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บทคัดย่อ

 การวิจยัคร้ังน้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ 1) พฒันารปูแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีย่ดึ

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารท่ีพัฒนาข้ึน 2) ศึกษา

ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญจากการสอนรายวิชาการ

จดัการศกึษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 3) ศกึษาความพึงพอใจของนิสิตปรญิญาโทท่ีมต่ีอคณุภาพ

การสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ 4 ) ศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จผล

การเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของการเรียนการสอน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย คือ 

นสิติปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 

2552 ศูนย์ศรีสะเกษ จำานวน 46 คน ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา(Research 

and Development) โดยประยุกต์ใชก้ารวจัิยปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม ใช้ควบคู่กบัแผนการ

ดำาเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีนรู ้หนงัสอืชดุวชิาการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ วดีทิศัน ์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .20-1.00 มีค่า

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .80 แบบบันทึกหลังการปฏิบัติ แบบสอบถาม

ความพงึพอใจของนสิติทีม่ตีอ่คณุภาพการสอนของอาจารย ์มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 
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.75 และประเดน็การสนทนากลุม่ในการวเิคราะหป์จัจยัแหง่ความสำาเรจ็ผลการจดัการเรยีน

รู้รายวิชา สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล 

และค่า t-test แบบ Dependent ผลการวิจัย พบดังนี้ 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญทีพัฒนาขึ้น 

มีองค์ประกอบหลัก คือ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขั้น และแผนการดำาเนิน

งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มี 13 กิจกรรมย่อย ประเมินรูปแบบโดย

ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า (1) ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติทีเน้นผู้เรียน

เป็นสำาคัญโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (2) ความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติของรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญโดยรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก กับแผนการดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ที่มีองค์

ประกอบหลัก คือ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 6 ขั้นตอน และใช้ควบคู่กับแผนการ

ดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21 กิจกรรมย่อย เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่

มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) แผนดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน

เปน็สำาคญัทีพ่ฒันาขึน้โดยรวมมีประสทิธภิาพของกระบวนการตอ่ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์

เทา่กบั 84.86/78.03 ซึง่เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ำาหนด 2) ดชันปีระสทิธผิลของแผน

ดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยรวมมีค่าเท่ากับ .5392 ซึ่งแสดงว่าผู้

เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 53.92 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4) ความคงทนในการเรียนรู้หลังจากการสอนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยระหว่าง

หลังเรียนแล้ว 2 สัปดาห์กับหลังเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

แสดงว่ามีความคงทนต่อการเรียนรู้

 3. ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโทที่มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ในรายวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อจำาแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
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มากทีส่ดุ คอื ดา้นคณุลกัษณะของอาจารย ์ดา้นการวดัและประเมนิผล ดา้นทกัษะการสอน

ของอาจารย์(ทฤษฎี) ด้านเนื้อหา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต ด้านทักษะ

การสอนของอาจารย์(ปฏิบัติ) เรียงตามลำาดับ ส่วนด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก 

 4. ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของผลการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำาคัญ มีผลลัพธ์ หลังจากใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับแผนดำาเนิน

งานกิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบสำาคัญ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

การกำาหนดความต้องการ เป้าหมาย การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาตั้งแต่

เริ่มแรก 2) ความตระหนักรู้สึก นึกคิดเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อรายวิชาท่ีเรียน  

ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 3) มีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อตกลงร่วมกันท่ี

วางไว้ 4) บรรยากาศในการเรียน อาจารย์ผู้สอนเป็นอำานวยความสะดวก กระตุ้นให้เกิด

การเรียนรู้ที่รอบด้านทั้งโปรแกรม มีหนังสือชุดวิชา สื่อ เครื่องมือการศึกษาค้นคว้า การ

บันทึกหลักการปฏิบัติ(AAR) และมีตัวอย่างกรณีศึกษาจากรุ่นพี่ๆ เพื่อเทียบคุณภาพของ

งาน 5) ประเมิน สรุปการดำาเนินงาน ในผลลัพธ์จากรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญต่อผู้เรียนจริงทั้งภาคความรู้ ความรู้สึก และทักษะการปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และเครือข่ายการเรียนรู้  

เกิดชุดความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติ 

คำาสำาคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การเรียนรู้จากการปฏิบัติ, การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำาคัญ

Abstract

 The Purposes of this study were to: 1) develop a model of learning from 

learner-centered action of Master of Education degree Program in Educational 

Administration students, 2) examine effects of using the model of learning from 
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learner-centered action from teaching the education Provision for Local Development 

