


 
 
 

การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยตัธิรรมศรีจนัทร์วทิยา :    
การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระจักรพล สิริธโร (ป้องศิริ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดุษฎนิีพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
สิงหาคม 2559 

(ลขิสิทธ์ิเป็นของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั) 



 

การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยตัธิรรมศรีจนัทร์วทิยา :    
การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระจักรพล สิริธโร (ป้องศิริ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดุษฎนิีพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑิต
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
สิงหาคม 2559 

(ลขิสิทธ์ิเป็นของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั) 
 



DEVELOPING LEARNING ACTIVITIES IN SRIJANWITTAYA 
GENERAL BUDDHIST SCRIPTURE SCHOOL :  

A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PHRACHAKRAPOL SIRITHARO 

 
 
 
 

 
A  DISSERTATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DOCTOR DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

FACULTY OF EDUCATION 
MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 

AUGUST, B.E. 2559 (2016) 
(COPYRIGHT OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 





ข 
 
5630440512001 : สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา; ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคญั : การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้/ การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม/ โรงเรียน

พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
พระจกัรพล สิริธโร:การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา: การ

วิจัย เ ชิ งปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม  (DEVELOPING LEARNING ACTIVITIES IN SRIJAN 
WITTAYA SCHOOL: PARTICIPATORY ACTION RESEARCH)  คณะกรรมก ารควบ คุม
วทิยานิพนธ์: พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร., ดร.ศิริกุล นามศิริ,  288 หนา้, ปี พ.ศ. 2559. 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา 
จงัหวดัเลย โดยมุ่งศึกษาสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงัทางเลือก
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ผลการวจัิยพบว่า  
โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา มีวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นไม่เพียงพอส าหรับการพฒันากิจกรรม

การเรียนรู้ และไม่มีส่ือการสอนท่ีทนัสมยั ครูไม่ค่อยได้รับการพฒันาการจดักิจกรรมพฒันาการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท าให้นักเรียนไม่สนใจเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสาม จึงได้ด าเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหา 4 โครงการ คือ 
1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 2) โครงการจดัสภาพแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ 3) โครงการ
สร้างพลงัร่วมเพื่อพฒันาโรงเรียน และ 4) โครงการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนว
การใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงมีผลท าให้โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนนอกจากนั้นยงัพบวา่ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยั
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 knowledge and 
experience. The new knowledge had 3 characteristics as follows : 1)  new knowledge on 
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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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ประกาศคุณูปการ 
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ปรึกษาหลกั ดร.ศิริกุล นามศิริ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า ตลอดจนช้ีแนะแนวทางใน
การด าเนินการวจิยัจนส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอยา่งสูงยิ่ง 
ไว ้ณ โอกาสน้ี 
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การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ทุกท่านไดไ้ดส้ั่ง
สอนในระดบับณัฑิตศึกษาทุกๆท่าน ท่ีไดทุ้่มเทความรู้ความสามารถสั่งสอนศิษยใ์ห้เกิดการเรียนรู้ 
และน าผลการเรียนรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคมประเทศชาติ 

ขอบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ชิษณพงษ์ ศรจนัทร์ ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล ดร.ณัฐปภสัร์ 
เจียรภกัษ์ดี ดร.วชัรินทร์ เช่ียวชาญ และ นายสงวนชัย ภาโนชิตท่ีรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญให้ค าแนะน า
และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณนายแก้ว ป้องศิริ และ นางละไมย ป้องศิริ (บิดา-มารดา) และคุณแม่ชี
สุจิตตรา ปลูกเจริญ ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณใหก้ าลงัในการท างานวจิยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณนกัศึกษาปริญญาเอก รุ่น 1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนัมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณคณะครูอาจารยโ์รงเรียนพระปริยติัศรีจนัทร์วิทยาทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ
ร่วมทุกข์ร่วมสุขสละเวลาอนัมีค่าของแต่ละท่านร่วมมือในการท างานวิจยัคร้ังน้ีอยา่งดียิ่งจนส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคทุ์กประการ 

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านท่ีคอยช่วยเหลือเป็นก าลังใจและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการวจิยัแก่อาตมาในคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 
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หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 

119 

12 โครงการท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ของผูร่้วมวิจยัท่ีจะใชเ้ป็นแผนปฏิบติั 
(action plan) 

121 

13 การจดัแบ่งทีมงานโครงการ 124 
14 ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกบัผูว้ิจยัท่ีไดก้ารเสริมความรู้เก่ียวกบัหลกัการเรียนแบบ

มีส่วนร่วม(participatory learning) 
140 

15 กิจกรรมท่ีด าเนินการในขั้นตอนการปฏิบติั 143 
16 เคร่ืองมือการวิจยัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัจดัท าข้ึนในขั้นตอนการ

ปฏิบติั 
146 

17 การประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาดา้นครู 148 
   

 
 



ช 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หนา้ 
18 การประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาดา้นการบริหาร 149 
19 กิจกรรมและวธีิการด าเนินงานในขั้นตอนการสังเกต 164 
20 การก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อใช้ในการสังเกตผลขั้นตอน

การปฏิบติั 
165 

21 การประเมินและเปรียบเทียบการบรรลุผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั
ของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา 

172 

22 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนศรีจนัทร์
วทิยาดา้นครู 

173 

23 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนศรีจนัทร์
วทิยา ดา้นการบริหาร 

175 

24 สรุปผลการปฏิบัติงานยอ้นหลังตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน 
และการปฏิบติัและการสังเกตผล 

179 

25 แผนการด าเนินงานเพื่อน าไปปฏิบติัในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ 187 
26 ผลการสังเกตการจดักิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 188 
27 กิจกรรมและการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ 189 
28 กิจกรรมและการด าเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ 192 
29 การก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อใช้ในการสังเกตผลขั้นตอน

การปฏิบติัใหม่ 
194 

30 การประเมินการบรรลุผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบติัของโรงเรียน
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 

198 

31 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดา้นครู 

198 

 
 
 
 



ซ 
 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 
ตารางท่ี  หนา้ 

32 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดา้นการบริหาร 

200 

33 การสังเกตผลเก่ียวกบัเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตผล 201 
34 สรุปผลการปฏิบติังานยอ้นหลงัตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนใหม่   การปฏิบติั

ใหม่และ การสังเกตผลใหม่ 
204 

35 การถอดบทเรียนในขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่ 205 
36 ผลการสังเกตการณ์จดักิจกรรมในขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่ 206 
37 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Modelวงจรท่ี 1การเตรียมการ 221 
38 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Model วงจรท่ี 1 การวางแผน 222 
39 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Model วงจรท่ี 1 การปฏิบติั (Acting) 223 
40 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Model วงจรท่ี 1 การสังเกตผล(Observing) 224 
41 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Model วงจรท่ี 1การสะทอ้นผล(Reflecting) 224 
42 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Model วงจรท่ี  2การวางแผนใหม่ (Re-

planning) 
225 

43 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Model วงจรท่ี 2การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) 226 
44 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Model วงจรท่ี 2การสังเกตผลใหม่(Re-

observing) 
226 

45 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Model วงจรท่ี 2การสะท้อนผลใหม่ (Re-
reflecting) 

227 

46 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Model วงจรท่ี 2 การสะท้อนผลใหม่ (Re-
reflecting) 

228 

47 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN  Model 241 

 
 



สารบัญภาพ 
 
แผนภาพท่ี  หนา้ 

1 กรอบแนวคิดและแนวปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตาม
ทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ 

16 

2 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเดิมๆ 31 
3 กรอบการจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ JSL Model 45 
4 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 46 
5 การจดัการเรียนการสอนตามแนวทางของไทเลอร์ 49 
6 รูปแบบการเรียนการสอนอยา่งง่าย 49 
7 แสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 51 
8 ภาพแสดงความสัมพนัธ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 56 
9 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ีMultipoint Mouse 59 

10 ภาพจ าลองรูปแบบการสอนดว้ยเทคโนโลยขีอง Mckeachie 60 
11 กรอบแนวคิดในการวจิยั 74 
12 ล าดับวงจรและล าดับขั้นตอนของการน าเสนอผลการวิจยัการพฒันา

กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา 
83 

13 ประชุมพบปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นกนัเองกบั
ผูร่้วมวจิยั 

87 

14 การอบรมใหค้วามรู้โดยวทิยากรภายนอก(วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2558) 92 
15 การเตรียมการในช่วงของขั้นตอนการวางแผน 101 
16 สภาพท่ีคาดหวงัจาการแก้ปัญหาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์

วทิยา 
109 

17 การระบุทางเลือกท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหาดา้นครู 111 
18 การระบุทางเลือกท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหาดา้นผูบ้ริหาร 113 
19 การบรรยายความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการจดัท าแผน 120 
20 ล าดบัขั้นตอนการจดัท าแผนปฏิบติั (action plan) 123 
21 สรุปกิจกรรมขั้นตอนการวางแผน 142 
22 กิจกรรมการก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน 144 

 



ซ 
 

สารบัญแผนภาพ (ต่อ) 
 

แผนภาพที่  หน้า 
23 บรรยากาศการทบทวนทีมงานโครงการ 145 
24 การจดัอบรมครูเก่ียวกบัรูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
152 

25 กิจกรรมการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 152 
26 การประชุมแจง้เร่ืองการติดตั้งโปรเจคเตอร์ 153 
27 การสาธิตการใชโ้ปรเจคเตอร์ใหน้กัเรียนดู 154 
28 การจดัท าผา้ป่าการศึกษา 155 
29 การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรมพุทธโกศยัวทิยา จงัหวดัแพร่ 158 
30 การพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา 159 
31 การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 159 
32 บรรยายการสะทอ้นผลขั้นตอนการปฏิบติั 163 
33 กิจกรรมการก าหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวิจยัในการสังเกต 165 
34 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระยะท่ี 1 ของขั้นตอนการสังเกตผล 167 
35 การสะทอ้นผลส าเร็จในการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั 172 
36 กิจกรรมการสะทอ้นผลการด าเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผล 176 
37 กิจกรรมการสะทอ้นผลการด าเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผล 178 
38 การจดักิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 189 
39 กิจกรรมการก าหนดแนวทางในการน าแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ 190 
40 การจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 191 
41 กิจกรรมการก าหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผลใหม่ 193 
42 บรรยากาศการด าเนินกิจกรรมขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่ 207 
43 การจดักิจกรรมการถอดบทเรียน(lesson distilled) ในขั้นตอนการสรุปผล 208 
44 แผนภาพความเห็นชอบกบัโครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 211 
45 แผนภาพความเห็นชอบกบัโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 212 
46 แผนภาพความเห็นชอบกบัโครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน 213 

 
 



ฌ 
 

สารบัญแผนภาพ (ต่อ) 
 

แผนภาพท่ี  หนา้ 
47 แผนภาพความเห็นชอบกับโครงการการเพิ่มศักยภาพการบริหาร

จดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
214 

48 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และการจดัแสดงนิทรรศการเพื่อช่ืนชมใน
ความส าเร็จ 

229 

   
 



บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมโลกแห่งการเปล่ียนแปลงในหลายดา้น ซ่ึงในประเทศไทยไดมี้

การพฒันาประเทศมาอยา่งต่อเน่ืองทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และดา้นอ่ืนๆ 
อีกมากมาย เม่ือโลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้านเกิดข้ึนอย่าง
รุนแรงรวดเร็ว และกวา้งขวาง ผลของการเปล่ียนแปลงท าให้เกิดกระแสส าคญัๆ ท่ีเขา้สู่ความเป็น
สากลรวมทั้งการจดัการศึกษา ขณะเดียวกนัก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ หลายประการ เช่น ความ
สับสนในข้อสนเทศ การรับกระแสวฒันธรรมโดยขาดการกลัน่กรองและการย ั้งคิด จนกระทั่ง
วฒันธรรมดั้งเดิมท่ีดีงาม เอกลกัษณ์ไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ท่าท่ีควร 
ในขณะท่ีสังคมโลกต้องการด้านคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่างไปจากเดิม ดงันั้ น 
ระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี คุณภาพท่ีย ัง่ยืนและสามารถ
รักษาเอกลกัษณ์ไทยไวไ้ด ้และการบริหารจดัการดา้นการศึกษาก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะเป็นตวั
ขบัเคล่ือนองคก์ารทางการศึกษาให้เกิดการพฒันาและส่งผลให้คนในองคก์ารเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบริหารจดัการท่ีดีนั้นจะตอ้งมีการกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการ ซ่ึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 
2545 ซ่ึงให้มีการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยให้มีความหลากหลาย
ทั้งในดา้นนโยบายและทางปฏิบติัให้มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 แกไ้ขฉบบัท่ี 2, 2545, 
หนา้ 36) 

การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งประโยชน์แก่ผู ้เรียนโดยอยู่บนพื้นฐานแห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 
2545 หมวด 1 มาตรา 6 เร่ืองการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นอย่างมีความสุขและในหมวด 4 มาตรา 23และมาตรา 24 การจดัการศึกษาทั้งการศึกษานอก



2 
 

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วน
สมดุลกนั รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิาโดย
ในมาตรา 26 ยงัได้ระบุให้สถานศึกษาจดัประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับในมาตรา 27 ก าหนดให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็น
ไทยเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคใ์นวรรคหน่ึง ในส่วนท่ี
เก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ในปัจจุบนัมี
การปรับหลกัสูตรให้มีความเหมาะสมกบัสภาพสังคมมากยิ่งข้ึน ความจ าเป็นในการปรับเปล่ียน
จุดเน้นในการพฒันาคุณภาพในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั ให้มีความ
พร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่
สังคมฐานความรู้ไดอ้ย่างมัน่คง แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐาน
จิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ซ่ึง
แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน การพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่
โลกยคุศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใหมี้ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
สร้างสรรคมี์ทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในโลก
ได้อย่างมีความสุข หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้ก าหนด
วสิัยทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัท่ีชัดเจนเพื่อเป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสูตร การเรียนการสอนในแต่ละดบัของแต่ละ
โรงเรียนในสถานศึกษาและจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และจุดมุ่งหมาย
ส าคญัประการหน่ึงท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนคือ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี
ตนนับถือ และนอกจากน้ีจะตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้
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สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) ได้ให้ความส าคญัของการศึกษาโดยสรุปรวมเป็น
ประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ ประชาชนได้เรียนฟรี 12 ปี (ป.1-ม.6) ตามมาตรา 492) รัฐต้องพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ  และรัฐต้องส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินชุมชนองคก์ารทางศาสนาและเอกชนจดัและมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาตามมาตรา 803) รัฐตอ้งส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคน้คิดเพื่อให้เกิดความรู้
ใหม่ รักษาและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาตามมาตรา 86 (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 

นอกจากน้ีในยุคปัจจุบัน เป็นยุค ท่ีโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่ารวดเร็ว  อันสืบ
เน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั กระแส
การปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่าง
ทั่วถึง ครูจึงต้องมีความต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นกัเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 
และ 19 โดยทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มี
การเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ
จ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมดา้นต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ดงักล่าว โดยใชก้ารเรียนแบบ 
Project Base Learning ของนักเรียนจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองจากทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
สามารถใช้ชีวิตท่ีมีจุดมุ่งหมาย ไม่มีพฤติกรรมเส่ียง รู้จกัใช้ขอ้มูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทนั โดยมีครู
คอยให้ค  าแนะน าส่งเสริมวิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวถึง ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ไวว้า่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง กา้วขา้มสาระวิชา ไปสู่การเรียนรู้ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ท่ีครูสอนไม่ได้นกัเรียนตอ้งเรียนเองหรือพูดใหม่ว่าครูตอ้งไม่
สอนแต่ตอ้งออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ให้นกัเรียนรู้จาก
การเรียนแบบลงมือท า แลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบน้ี
เรียกวา่ Project Base Learning 

แนวคิดของบิลล์เกตส์ (Bill Gate) เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา 1) การ
เรียนไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียน ในโลกยุคปัจจุบนั คนสามารถท่ีจะเรียนได้จากแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะทางด่วนข้อมูล (Information Superhighway) ซ่ึงก าลงัจะมีบทบาท และมี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการจดัการศึกษาของมนุษย ์2) ผูเ้รียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล บิลล์
เกตส์ ได้อ้างทฤษฎีอาจารยว์ิชาการศึกษาท่ีว่า เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันจึงจ าเป็นจะต้อง
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จดัการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีความรู้
ความเข้าใจ ประสบการณ์ และการมองโลกแตกต่างกันออกไป 3) การเรียนท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการรายคน การศึกษาท่ีสอนเด็กจ านวนมาก โดยรูปแบบท่ีจดัเป็นรายชั้นเรียน ในปัจจุบนัไม่
สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเด็กเป็นรายคนได ้แต่ดว้ยอ านาจ และประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ การเรียนตามความตอ้งการของแต่ละคน ซ่ึงเป็นความฝันของนกัการศึกษา
มานานแลว้นั้น สามารถจะเป็นจริงไดโ้ดยมีครูคอยให้การดูแลช่วยเหลือ และแนะน า 4) การเรียน
โดยใช้ส่ือประสม  ในอนาคตห้องเรียนทุกห้องจะมีส่ือประสมจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเด็ก
สามารถเลือกเรียนเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ 5) บทบาทของทางด่วนขอ้มูล กบัการสอนของ
ครู ดว้ยระบบเครือข่ายทางด่วนขอ้มูล จะท าให้ไดค้รูท่ีสอนเก่ง จากท่ีต่าง ๆ มากมายมาเป็นตน้แบบ 
และส่ิงท่ีครูสอนนั้นแทนท่ีจะใชก้บัเด็กเพียงกลุ่มเดียว ก็สามารถสร้าง Web Site ของตนข้ึนมาเพื่อ
เผยแผ่ จะช่วยในการปฏิวติัการเรียนการสอนไดม้าก 6) บทบาทของครูจะเปล่ียนไป ครูจะมีหลาย
บทบาทหน้าท่ี เช่น ท าหน้าท่ีเหมือนกบัครูฝึกของนักศึกษาคอยช่วยเหลือให้ค  าแนะน า เป็นเพื่อน
ของผูเ้รียน เป็นทางออกท่ีสร้างสรรคใ์ห้กบัเด็ก และเป็นสะพานการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงระหวา่งเด็ก
กบัโลก ซ่ึงอนัน้ีก็คือบทบาทท่ียิ่งใหญ่ของครู 7) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง นกัเรียน ครู และผูป้กครอง 
จะใช้ระบบทางด่วนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ช่วยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่าง นักเรียน ครู และ
ผูป้กครอง เช่น การส่ง E-mail จากครูไปถึงผูป้กครอง 

ปัจจยัสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ เป็นการสร้างความพร้อมของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสรรถนะและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งานของผูเ้รียน รวมถึงการอ านวยความ
สะดวกให้ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีไดต้ลอดเวลา จะเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ของการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ ส่ิงท่ีควรเป็นปัจจยัเพิ่มเติม คือ 1) ครูสร้างโอกาสในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
การเรียนรู้ปัจจยัท่ีจะผลกัดนัให้มีการใชเ้ทคโนโลยีอย่างคุม้ค่า คือ การท่ีครูออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรมประกอบการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใช้กระบวนการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งจากการสังเกตในสถานการณ์จริง การทดลอง การคน้ควา้จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และจากส่ือ Electronic เช่น จาก Web Sites เป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการท าโครงงานอิสระ
สนองความสนใจ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งฝึกปฏิบติัจาก Software ส าเร็จรูป เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการ
บนัทึก วิเคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอรายงานดว้ยคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  2) ครู และผูเ้รียนจดัท า
ระบบแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปัจจยัด้านแหล่งข้อมูลสารสนเทศ (Information 
Sources) เป็นตวัเสริมท่ีส าคญัท่ีช่วยเพิ่มคุณค่าของระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครู และ
ผูเ้รียนควรช่วยกนัแสวงหาแหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาสาระตรงกับหลักสูตร หรือสนอง
ความสนใจของผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมแหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็น Software ช่ือ
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ของ Web Sites รวมถึงการลงทุนจดัซ้ือ Software จากแหล่งจ าหน่าย การจา้งให้ผูเ้ช่ียวชาญจดัท า 
หรือจดัท าพฒันาข้ึนมาเองโดยครู และนักเรียน 3) สถานศึกษาจดัศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา  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
ในระดับมธัยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-6) โปรแกรมวิทย์–คณิต ผูส้ าเร็จ
การศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรทั้งแผนกธรรม-บาลี และใบรับรองผลการเรียน (รบ.) พร้อมใบ
ประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือศึกษาต่อใน
ระดบัสูงข้ึนไปได ้

โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ด าเนินการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หลักการ จุดหมาย และโครงสร้างของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2533) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทั้งดา้นสติปัญญา ร่างกาย 
จิตใจและสังคม ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์และมีวิสัยทศัน์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีสุนทรียภาพ รู้จกัตนเอง พึ่ งตนเองได้ และบุคลิกภาพดี มีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากส่ิงเสพยติ์ดให้โทษ มีทกัษะในการจดัการและการท างาน
รักกานท างาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชนและสังคม สามารถด ารงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข และปฏิบติัตามวิถีประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีจิตส านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
ศิลปวฒันธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม กล่าวถึงกลยุทธ์ท่ีเน้นในเร่ืองการช่วยเร้า
ให้เกิดการพฒันาทางเทคโนโลยีท่ีมุ่งชกัน าให้การพฒันาและการดดัแปลงเทคโนโลยีเกิดข้ึนในหมู่
ประชาชนเองโดยอาศยักระบวนการจดัระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐานความ
เช่ือท่ีว่า เทคโนโลยีจะต้องมีวิวฒันาการอันเน่ืองมาจากการทดลองและตัดสินใจด้วยตัวของ
ประชาชนเองวา่เทคโนโลยชีนิดใดท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง  
แนวคิดของการพฒันาเทคโนโยลีแบบมีส่วนร่วม มีจุดมุ่งหมายท่ีจะยกระดบัจิตส านึกแห่งการ
วิเคราะห์วิจารณ์ของชุมชนต่อเทคนิควิทยาการใด ๆ ท่ีด ารงอยู่ ว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
พวกเขาหรือไม่ มีพลงัความสามารถท่ีจะพฒันาหรือคิดคน้ดดัแปลงเทคโนโลยไีดด้ว้ยตวัเองอยา่งไร 



6 
 

โดยอาศยักระบวนการทดลอง 4 ประการดงัน้ี คือ 1) พยายามดดัแปลงเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ซ่ึงไม่ค่อย
เหมาะสมสอดคล้อง ให้กลายเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมใช้การได้จริง (หรือท าให้กะทดัรัดลง) 2) พิทกัษ์
เทคโนโลยีดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน คิดคน้และปรับปรุงให้กา้วหน้ายิ่งข้ึน 3) ทดสอบเทคโนโลยีท่ีไดช่ื้อ
วา่มีความเหมาะสมส าหรับท่ีอ่ืน ๆ มาแลว้ ทั้งน้ีจะไดว้ดัคุณประโยชน์วา่มีความเหมาะสมกบัชุมชน
หรือไม่ 4) ใชก้ารประชุมถกเถียงความรู้ทางดา้นเทคนิค ให้การขยายความคิด และเพิ่มพูนจิตส านึก
แห่งการวเิคราะห์วจิารณ์  

การพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม จะท าให้ชุมชนพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน ลดการพึ่งพา
จากภายนอกลง ก่อให้เกิดความริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีจะพฒันาและดัดแปลง ให้เกิดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมข้ึน โดยอาจขจดัแบบท่ีไม่เขา้ท่าทั้งหลายให้หมดไป ซ่ึงแบบท่ีไม่เขา้ท่านั้น บางคร้ังก็อาจ
เป็นเทคโนโลยดีั้งเดิมของชุมชนเองหรือท่ีน าเขา้มาจากท่ีอ่ืน ส าหรับกระบวนการพฒันาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วมน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงช้ีปัญหาและ
วเิคราะห์ปัญหา 2) ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแกปั้ญหาท่ีชุมชนรับรู้หรือคิดไดท้ั้งหมดมาจดัวาง
เปรียบเทียบและแนะน าเทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีพอเป็นไปไดส้ าหรับการแกปั้ญหามาใหล้องเปรียบเทียบ
ดูดว้ย แมอ้าจจะไม่ใช่เทคโนโลยีท่ีมาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุน้
ให้เกิดการทดลองในแนวการแก้ปัญหาท่ีชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอ านวยความสะดวก
ให้กบักระบวนการทดลอง 5) ขั้นตอนท าการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหม่ส าหรับการน า
เทคโนโลยีไปใช้งานจริง ๆ (โดยเร่ิมจากขั้นตอนท่ี 2 มาตามล าดับ แต่ถ้าการทดลองปรากฏผล
ออกมาว่าเทคโนโลยีประเภทนั้นๆ ใช้การไม่ได้ ก็ให้กลับไปเร่ิมต้นใหม่ท่ีขั้นตอนท่ี 1 หรือ 2 
แลว้แต่กรณี)  

การพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมนั้น นักพฒันา (อาจหมายถึง ครู พฒันากร หรือ
อ่ืนๆ) จะตอ้งตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเอง
ท างานดว้ยอยา่งเต็มท่ี เพื่อท าความคุน้เคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะตอ้งคอยดูด
ซับกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะเก่ียวพนัโดยตรงกบังานท่ีจะตอ้งท า
ใหก้บัชุมชนนั้น 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยายงัขาดขบวนการ
เรียนรู้ท่ีทนัสมยัไม่มีเทคโนโลยเีขา้มาพฒันาการเรียนรู้จึงท าให้นกัเรียนไม่สนใจท่ีจะเรียนและครูยงั
ขาดส่ือการเรียนรู้เช่นคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ทั้งหมดสามารถสรุปไดว้า่ ส่ิงส าคญัต่อการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ บุคลากร กระบวนการท างาน และเทคโนโลยีซ่ึงระเบียบวิธี
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดต้รงจุด เน่ืองจากเน้นการมีส่วน
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ร่วมของทุกภาคส่วน และเน้นการพฒันาคนโดยใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วย ดงันั้นจึงท าให้บุคลากร
เม่ือไดผ้า่นการร่วมด าเนินการวิจยัดว้ยระเบียบวิธีวิจยัน้ีแลว้ การแกไ้ขปัญหากิจกรรมการเรียนรู้นั้น
จ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากครูและผูบ้ริหารทุกคนในโรงเรียน จึงจะเกิด
ผลส าเร็จ และเป็นวิธีการแกไ้ขปัญหาแบบยัง่ยืน สอนให้ทุกคนในองคก์ารคิดเป็น ท าเป็น สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตวัเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรับค าสั่งจากผูบ้ริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว (บริหารแบบบน
ลงล่าง) เน่ืองจากทุกคนได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ อีกทั้ง
ระเบียบวิธีวิจยัดงักล่าวยงัส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของทุกคนในองค์การในการร่วมรับผิดชอบ
การแกไ้ขปัญหา และท่ีส าคญัคือผูว้ิจยัตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และองคค์วามรู้ใหม่ ทั้งในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การ ตามวตัถุประสงค์ของระเบียบ
วธีิวจิยัดงักล่าวอีกดว้ย 

ในการแก้ปัญหาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาในสภาพ
ปัจจุบนัขาดขบวนการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัไม่มีเทคโนโลยีเขา้มาพฒันาการเรียนรู้จึงท าให้นกัเรียนไม่
สนใจท่ีจะเรียนและครูยงัขาดส่ือการเรียนรู้เช่นคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และครูไม่มีเทคนิคใหม่ๆ
ในการปลุกเร้าท าให้เด็กนักเรียนสนใจยงัให้รูปแบบการเรียนรู้แบบเดิมๆท่ีมีมาตั้งแต่ก่อสร้าง
โรงเรียน คือ Chalk and Talk ดั้งนั้นผูว้ิจยัจึงไดท้  างานวิจยัน้ีข้ึนเพื่อท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ครูและท าใหน้กัเรียนไดส้นใจมากข้ึน 

ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั
ในการศึกษาท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง เพื่อก าหนด
รูปแบบการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ การพฒันาครูผูส้อน รวมถึงการประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดงันั้นผูว้จิยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา: การ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกนัพฒันาศกัยภาพของครู และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนให้มีทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และส่งผลต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

1.2 ค ำถำมกำรวจิัย 
ผลการด าเนินงานขั้นตอนต่างๆ ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนดเป็น

อยา่งไร ? การด าเนินงานนั้นก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ อะไรบา้ง ? 
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1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดวตัถุประสงค์ในการ

วจิยัไวด้งัต่อไปน้ี 
เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา จงัหวดัเลย โดยมุ่งศึกษาสภาพท่ี

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

1.4 ขอบเขตกำรวจิัย 
งานวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
1. งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา 

โดยมีผูร่้วมวิจยัคือผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชุมชน ครูผูส้อนจ านวน 22 คน 
และนกัวจิยั 

2. ระยะเวลาในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจรของกิจกรรมการวางแผน 
การน าแผนไปปฏิบติั การสังเกต และการสะท้อนผล ภายในปีการศึกษา 2558 ระหว่างวนัท่ี 16 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2559  

3. สถานท่ีท่ีใช้ในการท าการวิจยัในคร้ังน้ี คือ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา 
ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัเลย 
 

1.5 ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
1. การวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามรูปแบบวิธีวิจยัของ 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) พฒันาข้ึน 
2. การเลือกสถานท่ีและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัไดก้ าหนดแบบเจาะจง 

  

1.6 ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกต้องและตรงกันในการวิจยัคร้ังน้ีจึงก าหนดค าจ ากดัความ

ส าหรับศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี  
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1. กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อให้การ
จดัการเรียนรู้ด าเนินการอยา่งมีปริสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
การจดัการเรียนรู้ ได้แก่การใช้ส่ือการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสมมีเทคนิควิธีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2. การเรียนรู้ คือ การกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนัในการเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน โดย
อาศยัส่ิงแวดลอ้มประสบการณ์ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนและพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ให้การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 

3. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ คือการใช้เทคนิค วิธีการสอน รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ 
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ควบคู่กบักระบวนการวิจยัเพื่อปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดกบันกัเรียน 

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

5. การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวิจยัท่ีมีรูปแบบท่ีเน้นความเป็น
ศาสตร์เชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลการวิจยัท่ีอิงกบัแนวคิดเชิงวิพากษ์ แสดงหลกัฐานประกอบคือ
ข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย รูปแบบการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ 
ร่วมกนัสะทอ้นผลการเปล่ียนแปลงของการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค วิธีการใหม่ๆของ
ครูผูส้อนและองค์กร ซ่ึงใช้กระบวนการปฏิบัติท่ีเป็นระบบโดยมีการแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติ
ออกเป็น2วงจร 10 ขั้นตอนปฏิบติัการยอ่ยๆ ผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัการเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลจากการปฏิบติัไปใชใ้นวงจรปฏิบติัการต่อไป จนกวา่จะไดข้อ้สรุปท่ีแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง 
 

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

กลุ่มบุคคล และระดบัสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ตามหลกัการเรียนรู้จากการ
กระท า (Learning by doing) 

2. เป็นการวิจยัทีจะก่อให้ “เกิดความรู้” จากบุคคลและผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงาน ในการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 
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3. นักวิจยัหรือผูบ้ริหาร สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมในการวพิากษว์จิารณ์ เพื่อปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบวิจยัใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

1.7.2 ในดา้นการน าไปใช ้
1. บุคลากรในโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถน าผลการวิจยัไปศึกษา 

ทบทวนและการด าเนินการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
2. นกัวิจยัหรือนกัวิชาการ สามารถศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ใหม่ๆรูปแบบการวิจยั

เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันา ไปประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบงานวจิยัของตนเองหรือ
น าเอาหลกัการใหม่ๆมาเป็นตวัสอดแทรกเพื่อการพฒันาได ้

3. บุคลากรหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถศึกษา
เรียนรู้จากประสบการณ์การท าวิจยัของโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กบับริบทของสถานศึกษาของตนเองได ้
 
 



 

บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในบทน้ีจะเป็นการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม ซ่ึงผูว้ิจยัได้เรียงล าดับการน าเสนอออกเป็น 5 ตอนดังน้ีคือ 1) แนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2) แนวคิดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) นโยบายเก่ียวกบัการพฒันาระบบการ
เรียนการสอนของตน้สังกดัและของโรงเรียนปริยติัธรรมทัว่ๆ ไป 4) บริบทเก่ียวกบัการพฒันาระบบ
การเรียนการสอนในปัจจุบนัของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา วดัศรีสุทธาวาส จงัหวดั
เลย 5) กรอบแนวคิดในการวจิยั โดยมีรายละเอียดของการน าเสนอในแต่ละตอนดงัต่อไปน้ี 

 

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

วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มีแนวคิดท่ีส าคญั คือ ผูว้ิจยัท าตวัเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก (Outside expert) ท่ีน าแนวคิด แผนงาน หรือโครงการท่ีตนเองคิดหรือจดัท า
ข้ึน ไปให้ผูร่้วมวิจยัเป็นผูป้ฏิบติั 2) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติั (Practical Action Research) 
มีแนวคิดท่ีส าคัญ คือ ผู ้วิจ ัยมีส่วนร่วมกับผูร่้วมวิจัยมากข้ึน ไม่น าเอาแนวคิด แผนงาน หรือ
โครงการของตนไปให้ปฏิบติัตามแบบแรก แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ ตั้งประเด็น 
และก ากบัให้มีการร่วมกนัคิด ปฏิบติั สังเกตผล และสะทอ้นผล และ 3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
อิสระ (Emancipatory Action Research) มีแนวคิดท่ีส าคญั คือ ผูว้ิจยัมีส่วนร่วมในการวิจยักบัผูร่้วม
วิจยัในลักษณะเป็นความร่วมมือ (collaboration) ท่ีต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกัน (Equally) ในการ
ร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะท้อนผล เป็นการวิจัยในความหมายเดียวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่าพาร์ (PAR) เป็นช่ือ
ท่ีนกัวชิาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกนัในปัจจุบนั  

วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) กล่าววา่ มีขอ้วพิากษเ์ก่ียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค 
ว่าเป็นการปฏิบติัแบบบนลงล่าง (top-down) ท่ีผูร่้วมวิจยัมีลกัษณะเป็นผูถู้กกระท าหรือเป็นผูต้าม 
(Passive/follower) เป็นรูปแบบท่ีมีความเป็นอ านาจนิยม มีลกัษณะเป็นวิธีการวิจยัจาก พวกเขา (On 
them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการท าความเขา้ใจ (Understanding) หรือเพื่อหาความรู้ (knowing) 
ในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยู ่โดยผูว้จิยัมีบทบาทเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) ด าเนินการวิจยักบักลุ่ม
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ผูถู้กวิจยั เม่ือได้รับค าตอบแล้วผูว้ิจยัก็จะจากไป ทิ้งให้ปัญหาต่างๆ ยงัคงปรากฏอยู่ ชีวิตความ
เป็นอยูข่องผูถู้กวจิยัยงัคงเป็นเช่นเดิม ไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ จากการวจิยั
นั้น ในทางตรงกนัขา้ม ผูว้ิจยักลบัไดป้ระโยชน์มากมาย เช่น ความกา้วหน้าทางอาชีพ ผลตอบแทน 
และความมีช่ือเสียง เป็นตน้ หากน าไปเปรียบเทียบกบัลกัษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การ
วิจยัดงักล่าวดูจะคล้ายคลึงกบัลกัษณะการบริหารท่ีใช้กนัอยู่มากในระยะท่ีผ่านมา โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีผูบ้ริหารแสดงตนเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือเป็นผูรู้้ดี แสดงบทบาทเป็นผูก้  าหนดปัญหาหรือ
ความตอ้งการ ตลอดจนวธีิการในการจดัการ ในลกัษณะเป็นอาหารส าเร็จรูปใหผู้ป้ฏิบติัน าไปปฏิบติั 
ซ่ึงผลจากการบริหารเช่นนั้น มีขอ้วิพากษ์วิจารณ์กนัวา่ ก่อให้เกิดสภาพการเล้ียงไม่โตของผูป้ฏิบติั 
ท าให้ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจงัในการปฏิบติังาน 
อนัเน่ืองจากท่ีตอ้งคอยรับแต่ค าสั่ง หรือตอ้งพึ่งพาความคิดเห็นของผูท่ี้อยูเ่หนือกว่าอยูเ่สมอ ส่งผล
ใหก้ารบริหารนั้นขาดความย ัง่ยนื ดงัจะเห็นไดจ้ากหลายโครงการตอ้งยติุลงเม่ือผูบ้ริหารเปล่ียนไป  

จากขอ้วิพากษใ์นทางลบท่ีมีต่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค ท าให้นกัวิจยัให้ความ
สนใจต่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมากข้ึนเพราะเป็นรูปแบบการวิจยัแบบล่างข้ึนบน 
(Bottom-up) ท่ีทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ต่างมีความเท่าเทียมกนั ในการแสดงความคิดเห็นและการ
ปฏิบติั จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผูก้ระท าหรือเป็นผูน้ า 
(Active/leader)  

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูถู้กวิจยัเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูถู้กกระท า 
(Passive) เป็นผูก้ระท า (Active) หรือผูร่้วมกระท า (Participant) หรือเปล่ียนวิธีการวิจยัจากพวกเขา 
(On them) เป็นการวิจยัโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By them and for them) กล่าวคือ ผูถู้กวิจยัจะมี
ส่วนร่วมในการวิจยัทุกขั้นตอน เป็นทั้ งผูต้ ัดสินใจ ผูป้ฏิบัติ และผูไ้ด้รับผลจากการปฏิบัตินั้ น 
นอกจากนั้ นบทบาทของผูว้ิจยัก็เปล่ียนไปด้วย จากการเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ดีจากภายนอก 
(Outside expert) ก็กลาย เป็นผูร่้วมวิจยัท่ีเสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจยัก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย
เพียงเพื่อท าความเข้าใจหรือเพื่อหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยู่เท่านั้น แต่จะตอ้งมีการ
ปฏิบติัเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ด้วย และคาดหวงัว่าจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืนอนัเน่ืองจากความมีพนัธะผูกพนัในส่ิงท่ีท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนนั้น 

แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีความคล้ายคลึงกบัแนวคิดการพฒันา
เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นกลยุทธ์การพัฒนาท่ีเน้นการช่วยเร้าให้เกิดการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีท่ีมุ่งชกัน าให้การพฒันาและการดดัแปลงเทคโนโลยีเกิดข้ึนในหมู่ประชาชนเอง โดย
อาศัยกระบวนการจัดระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท ) บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า 
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เทคโนโลยจีะตอ้งมีววิฒันาการอนัเน่ืองมาจากการทดลองและตดัสินใจดว้ยตวัของประชาชนเอง วา่
เทคโนโลยีชนิดใดท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง แนวคิดของการ
พฒันาเทคโนโยลีแบบมีส่วนร่วมจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะยกระดบัจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์
ของชุมชนต่อเทคนิควิทยาการใดๆ ท่ีด ารงอยู ่วา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพวกเขาหรือไม่ มี
พลังความสามารถท่ีจะพฒันาหรือคิดค้นดัดแปลงเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองอย่างไร โดยอาศัย
กระบวนการทดลอง 4 ประการดงัน้ี คือ 1) พยายามดดัแปลงเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ซ่ึงไม่ค่อยเหมาะสม
สอดคลอ้ง ให้กลายเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมใช้การไดจ้ริง (หรือท าให้กะทดัรัดลง) 2) พิทกัษ์เทคโนโลยี
ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน คิดคน้และปรับปรุงให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน 3) ทดสอบเทคโนโลยีท่ีไดช่ื้อวา่มีความ
เหมาะสมส าหรับท่ีอ่ืนๆ มาแลว้ ทั้งน้ีจะไดว้ดัคุณประโยชน์วา่มีความเหมาะสมกบัชุมชนหรือไม่ 4) 
ใช้การประชุมถกเถียงความรู้ทางดา้นเทคนิค ให้การขยายความคิด และเพิ่มพูนจิตส านึกแห่งการ
วเิคราะห์วจิารณ์  

นอกจากนั้น ยงัคล้ายคลึงกับแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนตามทศันะของ 
กาญจนา แกว้เทพ (2538) ท่ีตอ้งค านึงถึงการพฒันาจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) ซ่ึงตรงขา้มกบัการ
พฒันาแบบบนลงล่าง (Top-down) แต่ลกัษณะการพฒันาแบบล่างข้ึนบนนั้นมีหลายมิติ คือ มิติแรก 
เร่ิมด้วยความตอ้งการว่าจะพฒันาอะไรนั้น จะตอ้งถูกก าหนดมาจากฝ่ายของชาวบ้านเอง โดยท่ี
นกัพฒันาไม่จ  าเป็นตอ้งเตรียมเอาไวล่้วงหน้าว่า ทุกหมู่บา้นจะตอ้งมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ตอ้งท า
ธนาคารขา้วหรือธนาคารปุ๋ย หากหมู่บ้านใดมีความสนใจท่ีจะรวมกลุ่มกนัเพื่อร้ือฟ้ืนธรรมเนียม
ประเพณีของตน ก็ตอ้งเร่ิมตน้จากความตอ้งการอนันั้น เพราะล าดบัความตอ้งการบ่งบอกถึงระดบั
ความส าคญัของส่ิงท่ีชาวบา้นปรารถนาอย่างแทจ้ริง ซ่ึงอาจไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจก็ได ้มิติท่ี
สอง การก าหนดรูปแบบวิธีการในการตอบสนองความตอ้งการหรือวิธีการแกปั้ญหา จ าเป็นตอ้งใช้
วิธีการของชาวบ้านด้วยกนัจากค าถามท่ีว่าแต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปัญหานั้น
อย่างไรบ้าง ถือว่าความรู้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน 
จะตอ้งไม่โยนทิ้งไป มิติท่ีสาม หลงัจากรับรู้ความตอ้งการของชาวบา้นและไดศึ้กษาส ารวจวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเคยมีอยู่ในวฒันธรรมชุมชนแล้ว ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาจะต้องใช้
วฒันธรรมชุมชนนั้นเอง เป็นตวัตั้งเป็นจุดเร่ิมตน้ โดยอาจจะประสานกบัความรู้ท่ีน าไปจากภายนอก 
เช่น แมว้า่จะจ าเป็นตอ้งท าธนาคารขา้วก็ตอ้งท า แต่ธนาคารขา้วในแต่ละชุมชนอาจไม่เหมือนกนั
ตามวฒันธรรมชุมชนแต่ละแห่งนั้น เป็นตน้ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ได้สังเคราะห์หลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู ้วิจยั 
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) เป็นต้น ได้ข้อสรุปเป็นหลักการ 10 
ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูว้ิจยั 10 ประการ ไวส้ าหรับการวิจยัเชิงปฏิบติั
แบบมีส่วนร่วม ดว้ยดงัน้ี หลกัการ 10 ประการ มีดงัน้ี 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทกัษะท่ีหลากหลาย 3) 
มุ่งการเปล่ียนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพื่อบรรลุผล 5) รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน 6) 
วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วน
ไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 9) การมีบนัทึกของผูร่้วมวิจยัทุกคน เช่น การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคม
และรูปแบบองค์การ การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจยั เป็นตน้ 10) น าไปสู่การปฏิบติัหรือ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดงัน้ี 1) ผูว้จิยัตอ้งรับผิดชอบต่อการรักษาความลบั 2) 
ผูร่้วมวิจยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั 3) ทิศทางการวิจยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัเกิดจาก
การตดัสินใจร่วมกนั 4) ให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจยัมากท่ีสุด 5) มีการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการด าเนินงานจะยงัคง
ปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นให้ขอ้เสนอแนะได ้8) ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือทศันะ
ของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู ้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวน การวิจยัแต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวจิยั
ต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล บทบาทของผูว้ิจยั 10 ประการ มีดงัน้ี 1) เป็นครู 2) เป็นผูน้ า 3) เป็นผูฟั้งท่ีดี 4) เป็นนัก
วางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนกัวิเคราะห์ 7) เป็น นกัสังเคราะห์ 8) เป็นนกัสังเกตการณ์ 9) 
เป็นนกัรายงานผล 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก  

นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ยงัไดก้ล่าวถึง การวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม
เป็นวิธีการวิจัยภายใต้ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์  (Critical social theory) เป็นการวิจัยท่ี ใช้วิ ธี
วิทยาศาสตร์บางส่วน แต่ใช้วิธีปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action approach) ระหวา่ง
ผูว้ิจยักบัผูร่้วมวจิยั เพื่อผูป้ฏิบติัแกไ้ขปรับปรุงสภาพของตนเองและมีรากฐานความเช่ือเก่ียวกบัการ
แสวงหาความรู้/ความจริงตามทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of postmodernism) ท่ีเช่ือว่า 
ความรู้ท่ีพึงประสงคคื์อ ความรู้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน หลากหลาย ใชก้ารวิเคราะห์ระดบัจุลภาค 
และเป็นเร่ืองเล่าในขอบเขตแคบๆ (Little narrative)  

จากขอ้วิพากษ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพฒันาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และ



 

 
15 

บทบาทของผูว้จิยั จากทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ ์(Critical social theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม 
(Theories of postmodernism) วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน (กรณีสมมุติว่ามี 2 วงจร หากมีมากกว่า 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) แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 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 ถึงปรากฏการณ์การวิจยั และ
น าเสนอผลการเปล่ียนแปลง  ผลการ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 

จุดเร่ิมต้น 
สร้างความคุน้เคยเสริมพลงัดา้น

วชิาการใหก้บัผูร่้วมวจิยั 

วางแผน 

ปฏิบติั 
 

สังเกต 
 

สะท้อน
ผล 

วางแผน 
 

ปฏิบติั 
 

สะทอ้นผล 

สังเกต 
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วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดอ้ธิบายแนวการด าเนินการวจิยัในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี  
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและเสริมพลังอ านาจ

เชิงวิชาการ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถท าไดใ้นหลายระดบั เช่น ระดบัชั้นเรียน 
ระดบัช่วงชั้นเรียน ระดบัโรงเรียน หรือระดบัชุมชน แต่การวิจยัทางการบริหารการศึกษา นิยมท าใน
ระดบัโรงเรียนท่ีมีปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขหรือพฒันาอยูใ่นระดบัสูงมีหลกัฐานหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ยนืยนัหรืออา้งอิง จากนั้นจึงลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคยใหเ้กิดข้ึนก่อน 

เน่ืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตอ้งมีผูร่้วมวิจยั (Participants) จ านวน
หน่ึง ท่ีจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ดงันั้น เพื่อให้ระบุไดว้า่ผูร่้วมวิจยัคือใคร มีจ านวนเท่าใด 
ผูว้ิจยัควรน าเอาแนวคิดและแนวปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมช้ีแจงต่อผูร่้วมวิจยัให้
รับรู้และเขา้ใจ เพื่อให้การตดัสินใจเขา้ร่วมวิจยัเป็นไปด้วยความสมคัรใจ ตามจรรยาบรรณท่ีว่า 
“ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะและ
ผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ” ค  านึงถึงหลกัการ “ผูท่ี้ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมตอ้งได้รับการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” 

การลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคย ผูว้ิจยัควรแสดงบทบาทการเป็น “ผูส่้งเสริมสนบัสนุน
และอ านวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว ้10 บทบาทดังกล่าวขา้งต้น ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และไม่ให้เสียหลกัความมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั ควรหลีกเล่ียงรูปแบบการ
ท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบงัคบับญัชา ไม่ควรก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใดๆ ท่ีจะท า
ให้เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั นัง่ประชุมสนทนากบัแบบ โต๊ะ
กลม (round table)  

นอกจากนั้น ผูว้ิจยัควรมีการเสริมพลงัดา้นวิชาการท่ีเป็นความรู้เชิงเทคนิค ให้กบัผูร่้วม
วจิยัในเร่ืองต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 

- แนวคิดและแนวปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ตามหลกัการท่ีกล่าวถึง
ข้างต้น คือ “ผู ้วิจ ัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เร่ิมแรก รวมทั้ ง
ขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ”  

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

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) เพื่อแกปั้ญหา เน่ืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม มุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Problem solving) ผูว้ิจยัควรแสดงบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม 
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์สภาพของ
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งานท่ีเป็นปัญหา เพื่อระบุสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงัจากการ
แกปั้ญหา ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา การเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา โดย
ให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัวเิคราะห์และก าหนดประเด็นต่างๆ ดงักล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ท่ี
มีอยูเ่ดิมของพวกเขาก่อน จากนั้นจึงจะน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการท่ีผูว้ิจยัศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 น าเขา้สู่
วงสนทนากบัพวกเขา ซ่ึงอาจมีผลใหพ้วกเขาน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแกห้รือบูรณาการ
เขา้กบัส่ิงท่ีพวกเขาร่วมกนัคิดและก าหนดข้ึน ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือ
ให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-out) ก่อน แลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และ
ตามหลกัการท่ีว่า “ตระหนักในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนได้เสียจากภายใน
ชุมชนเอง” และตามความเช่ือท่ีวา่ “แนวคิดใหม่ในการพฒันานั้น เช่ือวา่ในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่
ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ปัญหา
ชุมชน” และ “…ให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี 
จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอเทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเขา้สู่วง
สนทนาด้วย ในระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วย
แกปั้ญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ด้วยตนเอง และยงัไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ให้มากกว่านั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันาจะตอ้งคอย
ให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะๆ เม่ือเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มท่ีแล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู ้
ตดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…”  

หากพิจารณาจากหลกัการดงักล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบดว้ยกิจกรรมการ
ท างาน 3 ระยะดงัน้ี 

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

ระยะท่ี 2 การพฒันาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผูร่้วมวิจยั อาจใช้เวลา 1-2 วนั โดยผูว้ิจยั
น าเอาแนวคิดท่ีศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 ไปถ่ายทอดให้ผูร่้วมวิจยัได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการ
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แก้ปัญหาในเชิงทฤษฎี ตามประโยชน์ของทฤษฎีท่ีว่า “..ช่วยช้ีน าการตดัสินใจ ช่วยให้มองภาพ
องค์การไดช้ดัเจนข้ึน ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดลอ้มขององค์การ ช่วยเป็นแหล่งของความคิด
ใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ช่วยจ าแนกแยกแยะปรากฏการณ์ 
ช่วยสร้างส่ิงใหม่ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิดเชิงวชิาการแลว้ อาจเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม อาจให้ศึกษาค้นควา้เพิ่มเติม อาจให้ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีเป็น
ตน้แบบ เพื่อให้ผูร่้วมวจิยัเกิดวสิัยทศัน์และความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีท า
วจิยัอยา่งหลากหลาย  

ระยะท่ี 3 การบรรจบกนัของธารสองสาย สายประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบติั
และภาคทฤษฎี) โดยจดักิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการท่ีไดรั้บ (ในระยะท่ี 2) เขา้กบั
ส่ิงท่ีพวกเขาร่วมกนัคิดและก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคล (ในระยะท่ี 1) 
ตามหลกัการท่ีวา่ “...ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบติัก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบติัหากไม่มีทฤษฎีมาเสริม
ดว้ย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไ้ม่ไกล วนเวียนอยูแ่ต่วธีิการเดิมๆ...” กิจกรรมน้ีอาจใชเ้วลา 1-2 
วนั ซ่ึงผลจากการบูรณาการร่วมกนั อาจเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 1) ยืนยนัเอาตามส่ิงท่ีพวกเขา
ก าหนดในระยะท่ี 1 หรือ 2) เปล่ียนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทางวิชาการท่ีผูว้ิจยัน าไปถ่ายทอด
ให้ หรือ 3) บูรณาการเขา้ด้วยกนัระหว่างส่ิงท่ีพวกเขาคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ท่ีพวกเขาได้รับ
เสริมเพิ่มเติม เพื่อก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลใหม่ข้ึนมา โดยแผนปฏิบติั
การ (Action plan) ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual development plan) มี
องค์ประกอบอะไรบา้ง ข้ึนกบัผูว้ิจยัและร่วมวิจยัจะร่วมกนัก าหนด แต่อย่างนอ้ยควรประกอบดว้ย
จุดมุ่งหมายและวิธีการ (Ends and means) ในการแกปั้ญหานั้นว่าจะท าเพื่ออะไร (what) และจะท า
อยา่งไร (How)  

แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายน้ี  หากพิจารณาหลักการจัดการความ รู้ 
(Knowledge management) ผูว้ิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของคนท่ีมีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ท่ี
ชดัแจง้ (Explicit knowledge) ในขณะท่ีผูร่้วมวิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของกลุ่มคนท่ีมีความรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีสะสมมา เป็นความรู้ท่ีฝังตวั (Tacit knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกบัระหว่าง
ความรู้เชิงวิชาการกบัความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนยัหน่ึงคือ การผสมผสานกนัระหว่างภาค
วชิาการกบัภาคปฏิบติั เป็นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกนั คือ สายธารเชิงวชิาการหรือเชิงทฤษฎีท่ี
ไดจ้ากนกัวิจยั กบัสายธารเชิงประสบการณ์ท่ีสะสมอยูใ่นตวัของผูร่้วมวิจยั จากแนวคิดดงักล่าว มี
ขอ้ท่ีผูว้จิยัควรค านึง 4 ประการ คือ  

1. การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทท่ี  2 จะต้องน าเสนอไว้อย่างมี
จุดมุ่งหมาย อยา่งมีความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะท าให้ผูว้ิจยัมีความรอบรู้และความไวเชิง
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ทฤษฎี (Theoretical sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากบัผูร่้วมวิจยั ไม่ใช่ทบทวนมาไวอ้ยา่งเป็น
ไมป้ระดบังานวจิยัหรือห้ิงพระประจ างานวจิยัท่ีไม่มีการมาเซ่นไหวเ้หลียวแลอีก  

2. ผูว้ิจยัจะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีให้เกิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งว่า ทฤษฎีกบัการ
ปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั เหมือนกบัค าพูดท่ีมกัพูดกนั
ว่า “ทฤษฎีจดัปฏิบติัไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบติัก็คือปฏิบติั” เป็นตน้ จะตอ้งสร้างความ
ตระหนักว่า ทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้ นลงได้ ดงัประโยชน์ของทฤษฎีท่ี
กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนั้ นผู ้วิจ ัยอาจสร้างแนวคิดให้ผู ้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึง
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนัระหวา่งการวิจยั ทฤษฎี และการปฏิบติั หรือนกัวจิยั นกัทฤษฎี และนกั
ปฏิบัติ หากท าให้เกิดข้ึนได้ ก็จะท าให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

3. การน าเสนอแนวคิดเชิงวชิาการตอ้งเป็นไปหลงัจากท่ีปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัคิด
อย่างเต็มท่ีก่อน โดยหากน าเสนอก่อน มีแนวโน้มท่ีผูร่้วมวิจยัจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้น
ไปใช้เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการเป็นผูถู้กกระท า (passive) หรือเป็นผูต้าม 
(follower) ในระบบการบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง (top-down approach) ท่ีฝังรากมา
นานหรืออาจเป็นเพราะแนวโนม้ท่ีจะเช่ือฟังผูว้จิยัเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ซ่ึงจะท าใหก้ารวจิยัมีแนวโนม้
เป็นการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มากกว่าจะเป็นการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือมีแนวโนม้ท่ีอิทธิพลของความรู้เชิง
วิชาการ (explicit knowledge) ท่ีส าเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตัวท่ีสะสมจาก
ประสบการณ์ (tacit knowledge) ของผูร่้วมวจิยัไม่ไดถู้กน าออกมาใช ้ 

4. การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผูว้ิจยัจะตอ้งน าเสนอแบบไม่ยดัเหยียด ไม่ช้ีน า 
หรือไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่ตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวั
เสริม โดยยดึหลกัการ “ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายใน
ชุมชนเอง” และตามแนวคิดท่ีว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นดว้ย
ตนเองอยา่งเตม็ท่ี จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้
ของชุมชนเขา้สู่วงสนทนาดว้ย ในระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปวา่แบบนั้นแบบน้ี
เท่านั้นท่ีจะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ด้วยตนเอง 
และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ให้มากกว่านั้ น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึง
นกัพฒันาจะตอ้งคอยให้ขอ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อยา่งเตม็ท่ีแลว้ ก็ปล่อย
ใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…” 
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ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัติ (acting) เพ่ือการเปลีย่นแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ 
ผูว้ิจยัยงัคงมีบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุน และการเป็นผู ้

อ  านวยความสะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ (action plan) ของส่วนรวม และแผนพฒันา
ส่วนบุคคล (individual development plan) ท่ีก าหนดไวน้ั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนด ตามหลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพื่อบรรลุผล” พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใดๆ ท่ีได้อย่างง่ายๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลงัใจและกระตุน้ให้เกิดการ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั พิจารณาถึงการใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และ
การจดัการในการน าแผนสู่การปฏิบติั เช่น การจดัทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าท่ี การ
ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การจดัระบบการติดตามผล เป็นตน้  

ขั้นตอนที ่4 การสังเกต (observing) เพ่ือบันทกึผลการปฏิบัติ 
การสังเกตเพื่อบนัทึกผลการปฏิบติั ให้กระท าในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา ตั้งแต่ขั้นตอนการ

เตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ไม่ได้หมายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัติ 
(Acting) เท่านั้น โดยอาจใช้เทคนิควิธีและเคร่ืองมือต่างๆ ดงัต่อไปน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่างผสมกนัตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวดัทัศนคติ 
แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพ หรือวตัถุส่ิงของ เป็นตน้ 

ประเด็นในการสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัตินั้ น นอกจากจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนดว้ย เป็นผลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 
(Change) รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน (Emerging of new knowledge) ใน
ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน 

ขั้นตอนที ่5 การสะท้อนผล (reflecting) เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ 
อาจน าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson distilled) มาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือ

สรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้งภายในและ
ภายนอกซ่ึงท าให้เกิดผลอยา่งท่ีเป็นอยู ่ทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เนน้การระดมสมอง พูดคุย เล่าเร่ือง 
สังเคราะห์ จบัประเด็นกระบวนการวิธีท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์  หรืออาจกล่าวไดว้่า 
การถอดบทเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบคน้ความรู้จากการปฏิบติังานโดยใช้วิธีการสกดัความรู้และ
ประสบการณ์จากผูร่้วมวิจยั พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน 
การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานทั้ งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพื่อเป็น
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ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได ้
หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึงว่า การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางส่ิงบางอย่างออกมา
จากบทเรียนท่ีมีอยูจ่ากส่ิงท่ีเราท า เพื่อให้ไดง้านท่ีเป็นความส าเร็จ (Best practice) รวมทั้งความไม่
ส าเร็จ (bad practice) ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส 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 เป็นกระบวนการวิเคราะห์การปฏิบติังานและบทเรียนความรู้ท่ีลึกซ้ึง และประกอบ ดว้ย
รายละเอียดจ านวนมากโดยเร่ิมตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และ
ผลลัพธ์เม่ือส้ินสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ ง 2 รูปแบบ ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น 
วเิคราะห์ดว้ย SWOT เพื่อศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีน าไปสู่ผลของการด าเนินโครงการ  

การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After action 
review)การเล่าเร่ือง (Story telling) การท าแผนท่ีความคิด (Mind map) การสัมภาษณ์  การใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงอาจใช้หลายวิธีร่วมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After action 
review) ท าทนัทีหลงัเสร็จกิจกรรม เหมาะกบัการถอดบทเรียนระหวา่งปฏิบติังานในโครงการ โดยผู ้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศัยค าถามดังน้ี คาดหวงัอะไรจากงานคร้ังน้ี ส่ิงท่ีบรรลุความ
คาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และถา้มีงานแบบ
น้ีอีก เราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร ภายใตห้ลกัการ 1) เป็นธรรมชาติ สบายๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปู
เส่ือนัง่ในท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มีช่องวา่งให้กนั) 3) เห็นหน้า
กนัทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ์ และการพูดคุย) และ 4) เห็นข้อมูลเหมือนกนัไปพร้อมๆ กัน 
(ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)้ 

ขั้นตอนที ่6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม่  
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัควรเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการวางแผน ให้มีการศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของการ
พัฒนางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา ประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อการปฏิบติักนัใหม่ โดยน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีได้จากการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 
มาร่วมพิจารณาด้วย ซ่ึงจะท าให้ได้แผนปฏิบัติการ (action plan) และแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
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(Individual development plan) ใหม่ข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึงอาจมีบางอยา่งท าต่อเน่ือง บางอย่างตอ้งหยุด
ไป หรือมีบางอยา่งเพิ่มเติมเขา้มา  

ขั้นตอนที ่7 การปฏิบัติ (Acting) เพ่ือแก้ปัญหากนัใหม่ 
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 3 ผูว้ิจยัควรเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลท่ี
ก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ให้มีการบนัทึกผลการด าเนินงานทั้ง
ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยั และจดัให้มีการพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ โดย
ค านึงถึงหลกัการต่างๆ ดงักล่าวในขั้นตอนท่ี 3  

ขั้นตอนที ่8 การสังเกต (Observing) เพ่ือสะท้อนผลกนัใหม่ 
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 4 ผูว้ิจยัควรเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual effects) จากการปฏิบติั
ตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลท่ีก าหนดข้ึนใหม่ในขั้นตอนท่ี 7  

ขั้นตอนที ่9 การสะท้อนผล (Reflecting) เพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียนกนัใหม่ 
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 5 ผูว้ิจยัควรเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการสะทอ้นผล มีจุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินการตามท่ีกล่าว
ในขั้นตอนท่ี 5 

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

and neutral manner) ของแต่ละขั้นตอน จากขั้นตอนท่ี 1 – 9 วา่ ท าอะไร ไดผ้ลเป็นอยา่งไร โดยอาจ
มีภาพถ่าย ขอ้มูล ค าสัมภาษณ์ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ แสดงประกอบให้เห็นชดัเจนข้ึนได ้(ไม่ตายตวั 
อาจน าเสนอรูปแบบอ่ืนท่ีเห็นวา่เหมาะสมกวา่) การน าเสนอผลการวิจยั ผูว้ิจยัควรจดัท าเป็นระยะๆ 
หรือหลงัเสร็จส้ินการท าวิจยัแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จส้ินทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิด
สภาพของภูเขาขอ้มูล หรือสภาพไดห้นา้ลืมหลงั อาจมีผลท าให้น าเสนอขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์
ตามท่ีปฏิบติัจริง มีความสับสน อนัเน่ืองจากความเร่งรัดของเวลา ความเหน่ือยลา้ ความหลงลืม  

2. การเปลีย่นแปลง (Change) ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ซ่ึง
ไม่ควรก าหนดความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงเฉพาะในระดบัโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual development plan) เท่านั้ น แต่ควรก าหนด
ความคาดหวงัในลักษณะท่ีเป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์ต่อเน่ืองในระดับท่ีเป็นภาพรวมทั้ ง
สถานศึกษาดว้ย เน่ืองจากเป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) เช่น 1) การเปล่ียนแปลงใน
คน วฒันธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ 2) การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างองค์การ 3) การ
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เปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี 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 หรือหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบ หรืออาจน าเสนอเป็นข้อความเชิง
พรรณนา โดยมีขอ้มูลหรือสถิติประกอบ หรืออาจน าเสนอเป็นชุดของตารางหรือเป็นกราฟฟิค เป็น
ตน้ โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงสภาพท่ีเคยเป็นมา และสภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป หรือแสดงให้
เห็นถึงช่องวา่ง (Gap) ระหวา่งปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนกบัผลลพัธ์ท่ีไดรั้บวา่มีส่วนใดท่ีส าเร็จ ส าเร็จมาก
น้อยเพียงใด และมีส่วนใดท่ียงัไม่ส าเร็จ ท าไมถึงยงัไม่ส าเร็จ และควรท าอะไรอยา่งไรต่อไป เป็น
ตน้  

3. การเรียนรู้ (learning) ท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน เป็น
การเรียน รู้จากการกระท า (Action learning) หรือการเรียน รู้เชิงประสบการณ์  (Experiential 
learning) จากการร่วมกนัแก้ปัญหานั้นๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจยั ว่ามีอะไรบา้ง เน้นการเรียนรู้
เพื่อท่ีจะรู้ อนัจะน าไปสู่การคิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีดียิง่ข้ึน  

การเรียนรู้จากการกระท า (Action learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัจากการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หากงานวิจยัไม่มีค  าตอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ (Learning) ท่ีเกิดข้ึน มีแต่
ค าตอบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการ
พฒันาแบบปกติทัว่ไป ท่ีท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย ท่ีแมจ้ะมีวงจรการท างานคลา้ยคลึงกนัก็
ตาม  

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

จากท่ีกล่าวมา การเรียนรู้จากการกระท าในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ครอบคลุมในทุกรูปแบบของการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีทั้งจากการร่วมมือ 
จากการช่วยเหลือกนั จากการคน้ควา้อยา่งเป็นอิสระ และจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการระบุว่า 
อะไรคือการเรียนรู้จากการกระท า อาจตั้งค  าถามว่า ส่ิงท่ีฉันจะท าให้ต่างไปในคร้ังหน้าคืออะไร 
(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
ผูว้ิจยัไดรั้บการฝึกอบรมใหม่ เช่น รู้เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการท างานกบัคนอ่ืน รู้วิธีการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นตน้  

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

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน เป็นความรู้ชัว่คราวชัว่ขณะในบริบทหน่ึงๆ ซ่ึงหากพิจารณาความรู้
ภายใตว้ิธีคิดปฏิบติันิยมดงักล่าวในตอนตน้ ก็หมายถึงการเรียนรู้เพื่อท่ีจะรู้ อนัจะน าไปสู่การคิดท่ีดี
ยิ่งข้ึน ซ่ึงนกัคิดปฏิบติันิยมจะไม่ตดัสินส่ิงท่ีคน้พบต่อวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีปัญหาหน่ึงๆ วา่ถูกหรือ
ผิด แต่จะเรียกส่ิงนั้นว่า ความจริงชั่วขณะ (Temporary truth) เพราะเม่ือเวลาผ่านไปและสังคม
เปล่ียนไป ค าตอบท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาหน่ึงก็จะลา้สมยั ไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ท่ีตามมา 

โดยทฤษฎีถือวา่ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบติังานร่วมกนั ดงันั้น การน าเสนอวา่อะไรคือ
ความรู้ใหม่จากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดได้จากการพิจารณาร่วมกนัของ
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในขั้นตอนการสะทอ้นผล (reflecting) เช่น พิจารณาวา่ “จากการบูรณาการใน
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แนวคิดระหวา่งนกัวิจยัท่ีมีความรู้เชิงทฤษฎี กบัผูร่้วมวิจยัท่ีมีความรู้เชิงประสบการณ์ในพื้นท่ี เพื่อ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการท างาน เม่ือประมวลเป็นภาพโดยรวมแลว้ไดก่้อให้เกิด
ความรู้ใหม่ ท่ีน ามาแกปั้ญหาแตกต่างจากทฤษฎีหรือแตกต่างจากท่ีเคยท ากนัมาแต่เดิมอะไรบา้ง?” 
ดงันั้น ความรู้ใหม่ (New knowledge) ในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นผลจากการ
รวบรวมขอ้มูล (data) และสารสนเทศ (Information) ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน (Action) ในแต่ละ
ส่วนงาน (Parts) เม่ือน ามาเช่ือมโยงกัน (Connection of parts) จะก่อให้เกิดภาพความรู้ใหม่ (A 
whole) ซ่ึงความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บน้ี หากเช่ือมโยงกนัหลากหลาย (Joining of wholes) จะเป็นภูมิปัญญา 
(Wisdom)  

จากแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
(2558) ดังกล่าว ทีผู้่วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ มีประเด็นส าคัญเพ่ือ
ก าหนดเป็นข้อตกลงเบื้องต้นส าหรับการวจัิยคร้ังนี ้ดังนี้ 

1.  การก าหนดวตัถุประสงค์การวิจยั ผูว้ิจยัจะมุ่งศึกษาใน 2 ประเด็นหลกั คือ เพื่อการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรษท่ี21โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา โดยใช้การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และเพื่อศึกษาผลการด าเนินงานตามขั้นตอน ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (คือขั้นตอนท่ี 1-9 ท่ีกล่าวถึงในตอนตน้) และ ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนร่วมต่อการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา โดยใช้การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  

2. การก าหนดตัวสอดแทรกในการวิจัย  ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยก าหนดเฉพาะตัว
สอดแทรกหลกั (Main intervention) ไม่ก าหนดตวัสอดแทรกเสริม (Additional intervention) หรือ
เป็นเง่ือนไขสอดแทรก (Intervening condition) ด้วย โดยจะให้ความสนใจไปท่ีแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) และแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual development plan) ในเร่ืองการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้สู่ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ท่ีมุ่งจะพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นตวัสอดแทรกหลกั 

3. การก าหนดสถานท่ีเพื่อการวิจยัและผูร่้วมการวิจยั : โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา วดัศรี
สุทธาวาส อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย  

4. ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี มี 2 วงจร 10 ขั้นตอนระหว่างภาคเรียนท่ี 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
สามารถสังเกตเห็นได้และพฤติกรรมภายในท่ีมองไม่เห็นและการเปล่ียนแปลงน้ี รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงปริมาณหรือคุณภาพของพฤติกรรมดา้นเรียนรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และทกัษะ
การปฏิบติัการ 

ชนาธิป พรกุล (2544) ได้ให้ทศันะว่า การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองหรือการเปล่ียนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หน่ึงซ่ึงเป็นผลมาจากการฝึกปฏิบติัหรือไดรั้บประสบการณ์ 

สุรางค์ โคว้ตระกูล (2545) กล่าวว่า การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็น
เน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือเกิดจากการฝึกหัด รวมทั้งการ
เปล่ียนปริมาณความรู้ของผูเ้รียนซ่ึงงานท่ีส าคญัของครูช่วยใหน้กัเรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้หรือมี
ความรู้และทกัษะตามหลกัสูตรท่ีก าหนด ครูมีหนา้ท่ีจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียนและ
นอกหอ้งเรียน เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละบทเรียน ดงันั้น
การจดักระบวนการเรียนรู้จึงเป็นรากฐานส าคญัของการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

ฤกษ์ชยั คุณูปการและคณะ (2546) ได้สรุปความหมาย การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลง
สภาพของบุคคลอยา่งค่อนขา้งถาวรอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์เดิมเป็นกระบวนการท่ี
คนเราเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่ง
หมายคือสามารถสนองความตอ้งการของร่างกายไดแ้ละตนเองได ้

ก่ิงฟ้า สินธุวงษ์ (2550) ได้ให้หมายถึง การเรียนรู้ว่า เป็นการใส่ใจ การเลียนแบบ การ
เช่ือมโยง การถ่ายโอน หรือการกระท าซ ้ าๆกนัเพื่อให้ท าได ้ปฏิบติัได้ ท่ีมองการเรียนรู้ในรูปของ
ผลลพัธ์มากกวา่กระบวนการ 

สุคนธ์ ภูริเวทย์ (2554) ได้ให้ทัศนะว่า การเรียนรู้ คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
(Behavior) อนัเน่ืองมาจากการท่ีคนเราไดรั้บประสบการณ์ (Experience) หรือการฝึกฝน 

โรเซอร์ Rosser (1993) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันกัเรียนจะไม่เจาะจงไปท่ี
เน้ือหาวิชาแต่ข้ึนอยูก่บักิจกกรมท่ีบูรณาการผา่นการกระท าหรือการเล่น เป็นประสบการณ์ตรงท่ีท า
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
กิจกรรมท่ีดีจะเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพหลกัสูตร กิจกรรมท่ีเรียกวา่กิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ี
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มีการวางแผนให้สามารถพฒันา สังคม อารมณ์ สติปัญญา ภาษา และการคิดไดอ้ยา่งครอบคลุม บ่ง
บอกชดัเจนวา่ท าไมจึงจดัใชอุ้ปกรณ์อยา่งไร และวธีิด าเนินการอยา่งไรจึงจะท าให้นกัเรียนเจริญงอก
งามและมีวุฒิภาวะ ดงันั้นกิจกรรมการเรียนรู้น้ีจึงไม่ไดห้มายถึงกิจกรรมทัว่ไปท่ีเพียงผูเ้รียนลงมือ
ท าหรือเล่นสนุกๆ แต่เป็นกิจกรรมท่ีเด็กใชเ้ป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ 

เฟสเชอร์ Fisher ( 2005) ได้ให้ทศันะว่า การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสร้างการ
เรียนรู้ ครูตอ้งสามารถออกแบบกลยทุธ์การสอนท่ีท าใหน้กัเรียนไดบ้รรยากาศแห่งการเรียนรู้สูงสุด 

บลูม (Bloom) ไดใ้ห้ทศันะว่า การเกิดการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 3 ประการ จึงจะเรียกวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ คือ 

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

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

ค. การเปล่ียนทางการเคล่ือนไหวของร่างกาย เพื่อให้เกิดทักษะ  และความช านาญ 
Rohwer&Howr (1980) ได้ให้ทศันะว่า การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงทางสติปัญญาท่ีค่อนข้าง
ถาวรและสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงนั้นไดจ้ากพฤติกรรมของบุคคล 

Clifford (1981) กล่าวว่าการเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงเชิงสัมพทัธ์ของพฤติกรรมอนั
เน่ืองมาจากการไดรั้บประสบการณ์หรือการฝึกอบรม 

Slavin (1991) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงของบุคคลอันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

Woolfolk (1999) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีประสบการณ์ไปก่อนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความรู้หรือพฤติกรรมอยา่งถาวร 

Lather (2001) กล่าวว่าการเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนพฤติกรรมอย่างถาวรซ่ึงเป็นผล
ประสบการณ์ของผูน้ั้น การเปล่ียนพฤติกรรมดงักล่าวอาจไม่ชดัเจนทนัทีทนัใด 

จากศึกษาความหมายท่ีนกัวิชาการในไทยและต่างประเทศ ของการเรียนรู้ตามทศันะของ
นกัการศึกษาไทยและนกัการศึกษาต่างประเทศ สรุปความหมายของค าวา่การเรียนรู้ ไดว้า่ เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน โดยอาศัยความส่ิงแวดล้อม 
ประสบการณ์ ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดี 
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2.2 ความหมายและความส าคัญของกจิกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อให้การ

จดัการเรียนรู้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุตามจุดประสงคข์องการ
จดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้

ความส าคัญของกจิกรรมการเรียนรู้ 
เฟรอเบล (Froebel) ให้ความส าคญักบักิจกรรมการเรียนรู้มากทั้งท่ีเรียนด้วยการปฏิบติั

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

Paciorek and Munro กิจกรรมการเรียนรู้สามารถกระตุน้ให้นกัเรียนคิดหาค าตอบได ้แต่
การขยายความคิดให้งอกงามตอ้งมาจากการใช้ค  าถามของครู โดยเฉพาะในระหว่างกิจกรรมเป็น
ส่ิงจ าเป็น ขณะท่ีเด็กก าลงัเผชิญปัญหา ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีครูอาจพบวา่นกัเรียนไม่ไดคิ้ดทั้งท่ี
พยายามใช้กิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กคิดด้วยการจัดรูปแบบกระบวนการด าเนินกิจกรรมท่ี
หลากหลายซับซ้อนน่าสนใจ แต่เม่ือน าไปใช้แล้วเด็กกลบัไม่ได้คิด เหตุผลท่ีส าคญัมี 2 ประการ 
ประการแรก เวลาเรียนจ ากดั ครูใชเ้วลาส่วนใหญ่หมดไปกบักระบวนการด าเนินกิจกรรม ส่วนเวลา
สร้างความงอกงามทางความคิดไม่มีหรือไม่ทนัมีกลายเป็นครูคิดให้เองแลว้ตอบเอง เป็นความสูญ
เปล่าทางการเรียน ซ่ึงในความเป็นจริงถา้ครูตอ้งการสอนให้คิดตอ้งให้นกัเรียนมากพอ อีกประการ
หน่ึงตวักิจกรรมไม่เป็นส่ือทางความคิดเป็นแต่เพียงไดก้ระท ากิจกรรมท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการ
คิด (Active thinking) จะมีลกัษณะท่ีท าใหน้กัเรียนสนุก เพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่าย  

เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล(2545, หนา้  362 อา้งถึงใน มหิศร เปาะซู ,2551, หน้า 27 ) กล่าวไว้
วา่ การจดัการเรียนรู้และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จ าเป็นตอ้งอาศยั
วธีิการสอนและวิธีการเรียนรู้ท่ีหลายวิธี ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั โดยค านึงถึงสภาพผูเ้รียน ความถนดั 
ความสนใจ ส่ิงแวดล้อมและความตอ้งการเป็นหลกั ซ่ึงเป็นกระบวนทศัน์ในการจดัการเรียนการ
สอน ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ทักษะการจดัการของผูส้อนและผูเ้รียนท่ีเก้ือกูลกันผูส้อนต้อง
วิเคราะห์ สาระส าคญัของการเรียนรู้เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  และให้ผูเ้รียนลงมือ
ปฏิบติัจนเกิดผลการเรียนรู้ ท่ีเป็นประโยชน์สามารถน าไปใชชี้วติจริงได ้พระราชบญัญติัแห่งชาติจึง
ก าหนดไวว้่าการเรียนรู้จะตอ้งเน้นให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 ดา้น คือ1.ดา้นคุณธรรม 2.ดา้นความรู้    
3. ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 4. ดา้นการบูรณาการ 
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แผนภาพที ่2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเหมาะสม จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 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. เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการทั้ งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาไป
พร้อมๆ กนั 

2. เพื่อสนองความสนใจ ความสามารถและความถนดัของแต่ละบุคคล 
3. เพื่อสร้างบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ใหเ้พลิดเพลินสนุกสนาน 
4. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน กลา้คิด กลา้แสดงออก 
5. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น เกิดทกัษะกระบวนการให้เป็น

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 าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนในการพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณสมบติัตามเป้าหมายหลักสูตร  ผูส้อนพยายามคดัสรรกระบวนการเรียนรู้ จดัการ
เรียนรู้โดยช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัให้ผูเ้รียน
บรรลุตามเป้าหมาย 

 
 



 

 
32 

2.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
1. หลักการจดัการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  โดยยึดหลักว่า ผู ้เรียนมีความส าคัญ ท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้
ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมองเนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม 

2. กระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ผูเ้รียนจะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือท าจริง กระบวนการจดัการ 
กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อน จึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และสาระการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและ
เทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ
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. ผูส้อนต้องประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยใช้วิธีการวดัและเคร่ืองมือวดัผลท่ี

วางแผนไว ้
6. ผู ้สอนต้องมีการประเมินผลย้อนกลับจากผลสัมฤทธ์ิของผู ้เรียนและจากการ

ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ของตนเอง 
2.4 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment Model)  
บุญเล้ียง ทุมทอง 2556 ; อา้งอิงจาก Joyce & Weil (1996) ไดพ้ฒันารูปแบบน้ีข้ึนโดยใช้

แนวคิดของบรุนเนอร์ กู๊ดนาว และออสติน (Bruner, Goodnow and Austin) เก่ียวกบัการเรียนรู้มโน
ทั ศ น์ ท่ี ว่ า  “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)  ซ่ึ ง
หมายความว่า การเรียนรู้มโนทศัน์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น สามารถท าได้โดยการคน้หาคุณสมบติั
เฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนั้น เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิงนั้นออกจากกนั”  

1. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
2. เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ของเน้ือหาสาระต่าง ๆ อย่างเข้าใจและ

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

ไม่ใช่ตวัอยา่งของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการสอน 
2. ในการเลือกตวัอย่างขอ้มูล 2 ชุดขา้งตน้ ผูส้อนจะตอ้งเลือกหาตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนมาก

พอท่ีจะครอบคลุมลกัษณะของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการนั้น 
3. ถา้มโนทศัน์ท่ีตอ้งการสอนเป็นเร่ืองยากหรือซบัซ้อนหรือเป็นนามธรรมอาจใชว้ธีิการ

ยกเป็นตวัอยา่งเร่ืองสั้นๆ ท่ีผูส้อนแต่งข้ึนเองน าเสนอแก่ผูเ้รียน 
4. ผูส้อนเตรียมส่ือการสอนท่ีเหมาะสมจะใช้ประกอบน าเสนอตวัอย่างมโนทศัน์เพื่อ

แสดงใหเ้ห็นลกัษณะต่างๆ ของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการสอนอยา่งชดัเจน 
ขั้นท่ี 2 ผูส้อนอธิบายกติกาในการเรียนใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจตรงกนั 
ผูส้อนช้ีแจงวิธีการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจก่อนเร่ิมกิจกรรมโดยอาจสาธิตวิธีการและลอง

ใหผู้เ้รียนลองท าตามท่ีผูส้อนบอกจนกระทัง่ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจพอสมควร 
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ขั้นท่ี 3 ผูส้อนเสนอข้อมูลตัวอย่างของมโนทัศน์ท่ีต้องการสอน และข้อมูลท่ีไม่ใช่
ตวัอย่างของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการสอนการน าเสนอข้อมูลตวัอย่างน้ีท าได้หลายแบบ แต่ละแบบมี
จุดเด่น จุดดอ้ยดงัต่อไปน้ี 

1. น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นตวัอย่างของส่ิงท่ีจะสอนทีละขอ้มูลจนหมดทั้งชุด โดยบอกให้
ผูเ้รียนรู้วา่เป็นตวัอย่างของส่ิงท่ีจะสอนแลว้ตามดว้ยการน าเสนอขอ้มูลท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งของส่ิงท่ีจะ
สอนแต่ละขอ้มูล จนครบหมดทั้งชุดเช่นกนั โดยบอกให้ผูเ้รียนรู้วา่ตวัอย่างชุดหลงัน้ีไม่ใช่ชุดท่ีจะ
สอน ผูเ้รียนต้องสังเกต ตวัอย่างทั้ง 2 ชุด และคิดหาคุณสมบัติร่วมและคุณสมบติัท่ีแตกต่างกัน 
เทคนิควธีิน้ีช่วยใหผู้เ้รียนสร้างมโนทศัน์ไดเ้ร็ว แต่ใชก้ระบวนการคิดนอ้ย 

2. เสนอขอ้มูลท่ีใช่และไม่ใช่ตวัอย่างของส่ิงท่ีจะสอนสลบักนัไปจนครบ เทคนิควิธีน้ี
ช่วยสร้างมโนทศัน์ไดช้า้กวา่เทคนิคแรก แต่ไดใ้ชก้ระบวนการคิดมากกวา่ 

3. เสนอขอ้มูลท่ีใช่และไม่ใช่ตวัอย่างของส่ิงท่ีจะสอนทีละ 1 ขอ้มูล แล้วเสนอขอ้มูลท่ี
เหลือทั้งหมดทีละขอ้มูลโดยให้ผูเ้รียนตอบว่าขอ้มูลแต่ละขอ้มูลท่ีเหลือนั้นใช่หรือไม่ใช่ขอ้มูลท่ีจะ
สอน เม่ือผูเ้รียนตอบ ผูส้อนจะเฉลยวา่ผูเ้รียนตอบถูกหรือผดิ วธีิน้ีผูเ้รียนจะไดใ้ชก้ระบวนการคิดใน
การทดสอบสมมติฐานของตนไปทีละขั้นตอน 

4. เสนอขอ้มูลท่ีใช่และไม่ใช่ตวัอยา่งของส่ิงท่ีจะสอนทีละ 1 ขอ้มูล แลว้ใหผู้เ้รียนช่วยกนั
ยกตวัอยา่งขอ้มูลท่ีผูเ้รียนคิดวา่ใช่ตวัอยา่งของส่ิงท่ีจะสอน โดยผูส้อนจะเป็นผูต้อบวา่ใช่หรือไม่ใช่ 
วธีิน้ีผูเ้รียนจะมีโอกาสคิดมากข้ึน 

ขั้นท่ี 4 ใหผู้เ้รียนบอกคุณสมบติัเฉพาะของส่ิงท่ีตอ้งการสอน 
จากกิจกรรมท่ีผ่านมาในขั้นต้นๆ ผูเ้รียนจะต้องพยายามหาคุณสมบัติเฉพาะตัวของ

ตวัอยา่งท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการสอน และทดสอบค าตอบของตน หากค าตอบของตนผิด 
ผูเ้รียนก็จะตอ้งหาค าตอบใหม่ ซ่ึงก็หมายความวา่ตอ้งเปล่ียนสมมติฐานท่ีเป็นฐานของค าตอบเดิม 
ซ่ึงก็จะมาจากคุณสมบติัเฉพาะของส่ิงนั้นนัน่เอง 

ขั้นท่ี 5 ใหผู้เ้รียนสรุปและใหค้  าจ  ากดัความของส่ิงท่ีตอ้งการสอน 
เม่ือผูเ้รียนได้รายการของคุณสมบติัเฉพาะของส่ิงท่ีตอ้งการสอนแล้ว ผูส้อนให้ผูเ้รียน

ช่วยกนัเรียบเรียงใหเ้ป็นค านิยามหรือจ ากดัความ 
ขั้นท่ี 6 ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนัถึงวิธีการท่ีผูเ้รียนใชใ้นการแสวงหาค าตอบให้

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

ส่วนใหญ่ๆ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการจดัการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย
อธิบายวา่ ปรากฏการณ์เรียนรู้มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ  

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

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

1. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ ไดอ้ยา่งดี รวดเร็ว และสามารถจดจ า

ส่ิงท่ีเรียนไดน้าน 
2. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบกานเย่ ประกอบด้วยการด าเนินการเป็นล าดบั

ขั้นตอนรวม 9 ขั้น ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การกระตุน้และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถรับ

ส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไดดี้ 
ขั้นท่ี 2 การแจง้วตัถุประสงคข์องบทเรียนให้ผูเ้รียนทราบ เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บ

รู้ความคาดหวงั 
ขั้นท่ี 3 การกระตุน้ให้ระลึกถึงความรู้เดิม เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนดึงขอ้มูลเดิมท่ีอยูใ่น

หน่วยความจ าระยะยาวให้มาอยู่ในหน่วยความจ าเพื่อใช้งาน (Working memory) ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

ขั้นท่ี 4 การน าเสนอส่ิงเร้าหรือเน้ือหาสาระใหม่ ผูส้อนควรจะจดัส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนเห็น
ลกัษณะส าคญัของส่ิงเร้านัน่อยา่งชดัเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรู้ของผูเ้รียน 
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ขั้นท่ี 5 การให้แนวการเรียนรู้ หรือการจดัระบบขอ้มูลให้มีความหมาย เพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจกบัสาระท่ีเรียนไดง่้ายและเร็วข้ึน 

ขั้นท่ี 6 การกระตน้ให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถ เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าหรือสาระท่ีเรียน ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบถึงสาระการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 7 การให้ขอ้มูลป้อนกลบั เป็นการให้การเสริมแรงแก่ผูเ้รียน และขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์กบัผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 8 การประเมินผลการแสดงออกของผูเ้รียน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนทราบว่าตนเอง
สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด 

ขั้นท่ี 9 การส่งเสริมการคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการให้โอกาสผูเ้รียนได้
มีการฝึกฝนอยา่งพอเพียงและในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง
ข้ึน และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆได ้

2.6 รูปแบบการเรียนการสอนโดยน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance Organizer 
Model) 

Joyce & Weil (1996) ได้พัฒนารูปแบบน้ีข้ึนโดยใช้แนวคิดของออซูเบล (Ausubel) 
เก่ียวกบัการน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ (Advance Organizer) เพื่อการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
(Meaningful Verbal Learning) ออซูเบลเช่ือว่า การเรียนรู้จะมีความหมายเม่ือส่ิงท่ีเรียนรู้สามารถ
เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของผูเ้รียน ดงันั้นในการสอนส่ิงใหม่ สาระความรู้ใหม่ ผูส้อนควรวิเคราะห์
หาความคิดรวบยอดย่อยๆ ของสาระท่ีจะน าเสนอจดัท าพงัโครงสร้างของความคิดรวบยอดแล้ว
วิเคราะห์หามโนทศัน์หรือความคิดรวบยอดท่ีกวา้งครอบคลุมความคิดรอบยอดย่อยๆ ท่ีจะสอน 
หากครูเสนอมโนทศัน์กวา้ง ดงักล่าวแก่ผูเ้รียนก่อนการสอนเน้ือหาสาระใหม่ ขณะท่ีผูเ้รียนก าลงั
เรียนรู้สาระใหม่ ผูเ้รียนจะสามารถน าสาระใหม่นั้นไปเกาะเก่ียวเช่ือมโยงกบัมโนทศัน์กวา้งท่ีให้ไว้
ล่วงหนา้แลว้ ท าใหก้ารเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผูเ้รียน 

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

สาระใหม่ทั้งหมด มโนทศัน์ท่ีกวา้งน้ี ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัมโนทศัน์ใหม่ท่ีจะสอน แต่จะเป็นมโนทศัน์
ในระดบัท่ีเหนือข้ึนไปหรือสูงกวา่ ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นนามธรรมมากกวา่ ปกติมกัจะเป็นมโนทศัน์
ของวิชานั้นหรือสายวิชานั้น ควรน าเสนอมโนทศัน์กวา้งน้ีล่วงหน้าก่อนการสอน จะเป็นเสมือน
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การ”Preview” บทเรียน ซ่ึงจะเป็นคนละอยา่งกบัการ”Overview” หรือการให้ดูภาพรวมของส่ิงท่ีจะ
สอน การน าเสนอภาพรวมของส่ิงท่ีจะสอน การทบทวนความรู้เดิม การซักถามความรู้และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอน การบอกวตัถุประสงคข์องการเรียน การสอน เหล่าน้ี 
ไม่นับว่าเป็น “Advance Organizer” ซ่ึ งจะต้องมีลักษณะท่ีกว้างครอบคลุม และมีความเป็น
นามธรรมอยูใ่นระดบัสูงกวา่ส่ิงท่ีจะสอน (Higher Level of abstraction) 

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

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

การน าเสนอ ผูส้อนควรกล่าวเช่ือมโยงหรือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงกบัมโนทศัน์ท่ีให้ไวล่้วงหน้า
เป็นระยะ ๆ 

ขั้นท่ี 4 การจดัโครงสร้างความรู้ 
ผูส้อนส่งเสริมกระบวนการจัดโครงสร้าง ความรู้ของผู ้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 

ส่งเสริมการผสมผสานความรู้ กระตุน้ให้ผูเ้รียนต่ืนตวัในการเรียนรู้ 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  าพูดของตวัเอง 
9. วเิคราะห์สาระในแง่มุมต่างๆ 

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

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

ดว้ยกนัในลกัษณะท่ีความคิดหน่ึงจะไปกระตุน้ใหจ้  าอีกความคิดหน่ึงได ้ 
4. การเช่ือมโยงท่ีน่าขบขัน (Ridiculous Association) การเช่ือมโยงท่ีจะช่วยให้บุคคล

จดจ าได้ดีนั้น มกัจะเป็นส่ิงท่ีแปลกไปจากปกติธรรมดา การเช่ือมโยงในลกัษณะท่ีแปลก เป็นไป
ไม่ได ้ชวนใหข้บขนั มกัจะประทบัในความทรงจ าของบุคคลเป็นเวลานาน 

5. ระบบการใชค้  าทดแทน 
6. การใช้ค  าส าคญั (Key word) ไดแ้ก่ การใช้ค  า อกัษรหรือพยางค์เพียงตวัเดียว เพื่อช่วย

กระตุน้ใหจ้  าส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกนัได ้
1. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
รูปแบบน้ีมีวตัถุประสงคช่์วยให้ผูเ้รียนจดจ าเน้ือหาสาระท่ีเรียนรู้ไดดี้และไดน้าน และได้

เรียนรู้กลวธีิการจ า ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้สาระอ่ืนๆ ไดอี้ก 
2. กระบวนการเรียนการสอน 
ในการเรียนการสอนสาระใดๆ ผูส้อนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนจดจ าเน้ือหาสาระนั้นได้ดี

และนานโดยการด าเนินการดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การสังเกตหรือศึกษาสาระอยา่งตั้งใจ 
ผูส้อนช่วยให้ผูเ้รียนตระหนักรู้ในสาระท่ีเรียน โดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ให้อ่าน

เอกสารแลว้ขีดเส้นใตค้  า/ประเด็นท่ีส าคญัใหต้ั้งค  าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ใหห้าค าตอบของค าถามต่างๆ 
เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 การสร้างความเช่ือมโยง  
เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาสาระท่ีตอ้งเรียนรู้แลว้ให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงเน้ือหาส่วนต่างๆ ท่ีตอ้งการ

จดจ ากับส่ิงท่ีตนคุ้นเคย เช่น กับค า ภาพ หรือความคิดต่างๆ (ตัวอย่างเช่น เด็กจ าไม่ได้ว่าค่าย
บางระจนั อยู่จงัหวดัอะไร จึงโยงความคิดว่า ชาวบ้านบางระจนัเป็นคนกล้าหาญ สัตวท่ี์ถือว่า
เก่งกลา้คือสิงโต บางระจนัจึงอยูท่ี่จงัหวดัสิงห์บุรี) หรือให้หาหรือคิดค าส าคญัท่ีไม่คุน้หรือยากดว้ย
ค า ภาพ หรือความหมายอ่ืนๆ หรือการใช้การเช่ือมโยงความคิดเข้าด้วยกัน เช่น สูตร 4M หรือ
ทดแทนค าท่ีไม่คุน้เคยหรือยากดว้ยค า ภาพ หรือความหมายอ่ืนหรือการใช้การเช่ือมโยงความคิด
ดว้ย 
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ขั้นท่ี 3 การใช้จินตนาการเพื่อให้จดจ าสาระได้ดีข้ึน ให้ผูเ้รียนใช้เทคนิคการเช่ือมโยง
สาระต่างๆ ใหเ้ห็นเป็นภาพท่ีน่าขบขนั เกินความเป็นจริง 

ขั้นท่ี 4 การใช้เทคนิคต่างๆ ท่ีท าไวข้า้งตน้ในการทบทวนความรู้และเน้ือหาสาระต่างๆ 
จนกระทัง่จดจ าได ้ 

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

แนวคิดทฤษฎี กระบวนทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information Processing Theory) ซ่ึงกล่าว
วา่ การเรียนรู้เกิดข้ึนไดจ้ากองค์ประกอบส าคญั 3 ส่วนดว้ยกนัได้แก่ ความจ าขอ้มูล กระบวนการ
ทางปัญญา และเมตาคอคนิชั่น ความจ าขอ้มูลประกอบดว้ย ความจ าจากการรู้สึกสัมผสั (Sensory 
memory) ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลไวเ้พียงประมาณ 1 วินาทีเท่านั้น ความจ าระยะสั้ น(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) เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง มโนทศัน์ กฎ 
หลักการต่างๆ องค์ประกอบด้านความจ าข้อมูลน้ี จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ข้ึนกับ
กระบวนการทางปัญญาของบุคคลนั้น ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การใส่ใจ หากบุคคลมีความใส่ใจในขอ้มูลท่ีรับเขา้มาทางการสัมผสั ขอ้มูลนั้นจะถูก
น าเขา้ไปสู่ความจ าระยะสั้นต่อไป หากไม่ไดรั้บการใส่ใจ ขอ้มูลนั้นก็จะเลือนหายไปอยา่งรวดเร็ว  

2. การรับรู้ เม่ือบุคคลใส่ใจในขอ้มูลใดท่ีรับเขา้มาทางประสาทสัมผสั บุคคลก็จะรับรู้
ขอ้มูลนั้น และน าขอ้มูลน้ีเขา้สู่ความจ าระยะสั้นต่อไป ขอ้มูลท่ีรับรู้น้ีจะเป็นความจริงตามการรับรู้
ของบุคคลนั้น ซ่ึงอาจไม่ใช่ความจริงเชิงปรนยั เน่ืองจากเป็นความจริงท่ีผ่านการตีความจากบุคคล
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 การเรียกคืนข้อมูลท่ีเก็บไวใ้นความจ าระยะยาวเพื่อน าออกมาใช้ มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเข้ารหัส หากการเข้ารหัสท าให้เกิดการเก็บความจ าได้ดีมี
ประสิทธิภาพ การเรียกคืนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 

ด้วยหลักการดังกล่าว การเรียน รู้จึงเป็นการสร้างความ รู้ของบุคคล ซ่ึ งต้องใช้
กระบวนการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 4 ขั้นตอนไดแ้ก่ (1) การเลือกรับขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั (2) การ
จดัระเบียบขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้าง (3) การบูรณาการขอ้มูลเดิม และ (4) การเขา้รหสัขอ้มูลการเรียนรู้
เพื่อให้คงอยู่ในความจ าระยะยาว และสามารถเรียกคืนมาใช้ไดโ้ดยง่าย ดว้ยเหตุน้ี การให้ผูเ้รียนมี
โอกาสเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัโครงสร้างความรู้ เดิมๆ และน าความรู้ความเขา้ใจมาเขา้รหัสหรือ
สร้างตวัแทนทางความคิดท่ีมีความหมายต่อตนเองข้ึน จะส่งผลให้การเรียนรู้นั้นคงอยู่ในความจ า
ระยะยาวและสามารถเรียกคืนมาใชไ้ด ้

1. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมและสร้างความหมายและความ

เขา้ใจในเน้ือหาสาระหรือขอ้มูลท่ีเรียนรู้ และจดัระเบียบขอ้มูลท่ีเรียนรู้ดว้ยผงักราฟิก ซ่ึงจะช่วยให้
ง่ายแก่การจดจ า 

2. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิก มีหลายรูปแบบ ในท่ีน้ีจะน าเสนอไว ้3 

รูปแบบ ดงัน้ี  
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของ โจนส์และคณะ (1989) ประกอบดว้ย

ขั้นตอนส าคญัๆ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
1.1 ผู ้สอนเสนอตัวอย่างการจัดข้อมูลด้วยผงักราฟิกท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาและ

วตัถุประสงค ์
1.2 ผูส้อนแสดงวธีิสร้างผงักราฟิก 
1.3 ผูส้อนช้ีแจงเหตุผลของการใชผ้งักราฟิกนั้นและอธิบายวธีิการใช ้
1.4 ผูเ้รียนฝึกการสร้างและใชผ้งักราฟิกในการท าความเขา้ใจเน้ือหาเป็นรายบุคคล 
1.5 ผูเ้รียนเขา้กลุ่มและน าเสนอผงักราฟิกของตนแลกเปล่ียนกนั 

2. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิกของคล้าก (Clark, 1991) ประกอบด้วย
ขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 

ก. ขั้นก่อนสอน 
2.1 ผูส้อนพิจารณาลกัษณะของเน้ือหาท่ีจะสอนสาระนั้นและวตัถุประสงค์ของการ

สอนเน้ือหาสาระนั้น 
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2.2 ผูส้อนพิจารณาและคิดหาผงักราฟิกหรือวิธีหรือระบบในการจดัระเบียบเน้ือหา
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 ผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดเพิ่มเติม โดยน าเสนอปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาแลว้

ใหผู้เ้รียนใชผ้งักราฟิกเป็นกรอบในการคิดแกปั้ญหา 
2.5 ผูส้อนใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน 

3. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิกของจอยส์และคณะ (Joyce et al., 1992) 
จอยส์และคณะ น ารูปแบบการเรียนการสอนของคล้าก มาปรับใช้โดยเพิ่มเติมขั้นตอนเป็น 8 ขั้น 
ดงัน้ี 

3.1 ผูส้อนช้ีแจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
3.2 ผูส้อนน าเสนอผงักราฟิกท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา 
3.3 ผูส้อนกระตุ้นให้ผูเ้รียนระลึกถึงความรู้เดิมเพื่อเตรียมสร้างความสัมพนัธ์กับ

ความรู้ใหม่ 
3.4 ผูส้อนเสนอเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
3.5 ผูส้อนเช่ือมโยงเน้ือหาสาระกบัผงักราฟิก และให้ผูเ้รียนน าเน้ือหาสาระใส่ลงใน

ผงักราฟิกตามความเขา้ใจของตน 
3.6 ผูส้อนใหค้วามรู้เชิงกระบวนการโดยช้ีแจงเหตุผลในการใชผ้งักราฟิกและวิธีใชผ้งั

กราฟิก 
3.7 ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายผลการใชผ้งักราฟิกกบัเน้ือหา 
3.8 ผูส้อนซกัถาม ปรับความเขา้ใจและขยายความจนผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจกระจ่างชดั 

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

แผนภาพ (Graphic Organizers) ท่ีมีต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและความสามารถทางการแกปั้ญหา
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล” ผลการวิจยั
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พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและความสามารถทางการ
แกปั้ญหาสูงกวา่นกัศึกษากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 รูปแบบการเรียนการ
สอนดงักล่าวประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 การทบทวนความรู้เดิม 
4.2 การช้ีแจงวตัถุประสงค ์ลกัษณะของบทเรียน ความรู้ท่ีคาดหวงัใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 
4.3 การกระตุน้ให้ผูเ้รียนตระหนักถึงความรู้เดิม 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. ยึดหลกัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (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 าให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความส 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 มาร่วมกนัวิเคราะห์ อภิปราย 
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอด คุณค่าความส าคญัแนว
ทางการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

ขั้นที ่5 จัดท าช้ินงานเพ่ือรายงานผลการเรียนรู้ 
การท่ีผูเ้รียนน าความรู้ ขอ้คน้พน้ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

ตามความสนใจ พร้อมทั้งบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ แสดงความรู้ต่อผลงาน 
แลว้น าผลงานมาแสดงเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งวางแผนการต่อยอด
การเรียนรู้ตามความสนใจ 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนแสวงหาและคน้พบความรู้ด้วยตนเองมีจุดเน้น
ส าคญัอยูท่ี่ท  าให้ผูเ้รียนดว้ยความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน เป็นเจา้ของการเรียนรู้ท่ีจริง มีโอกาสไดว้าง
แผนการเรียนรู้ ก าหนดขอบเขตทางการเรียนรู้ของตนเองดว้ยการลงมือเรียนรู้ตามแผนและควบคุม
ก ากับการเรียนรู้ของตนเอง น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามา วิเคราะห์อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ 
เช่ือมโยง ความสัมพนัธ์ สรุปองคค์วามของตน แลว้จัดรวมท าเป็นช้ินงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ ท าให้ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน รวมทั้งได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัประเมินปรับปรุงผลการเรียนรู้ 
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 ประกอบด้วยผูเ้รียนท่ีมี
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 ากิจกรรมโดยการเลือกหัวขอ้ยอ่ยท่ีจะ

รับผิดชอบศึกษา อาจให้ผูเ้รียนอ่อนสามารถเลือกหัวขอ้ไดก่้อน จากนั้นสมาชิกจาก Home Group 
แต่ละกลุ่ม 

2.4 แยกยา้ยกนัเขา้บา้นผูเ้ช่ียวชาญ หรือ Expert Group ตามหัวขอ้ท่ีตนเลือก สมาชิก 
Expert Group 

2.5 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.6 ศึกษาคน้ควา้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล 
2.7 สมาชิกกลุ่ม Expert ในหัวขอ้เดียวกนัก็ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทบทวน สอบ

ทานความรู้ หาขอ้สรุปบทเรียน วิธีการน าเสนอ และเตรียมความรู้เพื่อน ากลบัไปสอนสมาชิกใน
กลุ่ม Home ของตนเอง 

2.8 สมาชิกกลุ่ม Expert ตอ้งท าการทดสอบหลงัเรียนหัวขอ้ย่อยเพื่อวดัความรู้ความ
เขา้ใจในหวัขอ้ท่ีตนเองรับผดิชอบก่อนท่ีจะน ากลบัไปสอนผูอ่ื้น 

2.9 ผู ้สอนต้องจัดท าคะแนนพัฒนาการของสมาชิกในกลุ่ม Expert เพื่อประเมิน
คุณภาพของสมาชิกกลุ่ม Expert หากสมาชิกในกลุ่ม Expert คนใดมีระดับคุณภาพต ่ากว่าระดับ
พอใช ้ให้สมาชิกกลุ่ม Expert ทุกคนในกลุ่มนั้นเร่ิมกระบวนการศึกษาร่วมกนัใหม่โดยมีผูส้อนเขา้
ร่วมการเรียนรู้ หากสมาชิกในกลุ่ม Expert มีระดบัคุณภาพสูงกวา่หรือเท่ากบัระดบัพอใช ้ให้สลาย
กลุ่ม Expert 

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

หวัขอ้เร่ืองท่ีตนไดไ้ปศึกษาจากง่ายไปยากทีละคนจนจบเน้ือหา ในระหว่างนั้นสมาชิกกลุ่ม Home 
ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซกัถามขอ้สงสัย ตอบปัญหา และทบทวนเน้ือหาให้เกิดความเขา้ใจอยา่ง
ชดัเจน 
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2.11 ผูส้อนให้ใบงานกลุ่มท่ีมีลกัษณะค าถามให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัตอบค าถามตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.12 ส่งผลงานของกลุ่ม Home โดยเรียกวา่เป็นผลงานวชิาการของกลุ่มไปยงัผูส้อน 
3. ข้ันก ากับ ดูแลการเรียน รู้  ผู ้สอนต้องสั งเกตพฤติกรรม การปฏิสัมพัน ธ์ และ

ความก้าวหน้าทางการเรียนของผูเ้รียน ผูส้อนร่วมเรียนรู้ ให้ค  าปรึกษาในกรณีท่ีสมาชิกในกลุ่ม
ตอ้งการความช่วยเหลือ ทั้งในขั้นตอนของ Home Group และ Expert Group โดยผูส้อนตอ้งสรุป
ความกา้วหนา้และผลการเรียนของผูเ้รียน 

4. ขั้นการประเมินผล 
4.1 ผูเ้รียนแต่ละคนท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนเพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจ 
4.2 ผูส้อนประเมินผลงานวิชาการจากใบงานของกลุ่ม Home แต่ละกลุ่ม ประเมินผล

การสอบของผูเ้รียนรายบุคคลเพื่อน ามาหาค่าเฉล่ียของกลุ่ม และประเมินการปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม 
โดยคะแนนท่ีกลุ่มจะได้คือ คะแนนรวมจาก คะแนนผลงานวิชาการของกลุ่ม คะแนนการ
ปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม และคะแนนเฉล่ียท่ีกลุ่มท าได ้

4.3 ผูส้อนจดัล าดบัคะแนนแต่ละกลุ่ม Home เพื่อประกาศยกย่องกลุ่มท่ีได้คะแนน
สูงสุด และกลุ่มท่ีไดค้ะแนนรองลงมาตามล าดบั 

4.5 ตรวจสอบการเรียน หากยงัไม่ครบบทเรียนตามท่ีก าหนด ให้ผูเ้รียนกลบัไปเขา้ 
Home Group ในขั้นท่ี 2 เพื่อท ากิจกรรมต่อ 

4.6 หากผูเ้รียนเรียนครบทุกบทเรียนแลว้ ให้ท าการทดสอบหลงัเรียนทุกบทเรียน เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ย เพื่อน าผลคะแนนไปท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.7 ผูส้อนประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน และท าการสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียน 

2.10 แนวคิดการประเมินการเรียนรู้แต่ละยุค 
ยุคที่หน่ึง เป็นยุคท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับการวดัและประเมินการเรียนรู้ตามแนวทางการ

จดัการเรียนการสอนของไทเลอร์  (Tyler) ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมี
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเป็นจุดเร่ิมตน้การวดั และประเมินการเรียนรู้ เนน้ความสามารถของสมอง
โดยการคิดวเิคราะห์ และสังเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเนน้ขอ้สอบแบบอตันยั ดงัแผนภาพท่ี 2.5  
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แผนภาพที ่2.5 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของไทเลอร์ 
 
ยุคที่สอง เป็นยุคท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับการวดั และประเมินการเรียนรู้ตามแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนอย่างง่าย (Simple Model) ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
จุดมุ่งหมายตามหลักพฤติกรรมย่อย ๆ ของหลักสูตรการวดั และประเมินเน้นวดัความสามารถ
ทางดา้นสมองจากจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และแปลความจากสถิติโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเนน้ขอ้สอบ
ปรนยั ดงัแผนภาพท่ี 2.6 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่2.6 รูปแบบการเรียนการสอนอย่างง่าย 

 
ยุคทีส่ามหรือยุคปัจจุบัน เป็นยคุท่ีมีแนวคิดการวดั และประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) กล่าวคือเน้นการประเมินท่ีหลากหลาย วดั และประเมินผูเ้รียนอย่างมี
ความหมาย สะทอ้นกับชีวิตจริงให้ความส 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 
ปัจจุบันเป็นยุคท่ีโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเน่ืองมาจากการใช้

เทคโนโลยเีพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั กระแสการปรับเปล่ียนทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทัว่ถึง ครูจึงตอ้งมีความ
ต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทกัษะส าหรับการ
ออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการ
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 ของนักเรียนจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากทุกสถานท่ี
และทุกเวลา สามารถใชชี้วิตท่ีมีจุดมุ่งหมาย ไม่มีพฤติกรรมเส่ียง รู้จกัใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งรู้เท่าทนั 
โดยมีครูคอยใหค้  าแนะน าส่งเสริม 

วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวถึง ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไวว้า่การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง ก้าวขา้มสาระวิชา ไปสู่การเรียนรู้ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Skills) ท่ีครูสอนไม่ได้นักเรียนต้องเรียนเองหรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอนแต่ต้อง
ออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ให้นกัเรียนรู้จากการเรียนแบบ
ลงมือท า แลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบน้ีเรียกวา่ Project 
Base Learning 

กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  
กรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีแสดงผลลพัธ์ของนักเรียนและ

ปัจจยัส่งเสริมสนบัสนุนในการจดัการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษท่ี 21 
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แผนภาพที ่2.7 แสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที ่21 

ท่ีมา: เครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21, 2011 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที ่21 
เพื่อช่วยให้ผู ้ปฏิบัติสามารถบูรณาการทักษะกับการสอนเน้ือหาหลักด้านวิชาการ 

เครือข่ายองกรความร่วมมือเพื่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดพ้ฒันาวิสัยทศัน์การเรียนรู้เป็น
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานความรู้ ทกัษะเฉพาะดา้นความช านาญ
การและความรู้เท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อให้ประสบความส าเร็จทั้งในดา้นการท างานและการ
ด าเนินชีวิตตามกรอบแนวคิดขา้งตน้เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาแห่งอนาคตใหม่ส าหรับประเทศ
ไทยการน าทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ทุกทกัษะไปใช้ นกัเรียนทุกคนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาหลกัดา้นวิชาการ การท่ีนกัเรียนจะสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณญาณ
และส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยัการบูรณาการของพื้นฐานความรู้ดงักล่าวภายใต้
บริบทการสอนความรู้วิชาหลกั นกัเรียนตอ้งเรียนรู้ในทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จใน
โลกทุกวนัน้ี เช่น การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์การส่ือสารและการ
ร่วมมือกัน ตามกรอบความคิดข้างต้น จ าเป็นต้องมีระบบสนับสนุนการศึกษาท่ีจ าเป็น ได้แก่ 
มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผล หลกัสูตรและวิธีการสอน การพฒันาวิชาชีพและบรรยากาศ
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากข้ึน เม่ือจบการศึกษาออกไป
ดว้ยความพร้อมท่ีจะประสบความส าเร็จในสังคมเศรษฐกิจของโลกยคุปัจจุบนั 
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สาระหลกัและทกัษะเพ่ือการด ารงชีวติในศตวรรษที ่21 
การรอบรู้สาระวชิามีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จของนกัเรียน สาระวชิา

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

- ความรู้เก่ียวกบัโลก (Global Awareness) 
- ความรู้เก่ียวกับการเงิน 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 ี 
สังคมปัจจุบันถูกขบัเคล่ือนด้วยส่ือและเทคโนโลยีซ่ึงจะเห็นได้จากการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารจ านวนมากและการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดา้นเทคโนโลยีการศึกษาและความในการ
เช่ือมโยงกันและการมีส่วนร่วมในอัตราท่ีไม่ เคยเกิดข้ึนมาก่อน พลเมืองและแรงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพตอ้งสามารถแสดงทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและปฏิบติังานไดห้ลากหลาย โดย
อาศยัความรู้ในหลายดา้น เช่น 

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

Technology, Literac 
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ทกัษะด้านชีวติและอาชีพ 
การประกอบอาชีพในปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีทักษะการคิดและองค์ความรู้เพิ่มข้ึน 

ความสามารถในการท างานในยุคท่ีมีการแข่งขนักนัด้านขอ้มูลข่าวสาร และการการด ารงชีวิตท่ีมี
ความซับซ้อนให้ประสบความส าเร็จนั้ นจ าเป็นท่ีนักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตท่ีส าคัญ
ดงัต่อไปน้ีใหพ้อเพียงกล่าวคือ  

- ความยดืหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and Adaptability) 
- การริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง (Initiative and Self-Direction) 
- ทกัษะสังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 
- ก าร เป็ น ผู ้ส ร้ างห รือ ผู ้ผ ลิ ต  (Productivity) แล ะค ว าม รับ ผิ ด ช อบ เช่ื อ ถื อ ได ้

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

จะต้องสร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจาก ทักษะเฉพาะด้าน  องค์ความรู้ ความช านาญการและ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนรอบรู้ มีความสามารถท่ีจ าเป็นและ
หลากหลาย เครือข่าย P21 ไดร้ะบุระบบส่งเสริมให้นกัเรียนไดร้อบรู้ทกัษะการเรียนรู้ท่ีส 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. ยกระดบัความสามารถผูเ้รียนดว้ยการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง  การใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีมี

คุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา การทางานและในการดารงชีวิตประจาวนั ผูเ้รียนได้เรียนรู้
อยา่งมีความหมายและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 

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

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

คุณภาพ (Edwards, 1950) 
หลกัสูตรและการสอนในศตวรรษที ่21 (21st Century Curriculum and Instruction)  
1. การสอนให้เกิดทกัษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกน

หลกั  
2. สร้างโอกาสท่ีจะประยุกต์ทกัษะเชิงบูรณาการขา้มสาระเน้ือหา และสร้างระบบการ

เรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based)  
3. สร้างนวตักรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตวัเก้ือหนุน การ

เรียนรู้แบบสืบคน้ และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อการ
สร้างทกัษะขั้นสูงทางการคิด 

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

การ การใชเ้คร่ืองมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัในชั้นเรียน และสร้างใหค้รูมีความสามรรถ
ในการวเิคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม  

2. สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย  
3. สร้างให้ครูเป็นผูมี้ทกัษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเก่ียวกบัการแกปั้ญหา การคิด

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

แห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนท่ีจะนาไปสู่การสร้างทกัษะการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนได้อย่างมี
คุณภาพ  

5. สร้างให้ครูเป็นผูท่ี้มีความสามารถวิเคราะห์ผูเ้รียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา 
จุดอ่อนจุดแขง็ในตวัผูเ้รียน เหล่าน้ีเป็นตน้  

6. ช่วยให้ครูไดเ้กิดการพฒันาความสามารถให้สูงข้ึนเพื่อนาไปใชส้าหรับการก าหนดกล
ยทุธ์ทางการสอนและจดัประสบการณ์ทางการเรียนไดเ้หมาะสมกบับริบททางการเรียนรู้  
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7. สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู ้เรียนอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างทักษะและเกิดการ
พฒันาการเรียนรู้  

8. แบ่งปันความรู้ระหวา่งชุมชนทางการเรียนรู้โดยใชช่้องทางหลากหลายในการส่ือสาร
ใหเ้กิดข้ึน  

9. สร้างใหเ้กิดตวัแบบท่ีมีการพฒันาทางวชิาชีพไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื  
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (21st Century Learning Environment)  
1. สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน  การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเก้ือหนุน เพื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผล  
2. สนบัสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในดา้นการใหก้ารศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปัน

ส่ิงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระหวา่งกนัรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทกัษะหลากหลายสู่การปฏิบติัในชั้น
เรียน  

3. สร้างผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากส่ิงท่ีปฏิบติัจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบ
โครงงาน  

4. สร้างโอกาสในการเขา้ถึงส่ือเทคโนโลยี เคร่ืองมือหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  
5. ออกแบบระบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล  
6. น าไปสู่การพัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนทั้ งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบ

ออนไลน ์ 
ท่ีกล่าวมาทั้งหมดในเบ้ืองตน้นั้น เป็นการสร้างกรอบแนวคิดของการพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผา่นกระบวนการวิจยัโดย Partnership for 21st Century Skills เป็นตวัแบบ
ท่ีนาเสนอในรายละเอียดของตวัแปรหรือองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพทางการ
เรียนรู้ในสังคมยคุใหม่ท่ีตอ้งค านึงถึง และตอ้งสร้างให้เกิดข้ึนกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทุกฝ่ายทั้ง
ครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย (Stakeholders) 

 



 

 
55 

 
แผนภาพที ่2.8 แสดงความสัมพนัธ์ของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาในศตวรรษที ่21 
 
ทกัษะของคนในศตวรรษที ่21 ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวติ คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
3R คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 

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

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

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

ทีม และภาวะผูน้ า) 
5. Communications, Information, and Media Literacy (ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร ส่ื อ ส า ร

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

การส่ือสาร) 
7. Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 
ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ กล่าวถึง การศึกษาในประเทศไทยนั้นได้ยึดหลักของการ

จัดการเรียนการสอนท่ี เน้นผู ้เรียน เป็นศูนย์กลาง  ตามความคิดของนักคอนสตรัคติวิสต ์
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(Constructivist) ท่ีเช่ือวา่การเรียนรู้เกิดจากการท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ นกัจิตวทิยาท่ีมีอิทธิพลต่อ
การจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง  คือ  Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิส  และ  Vygotsky 
นกัจิตวิทยาชาวรัสเซียPiaget เน้นการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีช่วยให้เกิดการปรับเปล่ียนโครงสร้างความรู้
ความคิด เกิดการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ ส่วน Vygotsky อธิบายหลกัการ
ส าคญัวา่ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง และจะสามารถกา้วไป
ยงัระดบัการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนตามศกัยภาพท่ีมีอยู่เม่ือไดรั้บการแนะน าช่วยเหลือจากผูรู้้ แนวความคิด
ของทั้ ง Piaget และ Vygotsky มีส่วนท่ีคล้ายคลึงกันตรงการมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อน าสู่การเช่ือมโยง
ระหวา่งประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ และการไปถึงระดบัท่ีผูเ้รียนมีศกัยภาพ  

 แต่เม่ือยุคสมยัเปล่ียนแปลง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน ท าให้วงการ
การศึกษาในประเทศไทยจ าเป็นตอ้งตอบสนองต่อความทา้ทายท่ีตอ้งเผชิญอยูน้ี่ เราตอ้งการรูปแบบ
การท างานท่ีสามารถพฒันากรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อท่ีสามารถจัด
การศึกษาตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงของสังคมซ่ึงเยาวชนไทยก าลงัเผชิญอยู ่
จากบทแรกเราทราบนิยามของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในบทน้ีเราจะมาตีความหมายและพยายาม
ท าความเขา้ใจว่าครูท่ีมีหน้าท่ีสอนนั้นจะออกแบบบทเรียนอย่างไรเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุ
เป้าหมายเกิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เม่ือเราอ่านนิยามของทักษะแห่งศตรรษท่ี 21 จะเห็นได้
มุมมองของนกัการศึกษาท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนในอนาคตมีคุณลกัษณะดงั 4 ประการน้ี 

1. วิถีทางของการคิด ได้แก่ สร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรียนรู้และ
ตัด สิน ใจ  (Ways of Thinking. Creativity, Critical Thinking, Problem-solving, decision- Making 
and Learning) 

2. วิถีทางของการท างาน ได้แก่ การติดต่อส่ือสาร และการร่วมมือ (Ways of Working. 
Communication and Collaboration) 

3. เคร่ืองมือส าหรับการท างาน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ด้านข้อมูล 
(Tools for Working. Information and Communications Technology (ICT) and Information 
Literacy) 

4. ทกัษะส าหรับด ารงชีวิตในโลกปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความเป็นพลเมือง ชีวิตและอาชีพ และ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Skills for Living in the World. Citizenship, Life and Career, 
and Personal and Social Responsibility) 

จากการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มในยุคปัจจุบนั ท าให้การจดัการ
เรียนการสอนตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน โดยนักการศึกษาไดมี้การน าเสนอหลกัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นส าคญัของลกัษณะการจดัการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 
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1. มนุษยมี์รูปการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ผูส้อนจึงตอ้งใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย หาก
ผูส้อนน ารูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหน่ึงไปใชก้บัผุเ้รียนทุกคนตลอดเวลา อาจท าให้ผูเ้รียนบาง
คนเกิดอาการตายดา้นทางสติปัญญา 

2. ผูเ้รียนควรเป็นผูก้  าหนดองค์คสามรู้ของตนเอง ไม่ใช่น าความรู้ไปใส่และให้ผูเ้รียน
ด าเนิน รอยตามผูส้อน 

3. โลกยุคใหม่ตอ้งการผูเ้รียนซ่ึงมีวินยั มีพฤติกรรมท่ีรู้จกัยืดหยุน่หรือปรับเปล่ียนให้เขา้
กบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่วา่จะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเป็นแบบเผด็จการ แบบให้อิสระ หรือ
แบบประชาธิปไตย 

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

5. ใหใ้ชก้ฎเหล็กของการศึกษาท่ีวา่ “ระบบท่ีเขม้งวดจะผลิตคนท่ีเขม้งวด” และ “ระบบท่ี
ยดืหยุน่จะผลิตคนท่ีรู้จกัคิดยดืหยุน่” 

6. สังคม หรือชุมชนท่ีมัง่คง ร ่ ารวยดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ท าให้การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้
ในหลายๆ สถานท่ี 

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

ดงันั้นการจดักรรมกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัวา่มีประสิทธิภาพนั้น ครูตอ้งมีคุณสมบติั
มากกว่าการเป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีสอน (Instructor) ครูตอ้งมีลกัษณะของผูท่ี้สามารถช้ีแนะการเรียนรู้ 
(Learning Coaching) และสามารถท าหน้าท่ีเป็นผูน้ านักเรียนท่องเท่ียวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได ้
(Learning Travel Agent) จากท่ีกล่าวมานั้ นบทบาทของครูจากยุคสมัยก่อนจ าเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลงเม่ือก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษท่ี 21 ครูในโลกยุคใหม่ตอ้งมีความรอบรู้มากกว่าการเป็น
ผูดู้แลรายวิชาท่ีสอนเท่านั้น แต่ครูมีบทบาทของการเพิ่มพูนความรู้แก่นกัเรียน เสริมสร้างทกัษะท่ี
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนรู้นั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์ มีขั้นตอน
และกระบวนการท่ีเป็นล าดบัท่ีผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมกบัการเรียนการสอน เช่น การก าหนด
ปัญหาท่ีสนใจและการท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกบั
รายวชิาอ่ืนๆ ได ้ 

 
 



 

 
58 

2.12 แนวคิดการใช้เทคโนโลยช่ีวยการเรียนรู้ 
 

 
 

แผนภาพที ่2.9 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลย ีMultipoint Mouse 
 

ปัจจุบนั ทัว่โลกให้ความส าคญักบัการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and Communication Technology : ICT) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จนเกิดความแตกต่างระหว่างประเทศท่ีมีความพร้อมทาง 
ICT กบัประเทศท่ีขาดแคลนท่ีเรียกว่า Digital Divide ในขณะเดียวกนัประเทศทัว่โลกต่างมุ่งสร้าง
สังคมใหม่ให้เป็นสังคมท่ีใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge Based Society) จนเกิดความแตกต่าง
ระหวา่งสังคมท่ีสมบูรณ์ดว้ยความรู้ กบัสังคมท่ีดอ้ยความรู้ ท่ีเรียกวา่ Knowledge Divide ในยุคของ
การปฏิรูปการศึกษา ต่างก็เร่งพฒันาการศึกษาให้การศึกษาไปพฒันาคุณภาพของคน เพื่อให้คนไป
ช่วยพฒันาประเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสูงใน
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา เช่น ช่วยน าการศึกษาให้เขา้ถึงประชาชน (Access) 
ส่งเสริม การเรียนรู้ต่อเน่ืองนอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจดัท าข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารและจดัการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย  าในการจดัท าขอ้มูล และการ
วิเคราะห์ขอ้มูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจดัการศึกษา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยการเรียนการสอน แต่การให้ความสนใจกบัการใชเ้ทคโนโลยช่ีวย
การเรียนรู้ของผูเ้รียนก็อาจหลงทางได ้ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษายึดถือการมีเทคโนโลยีเป็นจุดหมาย
ปลายทาง ของการศึกษา แทนท่ีจะยึดถือผลการเรียนรู้เป็นจุดหมาย ปรากฏการณ์ของการหลงทาง
จะพบเห็นในการประชาสัมพนัธ์ถึงความพร้อมทางระบบคอมพิวเตอร์ การมีเครือข่ายโยงเข้า 
Internet สะดวก ผูเ้รียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและมีโอกาสใช้ได้เต็มท่ี แต่ในบางสถานศึกษา
ผูเ้รียนอาจใช้เทคโนโลยีไม่คุม้ค่า ขาดเป้าหมายในการเรียนรู้สาระส าคญัตามหลกัสูตรวิชาต่าง ๆ 
และขาดโอกาสในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันากระบวนการทางปัญญาอยา่งแทจ้ริง 
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เทคโนโลยกีบัการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่2.10 ภาพจ าลองรูปแบบการสอนด้วยเทคโนโลยขีอง Mckeachie (2011) 
 

รูปแบบการสอนดว้ยเทคโนโลยีของ Mckeachie เป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนตามปรากฏการณ์ 
หรือบริบทในสังคม ท่ีกา้วหน้าดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี เป็นรูปแบบท่ีเน้นทั้งตวัผูส้อนและ
เทคโนโลยีไปพร้อมกนั ซ่ึงรูปแบบส่วนใหญ่ไม่ได้ช้ีให้เห็นความส าคญักบัตวัผูส้อนทางดา้นส่ือ
เด่นชัดเช่นน้ี Mckeachie เช่ือว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการเรียนการสอน เป็น
ตวัเช่ือมประสานระหว่างผูส้อน ผูเ้รียน และเน้ือหาเขา้ดว้ยกนั ครูจะท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก และจดัสภาพแวดลอ้มให้ผูเ้รียน เน้ือหาไม่ไดอ้ยูท่ี่ครูเป็นส าคญัอีกต่อไป ฉะนั้นรูปแบบน้ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยผ่านส่ือท่ีใช้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแหล่ง
แสดงออกซ่ึงการเรียนรู้(องค์ความรู้ท่ีได้) ในลกัษณะเป็นเครือข่ายระหว่างผูส้อน-ผูส้อน ผูส้อน-
ผูเ้รียน ผูเ้รียน- ผูเ้รียน และแมแ้ต่กบับุคคลท่ีสนใจในโลกออนไลน์ 

ปกติเทคโนโลยจีะเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 3 ลกัษณะ คือ 
1. การเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี (Learning about Technology) ได้แก่ การเรียนรู้ระบบ

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

 

การสอนด้วยเทคโนโลย ี

ผู้เรียน 

  - แบบแผนของการเรียนรู้ 
  - ระดบัทกัษะทางเทคโนโลย ี

  - การเข้าถึงเทคโนโลย ี
 

 

เทคโนโลยี 
  - ประเภทของเทคโนโลย ี

  - การใช้เทคโนโลยี 
 

 

เน้ือหา 
  - ระดบัความรู้ความเข้าใจ 
  - สาขาวชิา 
 

 

ผู้สอน 
  - บทบาทในฐานะครู 
  - ระดบัของทกัษะทางเทคโนโลย ี

  - ความเหมาะสมของเวลาทีม่ ี
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2. การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยี (Learning by Technology) ไดแ้ก่ การเรียนรู้ความรู้ ใหม่ 
ๆ และฝึกความสามารถ ทกัษะบางประการ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ ทางโทรทศัน์ท่ีส่งผ่านดาวเทียม การคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจผ่าน Internet 
เป็นตน้ 

3. การเรียนรู้กบัเทคโนโลยี (Learning with Technology) ไดแ้ก่การเรียนรู้ดว้ยระบบ การ
ส่ือสาร 2 ทาง (Interactive) กับเทคโนโลยี เช่น การฝึกทักษะภาษากับโปรแกรมท่ีให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัถึงความถูกตอ้ง (Feedback) การฝึกการแกปั้ญหากบัสถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็น
ตน้ 

แนวคิดในการเพิม่คุณค่าของเทคโนโลยช่ีวยการเรียนรู้ 
1. การใชเ้ทคโนโลยีพฒันากระบวนการทางปัญญา (Intellectual Skills) คือ กระบวนการ

ท่ีมีองคป์ระกอบส าคญั คือ 
1) การรับรู้ส่ิงเร้า (Stimulus) 
2) การจ าแนกส่ิงเร้าจดักลุ่มเป็นความคิดรวบยอด (Concept) 
3) การเช่ือมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ (Rule) ด้วยวิธีอุปนัย 

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

ระบบคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงท่ีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความฉลาดในกระบวนการ
ทางปัญญาน้ี โดยครูอาจจดัขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ ในวิชาท่ีสอน ให้ผูเ้รียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล 
น ามาวเิคราะห์ก าหนดเป็นความคิดรวบยอดและใชค้อมพิวเตอร์ช่วยแสดงแผนผงัความคิดรวบยอด 
(Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์ หลกัการ ซ่ึงผูส้อนสามารถจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนฝึก การน า
กฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ จนสรุปเป็นองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล บนัทึกสะสมไวเ้ป็นคลัง
ความรู้ของผูเ้รียนต่อไป 

2. การใชเ้ทคโนโลยพีฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา 
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดนั้น สามารถออกแบบ

แผนการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีโอกาสท าโครงงานแสวงหาความรู้ตามหลกัสูตร หาความรู้ใน
เร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ หรือเพื่อแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรู้ลกัษณะน้ีจะเร่ิมต้น
ดว้ยการก าหนดประเด็นเร่ือง (Theme) ตามมาดว้ยการวางแผนก าหนดขอ้มูลหรือสาระท่ีตอ้งการ ผู ้
สออาจจดับุญชีแสดงแหล่งขอ้มูล (Sources) ทั้งจากเอกสารส่ิงพิมพ์ และจาก Electronic Sources 
เช่น ช่ือของ Web ต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนแสวงหาขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นค าตอบ สร้างเป็นองค์
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ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือช่วย และครูช่วยก ากบัผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีครูจะมีบทบาทส าคญัในการช่วยช้ีแนะทิศทางของการแสวงหา
ความรู้หรือแนะน าผูเ้รียนให้พฒันาความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณภาพ
ผลการเรียนรู้  

2.13 แนวคิดของบิลล์ เกตส์ (Bill Gate) เกีย่วกบัการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการศึกษา 
1. การเรียนไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียน ในโลกยุคปัจจุบนั คนสามารถท่ีจะเรียนได้จาก

แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะทางด่วนขอ้มูล (Information Superhighway) ซ่ึงก าลงัจะมี
บทบาท และมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการจดัการศึกษาของมนุษย ์

2. ผูเ้รียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล บิลล์ เกตส์ ไดอ้า้งทฤษฎีอาจารยว์ิชาการศึกษา
ท่ีว่า เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัจึงจ าเป็นจะตอ้งจดัการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกบัความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และการมองโลก
แตกต่างกนัออกไป 

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

4. การเรียนโดยใช้ส่ือประสม ในอนาคตห้องเรียนทุกห้องจะมีส่ือประสมจากเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีเด็กสามารถเลือกเรียนเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ 

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

6. บทบาทของครูจะเปล่ียนไป ครูจะมีหลายบทบาทหน้าท่ี เช่น ท าหน้าท่ีเหมือนกบัครู
ฝึกของนกัศึกษาคอยช่วยเหลือให้ค  าแนะน า เป็นเพื่อนของผูเ้รียน เป็นทางออกท่ีสร้างสรรค์ให้กบั
เด็ก และเป็นสะพานการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงระหวา่งเด็กกบัโลก ซ่ึงอนัน้ีก็คือบทบาทท่ียิง่ใหญ่ของครู 

7. ความสั มพัน ธ์ระหว่าง  นัก เรียน  ค รู  และผู ้ป กครอง  จะใช้ ระบบทางด่วน
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ช่วยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง นกัเรียน ครู และผูป้กครอง เช่น การส่ง E-
mail จากครู ไปถึงผูป้กครอง 
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ความคิดของบิลล์ เกตส์นับเป็นการเปิดโลกใหม่ด้านการศึกษาด้วยการน าระบบ
คอมพิวเตอร์สมยัใหม่ และทางด่วนขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัไดท้ัว่โลกเขา้มาเป็นตวักระตุน้ 
การปฏิวติัระบบการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม ถึงแมว้า่เขาจะย  ้าวา่ห้องเรียนยงัคงมีอยูเ่หมือนเดิม เพื่อ
ลดการต่อต้านด้านเทคโนโลยี แต่จากรายละเอียดท่ีเขาน าเสนอ จะพบว่าการเรียนการสอนใน
อนาคตจะตอ้งเปล่ียนไปมาก ความหวงัของนกัศึกษาทุกคนก็คือ การเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเรียน
ได้เป็นรายบุคคลโดยมีการวางแผนร่วมกบัครู ถา้คนในวงการศึกษาไม่ปรับเปล่ียนจะลา้หลงักว่า
วงการอ่ืน ๆ อยา่งแน่นอน 

การจัดปัจจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยช่ีวยการเรียนรู้ 
ปัจจยัพื้นฐาน คือ การสร้างความพร้อมของเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสรรถนะและ

จ านวนเพียงพอต่อการใช้งานของผูเ้รียน รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนสามารถใช้
เทคโนโลยไีดต้ลอดเวลา จะเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ของการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ส่ิง
ท่ีควรเป็นปัจจยัเพิ่มเติม คือ 

1. ครูสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ 
ปัจจยัท่ีจะผลกัดนัให้มีการใชเ้ทคโนโลยีอย่างคุม้ค่า คือ การท่ีครูออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรมประกอบการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใช้กระบวนการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งจากการสังเกตในสถานการณ์จริง การทดลอง การคน้ควา้จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และจากส่ือ Electronic เช่น จาก Web Sites เป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการท าโครงงานอิสระ
สนองความสนใจ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งฝึกปฏิบติัจาก Software ส าเร็จรูป เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการ
บนัทึก วเิคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอรายงานดว้ยคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

