริง ๆ 
แลว้มีอยูแ่ต่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไม่ได ้ไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั เช่น ถงัดบัเพลิง  

3. สมรรถนะครูผูส้อน 
สภาพปัจจุบนัจาํนวนครูทั้งหมด 19 รูป/คน เป็นครูพิเศษ 1 คน สอนวชิาตรงเอก 15 รูป/

คน ครูท่ีสอนตรงความถนดั 2 รูป/คน สภาพปัญหาคือ หน่วยงานตน้สังกดั ควรจดัสวสัดิการใหแ้ก่
ครู และครูควรไดรั้บการพฒันาวชิาชีพ ทุก ๆ ปี มีโครงการพาครูไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
และการทาํงานของครู รัฐบาลและคณะสงฆไ์ทยควรใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษาพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษาใหม้ากข้ึน 

ควรพฒันากระบวนการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ปรับปรุงโครงสร้าง
หลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน พฒันาแหล่งเรียนรู้ และส่ืออุปกรณ์ใหม้ากข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
เกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ นาํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

4. ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับการเรียนการสอน 



93 
 

สภาพปัจจุบนั วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจาํเป็นสาหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ 
ไม่ทนัสมยั (เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพดี์ด และเคร่ืองคาํนวณ) ไม่มีส่ือการสอนสาํหรับครู เช่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊และโปรเจคเตอร์ หรือ วชิวัไลเซอร์ ( Visualizer) เคร่ืองขยายเสียง ในหอ้งสอน 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับใชง้านในหอ้งพกัครู หอ้ง Sound lab ใชง้านไม่ได ้ไม่มีอินเตอร์เน็ต
ใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดสื้บคน้ขอ้มูล  

กจิกรรมที ่3 จัดท าปฏิทนิการด าเนินงาน มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการวจิยัทั้ง 10 ขั้นตอน 2) เพื่อถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม ร่วมกนั ตาม
หลกัการ 10 บทบาทของนกัวจิยัคือ “เป็นนกัวางแผน เป็นนกัออกแบบ ” และ 10 จรรยาบรรณของ
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือ “ใหผู้ว้จิยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวจิยัมาก
ท่ีสุด” โดยดาํเนินการในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 

หลงัจากกิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิมเสร็จส้ินลง ผูว้จิยั
และผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดบทบาท หนา้ท่ี กติกา ขอ้ตกลง และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ดาํเนินการวจิยั ซ่ึงผลสุดทา้ยทาํใหไ้ดป้ฏิทินการดาํเนินการวจิยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงาน
ตลอดระยะเวลาของการวจิยั ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ปฏิทนิการด าเนินการวจัิย 
 

ขั้นตอนที ่ ช่ือขั้นตอน กจิกรรมทีด่ าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 การเตรียมการ 

(preparation) 
มี 3 ระยะคือ 
ระยะท่ี 1 การสร้างความเป็น
กนัเองกบัผูร่้วมวจิยั มี 
ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การ
จัดประชุมพบปะพูดคุยและแสดง
ความคิดเห็น 
ระยะท่ี 2 การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้
สาํหรับการววิยั (ระเบียบวธีิวจิยัท่ี
ใชแ้ละแนวคิดเชิงเทคนิค) 
ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) 
การเปิดตัวโครงการวิจัยและ
น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 
และ 2) การ เตรียมความพร้อม
เบือ้งต้นให้กับผู้ร่วมวิจัย 
ระยะท่ี 3 การปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยั
ร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่ง
เตม็ท่ีก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วน
บุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม (Tacit 
knowledge) ประกอบดว้ย 2 
กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจากความรู้ส่วน
บุคคลท่ีมี อยูเ่ดิม และ  
2) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 

 
มิถุนายน – สิงหาคม

2558 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

   

ขั้นตอนที ่ ช่ือขั้นตอน กจิกรรมทีด่ าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
2 การวางแผน  

(planning) 
ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ  
1) การวิเคราะห์กิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนาหรือ
ต้องการเปล่ียนแปลง และ  
2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

กนัยายน–ตุลาคม 
2558 

3 การปฏิบติั 
(acting) 

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ  
1) จัดท าเคร่ืองมือในการวิจัย 
2) การประเมินการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน
พระปริยติัธรรมศรีจันทร์วิทยา 
ก่อนน าแผนปฏิบัติการลงสู่การ
ปฏิบัติ 
 3) การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การ
ปฏิบัติ 

พฤศจิกายน – 
ธนัวาคม 2558 

4 การสังเกตผล  
(observing)  

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ  
1) ขัน้ตอนการก าหนดรูปแบบ
และ วิธีการสังเกตผล 
2) ขัน้ตอนการสังเกตและเสนอ
รายงานผล 
3) ขัน้ตอนการประเมินและ
สรุปผล 

ธนัวาคม 2559 

5 การสะทอ้นผล  
(reflecting) 

ประกอบดว้ย 1 ขั้นตอนยอ่ยคือ  
1 ) การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
โครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จ 

ธนัวาคม 2559 

6 การวางแผนใหม่ 
(re-planning) 

ประกอบดว้ยกิจกรรมคือ 
1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันของการพัฒนางาน 

 ธนัวาคม 2559 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่ ช่ือขั้นตอน กจิกรรมทีด่ าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
7 การปฏิบติัใหม่ 

(re-acting) 
ประกอบดว้ยกิจกรรมคือ 
1) การสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการ
ปฏิบติัใหม่ 
2) การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน 

มกราคม – 
กุมภาพนัธ์ 2559 

8 การสังเกตผลใหม่ 
(re-observing) 

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ  
1 ) ขัน้ตอนการก าหนดรูปแบบ
และวิธีการสังเกตผลมี 
2) ขัน้ตอนการสังเกตและเสนอ
รายงานผล 
3) ขัน้ตอนการประเมินและ
สรุปผล 

 
กุมภาพนัธ์ 2559 

9 การสะทอ้นผลใหม่ 
(re-reflecting) 

ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี  
1 ) การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
โครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จ 
2) การสะท้อนผลการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนศรี
จันทร์วิทยาหลังน าแผนปฏิบัติ
การลงสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ 

มีนาคม 2559 

10 การสรุปผล  
(conclusion) 

ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ  
1) การถอดบทเรียน (lesson 
distilled) 

 
มีนาคม 2559 

 

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียมการ 
ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนการเตรียมการพบวา่สาเหตุท่ีทาํใหผู้ว้จิยัไดรั้บความ

ร่วมมือดว้ยดีนั้นเป็นเพราะวา่ก่อนการดาํเนินการวจิยัผูว้จิยัไดมี้ร่วมพดูคุยและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัปัญหาในการบริหารจดัการของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยากบั คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบ้ริหาร และคณะครูอยูห่ลายคร้ัง รวมทั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีผูบ้ริหารมีความประสงคท่ี์จะพฒันากิจกรรมการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนท่ีผูว้จิยั
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ปฏิบติังาน อยูด่ว้ย จึงทาํใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร และคณะครูมีความสนใจและ
ประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมในการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งโรงเรียนมีสภาพความพร้อมในการ
ท่ีจะพฒันาคือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ต่างมีความตอ้งการและมี
ความพร้อมต่อการท่ีจะแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนของตนอยูก่่อนแลว้นัน่เอง 

ขั้นตอนที ่2การวางแผน (Planning) 
ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนาหรือ

ต้องการเปล่ียนแปลง  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ “สภาพ ของการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเคยเป็นมา” “สภาพปัญหาท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใน 
ปัจจุบนั” “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อ
การแกปั้ญหา การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการ
แกปั้ญหาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้” โดยดาํเนินการในวนัท่ี 4 – 20 กนัยายน 2558 2) การจัดท า
แผนปฏิบัติการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัทาํ แผนปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา โดย
ดาํเนินการในวนัท่ี 2 – 9 ตุลาคม 2558 และ 3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงานโดยดาํเนินการในวนัท่ี 
12 ตุลาคม 2558 

ในขั้นตอนการวางแผน (Planning) เร่ิมข้ึนเม่ือวนัเสาร์ท่ี 4 กนัยายน 2558 ในช่วงระหวา่ง
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ หอ้งวชิาการ โดยไดย้ดึถือหลกัการท่ีสาํคญัคือ ผูว้จิยัเนน้บทบาท
การเป็นผูมี้ส่วนร่วมเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนเชิง
ปฏิบติัการท่ีกาํหนดไว ้โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดตามหลกัการ “มุ่งการ
เปล่ียนแปลง และมุ่งใหเ้กิดการกระทาํเพื่อบรรลุผล ” การเช่ือในศกัยภาพของปัจเจกชนทุกคนท่ีจะ
ร่วมคิดร่วมทาํเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้กิดส่ิงท่ีดีกล่าวข้ึนดว้ยตนเอง
และการสร้างองคค์วามรู้และการใชค้วามรู้จะตอ้งเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย ซ่ึงทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมและใหก้ารยอมรับ นั้นคือทรัพยากรต่าง ๆ ในสังคมรวมทั้งองคค์วามรู้
ต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนมา จะตอ้งไดรั้บการแบ่งปันอยา่งเท่าเทียมกนัอนัจะนาไปสู่การกาํหนดนโยบาย
กระจายและเก้ือกลูโครงสร้างของสังคมอยา่งเป็นธรรม ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วม 
สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูร่้วมวจิยั เป็นผูป้ระสานงาน ติดต่อส่ือสารตามทศันะของ 
Creswell (2008) และการจูงใจใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดความรู้สึกตระหนกัและร่วมกนัวเิคราะห์สภาพท่ีเคย
เป็นมาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีคาดหวงั สภาพปัญหาอุปสรรคของการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ การ
ประเมินเพื่อกาํหนดประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการปรับปรุง แกไ้ข หรือพฒันา ร่วมกนัจดัทาแผนปฏิบติั
การเพื่อการพฒันา โดยท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดส้รุปขั้นตอนการวางแผน ( Planning) ประกอบดว้ย 
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3 กิจกรรม คือ 1) การวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง 2) การ
จดัทาํแผนปฏิบติัการ (action plan) และ 3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4 กจิกรรมทีด่ าเนินการในข้ันตอนการวางแผน 
 

ที่ กจิกรรม วธีิการจัด แหล่งข้อมูล 
1 การวเิคราะห์สภาพ

ของงานท่ีตอ้งการ
พฒันาหรือตอ้งการ
เปล่ียนแปลง 

-การเล่าประวติัความเป็นมาของโรงเรียน 
เพื่อระบุ “สภาพท่ีเคยเป็นมา”“สภาพ
ปัจจุบนั”“สภาพปัญหา”“สภาพท่ีคาดหวงั
จากการแกปั้ญหา”“ทางเลือกท่ีหลากหลาย
เพื่อการแก ้ปัญหา”และ “การประเมินและ
เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา”
ร่วมกนั 

- ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
- ขอ้มูลประวติัความ
เป็นมาของโรงเรียน 
- รายงานประจาํปีของ
สถานศึกษา (Self 
Assessment Report: 
SAR) 

2 การจดัทาํแผนปฏิบติั
การ(action plan) 

-นาํขอ้มูลจากการวเิคราะห์สภาพของงาน
ท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง
มาจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการร่วมกนั 

-ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์สภาพของงานท่ี
ตอ้งการพฒันาหรือ
ตอ้งการเปล่ียนแปลง 

3 การสะทอ้นผล การ
ดาํเนินงาน 

-จดักิจกรรมสะทอ้นผลการดาํเนินงานเม่ือ
ส้ินสุดขั้นตอนการวางแผน โดยพิจารณา
วา่มีส่ิงใดท่ีทาํสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จบา้ง 
อยา่งไร เพราะเหตุใด 

-การจดักิจกรรมการ
สะทอ้นผล การ
ดาํเนินงานโดยการมีส่วน
ร่วมของผูร่้วมวจิยัทุกคน 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ กิจกรรมท่ีดาํเนินการในขั้นตอนการวางแผน ท่ีผูว้จิยัและผูร่้วม

วจิยัไดร่้วมกนักาํหนดข้ึน ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) การวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการ
พฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงมีวธีิการจดัคือมีการเล่าประวติัความเป็นมาของโรงเรียน เพื่อระบุ 
“สภาพท่ีเคยเป็นมา”“สภาพปัจจุบนั”“สภาพปัญหา”“สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ”“ทางเลือก
ท่ีหลากหลายเพื่อการแก ้ปัญหา ”และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ”
ร่วมกนั โดยมีแหล่งขอ้มูล ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร เช่น ขอ้มูลประวติัความ
เป็นมาของหมู่บา้นท่ีมีอยูเ่ดิม และ รายงานประจาํปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: 
SAR) 2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action plan) เป็นการนาํขอ้มูลจากการวเิคราะห์สภาพของงาน
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ท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงมาจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการร่วมกนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุตามแผนโดยใชแ้หล่งขอ้มูลจากการดาํเนินงานในกิจกรรมท่ี 1 และ 
3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงานเป็นการจดักิจกรรมสะทอ้นผลการดาํเนินงานเม่ือส้ินสุดขั้นตอน
การวางแผน โดยพิจารณาวา่มีส่ิงใดท่ีทาํสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จบา้ง อยา่งไร เพราะเหตุใดโดยให ้ผู ้
ร่วมวจิยัทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการสะทอ้นผลการดาํเนินงานเม่ือไดข้อ้สรุปร่วมกนัแลว้ ผูร่้วมวจิยั
ไดมี้การนดัหมายวนั เวลา ในการดาํเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม โดยกาํหนดเอาวนัอาทิตยท่ี์ 20 
กนัยายน 2558 เป็นวนัดาํเนินการ 

ในวนัอาทิตยท่ี์ 20 กนัยายน 2558 ในระหวา่งเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุม
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 3 
กิจกรรม คือ 1) การวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง  2) การจดัทาํ
แผนปฏิบติัการ และ 3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

กจิกรรมที ่1 การวเิคราะห์สภาพของงานทีต้่องการพฒันาหรือต้องการเปลีย่นแปลง  จดั
ข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือ
ตอ้งการเปล่ียนแปลง เพื่อระบุ “สภาพท่ีเคยเป็นมา ”“สภาพปัจจุบนั ”“สภาพปัญหา ”“สภาพท่ี
คาดหวงัจากการแกปั้ญหา ”“ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา ”“การประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ” ซ่ึงกิจกรรมน้ีจดัข้ึนจากแนวคิดเก่ียวกบั “การดึงศกัยภาพของผู ้
ร่วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน ” และยดึถือหลกัการ “ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และ
การเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง” 

 

 
 

แผนภาพที ่4.4 การเตรียมการในช่วงของขั้นตอนการวางแผน 
 

ผูว้จิยัขอใหพ้ระครูปัญญากิตติยาคมไดเ้ล่าถึงประวติัความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วทิยาใหผู้ร่้วมวจิยัไดฟั้งกนัอีกคร้ัง สรุปไดด้งัน้ี 
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สภาพทีเ่คยเป็นมาของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา เป็นสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีพระเทพวราลงัการ (หลวงปู่ ศรีจนัทร์ วณฺณาโภ) สมณศกัด์ิใน
ขณะนั้น เป็นผูข้ออนุญาตก่อตั้งและมีพระสุทธิสารโสภณ เป็นครูใหญ่รูปแรก สาํหรับใหพ้ระภิกษุ
สามเณรไดเ้รียนนกัธรรมบาลีและวชิาสามญัควบคู่กนัโดยเปิดทาํการสอน เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา กล่าวคือพ.ศ. 2518– 2521 เปิดสอน ป. 5 – 7 พ.ศ. 2521– ปัจจุบนั เปิดสอน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้พ.ศ. 2535– ปัจจุบนั เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทาํการสอน
ตั้งแต่ เวลา 09.00– 17.30 น. ทุกวนั ปิดเสาร์ – อาทิตยแ์ละวนันกัขตัฤกษ ์

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา 
ปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ไดด้าํเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้ง

แผนกธรรม คือนกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก แผนกบาลี ชั้นประโยค 1 - 2, ประโยค ป.ธ. 3 ตามมติของ
มหาเถรสมาคม และดาํเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2535 โดยมีพระภทัรธรรมสุธี (พระมหาสุพฒัน์ สุวฑฺฒโน) เป็น
ผูอ้าํนวยการ เปิดทาํการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย ม. 1 - 6 
โปรแกรมวทิย์– คณิตจาํนวนหอ้ง  12 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน 296 รูป จาํนวน
ครูท่ี 19 รูป/คน ครูธุรการ 1 คน และนกัการภารโรง 1 คนผูส้าํเร็จการศึกษาจะไดรั้บ
ประกาศนียบตัรทั้งแผนกธรรม-บาลี และใบรับรองผลการเรียน พร้อมใบประกาศนียบตัรจาก
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไปได ้

วสิัยทศัน์คือ “โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา บริหารแบบมีส่วนร่วมใหมี้
คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมใชเ้ทคโนโลยี
และดาํรงตนเป็น ศาสนทายาทท่ีดี เป็นผูน้าํทางสังคม” อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ “คุณธรรม นาํ
ชีวติ” เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ “บวชเรียน เพียรพุทธศาสน์” ค่านิยมหลกั คือ “ร่วมแรง ร่วม
ใจ สามคัคี มีพลงั” 

ในขั้นตอนน้ี นายสมชาย คาํอินทร์ หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ ไดน้าํเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสามโดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เม่ือวนัท่ี 25 - 27 มกราคม 255 6 ท่ีผา่นมา ซ่ึงไดมี้การประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาใน 3 ดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร พบวา่ในแต่ละดา้น มี
ผลการประเมินตามเกณฑด์งัตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ามโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน 
เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 
มาตรฐานที ่1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

   
 

ดีมาก 

มาตรฐานที ่2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์

   ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 ผูเ้รียนมีมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

  ดี  

มาตรฐานที ่4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น   ดี  
มาตรฐานที ่5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ปรับปรุง    
มาตรฐานที ่6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  ดี  

มาตรฐานที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและ
การพฒันาสถานศึกษา 

  ดี  

มาตรฐานที ่8 พฒันาการของการปกระกนัคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 

   ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์ 
มาตรฐานที ่9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา 

ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา 

    
 
 
ดีมาก 

มาตรฐานที ่10 การพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  

   ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ

ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

    
 
ดีมาก 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

    

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน 
เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที ่12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    
 
 
ดี 

 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสามโดยสาํนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา่โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยามีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั “ดีมาก”  6 รายการ คือ มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
มาตรฐานท่ี 8 พฒันาการของการปกระกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดัมาตรฐานท่ี 
9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดั
การศึกษามาตรฐานท่ี 10 การพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษาและมาตรฐานท่ี 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา ส่วนในมาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน มีผลการประเมินคุณภาพอยู่
ในระดบั “ปรับปรุง”  

ทั้งน้ี สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดมี้ขอ้เสนอแนะใหก้บั
ทางโรงเรียนวา่  

จุดเด่น คณะผูบ้ริหารไดมี้การมอบหมายภาระงานใหแ้ก่ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีรับผดิชอบอยา่ง
ชดัเจนภายใตม้ติในท่ีประชุมและความเหมาะสมของผูด้าํเนินงานและมีการนาํระบบสารสนเทศ
ติดตามประเมินผลงานใชส้ถานศึกษารวมทั้งมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนดีแต่มีฐานะยากจน 
จดัหารางวลัใหแ้ก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆทั้งในเขตจงัหวดัใกลเ้คียงไดรั้บทราบผูบ้ริหาร
ใชห้ลกัธรรมปฏิบติัปกครองมีความเมตตาสูง 

จุดท่ีควรพฒันา การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนของนกัเรียนมีขอ้จาํกดั เน่ืองจากความเป็น
สมรรถนะของนกัเรียนและความเช่ือของสังคมทอ้งถ่ินซ่ึงจะส่งผลใหข้าดโอกาสท่ีจะไดรั้บความรู้
ประสบการณ์ทนัสมยัและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองคค์วามรู้ใหก้บันกัเรียน ทางคณะผูบ้ริหาร
ควรเร่งประชาสัมพนัธ์และอธิบายถึงจุดเด่นของทางโรงเรียนและควรมีการเชิญหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มาเผยแพร่ความรู้และแนะแนวทางต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขา้มา
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เผยแพร่ความรู้และแนะแนวทางต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัเรียนเป็นระยะ ๆ และการเขา้ร่วมกิจกรรมของทาง
โรงเรียน 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา 
หน่วยงานตน้สังกดั ควรจดัสวสัดิการใหแ้ก่ครู และครูควรไดรั้บการพฒันาวชิาชีพ ทุก ๆ 

ปี มีโครงการพาครูไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพและการทาํงานของครู รัฐบาลและคณะสงฆไ์ทย
ควรใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาใหม้ากข้ึน 

จุดเด่น  
คณะผูบ้ริหารไดมี้การมอบหมายภาระงานใหแ้ก่ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีรับผดิชอบอยา่งชดัเจน

ภายใตม้ติในท่ีประชุมและความเหมาะสมของผูด้าํเนินงานและมีการนาํระบบสารสนเทศติดตาม
ประเมินผลงานใชส้ถานศึกษารวมทั้งมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนดีแต่มีฐานะยากจน จดัหา
รางวลัใหแ้ก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆทั้งในเขตจงัหวดัใกลเ้คียงไดรั้บทราบผูบ้ริหารใช้
หลกัธรรมปฏิบติัปกครองมีความเมตตาสูง 

จุดทีค่วรพฒันา 
ควรพฒันากระบวนการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ปรับปรุงโครงสร้าง

หลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน พฒันาแหล่งเรียนรู้ และส่ืออุปกรณ์ใหม้ากข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
เกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ นาํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

หลงัจากการเล่า ประวติัความเป็นมาของโรงเรียน พร้อมทั้งการระบุสภาพท่ีเคยเป็นมา 
สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา เสร็จส้ินลง ผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมแสดงขอ้คิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมก่อนท่ีจะมีการดาํเนินงานในขั้นตอนต่อไป โดยผูร่้วมวจิยัส่วนใหญ่ใหค้วาม
สนใจกบัผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน มีผลการประเมิน
คุณภาพอยูใ่นระดบั “ปรับปรุง ” และไดว้พิากษเ์ก่ียวกบัปัญหาในประเด็นน้ี โดยไดแ้สดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

“เป็นท่ีสนใจเป็นอย่างมากเก่ียวกับมาตรฐานท่ี 5 เร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนว่าอยู่ระดับต้องปรับปรุง ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือเป็นส่ิงท่ีต้องพัฒนาเพ่ือให้ผ่านการ
ประเมิน และเพ่ือคุณภาพการศึกษาของ” 

พระครูปริยติัสัจญาณ.(2558,6 กนัยายน) 
 

“ผู้ท่ีจะบอกเราได้ดีเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดกับการเรียนการสอนท่ีดีท่ีสุด คือครูผู้สอน และ
นักเรียนเราต้องสอบถามปัญหาต่าง ๆ จากคณะครูเพ่ือให้ได้สาเหตุต้นตอท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหา” 

ชาญวทิย ์ศรีสุธร.(2558,6 กนัยายน) 
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ผลการปรึกษาหารือผูร่้วมวจิยัมีความเห็นตรงกนัท่ีจะตอ้งมีการสอบถามขอ้มูลจาก
ครูผูส้อนทั้งหมดของโรงเรียนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงท่ีสุด เพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนของนกัเรียน จึงไดก้าํหนดใหมี้การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมมนากลุ่ม (Focus group)  ครูผูส้อน
ในวนัพุธ ท่ี 9 กนัยายน 2558 ณ หอ้งวชิาการโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 

วนัพุธ ท่ี 9 กนัยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยาเม่ือคณะครูผูส้อนและผูร่้วมวจิยั มาพร้อมเพรียงกนั ผูว้จิยัไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคใ์น
การจดัสัมมนากลุ่ม รวมถึงอธิบายลกัษณะการสัมมนากลุ่มเพื่อใหค้ณะครูไดเ้ขา้ใจและผอ่นคลาย
ในการแสดงความคิดเห็น จากการสัมมนากลุ่ม ไดรั้บขอ้มูลประเด็นเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนดงัน้ี 

ดา้นศกัยภาพครู : ไม่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลย ีไม่สามารถพฒันาส่ือการสอน
และวสัดุช่วยสอน ไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ดา้นกระบวนการเรียนการสอน : ไม่มีเทคโนโลยไีวใ้ชใ้นการเรียนการสอน อุปกรณ์การ
เรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ 

ดา้นการบริหาร : ไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอน ไม่มี
หลกัสูตรสถานศึกษา 

หลงัจากไดข้อ้มูลเป็นท่ีน่าพอใจและไดเ้วลาพอสมควร ผูว้จิยัจึงกล่าวขอบคุณครูทุกท่าน
ไดร่้วมแสดงความคิดเห็นทุก ๆ คน เป็นประโยชน์ต่องานวจิยัเป็นอยา่งมาก และกล่าวปิดการ
สัมมนาในเวลา 15.30 น. 

ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยาผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ดัประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาของโรงเรียนเก่ียวกบัประเด็น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จากการสัมมนากลุ่มผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัมีความพึงพอใจจาก
การสะทอ้นปัญหาของครูผูส้อนดงัจะขอยกตวัอยา่งการแสดงความคิดเห็นของผูว้จิยับางท่านไว้
ดงัน้ี 

“วิธีการได้มาซ่ึงข้อมลูต่าง ๆ เหล่านีนี้น่้าสนใจมากเพราะเป็นการรวบรวมข้อมลูจาก
หลากหลายแหล่ง และท่ีส าคัญคือผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียทุกคนได้ลงมือวิเคราะห์งานร่วมกันจึงท าให้เกิด
ความมัน่ใจในระดับหน่ึงว่าข้อมลูต่าง ๆ เหล่านีจ้ะสามารถน ามาเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีจะน าไปสู่การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้เป็น อย่างดี...” 

พระครูปริยติัสัจญาณ (2558, 10 กนัยายน) 
“ตอนนีผ้มเกิดความมัน่ใจในระดับหน่ึงว่าข้อมลูต่าง ๆ ท่ีได้มานีจ้ะเป็นประโยชน์อย่าง

ย่ิงต่อการน าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจันทร์วิทยา
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ของเรา เพราะทุกอย่างล้วนเกิดจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูจากกลุ่มของผู้ร่วมวิจัยซ่ึงเป็นผู้
ท่ีมีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน...” 

วนัชยั มาระเทศ (2558, 10 กนัยายน) 
 

“เป็นคร้ังแรกท่ีได้เข้าร่วมงานในลักษณะนี ้ซ่ึงแรก ๆ ยงักล้า ๆ กลัว ๆ ท่ีจะน าเสนอ
ความคิดเห็น และมองแทบไม่ออกว่าพวกเราซ่ึงเป็นชาวบ้านจะมาช่วยกันท าอะไรแบบนีไ้ด้ แต่เม่ือ
ได้เห็นวิธีการและได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานในการร่วมวิเคราะห์ข้อมลูของหมู่บ้านและ
โรงเรียนดังท่ีพวกเราได้ร่วมกันกระท าแล้วนั้น กย่ิ็งท าให้มัน่ใจว่าวิธีการต่าง ๆ เหล่านีจ้ะน ามาซ่ึง
ข้อมลูและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนของเราได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยงัช่วยกระตุ้นให้พวกเรา
ต่ืนตัวท่ีจะเข้ามาร่วมงานกันทุกคร้ังเพ่ือหาค าตอบร่วมกัน...” 

ชาญวทิย ์ศรีสุธร (2558,10 กนัยายน) 
 

หลงัจากท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาจากขอ้มูลต่าง ๆ รวมทั้งการวเิคราะห์สภาพปัญหาจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
รอบท่ี 2 แลว้ ไดน้าํเอาผลการวเิคราะห์เฉพาะประเด็นท่ีเป็นปัญหามาจดัลงในตารางเพื่อแสดงให้
เห็นวา่ในแต่ละระดบัการศึกษานั้นมีมาตรฐานใดบา้งท่ีมีค่าคะแนนไม่ถึง 3.00 ซ่ึงผูร่้วมวจิยัไดล้ง
ความเห็นไวว้า่ “เป็นปัญหา ” ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาหรือแกไ้ข พร้อมทั้งไดร่้วมกนัจดัลาํดบั
ความสาํคญัของปัญหาเพื่อการพฒันาตามลาํดบัก่อน-หลงั ตามลาํดบัค่าคะแนนท่ีได ้ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 การวเิคราะห์และจัดเรียงสภาพของงานทีต้่องการพฒันาตามล าดับก่อน-หลงั 
 

ล าดับ ประเด็นปัญหา อนัดับ
ความส าคัญ 

1 ครูไม่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลย ี 2 
2 ครูไม่สามารถพฒันาส่ือการสอนและวสัดุช่วยสอน 4 
3 ครูไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 1 
4 โรงเรียนไม่มีเทคโนโลยไีวใ้ชใ้นการเรียนการสอน อุปกรณ์การ

เรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ 
3 

5 ผูบ้ริหารไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการ
สอน  

5 

 

จากตารางท่ี 4.6 การวเิคราะห์และจดัเรียงสภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาตามลาํดบัก่อน-
หลงั พบวา่ ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์และจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา โดยใหค้วามสาํคญั
ตามลาํดบัค่าคะแนนท่ีไดคื้อ ลาํดบัท่ี 1 ครูไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ลาํดบัท่ี 2 ครูไม่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลยลีาํดบัท่ี 3 โรงเรียนไม่มีเทคโนโลยไีวใ้ชใ้นการ
เรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอลาํดบัท่ี 4 ครูไม่สามารถพฒันาส่ือการ
สอนและวสัดุช่วยสอนลาํดบัท่ี 5 ไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้และ 

หลงัจากท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํการวเิคราะห์และจดัเรียงสภาพของงานท่ี
ตอ้งการพฒันาตามลาํดบัก่อน-หลงั เสร็จส้ินแลว้ ไดร่้วมกนัระดมสมองอีกคร้ังหน่ึงเพื่อจดักลุ่มของ
งานท่ีเป็นปัญหาและตอ้งการพฒันา ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7การจัดกลุ่มงานทีต้่องการพฒันา 
 

กลุ่มที่ ด้าน ล าดับ ประเด็นปัญหา 

 
1 

 
ครู 

1 ครูไม่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลย ี 
2 ครูไม่สามารถพฒันาส่ือการสอนและวสัดุช่วยสอน 
3 ครูไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2 
การ

บริหาร 

4 โรงเรียนไม่มีเทคโนโลยไีวใ้ชใ้นการเรียนการสอน อุปกรณ์การ
เรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ 

5 ผูบ้ริหารไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการ
สอน  

 

จากตารางท่ี 4.7 การจดักลุ่มงานท่ีตอ้งการพฒันา พบวา่ผูร่้วมวจิยัไดจ้ดักลุ่มงานท่ี
ตอ้งการพฒันาออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) ดา้นครู ประกอบดว้ยครูไม่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลยี
ครูไม่สามารถพฒันาส่ือการสอนและวสัดุช่วยสอนครูไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 2) ดา้นผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยโรงเรียนไม่มีเทคโนโลยไีวใ้ชใ้นการเรียนการ
สอน อุปกรณ์การเรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ 

ในขั้นตอนสุดทา้ยของการวเิคราะห์สภาพปัญหาผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมระดมสมอง
อีกรอบหน่ึงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาและพฒันางาน โดยการนาํเอาประเด็น
ปัญหาทั้ง 5ท่ีระบุวา่เป็นปัญหานั้นมาวเิคราะห์ร่วมกนั ซ่ึงไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่จะดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันางานทั้ง 5ไปพร้อม ๆ กนัเน่ืองจากในแต่ละประเด็นปัญหานั้นลว้นเก่ียวขอ้งกบั 
“การจดัการเรียนการสอน ” ของโรงเรียนทั้งส้ิน โดยมีกรอบในการดาํเนินงานในเบ้ืองตน้คือการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐานท่ี สม
ศ.กาํหนด และเม่ือดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จส้ินลงแลว้ไดมี้การพกัรับประทานอาหารวา่ง และ
ผอ่นคลายอิริยาบถก่อนท่ีจะดาํเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป  

สภาพทีค่าดหวงัจากการแก้ปัญหา 
หลงัจากท่ีไดด้าํเนินการวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการ

เปล่ียนแปลงโดยเร่ิมจากการระบุและวเิคราะห์ “สภาพท่ีเคยเป็นมา ” “สภาพปัจจุบนั” และ “สภาพ
ปัญหา ” ดงัขา้งตน้แลว้นั้น ผูว้จิยัและ ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการ
แกปั้ญหา” โดยมีความเห็นร่วมกนัวา่สภาพท่ีคาดหวงัจากการลงมือปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาคือ “โดยภาพรวมคาดหวงัวา่การดาํเนินการพฒันาทั้งดา้น
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การบริหารและการพฒันาครูผูส้อนจะทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วทิยาดีข้ึนและสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพ” ซ่ึงสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 4.5 
 

สภาพปัญหา 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยาไม่ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพภายนอก ใน 
มาตรฐานท่ี 5 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.5 สภาพทีค่าดหวงัจากการแก้ปัญหาของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา  
 
ทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่การแก้ปัญหา 
เม่ือผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” แลว้ ไดมี้การนาํเอา

สภาพปัญหาท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ร่วมกนัมาระบุ “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา ” โดย
การร่วมกนัวเิคราะห์สภาพปัญหาในแต่ละดา้นวา่จะใชท้างเลือกใดในการแกปั้ญหาบา้ง ซ่ึงสรุปได้
ดงัน้ี 

ดา้นครู ประกอบดว้ย ครูไม่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลย ีครูไม่สามารถพฒันาส่ือ
การสอนและวสัดุช่วยสอน ครูไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบวา่ ผูร่้วม
วจิยัไดร่้วมกนักาํหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหารวม 7 แนวทางคือ 1) ฝึกอบรมและพฒันาครูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 2) ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการ
วจิยัในชั้นเรียน  3) ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการผลิต การพฒันาและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 4) นาํ
เทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 5) มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัในทุกรายวชิา 6) จดัใหมี้การเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน และ 7) มีการติดตาม
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมดงัแผนภาพท่ี 4.6 

 

สภาพทีค่าดหวงั 
จากการแก้ปัญหา 

โดยภาพรวมคาดหวงัวา่การ
ดาํเนินการพฒันาทั้งดา้นการ
บริหารและการพฒันาครูผูส้อนจะ
ทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของ
นกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม
ศรีจนัทร์วทิยาดีข้ึนและสามารถ
ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 
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แผนภาพที ่4.6 การระบุทางเลอืกทีห่ลากหลายในการแก้ปัญหาด้านครู  

การประเมินและเลอืกทางเลอืกเพือ่ปฏิบัติการแก้ปัญหา 
เม่ือผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหาเสร็จส้ินลงแลว้ 

ไดมี้การร่วมกนั “ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ” โดยนาํเอาทางเลือกท่ี
หลากหลายท่ีไดใ้นขา้งตน้ มาร่วมกนัพิจารณาวา่จะใชท้างเลือกใดจากทางเลือกท่ีมีอยู ่ซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.8 

 
 
 
 

สภาพปัญหาด้านครู 
 - ครูไม่มีความสามารถใน
ด้านเทคโนโลยี    
- ครูไม่สามารถพัฒนาส่ือการ
สอนและวสัดุช่วยสอน  
- ครูไม่มีความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ทางเลอืกที่
หลากหลาย 

ฝึกอบรมและพฒันาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 

ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการผลิต การพฒันาและการ
ใชส่ื้อการเรียนการสอน 

นาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัในทุกรายวชิา 

จดัใหมี้การเรียนการสอนทั้งในและนอก
หอ้งเรียน 

มีการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนโดย
ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม 
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ตารางที ่4.8 การประเมินและเลอืกทางเลอืกเพือ่ปฏิบัติการแก้ปัญหาด้านครู 
 

สภาพ
ปัญหา 

ทางเลอืกเพือ่ปฏิบัติการแก้ปัญหา การประเมิน 

ด้านครู 

ฝึกอบรมและพฒันาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

เหมาะสม
ดาํเนินการ 

ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน เหมาะสม
ดาํเนินการ 

ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการผลิต การพฒันาและการใชส่ื้อการ
เรียนการสอน 

เหมาะสม
ดาํเนินการ 

นาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เหมาะสม
ดาํเนินการ 

มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัใน
ทุกรายวชิา 

เหมาะสม
ดาํเนินการ 

จดัใหมี้การเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน เหมาะสม
ดาํเนินการ 

มีการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนโดยใหผู้ป้กครองมี
ส่วนร่วม 

เหมาะสม
ดาํเนินการ 

 

จากตารางท่ี 4.8 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาดา้นครู พบวา่มี
ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหารวม 7 แนวทางคือ 1) ฝึกอบรมและพฒันาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 2) ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการวจิยัในชั้น
เรียน3) ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการผลิต การพฒันาและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 4) นาํเทคโนโลยี
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 5) มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัใน
ทุกรายวชิา 6) จดัใหมี้การเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน และ 7) มีการติดตามประเมินผล
การเรียนการสอนโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม ภายหลงัจากท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัประเมินและเลือก
ทางเลือกแลว้ไดเ้ลือกดาํเนินการทุกแนวทางเพื่อนาํมาใชใ้นการปฏิบติัการแกปั้ญหา 

การบริหาร ประกอบดว้ย โรงเรียนไม่มีเทคโนโลยไีวใ้ชใ้นการเรียนการสอน อุปกรณ์
การเรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ ไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอน ไม่
มีหลกัสูตรสถานศึกษาพบวา่ ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหารวม 6 
แนวทางคือ 1) จดัพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 2) ผลิตและจดัหาส่ือการ
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เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3)มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
ไปเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 4) จดัประชุมเพื่อวางแผนการทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 5) จดัใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริการแก่
ชุมชน และ  6) ประสานกบัชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการระดมทุนและ
ทรัพยากรทางการศึกษาดงัแผนภาพท่ี 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.7 การระบุทางเลอืกทีห่ลากหลายในการแก้ปัญหาด้านผู้บริหาร  
 
การประเมินและเลอืกทางเลอืกเพือ่ปฏิบัติการแก้ปัญหา  
เม่ือผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหาเสร็จส้ินลงแลว้ 

ไดมี้การร่วมกนั “ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา” โดยนาํเอาทางเลือกท่ี

สภาพปัญหาด้านการบริหาร 
- โรงเรียนไม่มีเทคโนโลยีไว้
ใช้ในการเรียนการสอน 
อุปกรณ์การเรียนเรียนการ
สอนมีไม่เพียงพอ  
- โรงเรียนไม่มีนโยบายท่ี
ชัดเจนเก่ียวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
-โรงเรียนไม่มีหลักสูตร
สถานศึกษา 

ทางเลอืกที่
หลากหลาย 

การาพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดยใหทุ้กฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

ผลิตและจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนาํผลท่ีได้
จากการประเมินไปเป็นแนวทางในการพฒันา
ต่อไป 

จดัประชุมเพ่ือวางแผนการทาํงานร่วมกบั
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

จดัใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริการแก่
ชุมชน 

ประสานกบัชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อการระดมทุนและทรัพยากรทางการ
ศึกษา 
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หลากหลายท่ีไดใ้นขา้งตน้ มาร่วมกนัพิจารณาวา่จะใชท้างเลือกใดจากทางเลือกท่ีมีอยู ่ซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 การประเมินและเลอืกทางเลอืกเพือ่ปฏิบัติการแก้ปัญหาด้านผู้บริหาร 
 

สภาพ
ปัญหา 

ทางเลอืกเพือ่ปฏิบัติการแก้ปัญหา การประเมิน 

ด้าน
ผู้บริหาร 

จดัพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม เหมาะสม
ดาํเนินการ 

ผลิตและจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสม
ดาํเนินการ 

มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนาํผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินไปเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 

เหมาะสม
ดาํเนินการ 

จดัประชุมเพื่อวางแผนการทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

เหมาะสม
ดาํเนินการ 

จดัใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริการแก่ชุมชน ยงัไม่พร้อม 
ประสานกบัชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
การระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 

เหมาะสม
ดาํเนินการ 

 

จากตารางท่ี 4.9 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาดา้นครู พบวา่มี
ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหารวม 6 แนวทางคือ 1) จดัพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วม 2) ผลิตและจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้3) มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินไปเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 4) จดัประชุมเพื่อ
วางแผนการทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 5) จดัให้
โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริการแก่ชุมชน และ 6) ประสานกบัชุมชนและหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา ภายหลงัจากท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
ประเมินและเลือกทางเลือกแลว้ไดเ้ลือกดาํเนินการ  5 แนวทางเพื่อนาํมาใชใ้นการปฏิบติัการ
แกปั้ญหา ส่วนแนวทางท่ี 5 จดัใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริการแก่ชุมชนคณะกรรมการมี
ความเห็นวา่ยงัไม่พร้อมดาํเนินการ 

หลงัจากท่ีไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเสร็จส้ินลง 
ผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัพกัรับประทานอาหารวา่งร่วมกนัก่อนท่ีจะทาํการนดัหมายกนัเพื่อจดัทาํ
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แผนปฏิบติัการซ่ึงผูร่้วมวจิยัไดต้กลงกนัวา่จะดาํเนินการในวนัศุกร์ท่ี 2 ตุลาคม 2558 โดยใชส้ถานท่ี
เดิมคือหอ้งวชิาการแห่งน้ี 

กจิกรรมที ่2 การจัดท าแผนปฏิบัติการ (action plan)กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการแกปั้ญหาหรือพฒันางานดา้นพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วทิยา กิจกรรมน้ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ “สภาพท่ีเคย
เป็นมา”“สภาพปัจจุบนั”“สภาพปัญหา”“สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ”“ทางเลือกหลากหลาย
เพื่อการแกปั้ญหา ” และ “การประเมินและเลือกทางเลือก ” เสร็จส้ินลงแลว้ โดยกิจกรรมน้ีเร่ิมตน้
จากผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัทบทวนขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการระดมความคิดเห็นร่วมกนัใน
กิจกรรมท่ี 1 แลว้นาํมาจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการอยา่งคร่าว ๆ ซ่ึงมีองคป์ระกอบคือ จุดมุ่งหมายและ 
วธีิการ(Ends and means) ทาํเพื่ออะไร (What) และ ทาํอยา่งไร (How) ดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10 ร่างแผนปฏิบัติการเพือ่การพฒันาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระ

ปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา 
 

โครงการ องค์ประกอบโครงการ 

1. ส่งเสริมและพฒันา
ครูผู้สอน 
 
 
 

- จดัอบรมและพฒันาครูเพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
รูปแบบและวธีิการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
- การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยช่ีวยสอน 

2. จัดสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้ต่อการ
เรียนรู้ 
 

- ผลิตและจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนติดตั้งโปรเจค็เตอร์หอ้งเรียนทุกหอ้ง 
- การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.การสร้างพลงัร่วมเพือ่การ
พฒันาโรงเรียน 
 

- จดัโครงสร้างและบริหารงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโดยการศึกษาศึกษาดูงาน ณ 
โรงเรียนท่ีมีการจดัการศึกษาดีเด่น 
- จดัทาํผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
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จากตารางท่ี 4.10 ร่างแผนปฏิบติัการเพื่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา พบวา่ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํร่างโครงการโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 โครงการดงัน้ีคือ 

1. โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีวธีิการคือจดัอบรมและพฒันาครูเพื่อใหมี้
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและวธีิการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั จนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวย
สอน 

2. โครงการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีวธีิการคือผลิตและ
จดัหาส่ือการเรียนการสอนโดยการติดตั้งโปรเจคเตอร์ภายในหอ้งเรียนทุกหอ้งท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน และการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. โครงการการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีวธีิการคือจดัโครงสร้างและ
บริหารงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษา และจดัทาํ
ผา้ป่าเพื่อการศึกษา 

เม่ือผูร่้วมวจิยัไดจ้ดัทาํร่างแผนปฏิบติัการซ่ึงประกอบดว้ยโครงการหลกัรวม 3 โครงการ
ดงัขา้งตน้ เสร็จส้ินลงแลว้ ผูว้จิยัไดน้าํเอา “หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอน ” ท่ีไดท้าํการทบทวนไวใ้นบทท่ี 2 มาเสริมความรู้ใหก้บัผูร่้วมวจิยัโดยแจกเป็นเอกสาร
ประกอบการบรรยายเพิ่มเติม ในการทาํกิจกรรมคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํเอกสารสรุปการจดัการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมวจิยัไดม้องเห็นภาพชดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงมีเน้ือหาประกอบดว้ย 1) 
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 212) บทบาทครูในศตวรรษท่ี 213) หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 214) การ
ผลิตส่ือ และ 5) การใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตช่วยสอน ผูว้จิยัไดเ้ร่ิมการประชุมเพื่อนาํเสนอเน้ือหาใน
เอกสาร และเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัไดซ้กัถามขอ้สงสัย โดยผูว้จิยัไดส้ังเกตวา่ผูร่้วมวจิยัส่วนใหญ่
ไดอ่้านเอกสารแลว้ มีความสนใจและต่ืนเตน้  

ทั้งน้ี ผูร่้วมวจิยัต่างมีความเห็นพอ้งกนัวา่ตอ้งการใหโ้รงเรียนดาํเนินการมากท่ีสุดก็คือ
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน ดว้ยเห็นวา่โรงเรียนคือสถานท่ีในการผลิตผูเ้รียนท่ี
พึงประสงคคื์อ “ดี เก่ง สุข” ตามแนวทางการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นัน่เอง ดงัจะ
ขอยกตวัอยา่งคาํพดูของผูร่้วมวจิยับางรายไวด้งัน้ี 

“จากเดิมท่ีเคยมองแต่ว่าโรงเรียนมีปัญหาในการบริหารงาน โดยอาจลืมนึกไปว่าแท้จริง
แล้วเราต้องมุ่งไปท่ีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่หลังจากท่ีได้มีการเรียนรู้
เก่ียวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการจัดการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอแล้ว กท็ าให้
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ได้แง่คิดว่าโดยหลักการแล้วโรงเรียนควรจะด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานตามมาตรฐานท่ี
มีปัญหานั้นดังเดิม เพียงแต่ว่าแผนงานโครงการท่ีจะด าเนินการน้ันควรเน้นผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึน้กับ
ผู้เรียนซ่ึงกค็งจะหนีไม่พ้นเร่ืองของการจัดการเรียนการสอน และการปรับเปล่ียนต้องใช้
งบประมาณ หากรอเงินงบประมาณประจ าปีคงไม่ทันการณ์ ดังนั้นโครงการระดมทุนเพ่ือท่ีจะน ามา
พัฒนาโรงเรียนของเราต้องท าก่อนเพราะในตอนนีท้างโรงเรียนจะต้องด าเนินการปรับปรุงเพ่ือให้มี
ความพร้อมต่อการบริการนักเรียนและเพ่ือท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้
อีกด้วย...” 

พระครูปริยติัสัจญาณ (2558, 2 ตุลาคม) 
 

“อันท่ีจริงตอนนีผ้ลการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานด้านผู้เรียนภาพของ
โรงเรียนเราน้ันอยู่ในระดับดี ซ่ึงน่าแปลกใจว่าท าไมมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้อยู่ในระดับท่ีต า่ 
ซ่ึงเม่ือดูเราได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้วยกันแล้ว ประเดน็ส าคัญท่ีท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์น่าจะเป็น
เร่ืองเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นในการจัดท าโครงการในคร้ังนี ้
ดิฉันเห็นว่าเราน่าจะเร่ิมจากการต้องเน้นหนักไปท่ีการจัดการเรียนการสอนของครูซ่ึงเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของเราให้ดีย่ิงขึน้ไปอีก...” 