Course, 3) examine the Master of Education Program students’ satisfaction 

with the quality of teaching of the instructor and with the teaching aids, and 4) 

examine factors of success of results of learning from learner-centered action of 

learning and teaching. A group of research participants consisted of 46 Master 

of Education degree Program in Educational Administration students enrolled at 

Si Sa Ket Educational Service Center in the first semester of the academic year 

2009. The research methodology used was the research and development research 

by applying participatory action research together with plans for organization 

of learning activities, a series of book in supplement to Education Provision 

for Local Development Course, Video, an achievement test with discriminating  

powers ranging .20-1.00 and a reliability of .80, an after action review, note-taking 

from, a questionnaire on student’s satisfaction with instructor’s teaching  

quality, and issues of focus group discussion on an analysis of factors of success 

in organization of learning of the course. The statistics used were percentage, 

mean, standard deviation, effectiveness index, and t-test were as follows:

 1. In developing the model of learning from learner-centered action by 

implementing the methods of learning by action of Marquardt(1999) in developing 

 plans for learning together with learner-centered action, and development of 

learning from learner-centered action of Chantarasombat (2009) in analyzing 

and making stages of participatory action research and plans for organization of 

learning activities through 5 experts, the following were found: (1) The model of 

learning from learner-centered action as a whole was appropriate at the highest 

level. (2)The practical feasibility of the model of learning from learner-centered 

action as a whole was appropriate at the highest level. (3) The congruence 

of the model of learning from learner-centered action together with the plans 
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for organization of learning activities was also appropriate at the highest level.

 2. For the efficiency of the model of learning from learner-centered 

action in participatory action research at 6 stage and using the model together 

with organization of learning activities in 13 sub activities, the following were 

found: 1) The efficiency of the developed plans for learning from learner-centered 

action as a whole was 84.86/78.14 which was in conformity with the standard 

established requirement of 80/80. 2) The effectiveness index of the plans for 

learning from learner-centered action as a whole was .5392, showing that the 

learner increased their knowledge from before learning at 53.92 percent. 3) 

The learners’ learning achievement mean scores before and after learning were 

different at the .05 level of statistical significance. 4) After learning and 2 weeks 

after learning the learners had different learning retention mean score at the 

.05 level of statistical significance, showing that the learners still had learning 

retention.

 3. The Master of Education Program students’ satisfaction with the  

instructor’s teaching quality and learning aids in the Education Provision for  

Local Development Course as a whole was at the highest. When each aspect 

was considered, it was found that their satisfaction was also at the highest 

level in each of these aspects: content, instructor’s teaching skills(in theory), 

instructor’s teaching skills(in practice) instructor’s characteristics, measurement 

and evaluation, instructor-student relationship, and learning aids respectively.

 4. After using participatory action research together with plans for  

organization of learning activities, there were 6 major factors of success of the 

results of organization of learning from learner-centered action: 1) participation 

in action, determining needs, goals, and measurement and evaluation of learning 

in this course from the beginning; 2) awareness, positive attitudes, responsibility 
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for the course being learned in individual and group work; 3) intention to act 

to achieve the established agreement; 4) learning climate, the instructor being 

facilitator to stimulate learning in all sides throughout the program, having series 

of course books, media and tools for study, note-taking on accounts of after 

action review(AAR), having examples of case studies from the previous batches 

of students to comp are the quality of works; 5) evaluation, summarization of 

work operation in the results from the model of learning from real learner-

centered action for learners in knowledge, feelings and skills in field study; and 

6) learning sharing among learners, instructor and learning network to generate 

the set of knowledge through practice.

Keywords : developing a model, learning from action, learner-centered learning 

and instruction

บทนำา

 สงัคมไทยควรสนบัสนนุและสง่เสรมิ

ผู้สร้างความรู้ และมีผู้ใช้ความรู้ เพื่อสร้าง

มลูคา่เพ่ิมและความสามารถทางการแขง่ขนั 

โดยมีเป้าหมายทางสังคม เพื่อทำาให้สังคม

ไทยมีคุณค่า สังคมน่าอยู่ โดยใช้หลักการ

ทางศาสนา คือ ขันธ์ 5 ของสังคมได้แก่ 

ศีลธรรม ปัญญา เศรษฐกิจถูกต้อง รัฐถูก

ต้อง และสังคมเข้มแข็ง(ไพบูลย์ วัฒนศิริ

ธรรม. 2546: 13-14) สอดคล้องกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