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

คุณค่าของระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครู และผูเ้รียนควรช่วยกนัแสวงหาแหล่งขอ้มูล
สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาสาระตรงกบัหลกัสูตร หรือสนองความสนใจของผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรวบรวมแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น Software ช่ือของ Web Sites รวมถึงการลงทุนจดัซ้ือ 
Software จากแหล่งจ าหน่าย การจา้งให้ผูเ้ช่ียวชาญจดัท า หรือจดัท าพฒันาข้ึนมาเองโดยครู และ
นกัเรียน 

3. สถานศึกษาจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Learning Resources Center) เป็นตัวช้ีวดัส าคัญ

ประการหน่ึงของศกัยภาพของสถานศึกษาท่ีจะส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ของครู และ
ผูเ้รียน ปกติมกันิยมจดัไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของห้องสมุด จนเกิดค าศพัท์ว่าห้องสมุดเสมือน (Virtual 
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Library) หรือ E – Library จะมีคุณประโยชน์ในการมีแหล่งขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 
ในวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในลกัษณะส่ือส าเร็จ เช่น Software แถบบนัทึกวีดิทศัน์ รวมถึง CD – Rom 
และ CAI หรือ ช่ือ Web Sites ต่าง ๆ ซ่ึงควรจดัท าระบบ Catalog และดชันี ใหส้ะดวกต่อการสืบคน้ 

4. การบริการของกรมหรือหน่วยงานกลางทางเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ 
กรมต้นสังกดัหรือหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของ

สถานศึกษาดว้ยการบริการดา้นขอ้มูลสารสนเทศ เช่น จดัท าเอกสารรายเดือน รายงาน Software ใน
ทอ้งตลาด แจง้ช่ือ Web Sites ใหม่ ๆ พร้อมสาระเน้ือหาโดยยอ่ จดัท าคลงัขอ้มูลความรู้ Knowledge 
Bank เพื่อการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ผ่านส่ือ Electronic หรือส่ือทางไกลผ่านดาวเทียมเผยแพร่สนอง
ความตอ้งการ และความสนใจของผู ้เรียนเป็นประจ า นอกจากน้ีการรวบรวมผลงานของครู และ
นักเรียนในการจดักระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ท่ีเรียกว่า Best Practices จะเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีส าหรับครู และนกัเรียนทัว่ไปท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยการเรียนการสอน 

บทสรุป 
มีผูก้ล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ IT นั้น การจดั T : Technology ไม่ค่อยน่าเป็นห่วง 

เพราะถ้ามีงบประมาณก็จดัหาได้ และสอนให้ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีเป็นโดยไม่ยาก แต่ส่ิงท่ีขาด
แคลนคือ I : Information หรือสารสนเทศ ท่ีน่าจะเป็นเน้ือหาของการใช้เทคโนโลยี เพราะถา้ขาด
ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นการเรียนรู้ และขาดการเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้เขา้กบัเทคโนโลยี
สารสนเทศแลว้ ตวัระบบเทคโนโลยกี็ไร้ความหมาย และสูญค่าคุณประโยชน์ และความคาดหวงัวา่ 
เม่ือมีผู ้ไปเยี่ยมเยือนสถานศึกษาใดในอนาคต ก็น่าจะได้พบความสมบูรณ์ของระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีหลากหลาย ผนวกเป็นส่วนหน่ึงของระบบเทคโนโลยี และไดพ้บผลงานของครู และ
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีแสดงถึงการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน 

2.14 คอมพวิเตอร์กบัการเรียนการสอน 
ตามท่ีทราบกนัดีอยู่แล้วว่า การสอน (Instruction) หมายถึง การจดัประสบการณ์ หรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือการปฏิบติั
ตามจุดมุ่งหมาย 

การเรียน หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 
โดยผูส้อนมีหน้าท่ีจดัประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ตามจุดมุ่งหมายนัน่เอง 

ในกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการท่ีทั้งผูส้อนจดัประสบการณ์ 
ดว้ยเร่ืองเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมไป ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ส าหรับ
ประเทศไทยมีกรสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล โดยลกัษณะการสอนโดยส่วนใหญ่เป็น
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การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) แต่ส าหรับหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ท่ีจดัการสอนนั้นจะ
เร่ิมตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาต่อไป ซ่ึงการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แล้วมกัมีเน้ือหา 3 
แนวทาง คือ 

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

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

1. รู้ประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 
2. เขา้ใจการท างานของคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์สามารถท าโปรแกรมไดอ้ยา่งไร 
3. ตระหนกัวา่จะใชค้อมพิวเตอร์ช่วยการเรียนและช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไร 
4. หย ัง่รู้ถึงธุรกิจ และอุตสาหกรรมประยกุตข์องคอมพิวเตอร์  
5. ตระหนักถึงสภาพปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในอนาคตของผลกระทบทาง

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

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

1. ความสามารถในการเขียน อ่าน และการใชง้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ได ้
2. ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมประยกุตด์า้นการศึกษา 
3. ความสามารถในการพูดถึงค าศพัท์ต่าง ๆ เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะทางด้าน

ฮาร์ดแวร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่วแต่ไม่ถึงกบัตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญจริง ๆ 
4. ความสามารถในการรู้ตวัอยา่งปัญหาการศึกษาต่าง ๆ วา่ ปัญหาใดใชค้อมพิวเตอร์แก้

ได ้และปัญหาใดแกไ้ม่ได ้
5. ความสามารถในการหาและใช้แหล่งข้อมูล ท่ีทันสมัยต่าง ๆ  เก่ียวกับการใช้

คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
6. ความสามารถในการพูดอภิปรายในระดบัคนธรรมดาท่ีเฉลียวฉลาดเก่ียวกบัประวติั

คอมพิวเตอร์โดยทัว่ไป ส่วนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในการศึกษาตอ้งสามารถอภิปรายได้
มากพิเศษ 
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7. ความสามารถในการอภิปรายปัญหาเร่ืองผลกรทบของคอมพิวเตอร์ต่อสังคม และ
จริยธรรมไดใ้นแนวทัว่ ๆ ไป และพูดเก่ียวกบัผลกระทบของการใชค้อมพิวเตอร์ไดม้ากเป็นพิเศษ 

สรุปไดว้า่ลกัษณะของผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะบุคลากรดา้นการศึกษา
นั้นตอ้งเป็นผูท่ี้อ่านออก เขียนได ้คือ สามารถอ่านและเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อยา่งง่าย ๆ 
ได้ สามารถพูดอภิปรายเร่ืองเก่ียวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตลอดจนสามารถน าความรู้
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานการศึกษาได้นั่นเอง ประเด็นท่ีน่าตระหนักว่าครูผู ้สอน
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่มากมายทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนขณะน้ี มีลกัษณะเหล่าน้ีครบถว้น
หรือไม่ 

เทคนิคและวธีิการสอนคอมพวิเตอร์ 
จากค ากล่าวท่ีวา่ "การสอนตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์" ซ่ึงศาสตร์ คือ ตวัเน้ือความรู้ท่ีมีอยู่

ในตวัผูส้อน ส่วนศิลป์ คือ ศิลปะ ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาไปสู่ผูเ้รียน บางคร้ังเน้ือหา
เดียวกนัผูส้อนต่างกนั ยอ่มมีศิลปะในการถ่ายทอดต่างกนัดว้ย การใช้ศาสตร์และศิลป์ตอ้งใช้อยา่ง
ผสมผสานกลมกลืนกัน การสอนคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน เม่ือผูส้อนท่ีมีพื้นฐานความรู้เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ดีอยูแ่ลว้ ควรตอ้งพิจารณาเพิ่มศิลปะในการสอน นัน่คือ การน าความรู้ทางทฤษฎีการ
สอนและเทคนิควธีิการสอน ไปใชเ้พื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

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

1. ทฤษฎีการสอนของกาเย่ (Gagne) เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการรู้ กล่าวถึงการเรียนรู้ของ
บุคคลว่าจะเกิดข้ึนได้ดีหรือไม่เพียงใดข้ึนอยนู่กับสภาพการณ์ทั้ งภายในและภายนอกผูเ้รียน 
(Internal and External Conditions) และเหตุการณ์ในการเรียน (Events of Lerning) จดัเป็นล าดับ
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) ให้แนวคิดเก่ียวกบัการสอนดา้นพฤติกรรมในระหวา่ง

การสอนแต่ละขั้นของพฒันาการทางสติปัญญานั้นข้ึนกบัการเพิ่มความซบัซ้อนของยทุธศาสตร์การ
คิด ผูเ้รียนจะใช้ความคิดท่ีซับซ้อนได้เม่ือได้รับประสบการณ์อย่างมีขั้นตอน 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
มาประยุกต์ใช้ในการสอนของตน การจะเลือกใช้ทฤษฎีการสอนใดนั้นควรข้ึนกับจุดประสงค์
รายวิชา จุดประสงค์การสอนและเน้ือหาการสอนแต่ละคร้ังอาจใช้ทฤษฎีการสอนหลายประการ
ผสมผสานกนัก็ได ้และจากทฤษฎีการสอนน้ีครูอาจารย ์ผูส้อน วทิยากรท่ีมีหนา้ท่ีสอน และใหมี้การ
อบรมเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์อาจมองเห็นแนวทางท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัการสอนของตน 

 

ตอนที่ 3 นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของต้นสังกัด 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 และขาดความชัดเจนในการสร้างเอกภาพทางการบริหารให้กบักลุ่ม
โรงเรียนและส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั  นอกจากนั้นยงัพบว่า การสร้างพนัธสัญญาการ
ด าเนินงาน และการจดัการศึกษาเพื่อการสร้างศาสนทายาทท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัยงัไม่ไดมี้การ
ก าหนดให้มีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก จะมีเพียงการด าเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส าคญั อีกทั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาไม่
มียุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเด่นชดัพอท่ีจะเป็นแนวทางของการจดัการศึกษาในบริบทพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อ
สร้างศาสนทายาท และด าเนินการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแก่ชุมชนในพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา เป็นสถานศึกษาท่ีมีเป้าหมายในการมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนซ่ึงเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผูมี้คุณธรรม มีความรู้ ประพฤติปฏิบติัตนตามพระ
ธรรมวินัย เป็นศาสนทายาทท่ีดีของพระพุทธศาสนา และเป็นท่ีน่าช่ืนชมว่า นับตั้งแต่ท่ีได้มีการ
ก่อตั้ งโรงเรียนประเภทน้ีมาตั้ งแต่ปีพุทธศักราช 2514 จนถึงปัจจุบัน  เจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผูจ้ดัตั้ ง
โรงเรียน  พร้อมทั้ งผูบ้ริหารโรงเรียน ครู พระอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ร่วมกัน
ด าเนินการนานปัการเพื่อจดัการศึกษาให้ไดคุ้ณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีโรงเรียนหลายแห่งท่ีมี
ช่ือเสียง ไดรั้บความศรัทธา เช่ือมัน่ จากผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนอย่างไรก็ตาม จาก
การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามัญศึกษา  ใน
ภาพรวม พบวา่ยงัมีประเด็นส าคญัท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอีกหลายประการ นอกจากน้ี 

การท่ีมีความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการ ท า
ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีมีหนา้ท่ีหรือเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทุกระบบ ตอ้งสร้างกลยทุธ์ใน
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
กา้วทนัการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งมัน่คงส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการการพฒันาการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2562) ซ่ึงเป็นแผนส าคญัท่ีมุ่งใช้วิธีการทางยุทธศาสตร์เพื่อ
การปฏิรูป และเปล่ียนแปลงระบบการจดัการศึกษา ระบบการบริหารจดัการ ระบบการบริการ 

การศึกษา และระบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาร่วมกนัอย่างมีเอกภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดอีกทางหน่ึงแก่สังคมไทย และสังคมพระพุทธศาสนาในระดบัสากลแผนยทุธศาตร์
และแผนปฏิบติัการฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงและมีความสมบูรณ์ดว้ยการระดมพลงัปัญญาของคณะท างาน
จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา ประธานกลุ่ม และ
ผูแ้ทนผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา บุคลากรและเจา้หน้าท่ีกองพุทธศาสน
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ศึกษาโดยได้รับการอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานอย่างดียิ่งจากพระครูกิตติรัตนานุกูล 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี ๔ อีกทั้งมีผูท้รงคุณวุฒิสองท่าน 
คือ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกล้ียงและ ดร.สม นาสอา้น ท่ีให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษา และขอ้แนะน าในการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร์ นอกจากน้ี โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาและทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งจะไดใ้ช ้“แผนยทุธศาตร์และแผนปฏิบติัการการพฒันาการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษา (พ.ศ.2553 – 2556)” น้ี เป็นเข็มทิศน าทางสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาพระ
ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา อย่างเป็นระบบและมีความเป็นเอกภาพ เพื่อร่วมกันสร้างศาสน
ทายาทท่ีดีมีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ร่วม
สร้างสรรคส์ังคมพุทธธรรม และน าพาพระพุทธศาสนาสู่ความเจริญมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
 
ตอนที่ 4   บริบทเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมศรีจันทร์วทิยา จังหวดัเลย  
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา เป็นสถานศึกษาสังกดัส านกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ โดยมีพระเทพวราลังการ (หลวงปู่ศรีจนัทร์ วณฺณาโภ) สมณศกัด์ิในขณะนั้น เป็นผูข้อ
อนุญาตก่อตั้งและมีพระสุทธิสารโสภณ เป็นครูใหญ่รูปแรก ส าหรับให้พระภิกษุสามเณรไดเ้รียน
นกัธรรมบาลีและวิชาสามญัควบคู่กนัโดยเปิดท 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 ์
ปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา 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) โปรแกรมวิทย ์– คณิต 
ผูส้ าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบตัรทั้งแผนกธรรม-บาลี และใบรับรองผลการเรียน (รบ.) 
พร้อมใบประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือศึกษา
ต่อในระดบัสูงข้ึนไปได ้
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โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ด าเนินการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หลักการ จุดหมาย และโครงสร้างของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2533) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทั้งดา้นสติปัญญา ร่างกาย 
จิตใจ และสังคม ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทศัน์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีสุนทรียภาพ รู้จักตนเอง พึ่ งตนเองได้ และบุคลิกภาพดี มีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากส่ิงเสพยติ์ดให้โทษ มีทกัษะในการจดัการและการท างาน
รักกานท างาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชนและสังคม สามารถด ารงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข และปฏิบติัตามวิถีประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีจิตส านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
ศิลปวฒันธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

แผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ประกอบดว้ย 

1. ก าหนดแผนการเรียน กลุ่มการเรียน และกลุ่มวิชาเลือก ให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความ
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 ให้แบ่งเป็นภาคเรียนปกติ 2 
ภาค ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ (โรงเรียนอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร ส าหรับภาคฤดู
ร้อนซ่ึงมีเวลาเรียน 4 สัปดาห์นั้น เวลาเรียนต่อสัปดาห์ของรายวิชาท่ีเปิดสอนจะตอ้งเป็น 5 เท่าของ
ภาคปกติ) ในสัปดาห์หน่ึงเปิดเรียนไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั วนัละไม่นอ้ยกวา่ 7 คาบ ๆ ละ 50 นาที โดยจดั
ให้ผูเ้รียนได้เรียนอย่างน้อย 30 คาย (ไม่เกิน 35 คาบ / สัปดาห์) และการก าหนดเวลาเรียนแต่ละ
รายวิชานั้น โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ไดก้ าหนดเวลาเรียนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยการ
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 



 

 
70 

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 นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

เลือกเรียนตามความสนใจ 1 กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 
4.1 กิจกรรมชุมนุมทางวชิาการ 
4.2 กิจกรรมชุมนุมเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
4.3 กิจกรรมชุมนุมพฒันาและส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อให้การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร โรงเรียน
พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ไดจ้ดักิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแกปั้ญหาหรือกิจกรรมพฒันาการ
เรียนรู้ให้กับผูเ้รียน นอกจากน้ียงัจดักิจกรรมอิสระให้ผูเ้รียนได้ใช้ในการพฒันาตนเอง ให้เกิด
ความสามารถตามความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการ 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีโรงเรียนจดัให้กบันักเรียน ได้แก่กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ 
กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา กิจกรรมวนัส าคญัอนัเก่ียวกบัองค์พระมหากษตัริย ์รวมทั้งกิจกรรม
อนัเก่ียวกบัหมวดวิชาต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวนัสุนทรภู่ กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมวนั
รัฐธรรมนูญ กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ กิจกรรมวนัส่ิงแวดลอ้มโลก กิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรอีกประเภทหน่ึง ท่ีโรงเรียนจดั คือ โครงการเสริมความรู้มุ่งสู่
มหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัสอนซ่อมและสอนเสริมความรู้ ประสบการณ์ให้กับ
นกัเรียนท่ีสนใจและเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนท่ีตั้งความหวงัไวว้่าจะสอบเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา จดัในคาบวา่ง คาบนอกเวลาเรียนปกติ จดัทั้งในวนัราชการปกติ และวนัหยุดเสาร์ 
– อาทิตย ์

1 . ก ารป ระ เมินผลการเรียน  โรง เรียน ได้ด า เ นิ นก ารให้ เป็ น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการประเมินผลตามหลกัสูตร ทั้ง 2 ระดบั ทุกประการ 
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ตอนที ่5 กรอบแนวคดิในการวจิัย (Conceptual Framework) 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์

วทิยา: การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจึง
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
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 

ผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพ
ท่ีคาดหวงั 

                          ครู 
 

                      นกัเรียน 

     ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการวจิยั 

สงัเกตผลร่วม 

วางแผนร่วม 

  ปฎิบติัร่วม 

สะทอ้นผลร่วม ปรับปรุงแผนร่วม 

ปฎิบติัร่วม 

สงัเกตผลร่วม 

  สะทอ้นผลร่วม 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: 

PAR) ท่ีมีรูปแบบเน้นความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์  (Critical science) น าเสนอผลการวิจยัอิงกับ
แนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical approach) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร 
หรืออ่ืนๆ ถึงส่ิงท่ีได้ร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลการ
เปล่ียนแปลง ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี เกิดข้ึนทั้งในระดบัตวับุคคล
ระดบักลุ่มบุคคลและระดบัองคก์าร โดยยดึถือหลกัท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 2 ดงัน้ี 

1. ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี
ขั้นตอนการวิจยั 10 ขั้นตอน ยึดถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ
นกัวิจยั 10 ประการ ตามท่ีกล่าว ในบทท่ี 2 โดยเฉพาะจรรยาบรรณเก่ียวกบัการแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยั
ทราบ และจรรยาบรรณผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการ ท างาน แต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้ง
ได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิส่วน
บุคคล 

2. ให้ความส าคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ท่ีจะตอ้งทบทวนข้ึนมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย
อยา่งมี ความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะท าใหผู้ว้ิจยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปใชอ้ธิบาย
ปรากฏการณ์หรือการ ใหค้  าแนะน าต่อผูร่้วมวจิยั ในลกัษณะท่ีไม่ใช่เป็นการยดัเหยียด ไม่ใหเ้ป็นตวั
ช้ีน าหรือไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไป ปฏิบติัของผูร่้วมวิจยั แต่จะตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก 
การเป็นตวัเสริม 

3. การสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็น
ส่ิงท่ีไป ดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดให้ผูร่้วมวิจยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งได้เขา้ใจและตระหนักถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจยั” 
“ทฤษฎี” และ“การปฏิบติั” หรือ “นกัวจิยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” 

4. แสดงบทบาทการส่งเส ริมสนับส นุนการเส ริมพลังทางวิชาการ (Academic 
empowerment) แก่ผูร่้วม วิจยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกนัจากผูร่้วมวิจยัว่ามีความประสงค์ท่ีจะ
ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจหรือเพิ่มพูน โลกทัศน์เพิ่มเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีท าประสบผลส าเร็จ การจดัอบรมสัมมนา การ เชิญวิทยากร เป็นตน้ ผูว้ิจยัจะท าหนา้ท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัดว้ย 
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5. ผูว้ิจยัเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้มี การปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการท่ีก าหนดไวโ้ดยมุ่งให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดตามหลกัการ “มุ่งการ เปล่ียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพื่อบรรลุผล” พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใดๆท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆหรือ ส าเร็จรูปเกินไป 

6. ให้มีการบนัทึกผลการด าเนินงานทั้งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั โดยค านึงถึงหลกัการ
บนัทึก 1) การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายถึงส่ิงท่ี
ปฏิบติั 3) การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร 4) การพฒันาตนเองจาก
การร่วมในการวิจยั และจดัให้มีการพบปะ สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ ตาม
หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน การวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง ตลอดจน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

วิธีด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย สถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีด าเนินการวิจยั ผูร่้วมวิจยัและ
บทบาทของผู ้ร่วมวิจยั ขั้นตอนการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการเขียน รายงานผลการวจิยัตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 3.1 พืน้ทีท่ีด่ ำเนินกำรวจิัย 
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน

พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา จงัหวดัเลย” เป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) ท่ีไดม้า
โดยการเลือกแบบเจาะจงตาม คุณลกัษณะ 3 ประการคือ 1) เป็นโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนการสอนท่ียงัไม่ทนัสมยัในยุคการศึกษาศตวรรษท่ี 21 2) เป็นโรงเรียนท่ีมีความประสงค์
เขา้ร่วมการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการ วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยผูอ้  านวยการ
และคณะกรรมการสถานศึกษา 3) เป็นโรงเรียนท่ีผูว้ิจยัท างานอยู่ จึงมีความสะดวกและความ
เป็นไปไดต่้อการท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลในการสังเกต การ สัมภาษณ์ และการบนัทึกภาพหรือเสียงใน
กิจกรรมท่ีด าเนินการสามารถเขา้ไปปฏิบติังานภาคสนามไดต้ลอด ระยะเวลาท่ีจะท าการวจิยั 
 
3.2 ผู้ร่วมวจัิย และบทบำทของผู้ร่วมวจัิย 

3.2.1 ผูร่้วมวจิยั เน่ืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ีเป็นการพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ ภายในโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดผูร่้วมวิจยั (Research 
participant) เป็นบุคลากรเฉพาะภายในโรงเรียน คือ คณะครู จ  านวนรวมทั้งส้ิน 22 คน  

3.2.2 บทบาทของผูร่้วมวิจยั ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีบทบาทโดยยึดแนวทางการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ี วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) พฒันาข้ึนทั้ง 10 ขั้นตอนใน 2 วงจร 
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3.3 ขั้นตอนกำรวจิัย 
การวิจัยคร้ังน้ี  มี 2 วงจร 10 ขั้ นตอน ในปีการศึกษา2558 ระหว่างภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2558 และภาคเรียนท่ี 2 ไดด้ าเนินการในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้ นตอนที่  1  การเตรียมการ (Preparation) แบ่ งออกเป็น  3 ระยะโดยแต่ละระยะ

ประกอบดว้ยกิจกรรม ต่างๆดงัรายละเอียดดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เสริมสร้างความ

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

ระยะท่ี 2 การให้ความรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการวิวยั (ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้และแนวคิดเชิง
เทคนิค) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การเปิดตวัโครงการวิจยัและน าเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.1) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วมการวจิยั 
1.2) เสริมพลังด้านความรู้ความ เข้าใจเก่ียวกับวิธีการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย
ด าเนินการในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2558 และ 2) การ เตรียมความพร้อมเบือ้งต้นให้กับผู้ ร่วมวิจัย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ วธีิการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมและแนวคิดเชิงเทคนิค ท่ีส าคญัสามารถน าแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้า ประยุกตใ์ช้ในการ
ด าเนินงาน โดยด าเนินการในวนัท่ี 17,18 กรกฎาคม 2558 

ระยะท่ี 3 การปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนอย่างเต็มท่ีก่อนโดยใช้
ความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่เดิม (Tacit knowledge) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลทีม อยู่เดิม มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.1) เป็นการดึงศกัยภาพของผู ้
ร่วมวิจยัออกมาอย่างเต็มท่ีก่อน 1.2) เพื่อให้ทราบถึง พื้นฐานของแต่ละคนท่ีมีอยู ่อีกทั้งยงัอาจได้
ความรู้ใหม่ๆท่ีซ่อนอยูใ่นตวัผูว้ิจยัแต่ละคน เพราะหากให้ความรู้ทาง ทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิด
กั้นความคิดภายในของเขาได ้และท่ีส าคญัสามารถใช้เป็นตวัช้ีวดัพฒันาการของแต่ ละคนไดโ้ดย
ด าเนินการในวนัท่ี 1-9 สิงหาคม 2558และ 2) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 2.1) 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัทั้ง 10 ขั้นตอน 2.2) เพื่อถอดบทเรียนท่ีได้จากการปฏิบติั
กิจกรรม ร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลง มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูร่้วมวิจยัได้
ร่วมกนัวิเคราะห์ “สภาพ ของการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเคยเป็นมา” “สภาพปัญหาท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใน ปัจจุบนั” “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจาก
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การแก้ปัญหา” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้” “การ
ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปั้ญหาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้” โดยด าเนินการ
ในวนัท่ี 4-20 กนัยายน 2558 และ 2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ มีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกันจดัท า 
แผนปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา โดยด าเนินการในวนัท่ี 2-9 ตุลาคม 2558 

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

ขั้นตอนที ่4 การสังเกตผล (Observing) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ  
1. ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบและ วิธีการสังเกตผล มีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนัก าหนด

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

2. ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีการสังเกตผลและ
รายงานผลขอความพึงพอใจของผูว้ิจ ัยและผูร่้วมวิจยัผูร่้วมวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1 ) ส่วน
รายละเอียดของโครงการ 2) ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดยด าเนินการในวนัท่ี 
19 ธนัวาคม 2559  

3. ขั้นตอนการประเมินและสรุปผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลและ
ขอมติเห็นชอบ และความพึงพอใจของแต่ละโครงการโดยด าเนินการในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อยดงัน้ีคือ 1 ) การ
สะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ  มีวตัถุประสงค์เพื่อสะทอ้นผลการด า 
เนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมดเพื่อให้ทราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขและการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยด าเนินการในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 
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ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) ประกอบด้วย กิจกรรมคือ 1) การศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อทบทวนขอ้มูลการด าเนินงานในทุก
ขั้นตอนท่ีผ่านมาพร้อมทั้งได น าเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน
ตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพื่อช้ีให้เห็น
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา
ตามตวัช้ีวดัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมพฒันาข้ึนซ่ึงก าหนดไว ้5 ดา้นโดยใช้เคร่ืองมือการวิจยั
ฉบบัท่ี 3 (แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา)ให้แก่ผูร่้วมวจิยัไดรั้บทราบ
รวมทั้งน าเสนอให้เห็นถึงส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัและส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัก่อนท่ี จะ
ร่วมกนัวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและสาเหตุของปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพื่อน าไปก าหนด 
“สภาพท่ีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา” “การระบุทางเลือกท่ีหลากหลาย” “การประเมินและเลือก
ทางเลือก” และ 2)การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าทางเลือกท่ีผูว้ิจยั และผูร่้วม
วิจยัได้ร่วมกันประเมินน ามาจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่โดยทั้ง 2 กิจกรรมด าเนินการในวนัท่ี 8 
มกราคม 2559 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting) ประกอบด้วย กิจกรรมคือ 1) การสร้างขวญั
ก าลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจใหผู้ร่้วมวจิยั
เกิดความกระหายและฮึกเหิมในกาลลงมือปฏิบติัโดยด าเนินการในวนัท่ี 15 มกราคม 2559 2) การ
ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน มีวตัถุประสงค์เพื่อ 2.1) ร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อให้แผนปฏิบติัการ
ใหม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 2.2) ร่วมกนัพิจารณาทบทวนแกไ้ขเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่ โดยด าเนินการในวนัท่ี 16 มกราคม 2559 3) การน าแผนลงสู่
การปฏิบัติใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการใหม่ท่ีไดจ้ากการจดัท า
ร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัท่ี 16 มกราคม – 14 กุมภาพนัธ์ 2559 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 1 ) ขั้นตอน
การก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัก าหนดรูปแบบการสังเกตผล
ตามสภาพจริงของผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัจุดเด่นจุดบกพร่องและขอ้เสนอแนะ
เพื่อ การปรับปรุงแกไ้ขด าเนินโครงการ/กิจกรรมและร่วมกบัสรุปส่ิงท่ีกระท าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไขและการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 2) ขั้นตอนการ
สังเกตและเสนอรายงานผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีการสังเกตผลและรายงานผลของความพึงพอใจ
ของผูว้ิจยั และผูร่้วมวิจยัผูร่้วมวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1 ) ส่วนรายละเอียดของโครงการ 2) ส่วน
รายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ร่วมกันสรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบ และความพึงพอใจ ของแต่ละโครงการ โดย
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ด าเนินการในวนัท่ี 5 มีนาคม 2559 
ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-reflecting) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยดงัน้ี 1 ) 

การสะท้อนผลการปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบติัแลว้เสร็จ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรายงาน
ท่ี แต่ละทีมไดส้รุปและสังเคราะห์ความรู้มาแลว้ให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาและรับรองวา่ส าเร็จจริง 
หรือไม่ทราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขการเปล่ียนแปลการเรียนรู้ใหม่
รวมถึงความรู้ใหม่โดยด าเนินการในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 2) การสะทอ้นผลการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาหลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
น าเสนอผลการการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาหลงัน าแผนปฏิบติัการ
ลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จในวงจรท่ี 2 โดยใช้เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3 (แบบประเมินกิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยา) และน ามาเปรียบเทียบกบัผลการประเมินกิจกรรมการเรียนของ
โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัซ่ึงไดด้ าเนินการไปตั้งแต่ขั้น ตอนท่ี 3 
การปฏิบติัให้ผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบและลงมติให้ความเห็นชอบโดยด าเนินการในวนัท่ี 11มีนาคม 
2559 

ขั้นตอนที่ 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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวิจยัตามกรอบแนวคิดของ Mills 

(2007) ซ่ึงจ าแนกเป็นกลุ่มดงัน้ี 1 ) แบบสังเกต (Observation form) มี1 ฉบบัคือเคร่ืองมือการวิจยั 
ฉบบัท่ี 4 แบบรายงานความกา้วหน้าของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focusgroup interview) มี 1 ฉบับเคร่ืองมือการวิจยัฉบับท่ี 2 แบบ
สัมภาษณ์ 3) แบบตรวจสอบหรือบนัทึก(Examining/records) เช่น บนัทึกอนุทิน (Journal) แผนท่ี 
(Maps) เคร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ (Audiotapesand videotapes)หลกัฐานส่ิงของ (Artifacts) 
บนัทึกภาคสนาม (Field notes) เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 1 แบบบนัทึกการประชุมเคร่ืองมือการวจิยั 
ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการเคร่ืองมือกาวิจยั
ฉบับท่ี 5 แบบประเมินโครงการ เคร่ืองมือการวิจัยฉบับท่ี  6 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan ;IDP) 
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3.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยัต่างมีบทบาทหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง กบั

ผูว้ิจ ัยโดยเร่ิมจาการปฎิบัติภาคสนามในโรงเรียนในปีการศึกษา2588ในช่วงระหว่างวนัท่ี 6 
มิถุนายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 โดยแบ่งเวลาในการปฏิบติังานตามงานตามตารางก าหนด
วนัและเดือนเพื่อให้เห็นสภาพขอ้เท็จจริงทั้งในส่วนท่ีเห็นชดัเจนและแฝงเร้นจากขั้นตอนการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้งขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายดงักล่าวในหวัขอ้ ท่ี 4 

 

3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้รับจากเคร่ืองมือท่ีเลือกใช้ในการวิจยัท่ีได้รับจาการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้ ง

ขั้นตอนจุน ามาวเิคราะห์ร่วมกนัเป็นระยะๆโดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ อมรา พงศาพิชญ ์(2526) มี
ดงัน้ี 

6.1 จกัท าขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยพิจารณาถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัเป็น
หลักในการแบ่งปรากฏการณ์และหาความถ่ีของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยแบ่งออกเป็น6 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนท่ีเก่ียว 
ขอ้งจะไดท้ราบความสัมพนัธ์ความขดัแยง้ความเก่ียวขอ้งของบุคลากร 

6.1.5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือ การปรับตวับุคคลการให้ความ
ร่วมมือและยอมเป็นส่วนของโครงสร้างกิจกรรมบริการ พร้อมจะเป็นพวกเดียวกนัจะทราบความ
ขดัแยง้ และความราบร่ืนไดช้ดัเจน 

6.2 จดัแบ่งขอ้มูลจากการบนัทึกภาคสนามของการวิจยัในส่วนท่ีเป็นขอ้ความพรรณนา
เหตุการณ์ เก่ียวกบักิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

6.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลท าให้เป็นสภาพปัจจุบนัจากขอ้ความพรรณนาเหตุการณ์เก่ียวกบั
กิจกรรมในขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยน ารายงานวเิคราะห์ขอ้มูลของแต่
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ละวตัถุประสงค์ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีวิเคราะห์แลว้ไปให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ได้รับทราบช่วยยืนยนัตรวจแก้ไขผลวิเคราะห์และให้ค  าแนะน าเพื่อปรับปรุงรายงานให้ถูกตอ้ง
สมบูรณ์มากข้ึนการตรวจสอบขอ้มูลจะใช้บุคลากรหลายคนในเหตุการณ์ของกิจกรรมส่วนการ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นเชิงปริมาณผูว้ิจยัก็ใชค้่าสถิติพื้นฐานหรือค่าร้อยละและค่าเฉล่ียเพื่อเป็นขอ้มูล
เพื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายหรือแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน 

 

3.7 กำรเขยีนรำยงำนกำรวจิัย 
เขียนและน าเสนอรายงานการวิจยัในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical approach)

แสดงหลกัฐานประกอบทั้งขอ้มูลสถิติภาพถ่ายเอกสารหรืออ่ืนๆถึงส่ิงท่ีไดร่้วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติั
ร่วมกนัสังเกตและร่วมกนัสะทอ้งผลวา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไรทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้หรือมีทฤษฎีใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจาการปฏิบติัทั้งในระดบับุคคล 
กลุ่มบุคคล และโรงเรียนมีขอ้เสนอแนะอะไรอยา่งไรส าหรับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งการ
จะพฒันาหรือแกไ้ขปัญหางานนั้นๆ ดงันั้นการน าเสนอผลงานวิจยัมีลกัษณะเป็นหารพรรณาหรือ
บรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical description) จากการปฏิบติัจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอนโดยในช่วงแรก
ของแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง (Story telling) ตามความ
เป็นจ ริงและ เป็นกลาง  (Factual and neutral manner) การเป ล่ี ยนแปลงจาการป ฏิบั ติ จ ริง
ประสบการณ์การเรียนรู้จาการปฏิบติัและองคค์วามรู้จากการปฏิบติัจริง 
 
 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา :
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ได้ด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 –เดือนมีนาคม 
2559 หรือระหวา่งปีการศึกษา 2558 โดยท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัด าเนินการรวม 2 วงจร 10 
ขั้นตอน การน าเสนอผลการด าเนินการวิจัยจะน าเสนอตามล าดับวงจรและล าดับขั้นตอนดัง
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
พฒันากจิกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วิทยาศรีจันทร์

วทิยา: การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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ในการน าเสนอผลการด าเนินการวิจยั ผูว้จิยัขอท าความตกลงการใชค้  า 4 ค  าดงัน้ี 1) ผูว้จิยั 
หมายถึง ผูท้  าการวิจยั 2) ผูร่้วมวิจยั หมายถึงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 3) กลุ่มผูว้ิจยั หมายถึง ผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวจิยั และ 4) กลุ่มแกนน า หมายถึง ผูว้จิยัและตวัแทนผูร่้วมวจิยัท่ีผูร่้วมวิจยัเป็นผูค้ดัเลือกให้เป็น
กลุ่มแกนน า การน าเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (critical approach) แสดง
หลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย ค าให้สัมภาษณ์ บทบนัทึกจากการสังเกต บทวิเคราะห์
ขอ้มูลหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ มาแสดงประกอบการเล่าเร่ืองเหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้มีความ
ชดัเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม ถึงส่ิงท่ีไดร่้วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนั
สะทอ้นผล นั้นวา่ไดผ้ลเป็นอย่างไรทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ ท ากนัอยา่งไร ท าไมเป็นเช่นนั้น เกิด
การเรียนรู้ หรือมีทฤษฎีใหม่ หรือองคค์วามรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจากการปฏิบติั ทั้งในระดบับุคคล 
ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ มีข้อเสนอแนะอะไร และอย่างไรส าหรับบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งการจะพฒันาหรือแกปั้ญหานั้น ๆ 

ดงันั้น ผลการวิจยัจึงมีลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical 
description) จากการปฏิบติัการจริงทั้ง 2 วงจร ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดใน
ลกัษณะการเล่าเร่ือง (Storytelling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and neutral manner) 
การเปล่ียนแปลง (Change) จากการปฏิบติัจริงการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Learning by doing) และ
องคค์วามรู้จากการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการด าเนินการ
วิจัยสองวงจร วงจรและ 1 ภาคเรียนและเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นพลวตั 
(Dynamic process) ในลกัษณะวงจรของเกลียวปฏิสัมพนัธ์ ในกิจกรรมต่อไปน้ีคือ (1) การวางแผน
การเปล่ียนแปลง (Planning a change) (2) การปฏิบัติการ (Acting) (3) การสังเกต (Observing) 
กระบวนการและลาดบัของการเปล่ียนแปลง (4) การสะทอ้นผล (Reflecting) โดยมี ขั้นตอนการ
วิจยั 10 ขั้นตอน แนวคิดท่ีเป็นผลจากการศึกษาของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) มาประยุกต์ใช้เป็น
กรอบแนวคิดหลกั และเสริมดว้ยแนวคิดของนักวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง  Mills (2 0 0 7 )  Coghlan and Brannick (2007), James, Millenkiewicz and 
Bruckhano (2008) ดงัน้ี 

 

4.1 การปฏบิัติการจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
จากกรอบขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ในเบ้ืองตน้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวิจยัในแต่ละ

ขั้นตอนโดยค านึงถึงกระบวนทศัน์ หลกัการและวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ มีผลการปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนจริง ดงัน้ี 
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วงจรที ่1 
ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการ (Preparation) 
ในขั้นตอนน้ีมีการด าเนินงาน 2 ระยะคือ 1) การเตรียมการก่อนลงพื้นท่ี และ 2) การลง

พื้นท่ีอยา่งเป็นทางการ โดยในแต่ละระยะไดมี้การด าเนินการดงัน้ี 
ระยะที ่1 การสร้างความเป็นกนัเองกับผู้ร่วมวิจัย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เสริมสร้างความ

เป็นกนัเอง ความร่วมมือ สัมพนัธภาพอนัดีให้เกิดข้ึน 2) เสริมสร้างความกลา้คิดกล้าแสดงทศันะ   
3) ลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดยใชกิ้จกรรม การจดัประชุมพบปะ
พูดคุยและแสดงความคิดเห็น โดย ด าเนินการในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2558  

ในกิจกรรมการจดัประชุมพบปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็น ผูว้ิจยัยึดแนวคิดการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าววา่ “ผูว้ิจยัจะตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเองท างานอยูด่ว้ยอยา่งเต็มท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคย จน
มีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน” และ จรรยาบรรณนักวิจยัท่ีระบุว่า “ผูว้ิจยัต้องแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัตั้งแต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู ้
ร่วมวิจยัได้รับทราบ” ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย บุคลลากรในโรงเรียนท่ีประกอบด้วยครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 รายช่ือผู้ร่วมวจัิย 
 

ล าดับที ่ ช่ือ -สกุล ความสัมพนัธ์กบัโรงเรียน 
1 พระภทัรธรรมสุธี ผูจ้ดัการ/ผูอ้  านวยการ 
2 พระครูปัญญากิตติยาคม หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
3 พระศราวธุ จิตฺตทโม ครู 
4 พระธนนัตพ์ร จิรว  โส ครู 
5 นายวนัชยั มาระเทศ ครู 
6 นายสมชาย ค าอินทร์ ฝ่ายวชิาการ 
7 นายจิราพชัร จ าปานิล ครู 
8 นางรัชนีกรณ์ ทาทอง ครู 
9 นายภนยั บุญมา ครู 
10 นายสง่า ภูลายยาว ครู 
11 นายจิรศกัด์ิ สาริยา ฝ่ายบุคคล 



84 
 

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 ผู ้ แ ท น ศิ ษ ย์ เ ก่ า /ก ร ร ม ก า ร

สถานศึกษา 
21 นายอภิชาติ อาจแกว้ ผูน้ าชุมชน/กรรมการสถานศึกษา 
22 นายชาญวทิย ์ศรีสุธร ผูน้ าชุมชน/กรรมการสถานศึกษา 

 
ทั้งน้ีในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาบรรยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงล าดบั

เหตุการณ์และรายละเอียด รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไดด้งัต่อไปน้ี 
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดมี้โอกาสพบปะกนัพูดคุยเก่ียวกบังานวิจยัเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 6 

มิถุนายน 2558 ซ่ึงไดจ้ดัการประชุมข้ึน ณ ห้องวชิาการ ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
โดยเร่ิมเวลา 13.30 น. ส้ินสุดเวลา 16.30 น. ส าหรับการประชุมพบปะคร้ังน้ีเป็นการประชุมไม่เป็น
ทางการ ถือเป็นการประชุมแบบผอ่นคลาย โดยช่วงตน้ผูว้จิยัไดพู้ดคุยเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองการท าวจิยั 
และอธิบายถึงโครงร่างวิทยานิพนธ์ของผูว้ิจยับางส่วนมาน าเสนอต่อผูร่้วมวิจยัไดรั้บฟัง พร้อมกนั
นั้นไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัประสบการณ์การท าวิจยัของแต่ละคน โดยผูร่้วมวิจยัทุกคน
ไดมี้โอกาสพูดในท่ีประชุม ความร่วมมือ สัมพนัธภาพอนัดีให้เกิดข้ึน ซ่ึงสังเกตวา่ท่ี ผูร่้วมวิจยัให้
ความสนใจในการท าวิจยัคร้ังน้ี เพราะถือเป็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับโรงเรียน และกล่าวให้
ก าลงัใจผูว้จิยั พร้อมจะร่วมมือและช่วยให้การวิจยัคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ ดงัท่ีพระภทัรธรรมสุธี 
ผูอ้  านวยการและผูจ้ดัการ ไดส้อบถามผูว้จิยั ดงัน้ี 

“วจิยัอยา่งน้ี เป็นวจิยัท่ีอาตมาไม่เคยรู้จกั มนัต่างกบัวจิยัทัว่ ๆ ไป ท่ีท ากนัยงัไง” 
ผูว้จิยัตอบวา่ 
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“การท าวิจยัประเภทน้ี ตอ้งการให้เกิดการพฒันาพร้อมกบัการเรียนรู้ของคนในองค์กร
ครับ”ท่านไดถ้ามแกมหยอกเหยา้ต่อวา่ 

“แลว้ จะท าไหวไหม” (หวัเราะ คนในหอ้งประชุมหวัเราะ สนุกสนานกนั) 
ผูว้จิยัตอบวา่ 
“ไหวครับ” 
ท่านยิม้ แลว้กล่าวต่อวา่ 
“ใหก้ าลงัใจนะ และจะช่วยเตม็ท่ี” 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
 

 
 
แผนภาพที่ 4.2 ประชุมพบปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเพ่ือการสร้างความเป็นกันเอง

กบั ผู้ร่วมวจัิย 
 

ระยะที่ 2 การให้ความรู้เบื้องต้นส าหรับการวิจัย (ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้และแนวคิดเชิง
เทคนิค) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การเปิดตวัโครงการวจิยัและน าเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วมการวิจยั 
2) เสริมพลังด้านความรู้ความ เข้าใจเก่ียวกับวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย
ด าเนินการในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2558 และ 2) การ เตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ วธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมและแนวคิดเชิงเทคนิค ท่ีส าคญัสามารถน าแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้า ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยด าเนินการในวนัท่ี 17 - 18 กรกฎาคม 2558 

กิจกรรมการเปิดตัวโครงการวิจัยและน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 
1) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วมการวิจยั 2) เสริมพลงัดา้น
ความรู้ความ เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูว้ิจยัยึดแนวคิดการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าววา่ “ผูว้ิจยัจะตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวก
ตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเองท างานอยู่ด้วยอย่างเต็มท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคย จนมี
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ฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน” และ จรรยาบรรณนกัวิจยัท่ีระบุวา่ “ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้ทราบ
ถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัตั้งแต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วม
วิจยัได้รับทราบ” โดยด าเนินการในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2558 ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกัน
ก าหนดการประชุมข้ึน ณ หอ้งวชิาการโดยเร่ิมประชุมเวลา 14.30 น. ส้ินสุดเวลา 16.30 น. 

การประชุมคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้น าเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์แบบเต็มรูปแบบต่อผูร่้วมวิจยั 
ส าหรับการประชุมจะมีความเป็นทางการมากข้ึน บรรยากาศโดยทัว่ไปทุกคนให้ความสนใจรับฟัง
โครงร่างงานวจิยั ขั้นตอนการวจิยั และเทคนิควิธีการวิจยั โดยนัง่น่ิงฟังเพียงอยา่งเดียว แต่สังเกตวา่
คร้ังน้ีผูร่้วมวิจยัเร่ิมมีปฏิกิริยาสนใจและคิดตามมากข้ึน อาจเป็นเพราะมีขอ้มูลใหม่ ๆ ท่ีผูว้ิจยัได ้
เพิ่มรายละเอียดเทคนิควิจยัในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจยั เพิ่มเติมจากท่ีไดน้ าเสนอในการ
ประชุมคร้ังแรก (6 มิถุนายน 2558) ตลอดจนเน้ือหาขอ้มูล เน้ือหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 เม่ือน าเสนอเสร็จ ผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมโดยตั้งค  าถามในท่ี
ประชุมว่า “มีท่านใดเคยไดย้ิน หรือรับรู้เก่ียวกบัการสอนในศตวรรษท่ี 21 บา้ง” มีนายสมชาย ค า
อินทร์ ผูร่้วมวจิยัคนหน่ึง ซ่ึงเป็นหวัหนา้ฝ่ายวชิาการ กล่าวตอบวา่ 

“กระผมได้เคย เข้าประชุมอบรมแนวทางการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
มาแลว้ จากท่ีทางส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเลย เขต 1 ใหไ้ปอบรมบา้ง” 

ผูว้จิยัสอบถามเพิ่มเติม 
“แลว้จากท่ีไปอบรมมาเป็นอยา่งไรบา้ง” 
ผูร่้วมวจิยัตอบวา่ 
“ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในยุคปัจจุบัน ท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของเด็กนกัเรียน ผูส้อนตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยเน้น
การใชค้อมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และส่ือการสอนใหม้าก ๆ” 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
 

กจิกรรมที่ 1การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมวิจัย มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วม
วิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิง
เทคนิค ท่ีส าคญัสามารถน าแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้า ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน โดยยึดถือว่า 
(1) เป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก” ตามหลกัการ 10 บทบาทของนักวิจยั (2) 
ผูว้ิจยัควรจะตอ้งมีการเสริมพลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูร่้วมวิจยัเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัท่ีใช้
และเก่ียวกับแนวคิดเชิงเทคนิค ท่ีจะท าให้การด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ในระยะต่อ ๆ ไป 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยด าเนินการในวนัท่ี 17 - 18 กรกฎาคม 2558
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ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนดการประชุมข้ึน ณ ห้องวิชาการโดยเร่ิมประชุมเวลา 14.30 
น. ส้ินสุดเวลา 16.30 น. 

การประชุมคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ1) แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2) 
แนวคิดเชิงเทคนิควิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ตลอดจนไดน้ าเสนอตวัอยา่งงานวิจยัปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม 3 เร่ือง ประกอบด้วย งานวิจยัเร่ือง การพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ: การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ ดร. รัฐสภา พงษภิ์ญโญ งานวจิยั
เร่ือง การพฒันางานวิชาการด้วยหลกัการบูรณาการในโรงเรียนขนาดเล็ก: การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมของของ ดร.ศิริกุล นามศิริ และงานวิจยัเร่ือง พฒันาเครือข่ายความรู้ดว้ยหลกัการ
บริหารตนเองในโรงเรียนบา้นอูนโคก จงัหวดัสกลนคร: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ 
ดร.ศุภชัย โถบ ารุงต่อผูร่้วมวิจยั ส าหรับการประชุมคร้ังน้ีถึงแม้จะดูเป็นทางการ แต่บรรยากาศ
โดยทัว่ไปดูผอ่นคลายมากกวา่การประชุมคร้ังท่ีแลว้ (12 กรกฎาคม 2558) ทุกคนให้ความสนใจรับ
ฟังขั้นตอนการวิจยัและเทคนิควิธีการวิจยัจากวิธีวิจยัท่ีน าเสนอ และสนใจตัวอย่างงานวิจยัท่ี
น าเสนอเป็นกรณีศึกษาทั้ง 3 เร่ือง โดยนัง่ฟังอยา่งตั้งใจ พร้อม ๆ กบัแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเอง
ของผูร่้วมวจิยัในแต่ละขั้นตอนการวิจยั อาจเป็นเพราะการน าเสนองานวิจยัตวัอยา่งท าให้ผูร่้วมวิจยั 
ไดเ้ห็นรายละเอียดและมีมุมมองท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนของกระบวนการวิจยัแบบปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
เม่ือน าเสนอเสร็จ ผูร่้วมวิจยัให้ความสนใจและพร้อมแลกเปล่ียนกบัผูว้ิจยั โดยไม่ตอ้งรอผูว้ิจยัถาม
เลย แต่ผูร่้วมวิจยัได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูว้ิจยั โดยพระครูปัญญากิตติยาคม หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป ไดก้ล่าววา่ 

“คลา้ย ๆ กบัวา่ ผูว้ิจยัจะเป็นผูน้ าการวจิยัในรอบแรก (วงจรท่ี 1) แลว้ในรอบท่ี 2 (วงจรท่ี 
2) ผูว้จิยัจะใหผู้ร่้วมวจิยัเป็นคนท าเองใช่ไหม” 

ผูว้จิยัอธิบายเพิ่มเติม 
“จุดมุ่งหมายของการวจิยัแบบปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คือ การเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาเอง

ของผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ี ตามหลกัคิดท่ีวา่ ผูท่ี้รู้ปัญหาพื้นท่ีดีท่ีสุด คือคนในพื้นท่ี ดงันั้นการท าวจิยัจะเป็น
การพฒันาผูร่้วมวจิยัไปในตวัท่ีจะเรียนรู้การแกปั้ญหาดว้ยตนเอง” 

นายวนัชยั มาระเทศ ไดแ้สดงความคิดเห็น 
“ผมวา่การวจิยัอยา่งน้ีดี ละเอียดดีเหมือนกบัวา่ท าวจิยัไปดว้ย ปฏิบติัไปดว้ย” 
ผูว้ิจยัรู้สึกพอใจท่ีผูร่้วมวิจยัเขา้ใจหลกัการท าวิจยัเป็นอยา่งดี นอกจากนั้นผูร่้วมวิจยัท่าน

อ่ืนไดแ้สดงความคิดเห็นดงัน้ี 
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“อาตมาคิดว่าการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่งต่อทาง
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาของเรา จึงอยากให้ทุกคนไดใ้ห้ความร่วมมือในการวิจยัคร้ัง
น้ีอยา่งเตม็ท่ี…”พระครูปริยติัสัจญาณ.( 2558,17 กรกฎาคม).ต าแหน่ง สัมภาษณ์ 

“จากท่ีได้ฟังกรอบแนวคิดในการวิจยัมาทั้งหมดนั้น จะเห็นได้ว่าการวิจยัประเภทน้ี
แตกต่างจากการวิจยัโดยทัว่ไปซ่ึงมีความน่าสนใจ น่าเรียนรู้ และมีความท้าทายอยากให้ลงมือ
ปฏิบติั ซ่ึงหากพวกเราสามารถร่วมกนัด าเนินงานตามกรอบแนวคิดในการวิจยัไดท้ั้งหมด ผมคิดวา่
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนของเราก็น่าจะประสบผลส าเร็จดงัท่ีไดต้ั้งเป้าหมาย
กนัเอาไว.้..” นายชาญวทิย ์ศรีสุธร, (2558, 17 กรกฎาคม )ต าแหน่ง สัมภาษณ์ 

“จากท่ีพวกเราได้พยายามแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมาหลายปี แต่กย็ังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร แต่หลังจากท่ีได้ฟังแนวทางในการวิจัยในคร้ังนี ้ท าให้มั่นใจได้ระดับ
หน่ึงว่าพวกเราจะสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน แต่อาจมากหรือน้อยกขึ็น้อยู่กับ
ความร่วมมือของพวกเราทุกคน...” , นายสมชาย ค าอินทร์.(2558,17 กรกฎาคม )ต าแหน่ง สัมภาษณ์ 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
 
ในวนัต่อมาวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2558 เป็นการจดัการอบรมท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด

เชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีผูร่้วมวจิยัตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน โดยไดเ้ชิญ ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารย์
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง มาเป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมเร่ิม
เวลา 09.30 น. ส้ินสุดเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกวา้ง รอบคอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง ก่อนการน าเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีจะน ามาใชใ้นการปฏิบติังานนั้น 
และก่อนเขา้ประชุมผูว้ิจยัไดแ้จกผูว้ิจยัไดน้ าเอาถุงอุปกรณ์ท่ีเตรียมไว ้จ  านวน 22 ชุด แจกให้กบัผู ้
ร่วมวิจยัเพื่อใชส้ าหรับการจดักิจกรรมและการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการท างานร่วมกนั โดย
ในถุงประกอบดว้ยเคร่ืองเขียนต่าง ๆ เช่น ปากกา ดินสอ ไมบ้รรทดั และสมุดบนัทึก และกระเป๋า
เอกสารประกอบการบรรยาย ท่ีวิทยากรได้จัดท าข้ึนเพื่อให้ผูว้ิจ ัยและผู ้ร่วมวิจัยใช้เป็นคู่มือ
ประกอบการท างาน โดยในเอกสารดงักล่าวประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ีคือ 1) เทคนิคการระดมสมอง
2) เทคนิคการเขียนผงัความคิด 3) เทคนิคการเขียนแผนปฏิบติัการและการนาแผนลงสู่การปฏิบติั 4) 
เทคนิคการเขียนโครงการ 5) เทคนิคประเมินโครงการ 6) เทคนิคการถอดบทเรียน 7) เทคนิคการจดั
กิจกรรมสะท้อนผล 8)เทคนิคการสังเกต 9) เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 10) เทคนิคการ
บนัทึกอนุทิน หลงัจากนั้นวิทยากรไดน้ าเสนอภาพรวมของเทคนิคทั้งหมดเพื่อให้ผูว้ิจยัและผูร่้วม
วจิยัมองเห็นแนวทางในการศึกษาก่อนท่ีจะร่วมกนัสรุปวา่ควรจะมีการเสริมความรู้เก่ียวกบัแนวคิด
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เชิงเทคนิคต่าง ๆ เหล่าน้ีในขั้นตอนใดบา้ง ซ่ึงสามารถสรุปความคิดเห็นของผูร่้วมวิจยัได ้ดงัตาราง
ท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2 สรุปความคิดเห็นของผู้ร่วมวจัิยเกีย่วกับการเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงเทคนิค

ต่าง ๆ 
 

เทคนิค วธีิการ หมายเหตุ 
ก า ร ร ะ ด ม ส ม อ ง  (brain 
storming) 

บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบติั 

ใชไ้ดก้บัทุกขั้นตอนการวจิยั 

การเขียนผงัความคิด (mind 
map) 

บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบติั 

ใชไ้ดก้บัทุกขั้นตอนการวจิยั 

การเขียนแผนปฏิบติัการ บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบติั 

ใชใ้นช่วงของการวางแผน 

การเขียนโครงการ บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบติั 

ใชใ้นช่วงของการวางแผน 

การประเมินโครงการ บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบติั 

ใช้ ใน ช่วงการสั ง เกตผล เพื่ อประ เมิน
โครงการ 

การถอดบทเรียน บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบติั 

ใช้ในช่วงการถอดบทเรียนท่ีได้จากการ
ท างาน 

การจดักิจกรรมสะทอ้นผล บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบติั 

ใชใ้นช่วงของการสะทอ้นผล 

การสังเกต บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบติั 

ใช้ในการสังเกตการด าเนินงานในทุก
ขั้นตอน 

การบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบติั 

ใช้ในการบันทึกข้อมูลการท างานทุก
ขั้นตอน 

การบนัทึกอนุทิน บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบติั 

ใชใ้นการบนัทึกการท างานทุกคร้ัง 

 

นอกจากนั้นในช่วงทา้ยของการอบรมผูว้จิยัยงัไดส้ร้างความตระหนกัใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วม
วจิยัในเร่ืองความส าคญัของ “การวจิยั” กบั “การปฏิบติั” และของ “นกัวจิยั” กบั “นกัปฏิบติั”  



90 
 

 
แผนภาพที ่4.3 การอบรมให้ความรู้โดยวทิยากรจากภายนอก (วนัที ่18 กรกฎาคม 2558) 
 
ระยะที่ 3 การปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนอย่างเต็มที่ก่อนโดยใช้

ความรู้ส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิม (Tacit knowledge) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ เดิม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วม
วิจยัออกมาอยา่งเต็มท่ีก่อน 2) เพื่อให้ทราบถึง พื้นฐานของแต่ละคนท่ีมีอยู ่อีกทั้งยงัอาจไดค้วามรู้
ใหม่ๆท่ีซ่อนอยู่ในตวัผูว้ิจยัแต่ละคน เพราะหากให้ความรู้ทาง ทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิดกั้น
ความคิดภายในของเขาได้ และท่ีส าคญัสามารถใช้เป็นตวัช้ีวดัพฒันาการของแต่ ละคนได้โดย
ด าเนินการในวันท่ี  1 – 9 สิงหาคม 2558 และกิจกรรมท่ี  2) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  มี
วตัถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัทั้ง 10 ขั้นตอน 2) เพื่อถอดบทเรียนท่ี
ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม ร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 

กจิกรรมที ่2 ร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลทีม่ีอยู่เดิม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
เป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน 2) เพื่อใหท้ราบถึง พื้นฐานของแต่ละคนท่ี
มีอยู ่อีกทั้งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ๆท่ีซ่อนอยูใ่นตวัผูว้จิยัแต่ละคน เพราะหากใหค้วามรู้ทาง ทฤษฎีไป
แลว้อาจเป็นการปิดกั้นความคิดภายในของเขาได้ และท่ีส าคญัสามารถใช้เป็นตวัช้ีวดัพฒันาการ
ของแต่ ละคนได้ โดยยึดหลกัท่ีว่า (1) ผูว้ิจยัควรจะตอ้งค านึงถึง “การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยั
ออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน” โดยปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัวเิคราะห์และก าหนดประเด็นต่าง ๆดงักล่าว
ตามประสบการณ์และทุนความรู้ท่ีมีอยู่เดิมของพวกเขา หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงจะน าเอาแนวคิดเชิง
ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันางานนั้นๆ (ท่ีน าเสนอไวใ้นบทท่ี 2) มาเสริม ตามหลกัการ“ดึงศกัยภาพจาก
ภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-out) ก่อนแล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก 
(Outside-in)” หรือตามแนวคิด “Letthem first, then researcher” (วิโรจน์ สารรัตนะ , 2555) และ 
(2)“แนวคิดใหม่ในการพฒันานั้น เช่ือวา่ในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่วา่งเปล่าในนั้นบรรจุดว้ยพลงั
ความสามารถพลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหาชุมชน” (กาญจนา แกว้เทพ, 2532)
โดยด าเนินการในวนัท่ี 1 – 9 สิงหาคม 2558 
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วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558เร่ิมการประชุมเวลา 09.30 น. ส้ินสุดเวลา 11.30 น. ณ ห้องฝ่าย
วชิาการ ในช่วงตน้เป็นการพูดคุยถึงการไดรั้บความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท าวิจยั โดยผูร่้วมวิจยัแต่
ละคนต่างอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนเองไดรั้บ ซ่ึงไดข้อ้สรุปจากผูร่้วมวิจยัทุก
คนวา่ตอ้งการการอบรมเพิ่มเติมอีกซกัคร้ังก่อนการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั จะเร่ิม
ข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความเขา้ใจและเป็นการทบทวน หลงัจากนั้นช่วงทา้ยผูว้ิจยัไดแ้สดงทศันะ
วา่ “ท าอยา่งไรเราถึงจะทราบวา่ปัญหาของโรงเรียนเราคืออะไร? การจดัการเรียนรู้ใดท่ีจ าเป็นตอ้ง
พฒันา” หลงัจากไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัไดอ้ภิปรายจากค าถามท่ีตั้งไว ้จนไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่ หาก
ตอ้งการไดม้าซ่ึงทศันะและความคิดเห็นท่ีหลากหลายจากผูร่้วมวิจยัทุกคน จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
ใหเ้วลาพอสมควรแก่ผูร่้วมวิจยัใหไ้ดคิ้ดวเิคราะห์โดยการใหน้ ากลบัไปท าท่ีบา้นหากท าการสรุปผล
จากการประชุมในคร้ังน้ีเลยอาจไดท้ศันะและความคิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัเพียงไม่ก่ีคนเน่ืองจากบาง
คนอาจนัง่เฉย ๆ ไม่เสนอทศันะความคิดเห็นอะไรเลยเหมือนท่ีผา่นมา หลงัไดข้อ้สรุปดงันั้นทุกคน
จึงได้ใช้เทคนิคท่ีได้จากกิจกรรมการอบรมจากวิทยากรภายนอกท่ีผ่านมา คือ เทคนิคการระดม
สมอง (Brain storming) จนได้มาซ่ึงค าถามคือ “กิจกรรรมการเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร? มี
ปัญหาส าคญัอะไร? ช่วงทา้ยของการประชุมผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัปรึกษาถึงระยะเวลาส าหรับการ
ด าเนินการจนไดข้อ้สรุปวา่ใหเ้วลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาในการคิดวเิคราะห์อยา่งเตม็ท่ีและขอ้มูล
ท่ีไดอ้อกมาจะไดมี้คุณภาพ จึงร่วมกนันดัหมายก าหนดวนัสาหรับการนาเสนอและอภิปรายค าตอบ
จากค าถามดงักล่าวจากผูร่้วมวจิยัแต่ละคน ซ่ึงไดข้อ้สรุปเป็นวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558 

9 สิงหาคม 2558 เร่ิมการประชุมเวลา 15.00 น. ส้ินสุดเวลา 18.30 น. ณ ห้องฝ่ายวิชาการ 
การประชุมเร่ิมตน้จากการให้ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนน าเสนอค าตอบของตนเองจากค าถามปลายเปิด
ท่ีตั้งไวแ้ละให้มีการร่วมกนัอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเม่ือผูร่้วมวิจยัน าเสนอจบ 
ทีละคน จนแล้วเสร็จครบถ้วนทุกคนหลังจากนั้นจึงปิดการประชุม ทั้งน้ีจากการน าเสนอและ
ร่วมกนัอภิปรายจากค าถามปลายเปิดท่ีไดร่้วมกนัตั้งข้ึนในการประชุมผูว้จิยัไดร้วบรวมทศันะของผู ้
ร่วมวจิยัทั้ง 22 รูป/คน แลว้น ามาสังเคราะห์และจดักลุ่มเขา้ดว้ยกนัจนไดข้อ้สรุป 4 ดา้นดงัน้ี 

1. ดา้นการบริหาร 
โรง เรียนพระป ริย ัติ ธ รรมศ รีจันท ร์วิท ยา เป็ นสถาน ศึกษาสั งกัดส านัก งาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีพระเทพวราลงัการ (หลวงปู่ศรีจนัทร์ วณฺณาโภ) สมณศกัด์ิใน
ขณะนั้น เป็นผูข้ออนุญาตก่อตั้งและมีพระสุทธิสารโสภณ เป็นครูใหญ่รูปแรก ส าหรับให้พระภิกษุ
สามเณรได้เรียนนักธรรมบาลีและวิชาสามญัควบคู่กันโดยเปิดท าการสอน พ.ศ. 2518 ปัจจุบัน
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรม คือ
นกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก แผนกบาลี ชั้นประโยค 1 - 2,ประโยค ป.ธ.3 ตามมติของมหาเถรสมาคม 
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และด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
พ.ศ. 2535 โดยมีพระภทัรธรรมสุธี (พระมหาสุพฒัน์ สุวฑฺฒโน) เป็นผูอ้  านวยการ เปิดท าการสอน
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 - 6) โปรแกรมวิทย–์ คณิต ผูส้ าเร็จ
การศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัรทั้งแผนกธรรม-บาลี และใบรับรองผลการเรียน ( รบ. ) พร้อมใบ
ประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือศึกษาต่อใน
ระดบัสูงข้ึนไปได ้

ปัจจุบนัคณะผูบ้ริหารไดมี้การมอบหมายภาระงานให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจนภายใตม้ติในท่ีประชุมและความเหมาะสมของผูด้  าเนินงานและมีการน าระบบสารสนเทศ
ติดตามประเมินผลงานใช้สถานศึกษารวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนดีแต่มีฐานะยากจน 
จดัหารางวลัให้แก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆทั้งในเขตจงัหวดัใกลเ้คียงไดรั้บทราบผูบ้ริหาร
ใชห้ลกัธรรมปฏิบติัปกครองมีความเมตตาสูง 

2. ดา้นอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐาน 
สภาพในปัจจุบนั อาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานมีขอ้บกพร่องคือการใช้อาคาร

ร่วมกนักบัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ยงัไม่เป็นสัดเป็นส่วน ห้องเรียนไม่มีเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน นอกจากนั้นยงัมีปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ท่ีจอดรถ
ของบุคลากร ไม่มีป้ายหอ้งต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ หอ้งน ้าไม่เพียงพอ หอ้งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ใชง้านได ้ไม่มีโทรศพัทภ์ายในท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งห้องฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีเคร่ืองบริการน ้าด่ืม (เยน็) บน
อาคารเรียน ไม่มีระบบกลอ้งวงจรปิด ไม่มีหอ้งท ากิจกรรม ไม่มีห้องปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ซ่ึงจริง ๆ 
แลว้มีอยูแ่ต่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไม่ได ้ไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั เช่น ถงัดบัเพลิง  

3. สมรรถนะครูผูส้อน 
สภาพปัจจุบนัจ านวนครูทั้งหมด 19 รูป/คน เป็นครูพิเศษ 1 คน สอนวิชาตรงเอก 15 รูป/

คน ครูท่ีสอนตรงความถนดั 2 รูป/คน สภาพปัญหาคือ หน่วยงานตน้สังกดั ควรจดัสวสัดิการให้แก่
ครู และครูควรไดรั้บการพฒันาวิชาชีพ ทุก ๆ ปี มีโครงการพาครูไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
และการท างานของครู รัฐบาลและคณะสงฆ์ไทยควรให้ความส าคญัต่อการศึกษาพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษาใหม้ากข้ึน 

ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ปรับปรุงโครงสร้าง
หลกัสูตรให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน พฒันาแหล่งเรียนรู้ และส่ืออุปกรณ์ใหม้ากข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
เกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ น าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

4. ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน 
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สภาพปัจจุบนั วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นสาหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ 
ไม่ทนัสมยั (เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพดี์ด และเคร่ืองค านวณ) ไม่มีส่ือการสอนส าหรับครู เช่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโปรเจคเตอร์ หรือ วิชวัไลเซอร์ (Visualizer) เคร่ืองขยายเสียง ในห้องสอน 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านในห้องพกัครู ห้อง Sound lab ใชง้านไม่ได ้ไม่มีอินเตอร์เน็ต
ใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดสื้บคน้ขอ้มูล  

กจิกรรมที่ 3 จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยทั้ ง 10 ขั้นตอน 2) เพื่อถอดบทเรียนท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรม ร่วมกัน ตาม
หลกัการ 10 บทบาทของนกัวิจยัคือ “เป็นนกัวางแผน เป็นนกัออกแบบ” และ 10 จรรยาบรรณของ
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือ “ให้ผูว้จิยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวจิยัมาก
ท่ีสุด” โดยด าเนินการในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 

หลงัจากกิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิมเสร็จส้ินลง ผูว้ิจยั
และผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันก าหนดบทบาท หน้าท่ี กติกา ข้อตกลง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ด าเนินการวิจยั ซ่ึงผลสุดทา้ยท าให้ไดป้ฏิทินการด าเนินการวิจยัเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างาน
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 
ระยะ ท่ี  1  การส ร้างความ เป็น
กั น เอ ง กั บ ผู ้ ร่ ว ม วิ จั ย  มี 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมคือ การ
จัดประชุมพบปะพูดคุยและแสดง
ความคิดเห็น 
ระยะท่ี 2 การให้ความรู้เบ้ืองต้น
ส าหรับการวิวยั (ระเบียบวธีิวิจยัท่ี
ใช้ แ ล ะ แน ว คิ ด เชิ ง เท ค นิ ค ) 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) 
การเปิ ดตัวโครงการวิ จัยและ
น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 
และ 2) การ เตรียมความพร้อม
เบือ้งต้นให้กับผู้ร่วมวิจัย 
ระยะท่ี 3 การปล่อยให้ผูร่้วมวิจยั
ร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอย่าง
เต็ม ท่ี ก่อนโดยใช้ความ รู้ส่วน
บุ ค ค ล ท่ี มี อ ยู่ เ ดิ ม  (Tacit 
knowledge) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  2 
กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจากความ รู้ส่ วน
บุคคลท่ีม ี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) การวิ เคราะห์ กิ จกรรมการ
เรียน รู้ ท่ี ต้ อ งก ารพั ฒ น าห รือ
ต้องการเปลี่ยนแปลง และ  
2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

กัน ย ายน –ตุ ล าคม 
2558 

3 การปฏิบติั 
(acting) 

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ  
1) จัดท าเคร่ืองมือในการวิจัย 
2 )  ก ารป ร ะ เมิ น ก ารพั ฒ น า
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา 
ก่อนน าแผนปฏิบัติการลงสู่การ
ปฏิบัติ 
3) การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การ
ปฏิบัติ 

พ ฤ ศ จิ ก า ย น  – 
ธนัวาคม 2558 

4 การสังเกตผล  
(observing)  

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ  
1) ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบ
และ วิธีการสังเกตผล 
2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอ
รายงานผล 
3) ขั้ น ตอน ก ารป ระ เมิ น แล ะ
สรุปผล 

ธนัวาคม 2559 

5 การสะทอ้นผล  
(reflecting) 

ประกอบดว้ย 1 ขั้นตอนยอ่ยคือ  
1) การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
โครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จ 

ธนัวาคม 2559 

6 การวางแผนใหม่ 
(re-planning) 

ประกอบดว้ยกิจกรรมคือ 
1) ก าร ศึกษ าวิ เคราะ ห์ สภ าพ
ปัจจุบันของการพัฒนางาน 

 ธนัวาคม 2559 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่ ช่ือขั้นตอน กจิกรรมทีด่ าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
7 การปฏิบติัใหม่ 

(re-acting) 
ประกอบดว้ยกิจกรรมคือ 
1) การสร้างขวญัก าลงัใจก่อนการ
ปฏิบติัใหม่ 
2) การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน 

ม ก ร า ค ม  – 
กุมภาพนัธ์ 2559 

8 การสังเกตผลใหม่ 
(re-observing) 

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ  
1) ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบ
และวิธีการสังเกตผลมี 
2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอ
รายงานผล 
3) ขั้ น ตอน ก ารป ระ เมิ น แล ะ
สรุปผล 

 
กุมภาพนัธ์ 2559 

9 การสะทอ้นผลใหม่ 
(re-reflecting) 

ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี  
1) การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
โครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จ 
2) การสะท้ อนผลการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนศรี
จันทร์วิทยาหลังน าแผนปฏิบั ติ
การลงสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ 

มีนาคม 2559 

10 การสรุปผล  
(conclusion) 

ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ  
1)  ก า รถ อ ดบ ท เรี ย น  ( lesson 
distilled) 

 
มีนาคม 2559 

 

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียมการ 
ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนการเตรียมการพบว่าสาเหตุท่ีท าให้ผูว้ิจยัไดรั้บความ

ร่วมมือด้วยดีนั้นเป็นเพราะว่าก่อนการด าเนินการวิจยัผูว้ิจยัได้มีร่วมพูดคุยและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัปัญหาในการบริหารจดัการของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยากบั คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบ้ริหาร และคณะครูอยูห่ลายคร้ัง รวมทั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีผูบ้ริหารมีความประสงคท่ี์จะพฒันากิจกรรมการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนท่ีผูว้จิยั
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ปฏิบติังาน อยู่ด้วย จึงท าให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร และคณะครูมีความสนใจและ
ประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นจ านวนมาก อีกทั้งโรงเรียนมีสภาพความพร้อมในการ
ท่ีจะพฒันาคือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ต่างมีความตอ้งการและมี
ความพร้อมต่อการท่ีจะแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนของตนอยูก่่อนแลว้นัน่เอง 

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

ต้องการเปลี่ยนแปลง มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์ “สภาพ ของการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเคยเป็นมา” “สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใน 
ปัจจุบนั” “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อ
การแก้ปัญหา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการ
แกปั้ญหาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้” โดยด าเนินการในวนัท่ี 4 – 20 กนัยายน 2558 2) การจัดท า
แผนปฏิบัติการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัท า แผนปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา โดย
ด าเนินการในวนัท่ี 2 – 9 ตุลาคม 2558 และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงานโดยด าเนินการในวนัท่ี 
12 ตุลาคม 2558 

ในขั้นตอนการวางแผน (Planning) เร่ิมข้ึนเม่ือวนัเสาร์ท่ี 4 กนัยายน 2558 ในช่วงระหวา่ง
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ หอ้งวชิาการ โดยไดย้ดึถือหลกัการท่ีส าคญัคือ ผูว้จิยัเนน้บทบาท
การเป็นผูมี้ส่วนร่วมเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนเชิง
ปฏิบัติการท่ีก าหนดไว ้โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดตามหลักการ “มุ่งการ
เปล่ียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพื่อบรรลุผล” การเช่ือในศกัยภาพของปัจเจกชนทุกคนท่ีจะ
ร่วมคิดร่วมท าเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดส่ิงท่ีดีกล่าวข้ึนดว้ยตนเอง
และการสร้างองคค์วามรู้และการใชค้วามรู้จะตอ้งเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย ซ่ึงทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมและให้การยอมรับ นั้นคือทรัพยากรต่าง ๆ ในสังคมรวมทั้งองคค์วามรู้
ต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนมา จะตอ้งไดรั้บการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกนัอนัจะนาไปสู่การก าหนดนโยบาย
กระจายและเก้ือกูลโครงสร้างของสังคมอย่างเป็นธรรม ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วม 
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูร่้วมวิจยั เป็นผูป้ระสานงาน ติดต่อส่ือสารตามทศันะของ 
Creswell (2008) และการจูงใจให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้สึกตระหนกัและร่วมกนัวิเคราะห์สภาพท่ีเคย
เป็นมาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีคาดหวงั สภาพปัญหาอุปสรรคของการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ การ
ประเมินเพื่อก าหนดประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการปรับปรุง แกไ้ข หรือพฒันา ร่วมกนัจดัทาแผนปฏิบติั
การเพื่อการพฒันา โดยท่ีผูว้ิจยัและผู ้ร่วมวิจยัไดส้รุปขั้นตอนการวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย 
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3 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง 2) การ
จดัท าแผนปฏิบติัการ (action plan) และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4 กจิกรรมทีด่ าเนินการในข้ันตอนการวางแผน 
 

ที ่ กจิกรรม วธีิการจัด แหล่งข้อมูล 
1 การวิเคราะห์สภาพ

ของงานท่ีต้องการ
พัฒนาหรือต้องการ
เปล่ียนแปลง 

-การเล่าประวติัความเป็นมาของโรงเรียน 
เพื่ อระบุ  “สภาพ ท่ี เคยเป็นมา”“สภาพ
ปัจจุบนั”“สภาพปัญหา”“สภาพท่ีคาดหวงั
จากการแกปั้ญหา”“ทางเลือกท่ีหลากหลาย
เพื่อการแก ้ปัญหา”และ “การประเมินและ
เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหา”
ร่วมกนั 

- ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
- ข้ อ มู ล ป ระ วั ติ ค ว าม
เป็นมาของโรงเรียน 
- รายงานประจ าปีของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า  (Self 
Assessment Report: 
SAR) 

2 การจดัท าแผนปฏิบติั
การ(action plan) 

-น าขอ้มูลจากการวิเคราะห์สภาพของงาน
ท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง
มาจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการร่วมกนั 

-ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร
วิเคราะห์สภาพของงานท่ี
ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น าห รื อ
ตอ้งการเปล่ียนแปลง 

3 การสะท้อนผล การ
ด าเนินงาน 

-จดักิจกรรมสะทอ้นผลการด าเนินงานเม่ือ
ส้ินสุดขั้นตอนการวางแผน โดยพิจารณา
ว่ามีส่ิงใดท่ีท าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จบ้าง 
อยา่งไร เพราะเหตุใด 

-ก าร จัด กิ จ ก ร รม ก าร
ส ะ ท้ อ น ผ ล  ก า ร
ด าเนินงานโดยการมีส่วน
ร่วมของผูร่้วมวจิยัทุกคน 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กิจกรรมท่ีด าเนินการในขั้นตอนการวางแผน ท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วม

วิจยัไดร่้วมกนัก าหนดข้ึน ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการ
พฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงมีวิธีการจดัคือมีการเล่าประวติัความเป็นมาของโรงเรียน เพื่อระบุ 
“สภาพท่ีเคยเป็นมา”“สภาพปัจจุบนั”“สภาพปัญหา”“สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา”“ทางเลือก
ท่ีหลากหลายเพื่อการแก ้ปัญหา”และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแก้ปัญหา”
ร่วมกนั โดยมีแหล่งขอ้มูล ผูอ้  านวยการโรงเรียน และขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร เช่น ขอ้มูลประวติัความ
เป็นมาของหมู่บ้านท่ีมีอยู่เดิม และ รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: 
SAR) 2) การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action plan) เป็นการน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์สภาพของงาน
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ท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงมาจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการร่วมกนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุตามแผนโดยใช้แหล่งขอ้มูลจากการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 1 และ 
3) การสะทอ้นผลการด าเนินงานเป็นการจดักิจกรรมสะทอ้นผลการด าเนินงานเม่ือส้ินสุดขั้นตอน
การวางแผน โดยพิจารณาว่ามีส่ิงใดท่ีท าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จบา้ง อย่างไร เพราะเหตุใดโดยให้ ผู ้
ร่วมวิจยัทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการสะทอ้นผลการด าเนินงานเม่ือไดข้อ้สรุปร่วมกนัแลว้ ผูร่้วมวิจยั
ได้มีการนัดหมายวนั เวลา ในการด าเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม โดยก าหนดเอาวนัอาทิตยท่ี์ 20 
กนัยายน 2558 เป็นวนัด าเนินการ 

ในวนัอาทิตย์ท่ี  20 กันยายน 2558 ในระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันจดักิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 3 
กิจกรรม คือ 1) การวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง 2) การจดัท า
แผนปฏิบติัการ และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงานดงัน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์สภาพของงานที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลง  จดั
ข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัวิเคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือ
ต้องการเปล่ียนแปลง เพื่อระบุ “สภาพท่ีเคยเป็นมา”“สภาพปัจจุบัน”“สภาพปัญหา”“สภาพท่ี
คาดหวงัจากการแก้ปัญหา”“ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา”“การประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา” ซ่ึงกิจกรรมน้ีจดัข้ึนจากแนวคิดเก่ียวกบั“การดึงศกัยภาพของผู ้
ร่วมวิจยัออกมาอย่างเต็มท่ีก่อน” และยึดถือหลกัการ “ตระหนักในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และ
การเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง” 

 

 
 
แผนภาพที ่4.4 การเตรียมการในช่วงของขั้นตอนการวางแผน 
 

ผูว้จิยัขอให้พระครูปัญญากิตติยาคมไดเ้ล่าถึงประวติัความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วทิยาใหผู้ร่้วมวจิยัไดฟั้งกนัอีกคร้ัง สรุปไดด้งัน้ี 
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สภาพทีเ่คยเป็นมาของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา 
โรง เรียนพระป ริย ัติ ธ รรมศ รีจันท ร์วิท ยา เป็ นสถาน ศึกษาสั งกัดส านัก งาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีพระเทพวราลงัการ (หลวงปู่ศรีจนัทร์ วณฺณาโภ) สมณศกัด์ิใน
ขณะนั้น เป็นผูข้ออนุญาตก่อตั้งและมีพระสุทธิสารโสภณ เป็นครูใหญ่รูปแรก ส าหรับให้พระภิกษุ
สามเณรไดเ้รียนนกัธรรมบาลีและวชิาสามญัควบคู่กนัโดยเปิดท าการสอน เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา กล่าวคือพ.ศ. 2518– 2521 เปิดสอน ป. 5 – 7 พ.ศ. 2521– ปัจจุบนั เปิดสอน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้พ.ศ. 2535– ปัจจุบนั เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท าการสอน
ตั้งแต่ เวลา 09.00– 17.30 น. ทุกวนั ปิดเสาร์ – อาทิตยแ์ละวนันกัขตัฤกษ ์

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา 
ปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ไดด้ าเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้ง

แผนกธรรม คือนกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก แผนกบาลี ชั้นประโยค 1 - 2, ประโยค ป.ธ.3 ตามมติของ
มหาเถรสมาคม และด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 โดยมีพระภัทรธรรมสุธี  (พระมหาสุพัฒน์  สุวฑฺฒโน) เป็น
ผูอ้  านวยการ เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.1 - 6 
โปรแกรมวิทย–์ คณิตจ านวนห้อง 12 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน 296 รูป จ านวน
ครู ท่ี  19 รูป /คน  ค รู ธุรการ 1  คน  และนักการภารโรง  1  คนผู ้ส าเร็จการศึกษาจะได้ รับ
ประกาศนียบัตรทั้ งแผนกธรรม-บาลี และใบรับรองผลการเรียน พร้อมใบประกาศนียบตัรจาก
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไปได ้

วิสัยทัศน์คือ “โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา บริหารแบบมีส่วนร่วมให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมใชเ้ทคโนโลยี
และด ารงตนเป็น ศาสนทายาทท่ีดี เป็นผูน้ าทางสังคม” อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ “คุณธรรม น า
ชีวิต” เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ “บวชเรียน เพียรพุทธศาสน์” ค่านิยมหลกั คือ “ร่วมแรง ร่วม
ใจ สามคัคี มีพลงั” 

ในขั้นตอนน้ี นายสมชาย ค าอินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้น าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสามโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เม่ือวนัท่ี 25 - 27 มกราคม 2556 ท่ีผ่านมา ซ่ึงไดมี้การประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาใน 3 ดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร พบวา่ในแต่ละดา้นมี
ผลการประเมินตามเกณฑด์งัตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 
มาตรฐานที ่1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

   
 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์

   ดีมาก 

มาตรฐานที่  3  ผู ้เรียนมีมีความใฝ่ รู้และเรียน รู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

  ดี  

มาตรฐานที ่4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น   ดี  
มาตรฐานที ่5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ปรับปรุง    
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  ดี  

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและ
การพฒันาสถานศึกษา 

  ดี  

มาตรฐานที่  8  พัฒนาการของการปกระกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 

   ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์ 
มาตรฐานที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 

ป ณิ ธ าน  / วิ สั ยทั ศ น์  พัน ธ กิ จ  แล ะ
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา 

    
 
 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 การพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  

   ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ

ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

    
 
ดีมาก 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

    

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    
 
 
ดี 

 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสามโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา่โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยามีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดบั “ดีมาก”  6 รายการ คือ มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี มาตรฐานท่ี 2 ผู ้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
มาตรฐานท่ี 8 พฒันาการของการปกระกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดัมาตรฐานท่ี 
9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของการจดั
การศึกษามาตรฐานท่ี 10 การพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาและมาตรฐานท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา ส่วนในมาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน มีผลการประเมินคุณภาพอยู่
ในระดบั “ปรับปรุง”  

ทั้งน้ี ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดมี้ขอ้เสนอแนะให้กบั
ทางโรงเรียนวา่  

จุดเด่น คณะผูบ้ริหารได้มีการมอบหมายภาระงานให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจนภายใตม้ติในท่ีประชุมและความเหมาะสมของผูด้  าเนินงานและมีการน าระบบสารสนเทศ
ติดตามประเมินผลงานใช้สถานศึกษารวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนดีแต่มีฐานะยากจน 
จดัหารางวลัให้แก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆทั้งในเขตจงัหวดัใกลเ้คียงไดรั้บทราบผูบ้ริหาร
ใชห้ลกัธรรมปฏิบติัปกครองมีความเมตตาสูง 

จุดท่ีควรพฒันา การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนของนกัเรียนมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากความเป็น
สมรรถนะของนกัเรียนและความเช่ือของสังคมทอ้งถ่ินซ่ึงจะส่งผลให้ขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บความรู้
ประสบการณ์ทนัสมยัและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ให้กบันกัเรียน ทางคณะผูบ้ริหาร
ควรเร่งประชาสัมพนัธ์และอธิบายถึงจุดเด่นของทางโรงเรียนและควรมีการเชิญหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มาเผยแพร่ความรู้และแนะแนวทางต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขา้มา
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เผยแพร่ความรู้และแนะแนวทางต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัเรียนเป็นระยะ ๆ และการเขา้ร่วมกิจกรรมของทาง
โรงเรียน 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา 
หน่วยงานตน้สังกดั ควรจดัสวสัดิการให้แก่ครู และครูควรไดรั้บการพฒันาวชิาชีพ ทุก ๆ 

ปี มีโครงการพาครูไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพและการท างานของครู รัฐบาลและคณะสงฆไ์ทย
ควรใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาใหม้ากข้ึน 

จุดเด่น  
คณะผูบ้ริหารได้มีการมอบหมายภาระงานให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ภายใตม้ติในท่ีประชุมและความเหมาะสมของผูด้  าเนินงานและมีการน าระบบสารสนเทศติดตาม
ประเมินผลงานใช้สถานศึกษารวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดีแต่มีฐานะยากจน จดัหา
รางวลัให้แก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆทั้งในเขตจงัหวดัใกล้เคียงได้รับทราบผูบ้ริหารใช้
หลกัธรรมปฏิบติัปกครองมีความเมตตาสูง 

จุดทีค่วรพฒันา 
ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ปรับปรุงโครงสร้าง

หลกัสูตรให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน พฒันาแหล่งเรียนรู้ และส่ืออุปกรณ์ใหม้ากข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
เกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ น าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

หลงัจากการเล่า ประวติัความเป็นมาของโรงเรียน พร้อมทั้งการระบุสภาพท่ีเคยเป็นมา 
สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา เสร็จส้ินลง ผูว้ิจยัได้ปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมแสดงขอ้คิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมก่อนท่ีจะมีการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป โดยผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจกบัผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน มีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดบั “ปรับปรุง” และได้วิพากษ์เก่ียวกบัปัญหาในประเด็นน้ี โดยได้แสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

“เป็นท่ีสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับมาตรฐานท่ี 5 เร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนว่าอยู่ระดับต้องปรับปรุง ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือเป็นส่ิงท่ีต้องพัฒนาเพ่ือให้ผ่านการ
ประเมิน และเพ่ือคุณภาพการศึกษาของ” 

พระครูปริยติัสัจญาณ.(2558,6 กนัยายน) 
 

“ผู้ ท่ีจะบอกเราได้ดีเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดกับการเรียนการสอนท่ีดีท่ีสุด คือครูผู้สอน และ
นักเรียนเราต้องสอบถามปัญหาต่าง ๆ จากคณะครูเพ่ือให้ได้สาเหตุต้นตอท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหา” 

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

วนัพุธ ท่ี 9 กนัยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยาเม่ือคณะครูผูส้อนและผูร่้วมวิจยั มาพร้อมเพรียงกนั ผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคใ์น
การจดัสัมมนากลุ่ม รวมถึงอธิบายลกัษณะการสัมมนากลุ่มเพื่อให้คณะครูไดเ้ขา้ใจและผ่อนคลาย
ในการแสดงความคิดเห็น จากการสัมมนากลุ่ม ไดรั้บขอ้มูลประเด็นเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนดงัน้ี 

ดา้นศกัยภาพครู: ไม่มีความสามารถในด้านเทคโนโลยี ไม่สามารถพฒันาส่ือการสอน
และวสัดุช่วยสอน ไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ดา้นกระบวนการเรียนการสอน: ไม่มีเทคโนโลยีไวใ้ชใ้นการเรียนการสอน อุปกรณ์การ
เรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ 

ด้านการบริหาร: ไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน ไม่มี
หลกัสูตรสถานศึกษา 

หลงัจากไดข้อ้มูลเป็นท่ีน่าพอใจและไดเ้วลาพอสมควร ผูว้จิยัจึงกล่าวขอบคุณครูทุกท่าน
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทุก ๆ คน เป็นประโยชน์ต่องานวิจยัเป็นอย่างมาก และกล่าวปิดการ
สัมมนาในเวลา 15.30 น. 

ในวนัท่ี 10 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยาผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ดัประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาของโรงเรียนเก่ียวกบัประเด็น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จากการสัมมนากลุ่มผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมีความพึงพอใจจาก
การสะทอ้นปัญหาของครูผูส้อนดงัจะขอยกตวัอย่างการแสดงความคิดเห็นของผูว้ิจยับางท่านไว้
ดงัน้ี 

“วิธีการได้มาซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านีน้ีน่้าสนใจมากเพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
หลากหลายแหล่ง และท่ีส าคัญคือผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียทุกคนได้ลงมือวิเคราะห์งานร่วมกันจึงท าให้เกิด
ความมั่นใจในระดับหน่ึงว่าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านีจ้ะสามารถน ามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีจะน าไปสู่การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้เป็น อย่างดี...” 
พระครูปริยติัสัจญาณ (2558, 10 กนัยายน) 

“ตอนนีผ้มเกิดความมั่นใจในระดับหน่ึงว่าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้มานีจ้ะเป็นประโยชน์อย่าง
ย่ิงต่อการน าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา
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ของเรา เพราะทุกอย่างล้วนเกิดจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มของผู้ ร่วมวิจัยซ่ึงเป็นผู้
ท่ีมส่ีวนได้เสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน...” 
วนัชยั มาระเทศ (2558, 10 กนัยายน) 
 

“เป็นคร้ังแรกท่ีได้เข้าร่วมงานในลักษณะนี ้ซ่ึงแรก ๆ ยังกล้า ๆ กลัว ๆ ท่ีจะน าเสนอ
ความคิดเห็น และมองแทบไม่ออกว่าพวกเราซ่ึงเป็นชาวบ้านจะมาช่วยกันท าอะไรแบบนีไ้ด้ แต่เม่ือ
ได้เห็นวิธีการและได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานในการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่ บ้านและ
โรงเรียนดังท่ีพวกเราได้ร่วมกันกระท าแล้วนั้น ก็ย่ิงท าให้มั่นใจว่าวิธีการต่าง ๆ เหล่านีจ้ะน ามาซ่ึง
ข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนของเราได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นให้พวกเรา
ต่ืนตัวท่ีจะเข้ามาร่วมงานกันทุกคร้ังเพ่ือหาค าตอบร่วมกัน...” 
ชาญวทิย ์ศรีสุธร (2558,10 กนัยายน) 

 
หลังจากท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาจากขอ้มูลต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
รอบท่ี 2 แลว้ ไดน้ าเอาผลการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นท่ีเป็นปัญหามาจดัลงในตารางเพื่อแสดงให้
เห็นว่าในแต่ละระดบัการศึกษานั้นมีมาตรฐานใดบา้งท่ีมีค่าคะแนนไม่ถึง 3.00 ซ่ึงผูร่้วมวิจยัไดล้ง
ความเห็นไวว้่า “เป็นปัญหา” ท่ีต้องได้รับการพัฒนาหรือแก้ไข พร้อมทั้ งได้ร่วมกันจดัล าดับ
ความส าคญัของปัญหาเพื่อการพฒันาตามล าดบัก่อน-หลงั ตามล าดบัค่าคะแนนท่ีได ้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 โรงเรียนไม่มีเทคโนโลยีไวใ้ช้ในการเรียนการสอน อุปกรณ์การ

เรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ 
3 

5 ผูบ้ริหารไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการ
สอน  

5 

 

จากตารางท่ี 4.6 การวเิคราะห์และจดัเรียงสภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาตามล าดบัก่อน-
หลงั พบวา่ ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา โดยให้ความส าคญั
ตามล าดบัค่าคะแนนท่ีไดคื้อ ล าดบัท่ี 1 ครูไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ล าดบัท่ี 2 ครูไม่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลยีล าดบัท่ี 3 โรงเรียนไม่มีเทคโนโลยีไวใ้ชใ้นการ
เรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอล าดบัท่ี 4 ครูไม่สามารถพฒันาส่ือการ
สอนและวสัดุช่วยสอนล าดบัท่ี 5 ไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้และ 

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัท าการวเิคราะห์และจดัเรียงสภาพของงานท่ี
ตอ้งการพฒันาตามล าดบัก่อน-หลงั เสร็จส้ินแลว้ ไดร่้วมกนัระดมสมองอีกคร้ังหน่ึงเพื่อจดักลุ่มของ
งานท่ีเป็นปัญหาและตอ้งการพฒันา ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7การจัดกลุ่มงานทีต้่องการพฒันา 
 

กลุ่มที ่ ด้าน ล าดับ ประเด็นปัญหา 

 
1 

 
ครู 

1 ครูไม่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลย ี 
2 ครูไม่สามารถพฒันาส่ือการสอนและวสัดุช่วยสอน 
3 ครูไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2 
ก า ร
บริหาร 

4 โรงเรียนไม่มีเทคโนโลยีไวใ้ชใ้นการเรียนการสอน อุปกรณ์การ
เรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ 

5 ผูบ้ริหารไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการ
สอน  

 

จากตารางท่ี 4.7 การจัดกลุ่มงานท่ีต้องการพฒันา พบว่าผูร่้วมวิจยัได้จัดกลุ่มงานท่ี
ตอ้งการพฒันาออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) ดา้นครู ประกอบดว้ยครูไม่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลยี
ครูไม่สามารถพฒันาส่ือการสอนและวสัดุช่วยสอนครูไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 2) ด้านผูบ้ริหาร ประกอบด้วยโรงเรียนไม่มีเทคโนโลยีไวใ้ช้ในการเรียนการ
สอน อุปกรณ์การเรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ 

ในขั้นตอนสุดทา้ยของการวเิคราะห์สภาพปัญหาผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมระดมสมอง
อีกรอบหน่ึงเพื่อให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพฒันางาน โดยการน าเอาประเด็น
ปัญหาทั้ง 5ท่ีระบุวา่เป็นปัญหานั้นมาวิเคราะห์ร่วมกนั ซ่ึงไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่จะด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันางานทั้ง 5ไปพร้อม ๆ กนัเน่ืองจากในแต่ละประเด็นปัญหานั้นลว้นเก่ียวขอ้งกบั 
“การจดัการเรียนการสอน” ของโรงเรียนทั้งส้ิน โดยมีกรอบในการด าเนินงานในเบ้ืองตน้คือการ
พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาให้ผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ี สม
ศ.ก าหนด และเม่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จส้ินลงแลว้ไดมี้การพกัรับประทานอาหารว่าง และ
ผอ่นคลายอิริยาบถก่อนท่ีจะด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป  

สภาพทีค่าดหวงัจากการแก้ปัญหา 
หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพของงานท่ีต้องการพัฒนาหรือต้องการ

เปล่ียนแปลงโดยเร่ิมจากการระบุและวิเคราะห์ “สภาพท่ีเคยเป็นมา” “สภาพปัจจุบนั” และ “สภาพ
ปัญหา” ดังข้างต้นแล้วนั้ น ผูว้ิจยัและ ผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันก าหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการ
แกปั้ญหา” โดยมีความเห็นร่วมกนัว่าสภาพท่ีคาดหวงัจากการลงมือปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาคือ “โดยภาพรวมคาดหวงัว่าการด าเนินการพฒันาทั้งดา้น
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การบริหารและการพฒันาครูผูส้อนจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจันทร์วิทยาดีข้ึนและสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ” ซ่ึงสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 4.5 
 

สภาพปัญหา 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยาไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอก ใน 
มาตรฐานท่ี 5 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.5 สภาพทีค่าดหวงัจากการแก้ปัญหาของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วิทยา 
 
ทางเลือกทีห่ลากหลายเพ่ือการแก้ปัญหา 
เม่ือผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” แลว้ ไดมี้การน าเอา

สภาพปัญหาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ร่วมกนัมาระบุ “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา” โดย
การร่วมกนัวิเคราะห์สภาพปัญหาในแต่ละดา้นวา่จะใชท้างเลือกใดในการแกปั้ญหาบา้ง ซ่ึงสรุปได้
ดงัน้ี 

ดา้นครู ประกอบดว้ย ครูไม่มีความสามารถในดา้นเทคโนโลยี ครูไม่สามารถพฒันาส่ือ
การสอนและวสัดุช่วยสอน ครูไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบวา่ ผูร่้วม
วจิยัไดร่้วมกนัก าหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหารวม 7 แนวทางคือ 1) ฝึกอบรมและพฒันาครูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 2) ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการ
วิจยัในชั้นเรียน 3) ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการผลิต การพฒันาและการใช้ส่ือการเรียนการสอน 4) น า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 5) มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัในทุกรายวิชา 6) จดัให้มีการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน และ 7) มีการติดตาม
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมดงัแผนภาพท่ี 4.6 

 

สภาพทีค่าดหวงั 
จากการแก้ปัญหา 
โดยภ าพ รวมค าดห วังว่ าก าร
ด า เนิ นก ารพัฒน าทั้ งด้ านก าร
บริหารและการพฒันาครูผูส้อนจะ
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม
ศรีจันทร์วิทยาดีข้ึนและสามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 
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แผนภาพที ่4.6 การระบุทางเลือกทีห่ลากหลายในการแก้ปัญหาด้านครู 

การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหา 
เม่ือผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหาเสร็จส้ินลงแลว้ 

ได้มีการร่วมกัน “ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหา” โดยน าเอาทางเลือกท่ี
หลากหลายท่ีไดใ้นขา้งตน้ มาร่วมกนัพิจารณาวา่จะใช้ทางเลือกใดจากทางเลือกท่ีมีอยู ่ซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.8 

 
 
 
 

สภาพปัญหาด้านครู 
 - ครูไม่มคีวามสามารถใน
ด้านเทคโนโลย ี   
- ครูไม่สามารถพัฒนาส่ือการ
สอนและวสัดุช่วยสอน  
- ครูไม่มคีวามรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ทางเลือกที่
หลากหลาย 

ฝึกอบรมและพฒันาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 

ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการผลิต การพฒันาและการ
ใชส่ื้อการเรียนการสอน 

น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญัในทุกรายวชิา 

จัดให้ มีการเรียนการสอนทั้ งในและนอก
หอ้งเรียน 

มีการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนโดย
ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม 
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ตารางที ่4.8 การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้านครู 
 

ส ภ า พ
ปัญหา 

ทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหา การประเมิน 

ด้านครู 

ฝึกอบรมและพฒันาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

ฝึกอบรมครูเก่ียวกับการผลิต การพัฒนาและการใช้ส่ือการ
เรียนการสอน 

เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัใน
ทุกรายวชิา 

เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

จดัใหมี้การเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

มีการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนโดยให้ผูป้กครองมี
ส่วนร่วม 

เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

 

จากตารางท่ี 4.8 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาดา้นครู พบวา่มี
ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหารวม 7 แนวทางคือ 1) ฝึกอบรมและพฒันาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2) ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการวจิยัในชั้น
เรียน3) ฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการผลิต การพฒันาและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 4) น าเทคโนโลยี
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 5) มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใน
ทุกรายวิชา 6) จดัให้มีการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน และ 7) มีการติดตามประเมินผล
การเรียนการสอนโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม ภายหลงัจากท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัประเมินและเลือก
ทางเลือกแลว้ไดเ้ลือกด าเนินการทุกแนวทางเพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติัการแกปั้ญหา 

การบริหาร ประกอบด้วย โรงเรียนไม่มีเทคโนโลยีไวใ้ช้ในการเรียนการสอน อุปกรณ์
การเรียนเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ ไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอน ไม่
มีหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า ผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหารวม 6 
แนวทางคือ 1) จดัพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 2) ผลิตและจดัหาส่ือการ
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เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3)มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และน าผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
ไปเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 4) จดัประชุมเพื่อวางแผนการท างานร่วมกบัคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 5) จดัให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริการแก่
ชุมชน และ 6) ประสานกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการระดมทุนและ
ทรัพยากรทางการศึกษาดงัแผนภาพท่ี 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่4.7 การระบุทางเลือกทีห่ลากหลายในการแก้ปัญหาด้านผู้บริหาร 

 
การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหา 
เม่ือผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหาเสร็จส้ินลงแลว้ 

ได้มีการร่วมกัน “ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหา” โดยน าเอาทางเลือกท่ี

สภาพปัญหาด้านการบริหาร 
- โรงเรียนไม่มเีทคโนโลยไีว้
ใช้ในการเรียนการสอน 
อุปกรณ์การเรียนเรียนการ
สอนมไีม่เพียงพอ  
- โรงเรียนไม่มนีโยบายท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
-โรงเรียนไม่มหีลักสูตร
สถานศึกษา 

ทางเลือกที่
หลากหลาย 

การาพัฒน าแห ล่งเรียน รู้โดยให้ ทุ ก ฝ่ าย ท่ี
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

ผลิตและจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และน าผลท่ีได้
จากการประเมินไปเป็นแนวทางในการพฒันา
ต่อไป 

จัดประชุมเพ่ือวางแผนการท างาน ร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

จดัให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริการแก่
ชุมชน 

ประสานกบัชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อการระดมทุนและทรัพยากรทางการ
ศึกษา 
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หลากหลายท่ีไดใ้นขา้งตน้ มาร่วมกนัพิจารณาวา่จะใช้ทางเลือกใดจากทางเลือกท่ีมีอยู ่ซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้านผู้บริหาร 
 

ส ภ า พ
ปัญหา 

ทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหา การประเมิน 

ด้ า น
ผู้บริหาร 

จดัพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

ผลิตและจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

มีการนิ เทศ ติดตาม ประเมินผล และน าผลท่ีได้จากการ
ประเมินไปเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 

เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

จัดประชุมเพื่ อวางแผนการท างานร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

จดัใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริการแก่ชุมชน ยงัไม่พร้อม 
ประสานกบัชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
การระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 

เ ห ม า ะ ส ม
ด าเนินการ 

 

จากตารางท่ี 4.9 การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาดา้นครู พบวา่มี
ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหารวม 6 แนวทางคือ 1) จดัพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วม 2) ผลิตและจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้3) มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินไปเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 4) จดัประชุมเพื่อ
วางแผนการท างานร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 5) จดัให้
โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริการแก่ชุมชน และ 6) ประสานกบัชุมชนและหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา ภายหลังจากท่ีผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกัน
ประเมินและเลือกทางเลือกแล้วได้เลือกด าเนินการ  5 แนวทางเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติการ
แกปั้ญหา ส่วนแนวทางท่ี 5 จดัให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริการแก่ชุมชนคณะกรรมการมี
ความเห็นวา่ยงัไม่พร้อมด าเนินการ 

หลงัจากท่ีไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะเสร็จส้ินลง 
ผูว้จิยัไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัพกัรับประทานอาหารวา่งร่วมกนัก่อนท่ีจะท าการนดัหมายกนัเพื่อจดัท า
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แผนปฏิบติัการซ่ึงผูร่้วมวิจยัไดต้กลงกนัวา่จะด าเนินการในวนัศุกร์ท่ี 2 ตุลาคม 2558 โดยใชส้ถานท่ี
เดิมคือหอ้งวชิาการแห่งน้ี 

กจิกรรมที ่2 การจัดท าแผนปฏิบัติการ(action plan)กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาหรือพฒันางานด้านพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วิทยา กิจกรรมน้ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์ “สภาพท่ีเคย
เป็นมา”“สภาพปัจจุบนั”“สภาพปัญหา”“สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา”“ทางเลือกหลากหลาย
เพื่อการแก้ปัญหา” และ “การประเมินและเลือกทางเลือก” เสร็จส้ินลงแลว้ โดยกิจกรรมน้ีเร่ิมตน้
จากผูว้ิจยัไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัทบทวนขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการระดมความคิดเห็นร่วมกนัใน
กิจกรรมท่ี 1 แลว้น ามาจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการอยา่งคร่าว ๆ ซ่ึงมีองคป์ระกอบคือ จุดมุ่งหมายและ 
วธีิการ(Ends and means) ท าเพื่ออะไร (What) และ ท าอยา่งไร (How) ดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10 ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระ

ปริยตัิธรรมศรีจันทร์วทิยา 
 

โครงการ องค์ประกอบโครงการ 

1. ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ครูผู้สอน 
 
 
 

- จัดอบรมและพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
รูปแบบและวิธีการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั จนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
- การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยช่ีวยสอน 

2. จัดสภาพแวด ล้อมและ
แห ล่ง เรียน รู้ที่ เอื้ อ ต่ อการ
เรียนรู้ 
 

- ผลิตและจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนติดตั้งโปรเจค็เตอร์หอ้งเรียนทุกห้อง 
- การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.การสร้างพลังร่วมเพ่ือการ
พฒันาโรงเรียน 
 

- จดัโครงสร้างและบริหารงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโดยการศึกษาศึกษาดูงาน ณ 
โรงเรียนท่ีมีการจดัการศึกษาดีเด่น 
- จดัท าผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
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จากตารางท่ี  4.10 ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา พบว่าผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันจดัท าร่างโครงการโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 โครงการดงัน้ีคือ 

1. โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีวิธีการคือจดัอบรมและพฒันาครูเพื่อให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและวธีิการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั จนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วย
สอน 

2. โครงการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีวิธีการคือผลิตและ
จดัหาส่ือการเรียนการสอนโดยการติดตั้งโปรเจคเตอร์ภายในห้องเรียนทุกห้องท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน และการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. โครงการการสร้างพลังร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีวิธีการคือจดัโครงสร้างและ
บริหารงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา และจดัท า
ผา้ป่าเพื่อการศึกษา 

เม่ือผูร่้วมวิจยัไดจ้ดัท าร่างแผนปฏิบติัการซ่ึงประกอบดว้ยโครงการหลกัรวม 3 โครงการ
ดงัขา้งตน้ เสร็จส้ินลงแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าเอา “หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอน” ท่ีได้ท าการทบทวนไวใ้นบทท่ี 2 มาเสริมความรู้ให้กับผู ้ร่วมวิจัยโดยแจกเป็นเอกสาร
ประกอบการบรรยายเพิ่มเติม ในการท ากิจกรรมคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าเอกสารสรุปการจดัการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัไดม้องเห็นภาพชดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงมีเน้ือหาประกอบดว้ย 1) 
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 212) บทบาทครูในศตวรรษท่ี 213) หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 214) การ
ผลิตส่ือ และ 5) การใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตช่วยสอน ผูว้ิจยัได้เร่ิมการประชุมเพื่อน าเสนอเน้ือหาใน
เอกสาร และเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัไดซ้ักถามขอ้สงสัย โดยผูว้ิจยัไดส้ังเกตวา่ผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่
ไดอ่้านเอกสารแลว้ มีความสนใจและต่ืนเตน้  

ทั้งน้ี ผูร่้วมวิจยัต่างมีความเห็นพอ้งกนัว่าตอ้งการให้โรงเรียนด าเนินการมากท่ีสุดก็คือ
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน ดว้ยเห็นวา่โรงเรียนคือสถานท่ีในการผลิตผูเ้รียนท่ี
พึงประสงคคื์อ “ดี เก่ง สุข” ตามแนวทางการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นัน่เอง ดงัจะ
ขอยกตวัอยา่งค าพูดของผูร่้วมวจิยับางรายไวด้งัน้ี 

“จากเดิมท่ีเคยมองแต่ว่าโรงเรียนมีปัญหาในการบริหารงาน โดยอาจลืมนึกไปว่าแท้จริง
แล้วเราต้องมุ่งไปท่ีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ แต่หลังจากท่ีได้มีการเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการจัดการเรียนการสอนท่ีผู้ วิจัยได้น าเสนอแล้ว กท็ าให้
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ได้แง่คิดว่าโดยหลักการแล้วโรงเรียนควรจะด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานตามมาตรฐานท่ี
มีปัญหานั้นดังเดิม เพียงแต่ว่าแผนงานโครงการท่ีจะด าเนินการนั้นควรเน้นผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึน้กับ
ผู้ เรียนซ่ึงก็คงจะหนีไม่พ้นเร่ืองของการจัดการเรียนการสอน  และการปรับเปลี่ยนต้องใช้
งบประมาณ หากรอเงินงบประมาณประจ าปีคงไม่ทันการณ์ ดังนั้นโครงการระดมทุนเพ่ือท่ีจะน ามา
พัฒนาโรงเรียนของเราต้องท าก่อนเพราะในตอนนีท้างโรงเรียนจะต้องด าเนินการปรับปรุงเพ่ือให้มี
ความพร้อมต่อการบริการนักเรียนและเพ่ือท าให้การจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึน้
อีกด้วย...” 
พระครูปริยติัสัจญาณ (2558, 2 ตุลาคม) 
 

“อันท่ีจริงตอนนี ้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานด้านผู้ เรียนภาพของ
โรงเรียนเรานั้นอยู่ในระดับดี ซ่ึงน่าแปลกใจว่าท าไมมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้อยู่ในระดับท่ีต า่ 
ซ่ึงเม่ือดูเราได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้วยกันแล้ว ประเด็นส าคัญท่ีท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์น่าจะเป็น
เร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นในการจัดท าโครงการในคร้ังนี ้
ดิฉันเห็นว่าเราน่าจะเร่ิมจากการต้องเน้นหนักไปท่ีการจัดการเรียนการสอนของครูซ่ึงเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของเราให้ดีย่ิงขึน้ไปอีก...” 
จีระนนัท ์นามปัญญา (2558, 2 ตุลาคม) 
 

“จากท่ีเคยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษามาก่อนท าให้ทราบว่าโรงเรียน
ของเรายังขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการอยู่มากเพราะงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
จากหน่วยงานต้นสังกัดนั้นน้อยมากเม่ือเทียบกับปริมาณงานและหน้าท่ีท่ีทางโรงเรียนต้อง
รับผิดชอบอยู่  ผมเองมีความเห็นด้วยกับท่านอ่ืน ๆ ท่ีว่าก่อนท่ีจะด าเนินงานโครงการอะไรนั้นเรา
จ าเป็นต้องมีงบประมาณท่ีเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการจึงจะท าให้งานของเราส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และกเ็ห็นด้วยกับการท่ีว่าในการพัฒนาโรงเรียนนั้นจะต้องเน้นไปท่ีการจัดการเรียน
การสอนของครูด้วยเพราะถ้าหากเราจัดการเรียนการสอนได้ดีกจ็ะท าให้ลูกหลานของเราจบออกไป
อย่างมคุีณภาพ...” 
ชาญวทิย ์ศรีสุธร (2558, 2 ตุลาคม) 
 

“ในอีกบทบาทหน่ึงซ่ึงเป็นบทบาทของศิษย์เก่า ผมคิดว่าหากโรงเรียนเน้นการจัดการ
เรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ลูกหลานของพวกเราจบออกไปอย่างมีคุณภาพ 
สามารถสอบเข้าเรียนในสถานศึกษาดี ๆ ได้หรือมีความรู้และทักษะพอท่ีจะน าไปใช้ในการ
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ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตประจ าวันได้ ซ่ึงทักษะในศตวรรษท่ี 21 เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีจะด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต...” 
พระครูปริยติัสาทร (2558, 2 ตุลาคม) 
 

ภายหลงัจากท่ีผูว้ิจยัน าเสนอหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามแนวทาง “การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน” เพิ่มเติมให้กบัผูร่้วมวิจยัท า
ใหผู้ร่้วมวจิยัทราบพบวา่ผูร่้วมวจิยัไดเ้กิดการเรียนรู้คือไดร่้วมเรียนรู้จนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการจดัการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัน า เสนอ ซ่ึงสังเกตได้จากการ
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูร่้วมวิจยั เช่น การให้ความสนใจในการรับฟังการบรรยาย การร่วม
แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

“อาตมาเข้าใจว่าตรงไหนมีปัญหา เราต้องมุ่ งแก้ปัญหาไปท่ีนั่น ดังเช่นเรามีปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีปัญหา เราต้องมุ่งแก้ปัญหาตรงนั้น แต่ท่ีจริงไม่ใช่เพราะการ
บริหารโรงเรียนมผีลโดยตรงต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก” 
พระครูปริยติัสัจญาณ (2558, 2 ตุลาคม) 
 

“แนวคิดการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความส าคัญมากกว่าการ
บริหารโรงเรียนโดยบุคลากรภายในเท่านั้น ดูแล้วต้องมองใหม่ว่า โรงเรียนเป็นสมบัติของชุมชนท่ี
ต้องช่วยกัน” 
ชาญวทิย ์ศรีสุธร (2558, 2 ตุลาคม) 

 
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าดงักล่าวเป็นการเปรียบเทียบความรู้ของผูร่้วมวิจยั

ระหวา่งความรู้เดิมกบัการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการน าเสนอหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของ
การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยผูว้จิยั ซ่ึงพบวา่ผูร่้วมวจิยัสามารถน าความรู้ใหม่
ท่ีไดไ้ปบูรณาการเขา้กบัความรู้เดิมของตนโดยการน าเอาแผนงานโครงการเดิมท่ีร่างไวม้าปรับปรุง
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใหม่ ท่ี เกิดข้ึนจนเกิดเป็นโครงการใหม่  4 โครงการคือ               
1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 2) โครงการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้3) โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน และ 4)โครงการการเพิ่มศกัยภาพการ
บริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

ซ่ึงผลจากการกระท าดงักล่าวไดส่้งผลให้ผูร่้วมวิจยัเกิด “การเรียนรู้และความรู้ใหม่” ดงั
สรุปไดใ้นตารางท่ี 4.11 



117 
 

 
ตารางที ่4.11 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยภายหลังจากผู้วิจัยน าเสนอ

หลกัการ แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอน 
 

ความรู้เดิมของผู้ร่วมวจัิย การเรียนรู้ทีเ่กดิขึน้ ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 
- มองว่าปัญหาในการ

บ ริห าร ง าน โรง เรี ยน ด้ าน
งบประมาณและส่ือการสอน
และปัญหาผลสั มฤท ธ์ิก าร
เรียนรู้ของนักเรียน ตามการ
ป ร ะ เ มิ น ไ ม่ ผ่ า น เก ณ ฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกใน คือมาตรฐานท่ี 5 
ดงันั้น จึงไดจ้ดัท าโครงการข้ึน 
3 โครงการคือ  1)โครงการ
ส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 2)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และ 3)โครงการการสร้างพลงั
ร่วมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
เพื่ อ ท่ี จ ะ ด า เนิ น ก ารแก้ ไ ข
ปัญหาและพฒันาการให้ไปสู่
เป้าหมายท่ีคาดหวงัไวร่้วมกัน
คือ โดยภาพรวมหวงัว่าจะผ่าน
เกณฑ์ มาตรฐานและอยู่ ใน
ระดบัดีข้ึนไปทุกมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 

-ผู ้ร่วมวิจัยได้ ร่วม
เรียน รู้จน มีความ รู้  ความ
เข้ า ใ จ เก่ี ย ว กับ ห ลั ก ก าร 
แนวคิด และทฤษฎีของการ
จดัการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยั
น าเสนอ ซ่ึงสั งเกตได้จาก
การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของผู ้ร่วมวิจัย เช่น การให้
ความสนใจในการรับฟังการ
บรรยาย การร่วมระดมความ
คิดเห็น  และการให้ความ
ร่วมมือในการตอบค าถาม 
เป็นตน้ 

 

-ผูร่้วมวิจยัสามารถน าความรู้
ใหม่ท่ีไดไ้ปบูรณาการเขา้กบั
ความรู้เดิมของตน 
โด ย ก ารน า เอ าแ ผน ง าน
โครงก าร เดิ ม ท่ี ร่ างไว้ม า
ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่ เพื่ อ ใ ห้
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ใหม่
ท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึ งได้โครงการใหม่ เป็น 4 
โครงการคือ  
1) โครงการส่ งเส ริมและ
พฒันาครูผูส้อน 
2)โครงการจดัสภาพแวดลอ้ม
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3) โครงการสร้างพลังร่วม
เพื่อการพฒันาโรงเรียน และ 
4)โครงการเพิ่มศกัยภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตาม
แนวทางการใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

 

หลงัจากท่ีไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะเสร็จส้ินลง 
ผูว้จิยัไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัพกัรับประทานอาหารวา่งร่วมกนัก่อนท่ีจะท าการนดัหมายกนัเพื่อจดัท า
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แผนปฏิบติัการในวนัถดัไปซ่ึงผูร่้วมวิจยัไดต้กลงกนัว่าจะด าเนินการในวนัศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2558 
โดยใชส้ถานท่ีเดิมคือหอ้งวชิาการแห่งน้ี 

วนัศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยา ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดม้าพร้อมเพรียงกนัท่ีเพื่อด าเนินการในขั้นตอนการวางแผนต่อ
จากวนัท่ี 20 กนัยายน 2558 ซ่ึงในวนัน้ีผูว้ิจยัได้เรียนเชิญ นางจีระนันท์ นามปัญญา ฝ่ายการเงิน
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจันทร์วิทยา ท่ีมีความเช่ียวชาญเร่ืองการเขียนแผนงานโครงการของ
สถานศึกษา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในทีมผูร่้วมวิจยั มาบรรยายเก่ียวกบัการเขียนแผนปฏิบติัการให้กบัผู ้
ร่วมวจิยั พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบติัในการเขียนแผนงานโครงการอีกดว้ย ดงัภาพท่ี 4.8 

 

 
 
แผนภาพที ่4.8 ภาพการบรรยายความรู้เกีย่วกบัเร่ืองการจัดท าแผน 
 

จากการบรรยายของ นางจีระนนัท์ นามปัญญา นั้น ส่ิงท่ีผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบและไดล้ง
มือฝึกปฏิบติัร่วมกนัก็คือวิธีการและรูปแบบการจดัท าแผนงานโครงการของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วทิยา หลงัจากการบรรยายและการฝึกปฏิบติัเสร็จส้ินลง ผูว้ิจยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวิจยั
พกัรับประทานอาหารว่างร่วมกันก่อนท่ีจะท าการระดมสมองกันเพื่อหาแนวทางในการจดัท า
แผนปฏิบติัการ เร่ิมจากการทบทวนกระบวนการวิเคราะห์สภาพของงานตั้งแต่เร่ิมแรก ผนวกกบั
ความรู้ท่ีไดรั้บจากวิทยากรทั้งสองท่านดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ ซ่ึงผลจากการกระท าดงักล่าว
ท าให้ได้ข้อสรุปในการจดัท าแผนปฏิบัติการ(Action plan) ซ่ึงเป็นการบูรณาการโครงการของ
โรงเรียนและความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน เป็นโครงการ (Projects) จ านวน 4 โครงการดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 โครงการที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ของผู้ร่วมวิจัยที่จะใช้เป็นแผนปฏิบัติการ
(Action plan) 

 

โค รง
การที ่

ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ 
กจิกรรมในโครงการ 
 

1 การส่ ง เส ริแล ะ
พฒันาครูผูส้อน 

- จดัอบรมและพฒันาครูเพื่อให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบ
และวิธีการจดักระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ี เน้นผู ้เรียนเป็น
ส าคญั จนสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียน
การสอนในชั้ น เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- การจัดอบรมครูเก่ียวกับ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น
ศตวรรษท่ี 21 
- การพัฒนากระบวนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยช่ีวยสอน 

 
2 ก า ร จั ด

สภ าพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-จดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยการ
ติ ด ตั้ ง โ ป ร เจ ค เต อ ร์ ภ า ย ใ น
หอ้งเรียน 

- จัดห าส่ื อการเรียนการ
สอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู ้ เ รี ย น โ ด ย ก า ร ติ ด ตั้ ง
โปรเจคเตอร์ 
-พฒันาสภาพแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ 

3 สร้างพลงัร่วมเพื่อ
ก า ร พั ฒ น า
โรงเรียน 

-เพื่อจดัหางบประมาณส าหรับใช้
ในการบริหารจดัการโรงเรียน  
-เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ในการท างานให้กบั
ผูร่้วมวจิยั 
 

- จดัท าผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
-ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนท่ี
มีการจดัการศึกษาดีเด่น 

4 การเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจดัการ
องค์กรตามแนว
ท า ง ก า ร ใ ช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

- พัฒ น าก ารบ ริห ารงาน ขอ ง
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบ
วงจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การศึกษา 

-พฒันาระบบการบริหารจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-พฒันาการบริหารงานโดย 
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
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จากตารางท่ี 4.12 โครงการท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ของผูร่้วมวิจยัท่ีจะใช้เป็น
แผนปฏิบติัการ (Action plan) พบวา่ ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัท าโครงการเพื่อใชเ้ป็นแผนปฏิบติัการ 
(action plan) ในการด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ี  รวม 4 โครงการ โดยคาดหวงัว่าโครงการทั้ ง 4 
โครงการท่ีได้ร่วมกนัจดักระท าข้ึนน้ีจะเป็นโครงการท่ีช่วยสนับสนุนโครงการท่ีสถานศึกษาได้
ด าเนินการอยูแ่ลว้ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายไดม้ากยิ่งข้ึน ซ่ึงโครงการทั้ง 4 ท่ีผูร่้วมวิจยั
ไดร่้วมกนัจดักระท าข้ึนมีดงัน้ีคือ 

1. โครงการการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีวตัถุประสงค์เพื่อจดัอบรมและพฒันาครู
เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและวิธีการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั จนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. โครงการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และพฒันาแหล่งเรียนรู้
มีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโดยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จดัหาส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยมีกิจกรรมย่อยคือการผลิตและจดัหาส่ือการเรียน
การสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ 

3. โครงการสร้างพลังร่วมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน มีว ัตถุประสงค์คือเพื่อจัดหา
งบประมาณส าหรับใชใ้นการบริหารจดัการโรงเรียนและเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใน
การท างานให้กบัผูร่้วมวิจยั ซ่ึงมีกิจกรรมในโครงการคือการจดักิจกรรมผา้ป่าการศึกษาเพื่อหาทุน
ทรัพยม์าใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนโดยให้ทุกฝ่ายทั้งในและนอกชุมชนมีส่วนร่วมและ
การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการศึกษา  

4. โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางการใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน มีวตัถุประสงค์เพื่อจดัโครงสร้างและบริหารงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาโดยมีกิจกรรมยอ่ยคือการพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการพฒันาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

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

สภาพทีเ่คยเป็นมา 

สภาพปัจจุบัน 

สภาพปัญหา 

สภาพทีค่าดหวงัจากการแก้ปัญหา 

ทางเลือกทีห่ลากหลายเพ่ือการ
แก้ปัญหา 

การประเมินและเลือกทางเลือก 

แผนปฏิบัติการทีไ่ด้  4  โครงการ 

โครงการส่งเสริมและ
พฒันาครูผูส้อนโรงเรียน 

โครงการจดั
สภาพแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

โครงการ 
สร้างพลงัร่วม 
เพื่อการพฒันา 

โครงการ 
การเพิ่มศกัยภาพ
การบริหารจดัการ
องคก์รตามแนว

ทางการใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน 
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จากนั้นผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะให้เป็นแกนน าในการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ และมีทีมงานโครงการ
จ านวนหน่ึงเป็นลูกทีมซ่ึงผูร่้วมวิจยัไดต้กลงกนัวา่ทีมแกนน าในแต่ละโครงการนั้นมีโครงการละ 3 
คน ส่วนลูกทีมให้แบ่งตามความเหมาะสม และในช่วงของการน าโครงการลงสู่การปฏิบัตินั้ น
สมาชิกโครงการในแต่ละทีมสามารถผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัท างานหรือช่วยกนัท างานไดต้ลอด 
ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตาราท่ี 4.13 

 
ตารางที ่4.13 การจัดแบ่งทมีงานโครงการ 
 

กลุ่มที ่ ช่ือโครงการ แกนน าและสมาชิกโครงการ 
1 โครงการส่งเส ริมและ

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

2 โครงการจดั
สภาพแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ติดตั้งโปรเจคเตอร์ 

แกนน าพระจกัรพล สิริธโรและนายสมชาย ค าอินทร์ 
สมาชิกโครงการ 5 คน ไดแ้ก่  
1) พระธนนัตพ์ร จิรว  โส 
2) นายจิราพชัร จ าปานิล  
3) นางรัชนีกรณ์ ทาทอง 
4) นายภนยั บุญมา  
5) นายรัศมี อมัพรัตน์  

3 โครงการสร้างพลังร่วม
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 มีทีมแกนน า คือ พระครูปริยติัสาทร มี

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

กลุ่มท่ี 2 โครงการจดัสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และพฒันา
แหล่งเรียนรู้โดยการติดตั้งโปรเจคเตอร์ มีทีมแกนน า 2 รูป/คน คือ พระจกัรพล สิริธโรและนาย
สมชาย ค าอินทร์มีสมาชิกโครงการ 5 คน ไดแ้ก่ 1) พระธนนัตพ์ร จิรว  โส 2) นายจิราพชัร จ าปานิล 
3) นางรัชนีกรณ์ ทาทอง 4) นายภนยั บุญมา 5) นายรัศมี อมัพรัตน์  

กลุ่มท่ี 3 โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีทีมแกนน า 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 โครงการบริหารจดัการและจดัโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร มี
แกนน า 2 รูป คือ พระครูปัญญากิตติยาคม และ พระครูปริยตัสัจญาณ มีสมาชิกโครงการ 4 คน 
ไดแ้ก่ 1) พระศราวุธจิตฺตทโม 2) นายจิรศกัด์ิ สาริยา 3) นางจีระนนัท ์นามปัญญา 4) นายสง่า ภูลาย
ยาว 

หลงัจากท่ีได้ท าการจดัแบ่งทีมงานโครงการแล้ว ผูว้ิจยัได้ปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกัน
เขียนโครงการซ่ึงถือว่าเป็นแผนปฏิบติัการ(action plan) ท่ีจะน าไปใช้ในการแกปั้ญหาและพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาในคร้ังน้ี ซ่ึงแผนปฏิบติัการท่ีไดจ้าก
การมีส่วนร่วมน้ีตามแนวคิดเร่ืองการพฒันาองค์กร (Organizational development) ถือว่าเป็นตัว
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สอดแทรกหลกั (Main intervention) ท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดักระท า (Manipulate) เพื่อ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง เกิดการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ดว้ย และโครงการทั้ง 4 ดงัท่ีไดน้ าเสนอ
ดงัต่อไปน้ีเป็นโครงการท่ีผูร่้วมวจิยัร่วมกนัเขียนข้ึนโดยการบูรณาการความรู้ท่ีไดจ้ากการรับฟังการ
บรรยายและการฝึกปฏิบติัโดยวทิยากรทั้งสองท่านในขา้งตน้นั้น ดงัมีรายละเอียดของโครงการดงัน้ี 

 
โครงการที ่1 โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผู้สอน 
สนองพนัธกจิโรงเรียน  
ขอ้ 1 จดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขอ้ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีคุณภาพ

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

2542 ได้ระบุถึงแนวทางในการจดัการเรียนการสอนไวว้่าครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษามี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความถนัด
ของผูเ้รียนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้  ผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมในห้องเรียนโดยให้
ผูเ้รียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการวางแผนในการเรียนรู้ 
รู้จกัการลงมือปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนด้วยตนเองตามศกัยภาพของผูเ้รียน โดยผูส้อนเป็น
ผูติ้ดตามดูแลการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน รวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เกิดเจตคติท่ีดี
ในการเรียนรู้ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผูเ้รียน นอกจากน้ี พระราชบญัญติัดงักล่าวยงั
เป็นบทบัญญัติท่ีให้แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีมี
รูปแบบท่ีชดัเจนเป็นภารกิจท่ียิ่งใหญ่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยท่ีสถานศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนว
ปฏิบติัให้เกิดผลจริง โดยการประสานความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนครูนกัเรียน
ผูป้กครองชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยมุ่งหวงัจะ
ท่ีจะไดผ้ลผลิตทางการศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีพึงประสงคคื์อมุ่งพฒันาคนไทย
ใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพดีเก่งและมีความสุขและดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูร่้วมวจิยัจึงเห็นพอ้งกนัวา่ควรจดั
ใหมี้โครงการน้ีข้ึน 



125 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อจดัอบรมและพฒันาครูให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและ
วิธีการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป
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 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นปฏิบัติ (Do) 
- ด าเนินงานตามโครงการ 
 1) การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2) การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ติดตามและประเมินผล 
ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Act) 
- สรุปและรายงานผล 

 
 
 

 
 

 
งบประมาณ : จ  านวน 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. การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วยสอน
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
น าความรู้ 
ท่ี ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จดัการเรียน 
การสอน 

- ดู จากจ านวนค รูท่ี เข้า ร่วม
อบรม 
-ดูจากแผนการสอน และการ
จดัการเรียนการสอนของครู 
 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. จ  านวนกิจกรรมของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ท่ีครูจดัใหก้บันกัเรียน 
2 .  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูป้กครองและเด็กนกัเรียนต่อ
การจัดการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครู 
3.ผลงานของครูและนักเรียน
รวมถึงรางวลัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ 
 

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

 
 
 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
แกนน า : พระครูปริยติัสาทร  
สมาชิกโครงการ 3 คน ได้แก่ 1) นายอิทธิพล ถิตย์รัศมี 2) นายถาวร โสกัณฑ์ทัต 3) 

นางสาวกณัยณฐั สีหาผล 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัได้ 
2. ผูป้กครอง และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของครู 
3. ครูและนักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนการสอนจนได้รับการยกย่องจาก

หน่วยงานต่าง ๆ 
 
โครงการที ่2โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

สนองพันธกิจโรงเรียน ขอ้ 1 จดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐา  

สนองการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานท่ี 12 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2558 
หลกัการและเหตุผล 
ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ตอ้งการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของครู

และนกัเรียนให้ดีข้ึนเพื่อส่งเสริมการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนและเพื่อความสะดวก
และง่ายต่อการใช้งานในการน าเสนองานด้านต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์เพื่อพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ในการจดักิจกรรม การเรียนการสอน และพฒันาการ
คุณภาพทางการศึกษาอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ ของนกัเรียน และ ครูผูส้อน 

การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั เน้นให้ผูเ้รียน เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเองให้มาก
ท่ีสุด เพื่อให้มีคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะตามท่ีต้องการ ตามแนวทางและนโยบายการจัด
การศึกษา มุ่งเน้นให้ การสนับสนุน และส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมการจดั
บรรยากาศการเรียนรู้ ในโรงเรียน การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ โดยโรงเรียนตอ้งสนับสนุน
แหล่งเรียนท่ีมีวสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั องค์ประกอบท่ีส าคญัประการหน่ึง ท่ีจะให้บรรลุ
เป้าหมายดงักล่าวได ้โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระเป็นการจดัการเรียนรู้ ให้
พฒันาเท่าทนัความเปล่ียนแปลงของโลก ดว้ยการปรับแหล่งเรียนรู้ให้มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เป็น
ห้องเรียนรู้ไม่มีท่ีส้ินสุด อนัส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเต็มศกัยภาพ สนองแนวทางการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของนกัเรียนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงน ามาพฒันาชาติ
สืบต่อไป 

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

กจิกรรม 
ระยะเวลา 

พ.ย. 58 ธ.ค. 58 
 
ขั้นวางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมงานโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นปฏิบัติ (Do) 
- ด าเนินงานตามโครงการ 
1)การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ติดตามและประเมินผล 
ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Act) 
- สรุปและรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

การจัดสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 
ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
1 . ติ ด ตั้ ง เ ค ร่ื อ ง ฉ า ย
โปรเจค เตอร์ในห้องเรียน
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต 
2 .ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- สังเกตจากการเขา้ร่วมของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง 
- นับจากจ านวน เค ร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์ในหอ้งเรียน 
 
- ส ารวจความพึงพอใจของผูท่ี้
มี ส่ ว น เก่ี ย ว ข้ อ ง  เช่ น  ค รู 
นกัเรียน ผูป้กครอง 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
แกนน า : พระจกัรพล สิริธโรและนายสมชาย ค าอินทร์ สมาชิกโครงการ 5 รูป/คน ไดแ้ก่ 

1) พระธนันต์พร จิรว  โส 2) นายจิราพชัร จ าปานิล 3) นางรัชนีกรณ์ ทาทอง 4) นายภนยั บุญมา 5) 
นายรัศมี อมัพรัตน์ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเกิดจากการจดักระท าร่วมกนัของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

ผูเ้รียน 
3. โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน 
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โครงการที ่3 โครงการสร้างพลงัร่วมเพ่ือการพฒันาโรงเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน ขอ้ท่ี 4 ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน

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

2542 ได้ระบุถึงแนวทางในการจดัการเรียนการสอนไวว้่าครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษามี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความถนัด
ของผูเ้รียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง รวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ เกิดเจตคติท่ีดีในการ
เรียนรู้ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผูเ้รียน นอกจากน้ี พระราชบญัญติัดังกล่าวยงัเป็น
บทบญัญติัท่ีให้แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีมีรูปแบบท่ี
ชดัเจน เป็นภารกิจท่ียิ่งใหญ่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยท่ีสถานศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบติัให้
เกิดผลจริง โดยการประสานความร่วมมือจากผู ้เก่ียวข้องทั้ งผู ้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมุ่งหวงั
จะท่ีจะไดผ้ลผลิตทางการศึกษาท่ีดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีพึงประสงค์คือ มุ่งพฒันาคน
ไทยให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพดี เก่ง และมีความสุข และดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูร่้วมวิจยัจึงเห็นพอ้งกนัวา่
ควรจดัใหมี้โครงการน้ีข้ึน  