จีระนนัท ์นามปัญญา (2558, 2 ตุลาคม) 
 

“จากท่ีเคยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษามาก่อนท าให้ทราบว่าโรงเรียน
ของเรายงัขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการอยู่มากเพราะงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
จากหน่วยงานต้นสังกัดนั้นน้อยมากเม่ือเทียบกับปริมาณงานและหน้าท่ีท่ีทางโรงเรียนต้อง
รับผิดชอบอยู่ ผมเองมีความเห็นด้วยกับท่านอ่ืน ๆ ท่ีว่าก่อนท่ีจะด าเนินงานโครงการอะไรนั้นเรา
จ าเป็นต้องมีงบประมาณท่ีเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการจึงจะท าให้งานของเราส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และกเ็ห็นด้วยกับการท่ีว่าในการพัฒนาโรงเรียนนั้นจะต้องเน้นไปท่ีการจัดการเรียน
การสอนของครูด้วยเพราะถ้าหากเราจัดการเรียนการสอนได้ดีกจ็ะท าให้ลูกหลานของเราจบออกไป
อย่างมีคุณภาพ...” 

ชาญวทิย ์ศรีสุธร (2558, 2 ตุลาคม) 
 

“ในอีกบทบาทหน่ึงซ่ึงเป็นบทบาทของศิษย์เก่า ผมคิดว่าหากโรงเรียนเน้นการจัดการ
เรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพกจ็ะส่งผลให้ลูกหลานของพวกเราจบออกไปอย่างมีคุณภาพ 
สามารถสอบเข้าเรียนในสถานศึกษาดี ๆ ได้หรือมีความรู้และทักษะพอท่ีจะน าไปใช้ในการ
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ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตประจ าวนัได้ ซ่ึงทักษะในศตวรรษท่ี 21 เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีจะด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต...” 

พระครูปริยติัสาทร (2558, 2 ตุลาคม) 
 

ภายหลงัจากท่ีผูว้จิยันาํเสนอหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามแนวทาง “การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน” เพิ่มเติมใหก้บัผูร่้วมวจิยัทาํ
ใหผู้ร่้วมวจิยัทราบพบวา่ผูร่้วมวจิยัไดเ้กิดการเรียนรู้คือไดร่้วมเรียนรู้จนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของการจดัการเรียนการสอนท่ีผูว้จิยันาํเสนอ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการ
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูร่้วมวจิยั เช่น การใหค้วามสนใจในการรับฟังการบรรยาย การร่วม
แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

“อาตมาเข้าใจว่าตรงไหนมีปัญหา เราต้องมุ่งแก้ปัญหาไปท่ีนั่น ดังเช่นเรามีปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีปัญหา เราต้องมุ่งแก้ปัญหาตรงน้ัน แต่ท่ีจริงไม่ใช่เพราะการ
บริหารโรงเรียนมีผลโดยตรงต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก” 

พระครูปริยติัสัจญาณ (2558, 2 ตุลาคม) 
 

“แนวคิดการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความส าคัญมากกว่าการ
บริหารโรงเรียนโดยบุคลากรภายในเท่านั้น ดูแล้วต้องมองใหม่ว่า โรงเรียนเป็นสมบัติของชุมชนท่ี
ต้องช่วยกัน” 

ชาญวทิย ์ศรีสุธร (2558, 2 ตุลาคม) 
 

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํดงักล่าว เป็นการเปรียบเทียบความรู้ของผูร่้วมวจิยั
ระหวา่งความรู้เดิมกบัการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการนาํเสนอหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของ
การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยผูว้จิยั ซ่ึงพบวา่ผูร่้วมวจิยัสามารถนาํความรู้ใหม่
ท่ีไดไ้ปบูรณาการเขา้กบัความรู้เดิมของตนโดยการนาํเอาแผนงานโครงการเดิมท่ีร่างไวม้าปรับปรุง
ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจนเกิดเป็น โครงการใหม่ 4 โครงการคือ               
1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 2) โครงการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้3) โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน และ 4)โครงการการเพิ่มศกัยภาพการ
บริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

ซ่ึงผลจากการกระทาํดงักล่าวไดส่้งผลใหผู้ร่้วมวจิยัเกิด “การเรียนรู้และความรู้ใหม่ ” ดงั
สรุปไดใ้นตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้กบัผู้ร่วมวจัิยภายหลงัจากผู้วจัิยน าเสนอ

หลกัการ แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอน 
 

ความรู้เดิมของผู้ร่วมวจัิย การเรียนรู้ทีเ่กดิขึน้ ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 
- มองวา่ปัญหาในการ

บริหารงานโรงเรียนดา้น
งบประมาณและส่ือการสอน
และปัญหาผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ของนกัเรียน ตามการ
ประเมินไม่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกใน คือมาตรฐานท่ี 5 
ดงันั้น จึงไดจ้ดัทาํโครงการข้ึน 
3 โครงการคือ 1)โครงการ
ส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 2)
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
และ 3)โครงการการสร้างพลงั
ร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน 
เพื่อท่ีจะดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาการใหไ้ปสู่
เป้าหมายท่ีคาดหวงัไวร่้วมกนั
คือ โดยภาพรวมหวงัวา่จะผา่น
เกณฑม์าตรฐานและอยูใ่น
ระดบัดีข้ึนไปทุกมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 

-ผูร่้วมวจิยัไดร่้วม
เรียนรู้จนมีความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎีของการ
จดัการเรียนการสอนท่ีผูว้จิยั
นาํเสนอ ซ่ึงสังเกตไดจ้าก
การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของผูร่้วมวจิยั เช่น การให้
ความสนใจในการรับฟังการ
บรรยาย การร่วมระดมความ
คิดเห็น และการใหค้วาม
ร่วมมือในการตอบคาํถาม 
เป็นตน้ 

 

-ผูร่้วมวจิยัสามารถนาํความรู้
ใหม่ท่ีไดไ้ปบูรณาการเขา้กบั
ความรู้เดิมของตน 
โดยการนาํเอาแผนงาน
โครงการเดิมท่ีร่างไวม้า
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ใหม่
ท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงไดโ้ครงการใหม่เป็น 4 
โครงการคือ  
1) โครงการส่งเสริมและ
พฒันาครูผูส้อน 
2)โครงการจดัสภาพแวดลอ้ม
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3) โครงการสร้างพลงัร่วม
เพื่อการพฒันาโรงเรียน และ 
4)โครงการเพิ่มศกัยภาพการ
บริหารจดัการองคก์รตาม
แนวทางการใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน 

 

หลงัจากท่ีไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเสร็จส้ินลง 
ผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัพกัรับประทานอาหารวา่งร่วมกนัก่อนท่ีจะทาํการนดัหมายกนัเพื่อจดัทาํ
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แผนปฏิบติัการในวนัถดัไปซ่ึงผูร่้วมวจิยัไดต้กลงกนัวา่จะดาํเนินการในวนัศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2558 
โดยใชส้ถานท่ีเดิมคือหอ้งวชิาการแห่งน้ี 

วนัศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดม้าพร้อมเพรียงกนัท่ีเพื่อดาํเนินการในขั้นตอนการวางแผนต่อ
จากวนัท่ี 20 กนัยายน 2558 ซ่ึงในวนัน้ีผูว้จิยัไดเ้รียนเชิญ นางจีระนนัท ์นามปัญญา ฝ่ายการเงิน
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ท่ีมีความเช่ียวชาญเร่ืองการเขียนแผนงานโครงการของ
สถานศึกษา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในทีมผูร่้วมวจิยั มาบรรยายเก่ียวกบัการเขียนแผนปฏิบติัการใหก้บัผู ้
ร่วมวจิยั พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบติัในการเขียนแผนงานโครงการอีกดว้ย ดงัภาพท่ี 4.8 

 

 
 

แผนภาพที ่4.8 ภาพการบรรยายความรู้เกีย่วกบัเร่ืองการจัดท าแผน 
 

จากการบรรยายของ นางจีระนนัท ์นามปัญญา นั้น ส่ิงท่ีผูร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและไดล้ง
มือฝึกปฏิบติัร่วมกนัก็คือวธีิการและรูปแบบการจดัทาํแผนงานโครงการของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วทิยา หลงัจากการบรรยายและการฝึกปฏิบติัเสร็จส้ินลง ผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยั
พกัรับประทานอาหารวา่งร่วมกนัก่อนท่ีจะทาํการระดมสมองกนัเพื่อหาแนวทางในการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการ เร่ิมจากการทบทวนกระบวนการวเิคราะห์สภาพของงานตั้งแต่เร่ิมแรก ผนวกกบั
ความรู้ท่ีไดรั้บจากวทิยากรทั้งสองท่านดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ ซ่ึงผลจากการกระทาํดงักล่าว
ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ( Action plan) ซ่ึงเป็นการบูรณาการโครงการของ
โรงเรียนและความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน เป็นโครงการ (Projects) จาํนวน 4 โครงการดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 โครงการทีเ่กดิจากการบูรณาการความรู้ของผู้ร่วมวจัิยทีจ่ะใช้เป็นแผนปฏิบัติการ
(Action plan) 

 

โครง
การที ่

ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ 
กจิกรรมในโครงการ 

 
1 การส่งเสริและ

พฒันาครูผูส้อน 
- จดัอบรมและพฒันาครูเพื่อใหมี้
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบ
และวธีิการจดักระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั จนสามารถนาํความรู้ท่ีได้
ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียน
การสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

- การจดัอบรมครูเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
- การพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยช่ีวยสอน 

 
2 การจดั

สภาพแวดลอ้ม
และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-จดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยการ
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ภายใน
หอ้งเรียน 

- จดัหาส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนโดยการติดตั้ง
โปรเจคเตอร์ 
-พฒันาสภาพแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ 

3 สร้างพลงัร่วมเพื่อ
การพฒันา
โรงเรียน 

-เพื่อจดัหางบประมาณสาํหรับใช้
ในการบริหารจดัการโรงเรียน  
-เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ในการทาํงานใหก้บั
ผูร่้วมวจิยั 
 

- จดัทาํผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
-ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนท่ี
มีการจดัการศึกษาดีเด่น 

4 การเพิ่มศกัยภาพ
การบริหารจดัการ
องคก์รตามแนว
ทางการใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

- พฒันาการบริหารงานของ
สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบครบ
วงจรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
การศึกษา 

-พฒันาระบบการบริหารจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-พฒันาการบริหารงานโดย 
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
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จากตารางท่ี 4.12 โครงการท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ของผูร่้วมวจิยัท่ีจะใชเ้ป็น
แผนปฏิบติัการ  (Action plan) พบวา่ ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํโครงการเพื่อใชเ้ป็นแผนปฏิบติัการ  
(action plan) ในการดาํเนินการวจิยัในคร้ังน้ี รวม 4 โครงการ โดยคาดหวงัวา่โครงการทั้ง 4 
โครงการท่ีไดร่้วมกนัจดักระทาํข้ึนน้ีจะเป็นโครงการท่ีช่วยสนบัสนุนโครงการท่ีสถานศึกษาได้
ดาํเนินการอยูแ่ลว้ใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายไดม้ากยิง่ข้ึน ซ่ึงโครงการทั้ง 4 ท่ีผูร่้วมวจิยั
ไดร่้วมกนัจดักระทาํข้ึนมีดงัน้ีคือ 

1. โครงการการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัอบรมและพฒันาครู
เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและวธีิการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. โครงการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และพฒันาแหล่งเรียนรู้
มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาโดยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จดัหาส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยมีกิจกรรมยอ่ยคือการผลิตและจดัหาส่ือการเรียน
การสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ 

3.  โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีวตัถุประสงคคื์อเพื่อจดัหา
งบประมาณสาํหรับใชใ้นการบริหารจดัการโรงเรียนและเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใน
การทาํงานใหก้บัผูร่้วมวจิยั ซ่ึงมีกิจกรรมในโครงการคือการจดักิจกรรมผา้ป่าการศึกษาเพื่อหาทุน
ทรัพยม์าใชใ้นการบริหารงานของโรงเรียนโดยใหทุ้กฝ่ายทั้งในและนอกชุมชนมีส่วนร่วมและ
การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการศึกษา  

4. โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ จดัโครงสร้างและบริหารงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจร
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษา โดยมีกิจกรรมยอ่ยคือการพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการพฒันาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

ทั้งน้ี กระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงโครงการทั้ง 4 ท่ีจะใชเ้ป็นแผนปฏิบติัการ (Action plan) ใน
การดาํเนินการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถสรุปเป็นภาพแนวคิดไดด้งัแผนภาพท่ี 4.9 
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แผนภาพที ่4.9 ล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
 

สภาพทีเ่คยเป็นมา 

สภาพปัจจุบัน 

สภาพปัญหา 

สภาพทีค่าดหวงัจากการแก้ปัญหา 

ทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่การ
แก้ปัญหา 

การประเมินและเลอืกทางเลอืก 

แผนปฏิบัติการทีไ่ด้  4  โครงการ 

โครงการส่งเสริมและ
พฒันาครูผูส้อนโรงเรียน 

โครงการจดั
สภาพแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

โครงการ 
สร้างพลงัร่วม 
เพื่อการพฒันา 

โครงการ 
การเพิ่มศกัยภาพ

การบริหารจดัการ
องคก์รตามแนว

ทางการใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน 
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จากนั้นผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบโครงการในแต่ละโครงการข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะใหเ้ป็นแกนนาํในการดาํเนินงานโครงการนั้น ๆ และมีทีมงานโครงการ
จาํนวนหน่ึงเป็นลูกทีมซ่ึงผูร่้วมวจิยัไดต้กลงกนัวา่ทีมแกนนาํในแต่ละโครงการนั้นมีโครงการละ 3 
คน ส่วนลูกทีมใหแ้บ่งตามความเหมาะสม และในช่วงของการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติันั้น
สมาชิกโครงการในแต่ละทีมสามารถผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัทาํงานหรือช่วยกนัทาํงานไดต้ลอด 
ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตาราท่ี 4.13 

 
ตารางที ่4.13 การจัดแบ่งทมีงานโครงการ 
 

กลุ่มที ่ ช่ือโครงการ แกนน าและสมาชิกโครงการ 
1 โครงการส่งเสริมและ

พฒันาครูผูส้อน  
แกนน าพระครูปริยติัสาทร 
สมาชิกโครงการ 3 คน ไดแ้ก่  
1)นายอิทธิพล ถิตยรั์ศมี  
2)นายถาวร โสกณัฑท์ตั 
3) นางสาวกณัยณฐั สีหาผล  

2 โครงการจดั
สภาพแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ติดตั้งโปรเจคเตอร์ 

แกนน าพระจกัรพล สิริธโรและนายสมชาย คาํอินทร์ 
สมาชิกโครงการ 5 คน ไดแ้ก่  
1) พระธนนัตพ์ร จิรวโํส 
2) นายจิราพชัร จาํปานิล  
3) นางรัชนีกรณ์ ทาทอง 
4) นายภนยั บุญมา  
5) นายรัศมี อมัพรัตน์  

3 โครงการสร้างพลงัร่วม
เพื่อการพฒันาโรงเรียน  

แกนน าพระภทัรธรรมสุธี และนายวนัชยั มาระเทศ 
สมาชิกโครงการ 4 คน ไดแ้ก่  
1) นายพงพฒัน์ บุญสิทธ์ิ 
2) นายอภิชาติ อาจแกว้ 
3) นายชาญวทิย ์ศรีสุธร 
4) นายประชนั พรมพุทธา 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ)   

กลุ่มที ่ ช่ือโครงการ แกนน าและสมาชิกโครงการ 
4 โครงการการเพิ่ม

ศกัยภาพการบริหาร
จดัการองคก์รตามแนว
ทางการใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน 
 

แกนน าพระครูปัญญากิตติยาคม และพระครูปริยตัสัจ
ญาณ 
สมาชิกโครงการ 4 คน ไดแ้ก่  
1) พระศราวธุจิตฺตทโม  
2) นายจิรศกัด์ิ สาริยา  
3) นางจีระนนัท ์นามปัญญา 
4) นายสง่า ภูลายยาว  

 
จากตารางท่ี 4.13 การจดัแบ่งทีมงานโครงการ พบวา่ ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัแบ่งทีมงาน

โครงการออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
กลุ่มท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีทีมแกนนาํ คือ พระครูปริยติัสาทร มี

สมาชิกโครงการ 3 คน ไดแ้ก่ 1) นายอิทธิพล ถิตยรั์ศมี 2) นายถาวร โสกณัฑท์ตั 3) นางสาวกณัยณฐั 
สีหาผล 

กลุ่มท่ี 2 โครงการ จดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และพฒันา
แหล่งเรียนรู้โดยการติดตั้งโปรเจคเตอร์ มีทีมแกนนาํ 2 รูป/คน คือ พระจกัรพล สิริธโรและนาย
สมชาย คาํอินทร์มีสมาชิกโครงการ 5 คน ไดแ้ก่ 1) พระธนนัตพ์ร จิรวโํส  2) นายจิราพชัร จาํปานิล 
3) นางรัชนีกรณ์ ทาทอง 4) นายภนยั บุญมา 5) นายรัศมี อมัพรัตน์  

กลุ่มท่ี 3 โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีทีมแกนนาํ 2 รูป/คน คือ พระ
ภทัรธรรมสุธี และนายวนัชยั มาระเทศ มีสมาชิกโครงการ 4 คน ไดแ้ก่ 1) นายพงพฒัน์ บุญสิทธ์ิ  2) 
นายอภิชาติ อาจแกว้ 3) นายชาญวทิย ์ศรีสุธร 4) นายประชนั พรมพุทธา 

กลุ่มท่ี 4 โครงการบริหารจดัการและจดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร มี
แกนนาํ 2 รูป คือ พระครูปัญญากิตติยาคม และ พระครูปริยตัสัจญาณ มีสมาชิกโครงการ 4 คน 
ไดแ้ก่ 1) พระศราวธุจิตฺตทโม 2) นายจิรศกัด์ิ สาริยา 3) นางจีระนนัท ์นามปัญญา  4) นายสง่า ภูลาย
ยาว 

หลงัจากท่ีไดท้าํการจดัแบ่งทีมงานโครงการแลว้ ผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนั
เขียนโครงการซ่ึงถือวา่เป็นแผนปฏิบติัการ( action plan) ท่ีจะนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาในคร้ังน้ี ซ่ึงแผนปฏิบติัการท่ีไดจ้าก
การมีส่วนร่วมน้ีตามแนวคิดเร่ืองการพฒันาองคก์ร ( Organizational development) ถือวา่เป็นตวั



124 
 

สอดแทรกหลกั  (Main intervention) ท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักระทาํ  (Manipulate) เพื่อ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เกิดการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ดว้ย และโครงการทั้ง 4 ดงัท่ีไดน้าํเสนอ
ดงัต่อไปน้ีเป็นโครงการท่ีผูร่้วมวจิยัร่วมกนัเขียนข้ึนโดยการบูรณาการความรู้ท่ีไดจ้ากการรับฟังการ
บรรยายและการฝึกปฏิบติัโดยวทิยากรทั้งสองท่านในขา้งตน้นั้น ดงัมีรายละเอียดของโครงการดงัน้ี 

 
โครงการที ่1 โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผู้สอน 

สนองพนัธกจิโรงเรียน  
ขอ้ 1 จดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขอ้ 2 ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน  
สนองการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานท่ี 3- 6 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2558 
หลกัการและเหตุผล 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2542 ไดร้ะบุถึงแนวทางในการจดัการเรียนการสอนไวว้า่ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษามี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความถนดั
ของผูเ้รียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมในหอ้งเรียนโดยให้
ผูเ้รียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการวางแผนในการเรียนรู้ 
รู้จกัการลงมือปฏิบติักิจกรรมในหอ้งเรียนดว้ยตนเองตามศกัยภาพของผูเ้รียน โดยผูส้อนเป็น
ผูติ้ดตามดูแลการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน รวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ เกิดเจตคติท่ีดี
ในการเรียนรู้ซ่ึงจะนาํไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน นอกจากน้ี พระราชบญัญติัดงักล่าวยงั
เป็นบทบญัญติัท่ีใหแ้นวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัท่ีมี
รูปแบบท่ีชดัเจนเป็นภารกิจท่ียิง่ใหญ่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยท่ีสถานศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนว
ปฏิบติัใหเ้กิดผลจริง โดยการประสานความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนครูนกัเรียน
ผูป้กครองชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยมุ่งหวงัจะ
ท่ีจะไดผ้ลผลิตทางการศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีพึงประสงคคื์อมุ่งพฒันาคนไทย
ใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพดีเก่งและมีความสุขและดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูร่้วมวจิยัจึงเห็นพอ้งกนัวา่ควรจดั
ใหมี้โครงการน้ีข้ึน 
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วตัถุประสงค์   เพื่อจดัอบรมและพฒันาครูใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและ
วธีิการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

เป้าหมาย 
1.คณะครูร้อยละ 100 สามารถจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. คณะครูร้อยละ 100 สามารถผลิตส่ือการสอนโดยใชโ้ปรแกรม power point ได ้
3. คณะครูร้อยละ 60 สามารถผลิตส่ือการสอนประเภท CAI ได ้

 
กจิกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 
กจิกรรม 

 
ระยะเวลา 

พ.ย. 58 ธ.ค. 58 

ขั้นวางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมงานโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทาํงาน 
ขั้นปฏิบัติ (Do) 
- ดาํเนินงานตามโครงการ 
 1) การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2) การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ติดตามและประเมินผล 
ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

 
 
 

 
 

 
งบประมาณ : จาํนวน 21,000 บาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
1. การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีค่าใชจ่้ายรวม 11,000 บาท 

แยกเป็น 
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1) ค่าเอกสารประกอบการอบรม 3,000 บาท 
2) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,500 บาท 
3) ค่าตอบแทนวทิยากร 2,000 บาท 
4) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าลา้งอดัภาพ ฯลฯ 3,500 บาท 

2. การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน
ค่าใชจ่้ายรวม 10,000 บาท แยกเป็น 

1. ค่าจดัพิมพแ์ละถ่ายเอกสาร 3,000 บาท 
2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวทิยากร 2,000 บาท 
4. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าลา้งอดัภาพ ค่าเคร่ืองเขียน ฯลฯ 2,000 บาท 
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การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

การจัดอบรมครู 
1. ครูทุกคนผา่นการอบรม 
2. ครูท่ีผา่นการอบรมสามารถ
นาํความรู้ 
ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรียน 
การสอน 

- ดูจากจาํนวนครูท่ีเขา้ร่วม
อบรม 
-ดูจากแผนการสอน และการ
จดัการเรียนการสอนของครู 
 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 

การพฒันาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. จาํนวนกิจกรรมของการ
จดัการเรียนการสอนท่ีการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ท่ีครูจดัใหก้บันกัเรียน 
2. ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองและเด็กนกัเรียนต่อ
การจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของครู 
3.ผลงานของครูและนกัเรียน
รวมถึงรางวลัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ 
 

- ดูจากหลกัฐานการทาํงานของ
ครูเช่น 
ภาพถ่าย และเอกสารประกอบ
อ่ืนๆ 
 
-การสังเกตการสอนของครูใน
แต่ละชั้น 
-การสัมภาษณ์ผูป้กครองและ
นกัเรียน 
-ดูจากผลงานครูและนกัเรียน 
-ดูจากรางวลัต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน
ไดรั้บ 
 

 
 
 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
แกนนาํ : พระครูปริยติัสาทร  
สมาชิกโครงการ  3 คน ไดแ้ก่ 1) นายอิทธิพล ถิตยรั์ศมี 2) นายถาวร โสกณัฑท์ตั  3) 

นางสาวกณัยณฐั สีหาผล 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัได้ 
2. ผูป้กครอง และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของครู 
3. ครูและนกัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนการสอนจนไดรั้บการยกยอ่งจาก

หน่วยงานต่าง ๆ 
 

โครงการที ่2โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
สนองพนัธกจิโรงเรียน  ขอ้ 1 จดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐา  
สนองการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานท่ี 12 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2558 
หลกัการและเหตุผล 
ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ตอ้งการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของครู

และนกัเรียนใหดี้ข้ึนเพื่อส่งเสริมการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนและเพื่อความสะดวก
และง่ายต่อการใชง้านในการนาํเสนองานดา้นต่าง ๆ จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพื่อพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ใหท้นัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ในการจดักิจกรรม การเรียนการสอน และพฒันาการ
คุณภาพทางการศึกษาอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ ของนกัเรียน และ ครูผูส้อน 

การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั เนน้ใหผู้เ้รียน เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองใหม้าก
ท่ีสุด เพื่อใหมี้คุณสมบติั ความรู้ และทกัษะตามท่ีตอ้งการ ตามแนวทางและนโยบายการจดั
การศึกษา มุ่งเนน้ให ้การสนบัสนุน และส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมการจดั
บรรยากาศการเรียนรู้ ในโรงเรียน การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ โดยโรงเรียนตอ้งสนบัสนุน
แหล่งเรียนท่ีมีวสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั องคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึง ท่ีจะใหบ้รรลุ
เป้าหมายดงักล่าวได ้โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระเป็นการจดัการเรียนรู้ ให้
พฒันาเท่าทนัความเปล่ียนแปลงของโลก ดว้ยการปรับแหล่งเรียนรู้ใหมี้เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เป็น
หอ้งเรียนรู้ไม่มีท่ีส้ินสุด อนัส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ สนองแนวทางการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของนกัเรียนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงนาํมาพฒันาชาติ
สืบต่อไป 

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป้าหมาย : 1. โรงเรียนมีหอ้งเรียนท่ีทนัสมยัเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
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กจิกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กจิกรรม 
ระยะเวลา 

พ.ย. 58 ธ.ค. 58 
 
ขั้นวางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมงานโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทาํงาน 
ขั้นปฏิบัติ (Do) 
- ดาํเนินงานตามโครงการ 
1)การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ติดตามและประเมินผล 
ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Act) 
- สรุปและรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
งบประมาณ : จาํนวน 107,000 บาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
1. การจดัหาส่ือการเรียนการสอน ค่าใชจ่้ายรวม 107,000 บาท แยกเป็น 

1) ค่าจดัซ้ือและติดตั้งเคร่ืองฉายโปเจคเตอร์ 87,000 บาท 
2) ค่าปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนต 30,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

การจัดสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 
ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
1.ติดตั้งเคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์ในหอ้งเรียน
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต 
2.ความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- สังเกตจากการเขา้ร่วมของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง 
- นบัจากจาํนวนเคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์ในหอ้งเรียน  
 
- สาํรวจความพึงพอใจของผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
แกนนาํ : พระจกัรพล สิริธโรและนายสมชาย คาํอินทร์ สมาชิกโครงการ  5 รูป/คน ไดแ้ก่ 

1) พระธนนัตพ์ร จิรวโํส  2) นายจิราพชัร จาํปานิล 3) นางรัชนีกรณ์ ทาทอง 4) นายภนยั บุญมา 5) 
นายรัศมี อมัพรัตน์ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเกิดจากการจดักระทาํร่วมกนัของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
2. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

ผูเ้รียน 
3. โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน 
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โครงการที ่3 โครงการสร้างพลงัร่วมเพือ่การพฒันาโรงเรียน  
สนองพนัธกจิโรงเรียน  ขอ้ท่ี 4 ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน

กบัชุมชน 
สนองการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานท่ี 7 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2558 
หลกัการและเหตุผล 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2542 ไดร้ะบุถึงแนวทางในการจดัการเรียนการสอนไวว้า่ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษามี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความถนดั
ของผูเ้รียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง รวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ เกิดเจตคติท่ีดีในการ
เรียนรู้ซ่ึงจะนาํไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน นอกจากน้ี พระราชบญัญติัดงักล่าวยงัเป็น
บทบญัญติัท่ีใหแ้นวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัท่ีมีรูปแบบท่ี
ชดัเจน เป็นภารกิจท่ียิง่ใหญ่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยท่ีสถานศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัให้
เกิดผลจริง โดยการประสานความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมุ่งหวงั
จะท่ีจะไดผ้ลผลิตทางการศึกษาท่ีดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีพึงประสงคคื์อ มุ่งพฒันาคน
ไทยใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพดี เก่ง และมีความสุข และดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูร่้วมวจิยัจึงเห็นพอ้งกนัวา่
ควรจดัใหมี้โครงการน้ีข้ึน  

วตัถุประสงค์  : เพื่อจดัหางบประมาณสาํหรับใชใ้นการบริหารจดัการโรงเรียนและเพื่อ
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานใหก้บัผูร่้วมวจิยั 

เป้าหมาย :  
1. มีการจดัทาํผา้ป่าสามคัคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
2. บุคลากรของโรงเรียนไดมี้การศึกษาดูงานโรงเรียนปริยติัธรรม แผนกสามญัท่ีมีผลงาน

ดีเด่นเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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กจิกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลา 

พ.ย. 58 ธ.ค. 58 
 
ขั้นวางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมงานโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทาํงาน 
ขั้นปฏิบัติ (Do) 
- ดาํเนินงานตามโครงการ 
 1.จดัทาํผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
 2. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนท่ีมีการจดัการศึกษา
ดีเด่น 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ติดตามและประเมินผล 
ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Act) 
- สรุปและรายงานผล 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
งบประมาณ : จาํนวน 80,000 บาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
1. การจดัทาํผา้ป่าเพื่อการศึกษา มีค่าใชจ่้ายรวม 30,000 บาท แยกเป็น 

1) ค่าจดัพิมพซ์องผา้ป่า 5,000 บาท 
2) ค่าอาหารรับรองแขก 20,000 บาท 
3) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง ฯลฯ 5,000 บาท 

2. การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนท่ีมีการจดัการศึกษา ค่าใชจ่้ายรวม 37,000 บาท แยกเป็น 
1) ค่าจา้งเหมารถโดยสาร 20,000 บาท 
2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 12,000 บาท 
3) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าของสมนาคุณ ค่าตอบแทนวทิยากร ฯลฯ 5,000 บาท 
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การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

กจิกรรมผ้าป่าเพือ่การศึกษา 
1. มีผูร่้วมบริจาคทรัพยท์ั้งท่ี
เป็นคนในชุมชนและนอก
ชุมชน 
2. มียอดเงินบริจาคไม่ตํ่ากวา่ 
100,000 บาท 
3.ทุกฝ่ายในชุมชนใหค้วาม
ร่วมมือในการทาํงาน 
การศึกษาดูงานโรงเรียน 3 
แห่ง 
1. ผูร่้วมวจิยัทุกคนไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
2. ผูร่้วมวจิยัทุกคนไดรั้บ
ความรู้และประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาดูงาน 
3.ผูร่้วมวจิยัทุกคนสามารถนาํ
ความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การศึกษาดูงานมาประยกุตใ์ช้
การดาํเนินงานโครงการทั้ง 4 

 
- ดูจากบญัชีรายช่ือของผู ้
บริจาค 
 
- ดูจากบญัชีสรุปยอดเงินการ
บริจาค 
 
- สังเกตจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 
 
 
- ดูจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 
 
- การสอบถามและการสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
- การสังเกตพฤติกรรมในการ
ทาํงานและการตรวจสอบผล
การปฏิบติังาน 
 

 
- แบบบนัทึกการสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
แกนนาํ : พระภทัรธรรมสุธี และนายวนัชยั มาระเทศ  
สมาชิกโครงการ  4 รูป/คน ไดแ้ก่ 1) นายพงพฒัน์ บุญสิทธ์ิ 2) นายอภิชาติ อาจแกว้ 3) 

นายชาญวทิย ์ศรีสุธร 4) นายประชนั พรมพุทธา 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีงบประมาณเพื่อใชใ้นการบริหารงานโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
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2. โรงเรียนกบัชุมชนมีการทาํงานร่วมกนัและมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน 
3. ผูร่้วมวจิยัทุกคนไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีมี

ผลการจดัการศึกษาดีเด่น และสามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชก้บัการทาํงาน 
 

 
โครงการที ่4 โครงการการเพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร  

ตามแนวทางการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
สนองพนัธกจิโรงเรียน ขอ้ 3 บริหารจดัการ และพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยยดึหลกัการ

แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
สนองการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานท่ี 7  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2558 
หลกัการและเหตุผล 
ทุกองคก์รไม่วา่จะมีขนาด ประเภท หรือสถานท่ีตั้งอยา่งไร จาํเป็นตอ้งมีการบริหาร

จดัการท่ีดี ซ่ึงการบริหารจดัการท่ีดีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการดาํเนินงานขององคก์ร การเติบโตและการ
ดาํรงอยูต่่อไปขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รในยคุน้ีท่ีจะตอ้งเผชิญกบัปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นดา้นสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวตัน์ และเทคโนโลย ีซ่ึงมีผลทาํ
ใหอ้งคก์ารตอ้งมีแนวทางในการจดัการท่ีทนัสมยัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วน้ี  

และท่ีสาํคญัการบริหารจดัการและการจดัโครงสร้างองคก์รเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยใหก้าร
บริหารจดัการต่าง ๆ ของโรงเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ( School Based Learning) เป็นการบริหารท่ีตอ้งใชก้ารมีส่วน
ร่วมของชุมชน และการพฒันาโดยอาศยัวสิัยทศัน์ และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร รวมถึงการร่วมแรง
ร่วมใจของบุคลากรของโรงเรียน ดงันั้น ผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนัจดัทาํโครงการน้ีข้ึนเพื่อแกไ้ข
ปัญหาและพฒันางานดงักล่าว 

วตัถุประสงค์ : เพื่อจดัการโครงสร้างและการบริหารงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษา  

เป้าหมาย :  
1. โรงเรียนมีการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 100 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาท

หนา้ท่ีของตนเองในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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กจิกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลา 

พ.ย. 58 ธ.ค. 58 
 
ขั้นวางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมงานโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทาํงาน 
ขั้นปฏิบัติ (Do) 
- ดาํเนินงานตามโครงการ 
1)การพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา 
 2)การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ติดตามและประเมินผล 
ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
งบประมาณ : จาํนวน 18,000 บาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
1. การพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา มีค่าใชจ่้ายรวม 8,000 บาท แยกเป็น 

1) ค่าจดัทาํเอกสาร 3,000 บาท 
2) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,000 บาท 
3) ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ 3,000 บาท 

2. การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ค่าใชจ่้ายรวม 10,000 บาท แยกเป็น 
1. ค่าจดัทาํเอกสาร 4,000 บาท 
2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,000 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ 3,000 บาท 
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การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ทั้งสองกจิกรรมมีตัวช้ีวดั
ร่วมกนัคือ 
1.มีการดาํเนินงานท่ีเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2.มีระบบการบริหารจดัการ
และการจดัโครงสร้างองคก์ร
ท่ีดี 
3.ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจ 

- ประเมินจากการเขา้ร่วมของ
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ประเมินจากเอกสารการ
ดาํเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจของ
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ครู 
ผูป้กครอง และชุมชน 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 
 
 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
แกนนาํ : พระครูปัญญากิตติยาคม และ พระครูปริยตัสัจญาณ  
สมาชิกโครงการ  4 รูป/คน ไดแ้ก่ 1) พระศราวธุจิตฺตทโม 2) นายจิรศกัด์ิ สาริยา 3) นางจี

ระนนัท ์นามปัญญา 4) นายสง่า ภูลายยาว 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการและการจดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร 
2. ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และมีความพึงพอใจต่อการบริหาร

จดัการของโรงเรียน 
เม่ือไดแ้ผนปฏิบติัการชุดดงักล่าวแลว้ ผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการท่ีทางกลุ่มของตนเองรับผดิชอบ โดยแบ่งกลุ่มในการศึกษาออกเป็น 4 
กลุ่ม ตามจาํนวนโครงการ และเม่ือแต่ละกลุ่มไดศึ้กษารายละเอียดและมอบหมายหนา้ท่ีกนัในแต่ละ
โครงการเสร็จส้ินลงแลว้ ไดส่้งตวัแทนออกมานาํเสนอขอ้มูลโครงการจนครบทั้ง 4 กลุ่ม ส่วนใน
การจดัทีมงานโครงการนั้นผูร่้วมวจิยัไดต้กลงกนัวา่ใหถื้อเอาตามความเหมาะสมเป็นหลกั โดยใน
แต่ละโครงการจะมีการแต่งตั้งทีมแกนนาํไวโ้ครงการละ 2 คน ยกเวน้โครงการท่ี 1 โครงการ
ส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน ซ่ึงพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความถนดั และความสนใจ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยทีมแกนนาํน้ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งผูน้าํ ผูดู้แล ผูป้ระสาน และผูท้าํงานไปพร้อม 
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ๆ กนั และนอกจากน้ีในแต่ละโครงการยงัไดมี้การแบ่งงาน การมอบอาํนาจหนา้ท่ี การกาํหนด
บทบาทและความรับผดิชอบ รวมทั้งไดก้าํหนดเครือข่ายการติดต่อส่ือสารกนัในระหวา่งทีมงาน
โครงการทุกโครงการ และท่ีสาํคญัคือผูร่้วมวจิยัทุกคนต่างมีความเท่าเทียมกนัในการดาํเนินงาน
โครงการทุกโครงการร่วมกนัอีกดว้ย 

หลงัจากท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการชุดดงักล่าวเสร็จส้ินลง ผูว้จิยัไดก้ล่าว
ขอบคุณและสรุปถึงขั้นตอนต่อไปคือการลงมือปฏิบติัดงัน้ี 

“ในการน าแผนลงสู่การปฏิบัตินั้นหากจะให้การด าเนินงานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ กค็งต้องเกิดจากการท างานร่วมกันของทุกคน ท่ีจะต้องช่วยกันคิด ช่วยกัน
ท างาน และช่วยกันระดมทรัพยากรในการบริหารงานต่าง ๆ อย่างสุดความสามารถซ่ึงการท างานใน
ลักษณะนีจ้ะท าให้พวกเราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท างาน ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการ
ท างานต่าง ๆ ร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็น “การรวมพลัง” กไ็ด้...” 

 (ผูว้จิยั, 9 ตุลาคม 2558) 
 

หลงัจากท่ีไดก้ล่าวเสร็จส้ินลง ผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิดวา่จะทาํอยา่งไรหรือ
ใชแ้นวทางใดท่ีจะช่วยใหก้ารนาํแผนงานหรือโครงการลงสู่การปฏิบติัไดผ้ลดียิง่ข้ึน โดยการใหผู้ ้
ร่วมวจิยัไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นร่วมกนัเก่ียวกบัหลกัการหรือวธีิการดงักล่าวดว้ยวธีิการระดม
สมอง และการร่วมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไดข้อ้สรุปวา่ “ผูร่้วมวจิยัส่วนใหญ่มีแนวคิดวา่หลกัการ
หรือวธีิการท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อใหก้ารนาํแผนงานหรือโครงการลงสู่การปฏิบติับงัเกิดผลดีคือการ
ร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานนัน่เอง ” ดงัจะขอยกตวัอยา่งการแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมวจิยับางท่าน
ไวด้งัน้ี 

“ผมเองเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา ๆ คนหน่ึงซ่ึงอาจมีความรู้ในเชิงวิชาการไม่มากนัก แต่
ส่ิงท่ีผมพอนึกภาพออกได้ว่าหัวใจของการท างานท่ีจะให้ประสบผลส าเร็จได้นั้นกคื็อการร่วมมือ
ร่วมใจกันของทุก ๆ คน เพราะถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างจริงจังแล้ว งานทุกอย่างท่ีท าก็
จะสามารถด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน แม้ผลท่ีออกมานั้นจะส าเร็จมาก ส าเร็จน้อย หรือไม่ส าเร็จเลย 
แต่พวกเราทุกคนกค็งภูมิใจท่ีได้ร่วมมือกันท างานอย่างเตม็ท่ีแล้ว…” 

 อภิชาติ อาจแกว้.(2558,9 ตุลาคม) 
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“อาตมาเองเห็นด้วยท่ีว่าการท างานทุกงานนั้นจะส าเร็จได้ด้วยดีกเ็พราะความร่วมมือร่วม
ใจกันท างานของคนทุกคนนั่นเอง นอกจากนั้นเราต้องอย่าลืมเป้าหมายของการท างานในคร้ังนี ้ว่า
ผลท่ีได้รับนั้นย่ิงใหญ่และคุ้มค่ากับการลงแรงขนาดไหน...” 

พระครูปัญญากิตติยาคม.(2558,9 ตุลาคม) 
 

“เท่าท่ีทุกคนพูดมากล้็วนมีเหตุและผลท่ีน่าสนใจ และกมี็ความเป็นไปได้ทุกกรณี แต่อยู่
ท่ีว่าตอนนีพ้วกเราจะเลือกเอาหลักการท างานแบบใดมาใช้กับการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ
..” 

วนัชยั มาระเทศ.(2558,9 ตุลาคม ) 
 

หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมแสดงความเห็นอออกมาอยา่งเตม็ท่ีแลว้ ผูว้จิยั
จึงกล่าวขอบคุณ และแยกยา้ยกนักลบั และนดัหมายกาํหนดวนัท่ีจะมาร่วมกิจกรรมสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงไดก้าํหนดในวนัจนัทร์ท่ี 12 ตุลาคม 2558 ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา  

กจิกรรมที ่3 สะท้อนผลการด าเนินงาน ในการจดักิจกรรมสะทอ้นผลการดาํเนินงานนั้น 
นอกจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจะนาํเอาผลการบนัทึกจากการสังเกต บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกเสียง 
และเคร่ืองบนัทึกภาพท่ีไดน้าํไปใช ้มานาํเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนัเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพื่อการรับรู้ร่วมกนัแลว้ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัยงัไดน้าํเอาเทคนิคการวเิคราะห์
หลงัการปฏิบติั ( After Action Review: AAR) มาใช ้โดยอาศยัขอ้คาํถามในการถอดบทเรียน4 ขอ้ 
ดงัน้ี คือ 1) ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการทาํงานในคร้ังน้ีคืออะไร 2) ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร 
เพราะอะไร 3) ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถา้มีงานแบบน้ีอีก เราจะ
ปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร ภายใตห้ลกัการ 1) เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปูเส่ือนาํใน
ท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มีช่องวา่งใหก้นั) 3) เห็นหนา้กนัทุกคน 
(เห็นรอยยิม้ อุดมการณ์ และการพดูคุย) และ 4) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อม ๆ กนั (ตรวจสอบ/
สอบถามและเพิ่มเติมได)้ ซ่ึงจากการจดักิจกรรมดงักล่าวไดข้อ้สรุปร่วมกนั 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการจดักิจกรรมน้ีคือตอ้งการใหผู้ร่้วมวจิยัมีความรู้ และสามารถร่วมกนั
วเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงจากการดาํเนินการพบวา่ผู ้
ร่วมวจิยัสามารถดาํเนินการวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงได้
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้นไดโ้ครงการท่ีถือเป็นแผนปฏิบติัการ (Action plan) รวมจาํนวน 4 โครงการ  
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ส่วนส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคิดหวงันั้นพบวา่ยงัไม่เกิดข้ึน แต่มีขอ้สังเกตวา่แมผู้ร่้วมวจิยัจะ
มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการบริหารงานของโรงเรียน แต่ในการจดักิจกรรม
แต่ละอยา่งนั้นเน่ืองจากกลุ่ม ผูร่้วมวจิยัมีความรู้ ความสามารถท่ีแตกต่างกนั จึงทาํใหก้ารเรียนรู้ใน
บางกิจกรรมเป็นไปอยา่งล่าชา้ เช่น การใหค้วามรู้ในเชิงวชิาการ และการฝึกปฏิบติัต่าง ๆ เป็นตน้ 
ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้กปั้ญหาโดยการทบทวนเน้ือหาและการฝึกปฏิบติัซํ้ าหลาย ๆ รอบ รวมทั้งใหผู้ร่้วมวจิยั
ท่ีเรียนรู้ไดเ้ร็วเป็นผูช่้วยช้ีแนะและช่วยเหลือในการดาํเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ทุกขั้นตอน 

หลงัจากกิจกรรมการสะทอ้นผลเสร็จส้ินลง ไดมี้การนาํเสนอความรู้เร่ืองหลกัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) มานาํเสนอใหผู้ร่้วมวจิยัทราบ และเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการ
นาํความรู้เก่ียวกบัวธีินาํแผนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงช่วยอธิบายขอ้สงสัยตามท่ีนายวนัชยั มาระเทศ ได้
เคยแสดงความคิดเห็นไวเ้ม่ือผูร่้วมวจิยัไดเ้รียนรู้แลว้ ใหร่้วมกนัสรุปวา่ความรู้ในหลกัการใหม่ท่ีได ้
เหมือนหรือต่างกนักบัความรู้ของพวกเขาอยา่งไร และเกิดความรู้ใหม่ข้ึนอะไรข้ึนบา้ง ดงัตารางท่ี 
4.14 
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ตารางที ่4. 14 ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้กบัผู้วจัิยหลงัทีไ่ด้รับการเสริมความรู้เกีย่วกบัหลกัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 

 

ความรู้เดิมของผู้ร่วมวจัิย ความรู้ทีผู้่วจัิยเสริมให้ ความรู้ใหม่ทีไ่ด้ 
- หลากหลายแนวคิด 
- เนน้ท่ีการมีส่วนร่วมในการ
ทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมหมายถึง กระบวนการ
ทาํงานดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนั
ของกลุ่มผูร่้วมวจิยั โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบติั 4 ขั้นตอน
คือ 
1) ขั้นประสบการณ์
(experiences)  
2) ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย
(reflection and discussion) 
3) ขั้นความคิดรวบยอด
(conception) และ  
4) ขั้นทดลองหรือประยกุตใ์ช้
แนวคิด
(experimentation/application)  
 

- หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมหมายถึง กระบวนการ
ทาํงานดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนั
ของกลุ่มผูร่้วมวจิยั โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบติั 5 ขั้นตอน
คือ 
1) ขั้นประสบการณ์
(experiences)  
 2) ขั้นสะทอ้นคิดและ
อภิปราย(reflection and 
discussion) 
3) ขั้นความคิดรวบยอด
(conception)  
4) ขั้นทดลองหรือประยกุตใ์ช้
แนวคิด
(experimentation/application)  
5) ขั้นสรุปและประเมินผล 
(conclusion and evaluation) 

  
จากตารางท่ี 4.14 ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกบัผูว้จิยัหลงัท่ีไดรั้บการเสริมความรู้เก่ียวกบั

หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบวา่ ความรู้เดิมของผูร่้วมวจิยันั้นมีหลากหลายแนวคิดแต่โดยสรุป
แลว้ผูร่้วมวจิยัมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนัวา่วธีิการหรือหลกัการท่ีจะทาํใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเร็จ
ไดน้ั้นคือการร่วมมือกนัทาํงาน แต่เม่ือผูว้จิยัไดเ้สริมความรู้เก่ียวกบัหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Learning) ใหก้บัผูร่้วมวจิยัแลว้ พบวา่ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์หลกัการเดิมจาก
ท่ีวา่หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการทาํงานดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มผู ้
ร่วมวจิยั โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นประสบการณ์  (Experiences) 2) ขั้นสะทอ้น
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คิดและอภิปราย  (Reflection and discussion) 3) ขั้นความคิดรวบยอด( conception) และ 4) 
ขั้นทดลองหรือประยกุตใ์ชแ้นวคิด  (Experimentation/application) และไดห้ลกัการเพิ่มข้ึนอีก 1 ขอ้
คือ ขอ้ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and evaluation) 

หลงัจากเสร็จส้ินการดาํเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนแลว้ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้
ร่วมกนัรับประทานอาหารวา่ง พร้อมทั้งนดัหมายวนัเวลาในการดาํเนินกิจกรรมขั้นตอนต่อไปคือ
ขั้นตอนการปฏิบติั และขั้นตอนการสังเกตผล โดยกาํหนดใหจ้ดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 
ณ หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดูแผนภาพท่ี 4.10 
 

 
 

แผนภาพที ่4.10 สรุปภาพกจิกรรมข้ันตอนการวางแผน 
 

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผน 
ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนการวางแผนพบวา่สาเหตุท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานใน

ขั้นตอนน้ีประสบผลสาํเร็จเป็นเพราะในการดาํเนินการในแต่ละกิจกรรมนั้น ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้
ร่วมกนัลงมือปฏิบติังานภายใตกิ้จกรรมท่ีร่วมกนักาํหนดข้ึนโดยอาศยัหลกัการของการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นกรอบแนวคิดหลกัเสริมดว้ยแนวคิดของนกัวชิาการต่างประเทศ
ตามท่ีระบุไว ้รวมทั้งไดใ้ชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นตวัสอดแทรกเสริมมาบูรณาการเขา้
ในกระบวนการทาํงานในทุกขั้นตอน จึงส่งผลใหก้ารลงมือปฏิบติัในแต่ละกิจกรรมบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีไดต้ั้งเอาไว ้อีกทั้ง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัในแต่ละกิจกรรมยอ่ยลว้นเป็น
ขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือเพราะไดม้าจากหลากหลายแหล่ง ทั้งท่ีเป็นเอกสาร และจากคาํบอกเล่าของ
บุคคลท่ีมีความรู้ความชาํนาญในดา้นนั้น ๆ โดยเฉพาะ จึงทาํใหไ้ดม้าซ่ึงแผนปฏิบติัการ( Action 
plan) ท่ีคาดวา่จะสามารถนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้สอนของโรงเรียน
ศรีจนัทร์วทิยาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัติ (Acting) 
 ขั้นตอนการปฏิบติัไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเม่ือวนัเสาร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 ณ หอ้งประชุม
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา กิจกรรมในวนัน้ีเร่ิมจากผูว้จิยัทาํการทบทวนการดาํเนินงานใน
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ขั้นตอนการเตรียมการและขั้นตอนการวางแผนร่วมกบัผูร่้วมวจิยั จากนั้นจึงใชกิ้จกรรมการระดม
สมองเพื่อหาแนวทางการดาํเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงสุดทา้ยไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติัดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 กจิกรรมทีด่ าเนินการในข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

ล าดับ กจิกรรม วนัเดือนปี 
ทีด่ าเนินการ 

ส่ิงทีด่ าเนินการ 

1 การกาํหนดแนวทางใน
ปฏิบติังาน 

7 พฤศจิกายน 2558 -การทบทวนจดัทีมงานโครงการ 
-การแต่งตั้งทีมติดตามและ
ประเมินผล 
-การจดัทาํเคร่ืองมือเพื่อใชใ้น
การวจิยั 

2 การนาํโครงการลงสู่การ
ปฏิบติั 

9 พฤศจิกายน 2558 
ถึง 

24 ธนัวาคม 2558 

-ทีมงานโครงการทุกทีมนาํ
โครงการลงสู่การปฏิบติั 
-การติดตามและรายงานวาม
กา้วหนา้ 
ของโครงการ 
-การสรุปและประเมินโครงการ 

3 การสะทอ้นผลขั้นตอนการ
ปฏิบติั 

27 ธนัวาคม 2558 -จดักิจกรรมการสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติั 

 

จากตารางท่ี 4.15 กิจกรรมท่ีดาํเนินการในขั้นตอนการปฏิบติั พบวา่ มีทั้งหมด 3 กิจกรรม 
คือ 1) การกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย การทบทวนจดัทีมงานโครงการ การ
แต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล และ การจดัทาํเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั 2) การนาํโครงการลงสู่
การปฏิบติั ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีแต่ละทีมงานโครงการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั มีการติดตาม
และรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ และการสรุปและประเมินโครงการ และ 3) การสะทอ้นผล
การปฏิบติั มีส่ิงท่ีดาํเนินการคือการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลการดาํเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติั 
ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดในการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
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1. การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2558ณ หอ้งประชุมโรงเรียนปริยติัธรรมศรี

จนัทร์วทิยา ซ่ึงทีมผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัดาํเนินกิจกรรมรวม 3 กิจกรรมหลกัคือ 1) การกาํหนด
แนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย การทบทวนจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้งทีมติดตาม
และประเมินผล และ การจดัทาํเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยกิจกรรมในวนัน้ีเร่ิมจากผูว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยัไดร่้วมกนัทบทวนจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล และการจดัทาํ
เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั ตามลาํดบั (ดูแผนภาพท่ี 4.11) 
 

 
 

แผนภาพที ่ 4.11 กจิกรรมการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

1. การทบทวนการจดัทีมงานโครงการ 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัทบทวนการจดัทีมงานโครงการ โดยอาศยัขอ้มูลจาก

ทีมงานโครงการทั้ง 4 โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีทีมแกนนาํ คือ พระครูปริยติัสาทร มี

สมาชิกโครงการ 3 คน ไดแ้ก่ 1) นายอิทธิพล ถิตยรั์ศมี 2) นายถาวร โสกณัฑท์ตั 3) นางสาวกณัยณฐั 
สีหาผล 

กลุ่มท่ี 2 โครงการ จดัหาส่ือการเรียนการสอนและพฒันาแหล่งเรียนรู้ มีทีมแกนนาํ 2 รูป/
คน คือ พระจกัรพล สิริธโรและนายสมชาย คาํอินทร์มีสมาชิกโครงการ 5 คน ไดแ้ก่ 1) พระธนนัต์
พร จิรวโํส  2) นายจิราพชัร จาํปานิล 3) นางรัชนีกรณ์ ทาทอง 4) นายภนยั บุญมา 5) นายรัศมี อมัพ
รัตน์  

กลุ่มท่ี 3 โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีทีมแกนนาํ 2 รูป/คน คือ พระ
ภทัรธรรมสุธี และนายวนัชยั มาระเทศ มีสมาชิกโครงการ 4 คน ไดแ้ก่ 1) นายพงพฒัน์ บุญสิทธ์ิ  2) 
นายอภิชาติ อาจแกว้ 3) นายชาญวทิย ์ศรีสุธร 4) นายประชนั พรมพุทธา 
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กลุ่มท่ี 4 โครงการบริหารจดัการและจดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร มี
แกนนาํ 2 รูป คือ พระครูปัญญากิตติยาคม และ พระครูปริยตัสัจญาณ มีสมาชิกโครงการ 4 คน 
ไดแ้ก่ 1) พระศราวธุจิตฺตทโม 2) นายจิรศกัด์ิ สาริยา 3) นางจีระนนัท ์นามปัญญา  4) นายสง่า ภูลาย
ยาว 

เม่ือไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการจดัทีมงานโครงการร่วมกนัแลว้ ผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัใน
แต่ละทีมงานโครงการปรึกษาหารือกนักบัทีมงานของตนเพื่อเตรียมท่ีจะนาํโครงการท่ีไดร่้วมกนัจดั
กระทาํไวน้ั้นลงสู่การปฏิบติัโดยแต่ละกลุ่มไดร่้วมกนัพิจารณาถึงการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ทางการ
บริหาร คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการในการนาํแผนไปสู่การปฏิบติั เช่น การจดัทีมงาน 
การแบ่งงาน การมอบอาํนาจหนา้ท่ี การกาํหนดบทบาทและความรับผดิชอบ การกาํหนดเครือข่าย
การติดต่อส่ือสารทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม เป็นตน้ ทั้งน้ีในการดาํเนินงานโครงการทุก
โครงการยงัตอ้งคาํนึงถึงการปฏิบติังานภายใตบ้ริบทของ “หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ท่ีเป็นตวั
สอดแทรกเสริมในการวจิยัดว้ย และเม่ือแต่ละทีมงานโครงการไดร่้วมประชุมปรึกษาหารือกนั
ภายในกลุ่มเรียบร้อยแลว้แลว้ ไดมี้ตวัแทนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอเน้ือหา วธีิการและแนวทางใน
การปฏิบติังานเก่ียวกบัโครงการของตนเองเพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัในกลุ่มโครงการอ่ืน ๆ ไดรั้บทราบ
ร่วมกนั รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละคนไดร่้วมกนัพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมอีก
ดว้ย (ดูแผนภาพท่ี 4.12) 
 

 
 

แผนภาพที ่ 4.12 ภาพบรรยากาศการทบทวนทมีงานโครงการ  
 

1.2 การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล  
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ โดย

วตัถุประสงคเ์พื่อใหท้าํหนา้ท่ีในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานหรือโครงการ ซ่ึงไดแ้บ่ง
ออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การติดตามและประเมินผลก่อนการดาํเนินงาน ระยะท่ี 2 การติดตาม
ประเมินผลระหวา่งดาํเนินการ และ ระยะท่ี 3 การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการดาํเนินงานหรือ
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โครงการ ซ่ึงทีมงานดงักล่าวไดม้าจากบุคคลซ่ึงเป็นทีมแกนนาํของแต่ละโครงการ รวม 7 รูป/คน 
ซ่ึง ประกอบดว้ย พระภทัรธรรมสุธี พระครูปัญญากิตติยาคม พระครูปริยตัสัจญาณ พระครูปริยติั
สาทร,ดร. พระจกัรพล สิริธโร นายสมชาย คาํอินทร์ และนายวนัชยั มาระเทศ 

1.3 การจดัทาํเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํร่างเคร่ืองมือในการวจิยัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการดาํเนินงานวจิยัในระยะต่าง ๆ โดยท่ีผูว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือการวจิยั รวม 7 ฉบบั โดยพิจารณาจากการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอน
วา่ขั้นตอนใดควรจะใชเ้คร่ืองมือใด และพิจารณาจากขอ้มูลในโครงการทั้ง 4 วา่ในแต่ละโครงการ
จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือชนิดใดบา้งในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการประเมินโครงการ เป็นตน้ ซ่ึง
เคร่ืองมือดงักล่าวไดแ้ก่ 

ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
ฉบบัท่ี 2 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการ  
ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินโครงการ  
ฉบบัท่ี 4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
ฉบบัท่ี 5 แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินความพึงพอใจ  
ฉบบัท่ี 6 แบบบนัทึกและสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครู 
ฉบบัท่ี 7 แบบบนัทึกผลงานดีเด่นของโรงเรียน 
เคร่ืองมือการวจิยัน้ีเม่ือไดจ้ดัทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้ผูว้จิยัตอ้งจดัส่งเคร่ืองมือดงักล่าวไป

ใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ราย (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก) ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามระเบียบของทาง
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลั ย เพื่อทาํการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity) 
ทั้งน้ี เคร่ืองมือการวจิยัดงักล่าวสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 เคร่ืองมือการวจัิยทีผู้่วจัิยและผู้ร่วมวจัิยได้ร่วมกนัจัดท าขึน้ในข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

ฉบับที ่ เคร่ืองมือการวจัิย วตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ หมายเหตุ 
1 แบบประเมินสภาพการ

ดาํเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา 

- เพื่อประเมินสภาพการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยาทั้งก่อนและหลงัการนาํ
แผนไปปฏิบติัเพื่อ
เปรียบเทียบใหเ้ห็นถึง
พฒันาการหรือความกา้วหนา้
ของการดาํเนินงาน 

- ผูใ้ชเ้คร่ืองมือน้ีคือผูว้จิยั
และทีมประเมิน 

2 แบบบนัทึกการสังเกต
ความกา้วหนา้ของ
โครงการ 

- ใชใ้นการติดตามและ
ตรวจสอบความกา้วหนา้ของ
โครงการในระหวา่งการ
ดาํเนินงาน 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือผูว้จิยั
และทีมประเมิน 

3 แบบประเมินโครงการ - ใชใ้นการประเมินผล
โครงการเม่ือส้ินสุดโครงการ 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือผูว้จิยั
และทีมประเมิน 

4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก - เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของ
การปฏิบติัการเปล่ียนแปลง
การเรียนรู้จากการกระทาํและ
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

- ผูว้จิยัใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การสัมภาษณ์ทีมแกนนาํใน
แต่ละโครงการ 

5 แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ใชป้ระกอบการสัมภาษณ์
เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในการจดัการเรียนการสอน
ของครูโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือครูนกัเรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูป้กครอง 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือผูว้จิยั
และทีมประเมิน 

6 แบบบนัทึกและสังเกต
พฤติกรรมการจดัการ
เรียนการสอนของครู 

- ใชป้ระกอบการสังเกตเพื่อ
บนัทึกพฤติกรรมการจดัการ
เรียนการสอนของครู 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือผูว้จิยั
และทีมประเมิน 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

   

ฉบับที ่ เคร่ืองมือการวจัิย วตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ หมายเหตุ 
7 แบบบนัทึกผลงานดีเด่น

ของโรงเรียน 
- ใชใ้นการบนัทึกผลเก่ียวกบั
ผลงานดีเด่นต่างๆท่ีโรงเรียน
ไดรั้บในระหวา่งการ
ดาํเนินการวจิยั 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือผูว้จิยั
และทีมประเมิน 

 

 จากตารางท่ี 4.16 เคร่ืองมือการวจิยัท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํข้ึนในขั้นตอน
การปฏิบติั พบวา่ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั รวม 7 ฉบบั
ประกอบดว้ย ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา ฉบบัท่ี 2 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการ ฉบบัท่ี 3 แบบประเมิน
โครงการ ฉบบัท่ี 4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ฉบบัท่ี 5 แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนของครู ฉบบัท่ี 6 แบบบนัทึกและสังเกตพฤติกรรมการ
จดัการเรียนการสอนของครู และฉบบัท่ี 7 แบบบนัทึกผลงานดีเด่นของโรงเรียน  

1.4 การประเมินสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2558 โดยจดัการประชุม ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา โดยใชร้ะยะเวลาการประชุมระหวา่งเวลา 9.00-12.00 น. ผูร่้วมวจิยัเขา้
ประชุมครบ โดยผูร่้วมวจิยัไดม้อบหมายใหผู้ว้จิยัและทีมประเมิน (แกนนาํ) ทาํหนา้ท่ีในการ
ประเมินสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาก่อนการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัจริง ซ่ึงกาํหนดไว ้2 ดา้น ดงัน้ี คือ 1) ครูและ 2) การบริหาร โดยใชเ้คร่ืองมือการ
วจิยัฉบบัท่ี 1 (แบบการประเมินสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา) ซ่ึงผล
จากการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.17 และ 4.18 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.17 การประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยาด้านครู 
 

ข้อ การด าเนินงานด้านครู 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

 ด้านกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   
1 ครูมีความเขา้ใจในแนวคิดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 
3.75 ดี 

2 ครูมีความตระหนกัในความสาํคญัของการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

3.50 พอใช ้

3 ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

2.65 ตอ้งปรับปรุง 

4 ครูมีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 

2.55 ตอ้งปรับปรุง 

 ด้านความสามารถทางเทคโนโลย ี   
5 ครูมีความสามารถในการใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

เช่น วดีีโอเทป เทปคลาสเซ็ท ฯลฯ 
4.45 ดี 

6 ครูมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองฉายและ
โปรเจคเตอร์เป็นทุกคน 

3.65 พอใช ้

7 ครูมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อใชใ้น
การเรียนการสอน 

2.55 ตอ้งปรับปรุง 

8 ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนโดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อินเตอร์เนต 

2.50 ตอ้งปรับปรุง 

 ด้านส่ือการสอนและเทคโนโลยช่ีวยสอน   
9 ครูมีความสามารถในจดัทาํส่ือการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ เช่น ส่ือเพาเวอร์พอ้ยท ์เป็นตน้ 
2.50 ตอ้งปรับปรุง 

10 ครูสามารถจดัทาํส่ือการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI)ได ้

2.45 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

11 ครูสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ มา
จดัทาํส่ือการสอน 

2.50 ตอ้งปรับปรุง 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 
 

   

ข้อ การด าเนินงานด้านครู 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

12 ครูสามารถหาส่ือการสอนต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตได้ 2.50 ตอ้งปรับปรุง 
 

จากตารางท่ี 4.17 การประเมินสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา ดา้นครู พบวา่ ดา้นกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในประเด็นครูมีความสามารถ
ในการประเมินผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแนวคิดในศตวรรษท่ี 21มีปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ดา้น
ความสามารถทางเทคโนโลย ีประเด็นครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต มีปัญหามากท่ีสุด และดา้นส่ือการสอนและวสัดุช่วยสอน 
ประเด็นครูสามารถจดัทาํส่ือการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)ได ้มีปัญหามากท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.18 การประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา

ด้านการบริหาร 
 

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

 ด้านเทคโนโลยใีช้ในการเรียนการสอน   
1 โรงเรียนมีเคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์ในหอ้งเรียน 2.45 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
2 โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3.70 พอใช ้
3 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกบั

คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง 
2.55 ตอ้งปรับปรุง 

4 โรงเรียนมีระบบไวไฟเพื่อบริการ 2.50 ตอ้งปรับปรุง 
 ด้านนโยบาย   

5 ผูบ้ริหารใหค้วามใส่ใจกบักระบวนการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

4.00 ดี 

6 ผูบ้ริหารไดก้าํหนดแนวทางและนโยบายในการ
พฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียน 

4.00 ดี 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ)  
 

  

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

7 ผูบ้ริหารไดมี้การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนการสอนกบั
คณะครู 

2.55 ตอ้งปรับปรุง 

8 ผูบ้ริหารไดติ้ดตามการดาํเนินงานตามนโยบายการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีกาํหนดไว ้

2.50 ตอ้งปรับปรุง 

 

จากตารางท่ี 4.18 การประเมินสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา ดา้นการบริหาร พบวา่ ดา้นเทคโนโลยใีชใ้นการเรียนการสอน ในประเด็นโรงเรียนมี
เคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์ในหอ้งเรียนมีปัญหามากท่ีสุด ดา้นนโยบาย ประเด็นผูบ้ริหารไดติ้ดตามการ
ดาํเนินงานตามนโยบายการพฒันาการเรียนการสอนท่ีกาํหนดไวมี้ปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ผูบ้ริหารไดมี้การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนการสอนกบั
คณะครู  

2. การน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัดาํเนินการในช่วงระหวา่งวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 ถึง  24 

ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการดาํเนินงานโครงการของแต่ละทีมงานโครงการดงัน้ี 
 

โครงการที ่1 โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผู้สอน 
โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อนเป็นโครงการท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อสนองพนัธกิจของ

โรงเรียนขอ้ 1 จดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและขอ้ 2 ส่งเสริม 
สนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันามีคุณภาพตามมาตรฐาน และสนองการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 3- 6 โดยโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดั
อบรมและพฒันาครูใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและวธีิการจดักระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ 1) การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ 2) การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยช่ีวยสอน ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัน้ี 
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1. การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดด้าํเนินการในระหวา่ง
วนัท่ี 12 – 13 พฤศจิกายน 2558 โดยผูว้จิยัไดเ้รียนเชิญวทิยากรท่ีเช่ียวชาญการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21จากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง คือ ดร.จกัรกฤษณ์ โพดา
พล อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ซ่ึงมีความ
เช่ียวชาญดา้นน้ีเป็นผูด้าํเนินการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบติัใหก้บักลุ่มผูร่้วมวจิยั ซ่ึงในวนัแรกไดมี้
การบรรยายเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของการจดัการเรียนการสอน และจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ทั้งภาคเชา้และภาคบ่าย ในวนัท่ีสองเป็นการนาํเสนอรูปแบบการสอนโดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning)  

ทั้งน้ี ผลจากการดาํเนินการดงักล่าวทาํใหค้รูและผูร่้วมวจิยัมีความรู้ ความเขา้ใจ ใน
หลกัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและครูสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัแผนภาพท่ี 4.13 
 

 
  

แผนภาพที ่4.13 การจัดอบรมครูเกีย่วกบัรูปแบบและวธีิการจัดการเรียนการสอน  
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
2. การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน ได้

ดาํเนินการในระหวา่งวนัท่ี 12 - 13 ธนัวาคม 2558 โดยผูว้จิยัไดเ้รียนเชิญวทิยากรคนเดิมคือ ดร.
จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
จากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้งและคณะ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนการสอน และยงัทาํวจิยัเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ เป็นผูด้าํเนินการ
บรรยายพร้อมการฝึกปฏิบติัใหก้บักลุ่มผูร่้วมวจิยั ซ่ึงวนัแรกในช่วงเชา้ไดมี้การบรรยายเก่ียวกบั
หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตร์และอินเทอร์เน็ตในการช่วยสอน 
ในช่วงบ่ายไดมี้การ workshop และสาธิตการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนการสอน ในวนัท่ี 
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2 เป็นการบรรยายเก่ียวกบัการผลิตส่ือ CAI (Computer Assisted Instruction) ทั้งภาคเชา้และภาค
บ่าย โดยภาคบ่ายเป็นการปฏิบติัการผลิตส่ือ  

ทั้งน้ี ผลจากการดาํเนินการดงักล่าวทาํใหค้รูและผูร่้วมวจิยัมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
ผลิตส่ือ CAI (Computer Assisted Instruction) และครูสามารถผลิตนาํมาใชป้ระกอบการเรียนการ
สอนไดน้าํอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงการจดักิจกรรมต่าง ๆ สามารถประมวลภาพไดด้งัแผนภาพท่ี 4.14 
 

 
 

แผนภาพที ่4.14 กจิกรรมการพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

โครงการที ่2 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เป็นโครงการท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อสนองพนัธกิจของโรงเรียนขอ้ 1 

จดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและขอ้ 2 ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา และสนองการประเมินคุณภาพภายนอกใน มาตรฐานท่ี  
12 โดยโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัทาํและแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาโดยใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วม และจดัหาส่ือการสอนและพฒันาสภาพแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีดาํเนินการ
คือ 1) การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียด
ของการดาํเนินงานดงัน้ี 

การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมจดัข้ึนระหวา่ง 20 พฤศจิกายน – 
11 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมจะมีสมาชิกโครงการกลุ่มท่ี 2 เป็นผูรั้บผดิชอบหลกั โดยเป็น
โครงการจาคเงินบริจาคเพื่อพฒันาการศึกษา ซ่ึงผูว้จิยัเป็นผูจ้ดัหาและรวบรวมจากผูส้นบัสนุน
งบประมาณ โดยมีผูร่้วมวจิยั เป็นทีมงานสนบัสนุนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ การติดตั้งจอ
โปรเจคเตอร์ในหอ้งเรียน และปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์ของโครงการท่ี 1 โดยมีการประชุมแจง้เร่ืองการติดตั้งโปรเจคเตอร์และสอบถาม
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ความคิดเห็นผูร่้วมวจิยัในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 และดาํเนินการติดตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 11 
ธนัวาคม 2558 ดงัแผนภาพท่ี 4.15 
 

 
 

แผนภาพที ่4.15 การประชุมแจ้งเร่ืองการติดตั้งโปรเจคเตอร์ 
 

ภายหลงัมีการติดตั้งเรียบร้อยไดมี้การสาธิตการใชเ้คร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ไดส้ร้างความ
สนใจใหก้บันกัเรียนเป็นอยา่งมาก ดงัแผนภาพท่ี 4.16 

 

 

 
 

แผนภาพที ่4.16 การสาธิตการใช้โปรเจคเตอร์ให้นักเรียนดู 
  

โครงการที ่3 โครงการสร้างพลงัร่วมเพือ่การพฒันาโรงเรียน  
โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียนเป็นโครงการท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อสนองพนัธ

กิจของโรงเรียนขอ้ท่ี 4 ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและ
สนองการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานท่ี 7 โดยโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัหา
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งบประมาณสาํหรับใชใ้นการบริหารจดัการโรงเรียน และเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
ในการทาํงานใหก้บัผูร่้วมวจิยั โดยมีกิจกรรมหลกั 2 กิจกรรมคือ 1) การจดัทาํผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
และ 2) การศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาท่ีมีผลการดาํเนินงานดีเด่น คือ โรงเรียนพุทธโกศยัวทิยา วดั
พระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร จงัหวดัแพร่ ดงัมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดงัน้ี 

1. การจดัทาํผา้ป่าการศึกษา ทีมงานโครงการกลุ่มท่ี 1 ไดร่้วมกนัจดักิจกรรมผา้ป่า
การศึกษาข้ึนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 5 ถึง 29 พฤศจิกายน 2558 โดยเร่ิมจากการประชุมปรึกษาหารือ
กนัเพื่อวางแผนการดาํเนินงานทั้งในส่วนของสมาชิกกลุ่มและทีมผูร่้วมวจิยัทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2558 โดยในวนันั้นไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยแบ่งออกเป็น 7 ฝ่ายคือ 1) ฝ่าย
จดัทาํซองผา้ป่า 2) ฝ่ายจดัเตรียมสถานท่ี 3) ฝ่ายจดัเตรียมกิจกรรม 4) ฝ่ายจดัเตรียมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 5) ฝ่ายปฏิคม 6) ฝ่ายการเงินและบญัชี และ 7) ฝ่ายจดัทาํเอกสาร จากนั้นในวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงเป็นวนัแรกของงานซ่ึงชาวบา้นเรียกวา่ “วนัโฮม” หรือ “วนัรวม ” ทีมงาน
โครงการกลุ่มท่ี 3 กลุ่มผูร่้วมวจิยั คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชน ไดร่้วมกนัจดัตั้งองค์
ผา้ป่าข้ึน ณ ตึกวณัณาโภ หรือ ตึก “วภ” ของวดัศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ซ่ึงมีชาวบา้นและผูมี้
จิตศรัทธาทั้งในและนอกชุมชนมาร่วมกนับริจาคเงินและขา้วของเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ โดยในวนัแรกได้
ยอดเงินจากการบริจาครวม 62,671 บาท และในวนัถดัมาคือวนัอาทิตยท่ี์ 2 9 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึง
เป็นวนังานไดมี้ผูมี้จิตศรัทธาทั้งในและนอกชุมชนบริจาคเงินสมทบกองผา้ป่าอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึง
เม่ือรวม 2 วนัแลว้ไดย้อดเงินรวมทั้งส้ิน 1 28,999 บาท(หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้) ซ่ึงทีมงานโครงการ
กลุ่มท่ี 3 ร่วมกบัทีมผูร่้วมวจิยั คณะกรรมการสถานศึกษา และคนในชุมชนไดร่้วมกนัทอดผา้ป่า
การศึกษา ณ ณ ตึกวณัณาโภ หรือ ตึก “วภ” ของวดัศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เห็นไดว้า่การ
กิจกรรมผา้ป่าการศึกษาในคร้ังน้ีประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่ง
ดีทั้งจากคนในชุมชนและนอกชุมชน และจากการจดักิจกรรมผา้ป่าการศึกษาในคร้ังน้ี กลุ่มผูร่้วม
วจิยัและโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาไดจ้ดัสรรเงินท่ีไดจ้าการบริจาคเพื่อการพฒันา
โรงเรียนในดา้นต่างๆ และไดจ้ดัสรรเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้ง 4 
โดยบรรยากาศในการดาํเนินงานสามารถนาํเสนอไดด้งัแผนภาพท่ี 4.17 
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แผนภาพที ่4.17 การจัดท าผ้าป่าการศึกษา 
 

2. การศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาท่ีมีผลการดาํเนินงานดีเด่น คือ โรงเรียนพุทธโกศยัวทิ
ยา วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร จงัหวดัแพร่  

โรงเรียนพุทธโกศยัวทิยา  จงัหวดัแพร่  เดิมช่ือวา่  “โรงเรียนธรรมราชวทิยา ” เร่ิมก่อตั้งข้ึน
เม่ือ ปี พุทธศกัราช  2500 โดยมี พระภทัรสารมุนี  (สุจี กตสาโร) (ปัจจุบนั: พระมหาโพธิวงศาจารย)์  
เป็นเจา้ของพระครูวชิิตวนิยัการ  เป็นผู้จัดการ  พระอินจนัทร์  สีเหลือง  เป็นครูใหญ่จดัการเรียนการ
สอนทั้งแผนกธรรม  แผนกบาลีต่อมา  ปีพุทธศกัราช  2507 ทางมหาเถรสมาคมมีมติใหย้บุโรงเรียน
บาลีมธัยมศึกษาท่ีมีอยูท่ ั้งหมดทัว่ประเทศ โรงเรียนธรรมราชวทิยา ก็ถูกสั่งยบุไปดว้ย 

ปีพุทธศกัราช  2508 ไดจ้ดัตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตสาขามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั แต่ต่อมากรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมิใหน้กัเรียนท่ีจบชั้นสูงสุด  สอบสมทบชั้น
สุดประโยค (ป. 7 และ ม.ศ. 3) 

ปีพุทธศกัราช  2513 – 2517 ทางกระทรวงศึกษาธิการ  ไดอ้นุญาตจดัตั้งโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ตามใบอนุญาตท่ี  61 / 57 (4 มีนาคม 
2517 ) โดยมีพระราชรัตนมุนี  (สุจี กตสาโร)  รองเจา้คณะภาค  6 เป็นผูจ้ดัการ  (ปัจจุบนั : พระมหา
โพธิวงศาจารย)์  และพระครูปลดัป๋ันสิกฺขาสโภ  (ปัจจุบนั  : พระราชปริยตัยาภรณ์)  เป็นครูใหญ่  
ในช่วงปีพุทธศกัราช  2517 ถึง ปีพุทธศกัราช  2519 ไดมี้การจดัการศึกษาทั้งแบบศึกษาผูใ้หญ่  และ
การศึกษาพระปริยติัธรรม  ควบคู่กนัไป  ในช่วงนั้น  มีอาคารทาํการซ่ึงไดรั้บการอนุเคราะห์สร้าง
ถวายโดย  นายหา้งกมล  สุโกศล โดยตั้งช่ือวา่  “อาคารกมลสุโกศล ” เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จาํนวน 16 
หอ้งเรียน  มีพระภิกษุ  – สามเณรเขา้ศึกษา  ประมาณ 500 – 700 รูป และมีอาคารยาขอบ  (ปัจจุบนั : 
เป็นหอ้งเรียนของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตแพร่  จงัหวดัแพร่)  เป็นท่ีทาํ
การ และไดมี้การเปิดทาํการเรียนการสอนตั้งแต่  ระดบัชั้น  ป. 5 ถึง ม.ศ. 3 ควบคู่ไปกบัการศึกษา
ผูใ้หญ่ ระดบั 4 
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ปีพุทธศกัราช  2519 จดัการศึกษาแบบพระปริยติัธรรมอยา่งเดียว  โดยยบุโรงเรียน
การศึกษาผูใ้หญ่ออก คงเหลือแต่การเปิดการเรียนการสอนแบบพระปริยติัธรรม  ระดบั ม.ศ. 1 ถึง ม.
ศ. 3 (ปัจจุบนั : มธัยมศึกษาตอนตน้) 

ปี พุทธศกัราช  2520 – 2525 เปิดทาํการเรียนการสอนเฉพาะพระปริยติัธรรมระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้  โดยมีพระราชรัตนมุนี  (ปัจจุบนั  : พระมหาโพธิวงศาจารย์  อดีตท่ีปรึกษาเจา้
คณะภาค  6 ) เป็นเจา้ของ  ผูจ้ดัการ  พระครูปริยติัธรรมโสภณ  (ปัจจุบนั  : พระราชปริยตัยาภรณ์  ท่ี
ปรึกษาเจา้คณะจงัหวดักิตติมศกัด์ิ) เป็นครูใหญ่ 

ปี พุทธศกัราช  2526 เปิดทาํการเรียนการสอนทั้งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย และพฒันาโรงเรียนจนกระทัง่มีการบริหารจดัการท่ีเป็นแบบสากลทัว่ไป  คือ
กระจายอาํนาจการบริหารจดัการ  ออกเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายปกครอง  และ
ฝ่ายบริการ  การบริหารจดัการ  และการจดัการศึกษา  มีการจดัการเรียนการสอน  ตามระเบียบวา่ดว้ย
การจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา สังกดักองพุทธศาสนศึกษา  สาํนกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปีพุทธศกัราช  2546 นาํเอาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจดัการศึกษา
ในทุกระดบัชั้นตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 มีนกัเรียนเขา้เฉล่ียทุกปีประมาณ  500 – 600 รูป เปิด
ทาํการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยดุ วนัพระ วนัอาทิตย ์และวนันกัขตัฤกษ ์

นอกจากน้ี ปีพุทธศกัราช  2546 โรงเรียนพุทธโกศยัวทิยา  จงัหวดัแพร่  ไดรั้บการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยหา้งหุน้ส่วนจาํกดั
ประเมินโรงเรียน  เม่ือวนัท่ี 16 – 18 กรกฎาคม  2546 ท่ีผา่นมาและในปีพุทธศกัราช  2549 ไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยหา้ง
หุน้ส่วนจาํกดัประเมินโรงเรียน คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 12 – 14 มิถุนายน 2549 โดยทั้งสอบคร้ังไดรั้บรอง
มาตรฐานการศึกษา  จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์าร
มหาชน) 

สาํหรับในปีการศึกษา  2549 ทางสถานศึกษาไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษา  จาก 
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน)  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ.2549 (รอบ  2) ต่อมาในปี  พ.ศ.  2551 ทางสถานศึกษาไดรั้บพระราชานุเคราะห์จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับไวเ้ป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาํริ  
และเป็น  1 ใน 6 โรงเรียนตน้แบบ  ในโครงการตามพระราชดาํริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเป็นความภูมิใจของสถานศึกษา และ ชาวแพร่เป็นอยา่งมาก 

คติพจน์โรงเรียนคือ “เราเรียนเพื่อเป็นคนดี” ปรัชญาโรงเรียน คือ “วายเมเถว ปุริโส” 
หมายถึง “บุรุษควรมีความพยายาม” วสิัยทศัน์ของโรงเรียนคือ “ภายในปี 2559 โรงเรียนพุทธ
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โกศยัวทิยา จงัหวดัแพร่ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เชิดชูสถาบนั มุ่งพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้จิตสาธารณะ มีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติสู่มาตรฐานสากล โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

ปัจจุบนัโรงเรียนพุทธโกศยัวทิยา จงัหวดัแพร่ มีผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการ คือ พระราช
เขมากร, ผศ. ดร. เจา้คณะจงัหวดัแพร่เจา้อาวาสวดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร มีรองผูจ้ดัการคือ พระ
วมิลกิจจาภรณ์ รองเจา้อาวาสวดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคือ พระครูวจิิตรสร
คุณ ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร และมีรองผูอ้าํนวยการ 4 รูป มีครูรวม 24 รูป/คน 
ประกอบดว้ย บรรพชิต 5 รูป ฆราวาส 19 คน มีบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 10 คน และมีนกัเรียนรวม 
348 รูป  

ผลงานดีเด่นของโรงเรียนท่ีผา่นมาไดแ้ก่  
- ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.ทั้งในปี พ.ศ. 2546 ปี พ.ศ. 2549 และ 

พ.ศ. 2557 
- ไดรั้บรางวลั “โรงเรียนพระปริยติัธรรมดีเด่น” ในปี พ.ศ. 2547 
- ไดเ้ขา้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2550 
- ไดรั้บทุนสนบัสนุนโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นจากสาํนกังานป้องกนัและปราบ

ปราบทุจริตแห่งชาติ ประจาํปี 2551– 2555 
- ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้”ของ สพป.แพร่ เขต 1 ในปี พ.ศ. 2553 
- โรงเรียนคุณธรรมดีเด่นระดบัประเทศ ในปี พ.ศ. 2554– 2555 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองระดบัประเทศ ในการแข่งขนัเขียนกระทูธ้รรม และ บรรยาย

ธรรมะ ในปี พ.ศ. 2553 และ 2554 
- เป็นตวัแทนโรงเรียนมธัยมขนาดกลาง ระดบัจงัหวดัแพร่ เขา้แข่งขนัโรงเรียน

พระราชทานระดบักลุ่มจงัหวดั 
- ไดรั้บเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ทรง

ทอดพระเนตรผลงานการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพุทธโกศยัวทิยา จงัหวดัแพร่ ในปี พ.ศ. 
2553 และในปีการศึกษา 2555 ยงัไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบ ของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาในโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ดงัภาพประกอบการศึกษาดูงานในแผนภาพท่ี 4.18 
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แผนภาพที ่4.18 การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพระปริยตัิธรรมพุทธโกศัยวทิยา จังหวดัแพร่  
  

โครงการที ่4 โครงการการเพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ตามแนวทางการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
จดัทาํข้ึนเพื่อสนองพนัธกิจของโรงเรียนขอ้ท่ี 3 และสนองการประเมินคุณภาพภายนอกใน
มาตรฐานท่ี 11 โดยโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัการโครงสร้างและการบริหารงานของ
สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาโดยมีกิจกรรมท่ี
ดาํเนินการคือ 1) การพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา และ 2) การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. การพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา มีกิจกรรมยอ่ยคือ การพฒันาระบบขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน การประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานของบุคลากร การรายงานการประเมินตนเองของบุคลากร และการรายงานการ
ประเมินตนเองต่อสาธารณชน ซ่ึงผลจากการดาํเนินงานพบวา่ทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนการ
ดาํเนินงานท่ีวางไว ้ดงัแผนภาพท่ี 4.19 
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แผนภาพที ่4.19 การพฒันาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

2. การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีกิจกรรมยอ่ยคือ การจดักิจกรรมประชุมครู 
ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา การพฒันาแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของ
สถานศึกษา ซ่ึงผลจากการดาํเนินงานพบวา่ทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ดงัแผนภาพท่ี 4.20 

 

 
 

แผนภาพที ่4.20 การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 

3. การสะท้อนผลขั้นตอนการปฏิบัติ 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักิจกรรมน้ีข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้ง

วชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา โดยมีกิจกรรมการสะทอ้นผล 2 กิจกรรมยอ่ยคือ   
1) การสะทอ้นผลการดาํเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั 
(After Action Review: AAR) และ 2) การสรุปผลการนาํหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Learning) ไปปฏิบติั โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดาํเนินการดงัน้ี 
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1. การสะทอ้นผลการดาํเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์หลงั
การปฏิบติั (After Action Review: AAR) 

กิจกรรมน้ีเร่ิมจากผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดประเด็นคาํถามรวม 4 ขอ้ คือ 1) ส่ิงท่ี
คาดหวงัจากการทาํงานในคร้ังน้ีคืออะไร 2) ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 3) ส่ิงท่ี
ยงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถา้มีงานแบบน้ีอีก เราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง 
อยา่งไร จากนั้นแต่ละทีมงานโครงการไดผ้ลดักนัตอบขอ้คาํถามต่าง ๆ ตามประเด็นและร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมทีละกลุ่มจนครบทั้ง 4 กลุ่ม ซ่ึงการจดักิจกรรมน้ีเป็นไปภายใตห้ลกัการ 1) เป็น
ธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปูเส่ือนาํในท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์
กนั แต่มีช่องวา่งใหก้นั) 3) เห็นหนา้กนัทุกคน (เห็นรอยยิม้ อุดมการณ์ และการพดูคุย) และ 4) เห็น
ขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อม ๆ กนั (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)้ ซ่ึงจากการจดักิจกรรม
ดงักล่าวไดข้อ้สรุปร่วมกนัดงัน้ี 

1.1 ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการทาํงานคร้ังน้ีคืออะไร     
ส่ิงท่ีทีมงานโครงการทั้ง 4 โครงการคาดหวงัจากการทาํงานคือ การทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ โดยคาดหวงัวา่เม่ือไดด้าํเนินงานโครงการทุก
โครงการเสร็จส้ินแลว้ทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยาดีข้ึนและสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 

1.2 ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 
ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัของการนาํแผนปฏิบติัการหรือโครงการลงสู่การปฏิบติัในคร้ังน้ี 

พบวา่ในการนาํแผนงานโครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติัไดบ้รรลุความคาดหวงัทุกโครงการเน่ืองดว้ย
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียน “ดีข้ึน” ตามเป้าหมายหรือความคาดหวงัท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
กาํหนดไว ้ 

1.3 ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 
ในการนาํโครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติั ไม่พบวา่มีส่ิงท่ียงัไม่บรรลุบรรลุความคาดหวงั

แต่ อยา่งใด ทั้งน้ีเป็นเพราะกลุ่มผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเสียสละและ
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ภายใตท้รัพยากรการบริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

1.4 ถา้มีงานแบบน้ีอีก เราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร  
ทุกทีมงานโครงการมีความเห็นร่วมกนัวา่ในการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ นั้น นอกจาก

จะอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายแลว้ ส่ิงท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงก็คืองบประมาณในการบริหาร
จดัการในแต่ละโครงการ ซ่ึงในการดาํเนินงานโครงการทั้ง 4 ในคร้ังน้ีไดง้บประมาณหลกัมาจาก
การจดัทาํผา้ป่าการศึกษา และจากเงินบริจาคท่ีไดมี้การจดัตั้งการสนบัสนุนข้ึนโดยเฉพาะ รวมทั้ง
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การระดมทุนจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั จึงทาํใหโ้ครงการต่าง ๆ มีงบประมาณเพียงพอเพื่อการ
ดาํเนินงาน แต่ในการจดังานในลกัษณะน้ีในคราวต่อไปควรมีการวางแผนการจดัหางบประมาณแต่
เน่ิน ๆ 

2. การสรุปผลการนาํหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ไปปฏิบติั  
ในการสรุปผลการนาํหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไปปฏิบติันั้น ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้

ร่วมกนัสรุปผลโดยแบ่งออกตามลาํดบัขั้น 5 ขั้นดงัน้ีคือ 
2.1 ขั้นประสบการณ์ (Experiences)  
ในขั้นน้ีทุกกิจกรรมท่ีจดัข้ึนจะเร่ิมจากการใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละคนไดใ้ชป้ระสบการณ์เดิม

ท่ีตนเองมีอยูใ่นการระดมความคิดเห็นต่อการทาํงานในแต่ละกิจกรรม โดยผูว้จิยัไดพ้ยายามกระตุน้
ใหผู้ร่้วมวจิยัดึงเอาประสบการณ์ของตวัเองออกมาใชใ้นการเรียนรู้ และใหมี้ความสามารถในการ
แบ่งปันประสบการณ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างไปจากตนเองได ้ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อตวัผูร่้วม
วจิยัคือการท่ีผูร่้วมวจิยัไดดึ้งประสบการณ์ของตนเองออกมานาํเสนอร่วมกบัเพื่อนๆ จะทาํใหรู้้สึกวา่
ตวัเองไดมี้ส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อกลุ่ม มีคนรับฟังเร่ืองราวของตนเอง 
และมีโอกาสในการรับรู้เร่ืองราวของผูร่้วมวจิยัคน อ่ืน ๆ อีกดว้ย ซ่ึงจะทาํใหมี้ความรู้เพิ่มข้ึนและทาํ
ใหส้ัมพนัธ์ภาพในกลุ่มผูร่้วมวจิยัเป็นไปดว้ยดี ส่วนท่ีประโยชน์ต่อผูว้จิยัคือไม่ตอ้งเสียเวลาในการ
อธิบายหรือยกตวัอยา่งใหผู้ร่้วมวจิยัฟัง เพียงแต่ใชเ้วลาเล็กนอ้ยกระตุน้ใหผู้ร่้วมวจิยัไดเ้ล่า
ประสบการณ์ของตนเอง และในบางกิจกรรมอาจตอ้งใชเ้อกสารประกอบในการนาํเสนอ เช่น การ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเทคนิคในการทาํงานแบบต่าง ๆ การเขียนแผนงานโครงการ เป็นตน้  

2.2 ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion)  
เป็นขั้นท่ีผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองต่อการ

ดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผูว้จิยัจะเป็นผูก้าํหนด
ประเด็นการวเิคราะห์ วจิารณ์ กิจกรรมน้ีจะทาํใหผู้ร่้วมวจิยัไดเ้รียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของคน
อ่ืนท่ีต่างไปจากตนเองซ่ึง จะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดก้วา้งขวางข้ึน และจากการผลสะทอ้นความ
คิดเห็นเป็นการอภิปรายจะทาํใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีหลากหลาย หรือมีนํ้าหนกัมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี ผูร่้วม
วจิยัยงัไดเ้รียนรู้ถึงการทาํงานเป็นทีม บทบาทของสมาชิกท่ีดีท่ีจะทาํใหง้านสาํเร็จ การควบคุม
ตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นอีกดว้ย แต่ทั้งน้ี ในการท่ีผูร่้วมวจิยัจะอภิปรายหรือร่วม
แสดงความคิดเห็นไดม้ากนอ้ยแค่ไหน หรือเป็นไปตามจุดประสงคข์องการจดักิจกรรมหรือไม่นั้น
ยอ่มข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีผูว้จิยัจดัเตรียมซ่ึงประกอบไปดว้ยประเด็นอภิปรายหรือตารางวเิคราะห์เพื่อใหผู้ ้
ร่วมวจิยัทาํงานไดส้าํเร็จ 
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2.3 ขั้นความคิดรวบยอด (Conception) 
เป็นขั้นท่ีผูร่้วมวจิยัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาหรือพฒันาดา้นพุทธิพิสัย  (Cognitive) ซ่ึงเกิด

ไดห้ลายทาง เช่น จากการบรรยายของผูว้จิยั การมอบหมายใหอ่้านจากเอกสาร ตาํรา หรือไดจ้ากการ
สะทอ้นความคิดเห็นหรืออภิปรายในขั้นตอนท่ี 2 โดยผูว้จิยัอาจจะสรุปความคิดรวบยอดใหจ้ากการ
อภิปรายและการนาํเสนอของผูร่้วมวจิยัแต่ละคนซ่ึงจะส่งผลใหผู้ร่้วมวจิยัเขา้ใจและเกิดความคิด
รวบยอดได ้ซ่ึงความคิดรวบยอดน้ีจะส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลงเจตคติ หรือความเขา้ใจในเน้ือหา
ขั้นตอนของการฝึกทกัษะต่าง ๆ ท่ีจะช่วยทาํใหผู้ร่้วมวจิยัปฏิบติัไดง่้ายข้ึน 

2.4 ขั้นทดลองหรือประยกุตใ์ชแ้นวคิด (Experimentation/Application)  
เป็นขั้นท่ีผูร่้วมวจิยัไดท้ดลองใชค้วามคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนทนา การทาํแผนภูมิ การลงมือฝึกปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นการแสดงถึงผลของ
ความสาํเร็จของการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 3 โดยผูว้จิยัสามารถใชกิ้จกรรมในองคป์ระกอบน้ีใน
การประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ 

2.5 ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and evaluation)  
เป็นขั้นตอนท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัร่วมกนัสรุปและประเมินผลในการดาํเนินการตาม

ขั้นตอนท่ี 4 เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุปและประเมินผลนั้นมาใชป้ระกอบการดาํเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีไดด้าํเนินการต่อไป โดยการดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาในส่วนท่ียงัไม่บรรลุความ
คาดหวงัเพื่อใหบ้รรลุความคาดหวงั และดาํเนินการในส่วนท่ีบรรลุความคาดหวงัแลว้เพื่อใหง้าน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

ผลจากการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบั
การทาํงานภายใตห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัทุกคนไดมี้ส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการเรียนรู้ โดยทุกคนจะมี
สิทธิท่ีเท่าเทียมกนัในการร่วมกนัเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ขั้นประสบการณ์ ขั้นสะทอ้นคิดและ
อภิปราย ขั้นความคิดรวบยอด ขั้นทดลองหรือประยกุตใ์ชแ้นวคิด และขั้นสรุปและประเมินผล 
นอกจากน้ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัยงัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัอีกวา่ในขั้นตอนการปฏิบติัเป็นขั้นตอนท่ีใช้
ระยะเวลาท่ียาวนานกวา่ขั้นตอนอ่ืน ๆ ท่ีผา่นมา อีกทั้งยงัมีความคาบเก่ียวกบัขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต
ผล (Observing) อีกดว้ย ดงันั้น จึงมีความเห็นร่วมกนัวา่ควรดาํเนินการในสองขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี 
3 การปฏิบติั (Acting) และขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล ( Observing) ไปพร้อม ๆ กนัในลกัษณะทาํไป
สังเกตไปจึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและตรงกบัความเป็นจริง ทั้งน้ี มีภาพประกอบกิจกรรม
ดงัแผนภาพท่ี 4.21 
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แผนภาพที ่4.21 ภาพบรรยากาศการสะท้อนผลขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติ 
ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนการปฏิบติัพบวา่สาเหตุท่ีทาํใหก้ารนาํแผนปฏิบติัการ