10 (2545–2549) ที่ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ใน

การพัฒนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

คนไทยมีคุณธรรมนำาความรอบรู้ รู้เท่าทัน

โลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคม

สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ 

และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และ

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบ

บรหิารจัดการประเทศทีมี่ธรรมภบิาล ดำารงไว้

ซึง่ระบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์

ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลก
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ได้อย่างมีศักดิ์ศรี สำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

2549 : 46-47)

 เจตนารมณข์องพระราชบญัญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มุ่งเน้น

ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา

และสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาจัดการ

ศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวม

ไปถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นการยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ และการ

พฒันาระบบบรหิารจัดการในสถานศึกษาให้

มปีระสทิธภิาพและสามารถปรบัตวัใหท้นักบั

สภาพทีเ่ปลีย่นแปลง ( กระทรวงศกึษาธกิาร. 

2542 : 2 -3) และมกีารกำาหนดเปน็นโยบาย

ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาจดักระบวนการศกึษาผา่น

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าไปช่วย

เหลือและวิจัยการดำาเนินงานของหน่วยงาน 

สถาบันทางการศึกษา องค์การบริหารส่วน

ตำาบล/เทศบาล กลุ่มเครอืข่ายองคก์รชมุชน 

และอื่น ๆ และร่วมวิจัยในระดับสถาบันที่

สามารถเพิม่มลูคา่ทรพัยส์นิทางปญัญา โดย

มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนไดศึ้กษาเพ่ือทำาความเข้าใจ

กับปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้อง

กับความต้องการของท้องถิ่นหลายรูปแบบ

ในเชิงสหวิชาการ และการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ เน้นการใช้กระบวนการวิจัยเป็นตัว

ชี้นำาในการศึกษา เพื่อการพัฒนางานและ

การเรยีนรูท้ีมี่ความหมายทีเ่ปน็ระบบมากขึน้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 48-49)การ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท 

และระดบัปรญิญาเอก ของคณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งให้ผู้เรียนได้

ทบทวน ไตร่ตรองการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและ

ความตระหนักภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ

ความเป็นคนไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

อยา่งตอ่เนือ่ง และให้สอดคลอ้งกบับริบทของ

สงัคมไทย สอดคลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษา 

ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 

2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่ พ.ศ. 2545 ซึง่เนน้การ

พฒันาทีค่นเปน็ศนูยก์ลาง คนในชมุชน หรอื

องค์กรต้องมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ

ให้สอดคล้องกับสภาวะของโลกท่ีเปลี่ยนไป 

สามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

มคีวามสมดลุในลักษณะองคร์วม ดงันัน้การ

รู้จกัตนเอง รู้จกัโลกภายนอก รู้จกัทรัพยากร 

และสามารถจดัการทรพัยากรเพือ่เพิม่มลูค่า 

สร้างงานสร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง ลดราย

จ่าย ค้นหาเอกลักษณ์ความเป็นตัวของตัว

เองและองค์กร เป็นแนวทางของการพัฒนา

ที่ยั่งยืน โดยการจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นรายวิชาหนึ่ง ที่เน้นการเรียนรู้
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ควบคู่กบัการปฏบิตัิ พฒันาคน การงานและ

องค์กรให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เกิดการพึ่งพา

ตนเอง พัฒนางานให้มีความต่อเนื่อง นำาไป

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลถึงความเช่ือมั่น 

ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งส่วนบุคคล

และกลุ่มองค์กร มีการจัดการ คน งาน เงิน 

วัสดุอุปกรณ์และเวลาที่สอดคล้องกับบริบท

และสภาพของท้องถิ่น เกิดการพัฒนางานที่

มีประสิทธิภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้า

หมายและวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว ้ซึง่การค้นหา

คำาตอบของการดำาเนนิงานตามนโยบายของ

รฐับาลทีก่ระจายอำานาจในการบรหิารจดัการ

นำาไปสู่การเรียนรู้จากการปฏิบัติในบริบทที่

เป็นจริง ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์

ตรงและนำามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ยกระดับความรู้ของบุคคลและกลุ่มผู้เรียน 