วัตถุประสงค์ : เพื่อจดัหางบประมาณส าหรับใช้ในการบริหารจดัการโรงเรียนและเพื่อ
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการท างานใหก้บัผูร่้วมวจิยั 

เป้าหมาย :  
1. มีการจดัท าผา้ป่าสามคัคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
2. บุคลากรของโรงเรียนไดมี้การศึกษาดูงานโรงเรียนปริยติัธรรม แผนกสามญัท่ีมีผลงาน

ดีเด่นเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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กจิกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลา 

พ.ย. 58 ธ.ค. 58 
 
ขั้นวางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมงานโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นปฏิบัติ (Do) 
- ด าเนินงานตามโครงการ 
 1.จดัท าผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
 2. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนท่ีมีการจดัการศึกษา
ดีเด่น 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ติดตามและประเมินผล 
ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Act) 
- สรุปและรายงานผล 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
งบประมาณ : จ  านวน 80,000 บาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
1. การจดัท าผา้ป่าเพื่อการศึกษา 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 

กจิกรรมผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
1. มีผูร่้วมบริจาคทรัพย์ทั้ งท่ี
เป็นคนในชุมชนและนอก
ชุมชน 
2. มียอดเงินบริจาคไม่ต ่ากว่า 
100,000 บาท 
3.ทุกฝ่ายในชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการท างาน 
การศึกษาดูงานโรงเรียน  3 
แห่ง 
1. ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
2 . ผู ้ ร่ วม วิจัย ทุ กคนได้ รับ
ความรู้และประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาดูงาน 
3.ผูร่้วมวิจยัทุกคนสามารถน า
ความรู้ 
และประสบการณ์ ท่ีได้จาก
การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้
การด าเนินงานโครงการทั้ง 4 

 
- ดู จ าก บัญ ชี ร าย ช่ื อ ข อ งผู ้
บริจาค 
 
- ดูจากบัญชีสรุปยอดเงินการ
บริจาค 
 
- สังเกตจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
 
 
- ดูจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
 
- การสอบถามและการสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
- การสังเกตพฤติกรรมในการ
ท างานและการตรวจสอบผล
การปฏิบติังาน 
 

 
- แบบบนัทึกการสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
แกนน า : พระภทัรธรรมสุธี และนายวนัชยั มาระเทศ  
สมาชิกโครงการ 4 รูป/คน ได้แก่ 1) นายพงพฒัน์ บุญสิทธ์ิ 2) นายอภิชาติ อาจแก้ว 3) 

นายชาญวทิย ์ศรีสุธร 4) นายประชนั พรมพุทธา 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีงบประมาณเพื่อใชใ้นการบริหารงานโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
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2. โรงเรียนกบัชุมชนมีการท างานร่วมกนัและมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน 
3. ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีมี

ผลการจดัการศึกษาดีเด่น และสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชก้บัการท างาน 
 
 
โครงการที ่4 โครงการการเพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ตามแนวทางการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

สนองพันธกจิโรงเรียน ขอ้ 3 บริหารจดัการ และพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลกัการ
แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

สนองการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานท่ี 7  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2558 
หลกัการและเหตุผล 
ทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานท่ีตั้ งอย่างไร จ าเป็นต้องมีการบริหาร

จดัการท่ีดี ซ่ึงการบริหารจดัการท่ีดีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการด าเนินงานขององคก์ร การเติบโตและการ
ด ารงอยูต่่อไปขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์รในยุคน้ีท่ีจะตอ้งเผชิญกบัปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นดา้นสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวตัน์ และเทคโนโลย ีซ่ึงมีผลท า
ใหอ้งคก์ารตอ้งมีแนวทางในการจดัการท่ีทนัสมยัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วน้ี  

และท่ีส าคญัการบริหารจดัการและการจดัโครงสร้างองคก์รเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้การ
บริหารจดัการต่าง ๆ ของโรงเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Learning) เป็นการบริหารท่ีตอ้งใช้การมีส่วน
ร่วมของชุมชน และการพฒันาโดยอาศยัวิสัยทศัน์ และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร รวมถึงการร่วมแรง
ร่วมใจของบุคลากรของโรงเรียน ดังนั้น ผูร่้วมวิจยัจึงได้ร่วมกันจดัท าโครงการน้ีข้ึนเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพฒันางานดงักล่าว 

วตัถุประสงค์ : เพื่อจดัการโครงสร้างและการบริหารงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษา  

เป้าหมาย :  
1. โรงเรียนมีการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หนา้ท่ีของตนเองในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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กจิกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

1) ค่าจดัท าเอกสาร 3,000 บาท 
2) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,000 บาท 
3) ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ 3,000 บาท 

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

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ทั้ งสองกิจกรรมมี ตั ว ช้ี วัด
ร่วมกนัคือ 
1.มีการด าเนินงานท่ีเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2.มีระบบการบริหารจัดการ
และการจดัโครงสร้างองค์กร
ท่ีดี 
3.ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจ 

- ประเมินจากการเขา้ร่วมของ
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ป ระ เมิ น จาก เอกส ารก าร
ด าเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจของ
ทุก ฝ่าย ท่ี เก่ี ยวข้อง เช่น  ค รู 
ผูป้กครอง และชุมชน 

- แบบบนัทึกการสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 
 
 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
แกนน า : พระครูปัญญากิตติยาคม และ พระครูปริยตัสัจญาณ  
สมาชิกโครงการ 4 รูป/คน ไดแ้ก่ 1) พระศราวุธจิตฺตทโม 2) นายจิรศกัด์ิ สาริยา 3) นางจี

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

จดัการของโรงเรียน 
เม่ือได้แผนปฏิบัติการชุดดังกล่าวแล้ว ผู ้วิจ ัยได้ปล่อยให้ผู ้ร่วมวิจัยร่วมกันศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการท่ีทางกลุ่มของตนเองรับผิดชอบ โดยแบ่งกลุ่มในการศึกษาออกเป็น 4 
กลุ่ม ตามจ านวนโครงการ และเม่ือแต่ละกลุ่มไดศึ้กษารายละเอียดและมอบหมายหนา้ท่ีกนัในแต่ละ
โครงการเสร็จส้ินลงแลว้ ไดส่้งตวัแทนออกมาน าเสนอขอ้มูลโครงการจนครบทั้ง 4 กลุ่ม ส่วนใน
การจดัทีมงานโครงการนั้นผูร่้วมวิจยัไดต้กลงกนัว่าให้ถือเอาตามความเหมาะสมเป็นหลกั โดยใน
แต่ละโครงการจะมีการแต่งตั้งทีมแกนน าไวโ้ครงการละ 2 คน ยกเวน้โครงการท่ี 1 โครงการ
ส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน ซ่ึงพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความถนดั และความสนใจ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยทีมแกนน าน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูน้  า ผูดู้แล ผูป้ระสาน และผูท้  างานไปพร้อม 
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ๆ กัน และนอกจากน้ีในแต่ละโครงการยงัได้มีการแบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าท่ี การก าหนด
บทบาทและความรับผิดชอบ รวมทั้งไดก้ าหนดเครือข่ายการติดต่อส่ือสารกนัในระหว่างทีมงาน
โครงการทุกโครงการ และท่ีส าคญัคือผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างมีความเท่าเทียมกนัในการด าเนินงาน
โครงการทุกโครงการร่วมกนัอีกดว้ย 

หลงัจากท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการชุดดงักล่าวเสร็จส้ินลง ผูว้จิยัไดก้ล่าว
ขอบคุณและสรุปถึงขั้นตอนต่อไปคือการลงมือปฏิบติัดงัน้ี 

“ในการน าแผนลงสู่การปฏิบัตินั้นหากจะให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ ก็คงต้องเกิดจากการท 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 ผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิดวา่จะท าอยา่งไรหรือ
ใช้แนวทางใดท่ีจะช่วยให้การน าแผนงานหรือโครงการลงสู่การปฏิบติัไดผ้ลดียิ่งข้ึน โดยการให้ผู ้
ร่วมวิจยัไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นร่วมกนัเก่ียวกบัหลกัการหรือวิธีการดงักล่าวดว้ยวิธีการระดม
สมอง และการร่วมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไดข้อ้สรุปวา่ “ผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่มีแนวคิดวา่หลกัการ
หรือวิธีการท่ีจะน ามาใช้เพื่อให้การน าแผนงานหรือโครงการลงสู่การปฏิบติับงัเกิดผลดีคือการ
ร่วมมือร่วมใจกนัท างานนัน่เอง” ดงัจะขอยกตวัอยา่งการแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมวิจยับางท่าน
ไวด้งัน้ี 

“ผมเองเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา ๆ คนหน่ึงซ่ึงอาจมีความรู้ในเชิงวิชาการไม่มากนัก แต่
ส่ิงท่ีผมพอนึกภาพออกได้ว่าหัวใจของการท างานท่ีจะให้ประสบผลส าเร็จได้นั้นก็คือการร่วมมือ
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 และกม็ีความเป็นไปได้ทุกกรณี แต่อยู่
ท่ีว่าตอนนีพ้วกเราจะเลือกเอาหลักการท างานแบบใดมาใช้กับการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ
..” 
วนัชยั มาระเทศ.(2558,9 ตุลาคม ) 
 

หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมแสดงความเห็นอออกมาอยา่งเต็มท่ีแลว้ ผูว้ิจยั
จึงกล่าวขอบคุณ และแยกยา้ยกนักลบั และนดัหมายก าหนดวนัท่ีจะมาร่วมกิจกรรมสะทอ้นผลการ
ด าเนินงาน ซ่ึงได้ก าหนดในวนัจนัทร์ท่ี 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา  

กิจกรรมที่ 3 สะท้อนผลการด าเนินงาน ในการจดักิจกรรมสะทอ้นผลการด าเนินงานนั้น 
นอกจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจะน าเอาผลการบนัทึกจากการสังเกต บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกเสียง 
และเคร่ืองบนัทึกภาพท่ีไดน้ าไปใช้ มาน าเสนอเพื่อก่อให้เกิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนัเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพื่อการรับรู้ร่วมกนัแลว้ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัยงัไดน้ าเอาเทคนิคการวิเคราะห์
หลงัการปฏิบติั (After Action Review: AAR) มาใช้ โดยอาศยัขอ้ค าถามในการถอดบทเรียน4 ขอ้ 
ดงัน้ี คือ 1) ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการท างานในคร้ังน้ีคืออะไร 2) ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร 
เพราะอะไร 3) ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถา้มีงานแบบน้ีอีก เราจะ
ปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร ภายใตห้ลกัการ 1) เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปูเส่ือน าใน
ท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มีช่องวา่งให้กนั) 3) เห็นหนา้กนัทุกคน 
(เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ์ และการพูดคุย) และ 4) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อม ๆ กนั (ตรวจสอบ/
สอบถามและเพิ่มเติมได)้ ซ่ึงจากการจดักิจกรรมดงักล่าวไดข้อ้สรุปร่วมกนั 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการจดักิจกรรมน้ีคือตอ้งการให้ผูร่้วมวจิยัมีความรู้ และสามารถร่วมกนั
วเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงจากการด าเนินการพบวา่ผู ้
ร่วมวิจยัสามารถด าเนินการวิเคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงได้
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้นไดโ้ครงการท่ีถือเป็นแผนปฏิบติัการ (Action plan) รวมจ านวน 4 โครงการ  
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ส่วนส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคิดหวงันั้นพบวา่ยงัไม่เกิดข้ึน แต่มีขอ้สังเกตวา่แมผู้ร่้วมวจิยัจะ
มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการบริหารงานของโรงเรียน แต่ในการจดักิจกรรม
แต่ละอยา่งนั้นเน่ืองจากกลุ่ม ผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความสามารถท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้การเรียนรู้ใน
บางกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า เช่น การให้ความรู้ในเชิงวิชาการ และการฝึกปฏิบติัต่าง ๆ เป็นตน้ 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้กปั้ญหาโดยการทบทวนเน้ือหาและการฝึกปฏิบติัซ ้ าหลาย ๆ รอบ รวมทั้งให้ผูร่้วมวิจยั
ท่ีเรียนรู้ไดเ้ร็วเป็นผูช่้วยช้ีแนะและช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ทุกขั้นตอน 

หลงัจากกิจกรรมการสะทอ้นผลเสร็จส้ินลง ไดมี้การน าเสนอความรู้เร่ืองหลกัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) มาน าเสนอให้ผูร่้วมวจิยัทราบ และเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการ
น าความรู้เก่ียวกบัวิธีน าแผนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงช่วยอธิบายขอ้สงสัยตามท่ีนายวนัชยั มาระเทศ ได้
เคยแสดงความคิดเห็นไวเ้ม่ือผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้แลว้ ให้ร่วมกนัสรุปวา่ความรู้ในหลกัการใหม่ท่ีได ้
เหมือนหรือต่างกนักบัความรู้ของพวกเขาอย่างไร และเกิดความรู้ใหม่ข้ึนอะไรข้ึนบา้ง ดงัตารางท่ี 
4.14 
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ตารางที ่4. 14 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัยหลังที่ได้รับการเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 

 

ความรู้เดิมของผู้ร่วมวจัิย ความรู้ทีผู้่วจัิยเสริมให้ ความรู้ใหม่ทีไ่ด้ 
- หลากหลายแนวคิด 
- เน้นท่ีการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

- หลักการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมหมายถึง  กระบวนการ
ท างานด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
ของก ลุ่ ม ผู ้ ร่ วม วิ จัย  โด ย มี
ขั้นตอนการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน
คือ 
1 )  ขั้ น
ประสบการณ์(experiences)  
2) ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย
(reflection and discussion) 
3 )  ขั้ น ค ว าม คิ ด ร ว บ ย อ ด
(conception) และ  
4) ขั้นทดลองหรือประยุกต์ใช้
แ น ว คิ ด
(experimentation/application)  
 

- หลักการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมหมายถึง กระบวนการ
ท างานดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนั
ของก ลุ่มผู ้ร่วมวิจัย  โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบติั 5 ขั้นตอน
คือ 
1 )  ขั้ น
ประสบการณ์(experiences)  
 2 )  ขั้ น ส ะ ท้ อ น คิ ด แ ล ะ
อ ภิ ป ร า ย (reflection and 
discussion) 
3 ) ขั้ น ค ว าม คิ ด รวบ ยอ ด
(conception)  
4) ขั้นทดลองหรือประยุกตใ์ช้
แ น ว คิ ด
(experimentation/application)  
5) ขั้นสรุปและประเมินผล 
(conclusion and evaluation) 

  
จากตารางท่ี 4.14 ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกับผูว้ิจยัหลังท่ีได้รับการเสริมความรู้เก่ียวกับ

หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบวา่ ความรู้เดิมของผูร่้วมวิจยันั้นมีหลากหลายแนวคิดแต่โดยสรุป
แลว้ผูร่้วมวจิยัมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนัวา่วธีิการหรือหลกัการท่ีจะท าใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จ
ไดน้ั้นคือการร่วมมือกนัท างาน แต่เม่ือผูว้ิจยัไดเ้สริมความรู้เก่ียวกบัหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Learning) ให้กบัผูร่้วมวิจยัแลว้ พบว่าผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์หลกัการเดิมจาก
ท่ีว่าหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท างานดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มผู ้
ร่วมวิจยั โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นประสบการณ์ (Experiences) 2) ขั้นสะทอ้น



141 
 

คิ ดและอภิปราย  (Reflection and discussion) 3) ขั้ น ความ คิดรวบยอด(conception) และ  4) 
ขั้นทดลองหรือประยุกตใ์ช้แนวคิด (Experimentation/application) และไดห้ลกัการเพิ่มข้ึนอีก 1 ขอ้
คือ ขอ้ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and evaluation) 

หลงัจากเสร็จส้ินการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนแลว้ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้
ร่วมกนัรับประทานอาหารว่าง พร้อมทั้งนดัหมายวนัเวลาในการด าเนินกิจกรรมขั้นตอนต่อไปคือ
ขั้นตอนการปฏิบติั และขั้นตอนการสังเกตผล โดยก าหนดใหจ้ดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 
ณ หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ดูแผนภาพท่ี 4.10 
 

 
 
แผนภาพที ่4.10 สรุปภาพกจิกรรมข้ันตอนการวางแผน 
 

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผน 
ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนการวางแผนพบว่าสาเหตุท่ีท าให้การด าเนินงานใน

ขั้นตอนน้ีประสบผลส าเร็จเป็นเพราะในการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมนั้น ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้
ร่วมกันลงมือปฏิบติังานภายใต้กิจกรรมท่ีร่วมกันก าหนดข้ึนโดยอาศยัหลักการของการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นกรอบแนวคิดหลกัเสริมด้วยแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ
ตามท่ีระบุไว ้รวมทั้งไดใ้ชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นตวัสอดแทรกเสริมมาบูรณาการเขา้
ในกระบวนการท างานในทุกขั้นตอน จึงส่งผลให้การลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีไดต้ั้งเอาไว ้อีกทั้ง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัในแต่ละกิจกรรมยอ่ยลว้นเป็น
ขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือเพราะไดม้าจากหลากหลายแหล่ง ทั้งท่ีเป็นเอกสาร และจากค าบอกเล่าของ
บุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ จึงท าให้ได้มาซ่ึงแผนปฏิบติัการ(Action 
plan) ท่ีคาดวา่จะสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้สอนของโรงเรียน
ศรีจนัทร์วทิยาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัติ (Acting) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติได้เร่ิมต้นข้ึนเม่ือวนัเสาร์ท่ี  7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา กิจกรรมในวนัน้ีเร่ิมจากผูว้ิจยัท าการทบทวนการด าเนินงานใน
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ขั้นตอนการเตรียมการและขั้นตอนการวางแผนร่วมกบัผูร่้วมวิจยั จากนั้นจึงใช้กิจกรรมการระดม
สมองเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงสุดทา้ยไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติัดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 กจิกรรมทีด่ าเนินการในข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

ล าดับ กจิกรรม วนัเดือนปี 
ทีด่ าเนินการ 

ส่ิงทีด่ าเนินการ 

1 ก ารก าห น ด แน วท าง ใน
ปฏิบติังาน 

7 พฤศจิกายน 2558 -การทบทวนจดัทีมงานโครงการ 
-ก ารแ ต่ งตั้ ง ที ม ติ ดต าม แล ะ
ประเมินผล 
-การจัดท าเคร่ืองมือเพื่อใช้ใน
การวจิยั 

2 การน าโครงการลง สู่ ก าร
ปฏิบติั 

9 พฤศจิกายน 2558 
ถึง 
24 ธนัวาคม 2558 

-ที ม งาน โครงก ารทุ ก ที มน า
โครงการลงสู่การปฏิบติั 
-การติดตามและรายงานวาม
กา้วหนา้ 
ของโครงการ 
-การสรุปและประเมินโครงการ 

3 การสะท้อนผลขั้นตอนการ
ปฏิบติั 

27 ธนัวาคม 2558 -จดักิจกรรมการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติั 

 

จากตารางท่ี 4.15 กิจกรรมท่ีด าเนินการในขั้นตอนการปฏิบติั พบวา่ มีทั้งหมด 3 กิจกรรม 
คือ 1) การก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย การทบทวนจดัทีมงานโครงการ การ
แต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล และ การจดัท าเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั 2) การน าโครงการลงสู่
การปฏิบติั ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีแต่ละทีมงานโครงการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั มีการติดตาม
และรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ และการสรุปและประเมินโครงการ และ 3) การสะทอ้นผล
การปฏิบติั มีส่ิงท่ีด าเนินการคือการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติั 
ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดในการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
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1. การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2558ณ ห้องประชุมโรงเรียนปริยติัธรรมศรี

จนัทร์วิทยา ซ่ึงทีมผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมรวม 3 กิจกรรมหลักคือ 1) การก าหนด
แนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย การทบทวนจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้งทีมติดตาม
และประเมินผล และ การจดัท าเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั โดยกิจกรรมในวนัน้ีเร่ิมจากผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวจิยัไดร่้วมกนัทบทวนจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล และการจดัท า
เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั ตามล าดบั (ดูแผนภาพท่ี 4.11) 
 

 
 
แผนภาพที ่ 4.11 กจิกรรมการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

1. การทบทวนการจดัทีมงานโครงการ 
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันทบทวนการจดัทีมงานโครงการ โดยอาศัยข้อมูลจาก

ทีมงานโครงการทั้ง 4 โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีทีมแกนน า คือ พระครูปริยติัสาทร มี

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

กลุ่มท่ี 2 โครงการ จดัหาส่ือการเรียนการสอนและพฒันาแหล่งเรียนรู้ มีทีมแกนน า 2 รูป/
คน คือ พระจกัรพล สิริธโรและนายสมชาย ค าอินทร์มีสมาชิกโครงการ 5 คน ไดแ้ก่ 1) พระธนนัต์
พร จิรว  โส 2) นายจิราพชัร จ าปานิล 3) นางรัชนีกรณ์ ทาทอง 4) นายภนยั บุญมา 5) นายรัศมี อมัพ
รัตน์  

กลุ่มท่ี 3 โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีทีมแกนน า 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 โครงการบริหารจดัการและจดัโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร มี
แกนน า 2 รูป คือ พระครูปัญญากิตติยาคม และ พระครูปริยตัสัจญาณ มีสมาชิกโครงการ 4 คน 
ไดแ้ก่ 1) พระศราวุธจิตฺตทโม 2) นายจิรศกัด์ิ สาริยา 3) นางจีระนนัท ์นามปัญญา 4) นายสง่า ภูลาย
ยาว 

เม่ือไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการจดัทีมงานโครงการร่วมกนัแลว้ ผูว้จิยัไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัใน
แต่ละทีมงานโครงการปรึกษาหารือกนักบัทีมงานของตนเพื่อเตรียมท่ีจะน าโครงการท่ีไดร่้วมกนัจดั
กระท าไวน้ั้นลงสู่การปฏิบติัโดยแต่ละกลุ่มไดร่้วมกนัพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการ
บริหาร คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการในการน าแผนไปสู่การปฏิบติั เช่น การจดัทีมงาน 
การแบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าท่ี การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่าย
การติดต่อส่ือสารทั้ งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เป็นต้น ทั้ งน้ีในการด าเนินงานโครงการทุก
โครงการยงัตอ้งค านึงถึงการปฏิบติังานภายใตบ้ริบทของ “หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ท่ีเป็นตวั
สอดแทรกเสริมในการวิจยัด้วย และเม่ือแต่ละทีมงานโครงการได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน
ภายในกลุ่มเรียบร้อยแลว้แลว้ ไดมี้ตวัแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอเน้ือหา วิธีการและแนวทางใน
การปฏิบติังานเก่ียวกับโครงการของตนเองเพื่อให้ผูร่้วมวิจยัในกลุ่มโครงการอ่ืน ๆ ได้รับทราบ
ร่วมกนั รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนไดร่้วมกนัพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอีก
ดว้ย (ดูแผนภาพท่ี 4.12) 
 

 
 
แผนภาพที ่ 4.12 ภาพบรรยากาศการทบทวนทมีงานโครงการ 
 

1.2 การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล  
ผู ้วิจ ัยและผู ้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันแต่งตั้ งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ โดย

วตัถุประสงคเ์พื่อใหท้  าหนา้ท่ีในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานหรือโครงการ ซ่ึงไดแ้บ่ง
ออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การติดตามและประเมินผลก่อนการด าเนินงาน ระยะท่ี 2 การติดตาม
ประเมินผลระหว่างด าเนินการ และ ระยะท่ี 3 การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินงานหรือ
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โครงการ ซ่ึงทีมงานดงักล่าวได้มาจากบุคคลซ่ึงเป็นทีมแกนน าของแต่ละโครงการ รวม 7 รูป/คน 
ซ่ึง ประกอบดว้ย พระภทัรธรรมสุธี พระครูปัญญากิตติยาคม พระครูปริยตัสัจญาณ พระครูปริยติั
สาทร,ดร. พระจกัรพล สิริธโร นายสมชาย ค าอินทร์ และนายวนัชยั มาระเทศ 

1.3 การจดัท าเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั 
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัท าร่างเคร่ืองมือในการวิจยัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการด าเนินงานวิจยัในระยะต่าง ๆ โดยท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วม
วจิยัไดร่้วมกนัจดัท าเคร่ืองมือการวจิยั รวม 7 ฉบบั โดยพิจารณาจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
วา่ขั้นตอนใดควรจะใช้เคร่ืองมือใด และพิจารณาจากขอ้มูลในโครงการทั้ง 4 ว่าในแต่ละโครงการ
จะตอ้งใช้เคร่ืองมือชนิดใดบ้างในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการประเมินโครงการ เป็นตน้ ซ่ึง
เคร่ืองมือดงักล่าวไดแ้ก่ 

ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
ฉบบัท่ี 2 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการ  
ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินโครงการ  
ฉบบัท่ี 4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
ฉบบัท่ี 5 แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินความพึงพอใจ  
ฉบบัท่ี 6 แบบบนัทึกและสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครู 
ฉบบัท่ี 7 แบบบนัทึกผลงานดีเด่นของโรงเรียน 
เคร่ืองมือการวิจยัน้ีเม่ือไดจ้ดัท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยัตอ้งจดัส่งเคร่ืองมือดงักล่าวไป

ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ราย (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก) ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อท าการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ทั้งน้ี เคร่ืองมือการวจิยัดงักล่าวสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 เคร่ืองมือการวจัิยทีผู้่วจัิยและผู้ร่วมวจัิยได้ร่วมกนัจัดท าขึน้ในข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

ฉบับที ่ เคร่ืองมือการวจัิย วตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ หมายเหตุ 
1 แบบประเมินสภาพการ

ด าเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา 

- เพื่ อป ระ เมิ นส ภ าพ การ
ด า เนิ น งาน ของโรง เรี ยน
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วิทยาทั้งก่อนและหลงัการน า
แ ผ น ไ ป ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ
เป รี ย บ เที ย บ ให้ เห็ น ถึ ง
พฒันาการหรือความกา้วหนา้
ของการด าเนินงาน 

- ผู ้ใช้เคร่ืองมือน้ีคือผู ้วิจ ัย
และทีมประเมิน 

2 แบบบันทึกการสังเกต
ค ว าม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
โครงการ 

- ใ ช้ ใ น ก าร ติ ด ต าม แ ล ะ
ตรวจสอบความกา้วหน้าของ
โครงการในระหว่างก าร
ด าเนินงาน 

- ผูท่ี้ใช้เคร่ืองมือน้ีคือผูว้ิจยั
และทีมประเมิน 

3 แบบประเมินโครงการ - ใ ช้ ใ น ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล
โครงการเม่ือส้ินสุดโครงการ 

- ผูท่ี้ใช้เคร่ืองมือน้ีคือผูว้ิจยั
และทีมประเมิน 

4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก - เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของ
การปฏิบัติการเปล่ียนแปลง
การเรียนรู้จากการกระท าและ
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

- ผูว้ิจ ัยใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การสัมภาษณ์ทีมแกนน าใน
แต่ละโครงการ 

5 แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องเพื่ อประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ใช้ประกอบการสัมภาษณ์
เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในการจดัการเรียนการสอน
ของครูโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือครูนกัเรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูป้กครอง 

- ผูท่ี้ใช้เคร่ืองมือน้ีคือผูว้ิจยั
และทีมประเมิน 

6 แบบบันทึกและสังเกต
พฤติกรรมการจัดการ
เรียนการสอนของครู 

- ใช้ประกอบการสังเกตเพื่อ
บนัทึกพฤติกรรมการจดัการ
เรียนการสอนของครู 

- ผูท่ี้ใช้เคร่ืองมือน้ีคือผูว้ิจยั
และทีมประเมิน 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

   

ฉบับที ่ เคร่ืองมือการวจัิย วตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ หมายเหตุ 
7 แบบบนัทึกผลงานดีเด่น

ของโรงเรียน 
- ใช้ในการบนัทึกผลเก่ียวกบั
ผลงานดีเด่นต่างๆท่ีโรงเรียน
ไ ด้ รั บ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ด าเนินการวจิยั 

- ผูท่ี้ใช้เคร่ืองมือน้ีคือผูว้ิจยั
และทีมประเมิน 

 

 จากตารางท่ี 4.16 เคร่ืองมือการวิจยัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัท าข้ึนในขั้นตอน
การปฏิบัติ พบว่า ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันจดัท าเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจยั รวม 7 ฉบับ
ประกอบด้วย ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยา ฉบบัท่ี 2 แบบบนัทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการ ฉบบัท่ี 3 แบบประเมิน
โครงการ ฉบบัท่ี 4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ฉบบัท่ี 5 แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนของครู ฉบบัท่ี 6 แบบบนัทึกและสังเกตพฤติกรรมการ
จดัการเรียนการสอนของครู และฉบบัท่ี 7 แบบบนัทึกผลงานดีเด่นของโรงเรียน  

1.4 การประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2558 โดยจดัการประชุม ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา โดยใช้ระยะเวลาการประชุมระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ผูร่้วมวิจยัเขา้
ประชุมครบ โดยผูร่้วมวิจยัได้มอบหมายให้ผูว้ิจ ัยและทีมประเมิน (แกนน า) ท าหน้าท่ีในการ
ประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาก่อนการน าแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัจริง ซ่ึงก าหนดไว ้2 ดา้น ดงัน้ี คือ 1) ครูและ 2) การบริหาร โดยใชเ้คร่ืองมือการ
วจิยัฉบบัท่ี 1 (แบบการประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา) 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 ครูมีความเข้าใจในแนวคิดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 
3.75 ดี 

2 ครูมีความตระหนักในความส าคญัของการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

3.50 พอใช ้

3 ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

2.65 ตอ้งปรับปรุง 

4 ครูมีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 

2.55 ตอ้งปรับปรุง 

 ด้านความสามารถทางเทคโนโลย ี   
5 ครูมีความสามารถในการใช้ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 

เช่น วดีีโอเทป เทปคลาสเซ็ท ฯลฯ 
4.45 ดี 

6 ครูมีความสามารถในการใช้ เค ร่ืองฉายและ
โปรเจคเตอร์เป็นทุกคน 

3.65 พอใช ้

7 ครูมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อใชใ้น
การเรียนการสอน 

2.55 ตอ้งปรับปรุง 

8 ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
ส อน โดยใช้ ค อมพิ ว เต อ ร์แ ล ะ เท ค โน โล ยี
อินเตอร์เนต 

2.50 ตอ้งปรับปรุง 

 ด้านส่ือการสอนและเทคโนโลยช่ีวยสอน   
9 ครูมีความสามารถในจัดท าส่ือการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ เช่น ส่ือเพาเวอร์พอ้ยท ์เป็นตน้ 
2.50 ตอ้งปรับปรุง 

10 ครูสามารถจดัท าส่ือการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI)ได ้

2.45 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

11 ครูสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ มา
จดัท าส่ือการสอน 

2.50 ตอ้งปรับปรุง 



149 
 

ตารางที ่4.17 (ต่อ) 
 

   

ข้อ การด าเนินงานด้านครู 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

12 ครูสามารถหาส่ือการสอนต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตได ้ 2.50 ตอ้งปรับปรุง 
 

จากตารางท่ี 4.17 การประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยา ดา้นครู พบวา่ ดา้นกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในประเด็นครูมีความสามารถ
ในการประเมินผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแนวคิดในศตวรรษท่ี 21มีปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้าน
ความสามารถทางเทคโนโลยี ประเด็นครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต มีปัญหามากท่ีสุด และดา้นส่ือการสอนและวสัดุช่วยสอน 
ประเด็นครูสามารถจดัท าส่ือการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)ได ้มีปัญหามากท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.18 การประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา

ด้านการบริหาร 
 

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

 ด้านเทคโนโลยใีช้ในการเรียนการสอน   
1 โรงเรียนมีเคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์ในห้องเรียน 2.45 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
2 โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3.70 พอใช ้
3 โรง เรี ยน มี ระบ บ อิน เต อ ร์ เน็ ต เช่ื อ ม ต่ อกับ

คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง 
2.55 ตอ้งปรับปรุง 

4 โรงเรียนมีระบบไวไฟเพื่อบริการ 2.50 ตอ้งปรับปรุง 
 ด้านนโยบาย   
5 ผูบ้ริหารให้ความใส่ใจกบักระบวนการเรียนการ

สอนของโรงเรียน 
4.00 ดี 

6 ผูบ้ริหารได้ก าหนดแนวทางและนโยบายในการ
พฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียน 

4.00 ดี 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ)  
 

  

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

7 ผูบ้ริหารได้มีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนการสอนกบั
คณะครู 

2.55 ตอ้งปรับปรุง 

8 ผูบ้ริหารไดติ้ดตามการด าเนินงานตามนโยบายการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว ้

2.50 ตอ้งปรับปรุง 

 

จากตารางท่ี 4.18 การประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยา ดา้นการบริหาร พบวา่ ดา้นเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอน ในประเด็นโรงเรียนมี
เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์ในห้องเรียนมีปัญหามากท่ีสุด ดา้นนโยบาย ประเด็นผูบ้ริหารไดติ้ดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายการพฒันาการเรียนการสอนท่ีก าหนดไวมี้ปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ผูบ้ริหารไดมี้การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนการสอนกบั
คณะครู  

2. การน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ 
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัด าเนินการในช่วงระหวา่งวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 ถึง 24 

ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานโครงการของแต่ละทีมงานโครงการดงัน้ี 
 

โครงการที ่1 โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผู้สอน 
โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อนเป็นโครงการท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสนองพนัธกิจของ

โรงเรียนขอ้ 1 จดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและขอ้ 2 ส่งเสริม 
สนบัสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันามีคุณภาพตามมาตรฐาน และสนองการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 3- 6 โดยโครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดั
อบรมและพฒันาครูให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและวิธีการจดักระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือ 1) การจดัอบรมครูเก่ียวกับการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ 2) การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยช่ีวยสอน ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนินงานดงัน้ี 
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1. การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้ด าเนินการในระหว่าง
วนัท่ี 12 – 13 พฤศจิกายน 2558 โดยผูว้ิจยัได้เรียนเชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21จากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง คือ ดร.จกัรกฤษณ์ โพดา
พล อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ซ่ึงมีความ
เช่ียวชาญดา้นน้ีเป็นผูด้  าเนินการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบติัใหก้บักลุ่มผูร่้วมวจิยั ซ่ึงในวนัแรกไดมี้
การบรรยายเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของการจดัการเรียนการสอน และจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ทั้ งภาคเช้าและภาคบ่าย ในวนัท่ีสองเป็นการน าเสนอรูปแบบการสอนโดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning)  

ทั้ งน้ี ผลจากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ครูและผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลกัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและครูสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัแผนภาพท่ี 4.13 
 

 
  
แผนภาพที ่4.13 การจัดอบรมครูเกีย่วกบัรูปแบบและวธีิการจัดการเรียนการสอน 
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

2. การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วยสอน ได้
ด าเนินการในระหว่างวนัท่ี 12 - 13 ธันวาคม 2558 โดยผูว้ิจยัได้เรียนเชิญวิทยากรคนเดิมคือ ดร.
จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
จากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้งและคณะ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนการสอน และยงัท าวิจยัเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ เป็นผูด้  าเนินการ
บรรยายพร้อมการฝึกปฏิบติัให้กบักลุ่มผูร่้วมวิจยั ซ่ึงวนัแรกในช่วงเช้าได้มีการบรรยายเก่ียวกับ
หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตร์และอินเทอร์เน็ตในการช่วยสอน 
ในช่วงบ่ายไดมี้การ workshop และสาธิตการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนการสอน ในวนัท่ี 



152 
 

2 เป็นการบรรยายเก่ียวกับการผลิตส่ือ CAI (Computer Assisted Instruction) ทั้งภาคเช้าและภาค
บ่าย โดยภาคบ่ายเป็นการปฏิบติัการผลิตส่ือ  

ทั้งน้ี ผลจากการด าเนินการดงักล่าวท าให้ครูและผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
ผลิตส่ือ CAI (Computer Assisted Instruction) และครูสามารถผลิตน ามาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนไดน้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงการจดักิจกรรมต่าง ๆ สามารถประมวลภาพไดด้งัแผนภาพท่ี 4.14 
 

 
 
แผนภาพที ่4.14 กจิกรรมการพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
โครงการที ่2 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เป็นโครงการท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสนองพนัธกิจของโรงเรียนขอ้ 1 
จดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและขอ้ 2 ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา และสนองการประเมินคุณภาพภายนอกใน มาตรฐานท่ี 
12 โดยโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าและแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วม และจดัหาส่ือการสอนและพฒันาสภาพแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ
คือ 1) การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียด
ของการด าเนินงานดงัน้ี 

การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมจดัข้ึนระหว่าง 20 พฤศจิกายน – 
11 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมจะมีสมาชิกโครงการกลุ่มท่ี 2 เป็นผูรั้บผดิชอบหลกั โดยเป็น
โครงการจาคเงินบริจาคเพื่อพฒันาการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัหาและรวบรวมจากผูส้นับสนุน
งบประมาณ โดยมีผูร่้วมวิจยั เป็นทีมงานสนับสนุนโดยมีวตัถุประสงค์หลัก คือ การติดตั้งจอ
โปรเจคเตอร์ในห้องเรียน และปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์ของโครงการท่ี 1 โดยมีการประชุมแจง้เร่ืองการติดตั้งโปรเจคเตอร์และสอบถาม
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ความคิดเห็นผูร่้วมวิจยัในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 และด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 11 
ธนัวาคม 2558 ดงัแผนภาพท่ี 4.15 
 

 
 
แผนภาพที ่4.15 การประชุมแจ้งเร่ืองการติดตั้งโปรเจคเตอร์ 
 

ภายหลงัมีการติดตั้งเรียบร้อยไดมี้การสาธิตการใช้เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ไดส้ร้างความ
สนใจใหก้บันกัเรียนเป็นอยา่งมาก ดงัแผนภาพท่ี 4.16 

 

 

 
 
แผนภาพที ่4.16 การสาธิตการใช้โปรเจคเตอร์ให้นักเรียนดู 
  
โครงการที ่3 โครงการสร้างพลงัร่วมเพ่ือการพฒันาโรงเรียน 

โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียนเป็นโครงการท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสนองพนัธ
กิจของโรงเรียนขอ้ท่ี 4 ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
สนองการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานท่ี 7 โดยโครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัหา
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งบประมาณส าหรับใช้ในการบริหารจดัการโรงเรียน และเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
ในการท างานให้กบัผูร่้วมวิจยั โดยมีกิจกรรมหลกั 2 กิจกรรมคือ 1) การจดัท าผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
และ 2) การศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาท่ีมีผลการด าเนินงานดีเด่น คือ โรงเรียนพุทธโกศยัวิทยา วดั
พระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร จงัหวดัแพร่ ดงัมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดงัน้ี 

1. การจัดท าผา้ป่าการศึกษา ทีมงานโครงการกลุ่มท่ี 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผ้าป่า
การศึกษาข้ึนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 5 ถึง 29 พฤศจิกายน 2558 โดยเร่ิมจากการประชุมปรึกษาหารือ
กนัเพื่อวางแผนการด าเนินงานทั้งในส่วนของสมาชิกกลุ่มและทีมผูร่้วมวิจยัทั้ งหมดเม่ือวนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2558 โดยในวนันั้นไดมี้การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบโดยแบ่งออกเป็น 7 ฝ่ายคือ 1) ฝ่าย
จดัท าซองผา้ป่า 2) ฝ่ายจดัเตรียมสถานท่ี 3) ฝ่ายจดัเตรียมกิจกรรม 4) ฝ่ายจดัเตรียมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 5) ฝ่ายปฏิคม 6) ฝ่ายการเงินและบัญชี และ 7) ฝ่ายจดัท าเอกสาร จากนั้ นในวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงเป็นวนัแรกของงานซ่ึงชาวบ้านเรียกว่า “วนัโฮม” หรือ “วนัรวม” ทีมงาน
โครงการกลุ่มท่ี 3 กลุ่มผูร่้วมวิจยั คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชน ไดร่้วมกนัจดัตั้งองค์
ผา้ป่าข้ึน ณ ตึกวณัณาโภ หรือ ตึก “วภ” ของวดัศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ซ่ึงมีชาวบา้นและผูมี้
จิตศรัทธาทั้งในและนอกชุมชนมาร่วมกนับริจาคเงินและขา้วของเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ โดยในวนัแรกได้
ยอดเงินจากการบริจาครวม 62,671 บาท และในวนัถดัมาคือวนัอาทิตยท่ี์ 29 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึง
เป็นวนังานไดมี้ผูมี้จิตศรัทธาทั้งในและนอกชุมชนบริจาคเงินสมทบกองผา้ป่าอีกจ านวนหน่ึง ซ่ึง
เม่ือรวม 2 วนัแลว้ไดย้อดเงินรวมทั้งส้ิน 128,999 บาท(หลงัหักค่าใช้จ่ายแลว้) ซ่ึงทีมงานโครงการ
กลุ่มท่ี 3 ร่วมกบัทีมผูร่้วมวิจยั คณะกรรมการสถานศึกษา และคนในชุมชนได้ร่วมกนัทอดผา้ป่า
การศึกษา ณ ณ ตึกวณัณาโภ หรือ ตึก “วภ” ของวดัศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เห็นไดว้่าการ
กิจกรรมผา้ป่าการศึกษาในคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่ง
ดีทั้งจากคนในชุมชนและนอกชุมชน และจากการจดักิจกรรมผา้ป่าการศึกษาในคร้ังน้ี กลุ่มผูร่้วม
วิจยัและโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาได้จดัสรรเงินท่ีได้จาการบริจาคเพื่อการพฒันา
โรงเรียนในดา้นต่างๆ และไดจ้ดัสรรเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้ง 4 
โดยบรรยากาศในการด าเนินงานสามารถน าเสนอไดด้งัแผนภาพท่ี 4.17 
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แผนภาพที ่4.17 การจัดท าผ้าป่าการศึกษา 
 

2. การศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาท่ีมีผลการด าเนินงานดีเด่น คือ โรงเรียนพุทธโกศยัวิท
ยา วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร จงัหวดัแพร่  

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

ปีพุทธศกัราช 2508 ไดจ้ดัตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตสาขามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั แต่ต่อมากรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมิให้นกัเรียนท่ีจบชั้นสูงสุด สอบสมทบชั้น
สุดประโยค (ป. 7 และ ม.ศ. 3) 

ปีพุทธศักราช 2513 – 2517 ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตจดัตั้ งโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ตามใบอนุญาตท่ี  61 / 57 (4 มีนาคม 
2517 ) โดยมีพระราชรัตนมุนี (สุจี กตสาโร) รองเจา้คณะภาค 6 เป็นผูจ้ดัการ (ปัจจุบนั : พระมหา
โพธิวงศาจารย์) และพระครูปลัดป๋ันสิกฺขาสโภ (ปัจจุบัน : พระราชปริยตัยาภรณ์) เป็นครูใหญ่ 
ในช่วงปีพุทธศกัราช 2517 ถึง ปีพุทธศกัราช 2519 ไดมี้การจดัการศึกษาทั้งแบบศึกษาผูใ้หญ่ และ
การศึกษาพระปริยติัธรรม ควบคู่กนัไป ในช่วงนั้น มีอาคารท าการซ่ึงได้รับการอนุเคราะห์สร้าง
ถวายโดย นายห้างกมล สุโกศล โดยตั้งช่ือวา่ “อาคารกมลสุโกศล” เป็นอาคารไม ้2 ชั้น จ านวน 16 
ห้องเรียน มีพระภิกษุ – สามเณรเขา้ศึกษา ประมาณ 500 – 700 รูป และมีอาคารยาขอบ (ปัจจุบนั : 
เป็นห้องเรียนของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตแพร่ จงัหวดัแพร่) เป็นท่ีท า
การ และได้มีการเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดบัชั้น ป. 5 ถึง ม.ศ. 3 ควบคู่ไปกบัการศึกษา
ผูใ้หญ่ ระดบั 4 
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ปีพุทธศักราช 2519 จัดการศึกษาแบบพระปริยติัธรรมอย่างเดียว โดยยุบโรงเรียน
การศึกษาผูใ้หญ่ออก คงเหลือแต่การเปิดการเรียนการสอนแบบพระปริยติัธรรม ระดบั ม.ศ. 1 ถึง ม.
ศ. 3 (ปัจจุบนั : มธัยมศึกษาตอนตน้) 

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

ปี พุทธศกัราช 2526 เปิดท าการเรียนการสอนทั้งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย และพฒันาโรงเรียนจนกระทัง่มีการบริหารจดัการท่ีเป็นแบบสากลทัว่ไป คือ
กระจายอ านาจการบริหารจดัการ ออกเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง และ
ฝ่ายบริการ การบริหารจดัการ และการจดัการศึกษา มีการจดัการเรียนการสอน ตามระเบียบวา่ดว้ย
การจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา สังกดักองพุทธศาสนศึกษา ส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีพุทธศกัราช 2546 น าเอาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจดัการศึกษา
ในทุกระดบัชั้นตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีนกัเรียนเขา้เฉล่ียทุกปีประมาณ 500 – 600 รูป เปิด
ท าการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยดุ วนัพระ วนัอาทิตย ์และวนันกัขตัฤกษ ์

นอกจากน้ี ปีพุทธศกัราช 2546 โรงเรียนพุทธโกศยัวิทยา จงัหวดัแพร่ ไดรั้บการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยห้างหุ้นส่วนจ ากดั
ประเมินโรงเรียน เม่ือวนัท่ี 16 – 18 กรกฎาคม 2546 ท่ีผ่านมาและในปีพุทธศกัราช 2549 ไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยห้าง
หุน้ส่วนจ ากดัประเมินโรงเรียน คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 12 – 14 มิถุนายน 2549 โดยทั้งสอบคร้ังไดรั้บรอง
มาตรฐานการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) 

ส าหรับในปีการศึกษา 2549 ทางสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2549 (รอบ 2) ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ทางสถานศึกษาได้รับพระราชานุเคราะห์จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไวเ้ป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ 
และเป็น 1 ใน 6 โรงเรียนต้นแบบ ในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเป็นความภูมิใจของสถานศึกษา และ ชาวแพร่เป็นอยา่งมาก 

คติพจน์โรงเรียนคือ “เราเรียนเพื่อเป็นคนดี” ปรัชญาโรงเรียน คือ “วายเมเถว ปุริโส” 
หมายถึง “บุรุษควรมีความพยายาม” วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ “ภายในปี 2559 โรงเรียนพุทธ
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โกศยัวิทยา จงัหวดัแพร่ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เชิดชูสถาบนั มุ่งพฒันาผูเ้รียน
ให้มีจิตสาธารณะ มีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติสู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

ปัจจุบนัโรงเรียนพุทธโกศยัวทิยา จงัหวดัแพร่ มีผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการ คือ พระราช
เขมากร, ผศ. ดร. เจา้คณะจงัหวดัแพร่เจา้อาวาสวดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร มีรองผูจ้ดัการคือ พระ
วมิลกิจจาภรณ์ รองเจา้อาวาสวดัพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร ผูอ้  านวยการโรงเรียนคือ พระครูวิจิตรสร
คุณ ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร และมีรองผูอ้  านวยการ 4 รูป มีครูรวม 24 รูป/คน 
ประกอบดว้ย บรรพชิต 5 รูป ฆราวาส 19 คน มีบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 10 คน และมีนกัเรียนรวม 
348 รูป  

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

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

บรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2550 
- ไดรั้บทุนสนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นจากส านักงานป้องกนัและปราบ

ปราบทุจริตแห่งชาติ ประจ าปี 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 
- เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ระดับจังหวัดแพร่ เข้าแข่งขันโรงเรียน

พระราชทานระดบักลุ่มจงัหวดั 
- ได้รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ทรง

ทอดพระเนตรผลงานการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพุทธโกศยัวิทยา จงัหวดัแพร่ ในปี พ.ศ. 
2553 และในปีการศึกษา 2555 ยงัได้รับการคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ดงัภาพประกอบการศึกษาดูงานในแผนภาพท่ี 4.18 
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แผนภาพที ่4.18 การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพระปริยตัิธรรมพุทธโกศัยวิทยา จังหวดัแพร่ 
  
โครงการที ่4 โครงการการเพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ตามแนวทางการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
จัดท าข้ึนเพื่อสนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 3 และสนองการประเมินคุณภาพภายนอกใน
มาตรฐานท่ี 11 โดยโครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจัดการโครงสร้างและการบริหารงานของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาโดยมีกิจกรรมท่ี
ด าเนินการคือ 1) การพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา และ 2) การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนินงานดงัน้ี 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา มีกิจกรรมย่อยคือ การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน การประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานของบุคลากร การรายงานการประเมินตนเองของบุคลากร และการรายงานการ
ประเมินตนเองต่อสาธารณชน ซ่ึงผลจากการด าเนินงานพบว่าทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีวางไว ้ดงัแผนภาพท่ี 4.19 
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แผนภาพที ่4.19 การพฒันาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

2. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีกิจกรรมย่อยคือ การจดักิจกรรมประชุมครู 
ผู ้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา ซ่ึงผลจากการด าเนินงานพบวา่ทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ดงัแผนภาพท่ี 4.20 

 

 
 
แผนภาพที ่4.20 การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

3. การสะท้อนผลขั้นตอนการปฏิบัติ 
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัจดักิจกรรมน้ีข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง

วิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา โดยมีกิจกรรมการสะทอ้นผล 2 กิจกรรมย่อยคือ   
1) การสะทอ้นผลการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั 
(After Action Review: AAR) และ  2) การส รุปผลการน าหลักการเรียน รู้แบบ มี ส่ วน ร่วม 
(Participatory Learning) ไปปฏิบติั โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนินการดงัน้ี 
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1. การสะทอ้นผลการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลงั
การปฏิบติั (After Action Review: AAR) 

กิจกรรมน้ีเร่ิมจากผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันก าหนดประเด็นค าถามรวม 4 ข้อ คือ 1) ส่ิงท่ี
คาดหวงัจากการท างานในคร้ังน้ีคืออะไร 2) ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 3) ส่ิงท่ี
ยงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถา้มีงานแบบน้ีอีก เราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง 
อยา่งไร จากนั้นแต่ละทีมงานโครงการไดผ้ลดักนัตอบขอ้ค าถามต่าง ๆ ตามประเด็นและร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมทีละกลุ่มจนครบทั้ง 4 กลุ่ม ซ่ึงการจดักิจกรรมน้ีเป็นไปภายใตห้ลกัการ 1) เป็น
ธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปูเส่ือน าในท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์
กนั แต่มีช่องวา่งให้กนั) 3) เห็นหนา้กนัทุกคน (เห็นรอยยิม้ อุดมการณ์ และการพูดคุย) และ 4) เห็น
ข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได้) ซ่ึงจากการจดักิจกรรม
ดงักล่าวไดข้อ้สรุปร่วมกนัดงัน้ี 

1.1 ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการท างานคร้ังน้ีคืออะไร     
ส่ิงท่ีทีมงานโครงการทั้ง 4 โครงการคาดหวงัจากการท างานคือ การท างานใหส้ าเร็จลุล่วง

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยคาดหวงัว่าเม่ือได้ด าเนินงานโครงการทุก
โครงการเสร็จส้ินแลว้ท าให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยาดีข้ึนและสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 

1.2 ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 
ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัของการน าแผนปฏิบติัการหรือโครงการลงสู่การปฏิบติัในคร้ังน้ี 

พบวา่ในการน าแผนงานโครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติัไดบ้รรลุความคาดหวงัทุกโครงการเน่ืองดว้ย
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียน “ดีข้ึน” ตามเป้าหมายหรือความคาดหวงัท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั
ก าหนดไว ้ 

1.3 ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 
ในการน าโครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติั ไม่พบว่ามีส่ิงท่ียงัไม่บรรลุบรรลุความคาดหวงั

แต่ อยา่งใด ทั้งน้ีเป็นเพราะกลุ่มผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเสียสละและ
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ภายใตท้รัพยากรการบริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

1.4 ถา้มีงานแบบน้ีอีก เราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร  
ทุกทีมงานโครงการมีความเห็นร่วมกนัวา่ในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ นั้น นอกจาก

จะอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายแลว้ ส่ิงท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงก็คืองบประมาณในการบริหาร
จดัการในแต่ละโครงการ ซ่ึงในการด าเนินงานโครงการทั้ง 4 ในคร้ังน้ีไดง้บประมาณหลกัมาจาก
การจดัท าผา้ป่าการศึกษา และจากเงินบริจาคท่ีไดมี้การจดัตั้งการสนบัสนุนข้ึนโดยเฉพาะ รวมทั้ง
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การระดมทุนจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจัย จึงท าให้โครงการต่าง ๆ มีงบประมาณเพียงพอเพื่อการ
ด าเนินงาน แต่ในการจดังานในลกัษณะน้ีในคราวต่อไปควรมีการวางแผนการจดัหางบประมาณแต่
เน่ิน ๆ 

2. การสรุปผลการน าหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ไปปฏิบติั  
ในการสรุปผลการน าหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไปปฏิบติันั้น ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้

ร่วมกนัสรุปผลโดยแบ่งออกตามล าดบัขั้น 5 ขั้นดงัน้ีคือ 
2.1 ขั้นประสบการณ์ (Experiences)  
ในขั้นน้ีทุกกิจกรรมท่ีจดัข้ึนจะเร่ิมจากการให้ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนไดใ้ชป้ระสบการณ์เดิม

ท่ีตนเองมีอยูใ่นการระดมความคิดเห็นต่อการท างานในแต่ละกิจกรรม โดยผูว้ิจยัไดพ้ยายามกระตุน้
ให้ผูร่้วมวิจยัดึงเอาประสบการณ์ของตวัเองออกมาใชใ้นการเรียนรู้ และให้มีความสามารถในการ
แบ่งปันประสบการณ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างไปจากตนเองได ้ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อตวัผูร่้วม
วจิยัคือการท่ีผูร่้วมวจิยัไดดึ้งประสบการณ์ของตนเองออกมาน าเสนอร่วมกบัเพื่อนๆ จะท าใหรู้้สึกวา่
ตวัเองไดมี้ส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อกลุ่ม มีคนรับฟังเร่ืองราวของตนเอง 
และมีโอกาสในการรับรู้เร่ืองราวของผูร่้วมวจิยัคน อ่ืน ๆ อีกดว้ย ซ่ึงจะท าใหมี้ความรู้เพิ่มข้ึนและท า
ให้สัมพนัธ์ภาพในกลุ่มผูร่้วมวิจยัเป็นไปดว้ยดี ส่วนท่ีประโยชน์ต่อผูว้ิจยัคือไม่ตอ้งเสียเวลาในการ
อธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผู ้ร่วมวิจัยฟัง เพียงแต่ใช้เวลาเล็กน้อยกระตุ้นให้ผู ้ร่วมวิจัยได้เล่า
ประสบการณ์ของตนเอง และในบางกิจกรรมอาจตอ้งใชเ้อกสารประกอบในการน าเสนอ เช่น การ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเทคนิคในการท างานแบบต่าง ๆ การเขียนแผนงานโครงการ เป็นตน้  

2.2 ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion)  
เป็นขั้นท่ีผูว้จิยัไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวจิยัแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองต่อการ

ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผูว้ิจยัจะเป็นผูก้  าหนด
ประเด็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ กิจกรรมน้ีจะท าให้ผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของคน
อ่ืนท่ีต่างไปจากตนเองซ่ึง จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไดก้วา้งขวางข้ึน และจากการผลสะทอ้นความ
คิดเห็นเป็นการอภิปรายจะท าใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีหลากหลาย หรือมีน ้ าหนกัมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ผูร่้วม
วิจยัยงัได้เรียนรู้ถึงการท างานเป็นทีม บทบาทของสมาชิกท่ีดีท่ีจะท าให้งานส าเร็จ การควบคุม
ตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นอีกดว้ย แต่ทั้งน้ี ในการท่ีผูร่้วมวิจยัจะอภิปรายหรือร่วม
แสดงความคิดเห็นไดม้ากนอ้ยแค่ไหน หรือเป็นไปตามจุดประสงคข์องการจดักิจกรรมหรือไม่นั้น
ยอ่มข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีผูว้ิจยัจดัเตรียมซ่ึงประกอบไปดว้ยประเด็นอภิปรายหรือตารางวิเคราะห์เพื่อให้ผู ้
ร่วมวจิยัท างานไดส้ าเร็จ 
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2.3 ขั้นความคิดรวบยอด (Conception) 
เป็นขั้นท่ีผูร่้วมวจิยัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาหรือพฒันาดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive) ซ่ึงเกิด

ไดห้ลายทาง เช่น จากการบรรยายของผูว้จิยั การมอบหมายใหอ่้านจากเอกสาร ต ารา หรือไดจ้ากการ
สะทอ้นความคิดเห็นหรืออภิปรายในขั้นตอนท่ี 2 โดยผูว้ิจยัอาจจะสรุปความคิดรวบยอดให้จากการ
อภิปรายและการน าเสนอของผูร่้วมวิจยัแต่ละคนซ่ึงจะส่งผลให้ผูร่้วมวิจยัเขา้ใจและเกิดความคิด
รวบยอดได ้ซ่ึงความคิดรวบยอดน้ีจะส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลงเจตคติ หรือความเขา้ใจในเน้ือหา
ขั้นตอนของการฝึกทกัษะต่าง ๆ ท่ีจะช่วยท าใหผู้ร่้วมวจิยัปฏิบติัไดง่้ายข้ึน 

2.4 ขั้นทดลองหรือประยกุตใ์ชแ้นวคิด (Experimentation/Application)  
เป็นขั้นท่ีผูร่้วมวิจยัได้ทดลองใช้ความคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนทนา การท าแผนภูมิ การลงมือฝึกปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นการแสดงถึงผลของ
ความส าเร็จของการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 3 โดยผูว้ิจยัสามารถใช้กิจกรรมในองค์ประกอบน้ีใน
การประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ 

2.5 ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and evaluation)  
เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมกันสรุปและประเมินผลในการด าเนินการตาม

ขั้นตอนท่ี 4 เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากการสรุปและประเมินผลนั้นมาใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีได้ด าเนินการต่อไป โดยการด าเนินการปรับปรุงและพฒันาในส่วนท่ียงัไม่บรรลุความ
คาดหวงัเพื่อให้บรรลุความคาดหวงั และด าเนินการในส่วนท่ีบรรลุความคาดหวงัแลว้เพื่อให้งาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

ผลจากการน าแผนลงสู่การปฏิบติัท าใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบั
การท างานภายใตห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดมี้ส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการเรียนรู้ โดยทุกคนจะมี
สิทธิท่ีเท่าเทียมกนัในการร่วมกนัเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ขั้นประสบการณ์ ขั้นสะทอ้นคิดและ
อภิปราย ขั้นความคิดรวบยอด ขั้นทดลองหรือประยุกต์ใช้แนวคิด และขั้นสรุปและประเมินผล 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัยงัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัอีกวา่ในขั้นตอนการปฏิบติัเป็นขั้นตอนท่ีใช้
ระยะเวลาท่ียาวนานกวา่ขั้นตอนอ่ืน ๆ ท่ีผา่นมา อีกทั้งยงัมีความคาบเก่ียวกบัขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต
ผล (Observing) อีกดว้ย ดงันั้น จึงมีความเห็นร่วมกนัวา่ควรด าเนินการในสองขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี 
3 การปฏิบติั (Acting) และขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) ไปพร้อม ๆ กนัในลกัษณะท าไป
สังเกตไปจึงจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและตรงกบัความเป็นจริง ทั้งน้ี มีภาพประกอบกิจกรรม
ดงัแผนภาพท่ี 4.21 
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แผนภาพที ่4.21 ภาพบรรยากาศการสะท้อนผลขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติ 
ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนการปฏิบติัพบวา่สาเหตุท่ีท าให้การน าแผนปฏิบติัการ

(Action plan) ซ่ึงได้แก่โครงการทั้ง 4 คือ 1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 2) โครงการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ 3) โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน และ 4) โครงการการเพิ่ม
ศกัยภาพการบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสบผลส าเร็จตามท่ี
คาดหวงัคือไดส่้งผลให้ท าให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วิทยาดีข้ึนและสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตามท่ีผูร่้วม
วิจยัไดร่้วมกนัก าหนดสภาพท่ีคาดหวงัในการท างานเอาไวน้ั้นเป็นเพราะวา่การมีแผนปฏิบติัการท่ี
เกิดจากการจดักระท าร่วมกนัอย่างเป็นระบบซ่ึงถือว่าเป็นแผนปฏิบติัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
และเกิดจากการใช้ทรัพยากรในการบริหารท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัคือ คน เงิน และการบริหารจดัการได้
อยา่งลงตวัในภาวะท่ีมีขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนมีอยูท่ ั้งหมด เช่น มีการจดัท าผา้ป่าการศึกษาเพื่อหา
เงินทุนมาใชใ้นการบริหารจดัการโครงการต่าง ๆ ทั้ง 4 และการใชท้รัพยากรบุคคลท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั
ให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด เช่น ในกลุ่มผูร่้วมวิจยัจะมีผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ รวมอยูด่ว้ย เช่น ผู ้
เชียวชาญดา้นการวางแผน การเขียนแผน การจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ ซ่ึงในบางขั้นตอนไดมี้
การใช้ประโยชน์จากกลุ่มบุคคลในกลุ่มน้ีแทนท่ีจะไปเชิญวิทยากรจากภายนอกอีก จึงเห็นได้ว่า
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงท่ีส่งผลให้การด าเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายไดม้ากยิง่ข้ึน 

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

ปฏิบติั (ขั้นตอนท่ี 3) จึงตอ้งท าเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานไปพร้อม ๆ กนัในลกัษณะท าไปสังเกตผล
ไป ดงันั้น ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงไดร่้วมกนัก าหนดให้มีกิจกรรมและการด าเนินงานในขั้นตอนการ
สังเกตผล รวม 3 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจยัในการสังเกตผล         
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2) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน ซ่ึงสรุปเป็นตารางแสดง
กิจกรรมและการด าเนินงานไดด้งัตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที ่19 กจิกรรมและวธีิการด าเนินงานในข้ันตอนการสังเกตผล 
 

คร้ังที ่
วนั/เวลา 
ทีด่ าเนินการ 

กจิกรรม 
วธีิการด าเนินงาน 
 

1 14 พ.ย. 58 การก าหนดเทคนิค
วิธีและเคร่ืองมือการ
วจิยัในการสังเกตผล  

-ร่วมกนัก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวจิยั
ท่ีจะใช้ในการสังเกตผลในขั้นตอนท่ี 3 (การ
ปฏิบติั) 

2 21 พ.ย. 58 – 11
ธ.ค. 58 
 

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการน า
แผนลง สู่ ก ารป ฏิบั ติ  และ เพื่ อส ะท้อน
ผลส าเร็จของการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั 
- ร่วมกันสังเกตผลท่ี เกิดข้ึนจริงเก่ียวกับ
เทคนิควธีิและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตผล 

3 26 ธ.ค. 58 การสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน 

- ร่วมกันถอดบทเรียนท่ีได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกนั 

  
จากตารางท่ี 4.19 กิจกรรมและวิธีการด าเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลพบว่า ผูว้ิจยั

และผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัก าหนดกิจกรรมในขั้นตอนการสังเกตผลออกเป็น 3 กิจกรรมคือ 1) การ
ก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจยัในการสังเกตผล เพื่อร่วมกนัก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือ
การวิจยัท่ีจะใช้ในการสังเกตผลในขั้นตอนท่ี 3 (การปฏิบติั) 2) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพื่อร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าแผนลงสู่การปฏิบติั และเพื่อสะทอ้นผลส าเร็จ
ของการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ และร่วมกันสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกับเทคนิควิธีและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตผล 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน เพื่อร่วมกนัถอดบทเรียนท่ีไดจ้าก
การปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัโดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดในการด าเนินงานดงัน้ี 

1. การก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจัยที่ใช้ในการสังเกตผล  เป็นกิจกรรมท่ีผูว้ิจยั
และผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้งวิชาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรม
ศรีจนัทร์วิทยา ซ่ึงอยู่ในช่วงเวลาท่ี คาบเก่ียวกบัขั้นตอนการวางแผน โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้
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ร่วมกนัก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการสังเกตผลการวิจยัและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ (ดูแผนภาพท่ี 4.22) 

 

 
 
แผนภาพที ่4.22 กจิกรรมการก าหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจัิยในการสังเกตผล 
 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้ าเอาเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจยัต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
การการระดมความคิดเห็นและจดักระท าร่วมกนั มาวิเคราะห์เพื่อจดัท าขอ้สรุปเก่ียวกบัเทคนิคและ
เคร่ืองมือการวิจยัท่ีจะใชใ้นการสังเกตผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 3 (การปฏิบติั) ซ่ึงสรุปไดด้งั
ตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที ่4.20 การก าหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจัิยเพ่ือใช้ในการสังเกตผลขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

เทคนิค/เค ร่ืองมือในการ
สังเกต 

กจิกรรมทีท่ าการสังเกต ระยะเวลาในการ
สังเกต 

ผู้ ใช้ เค ร่ืองมือ
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 ผู ้ วิ จั ย แ ล ะ ผู ้
ร่วมวจิยั 

เคร่ืองบนัทึกเสียง ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการ
ปฏิบติั 

ตลอดขั้นตอนท่ี 3 ผู ้ วิ จั ย แ ล ะ ผู ้
ชวยผูว้จิยั 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

   

เทคนิค/เค ร่ืองมือในการ
สังเกต 

กจิกรรมทีท่ าการสังเกต ระยะเวลาในการ
สังเกต 

ผู้ ใช้ เค ร่ืองมือ
การสังเกต 

เคร่ืองบนัทึกภาพ ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการ
ปฏิบติั 

ตลอดขั้นตอนท่ี 3 ผู ้ วิ จั ย แ ล ะ
ผูช่้วยผูว้จิยั 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 1 ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง  ก า รน า
โครงการไปปฏิบติั 

4 พ.ย. 58 และ 
24 ธ.ค. 58 

ผู ้วิจัยและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 2 ระหว่างการน าโครงการไป
ปฏิบติั 

14 พ.ย. 58 ผู ้วิจัยและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 3 เม่ือส้ินสุดโครงการ 25 ธ.ค. 58 ผู ้วิจัยและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 4 เม่ือส้ินสุดโครงการ 25 ธ.ค.58 ผู ้วิจัยและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 6 ระห ว่ างก ารด า เนิ น งาน
โครงการ 

14 พ.ย. 58 และ  
24 ธ.ค. 58 

ผู ้วิจัยและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 7 เม่ือส้ินสุดโครงการ 30 มีนาคม 2559 ผูว้จิยั 
 

จากตารางท่ี 4.20 การก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อใช้ในการสังเกตผล
ขั้นตอนการปฏิบติั พบวา่ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนดเคร่ืองมือต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ใชก้ารสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการบนัทึกภาคสนาม ส าหรับทุก
กิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติัโดยมีผูว้จิยัเป็นผูใ้ชเ้คร่ืองมือดงักล่าว ใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงและเคร่ือง
บนัทึกภาพส าหรับทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติัโดยมีผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยัเป็นผูใ้ชเ้คร่ืองมือ
ดงักล่าว นอกจากน้ียงัมีการใชเ้คร่ืองมือการวิจยัรวมทั้งส้ิน 7 ฉบบัโดยใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผูร่้วม
วจิยัไดร่้วมกนัจดักระท าข้ึนโดยมีระยะเวลาในการใชแ้ละผูใ้ชด้งัปรากฏในตารางขา้งตน้  