(Action plan) ซ่ึงไดแ้ก่โครงการทั้ง 4 คือ 1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 2) โครงการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ 3) โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน และ 4) โครงการการเพิ่ม
ศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ประสบผลสาํเร็จตามท่ี
คาดหวงัคือไดส่้งผลใหท้าํใหผ้ลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยาดีข้ึนและสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ ตามท่ีผูร่้วม
วจิยัไดร่้วมกนักาํหนดสภาพท่ีคาดหวงัในการทาํงานเอาไวน้ั้นเป็นเพราะวา่การมีแผนปฏิบติัการท่ี
เกิดจากการจดักระทาํร่วมกนัอยา่งเป็นระบบซ่ึงถือวา่เป็นแผนปฏิบติัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
และเกิดจากการใชท้รัพยากรในการบริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัคือ คน เงิน และการบริหารจดัการได้
อยา่งลงตวัในภาวะท่ีมีขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนมีอยูท่ ั้งหมด เช่น มีการจดัทาํผา้ป่าการศึกษาเพื่อหา
เงินทุนมาใชใ้นการบริหารจดัการโครงการต่าง ๆ ทั้ง 4 และการใชท้รัพยากรบุคคลท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั
ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด เช่น ในกลุ่มผูร่้วมวจิยัจะมีผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ รวมอยูด่ว้ย เช่น ผู ้
เชียวชาญดา้นการวางแผน การเขียนแผน การจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ ซ่ึงในบางขั้นตอนไดมี้
การใชป้ระโยชน์จากกลุ่มบุคคลในกลุ่มน้ีแทนท่ีจะไปเชิญวทิยากรจากภายนอกอีก จึงเห็นไดว้า่
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอยูเ่หล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีส่งผลใหก้ารดาํเนินการในขั้นตอนการปฏิบติัประสบ
ผลสาํเร็จตามเป้าหมายไดม้ากยิง่ข้ึน 

ขั้นตอนที ่4 การสังเกตผล (Observing)  
เน่ืองจากขั้นตอนการสังเกตผล  (ขั้นตอนท่ี 4) นั้นมีความคาบเก่ียวกนักบัขั้นตอนการ

ปฏิบติั (ขั้นตอนท่ี 3) จึงตอ้งทาํเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานไปพร้อม ๆ กนัในลกัษณะทาํไปสังเกตผล
ไป ดงันั้น ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนักาํหนดใหมี้กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั้นตอนการ
สังเกตผล รวม 3 กิจกรรม คือ 1) การกาํหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจิยัในการสังเกตผล         
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2) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน ซ่ึงสรุปเป็นตารางแสดง
กิจกรรมและการดาํเนินงานไดด้งัตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที ่19 กจิกรรมและวธีิการด าเนินงานในข้ันตอนการสังเกตผล  
 

คร้ังที่ 
วนั/เวลา 

ทีด่ าเนินการ 
กจิกรรม 

วธีิการด าเนินงาน 
 

1 14 พ.ย. 58 การกาํหนดเทคนิค
วธีิและเคร่ืองมือการ
วจิยัในการสังเกตผล  

-ร่วมกนักาํหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวจิยั
ท่ีจะใชใ้นการสังเกตผลในขั้นตอนท่ี 3 (การ
ปฏิบติั) 

2 21 พ.ย. 58 – 11
ธ.ค. 58 
 

การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํ
แผนลงสู่การปฏิบติั และเพื่อสะทอ้น
ผลสาํเร็จของการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั 
- ร่วมกนัสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกบั
เทคนิควธีิและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตผล 

3 26 ธ.ค. 58 การสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงาน 

- ร่วมกนัถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการปฏิบติั
กิจกรรมร่วมกนั 

  
จากตารางท่ี 4.19 กิจกรรมและวธีิการดาํเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผล พบวา่ ผูว้จิยั

และผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดกิจกรรมในขั้นตอนการสังเกตผลออกเป็น 3 กิจกรรมคือ 1) การ
กาํหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจิยัในการสังเกตผล เพื่อร่วมกนักาํหนดเทคนิคและเคร่ืองมือ
การวจิยัท่ีจะใชใ้นการสังเกตผลในขั้นตอนท่ี 3 (การปฏิบติั)  2) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพื่อร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั และเพื่อสะทอ้นผลสาํเร็จ
ของการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั และร่วมกนัสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกบัเทคนิควธีิและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตผล  3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน เพื่อ ร่วมกนัถอดบทเรียนท่ีไดจ้าก
การปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัโดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดในการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. การก าหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจัิยทีใ่ช้ในการสังเกตผล  เป็นกิจกรรมท่ี ผูว้จิยั
และผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรม
ศรีจนัทร์วทิยา ซ่ึงอยูใ่นช่วงเวลาท่ี คาบเก่ียวกบัขั้นตอนการวางแผน โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้
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ร่วมกนักาํหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการสังเกตผลการวจิยัและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามผลการดาํเนินงานโครงการ (ดูแผนภาพท่ี 4.22) 

 

 
 

แผนภาพที ่4.22 กจิกรรมการก าหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจัิยในการสังเกตผล  
 

ทั้งน้ี ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจิยัต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
การการระดมความคิดเห็นและจดักระทาํร่วมกนั มาวเิคราะห์เพื่อจดัทาํขอ้สรุปเก่ียวกบัเทคนิคและ
เคร่ืองมือการวจิยัท่ีจะใชใ้นการสังเกตผลการดาํเนินงานในขั้นตอนท่ี 3 (การปฏิบติั) ซ่ึงสรุปไดด้งั
ตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที ่4.20 การก าหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจัิยเพือ่ใช้ในการสังเกตผลขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

เทคนิค/เคร่ืองมือในการ
สังเกต 

กจิกรรมทีท่ าการสังเกต ระยะเวลาในการ
สังเกต 

ผู้ใช้เคร่ืองมือ
การสังเกต 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และการบนัทึก 

ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการ
ปฏิบติั 

ตลอดขั้นตอนท่ี 3 ผูว้จิยั 

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ 

ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการ
ปฏิบติั 

ตลอดขั้นตอนท่ี 3 ผูว้จิยั 

บนัทึกภาคสนาม ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการ
ปฏิบติั 

ตลอดขั้นตอนท่ี 3 ผูว้จิยั 

บนัทึกอนุทิน ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการ
ปฏิบติั 

ตลอดขั้นตอนท่ี 3 ผูว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยั 

เคร่ืองบนัทึกเสียง ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการ
ปฏิบติั 

ตลอดขั้นตอนท่ี 3 ผูว้จิยัและผู ้
ชวยผูว้จิยั 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

   

เทคนิค/เคร่ืองมือในการ
สังเกต 

กจิกรรมทีท่ าการสังเกต ระยะเวลาในการ
สังเกต 

ผู้ใช้เคร่ืองมือ
การสังเกต 

เคร่ืองบนัทึกภาพ ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการ
ปฏิบติั 

ตลอดขั้นตอนท่ี 3 ผูว้จิยัและ
ผูช่้วยผูว้จิยั 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 1 ก่อนและหลงั การนาํ
โครงการไปปฏิบติั 

4 พ.ย. 58 และ 
24 ธ.ค. 58 

ผูว้จิยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 2 ระหวา่งการนาํโครงการไป
ปฏิบติั 

14 พ.ย. 58 ผูว้จิยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 3 เม่ือส้ินสุดโครงการ 25 ธ.ค. 58 ผูว้จิยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 4 เม่ือส้ินสุดโครงการ 25 ธ.ค.58 ผูว้จิยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 6 ระหวา่งการดาํเนินงาน
โครงการ 

14 พ.ย. 58 และ  
24 ธ.ค. 58 

ผูว้จิยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 7 เม่ือส้ินสุดโครงการ 30 มีนาคม 2559 ผูว้จิยั 
 

จากตารางท่ี 4.20 การกาํหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจิยัเพื่อใชใ้นการสังเกตผล
ขั้นตอนการปฏิบติั พบวา่ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดเคร่ืองมือต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ใชก้ารสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการบนัทึก  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการบนัทึกภาคสนาม สาํหรับทุก
กิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติัโดยมีผูว้จิยัเป็นผูใ้ชเ้คร่ืองมือดงักล่าว ใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงและเคร่ือง
บนัทึกภาพสาํหรับทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติัโดยมีผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยัเป็นผูใ้ชเ้คร่ืองมือ
ดงักล่าว นอกจากน้ียงัมีการใชเ้คร่ืองมือการวจิยัรวมทั้งส้ิน 7 ฉบบัโดยใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผูร่้วม
วจิยัไดร่้วมกนัจดักระทาํข้ึนโดยมีระยะเวลาในการใชแ้ละผูใ้ชด้งัปรากฏในตารางขา้งตน้  

2. การจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้  แบ่งระยะเวลาในการจดักิจกรรมออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะท่ี 1 การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการเล่าเร่ืองเพื่อนาํเสนอความกา้วหนา้
ของโครงการในระหวา่งดาํเนินการ และระยะท่ี 2 การสะทอ้นผลสาํเร็จในการนาํโครงการลงสู่การ
ปฏิบติั ซ่ึงผลจากการจดักิจกรรมทั้ง 2 ระยะสรุปไดด้งัน้ี 

ระยะท่ี 1 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่าเร่ือง เพ่ือน าเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการในระหว่างด าเนินการ 
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จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2558 ณ ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา ซ่ึงวจิยัและผูร่้วมวจิยัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใหที้มงานโครงการของ
แต่ละทีมผลดักนัเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการนาํโครงการท่ีตนเองรับผดิชอบลงสู่การปฏิบติั ภายใตข้อ้
คาํถามท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดข้ึนคือ 1) วธีิการจดักิจกรรมของโครงการเป็นไป
ตามท่ีไดว้างแผนไวห้รือไม่  2) ความกา้วหนา้ของโครงการเป็นอยา่งไร 3) กิจกรรมท่ีจดัทาํบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือไม่ 4) มีปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานอยา่งไร 5) การใชท้รัพยากรทางการ
บริหารไดผ้ลเป็นอยา่งไร และ 6) การปฏิบติังานภายใตห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร  

ทั้งน้ี ไดผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาขอ้มูลการสังเกตท่ีไดม้าจากการใชเ้ทคนิควธีิและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
บนัทึกภาคสนาม บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกภาพ เคร่ืองบนัทึกเสียง รวมทั้งผลจากการใชเ้คร่ืองมือ
การวจิยัฉบบัท่ี 2 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการ ท่ีไดด้าํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไวใ้นคร้ังก่อนมาร่วมกนัพิจารณาเพื่อนาํมาเพิ่มเติมเขา้ดว้ยกนักบัส่ิงท่ีผูร่้วมวจิยัแต่ละรายได้
นาํเสนอดว้ย (ดูแผนภาพท่ี 4.23)  

 
 

 
 

แผนภาพที ่4.23 กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระยะที ่1 ของข้ันตอนการสังเกตผล  
 

จากผลจากวเิคราะห์ขอ้มูลจากเทคนิควธีิและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีไดน้าํไปใชพ้ร้อมกบัการ
นาํเสนอของ แต่ละทีมงานโครงการดงักล่าวในขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นภาพรวมทุกโครงการตาม
ประเด็นคาํถาม 6 ขอ้ดงัน้ี 

1. วธีิการจดักิจกรรมของโครงการเป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไวห้รือไม่? 
จากการนาํเสนอผลการดาํเนินงานของทีมงานโครงการในแต่ละโครงการสามารถสรุป

ไดว้า่ทุกทีมงานไดด้าํเนินการตามแผนงานโครงการท่ีไดว้างแผนเอาไว ้
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2. ความกา้วหนา้ของโครงการเป็นอยา่งไร? 
โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีกิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการ 2 

กิจกรรมคือ 1) การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2) การพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน  ซ่ึงทุกกิจกรรมได้
ดาํเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมแรกคือการจดัอบรมครูเก่ียวกบัรูปแบบและ
วธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดด้าํเนินการระหวา่งวนัท่ี 12 – 13 พฤศจิกายน 
2558 โดยผูว้จิยัไดเ้รียนเชิญวทิยากรท่ีเช่ียวชาญการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง คือ ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นน้ีเป็นผูด้าํเนินการ
บรรยายพร้อมการฝึกปฏิบติัใหก้บักลุ่มผูร่้วมวจิยั ซ่ึงในวนัแรกไดมี้การบรรยายเก่ียวกบัหลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎีของการจดัการเรียนการสอน และจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งภาคเชา้และ
ภาคบ่าย ในวนัท่ีสองเป็นการนาํเสนอรูปแบบการสอนโดยใชโ้ครงการเป็นฐาน ( Project Based 
Learning) ทั้งน้ี ผลจากการดาํเนินการดงักล่าวทาํใหค้รูและผูร่้วมวจิยัมีความรู้ ความเขา้ใจ ใน
หลกัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและครูสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสาํหรับกิจกรรมท่ีสองคือการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอนนั้นไดด้าํเนินการในระหวา่งวนัท่ี 12 - 13 
ธนัวาคม 2558 โดยผูว้จิยัไดเ้รียนเชิญวทิยากรคนเดิมคือ ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้งและคณะ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตประกอบการ
เรียนการสอน และยงัทาํวจิยัเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ เป็นผูด้าํเนินการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบติั
ใหก้บักลุ่มผูร่้วมวจิยั ซ่ึงวนัแรกในช่วงเชา้ไดมี้การบรรยายเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีส่ือ
การเรียนการสอนทางคอมพิวเตร์และอินเทอร์เน็ตในการช่วยสอน ในช่วงบ่ายไดมี้การ workshop 
และสาธิตการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนการสอน ในวนัท่ี 2 เป็นการบรรยายเก่ียวกบัการ
ผลิตส่ือ CAI (Computer Assisted Instruction) ทั้งภาคเชา้และภาคบ่าย โดยภาคบ่ายเป็นการ
ปฏิบติัการผลิตส่ือทั้งน้ี ผลจากการดาํเนินการดงักล่าวทาํใหค้รูและผูร่้วมวจิยัมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการผลิตส่ือ CAI (Computer Assisted Instruction) และครูสามารถผลิตนาํมาใชป้ระกอบการ
เรียนการสอนไดน้าํอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 2โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้มีกิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการ 1กิจกรรม คือ 1) 
การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ซ่ึงทุกกิจกรรมไดด้าํเนินการเสร็จส้ิน
เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงในกิจกรรมคือการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมี
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วตัถุประสงคห์ลกั คือ การติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ในหอ้งเรียน เพื่อรองรับการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ของ
โครงการท่ี 1 โดยมีการประชุมแจง้เร่ืองการติดตั้งโปรเจคเตอร์และสอบถามความคิดเห็นผูร่้วมวจิยั
ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 และดาํเนินการติดตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2558 และจดั
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น หอ้งเรียน รวมถึงบริเวณอาคารโดยรอบ และบริเวณริมนํ้ารอบ ๆ อาคาร 
และบริเวณท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ หอ้งนํ้าหอ้งสุขา และการทาํความสะอาดอาคาร
เรียนและอาคารประกอบอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

โครงการท่ี 3โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีกิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการ 
2 กิจกรรม คือ  1) การจดัทาํผา้ป่าเพื่อการศึกษา และ 2) การศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาท่ีมีผลการ
ดาํเนินงานดีเด่น คือ โรงเรียนพุทธโกศยัวทิยา วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร จงัหวดัแพร่ โดย
กิจกรรมแรกคือการจดัทาํผา้ป่าการศึกษานั้นไดจ้ดัไปเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 ไดรั้บยอด
บริจาคซ่ึงเป็นยอดหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ แลว้เป็นเงิน 128,999 บาทเห็นไดว้า่การกิจกรรม
ผา้ป่าการศึกษาในคร้ังน้ีประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีทั้ง
จากคนในชุมชนและนอกชุมชน และจากการจดักิจกรรมผา้ป่าการศึกษาในคร้ังน้ี กลุ่มผูร่้วมวจิยั
และโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาไดจ้ดัสรรเงินท่ีไดจ้าการบริจาคเพื่อการพฒันาโรงเรียน
ในดา้นต่าง ๆ และไดจ้ดัสรรเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้ง 4 โครงการ
ส่วนกิจกรรมท่ี 2) การศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นนั้น ไดด้าํเนินการเม่ือวนัท่ี 6 
พฤศจิกายน 2558 โดยคณะผูร่้วมวจิยัไดไ้ปศึกษาดูงานท่ีณ สถานศึกษาท่ีมีผลการดาํเนินงานดีเด่น 
คือ โรงเรียนพุทธโกศยัวทิยา วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร จงัหวดัแพร่ ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บ
รางวลัพระราชทานดีเด่นระดบัประเทศปีการศึกษา 2553 ในปีการศึกษา  2549 ทางสถานศึกษา
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษา  จาก  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  
(องคก์ารมหาชน)  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2549 (รอบ  2) ต่อมาในปี  พ.ศ.  2551 ทาง
สถานศึกษาไดรั้บพระราชานุเคราะห์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ
ไวเ้ป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาํริ  และเป็น  1 ใน 6 โรงเรียนตน้แบบ  ในโครงการตาม
พระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเป็นความภูมิใจของสถานศึกษา  
และ ชาวแพร่เป็นอยา่งมากซ่ึงจากการไปศึกษาดูงานในคร้ังน้ีพบวา่ผูร่้วมวจิยัต่างมีความพึงพอใจ  
เกิดความรู้และความเขา้ใจในการบริหารจดัการและการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในทุกแง่มุมไดเ้ป็นอยา่งดี  รวมทั้งสามารถนาความรู้ต่าง  ๆ ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชก้บัการดา
เนินงานในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาอีกดว้ย 

โครงการท่ี 4 โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใช้
โรงเรียนเป็นฐานมีกิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการ 2 กิจกรรม คือ  1) การพฒันาระบบบริหารจดั
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การศึกษา และ 2) การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงในกิจกรรมแรกคือการพฒันาระบบ
บริหารจดัการศึกษา นั้นไดมี้การจดัประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกบัทีมงานโครงการท่ี 4 เพื่อ
ร่วมกนัหาแนวทางและวธีิการดาํเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการบริหารและจดัการศึกษา 
พร้อมทั้งไดมี้การมอบหมายและแบ่งงานกนัทาํอยา่งเป็นระบบ ส่วนกิจกรรมท่ีสองคือ การ
บริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน นั้นไดมี้การดาํเนินการจดัประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อร่วม
ปรึกษาหารือและวางแนวทางเพื่อการพฒันา รวมทั้งไดด้าํเนินการตามแนวทางดงักล่าวเร่ือยมาซ่ึงมี
ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

3. กิจกรรมท่ีจดัทาํบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ในขณะน้ีมีโครงการท่ี ดาํเนินการเสร็จส้ินไปแลว้ 3 โครงการยงัมีบางกิจกรรมท่ีอยูใ่น

ระหวา่งการดาํเนินการดงันั้น จึงยงัไม่มีการประเมินผลโครงการในระยะน้ี แต่โดยภาพรวมแลว้ถือ
วา่กิจกรรมในแต่ละโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้ 

4. มีปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานอยา่งไร? 
ในการดาํเนินงานทุกโครงการมีปัญหาอุปสรรคบา้ง เช่น ในบางคร้ังมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ไม่ครบเน่ืองจากผูร่้วมวจิยัส่วนใหญ่ติดภารกิจ ปัญหาดา้นค่าใชจ่้าย เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานไม่เพียงพอผูร่้วมวจิยัจึงไดแ้กปั้ญหาโดยร่วมกนัระดมทุนส่วนตวัเพิ่มเติม ส่วนปัญหา
อ่ืน ๆ มีบา้งเล็กนอ้ย เช่น ผูว้จิยัไม่สามารถระบุวนัเวลาในการนดัหมายไดเ้องจึงตอ้งรอการตดัสินใจ
ร่วมจากกลุ่มผูร่้วมวจิยัเพราะผูร่้วมวจิยัส่วนใหญ่มีภารกิจท่ีต่างกนั และในบางคร้ังตอ้งมีการยกเลิก
การนดัหมายเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน เช่น ฝนตกหนกัจนทาํใหเ้ดินทางไม่สะดวก หรือ
ในบางคร้ังตอ้งยกเลิกการนดัหมายเพราะผูร่้วมวจิยัส่วนใหญ่ตอ้งออกไปดูไร่นาของตนเน่ืองจาก
สภาพฝนท่ีตกหนกัในคืนก่อนวนันดัหมาย เป็นตน้ 

5. การใชท้รัพยากรทางการบริหารไดผ้ลเป็นอยา่งไร? 
ในการใชท้รัพยากรทางการบริหารท่ีประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ 

นั้นทีมงานโครงการทุกโครงการไดด้าํเนินการภายใตแ้ผนงานและกิจกรรมท่ีไดว้างเอาไว ้จึงพบวา่
ประสบผลสาํเร็จตามท่ีไดว้างแผนเอาไวใ้นระดบัหน่ึง แลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีทุกทีมงาน
โครงการสามารถดาํเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมไปไดอ้ยา่งคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 

6. การปฏิบติังานภายใตห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร ? 
ในการดาํเนินกิจกรรมของทุกทีมงานโครงการไดมี้การนาํเอาหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมไปใชใ้นทุกกระบวนการโดยสรุปไดด้งัน้ี 
เร่ิมจากขั้นประสบการณ์  (Experiences) ทุกกิจกรรมท่ีจดัข้ึนจะเร่ิมจากการใหที้มงาน

โครงการแต่ละคนไดใ้ชป้ระสบการณ์เดิมท่ีตนเองมีอยูใ่นการระดมความคิดเห็นต่อการทาํงานใน
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แต่ละกิจกรรม โดยทีมงานทุกคนจะกระตุน้กนัและกนัใหดึ้งเอาประสบการณ์ของตวัเองออกมาใช้
ในการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด และใหมี้ความสามารถในการแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเหมือนหรือ
แตกต่างไปจากตนเองได ้เช่น ในกิจกรรมผา้ป่าเพื่อการศึกษาของโครงการท่ี 3 ไดมี้การแบ่งปัน
ประสบการณ์กนัในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบและวธีิการจดัผา้ป่าตามวธีิการของ
ตนเอง จากนั้นจึงร่วมกนัสะทอ้นคิดและอภิปราย  (Reflection and discussion) โดยปล่อยใหทุ้กคน
ไดร่้วมแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบักิจกรรมผา้ป่าท่ีแต่ละคนไดร่้วม
แบ่งปันประสบการณ์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม ก่อนท่ีจะมีการสรุปเป็นความคิดรวบ
ยอด (Conception)โดยร่มกนัสรุปผลจากการอภิปรายและการนาํเสนอของผูร่้วมวจิยัแต่ละคนให้
เป็นแนวคิดหน่ึงเดียวออกมาจากนั้นจึงนาํไปทดลองหรือประยกุตใ์ชแ้นวคิด
(Experimentation/Application) โดยการนาํไปปฏิบติัจริง แลว้จึงทาํการสรุปและประเมินผล
(Conclusion and evaluation) การดาํเนินงานเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการดาํเนินงานใน
คร้ังต่อไป 

ระยะท่ี 2 การสะท้อนผลส าเร็จในการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 
ธนัวาคม 2558 ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา โดยผูว้จิยัและทีมประเมิน
ไดน้าํเสนอผลการประเมินท่ีไดจ้ากการใชเ้คร่ืองมือการวจิยั ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินสภาพการ
ดาํเนินงานการจดัการ เรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาเพื่อเปรียบเทียบ
และแสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานทั้งก่อนและหลงัการนาํแผนปฏิบติัการหรือโครงการลงสู่การ
ปฏิบติั ใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและสะทอ้นผลของการปฏิบติัร่วมกนั (ดูแผนภาพท่ี 4.24) 
 

 
 

แผนภาพที ่4.24 การสะท้อนผลส าเร็จในการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ 
 

ทั้งน้ี ผลจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัไดส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวงั และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั เกิดข้ึน ดงัผลการประเมินโดยทีม
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ประเมินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูร่้วมวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการ
ปฏิบติังานทั้งก่อนและหลงัการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัในตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21 การประเมินและเปรียบเทยีบการบรรลุผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติของ

โรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา  
 

โครงการ 
 

กจิกรรม 
 

การบรรลุผลจากการน าโครงการ
ลงสู่การปฏิบัติ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 - การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 
- การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน 

 
 
 

 
 
 

2 - การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 

 

3 - จดัทาํผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
- ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนท่ีมีการจดั
การศึกษาดีเด่น 

 
 

 

4 - การพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา 
- การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

 
 

 

 

จากตารางท่ี 4.21 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการการบรรลุผลจากการนาํ
โครงการลงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา เพื่อใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้
และผลสาํเร็จของการดาํเนินงานโครงการ พบวา่ในการประเมินก่อนนาํโครงการลงสู่การปฏิบติันั้น 
พบวา่ โครงการต่าง ๆ บรรลุผล บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ต่ยงัมีโครงการท่ี 1ในดา้น การพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน ท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย 

ทั้งน้ี ผลจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัไดส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวงั และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั เกิดข้ึน ดงัผลการประเมินโดยทีม
ประเมินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูร่้วมวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการ
ปฏิบติังานทั้งก่อนและหลงัการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัในตารางท่ี 4.22 – 4.23 
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ตารางที ่4.22 การประเมินและเปรียบเทยีบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
ศรีจันทร์วทิยา ด้านครู 

 

ข้อ การด าเนินงานด้านครู 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 
 ด้านกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   

1 ครูมีความเขา้ใจในแนวคิดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.75 4.00 

2 ครูมีความตระหนกัในความสาํคญัของการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

3.50 4.00 

3 ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

2.65 3.85 

4 ครูมีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 

2.55 3.75 

 ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี   
5 ครูมีความสามารถในการใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

เช่น วดีีโอเทป ฯลฯ 
4.45 4.45 

6 ครูมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองฉายและ
โปรเจคเตอร์เป็นทุกคน 

3.65 4.00 

7 ครูมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อใชใ้น
การเรียนการสอน 

2.55 3.75 

8 ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนโดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อินเตอร์เนต 

2.50 3.75 

 ด้านส่ือการสอนและเทคโนโลยช่ีวยสอน   
9 ครูมีความสามารถในจดัทาํส่ือการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ เช่น ส่ือเพาเวอร์พอ้ยท ์เป็นตน้  
2.50 3.75 

10 ครูสามารถจดัทาํส่ือการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI)ได ้

2.45 3.50 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
 

   

ข้อ การด าเนินงานด้านครู 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 
11 ครูสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ มา

จดัทาํส่ือการสอน 
2.50 4.00 

12 ครูสามารถหาส่ือการสอนต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตได้ 2.50 3.75 
 

จากตารางท่ี 4.22 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดา้นครู เพื่อใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้และผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน
โครงการ พบวา่ทุกขอ้มีการพฒันาข้ึนไปในระดบั “ดี”มีเพียงขอ้ครูสามารถจดัทาํส่ือการสอนแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ได ้ท่ีพฒันาจากระดบั “ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน” ข้ึนไปยงัระดบั “พอใช”้ 
 
ตารางที ่4.23 การประเมินและเปรียบเทยีบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรี

จันทร์วทิยา ด้านการบริหาร 
 

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 

 ด้านเทคโนโลยใีช้ในการเรียนการสอน   
1 โรงเรียนมีเคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์ในหอ้งเรียน  2.45 4.00 
2 โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  3.70 4.00 
3 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกบั

คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง 
2.55 4.00 

4 โรงเรียนมีระบบไวไฟเพื่อบริการ 2.50 4.00 
 ด้านนโยบาย   

5 ผูบ้ริหารใหค้วามใส่ใจกบักระบวนการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

4.00 4.00 

6 ผูบ้ริหารไดก้าํหนดแนวทางและนโยบายในการ
พฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียน  

4.00 4.00 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ)  
 

  

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 

7 ผูบ้ริหารไดมี้การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนการสอนกบั
คณะครู 

2.55 4.00 

8 ผูบ้ริหารไดติ้ดตามการดาํเนินงานตามนโยบายการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีกาํหนดไว  ้

2.50 4.00 

 

จากตารางท่ี 4.23 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดา้นการบริหาร เพื่อใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้และผลสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานโครงการ พบวา่ทุกขอ้มีการพฒันาข้ึนไปในระดบั “ดี”มีเพียงขอ้ผูบ้ริหารมีแนวทางใน
การนาํหลกัสูตรสถานศึกษามาใช ้ท่ีพฒันาจากระดบั “ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน” ข้ึนไปยงัระดบั 
“พอใช”้ 

3. การสะท้อนผลการด าเนินงาน เป็นกิจกรรมสุดทา้ยท่ีจดัใหมี้ข้ึนในขั้นตอนการสังเกต
ผล ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 58 ณ หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา เป็น
การนาํเอาผลการบนัทึกจากการสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบติัทั้งท่ีเป็นผลการบนัทึกจากการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกเสียง และ
เคร่ืองบนัทึกภาพท่ีไดน้าํไปใช ้มานาํเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนัเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพื่อการรับรู้ร่วมกนั (ดูแผนภาพท่ี 4.25) 
 

 
 

แผนภาพที ่4.25 กจิกรรมการสะท้อนผลการด าเนินงานในข้ันตอนการสังเกตผล  
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ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดน้าํเอาเทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review: AAR) มา
ใช ้โดยใหผู้ร่้วมวจิยัทุกคนมีส่วนร่วม และอาศยัคาํถามดงัน้ีคือ1) คาดหวงัอะไรจากงานคร้ังน้ี 2) ส่ิง
ท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 3) ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 
และ 4) ถา้มีงานแบบน้ีอีกเราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร  

ผลจากการนาํเอาเทคนิควเิคราะห์หลงัการปฏิบติัมาใชใ้นการสะทอ้นผลการดาํเนินงาน
ขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึงมีทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ 1) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ 2) การนาํแผน
ลงสู่การปฏิบติั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ส่ิงทีค่าดหวังจากการด าเนินงานในข้ันตอนการปฏิบัติ 
ในขั้นตอนการปฏิบติัน้ีผูร่้วมวจิยัคาดหวงัวา่จะสามารถดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้

ร่วมกนัวางแผนไว ้รวม 2 กิจกรรม คือ1) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ 2) การนาํแผนลงสู่
การปฏิบติั ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ดทุ้กกิจกรรม 

2) ส่ิงทีบ่รรลุความคาดหวัง 
ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคือ ในกิจกรรมท่ี 1 การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนันั้นถือวา่

บรรลุความคาดหวงัเพราะงานทุกอยา่งท่ีไดร่้วมกนัจดักระทาํบรรลุความคาดหวงัทุกประการ ไม่วา่
จะเป็นการทบทวนจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลและ การจดัทาํ
เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั ส่วนกิจกรรมท่ีสองคือการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั พบวา่ การนาํ
โครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติัประสบผลสาํเร็จตามความคาดหวงัทุกโครงการ มีเพียงบางกิจกรรม
ของโครงการท่ียงัไม่บรรลุตามเป้าหมายของโครงการแต่มีความคืบหนา้ของกิจกรรมโดยมีส่ิงยนืยนั
ถึงสภาพความสาํเร็จคือผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑท่ี์ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกมาตรฐาน  

3) ส่ิงทีย่งัไม่บรรลุความคาดหวัง 
พบวา่ในการดาํเนินงานทุกกิจกรรมไดบ้รรลุความคาดหวงั แมว้า่ในบางคร้ังอาจมีบาง

อุปสรรคเกิดข้ึนในระหวา่งการทาํงานบา้ง ไดแ้ก่ระยะเวลาของการนาํโครงการไปสู่การปฏิบติั เช่น 
บางคร้ังอาจมีการเล่ือนระยะเวลาการทาํกิจกรรมออกไปเพราะสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน หรือมีผูร่้วมวจิยัมาร่วมไม่ถึงก่ึงหน่ึงอนัเน่ืองมาจากตอ้งออกไปกิจนิมนตข์องพระ
อาจารยห์ลาย ๆ รูป รวมทั้งผูว้จิยั เป็นตน้ แต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นก็สามารถคล่ีคลายลงได้
ดว้ยการร่วมปรึกษาหารือและหาทางออกร่วมกนัตลอดมา หรือแมแ้ต่ปัญหาในการระดมความ
คิดเห็นต่าง ๆ ก็เกิดข้ึนบ่อย ๆ เพราะผูร่้วมวจิยัมีพื้นฐานของความรู้ท่ีแตกต่างกนั แต่ผูร่้วมวจิยัก็มี
วธีิการกระตุน้ใหทุ้กคนไดมี้โอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่มีอคติต่อกนั 
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4) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันางาน 
ในการดาํเนินงานทุกกิจกรรมลว้นมีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนบา้ง ไม่วา่จะเป็นในเร่ือง

ของจาํนวนคนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในบางวนั หรือสภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการประกอบ
กิจกรรม แต่ทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นผูร่้วมวจิยัต่างร่วมกนัหาทางออกและช่วยกนัดาํเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ไดส้าํเร็จโดยการขยายเวลาในการทาํกิจกรรม เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูร่้วมวจิยัต่างมีความพร้อม มี
ความร่วมมือร่วมใจ และความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันางานของตนใหป้ระสบผลสาํเร็จ ดงันั้น ทุกคน
จะตอ้งรักษาส่ิงดีงามน้ีเอาไวต่้อไป  

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการสังเกต 
ในขั้นตอนการสังเกตน้ีมีขอ้สังเกตวา่ในกิจกรรมการประเมินสภาพการดาํเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยานั้น เป็นการประเมินโดย ผูว้จิยัและทีมประเมินดว้ยการใช้
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 1 แบบประเมินสภาพการดาํเนินงานการจดัการ เรียนการสอนของโรงเรียน
พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา (ดงัในภาคผนวก ข)เพื่อเปรียบเทียบและแสดงใหเ้ห็นถึงผลการ
ดาํเนินงานทั้งก่อนและห ลงัการนาํโครงการซ่ึงเป็นแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ซ่ึงผลการ
ประเมินน้ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดสภาพท่ีคาดหวงัจากการดาํเนินงานเอาไว้
ทุกประการ จึงแสดงใหเ้ห็นวา่การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในวงจรท่ี 1 น้ีประสบผลสาํเร็จ 
แต่ผลท่ีไดจ้ากการประเมินอาจมีความน่าเช่ือถือไม่มากพอ จึงตอ้งรอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาซ่ึงมีคณะกรรมการในการประเมินคนละชุดกนักบัคณะประเมินในคร้ังน้ี 

ขั้นตอนที ่5 การสะท้อนผล (Reflecting)  
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักิจกรรมการสะทอ้นผลข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา โดยไดน้าํเอาผลการบนัทึกจากการสังเกต
ผลในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั และ
ขั้นตอนการสังเกตผล ทั้งท่ีเป็นผลการบนัทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บนัทึกภาคสนาม บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกเสียง และเคร่ือง
บนัทึกภาพ นาํมาเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนั  ทั้งน้ีตามแนวคิดหน่ึงของการ
พฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมท่ีนาํมากล่าวถึงขา้งตน้ดว้ยวา่ “...ปัจจัยด้านการสะท้อนกลับของ
ปัญหาจากการด าเนินงาน (Action-reflection) ซ่ึงจัดในรูปของการถกเถียงอภิปรายกัน...กิจกรรมนี้
จะช่วยพัฒนาความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จักจับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ด าเนินกันมา...” 

กิจกรรมการสะทอ้นผลในคร้ังน้ีเร่ิมตน้จาก ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัร่วมกนัสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผา่นมา เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนวางแผน ขั้นตอนการ
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ปฏิบติั และขั้นตอนการสังเกตผล โดยไดจ้ดักิจกรรมการระดมสมองเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนัวา่แต่ละ
ขั้นตอนประกอบไปดว้ยกิจกรรมอะไรบา้ง และกิจกรรมนั้น ๆ มีผลการปฏิบติัเป็นอยา่งไร กระทาํ
สาํเร็จหรือไม่สาํเร็จอยา่งไร และมีขอ้สังเกตท่ีไดอ้ยา่งไรบา้ง โดยผูว้จิยัไดน้าํเอาเอกสารการ
ดาํเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผา่นมา นาํเสนอใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ พร้อมทั้งมีการระดมสมอง
และแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดร่้วมกนัดาํเนินการมาทั้งหมด ก่อนท่ีจะทาํการสรุปขอ้มูลการ
สะทอ้นผลร่วมกนัในลาํดบัถดัไป ดูภาพประกอบกิจกรรม ดงัแผนภาพท่ี 4.26 
 

 
 

 
 

แผนภาพที ่4.26 กจิกรรมการสะท้อนผลการด าเนินงานในข้ันตอนการสังเกตผล  
  

ทั้งน้ี จากการดาํเนินการสะทอ้นผลร่วมกนัดงักล่าวนั้น ทาํใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้สรุปร่วมกนั ดงั
ตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24 สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลงัตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมการ การวางแผน และการ
ปฏิบัติและการสังเกตผล 

 

ขั้นตอน กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลการปฏิบัติ 

การ
เตรียมการ 
(preparation) 
 

ระยะที ่1 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ การจดั
ประชุมพบปะพดูคุยและแสดงความคิดเห็น 

สาํเร็จตามวตัถุประสงค์ 

ระยะที ่2 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ 
การเปิดตวัโครงการวจิยัและนาํเสนอกรอบ
แนวคิดการวจิยั และการ เตรียมความพร้อม
เบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั 

 
 

สาํเร็จตามวตัถุประสงค์ 

 ระยะที ่3 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือกิจกรรมร่วม
คิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม
และกิจกรรมการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงาน 

 

การวางแผน 
(planning) 

1. การวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ
พฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง  
2. การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 
3. การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 

 
สาํเร็จตามวตัถุประสงค์ 

 

การปฏิบติั 
(acting) 
 

1. การกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั  
2. การนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั 
3. การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั 

สาํเร็จตามวตัถุประสงค์ 

การสังเกต 
(observing) 
 

1. การกาํหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผล  
2. การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 

 
สาํเร็จตามวตัถุประสงค์ 

 
 

จากตารางท่ี 4.24 สรุปผลการปฏิบติังานยอ้นหลงัตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ การ
วางแผน การปฏิบติั และการสังเกตผล พบวา่ในแต่ละขั้นตอนมีผลการปฏิบติัดงัน้ี 

ขั้นการเตรียมการ (Preparation) รวม 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ การ
จดัประชุมพบปะพดูคุยและแสดงความคิดเห็น ซ่ึงประสบผลสาํเร็จผลจากการลงมือปฏิบติักิจกรรม 
และมีขอ้สังเกตวา่การใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นการใหสิ้ทธิ
และความเท่าเทียมกนัในการท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมในการวจิยัซ่ึงวธีิการน้ีทาํใหทุ้กฝ่ายเกิด
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ความพึงพอใจและยงัพบวา่การเตรียมความพร้อมของผูว้จิยัก่อนการลงพื้นท่ีจริงนั้นเป็นส่ิงสาํคญัท่ี
จะทาํใหผู้ว้จิยัเกิดความพร้อมในทุก ๆ ดา้นก่อนท่ีจะเผชิญกบัสภาพการณ์จริงในสนามหรือพื้นท่ีท่ี
จะทาํการวจิยั ระยะท่ี 2 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือการเปิดตวัโครงการวจิยัและนาํเสนอกรอบ
แนวคิดการวจิยั และการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั ซ่ึงพบวา่ประสบผลสาํเร็จใน
การลงมือปฏิบติัทุกกิจกรรม โดยมีขอ้สังเกตวา่สาเหตุท่ีการเปิดตวัโครงการวจิยัประสบผลสาํเร็จได้
ดว้ยความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัหรือผูร่้วมวจิยัทั้ง 23 คน ท่ีมาร่วมกิจกรรมกนั
โดยพร้อมเพรียงและใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี ส่วนในการนาํเสนอแนวคิด
เชิงเทคนิคท่ีจะนาํมาใชใ้นการวจิยันั้นพบวา่การแจกเอกสารประกอบการบรรยายและการลงมือฝึก
ปฏิบติัสามารถช่วยสร้างทกัษะใหก้บัผูร่้วมวจิยัไดร้ะดบัหน่ึง แต่เน่ืองจากพื้นฐานความรู้ของผูร่้วม
วจิยัท่ีแตกต่างกนัจึงจาํเป็นตอ้งนาํเสนออยา่งชา้ ๆ และทบทวนซํ้ า ๆ รวมทั้งใหผู้ร่้วมวจิยัท่ีเรียนรู้ได้
เร็วช่วยเหลือผูท่ี้เรียนรู้ไดช้า้กวา่ เป็นตน้ และระยะท่ี 3 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม และกิจกรรมการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานซ่ึงพบวา่
ประสบผลสาํเร็จในการลงมือปฏิบติัทุกกิจกรรมเช่น การจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื่อการวจิยันั้น
พบวา่ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานข้ึนอยา่งคร่าว ๆ ในเบ้ืองตน้เพราะยงัไม่ทราบ
วา่เม่ือไดด้าํเนินกิจกรรมตามขั้นตอนจริงจะตอ้งปรับเปล่ียนกิจกรรมหรือเพิ่มเติมกิจกรรมใดอีกบา้ง 

การวางแผน  (Planning) มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการ รวม 3 กิจกรรมคือ การวเิคราะห์สภาพ
ของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงการจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action plan) และ การ
สะทอ้นผลการดาํเนินงานซ่ึงซ่ึงพบวา่ประสบผลสาํเร็จในการลงมือปฏิบติัทุกกิจกรรม โดยมี
ขอ้สังเกตวา่ในกิจกรรมการวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงนั้น
เป็นช่วงแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการนาํเอาสภาพปัจจุบนั ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีต
และปัจจุบนัมานาํเสนอสู่วงสนทนา จึงทาํใหทุ้กคนเกิดความสนใจและใหค้วามร่วมมือในการทาํ
กิจกรรมเป็นอยา่งดีและจากการท่ีใหผู้ท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวนั้น ๆ เป็นอยา่งดีมานาํเสนอ
เพิ่มเติมเขา้ไปอีก ส่วนในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action plan) นั้นพบวา่ค่อนขา้งใชเ้วลา
พอสมควรในขั้นตอนของการจดัทาํร่างแผนปฏิบติัการเน่ืองจากตอ้งใชค้วามรู้ในเชิงวชิาการ
เก่ียวกบัการเขียนแผนงานโครงการดว้ย และพบวา่ผูท่ี้เป็นกาํลงัสาํคญัในการเขียนแผนงาน
โครงการคือกลุ่มผูร่้วมวจิยัท่ีเป็นครูนัน่เอง 

การปฏิบติั  (Acting) มีการดาํเนินงานรวม 3 กิจกรรม คือ การกาํหนดแนวทางในการ
ปฏิบติังานร่วมกนั การนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั และการสะทอ้นผลการปฏิบติั ซ่ึงพบวา่ใน
โครงการท่ี 1 กิจกรรมการจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บรรลุเป้าหมาย 
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เหลือเพียงกิจกรรมการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวย
สอนท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย  

การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการ รวม 3 กิจกรรม คือ การกาํหนดเทคนิควธีิ
และเคร่ืองมือการวจิยัในการสังเกตผล การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงพบวา่ประสบผลสาํเร็จในการลงมือปฏิบติัทุกกิจกรรม โดยมีขอ้สังเกตวา่กิจกรรมท่ี
ใชเ้วลาในการปฏิบติัมากท่ีสุดคือการออกแบบเคร่ืองมือในการวจิยัทั้ง 7 ฉบบัท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
จดัทาํข้ึน เน่ืองดว้ยตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในเชิงวชิาการท่ีค่อนขา้งสูงและตอ้งผา่น
กระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญอีก 5 ท่าน 

จากนั้น ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาเทคนิคการถอดบทเรียน ( Lesson distilled) มาใชใ้น
การทบทวนประสบการณ์การนาํโครงการท่ีผา่นมาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอกซ่ึงทาํใหเ้กิดผลอยา่งท่ีเป็นอยู ่ทั้งท่ีสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ รวมทั้ง
นาํเอาแนวคิดการสะทอ้นผลเชิงวพิากษต์ามทศันะของ Heron (1996 อา้งถึงใน สุวมิล วอ่งวาณิช
,2549) มาประยกุตใ์ชร่้วมกนั โดยกิจกรรมน้ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัถอดบทเรียนเก่ียวกบัการ
นาํโครงการของตนลงสู่การปฏิบติัเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั  

ทั้งน้ี ก่อนดาํเนินการจดักิจกรรมการถอดบทเรียน ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดจ้ดัลาํดบั
ขั้นตอนในการถอดบทเรียนโดยประยกุตเ์อาแนวทางของ ชยานนท ์มนเพียรจนัทร์ (2554) มาใชใ้น
การดาํเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ีคือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นดาํเนินการถอดบทเรียน 
และ 3) ขั้นรายงานการถอดบทเรียน โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดของการดาํเนินการดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ มีการดาํเนินการดงัน้ี  
1.1 การสร้างทีมงานเพื่อช่วยในการดาํเนินการจดักิจกรรมการถอดบทเรียน จาํนวน  6 

คน ซ่ึงไดแ้ก่ นายอิทธิพล ถิตยรั์ศมี นายถาวร โสกณัฑท์ตันายจิราพชัร จาํปานิล นายพงพฒัน์ บุญ
สิทธ์ิ นายจิรศกัด์ิ สาริยา และ นางจีระนนัท ์นามปัญญา โดยทีมงานเหล่าน้ีไดม้าการคดัเลือกของผู ้
ร่วมวจิยัทุกคน  

1.2 การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของทีมงานถอดบทเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.2.1 หวัหนา้ทีมหรือผูเ้อ้ือ คือ พระจกัรพล สิริธโร ทาํหนา้ท่ีเป็นผูท่ี้ทาํใหก้ารถอด

บทเรียนในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืนและบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด 
1.2.2 ผูอ้าํนวยกระบวนการ คือ นายสมชาย คาํอินทร์ เป็นผูท่ี้กระตุน้ใหผู้ร่้วมถอด

บทเรียนไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นจากกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั  
1.2.3 ผูจ้ดบนัทึก คือ นางรัชนีกรณ์ ทาทอง ผูบ้นัทึกเสียง คือ นายภนยั บุญมา

จนัทร์และผูบ้นัทึกภาพคือ นายรัศมี อมัพรัตน์ ทาํหนา้ท่ีบนัทึกผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 



182 
 

ประสบการณ์ การอภิปรายของผูร่้วมถอดบทเรียน พร้อมทั้งร่วมกนัเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวตั้งแต่
เร่ิมตน้จนส้ินสุดการดาํเนินงาน 

1.2.4 ผูป้ระสานงาน คือ นายสง่า ภูลายยาว และ นางสาวกณัยณฐั สีหาผล ร่วมทาํ
หนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือใหที้มงานถอดบทเรียนในการประสานความร่วมมือและช่วยกระตุน้ใหผู้ร่้วม
วจิยัมีความต่ืนตวัพร้อมท่ีจะร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา  

1.2.5 การกาํหนดประเด็นในการถอดบทเรียน ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
กาํหนดประเด็นการถอดบทเรียน ดงัน้ี (1) โครงการท่ีไดท้าํไปแลว้คืออะไร (2) การนาํโครงการลง
สู่การปฏิบติัประสบผลสาํเร็จหรือไม่  (3) มีกิจกรรมใดบา้งท่ีประสบผลสาํเร็จ เพราะอะไร  (4) มี
กิจกรรมใดท่ียงัไม่ประสบผลสาํเร็จ เพราะอะไร  (5) หากจะดาํเนินงานโครงการนั้นต่อไปอีกจะทาํ
อยา่งไรและ (6) ความพึงพอใจต่อผลโครงการนั้นเป็นอยา่งไร 