(ฉลาด จันทรสมบัติ. 2550 : 4-6) ดังนั้นใน

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนรายวชิาการ

จดัการศกึษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่เปน็ตวัเชือ่ม

โยงการเรียนของผู้เรียนและชุมชนที่เน้นทั้ง

ภาคความรู ้ภาคปฏบิตั ิและความรูส้กึตอ่การ

เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2545 สมควร

ทีจ่ะไดน้ำาไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ สรา้งองคค์วาม

รู้ใหม่ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติในระดับ

พื้นที่แบบมีส่วนร่วมทั้งอาจารย์ผู้สอน นิสิต 

และผู้นำาในชุมชน จึงมีความหมายต่อการ

เรียนรู้ และควรค้นหาความรู้ความจริงร่วม

กันว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่เน้นผู้

เรียนเป็นสำาคัญที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็น

อาจารย์สอนในระดบัอดุมศกึษาจำาเปน็จะตอ้ง

แสวงหารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติท่ี

เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัรว่มกบันสิติและผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้ง คน้หาความรูค้วามจรงิทีเ่หมาะสม

และสอดคลอ้งกบับรบิทสงัคมไทย ทีจ่ะนำาไป

สูก่ารสรา้งองคค์วามรูใ้หมอ่ยา่งมคีวามหมาย 

เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายการพฒันาคนในระดบั

บัณฑิตศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัย

เรือ่ง รปูแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่นน้

ผู้เรียนเป็นสำาคัญในระดับปริญญาโท สาขา

วชิาการบรหิารการศกึษา ในภาคเรยีนที ่1 ปี

การศกึษา 2552 ในรายวชิาการจดัการศกึษา

เพือ่พฒันาท้องถิ่น ศูนยก์ารศึกษาศรีสะเกษ 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

โดยใชห้ลกัการวจัิยปฏบิติัการแบบมีสว่นรว่ม

ควบคู่กบัแผนดำาเนนิงานจัดกจิกรรมการเรยีน

รูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั และ

เครือข่ายการเรียนรู้ หากค้นพบวิธีการที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะนำาไปสู่การ

เรยีนรูแ้บบบรูณาการ และประยกุตใ์ชก้บัตวั
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บ่งชี้การประกันคุณภาพสถานศึกษา ตลอด

ทั้งเป็นแนวทางสำาหรับอาจารย์ผู้สอน และ

วงวิชาการในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

จากการปฏิบัติที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญของ

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ยึดผู้เรียนเป็น

สำาคัญจากการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศึกษา 2552 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นิสติปริญญาโทที่มีตอ่คุณภาพการสอนของ

อาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

 4. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

ผลการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

สำาคัญของการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2552

 คำาถามการวิจัย

 1. รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบติั

ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำาคัญท่ีเหมาะสมควรเป็น

อย่างไร

 2. ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของรูป

แบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่สอดคล้อง

กับบริบทในรายวิชาที่สอนควรเป็นอย่างไร

ความสำาคัญของการวิจัย

 1. ไดร้ปูแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญในระดับปริญญาโท 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 2. ทราบปัจจัยแห่งความสำาเร็จของ

การพฒันารปูแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏบัิตทิี่

เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของนสิติระดบัปรญิญาโท 

ทีเ่รยีนในรายวชิาการจดัการศกึษาเพือ่พฒันา

ท้องถิ่น

 3. เปน็แนวทางในการวางแผน และ

พัฒนางานการจดัการเรียนการสอน หนงัสือ 

ตำารา เอกสารประกอบการสอน และเครื่อง

มือในการพัฒนางาน นวัตกรรมการเรียน

รู้จากการปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญใน

ระดับบัณฑิตศึกษา
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 ผูวิ้จยัไดศ้กึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์

องค์การใฝ่เรียนรู้ของ ไมเคิล มาร์ควอร์ตท์ 

(Marquardt, Michael. 1999 : 4-8, 33) 

ในกรอบที่ว่า การเรียนรู้ขององค์กร คือ 

 การเรียนรู้จากการปฏบิตั ิเปน็การแลกเปลีย่น

เรียนรู้ทั้งกระบวนการและเป็นโปรแกรม

ที่ทรงอำานาจที่คนกลุ่มเล็กๆ มารวมกันแก้

ปัญหาท่ีแท้จริงของตนที่เกิดในการทำางาน 

ขณะเดี่ยวกันก็เน้นไปที่การเรียนรู้ ซึ่งมาร์ค

วอรต์ท ์ไดส้รา้งสมการในการเรยีนรูจ้ากการ

ปฏิบัต ิ(Action Learning/action reflection 

Learning) เก่ียวขอ้งในการไตรต่รองปญัหาที่

เปน็จรงิโดยใช ้สตูร L (learning-การเรยีนรู)้= 

P(programmed knowledge-ความรู้เดมิ) + 

Q(questioning insights-การตั้งคำาถาม) + 

R (reflection-การสะทอ้นผล) และมรีปูแบบ

ของการเรียนรู้ที่สำาคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 

 1) ปัญหา 

 2) การจัดตั้งกลุ่ม 

 3) การตั้งคำาถามและกระบวนการ

สะท้อนผล 

 4) การวางแผนทีน่ำาไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ 

 5) ข้อตกลงตามตัวชี้วัดและการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติของทีม 