2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งระยะเวลาในการจดักิจกรรมออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะท่ี 1 การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการเล่าเร่ืองเพื่อน าเสนอความกา้วหน้า
ของโครงการในระหวา่งด าเนินการ และระยะท่ี 2 การสะทอ้นผลส าเร็จในการน าโครงการลงสู่การ
ปฏิบติั ซ่ึงผลจากการจดักิจกรรมทั้ง 2 ระยะสรุปไดด้งัน้ี 

ระยะท่ี 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่าเร่ือง เพ่ือน าเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการในระหว่างด าเนินการ 
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จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยา ซ่ึงวิจยัและผูร่้วมวิจยัไดจ้ดัให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยให้ทีมงานโครงการของ
แต่ละทีมผลดักนัเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการน าโครงการท่ีตนเองรับผิดชอบลงสู่การปฏิบติั ภายใตข้อ้
ค าถามท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัก าหนดข้ึนคือ 1) วิธีการจดักิจกรรมของโครงการเป็นไป
ตามท่ีไดว้างแผนไวห้รือไม่ 2) ความกา้วหน้าของโครงการเป็นอย่างไร 3) กิจกรรมท่ีจดัท าบรรลุ
วตัถุประสงค์หรือไม่ 4) มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร 5) การใช้ทรัพยากรทางการ
บริหารไดผ้ลเป็นอยา่งไร และ 6) การปฏิบติังานภายใตห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร  

ทั้งน้ี ไดผู้ว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้ าเอาขอ้มูลการสังเกตท่ีไดม้าจากการใช้เทคนิควิธีและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
บนัทึกภาคสนาม บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกภาพ เคร่ืองบนัทึกเสียง รวมทั้งผลจากการใชเ้คร่ืองมือ
การวิจยัฉบบัท่ี 2 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหน้าของโครงการ ท่ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไวใ้นคร้ังก่อนมาร่วมกนัพิจารณาเพื่อน ามาเพิ่มเติมเขา้ดว้ยกนักบัส่ิงท่ีผูร่้วมวิจยัแต่ละรายได้
น าเสนอดว้ย (ดูแผนภาพท่ี 4.23)  

 
 

 
 
แผนภาพที ่4.23 กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระยะที ่1 ของข้ันตอนการสังเกตผล 
 

จากผลจากวิเคราะห์ขอ้มูลจากเทคนิควธีิและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีไดน้ าไปใชพ้ร้อมกบัการ
น าเสนอของ แต่ละทีมงานโครงการดงักล่าวในขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นภาพรวมทุกโครงการตาม
ประเด็นค าถาม 6 ขอ้ดงัน้ี 

1. วธีิการจดักิจกรรมของโครงการเป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไวห้รือไม่? 
จากการน าเสนอผลการด าเนินงานของทีมงานโครงการในแต่ละโครงการสามารถสรุป

ไดว้า่ทุกทีมงานไดด้ าเนินการตามแผนงานโครงการท่ีไดว้างแผนเอาไว ้
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2. ความกา้วหนา้ของโครงการเป็นอยา่งไร? 
โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผูส้อน มีกิจกรรมหลักท่ีด าเนินการ 2 

กิจกรรมคือ 1) การจัดอบรมครูเก่ียวกับการจัดการเรียน รู้ในศตวรรษท่ี  21 2) การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วยสอน ซ่ึงทุกกิจกรรมได้
ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมแรกคือการจดัอบรมครูเก่ียวกบัรูปแบบและ
วธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัไดด้ าเนินการระหวา่งวนัท่ี 12 – 13 พฤศจิกายน 
2558 โดยผูว้ิจยัไดเ้รียนเชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นช้าง คือ ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านน้ีเป็นผูด้  าเนินการ
บรรยายพร้อมการฝึกปฏิบติัให้กบักลุ่มผูร่้วมวิจยั ซ่ึงในวนัแรกไดมี้การบรรยายเก่ียวกบัหลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎีของการจดัการเรียนการสอน และจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งภาคเชา้และ
ภาคบ่าย ในวนัท่ีสองเป็นการน าเสนอรูปแบบการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based 
Learning) ทั้ งน้ี ผลจากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ครูและผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลกัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและครูสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพส าหรับกิจกรรมท่ีสองคือการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วยสอนนั้นไดด้ าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 12 - 13 
ธันวาคม 2558 โดยผูว้ิจยัไดเ้รียนเชิญวิทยากรคนเดิมคือ ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารยป์ระจ า
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้งและคณะ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตประกอบการ
เรียนการสอน และยงัท าวิจยัเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ เป็นผูด้  าเนินการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบติั
ให้กบักลุ่มผูร่้วมวิจยั ซ่ึงวนัแรกในช่วงเชา้ไดมี้การบรรยายเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีส่ือ
การเรียนการสอนทางคอมพิวเตร์และอินเทอร์เน็ตในการช่วยสอน ในช่วงบ่ายไดมี้การ workshop 
และสาธิตการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนการสอน ในวนัท่ี 2 เป็นการบรรยายเก่ียวกบัการ
ผลิตส่ือ CAI (Computer Assisted Instruction) ทั้ งภาคเช้าและภาคบ่ าย โดยภาคบ่ายเป็นการ
ปฏิบติัการผลิตส่ือทั้งน้ี ผลจากการด าเนินการดงักล่าวท าให้ครูและผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการผลิตส่ือ CAI (Computer Assisted Instruction) และครูสามารถผลิตน ามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนไดน้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 2โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้มีกิจกรรมหลกัท่ีด าเนินการ 1กิจกรรม คือ1) 
การจดัสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ซ่ึงทุกกิจกรรมได้ด าเนินการเสร็จส้ิน
เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงในกิจกรรมคือการจดัสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมี
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วตัถุประสงคห์ลกั คือ การติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ในหอ้งเรียน เพื่อรองรับการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ของ
โครงการท่ี 1 โดยมีการประชุมแจง้เร่ืองการติดตั้งโปรเจคเตอร์และสอบถามความคิดเห็นผูร่้วมวิจยั
ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 และด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2558 และจดั
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน รวมถึงบริเวณอาคารโดยรอบ และบริเวณริมน ้ ารอบ ๆ อาคาร 
และบริเวณท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ ห้องน ้ าห้องสุขา และการท าความสะอาดอาคาร
เรียนและอาคารประกอบอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

โครงการท่ี 3โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีกิจกรรมหลกัท่ีด าเนินการ 
2 กิจกรรม คือ 1) การจดัท าผา้ป่าเพื่อการศึกษา และ 2) การศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาท่ีมีผลการ
ด าเนินงานดีเด่น คือ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร จงัหวดัแพร่ โดย
กิจกรรมแรกคือการจดัท าผา้ป่าการศึกษานั้นได้จดัไปเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 ได้รับยอด
บริจาคซ่ึงเป็นยอดหลงัจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเป็นเงิน 128,999 บาทเห็นได้ว่าการกิจกรรม
ผา้ป่าการศึกษาในคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้ง
จากคนในชุมชนและนอกชุมชน และจากการจดักิจกรรมผา้ป่าการศึกษาในคร้ังน้ี กลุ่มผูร่้วมวิจยั
และโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาไดจ้ดัสรรเงินท่ีไดจ้าการบริจาคเพื่อการพฒันาโรงเรียน
ในดา้นต่าง ๆ และไดจ้ดัสรรเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้ง 4 โครงการ
ส่วนกิจกรรมท่ี 2) การศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นนั้ น ได้ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 6 
พฤศจิกายน 2558 โดยคณะผูร่้วมวิจยัไดไ้ปศึกษาดูงานท่ีณ สถานศึกษาท่ีมีผลการด าเนินงานดีเด่น 
คือ โรงเรียนพุทธโกศยัวิทยา วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร จงัหวดัแพร่ ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีได้รับ
รางวลัพระราชทานดีเด่นระดบัประเทศปีการศึกษา 2553 ในปีการศึกษา 2549 ทางสถานศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2549 (รอบ 2) ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ทาง
สถานศึกษาไดรั้บพระราชานุเคราะห์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ
ไวเ้ป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ และเป็น 1 ใน 6 โรงเรียนตน้แบบ ในโครงการตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเป็นความภูมิใจของสถานศึกษา 
และ ชาวแพร่เป็นอยา่งมากซ่ึงจากการไปศึกษาดูงานในคร้ังน้ีพบวา่ผูร่้วมวิจยัต่างมีความพึงพอใจ 
เกิดความรู้และความเข้าใจในการบริหารจดัการและการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในทุกแง่มุมไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งสามารถนาความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดม้าประยุกต์ใช้กบัการดา
เนินงานในโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยาอีกดว้ย 

โครงการท่ี 4โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางการใช้
โรงเรียนเป็นฐานมีกิจกรรมหลักท่ีด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การพัฒนาระบบบริหารจัด
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การศึกษา และ 2) การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงในกิจกรรมแรกคือการพฒันาระบบ
บริหารจดัการศึกษานั้นได้มีการจดัประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกบัทีมงานโครงการท่ี 4 เพื่อ
ร่วมกนัหาแนวทางและวิธีการด าเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการบริหารและจดัการศึกษา 
พร้อมทั้ งได้มีการมอบหมายและแบ่งงานกันท าอย่างเป็นระบบ ส่วนกิจกรรมท่ีสองคือการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นได้มีการด าเนินการจดัประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อร่วม
ปรึกษาหารือและวางแนวทางเพื่อการพฒันา รวมทั้งไดด้ าเนินการตามแนวทางดงักล่าวเร่ือยมาซ่ึงมี
ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

3. กิจกรรมท่ีจดัท าบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ในขณะน้ีมีโครงการท่ี ด าเนินการเสร็จส้ินไปแลว้ 3 โครงการยงัมีบางกิจกรรมท่ีอยู่ใน

ระหวา่งการด าเนินการดงันั้น จึงยงัไม่มีการประเมินผลโครงการในระยะน้ี แต่โดยภาพรวมแลว้ถือ
วา่กิจกรรมในแต่ละโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้ 

4. มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอยา่งไร? 
ในการด าเนินงานทุกโครงการมีปัญหาอุปสรรคบา้ง เช่น ในบางคร้ังมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ไม่ครบเน่ืองจากผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่ติดภารกิจ ปัญหาดา้นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานไม่เพียงพอผูร่้วมวิจยัจึงไดแ้กปั้ญหาโดยร่วมกนัระดมทุนส่วนตวัเพิ่มเติม ส่วนปัญหา
อ่ืน ๆ มีบา้งเล็กนอ้ย เช่น ผูว้จิยัไม่สามารถระบุวนัเวลาในการนดัหมายไดเ้องจึงตอ้งรอการตดัสินใจ
ร่วมจากกลุ่มผูร่้วมวิจยัเพราะผูร่้วมวจิยัส่วนใหญ่มีภารกิจท่ีต่างกนั และในบางคร้ังตอ้งมีการยกเลิก
การนดัหมายเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน เช่น ฝนตกหนกัจนท าให้เดินทางไม่สะดวก หรือ
ในบางคร้ังตอ้งยกเลิกการนดัหมายเพราะผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่ตอ้งออกไปดูไร่นาของตนเน่ืองจาก
สภาพฝนท่ีตกหนกัในคืนก่อนวนันดัหมาย เป็นตน้ 

5. การใชท้รัพยากรทางการบริหารไดผ้ลเป็นอยา่งไร? 
ในการใชท้รัพยากรทางการบริหารท่ีประกอบด้วยคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ 

นั้นทีมงานโครงการทุกโครงการไดด้ าเนินการภายใตแ้ผนงานและกิจกรรมท่ีไดว้างเอาไว ้จึงพบวา่
ประสบผลส าเร็จตามท่ีได้วางแผนเอาไวใ้นระดับหน่ึงแล้ว ดังจะเห็นได้จากการท่ีทุกทีมงาน
โครงการสามารถด าเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมไปไดอ้ยา่งคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 

6. การปฏิบติังานภายใตห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร ? 
ในการด าเนินกิจกรรมของทุกทีมงานโครงการไดมี้การน าเอาหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมไปใชใ้นทุกกระบวนการโดยสรุปไดด้งัน้ี 
เร่ิมจากขั้นประสบการณ์ (Experiences) ทุกกิจกรรมท่ีจดัข้ึนจะเร่ิมจากการให้ทีมงาน

โครงการแต่ละคนไดใ้ชป้ระสบการณ์เดิมท่ีตนเองมีอยูใ่นการระดมความคิดเห็นต่อการท างานใน
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แต่ละกิจกรรม โดยทีมงานทุกคนจะกระตุน้กนัและกนัให้ดึงเอาประสบการณ์ของตวัเองออกมาใช้
ในการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด และให้มีความสามารถในการแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเหมือนหรือ
แตกต่างไปจากตนเองได ้เช่น ในกิจกรรมผา้ป่าเพื่อการศึกษาของโครงการท่ี 3 ไดมี้การแบ่งปัน
ประสบการณ์กนัในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการจดัผา้ป่าตามวิธีการของ
ตนเอง จากนั้นจึงร่วมกนัสะทอ้นคิดและอภิปราย (Reflection and discussion) โดยปล่อยให้ทุกคน
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับกิจกรรมผา้ป่าท่ีแต่ละคนได้ร่วม
แบ่งปันประสบการณ์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม ก่อนท่ีจะมีการสรุปเป็นความคิดรวบ
ยอด (Conception)โดยร่มกนัสรุปผลจากการอภิปรายและการน าเสนอของผูร่้วมวิจยัแต่ละคนให้
เป็ น แน ว คิ ดห น่ึ ง เดี ย ว อ อ ก ม าจ าก นั้ น จึ งน า ไป ท ด ล อ งห รือ ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ น ว คิ ด
(Experimentation/Application) โดยการน าไปปฏิบัติจริง แล้วจึงท าการสรุปและประเมินผล
(Conclusion and evaluation) การด าเนินงานเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
คร้ังต่อไป 

ระยะท่ี 2 การสะท้อนผลส าเร็จในการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 
ธนัวาคม 2558 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา โดยผูว้ิจยัและทีมประเมิน
ได้น าเสนอผลการประเมินท่ีได้จากการใช้เคร่ืองมือการวิจยัฉบับท่ี 1 แบบประเมินสภาพการ
ด าเนินงานการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาเพื่อเปรียบเทียบ
และแสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานทั้งก่อนและหลงัการน าแผนปฏิบติัการหรือโครงการลงสู่การ
ปฏิบติั ใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและสะทอ้นผลของการปฏิบติัร่วมกนั (ดูแผนภาพท่ี 4.24) 
 

 
 
แผนภาพที ่4.24 การสะท้อนผลส าเร็จในการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ 
 

ทั้งน้ี ผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบติัไดส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวงั และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั เกิดข้ึน ดงัผลการประเมินโดยทีม
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ประเมินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูร่้วมวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการ
ปฏิบติังานทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัในตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21 การประเมินและเปรียบเทียบการบรรลุผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติของ

โรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วิทยา 
 

โครงการ 
 

กจิกรรม 
 

การบรรลุผลจากการน าโครงการ
ลงสู่การปฏิบัติ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 - การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 
- การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน 

 
 
 

 
 
 

2 - การจดัสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 

 

3 - จดัท าผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
- ศึ ก ษ า ดู ง าน  ณ  โรง เรี ยน ท่ี มี ก ารจัด
การศึกษาดีเด่น 

 
 

 

4 - การพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา 
- การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

 
 

 

 

จากตารางท่ี 4.21 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการการบรรลุผลจากการน า
โครงการลงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา เพื่อให้เห็นถึงความกา้วหน้า
และผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ พบวา่ในการประเมินก่อนน าโครงการลงสู่การปฏิบติันั้น 
พบว่า โครงการต่าง ๆ บรรลุผล บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไวแ้ต่ยงัมีโครงการท่ี 1ในด้าน การพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยช่ีวยสอน ท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย 

ทั้งน้ี ผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบติัไดส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวงั และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั เกิดข้ึน ดงัผลการประเมินโดยทีม
ประเมินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูร่้วมวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการ
ปฏิบติังานทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัในตารางท่ี 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 ครูมีความเข้าใจในแนวคิดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 
3.75 4.00 

2 ครูมีความตระหนักในความส าคญัของการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

3.50 4.00 

3 ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

2.65 3.85 

4 ครูมีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 

2.55 3.75 

 ด้านความสามารถทางเทคโนโลย ี   
5 ครูมีความสามารถในการใช้ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 

เช่น วดีีโอเทป ฯลฯ 
4.45 4.45 

6 ครูมีความสามารถในการใช้ เค ร่ืองฉายและ
โปรเจคเตอร์เป็นทุกคน 

3.65 4.00 

7 ครูมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อใชใ้น
การเรียนการสอน 

2.55 3.75 

8 ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
ส อน โดยใช้ ค อมพิ ว เต อ ร์แ ล ะ เท ค โน โล ยี
อินเตอร์เนต 

2.50 3.75 

 ด้านส่ือการสอนและเทคโนโลยช่ีวยสอน   
9 ครูมีความสามารถในจัดท าส่ือการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ เช่น ส่ือเพาเวอร์พอ้ยท ์เป็นตน้ 
2.50 3.75 

10 ครูสามารถจดัท าส่ือการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI)ได ้

2.45 3.50 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
 

   

ข้อ การด าเนินงานด้านครู 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 
11 ครูสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ มา

จดัท าส่ือการสอน 
2.50 4.00 

12 ครูสามารถหาส่ือการสอนต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตได ้ 2.50 3.75 
 

จากตารางท่ี 4.22 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ด้านครู เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการด าเนินงาน
โครงการ พบวา่ทุกขอ้มีการพฒันาข้ึนไปในระดบั “ดี”มีเพียงขอ้ครูสามารถจดัท าส่ือการสอนแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ได ้ท่ีพฒันาจากระดบั “ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน” ข้ึนไปยงัระดบั “พอใช”้ 
 
ตารางที ่4.23 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรี

จันทร์วทิยา ด้านการบริหาร 
 

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 

 ด้านเทคโนโลยใีช้ในการเรียนการสอน   
1 โรงเรียนมีเคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์ในห้องเรียน 2.45 4.00 
2 โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3.70 4.00 
3 โรง เรี ยน มี ระบ บ อิน เต อ ร์ เน็ ต เช่ื อ ม ต่ อกับ

คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง 
2.55 4.00 

4 โรงเรียนมีระบบไวไฟเพื่อบริการ 2.50 4.00 
 ด้านนโยบาย   
5 ผูบ้ริหารให้ความใส่ใจกบักระบวนการเรียนการ

สอนของโรงเรียน 
4.00 4.00 

6 ผูบ้ริหารได้ก าหนดแนวทางและนโยบายในการ
พฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียน 

4.00 4.00 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ)  
 

  

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 

7 ผูบ้ริหารได้มีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนการสอนกบั
คณะครู 

2.55 4.00 

8 ผูบ้ริหารไดติ้ดตามการด าเนินงานตามนโยบายการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว ้

2.50 4.00 

 

จากตารางท่ี 4.23 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ด้านการบริหาร เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการ พบว่าทุกขอ้มีการพฒันาข้ึนไปในระดบั “ดี”มีเพียงขอ้ผูบ้ริหารมีแนวทางใน
การน าหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ ท่ีพัฒนาจากระดับ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” ข้ึนไปยงัระดับ 
“พอใช”้ 

3. การสะท้อนผลการด าเนินงานเป็นกิจกรรมสุดทา้ยท่ีจดัให้มีข้ึนในขั้นตอนการสังเกต
ผล ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 25 ธันวาคม 58 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา เป็น
การน าเอาผลการบนัทึกจากการสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบติัทั้งท่ีเป็นผลการบันทึกจากการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกเสียง และ
เคร่ืองบนัทึกภาพท่ีได้น าไปใช้ มาน าเสนอเพื่อก่อให้เกิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพื่อการรับรู้ร่วมกนั (ดูแผนภาพท่ี 4.25) 
 

 
 
แผนภาพที ่4.25 กจิกรรมการสะท้อนผลการด าเนินงานในข้ันตอนการสังเกตผล 
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ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั(After Action Review: AAR) มา
ใช ้โดยให้ผูร่้วมวจิยัทุกคนมีส่วนร่วม และอาศยัค าถามดงัน้ีคือ1) คาดหวงัอะไรจากงานคร้ังน้ี 2) ส่ิง
ท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 3) ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 
และ 4) ถา้มีงานแบบน้ีอีกเราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร  

ผลจากการน าเอาเทคนิควิเคราะห์หลงัการปฏิบติัมาใชใ้นการสะทอ้นผลการด าเนินงาน
ขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึงมีทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ 2) การน าแผน
ลงสู่การปฏิบติั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ส่ิงทีค่าดหวังจากการด าเนินงานในข้ันตอนการปฏิบัติ 
ในขั้นตอนการปฏิบัติน้ีผูร่้วมวิจยัคาดหวงัว่าจะสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้

ร่วมกนัวางแผนไว ้รวม 2 กิจกรรม คือ1) การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ 2) การน าแผนลงสู่
การปฏิบติั ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ดทุ้กกิจกรรม 

2) ส่ิงทีบ่รรลุความคาดหวัง 
ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคือ ในกิจกรรมท่ี 1 การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกันนั้นถือว่า

บรรลุความคาดหวงัเพราะงานทุกอยา่งท่ีไดร่้วมกนัจดักระท าบรรลุความคาดหวงัทุกประการ ไม่วา่
จะเป็นการทบทวนจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้ งทีมติดตามและประเมินผลและ การจัดท า
เคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจัย  ส่วนกิจกรรมท่ีสองคือการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ พบว่า การน า
โครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติัประสบผลส าเร็จตามความคาดหวงัทุกโครงการ มีเพียงบางกิจกรรม
ของโครงการท่ียงัไม่บรรลุตามเป้าหมายของโครงการแต่มีความคืบหนา้ของกิจกรรมโดยมีส่ิงยนืยนั
ถึงสภาพความส าเร็จคือผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันก าหนดข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกมาตรฐาน  

3) ส่ิงทีย่งัไม่บรรลุความคาดหวัง 
พบว่าในการด าเนินงานทุกกิจกรรมได้บรรลุความคาดหวงั แมว้่าในบางคร้ังอาจมีบาง

อุปสรรคเกิดข้ึนในระหวา่งการท างานบา้ง ไดแ้ก่ระยะเวลาของการน าโครงการไปสู่การปฏิบติั เช่น 
บางคร้ังอาจมีการเล่ือนระยะเวลาการท ากิจกรรมออกไปเพราะสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน หรือมีผูร่้วมวิจยัมาร่วมไม่ถึงก่ึงหน่ึงอนัเน่ืองมาจากต้องออกไปกิจนิมนต์ของพระ
อาจารยห์ลาย ๆ รูป รวมทั้งผูว้ิจยั เป็นตน้ แต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นก็สามารถคล่ีคลายลงได้
ด้วยการร่วมปรึกษาหารือและหาทางออกร่วมกนัตลอดมา หรือแมแ้ต่ปัญหาในการระดมความ
คิดเห็นต่าง ๆ ก็เกิดข้ึนบ่อย ๆ เพราะผูร่้วมวิจยัมีพื้นฐานของความรู้ท่ีแตกต่างกนั แต่ผูร่้วมวิจยัก็มี
วธีิการกระตุน้ใหทุ้กคนไดมี้โอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่มีอคติต่อกนั 
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4) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันางาน 
ในการด าเนินงานทุกกิจกรรมลว้นมีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนบา้ง ไม่วา่จะเป็นในเร่ือง

ของจ านวนคนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในบางวนั หรือสภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบ
กิจกรรม แต่ทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นผูร่้วมวิจยัต่างร่วมกนัหาทางออกและช่วยกนัด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ไดส้ าเร็จโดยการขยายเวลาในการท ากิจกรรม เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูร่้วมวิจยัต่างมีความพร้อม มี
ความร่วมมือร่วมใจ และความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันางานของตนให้ประสบผลส าเร็จ ดงันั้ น ทุกคน
จะตอ้งรักษาส่ิงดีงามน้ีเอาไวต่้อไป  

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการสังเกต 
ในขั้นตอนการสังเกตน้ีมีขอ้สังเกตวา่ในกิจกรรมการประเมินสภาพการด าเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยานั้น เป็นการประเมินโดยผูว้ิจยัและทีมประเมินดว้ยการใช้
เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 1 แบบประเมินสภาพการด าเนินงานการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน
พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา (ดังในภาคผนวก ข)เพื่อเปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานทั้ งก่อนและหลังการน าโครงการซ่ึงเป็นแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ ซ่ึงผลการ
ประเมินน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนดสภาพท่ีคาดหวงัจากการด าเนินงานเอาไว้
ทุกประการ จึงแสดงให้เห็นวา่การน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในวงจรท่ี 1 น้ีประสบผลส าเร็จ 
แต่ผลท่ีไดจ้ากการประเมินอาจมีความน่าเช่ือถือไม่มากพอ จึงตอ้งรอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาซ่ึงมีคณะกรรมการในการประเมินคนละชุดกนักบัคณะประเมินในคร้ังน้ี 

ขั้นตอนที ่5 การสะท้อนผล (Reflecting)  
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดักิจกรรมการสะทอ้นผลข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา โดยไดน้ าเอาผลการบนัทึกจากการสั งเกต
ผลในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั และ
ขั้นตอนการสังเกตผล ทั้งท่ีเป็นผลการบนัทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บันทึกภาคสนาม บันทึกอนุทิน เคร่ืองบันทึกเสียง และเคร่ือง
บนัทึกภาพ น ามาเสนอเพื่อก่อให้เกิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนั ทั้งน้ีตามแนวคิดหน่ึงของการ
พฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมท่ีน ามากล่าวถึงขา้งตน้ดว้ยวา่ “...ปัจจัยด้านการสะท้อนกลับของ
ปัญหาจากการด าเนินงาน (Action-reflection) ซ่ึงจัดในรูปของการถกเถียงอภิปรายกัน...กิจกรรมนี ้
จะช่วยพัฒนาความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จักจับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ด าเนินกันมา...” 

กิจกรรมการสะทอ้นผลในคร้ังน้ีเร่ิมตน้จาก ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมกนัสะทอ้นผลการ
ด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนวางแผน ขั้นตอนการ
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ปฏิบติั และขั้นตอนการสังเกตผล โดยไดจ้ดักิจกรรมการระดมสมองเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนัวา่แต่ละ
ขั้นตอนประกอบไปดว้ยกิจกรรมอะไรบา้ง และกิจกรรมนั้น ๆ มีผลการปฏิบติัเป็นอยา่งไร กระท า
ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จอย่างไร และมีข้อสังเกตท่ีได้อย่างไรบ้าง โดยผูว้ิจยัได้น าเอาเอกสารการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผ่านมา น าเสนอให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ พร้อมทั้งมีการระดมสมอง
และแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดร่้วมกนัด าเนินการมาทั้งหมด ก่อนท่ีจะท าการสรุปขอ้มูลการ
สะทอ้นผลร่วมกนัในล าดบัถดัไป ดูภาพประกอบกิจกรรม ดงัแผนภาพท่ี 4.26 
 

 
 

 
 
แผนภาพที ่4.26 กจิกรรมการสะท้อนผลการด าเนินงานในข้ันตอนการสังเกตผล 
  

ทั้งน้ี จากการด าเนินการสะทอ้นผลร่วมกนัดงักล่าวนั้น ท าให้ไดม้าซ่ึงขอ้สรุปร่วมกนั ดงั
ตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24 สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลงัตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมการ การวางแผน และการ
ปฏิบัติและการสังเกตผล 

 

ขั้นตอน กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลการปฏิบัติ 

ก า ร
เตรียมการ 
(preparation) 
 

ระยะที่  1  มี กิจกรรมท่ีด าเนินการคือ การจัด
ประชุมพบปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็น 

ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

ระยะที ่2 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือ 
การเปิดตัวโครงการวิจัยและน าเสนอกรอบ
แนวคิดการวิจัย  และการ เตรียมความพร้อม
เบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั 

 
 
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

 ระยะที่ 3 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือกิจกรรมร่วม
คิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่เดิม
และกิจกรรมการจดัท าปฏิทินการด าเนินงาน 

 

การวางแผน 
(planning) 

1. การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง  
2. การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
3. การสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

 
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 

การปฏิบติั 
(acting) 
 

1. การก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั  
2. การน าโครงการลงสู่การปฏิบติั 
3. การน าแผนลงสู่การปฏิบติั 

ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

การสังเกต 
(observing) 
 

1. การก าหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผล  
2. การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. การสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

 
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 

 

จากตารางท่ี 4.24 สรุปผลการปฏิบัติงานยอ้นหลังตั้ งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ การ
วางแผน การปฏิบติั และการสังเกตผล พบวา่ในแต่ละขั้นตอนมีผลการปฏิบติัดงัน้ี 

ขั้นการเตรียมการ (Preparation) รวม 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือ การ
จดัประชุมพบปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นซ่ึงประสบผลส าเร็จผลจากการลงมือปฏิบติักิจกรรม 
และมีขอ้สังเกตวา่การให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นการให้สิทธิ
และความเท่าเทียมกนัในการท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมในการวิจยัซ่ึงวิธีการน้ีท าให้ทุกฝ่ายเกิด
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ความพึงพอใจและยงัพบวา่การเตรียมความพร้อมของผูว้ิจยัก่อนการลงพื้นท่ีจริงนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ี
จะท าให้ผูว้ิจยัเกิดความพร้อมในทุก ๆ ดา้นก่อนท่ีจะเผชิญกบัสภาพการณ์จริงในสนามหรือพื้นท่ีท่ี
จะท าการวิจยั ระยะท่ี 2 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือการเปิดตวัโครงการวิจยัและน าเสนอกรอบ
แนวคิดการวิจยั และการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยั ซ่ึงพบวา่ประสบผลส าเร็จใน
การลงมือปฏิบติัทุกกิจกรรม โดยมีขอ้สังเกตวา่สาเหตุท่ีการเปิดตวัโครงการวจิยัประสบผลส าเร็จได้
ดว้ยความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัหรือผูร่้วมวิจยัทั้ง 23 คน ท่ีมาร่วมกิจกรรมกนั
โดยพร้อมเพรียงและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมอยา่งเต็มท่ี ส่วนในการน าเสนอแนวคิด
เชิงเทคนิคท่ีจะน ามาใชใ้นการวิจยันั้นพบวา่การแจกเอกสารประกอบการบรรยายและการลงมือฝึก
ปฏิบติัสามารถช่วยสร้างทกัษะให้กบัผูร่้วมวิจยัไดร้ะดบัหน่ึง แต่เน่ืองจากพื้นฐานความรู้ของผูร่้วม
วจิยัท่ีแตกต่างกนัจึงจ าเป็นตอ้งน าเสนออยา่งชา้ ๆ และทบทวนซ ้ า ๆ รวมทั้งใหผู้ร่้วมวิจยัท่ีเรียนรู้ได้
เร็วช่วยเหลือผูท่ี้เรียนรู้ไดช้า้กวา่ เป็นตน้ และระยะท่ี 3 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือ กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม และกิจกรรมการจดัท าปฏิทินการด าเนินงานซ่ึงพบวา่
ประสบผลส าเร็จในการลงมือปฏิบติัทุกกิจกรรมเช่น การจดัท าปฏิทินการด าเนินงานเพื่อการวจิยันั้น
พบวา่ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัท าปฏิทินการด าเนินงานข้ึนอยา่งคร่าว ๆ ในเบ้ืองตน้เพราะยงัไม่ทราบ
วา่เม่ือไดด้ าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนจริงจะตอ้งปรับเปล่ียนกิจกรรมหรือเพิ่มเติมกิจกรรมใดอีกบา้ง 

การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ รวม 3 กิจกรรมคือ การวิเคราะห์สภาพ
ของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงการจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action plan) และ การ
สะท้อนผลการด าเนินงานซ่ึงซ่ึงพบว่าประสบผลส าเร็จในการลงมือปฏิบัติทุกกิจกรรม โดยมี
ขอ้สังเกตว่าในกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงนั้น
เป็นช่วงแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการน าเอาสภาพปัจจุบนั ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีต
และปัจจุบนัมาน าเสนอสู่วงสนทนา จึงท าให้ทุกคนเกิดความสนใจและให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมเป็นอย่างดีและจากการท่ีให้ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกับเร่ืองราวนั้น ๆ เป็นอย่างดีมาน าเสนอ
เพิ่มเติมเข้าไปอีก ส่วนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ(Action plan) นั้ นพบว่าค่อนข้างใช้เวลา
พอสมควรในขั้นตอนของการจดัท าร่างแผนปฏิบัติการเน่ืองจากต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ
เก่ียวกับการเขียนแผนงานโครงการด้วย และพบว่าผูท่ี้ เป็นก าลังส าคัญในการเขียนแผนงาน
โครงการคือกลุ่มผูร่้วมวจิยัท่ีเป็นครูนัน่เอง 

การปฏิบัติ (Acting) มีการด าเนินงานรวม 3 กิจกรรม คือ การก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน การน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ และการสะท้อนผลการปฏิบัติ ซ่ึงพบว่าใน
โครงการท่ี 1 กิจกรรมการจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บรรลุเป้าหมาย 
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เหลือเพียงกิจกรรมการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วย
สอนท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย  

การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ รวม 3 กิจกรรม คือ การก าหนดเทคนิควิธี
และเคร่ืองมือการวิจยัในการสังเกตผล การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสะทอ้นผลการ
ด าเนินงาน ซ่ึงพบวา่ประสบผลส าเร็จในการลงมือปฏิบติัทุกกิจกรรม โดยมีขอ้สังเกตวา่กิจกรรมท่ี
ใชเ้วลาในการปฏิบติัมากท่ีสุดคือการออกแบบเคร่ืองมือในการวิจยัทั้ง 7 ฉบบัท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
จัดท าข้ึน เน่ืองด้วยต้องใช้ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการท่ีค่อนข้างสูงและต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญอีก 5 ท่าน 

จากนั้น ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้ าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson distilled) มาใชใ้น
การทบทวนประสบการณ์การน าโครงการท่ีผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอกซ่ึงท าให้เกิดผลอย่างท่ีเป็นอยู่ ทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ รวมทั้ง
น าเอาแนวคิดการสะทอ้นผลเชิงวิพากษ์ตามทศันะของ Heron (1996 อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช
,2549) มาประยกุตใ์ชร่้วมกนั โดยกิจกรรมน้ีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัถอดบทเรียนเก่ียวกบัการ
น าโครงการของตนลงสู่การปฏิบติัเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั  

ทั้ งน้ี ก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน ผูว้ิจ ัยและผูร่้วมวิจัยได้จดัล าดับ
ขั้นตอนในการถอดบทเรียนโดยประยุกตเ์อาแนวทางของ ชยานนท ์มนเพียรจนัทร์ (2554) มาใชใ้น
การด าเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ีคือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นด าเนินการถอดบทเรียน 
และ 3) ขั้นรายงานการถอดบทเรียน โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดของการด าเนินการดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ มีการด าเนินการดงัน้ี  
1.1 การสร้างทีมงานเพื่อช่วยในการด าเนินการจดักิจกรรมการถอดบทเรียน จ านวน 6 

คน ซ่ึงไดแ้ก่ นายอิทธิพล ถิตยรั์ศมี นายถาวร โสกณัฑ์ทตันายจิราพชัร จ าปานิล นายพงพฒัน์ บุญ
สิทธ์ิ นายจิรศกัด์ิ สาริยา และ นางจีระนนัท์ นามปัญญา โดยทีมงานเหล่าน้ีไดม้าการคดัเลือกของผู ้
ร่วมวจิยัทุกคน  

1.2 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของทีมงานถอดบทเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.2.1 หวัหนา้ทีมหรือผูเ้อ้ือ คือ พระจกัรพล สิริธโร ท าหนา้ท่ีเป็นผูท่ี้ท  าให้การถอด

บทเรียนในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืนและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
1.2.2 ผูอ้  านวยกระบวนการ คือ นายสมชาย ค าอินทร์ เป็นผูท่ี้กระตุน้ให้ผูร่้วมถอด

บทเรียนไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นจากกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั  
1.2.3 ผูจ้ดบันทึก คือ นางรัชนีกรณ์ ทาทอง ผูบ้ ันทึกเสียง คือ นายภนัย บุญมา

จันทร์และผู ้บันทึกภาพคือ นายรัศมี  อัมพรัตน์  ท าหน้าท่ีบันทึกผลการแลกเปล่ียนเรียน รู้ 
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ประสบการณ์ การอภิปรายของผูร่้วมถอดบทเรียน พร้อมทั้งร่วมกนัเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวตั้งแต่
เร่ิมตน้จนส้ินสุดการด าเนินงาน 

1.2.4 ผูป้ระสานงาน คือ นายสง่า ภูลายยาว และ นางสาวกณัยณัฐ สีหาผล ร่วมท า
หนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือให้ทีมงานถอดบทเรียนในการประสานความร่วมมือและช่วยกระตุน้ให้ผูร่้วม
วจิยัมีความต่ืนตวัพร้อมท่ีจะร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา  

1.2.5 การก าหนดประเด็นในการถอดบทเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั
ก าหนดประเด็นการถอดบทเรียน ดงัน้ี (1) โครงการท่ีไดท้  าไปแลว้คืออะไร (2) การน าโครงการลง
สู่การปฏิบติัประสบผลส าเร็จหรือไม่ (3) มีกิจกรรมใดบา้งท่ีประสบผลส าเร็จ เพราะอะไร (4) มี
กิจกรรมใดท่ียงัไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะอะไร (5) หากจะด าเนินงานโครงการนั้นต่อไปอีกจะท า
อยา่งไรและ (6) ความพึงพอใจต่อผลโครงการนั้นเป็นอยา่งไร 

1.4 การเลือกเทคนิคการถอดบทเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้ลือกเอาเทคนิคการ
ถอดบทเรียน (Lessen distilled) มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัเทคนิคการสะทอ้นผลเชิงวิพากษ์ตามทศันะ
ของ Heron (1996 อา้งถึงใน สุวมิล วอ่งวาณิช, 2549) 

2. ขั้นด าเนินการถอดบทเรียน เร่ิมตน้ข้ึนดว้ยการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการ
ถอดบทเรียนมีความผอ่นคลายเป็นกนัเอง ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัเล่าเร่ืองข าขนัเพื่อสร้าง
ความพร้อมและสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายก่อนการถอดบทเรียนโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที 
จากนั้นหัวหน้าทีมงานถอดบทเรียน และผูอ้  านวยกระบวนการ ได้ร่วมกันช้ีแจงให้ผูร่้วมถอด
บทเรียนเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละวิธีด าเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถทบทวนความทรงจ าจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีผ่านมาก่อนท่ีจะน าเขา้สู่ประเด็นส าคญัของการถอดบทเรียน จากนั้นแต่ละทีมงาน
โครงการได้ส่งตวัแทนของแต่ละโครงการมาน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการของตนเพื่อให้
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดรั้บรู้ร่วมกนั โดยประเด็นของการน าเสนอมี 6 ขอ้ คือ 1) โครงการท่ีไดท้  าไป
แล้วคืออะไร 2) การน าโครงการลงสู่การปฏิบติัประสบผลส าเร็จหรือไม่ 3) มีกิจกรรมใดบ้างท่ี
ประสบผลส าเร็จ เพราะอะไร 4) มีกิจกรรมใดท่ียงัไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะอะไร 5) หากจะ
ด าเนินงานโครงการนั้นต่อไปอีกจะท าอย่างไร และ 6) ความพึงพอใจต่อผลโครงการนั้ นเป็น
อยา่งไร 

ในช่วงสุดทา้ยของการสะทอ้นผล ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัสะทอ้นผลเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้จากการกระท าทั้งระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร และ
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้แผนปฏิบติัการท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั และใช้หลกัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกเสริมไปปฏิบติัตามวงจรแบบเกลียวสว่านในช่วงวงจรแรก 
ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ขั้นการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบติั และการสังเกต โดยสรุปดงัน้ี 
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การเปลีย่นแปลงจากการปฏิบัติ 
การเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงท่ีเกิดข้ึนในวงจรแรกเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ใน 2 ลกัษณะ คือ การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั ดงัน้ี 
1. การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั พบว่า การด าเนินงานในทุกขั้นตอนของวงจรท่ี 1 นั้ น

บรรลุความคาดหวงัทุกขั้นตอน และท่ีส าคัญคือเม่ือน าเอาแผนปฏิบัติการ (Action plan) คือ
โครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติัแลว้ไดส่้งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพตามท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนดข้ึนในระดบั “ดี” ข้ึนไปทุกมาตรฐานตามท่ีไดค้าดหวงั
เอาไว ้

2. การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั เกิดข้ึนใน 3 ระดบั คือ ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล 
และระดบัองคก์าร ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ระดบัตวับุคคล ประกอบดว้ย ครู นกัเรียน และกรรมการสถานศึกษา พบวา่ มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัดงัน้ี 

ครู พบว่า มีพฤติกรรมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้ข้ึน สังเกตได้จากมี
การเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนทุกคร้ังก่อนท าการสอนหรือมีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในทุกรายวชิา และมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

นักเรียน พบว่า มีผลการเรียนท่ีดีข้ึน มีความสนใจในกิจกรรมการจดัการเรียนการ
สอนของครูมากข้ึน สังเกตไดจ้ากการให้ความร่วมมือกบัครูเป็นอยา่งดีในทุกกิจกรรมท่ีครูจดัข้ึน มี
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีครูจดัข้ึนอยา่งสนใจ นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนดีข้ึน
ในทุกกกลุ่มสาระ สังเกตไดจ้ากแบบประเมินผลการเรียนประจ าชั้นของครู 

กรรมการสถานศึกษา พบว่า ให้ความร่วมมือในการประชุมมากข้ึน และปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองมากยิง่ข้ึน รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 

2.2 ระดบักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู กลุ่มและคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

กลุ่มครู พบว่า ครูมีการปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
มากข้ึน สังเกตไดจ้ากการร่วมประชุมในระดบัโรงเรียนเพื่อวางแผนในการจดัการเรียนการสอน มี
การร่วมมือกนัในการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนทุกคร้ังก่อนท าการ
สอน หรือมีการประสานงานกนัในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในทุกรายวชิา 

 กลุ่มกรรมการสถานศึกษา พบว่า กลุ่มให้ความส าคญัต่อบทบาทและหน้าท่ีของ
สมาชิกในกลุ่มมากข้ึน และมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินงานต่าง ๆของโรงเรียนทุก
คร้ัง     
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2.3 ระดบัองคก์าร มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
พบวา่โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา มีสภาพการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมใน

ทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะในด้านการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตได้จากผลงานดีเด่นต่าง ๆ ท่ี
โรงเรียน ครู และนกัเรียนไดรั้บทั้งในระดบักลุ่มโรงเรียนปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ทั้งระดบั
จงัหวดั และระดับประเทศ เป็นตน้ นอกจากน้ี ในด้านอาคารสถานท่ีก็ได้รับการพฒันามากข้ึน 
โดยเฉพาะหอ้งเรียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเด่นชดัดว้ยการติดตั้งเคร่ืองฉาย และจอโปรเจค็เตอร์ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงในกิจกรรมน้ีพบว่าได้เกิดข้ึนทั้งในระดับตวับุคคล และ

ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร ดงัน้ี 
1. ระดบัตวับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้จิยั ครู และกรรมการสถานศึกษา พบวา่เกิดการเรียนรู้

จากการปฏิบติัจริงดงัน้ี  
ผูว้ิจยั พบวา่ เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการจูงใจให้คนในชุมชนท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ใน

การจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาไดเ้ขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
วจิยั และเรียนเกิดการเรียนรู้วา่ตนเองจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความสามารถในการ
เขา้ถึงผูร่้วมวจิยัทุกคนจึงจะท าใหก้ารวจิยัประสบผลส าเร็จได ้

ครู พบว่า เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของตนเอง เช่น มี
ความรู้ ความเขา้ใจและสามารถจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน สามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญได้ รวมทั้ งมีความสามารถในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนร่วมกับครู 
นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนและคนชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

กรรมการสถานศึกษา พบว่า มีความสามารถในการท างานร่วมกับโรงเรียนมากข้ึน 
สังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุมและให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการพฒันาโรงเรียนมากข้ึน และมี
การระดมทรัพยากรทางการบริหารมาช่วยในการพฒันางานของโรงเรียนมากข้ึน   

2. ระดบักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู และ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริงดงัน้ี 

กลุ่มครู พบว่า เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนของตนเอง
และของเพื่อนครูเขา้ดว้ยกนัในทุกกลุ่มสาระจนกระทัง่ลงมือปฏิบติัไดจ้ริงและน าไปใชอ้ยา่งไดผ้ล 
สังเกตไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูและกิจกรรมการสอนแบบคละ
ชั้นในบางรายวชิา 
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กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาพบว่า มีความสามารถในการบริหารจดัการเก่ียวกบังาน
ตามบทบาทและหน้าท่ีมากข้ึน เช่น มีการร่วมกนัจดัประชุมและวางแผนการท างานได้อย่างเป็น
ระบบมากข้ึน เป็นตน้   

3. ระดบัองคก์าร เกิดข้ึนเฉพาะในระดบัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา โดยเกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงคือ บุคลากรในโรงเรียนสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของ
โรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบมากข้ึน รวมทั้งมีความสามารถในการประสานความร่วมมือระหวา่งคน
ในชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดม้ากข้ึน 

ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในวงจรแรกน้ีเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการน าความรู้ใหม่ท่ีผูว้ิจยัและผู ้

ร่วมวิจยัร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของการวิจยั ซ่ึงเม่ือน าไปผนวกเขา้กบัความรู้เดิม
ของผูร่้วมวิจยัแลว้ก็เกิดเป็นความรู้ใหม่ทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานในข้ึนตอน
การเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั ขั้นตอนการสังเกตผล และขั้นตอนการ
สะทอ้นผล และความรู้ท่ีส าคญัในวงจรแรกท่ีเด่นชดัคือความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการน าแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) ท่ีเกิดจากการจดักระท าร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ซ่ึงเป็นตวัสอดแทรกหลกั 
(main intervention) และการใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning approach) ท่ี
ถือเป็นตวัสอดแทรกเสริม (Additional intervention) ไปลงมือปฏิบติั ซ่ึงผลจากการลงมือปฏิบัติ
พบวา่การด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการทุกโครงการในภาพรวมบรรลุความคาดหวงั  

ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างเรียนรู้ร่วมกนัวา่ 
การสะทอ้นผลถือไดว้า่เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการ
สังเกตทั้งหมดมาสังเคราะห์ร่วมกนัถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จ ท าไม่ส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค ส่ิงท่ีควรปรับปรุง
แกไ้ข การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการนาแผนปฏิบติัการลงสู่
การปฏิบติัจริง และผลจากการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผลน้ีจะถูกนาไปใช้
ในขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่จนไดอ้อกมาเป็นแผนปฏิบติัการชุดใหม่ หากการปฏิบติัในขั้นตอน
น้ีไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จะส่งผลถึงความครบถ้วน สมบูรณ์ ของแผนปฏิบติัการท่ีจดัทาข้ึนใหม่
เช่นกนั 

วงจรที ่2 
ขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่ (Re-planning)  
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัด าเนินการในขั้นตอนการวางแผนใหม่ข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 8 

มกราคม 2559 ณ ห้องวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้น้นบทบาทการ
เป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกเพื่อใหมี้การวางแผนใหม่ โดย
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ให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบติักนัใหม่ โดยน าเอาผลการ
สะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วมพิจารณาดว้ย ซ่ึงก่อนจะร่วมกนัวางแผนใหม่นั้น ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ
ผลการด าเนินงานใน 5 ขั้นตอนท่ีผา่นมาใหผู้ร่้วมวจิยัทราบและรับรู้ร่วมกนั  

จากการร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ รวมทั้งผลการด าเนินงานโครงการทั้ง 4 พบว่าแม้
กิจกรรมในโครงการต่าง ๆ จะประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัแลว้ แต่เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจ
และสร้างความต่อเน่ืองในการด าเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การแกไ้ขปัญหาและการพฒันางาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างย ัง่ยืน ผูร่้วมวิจยัได้มีความเห็นพอ้งกนัว่าควรจะมีการด าเนินงาน
โครงการ 1 โครงการต่อเน่ืองต่อไปคือ 1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน โดยมีการปรับ
รายละเอียดของกิจกรรมในโครงการตามความเหมาะสม ดงัตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25 แผนการด าเนินงานเพ่ือน าไปปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 
  

โครงการที ่ ช่ือโครงการ กจิกรรมเดิม กจิกรรมปรับใหม่ 

1 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาครูผูส้อน  
 
 
 
 
 

เดิมมี 2 กิจกรรมคือ 
1) การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2) การพัฒนากระบวนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ช่วยสอน 

เพิ่มเติม 1 กิจกรรมคือ 
การพัฒนากระบวนการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
โครงการเป็นฐาน (Project 
–Based – Learning) 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบติัใหม่ในวงจรท่ี 2 โดยปรับโครงการจากเดิมท่ีมี 4 โครงการให้เหลือ 1 โครงการ และในแต่ละ
โครงการไดมี้การปรับกิจกรรมใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดความต่อเน่ืองในการพฒันา ซ่ึง
โครงการ 1 โครงการท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัใหม่ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน      
มีกิจกรรมท่ีด าเนินการในช่วงของการน าแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่คือการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project –Based – Learning) 

ในช่วงสุดทา้ยของกิจกรรมการวางแผนใหม่น้ี ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัให้มีการ
สังเกตและบนัทึกการจดักิจกรรมการวางแผนใหม่วา่ท าอะไร อยา่งไร และไดผ้ลอยา่งไร ดงัสรุปได้
ในตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่4.26 ผลการสังเกตการณ์จัดกจิกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 
 

กจิกรรม ผลการจัดกจิกรรม ข้อสังเกต 
ก าร ร่ วม กัน วิ เค ราะ ห์
สภาพของงานท่ีตอ้งการ
พั ฒ น าห รื อ ต้ อ ง ก า ร
เปล่ียนแปลง 

ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ -เน่ืองจากการน าแผนลงสู่การปฏิบัติใน
ตอนแรกประสบผลส าเร็จ ดังนั้นขั้นตอน
การวางแผนใหม่ จึงเป็นเพียงการน าเอา
แผนงานเดิมมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
พฒันาท่ีต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยืนในการ
พฒันา 

การจดัท าแผนปฏิบติัการ
ใหม่ 
 

ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ -ผูร่้วมวจิยัทุกคนต่างมีประสบการณ์ 
ในการจดัท าแผนจากขั้นตอนท่ี 2 ดงันั้นใน
ขั้นตอนน้ีจึงท าให้การจดัท าแผนจดัท าได้
รวดเร็วข้ึน 

 

จากตารางท่ี 4.26 ผลการสังเกตการจดักิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่ พบวา่ การจดั
กิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลวตัถุประสงคต์ามท่ีคาดหวงัโดยมีขอ้สังเกตวา่เน่ืองจากการน าแผนลง
สู่การปฏิบติัในตอนแรกประสบผลส าเร็จ ดงันั้นขั้นตอนการวางแผนใหม่จึงเป็นเพียงการน าเอา
แผนงานเดิมมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยนืในการพฒันา และผูร่้วม
วิจยัทุกคนต่างมีประสบการณ์ในการจดัท าแผนจากขั้นตอนท่ี 2 ดงันั้นในขั้นตอนน้ีจึงท าให้การ
จดัท าแผนจดัท าไดร้วดเร็วข้ึน 

เม่ือได้ด าเนินกิจกรรมทุกอย่างเสร็จแล้วผูร่้วมวิจยัได้นัดหมายกันในคร้ังต่อไปเพื่อ
เตรียมการในช่วงการน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ (Re-acting) โดยนัดหมายกันในวนัศุกร์ท่ี 15 
มกราคม 2559 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาซ่ึงบรรยากาศของการด าเนิน
กิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่เป็นไปตามแผนภาพท่ี 4.27 

 

  
 
แผนภาพที ่4.27 การจัดกจิกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 
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ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 
ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนการวางแผนใหม่พบวา่สาเหตุท่ีท าให้การด าเนินงาน

ในขั้นตอนน้ีประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็วนั้ น เป็นเพราะว่าผู ้ร่วมวิจัยต่างมีความรู้และมี
ประสบการณ์ในการท างานในวงจรแรกมาแลว้ รวมทั้งเกิดความคุย้เคยระหวา่งผูร่้วมวจิยัดว้ยกนัจึง
ท าใหทุ้กคนต่างกลา้ท่ีจะพูดแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการท างานอยา่งแขง็ขนัมากข้ึน 

ขั้นตอนที ่7 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting)  
ในวนัศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2559 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ผูว้ิจยั

และผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ (Re-acting) ก่อนการน าโครงการซ่ึง
ถือเป็นแผนปฏิบติัการใหม่ท่ีได้จากการจดักระท าร่วมกนัลงสู่การปฏิบติั โดยมีกิจกรรมในการ
ด าเนินงานรวม 2 กิจกรรมคือ 1) การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั
ใหม่ ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.27 

 
ตารางที ่4.27 กจิกรรมและการด าเนินงานในข้ันตอนการปฏิบัติใหม่ 
 

คร้ังที ่ วนั/เวลา 
ทีด่ าเนินการ 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
 

1  15 ม.ค. 59 การก าหนดแนว
ปฏิบติัร่วมกนั  

- ร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อให้แผนปฏิบัติการ
บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
- ร่วมกนัพิจารณา/จดัท าเคร่ืองมือในการวจิยัเพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังาน 

2 16 ม.ค. 59 ถึง 
14 ก.พ. 59 

การน าแผนลง สู่
การปฏิบติัใหม่ 

- ร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีไดจ้าก
การจดักระท าร่วมกนั 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวางแผนการจดักิจกรรมในช่วงการ
ปฏิบติัใหม่ (Re-acting) รวม กิจกรรมคือ 1) การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงด าเนินการในวนัท่ี 15 
มกราคม 2559 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อให้แผนปฏิบัติการบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายและร่วมกนัพิจาณาหรือจดัท าเคร่ืองมือในการวิจยัเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การปฏิบติังาน และ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ ด าเนินการในช่วงระหวา่งวนัท่ี 16 มกราคม 
ถึง 14 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีไดจ้ากการ
จดักระท าร่วมกนั ดงัมีรายละเอียดของการด าเนินงานดงัน้ี 
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1. การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ได้จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2559 ณ ห้องวิชาการ 
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อให้แผนปฏิบติั
การบรรลุตามจุดมุ่งหมายและเพื่อร่วมกันพิจารณาเคร่ืองมือในการวิจยัเพื่อน ามาใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังาน โดยในกิจกรรมวนัน้ีเร่ิมจากการร่วมกนัทบทวนกิจกรรมการ
วางแผนใหม่ (Re-planning) ในคร้ังก่อน ต่อด้วยการระดมสมองเพื่อก าหนดแนวทางในการน า
โครงการลงสู่การปฏิบติัในรอบท่ี 2 ต่อไป ดงัแผนภาพท่ี 4.28 
  

 
 
แผนภาพที ่4.28 กจิกรรมการก าหนดแนวทางในการน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ 
 

จากการจดักิจกรรมการระดมสมองในขา้งตน้ ทา้ยท่ีสุดผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรวม 3 กิจกรรมคือ 1) การทบทวนการจดั
ทีมงานโครงการ 2) การทบทวนการแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ และ3) การพิจารณา
เคร่ืองมือในการวจิยั ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวสามารถสรุปไดเ้ป็นรายดา้นดงัน้ี 

1. จดัการทีมงานโครงการ เดิมนั้นไดมี้การจดัแบ่งทีมงานโครงการออกเป็น 4 กลุ่มตาม
จ านวนโครงการ แต่ในการน าโครงการลงสู่การปฏิบติัใหม่น้ีให้ทุกทีมงานโครงการยุบรวมเป็น
หน่ึงทีมเพื่อให้ทุกคนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัและมีส่วนร่วมในการท างานมากข้ึน ส่วนทีมแกน
น าในแต่ละโครงการนั้นได้ยุบรวมทีมแกนน าในแต่ละโครงการเข้ามาเป็นหน่ึงเดียวโดยให้มี
บทบาทและหนา้ท่ีดงัเดิม 

2. การแต่งตั้ งทีมติดตามและประเมินผลโครงการให้ใช้ ชุด เดิมเพราะทุกคนมี
ประสบการณ์จากการด าเนินงานในรอบแรกมาแลว้ ท าใหเ้ขา้ใจระบบงานไดดี้และผูร่้วมวจิยัทุกคน
ต่างเห็นดว้ย 

3. การพิจารณาเคร่ืองมือในการวจิยั พบวา่ ผูร่้วมวจิยัตกลงกนัใชเ้คร่ืองมือฉบบัเดิม 
2. การน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในแต่ละทีมงานโครงการไดมี้การ

น าแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ในช่วงระหว่างวนัท่ี 16 มกราคม ถึง 14 กุมภาพนัธ์ 2559 ดงัมีผลการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการดงัน้ี 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ สอน  มี มี กิจกรรมท่ีด าเนินการคือการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project –Based – Learning)โดยทางกลุ่มผูร่้วม
วจิยัไดร่้วมกนัพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายคือครูผูส้อน
มีความรู้ความเขา้ใจในเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 มากยิ่งข้ึน โดยการปรึกษาหารือ
กบั ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 
โดยไดเ้ป็นขอ้สรุปส าคญัเก่ียวกบัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 หวัใจส าคญัคือการ “สอนให้
คิด” นัน่คือตอ้งเนน้มอบหมายงานให้เด็กไดล้งมือปฏิบติั การสอนโดยใชโ้ครงการเป็นฐานเหมาะท่ี
จะมีการไดรั้บการถ่ายทอดให้ครูผูส้อนไดรั้บเทคนิคบูรณาการในการเรียนการสอน ทั้งงานบูรณา
การระหว่างรายวิชา และบูรณาการระหว่างหลักสูตร รวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนซ่ึง ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล ได้แนะน าให้ครูผูส้อนของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาไดรั้บฟังการบรรยายเก่ียวกบัเทคนิคการจดัการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นช้างจดัข้ึนในวนัท่ี 21 
มกราคม 2559 ดงัภาพกิจกรรมแสดงการปฏิบติังานในแผนภาพท่ี 4.29 
 

 
 
แผนภาพที ่4.29 การจัดกจิกรรมโครงการส่งเสริมและพฒันาครูผู้สอน 
 

ในช่วงของการน าแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) น้ี ผูว้ิจยัไดก้ระตุน้ให้ผูร่้วมวิจยั
ใช้หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) ในการท างานทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกคน
เกิดทกัษะและเกิดการเรียนรู้จนกระทัง่สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย 

 
ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 
แมว้า่การด าเนินกิจกรรมในวงจรแรกจะส่งผลให้โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา

บรรลุสภาพท่ีคาดหวงัในการด าเนินงานแลว้ก็ตาม แต่เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยืน
ในการพฒันา ผูร่้วมวิจยัจึงไดร่้วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่โดยตดัโครงการแรกออกไป และ
เหลือไวเ้พียง 1โครงการคือ 1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน แลว้น าเอาโครงการเหล่าน้ีลง



191 
 

สู่การปฏิบติัใหม่ในวงจรท่ี 2 โดยหวงัวา่โครงการต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยรักษาระดบัคุณภาพของงาน
และส่งผลให้ค่าคะแนนในการประเมินในระดับต่าง ๆ สูงข้ึนไปอีกการสร้างเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีล้านช้างท่ีตั้ งอยู่ในบริเวณวดัศรีสุทธาวาส พระ
อารามหลวง ดว้ยกนั โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาจะไดรั้บผลประโยชน์ในเชิงวิชาการ
เป็นอยา่งมาก 

ขั้นตอนที ่8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing)  
ในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่น้ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนดให้มีกิจกรรมและ

การด าเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ รวม 3 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือ
การวิจยัท่ีใช้ในการสังเกตผล 2) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 3) การสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน ซ่ึงสรุปเป็นตารางแสดงกิจกรรมและการด าเนินงานไดด้งัตารางท่ี 4.28 

 
ตารางที ่4.28 กจิกรรมและการด าเนินงานในข้ันตอนการสังเกตผลใหม่ 
 

กจิกรรม
ที ่

วนั/เวลา 
ทีด่ าเนินการ 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
 

1 15 ก.พ.59 
 

 การก าหนดเทคนิคและ
เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใช้ใน
การสังเกตผล  

- ร่วมกนัก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการ
วจิยัท่ีใชใ้นการสังเกตผล พร้อมทั้งวิธีการ
น าเสนอและรายงานผล 

2 17 ก.พ. 59 
และ 20 ก.พ . 
59 

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
น าแผนลงสู่การปฏิบติั 

3 27 ก.พ. 59 
 

ก า ร ส ะ ท้ อ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

- เพื่อถอดบทเรียนท่ีได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกนั 

 

จากตารางท่ี 4.28 กิจกรรมและการด าเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ พบว่า มี 3 
กิจกรรมคือ 1) การก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจยัท่ีใช้ในการสังเกตผล มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ร่วมกนัก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจยัท่ีใช้ในการสังเกตผล พร้อมทั้งวิธีการน าเสนอและ
รายงานผล 2) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
การน าแผนลงสู่การปฏิบติั และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อถอดบทเรียนท่ี
ได้จากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการดงัตารางขา้งตน้ และแต่ละ
กิจกรรมมีรายละเอียดในการด าเนินงานดงัน้ี 
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1. การก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจัยที่ใช้ในการสังเกตผลไดด้ าเนินการเม่ือวนัท่ี 
15 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ซ่ึงอยูใ่นช่วงเวลาท่ี
คาบเก่ียวกนักบัขั้นตอนท่ี 7 (การปฏิบติัใหม่) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนัก าหนดรูปแบบและ
วธีิการสังเกตผล พร้อมทั้งวิธีการน าเสนอและรายงานผลการสังเกตการณ์ปฏิบติังานในขั้นตอนท่ี 7 
(การปฏิบติัใหม่) ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทุกคนไดรั้บทราบร่วมกนั ดงัแผนภาพ ท่ี 4.30 
 

 
 
แผนภาพที ่4.30 กจิกรรมการก าหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผลใหม่ 
 

จากการระดมความคิดเห็นระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัเทคนิคและ
เคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชใ้นการสังเกตผลในขั้นตอนท่ี 8 ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.29 
 
ตารางที ่4.29 การก าหนดเทคนิควธีิและเคร่ืองมือการวจัิยเพ่ือใช้ในการสังเกตผลขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 
 

เทคนิค/เค ร่ืองมือใน
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 ผู ้วิ จัย แ ล ะ ผู ้

ร่วมวจิยั 
เคร่ืองบนัทึกเสียง ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดขั้นตอนท่ี 7 ผู ้วิ จัย แ ล ะ ผู ้

ชวยผูว้จิยั 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ) 
 

   

เทคนิค/เค ร่ืองมือใน
การสังเกต 

กจิกรรมทีท่ าการสังเกต 
ระยะเวลาในการ
สังเกต 

ผู้ใช้เคร่ืองมือ
การสังเกต 

เคร่ืองบนัทึกภาพ ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดขั้นตอนท่ี 7 ผู ้ วิ จั ย แ ล ะ
ผูช่้วยผูว้จิยั 

เคร่ืองมือการวิจยัฉบบั
ท่ี 1 

ก่อนและหลงั การน าโครงการไป
ปฏิบติั 

ตลอดขั้นตอนท่ี 7 ผูว้ิจยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวิจยัฉบบั
ท่ี 2 

กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ ท่ี ร ะ บุ ไ ว้ ใ น
โครงการ 

ระห ว่ างก ารน า
โ ค ร ง ก า ร ไ ป
ปฏิบติั 

ผูว้ิจยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวิจยัฉบบั
ท่ี 3 

ป ระ เมิ น กิ จก รรม เม่ื อ ส้ิ น สุ ด
โครงการ 

เ ม่ื อ ส้ิ น สุ ด
โครงการ 

ผูว้ิจยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวิจยัฉบบั
ท่ี 4 

ป ระ เมิ น กิ จก รรม เม่ื อ ส้ิ น สุ ด
โครงการ 

เ ม่ื อ ส้ิ น สุ ด
โครงการ 

ผูว้ิจยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวิจยัฉบบั
ท่ี 6 

ประเมิน กิจกรรมระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ 

ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
โครงการ 

ผูว้ิจยัและทีม
ประเมิน 

เคร่ืองมือการวิจยัฉบบั
ท่ี 7 

ป ระ เมิ น กิ จก รรม เม่ื อ ส้ิ น สุ ด
โครงการ 

เ ม่ื อ ส้ิ น สุ ด
โครงการ 

ผูว้จิยั 

 
จากตารางท่ี 4.29 การก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อใช้ในการสังเกตผล

ขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ พบว่า ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนดเคร่ืองมือต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการบนัทึกภาคสนาม ส าหรับ
ทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบติัโดยมีผูว้ิจยัเป็นผูใ้ช้เคร่ืองมือดงักล่าว ใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงและ
เคร่ืองบันทึกภาพส าหรับทุกกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติโดยมีผู ้วิจ ัยและผู ้ช่วยผู ้วิจ ัยเป็น
ผูใ้ช้เคร่ืองมือดงักล่าว นอกจากน้ียงัมีการใชเ้คร่ืองมือการวิจยัรวมทั้งส้ิน 7 ฉบบัโดยใชใ้นกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดักระท าข้ึนโดยมีระยะเวลาในการใช้และผูใ้ช้ดงัปรากฏในตาราง
ขา้งตน้  
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2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู ้วิจ ัยและผู ้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมเล่าเร่ือง (Story telling) โดยแบ่งระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่าเร่ืองเพื่อ
น าเสนอความกา้วหน้าของโครงการในระหว่างด าเนินการ จดัข้ึนในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ 
ห้องวิชาการ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา และระยะท่ี 2 การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผา่นกิจกรรมการเล่าเร่ืองเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการหลงัส้ินสุดโครงการ จดัข้ึนในวนัท่ี 
20 กุมภาพันธ์ 2559ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพระปริย ัติธรรมศรีจันทร์วิทยาเช่นกันโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเก่ียวกบัการน าแผนลงสู่การปฏิบติั
ตามหลกัการ “รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน”รวมทั้งยดึถือ10 หลกัการ 10 จรรยาบรรณ และ 
10 บทบาท(วโิรจน์ สารรัตนะ, 2558) ซ่ึงผลจากการจดักิจกรรมทั้ง 2 ระยะมีดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้ผ่านกิจกรรมการเล่าเร่ือง  เพื่อน าเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการในระหว่างด าเนินการ จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ ห้อง
วิชาการ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดจ้ดัให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ โดยเร่ิมจากการระดมสมองเก่ียวกบัการน าโครงการท่ีจดัท าข้ึนใหม่ลงสู่การปฏิบติั ภายใตข้อ้
ค าถามท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัก าหนดข้ึนคือ 1) วิธีการจดักิจกรรมของโครงการเป็นไป
ตามท่ีไดว้างแผนไวห้รือไม่ 2) ความกา้วหน้าของโครงการเป็นอย่างไร 3) กิจกรรมท่ีจดัท าบรรลุ
วตัถุประสงค์หรือไม่ 4) มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร 5) การใช้ทรัพยากรทางการ
บริหารไดผ้ลเป็นอยา่งไร และ6) การปฏิบติังานภายใตห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร 