1.4 การเลือกเทคนิคการถอดบทเรียน ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดเ้ลือกเอาเทคนิคการ
ถอดบทเรียน  (Lessen distilled) มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัเทคนิคการสะทอ้นผลเชิงวพิากษต์ามทศันะ
ของ Heron (1996 อา้งถึงใน สุวมิล วอ่งวาณิช, 2549) 

2. ขั้นดาํเนินการถอดบทเรียน เร่ิมตน้ข้ึนดว้ยการสร้างบรรยากาศ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการ
ถอดบทเรียนมีความผอ่นคลายเป็นกนัเอง ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัเล่าเร่ืองขาํขนัเพื่อสร้าง
ความพร้อมและสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลายก่อนการถอดบทเรียนโดยใชเ้วลาประมาณ 5 นาที 
จากนั้น หวัหนา้ทีมงานถอดบทเรียน และผูอ้าํนวยกระบวนการ ไดร่้วมกนัช้ีแจงใหผู้ร่้วมถอด
บทเรียนเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละวธีิดาํเนินกิจกรรมเพื่อใหส้ามารถทบทวนความทรงจาํจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีผา่นมาก่อนท่ีจะนาํเขา้สู่ประเด็นสาํคญัของการถอดบทเรียน จากนั้นแต่ละทีมงาน
โครงการไดส่้งตวัแทนของแต่ละโครงการมานาํเสนอผลการดาํเนินงานโครงการของตนเพื่อให้
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดรั้บรู้ร่วมกนั โดยประเด็นของการนาํเสนอมี 6 ขอ้ คือ 1) โครงการท่ีไดท้าํไป
แลว้คืออะไร 2) การนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัประสบผลสาํเร็จหรือไม่  3) มีกิจกรรมใดบา้งท่ี
ประสบผลสาํเร็จ เพราะอะไร  4) มีกิจกรรมใดท่ียงัไม่ประสบผลสาํเร็จ เพราะอะไร 5) หากจะ
ดาํเนินงานโครงการนั้นต่อไปอีกจะทาํอยา่งไร และ 6) ความพึงพอใจต่อผลโครงการนั้นเป็น
อยา่งไร 

ในช่วงสุดทา้ยของการสะทอ้นผล ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัสะทอ้นผลเก่ียวกบั การ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้จากการกระทาํทั้งระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร และ
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชแ้ผนปฏิบติัการท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั และใชห้ลกัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกเสริมไปปฏิบติัตามวงจรแบบเกลียวสวา่นในช่วงวงจรแรก 
ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ขั้นการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบติั และการสังเกต โดยสรุปดงัน้ี 
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การเปลีย่นแปลงจากการปฏิบัติ 
การเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงท่ีเกิดข้ึนในวงจรแรกเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ใน 2 ลกัษณะ คือ การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั ดงัน้ี 
1. การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั พบวา่ การดาํเนินงานในทุกขั้นตอนของวงจรท่ี 1 นั้น

บรรลุความคาดหวงัทุกขั้นตอน และท่ีสาํคญัคือเม่ือนาํเอาแผนปฏิบติัการ  (Action plan) คือ
โครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติัแลว้ไดส่้งผลใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพตามท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดข้ึนในระดบั “ดี” ข้ึนไปทุกมาตรฐานตามท่ีไดค้าดหวงั
เอาไว ้

2. การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั เกิดข้ึนใน 3 ระดบั คือ ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล 
และระดบัองคก์าร ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ระดบัตวับุคคล ประกอบดว้ย ครู นกัเรียน และกรรมการสถานศึกษา พบวา่ มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัดงัน้ี 

ครู พบวา่ มีพฤติกรรมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้ข้ึน สังเกตไดจ้ากมี
การเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนทุกคร้ังก่อนทาํการสอนหรือมีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในทุกรายวชิา และมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน 

นกัเรียน พบวา่ มีผลการเรียนท่ีดีข้ึน มีความสนใจในกิจกรรมการจดัการเรียนการ
สอนของครูมากข้ึน สังเกตไดจ้ากการใหค้วามร่วมมือกบัครูเป็นอยา่งดีในทุกกิจกรรมท่ีครูจดัข้ึน มี
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีครูจดัข้ึนอยา่งสนใจ นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนดีข้ึน
ในทุกกกลุ่มสาระ สังเกตไดจ้ากแบบประเมินผลการเรียนประจาํชั้นของครู 

กรรมการสถานศึกษา พบวา่ ใหค้วามร่วมมือในการประชุมมากข้ึน และปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองมากยิง่ข้ึน รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 

2.2 ระดบักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู กลุ่มและคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

กลุ่มครู พบวา่ ครูมีการปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
มากข้ึน สังเกตไดจ้ากการร่วมประชุมในระดบัโรงเรียนเพื่อวางแผนในการจดัการเรียนการสอน มี
การร่วมมือกนัในการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนทุกคร้ังก่อนทาํการ
สอน หรือมีการประสานงานกนัในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในทุกรายวชิา 

 กลุ่มกรรมการสถานศึกษา พบวา่ กลุ่มใหค้วามสาํคญัต่อบทบาทและหนา้ท่ีของ
สมาชิกในกลุ่มมากข้ึน และมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือในการดาํเนินงานต่าง ๆของโรงเรียนทุก
คร้ัง     
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2.3 ระดบัองคก์าร มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
พบวา่โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา มีสภาพการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมใน

ทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะในดา้นการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตไดจ้ากผลงานดีเด่นต่าง ๆ ท่ี
โรงเรียน ครู และนกัเรียนไดรั้บทั้งในระดบักลุ่มโรงเรียนปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ทั้งระดบั
จงัหวดั และระดบัประเทศ เป็นตน้ นอกจากน้ี ในดา้นอาคารสถานท่ีก็ไดรั้บการพฒันามากข้ึน 
โดยเฉพาะหอ้งเรียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเด่นชดัดว้ยการติดตั้งเคร่ืองฉาย และจอโปรเจค็เตอร์ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงในกิจกรรมน้ีพบวา่ไดเ้กิดข้ึนทั้งในระดบัตวับุคคล และ

ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร ดงัน้ี 
1. ระดบัตวับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้จิยั ครู และกรรมการสถานศึกษา พบวา่เกิดการเรียนรู้

จากการปฏิบติัจริงดงัน้ี  
ผูว้จิยั พบวา่ เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัวธีิการจูงใจใหค้นในชุมชนท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ใน

การจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาไดเ้ขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
วจิยั และเรียนเกิดการเรียนรู้วา่ตนเองจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความสามารถในการ
เขา้ถึงผูร่้วมวจิยัทุกคนจึงจะทาํใหก้ารวจิยัประสบผลสาํเร็จได ้

ครู พบวา่ เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของตนเอง เช่น มี
ความรู้ ความเขา้ใจและสามารถจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัได ้รวมทั้งมีความสามารถในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัครู 
นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนและคนชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

กรรมการสถานศึกษา พบวา่ มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัโรงเรียนมากข้ึน 
สังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุมและใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการพฒันาโรงเรียนมากข้ึน และมี
การระดมทรัพยากรทางการบริหารมาช่วยในการพฒันางานของโรงเรียนมากข้ึน   

2. ระดบักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู และ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริงดงัน้ี 

กลุ่มครู พบวา่ เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนของตนเอง
และของเพื่อนครูเขา้ดว้ยกนัในทุกกลุ่มสาระจนกระทัง่ลงมือปฏิบติัไดจ้ริงและนาํไปใชอ้ยา่งไดผ้ล 
สังเกตไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูและกิจกรรมการสอนแบบคละ
ชั้นในบางรายวชิา 
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กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาพบวา่ มีความสามารถในการบริหารจดัการเก่ียวกบังาน
ตามบทบาทและหนา้ท่ีมากข้ึน เช่น มีการร่วมกนัจดัประชุมและวางแผนการทาํงานไดอ้ยา่งเป็น
ระบบมากข้ึน เป็นตน้   

3. ระดบัองคก์าร เกิดข้ึนเฉพาะในระดบัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา โดยเกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงคือ บุคลากรในโรงเรียนสามารถพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของ
โรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบมากข้ึน รวมทั้งมีความสามารถในการประสานความร่วมมือระหวา่งคน
ในชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดม้ากข้ึน 

ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในวงจรแรกน้ีเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการนาํความรู้ใหม่ท่ีผูว้จิยัและผู ้

ร่วมวจิยัร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของการวจิยั ซ่ึงเม่ือนาํไปผนวกเขา้กบัความรู้เดิม
ของผูร่้วมวจิยัแลว้ก็เกิดเป็นความรู้ใหม่ทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงานในข้ึนตอน
การเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั ขั้นตอนการสังเกตผล และขั้นตอนการ
สะทอ้นผล และความรู้ท่ีสาํคญัในวงจรแรกท่ีเด่นชดัคือความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการนาํแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) ท่ีเกิดจากการจดักระทาํร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ซ่ึงเป็นตวัสอดแทรกหลกั 
(main intervention) และการใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning approach) ท่ี
ถือเป็นตวัสอดแทรกเสริม (Additional intervention) ไปลงมือปฏิบติั ซ่ึงผลจากการลงมือปฏิบติั
พบวา่การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการทุกโครงการในภาพรวมบรรลุความคาดหวงั  

ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างเรียนรู้ร่วมกนัวา่ 
การสะทอ้นผลถือไดว้า่เป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการ
สังเกตทั้งหมดมาสังเคราะห์ร่วมกนัถึงส่ิงท่ีทาํสาํเร็จ ทาํไม่สาํเร็จ ปัญหา อุปสรรค ส่ิงท่ีควรปรับปรุง
แกไ้ข การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการนาแผนปฏิบติัการลงสู่
การปฏิบติัจริง และผลจากการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผลน้ีจะถูกนาไปใช้
ในขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่จนไดอ้อกมาเป็นแผนปฏิบติัการชุดใหม่ หากการปฏิบติัในขั้นตอน
น้ีไม่ครบถว้น สมบูรณ์ จะส่งผลถึงความครบถว้น สมบูรณ์ ของแผนปฏิบติัการท่ีจดัทาข้ึนใหม่
เช่นกนั 

วงจรที ่2 
ขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่ (Re-planning)  
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัดาํเนินการในขั้นตอนการวางแผนใหม่ข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 8 

มกราคม 2559 ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้นน้บทบาทการ
เป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกเพื่อใหมี้การวางแผนใหม่ โดย
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ใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบติักนัใหม่ โดยนาํเอาผลการ
สะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วมพิจารณาดว้ย ซ่ึงก่อนจะร่วมกนัวางแผนใหม่นั้น ผูว้จิยัไดน้าํเสนอ
ผลการดาํเนินงานใน 5 ขั้นตอนท่ีผา่นมาใหผู้ร่้วมวจิยัทราบและรับรู้ร่วมกนั  

จากการร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ รวมทั้งผลการดาํเนินงานโครงการทั้ง 4 พบวา่แม้
กิจกรรมในโครงการต่าง ๆ จะประสบผลสาํเร็จตามท่ีคาดหวงัแลว้ แต่เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจ
และสร้างความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาและการพฒันางาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื ผูร่้วมวจิยัไดมี้ความเห็นพอ้งกนัวา่ควรจะมีการดาํเนินงาน
โครงการ 1 โครงการต่อเน่ืองต่อไปคือ 1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน โดยมีการปรับ
รายละเอียดของกิจกรรมในโครงการตามความเหมาะสม ดงัตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25 แผนการด าเนินงานเพือ่น าไปปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 
  

โครงการที่ ช่ือโครงการ กจิกรรมเดิม กจิกรรมปรับใหม่ 

1 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาครูผูส้อน  
 
 
 
 
 

เดิมมี 2 กิจกรรมคือ 
1) การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2) การพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ช่วยสอน 

เพิ่มเติม 1 กิจกรรมคือ 
การพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project 
–Based – Learning) 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวางแผนการดาํเนินงานเพื่อนาํไปสู่การ
ปฏิบติัใหม่ในวงจรท่ี 2 โดยปรับโครงการจากเดิมท่ีมี 4 โครงการใหเ้หลือ 1 โครงการ และในแต่ละ
โครงการไดมี้การปรับกิจกรรมใหม่เพื่อใหมี้ความเหมาะสมและเกิดความต่อเน่ืองในการพฒันา ซ่ึง
โครงการ 1 โครงการท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติัใหม่ไดแ้ก่ 1) โครงการ ส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน      
มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการในช่วงของการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่คือการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project –Based – Learning) 

ในช่วงสุดทา้ยของกิจกรรมการวางแผนใหม่น้ี ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัใหมี้การ
สังเกตและบนัทึกการจดักิจกรรมการวางแผนใหม่วา่ทาํอะไร อยา่งไร และไดผ้ลอยา่งไร ดงัสรุปได้
ในตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่4.26 ผลการสังเกตการณ์จัดกจิกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 
 

กจิกรรม ผลการจัดกจิกรรม ข้อสังเกต 
การร่วมกนัวเิคราะห์สภาพ
ของงานท่ีตอ้งการพฒันา
หรือตอ้งการเปล่ียนแปลง 

สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ -เน่ืองจากการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั
ในตอนแรกประสบผลสาํเร็จ ดงันั้น
ขั้นตอนการวางแผนใหม่จึงเป็นเพียง
การนาํเอาแผนงานเดิมมาปรับปรุง
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและ

เกิดความย ัง่ยนืในการพฒันา 
การจดัทาํแผนปฏิบติัการ
ใหม่ 
 

สาํเร็จตามวตัถุประสงค์ -ผูร่้วมวจิยัทุกคนต่างมีประสบการณ์ 
ในการจดัทาํแผนจากขั้นตอนท่ี 2 
ดงันั้นในขั้นตอนน้ีจึงทาํใหก้าร
จดัทาํแผนจดัทาํไดร้วดเร็วข้ึน 

 

จากตารางท่ี 4.26 ผลการสังเกตการจดักิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่ พบวา่ การจดั
กิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลวตัถุประสงคต์ามท่ีคาดหวงัโดยมีขอ้สังเกตวา่เน่ืองจากการนาํแผนลง
สู่การปฏิบติัในตอนแรกประสบผลสาํเร็จ ดงันั้นขั้นตอนการวางแผนใหม่จึงเป็นเพียงการนาํเอา
แผนงานเดิมมาปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยนืในการพฒันา และผูร่้วม
วจิยัทุกคนต่างมีประสบการณ์ในการจดัทาํแผนจากขั้นตอนท่ี 2 ดงันั้นในขั้นตอนน้ีจึงทาํใหก้าร
จดัทาํแผนจดัทาํไดร้วดเร็วข้ึน 

เม่ือไดด้าํเนินกิจกรรมทุกอยา่งเสร็จแลว้ผูร่้วมวจิยัไดน้ดัหมายกนัในคร้ังต่อไปเพื่อ
เตรียมการในช่วงการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่  (Re-acting) โดยนดัหมายกนัในวนัศุกร์ท่ี 15 
มกราคม 2559 ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาซ่ึงบรรยากาศของการดาํเนิน
กิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่เป็นไปตามแผนภาพท่ี 4.27 

 

  
 

แผนภาพที ่4.27 การจัดกจิกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 
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ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 
ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนการวางแผนใหม่พบวา่สาเหตุท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงาน

ในขั้นตอนน้ีประสบผลสาํเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วนั้น เป็นเพราะวา่ผูร่้วมวจิยัต่างมีความรู้และมี
ประสบการณ์ในการทาํงานในวงจรแรกมาแลว้ รวมทั้งเกิดความคุย้เคยระหวา่งผูร่้วมวจิยัดว้ยกนัจึง
ทาํใหทุ้กคนต่างกลา้ท่ีจะพดูแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทาํงานอยา่งแขง็ขนัมากข้ึน 

ขั้นตอนที ่7 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting)  
ในวนัศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2559 ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ผูว้จิยั

และผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัดาํเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่  (Re-acting) ก่อนการนาํโครงการซ่ึง
ถือเป็นแผนปฏิบติัการใหม่ท่ีไดจ้ากการจดักระทาํร่วมกนัลงสู่การปฏิบติั โดยมีกิจกรรมในการ
ดาํเนินงานรวม 2 กิจกรรมคือ 1) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ 2) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั
ใหม่ ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.27 

 
ตารางที ่4.27 กจิกรรมและการด าเนินงานในข้ันตอนการปฏิบัติใหม่ 
 

คร้ังที ่ วนั/เวลา 
ทีด่ าเนินการ 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
 

1  15 ม.ค. 59 การกาํหนดแนว
ปฏิบติัร่วมกนั  

- ร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการ
บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
- ร่วมกนัพิจารณา/จดัทาํเคร่ืองมือในการวจิยั เพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังาน 

2 16 ม.ค. 59 ถึง 
14 ก.พ. 59 

การนาํแผนลงสู่
การปฏิบติัใหม่ 

- ร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีไดจ้าก
การจดักระทาํร่วมกนั 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวางแผนการจดักิจกรรมในช่วงการ
ปฏิบติัใหม่ (Re-acting) รวม กิจกรรมคือ 1) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงดาํเนินการในวนัท่ี 15 
มกราคม  2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายและ ร่วมกนัพิจาณาหรือจดัทาํเคร่ืองมือในการวจิยั เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การปฏิบติังาน และ 2) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ ดาํเนินการในช่วงระหวา่งวนัท่ี 16 มกราคม 
ถึง 14 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีไดจ้ากการ
จดักระทาํร่วมกนั ดงัมีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัน้ี 
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1. การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกนั ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 5 มกราคม  2559 ณ หอ้งวชิาการ 
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อใหแ้ผนปฏิบติั
การบรรลุตามจุดมุ่งหมายและเพื่อ ร่วมกนัพิจารณาเคร่ืองมือในการวจิยั เพื่อนาํมาใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังาน โดยในกิจกรรมวนัน้ีเร่ิมจากการร่วมกนัทบทวนกิจกรรมการ
วางแผนใหม่  (Re-planning) ในคร้ังก่อน ต่อดว้ยการระดมสมองเพื่อกาํหนดแนวทางในการนาํ
โครงการลงสู่การปฏิบติัในรอบท่ี 2 ต่อไป ดงัแผนภาพท่ี 4.28 
  

 
 

แผนภาพที ่4.28 กจิกรรมการก าหนดแนวทางในการน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่  
 

จากการจดักิจกรรมการระดมสมองในขา้งตน้ ทา้ยท่ีสุดผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดใหมี้
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานรวม 3 กิจกรรมคือ 1) การทบทวนการจดั
ทีมงานโครงการ 2) การทบทวนการแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ และ3) การพิจารณา
เคร่ืองมือในการวจิยั ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวสามารถสรุปไดเ้ป็นรายดา้นดงัน้ี 

1. จดัการทีมงานโครงการ เดิมนั้นไดมี้การจดัแบ่งทีมงานโครงการออกเป็น 4 กลุ่มตาม
จาํนวนโครงการ แต่ในการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัใหม่น้ีใหทุ้กทีมงานโครงการยบุรวมเป็น
หน่ึงทีมเพื่อใหทุ้กคนไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนัและมีส่วนร่วมในการทาํงานมากข้ึน ส่วนทีมแกน
นาํในแต่ละโครงการนั้นไดย้บุรวมทีมแกนนาํในแต่ละโครงการเขา้มาเป็นหน่ึงเดียวโดยใหมี้
บทบาทและหนา้ท่ีดงัเดิม 

2.  การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการใหใ้ชชุ้ดเดิมเพราะทุกคนมี
ประสบการณ์จากการดาํเนินงานในรอบแรกมาแลว้ ทาํใหเ้ขา้ใจระบบงานไดดี้และผูร่้วมวจิยัทุกคน
ต่างเห็นดว้ย 

3. การพิจารณาเคร่ืองมือในการวจิยั พบวา่ ผูร่้วมวจิยัตกลงกนัใชเ้คร่ืองมือฉบบัเดิม 
2. การน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัในแต่ละทีมงานโครงการไดมี้การ

นาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ในช่วงระหวา่ง วนัท่ี 16 มกราคม ถึง  14 กุมภาพนัธ์ 2559 ดงัมีผลการ
ดาํเนินงานในแต่ละโครงการดงัน้ี 
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โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผู้สอน  มีมีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ การพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน ( Project –Based – Learning)โดยทางกลุ่มผูร่้วม
วจิยัไดร่้วมกนัพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายคือครูผูส้อน
มีความรู้ความเขา้ใจในเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 มากยิง่ข้ึน โดยการปรึกษาหารือ
กบั ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 
โดยไดเ้ป็นขอ้สรุปสาํคญัเก่ียวกบัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 หวัใจสาํคญัคือการ “สอนให้
คิด” นัน่คือตอ้งเนน้มอบหมายงานใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบติั การสอนโดยใชโ้ครงการเป็นฐานเหมาะท่ี
จะมีการไดรั้บการถ่ายทอดใหค้รูผูส้อนไดรั้บเทคนิคบูรณาการในการเรียนการสอน ทั้งงานบูรณา
การระหวา่งรายวชิา และบูรณาการระหวา่งหลกัสูตร รวมถึงการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน ซ่ึง ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล ไดแ้นะนาํใหค้รูผูส้อนของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาไดรั้บฟังการบรรยายเก่ียวกบัเทคนิคการจดัการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้งจดัข้ึนในวนัท่ี 21 
มกราคม 2559 ดงัภาพกิจกรรมแสดงการปฏิบติังานในแผนภาพท่ี 4.29 
 

 
 

แผนภาพที ่4.29 การจัดกจิกรรมโครงการส่งเสริมและพฒันาครูผู้สอน 
 

ในช่วงของการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่  (Re-acting) น้ี ผูว้จิยัไดก้ระตุน้ใหผู้ร่้วมวจิยั
ใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory learning) ในการทาํงานทุกขั้นตอน เพื่อใหทุ้กคน
เกิดทกัษะและเกิดการเรียนรู้จนกระทัง่สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย 

 
ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 
แมว้า่การดาํเนินกิจกรรมในวงจรแรกจะส่งผลใหโ้รงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา

บรรลุสภาพท่ีคาดหวงัในการดาํเนินงานแลว้ก็ตาม แต่เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยนื
ในการพฒันา ผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่โดยตดัโครงการแรกออกไป และ
เหลือไวเ้พียง 1โครงการคือ 1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน แลว้นาํเอาโครงการเหล่าน้ีลง
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สู่การปฏิบติัใหม่ในวงจรท่ี 2 โดยหวงัวา่โครงการต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยรักษาระดบัคุณภาพของงาน
และส่งผลใหค้่าคะแนนในการประเมินในระดบัต่าง ๆ สูงข้ึนไปอีกการสร้างเครือข่ายกบั
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้งท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณวดัศรีสุทธาวาส พระ
อารามหลวง ดว้ยกนั โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาจะไดรั้บผลประโยชน์ในเชิงวชิาการ
เป็นอยา่งมาก 

ขั้นตอนที ่8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing)  
ในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่น้ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดใหมี้กิจกรรมและ

การดาํเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ รวม 3 กิจกรรม คือ 1) การกาํหนดเทคนิคและเคร่ืองมือ
การวจิยัท่ีใชใ้นการสังเกตผล 2) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 3) การสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงสรุปเป็นตารางแสดงกิจกรรมและการดาํเนินงานไดด้งัตารางท่ี 4.28 

 
ตารางที ่4.28 กจิกรรมและการด าเนินงานในข้ันตอนการสังเกตผลใหม่ 
 

กจิกรรม
ที่ 

วนั/เวลา 
ทีด่ าเนินการ 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
 

1 15 ก.พ.59 
 

 การกาํหนดเทคนิคและ
เคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชใ้น
การสังเกตผล  

- ร่วมกนักาํหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการ
วจิยัท่ีใชใ้นการสังเกตผล พร้อมทั้งวธีิการ
นาํเสนอและรายงานผล 

2 17 ก.พ. 59 
และ 20 ก.พ. 
59 

การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
นาํแผนลงสู่การปฏิบติั 

3 27 ก.พ. 59 
 

การสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงาน 

- เพื่อถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการปฏิบติั
กิจกรรมร่วมกนั 

 

จากตารางท่ี 4.28 กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ พบวา่ มี 3 
กิจกรรมคือ  1) การกาํหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชใ้นการสังเกตผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ร่วมกนักาํหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชใ้นการสังเกตผล พร้อมทั้งวธีิการนาํเสนอและ
รายงานผล 2) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั และ 3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อถอดบทเรียนท่ี
ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั โดยมีระยะเวลาในการดาํเนินการดงัตารางขา้งตน้ และแต่ละ
กิจกรรมมีรายละเอียดในการดาํเนินงานดงัน้ี 
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1. การก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวจัิยทีใ่ช้ในการสังเกตผล ไดด้าํเนินการเม่ือวนัท่ี 
15 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ซ่ึงอยูใ่นช่วงเวลาท่ี
คาบเก่ียวกนักบัขั้นตอนท่ี 7 (การปฏิบติัใหม่) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ร่วมกนักาํหนดรูปแบบและ
วธีิการสังเกตผล พร้อมทั้งวธีิการนาํเสนอและรายงานผลการสังเกตการณ์ปฏิบติังานในขั้นตอนท่ี 7 
(การปฏิบติัใหม)่ ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทุกคนไดรั้บทราบร่วมกนั ดงัแผนภาพ ท่ี 4.30 
 

 
 

แผนภาพที ่4.30 กจิกรรมการก าหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผลใหม่ 
 

จากการระดมความคิดเห็นระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัเทคนิคและ
เคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชใ้นการสังเกตผลในขั้นตอนท่ี 8 ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.29 
 
ตารางที ่4.29 การก าหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจัิยเพือ่ใช้ในการสังเกตผลขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 
 

เทคนิค/เคร่ืองมือใน
การสังเกต 

กจิกรรมทีท่ าการสังเกต 
ระยะเวลาในการ

สังเกต 
ผู้ใช้เคร่ืองมือ
การสังเกต 

การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและการบนัทึก 

ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดขั้นตอนท่ี 7 ผูว้จิยั 

การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ 

ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดขั้นตอนท่ี 7 ผูว้จิยั 

บนัทึกภาคสนาม ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดขั้นตอนท่ี 7 ผูว้จิยั 
บนัทึกอนุทิน ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดขั้นตอนท่ี 7 ผูว้จิยัและผู ้

ร่วมวจิยั 
เคร่ืองบนัทึกเสียง ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดขั้นตอนท่ี 7 ผูว้จิยัและผู ้

ชวยผูว้จิยั 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ) 
 

   

เทคนิค/เคร่ืองมือใน
การสังเกต 

กจิกรรมทีท่ าการสังเกต 
ระยะเวลาในการ

สังเกต 
ผู้ใช้เคร่ืองมือ
การสังเกต 

เคร่ืองบนัทึกภาพ ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดขั้นตอนท่ี 7 ผูว้จิยัและ
ผูช่้วยผูว้จิยั 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบั
ท่ี 1 

ก่อนและหลงั การนาํโครงการไป
ปฏิบติั 

ตลอดขั้นตอนท่ี 7 ผูว้จิยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบั
ท่ี 2 

กิจกรรมต่าง ๆท่ีระบุไวใ้น
โครงการ 

ระหวา่งการนาํ
โครงการไป
ปฏิบติั 

ผูว้จิยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบั
ท่ี 3 

ประเมินกิจกรรมเม่ือส้ินสุด
โครงการ 

เม่ือส้ินสุด
โครงการ 

ผูว้จิยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบั
ท่ี 4 

ประเมินกิจกรรมเม่ือส้ินสุด
โครงการ 

เม่ือส้ินสุด
โครงการ 

ผูว้จิยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบั
ท่ี 6 

ประเมินกิจกรรมระหวา่งการ
ดาํเนินงานโครงการ 

ระหวา่งการ
ดาํเนินงาน
โครงการ 

ผูว้จิยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบั
ท่ี 7 

ประเมินกิจกรรมเม่ือส้ินสุด
โครงการ 

เม่ือส้ินสุด
โครงการ 

ผูว้จิยั 

 
จากตารางท่ี 4.29 การกาํหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจิยัเพื่อใชใ้นการสังเกตผล

ขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ พบวา่ ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดเคร่ืองมือต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ใชก้ารสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการบนัทึกภาคสนาม สาํหรับ
ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติัโดยมีผูว้จิยัเป็นผูใ้ชเ้คร่ืองมือดงักล่าว ใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงและ
เคร่ืองบนัทึกภาพสาํหรับทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติัโดยมีผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยัเป็น
ผูใ้ชเ้คร่ืองมือดงักล่าว นอกจากน้ียงัมีการใชเ้คร่ืองมือการวจิยัรวมทั้งส้ิน 7 ฉบบัโดยใชใ้นกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักระทาํข้ึนโดยมีระยะเวลาในการใชแ้ละผูใ้ชด้งัปรากฏในตาราง
ขา้งตน้  
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2 . การจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผา่นกิจกรรมเล่าเร่ือง  (Story telling) โดยแบ่งระยะเวลาในการจดักิจกรรม
ออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการเล่าเร่ืองเพื่อ
นาํเสนอความกา้วหนา้ของโครงการในระหวา่งดาํเนินการ จดัข้ึนในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ 
หอ้งวชิาการ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา และระยะท่ี 2 การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผา่นกิจกรรมการเล่าเร่ืองเพื่อนาํเสนอผลการดาํเนินงานโครงการหลงัส้ินสุดโครงการ จดัข้ึนในวนัท่ี 
20 กุมภาพนัธ์ 2559ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาเช่นกนัโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเก่ียวกบัการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั
ตามหลกัการ “รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน”รวมทั้งยดึถือ10 หลกัการ 10 จรรยาบรรณ และ 
10 บทบาท(วโิรจน์ สารรัตนะ, 2558) ซ่ึงผลจากการจดักิจกรรมทั้ง 2 ระยะมีดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่าเร่ือง  เพื่อนาํเสนอ
ความกา้วหนา้ของโครงการในระหวา่งดาํเนินการ จดัข้ึนเม่ือ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ หอ้ง
วชิาการ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ โดยเร่ิมจากการระดมสมองเก่ียวกบัการนาํโครงการท่ีจดัทาํข้ึนใหม่ลงสู่การปฏิบติั ภายใตข้อ้
คาํถามท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดข้ึนคือ 1) วธีิการจดักิจกรรมของโครงการเป็นไป
ตามท่ีไดว้างแผนไวห้รือไม่  2) ความกา้วหนา้ของโครงการเป็นอยา่งไร 3) กิจกรรมท่ีจดัทาํบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือไม่ 4) มีปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานอยา่งไร 5) การใชท้รัพยากรทางการ
บริหารไดผ้ลเป็นอยา่งไร และ6) การปฏิบติังานภายใตห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร 

ทั้งน้ี ไดผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาขอ้มูลการสังเกตท่ีไดม้าจากการใชเ้ทคนิควธีิและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
บนัทึกภาคสนาม บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกภาพ เคร่ืองบนัทึกเสียง รวมทั้งผลจากการใชเ้คร่ืองมือ
การวจิยัฉบบัท่ี 2 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการ ท่ีไดด้าํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไวใ้นคร้ังก่อนมาร่วมกนัพิจารณาเพื่อนาํมาเพิ่มเติมเขา้ดว้ยกนักบัส่ิงท่ีไดน้าํเสนอดว้ย  

จากกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในขา้งตน้ สามารถสรุปประเด็นเป็นรายขอ้ภายใตข้อ้
คาํถามท่ีกาํหนดข้ึน ดงัน้ี 

1. วธีิการจดักิจกรรมของโครงการของทุกโครงการเป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไว ้เพราะมี
การวางแผนท่ีดีท่ีเกิดจากการทาํงานร่วมกนัของผูร่้วมวจิยัทุกคน 

2. การปฏิบติังานในทุกโครงการมีความกา้วหนา้และเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพราะผู ้
ร่วมวจิยัทุกคนไดต้ั้งใจทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายกนัอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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3. กิจกรรมท่ีจดัทาํบรรลุวตัถุประสงคใ์นทุกโครงการ เพราะผลการดาํเนินงานในทุก
กิจกรรมและทุกโครงการไดส่้งผลใหโ้รงเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามท่ีกาํหนด 

4. การดาํเนินงานทุกโครงการไม่มีปัญหาอุปสรรค เพราะการดาํเนินงานทุกกิจกรรมและ
ทุกโครงการไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

5. การใชท้รัพยากรทางการบริหารในทุกโครงการมีความคุม้ค่าและสอดคลอ้งกบัการ
วางแผนไวทุ้กประการเพราะในการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัในวงจรท่ี 2 ไม่ไดใ้ชง้บประมาณมาก
เหมือนในวงจรแรก แต่เนน้ไปท่ีการพฒันางานและพฒันาคนใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ข้ึนโดย
ใชง้บประมาณในการบริหารจดัการนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะการไดรั้บการสนบัสนุนทางวชิาการจาก
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้งในการเขา้ร่วมสัมมนา เร่ือง เทคนิคการ
จดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

6. ทุกโครงการไดย้ดึถือและปฏิบติังานภายใตห้ลกัการมีส่วนร่วมอยา่งเคร่งครัด โดยทุก
กิจกรรมจะใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหลกัขบัเคล่ือนในการดาํเนินงาน 

ระยะท่ี 2 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่าเร่ือง เพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินงานโครงการหลังส้ินสุดโครงการ  จดัข้ึนเม่ือ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2559ณ หอ้งวชิาการ 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาเช่นกนั  ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเร่ิมดว้ยการระดมสมองภายใตข้อ้คาํถามท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
กาํหนดข้ึนคือ  

1. โครงการท่ีไดด้าํเนินการบรรลุวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด  
2. วธีิการและกิจกรรมในโครงการเป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไวห้รือไม่  
3. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการนาํโครงการไปปฏิบติัเป็นอยา่งไร 
4. มีปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานอยา่งไร  
5. การใชท้รัพยากรทางการบริหารไดผ้ลเป็นอยา่งไร และ 
6. การปฏิบติังานภายใตห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร  
ทั้งน้ี ไดผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาขอ้มูลการสังเกตท่ีไดม้าจากการใชเ้ทคนิควธีิและ

เคร่ืองมือต่าง ๆ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
บนัทึกภาคสนาม บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกภาพ เคร่ืองบนัทึกเสียง รวมทั้งผลจากการใชเ้คร่ืองมือ
การวจิยัฉบบัท่ี 3 แบบประเมินโครงการ และเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีได้
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลไวค้ราวก่อนมาร่วมกนัพิจารณาเพื่อนาํมาเพิ่มเติมเขา้ดว้ยกนักบัส่ิงท่ี
ไดน้าํเสนอ  
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จากการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลในขา้งตน้ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัสรุปขอ้มูล
เป็นภาพรวมของการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัไดเ้ป็นตามหวัขอ้ท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดข้ึน 
คือ โครงการท่ีไดด้าํเนินการบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งความคาดหวงัไวทุ้กโครงการโดยพิจารณา
จากผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดข้ึน ซ่ึง วธีิการและ
กิจกรรมในโครงการเป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไวทุ้กประการ และไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ดาํเนินงานใด ๆ ส่วนในดา้นการใชท้รัพยากรทางการบริหารนั้นไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจคือเป็นการ
ดาํเนินงานท่ีสาํเร็จไดด้ว้ยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในการพฒันางานเดิมใหมี้ความต่อเน่ือง
โดยใชง้บประมาณในการดาํเนินการนอ้ยท่ีสุด และทุกคนยงัร่วมกนัปฏิบติังานภายใตห้ลกัการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการไปในตวักบัการ
สนบัสนุนทางวชิาการจากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้งในการเขา้ร่วม
สัมมนา เร่ือง เทคนิคการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

ทั้งน้ี ผลจากการดาํเนินงานโครงการไดส่้งผลใหก้ารโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยาผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัรายละเอียดผลการประเมินและ
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั ในตารางท่ี 4.30 

 
ตารางที ่4.30 การประเมินการบรรลุผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนศรีจันทร์วทิยา  
 

 
โครงการ 

 

 
กจิกรรม 

การบรรลุผลจากการน าโครงการ
ลงสู่การปฏิบัติ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 - การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project –Based – 
Learning) 

 
 

 

 
 
 

 

จากตารางท่ี 4.30 การประเมินการบรรลุผลจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัของ
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา พบวา่ ในโครงการท่ี 1 กิจกรรมการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project –Based – Learning) บรรลุเป้าหมาย 

ทั้งน้ี ผลจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัไดส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวงั และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั เกิดข้ึน ดงัผลการประเมินโดยทีม
ประเมินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูร่้วมวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการ
ปฏิบติังานทั้งก่อนและหลงัการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัในตารางท่ี 4.31–4.32 
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ตารางที ่4.31 การประเมินและเปรียบเทยีบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม
ศรีจันทร์วทิยา ด้านครู 

 

ข้อ การด าเนินงานด้านครู 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 

 ด้านกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   
1 ครูมีความเขา้ใจในแนวคิดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 
4.00 4.00 

2 ครูมีความตระหนกัในความสาํคญัของการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

4.00 4.00 

3 ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

3.85 4.00 

4 ครูมีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 

3.75 4.00 

 ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี   
5 ครูมีความสามารถในการใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

เช่น วดีีโอเทป เทปคลาสเซ็ท ฯลฯ 
4.45 4.45 

6 ครูมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองฉายและ
โปรเจคเตอร์เป็นทุกคน 

4.00 4.00 

7 ครูมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อใชใ้น
การเรียนการสอน 

3.75 4.00 

8 ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนโดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อินเตอร์เนต 

3.75 4.00 

 ด้านส่ือการสอนและเทคโนโลยช่ีวยสอน   
9 ครูมีความสามารถในจดัทาํส่ือการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ เช่น ส่ือเพาเวอร์พอ้ยท ์เป็นตน้  
3.75 4.00 

10 ครูสามารถจดัทาํส่ือการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI)ได ้

3.50 4.00 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ) 
 

   

ข้อ การด าเนินงานด้านครู 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 

11 ครูสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ มา
จดัทาํส่ือการสอน 

4.00 4.25 

12 ครูสามารถหาส่ือการสอนต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตได้ 3.75 4.25 
 

จากตารางท่ี 4.31 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดา้นครู เพื่อใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้และผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน
โครงการ พบวา่ทุกขอ้มีการพฒันาข้ึนไปในระดบั “ดี” 
 
ตารางที ่4.32 การประเมินและเปรียบเทยีบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม

ศรีจันทร์วทิยา ด้านการบริหาร 
 

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

 ด้านเทคโนโลยใีช้ในการเรียนการสอน   
1 โรงเรียนมีเคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์ในหอ้งเรียน  4.00 4.00 
2 โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  4.00 4.00 
3 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกบั

คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง 
4.00 4.00 

4 โรงเรียนมีระบบไวไฟเพื่อบริการ 4.00 4.00 
 ด้านนโยบาย   

5 ผูบ้ริหารใหค้วามใส่ใจกบักระบวนการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

4.00 4.00 

6 ผูบ้ริหารไดก้าํหนดแนวทางและนโยบายในการ
พฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียน  

4.00 4.00 

7 ผูบ้ริหารไดมี้การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนการสอนกบั
คณะครู 

4.00 4.25 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

   

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

8 ผูบ้ริหารไดติ้ดตามการดาํเนินงานตามนโยบายการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีกาํหนดไว  ้

4.00 4.00 

 

จากตารางท่ี 4.32 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดา้นการบริหาร เพื่อใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้และผลสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานโครงการ พบวา่ทุกขอ้มีการพฒันาข้ึนไปในระดบั “ดี” 

หลงัจากไดข้อ้สรุปดงักล่าวแลว้ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนันาํเอาบนัทึกการสังเกตผล
เก่ียวกบัเทคนิควธีิและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตผล ยอ้นหลงัไปตั้งแต่ขั้นตอนการแผนใหม่ และ
การปฏิบติัใหม่มาร่วมกนัวเิคราะห์และไดม้าซ่ึงขอ้สรุปร่วมกนัดงัตารางท่ี 4.33 
 
ตารางที ่4.33 การสังเกตผลเกีย่วกบัเทคนิคและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสังเกตผล 
 

เทคนิค/เคร่ืองมือในการสังเกต ผลการน าไปใช้ 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
บนัทึกภาคสนาม บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
บนัทึกอนุทิน บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
เคร่ืองบนัทึกเสียง บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
เคร่ืองบนัทึกภาพ บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 1 บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 2 บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 3 บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 4 บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 5 บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 6 บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 7 บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
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จากตารางท่ี 4.33 การสังเกตผลเก่ียวกบัเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตผล พบวา่ 
เทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตผลบรรลุตามวตัถุประสงคทุ์กรายการ  

3. การสะท้อนผลการด าเนินงาน  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัใหมี้กิจกรรมการ
สะทอ้นผลการดาํเนินงานข้ึนในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรม
ศรีจนัทร์วทิยา โดย ได้นาํเอาผลการบนัทึกจากการสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ทั้งท่ีเป็นผล
การบนัทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บนัทึกอนุทิน เคร่ือง
บนัทึกเสียง และเคร่ืองบนัทึกภาพท่ีไดน้าํไปใช ้มานาํเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปราย
ร่วมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพื่อการรับรู้ร่วมกนั ซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํเอาเทคนิคการวเิคราะห์หลงั
การปฏิบติั(After Action Review: AAR) มาใช ้โดยใหผู้ร่้วมวจิยัทุกคนมีส่วนร่วม และอาศยัคาํถาม
ดงัน้ีคือ 1) คาดหวงัอะไรจากงานคร้ังน้ี 2) ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 3) ส่ิงท่ียงั
ไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถา้มีงานแบบน้ีอีกเราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง 
อยา่งไร  

ทั้งน้ี ผลจากการนาํเอาเทคนิควเิคราะห์หลงัการปฏิบติัมาใชใ้นการสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงานของขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ซ่ึงมีทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ 1) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั 
และ 2) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการดาํเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัคือ 1) การกาํหนดแนวปฏิบติั
ร่วมกนั มีความคาดหวงัวา่จะไดแ้นวปฏิบติัในการดาํเนินงานโครงการร่วมกนั และไดเ้คร่ืองมือการ
วจิยัเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการปฏิบติังาน และ 2) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั มีความ
คาดหวงัวา่เม่ือนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัแลว้จะสามารถแกปั้ญหาหรือพฒันางานนั้น ๆ ใหบ้รรลุ
เป้าหมายทุก ๆ กิจกรรม  

2. ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงั คือ การดาํเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเป็นไปตามท่ีคาดหวงัทุก
กิจกรรมโดย1) ไดแ้นวปฏิบติัในการดาํเนินงานโครงการร่วมกนั และไดเ้คร่ืองมือการวจิยัเพื่อใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลการปฏิบติังาน และ 2) ไดน้าํโครงการลงสู่การปฏิบติัซ่ึงผลจากการ
ดาํเนินงานพบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบั “ดี” 

3. ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัพบวา่ไม่มีกิจกรรมใดท่ีไมบรรลุความคาดหวงั 
4. ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน พบวา่ ผูร่้วมวจิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ในการ

ปฏิบติังานใดๆก็ตามถา้หากจะใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการบริหาร
จดัการท่ีดีและท่ีสาํคญัจะตอ้งอาศยัการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุดจึง
จะทาํใหง้านนั้น ๆ สาํเร็จได ้และอาจจะไดผ้ลเกินคาดการณ์จากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงัเช่นการไดรั้บ
ความอนุเคราะห์ทางวชิาการจากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 
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นอกจากน้ี ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัยงัไดร่้วมกนับนัทึกผลการดาํเนินงานเก่ียวกบั การ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และองคค์วามรู้จากการปฏิบติัจริง โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตผล
การดาํเนินงานในขั้นตอนนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตผลโดยผูว้จิยั
และผูร่้วมวจิยั ทั้งจากการสังเกตแบบมี ส่วนร่วม การบนัทึกภาพ การบนัทึกเสียง และการจดบนัทึก 
โดยประเด็นในการสังเกตและบนัทึกเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 
การเปล่ียนแปลงในคาํอธิบายหรือนิยามของส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทาง
สังคมของผูร่้วมวจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งและรูปแบบองคก์าร การเรียนรู้หรือการพฒันาตนเองจากการ
ร่วมในการวจิยั ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขอ้สรุปต่าง ๆ เหล่าน้ีจะนาํไปสรุปไวใ้นขั้นตอนท่ี 10 การ
สรุปผลต่อไป 

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ 
ในขั้นตอนน้ีไดมี้การนาํเสนอผลการประเมินคุณภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนปริยติั

ธรรมศรีจนัทร์วทิยา ซ่ึงจะสังเกตเห็นวา่ผลการบรรลุผลจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาในแต่ละกิจกรรมไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งชดัเจน เป็น
ความแตกต่างท่ีส่งผลใหเ้ห็นวา่โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาไดมี้การพฒันาไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึน โดยผา่นเกณฑร์ะดบั “ดี”ทุกมาตรฐาน ทั้งท่ีเป็นผลจากการประเมินตนเองโดยทีมประเมินท่ี
แต่งตั้งจากผูร่้วมวจิยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประเมินโดย
คณะกรรมการท่ีสถานศึกษาแต่งตั้งซ่ึงมีค่าคะแนนในการประเมินท่ีสูงกวา่ทีมวจิยัประเมิน อีกทั้ง
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

ขั้นตอนที ่9 การสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting)  
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักิจกรรมการสะทอ้นใหม่ข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 4 มีนาคม 

2559 ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา โดยไดน้าํเอาผลการบนัทึกจากการ
สังเกตผลในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา คือ ขั้นตอนการวางแผนใหม่ ขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ และขั้นตอน
การสังเกตผลใหม่ ทั้งท่ีเป็นผลการบนัทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บนัทึกภาคสนาม บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกเสียง และเคร่ือง
บนัทึกภาพ นาํมาเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนัโดยการจดักิจกรรมในวนัน้ีเร่ิมตน้
จากการระดมสมองเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนัวา่การดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนท่ีผา่นมานั้นประกอบ
ไปดว้ยกิจกรรมอะไรบา้ง และกิจกรรมนั้น ๆ กระทาํสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ พร้อมทั้งใหผู้ร่้วมวจิยัได้
ลงความเห็นเพื่อรับรองขอ้มูลร่วมกนั ซ่ึงจากการดาํเนินการดงักล่าวไดข้อ้สรุปดงัตารางท่ี 4.34 
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ตารางที ่ 4.34 สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลงัตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนใหม่ การปฏิบัติใหม่
และการสังเกตผลใหม่ 

 

ขั้นตอน กจิกรรม ผลการปฏิบัติ 

การวางแผน
ใหม่ 
 

1. การวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการ
พฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง  
2. การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

บรรลุผลตามท่ีคาดหวงั 

การปฏิบติัใหม่ 
 

1. การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั  
2. การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั 

บรรลุผลตามท่ีคาดหวงั 

การสังเกตผล
ใหม่ 
 
 

1. การกาํหนดเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การสังเกตผล  
2. การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 

บรรลุผลตามท่ีคาดหวงั 

 

จากตารางท่ี 4.34 สรุปผลการปฏิบติังานยอ้นหลงัตั้งแต่ขั้นการวางแผนใหม่ การปฏิบติั
ใหม่ และการสังเกตผลใหม่ พบวา่ การดาํเนินงานทุกกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนบรรลุผลตามท่ี
คาดหวงั  

จากนั้น ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาเทคนิคการถอดบทเรียน ( Lesson distilled) มาใชใ้น
การทบทวนประสบการณ์การนาํโครงการท่ีผา่นมาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอกซ่ึงทาํใหเ้กิดผลอยา่งท่ีเป็นอยู ่ทั้งท่ีสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ รวมทั้ง
นาํเอาแนวคิดการสะทอ้นผลเชิงวพิากษต์ามทศันะของ Heron (1996 อา้งถึงใน สุวมิล วอ่งวาณิช
,2549) มาประยกุตใ์ชร่้วมกนั ซ่ึงก่อนดาํเนินการจดักิจกรรมการถอดบทเรียนนั้น ผูว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัไดจ้ดัลาํดบัขั้นตอนในการถอดบทเรียนเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 5 (การสะทอ้นผล) 