 6) ผูอ้ำานวยความสะดวก และผูว้จิยั

ไดน้ำาเอารปูแบบการเรยีนรูค้วบคูก่ารปฏบิตัิ

ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัในรายวชิาการจดัการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของการ

วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขั้นตอน 

และแผนดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มี 11 กิจกรรมย่อย ของฉลาด จันทรสมบัติ 

(Chantarasombat. C., 2552 : 424-427) 

มาพฒันาเปน็รปูแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ

ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยั

และพฒันา (Research and Development) 

เพือ่คน้หาคำาตอบรปูแบบการเรยีนรูจ้ากการ

ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญท่ีเหมาะสม 

โดยประประยกุตใ์ชก้ารวจิยัปฏบิตักิารแบบมี

สว่นรว่ม และแผนการดำาเนินงานจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ มีองค์ประกอบหลัก 1) การวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมี 6 ขั้นตอน คือ 

 (1) การกำาหนดประเด็น และ 

เปา้หมายร่วมกนัระหวา่งอาจารย์ผู้สอนและ

ผู้เรียน 

 (2) การวางแผนในการทำางานรว่มกนั  

 (3) การปฏบิตัติามแผนและปรบัปรงุ

พัฒนางาน 

 (4) ประเมนิผล และการสะทอ้นผล

การเรียนรู้ 

 (5) สรุปผลการดำาเนินงาน และ
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 (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 2) 

แผนการดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 

13 กิจกรรมย่อย คือ 

 (1) การสรา้งขอ้ตกลงในการกำาหนด

แผนจัดการเรียนรู้งานกลุ่มและงานเดี่ยว 

 (2)ทดสอบก่อนเรยีน/วดัความรูเ้ดิม 

 (3)แนะนำาชดุวชิาเครือ่งมอื นวตักรรม

การเรียนรู้ 

 (4) ดำาเนนิการตามแผนจดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ีเ่นน้การวเิคราะห ์สงัเคราะหต์าม

ประเดน็การเรียนรูข้องชุดวิชาและจากกรณี

ศึกษา 

 (5) ทดสอบระหว่างเรียนโดยการ

คิดวิเคราะห์ และใช้แบบบันทึกหลังการ

ปฏิบัติ(AAR) 

 (6) นำาเสนอผลการศกึษาคน้ควา้จาก

การปฏิบัติจริงของกลุ่มในห้องเรียน และให้

สมาชิก ผู้วิจัยสะท้อนผลอภิปรายซักถาม 

 (7) สรปุผล เขยีนรายงานการศกึษา

ค้นคว้าเป็นรูปเล่ม 

 (8) นำาเสนอ และสะท้อนผลการ

ศกึษาชดุวชิาเปน็แฟม้สะสมผลงานรายบคุคล

ในชั้นเรียน 

 (9) ประเมินผลภาคความรู้ทดสอบ

หลังเรียน 

 (10) ประเมินผลภาคความรู้หลัง

เรียนจบแล้วอีก 2 สัปดาห์ 

 (11) ประเมินผลการเรียนรู้การ

จดัการเรยีนการสอนในรายวิชาโดยรวมโดย

ใชก้ารสนทนากลุม่ยอ่ยและการอภปิรายกลุม่

ใหญ่ 

 (12) การประเมินความพึงพอใจใน

การสอนของอาจารย์ผู้สอน 

 (13) การแลกเปลีย่นเรยีนรูช้ดุความ

รู้ของทีมที่ชัดแจ้งในเวทีระดับเครือข่ายการ

เรียนรู้ 

ระเบียบวิธีวิจัย

 1. กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำาแนกได ้  

  1.1 ผู้วิจัยหลัก คือ ผู้วิจัย 

และทำาหน้าทีส่อนในรายวชิาการจัดการศกึษา

เพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศึกษา 

2552 ศูนย์ศรีสะเกษ

  1.2 ผู้ร่วมวิจัย 

   1.2.1 คอื นสิติทีล่ง

ทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2552 และเรียนในรายวิชาการจัดการศกึษา

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ศรีสะเกษ ทั้งหมด 

47 คน เป็นกลุ่มทดลองใช้รูปแบบการเรียน

รู้จากการปฏิบัติ ได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยพจิารณา
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คัดเลือกได้เป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัยจำานวน 45 