ทั้งน้ี ไดผู้ว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้ าเอาขอ้มูลการสังเกตท่ีไดม้าจากการใช้เทคนิควิธีและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
บนัทึกภาคสนาม บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกภาพ เคร่ืองบนัทึกเสียง รวมทั้งผลจากการใชเ้คร่ืองมือ
การวิจยัฉบบัท่ี 2 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหน้าของโครงการ ท่ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไวใ้นคร้ังก่อนมาร่วมกนัพิจารณาเพื่อน ามาเพิ่มเติมเขา้ดว้ยกนักบัส่ิงท่ีไดน้ าเสนอดว้ย  

จากกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในขา้งตน้ สามารถสรุปประเด็นเป็นรายขอ้ภายใตข้อ้
ค าถามท่ีก าหนดข้ึน ดงัน้ี 

1. วิธีการจดักิจกรรมของโครงการของทุกโครงการเป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไว ้เพราะมี
การวางแผนท่ีดีท่ีเกิดจากการท างานร่วมกนัของผูร่้วมวจิยัทุกคน 

2. การปฏิบติังานในทุกโครงการมีความกา้วหนา้และเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพราะผู ้
ร่วมวิจยัทุกคนไดต้ั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมายกนัอยา่งเต็มท่ี รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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3. กิจกรรมท่ีจดัท าบรรลุวตัถุประสงค์ในทุกโครงการ เพราะผลการด าเนินงานในทุก
กิจกรรมและทุกโครงการไดส่้งผลใหโ้รงเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามท่ีก าหนด 

4. การด าเนินงานทุกโครงการไม่มีปัญหาอุปสรรค เพราะการด าเนินงานทุกกิจกรรมและ
ทุกโครงการไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

5. การใช้ทรัพยากรทางการบริหารในทุกโครงการมีความคุม้ค่าและสอดคล้องกบัการ
วางแผนไวทุ้กประการเพราะในการน าแผนลงสู่การปฏิบติัในวงจรท่ี 2 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณมาก
เหมือนในวงจรแรก แต่เนน้ไปท่ีการพฒันางานและพฒันาคนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึนโดย
ใช้งบประมาณในการบริหารจดัการน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะการไดรั้บการสนบัสนุนทางวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีล้านช้างในการเขา้ร่วมสัมมนา เร่ือง เทคนิคการ
จดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

6. ทุกโครงการไดย้ึดถือและปฏิบติังานภายใตห้ลกัการมีส่วนร่วมอยา่งเคร่งครัด โดยทุก
กิจกรรมจะใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหลกัขบัเคล่ือนในการด าเนินงาน 

ระยะท่ี 2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่าเร่ือง เพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินงานโครงการหลังส้ินสุดโครงการ  จัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2559ณ ห้องวิชาการ 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจันทร์วิทยาเช่นกัน ซ่ึงผู ้วิจ ัยและผู ้ร่วมวิจัยได้จัดให้มี กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเร่ิมด้วยการระดมสมองภายใตข้อ้ค าถามท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนั
ก าหนดข้ึนคือ  

1. โครงการท่ีไดด้ าเนินการบรรลุวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด  
2. วธีิการและกิจกรรมในโครงการเป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไวห้รือไม่  
3. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าโครงการไปปฏิบติัเป็นอยา่งไร 
4. มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอยา่งไร  
5. การใชท้รัพยากรทางการบริหารไดผ้ลเป็นอยา่งไร และ 
6. การปฏิบติังานภายใตห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร  
ทั้งน้ี ไดผู้ว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้ าเอาขอ้มูลการสังเกตท่ีไดม้าจากการใช้เทคนิควิธีและ

เคร่ืองมือต่าง ๆ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
บนัทึกภาคสนาม บนัทึกอนุทิน เคร่ืองบนัทึกภาพ เคร่ืองบนัทึกเสียง รวมทั้งผลจากการใชเ้คร่ืองมือ
การวิจยัฉบบัท่ี 3 แบบประเมินโครงการ และเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลไวค้ราวก่อนมาร่วมกนัพิจารณาเพื่อน ามาเพิ่มเติมเขา้ดว้ยกนักบัส่ิงท่ี
ไดน้ าเสนอ  
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จากการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลในขา้งตน้ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัสรุปขอ้มูล
เป็นภาพรวมของการน าโครงการลงสู่การปฏิบติัไดเ้ป็นตามหวัขอ้ท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนดข้ึน 
คือ โครงการท่ีไดด้ าเนินการบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งความคาดหวงัไวทุ้กโครงการโดยพิจารณา
จากผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนดข้ึน ซ่ึง วิธีการและ
กิจกรรมในโครงการเป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไวทุ้กประการ และไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินงานใด ๆ ส่วนในดา้นการใช้ทรัพยากรทางการบริหารนั้นไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจคือเป็นการ
ด าเนินงานท่ีส าเร็จไดด้ว้ยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในการพฒันางานเดิมให้มีความต่อเน่ือง
โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการน้อยท่ีสุด และทุกคนยงัร่วมกันปฏิบติังานภายใตห้ลกัการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการไปในตวักบัการ
สนบัสนุนทางวิชาการจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นช้างในการเขา้ร่วม
สัมมนา เร่ือง เทคนิคการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

ทั้งน้ี ผลจากการด าเนินงานโครงการไดส่้งผลให้การโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วิทยาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังรายละเอียดผลการประเมินและ
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั ในตารางท่ี 4.30 

 
ตารางที ่4.30 การประเมินการบรรลุผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยา  
 

 
โครงการ 
 

 
กจิกรรม 

การบรรลุผลจากการน าโครงการ
ลงสู่การปฏิบัติ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 - การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ โครงก ารเป็ น ฐาน  (Project –Based – 
Learning) 

 
 
 

 
 
 

 

จากตารางท่ี 4.30 การประเมินการบรรลุผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา พบวา่ ในโครงการท่ี 1 กิจกรรมการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project –Based – Learning) บรรลุเป้าหมาย 

ทั้งน้ี ผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบติัไดส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีคาดหวงั และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั เกิดข้ึน ดงัผลการประเมินโดยทีม
ประเมินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูร่้วมวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการ
ปฏิบติังานทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัในตารางท่ี 4.31–4.32 
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ตารางที ่4.31 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศรีจันทร์วทิยา ด้านครู 

 

ข้อ การด าเนินงานด้านครู 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 

 ด้านกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   
1 ครูมีความเข้าใจในแนวคิดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 
4.00 4.00 

2 ครูมีความตระหนักในความส าคญัของการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

4.00 4.00 

3 ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

3.85 4.00 

4 ครูมีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 

3.75 4.00 

 ด้านความสามารถทางเทคโนโลย ี   
5 ครูมีความสามารถในการใช้ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 

เช่น วดีีโอเทป เทปคลาสเซ็ท ฯลฯ 
4.45 4.45 

6 ครูมีความสามารถในการใช้ เค ร่ืองฉายและ
โปรเจคเตอร์เป็นทุกคน 

4.00 4.00 

7 ครูมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อใชใ้น
การเรียนการสอน 

3.75 4.00 

8 ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
ส อน โดยใช้ ค อมพิ ว เต อ ร์แ ล ะ เท ค โน โล ยี
อินเตอร์เนต 

3.75 4.00 

 ด้านส่ือการสอนและเทคโนโลยช่ีวยสอน   
9 ครูมีความสามารถในจัดท าส่ือการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ เช่น ส่ือเพาเวอร์พอ้ยท ์เป็นตน้ 
3.75 4.00 

10 ครูสามารถจดัท าส่ือการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI)ได ้

3.50 4.00 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ) 
 

   

ข้อ การด าเนินงานด้านครู 
สภาพการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 

11 ครูสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ มา
จดัท าส่ือการสอน 

4.00 4.25 

12 ครูสามารถหาส่ือการสอนต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตได ้ 3.75 4.25 
 

จากตารางท่ี 4.31 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ด้านครู เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการด าเนินงาน
โครงการ พบวา่ทุกขอ้มีการพฒันาข้ึนไปในระดบั “ดี” 
 
ตารางที ่4.32 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ศรีจันทร์วทิยา ด้านการบริหาร 
 

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

 ด้านเทคโนโลยใีช้ในการเรียนการสอน   
1 โรงเรียนมีเคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์ในห้องเรียน 4.00 4.00 
2 โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 4.00 4.00 
3 โรง เรี ยน มี ระบ บ อิน เต อ ร์ เน็ ต เช่ื อ ม ต่ อกับ

คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง 
4.00 4.00 

4 โรงเรียนมีระบบไวไฟเพื่อบริการ 4.00 4.00 
 ด้านนโยบาย   
5 ผูบ้ริหารให้ความใส่ใจกบักระบวนการเรียนการ

สอนของโรงเรียน 
4.00 4.00 

6 ผูบ้ริหารได้ก าหนดแนวทางและนโยบายในการ
พฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียน 

4.00 4.00 

7 ผูบ้ริหารได้มีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนการสอนกบั
คณะครู 

4.00 4.25 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

   

ข้อ การด าเนินงานด้านการบริหาร 
สภาพการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน แปลผล 

8 ผูบ้ริหารไดติ้ดตามการด าเนินงานตามนโยบายการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว ้

4.00 4.00 

 

จากตารางท่ี 4.32 การประเมินและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ด้านการบริหาร เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการ พบวา่ทุกขอ้มีการพฒันาข้ึนไปในระดบั “ดี” 

หลงัจากไดข้อ้สรุปดงักล่าวแลว้ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัน าเอาบนัทึกการสังเกตผล
เก่ียวกบัเทคนิควิธีและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสังเกตผล ยอ้นหลงัไปตั้งแต่ขั้นตอนการแผนใหม่ และ
การปฏิบติัใหม่มาร่วมกนัวเิคราะห์และไดม้าซ่ึงขอ้สรุปร่วมกนัดงัตารางท่ี 4.33 
 
ตารางที ่4.33 การสังเกตผลเกีย่วกบัเทคนิคและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสังเกตผล 
 

เทคนิค/เคร่ืองมือในการสังเกต ผลการน าไปใช้ 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก บรรลุตามวตัถุประสงค ์
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บรรลุตามวตัถุประสงค ์
บนัทึกภาคสนาม บรรลุตามวตัถุประสงค ์
บนัทึกอนุทิน บรรลุตามวตัถุประสงค ์
เคร่ืองบนัทึกเสียง บรรลุตามวตัถุประสงค ์
เคร่ืองบนัทึกภาพ บรรลุตามวตัถุประสงค ์
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 1 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 2 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 3 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 4 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 5 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 6 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 7 บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 

 



200 
 

จากตารางท่ี 4.33 การสังเกตผลเก่ียวกบัเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตผล พบวา่ 
เทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตผลบรรลุตามวตัถุประสงคทุ์กรายการ  

3. การสะท้อนผลการด าเนินงาน  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันจดัให้มีกิจกรรมการ
สะทอ้นผลการด าเนินงานข้ึนในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ หอ้งวชิาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรม
ศรีจนัทร์วิทยา โดยไดน้ าเอาผลการบนัทึกจากการสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ทั้งท่ีเป็นผล
การบนัทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บนัทึกอนุทิน เคร่ือง
บนัทึกเสียง และเคร่ืองบันทึกภาพท่ีได้น าไปใช้ มาน าเสนอเพื่อก่อให้เกิดการถกเถียงอภิปราย
ร่วมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพื่อการรับรู้ร่วมกนั ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลงั
การปฏิบติั(After Action Review: AAR) มาใช ้โดยให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีส่วนร่วม และอาศยัค าถาม
ดงัน้ีคือ 1) คาดหวงัอะไรจากงานคร้ังน้ี 2) ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 3) ส่ิงท่ียงั
ไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถ้ามีงานแบบน้ีอีกเราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง 
อยา่งไร  

ทั้ งน้ี ผลจากการน าเอาเทคนิควิเคราะห์หลังการปฏิบัติมาใช้ในการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ซ่ึงมีทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั 
และ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัคือ 1) การก าหนดแนวปฏิบติั
ร่วมกนั มีความคาดหวงัวา่จะไดแ้นวปฏิบติัในการด าเนินงานโครงการร่วมกนั และไดเ้คร่ืองมือการ
วิจยัเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบติังาน และ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบติั มีความ
คาดหวงัวา่เม่ือน าโครงการลงสู่การปฏิบติัแลว้จะสามารถแกปั้ญหาหรือพฒันางานนั้น ๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายทุก ๆ กิจกรรม  

2. ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงั คือ การด าเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเป็นไปตามท่ีคาดหวงัทุก
กิจกรรมโดย1) ไดแ้นวปฏิบติัในการด าเนินงานโครงการร่วมกนั และไดเ้คร่ืองมือการวิจยัเพื่อใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน และ 2) ได้น าโครงการลงสู่การปฏิบัติซ่ึงผลจากการ
ด าเนินงานพบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบั “ดี” 

3. ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัพบวา่ไม่มีกิจกรรมใดท่ีไมบรรลุความคาดหวงั 
4. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู ้ร่วมวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการ

ปฏิบติังานใดๆก็ตามถา้หากจะให้บรรลุวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการบริหาร
จดัการท่ีดีและท่ีส าคญัจะตอ้งอาศยัการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุดจึง
จะท าให้งานนั้น ๆ ส าเร็จได ้และอาจจะไดผ้ลเกินคาดการณ์จากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงัเช่นการไดรั้บ
ความอนุเคราะห์ทางวชิาการจากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 
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นอกจากน้ี ผูว้ิจ ัยและผู ้ร่วมวิจัยยงัได้ร่วมกันบันทึกผลการด าเนินงานเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และองค์ความรู้จากการปฏิบติัจริง โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตผล
การด าเนินงานในขั้นตอนน าโครงการลงสู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตผลโดยผูว้ิจยั
และผูร่้วมวจิยั ทั้งจากการสังเกตแบบมี ส่วนร่วม การบนัทึกภาพ การบนัทึกเสียง และการจดบนัทึก 
โดยประเด็นในการสังเกตและบนัทึกเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 
การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายหรือนิยามของส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทาง
สังคมของผูร่้วมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งและรูปแบบองค์การ การเรียนรู้หรือการพฒันาตนเองจากการ
ร่วมในการวิจยั ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขอ้สรุปต่าง ๆ เหล่าน้ีจะน าไปสรุปไวใ้นขั้นตอนท่ี 10 การ
สรุปผลต่อไป 

ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ 
ในขั้นตอนน้ีไดมี้การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการด าเนินงานของโรงเรียนปริยติั

ธรรมศรีจนัทร์วิทยา ซ่ึงจะสังเกตเห็นว่าผลการบรรลุผลจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบติัของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาในแต่ละกิจกรรมไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งชดัเจน เป็น
ความแตกต่างท่ีส่งผลให้เห็นวา่โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาไดมี้การพฒันาไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึน โดยผ่านเกณฑ์ระดบั “ดี”ทุกมาตรฐาน ทั้งท่ีเป็นผลจากการประเมินตนเองโดยทีมประเมินท่ี
แต่งตั้งจากผูร่้วมวจิยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประเมินโดย
คณะกรรมการท่ีสถานศึกษาแต่งตั้งซ่ึงมีค่าคะแนนในการประเมินท่ีสูงกว่าทีมวิจยัประเมิน อีกทั้ง
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

ขั้นตอนที ่9 การสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting)  
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัจดักิจกรรมการสะทอ้นใหม่ข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 4 มีนาคม 

2559 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา โดยได้น าเอาผลการบนัทึกจากการ
สังเกตผลในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา คือ ขั้นตอนการวางแผนใหม่ ขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ และขั้นตอน
การสังเกตผลใหม่ ทั้ งท่ีเป็นผลการบันทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบันทึก การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บันทึกภาคสนาม บันทึกอนุทิน เคร่ืองบันทึกเสียง และเคร่ือง
บนัทึกภาพ น ามาเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนัโดยการจดักิจกรรมในวนัน้ีเร่ิมตน้
จากการระดมสมองเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนัวา่การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนท่ีผ่านมานั้นประกอบ
ไปดว้ยกิจกรรมอะไรบา้ง และกิจกรรมนั้น ๆ กระท าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ พร้อมทั้งให้ผูร่้วมวิจยัได้
ลงความเห็นเพื่อรับรองขอ้มูลร่วมกนั ซ่ึงจากการด าเนินการดงักล่าวไดข้อ้สรุปดงัตารางท่ี 4.34 
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ตารางที ่ 4.34 สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลังตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนใหม่ การปฏิบัติใหม่
และการสังเกตผลใหม่ 

 

ขั้นตอน กจิกรรม ผลการปฏิบัติ 

ก า ร ว า ง แ ผ น
ใหม่ 
 

1. การวิเคราะห์สภาพของงานท่ีต้องการ
พฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง  
2. การจดัท าแผนปฏิบติัการ 

บรรลุผลตามท่ีคาดหวงั 

การปฏิบติัใหม่ 
 

1. การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั  
2. การน าแผนลงสู่การปฏิบติั 

บรรลุผลตามท่ีคาดหวงั 

ก ารสั ง เก ตผล
ใหม่ 
 
 

1. การก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การสังเกตผล  
2. การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. การสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

บรรลุผลตามท่ีคาดหวงั 

 

จากตารางท่ี 4.34 สรุปผลการปฏิบติังานยอ้นหลงัตั้งแต่ขั้นการวางแผนใหม่ การปฏิบติั
ใหม่ และการสังเกตผลใหม่ พบว่า การด าเนินงานทุกกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนบรรลุผลตามท่ี
คาดหวงั  

จากนั้น ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้ าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson distilled) มาใชใ้น
การทบทวนประสบการณ์การน าโครงการท่ีผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอกซ่ึงท าให้เกิดผลอย่างท่ีเป็นอยู่ ทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ รวมทั้ง
น าเอาแนวคิดการสะทอ้นผลเชิงวิพากษ์ตามทศันะของ Heron (1996 อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช
,2549) มาประยุกต์ใช้ร่วมกนั ซ่ึงก่อนด าเนินการจดักิจกรรมการถอดบทเรียนนั้น ผูว้ิจยัและผูร่้วม
วจิยัไดจ้ดัล าดบัขั้นตอนในการถอดบทเรียนเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 5 (การสะทอ้นผล) 

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมการถอดบทเรียน ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัก าหนดประเด็นในการ
ถอดบทเรียน ดงัน้ี1) โครงการท่ีไดท้  าไปแล้วคืออะไร 2) การน าโครงการลงสู่การปฏิบติัประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่3) มีกิจกรรมใดบา้งท่ีประสบผลส าเร็จ เพราะอะไร4) มีกิจกรรมใดท่ียงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เพราะอะไร5) หากจะด าเนินงานโครงการนั้นต่อไปอีกจะท าอยา่งไรและ6) ความพึงพอใจ
ต่อผลของโครงการนั้นเป็นอยา่งไรจากนั้นจึงไดเ้ร่ิมกระบวนการการถอดบทเรียนโดยให้ผูร่้วมวิจยั
ออกมาเล่าประสบการณ์จากการปฏิบติังานของตนเองท่ีผ่านมาให้กลุ่มผูร่้วมวิจยัรับทราบร่วมกนั 
ภายใตป้ระเด็นค าถาม 6 ขอ้ดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.35 
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ตารางที ่35 การถอดบทเรียนในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ 
 

ประเด็นค าถาม ข้อสรุป ข้อสังเกต 
1. โครงการท่ีได้ท าไป
แลว้คืออะไร 
 

1 .ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ครูผูส้อน 
 

-โครงการบรรลุผลส าเร็จตามท่ี
คาดหวงั ดว้ยความร่วมมือร่วมใจ
จากผู ้วิจ ัยทุกคนและผู ้ท่ี มี ส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่าย ทั้ งครู นักเรียน 
ผู ้ปกครองนัก เรียน  กรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน 

2. การน าโครงการลงสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ ป ร ะ ส บ
ผลส าเร็จหรือไม่ 

-ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั 
โดยทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดบั “ดี” ข้ึนไปทุก
มาตรฐาน 

-สาเหตุท่ีประสบผลส าเร็จเพราะ
เป็นการด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองจาก
คร้ังก่อน 

3 . มี กิ จกรรมใดบ้ าง ท่ี
ประสบผลส าเร็จ เพราะ
อะไร 

-ประสบผลส าเร็จทุกกิจกรรม -เกิดจากความร่วมมือของผูร่้วม
วจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4. มี กิจกรรมใดท่ีย ังไม่
ประสบผลส าเร็จ เพราะ
อะไร 

-ไม่มี -ไม่พบว่ามีกิจกรรมท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

5 . ห าก จะด า เนิ น งาน
โครงการนั้นต่อไปอีกจะ
ท าอยา่งไร 

-ใช้หลักการท างานเดิม และหา
แนวคิดใหม่ ๆ เขา้มาเสริม 

-ค ว ร มี ก า ร ร ะ ด ม ทุ น แ ล ะ
ทรัพยากรในการบริหารอย่าง
ต่อเน่ืองและหาเครือข่ายเพิ่มเติม 

6. ความพึงพอใจต่อผล
ของโครงก ารนั้ น เป็ น
อยา่งไร 

-ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ -ได้จากข้อมูลในการสอบถาม
และสัมภาษณ์ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

จากตารางท่ี 4.35 การถอดบทเรียนในขั้นสะทอ้นผลใหม่ สรุปไดต้ามประเด็นค าถาม 6 
ขอ้ดงัน้ีคือ 

1. โครงการท่ีได้ท าไปแล้วคือ การส่งเสริมและพัฒนาครูผู ้สอน โดยมีข้อสังเกตว่า
โครงการบรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัดว้ยเพราะความร่วมมือร่วมใจจากผูว้จิยัทุกคนและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน กรรมการสถานศึกษาและชุมชน 
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2. การน าโครงการลงสู่การปฏิบติัประสบผลส าเร็จทุกโครงการซ่ึงส่งผลให้ทุกมาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดบั “ดี” ข้ึนไปทุกมาตรฐานโดยสาเหตุท่ีประสบผลส าเร็จเพราะเป็น
การด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองจากคร้ังก่อน 

3. กิจกรรมท่ีด าเนินการประสบผลส าเร็จทุกกิจกรรม ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของผูร่้วม
วจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4. ไม่พบมีกิจกรรมท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ   
5. หากจะด าเนินงานโครงการน้ีอีกต่อไปควรใชห้ลกัการท างานเดิมและหาแนวคิดใหม่ ๆ 

เขา้มาเสริมและควรมีการระดมทุนและทรัพยากรในการบริหารอยา่งต่อเน่ือง 
6. ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่างมีความพึงพอใจ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ 
ทั้งน้ี ในช่วงสุดทา้ยของกิจกรรมการสะทอ้นผล ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัให้มี

การสังเกตและบนัทึกการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลวา่ท าอะไร อยา่งไร และไดผ้ลอยา่งไร ดงัสรุป
ไดใ้นตารางท่ี 4.36 
 
ตารางที ่4.36 ผลการสังเกตการณ์จัดกจิกรรมในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ 
 

กจิกรรม ผลการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
การส รุปผลการป ฏิบั ติ งาน
ย้อนหลังตั้ งแ ต่ขั้ นตอนการ
วางแผน ให ม่  ขั้ น ตอนก าร
ปฏิบติัใหม่ และ 
ขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ 

บรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั 
 
 

-ทุกคนมีประสบการณ์จาก
การด าเนินงานในวงจรท่ี 1 
จึ งท า ให้ มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร
ปฏิบติังานมากข้ึน 
 

ก า ร ถ อ ด บ ท เ รี ย น (lesson 
distilled)เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร น า
โครงการลงสู่การปฏิบติั 
 

บรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั -ทุกคนสามารถร่วมกันถอด
บท เรี ยน เก่ี ย วกับ ก ารน า
โครงการลงสู่การ ปฏิบัติได้
อย่างคล่องแคล่วและมีความ
ช านาญในการถอดบทเรียน
มากข้ึน 

 

จากตารางท่ี 4.36 ผลการสังเกตการจดักิจกรรมในขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่ พบวา่ การ
จดักิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัโดยมีข้อสังเกตว่าสาเหตุท่ีท างานให้ทุก
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กิจกรรมบรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั้นเป็นเพราะทุกคนมีประสบการณ์จากการด าเนินงานในวงจรท่ี 1 
จึงท าให้มีทกัษะในการปฏิบติังานมากข้ึนรวมทั้งทุกคนยงัสามารถร่วมกนัถอดบทเรียนเก่ียวกบัการ
น าโครงการลงสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและมีความช านาญในการถอดบทเรียนมากข้ึน 

ผลจากการจดักิจกรรมในขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่ ท าให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัการน าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson distilled) มาใช้ในการทบทวน
ประสบการณ์เก่ียวกบัการน าโครงการท่ีผา่นมา รวมทั้งเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการน าเอาแนวคิดการ
สะท้อนผลเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Heron (1996 อ้างถึงใน  สุวิมล ว่องวาณิช , 2549) มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกนั ซ่ึงจากการสังเกตพบว่าผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบติัการสะทอ้น
ผลไดอ้ย่างถูกตอ้งตามแนวคิดเหล่านั้นซ่ึงการเรียนรู้คร้ังน้ีเป็นการเรียนรู้ท่ีสั่งสมมาตั้งแต่การจดั
กิจกรรมการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 (การสะทอ้นผล) ดว้ยดงัภาพบรรยากาศของการท างานใน
แผนภาพท่ี 4.31 
 

 
 
แผนภาพที ่4.31 บรรยากาศการด าเนินกจิกรรมขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ 
 

ขั้นตอนที ่10 การสรุปผล (Conclusion)  
ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการวิจยั ซ่ึงจะเป็นการสรุปผลการวิจยัในภาพรวมท่ี

ไดด้ าเนินการไปแลว้ทั้งหมด โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดแ้บ่งระยะเวลาในการจดักิจกรรมออกเป็น 2 
ระยะคือ ระยะท่ี 1 การจดักิจกรรมการถอดบทเรียน(Lesson distilled) และระยะท่ี 2 การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้และการจดัแสดงนิทรรศการเพื่อช่ืนชมในความส าเร็จ โดยในแต่ละระยะมี
กิจกรรมและการด าเนินงานดงัน้ี 

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

18 มีนาคม 2559 ณ ห้องวชิาการ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนั
ทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ โดยการศึกษาทบทวนผลการ
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ด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาขอ้สรุปในประเด็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากการ
ปฏิบติัจริง การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และองค์ความรู้จากการปฏิบติัจริง ดังท่ีได้กล่าวไวใ้น
ตอนทา้ย ดงัแผนภาพท่ี 4.32 
 

 
 
แผนภาพที ่4.32 การจัดกจิกรรมการถอดบทเรียน (Lesson distilled) ในขั้นตอนการสรุปผล 
 

ผลจากการจดักิจกรรมการถอดบทเรียนโดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในระยะท่ี 1 ท าให้ไดม้า
ซ่ึงข้อสรุปร่วมกนัเก่ียวกับผลการด าเนินงานพร้อมทั้งการลงความเห็นรับรองของผูร่้วมวิจยัใน
ขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 ดงัน้ี   

ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือ 
การจดัประชุมพบปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็น ระยะท่ี 2 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือ การเปิดตวั
โครงการวิจยัและน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั และการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั 
และระยะท่ี 3 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือ กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่
เดิม และกิจกรรมการจดัท าปฏิทินการด าเนินงาน เป็นการด าเนินกิจกรรมเพื่อการเสริมพลงัดา้น
ความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูร่้วมวิจยัเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช ้และเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีจะ
ท าให้การด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆในระยะต่อๆไป เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมท่ีด าเนินการรวม 3 กิจกรรม คือ 1) การ
วิเคราะห์สภาพของงานท่ีต้องการพฒันาหรือต้องการเปล่ียนแปลง 2) การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน  

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมท่ีด าเนินการทั้ งหมด 3 กิจกรรมหลัก คือ        
1) การก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบด้วย การทบทวนจดัทีมงานโครงการ การ
แต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลและ การจดัท าเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวิจยั 2) การน าโครงการลงสู่
การปฏิบติั ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีแต่ละทีมงานโครงการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั มีการติดตาม
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และรายงานความกา้วหนา้ของโครงการและการสรุปและประเมินโครงการ และ 3) การสะทอ้นผล
การปฏิบติั มีส่ิงท่ีด าเนินการคือการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติั 
โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review: AAR) และ 2) การสรุปผลการน า
หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) ไปปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) ในขั้นน้ีไดท้  าเป็นคู่ขนานไปกบัขั้นตอนท่ี 3 การ
ปฏิบัติ (Acting) ในลักษณะของการท าไปสังเกตไป โดยในขั้นตอนน้ีจะมีกิจกรรมหลักรวม 3 
กิจกรรม คือ 1) การก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจยัในการสังเกตผล 2) การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 5 การสะท้อนผล (Reflecting) เป็นการน าเอาผลการบนัทึกจากการสังเกตผล
ในทุกขั้นตอนท่ีผ่านมา คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั และ
ขั้นตอนการสังเกตผล ทั้งท่ีเป็นผลการบนัทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บันทึกภาคสนาม บันทึกอนุทิน เคร่ืองบันทึกเสียง และเคร่ือง
บนัทึกภาพ น ามาเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนั   

ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ (Re-planning)ในขั้นตอนน้ีจะมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ขั้นตอนการวางแผน (Planning) (ขั้นตอนท่ี 2) คือผูว้ิจยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็น
ผูส่้งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการวางแผนใหม่ ให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา ประเมิน
และเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม่ โดยน าเอาผลการสะท้อนผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วม
พิจารณาดว้ย ซ่ึงจะท าให้ไดต้ัวสอดแทรกหลกัคือแผนปฏิบติัการ (Action plan) ข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึง
อาจมีบางอยา่งท าต่อเน่ือง บางอยา่งตอ้งหยุดไป หรือมีบางอย่างเพิ่มเติมเขา้มาทั้งน้ีผูว้ิจยัและผูร่้วม
วจิยัจะจดัใหมี้การสังเกตผล (Observing) ควบคู่ไปกบักิจกรรมการวางแผนไปดว้ย 

ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัขั้นตอน
การปฏิบติั (Acting) (ขั้นตอนท่ี 3) โดยท่ีผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด ให้มีการบนัทึกผลการด าเนินงานทั้งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
และจดัให้มีการพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะ ๆ โดยค านึงถึงหลกัการต่าง ๆ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขั้นตอนการปฏิบติั (Acting) 

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ในขั้นตอนน้ีจะมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ขั้นตอนการสังเกต (Observing) (ขั้นตอนท่ี 4) โดยท่ีผูว้ิจยัจะเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและ
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual effects) ทั้ง
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คาดหวงัและไม่ได้คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อให้ได้ค  าตอบเก่ียวกบัผลส าเร็จของการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจนข้ึน รวมทั้งการจบักฎเกณฑ์ทางทฤษฎีและการอธิบายตีความปรากฏการณ์ดา้น
ต่าง ๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบติังานเพื่อการบรรลุผลนั้นวา่เป็นอยา่งไร ไดค้วามรู้ใหม่ 
ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัวางแผนการจดั
กิจกรรมในช่วงการปฏิบติัใหม่ (Re-acting) รวม 2 กิจกรรมคือ 1) การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั 
และ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่  

ขั้นตอนท่ี 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ขั้นตอนการสะทอ้นผล (Reflecting) (ขั้นตอนท่ี 5) โดยท่ีผูว้ิจยัจะเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม
และเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการสะท้อนผล โดยให้มีการพบปะ
สนทนาเพื่อน าเอาขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลง
ในค าอธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคม และรูปแบบองคก์าร และ
การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจยั และบนัทึกผลการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในขั้นตอน
การปฏิบติัใหม่ (Reacting) ทั้งของรายบุคคลและของกลุ่ม รวมทั้งผลการสังเกตผลจากขั้นตอนการ
สังเกตผลใหม่ (re-observing) มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และวิเคราะห์วิพากษ์ถึงส่ิงท่ีท า
ส าเร็จ ส่ิงท่ียงัท าไม่ส าเร็จ ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนั ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัต่อตา้น ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขรวมทั้งการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติั และอ่ืน ๆ โดยค านึงถึงหลกัการและแนวคิดต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวในขั้นตอนการสะทอ้น
ผล (Reflecting) ดว้ย 

นอกจากนั้นผูร่้วมวิจยั ยงัไดร่้วมสะทอ้นปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของผูร่้วมวจิยัในการด าเนินโครงการต่าง ๆ สามารถสรุปแยกตามโครงการไดด้งัน้ี 

โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผูส้อน มีกิจกรรมหลักท่ีด าเนินการ 2 
กิจกรรมคือ 1) การจดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2) การพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วยสอน มีผูเ้ห็นชอบก ากบัด าเนินโครงการ 21 
รูป/คน มีเพียง 1 คน เท่านั้ นท่ีไม่เห็นชอบเท่านั้ นมีข้อโต้งแยง้ คือ นายวนัชัย มาระเทศโดยได้
เสนอแนะดงัน้ี 

“การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วยสอน ทาง
โรงเรียนตอ้งลงทุนในเคร่ืองเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้กบัอาจารยทุ์ก
ท่าน เพื่อจะไดมี้ไวท้  าส่ือการสอน และอีกอยา่งครูผูส้อนไม่ค่อยมีความรู้และใช้งานไม่คล่อง อาจ
เป็นปัญหาท่ีไม่ประสบผลส าเร็จดงัคาดหวงั” 
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 มีกิจกรรมหลักท่ีด าเนินการ 1 กิจกรรม คือ การจดั
สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีผูเ้ห็นชอบก ากบัด าเนินโครงการ 21 รูป/คน มี
เพียง 1 คน เท่านั้นท่ีไม่เห็นชอบเท่านั้นมีขอ้โตง้แยง้ คือ นายวนัชยั มาระเทศโดยไดเ้สนอแนะดงัน้ี 

“ท่ีจริงเราควรจะมีการติดโปรเจ็คเตอร์ใหค้รบทุกห้องเรียน และกิจกรรมควรมีการจดัซ้ือ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊เพิ่มเติม เพื่อใหค้รูผูส้อนไดมี้การน ามาใช”้ 
นายวนัชยั มาระเทศ (18 มีนาคม 2559) 

 
แผนภาพที ่4.34 แผนภาพความเห็นชอบกบัโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
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จากแผนภาพแสดงการเห็นชอบโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดยมีผูเ้ห็นชอบโครงการ 

ร้อยละ 95.45 และไม่เห็นชอบโครงการ 4.55 
โครงการท่ี 3โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีกิจกรรมหลกัท่ีด าเนินการ 

2 กิจกรรม คือ 1) การจดัท าผา้ป่าเพื่อการศึกษา และ 2) การศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาท่ีมีผลการ
ด าเนินงานดีเด่น คือ โรงเรียนพุทธโกศยัวทิยา วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร จงัหวดัแพร่ มีผูเ้ห็นชอบ
ก ากบัด าเนินโครงการ 20 รูป/คน มี 3 คน ท่ีไม่เห็นชอบเท่านั้นมีขอ้โตง้แยง้ คือ นายวนัชยั มาระเทศ 
นายสมชาย ค าอินทร์ และนายอิทธิพล ถิตยรั์ศมีโดยประเด็นท่ีไม่เห็นชอบ คือการเลือกสถานท่ี
ศึกษาดูงาน ไดเ้สนอแนะดงัน้ี 

“ท่ีจริงเราควรจะศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบความส าเร็จใน
การบริหารจดัการ และแกปั้ญหาการบริหารงานเพื่อน ามาแกปั้ญหาและพฒันางานโรงเรียนของเรา” 
วนัชยั มาระเทศ. (2559,18 มีนาคม) 
 

“โรงเรียนปริยติัตน้แบบเพียงท่ีเดียวไม่ไดเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับการศึกษาดูงาน เรา
น่าจะไปดูงาน 2 – 3 โรงเรียนเพื่อใหท้ราบขอ้มูลหลาย ๆ ดา้นมาเปรียบเทียบกนัดู” 
สมชาย ค าอินทร์.( 2559 ,18 มีนาคม ) 
 

“โรงเรียนเรามีปัญหาเฉพาะ ท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัโรงเรียนท่ีไปศึกษาดูงาน เราควร
ไปศึกษาดูงานโรงเรียนอ่ืน ๆ ดว้ย เพื่อน ามาเป็นแบบอยา่งแนวทางในการปฏิบติังาน” 
อิทธิพล ถิตยรั์ศมี.(2559,18 มีนาคม ) 
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แผนภาพที ่4.35 แผนภาพความเห็นชอบกบัโครงการสร้างพลงัร่วมเพ่ือการพฒันา 
 

จากแผนภาพแสดงการเห็นชอบโครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน โดยมีผู ้
เห็นชอบโครงการ ร้อยละ 86.36 และไม่เห็นชอบโครงการ 13.64 

โครงการท่ี 4การเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานมีกิจกรรมหลกัท่ีด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา และ 2) การ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีผูเ้ห็นชอบก ากบัด าเนินโครงการ 20 รูป/คน มี 1 คน ท่ีไม่
เห็นชอบเท่านั้นมีขอ้โตง้แยง้ คือ นายวนัชยั มาระเทศ โดยไดเ้สนอแนะดงัน้ี 

“การบริหารโรงเรียนปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา มีชั้นการบริหารท่ีข้ึนตรงต่อมหาเถร
สมาคม มีส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเป็นผูดู้แล ส่ิงท่ีเป็นปัญหาจีริง ๆ คือ ความไม่ชดัเจนใน
การก ากบัดูแล หรือไม่มีนโยบาย ปัญหาจริง ๆ คือตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างบริหารดา้นบน 
เพราะเราจะพฒันางานอยา่งไรก็ไม่สามารถปรับเปล่ียนได”้ 
วนัชยั มาระเทศ .( 2559,18 มีนาคม ) 
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แผนภาพที่ 4.36 แผนภาพความเห็นชอบกับโครงการการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
ตามแนวทางการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

จากแผนภาพแสดงการเห็นชอบโครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองค์กรตาม
แนวทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยมีผูเ้ห็นชอบโครงการ ร้อยละ 95.45 และไม่เห็นชอบโครงการ 
4.55 

ส่วนข้อมูลสรุปผลการถอดบทเรียนเก่ียวกับจากการลงมือปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้จากการกระท า ทั้งระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร และ
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้แผนปฏิบติัการท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั และใช้หลกัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมท่ีถือเป็นตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติตามวงจรแบบเกลียวสว่าน 2 วงจรของ
กิจกรรมการวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลของการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น สรุปไดด้งัน้ี 
 

4.2 การเปลีย่นแปลงจากการปฏบิัติ 
จากกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา: การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” นั้น พบว่ามี
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัและการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั ดงัน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั พบว่า จากการจดักิจกรรมเพื่อก าหนดประเด็นเก่ียวกับ
สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหาในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยา มีขอ้สรุปว่า“โดยภาพรวมคาดหวงัว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การ
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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 ระดับตัวบุคคล ประกอบด้วย ครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี 

2.1.1 ครู 
ก่อนด าเนินการวิจยั พบวา่ แมค้รูจะมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนมา

นานแต่ก็ยงัไม่ท าให้การจดัการเรียนการสอนในภาพรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดได ้ซ่ึงจาก
การสัมภาษณ์ครูและผูบ้ริหารพบวา่สาเหตุท่ีท าให้ครูไม่สามารถพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งเต็มท่ีดว้ยเพราะวา่ความรู้และความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนของครูอาจจะยงั
ไม่เพียงพอหรือตอ้งเสริมความรู้บางเร่ืองเขา้ไปอีกก็เป็นได ้

หลังการด าเนินการวิจยั พบว่า นอกจากครูจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแลว้ ครูยงัมีความสามารถเพิ่มข้ึน
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สังเกตไดจ้ากมีการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการ
เรียนการสอนทุกคร้ังก่อนท าการสอนหรือมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในทุก
รายวิชา และมีความกระตือรือร้นในการท างาน รวมทั้งให้ความเอาใจใส่กบัเด็กนักเรียนในชั้นทุก
คนมากข้ึน และใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัระบบการดูแลและช่วยเหลือมากข้ึนอีกดว้ย 

2.1.2 นกัเรียน 
ก่อนด าเนินการวิจยั พบวา่ โดยภาพมีผลการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจในระดบัหน่ึง แต่

ก็ถือวา่ยงัตอ้งมีการพฒันาต่อไป ทั้งในดา้นการเรียน และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ่ื์น ๆ เช่น ความ
มีวนิยั ความรับผดิชอบ คุณธรรม และจริยธรรม เป็นตน้ 

หลงัการด าเนินการวิจยั พบวา่ นกัเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และ
ท่ีส าคญัคือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาทุกคนมีความสามารถในการอ่านและเขียน หรือท่ีเรียกว่า
อ่านออกเขียนได้ โดยครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ได้ใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงการเป็นฐาน 
(Project – Based – Learning) ในการเล่านิทาน และการจดัท าบตัรค าสอนเพื่อนหลงัหลงัจากนั้นก็
ประเมินเป็นรายบุคคลวา่เป็นอยา่งไร ดงัท่ีไดส้ะทอ้นผลดงัน้ี 

“การสอนอ่านและเขียนของนักเรียนชั้น มธัยมปีท่ี 4 โดยให้เด็กท าโครงการเล่า
นิทานให้เพื่อนฟัง โดยนกัเรียนเลือกนิทานเอง ออกแบบการน าเสนอเอง โดยให้เด็กดูตวัอย่างการ
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เล่านิทานผ่านส่ือออนไลน์ยูทูบ เด็กนักเรียนสามารถอ่านนิทานในลกัษณะเล่าเร่ืองได้น่าพอใจ 
ถึงแมจ้ะมีความเกอ้เขินบา้ง และเม่ือประเมินการอ่านเด็กอ่านถูกตอ้งทุกค า” 
พระธนนัตพ์ร จิรว  โส. (2559,18 มีนาคม) 
 

“เด็กนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เม่ือไดรั้บค าสั่งให้เขียนบตัรค าศพัทเ์พื่อสอนเพื่อนเพื่อ
เป็นคะแนนเก็บวา่ใครสอนเพื่อนเขียนไดถู้กตอ้งมากสุด เด็กนกัเรียนจะเลือกค าศพัทใ์นบทเรียนมา
คนละ 5 ค  า รู้สึกได้ว่าเด็กนักเรียนกระตือรือร้นในการท าบัตรค า และซ้อมการอ่านการเขียน
กระดาน เม่ือทดสอบการเขียนเด็ก ๆ สามารถเขียนค าศพัทไ์ดเ้กินคนละ 10 ค  าจากทั้งหมด 20 ค  า” 
นางบุญทว ีบุญค ้ามา. (2559,18 มีนาคม) 
 

รวมทั้งนกัเรียนยงัมีวินยั และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม เช่น ขยนัส่ง
การบา้น และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามก าหนดทุกคร้ัง ช่วยปิดประตูหนา้ต่างและส ารวจความ
เรียบร้อยของห้องเรียนก่อนกลบับา้นทุกคร้ัง และท่ีส าคญันักเรียนในแต่ละระดบัไดรั้บรางวลัยก
ยอ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดบัภาคและระดบักลุ่มโรงเรียน เป็นตน้ 

 
2.1.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
ก่อนด าเนินการวิจยั พบว่า แมว้่าการสถานศึกษาจะถูกแต่งตั้งข้ึนจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ายในชุมชนตามกรอบท่ีก าหนด แต่ปัญหาในทางปฏิบติัก็คือกรรมการสถานศึกษาบางรายยงัไม่มี
บทบาทและยงัไม่ค่อยไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกบัทางโรงเรียนใน
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนมากนกั 

หลงัการด าเนินการวิจยั พบว่ากรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการประชุม
มากข้ึน และปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากยิ่งข้ึน รวมทั้งให้การสนบัสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนทุกกิจกรรม    

2.2 ระดบัตวักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา่
มีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี  

2.2.1 กลุ่มครู 
ก่อนด าเนินการวิจยั พบวา่แมค้รูทุกคนจะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั แต่ในการสอนนั้น

ครูต่างคนต่างท าหน้าท่ีของตน และไม่ค่อยมีเวลาปรึกษาหารือกนัมากนกั แต่มีขอ้ดีคือครูทุกคนมี
ความสามคัคีและมีความพร้อมต่อการพฒันา 
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หลงัการด าเนินการวิจยั พบวา่ ครูมีการปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ มากข้ึน สังเกตไดจ้ากการร่วมประชุมในระดบัโรงเรียนเพื่อวางแผนในการจดัการเรียนการ
สอน มีการร่วมมือกนัในการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนทุกคร้ังก่อนท า
การสอน หรือมีการประสานงานกนัในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัในทุก
รายวชิาเป็นตน้ 

2.2.2 กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา 
ก่อนด าเนินการวจิยั พบวา่สมาชิกในกลุ่มบางรายยงัไม่ค่อยให้ความส าคญัต่อบทบาท

และหนา้ท่ีของตนเองและสมาชิกในกลุ่มมากนกั สังเกตไดจ้ากจ านวนคนท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละ
คร้ัง และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นซ่ึงบางรายมกัจะให้โรงเรียนเป็นคนด าเนินการ
แทนเพราะคิดวา่ครูมีความรู้ความสามารถอยูแ่ลว้ 

หลงัการด าเนินการวิจยั พบว่า สมาชิกในกลุ่มให้ความส าคญัต่อบทบาทและหน้าท่ี
ของตนเองและสมาชิกในกลุ่มมากข้ึน และมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินงานต่าง ๆ
ของโรงเรียนทุกคร้ัง 

2.3 ระดบัองค์การ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยามีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั
เกิดข้ึนดงัน้ี  

ก่อนด าเนินการวิจยั พบว่าแมว้่าโรงเรียนจะมีความพยายามในการพฒันาระบบบริการ
จดัการและการจดัการเรียนการสอนมาตลอดแต่ก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร จึงเป็นส่ิงท่ี
โรงเรียนตอ้งศึกษาวเิคราะห์ถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุเหล่านั้น 

หลงัการด าเนินการวิจยั พบวา่ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยามีการเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมในทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะในด้านการพฒันาการจดัการเรียนการสอน สังเกตไดจ้ากผลงาน
ดีเด่นต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน ครู และนกัเรียนไดรั้บทั้งในระดบักลุ่มโรงเรียนปริยติัธรรมดว้ยกนัในระดบั 
จงัหวดั เป็นตน้  
   

4.3 การเรียนรู้จากการกระท า 
การเรียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) ท่ี เกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน จากการ

ด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี จ  าแนกได้เป็นการเรียนรู้ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับ
องคก์าร ดงัน้ี 

1. ระดบับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้ิจยั ครู และกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ผูว้จิยั 
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- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการลงพื้นท่ีเพื่อการวิจยัในภาคสนามว่า ผูว้ิจยัจะตอ้งมีการ
วางแผนและการเตรียมการท่ีดีทั้งก่อนลงสู่ชุมชน และขณะลงปฏิบติังานในชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้ง
ศึกษาชุมชนล่วงหน้า รวมทั้งยงัตอ้งตระเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และผูช่้วยฝ่ายต่าง ๆ เช่น ผูช่้วย
บนัทึกภาพ ผูช่้วยบนัทึกเสียง และผูช่้วยในการจดบนัทึก เพราะการศึกษาขอ้มูลบางอย่างตอ้งใช้
วิธีการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทั้งการฟัง การเขียน และการบนัทึกภาพ เป็นตน้และท่ีส าคญัผูว้ิจยั
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี เช่น มีทกัษะในการใช้
กลอ้งบนัทึกภาพ การใช้เทปบนัทึกเสียง การจดบนัทึก และการใช้คอมพิวเตอร์ จึงจะท าให้บนัทึก
รายละเอียดของงานไดม้ากท่ีสุดและสมบูรณ์ท่ีสุด 

- เกิดการเรียนรู้ว่าในการท่ีจะให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูร่้วมวิจยัในเชิงวิชาการแล้ว 
จะตอ้งมีการปรับเน้ือหา และรูปแบบในการน าเสนอใหง่้ายและมีความน่าสนใจหรือเร้าใจมากยิง่ข้ึน
จึงจะไม่ท าให้ผูร่้วมวิจยัรู้สึกเบ่ือหน่ายหรือไม่สนใจในส่ิงท่ีผูว้ิจยัน าเสนอ เพราะผูร่้วมวิจยัมาจาก
หลากหลายกลุ่ม และหลากหลายระดบัการศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเน้ือหาการน าเสนอ
ใหมี้ความยากง่ายพอเหมาะกบัคนในแต่ละกลุ่มดว้ 

- เกิดการเรียนรู้ว่าในการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างกลุ่มผูร่้วมวิจยันั้น ควรน าเอา
กิจกรรมต่าง ๆ เขา้มาช่วย เช่น เกม เพลง นิทาน เร่ืองข าขนั เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน 
และอาจมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกนับา้งในบางคร้ังก็ยิ่งจะช่วยสร้างมิตรภาพให้เกิดข้ึนกบั
กลุ่มผูร่้วมวจิยัไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

- เกิดการเรียนรู้วา่การท่ีจะน าเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ นั้น หากตอ้งการใหผู้ร่้วม
วิจยัเรียนรู้ไดง่้าย จ าไดแ้ม่นย  า และปฏิบติัไดถู้กตอ้งแลว้ ผูว้ิจยัจะตอ้งมีเทคนิคและวิธีการในการ
น าเสนอท่ีหลากหลาย เช่น การแจกเอกสารประกอบค าบรรยาย การน าเสนอด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ผา่นเคร่ืองฉาย -โปรเจคเตอร์ และการบรรยายประกอบการสาธิต รวมทั้งการให้ผูร่้วม
วจิยัไดฝึ้กปฏิบติัจริง เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้วา่ในขั้นตอนการปฏิบติันั้นมีความคาบเก่ียวกบักบัขั้นตอนการสังเกต
ผลจึงสามารถด าเนินการไปพร้อม ๆ กนัได ้และไดเ้รียนรู้วา่การท่ีจะให้ผูร่้วมวิจยัเขา้มามีส่วนร่วม
ในการท างานอยา่งพร้อมเพรียงนั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้เป่ียมไปดว้ยมนุษยสัมพนัธ์ และเขา้ถึงผูร่้วม
วจิยัทุกคน 

1.2 ครู และกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 
- เกิดการเรียนเก่ียวกบัวธีิการสร้างมิตรภาพ และการสร้างเครือข่ายในการท างาน โดย

สังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะท่ีท างานร่วมกนั เช่น การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
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กันเป็นอย่างดี และมีการด าเนินงานในลักษณะของเครือข่าย เช่น เครือข่ายครูและผูป้กครอง 
เครือข่ายการนิเทศติดตามผลการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และเล็งเห็นถึง
ความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ี โดยสังเกตไดจ้ากการให้ความสนใจและ
การร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมวจิยัภายหลงัจากการน าเสนอกรอบแนวคิดเสร็จส้ินลง 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัได้น าเสนอ ไม่ว่าจะเป็น
เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการ
ประเมินโครงการ เทคนิคการถอดบทเรียน เป็นตน้โดยสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะท างาน เช่น 
ความสามารถในการจดักิจกรรมการระดมสมอง การวางแผน การเขียนโครงการ การประเมิน
โครงการ และการร่วมถอดบทเรียน เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการน าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปเสริมหรือบูรณาการเขา้กบัความรู้
เดิมของพวกเขาจนกระทัง่เกิดความรู้ใหม่ข้ึนมา เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพของงาน
ออกเป็นรายดา้น และความสามารถในการน าเอาหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาเป็นแนวคิดใน
การวางแผนปฏิบติังาน เป็นตน้ 

2. ระดบักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู และกลุ่มกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบติัจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

2.1 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเดียวกนั ไดแ้ก่ การเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยั
ไดน้ าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม การพฒันาการจดัการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการท างาน และหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
นอกจากนั้นยงัเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการสร้างมิตรภาพในการท างาน และสร้างเครือข่ายการ
ท างาน รวมทั้งเรียนรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานท่ีเกิดจากการ
คิด การลงมือปฏิบติั และร่วมกนัสะทอ้นผลถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดก้ระท าไปนั้นดว้ยกลุ่มของพวกเขาเอง  

2.2 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเฉพาะกลุ่ม เช่น  
- กลุ่มครู เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอน และการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สังเกตได้จากการท่ีครูมีทกัษะในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั การเขียนแผนแผนการสอนตามท่ีไดรั้บการฝึกอบรม และสามารถการปฏิบติัการ
สอนไดดี้ข้ึนกวา่เดิมซ่ึงสังเกตไดจ้ากความพึงพอใจและผลการเรียนของผูเ้รียน 
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- กลุ่มกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้เก่ียวบทบาทและหน้าท่ีของตนเองมาก
ยิง่ข้ึน สังเกตไดจ้ากมีการจดัประชุมบ่อยคร้ังข้ึน และมีการร่วมกนัวางแผนและระดมทรัพยากรเพื่อ
การบริหารจดัการโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

3. ระดบัองค์การ โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาเกิดการเรียนรู้เรียนรู้เก่ียวกบัการ
แกปั้ญหาและพฒันางานดว้ยกระบวนการท่ีเป็นระบบ ซ่ึงในคร้ังน้ีคือการใช้กระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
   

4.4 ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 
องคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนศรี

จนัทร์วิทยา: การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม”ในคร้ังน้ี เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผู ้
ร่วมวิจยัได้ร่วมมือกนัปฏิบติัตามหลักการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 10 
ขั้นตอน ท่ีไดน้ าเอาหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning approach) มาใช้เป็นตวั
สอดแทรกเสริมในการลงมือปฏิบัติ จากความรู้ใหม่ท่ีได้ในข้างต้น คือ1) ความรู้ใหม่เก่ียวกับ
หลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2) ความรู้ใหม่เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 3) ความรู้ใหม่เก่ียวกับการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใน
โรงเรียน น ามาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัจนไดข้อ้สรุปท่ีเรียกวา่ “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 . ก า ร
เตรียมการ 
 
( Preparati
on) 

- ผูว้จิยัลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคยและศึกษาบริบท
ทัว่ไปของโรงเรียนและชุมชน 
- ผู ้วิจ ัยเตรียมความพร้อมให้กับตนเองทั้ งในด้าน
ความรู้เชิงวิชาการ ความรู้ในเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นต่อการวิจยั และการเตรียมทีมผูช่้วยผูว้ิจยั เช่น 
ช่างภาพ ผูช่้วยจดบนัทึก 
- น าเอากรอบแนวคิดการวิจัยท่ีได้ทบทวนไว้มา
น าเสนอต่อผูร่้วมวิจยัพร้อมกับน าเสนอแนวคิดเชิง
เทคนิคต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต้องใช้ส าหรับการวิจยัให้ผู ้
ร่วมวิจยัได้รับทราบและเรียนรู้ร่วมกันรวมทั้ งการ
ร่วมกนัท าปฏิทินเพื่อการด าเนินการวจิยั 

-ได้รับความร่วมมือและการ
ตอบรับในการเขา้ร่วมในการ
วจิยัเป็นอยา่งดี 
- ท า ใ ห้ ก า ร ท า ง า น ใ น
ภาคสนาม เป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
- ผู ้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ไ ด้ ป ฏิ ทิ น เพื่ อ ก า ร
ด าเนินการวิจัย เพื่ อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาของการวจิยั 

 

จากตารางท่ี  4.37 สรุปได้ว่าองค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้ท่ีผู ้ร่วมวิจัยตั้ งช่ือว่า “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 1 ขั้นตอนการเตรียมการแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือ 
การจดัประชุมพบปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็น ระยะท่ี 2 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือ การเปิดตวั
โครงการวิจยัและน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั และการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั 
และระยะท่ี 3 มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือ กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่
เดิม และกิจกรรมการจดัท าปฏิทินการด าเนินงาน เป็นการด าเนินกิจกรรมเพื่อการเสริมพลังดา้น
ความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูร่้วมวิจยัเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช ้และเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีจะ
ท าให้การด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆในระยะต่อๆไป เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่ 4.38 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่1 การวางแผน 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
2. การวางแผน 
 (Planning) 
 
 

- ร่วมกนัวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันา
หรือเปล่ียนแปลง โดยการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มผูร่้วมวิจัยโดยการให้ผูท่ี้ มี
ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาร่วมใน
กิจกรรม 
- สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัหลกัการเรียนรู้แบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม  (participatory learning approach) 4 
ขั้ นตอนตามทฤษ ฎี ซ่ึ งประกอบด้วย 1)ขั้ น
ประสบการณ์ 2) ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย 3) 
ขั้นความคิดรวบยอด และ 4) ขั้นทดลองหรือ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิด 
- ร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการ(action plan) เพื่อ
ใช้เป็นตัวขับเคล่ือนในการแก้ไขปัญหาและ
พฒันางาน 
 
 
 
 
 

- เกิดความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการท างานโดยการ
ให้หลักการเรียนรู้แบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม (participatory 
learning approach) เพิ่ม ข้ึน
อีก 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี 
5 ขั้นสรุปและประเมินผล 
- ได้แผนปฏิบัติการ(action 
plan) เพื่อน าไปใช้ในการ
แกไ้ขปัญหาและพฒันางาน
ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  4 
โ ค ร ง ก า ร  คื อ  1 )  ก า ร
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ครูผูส้อน 
 2) จดัพฒันาแหล่งเรียนรู้  
3) สร้างพลังร่วมเพื่อการ
พฒันาโรงเรียน และ 4) การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

 

จากตารางท่ี  4.38 สรุปได้ว่าองค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้ท่ีผู ้ร่วมวิจัยตั้ งช่ือว่า “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 1 ขั้นตอนการวางแผน (Planning) มีกิจกรรมท่ีด าเนินการรวม 3 กิจกรรม คือ 1) 
การวิเคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง  2) การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน 
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ตารางที ่4.39 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่1 การปฏิบัติ (Acting) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
3. การป ฏิบัติ 
(Acting) 
 
 

- ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยการจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้ง
ทีม ติดตามและประเมินผล  และการจัดท า
เคร่ืองมือในการวจิยั 
- ร่วมกนัน าโครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติั 
 
 

- ได้ทีมงานโครงการเพื่อ
รับผิดชอบการด าเนินงาน
ในแต่ละโครงการ 
- ไ ด้ ที ม ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
1 ทีม ( 8 คน ) 
- ไดเ้คร่ืองมือการวจิยัรวม 7 
ฉบบั 
- จากการน าโครงการ 4 
โครงการลงสู่การปฏิบติัท า
ให้โรงเรียนเกิดการพฒันาท่ี
ดีข้ึนในทุกดา้น 

 

จากตารางท่ี  4.39 สรุปได้ว่าองค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้ท่ีผู ้ร่วมวิจัยตั้ งช่ือว่า “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 1 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมท่ีด าเนินการทั้งหมด 3 กิจกรรมหลกั คือ 1) 
การก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย การทบทวนจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้ง
ทีมติดตามและประเมินผลและ การจดัท าเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจยั  2) การน าโครงการลงสู่การ
ปฏิบติั ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีแต่ละทีมงานโครงการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั มีการติดตามและ
รายงานความกา้วหนา้ของโครงการและการสรุปและประเมินโครงการ และ 3) การสะทอ้นผลการ
ปฏิบติั มีส่ิงท่ีด าเนินการคือการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติั โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบติั (After Action Review: AAR) และ 2) การสรุปผลการน า
หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) ไปปฏิบติั 
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ตารางที ่40 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่1 การสังเกตผล (Observing) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
4. การสั ง เกต
ผล 
(Observing) 
 
 
 
 
 

- ร่วมกนัก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือในการ
สังเกต 
- จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการลงมือ
ปฏิบติั 
- ร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

- ผูร่้วมวิจยัและทีมประเมิน
มีความ รู้ความ เข้าใจใน
เทคนิคและวธีิการสังเกตผล 
และสามารถใชเ้คร่ืองมือใน
ก า ร สั ง เก ต ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานท าให้ผูร่้วมวิจยั
ได้ทราบถึงความก้าวหน้า
ใน ก า รท า ง าน แ ล ะ ไ ด้
แบ่งปันประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั 

 

จากตารางท่ี  4.40 สรุปได้ว่าองค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้ท่ีผู ้ร่วมวิจัยตั้ งช่ือว่า “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 1 ขั้นตอนการสังเกตผล (Observing) ในขั้นน้ีได้ท าเป็นคู่ขนานไปกบัขั้นตอนท่ี 3 
การปฏิบติั (Acting) ในลกัษณะของการท าไปสังเกตไป โดยในขั้นตอนน้ีจะมีกิจกรรมหลกัรวม 3 
กิจกรรม คือ 1) การก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจยัในการสังเกตผล 2) การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 3) การสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



223 
 

ตารางที ่41 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่1 การสะท้อนผล (Reflecting) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
5. การสะท้อน
ผล 
 (Reflecting) 
 
 

- น าเอาผลการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 1 – 4 
มาน าเสนอในกลุ่มผู ้ร่วมวิจัย เพื่อให้
ทราบความก้าวหน้าและผลจากการลง
มือปฏิบติั 
 

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และได้
เห็นถึงสภาพการเปล่ียนแปลง การ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการลงมือ
ปฏิบัติ ทั้ งในระดับตวับุคคล ระดับ
กลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร 

 

จากตารางท่ี  4.41 สรุปได้ว่าองค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้ท่ีผู ้ร่วมวิจัยตั้ งช่ือว่า “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 1 ขั้นตอนการสะท้อนผล (Reflecting) เป็นการน าเอาผลการบนัทึกจากการสังเกตผล
ในทุกขั้นตอนท่ีผ่านมา คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั และ
ขั้นตอนการสังเกตผล ทั้งท่ีเป็นผลการบนัทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บันทึกภาคสนาม บันทึกอนุทิน เคร่ืองบันทึกเสียง และเคร่ือง
บนัทึกภาพ น ามาเสนอเพื่อก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนั 
 
ตารางที ่4.42 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่2 การวางแผนใหม่ (Re-planning) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 

วงจรที ่2 
6. การวางแผน
ใ ห ม่ (Re-
planning) 
 

- ร่วมกนัวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานรอบใหม่ 
พร้อมปรับลดโครงการจาก 4 โครงการเหลือ 2 
โครงการ ได้แก่  1) การส่งเส ริมและพัฒนา
ครูผูส้อน 2) การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และ
พฒันาแหล่งเรียนรู้  

- ไดแ้ผนปฏิบติัการชุดใหม่
เพื่อน าไปใช้ในการพฒันา
งานให้มีความต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนื 

 

จากตารางท่ี  4.42 สรุปได้ว่าองค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้ท่ีผู ้ร่วมวิจัยตั้ งช่ือว่า “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 2 ขั้นตอนการวางแผนใหม่ (Re-planning)ในขั้นตอนน้ีจะมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ขั้นตอนการวางแผน (Planning) (ขั้นตอนท่ี 2) คือผูว้ิจยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็น
ผูส่้งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการวางแผนใหม่ ให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา ประเมิน
และเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม่ โดยน าเอาผลการสะท้อนผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วม
พิจารณาดว้ย ซ่ึงจะท าให้ไดต้วัสอดแทรกหลกัคือแผนปฏิบติัการ (Action plan) ข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึง
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อาจมีบางอยา่งท าต่อเน่ือง บางอยา่งตอ้งหยุดไป หรือมีบางอย่างเพิ่มเติมเขา้มาทั้งน้ีผูว้ิจยัและผูร่้วม
วจิยัจะจดัใหมี้การสังเกตผล (Observing) ควบคู่ไปกบักิจกรรมการวางแผนไปดว้ย 
 
ตารางที ่4.43 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่2 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
7. การป ฏิบัติ
ใหม่ 
(Re-acting) 
 
 
 

- ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานรอบ
ใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยการทบทวนการจดัทีมงาน
โครงการ การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล 
และการจดัท าเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงตกลงใช้
รูปแบบเดิม 
- ร่วมกนัน าโครงการลงสู่การปฏิบติัรอบใหม่ 

- ผลจากการน าโครงการลง
สู่การปฏิบติัท าให้โรงเรียน
พระปริยติัธรรมศรีจันทร์
วิทยาบรรลุเป้าหมายของ
โครงการท่ีก าหนดไว ้

 

จากตารางท่ี  4.43 สรุปได้ว่าองค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้ท่ีผู ้ร่วมวิจัยตั้ งช่ือว่า “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 2 ขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ (Re-acting) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัขั้นตอน
การปฏิบติั (Acting) (ขั้นตอนท่ี 3) โดยท่ีผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด ให้มีการบนัทึกผลการด าเนินงานทั้งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 
และจดัให้มีการพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะ ๆ โดยค านึงถึงหลกัการต่าง ๆ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขั้นตอนการปฏิบติั (Acting) 
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ตารางที ่4.44 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่2 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
8. การสั ง เกต
ผลใหม่ 
(Re-
observing) 
 
 
 
 

- ร่วมกันก าหนดเทคนิควิธี
และเคร่ืองมือในการสังเกต 
- จัด กิ จก รรม แลก เป ล่ี ยน
เรี ยน รู้ เก่ี ย วกับ ก ารลง มื อ
ปฏิบติั 
- ร่ วม กัน ส ะท้ อน ผลก าร
ด าเนินงาน 

- ผู ้ร่วมวิจัยและทีมประเมินมีความรู้ความ
เข้าใจในเทคนิคและวิธีการสังเกตผล และ
สามารถใช้เคร่ืองมือในการสังเกตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการสะทอ้นผลการด าเนินงานท าให้ผูร่้วม
วิจยัได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการท างาน
และได้แบ่งปันประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกนั 
 

 
จากตารางท่ี  4.44 สรุปได้ว่าองค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้ท่ีผู ้ร่วมวิจัยตั้ งช่ือว่า “SRICHAN 

Model” วงจรท่ี 2 ขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ขั้นตอนการสังเกต (Observing) (ขั้นตอนท่ี 4) โดยท่ีผูว้ิจยัจะเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและ
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual effects) ทั้ง
คาดหวงัและไม่ได้คาดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อให้ได้ค  าตอบเก่ียวกบัผลส าเร็จของการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจนข้ึน รวมทั้งการจบักฎเกณฑ์ทางทฤษฎีและการอธิบายตีความปรากฏการณ์ดา้น
ต่าง ๆ จากกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบติังานเพื่อการบรรลุผลนั้นวา่เป็นอยา่งไร ไดค้วามรู้ใหม่ 
ทฤษฎีใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัวางแผนการจดั
กิจกรรมในช่วงการปฏิบติัใหม่ (Re-acting) รวม 2 กิจกรรมคือ 1) การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั 
และ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ 
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ตารางที ่4.45 สรุปรายละเอียดของ SRICHAN Model วงจรที่  2 การสะท้อนผลใหม่ (Re-
reflecting) 

 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
9. การสะท้อน
ผล ให ม่  (Re-
reflecting) 
 
 

- น าเอาผลการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 6 – 8 มา
น าเสนอในกลุ่มผู ้ร่วมวิจัย  เพื่ อให้ทราบ
ความกา้วหนา้และผลจากการลงมือปฏิบติั 
 
 

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

 

จากตารางท่ี 45 สรุปไดว้า่องค์ความรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวิจยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN Model” 
วงจรท่ี 2 ขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting) ในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัขั้นตอน
การสะทอ้นผล (Reflecting) (ขั้นตอนท่ี 5) โดยท่ีผูว้จิยัจะเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผู ้
ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการสะท้อนผล โดยให้มีการพบปะสนทนาเพื่อ
น าเอาขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในค าอธิบาย
ถึงส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคม และรูปแบบองค์การ และการพฒันา
ตนเองจากการร่วมในการวิจยั และบนัทึกผลการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในขั้นตอนการปฏิบติั
ใหม่ (Reacting) ทั้งของรายบุคคลและของกลุ่ม รวมทั้งผลการสังเกตผลจากขั้นตอนการสังเกตผล
ใหม่ (Re-observing) มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และวิเคราะห์วพิากษถึ์งส่ิงท่ีท าส าเร็จ ส่ิงท่ี
ยงัท าไม่ส าเร็จ ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนั ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัต่อตา้น ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติั และอ่ืน ๆ โดยค านึงถึงหลักการและแนวคิดต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวในขั้นตอนการสะท้อนผล 
(Reflecting) ดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 



227 
 

ตารางที ่46 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model วงจรที ่2 การสะท้อนผลใหม่ (Re-reflecting) 
 

ขั้นตอนที ่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
10. การสรุปผล 
 (Conclusion) 
 

- ร่วมกนัจดักิจกรรมการถอดบทเรียน(lesson 
distilled) และการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อช่ืนชมในความส าเร็จ 
 

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และไดค้วามรู้ท่ีเป็นบทเรียน
จากการลงมือปฏิบัติในทุก
ขั้นตอนของการวจิยั 

  

จากตารางท่ี  4.46 สรุปได้ว่าองค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้ท่ีผู ้ร่วมวิจัยตั้ งช่ือว่า “SRICHAN 
Model” วงจรท่ี 2 ขั้นตอนการสรุปผล (Conclusion)แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะแรกจดัจะเป็นการจดักิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson distilled) และระยะท่ี 2 จะเป็นการจดั
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และจดัแสดงนิทรรศการเพื่อช่ืนชมความส าเร็จ โดยมีกิจกรรมด าเนินการใน
ระยะน้ี เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน
ศรีจนัทร์วิทยา การจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีผ่านมาทั้งหมด การฉายวีดีทศัน์ 
การแสดงของเด็กนกัเรียนและผูร่้วมวจิยั เป็นตน้ 

ระยะที่  2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือช่ืนชมใน
ความส าเร็จ 

การจัดกิจกรรมในระยะท่ี  2 เป็นการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และการจัดแสดง
นิทรรศการเพื่อช่ืนชมในความส าเร็จ ไดจ้ดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 26 มีนาคม 2559 ณ ตึกวณัณาโภ วดัศรี
สุทธาวาส พระอารามหลวงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอผลการวิจยัให้ผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบและผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกชุมชนไดรั้บทราบ รวมทั้งเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และเพื่อเผยแพร่
ความรู้ท่ีไดสู่้ผูร่้วมวจิยัและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกชุมชนอีกดว้ย ดงัแผนภาพท่ี 4.37 

 
 

 
 
แผนภาพที ่4.37 การจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้และการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือช่ืนชมในความส าเร็จ 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

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

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
การด าเนินการวิจยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี

จนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม”ในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม(Participatory Action Research: PAR) โดยเป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) 
ท่ีได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณลกัษณะ 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) ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้กับโรงเรียนของ
ผูว้ิจยัและประสงค์ท่ีจะร่วมพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
และ 3) เป็นโรงเรียนท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการท่ีผูว้ิจยัจะเขา้ไปปฏิบติังาน
ภาคสนามตลอดระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดผูร่้วมวิจยั (Research participants) โดยยึดการมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนไดเ้สียในการบริหารจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา รวมทั้งส้ิน
จ านวน 22 คน ซ่ึงประกอบด้วย ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูปฏิบติัการสอน พนักงานราชการ ครู
ธุรการ นกัการภารโรง และคณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชุมชน และผูแ้ทนศิษยเ์ก่า โดยท่ีผูว้ิจยั
กบัผูร่้วมวิจยัต่างมีบทบาทและมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนัในการวิจยัทุกขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่การร่วมกนั
วางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผล ตามวงจรของการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ท่ีผูว้จิยัไดก้  าหนดข้ึน  
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ค าถามการวิจยัในคร้ังน้ีคือผลการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนดเป็นอยา่งไร ? การด าเนินงานนั้นก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ และ
ความรู้ใหม่ อะไรบา้ง ? 

การวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา 
จงัหวดัเลย โดยมุ่งศึกษาสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงั ทางเลือก
เพื่อแกปั้ญหา การน าทางเลือกท่ีเลือกสรรสู่การปฏิบติั และผลท่ีเกิดข้ึน ทั้งกรณีการเปล่ียนแปลงท่ี
คาดหวงัและไม่คาดหวงั การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบั
องค์การ รวมทั้งความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน จากกระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการ
สะทอ้นผล สอง วงจรของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวิจยัตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซ่ึงจ าแนกเป็นสามกลุ่ม คือ 1) แบบสังเกต (Observation form) มี 2 ฉบบั คือ เคร่ืองมือวิจยั
ฉบบัท่ี 2 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหน้าของโครงการ และเคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 6 แบบ
บนัทึกและสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครู 2) แบบสัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) มี 2 ฉบับ คือ เคร่ืองมือการวิจัยฉบับท่ี 4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกใช้
ส าหรับการสัมภาษณ์ทีมแกนน าภายหลงัจากท่ีได้มีการน าแผนปฏิบติัการ  (Action plan) ลงสู่การ
ปฏิบติั และเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 5 แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินความพึงพอใจ 3) 
แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/records) ได้แก่ เคร่ืองมือการวิจยัฉบับท่ี 7 แบบบันทึก
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน บนัทึกอนุทิน (Journals) แผนท่ี (Maps) เคร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ 
(Audiotapes and videotapes) 4) หลักฐานส่ิงของ (Artifacts) 5) บันทึกภาคสนาม  (field notes) 6) 
แบบประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา (เคร่ืองมือการวิจยั
ฉบบัท่ี 1) และ 7) แบบประเมินโครงการ (เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3) 

ขั้นตอนการวิจยัประกอบดว้ย 2 วงจร 10 ขั้นตอน ไดด้ าเนินการวิจยัในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 
2559 โดยท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัด าเนินการตามวงจรและขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไวร่้วมกนั 
เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (preparation) เม่ือเดือนมิถุนายน 2558 และส้ินสุดการด าเนินการ
ในขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (conclusion) ในเดือนมีนาคม 2559  
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
จากการด าเนินการวิจยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม

ศรีจนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการสรุปผลการวจิยัโดย
เรียงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ตามล าดบัดงัน้ี 
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5.1.1 สรุปผลเกี่ยวกับสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง 
ทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือกเพ่ือก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการในการพฒันาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมศรีจันทร์วิทยา 

สภาพท่ีเคยเป็นมาในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยา  

โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา เป็นสถานศึกษาสังกดัส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ส าหรับให้พระภิกษุสามเณรไดเ้รียนนกัธรรมบาลีและวิชาสามญัควบคู่กนัโดยเปิดท าการ
สอน พ.ศ. 2518 ปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ได้ด 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 านวยความสะดวกให้แก่ครูผูส้อน
ท าให้นกัเรียนไม่ค่อยสนใจท่ีอยากจะเรียนรู้กบัครูและบรรยากาศการเรียนรู้เป็นสภาพแบบเก่าๆลา้
หลงัไม่ทนัสมยั 

สภาพปัจจุบนัในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยา  

ปั จ จุบัน โรง เรี ยน พ ระป ริย ัติ ธ รรมศ รีจัน ท ร์วิท ย าด า เนิ น ก ารต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2535 โดยมี พระมหา
สุพฒัน์ สุวฑฺฒโน เป็นผูอ้  านวยการ เปิดท าการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.1 - 6) โปรแกรมวิทย ์– คณิต ผูส้ าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบตัรทั้งแผนก
ธรรม-บาลี และใบรับรองผลการเรียน (รบ.) พร้อมใบประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
ใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไปได ้จ านวนครูทั้งหมด 19 รูป/คน 
เป็นครูพิเศษ 1 คน สอนวชิาตรงเอก 15 รูป/คน ครูท่ีสอนตรงความถนดั 2 รูป/คน  

สภาพปัญหาในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วทิยา  

สภาพในปัจจุบนั อาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานมีขอ้บกพร่องคือการใช้อาคาร
ร่วมกนักบัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ยงัไม่เป็นสัดเป็นส่วน ห้องเรียนไม่มีเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน นอกจากนั้นยงัมีปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ท่ีจอดรถของ
บุคลากร ไม่มีป้ายห้องต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ ห้องน ้ าไม่เพียงพอ ห้องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้
งานได ้ไม่มีโทรศพัท์ภายในท่ีใช้ติดต่อระหว่างห้องฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีเคร่ืองบริการน ้ าด่ืม (เยน็) บน
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อาคารเรียน ไม่มีระบบกลอ้งวงจรปิด ไม่มีห้องท ากิจกรรม ไม่มีห้องปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ซ่ึงจริง ๆ 
แลว้มีอยูแ่ต่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไม่ได ้ไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั เช่น ถงัดบัเพลิง  

ดา้น วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นสาหรับการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่ทนัสมยั (เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โปรเจ๊คเตอร์ และเคร่ืองค านวณ) ไม่มีส่ือการสอนส าหรับครู เช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และโปรเจคเตอร์ หรือ วิชัวไลเซอร์ (Visualizer) เคร่ืองขยายเสียง ในห้องสอน และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านในห้องพกัครู ห้อง sound lab ใชง้านไม่ได ้ไม่มีอินเตอร์เน็ตให้นกัเรียน 
นกัศึกษา ไดสื้บคน้ขอ้มูล 

ดา้นครูผูส้อน สภาพปัญหาคือ หน่วยงานตน้สังกดั ควรจดัสวสัดิการให้แก่ครู และครู
ควรได้รับการพฒันาวิชาชีพ ทุก ๆ ปี มีโครงการพาครูไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพและการ
ท างานของครู รัฐบาลและคณะสงฆ์ไทยควรให้ความส 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 
ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัก าหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” โดยมีความเห็นร่วมกนั

ว่าสภาพท่ีคาดหวงัจากการลงมือปฏิบติัการเพื่อแก้ปัญหาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วิทยา หลังจากท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันจดัท าการวิเคราะห์และจดัเรียงสภาพของงานท่ี
ตอ้งการพฒันาตามล าดบัก่อน-หลงั เสร็จส้ินแลว้ ไดร่้วมกนัระดมสมองอีกคร้ังหน่ึงเพื่อจดักลุ่มของ
งานท่ีเป็นปัญหาและตอ้งการพฒันาโดยภาพรวมคาดหวงัวา่การด าเนินการพฒันาทั้งดา้นการบริหาร
และการพฒันาครูผูส้อนจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน พระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วทิยาดีข้ึนและสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 

ทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงั และการเลือกทางเลือกเพื่อก าหนดเป็น
แผนปฏิบติัการในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 

ในขั้นตอนแรกผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายโดยการ
น าเอามาตรฐานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มาเป็นตวัตั้ง แล้วร่วมกนั
วเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา ก่อนจะน ามาสู่การจดัท าแผนปฏิบติัการ ซ่ึงผลจาก
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การกระท าดงักล่าวท าให้ไดแ้ผนปฏิบติัการซ่ึงประกอบดว้ยโครงการ 4 โครงการท่ีจะน าไปใช้ใน
การแกปั้ญหา ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน มีวิธีการคือจดัอบรมและพฒันาครูเพื่อให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและวธีิการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั จนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วย
สอน 

2. โครงการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีวิธีการคือ ผลิตและ
จดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และการจดัสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. โครงการการสร้างพลังร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน มีวิธีการคือจดัโครงสร้างและ
บริหารงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา และจดัท า
ผา้ป่าเพื่อการศึกษา 

4. โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางการใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน มีวตัถุประสงค์เพื่อจดัโครงสร้างและบริหารงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษา โดยมีกิจกรรมยอ่ยคือการพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการพฒันาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

6.1.2 สรุปผลเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการกระท า ทั้งระดับตัวบุคคล 
ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ และความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 

การเป ล่ียนแปลงจากการปฏิบัติ  พบว่ามีการเป ล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้ ง ท่ี เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัและการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั ดงัน้ี 

การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง พบวา่ จากการจดักิจกรรมเพื่อก าหนดประเด็นเก่ียวกบัสภาพ
ท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหาในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยา มีขอ้สรุปวา่ “โดยภาพรวมคาดหวงัวา่การด าเนินการพฒันาทั้งดา้นการบริหารและการ
พฒันาครูผูส้อนจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาดี
ข้ึนและสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ”  

 ผลจากการร่วมกันก าหนดสภาพท่ีคาดหวงัจากการแก้ปัญหาในขั้นตอนท่ี 2 (การ
วางแผน) ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงได้ร่วมกันจดัท าแผนปฏิบัติการข้ึนมา 1 ชุด ซ่ึงประกอบด้วย
โครงการจ านวน 4 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู ้สอน  2) โครงการจัด
สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้3) โครงการการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันา
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โรงเรียน และ 4) โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใช้โรงเรียน
เป็นฐาน และในขั้นตอนท่ี 6 (การวางแผนใหม่) เป็นการน าโครงการเดิมท่ีปรับลดลงเหลือ 2 
โครงการไปสู่การปฏิบัติใหม่เพื่อการพัฒนาท่ีต่อเน่ืองและเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนซ่ึงได้แก่ 1) 
โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน และ 2) จดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

ทั้งน้ี หลงัจากท่ีไดน้ าโครงการลงสู่การปฏิบติัแลว้พบว่าบรรลุความคาดหวงัท่ีตั้งไวคื้อ 
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนดีข้ึน ซ่ึงผลการประเมินโดยทีมประเมินโครงการนั้นสอดคลอ้ง
กบัผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและผลการสอบ O-NET ซ่ึงสาเหตุท่ีโครงการทุก
โครงการบรรลุความคาดหวงันั้นเน่ืองมาจากการความร่วมมือร่วมใจของผูร่้วมวิจยั และการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายทั้งในและนอกชุมชนท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียนและกลุ่มผูร่้วมวิจยัเป็น
อย่างดี รวมทั้ง เกิดจากการ มีแผนปฏิบติัการท่ีมีดีท่ีเกิดข้ึนจากการจดักระท าร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยั
และผูร่้วมวจิยัโดยมีการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และท่ีส าคญัคือเป็นแผนท่ีมีการใช้
ทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดทั้งในดา้นคน เงิน วสัดุ
อุปกรณ์ และการบริหารจดัการ 

 การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่คาดหวัง พบว่า เกิดข้ึนใน 3 ระดบั คือ ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม
บุคคล และระดบัองคก์าร ดงัน้ี 

ระดบัตวับุคคล ประกอบดว้ย ครู นกัเรียน และ กรรมการสถานศึกษา มีการเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี 

1. ครู 
ก่อนด าเนินการวิจยั พบวา่ แมค้รูจะมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนมานานแต่

ก็ยงัไม่ท าให้การจดัการเรียนการสอนในภาพรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดได้ เห็นได้จาก
มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
รอบสาม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ครูและผูบ้ริหารพบว่าสาเหตุท่ีท าให้ครูไม่สามารถพฒันาการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเต็มท่ีดว้ยเพราะวา่ความรู้และความเขา้ใจในการจดัการเรียนการ
สอนของครูอาจจะยงัไม่เพียงพอหรือตอ้งเสริมความรู้บางเร่ืองเขา้ไปอีกก็เป็นได ้โดยเฉพาะเทคนิค
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

หลงัการด าเนินการวิจยั พบวา่ นอกจากครูจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21แลว้ ครูยงัมีความสามารถเพิ่มข้ึนในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน สังเกตไดจ้ากมีการเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการ
สอนทุกคร้ังก่อนท าการสอนหรือมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในทุกรายวิชา 
และมีความกระตือรือร้นในการท างาน รวมทั้งให้ความเอาใจใส่กบัเด็กนกัเรียนในชั้นทุกคนมากข้ึน 
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ให้ความส าคญัเก่ียวกบัระบบการดูแลและช่วยเหลือมากข้ึน และมีการวางแผนการจดัการเรียนการ
สอนร่วมกนัในระดบัชั้น  

2. นกัเรียน 
ก่อนด าเนินการวิจัย พบว่า โดยภาพมีผลการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจในด้านคุณธรรม

จริยธรรม แต่ก็ถือวา่ยงัตอ้งมีการพฒันาต่อไป ทั้งในดา้นการเรียน  
หลงัการด าเนินการวจิยั พบวา่ นกัเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และท่ีส าคญั

คือนักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านและเขียน หรือท่ีเรียกว่าอ่านออกเขียนได้ โดยการ
แสดงความพอใจอยา่งชดัเจนของครูผูส้อน จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน รวมทั้ง
นกัเรียนยงัมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม เช่น ขยนัส่งการบา้น และส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมายตามก าหนดทุกคร้ัง ช่วยปิดประตูหน้าต่างและส ารวจความเรียบร้อยของ
ห้องเรียนก่อนกลับบ้านทุกคร้ัง และท่ีส าคัญนักเรียนในแต่ละระดับได้รับรางวลัยกย่องจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดบัภาคและระดบักลุ่มโรงเรียน เป็นตน้ 

3. กรรมการสถานศึกษา 
ก่อนด าเนินการวจิยั พบวา่ แมว้า่การสถานศึกษาจะถูกแต่งตั้งข้ึนจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใน

ชุมชนตามกรอบท่ีก าหนด แต่ปัญหาในทางปฏิบติัก็คือกรรมการสถานศึกษาบางรายยงัไม่มีบทบาท
และยงัไม่ค่อยได้เขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกับทางโรงเรียนในการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนมากนกั 

หลงัการด าเนินการวิจยั พบวา่ กรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการประชุมมาก
ข้ึน และปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากยิ่งข้ึน รวมทั้ งให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนทุกกิจกรรม 

ระดบัตวักลุ่มบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มครู และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี   

1. กลุ่มครู 
ก่อนด าเนินการวิจยั พบวา่ แมค้รูทุกคนจะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั แต่ในการสอนนั้นครู

ต่างคนต่างท าหนา้ท่ีของตน และไม่ค่อยมีเวลาปรึกษาหารือกนัมากนกั แต่มีขอ้ดีคือครูทุกคนมีความ
สามคัคีและมีความพร้อมต่อการพฒันา 

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

2. กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา 
ก่อนด าเนินการวิจยั พบว่า สมาชิกในกลุ่มบางรายยงัไม่ค่อยให้ความส าคญัต่อบทบาท

และหนา้ท่ีของตนเองและสมาชิกในกลุ่มมากนกั สังเกตไดจ้ากจ านวนคนท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละ
คร้ัง และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นซ่ึงบางรายมกัจะให้โรงเรียนเป็นคนด าเนินการ
แทนเพราะคิดวา่ครูมีความรู้ความสามารถอยูแ่ลว้ 

หลงัการด าเนินการวิจยั พบวา่ สมาชิกในกลุ่มให้ความส าคญัต่อบทบาทและหนา้ท่ีของ
ตนเองและสมาชิกในกลุ่มมากข้ึน และมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินงานต่าง ๆของ
โรงเรียนทุกคร้ัง 

ระดบัองคก์าร ประกอบดว้ย โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา มีการเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี    

1. โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา 
 ก่อนด าเนินการวิจยั พบว่า แมว้่าโรงเรียนจะมีความพยายามในการพฒันาระบบบริการจดัการ

และการจดัการเรียนการสอนมาตลอดแต่ก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรจึงเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนตอ้ง
ศึกษาวเิคราะห์ถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุเหล่านั้น 

หลงัการด าเนินการวิจยั พบวา่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยามีการเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมในทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะในดา้นการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตไดจ้ากผลงานดีเด่นต่าง ๆ 
ท่ีโรงเรียน ครู และนักเรียนได้รับทั้ งในระดับกลุ่มโรงเรียน เป็นต้น นอกจากน้ี ในด้านอาคาร
สถานท่ีก็ไดรั้บการพฒันามากข้ึน 

6.1.2.2 การเรียนรู้จากการกระท า 
การเรียนรู้จากการกระท า (learning by doing) ท่ี เกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน จากการ

ด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี จ  าแนกได้เป็นการเรียนรู้ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับ
องคก์าร ดงัน้ี 

1. ระดบับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้จิยั ครู และกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ผูว้จิยั 
- เกิดการเรียนรู้ว่าในการท่ีจะให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูร่้วมวิจยัในเชิงวิชาการแล้ว 

จะตอ้งมีการปรับเน้ือหา และรูปแบบในการน าเสนอใหง่้ายและมีความน่าสนใจหรือเร้าใจมากยิง่ข้ึน
จึงจะไม่ท าให้ผูร่้วมวิจยัรู้สึกเบ่ือหน่ายหรือไม่สนใจในส่ิงท่ีผูว้ิจยัน าเสนอ เพราะผูร่้วมวิจยัมาจาก
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หลากหลายกลุ่ม และหลากหลายระดบัการศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเน้ือหาการน าเสนอ
ใหมี้ความยากง่ายพอเหมาะกบัคนในแต่ละกลุ่มดว้ย 

- เกิดการเรียนรู้ว่าในการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างกลุ่มผูร่้วมวิจยันั้น ควรน าเอา
กิจกรรมต่าง ๆ เขา้มาช่วย เช่น เกม นิทาน เร่ืองข าขนั เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน และ
อาจมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกนับา้งในบางคร้ังก็ยิ่งจะช่วยสร้างมิตรภาพให้เกิดข้ึนกบักลุ่ม
ผูร่้วมวจิยัไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

- เกิดการเรียนรู้ว่าการท่ีจะน าเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ นั้น หากตอ้งการให้ ผู ้
ร่วมวิจยัเรียนรู้ไดง่้าย จ าไดแ้ม่นย  า และปฏิบติัไดถู้กตอ้งแลว้ ผูว้ิจยัจะตอ้งมีเทคนิคและวิธีการใน
การน าเสนอท่ีหลากหลาย เช่น การแจกเอกสารประกอบค าบรรยาย การน าเสนอด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ผา่นเคร่ืองฉาย -โปรเจคเตอร์ และการบรรยายประกอบการสาธิต รวมทั้งการให้ผูร่้วม
วจิยัไดฝึ้กปฏิบติัจริง เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้วา่ในขั้นตอนการปฏิบติันั้นมีความคาบเก่ียวกบักบัขั้นตอนการสังเกต
ผลจึงสามารถด าเนินการไปพร้อม ๆ กนัได ้และไดเ้รียนรู้วา่การท่ีจะให้ผูร่้วมวิจยัเขา้มามีส่วนร่วม
ในการท างานอยา่งพร้อมเพรียงนั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้เป่ียมไปดว้ยมนุษยสัมพนัธ์ และเขา้ถึงผูร่้วม
วจิยัทุกคน 

- เกิดการเรียนรู้วา่ในการท างานกบัชุมชนจะตอ้งศึกษาและเขา้ถึงวิถีชีวิต วฒันธรรม 
ประเพณี และความเช่ือของคนในชุมชนดว้ย จึงจะท าให้การด าเนินการวิจยันั้นเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
มีขอ้ขดัแยง้นอ้ยท่ีสุดหรืออาจไม่มีขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึนเลยก็ได ้

1.2 ครู และกรรมการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 
 - เกิดการเรียนเก่ียวกบัวธีิการสร้างมิตรภาพ และการสร้างเครือข่ายในการท างาน โดย

สังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะท่ีท างานร่วมกนั เช่น การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กันเป็นอย่างดี และมีการด าเนินงานในลักษณะของเครือข่าย เช่น เครือข่ายครูและผูป้กครอง 
เครือข่ายการนิเทศติดตามผลการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และเล็งเห็นถึง
ความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ี โดยสังเกตไดจ้ากการให้ความสนใจและ
การร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมวจิยัภายหลงัจากการน าเสนอกรอบแนวคิดเสร็จส้ินลง 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัได้น าเสนอ ไม่ว่าจะเป็น
เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการ
ประเมินโครงการ เทคนิคการถอดบทเรียน เป็นตน้ โดยสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะท างาน เช่น 
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ความสามารถในการจดักิจกรรมการระดมสมอง การวางแผน การเขียนโครงการ การประเมิน
โครงการ และการร่วมถอดบทเรียน เป็นตน้ 

- เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการน าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปเสริมหรือบูรณาการเขา้กบัความรู้
เดิมของพวกเขาจนกระทัง่เกิดความรู้ใหม่ข้ึนมา เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพของงาน
ออกเป็นรายดา้น และความสามารถในการน าเอาหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาเป็นแนวคิดใน
การวางแผนปฏิบติังาน เป็นตน้ 

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

2.1 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเดียวกนั ไดแ้ก่ การเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ ไม่วา่จะเป็นหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใช้ในการท างาน และหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัเกิดการ
เรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการสร้างมิตรภาพในการท างาน และสร้างเครือข่ายการท างาน รวมทั้งเรียนรู้ถึง
วธีิการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานท่ีเกิดจากการคิด การลงมือปฏิบติั และ
ร่วมกนัสะทอ้นผลถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดก้ระท าไปนั้นดว้ยกลุ่มของพวกเขาเอง  

2.2 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเฉพาะกลุ่ม เช่น  
- กลุ่มครู เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ และการจดัการ

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สังเกตไดจ้ากการท่ีครูมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส 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

พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา: การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ในคร้ังน้ี เป็นความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมมือกนัปฏิบติัตามหลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
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ร่วม 2 วงจร 10 ขั้นตอน ท่ีได้น าเอาแผนปฏิบัติการ(Action plan) ซ่ึงประกอบด้วยโครงการ 4 
โครงการอนัถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั (Main intervention) และการใช้หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม (Participatory learning approach) ซ่ึงถือเป็นตวัสอดแทรกเสริม (Additional intervention) เป็น
ตวัช่วยขบัเคล่ือนแนวคิดในการลงมือปฏิบติั ซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีไดผู้ร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัตั้งช่ือว่า 
“SRICHAN Model” โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.47 
 

ตารางที ่ 5.1 สรุปรายละเอยีดของ SRICHAN Model 
 

ขั้นตอนที่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 

วงจรที ่1 
1.การ
เตรียมการ 
 (Preparation) 

 
- ผูว้ิจยัลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผูร่้วม
วิจยัและศึกษาบริบททัว่ไปของโรงเรียน - ผูว้ิจยั
เตรียมความพร้อมให้กบัตนเองทั้งในดา้นความรู้
เชิงวิชาการ ความรู้ในเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
ต่อการวิจยั และการเตรียมทีมผูช่้วยผูว้ิจยั เช่น 
ช่างภาพ ผูช่้วยจดบนัทึก 
- น าเอากรอบแนวคิดการวิจยัท่ีไดท้บทวนไวม้า
น าเสนอต่อผูร่้วมวิจยัพร้อมกบัน าเสนอแนวคิด
เชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชส้ าหรับการวิจยั
ให้ผู ้ร่วมวิจัยได้รับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมทั้งการร่วมกนัท าปฏิทินเพื่อการด าเนินการ
วจิยั 

 
-ไดรั้บความร่วมมือและการ
ตอบรับในการเข้าร่วมใน
การวจิยัเป็นอยา่งดี 
- ท า ใ ห้ ก า ร ท า ง า น ใ น
ภาคสนามเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
- ผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ไ ด้ ป ฏิ ทิ น เพื่ อ ก า ร
ด าเนินการวิจัยเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาของการ
วจิยั 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

  

ขั้นตอนที่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
2. การวางแผน 
 (Planning) 
 
 

- ร่วมกันวิ เคราะห์สภาพของงานท่ีต้องการ
พัฒนาหรือเปล่ียนแปลง โดยการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มผูร่้วมวิจยัโดยการ
ให้ผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาร่วม
ในกิจกรรม 
- สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัหลกัการเรียนรู้แบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม  (participatory learning approach) 4 
ขั้ นตอนตามทฤษฎี ซ่ึ งประกอบด้วย 1)ขั้ น
ประสบการณ์ 2) ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย 3) 
ขั้นความคิดรวบยอด และ 4) ขั้นทดลองหรือ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิด 
- ร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการ(action plan) เพื่อ
ใช้เป็นตัวขับเคล่ือนในการแก้ไขปัญหาและ
พฒันางาน 
 
 
 
 
 

- เกิดความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการท างานโดยการ
ให้หลักการเรียนรู้แบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม (participatory 
learning approach) เพิ่ ม ข้ึน
อีก 1 ขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี 
5 ขั้นสรุปและประเมินผล 
- ได้แผนปฏิบัติการ(action 
plan) เพื่ อน าไปใช้ในการ
แกไ้ขปัญหาและพฒันางาน
ซ่ึงประกอบดว้ย 4 โครงการ 
คือ 1) ส่งเสริมและพัฒนา
ค รูผู ้ส อน  2 )  โค ร งก าร
พฒันาแหล่งเรียนรู้ 3) สร้าง
พลัง ร่วม เพื่ อการพัฒนา
โรงเรียนและ 4) โครงการ
การเพิ่มศกัยภาพการบริหาร
จัดก ารองค์ ก รต าม แน ว
ทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ)   
ขั้นตอนที่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 

3 . ก ารป ฏิ บั ติ 
(Acting) 
 
 

- ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยการจดัทีมงานโครงการ การแต่งตั้ง
ทีม ติดตามและประเมินผล และการจัดท า
เคร่ืองมือในการวจิยั 
- ร่วมกนัน าโครงการทั้ง 4 ลงสู่การปฏิบติั 
 
 

- ได้ทีมงานโครงการเพื่ อ
รับผิดชอบการด าเนินงาน
ในแต่ละโครงการ 
- ไ ด้ ที ม ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงาน 1 
ทีม  
- ไดเ้คร่ืองมือการวิจยัรวม 7 
ฉบบั 
- จากการน าโครงการ  4 
โครงการลงสู่การปฏิบติัท า
ให้โรงเรียนเกิดการพฒันาท่ี
ดีข้ึนในทุกดา้น 

4. การสังเกตผล 
 (Observing) 
 
 
 
 
 

- ร่วมกนัก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือในการ
สังเกต 
- จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการลงมือ
ปฏิบติั 
- ร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

- ผูร่้วมวิจยัและทีมประเมิน
มี ความ รู้ความ เข้าใจใน
เทคนิคและวธีิการสังเกตผล 
และสามารถใชเ้คร่ืองมือใน
ก า ร สั ง เก ต ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานท าให้ผูร่้วมวิจยั
ได้ทราบถึงความก้าวหน้า
ใ น ก า ร ท า ง าน แ ล ะ ไ ด้
แบ่ งปันประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

  

ขั้นตอนที่ วธีิการปฏิบัติ ผลจากการลงมือปฏิบัติ 
5. การสะท้อน
ผล 
 (Reflecting) 
 
 

- น าเอาผลการปฏิบัติในขั้ นตอนท่ี  1 – 4 มา
น า เสน อในก ลุ่ มผู ้ ร่ วม วิ จัย  เพื่ อ ให้ ท ราบ
ความกา้วหนา้และผลจากการลงมือปฏิบติั 
 
 

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และได้เห็น ถึงสภาพการ
เป ล่ียนแปลง การเรียน รู้ 
และความรู้ใหม่จากการลง
มือปฏิบัติ ทั้ งในระดับตัว
บุคคล ระดับก ลุ่มบุคคล 
และระดบัองคก์าร 

วงจรที ่2 
6. การวางแผน
ใหม่ 
 (Re-planning) 

- ร่วมกนัวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานรอบใหม่ 
พร้อมปรับลดโครงการจาก 4 โครงการเหลือ 2 
โครงการ ได้แก่  1) การส่งเส ริมและพัฒนา
ครูผูส้อน และ2) การพฒันาแหล่งเรียนรู้  

- ไดแ้ผนปฏิบติัการชุดใหม่
เพื่อน าไปใช้ในการพฒันา
งานให้มีความต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนื 

7 . ก ารป ฏิ บั ติ
ใหม่ 
 (Re-acting) 
 
 
 
 

- ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานรอบ
ใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยการทบทวนการจดัทีมงาน
โครงการ การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล 
และการจดัท าเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงตกลงใช้
รูปแบบเดิม 
- ร่วมกันน าโครงการทั้ง 2 ลงสู่การปฏิบติัรอบ
ใหม่ 

- ผลจากการน าโครงการลง
สู่การปฏิบติันอกจากจะท า
ให้โรงเรียนปริยติัธรรมศรี
จันทร์วิทยามีผลสัมฤท ธ์ิ
การเรียนรู้ของนกัเรียนดีข้ึน 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

  

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

- ร่วมกนัก าหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือในการ
สังเกต 
- จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการลงมือ
ปฏิบติั 
- ร่วมกนัสะทอ้นผลการด าเนินงาน 

- ผูร่้วมวิจยัและทีมประเมิน
มี ความ รู้ความ เข้าใจใน
เทคนิคและวธีิการสังเกตผล 
และสามารถใชเ้คร่ืองมือใน
ก า ร สั ง เก ต ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานท าให้ผูร่้วมวิจยั
ได้ทราบถึงความก้าวหน้า
ใ น ก า ร ท า ง าน แ ล ะ ไ ด้
แบ่ งปันประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั 

9. การสะท้อน
ผลใหม่ 
 (Re-reflecting) 
 
 

- น าเอาผลการปฏิบัติในขั้ นตอนท่ี  6 – 8 มา
น า เสน อในก ลุ่ มผู ้ ร่ วม วิ จัย  เพื่ อ ให้ ท ราบ
ความกา้วหนา้และผลจากการลงมือปฏิบติั 
 
 

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และได้เห็น ถึงสภาพการ
เป ล่ียนแปลง การเรียน รู้ 
และความรู้ใหม่จากการลง
มือปฏิบัติ ทั้ งในระดับตัว
บุคคล ระดับก ลุ่มบุคคล 
และระดบัองคก์าร 

10. การสรุปผล 
 (Conclusion) 
 

- ร่วมกันจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน(lesson 
distilled) และการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
ช่ืนชมในความส าเร็จ 
 
 

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แ ล ะ ไ ด้ ค ว า ม รู้ ท่ี เ ป็ น
บ ท เรี ยน จ าก ก ารล ง มื อ
ปฏิบัติในทุกขั้นตอนของ
การวจิยั 
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จากตารางท่ี 5.1 สรุปไดว้า่องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดท่ี้ผูร่้วมวิจยัตั้งช่ือวา่ “SRICHAN Model” 
เป็นรูปแบบของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนในบริบทเฉพาะของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา อนัเป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการน ากรอบแนวคิดการวิจยัท่ี
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไวม้าท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูร่้วมวจิยัในภาคสนามซ่ึงมีผลท าให้ผูร่้วมวิจยัได้
เกิดการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการลงมือปฏิบติั ซ่ึงถือเป็นความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนในบริบทเฉพาะของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยาอยา่งแทจ้ริง  
      

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
การอภิปรายผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการอภิปรายในประเด็นท่ีเป็นค าถามการวิจยั 

และประเด็น อ่ืน ๆ ท่ีส าคญัท่ีเป็นผลมาจากการวิจยั รวม 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) สภาพท่ีเคย
เป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงั ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ี
คาดหวงัและการประเมินเพื่อเลือกทางเลือก 2) ปรากฏการณ์ของการปฏิบติั 3) การเปล่ียนแปลงจาก
การปฏิบัติ 4) การเรียนรู้จากกระท าหรือการปฏิบัติ และ 5) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ตัว
สอดแทรกหลกัและตวัสอดแทรกเสริม ตามล าดบัดงัน้ี 

7.1.1 สภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อการ

แก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพทีค่าดหวังและการประเมินเพือ่เลือกทางเลือก  
สภาพที่เคยเป็นมาโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจันทร์วิทยา เป็นสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส าหรับให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนนักธรรมบาลีและวิชา
สามัญควบคู่กันโดยเปิดท าการสอน พ.ศ. 2518 โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจันทร์วิทยา 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
สอนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีล้านช้าง ซ่ึงสภาพการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในช่วง
ดงักล่าวเป็นไปตามอตัภาพของทางโรงเรียน และงบประมาณท่ีไดรั้บจากตน้สังกดัท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั
ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการแต่อย่างใด รวมทั้งครูท่ีท าการสอนประจ าเป็นครูท่ีท าการสอน
ตั้งแต่เป็นพระ เม่ือลาสิกขาบทออกไปเป็นฆราวาสก็ท าการสอนมาจนถึงปัจจุบนั ครูส่วนใหญ่ไม่มี
ใบประกอบวิชาชีพครู ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนั้ นจึงขาดความช านาญในการใช้ส่ือและ
นวตักรรมการเรียนการสอน ขาดอุดมการณ์ในการท างาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี อ านาจ บวัศิริ (2544) 
ได้สรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียนขนาดกลางไวใ้นช่วงดังกล่าวว่าการจัดการศึกษาของ
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โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาสามารถตอบสนองนโยบายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐ และช่วยให้พระภิกษุสามเณรไดรั้บโอกาสทางการศึกษา ช่วยเอ้ืออ านวยประโยชน์เก่ียวกบั
การศึกษา นกัธรรม-บาลี และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชุมชนกบัวดั เน่ืองจากโรงเรียน
พระปริยติัธรรมเป็นโรงเรียนท่ีรัฐบาลตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์ เพื่อให้การศึกษาแก่
บุตรของผู ้ยากไร้ และด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจักรและฝ่าย
บา้นเมือง การจดัการศึกษาประเภทน้ีเป็นการจดัการแบบให้เปล่า โดยพิจารณาจากวดัท่ีสามารถ
ระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได ้และพอจะมีบุคลากรด าเนินการตลอดจนความตอ้งการ
ดา้นการศึกษาของทอ้งถ่ิน โรงเรียนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐบาล ซ่ึงมกัจะไม่เพียงพอต่อการจดัการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เงิน
บริจาคจากผูมี้จิตศรัทธาข้ึนอยูก่บับารมีของเจา้ส านกั ปัญหาเก่ียวกบังบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการ ปัญหาบุคคลมีประสบการณ์น้อย คือ การเรียนการสอนไม่เพียงพอ เป็นปัญหาหลกั
ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  

สภาพปัจจุบัน ปัจจุบนัโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา จ านวนครูทั้งหมด 19 รูป/
คน เป็นครูพิเศษ 1 คน สอนวิชาตรงเอก 15 รูป/คน ครูท่ีสอนตรงความถนัด 2 รูป/คน แต่การ
พฒันาการจัดการเรียนการสอนก็เป็นไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะครูเป็นหลัก เพราะ
งบประมาณในการบริหารสถานศึกษาท่ีไดจ้ากตน้สังกดัมีค่อนขา้งจ ากดัเน่ืองจากจ านวนนกัเรียนใน
แต่ละปีมีนอ้ยมาก ซ่ึงการท่ีมีงบประมาณนอ้ยนั้นส่งผลใหก้ารบริหารจดัการในโรงเรียนเป็นไปดว้ย
ความยากล าบาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวสัด์ิ มีอบ และคณะ (2541: 72) ไดว้จิยัเร่ืองการศึกษา
สภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรมจงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า สภาพ
ปัญหาทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นธุรการ ดา้นการปกครอง ดา้นการบริหาร มีปัญหาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และสาเหตุส าคญัของปัญหาในการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม ไดแ้ก่ งบประมาณ
และการจดัการบุคลากร และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรชยั ขยนั (2539: 88) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง
การประเมินการจดัการศึกษาดา้นพระปริยติัธรรมของจงัหวดัล าพูน พบว่า การจดัการศึกษาด้าน
พระปริยติัธรรม ยงัไม่เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวข้องกับการศาสนา
เท่าท่ีควร ในดา้นปัจจยัพื้นฐานในการจดัการศึกษายงัมีความเหมาะสมน้อย โดยเฉพาะดา้นอาคาร
สถานท่ี การจดัการด้านวสัดุอุปกรณ์ การจดัการงบประมาณยงัไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์ คุณภาพ
การศึกษายงัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

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

สภาพในปัจจุบนั อาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานมีขอ้บกพร่องคือการใช้อาคาร
ร่วมกนักบัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ยงัไม่เป็นสัดเป็นส่วน ห้องเรียนไม่มีเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน นอกจากนั้นยงัมีปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ท่ีจอดรถ
ของบุคลากร ไม่มีป้ายหอ้งต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ หอ้งน ้ าไม่เพียงพอ หอ้งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ใช้งานได้ ไม่มีโทรศพัท์ภายในท่ีใช้ติดต่อระหว่างห้องฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีเคร่ืองบริการน ้ าด่ืม (เยน็)  
บนอาคารเรียน ไม่มีระบบกลอ้งวงจรปิด ไม่มีห้องท ากิจกรรม ไม่มีห้องปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ซ่ึง
จริง ๆ แล้วมีอยู่แต่อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไม่ได้ ไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภยั เช่น ถังดบัเพลิง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จ ารัส ในเสนา (2539: 76) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาการจดั
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 พบวา่ โรงเรียนส่วนใหญ่
ขาดงบประมาณในการจดัการศึกษา จึงท าให้ขาดอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน ขาดงบประมาณ
ในการจดัสร้างอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ 

ดา้น วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นสาหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่ทนัสมยั 
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด และเคร่ืองค านวณ) ไม่ มี ส่ือการสอนส าหรับครู เช่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโปรเจคเตอร์ หรือ วิชวัไลเซอร์ (Visualizer) เคร่ืองขยายเสียง ในห้องสอน 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านในห้องพกัครู ห้อง sound lab ใช้งานไม่ได ้ไม่มีอินเตอร์เน็ต
ให้นกัเรียน นกัศึกษา ไดสื้บคน้ขอ้มูล สอดคลอ้งกบัชรินทร์ อินเทพ (2550) กล่าววา่ โรงเรียนปริยติั
ธรรม แผนกสามญัมีกระบวนการเรียนการสอนคุณภาพต ่าเพราะขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ 

ดา้นครูผูส้อน สภาพปัญหาคือ หน่วยงานตน้สังกดั ควรจดัสวสัดิการให้แก่ครู และครู
ควรได้รับการพฒันาวิชาชีพ ทุก ๆ ปี มีโครงการพาครูไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพและการ
ท างานของครู รัฐบาลและคณะสงฆ์ไทยควรให้ความส าคญัต่อการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษาให้มากข้ึนสอดคล้องกบังานวิจยัของสุเทน โคตรภูเวียง (2530) ได้ศึกษาการบริหาร
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัในภาคคณะสงฆฯ์ พบวา่ ปัจจยัท่ีโรงเรียนพระปริยติัธรรมยงั
ขาดแคลนอยูม่ากไดแ้ก่ บุคลากรท่ีมีความสามารถทางการศึกษาอีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สมศกัด์ิ คงศรี (2536) ไดศึ้กษาการพฒันาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรมครูผูส้อนพระปริยติัธรรมแผนกบาลีท่ีมีความเหมาะสมในการพฒันาครู  พบว่า 
ครูควรไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัเทคนิควธีิการสอน ส่ือการสอน จิตวทิยาการเรียนการสอน จิตส านึก
ความเป็นครู ความรับผดิชอบกระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
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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”   

ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าปัญหาในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน
สามารถดูไดจ้ากผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่โรงเรียนยงัมีปัญหาในการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนอยู่ในหลายประเด็น ซ่ึงในแต่ละประเด็นลว้นส่งผลต่อการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอยา่งมาก เช่น ปัญหาเก่ียวกบัคุณวุฒิของครูกบับทบาทหนา้ท่ีในการ
สอน ซ่ึงไม่ครบตามกลุ่มสาระท่ีจดัการเรียนการสอน ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัยงัไม่บรรลุผล ปัญหาเก่ียวกบัการจดัองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานยงัไม่
เป็นระบบ ปัญหาด้านการจดัท าหลกัสูตรและการจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ทั้งน้ีเพราะ การจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาสามารถตอบสนอง
นโยบายของการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และช่วยให้พระภิกษุสามเณรไดรั้บโอกาสทางการศึกษา 
ช่วยเอ้ืออ านวยประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา นักธรรม-บาลี และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างชุมชนกับวดั เน่ืองจากโรงเรียนพระปริยติัธรรมเป็นโรงเรียนท่ีรัฐบาลตั้งข้ึนโดยความ
เห็นชอบของคณะสงฆ ์เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรของผูย้ากไร้ และดอ้ยโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่ง
ประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจกัรและฝ่ายบา้นเมือง การจดัการศึกษาประเภทน้ีเป็นการจดัการแบบให้
เปล่า โดยพิจารณาจากวดัท่ีสามารถระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได ้และพอจะมีบุคลากร
ด าเนินการตลอดจนความตอ้งการดา้นการศึกษาของทอ้งถ่ิน โรงเรียนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าเล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ซ่ึงมกัจะไม่เพียงพอต่อการจดัการบริหาร
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เงินบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธาข้ึนอยูก่บับารมีของเจา้ส านกั ซ่ึงถือวา่เป็น
หน่ึงในหน้าท่ีของพระสงฆ์ ดงัท่ีสมเด็จพระมหาสมณะเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู ้เป็นแม่
กองในการจดัการศึกษาของประเทศในยุคเร่ิมตน้ท่ีกระจายการศึกษาไปทัว่ประเทศโดยใชว้ดัเป็น
ฐาน ได้กล่าวว่า “ขอท่านภิกษุทั้ งหลาย ช่วยกันเอาภารธุระสั่งสอนกุลบุตรทั้ งหลายให้ศรัทธา
เล่ือมใสในพระรัตนตรัยและมีวิชาความรู้อนัเป็นสารประโยชน์”และยงัทรงประกาศใหพ้ระสงฆทุ์ก
ระดบับ ารุงการศึกษาในวดัดว้ย วฒิุชยั มูลศิลป์ (2534) 

สภาพที่คาดหวัง ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” โดยมี
ความเห็นร่วมกนัวา่สภาพท่ีคาดหวงัจากการลงมือปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมศรีจนัทร์วิทยา หลงัจากท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัท าการวิเคราะห์และจดัเรียงสภาพ
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ของงานท่ีตอ้งการพฒันาตามล าดบัก่อน-หลงั เสร็จส้ินแลว้ ไดร่้วมกนัระดมสมองอีกคร้ังหน่ึงเพื่อ
จดักลุ่มของงานท่ีเป็นปัญหาและตอ้งการพฒันาโดยภาพรวมคาดหวงัว่าการด าเนินการพฒันาทั้ง
ดา้นการบริหารและการพฒันาครูผูส้อนจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาดีข้ึนและสามารถผา่นเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ดงัท่ี อมัพร ยศหลา้ (2549) ไดใ้ห้ทศันะวา่ ความคาดหวงัหมายถึงความคิดเห็นและความ
ตอ้งการของบุคคลท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บในส่ิงท่ีคาดคะเนไวล่้วงหน้า เป็นการจูงใจท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการและเช่ือวา่ถา้ท าเช่นน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั และสอดคลอ้งทฤษฏีความแห่ง
คาดหวงั (Expectancy Theory) ของ Vroom (1964) ท่ีกล่าวว่าบุคคลมีความต้องการและมีความ
คาดหวงั ดงันั้น จึงตอ้งพยายามกระท าการดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือส่ิงท่ี
คาดหวงัเอาไวซ่ึ้งเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 

ทางเลือกเพือ่การแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือก เพื่อก าหนด
เป็นแผนปฏิบติัการในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา 
พบวา่ ในขั้นตอนแรกผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายโดยการน าเอา
มาตรฐานท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มาเป็นตวัตั้ง แลว้ร่วมกนัวิเคราะห์
ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ก่อนจะน ามาสู่การจดัท าแผนปฏิบติัการ ซ่ึงผลจากการ
กระท าดงักล่าวท าให้ไดแ้ผนปฏิบติัการซ่ึงประกอบดว้ยโครงการ 4 โครงการท่ีจะน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ซ่ึงได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อน 2) โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 3) 
โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการพฒันาโรงเรียน เป็นโครงการท่ีจดัท าข้ึนเพื่อระดมทุนในการน า
แผนงานโครงการลงสู่การปฏิบติั และเพื่อให้ผูร่้วมวิจยัไดรั้บประสบการณ์จากการศึกษาดูงานใน
โรงเรียนต้นแบบ ท่ีได้มาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงาน และ 4) โครงการการเพิ่มศกัยภาพการ
บริหารจดัการองคก์รตามแนวทางการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  

7.1.2 ปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ   
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการน าแผนปฏิบัติการอนัประกอบด้วยโครงการจ านวน 4 

โครงการท่ีถือเป็นตวัสอดแทรกหลกัลงสู่การปฏิบติั และมีการใช้หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เป็นตวัสอดแทรกเสริม รวมทั้งการใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ได้ส่งผลให้
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยาดีข้ึน ทั้ งน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินงานคร้ังน้ีส าเร็จได้ตามเป้าหมายก็ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของผูร่้วมวิจยัทุกคนท่ีได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ เวลา และทุนทรัพยเ์พื่อการ
ท างานร่วมกนั และให้ความร่วมมือในการวิจยัทุกขั้นตอน เช่น ในการจดัท าผา้ป่าการศึกษาของ
โครงการท่ี 3 เป็นตน้ และอีกส่ิงหน่ึงก็คือการใชแ้ผนปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเด่นเฉพาะคือเป็นแผนท่ี
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เกิดข้ึนจากการจดักระท าร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัโดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ และท่ีส าคญัคือเป็นแผนท่ีมีการใชท้รัพยากรทางการบริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิด
ประสิทธิผลอยา่งสูงสุดทั้งในดา้นคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการบริหารจดัการ นัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับท่ี เสนาะ ติเยาว์ (2543) ได้กล่าวไวว้่า การให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน
(Participative planning) นั้นมีความส าคญัมาก เพราะคนทุกคนลว้นกระทบต่อการวางแผนไม่ทาง
ใดก็ทางหน่ึง การให้คนมีส่วนร่วมจะท าให้ไดข้อ้มูลมากข้ึน ท าให้เกิดความคิดริเร่ิมและความคิด
สร้างสรรค์มากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ไดแ้ผนท่ีดีและสมบูรณ์และเม่ือมีการน าแผนไปใช้คนก็จะมีความ
ผูกพนักับแผน มีความเข้าใจและยอมรับแผนด้วยเช่นกัน ซ่ึงท าให้แผนด าเนินต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

7.1.3 การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ  
จากการท่ีโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา มีผลการประเมินในระดบั “ดี” ทุก

มาตรฐานนั้ น นอกจากจะเป็นผลมาจากการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติซ่ึงเป็นแผนท่ีมี
ลกัษณะเด่นเฉพาะคือเป็นแผนท่ีเกิดข้ึนจากการจดักระท าร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัโดยมี
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และท่ีส าคญัคือเป็นแผนท่ีมีการใช้ทรัพยากรทางการ
บริหารท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดทั้งในด้านคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ
บริหารจดัการ รวมทั้งการอาศยัแนวคิดของหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแล้ว อาจเน่ืองมาจาก
สาเหตุอ่ืน ๆ อีก  

การมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลากหลายกลุ่มทั้งในและนอกชุมชนซ่ึง
ใหค้วามร่วมมือในการวจิยัคร้ังน้ี ไม่วา่จะเป็นตวัผูร่้วมวจิยัวจิยัเองท่ีเป็นทั้งผูร่้วมด าเนินการวจิยัและ
ให้การสนบัสนุนการด าเนินงานในทุก ๆ ดา้นไม่เวน้แมแ้ต่การบริจาคทรัพยเ์พื่อการพฒันางาน ซ่ึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนน้ีนับว่าเป็นส่ิงส าคัญยิ่งในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ดงัท่ี อภิสิทธ์ิ บุญยา (2553) กล่าวไวว้า่ลกัษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จไดน้ั้นคือการให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกชุมชน
เขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียน และเป็นกระบวนการท่ีประชาชนในฐานะท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและทอ้งถ่ินได้เขา้มาเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนโดยร่วม
แสดงความคิดเห็นและกระท าในส่ิงท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั ตลอดจนร่วมพิจารณาก าหนดปัญหา ความ
ตอ้งการของโรงเรียนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา และหาแนวทางพฒันาโรงเรียน 
ซ่ึงการมีส่วนร่วมนั้นจะมีตั้ งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
ประเมินผล และร่วมในการเสนอแนะในกิจการของโรงเรียน 
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กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีส่งผล
ให้การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ ดว้ยเพราะจากการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ไดมุ้่งเน้นไปท่ีเป้าหมายซ่ึงเป็นผลผลิต
ของโรงเรียนซ่ึงก็คือตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัแนวคิดจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ท่ีกล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ท่ียอมรับว่าบุคคลหรือผูเ้รียนมีความแตกต่างกันและทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูหรือผูจ้ดัการเรียนรู้ควรมี
ความเช่ือพื้นฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) เช่ือว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน (2) เช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ และ (3) เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกท่ี ทุกเวลา และสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
McCombs and Whisler (1997, อ้างถึงใน ศรีน้อย โพวาทอง, 2546) วฒันาพร ระงบัทุกข์ ( 2542) 
ชนาธิป พรกุล (2544) ปราโมทย  ์จิตบรรจง (2544) พิมพ์พนัธ์ เตชะคุปต์ (2545) ก่ิงฟ้า สินธุวงษ ์
(2545) สิริพร ทิพยค์ง (2545) อมัพร มา้คะนอง (2546) ทิศนา แขมมณี (2548) และ ส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2552) ท่ีกล่าวไวใ้นลกัษณะเดียวกนัว่าการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้นเป็นแนวคิดท่ีมุ่งท่ีจะพฒันาผูเ้รียนโดยการให้ความส าคญักบัผูเ้รียน ให้ผูเ้รียน
ได้เลือกเรียนตามความต้องการ  รวมทั้ งให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึง
แนวคิดน้ีจะช่วยท าใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรี
จนัทร์วิทยาประสบผลส าเร็จพฒันาการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงนอกจากผูร่้วมวิจยัจะไดร่้วมกนั
พฒันาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการแลว้ โรงเรียนยงัมีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย เช่น 
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องประกนัคุณภาพ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และมีกลุ่มภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาช่วยในการให้ความรู้กบัครูและนกัเรียนอีกดว้ย ซ่ึงการท่ีโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน(Place-
Based Instruction) ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ท่ีเช่ือกนัว่าหากมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจะช่วยให้การจดัการเรียน
การสอนสอนส าเร็จได ้และมีประสิทธิภาพอยา่งแน่นอน  

การจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยานั้น ซ่ึง
ความส าคญัต่อหลกัสูตรสถานศึกษาน้ี วิชยั วงษ์ใหญ่ (2555) ไดก้ล่าวไวว้่า หลกัสูตรสถานศึกษา
เป็นหัวใจส าคญัส าหรับการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  การ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งใชค้วามร่วมมือร่วมใจของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งผูบ้ริหาร 
ครู ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนตวัผูเ้รียน  

 
 



250 
 

7.1.4 การเรียนรู้จากการกระท า 

การเรียนรู้จากการกระท า พบว่า เกิดข้ึนทั้งใน 1) ระดบับุคคล ประกอบด้วย ผูว้ิจยั ครู 
และ คณะกรรมการสถานศึกษา 2) ระดบักลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มครู และ กลุ่มคณะกรรมการ
สถานศึกษา และ 3) ระดบัองค์การ คือโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดใ้ห้ทศันะวา่ การเรียนรู้จากการกระท าในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม หรือระดบัหน่วยงาน เป็นการ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัหรือจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูว้จิยักบัผู ้
ร่วมวจิยั และกบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง  

7.1.5 ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึ้นจากการใช้ตัวสอดแทรกหลักและตัวสอดแทรกเสริม 

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชต้วัสอดแทรกหลกั ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีตวัสอดแทรกหลกั
คือแผนปฏิบติัการท่ีเกิดจากการจดักระท าร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั เพื่อน าไปใช้ในการ
แกปั้ญหาหรือพฒันางานซ่ึงไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลง เกิดการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ข้ึนมา โดย
แผนปฏิบัติการน้ีประกอบด้วย 4 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู ้สอน  2) 
โครงการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3) โครงการสร้างพลงัร่วมเพื่อการ
พฒันาโรงเรียน และ 4) โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางการใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ตวัสอดแทรกเสริมคือหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 5 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นประสบการณ์(Experiences) 2) ขั้นสะท้อนคิดและอภิปราย (Reflection and 
discussion) 3) ขั้ นความ คิดรวบยอด (Conception) 4) ขั้ นทดลองห รือประยุกต์ใช้แนวคิด 
(Experimentation/application) และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and evaluation) 

ทั้งน้ี เม่ือหลอมรวมความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ไดรู้ปแบบของ
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนศรีจนัทร์วทิยา ท่ีเรียกวา่ “SRICHAN Model” 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมมศรี

จนัทร์วทิยา: การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. จากผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

พระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา บรรลุความคาดหวงัคือมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักเรียนดีข้ึน 
ถึงแม้ว่าการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งน้ีจะประสบผลส าเร็จตามความ
คาดหวงัแลว้ก็ตาม แต่ยงัไม่ไดรั้บการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดงันั้นทุกคนท่ีเป็นผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งควรร่วมมือกนัด าเนินการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป 

2. จากผลการวจิยั พบวา่ แมว้า่โรงเรียนไดด้ าเนินงานแกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้บรรลุความคาดหวงัตามเป้าหมายแลว้ แต่ก็ขอ้เสนอแนะว่าถึงแมว้่าการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียนแห่งน้ีจะประสบผลส าเร็จตามความคาดหวงัแลว้ก็ตาม ทุกคนท่ีเป็นผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งควรร่วมมือกนัด าเนินการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไปเพื่อให้เกิด
การพฒันาท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

3. จากผลการวจิยัพบวา่ นอกจากจะเกิดการเรียนรู้ในระดบับุคคล เช่น ตวัผูว้ิจยัเองแลว้ยงั
มีครู ผูป้กครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา อีกด้วย ดังนั้ น ในการพัฒนางานใด ๆ ใน
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ด้วยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จะตอ้ง
ค านึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนต่อการพฒันาตนเอง การพฒันางาน และการพฒันาวิชาชีพของบุคคลท่ีเขา้ร่วม
การวิจยัดว้ย เพื่อส่งเสริมความกา้วหน้าดา้นหน้าท่ีการงานและดา้นวิชาชีพของบุคคลเหล่านั้นให้
สูงข้ึน โดยในการวจิยัทุกขั้นตอนจะตอ้งใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั และใหทุ้กคนไดมี้
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด รวมทั้งไดมี้การลงมือปฏิบติัจริงในทุกกิจกรรม ซ่ึงจาก
การกระท าในลกัษณะดงักล่าวนอกจากจะท าให้ทุกคนไดเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัแลว้ยงัเกิดการเรียนรู้
ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัเพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันางานและพฒันาตนเองไดใ้นท่ีสุด 

4. จากผลการวิจยั พบว่า ความส าเร็จของการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ส่วนหน่ึงมาจาก
การท างานโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ภายใตห้ลกัการ จรรยาบรรณ และ
บทบาทของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัท่ีไดร้ะบุไวน้ั้น และท่ีส าคญัส่วนหน่ึงไดม้าจากการท างานภายใต้
แนวคิดของหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีเกิดจากการน าเอาแนวคิดทฤษฎีเดิมท่ีมี 4 ขั้นตอนมา
บูรณาการเขา้กับส่ิงท่ีผูว้ิจยัได้ร่วมกันเรียนรู้และได้เพิ่มเติมขั้นตอนท่ี 5 ข้ึนมาอีก 1 ขั้นตอนคือ  
1) ขั้นขั้นประสบการณ์ (Experiences) 2) ขั้นสะทอ้นคิดและอภิปราย (Reflection and discussion)  
3 )  ขั้ น ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด  (Conception) 4 )  ขั้ น ท ด ล อ ง ห รื อ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ น ว คิ ด
(Experimentation/application) และ 5) ขั้ นสรุปและประเมินผล (Conclusion and evaluation) ซ่ึง
แนวทางน้ีเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาจะตอ้งยึดถือเพื่อเป็นแนวปฏิบติัต่อไป
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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5. จากผลการวิจยั พบวา่ ความส าเร็จของการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ดงันั้น โรงเรียนควรรักษาไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพและความร่วมมือร่วมใจน้ีเอาไวใ้หย้ ัง่ยนื 

6. จากผลการวิจยั พบวา่ เหตุผลหลกัท่ีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน คือ ตอ้งการให้โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้ น 
โรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาจะตอ้งตระหนกัอยู่เสมอว่า “เด็กนักเรียน” ทุกคนในโรงเรียน
แห่งน้ีคือเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษาท่ีจะตอ้งดูแลและพฒันาให้นกัเรียนมีความพร้อมเพื่อ
ศึกษาในระดบัสูงข้ึนตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยาควรก าหนดนโยบายการวิจยัเพื่อพฒันางาน

เป็นนโยบายหลกัของโรงเรียนในทุกปีการศึกษา 
2. เน่ืองจากโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจันทร์วิทยา เป็นโรงเรียนท่ีมีผู ้บริหารและ

ครูผูส้อนเป็นพระภิกษุสงฆ์ ควรมีนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนหรือครูผูส้อนเป็นการ
เฉพาะ 

3. เน่ืองจากโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยามีความจ าเป็นในการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้ น ควรก าหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเป็น
นโยบายหลกัของโรงเรียนในทุกปีการศึกษา  

4. แม้ว่าโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา จะมีปัญหาด้านงบประมาณในการ
บริหารจดัการท่ีไม่เพียงพอ และคุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน แต่โรงเรียนก็สามารถ
บริหารจดัการและพฒันาการเรียนการสอนไดป้ระสบผลส าเร็จ ดงันั้น หน่วยงานตน้สังกดัควรให้
ความสนใจและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หรือยกยอ่งในผลงานท่ีประสบผลส าเร็จ รวมทั้งให้การ
ดูแลอยา่งใกลชิ้ดในทุกดา้นเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของคณะครู 

5. เพื่อให้การพฒันาเครือข่ายความรู้ หรืองานอ่ืนๆ ของโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์
วิทยาอยา่งต่อเน่ือง ควรมีนโยบายจดัท าขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้งท่ีเป็นสถานบนัอุดมศึกษาส าหรับพระสงฆเ์ช่นเดียวกนั 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
แม้ผลจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะเป็นผลการวิจยัท่ีเกิดข้ึนในบริบท

เฉพาะ (Specific context) ท่ีอาจมีขอ้จ ากดัในการน าไปใชอ้า้งอิงได ้แต่จากทศันะของ Coghlan and 
Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, and bucknam (2008) ท่ีกล่าวไวว้่า “สามารถจะน าเอา
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ประเด็นข้อคิด หรือเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึนมาเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน ๆได้ด้วย โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน หรือท่ีก าลงัมุ่งให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะเดียวกนั” ดงันั้น จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการ
น าเอาผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนปริยติัธรรมแห่งอ่ืน ๆ ในประเทศไทยได ้ดงัน้ี 

1. การน าเอาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการพฒันางานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนปริยติัธรรมอ่ืน ๆ ควรศึกษาหลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูว้ิจยัให้เขา้ใจอย่าง
ชดัเจนก่อนท่ีจะน าไปใช ้และตอ้งมีความเช่ือมัน่วา่การมีส่วนร่วมนั้นจะส่งผลต่อการพฒันาไดเ้ป็น
อยา่งดี 

2. ปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจให้ผูร่้วมวิจยัเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนในคร้ังน้ีก็คือ ความเป็นกลัยาณมิตร และสัมพนัธภาพอนัดีท่ีมีระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยัทุกคน และท่ีส าคญัคือความคาดหวงัต่อการส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของโรงเรียน
ให้ดีข้ึนในทุก ๆ ดา้น ดงันั้น โรงเรียนท่ีจะเอาเอารูปแบบของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ไปใชจ้ะตอ้งเรียนรู้ถึงวธีิการสร้างสัมพนัธภาพ และสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลเหล่าน้ี 

3. การก าหนดเป้าหมายในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปใช้ในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยานอกจากจะมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทาง
ท่ีดีข้ึนแลว้ ยงัตอ้งมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ข้ึนดว้ย ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล 
และระดบัองคก์าร  

4. ในการใช้ตวัสอดแทรกเสริม (Additional intervention) ส าหรับการวิจยั ควรค านึงถึง
หลักการ หรือนวตักรรมอ่ืน ๆ มาใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
นอกเหนือจากหลกั การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

5. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยานั้น จะตอ้ง
ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่าเป้าหมายของการพฒันาท่ีแท้จริงคือ “นักเรียน” ทุกคน ซ่ึงในแต่ละปี
การศึกษาจะสับเปล่ียนหมุนเวยีนกนัมาเขา้เรียนในโรงเรียน ดงันั้น โรงเรียนปริยติัธรรมทุกแห่งท่ีจะ
น าเอาการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ีไปประยุกตใ์ช ้จะตอ้งด าเนินการพฒันาตามวงจรของ
การวจิยัต่อไปอีก แมจ้ะไม่มีผูว้จิยัจากภายนอกเขา้มาช่วยอีกก็ตาม  

5.3.4 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ควรมีการท าวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อเป็นโมเดลในแต่ละระดบัชั้น ในแต่ละรายวิชา และผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรให้การสนบัสนุนทั้งในดา้นการจดัอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท าวิจยั รวมทั้ง
ใหทุ้นสนบัสนุนหรือจดัหาแหล่งทุนจากภายนอกให ้
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2. โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ควรส่งเสริมให้ครูท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อ
พฒันาการจดัการศึกษาในโรงเรียนตนเอง หรืออาจน าเอาการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี
ไปพฒันาต่อยอดเป็นการวิจยัในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วทิยา  

3. ในการวิจยัคร้ังน้ีไดมี้การประเมินเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ การประเมินการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจใชรู้ปแบบการ
วิจยัเชิงประเมิน (Evaluation research) เพื่อประเมินสภาพการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนได ้

4. รูปแบบการวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจน ามาใช้เพื่อพฒันาต่อยอดงานวิจยัน้ีได ้เช่น การก าหนด
นโยบายในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา ดว้ยการวิจยั
เชิงนโยบาย (Policy research) เป็นตน้  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
1. ผศ.ดร.ชิษณพงศ ์  ศรจนัทร์        

ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยัวทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอกบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย 

2.ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล   
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วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก  บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.ดร.วชัรินทร์   เช่ียวชาญ        
ต าแหน่ง  วทิยาจารยช์ านาญการพิเศษ 

วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัสุพรรณบุรี 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต วธีิวทิยาการวจิยั 
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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 
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