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมการถอดบทเรียน ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดประเด็นในการ
ถอดบทเรียน ดงัน้ี1) โครงการท่ีไดท้าํไปแลว้คืออะไร  2) การนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัประสบ
ผลสาํเร็จหรือไม3่) มีกิจกรรมใดบา้งท่ีประสบผลสาํเร็จ เพราะอะไร4) มีกิจกรรมใดท่ียงัไม่ประสบ
ผลสาํเร็จ เพราะอะไร5) หากจะดาํเนินงานโครงการนั้นต่อไปอีกจะทาํอยา่งไรและ6) ความพึงพอใจ
ต่อผลของโครงการนั้นเป็นอยา่งไรจากนั้นจึงไดเ้ร่ิมกระบวนการการถอดบทเรียนโดยใหผู้ร่้วมวจิยั
ออกมาเล่าประสบการณ์จากการปฏิบติังานของตนเองท่ีผา่นมาใหก้ลุ่มผูร่้วมวจิยัรับทราบร่วมกนั 
ภายใตป้ระเด็นคาํถาม 6 ขอ้ดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.35 
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ตารางที ่35 การถอดบทเรียนในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ 
 

ประเด็นค าถาม ข้อสรุป ข้อสังเกต 
1. โครงการท่ีไดท้าํไป
แลว้คืออะไร 
 

1.การส่งเสริมและพฒันา
ครูผูส้อน 
 

-โครงการบรรลุผลสาํเร็จตามท่ี
คาดหวงั ดว้ยความร่วมมือร่วมใจ
จากผูว้จิยัทุกคนและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งครู นกัเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียน กรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน 

2. การนาํโครงการลงสู่
การปฏิบติัประสบ
ผลสาํเร็จหรือไม่ 

-ประสบผลสาํเร็จตามท่ีคาดหวงั 
โดยทุกมาตรฐานผา่นเกณฑก์าร
ประเมินในระดบั “ดี” ข้ึนไปทุก
มาตรฐาน 

-สาเหตุท่ีประสบผลสาํเร็จเพราะ
เป็นการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ืองจาก
คร้ังก่อน 

3. มีกิจกรรมใดบา้งท่ี
ประสบผลสาํเร็จ เพราะ
อะไร 

-ประสบผลสาํเร็จทุกกิจกรรม -เกิดจากความร่วมมือของผูร่้วม
วจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4. มีกิจกรรมใดท่ียงัไม่
ประสบผลสาํเร็จ เพราะ
อะไร 

-ไม่มี -ไม่พบวา่มีกิจกรรมท่ีไม่ประสบ
ความสาํเร็จ 

5. หากจะดาํเนินงาน
โครงการนั้นต่อไปอีกจะ
ทาํอยา่งไร 

-ใชห้ลกัการทาํงานเดิม และหา
แนวคิดใหม่ ๆ เขา้มาเสริม 

-ควรมีการระดมทุนและ
ทรัพยากรในการบริหารอยา่ง
ต่อเน่ืองและหาเครือข่ายเพิ่มเติม 

6. ความพึงพอใจต่อผล
ของโครงการนั้นเป็น
อยา่งไร 

-ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ -ไดจ้ากขอ้มูลในการสอบถาม
และสัมภาษณ์ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

จากตารางท่ี 4.35 การถอดบทเรียนในขั้นสะทอ้นผลใหม่ สรุปไดต้ามประเด็นคาํถาม 6 
ขอ้ดงัน้ีคือ 

1. โครงการท่ีไดท้าํไปแลว้คือ การส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน โดยมีขอ้สังเกตวา่
โครงการบรรลุผลสาํเร็จตามท่ีคาดหวงัดว้ยเพราะความร่วมมือร่วมใจจากผูว้จิยัทุกคนและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน กรรมการสถานศึกษาและชุมชน 
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2. การนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัประสบผลสาํเร็จทุกโครงการซ่ึงส่งผลใหทุ้กมาตรฐาน
ผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบั “ดี” ข้ึนไปทุกมาตรฐานโดยสาเหตุท่ีประสบผลสาํเร็จเพราะเป็น
การดาํเนินงานท่ีต่อเน่ืองจากคร้ังก่อน 

3. กิจกรรมท่ีดาํเนินการประสบผลสาํเร็จทุกกิจกรรม ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของผูร่้วม
วจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4. ไม่พบมีกิจกรรมท่ีไม่ประสบผลสาํเร็จ   
5. หากจะดาํเนินงานโครงการน้ีอีกต่อไปควรใชห้ลกัการทาํงานเดิมและหาแนวคิดใหม่ ๆ 

เขา้มาเสริมและควรมีการระดมทุนและทรัพยากรในการบริหารอยา่งต่อเน่ือง 
6. ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่างมีความพึงพอใจ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ 
ทั้งน้ี ในช่วงสุดทา้ยของกิจกรรมการสะทอ้นผล ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัใหมี้

การสังเกตและบนัทึกการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลวา่ทาํอะไร อยา่งไร และไดผ้ลอยา่งไร ดงัสรุป
ไดใ้นตารางท่ี 4.36 
 
ตารางที ่4.36 ผลการสังเกตการณ์จัดกจิกรรมในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ 
 

กจิกรรม ผลการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
การสรุปผลการปฏิบติังาน
ยอ้นหลงัตั้งแต่ขั้นตอนการ
วางแผนใหม่ ขั้นตอนการ
ปฏิบติัใหม่ และ 
ขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ 

บรรลุผลสาํเร็จตามท่ีคาดหวงั 
 
 

-ทุกคนมีประสบการณ์จาก
การดาํเนินงานในวงจรท่ี 1 
จึงทาํใหมี้ทกัษะในการ
ปฏิบติังานมากข้ึน 
 

การถอดบทเรียน(lesson 
distilled)เก่ียวกบัการนาํ
โครงการลงสู่การปฏิบติั 
 

บรรลุผลสาํเร็จตามท่ีคาดหวงั -ทุกคนสามารถร่วมกนัถอด
บทเรียนเก่ียวกบัการนาํ
โครงการลงสู่การ ปฏิบติัได้
อยา่งคล่องแคล่วและมีความ
ชาํนาญในการถอดบทเรียน
มากข้ึน 

 

จากตารางท่ี 4.36 ผลการสังเกตการจดักิจกรรมในขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่ พบวา่ การ
จดักิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลสาํเร็จตามท่ีคาดหวงัโดยมีขอ้สังเกตวา่สาเหตุท่ีทาํงานใหทุ้ก
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กิจกรรมบรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั้นเป็นเพราะทุกคนมีประสบการณ์จากการดาํเนินงานในวงจรท่ี 1 
จึงทาํใหมี้ทกัษะในการปฏิบติังานมากข้ึนรวมทั้งทุกคนยงัสามารถร่วมกนัถอดบทเรียนเก่ียวกบัการ
นาํโครงการลงสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและมีความชาํนาญในการถอดบทเรียนมากข้ึน 

ผลจากการจดักิจกรรมในขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่ ทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัการนาํเอาเทคนิคการถอดบทเรียน ( Lesson distilled) มาใชใ้นการทบทวน
ประสบการณ์เก่ียวกบัการนาํโครงการท่ีผา่นมา รวมทั้งเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการนาํเอาแนวคิดการ
สะทอ้นผลเชิงวพิากษต์ามทศันะของ Heron (1996 อา้งถึงใน สุวมิล วอ่งวาณิช , 2549) มา
ประยกุตใ์ชร่้วมกนั ซ่ึงจากการสังเกตพบวา่ผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบติัการสะทอ้น
ผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามแนวคิดเหล่านั้นซ่ึงการเรียนรู้คร้ังน้ีเป็นการเรียนรู้ท่ีสั่งสมมาตั้งแต่การจดั
กิจกรรมการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 (การสะทอ้นผล) ดว้ยดงัภาพบรรยากาศของการทาํงานใน
แผนภาพท่ี 4.31 
 

 
 

แผนภาพที ่4.31 บรรยากาศการด าเนินกจิกรรมขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่  
 

ขั้นตอนที ่10 การสรุปผล (Conclusion)  
ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการวจิยั ซ่ึงจะเป็นการสรุปผลการวจิยัในภาพรวมท่ี

ไดด้าํเนินการไปแลว้ทั้งหมด โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดแ้บ่งระยะเวลาในการจดักิจกรรมออกเป็น 2 
ระยะคือ ระยะท่ี 1 การจดักิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson distilled) และระยะท่ี 2 การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้และการจดัแสดงนิทรรศการเพื่อช่ืนชมในความสาํเร็จ โดยในแต่ละระยะมี
กิจกรรมและการดาํเนินงานดงัน้ี 

ระยะที ่1 การจัดกจิกรรมการถอดบทเรียน (Lesson distilled) 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 

18 มีนาคม 2559 ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนั
ทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทาํงานท่ีผา่นมาในแง่มุมต่าง ๆ โดยการศึกษาทบทวนผลการ
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ดาํเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาขอ้สรุปในประเด็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากการ
ปฏิบติัจริง การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และองคค์วามรู้จากการปฏิบติัจริง ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
ตอนทา้ย ดงัแผนภาพท่ี 4.32 
 

 
 

แผนภาพที ่4.32 การจัดกจิกรรมการถอดบทเรียน (Lesson distilled) ในข้ันตอนการสรุปผล 
 

ผลจากการจดักิจกรรมการถอดบทเรียนโดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัในระยะท่ี 1 ทาํใหไ้ดม้า
ซ่ึงขอ้สรุปร่วมกนัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานพร้อมทั้งการลงความเห็นรับรองของผูร่้วมวจิยัใน
ขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 ดงัน้ี   

ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ 
การจดัประชุมพบปะพดูคุยและแสดงความคิดเห็น ระยะท่ี 2 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ การเปิดตวั
โครงการวจิยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั และการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั 
และระยะท่ี 3 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่
เดิม และกิจกรรมการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงาน เป็นการดาํเนินกิจกรรมเพื่อ การเสริมพลงัดา้น
ความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูร่้วมวจิยัเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัท่ีใช ้และเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีจะ
ทาํใหก้ารดาํเนินงานในขั้นตอนต่างๆในระยะต่อๆไป เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน 

ขัน้ตอนท่ี 2 การวางแผน ( Planning) มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวม 3 กิจกรรม คือ 1) การ
วเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง 2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) และ 3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน  

ขัน้ตอนท่ี 3 การปฏิบัติ ( Acting) มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการทั้งหมด 3 กิจกรรมหลกั คือ        
1) การกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย การทบทวนจดัทีมงานโครงการ การ
แต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลและ การจดัทาํเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั 2) การนาํโครงการลงสู่
การปฏิบติั ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีแต่ละทีมงานโครงการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั มีการติดตาม
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และรายงานความกา้วหนา้ของโครงการและการสรุปและประเมินโครงการ และ  3) การสะทอ้นผล
การปฏิบติั มีส่ิงท่ีดาํเนินการคือการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลการดาํเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติั 
โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review: AAR) และ 2) การสรุปผลการนาํ
หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) ไปปฏิบติั 

ขัน้ตอนท่ี 4 การสังเกตผล ( Observing) ในขั้นน้ีไดท้าํเป็นคู่ขนานไปกบัขั้นตอนท่ี 3 การ
ปฏิบติั  (Acting) ในลกัษณะของการทาํไปสังเกตไป โดยในขั้นตอนน้ีจะมีกิจกรรมหลกัรวม 3 
กิจกรรม คือ 1) การกาํหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจิยัในการสังเกตผล 2) การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 

ขัน้ตอนท่ี 5 การสะท้อนผล ( Reflecting) เป็นการนาํเอาผลการบนัทึกจากการสังเกตผล
ในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั และ
ขั้นตอนการสังเกตผล ทั้งท่ีเป็นผลการบนัทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บนัทึกภาคสนาม บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกเสียง และเคร่ือง
บนัทึกภาพ นาํมาเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนั   

ขัน้ตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ ( Re-planning)ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ขั้นตอนการวางแผน (Planning) (ขั้นตอนท่ี 2) คือผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็น
ผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การวางแผนใหม่ ใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา ประเมิน
และเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบติักนัใหม่ โดยนาํเอาผลการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วม
พิจารณาดว้ย ซ่ึงจะทาํใหไ้ดต้วัสอดแทรกหลกัคือแผนปฏิบติัการ (Action plan) ข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึง
อาจมีบางอยา่งทาํต่อเน่ือง บางอยา่งตอ้งหยดุไป หรือมีบางอยา่งเพิ่มเติมเขา้มา ทั้งน้ีผูว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัจะจดัใหมี้การสังเกตผล (Observing) ควบคู่ไปกบักิจกรรมการวางแผนไปดว้ย 

ขัน้ตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม่ ( Re-acting) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัขั้นตอน
การปฏิบติั (Acting) (ขั้นตอนท่ี 3) โดยท่ีผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม
สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีกาํหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด ใหมี้การบนัทึกผลการดาํเนินงานทั้งของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
และจดัใหมี้การพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะ ๆ โดยคาํนึงถึงหลกัการต่าง ๆ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขั้นตอนการปฏิบติั (Acting) 

ขัน้ตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ ( Re-observing) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ขั้นตอนการสังเกต (Observing) (ขั้นตอนท่ี 4) โดยท่ีผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและ
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual effects) ทั้ง
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คาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อใหไ้ดค้าํตอบเก่ียวกบัผลสาํเร็จของการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจนข้ึน รวมทั้งการจบักฎเกณฑท์างทฤษฎีและการอธิบายตีความปรากฏการณ์ดา้น
ต่าง ๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบติังานเพื่อการบรรลุผลนั้นวา่เป็นอยา่งไร ไดค้วามรู้ใหม่ 
ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง  โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวางแผนการจดั
กิจกรรมในช่วงการปฏิบติัใหม่  (Re-acting) รวม 2 กิจกรรมคือ 1) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั 
และ 2) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่  

ขัน้ตอนท่ี 9 การสะท้อนผลใหม่ ( Re- reflecting) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ขั้นตอนการสะทอ้นผล (Reflecting) (ขั้นตอนท่ี  5) โดยท่ีผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม
และเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การสะทอ้นผล โดยใหมี้การพบปะ
สนทนาเพื่อนาํเอาขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลง
ในคาํอธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคม และรูปแบบองคก์าร และ
การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวจิยั และบนัทึกผลการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในขั้นตอน
การปฏิบติัใหม่ (Reacting) ทั้งของรายบุคคลและของกลุ่ม รวมทั้งผลการสังเกตผลจากขั้นตอนการ
สังเกตผลใหม่ (re-observing) มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และวเิคราะห์วพิากษถึ์งส่ิงท่ีทาํ
สาํเร็จ ส่ิงท่ียงัทาํไม่สาํเร็จ ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนั ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัต่อตา้น ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขรวมทั้งการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติั และอ่ืน ๆ โดยคาํนึงถึงหลกัการและแนวคิดต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวในขั้นตอนการสะทอ้น
ผล (Reflecting) ดว้ย 

นอกจากนั้นผูร่้วมวจิยั ยงัไดร่้วมสะทอ้นปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของผูร่้วมวจิยัในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ สามารถสรุปแยกตามโครงการไดด้งัน้ี 

โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีกิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการ 2 
กิจกรรมคือ 1) การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2) การพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน มีผูเ้ห็นชอบกาํกบัดาํเนินโครงการ 21 
รูป/คน มีเพียง 1 คน เท่านั้นท่ีไม่เห็นชอบเท่านั้นมีขอ้โตง้แยง้ คือ นายวนัชยั มาระเทศโดยได้
เสนอแนะดงัน้ี 

“การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน ทาง
โรงเรียนตอ้งลงทุนในเคร่ืองเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ใหก้บัอาจารยทุ์ก
ท่าน เพื่อจะไดมี้ไวท้าํส่ือการสอน และอีกอยา่งครูผูส้อนไม่ค่อยมีความรู้และใชง้านไม่คล่อง อาจ
เป็นปัญหาท่ีไม่ประสบผลสาํเร็จดงัคาดหวงั” 

วนัชยั มาระเทศ (18 มีนาคม 2559) 
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แผนภาพที ่4.33 แผนภาพ ความเห็นชอบกบัโครงการส่งเสริมและพฒันาครูผู้สอน 

 
จากแผนภาพแสดงการเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน โดยมีผูเ้ห็นชอบ

โครงการ ร้อยละ 95.45 และไม่เห็นชอบโครงการ 4.55 
โครงการท่ี 2 พฒันาแหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการ 1 กิจกรรม คือ การจดั

สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีผูเ้ห็นชอบกาํกบัดาํเนินโครงการ 21 รูป/คน มี
เพียง 1 คน เท่านั้นท่ีไม่เห็นชอบเท่านั้นมีขอ้โตง้แยง้ คือ นายวนัชยั มาระเทศโดยไดเ้สนอแนะดงัน้ี 

“ท่ีจริงเราควรจะมีการติดโปรเจค็เตอร์ใหค้รบทุกหอ้งเรียน และกิจกรรมควรมีการจดัซ้ือ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊เพิ่มเติม เพื่อใหค้รูผูส้อนไดมี้การนาํมาใช”้ 

นายวนัชยั มาระเทศ (18 มีนาคม 2559) 

 
แผนภาพที ่4.34 แผนภาพความเห็นชอบกบัโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้  
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จากแผนภาพแสดงการเห็นชอบโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดยมีผูเ้ห็นชอบโครงการ 

ร้อยละ 95.45 และไม่เห็นชอบโครงการ 4.55 
โครงการท่ี 3โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีกิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการ 

2 กิจกรรม คือ  1) การจดัทาํผา้ป่าเพื่อการศึกษา และ 2) การศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาท่ีมีผลการ
ดาํเนินงานดีเด่น คือ โรงเรียนพุทธโกศยัวทิยา วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร จงัหวดัแพร่ มีผูเ้ห็นชอบ
กาํกบัดาํเนินโครงการ 20 รูป/คน มี 3 คน ท่ีไม่เห็นชอบเท่านั้นมีขอ้โตง้แยง้ คือ นายวนัชยั มาระเทศ 
นายสมชาย คาํอินทร์ และนายอิทธิพล ถิตยรั์ศมีโดยประเด็นท่ีไม่เห็นชอบ คือการเลือกสถานท่ี
ศึกษาดูงาน ไดเ้สนอแนะดงัน้ี 

“ท่ีจริงเราควรจะศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบความสาํเร็จใน
การบริหารจดัการ และแกปั้ญหาการบริหารงานเพื่อนาํมาแกปั้ญหาและพฒันางานโรงเรียนของเรา” 

วนัชยั มาระเทศ. (2559,18 มีนาคม) 
 

“โรงเรียนปริยติัตน้แบบเพียงท่ีเดียวไม่ไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีสาํหรับการศึกษาดูงาน เรา
น่าจะไปดูงาน 2 – 3 โรงเรียนเพื่อใหท้ราบขอ้มูลหลาย ๆ ดา้นมาเปรียบเทียบกนัดู” 

สมชาย คาํอินทร์.( 2559 ,18 มีนาคม ) 
 

“โรงเรียนเรามีปัญหาเฉพาะ ท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัโรงเรียนท่ีไปศึกษาดูงาน เราควร
ไปศึกษาดูงานโรงเรียนอ่ืน ๆ ดว้ย เพื่อนาํมาเป็นแบบอยา่งแนวทางในการปฏิบติังาน”  

อิทธิพล ถิตยรั์ศมี.(2559,18 มีนาคม ) 
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แผนภาพที ่4.35 แผนภาพความเห็นชอบกบัโครงการสร้างพลงัร่วมเพือ่การพฒันา  

 
จากแผนภาพแสดงการเห็นชอบโครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน โดยมีผู ้

เห็นชอบโครงการ ร้อยละ 86.36 และไม่เห็นชอบโครงการ 13.64  
โครงการท่ี 4การเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานมีกิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา และ 2) การ
บริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีผูเ้ห็นชอบกาํกบัดาํเนินโครงการ 20 รูป/คน มี 1 คน ท่ีไม่
เห็นชอบเท่านั้นมีขอ้โตง้แยง้ คือ นายวนัชยั มาระเทศ โดยไดเ้สนอแนะดงัน้ี  

“การบริหารโรงเรียนปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา มีชั้นการบริหารท่ีข้ึนตรงต่อมหาเถร
สมาคม มีสาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเป็นผูดู้แล ส่ิงท่ีเป็นปัญหาจีริง ๆ คือ ความไม่ชดัเจนใน
การกาํกบัดูแล หรือไม่มีนโยบาย ปัญหาจริง ๆ คือตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างบริหารดา้นบน 
เพราะเราจะพฒันางานอยา่งไรก็ไม่สามารถปรับเปล่ียนได”้ 

วนัชยั มาระเทศ .( 2559,18 มีนาคม ) 
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แผนภาพที ่4.36 แผนภาพความเห็นชอบกบัโครงการการเพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

ตามแนวทางการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

จากแผนภาพแสดงการเห็นชอบโครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตาม
แนวทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยมีผูเ้ห็นชอบโครงการ ร้อยละ 95.45 และไม่เห็นชอบโครงการ 
4.55 

ส่วนขอ้มูลสรุปผลการถอดบทเรียนเก่ียวกบั จากการลงมือปฏิบติัท่ีก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้จากการกระทาํ ทั้งระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร และ
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชแ้ผนปฏิบติัการท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั และใชห้ลกัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกเสริมไปปฏิบติัตามวงจรแบบเกลียวสวา่น  2 วงจรของ
กิจกรรมการวางแผน การนาํแผนไปปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผลของการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น สรุปไดด้งัน้ี 
 

4.2 การเปลีย่นแปลงจากการปฏบิัติ 
จากกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ” นั้น พบวา่มี
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัและการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั ดงัน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั พบวา่ จากการจดักิจกรรมเพื่อกาํหนดประเด็นเก่ียวกบั
สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหาในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา มีขอ้สรุปวา่ “โดยภาพรวมคาดหวงัวา่จะผา่นเกณฑก์ารประเมิน คุณภาพตามเกณฑก์าร
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ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้ง 6 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 3–7 และ มาตรฐานท่ี 12 
นั้น ผา่นเกณฑม์าตรฐานทุกขอ้และอยูใ่นระดบั “ดี” ข้ึนไปทุกมาตรฐาน”  

2. การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัพบวา่ เกิดข้ึนใน 3 ระดบั คือ ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม
บุคคล และระดบัองคก์าร ดงัน้ี 

2.1 ระดบัตวับุคคล ประกอบดว้ย ครู นกัเรียน และกรรมการสถานศึกษา มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี 

2.1.1 ครู 
ก่อนดาํเนินการวจิยั พบวา่ แมค้รูจะมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนมา

นานแต่ก็ยงัไม่ทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนในภาพรวมผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดได ้ซ่ึงจาก
การสัมภาษณ์ครูและผูบ้ริหารพบวา่สาเหตุท่ีทาํใหค้รูไม่สามารถพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีดว้ยเพราะวา่ความรู้และความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนของครูอาจจะยงั
ไม่เพียงพอหรือตอ้งเสริมความรู้บางเร่ืองเขา้ไปอีกก็เป็นได ้

หลงัการดาํเนินการวจิยั พบวา่ นอกจากครูจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแลว้ ครูยงัมีความสามารถเพิ่มข้ึน
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สังเกตไดจ้ากมีการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการ
เรียนการสอนทุกคร้ังก่อนทาํการสอนหรือมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในทุก
รายวชิา และมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน รวมทั้งใหค้วามเอาใจใส่กบัเด็กนกัเรียนในชั้นทุก
คนมากข้ึน และใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัระบบการดูแลและช่วยเหลือมากข้ึนอีกดว้ย 

2.1.2 นกัเรียน 
ก่อนดาํเนินการวจิยั พบวา่ โดยภาพมีผลการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจในระดบัหน่ึง แต่

ก็ถือวา่ยงัตอ้งมีการพฒันาต่อไป ทั้งในดา้นการเรียน และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ่ื์น ๆ เช่น ความ
มีวนิยั ความรับผดิชอบ คุณธรรม และจริยธรรม เป็นตน้ 

หลงัการดาํเนินการวจิยั พบวา่ นกัเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และ
ท่ีสาํคญัคือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาทุกคนมีความสามารถในการอ่านและเขียน หรือท่ีเรียกวา่
อ่านออกเขียนได ้โดยครูผูส้อนวชิาภาษาไทย ไดใ้ชกิ้จกรรมการสอนแบบโครงการเป็นฐาน 
(Project – Based – Learning) ในการเล่านิทาน และการจดัทาํบตัรคาํสอนเพื่อนหลงัหลงัจากนั้นก็
ประเมินเป็นรายบุคคลวา่เป็นอยา่งไร ดงัท่ีไดส้ะทอ้นผลดงัน้ี 

“การสอนอ่านและเขียนของนกัเรียนชั้น มธัยมปีท่ี 4 โดยใหเ้ด็กทาํโครงการเล่า
นิทานใหเ้พื่อนฟัง โดยนกัเรียนเลือกนิทานเอง ออกแบบการนาํเสนอเอง โดยใหเ้ด็กดูตวัอยา่งการ
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เล่านิทานผา่นส่ือออนไลน์ยทููบ เด็กนกัเรียนสามารถอ่านนิทานในลกัษณะเล่าเร่ืองไดน่้าพอใจ 
ถึงแมจ้ะมีความเกอ้เขินบา้ง และเม่ือประเมินการอ่านเด็กอ่านถูกตอ้งทุกคาํ” 

พระธนนัตพ์ร จิรวโํส. (2559,18 มีนาคม) 
 

“เด็กนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เม่ือไดรั้บคาํสั่งใหเ้ขียนบตัรคาํศพัทเ์พื่อสอนเพื่อนเพื่อ
เป็นคะแนนเก็บวา่ใครสอนเพื่อนเขียนไดถู้กตอ้งมากสุด เด็กนกัเรียนจะเลือกคาํศพัทใ์นบทเรียนมา
คนละ 5 คาํ รู้สึกไดว้า่เด็กนกัเรียนกระตือรือร้นในการทาํบตัรคาํ และซอ้มการอ่านการเขียน
กระดาน เม่ือทดสอบการเขียนเด็ก ๆ สามารถเขียนคาํศพัทไ์ดเ้กินคนละ 10 คาํจากทั้งหมด 20 คาํ” 

นางบุญทว ีบุญคํ้ามา. (2559,18 มีนาคม) 
 

รวมทั้งนกัเรียนยงัมีวนิยั และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม เช่น ขยนัส่ง
การบา้น และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามกาํหนดทุกคร้ัง ช่วยปิดประตูหนา้ต่างและสาํรวจความ
เรียบร้อยของหอ้งเรียนก่อนกลบับา้นทุกคร้ัง และท่ีสาํคญันกัเรียนในแต่ละระดบัไดรั้บรางวลัยก
ยอ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดบัภาคและระดบักลุ่มโรงเรียน เป็นตน้ 

 
2.1.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
ก่อนดาํเนินการวจิยั พบวา่ แมว้า่การสถานศึกษาจะถูกแต่งตั้งข้ึนจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ายในชุมชนตามกรอบท่ีกาํหนด แต่ปัญหาในทางปฏิบติัก็คือกรรมการสถานศึกษาบางรายยงัไม่มี
บทบาทและยงัไม่ค่อยไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกบัทางโรงเรียนใน
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนมากนกั 

หลงัการดาํเนินการวจิยั พบวา่กรรมการสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการประชุม
มากข้ึน และปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองมากยิง่ข้ึน รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนทุกกิจกรรม    

2.2 ระดบัตวักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา่
มีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี  

2.2.1 กลุ่มครู 
ก่อนดาํเนินการวจิยั พบวา่แมค้รูทุกคนจะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั แต่ในการสอนนั้น

ครูต่างคนต่างทาํหนา้ท่ีของตน และไม่ค่อยมีเวลาปรึกษาหารือกนัมากนกั แต่มีขอ้ดีคือครูทุกคนมี
ความสามคัคีและมีความพร้อมต่อการพฒันา 
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หลงัการดาํเนินการวจิยั พบวา่ ครูมีการปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ มากข้ึน สังเกตไดจ้ากการร่วมประชุมในระดบัโรงเรียนเพื่อวางแผนในการจดัการเรียนการ
สอน มีการร่วมมือกนัในการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนทุกคร้ังก่อนทาํ
การสอน หรือมีการประสานงานกนัในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในทุก
รายวชิาเป็นตน้ 

2.2.2 กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา 
ก่อนดาํเนินการวจิยั พบวา่สมาชิกในกลุ่มบางรายยงัไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัต่อบทบาท

และหนา้ท่ีของตนเองและสมาชิกในกลุ่มมากนกั สังเกตไดจ้ากจาํนวนคนท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละ
คร้ัง และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นซ่ึงบางรายมกัจะใหโ้รงเรียนเป็นคนดาํเนินการ
แทนเพราะคิดวา่ครูมีความรู้ความสามารถอยูแ่ลว้ 

หลงัการดาํเนินการวจิยั พบวา่ สมาชิกในกลุ่มใหค้วามสาํคญัต่อบทบาทและหนา้ท่ี
ของตนเองและสมาชิกในกลุ่มมากข้ึน และมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือในการดาํเนินงานต่าง ๆ
ของโรงเรียนทุกคร้ัง 

2.3 ระดบัองคก์าร โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยามีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั
เกิดข้ึนดงัน้ี  

ก่อนดาํเนินการวจิยั พบวา่แมว้า่โรงเรียนจะมีความพยายามในการพฒันาระบบบริการ
จดัการและการจดัการเรียนการสอนมาตลอดแต่ก็ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร จึงเป็นส่ิงท่ี
โรงเรียนตอ้งศึกษาวเิคราะห์ถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุเหล่านั้น 

หลงัการดาํเนินการวจิยั พบวา่ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยามีการเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมในทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะในดา้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน สังเกตไดจ้ากผลงาน
ดีเด่นต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน ครู และนกัเรียนไดรั้บทั้งในระดบักลุ่มโรงเรียนปริยติัธรรมดว้ยกนัในระดบั 
จงัหวดั เป็นตน้  
   

4.3 การเรียนรู้จากการกระท า 
การเรียนรู้จากการกระทาํ (Learning by doing) ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน จากการ

ดาํเนินการวจิยัในคร้ังน้ี จาํแนกไดเ้ป็นการเรียนรู้ในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบั
องคก์าร ดงัน้ี 

1. ระดบับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้จิยั ครู และกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ผูว้จิยั 
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- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการลงพื้นท่ีเพื่อการวจิยัในภาคสนามวา่ ผูว้จิยัจะตอ้งมีการ
วางแผนและการเตรียมการท่ีดีทั้งก่อนลงสู่ชุมชน และขณะลงปฏิบติังานในชุมชน ซ่ึงผูว้จิยัจะตอ้ง
ศึกษาชุมชนล่วงหนา้ รวมทั้งยงัตอ้งตระเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และผูช่้วยฝ่ายต่าง ๆ เช่น ผูช่้วย
บนัทึกภาพ ผูช่้วยบนัทึกเสียง และผูช่้วยในการจดบนัทึก เพราะการศึกษาขอ้มูลบางอยา่งตอ้งใช้
วธีิการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทั้งการฟัง การเขียน และการบนัทึกภาพ เป็นตน้และท่ีสาํคญัผูว้จิยั
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี เช่น มีทกัษะในการใช้
กลอ้งบนัทึกภาพ การใชเ้ทปบนัทึกเสียง การจดบนัทึก และการใชค้อมพิวเตอร์ จึงจะทาํใหบ้นัทึก
รายละเอียดของงานไดม้ากท่ีสุดและสมบูรณ์ท่ีสุด 

- เกิดการเรียนรู้วา่ในการท่ีจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูร่้วมวจิยัในเชิงวชิาการแลว้ 
จะตอ้งมีการปรับเน้ือหา และรูปแบบในการนาํเสนอใหง่้ายและมีความน่าสนใจหรือเร้าใจมากยิง่ข้ึน
จึงจะไม่ทาํใหผู้ร่้วมวจิยัรู้สึกเบ่ือหน่ายหรือไม่สนใจในส่ิงท่ีผูว้จิยันาํเสนอ เพราะผูร่้วมวจิยัมาจาก
หลากหลายกลุ่ม และหลากหลายระดบัการศึกษาจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเน้ือหาการนาํเสนอ
ใหมี้ความยากง่ายพอเหมาะกบัคนในแต่ละกลุ่มดว้ 

- เกิดการเรียนรู้วา่ในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งกลุ่มผูร่้วมวจิยันั้น ควรนาํเอา
กิจกรรมต่าง ๆ เขา้มาช่วย เช่น เกม เพลง นิทาน เร่ืองขาํขนั เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการทาํงาน 
และอาจมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกนับา้งในบางคร้ังก็ยิง่จะช่วยสร้างมิตรภาพใหเ้กิดข้ึนกบั
กลุ่มผูร่้วมวจิยัไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

- เกิดการเรียนรู้วา่การท่ีจะนาํเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ นั้น หากตอ้งการใหผู้ร่้วม
วจิยัเรียนรู้ไดง่้าย จาํไดแ้ม่นยาํ และปฏิบติัไดถู้กตอ้งแลว้ ผูว้จิยัจะตอ้งมีเทคนิคและวธีิการในการ
นาํเสนอท่ีหลากหลาย เช่น การแจกเอกสารประกอบคาํบรรยาย การนาํเสนอดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ผา่นเคร่ืองฉาย -โปรเจคเตอร์ และการบรรยายประกอบการสาธิต รวมทั้งการใหผู้ร่้วม
วจิยัไดฝึ้กปฏิบติัจริง เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้วา่ในขั้นตอนการปฏิบติันั้นมีความคาบเก่ียวกบักบัขั้นตอนการสังเกต
ผลจึงสามารถดาํเนินการไปพร้อม ๆ กนัได ้และไดเ้รียนรู้วา่การท่ีจะใหผู้ร่้วมวจิยัเขา้มามีส่วนร่วม
ในการทาํงานอยา่งพร้อมเพรียงนั้น ผูว้จิยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้เป่ียมไปดว้ยมนุษยสัมพนัธ์ และเขา้ถึงผูร่้วม
วจิยัทุกคน 

1.2 ครู และกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 
- เกิดการเรียนเก่ียวกบัวธีิการสร้างมิตรภาพ และการสร้างเครือข่ายในการทาํงาน โดย

สังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะท่ีทาํงานร่วมกนั เช่น การใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
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กนัเป็นอยา่งดี และมีการดาํเนินงานในลกัษณะของเครือข่าย เช่น เครือข่ายครูและผูป้กครอง 
เครือข่ายการนิเทศติดตามผลการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และเล็งเห็นถึง
ความสาํคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยัในคร้ังน้ี โดยสังเกตไดจ้ากการใหค้วามสนใจและ
การร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมวจิยัภายหลงัจากการนาํเสนอกรอบแนวคิดเสร็จส้ินลง 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีผูว้จิยัไดน้าํเสนอ ไม่วา่จะเป็น
เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบติังาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการ
ประเมินโครงการ เทคนิคการถอดบทเรียน เป็นตน้โดยสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะทาํงาน เช่น 
ความสามารถในการจดักิจกรรมการระดมสมอง การวางแผน การเขียนโครงการ การประเมิน
โครงการ และการร่วมถอดบทเรียน เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการนาํความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปเสริมหรือบูรณาการเขา้กบัความรู้
เดิมของพวกเขาจนกระทัง่เกิดความรู้ใหม่ข้ึนมา เช่น ความสามารถในการวเิคราะห์สภาพของงาน
ออกเป็นรายดา้น และความสามารถในการนาํเอาหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาเป็นแนวคิดใน
การวางแผนปฏิบติังาน เป็นตน้ 

2. ระดบักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู และกลุ่มกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบติัจาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

2.1 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเดียวกนั ไดแ้ก่ การเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีผูว้จิยั
ไดน้าํเสนอ ไม่วา่จะเป็นหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม การพฒันาการจดัการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
เทคนิคและวธีิการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงาน และหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
นอกจากนั้นยงัเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัวธีิการสร้างมิตรภาพในการทาํงาน และสร้างเครือข่ายการ
ทาํงาน รวมทั้งเรียนรู้ถึงวธีิการต่าง ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานท่ีเกิดจากการ
คิด การลงมือปฏิบติั และร่วมกนัสะทอ้นผลถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดก้ระทาํไปนั้นดว้ยกลุ่มของพวกเขาเอง  

2.2 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเฉพาะกลุ่ม เช่น  
- กลุ่มครู เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอน และการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั สังเกตไดจ้ากการท่ีครูมีทกัษะในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การเขียนแผนแผนการสอนตามท่ีไดรั้บการฝึกอบรม และสามารถการปฏิบติัการ
สอนไดดี้ข้ึนกวา่เดิมซ่ึงสังเกตไดจ้ากความพึงพอใจและผลการเรียนของผูเ้รียน 
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- กลุ่มกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้เก่ียวบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองมาก
ยิง่ข้ึน สังเกตไดจ้ากมีการจดัประชุมบ่อยคร้ังข้ึน และมีการร่วมกนัวางแผนและระดมทรัพยากรเพื่อ
การบริหารจดัการโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

3. ระดบัองคก์าร โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาเกิดการเรียนรู้เรียนรู้เก่ียวกบัการ
แกปั้ญหาและพฒันางานดว้ยกระบวนการท่ีเป็นระบบ ซ่ึงในคร้ังน้ีคือการใชก้ระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
   

4.4 ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 
องคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรี

จนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ”ในคร้ังน้ี เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผู ้
ร่วมวจิยัไดร่้วมมือกนัปฏิบติัตามหลกัการของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 10 
ขั้นตอน ท่ีไดน้าํเอาหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory learning approach) มาใชเ้ป็นตวั
สอดแทรกเสริมในการลงมือปฏิบติั จากความรู้ใหม่ท่ีไดใ้นขา้งตน้ คือ1) ความรู้ใหม่เก่ียวกบั
หลกัการของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2) ความรู้ใหม่เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั 3) ความรู้ใหม่เก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใน
โรงเรียน นาํมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัจนไดข้อ้สรุปท่ีเรียกวา่ “กรอบการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดว้ยการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ผูว้จิยัไดต่้อยอด
ความรู้ใหม่ดงักล่าวจนไดซ่ึ้งองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดผู้ร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN Model” 
ซ่ึงสามารถสรุปเป็นรายละเอียดแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.37 
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ตารางที ่4.37 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่1 การเตรียมการ 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ 
 

ผลจากการลงมือปฏิบัติ 

วงจรที ่1 
1.การ
เตรียมการ 
 
(Preparati
on) 

- ผูว้จิยัลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคยและศึกษาบริบท
ทัว่ไปของโรงเรียนและชุมชน 
- ผูว้จิยัเตรียมความพร้อมใหก้บัตนเองทั้งในดา้น
ความรู้เชิงวชิาการ ความรู้ในเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ี
จาํเป็นต่อการวจิยั และการเตรียมทีมผูช่้วยผูว้จิยั เช่น 
ช่างภาพ ผูช่้วยจดบนัทึก 
- นาํเอากรอบแนวคิดการวจิยัท่ีไดท้บทวนไวม้า
นาํเสนอต่อผูร่้วมวจิยัพร้อมกบันาํเสนอแนวคิดเชิง
เทคนิคต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชส้าํหรับการวจิยัใหผู้ ้
ร่วมวจิยัไดรั้บทราบและเรียนรู้ร่วมกนัรวมทั้งการ
ร่วมกนัทาํปฏิทินเพื่อการดาํเนินการวจิยั 

-ไดรั้บความร่วมมือและการ
ตอบรับในการเขา้ร่วมในการ
วจิยัเป็นอยา่งดี 
- ทาํใหก้ารทาํงานใน
ภาคสนามเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- ผูร่้วมวจิยัมีความรู้ ความ
เขา้ใจ และสามารถลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ไดป้ฏิทินเพื่อการ
ดาํเนินการวจิยัเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาของการวจิยั 

 

จากตารางท่ี 4.37 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 1 ขั้นตอนการเตรียมการแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ 
การจดัประชุมพบปะพดูคุยและแสดงความคิดเห็น ระยะท่ี 2 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ การเปิดตวั
โครงการวจิยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั และการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั 
และระยะท่ี 3 มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการคือ กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่
เดิม และกิจกรรมการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงาน เป็นการดาํเนินกิจกรรมเพื่อ การเสริมพลงัดา้น
ความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูร่้วมวจิยัเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัท่ีใช ้และเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีจะ
ทาํใหก้ารดาํเนินงานในขั้นตอนต่างๆในระยะต่อๆไป เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน 

 
 
 



220 
 

ตารางที ่ 4.38 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่1 การวางแผน 
 

ขั้นตอนที่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
2. การวางแผน 
 (Planning) 
 
 

- ร่วมกนัวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันา
หรือเปล่ียนแปลง โดยการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งกลุ่มผูร่้วมวจิยัโดยการใหผู้ท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาร่วมใน
กิจกรรม 
- สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัหลกัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (participatory learning approach) 4 
ขั้นตอนตามทฤษฎีซ่ึงประกอบดว้ย 1)ขั้น
ประสบการณ์ 2) ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย 3) 
ขั้นความคิดรวบยอด และ 4) ขั้นทดลองหรือ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิด 
- ร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการ(action plan) เพื่อ
ใชเ้ป็นตวัขบัเคล่ือนในการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันางาน 
 
 
 
 
 

- เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบั
กระบวนการทาํงานโดยการ
ใหห้ลกัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม(participatory 
learning approach) เพิ่มข้ึน
อีก 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี 
5 ขั้นสรุปและประเมินผล 
- ไดแ้ผนปฏิบติัการ(action 
plan) เพื่อนาํไปใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาและพฒันางาน
ซ่ึงประกอบดว้ย 4 
โครงการ คือ 1) การ
ส่งเสริมและพฒันา
ครูผูส้อน 
 2) จดัพฒันาแหล่งเรียนรู้  
3) สร้างพลงัร่วมเพื่อการ
พฒันาโรงเรียน และ 4) การ
พฒันาการบริหารจดัการ
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

 

จากตารางท่ี 4.38 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 1 ขั้นตอน การวางแผน ( Planning) มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวม 3 กิจกรรม คือ 1) 
การวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง  2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) และ 3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 
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ตารางที ่4.39 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่1 การปฏิบัติ (Acting) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
3. การปฏิบติั 
(Acting) 
 
 

- ร่วมกนักาํหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยการจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้ง
ทีมติดตามและประเมินผล และการจดัทาํ
เคร่ืองมือในการวจิยั 
- ร่วมกนันาํโครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติั 
 
 

- ไดที้มงานโครงการเพื่อ
รับผดิชอบการดาํเนินงาน
ในแต่ละโครงการ 
- ไดที้มติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงาน 
1 ทีม ( 8 คน ) 
- ไดเ้คร่ืองมือการวจิยัรวม 7 
ฉบบั 
- จากการนาํโครงการ 4 
โครงการลงสู่การปฏิบติัทาํ
ใหโ้รงเรียนเกิดการพฒันาท่ี
ดีข้ึนในทุกดา้น 

 

จากตารางท่ี 4.39 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 1 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการทั้งหมด 3 กิจกรรมหลกั คือ 1) 
การกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย การทบทวนจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้ง
ทีมติดตามและประเมินผลและ การจดัทาํเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั 2) การนาํโครงการลงสู่การ
ปฏิบติั ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีแต่ละทีมงานโครงการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั มีการติดตามและ
รายงานความกา้วหนา้ของโครงการและการสรุปและประเมินโครงการ และ 3) การสะทอ้นผลการ
ปฏิบติั มีส่ิงท่ีดาํเนินการคือการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลการดาํเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติั โดย
ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review: AAR) และ 2) การสรุปผลการนาํ
หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) ไปปฏิบติั 
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ตารางที ่40 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่1 การสังเกตผล (Observing) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
4. การสังเกต
ผล 
(Observing) 
 
 
 
 
 

- ร่วมกนักาํหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือในการ
สังเกต 
- จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการลงมือ
ปฏิบติั 
- ร่วมกนัสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 

- ผูร่้วมวจิยัและทีมประเมิน
มีความรู้ความเขา้ใจใน
เทคนิคและวธีิการสังเกตผล 
และสามารถใชเ้คร่ืองมือใน
การสังเกตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงานทาํใหผู้ร่้วมวจิยั
ไดท้ราบถึงความกา้วหนา้
ในการทาํงานและได้
แบ่งปันประสบการณ์ใน
การทาํงานร่วมกนั 

 

จากตารางท่ี 4.40 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 1 ขั้นตอน การสังเกตผล ( Observing) ในขั้นน้ีไดท้าํเป็นคู่ขนานไปกบัขั้นตอนท่ี 3 
การปฏิบติั  (Acting) ในลกัษณะของการทาํไปสังเกตไป โดยในขั้นตอนน้ีจะมีกิจกรรมหลกัรวม 3 
กิจกรรม คือ 1) การกาํหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจิยัในการสังเกตผล 2) การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 
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ตารางที ่41 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่1 การสะท้อนผล (Reflecting) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
5. การสะทอ้น
ผล 
 (Reflecting) 
 
 

- นาํเอาผลการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 1 – 4 
มานาํเสนอในกลุ่มผูร่้วมวจิยั เพื่อให้
ทราบความกา้วหนา้และผลจากการลง
มือปฏิบติั 
 

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และได้
เห็นถึงสภาพการเปล่ียนแปลง การ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการลงมือ
ปฏิบติั ทั้งในระดบัตวับุคคล ระดบั
กลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร 

 

จากตารางท่ี 4.41 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 1 ขั้นตอนการสะท้อนผล (Reflecting) เป็นการนาํเอาผลการบนัทึกจากการสังเกตผล
ในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั และ
ขั้นตอนการสังเกตผล ทั้งท่ีเป็นผลการบนัทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บนัทึกภาคสนาม บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกเสียง และเคร่ือง
บนัทึกภาพ นาํมาเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนั 
 
ตารางที ่4.42 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่2 การวางแผนใหม่ (Re-planning) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 

วงจรที ่2 
6. การวางแผน
ใหม่(Re-
planning) 
 

- ร่วมกนัวเิคราะห์สภาพการดาํเนินงานรอบใหม่ 
พร้อมปรับลดโครงการจาก 4 โครงการเหลือ 2 
โครงการ ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมและพฒันา
ครูผูส้อน 2) การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา และ
พฒันาแหล่งเรียนรู้  

- ไดแ้ผนปฏิบติัการชุดใหม่
เพื่อนาํไปใชใ้นการพฒันา
งานใหมี้ความต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนื 

 

จากตารางท่ี 4.42 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 2 ขั้นตอนการวางแผนใหม่ ( Re-planning)ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ขั้นตอนการวางแผน (Planning) (ขั้นตอนท่ี 2) คือผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็น
ผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การวางแผนใหม่ ใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา ประเมิน
และเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบติักนัใหม่ โดยนาํเอาผลการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วม
พิจารณาดว้ย ซ่ึงจะทาํใหไ้ดต้วัสอดแทรกหลกัคือแผนปฏิบติัการ (Action plan) ข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึง
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อาจมีบางอยา่งทาํต่อเน่ือง บางอยา่งตอ้งหยดุไป หรือมีบางอยา่งเพิ่มเติมเขา้มา ทั้งน้ีผูว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัจะจดัใหมี้การสังเกตผล (Observing) ควบคู่ไปกบักิจกรรมการวางแผนไปดว้ย 
 
ตารางที ่4.43 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่2 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
7. การปฏิบติั
ใหม่ 
(Re-acting) 
 
 
 