คน ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ 

เกณฑใ์นการพจิารณากลุม่ตวัอยา่งเขา้เรยีน

และร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่กำาหนด 

มีชิ้นงาน และต้องร่วมสรุปผล สะท้อนผล 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระดับรายบุคคล 

และทีมงาน/กลุ่มเรียนรู้ 

   1.2.2 คือ ผู้นำา ผู้รู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

งาน กิจกรรมและโครงการ ในขอบเขตที่

เป็นประเด็น เนื้อหา ของหมู่บ้านต้นแบบ

เศรษฐกจิพอเพยีง หรอืหมูบ่า้นแห่งการเรยีนรู ้ 

หรือหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามกรอบการ

ศกึษาคน้ควา้ ซ่ึงเป็นแกนนำาของชุมชนถือเปน็

ผูร้ว่มวจิยัไดเ้ลอืกตามประเดน็ทีศ่กึษาคน้ควา้

ร่วมกัน เป็นผู้ร่วมวิจัยที่ให้ข้อมูล ถ่ายทอด

ประสบการณ์ เรื่องเล่า ถอดองค์ความรู้ 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จำานวน หมู่บ้านละ 

10-15 คน

 2. กลุ่มเป้าหมาย

  2.1 รายกลุม่/ทมีงาน ผูร้ว่ม

วิจัย 45 คน แบ่งนิสิตออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 

5-6 คน ให้ไปศึกษาร่วมกับผู้นำาชุมชน ผู้รู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ

เพยีงตน้แบบทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมายตามขอ้ตกลง 

ที่ผู้ร่วมวิจัยได้ทำาการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านที่

จะศึกษาค้นคว้าเป็นกรณีศึกษา ตามเกณฑ์

ที่กำาหนด จำานวน 8 หมู่บ้านตามกลุ่มที่กลุ่ม

ผูร้ว่มวจิยัไดพ้จิารณาคดัเลอืก ถอืเปน็ผูร้ว่ม

วิจัยในระดับชุมชนหมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 

15 คน ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ คือ รายงาน

การศกึษาคน้ควา้ชมุชนตน้แบบ และบทความ

วิชาการ

  2.2 รายบุคคล เป็นนิสิตที่

เรยีนในรายวชิาการจดัการศกึษาเพือ่พฒันา

ทอ้งถิน่ ศนูยจ์งัหวดัศรสีะเกษ มาเรยีนอยา่ง

ตอ่เน่ือง รวม 45 คน ผลลัพธ์ของการเรยีนรู ้

คอื การเรยีนรูด้ว้นตนเองตามหนังสอืชดุวิชา 

การบันทึกหลังการปฏิบัติ และแฟ้มสะสม 

ผลงาน

  1.3 ระยะเวลาในการดำาเนนิงานวจิยั

ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2552- 5 ตุลาคม 

2552 รวมเป็นเวลา 4 เดือน 

 2. ระเบียบวิธีวิจัย

  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญครั้งน้ี ใช้

ระเบยีบวธิวีจิยัการวจิยัและพฒันา (Research 

and Development) โดยประยกุตใ์ชก้ารวจิยั

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขั้นตอน คือ 

 1) การกำาหนดประเดน็และเปา้หมาย

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน 

 2) การวางแผนในการทำางานรว่มกนั 
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 3) การปฏบิตัติามแผนและปรบัปรงุ

พัฒนางาน 

 4) ประเมินผล และการสะท้อนผล

การเรียนรู้ 

 5) สรุปผลการดำาเนินงาน และ 

 6) การแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ควบคูก่บั

แผนการดำาเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีนรู ้13 

กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

 1) การสร้างข้อตกลงในการเรียนรู้

จากการปฏิบัติทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

 2)ทดสอบก่อนเรียน/วัดความรู้เดิม 

 3)แนะนำาชดุวชิาเครือ่งมอื นวตักรรม

การเรียนรู้ 

 4) ดำาเนินการตามแผนจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์

ตามประเด็นการเรียนรู้ของชุดวิชาและจาก

กรณีศึกษา 

 5) ทดสอบระหว่างเรียนโดยการ

คิดวิเคราะห์ และใช้แบบบันทึกหลังการ

ปฏิบัติ(AAR) 

 6) นำาเสนอผลการศกึษาคน้ควา้จาก

การปฏิบัติจริงของกลุ่มในห้องเรียน และให้

สมาชิก ผู้วิจัยสะท้อนผลอภิปรายซักถาม 

 7) สรุปผล เขียนรายงานการศึกษา

ค้นคว้าเป็นรูปเล่ม 

 8) นำาเสนอ และสะทอ้นผลการศกึษา

ชดุวิชาเป็นแฟม้สะสมผลงานรายบคุคลในชัน้

เรียน 

 9) ประเมินผลภาคความรู้ทดสอบ

หลังเรียน 

 10) ประเมนิผลภาคความรูห้ลงัเรยีน

จบแล้วอีก 2 สัปดาห์ 

 11) ประเมนิผลการเรยีนรูก้ารจดัการ

เรยีนการสอนในรายวชิาโดยรวมโดยใช้การ

สนทนากลุ่มย่อยและการอภิปรายกลุ่มใหญ่ 

 12) การประเมินความพึงพอใจใน

การสอนของอาจารย์ผู้สอน 

 13) การแลกเปลีย่นเรยีนรูช้ดุความ

รู้ของทีมที่ชัดแจ้ง 

 3. เคร่ืองมือในการวิจัย มี 2 ประเภท 

คือ เครื่องมือในการพัฒนางาน และเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำาแนกได้ดังนี้

  3.1 เครือ่งมอืในการพฒันางาน 

ได้แก่

  3.1.1 หนังสือ ชุดวิชา 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  3.1.2 วารสารการบริหาร 

และพัฒนา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม

  3.1.3 แผนดำาเนินงาน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ จำานวน 6 แผน
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  3.1.4 บทวิดีทัศน์ 1) เรื่องบ้านภู

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) ปัญญาจาก

การปฏิบัติ บทเรียนจากพิจิตร 3) การเสริม

ตอ่การเรยีนรูอ้งคก์รชมุชนเพือ่การพึง่ตนเอง

ของมหาสารคาม

  3.2 เครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

   3.2.1 แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัว เลือก จำานวน 

110 ข้อ โดยใช้ค่า t-test สัดส่วน 27 % 

ของ Chung Teh Fan มีค่าอำานาจจำาแนก

ตั้งแต่ .20 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.80

   3.2.2 แบบบนัทกึหลงั

การปฏบิติั (After Action Review) ปรบัปรงุ

จากเนาวรตัน ์พลายนอ้ย (2548: 1-5) และ

ฉลาด จันทรสมบัติ (2552 : 119-120) 

ซึ่งเป็นประเด็นในการตั้งคำาถาม มีทั้งหมด  

8 ประเด็น คือ 

 1) เราวางแผนไว้อย่างไร อะไรคือ

จุดหมายในการปฏิบัติงาน 

 2) เมื่อเราดำาเนินงานมาระยะหนึ่ง

แล้วมีอะไรเกิดขึ้น 

 3) สิ่งใดเป็นไปตามแผนที่วางไว้/

ทำาไมถึงเป็นเช่นนั้น

 4) เรามีปัญหา อุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานอะไรบ้าง 

 5) เราสามารถทำาสิ่งใดให้ดีขึ้นกว่า

ที่เป็นอยู่ 

 6)มีการจัดบันทึกผลการปฏิบัติงาน

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เรื่องอะไรบ้าง 

 7) ในการทำางานคร้ังต่อไปสิ่งใดที่

เราจะปฏิบัติให้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา

 8) ในครั้งต่อไป คาดว่าท่านและ

กลุ่มของท่านจะนำาชิ้นงานอะไรมานำาเสนอ 

เล่าเรื่อง หรือแสดงต่อเครือข่ายการเรียนรู้

   3.2.3 แบบสอบถามความ

พงึพอใจของนสิติทีม่ต่ีอคณุภาพการสอนของ

อาจารยแ์ละสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้รายวชิา

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซ่ึง

ปรบัปรงุจากฉลาด จนัทรสมบตั ิ(2551: 109)  

แบ่งเป็น 3 ตอน 

 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ เปน็

แบบสำารวจรายการ 

 ตอนที ่2 เปน็แบบมาตรสว่นประมาณคา่  

(Rating Scale) 5 ระดับ มีทั้งหมด 41 ข้อ 

มีทั้งหมด 7 ด้าน คือ

 1) ด้านเนื้อหาวิชา

 2) ด้านทักษะการสอนของอาจารย ์

(ทฤษฎี)
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 3) ทักษะการสอนของอาจารย์ 

(ปฏิบัติ)

 4) ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 

 5) ด้านความสมัพนัธร์ะหวา่งอาจารย์

และนิสิต 

 6)ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 7) ด้านการวัดและประเมินผล 