- ร่วมกนักาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานรอบ
ใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยการทบทวนการจดัทีมงาน
โครงการ การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล 
และการจดัทาํเคร่ืองมือในการวจิยั ซ่ึงตกลงใช้
รูปแบบเดิม 
- ร่วมกนันาํโครงการลงสู่การปฏิบติัรอบใหม่ 

- ผลจากการนาํโครงการลง
สู่การปฏิบติัทาํใหโ้รงเรียน
พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยาบรรลุเป้าหมายของ
โครงการท่ีกาํหนดไว ้

 

จากตารางท่ี 4.43 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 2 ขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ (Re-acting) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัขั้นตอน
การปฏิบติั (Acting) (ขั้นตอนท่ี 3) โดยท่ีผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม
สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีกาํหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด ใหมี้การบนัทึกผลการดาํเนินงานทั้งของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
และจดัใหมี้การพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะ ๆ โดยคาํนึงถึงหลกัการต่าง ๆ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขั้นตอนการปฏิบติั (Acting) 
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ตารางที ่4.44 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่2 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
8. การสังเกต
ผลใหม่ 
(Re-
observing) 
 
 
 
 

- ร่วมกนักาํหนดเทคนิควธีิ
และเคร่ืองมือในการสังเกต 
- จดักิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัการลงมือ
ปฏิบติั 
- ร่วมกนัสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงาน 

- ผูร่้วมวจิยัและทีมประเมินมีความรู้ความ
เขา้ใจในเทคนิคและวธีิการสังเกตผล และ
สามารถใชเ้คร่ืองมือในการสังเกตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการสะทอ้นผลการดาํเนินงานทาํใหผู้ร่้วม
วจิยัไดท้ราบถึงความกา้วหนา้ในการทาํงาน
และไดแ้บ่งปันประสบการณ์ในการทาํงาน
ร่วมกนั 
 

 
จากตารางท่ี 4.44 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN 

Model” วงจรท่ี 2 ขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ ( Re-observing) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ขั้นตอนการสังเกต (Observing) (ขั้นตอนท่ี 4) โดยท่ีผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและ
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual effects) ทั้ง
คาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อใหไ้ดค้าํตอบเก่ียวกบัผลสาํเร็จของการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจนข้ึน รวมทั้งการจบักฎเกณฑท์างทฤษฎีและการอธิบายตีความปรากฏการณ์ดา้น
ต่าง ๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบติังานเพื่อการบรรลุผลนั้นวา่เป็นอยา่งไร ไดค้วามรู้ใหม่ 
ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง  โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวางแผนการจดั
กิจกรรมในช่วงการปฏิบติัใหม่  (Re-acting) รวม 2 กิจกรรมคือ 1) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั 
และ 2) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ 
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ตารางที ่4.45 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่ 2 การสะท้อนผลใหม่ ( Re-
reflecting) 

 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
9. การสะทอ้น
ผลใหม่ ( Re-
reflecting) 
 
 

- นาํเอาผลการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 6 – 8 มา
นาํเสนอในกลุ่มผูร่้วมวจิยั เพื่อใหท้ราบ
ความกา้วหนา้และผลจากการลงมือปฏิบติั 
 
 

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ไดเ้ห็นถึงสภาพการ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และ
ความรู้ใหม่จากการลงมือปฏิบติั 
ทั้งในระดบัตวับุคคล ระดบั
กลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร 

 

จากตารางท่ี 45 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN Model” 
วงจรท่ี 2 ขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัขั้นตอน
การสะทอ้นผล (Reflecting) (ขั้นตอนท่ี 5) โดยท่ีผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผู ้
ส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การสะทอ้นผล โดยใหมี้การพบปะสนทนาเพื่อ
นาํเอาขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในคาํอธิบาย
ถึงส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคม และรูปแบบองคก์าร และการพฒันา
ตนเองจากการร่วมในการวจิยั และบนัทึกผลการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในขั้นตอนการปฏิบติั
ใหม่ (Reacting) ทั้งของรายบุคคลและของกลุ่ม รวมทั้งผลการสังเกตผลจากขั้นตอนการสังเกตผล
ใหม่ (Re-observing) มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และวเิคราะห์วพิากษถึ์งส่ิงท่ีทาํสาํเร็จ ส่ิงท่ี
ยงัทาํไม่สาํเร็จ ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนั ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัต่อตา้น ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขรวมทั้งการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติั และอ่ืน ๆ โดยคาํนึงถึงหลกัการและแนวคิดต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวในขั้นตอนการสะทอ้นผล 
(Reflecting) ดว้ย 
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ตารางที ่46 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่2 การสะท้อนผลใหม่ (Re-reflecting) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
10. การสรุปผล 
 (Conclusion) 
 

- ร่วมกนัจดักิจกรรมการถอดบทเรียน(lesson 
distilled) และการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อช่ืนชมในความสาํเร็จ 
 

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และไดค้วามรู้ท่ีเป็นบทเรียน
จากการลงมือปฏิบติัในทุก
ขั้นตอนของการวจิยั 

  

จากตารางท่ี 4.46 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 2 ขั้นตอน การสรุปผล ( Conclusion)แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะแรกจดัจะเป็นการจดักิจกรรมการถอดบทเรียน  (Lesson distilled) และระยะท่ี 2 จะเป็นการจดั
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และจดัแสดงนิทรรศการเพื่อช่ืนชมความสาํเร็จ โดยมีกิจกรรมดาํเนินการใน
ระยะน้ี เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน
ศรีจนัทร์วทิยา การจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมด การฉาย วดีีทศัน์ 
การแสดงของเด็กนกัเรียนและผูร่้วมวจิยั เป็นตน้ 

ระยะที ่2 การจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้และการจัดแสดงนิทรรศการเพือ่ช่ืนชมใน
ความส าเร็จ 

การจดักิจกรรมในระยะท่ี 2 เป็นการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และการจดัแสดง
นิทรรศการเพื่อช่ืนชมในความสาํเร็จ ไดจ้ดัข้ึนใน วนัเสาร์ท่ี 26 มีนาคม 2559 ณ ตึกวณัณาโภ วดัศรี
สุทธาวาส พระอารามหลวงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาํเสนอผลการวจิยัใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกชุมชนไดรั้บทราบ รวมทั้งเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และเพื่อเผยแพร่
ความรู้ท่ีไดสู่้ผูร่้วมวจิยัและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกชุมชนอีกดว้ย ดงัแผนภาพท่ี 4.37 

 
 

 
 
แผนภาพที ่4.37 การจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้และการจัดแสดงนิทรรศการเพือ่ช่ืนชมในความส าเร็จ  



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการด าเนินการวจิยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม  ศรี
จนัทร์วทิยา : การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ี โดยขบวนการวจิยัเชิงปฎิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม 2 วงจร 10 ขั้นตอนท่ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการนั้นเสร็จส้ินทุกขั้นตอนแลว้ จึงไดท้  าการสรุปเรียง
ผลตามล าดบัเพื่อการน าเสนอดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
การด าเนินการวจิยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี

จนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม”ในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม(Participatory Action Research: PAR) โดยเป็นการวจิยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) 
ท่ีไดม้าดว้ยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ 1) เป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญั ขนาดกลางในสังกดัส านกังานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 
7 กองพุทธศาสนศึกษา  ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่ียงัมีปัญหามาตรฐานดา้นการจดัการ
เรียนการสอนจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 2) เป็นโรงเรียนท่ีจดัท าขอ้ตกลง
ร่วม (Memorandum Of Understanding: MOU) ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้กบัโรงเรียนของ
ผูว้จิยัและประสงคท่ี์จะร่วมพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
และ 3) เป็นโรงเรียนท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นการท่ีผูว้จิยัจะเขา้ไปปฏิบติังาน
ภาคสนามตลอดระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดผูร่้วมวจิยั (Research participants) โดยยดึการมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนไดเ้สียในการบริหารจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา รวมทั้งส้ิน
จ านวน 22 คน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูปฏิบติัการสอน พนกังานราชการ ครู
ธุรการ นกัการภารโรง และคณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชุมชน และผูแ้ทนศิษยเ์ก่า โดยท่ีผูว้จิยั
กบัผูร่้วมวจิยัต่างมีบทบาทและมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนัในการวจิยัทุกขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่การร่วมกนั
วางแผน ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล  และร่วมกนัสะทอ้นผล ตามวงจรของการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ท่ีผูว้จิยัไดก้  าหนดข้ึน  
 



229 
 

ค าถามการวจิยัในคร้ังน้ีคือ ผลการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนดเป็นอยา่งไร ? การด าเนินงานนั้นก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ และ
ความรู้ใหม่ อะไรบา้ง ? 

การวจิยัในคร้ังน้ีเพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
จงัหวดัเลย โดยมุ่งศึกษาสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงั ทางเลือก
เพื่อแกปั้ญหา การน าทางเลือกท่ีเลือกสรรสู่การปฏิบติั และผลท่ีเกิดข้ึน ทั้งกรณีการเปล่ียนแปลงท่ี
คาดหวงัและไม่คาดหวงั การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบั
องคก์าร รวมทั้งความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน จากกระบวนการวางแผน การปฏิบติั การสังเกต และการ
สะทอ้นผล สอง วงจรของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยัตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซ่ึงจ าแนกเป็นสามกลุ่ม คือ 1) แบบสังเกต (Observation form) มี 2 ฉบบั คือ เคร่ืองมือวจิยั
ฉบบัท่ี 2 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการ และเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 6 แบบ
บนัทึกและสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครู 2) แบบสัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) มี 2 ฉบบั คือ เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกใช้
ส าหรับการสัมภาษณ์ทีมแกนน าภายหลงัจากท่ีไดมี้การน าแผนปฏิบติัการ  (Action plan) ลงสู่การ
ปฏิบติั และเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 5 แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินความพึงพอใจ 3) 
แบบตรวจสอบหรือบนัทึก (Examining/records) ไดแ้ก่  เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 7 แบบบนัทึก
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน บนัทึกอนุทิน (Journals) แผนท่ี (Maps) เคร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ 
(Audiotapes and videotapes) 4) หลกัฐานส่ิงของ (Artifacts) 5) บนัทึกภาคสนาม  (field notes) 6) 
แบบประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียน พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  (เคร่ืองมือการวจิยั
ฉบบัท่ี 1) และ 7) แบบประเมินโครงการ (เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 3) 

ขั้นตอนการวจิยัประกอบดว้ย 2 วงจร 10 ขั้นตอน ไดด้ าเนินการวจิยัในช่วง ปี พ.ศ. 2558 - 
2559 โดยท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัด าเนินการตามวงจรและขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไวร่้วมกนั 
เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (preparation) เม่ือเดือนมิถุนายน 2558 และส้ินสุดการด าเนินการ
ในขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (conclusion) ในเดือนมีนาคม 2559  
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
จากการด าเนินการวจิยัเร่ือง  “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน พระปริยติัธรรม

ศรีจนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการสรุปผลการวจิยัโดย
เรียงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ตามล าดบัดงัน้ี 
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5.1.1  สรุปผลเกีย่วกบัสภาพทีเ่คยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพทีค่าดหวงั 
ทางเลอืกเพือ่แก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพทีค่าดหวงั และการเลอืกทางเลอืกเพือ่ก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการในการพฒันาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา 

สภาพท่ีเคยเป็นมาในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา  

โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา เป็นสถานศึกษาสังกดัส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ส าหรับใหพ้ระภิกษุสามเณรไดเ้รียนนกัธรรมบาลีและวชิาสามญัควบคู่กนัโดยเปิดท าการ
สอน พ.ศ. 2518 ปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ไดด้ าเนินการเปิดการเรียนการ
สอนทั้งแผนกธรรม คือนกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก แผนกบาลี ชั้นประโยค 1 - 2 ,ประโยค ป.ธ.3 ตาม
มติของมหาเถรสมาคม โดยมีพฒันาการตามล าดบัคือ พ.ศ. 2518 – 2521 เปิดสอน ป. 5-7 พ.ศ. 2521 
– ปัจจุบนั เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  พ.ศ. 2525 – ปัจจุบนั เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายในสภาพปัจจุบนัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ครูผูส้อน
ท าใหน้กัเรียนไม่ค่อยสนใจท่ีอยากจะเรียนรู้กบัครูและบรรยากาศการเรียนรู้เป็นสภาพแบบเก่าๆลา้
หลงัไม่ทนัสมยั 

สภาพปัจจุบนัในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยา  

ปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2535 โดยมี พระมหา
สุพฒัน์ สุวฑฺฒโน เป็นผูอ้  านวยการ เปิดท าการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.1 - 6) โปรแกรมวทิย ์ – คณิต ผูส้ าเร็จการศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรทั้งแผนก
ธรรม-บาลี และใบรับรองผลการเรียน (รบ.) พร้อมใบประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
ใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไปได้  จ านวนครูทั้งหมด 19 รูป/คน 
เป็นครูพิเศษ 1 คน สอนวชิาตรงเอก 15 รูป/คน ครูท่ีสอนตรงความถนดั 2 รูป/คน  

สภาพปัญหาในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยา  

สภาพในปัจจุบนั อาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานมีขอ้บกพร่องคือการใชอ้าคาร
ร่วมกนักบัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ยงัไม่เป็นสัดเป็นส่วน หอ้งเรียนไม่มีเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน นอกจากนั้นยงัมีปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ท่ีจอดรถของ
บุคลากร ไม่มีป้ายหอ้งต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ หอ้งน ้าไม่เพียงพอ หอ้งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้
งานได ้ไม่มีโทรศพัทภ์ายในท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งหอ้งฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีเคร่ืองบริการน ้าด่ืม (เยน็) บน
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อาคารเรียน ไม่มีระบบกลอ้งวงจรปิด ไม่มีหอ้งท ากิจกรรม ไม่มีหอ้งปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ซ่ึงจริง ๆ 
แลว้มีอยูแ่ต่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไม่ได ้ไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั เช่น ถงัดบัเพลิง  

ดา้น วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นสาหรับการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่ทนัสมยั (เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โปรเจค๊เตอร์ และเคร่ืองค านวณ) ไม่มีส่ือการสอนส าหรับครู เช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊
และโปรเจคเตอร์ หรือ วชิวัไลเซอร์ ( Visualizer) เคร่ืองขยายเสียง ในหอ้งสอน และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านในหอ้งพกัครู หอ้ง sound lab ใชง้านไม่ได ้ไม่มีอินเตอร์เน็ตใหน้กัเรียน 
นกัศึกษา ไดสื้บคน้ขอ้มูล 

ดา้นครูผูส้อน สภาพปัญหาคือ หน่วยงานตน้สังกดั ควรจดัสวสัดิการใหแ้ก่ครู และครู
ควรไดรั้บการพฒันาวชิาชีพ ทุก ๆ ปี มีโครงการพาครูไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพและการ
ท างานของครู รัฐบาลและคณะสงฆไ์ทยควรใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษาใหม้ากข้ึน 

ดา้นนกัเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสามโดยส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พบวา่ มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  
มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีมีความใฝ่
รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น และมาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบั “ปรับปรุง” 

สภาพท่ีคาดหวงั 
ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” โดยมีความเห็นร่วมกนั

วา่สภาพท่ีคาดหวงัจากการลงมือปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยา  หลงัจากท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัท าการวเิคราะห์และจดัเรียงสภาพของงานท่ี
ตอ้งการพฒันาตามล าดบัก่อน-หลงั เสร็จส้ินแลว้ ไดร่้วมกนัระดมสมองอีกคร้ังหน่ึงเพื่อจดักลุ่มของ
งานท่ีเป็นปัญหาและตอ้งการพฒันาโดยภาพรวมคาดหวงัวา่การด าเนินการพฒันาทั้งดา้นการบริหาร
และการพฒันาครูผูส้อนจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียน พระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยาดีข้ึนและสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 

ทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงั และการเลือกทางเลือกเพื่อก าหนดเป็น
แผนปฏิบติัการในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 

ในขั้นตอนแรกผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายโดยการ
น าเอามาตรฐานท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มาเป็นตวัตั้ง แลว้ร่วมกนั
วเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา ก่อนจะน ามาสู่การจดัท าแผนปฏิบติัการ ซ่ึงผลจาก
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การกระท าดงักล่าวท าใหไ้ดแ้ผนปฏิบติัการซ่ึงประกอบดว้ยโครงการ 4 โครงการท่ีจะน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีวธีิการคือจดัอบรมและพฒันาครูเพื่อใหมี้
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและวธีิการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั จนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวย
สอน 

2. โครงการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีวธีิการคือ ผลิตและ
จดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. โครงการการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีวธีิการคือจดัโครงสร้างและ
บริหารงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษา และจดัท า
ผา้ป่าเพื่อการศึกษา 

4. โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัโครงสร้างและบริหารงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจร
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษา โดยมีกิจกรรมยอ่ยคือการพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการพฒันาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

6.1.2 สรุปผลเกีย่วกบั การเปลีย่นแปลง การเรียนรู้จากการกระท า ทั้งระดับตัวบุคคล 
ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ และความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 

การเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติั พบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัและการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั ดงัน้ี 

การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั พบวา่ จากการจดักิจกรรมเพื่อก าหนดประเด็นเก่ียวกบัสภาพ
ท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหาในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา มีขอ้สรุปวา่  “โดยภาพรวมคาดหวงัวา่การด าเนินการพฒันาทั้งดา้นการบริหารและการ
พฒันาครูผูส้อนจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาดี
ข้ึนและสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ”  

 ผลจากการร่วมกนัก าหนดสภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหาในขั้นตอนท่ี 2 (การ
วางแผน) ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการข้ึนมา 1 ชุด ซ่ึงประกอบดว้ย
โครงการจ านวน 4 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน  2) โครงการ จดั
สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3) โครงการการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันา
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โรงเรียน และ 4) โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน  และในขั้นตอนท่ี 6 (การวางแผนใหม่) เป็นการน าโครงการเดิมท่ีปรับลดลงเหลือ 2 
โครงการไปสู่การปฏิบติัใหม่เพื่อการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืซ่ึงไดแ้ก่ 1) 
โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน และ 2) จดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

ทั้งน้ี หลงัจากท่ีไดน้ าโครงการลงสู่การปฏิบติัแลว้พบวา่บรรลุความคาดหวงัท่ีตั้งไวคื้อ 
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนดีข้ึน  ซ่ึงผลการประเมินโดยทีมประเมินโครงการนั้นสอดคลอ้ง
กบัผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและผลการสอบ O-NET ซ่ึงสาเหตุท่ีโครงการทุก
โครงการบรรลุความคาดหวงันั้นเน่ืองมาจากการความร่วมมือร่วมใจของผูร่้วมวจิยั และการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายทั้งในและนอกชุมชนท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนและกลุ่มผูร่้วมวจิยัเป็น
อยา่งดี รวมทั้ง เกิดจากการ มีแผนปฏิบติัการท่ีมีดีท่ีเกิดข้ึนจากการจดักระท าร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยั
และผูร่้วมวจิยัโดยมีการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และท่ีส าคญัคือเป็นแผนท่ีมีการใช้
ทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุดทั้งในดา้นคน เงิน วสัดุ
อุปกรณ์ และการบริหารจดัการ 

 การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั  พบวา่ เกิดข้ึนใน 3 ระดบั คือ ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม
บุคคล และระดบัองคก์าร ดงัน้ี 

ระดบัตวับุคคล ประกอบดว้ย ครู นกัเรียน และ กรรมการสถานศึกษา  มีการเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี 

1. ครู 
ก่อนด าเนินการวจิยั พบวา่ แมค้รูจะมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนมานานแต่

ก็ยงัไม่ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนในภาพรวมผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดได ้เห็นไดจ้าก
มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
รอบสาม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ครูและผูบ้ริหารพบวา่สาเหตุท่ีท าใหค้รูไม่สามารถพฒันาการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีดว้ยเพราะวา่ความรู้และความเขา้ใจในการจดัการเรียนการ
สอนของครูอาจจะยงัไม่เพียงพอหรือตอ้งเสริมความรู้บางเร่ืองเขา้ไปอีกก็เป็นได ้โดยเฉพาะเทคนิค
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

หลงัการด าเนินการวจิยั พบวา่ นอกจากครูจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21แลว้ ครูยงัมีความสามารถเพิ่มข้ึนในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน สังเกตไดจ้ากมีการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการ
สอนทุกคร้ังก่อนท าการสอนหรือมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในทุกรายวชิา 
และมีความกระตือรือร้นในการท างาน รวมทั้งใหค้วามเอาใจใส่กบัเด็กนกัเรียนในชั้นทุกคนมากข้ึน 
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ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัระบบการดูแลและช่วยเหลือมากข้ึน และมีการวางแผนการจดัการเรียนการ
สอนร่วมกนัในระดบัชั้น  

2. นกัเรียน 
ก่อนด าเนินการวจิยั พบวา่ โดยภาพมีผลการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจในดา้นคุณธรรม

จริยธรรม แต่ก็ถือวา่ยงัตอ้งมีการพฒันาต่อไป ทั้งในดา้นการเรียน  
หลงัการด าเนินการวจิยั พบวา่ นกัเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และท่ีส าคญั

คือนกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านและเขียน หรือท่ีเรียกวา่อ่านออกเขียนได ้โดยการ
แสดงความพอใจอยา่งชดัเจนของครูผูส้อน จากการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน รวมทั้ง
นกัเรียนยงัมีวนิยั และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม เช่น ขยนัส่งการบา้น และส่ง
งานท่ีไดรั้บมอบหมายตามก าหนดทุกคร้ัง ช่วยปิดประตูหนา้ต่างและส ารวจความเรียบร้อยของ
หอ้งเรียนก่อนกลบับา้นทุกคร้ัง และท่ีส าคญันกัเรียนในแต่ละระดบัไดรั้บรางวลัยกยอ่งจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดบัภาคและระดบักลุ่มโรงเรียน เป็นตน้ 

3. กรรมการสถานศึกษา 
ก่อนด าเนินการวจิยั พบวา่ แมว้า่การสถานศึกษาจะถูกแต่งตั้งข้ึนจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใน

ชุมชนตามกรอบท่ีก าหนด แต่ปัญหาในทางปฏิบติัก็คือกรรมการสถานศึกษาบางรายยงัไม่มีบทบาท
และยงัไม่ค่อยไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนมากนกั 

หลงัการด าเนินการวจิยั พบวา่  กรรมการสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการประชุมมาก
ข้ึน และปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองมากยิง่ข้ึน รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนทุกกิจกรรม 

ระดบัตวักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี   

1. กลุ่มครู 
ก่อนด าเนินการวจิยั พบวา่  แมค้รูทุกคนจะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั แต่ในการสอนนั้นครู

ต่างคนต่างท าหนา้ท่ีของตน และไม่ค่อยมีเวลาปรึกษาหารือกนัมากนกั แต่มีขอ้ดีคือครูทุกคนมีความ
สามคัคีและมีความพร้อมต่อการพฒันา 

หลงัการด าเนินการวจิยั พบวา่ ครูมีการปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน มากข้ึน สังเกตไดจ้ากการร่วมประชุมในระดบัโรงเรียนเพื่อวางแผนในการจดัการเรียน
การสอน มีการร่วมมือกนัในการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนทุกคร้ัง
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ก่อนท าการสอน หรือมีการประสานงานกนัในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใน
ทุกรายวชิา เป็นตน้ 

2. กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา 
ก่อนด าเนินการวจิยั พบวา่  สมาชิกในกลุ่มบางรายยงัไม่ค่อยใหค้วามส าคญัต่อบทบาท

และหนา้ท่ีของตนเองและสมาชิกในกลุ่มมากนกั สังเกตไดจ้ากจ านวนคนท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละ
คร้ัง และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นซ่ึงบางรายมกัจะใหโ้รงเรียนเป็นคนด าเนินการ
แทนเพราะคิดวา่ครูมีความรู้ความสามารถอยูแ่ลว้ 

หลงัการด าเนินการวจิยั พบวา่ สมาชิกในกลุ่มใหค้วามส าคญัต่อบทบาทและหนา้ท่ีของ
ตนเองและสมาชิกในกลุ่มมากข้ึน และมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินงานต่าง ๆของ
โรงเรียนทุกคร้ัง 

ระดบัองคก์าร ประกอบดว้ย โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา มีการเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี    

1. โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
 ก่อนด าเนินการวจิยั พบวา่  แมว้า่โรงเรียนจะมีความพยายามในการพฒันาระบบบริการจดัการ

และการจดัการเรียนการสอนมาตลอดแต่ก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรจึงเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนตอ้ง
ศึกษาวเิคราะห์ถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุเหล่านั้น 

หลงัการด าเนินการวจิยั พบวา่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยามีการเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมในทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะในดา้นการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตไดจ้ากผลงานดีเด่นต่าง ๆ 
ท่ีโรงเรียน ครู และนกัเรียนไดรั้บทั้งในระดบักลุ่มโรงเรียน เป็นตน้ นอกจากน้ี ในดา้นอาคาร
สถานท่ีก็ไดรั้บการพฒันามากข้ึน 

6.1.2.2 การเรียนรู้จากการกระท า 
การเรียนรู้จากการกระท า (learning by doing) ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน จากการ

ด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี จ  าแนกไดเ้ป็นการเรียนรู้ในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบั
องคก์าร ดงัน้ี 

1. ระดบับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้จิยั ครู และกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ผูว้จิยั 
- เกิดการเรียนรู้วา่ในการท่ีจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูร่้วมวจิยัในเชิงวชิาการแลว้ 

จะตอ้งมีการปรับเน้ือหา และรูปแบบในการน าเสนอใหง่้ายและมีความน่าสนใจหรือเร้าใจมากยิง่ข้ึน
จึงจะไม่ท าใหผู้ร่้วมวจิยัรู้สึกเบ่ือหน่ายหรือไม่สนใจในส่ิงท่ีผูว้จิยัน าเสนอ เพราะผูร่้วมวจิยัมาจาก
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หลากหลายกลุ่ม และหลากหลายระดบัการศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเน้ือหาการน าเสนอ
ใหมี้ความยากง่ายพอเหมาะกบัคนในแต่ละกลุ่มดว้ย 

- เกิดการเรียนรู้วา่ในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งกลุ่มผูร่้วมวจิยันั้น ควรน าเอา
กิจกรรมต่าง ๆ เขา้มาช่วย เช่น เกม นิทาน เร่ืองข าขนั เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน และ
อาจมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกนับา้งในบางคร้ังก็ยิง่จะช่วยสร้างมิตรภาพใหเ้กิดข้ึนกบักลุ่ม
ผูร่้วมวจิยัไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

- เกิดการเรียนรู้วา่การท่ีจะน าเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ นั้น หากตอ้งการให ้ผู ้
ร่วมวจิยัเรียนรู้ไดง่้าย จ าไดแ้ม่นย  า และปฏิบติัไดถู้กตอ้งแลว้ ผูว้จิยัจะตอ้งมีเทคนิคและวธีิการใน
การน าเสนอท่ีหลากหลาย เช่น การแจกเอกสารประกอบค าบรรยาย การน าเสนอดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ผา่นเคร่ืองฉาย -โปรเจคเตอร์ และการบรรยายประกอบการสาธิต รวมทั้งการใหผู้ร่้วม
วจิยัไดฝึ้กปฏิบติัจริง เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้วา่ในขั้นตอนการปฏิบติันั้นมีความคาบเก่ียวกบักบัขั้นตอนการสังเกต
ผลจึงสามารถด าเนินการไปพร้อม ๆ กนัได ้และไดเ้รียนรู้วา่การท่ีจะใหผู้ร่้วมวจิยัเขา้มามีส่วนร่วม
ในการท างานอยา่งพร้อมเพรียงนั้น ผูว้จิยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้เป่ียมไปดว้ยมนุษยสัมพนัธ์ และเขา้ถึงผูร่้วม
วจิยัทุกคน 

- เกิดการเรียนรู้วา่ในการท างานกบัชุมชนจะตอ้งศึกษาและเขา้ถึงวถีิชีวติ วฒันธรรม 
ประเพณี และความเช่ือของคนในชุมชนดว้ย จึงจะท าใหก้ารด าเนินการวจิยันั้นเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
มีขอ้ขดัแยง้นอ้ยท่ีสุดหรืออาจไม่มีขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึนเลยก็ได ้

1.2 ครู และกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 
 - เกิดการเรียนเก่ียวกบัวธีิการสร้างมิตรภาพ และการสร้างเครือข่ายในการท างาน โดย

สังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะท่ีท างานร่วมกนั เช่น การใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัเป็นอยา่งดี และมีการด าเนินงานในลกัษณะของเครือข่าย เช่น เครือข่ายครูและผูป้กครอง 
เครือข่ายการนิเทศติดตามผลการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และเล็งเห็นถึง
ความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยัในคร้ังน้ี โดยสังเกตไดจ้ากการใหค้วามสนใจและ
การร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมวจิยัภายหลงัจากการน าเสนอกรอบแนวคิดเสร็จส้ินลง 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอ ไม่วา่จะเป็น
เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบติังาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการ
ประเมินโครงการ เทคนิคการถอดบทเรียน เป็นตน้ โดยสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะท างาน เช่น 
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ความสามารถในการจดักิจกรรมการระดมสมอง การวางแผน การเขียนโครงการ การประเมิน
โครงการ และการร่วมถอดบทเรียน เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการน าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปเสริมหรือบูรณาการเขา้กบัความรู้
เดิมของพวกเขาจนกระทัง่เกิดความรู้ใหม่ข้ึนมา เช่น ความสามารถในการวเิคราะห์สภาพของงาน
ออกเป็นรายดา้น และความสามารถในการน าเอาหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาเป็นแนวคิดใน
การวางแผนปฏิบติังาน เป็นตน้ 

2. ระดบักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู และกลุ่มกรรมการสถานศึกษา เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบติัจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

2.1 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเดียวกนั ไดแ้ก่ การเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ ไม่วา่จะเป็นหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เทคนิคและวธีิการต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการท างาน และหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัเกิดการ
เรียนรู้เก่ียวกบัวธีิการสร้างมิตรภาพในการท างาน และสร้างเครือข่ายการท างาน รวมทั้งเรียนรู้ถึง
วธีิการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานท่ีเกิดจากการคิด การลงมือปฏิบติั และ
ร่วมกนัสะทอ้นผลถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดก้ระท าไปนั้นดว้ยกลุ่มของพวกเขาเอง  

2.2 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเฉพาะกลุ่ม เช่น  
- กลุ่มครู เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ และการจดัการ

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สังเกตไดจ้ากการท่ีครูมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  การเขียนแผนการสอนตามท่ีไดรั้บการฝึกอบรม และสามารถปฏิบติัการ
สอนไดดี้ข้ึนกวา่เดิมซ่ึงสังเกตไดจ้ากความพึงพอใจและผลการเรียนของผูเ้รียน 

- กลุ่มกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้เก่ียวบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองมาก
ยิง่ข้ึน สังเกตไดจ้ากมีการจดัประชุมบ่อยคร้ังข้ึน และมีการร่วมกนัวางแผนและระดมทรัพยากรเพื่อ
การบริหารจดัการโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. ระดบัองคก์าร ประกอบดว้ย โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา เกิดการเรียนรู้
คือ เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการแกปั้ญหาและพฒันางานดว้ยกระบวนการท่ีเป็นระบบ ซ่ึงในคร้ังน้ีคือ
การใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

6.1.2.3 องค์ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 
องคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน

พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ” ในคร้ังน้ี เป็นความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมมือกนัปฏิบติัตามหลกัการของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
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ร่วม 2 วงจร 10 ขั้นตอน ท่ีไดน้ าเอาแผนปฏิบติัการ (Action plan) ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการ 4 
โครงการอนัถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั  (Main intervention) และการใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม (Participatory learning approach) ซ่ึงถือเป็นตวัสอดแทรกเสริม  (Additional intervention) เป็น
ตวัช่วยขบัเคล่ือนแนวคิดในการลงมือปฏิบติั ซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดผู้ร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัตั้งช่ือวา่ 
“SRICHAN Model” โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.47 
 

ตารางที ่ 5.1 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 

วงจรที ่1 
1.การ
เตรียมการ 
 (Preparation) 

 
- ผูว้จิยัลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัผูร่้วม
วจิยัและศึกษาบริบททัว่ไปของโรงเรียน  - ผูว้จิยั
เตรียมความพร้อมใหก้บัตนเองทั้งในดา้นความรู้
เชิงวชิาการ ความรู้ในเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
ต่อการวจิยั และการเตรียมทีมผูช่้วยผูว้จิยั เช่น 
ช่างภาพ ผูช่้วยจดบนัทึก 
- น าเอากรอบแนวคิดการวจิยัท่ีไดท้บทวนไวม้า
น าเสนอต่อผูร่้วมวจิยัพร้อมกบัน าเสนอแนวคิด
เชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชส้ าหรับการวจิยั
ใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและเรียนรู้ร่วมกนั  
รวมทั้งการร่วมกนัท าปฏิทินเพื่อการด าเนินการ
วจิยั 

 
-ไดรั้บความร่วมมือและการ
ตอบรับในการเขา้ร่วมใน
การวจิยัเป็นอยา่งดี 
- ท าใหก้ารท างานใน
ภาคสนามเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
- ผูร่้วมวจิยัมีความรู้ ความ
เขา้ใจ และสามารถลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ไดป้ฏิทินเพื่อการ
ด าเนินการวจิยัเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาของการ
วจิยั 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

  

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
2. การวางแผน 
 (Planning) 
 
 

- ร่วมกนัวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการ
พฒันาหรือเปล่ียนแปลง โดยการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มผูร่้วมวจิยัโดยการ
ใหผู้ท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาร่วม
ในกิจกรรม 
- สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัหลกัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (participatory learning approach) 4 
ขั้นตอนตามทฤษฎีซ่ึงประกอบดว้ย 1)ขั้น
ประสบการณ์ 2) ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย 3) 
ขั้นความคิดรวบยอด และ 4) ขั้นทดลองหรือ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิด 
- ร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการ (action plan) เพื่อ
ใชเ้ป็นตวัขบัเคล่ือนในการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันางาน 
 
 
 
 
 

- เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบั
กระบวนการท างานโดยการ
ใหห้ลกัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (participatory 
learning approach) เพิ่มข้ึน
อีก 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี 
5 ขั้นสรุปและประเมินผล 
- ไดแ้ผนปฏิบติัการ (action 
plan) เพื่อน าไปใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาและพฒันางาน
ซ่ึงประกอบดว้ย 4 โครงการ 
คือ 1) ส่งเสริมและพฒันา
ครูผูส้อน 2) โครงการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ 3) สร้าง
พลงัร่วมเพื่อการพฒันา
โรงเรียนและ 4) โครงการ
การเพิ่มศกัยภาพการบริหาร
จดัการองคก์รตามแนว
ทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ)   
ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 

3. การปฏิบติั 
(Acting) 
 
 

- ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยการจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้ง
ทีมติดตามและประเมินผล และการจดัท า
เคร่ืองมือในการวจิยั 
- ร่วมกนัน าโครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติั 
 
 

- ไดที้มงานโครงการเพื่อ
รับผดิชอบการด าเนินงาน
ในแต่ละโครงการ 
- ไดที้มติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 1 
ทีม  
- ไดเ้คร่ืองมือการวจิยัรวม 7 
ฉบบั 
- จากการน าโครงการ 4 
โครงการลงสู่การปฏิบติัท า
ใหโ้รงเรียนเกิดการพฒันาท่ี
ดีข้ึนในทุกดา้น 

4. การสังเกตผล 
 (Observing) 
 
 
 
 
 

- ร่วมกนัก าหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือในการ
สังเกต 
- จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการลงมือ
ปฏิบติั 
- ร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

- ผูร่้วมวจิยัและทีมประเมิน
มีความรู้ความเขา้ใจใน
เทคนิคและวธีิการสังเกตผล 
และสามารถใชเ้คร่ืองมือใน
การสังเกตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการสะทอ้นผลการ
ด าเนินงานท าใหผู้ร่้วมวจิยั
ไดท้ราบถึงความกา้วหนา้
ในการท างานและได้
แบ่งปันประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

  

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
5. การสะทอ้น
ผล 
 (Reflecting) 
 
 

- น าเอาผลการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 1 – 4 มา
น าเสนอในกลุ่มผูร่้วมวจิยั เพื่อใหท้ราบ
ความกา้วหนา้และผลจากการลงมือปฏิบติั 
 
 

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และไดเ้ห็นถึงสภาพการ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้ 
และความรู้ใหม่จากการลง
มือปฏิบติั ทั้งในระดบัตวั
บุคคล ระดบักลุ่มบุคคล 
และระดบัองคก์าร 
 
 

วงจรที ่2 
6. การวางแผน
ใหม่ 
 (Re-planning) 

- ร่วมกนัวเิคราะห์สภาพการด าเนินงานรอบใหม่ 
พร้อมปรับลดโครงการจาก 4 โครงการเหลือ 2 
โครงการ ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมและพฒันา
ครูผูส้อน และ2) การพฒันาแหล่งเรียนรู้  

- ไดแ้ผนปฏิบติัการชุดใหม่
เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันา
งานใหมี้ความต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนื 

7. การปฏิบติั
ใหม่ 
 (Re-acting) 
 
 
 
 

- ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานรอบ
ใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยการทบทวนการจดัทีมงาน
โครงการ การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล 
และการจดัท าเคร่ืองมือในการวจิยั ซ่ึงตกลงใช้
รูปแบบเดิม 
- ร่วมกนัน าโครงการทั้ง 2 ลงสู่การปฏิบติัรอบ
ใหม่ 

- ผลจากการน าโครงการลง
สู่การปฏิบติันอกจากจะท า
ใหโ้รงเรียนปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยามีผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรู้ของนกัเรียนดีข้ึน 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

  

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
8. การสังเกตผล
ใหม่ 
 (Re-observing) 
  
 
 
 

- ร่วมกนัก าหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือในการ
สังเกต 
- จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการลงมือ
ปฏิบติั 
- ร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

- ผูร่้วมวจิยัและทีมประเมิน
มีความรู้ความเขา้ใจใน
เทคนิคและวธีิการสังเกตผล 
และสามารถใชเ้คร่ืองมือใน
การสังเกตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการสะทอ้นผลการ
ด าเนินงานท าใหผู้ร่้วมวจิยั
ไดท้ราบถึงความกา้วหนา้
ในการท างานและได้
แบ่งปันประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั 
 

 
9. การสะทอ้น
ผลใหม่ 
 (Re-reflecting) 
 
 

 
- น าเอาผลการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 6 – 8 มา
น าเสนอในกลุ่มผูร่้วมวจิยั เพื่อใหท้ราบ
ความกา้วหนา้และผลจากการลงมือปฏิบติั 
 
 

 
- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และไดเ้ห็นถึงสภาพการ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้ 
และความรู้ใหม่จากการลง
มือปฏิบติั ทั้งในระดบัตวั
บุคคล ระดบักลุ่มบุคคล 
และระดบัองคก์าร 

10. การสรุปผล 
 (Conclusion) 
 

- ร่วมกนัจดักิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson 
distilled) และการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
ช่ืนชมในความส าเร็จ 
 
 

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และไดค้วามรู้ท่ีเป็น
บทเรียนจากการลงมือ
ปฏิบติัในทุกขั้นตอนของ
การวจิยั 
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จากตารางท่ี 5.1 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวจิยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN Model” 
เป็นรูปแบบของกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนในบริบทเฉพาะของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา อนัเป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการน ากรอบแนวคิดการวจิยัท่ี
ผูว้จิยัไดก้  าหนดไวม้าท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูร่้วมวจิยัในภาคสนามซ่ึงมีผลท าใหผู้ร่้วมวจิยัได้
เกิดการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการลงมือปฏิบติั ซ่ึงถือเป็นความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนในบริบทเฉพาะของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาอยา่งแทจ้ริง  
      

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
การอภิปรายผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัท าการอภิปรายในประเด็นท่ีเป็นค าถามการวจิยั 

และประเด็น อ่ืน ๆ ท่ีส าคญัท่ีเป็นผลมาจากการวจิยั รวม 5 ประเด็น ประกอบดว้ย 1) สภาพท่ีเคย
เป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงั ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ี
คาดหวงัและการประเมินเพื่อเลือกทางเลือก 2) ปรากฏการณ์ของการปฏิบติั 3) การเปล่ียนแปลงจาก
การปฏิบติั 4) การเรียนรู้จากกระท าหรือการปฏิบติั และ 5) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชต้วั
สอดแทรกหลกัและตวัสอดแทรกเสริม ตามล าดบัดงัน้ี 

7.1.1 สภาพทีเ่คยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพทีค่าดหวัง ทางเลือกเพือ่การ
แก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพทีค่าดหวังและการประเมินเพือ่เลือกทางเลือก  

สภาพทีเ่คยเป็นมา โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา เป็นสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส าหรับใหพ้ระภิกษุสามเณรไดเ้รียนนกัธรรมบาลีและวชิา
สามญัควบคู่กนัโดยเปิดท าการสอน พ.ศ. 2518 โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ได้
ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรม คือนกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก แผนกบาลี ชั้นประโยค 
1 - 2,ประโยค ป.ธ.3 ตามมติของมหาเถรสมาคม  โดยมีพฒันาการตามล าดบัคือ พ.ศ. 2518 – 2521 
เปิดสอน ป. 5-7 พ.ศ. 2521 – ปัจจุบนั เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พ.ศ. 2525 – ปัจจุบนั เปิด
สอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการเรียนการสอนโดยใชอ้าคารเรียนของมหาวทิยาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง ซ่ึงสภาพการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในช่วงดงักล่าว
เป็นไปตามอตัภาพของทางโรงเรียน และงบประมาณท่ีไดรั้บจากตน้สังกดัท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัซ่ึงไม่
เพียงพอต่อการบริหารจดัการแต่อยา่งใด  รวมทั้งครูท่ีท าการสอนประจ าเป็นครูท่ีท าการสอนตั้งแต่
เป็นพระ เม่ือลาสิกขาบทออกไปเป็นฆราวาสก็ท าการสอนมาจนถึงปัจจุบนั ครูส่วนใหญ่ไม่มีใบ
ประกอบวชิาชีพครู ไม่ผา่นการสอบคดัเลือก ดงันั้นจึงขาดความช านาญในการใชส่ื้อและนวตักรรม
การเรียนการสอน ขาดอุดมการณ์ในการท างาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี อ านาจ บวัศิริ  (2544) ไดส้รุปผล
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การด าเนินงานของโรงเรียนขนาดกลางไวใ้นช่วงดงักล่าววา่การจดัการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาสามารถตอบสนองนโยบายของการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และ
ช่วยใหพ้ระภิกษุสามเณรไดรั้บโอกาสทางการศึกษา ช่วยเอ้ืออ านวยประโยชน์เก่ียวกบัการศึกษา 
นกัธรรม-บาลี และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชุมชนกบัวดั เน่ืองจากโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมเป็นโรงเรียนท่ีรัฐบาลตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ ์เพื่อใหก้ารศึกษาแก่บุตรของผู ้
ยากไร้ และดอ้ยโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจกัรและฝ่ายบา้นเมือง การ
จดัการศึกษาประเภทน้ีเป็นการจดัการแบบใหเ้ปล่า โดยพิจารณาจากวดัท่ีสามารถระดมความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได ้และพอจะมีบุคลากรด าเนินการตลอดจนความตอ้งการดา้นการศึกษา
ของทอ้งถ่ิน โรงเรียนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ มาจากเงินอุดหนุนของ
รัฐบาล ซ่ึงมกัจะไม่เพียงพอต่อการจดัการบริหารโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ เงินบริจาคจากผูมี้จิต
ศรัทธาข้ึนอยูก่บับารมีของเจา้ส านกั ปัญหาเก่ียวกบังบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการ 
ปัญหาบุคคลมีประสบการณ์นอ้ย คือ การเรียนการสอนไม่เพียงพอ เป็นปัญหาหลกัของโรงเรียน
พระปริยติัธรรม  

สภาพปัจจุบัน ปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา จ านวนครูทั้งหมด 19 รูป/
คน เป็นครูพิเศษ 1 คน สอนวชิาตรงเอก 15 รูป/คน ครูท่ีสอนตรงความถนดั 2 รูป/คน  แต่การ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนก็เป็นไปดว้ยความร่วมมือร่วมใจของคณะครูเป็นหลกั เพราะ
งบประมาณในการบริหารสถานศึกษาท่ีไดจ้ากตน้สังกดัมีค่อนขา้งจ ากดัเน่ืองจากจ านวนนกัเรียนใน
แต่ละปีมีนอ้ยมาก ซ่ึงการท่ีมีงบประมาณนอ้ยนั้นส่งผลใหก้ารบริหารจดัการในโรงเรียนเป็นไปดว้ย
ความยากล าบาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวสัด์ิ มีอบ และคณะ ( 2541: 72) ไดว้จิยัเร่ืองการศึกษา
สภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรมจงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่ สภาพ
ปัญหาทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นธุรการ ดา้นการปกครอง ดา้นการบริหาร มีปัญหาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และสาเหตุส าคญัของปัญหาในการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม ไดแ้ก่ งบประมาณ
และการจดัการบุคลากร และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรชยั ขยนั (2539: 88) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง
การประเมินการจดัการศึกษาดา้นพระปริยติัธรรมของจงัหวดัล าพนู พบวา่ การจดัการศึกษาดา้น
พระปริยติัธรรม ยงัไม่เป็นไปตามความตอ้งการของหน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศาสนา
เท่าท่ีควร ในดา้นปัจจยัพื้นฐานในการจดัการศึกษายงัมีความเหมาะสมนอ้ย โดยเฉพาะดา้นอาคาร
สถานท่ี การจดัการดา้นวสัดุอุปกรณ์ การจดัการงบประมาณยงัไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ ์คุณภาพ
การศึกษายงัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

สภาพปัญหาท่ีพบในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยาจากการร่วมกนัวเิคราะห์ของผูร่้วมวจิยัพบวา่ปัญหาในการพฒันาการพฒันากิจกรรมการ
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เรียนรู้ของโรงเรียนสรุปไดจ้ากผลการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบท่ีสาม) โดยส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยในแต่ละระดบัการศึกษาสามารถสรุปสภาพ
ปัญหาจากรายมาตรฐานท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพดงัน้ี 

สภาพในปัจจุบนั อาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานมีขอ้บกพร่องคือการใชอ้าคาร
ร่วมกนักบัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ยงัไม่เป็นสัดเป็นส่วน หอ้งเรียนไม่มีเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน นอกจากนั้นยงัมีปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ท่ีจอดรถ
ของบุคลากร ไม่มีป้ายหอ้งต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ หอ้งน ้าไม่เพียงพอ หอ้งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ใชง้านได ้ไม่มีโทรศพัทภ์ายในท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งหอ้งฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีเคร่ืองบริการน ้าด่ืม (เยน็) บน
อาคารเรียน ไม่มีระบบกลอ้งวงจรปิด ไม่มีหอ้งท ากิจกรรม ไม่มีหอ้งปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ซ่ึงจริง ๆ 
แลว้มีอยูแ่ต่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไม่ได ้ไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั เช่น ถงัดบัเพลิง สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ  จ ารัส ในเสนา (2539: 76) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  เขตการปกครองคณะสงฆภ์าค  4 พบวา่  โรงเรียนส่วนใหญ่ขาด
งบประมาณในการจดัการศึกษา  จึงท าใหข้าดอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน  ขาดงบประมาณใน
การจดัสร้างอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ 

ดา้น วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นสาหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่ทนัสมยั 
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพดี์ด และเคร่ืองค านวณ) ไม่มีส่ือการสอนส าหรับครู เช่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊และโปรเจคเตอร์ หรือ วชิวัไลเซอร์ ( Visualizer) เคร่ืองขยายเสียง ในหอ้งสอน 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านในหอ้งพกัครู หอ้ง sound lab ใชง้านไม่ได ้ไม่มีอินเตอร์เน็ต
ใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดสื้บคน้ขอ้มูล สอดคลอ้งกบัชรินทร์ อินเทพ ( 2550) กล่าววา่ โรงเรียนปริยติั
ธรรม แผนกสามญัมีกระบวนการเรียนการสอนคุณภาพต ่าเพราะขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ 

ดา้นครูผูส้อน สภาพปัญหาคือ หน่วยงานตน้สังกดั ควรจดัสวสัดิการใหแ้ก่ครู และครู
ควรไดรั้บการพฒันาวชิาชีพ ทุก ๆ ปี มีโครงการพาครูไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพและการ
ท างานของครู รัฐบาลและคณะสงฆไ์ทยควรใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษาใหม้ากข้ึนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุเทน  โคตรภูเวยีง  (2530) ไดศึ้กษาการบริหาร
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัในภาคคณะสงฆฯ์  พบวา่ ปัจจยัท่ีโรงเรียนพระปริยติัธรรมยงั
ขาดแคลนอยูม่ากไดแ้ก่ บุคลากรท่ีมีความสามารถทางการศึกษาอีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สมศกัด์ิ คงศรี (2536) ไดศึ้กษาการพฒันาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรมครูผูส้อนพระปริยติัธรรมแผนกบาลีท่ีมีความเหมาะสมในการพฒันาครู  พบวา่ 
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ครูควรไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัเทคนิควธีิการสอน ส่ือการสอน จิตวทิยาการเรียนการสอน  จิตส านึก
ความเป็นครู ความรับผดิชอบกระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

ดา้นนกัเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสามโดยส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พบวา่ มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  
มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีมีความใฝ่
รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น และมาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบั “ปรับปรุง”   

ในภาพรวมสามารถสรุปไดว้า่ปัญหาในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน
สามารถดูไดจ้ากผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่โรงเรียนยงัมีปัญหาในการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนอยูใ่นหลายประเด็น ซ่ึงในแต่ละประเด็นลว้นส่งผลต่อการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอยา่งมาก เช่น ปัญหาเก่ียวกบัคุณวฒิุของครูกบับทบาทหนา้ท่ีในการ
สอน ซ่ึงไม่ครบตามกลุ่มสาระท่ีจดัการเรียนการสอน ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัยงัไม่บรรลุผล ปัญหาเก่ียวกบัการจดัองคก์รและโครงสร้างการบริหารงานยงัไม่
เป็นระบบ ปัญหาดา้นการจดัท าหลกัสูตรและการจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ทั้งน้ีเพราะ การจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาสามารถตอบสนอง
นโยบายของการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และช่วยใหพ้ระภิกษุสามเณรไดรั้บโอกาสทางการศึกษา 
ช่วยเอ้ืออ านวยประโยชน์เก่ียวกบัการศึกษา นกัธรรม-บาลี และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งชุมชนกบัวดั เน่ืองจากโรงเรียนพระปริยติัธรรมเป็นโรงเรียนท่ีรัฐบาลตั้งข้ึนโดยความ
เห็นชอบของคณะสงฆ ์เพื่อใหก้ารศึกษาแก่บุตรของผูย้ากไร้ และดอ้ยโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่ง
ประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจกัรและฝ่ายบา้นเมือง การจดัการศึกษาประเภทน้ีเป็นการจดัการแบบให้
เปล่า โดยพิจารณาจากวดัท่ีสามารถระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได ้และพอจะมีบุคลากร
ด าเนินการตลอดจนความตอ้งการดา้นการศึกษาของทอ้งถ่ิน โรงเรียนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าเล่า
เรียน ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ซ่ึงมกัจะไม่เพียงพอต่อการจดัการบริหาร
โรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ เงินบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธาข้ึนอยูก่บับารมีของเจา้ส านกั ซ่ึงถือวา่เป็น
หน่ึงในหนา้ท่ีของพระสงฆ ์ดงัท่ีสมเด็จพระมหาสมณะเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู ้เป็นแม่
กองในการจดัการศึกษาของประเทศในยคุเร่ิมตน้ท่ีกระจายการศึกษาไปทัว่ประเทศโดยใชว้ดัเป็น
ฐาน ไดก้ล่าววา่ “ขอท่านภิกษุทั้งหลาย ช่วยกนัเอาภารธุระสั่งสอนกุลบุตรทั้งหลายใหศ้รัทธา
เล่ือมใสในพระรัตนตรัยและมีวชิาความรู้อนัเป็นสารประโยชน์”และยงัทรงประกาศใหพ้ระสงฆทุ์ก
ระดบับ ารุงการศึกษาในวดัดว้ย วฒิุชยั มูลศิลป์ (2534) 
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สภาพทีค่าดหวัง ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ” โดยมี
ความเห็นร่วมกนัวา่สภาพท่ีคาดหวงัจากการลงมือปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วทิยา  หลงัจากท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัท าการวเิคราะห์และจดัเรียงสภาพ
ของงานท่ีตอ้งการพฒันาตามล าดบัก่อน-หลงั เสร็จส้ินแลว้ ไดร่้วมกนัระดมสมองอีกคร้ังหน่ึงเพื่อ
จดักลุ่มของงานท่ีเป็นปัญหาและตอ้งการพฒันาโดยภาพรวมคาดหวงัวา่การด าเนินการพฒันาทั้ง
ดา้นการบริหารและการพฒันาครูผูส้อนจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาดีข้ึนและสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพ ดงัท่ี อมัพร ยศหลา้ (2549) ไดใ้หท้ศันะวา่ ความคาดหวงัหมายถึงความคิดเห็นและความ
ตอ้งการของบุคคลท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บในส่ิงท่ีคาดคะเนไวล่้วงหนา้ เป็นการจูงใจท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการและเช่ือวา่ถา้ท าเช่นน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั และสอดคลอ้งทฤษฏีความแห่ง
คาดหวงั ( Expectancy Theory) ของ Vroom (1964) ท่ีกล่าววา่บุคคลมีความตอ้งการและมีความ
คาดหวงั ดงันั้น จึงตอ้งพยายามกระท าการดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือส่ิงท่ี
คาดหวงัเอาไวซ่ึ้งเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 

ทางเลือกเพือ่การแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพทีค่าดหวัง และการเลือกทางเลือก เพื่อก าหนด
เป็นแผนปฏิบติัการในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  
พบวา่ ในขั้นตอนแรกผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายโดยการน าเอา
มาตรฐานท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มาเป็นตวัตั้ง แลว้ร่วมกนัวเิคราะห์
ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา ก่อนจะน ามาสู่การจดัท าแผนปฏิบติัการ ซ่ึงผลจากการ
กระท าดงักล่าวท าใหไ้ดแ้ผนปฏิบติัการซ่ึงประกอบดว้ยโครงการ 4 โครงการท่ีจะน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา ซ่ึงไดแ้ก่  1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 2) โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 3) 
โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน  เป็นโครงการท่ีจดัท าข้ึนเพื่อระดมทุนในการน า
แผนงานโครงการลงสู่การปฏิบติั และเพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บประสบการณ์จากการศึกษาดูงานใน
โรงเรียนตน้แบบ ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินงาน และ 4) โครงการการเพิ่มศกัยภาพการ
บริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  

7.1.2 ปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ   

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการน าแผนปฏิบติั การอนัประกอบดว้ยโครงการจ านวน 4 
โครงการท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกัลงสู่การปฏิบติั และมีการใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เป็นตวัสอดแทรกเสริม รวมทั้งการใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ไดส่้งผลให้
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยาดีข้ึน ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินงานคร้ังน้ีส าเร็จไดต้ามเป้าหมายก็ดว้ยความ
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ร่วมมือร่วมใจของผูร่้วมวจิยัทุกคนท่ีไดเ้สียสละทั้งแรงกาย แรงใจ เวลา และทุนทรัพยเ์พื่อการ
ท างานร่วมกนั และใหค้วามร่วมมือในการวจิยัทุกขั้นตอน เช่น ในการจดัท าผา้ป่าการศึกษาของ
โครงการท่ี 3 เป็นตน้ และอีกส่ิงหน่ึงก็คือการใชแ้ผนปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเด่นเฉพาะคือเป็นแผนท่ี
เกิดข้ึนจากการจดักระท าร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัโดยมีการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ และท่ีส าคญัคือเป็นแผนท่ีมีการใชท้รัพยากรทางการบริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิด
ประสิทธิผลอยา่งสูงสุดทั้งในดา้นคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการบริหารจดัการ  นัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัท่ี เสนาะ ติเยาว ์(2543) ไดก้ล่าวไวว้า่ การใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผน
(Participative planning) นั้นมีความส าคญัมาก เพราะคนทุกคนลว้นกระทบต่อการวางแผนไม่ทาง
ใดก็ทางหน่ึง  การใหค้นมีส่วนร่วมจะท าใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึน  ท าใหเ้กิดความคิดริเร่ิมและความคิด
สร้างสรรคม์ากข้ึน ซ่ึงจะท าใหไ้ดแ้ผนท่ีดีและสมบูรณ์และเม่ือมีการน าแผนไปใชค้นก็จะมีความ
ผกูพนักบัแผน  มีความเขา้ใจและยอมรับแผนดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงท าใหแ้ผนด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

7.1.3 การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ  
จากการท่ีโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา มีผลการประเมินในระดบั “ดี” ทุก

มาตรฐานนั้น นอกจากจะเป็นผลมาจากการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัซ่ึงเป็นแผน ท่ีมี
ลกัษณะเด่นเฉพาะคือเป็นแผนท่ีเกิดข้ึนจากการจดักระท าร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัโดยมี
การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และท่ีส าคญัคือเป็นแผนท่ีมีการใชท้รัพยากรทางการ
บริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุดทั้งในดา้นคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ
บริหารจดัการ  รวมทั้งการอาศยัแนวคิดของหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแลว้ อาจเน่ืองมาจาก
สาเหตุอ่ืน ๆ อีก  

การมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลากหลายกลุ่มทั้งในและนอกชุมชนซ่ึง
ใหค้วามร่วมมือในการวจิยัคร้ังน้ี ไม่วา่จะเป็นตวัผูร่้วมวจิยัวจิยัเองท่ีเป็นทั้งผูร่้วมด าเนินการวจิยัและ
ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานในทุก ๆ ดา้นไม่เวน้แมแ้ต่การบริจาคทรัพยเ์พื่อการพฒันางาน ซ่ึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนน้ีนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ดงัท่ี อภิสิทธ์ิ บุญยา (2553) กล่าวไวว้า่ลกัษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีจะส่งผลใหก้าร
ด าเนินงานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จไดน้ั้นคือการใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกชุมชน
เขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียน และเป็นกระบวนการท่ีประชาชนในฐานะท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนโดยร่วม
แสดงความคิดเห็นและกระท าในส่ิงท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั ตลอดจนร่วมพิจารณาก าหนดปัญหา ความ
ตอ้งการของโรงเรียนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา และหาแนวทางพฒันาโรงเรียน 
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ซ่ึงการมีส่วนร่วมนั้นจะมีตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
ประเมินผล และร่วมในการเสนอแนะในกิจการของโรงเรียน 

กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีส่งผล
ใหก้ารพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได ้ดว้ยเพราะจากการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีเป้าหมายซ่ึงเป็นผลผลิต
ของโรงเรียนซ่ึงก็คือตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดงัแนวคิดจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 ท่ีกล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ท่ียอมรับวา่บุคคลหรือผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัและทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้  ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ครูหรือผูจ้ดัการเรียนรู้ควรมี
ความเช่ือพื้นฐานอยา่งนอ้ย  3 ประการ คือ (1) เช่ือวา่ทุกคนมีความแตกต่างกนั  (2) เช่ือวา่ทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้  และ (3) เช่ือวา่การเรียนรู้เกิดไดทุ้กท่ี  ทุกเวลา และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
McCombs and Whisler (1997, อา้งถึงใน  ศรีนอ้ย โพวาทอง, 2546) วฒันาพร ระงบัทุกข์ ( 2542) 
ชนาธิป พรกุล (2544) ปราโมทย์ จิตบรรจง  (2544) พิมพพ์นัธ์  เตชะคุปต์ (2545) ก่ิงฟ้า สินธุวงษ์ 
(2545) สิริพร ทิพยค์ง (2545) อมัพร มา้คะนอง  (2546) ทิศนา แขมมณี (2548) และ ส านกัวชิาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2552)  ท่ีกล่าวไวใ้นลกัษณะเดียวกนัวา่ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้นเป็นแนวคิดท่ีมุ่งท่ีจะพฒันาผูเ้รียนโดยการใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน  ใหผู้เ้รียน
ไดเ้ลือกเรียนตามความตอ้งการ  รวมทั้งใหมี้ส่วนร่วมและรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึง
แนวคิดน้ีจะช่วยท าใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหโ้รงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยาประสบผลส าเร็จพฒันาการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงนอกจาก ผูร่้วมวจิยัจะไดร่้วมกนั
พฒันาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการแลว้ โรงเรียนยงัมีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย เช่น 
หอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งประกนัคุณภาพ หอ้งวทิยาศาสตร์ หอ้งคอมพิวเตอร์ และมีกลุ่มภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาช่วยในการใหค้วามรู้กบัครูและนกัเรียนอีกดว้ย ซ่ึงการท่ีโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้เป็นฐาน (Place-
Based Instruction) ในยคุของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ท่ีเช่ือกนัวา่หากมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจะช่วยใหก้ารจดัการเรียน
การสอนสอนส าเร็จได ้และมีประสิทธิภาพอยา่งแน่นอน  

การจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยานั้น  ซ่ึง
ความส าคญัต่อหลกัสูตรสถานศึกษาน้ี วชิยั วงษใ์หญ่ (2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ หลกัสูตรสถานศึกษา
เป็นหวัใจส าคญัส าหรับการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  การ
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พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งใชค้วามร่วมมือร่วมใจของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งผูบ้ริหาร 
ครู ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนตวัผูเ้รียน  

7.1.4 การเรียนรู้จากการกระท า 

การเรียนรู้จากการกระท า พบวา่ เกิดข้ึนทั้งใน 1) ระดบับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้จิยั ครู 
และ คณะกรรมการสถานศึกษา 2) ระดบักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู และ กลุ่มคณะกรรมการ
สถานศึกษา และ 3) ระดบัองคก์าร คือโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี 
วโิรจน์ สารรัตนะ (255 8) ไดใ้หท้ศันะวา่ การเรียนรู้จากการกระท าในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม หรือระดบัหน่วยงาน เป็นการ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัหรือจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูว้จิยักบัผู ้
ร่วมวจิยั และกบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง  

7.1.5 ความรู้ใหม่ทีเ่กดิข้ึนจากการใช้ตัวสอดแทรกหลักและตัวสอดแทรกเสริม 

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชต้วัสอดแทรกหลกั ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีตวัสอดแทรกหลกั
คือแผนปฏิบติัการท่ีเกิดจากการจดักระท าร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั เพื่อน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาหรือพฒันางานซ่ึงไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เกิดการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ข้ึนมา โดย
แผนปฏิบติัการน้ีประกอบดว้ย 4 โครงการ คือ 1) โครงการ ส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน  2) 
โครงการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  3) โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการ
พฒันาโรงเรียน และ 4) โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชต้วัสอดแทรกเสริมคือหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 5 
ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นประสบการณ์ (Experiences) 2) ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย  (Reflection and 
discussion) 3) ขั้นความคิดรวบยอด  (Conception) 4) ขั้นทดลองหรือประยกุตใ์ชแ้นวคิด  
(Experimentation/application) และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and evaluation) 

ทั้งน้ี เม่ือหลอมรวมความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ีท าใหไ้ดรู้ปแบบของ
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา ท่ีเรียกวา่ “SRICHAN Model” 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมมศรี

จนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. จากผลการวจิยัโดยภาพรวมพบวา่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา บรรลุความคาดหวงัคือมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนดีข้ึน 
ถึงแมว้า่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งน้ีจะประสบผลส าเร็จตามความ
คาดหวงัแลว้ก็ตาม แต่ยงัไม่ไดรั้บการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดงันั้นทุกคนท่ีเป็นผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งควรร่วมมือกนัด าเนินการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป 

2. จากผลการวจิยั พบวา่ แมว้า่โรงเรียนไดด้ าเนินงานแกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้บรรลุความคาดหวงัตามเป้าหมายแลว้ แต่ก็ขอ้เสนอแนะวา่ถึงแมว้า่การพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียนแห่งน้ีจะประสบผลส าเร็จตามความคาดหวงัแลว้ก็ตาม ทุกคนท่ีเป็นผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งควรร่วมมือกนัด าเนินการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไปเพื่อใหเ้กิด
การพฒันาท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

3. จากผลการวจิยัพบวา่ นอกจากจะเกิดการเรียนรู้ในระดบับุคคล เช่น ตวัผูว้จิยัเองแลว้ยงั
มีครู ผูป้กครองนกัเรียน และกรรมการสถานศึกษา อีกดว้ย ดงันั้น ในการพฒันางานใด ๆ ใน
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดว้ยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จะตอ้ง
ค านึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนต่อการพฒันาตนเอง การพฒันางาน และการพฒันาวชิาชีพของบุคคลท่ีเขา้ร่วม
การวจิยัดว้ย เพื่อส่งเสริมความกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงานและดา้นวชิาชีพของบุคคลเหล่านั้นให้
สูงข้ึน โดยในการวจิยัทุกขั้นตอนจะตอ้งใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั และใหทุ้กคนไดมี้
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด รวมทั้งไดมี้การลงมือปฏิบติัจริงในทุกกิจกรรม ซ่ึงจาก
การกระท าในลกัษณะดงักล่าวนอกจากจะท าใหทุ้กคนไดเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัแลว้ยงัเกิดการเรียนรู้
ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัเพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันางานและพฒันาตนเองไดใ้นท่ีสุด 

4. จากผลการวจิยั พบวา่ ความส าเร็จของการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี ส่วนหน่ึงมาจาก
การท างานโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ภายใตห้ลกัการ จรรยาบรรณ และ
บทบาทของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัท่ีไดร้ะบุไวน้ั้น และท่ีส าคญัส่วนหน่ึงไดม้าจากการท างานภายใต้
แนวคิดของหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีเกิดจากการน าเอาแนวคิดทฤษฎีเดิมท่ีมี 4 ขั้นตอนมา
บูรณาการเขา้กบัส่ิงท่ีผูว้จิยัไดร่้วมกนัเรียนรู้และไดเ้พิ่มเติมขั้นตอนท่ี 5 ข้ึนมาอีก 1 ขั้นตอนคือ 1) 
ขั้นขั้นประสบการณ์  (Experiences) 2) ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย  (Reflection and discussion) 3) 
ขั้นความคิดรวบยอด  (Conception) 4) ขั้นทดลองหรือประยกุตใ์ชแ้นวคิด
(Experimentation/application) และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and evaluation) ซ่ึง
แนวทางน้ีเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาจะตอ้งยดึถือเพื่อเป็นแนวปฏิบติัต่อไป
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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5. จากผลการวจิยั พบวา่ ความส าเร็จของการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ดงันั้น โรงเรียนควรรักษาไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพและความร่วมมือร่วมใจน้ีเอาไวใ้หย้ ัง่ยนื 

6. จากผลการวจิยั พบวา่ เหตุผลหลกัท่ีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน คือ ตอ้งการใหโ้รงเรียนสามารถจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนใหผ้า่นเกณฑก์ารประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงันั้น 
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ “เด็กนกัเรียน ” ทุกคนในโรงเรียน
แห่งน้ีคือเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษาท่ีจะตอ้งดูแลและพฒันาใหน้กัเรียนมีความพร้อมเพื่อ
ศึกษาในระดบัสูงข้ึนตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาควรก าหนดนโยบายการวจิยัเพื่อพฒันางาน

เป็นนโยบายหลกัของโรงเรียนในทุกปีการศึกษา 
2. เน่ืองจากโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา เป็นโรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อนเป็นพระภิกษุสงฆ ์ควรมีนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนหรือครูผูส้อนเป็นการ
เฉพาะ 

3. เน่ืองจากโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยามีความจ าเป็นในการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดงันั้น ควรก าหนดนโยบายการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเป็น
นโยบายหลกัของโรงเรียนในทุกปีการศึกษา  

4. แมว้า่โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา จะมีปัญหาดา้นงบประมาณในการ
บริหารจดัการท่ีไม่เพียงพอ และคุณวฒิุของครูไม่ตรงตามสาขาวชิาท่ีสอน แต่โรงเรียนก็สามารถ
บริหารจดัการและพฒันาการเรียนการสอนไดป้ระสบผลส าเร็จ ดงันั้น หน่วยงานตน้สังกดัควรให้
ความสนใจและพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ หรือยกยอ่งในผลงานท่ีประสบผลส าเร็จ รวมทั้งใหก้าร
ดูแลอยา่งใกลชิ้ดในทุกดา้นเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของคณะครู 

5. เพื่อใหก้ารพฒันาเครือข่ายความรู้ หรืองานอ่ืนๆ ของโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยาอยา่งต่อเน่ือง ควรมีนโยบายจดัท าขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้งท่ีเป็นสถานบนัอุดมศึกษาส าหรับพระสงฆเ์ช่นเดียวกนั 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
แมผ้ลจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะเป็นผลการวจิยัท่ีเกิดข้ึนในบริบท

เฉพาะ (Specific context) ท่ีอาจมีขอ้จ ากดัในการน าไปใชอ้า้งอิงได ้แต่จากทศันะของ Coghlan and 
Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, and bucknam (2008) ท่ีกล่าวไวว้า่ “สามารถจะน าเอา
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ประเด็นขอ้คิด หรือเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนมาเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใชใ้น
สถานการณ์อ่ืน ๆไดด้ว้ย โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือท่ีก าลงัมุ่งใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะเดียวกนั ” ดงันั้น จากผลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการ
น าเอาผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนปริยติัธรรมแห่งอ่ืน ๆ ในประเทศไทยได ้ดงัน้ี 

1. การน าเอาการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปใชใ้นการพฒันางานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนปริยติัธรรมอ่ืน ๆ ควรศึกษาหลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูว้จิยัใหเ้ขา้ใจอยา่ง
ชดัเจนก่อนท่ีจะน าไปใช ้และตอ้งมีความเช่ือมัน่วา่การมีส่วนร่วมนั้นจะส่งผลต่อการพฒันาไดเ้ป็น
อยา่งดี 

2. ปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจใหผู้ร่้วมวจิยัเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนในคร้ังน้ีก็คือ ความเป็นกลัยาณมิตร และสัมพนัธภาพอนัดีท่ีมีระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัทุกคน และท่ีส าคญัคือความคาดหวงัต่อการส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของโรงเรียน
ใหดี้ข้ึนในทุก ๆ ดา้น ดงันั้น โรงเรียนท่ีจะเอาเอารูปแบบของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ไปใชจ้ะตอ้งเรียนรู้ถึงวธีิการสร้างสัมพนัธภาพ และสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลเหล่าน้ี 

3. การก าหนดเป้าหมายในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปใชใ้นการจดั
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยานอกจากจะมุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทาง
ท่ีดีข้ึนแลว้ ยงัตอ้งมุ่งใหเ้กิดการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ข้ึนดว้ย ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล 
และระดบัองคก์าร  

4. ในการใชต้วัสอดแทรกเสริม (Additional intervention) ส าหรับการวจิยั ควรค านึงถึง
หลกัการ หรือนวตักรรมอ่ืน ๆ มาใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาหรือการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
นอกเหนือจากหลกั การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

5. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยานั้น จะตอ้ง
ตระหนกัถึงขอ้เทจ็จริงวา่เป้าหมายของการพฒันาท่ีแทจ้ริงคือ “นกัเรียน ” ทุกคน ซ่ึงในแต่ละปี
การศึกษาจะสับเปล่ียนหมุนเวยีนกนัมาเขา้เรียนในโรงเรียน ดงันั้น โรงเรียนปริยติัธรรมทุกแห่งท่ีจะ
น าเอาการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ีไปประยกุตใ์ช ้จะตอ้งด าเนินการพฒันาตามวงจรของ
การวจิยัต่อไปอีก แมจ้ะไม่มีผูว้จิยัจากภายนอกเขา้มาช่วยอีกก็ตาม  

5.3.4 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ควรมีการท าวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน เพื่อเป็นโมเดลในแต่ละระดบัชั้น ในแต่ละรายวชิา และผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรใหก้ารสนบัสนุนทั้งในดา้นการจดัอบรมใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท าวจิยั รวมทั้ง
ใหทุ้นสนบัสนุนหรือจดัหาแหล่งทุนจากภายนอกให ้
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2. โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ควรส่งเสริมใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียน เพื่อ
พฒันาการจดัการศึกษาในโรงเรียนตนเอง หรืออาจน าเอาการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี
ไปพฒันาต่อยอดเป็นการวจิยัในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  

3. ในการวจิยัคร้ังน้ีไดมี้การประเมินเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ การประเมินการด าเนินงานตาม
เกณฑม์าตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดงันั้น ในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจใชรู้ปแบบการ
วจิยัเชิงประเมิน ( Evaluation research) เพื่อประเมินสภาพการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนได ้

4. รูปแบบการวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจน ามาใชเ้พื่อพฒันาต่อยอดงานวจิยัน้ีได ้เช่น การก าหนด
นโยบายในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดว้ยการวจิยั
เชิงนโยบาย (Policy research) เป็นตน้  



 
 

บรรณานุกรม 
 

1. ภาษาไทย 
 1) หนังสือทัว่ไป  
กรมสามญัศึกษา . (2544). รายงานการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานใน

โรงเรียนสังกัดกรมสามญัศึกษา. กรุงเทพฯ: โฆษิตการพิมพ.์ 
กระทรวงศึกษาธิการ . (2545). รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการจัด

การศึกษาระดับประถมศึกษามธัยมศึกษาและอาชีวศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 . 

กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 . พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์นมุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. กรมวชิาการ  

กลุ่มพฒันาระบบบริหารและสถาบนัพฒันาการชลประทาน. 2546. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ .
นนทบุรี: กรมชลประทาน 

กองวจิยัการศึกษา กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ . กรุงเทพฯ : กอง
วจิยัการศึกษา กรมวชิาการ, 2542. 

กองวจิยัการศึกษา กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2545. 

ก่ิงฟ้า สินธุวงษ.์ ( 2550). การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ . ขอนแก่น : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

กิดานนัท ์มลิทอง. (2544). ส่ือการสอนและการฝึกอบรมจากส่ือพืน้ฐานถึงส่ือดิจิตอล.  กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

ครรชิต มาลยัวงศ.์ (2535). บทบาทของการศึกษาในยคุสังคมข่าวสาร. เทคโนโลย,ี (อดัส าเนา). 
ณฏัติยาภรณ์ หยกอุบล. (2555). สอนให้คิดด้วยจิตวิทยาศาสตร์. นนทบุรี. บุค๊ พอยท.์ 
ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
บุญเล้ียง ทุมทอง. (2556). ทฤษฏีและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ . มหาสารคาร : ส านกัพิมพ ์

มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ยนื ภู่วรวรรณ. การประยกุต์เทคโนโลยีทางด้านการศึกษา. เอกสารสัมมนาทางวชิาการ เร่ืองบทบาท



256 
 

และทิศทางเทคโนโลย.ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2538. 
รุ่ง แกว้แดง. (2543).  วิกฤติเน่ืองจากการปฏิวติัเทคโนโลยี ตามแนวคิดของบิลล์ เกตส์ . กรุงเทพฯ : 

มติชน. 
วจิารณ์ พาณิช. ( 2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21.กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรีสฤษด์ิ

วงศ.์เครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 
21st  

วฒิุชยั มูลศิลป์. (2534). การปรับตัวของไทยและจีนในสมยัจักรวรรดินิยมใหม่.  กรุงเทพฯ: เลิฟ
แอนดลิ์ฟเพลส. 

ศิริชยั กาญจนาวาสี. ( 2546). การประเมินการเรียนรู้ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย . กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์ปร้ินต้ิง. 

สมศกัด์ิคงศรี . (2536). รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้สอนพระปริยติัธรรม
แผนกบาลี.กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

สวสัด์ิมีอบและคณะ. (2541). รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพปัญหาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรมจังหวดัก าแพงเพชร. (อดัส าเนา). 

สุรางค ์โคว้ตระกลู. (2545). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อปัสร ยิง่เจริญ . ทัศนะของนักเรียนต่อบทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง. ภาคนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาสังคม). กรุงเทพฯ :  
อ านาจบวัศิริ . (44). รายงานเสวนาทางวชิาการเร่ืองการศึกษาของคณะสงฆก์บัการปฏิรูปการศึกษา

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 
 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ชรินทร์ อินเทพ. ( 2550). ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษา จังหวดันครสวรรค์. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต , สาขาวชิา
การบริหารการศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ 

รัส ในเสนา . (2539). สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค  4. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต , สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยันเรศวร. 

สุรชยัขยนั . (2539). การประเมินการจัดการศึกษาด้านพระปริยติัธรรมของจังหวดัล าพูน .
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต , สาขาวชิาการบริหารการศึกษา , บณัฑิตวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



257 
 

2. ภาษาองักฤษ 
 1) General Book 
Century Skills) .(2011). ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21.Cross, K.P. (1996). 

Adult as Learner. San Francisco : Jossey-Bass. 
Rohwer, W.D., Rowhwer, C.P., and B-Howe, J.R. (1980). Educational psychology. New York : 

Holt, Rineheart and Winston. 
Slavin, R.E. (1991). Educational Psychology. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 
Smith, R.M. (1982). Learning How to Learn. Chicago, Illinois: Follett Publishing Company. 
Woolfolk, A.E. (1998). Educational Psychology. 7th ed. Boston : Allyn&Bacon, Co. 
Reynolds and Ablett. 1998. “ A Transforming of Rhetoric of Organizational Learning to the 

Reality of the Learning Organization.” The Learning Organization5: 1.  
Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities.” 

Journal of Education and Psychological Measurement. 30 (3) : 608.  
Wayne, Bullies. (1980). “Perception of Elementary School Principals Concerning Their Role in 

Supervision.” Dissertation Abstracts International. (No. 1 : 1292). 
Bee Abdul Rahman. Cooperative Learning ; Student Team Learning (Slavin) JIGSAW.Penang, 

Malaysia. Seameo Regional Centre for Education in Science and Mathematics. 1997. 
 
 



258 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



259 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
1. ผศ.ดร.ชิษณพงศ ์  ศรจนัทร์        

ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยัวทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอกบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย 

2.ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล   
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารการศึกษา 

     มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  
วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก  บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.ดร.วชัรินทร์   เช่ียวชาญ        
ต าแหน่ง  วทิยาจารยช์ านาญการพิเศษ 

วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัสุพรรณบุรี 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต วธีิวทิยาการวจิยั 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
4. ดร.ณฐัปภสัร์     เจียรภกัษดี์        
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แบบประเมิน 
สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา 

การวจัิยเร่ือง  การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา: การวจัิย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินสภาพการด าเนินงานฉบบัน้ี  ใชส้ าหรับการประเมินสภาพการด าเนินงานของ
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาทั้งก่อนและหลงัการน าแผนปฏิบติัการ (action plan) ลงสู่การ
ปฏิบติั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าผลการประเมินทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัมา
เปรียบเทียบกนัเพื่อใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของการด าเนินงาน โดยมีการ
ก าหนดระดบัคุณภาพและค่าคะแนนดงัน้ี  

 ระดับคุณภาพ “ดีมาก”                          มีค่าเฉล่ียระหวา่ง    4.50 – 5.00 
 ระดับคุณภาพ “ดี”                                มีค่าเฉล่ียระหวา่ง    3.75 – 4.49  
 ระดับคุณภาพ “พอใช้”                          มีค่าเฉล่ียระหวา่ง    3.00 – 3.74 
 ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”               มีค่าเฉล่ียระหวา่ง    2.50 – 2.99 
 ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”   มีค่าเฉล่ียระหวา่ง     0.00 – 2.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือการวจัิยฉบับที ่1 
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ก่อนการประเมิน ผู้ประเมินบันทกึข้อมูลดังนี้ 
 วนัเดือนปีท่ีประเมิน   วนัท่ี............................เดือน...........................................พ.ศ.......................... 
 ระหวา่งเวลา........................................................น.  ถึง  เวลา........................................................น.
ช่ือผูป้ระเมิน........................................................................................................................................ 
 

ส่วนที ่1 
1.1  การประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา ด้านครู                  
 

 
ข้อ 

 
การด าเนินงานด้านครู 

สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

 ด้านกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   
1 ครูมีความเขา้ใจในแนวคิดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21  
  

2 ครูมีความตระหนกัในความส าคญัของการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

  

3 ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

  

4 ครูมีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 

  

 ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี   
5 ครูมีความสามารถในการใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

เช่น วดีีโอเทป เทปคลาสเซ็ท ฯลฯ 
  

6 ครูมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองฉายและ
โปรเจคเตอร์เป็นทุกคน 

  

7 ครูมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อใชใ้น
การเรียนการสอน 

  

8 ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนโดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อินเตอร์เนต 
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ข้อ 

 
การด าเนินงานด้านครู 

สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

 ด้านส่ือการสอนและเทคโนโลยช่ีวยสอน   
9 ครูมีความสามารถในจดัท าส่ือการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ เช่น ส่ือเพาเวอร์พอ้ยท ์เป็นตน้  
  

10 ครูสามารถจดัท าส่ือการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI)ได ้

  

11 ครูสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ มา
จดัท าส่ือการสอน 

  

12 ครูสามารถหาส่ือการสอนต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตได้   
 
บันทกึเพิม่เติมและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 
1.2  การประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา  ด้านการบริหาร                  
 

 
ข้อ 

 
การด าเนินงานด้านการบริหาร 

สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

 ด้านเทคโนโลยใีช้ในการเรียนการสอน   
1 โรงเรียนมีเคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์ในหอ้งเรียน    
2 โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์    
3 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกบั

คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง 
  

4 โรงเรียนมีระบบไวไฟเพื่อบริการ   
 ด้านนโยบาย   

5 ผูบ้ริหารใหค้วามใส่ใจกบักระบวนการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 
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ข้อ 

 
การด าเนินงานด้านการบริหาร 

สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

6 ผูบ้ริหารไดก้ าหนดแนวทางและนโยบายในการ
พฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียน  

  

7 ผูบ้ริหารไดมี้การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนการสอนกบั
คณะครู 

  

8 ผูบ้ริหารไดติ้ดตามการด าเนินงานตามนโยบายการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว  ้

  

 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา   
9 โรงเรียนมีนโยบายในการจดัท าหลกัสูตร

สถานศึกษา 
  

10 ผูบ้ริหารไดก้ าหนดแผนงานการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา 

  

11 ผูบ้ริหารมีแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   
12 ผูบ้ริหารมีแนวทางในการน าหลกัสูตรสถานศึกษา

มาใช ้
  

 
บันทกึเพิม่เติมและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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แบบบันทกึการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการ 
การวจัิยเร่ือง  การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา: การวจัิย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการฉบบัน้ี ใชส้ าหรับทีมแกนน าเพื่อบนัทึก
ผลการด าเนินงานในระหวา่งการด าเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามและตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ โดยการบนัทึกตามสภาพจริงท่ีพบเห็นจาก
การตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน หรืออ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน เช่น บนัทึกการ
ด าเนินงาน ภาพประกอบ และเอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการด าเนินงาน  รวมทั้งใชว้ธีิการ
สังเกต และการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อใหก้ารสังเกตและบนัทึกมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

ก่อนการบนัทึก ผูบ้นัทึกท าการบนัทึกขอ้มูลดงัน้ี 
วนัเดือนปีท่ีบนัทึก   วนัท่ี............................เดือน............................................พ.ศ.........................
ระหวา่งเวลา........................................................น.  ถึง  เวลา......................................................น.
ช่ือผูบ้นัทึก........................................................................................................................................... 
บันทกึผลการด าเนินงาน 
 ส่วนที ่1 : ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัโครงการ 
 โครงการท่ี.................ช่ือโครงการ.................................................................................. 
ระยะเวลาด าเนินการ................................................. 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ..................................................................................................... 
 ส่วนที ่2 : บันทกึความก้าวหน้าของโครงการ 
    1) วธีิการจดักิจกรรมของโครงการเป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไวห้รือไม่ ?  อยา่งไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
   
 

เคร่ืองมือการวจัิยฉบับที ่2 
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 2) ความกา้วหนา้ของโครงการเป็นอยา่งไร?       
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3) กิจกรรมท่ีจดัท าบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นโครงการหรือไม่?อยา่งไร ?          
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4) ปัญหา หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีหรือไม่? อยา่งไร?          
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 5)  การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ คือ  คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการในการน า
แผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั ไดผ้ลเป็นอยา่งไร? มีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่?          
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 6) การปฏิบติังานภายใตบ้ริบทของ “หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” มีการด าเนินการอยา่งไร ? 
และไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลอยา่งไร?            
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
สรุปผลการประเมิน 
 จุดเด่นโครงการ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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จุดอ่อนโครงการ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

จุดทีค่วรพฒันา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
สรุป (เขียนความเรียง) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินโครงการ 

การวจัิยเร่ือง  การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา: การวจัิย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินโครงการน้ี ใชส้ าหรับทีมแกนน าเพื่อบนัทึกผลการประเมินสภาพด าเนินงาน
เม่ือส้ินสุดโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้โดยใหมี้การบนัทึกและประเมินตามสภาพจริงท่ีพบเห็นจากการ
ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน หรืออ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน เช่น บนัทึกการด าเนินงาน 
ภาพประกอบ และเอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการด าเนินงาน  รวมทั้งใชว้ธีิการสังเกต และ
การสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อใหก้ารประเมินมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 

ก่อนการประเมิน ผูป้ระเมินบนัทึกขอ้มูลดงัน้ี 
วนัเดือนปีท่ีประเมิน   วนัท่ี............................เดือน.....................................พ.ศ.................... 

  ระหวา่งเวลา..........................................น.  ถึง  เวลา......................................................น.  
 ช่ือผูป้ระเมิน..........................................................................................................................  
 
บันทกึผลการประเมิน 
 
 ส่วนที ่1 : ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัโครงการ 
โครงการท่ี................ช่ือโครงการ.................................................................................. 
ระยะเวลาด าเนินการ..................................................................................................... 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ................................................................................................... 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือการวจัิยฉบับที ่3 
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 ส่วนที ่2 : บันทกึผลการด าเนินงานโครงการ 
 
    1) โครงการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด ?         
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    2) วธีิการและกิจกรรมของโครงการตามท่ีไดว้างแผนไวไ้ดด้ าเนินการครบถว้น
หรือไม่? อยา่งไร?          
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
...............…………………………………………………………………………………………… 
    3) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าโครงการไปปฏิบติัเป็นอยา่งไร ?           
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 
    4) ปัญหา หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีหรือไม่? อยา่งไร?          
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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    5)  การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหารต่าง ๆ คือ  คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และ
การจดัการในการน าแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั ไดผ้ลเป็นอยา่งไร ? มีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
หรือไม่?          
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
 
    6) การปฏิบติังานภายใตบ้ริบทของ “หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” มีการ
ด าเนินการอยา่งไร? และไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลอยา่งไร?          
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
สรุปผลการประเมิน 
 
 จุดเด่นโครงการ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................………………………………………………………………………… 
 

จุดอ่อนโครงการ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

จุดทีค่วรพฒันา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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สรุป (เขียนความเรียง) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
การวจัิยเร่ือง  การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา: การวจัิย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบบัน้ีใชส้ าหรับการสัมภาษณ์ทีมแกนน าในขั้นตอนการปฏิบติั  
(acting) ภายหลงัจากท่ีไดมี้การน าแผนปฏิบติัการ  (action plan) ลงสู่การปฏิบติัแลว้ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบติั  การเปล่ียนแปลง การเรียน รู้จากการกระท าทั้ง
ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชแ้ผนปฏิบติั
การท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั และใชห้ลกัองคร์วมท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกเสริมไปปฏิบติั 
 
ขั้นน า 
 1. เร่ิมจากการสร้างความคุน้เคย  ต่อดว้ยผูส้ัมภาษณ์แนะน าตนเอง   
 2. แจง้วตัถุประสงคใ์นการสัมภาษณ์ ขออนุญาตเร่ิมการสัมภาษณ์และบนัทึกเทป โดย
ขอใหผู้ถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และขอ้เทจ็จริงอยา่งอิสระเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาการ
เรียนการสอนดว้ยหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
ขั้นสัมภาษณ์ 
 ผูส้ัมภาษณ์เลือกใชค้  าถามจากค าถามการวจิยัเป็นหลกั และจะปรับใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่ีเป็นทีมแกนน า 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือการวจัิยฉบับที ่4 
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รายการค าถาม 

 
 
1. ท่านคิดวา่ การน าทางเลือกท่ีประเมินไดไ้ปปฏิบติัโดยใช้แผนปฏิบติัการท่ีถือเป็นตวัสอดแทรก
หลกั (main  
     intervention) และใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาเป็นตวัสอดแทรกเสริม (additional 
Intervention) มี 
    ปรากฏการณ์การปฏิบติัอะไรเกิดข้ึน? และอยา่งไร? 
2. ท่านคิดวา่ ปรากฏการณ์การปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลงเพียงใดต่อ 
     2.1 ระดบัตวับุคคล 
     2.2  ระดบักลุ่มบุคคล      
     2.3  ระดบัองคก์าร 
3. ท่านคิดวา่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ี ตวั
บุคคล 
    กลุ่มบุคคล และองคก์าร เกิดการเรียนรู้  หรือองคค์วามรู้อะไรจากการปฏิบติัร่วมในการน าเอา
แผนปฏิบติัการ 
    ท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั และใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาใชเ้ป็นตวัสอดแทรกนั้น   
 
ข้ันสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 1. ผูส้ัมภาษณ์กล่าวขอบคุณท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ใหข้อ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 2. ผูส้ัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ และสอบถามผูถู้กสัมภาษณ์วา่ถูกตอ้งตามท่ีให้
สัมภาษณ์หรือไม่? หรือมีอะไรเพิ่มเติม? 
 3. กล่าวขอบคุณ / ปิดการสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกีย่วข้องเพือ่ประเมินความพงึพอใจ 
การวจัิยเร่ือง  การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา: การวจัิย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีใชส้ าหรับการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลจากการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  ซ่ึงไดแ้ก่ คณะครู  
นกัเรียน   และคณะกรรมการสถานศึกษา   ภายหลงัจากท่ีไดมี้การน าแผนปฏิบติัการ  (action plan) 
ลงสู่การปฏิบติัแลว้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความพึงพอใจของบุคคลในกลุ่มดงักล่าวเก่ียวกบั
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูและโรงเรียนในภาพรวม 
 
ขั้นน า 
 1. เร่ิมจากการสร้างความคุน้เคย  ต่อดว้ยผูส้ัมภาษณ์แนะน าตนเอง   
 2. แจง้วตัถุประสงคใ์นการสัมภาษณ์ ขออนุญาตเร่ิมการสัมภาษณ์และบนัทึกเทป โดย
ขอใหผู้ถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และขอ้เทจ็จริงอยา่งอิสระเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาการ
เรียนการสอนดว้ยหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
ขั้นสัมภาษณ์ 
 ผูส้ัมภาษณ์เลือกใชค้  าถามจากค าถามการวจิยัเป็นหลกั และจะปรับใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ห้
สัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่ม 
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รายการค าถาม 

 
 
1. ท่านมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู/โรงเรียน หรือไม่ 
อยา่งไร? 
2. ท่านหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านไดรั้บผลจากกระบวนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
ครู/โรงเรียน    อยา่งไรบา้ง? 
3. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอยา่งไรบา้งเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของครู/โรงเรียน  
 
 
ข้ันสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 1. ผูส้ัมภาษณ์กล่าวขอบคุณท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ใหข้อ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 2. ผูส้ัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ และสอบถามผูถู้กสัมภาษณ์วา่ถูกตอ้งตามท่ีให้
สัมภาษณ์หรือไม่? หรือมีอะไรเพิ่มเติม? 
 3. กล่าวขอบคุณ / ปิดการสัมภาษณ์ 
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แบบบันทกึและสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู  
การวจัิยเร่ือง  การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา: การวจัิย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบบนัทึกและสังเกตฉบบัน้ีใชส้ าหรับการสังเกตพฤติกรรมในการจดัการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการประเมินสภาพการ
ด าเนินการพฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดั
กระท าข้ึน  

ก่อนการบนัทึก ผูบ้นัทึกท าการบนัทึกขอ้มูลดงัน้ี 
              วนัเดือนปีท่ีบนัทึก   วนัท่ี............................เดือน......................................พ.ศ...................... 
  ระหวา่งเวลา................................................น.  ถึง  เวลา................................................น.  
  ช่ือผูบ้นัทึก............................................................................................ ............................. 
 
บันทกึผลการสังเกต 
1) การจัดกจิกรรมการวเิคราะห์หลกัสูตรและพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ 
    ส่ิงทีพ่บจากการสังเกต    
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   ข้อเสนอแนะ    
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2) กจิกรรมการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล   
    ส่ิงทีพ่บจากการสังเกต    
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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   ข้อเสนอแนะ   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3) กจิกรรมการพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
    ส่ิงทีพ่บจากการสังเกต    
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   ข้อเสนอแนะ    
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4) กจิกรรมการวจัิยในช้ันเรียน   
    ส่ิงทีพ่บจากการสังเกต    
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   ข้อเสนอแนะ   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5) กจิกรรมการสอนแบบโครงการ   
    ส่ิงทีพ่บจากการสังเกต    
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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   ข้อเสนอแนะ    
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
6) กจิกรรมการพฒันาและใช้ส่ือการเรียนการสอน 
    ส่ิงทีพ่บจากการสังเกต    
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
7) กจิกรรมการพฒันาการวดัและประเมินผลผู้เรียน 
    ส่ิงทีพ่บจากการสังเกต   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   ข้อเสนอแนะ    
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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   แบบบันทกึผลงานดีเด่นของโรงเรียน 

การวจัิยเร่ือง  การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา: การวจัิย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบบนัทึกผลงานดีเด่นของโรงเรียนน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชบ้นัทึกขอ้มูล
เก่ียวกบัผลงานดีเด่นของโรงเรียนในช่วงตั้งแต่การน าแผนปฏิบติัการ  (Action plan) ลงสู่การปฏิบติั
จนกระทัง่ส้ินสุดการวจิยั  ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนถึงการเปล่ียนแปลงและการพฒันาของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 

บันทกึผลงานดีเด่นทีโ่รงเรียนได้รับ 
 

 
ล าดับ 

 
วนัเดือนปีทีไ่ด้รับ 

 
รางวลั/ผลงานดีเด่น 

 
ได้รับจาก 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูบ้นัทึก 
                         (..............................................................................) 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
  

ช่ือ-นามสกุล   : พระจกัรพล สิริธโร (ป้องศิริ) 
วนั เดือน ปีเกดิ   : วนัท่ี 27   เมษายน   พ.ศ. 2527 
สถานทีเ่กดิ   : อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย    
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   : บา้นเลขท่ี 41 หมู่ 8 บา้นม่วงไข่   
      อ าเภอภูเรือ  จงัหวดัเลย   42160  
ต าแหน่งงานปัจจุบัน  : รองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2550   : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์   
(การสอนภาษาองักฤษ)  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

พ.ศ. 2554       : ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

สถานทีท่ างานปัจจุบัน              : โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา   ต  าบลกุดป่อง อ าเภอ  
                                                        เมือง จงัหวดัเลย 
 
 
 
 