 ตอนท่ี 3 เปน็คำาถาม แบบปลายเปดิ

เป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

(ระบ)ุ มคีา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้

ฉบับเท่ากับ .75 

  3.2.4 ประเดน็ในการสนทนา

กลุม่ ผลจากการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาการ

จดัการศกึษาเพ่ือพฒันาทอ้งถิน่ทีผ่า่นมาผูเ้รยีน

ได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ตามประเด็น

ต่อไปนี้มีมากน้อยแค่ไหน อย่างไร มีปัจจัย

แห่งความสำาเรจ็ของการจดัการเรยีนรูใ้นองค์

ประกอบอะไรบา้ง ซึง่ผูว้จิยัไดต้ัง้ประเดน็ขึน้ใช้

การประเมนิผลครัง้นีม้ทีัง้หมด 11 ประเดน็ คอื 

 1) ความรู้ ความเข้าใจ 

 2) ความรู้สึก นึกคิด 

 3) ทักษะการปฏิบัติงานภาคสนาม 

 4) อาจารย์ผู้สอน 

 5) หนังสือ ชุดวิชา 

 6) สื่อ เครื่องมือ เรื่องเล่า 

 7) บันทึกหลังการปฏิบัติ 

 8) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

และมาเรียน 8 ชิ้นงานกลุ่ม 

 9) ชิ้นงานเดี่ยว 

 10) การนำาเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ 

และ 

 11) อื่นๆ และให้ผู้ร่วมวิจัยได้จัด

อันดับความสำาคัญจากอันดับที่ 1 ถึงอันดับ

สุดท้าย

สรุปผลการวิจัย

 1. การพฒันาและทดลองใชร้ปูแบบ

การเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญ

  1.1 การพฒันาโดยการสรา้ง

รปูแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัท่ีิเนน้ผูเ้รยีน

เปน็สำาคญั โดยนำาวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตัิ

ของมารค์วอรต์ท ์( Marquardt. 1999 : 29) 

การพฒันาแผนการเรยีนรูค้วบคูก่ารปฏบิตัทิี่

เน้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของฉลาด จนัทรสมบติั 

(2551 : 192-195) และ การพฒันาการเรยีน

รู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของ

ฉลาด จันทรสมบัติ (Chantarasombat,C. 

2009 : 424-427) มาพฒันาเปน็รปูแบบการ

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยปฏิบัติการ
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แบบมีส่วนร่วม 6 ขั้นตอน 

 1) การกำาหนดประเดน็และเปา้หมาย

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน 

 2) การวางแผนในการทำางาน 

ร่วมกัน 

 3) การปฏบิตัติามแผนและปรบัปรงุ

พัฒนางาน 

 4) ประเมินผล และการสะท้อนผล

การเรียนรู้ 

 5) สรุปผลการดำาเนินงาน และ 

 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

แผนการดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เป็นองค์ประกอบ 13 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

 1) การสรา้งข้อตกลงในการกำาหนด

แผนจัดการเรียนรู้งานกลุ่มและงานเดี่ยว 

 2)ทดสอบก่อนเรียน/วัดความรู้เดิม 

 3)แนะนำาชดุวชิาเครือ่งมอื นวตักรรม

การเรียนรู้ 

 4) ดำาเนินการตามแผนจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์

ตามประเด็นการเรียนรู้ของชุดวิชาและจาก

กรณีศึกษา 

 5) ทดสอบระหว่างเรียนโดยการ

คิดวิเคราะห์ และใช้แบบบันทึกหลังการ

ปฏิบัติ(AAR) 

 6) นำาเสนอผลการศกึษาคน้ควา้จาก

การปฏิบัติจริงของกลุ่มในห้องเรียน และให้

สมาชิก ผู้วิจัยสะท้อนผลอภิปรายซักถาม 

 7) สรุปผล เขียนรายงานการศึกษา

ค้นคว้าเป็นรูปเล่ม 

 8) นำาเสนอ และสะทอ้นผลการศกึษา

ชดุวิชาเป็นแฟม้สะสมผลงานรายบคุคลในชัน้

เรียน 

 9) ประเมินผลภาคความรู้ทดสอบ

หลังเรียน 

 10) ประเมนิผลภาคความรูห้ลงัเรยีน

จบแล้วอีก 2 สัปดาห์ 

 11) ประเมนิผลการเรยีนรูก้ารจดัการ

เรยีนการสอนในรายวชิาโดยรวมโดยใช้การ

สนทนากลุ่มย่อยและการอภิปรายกลุ่มใหญ่ 

 12) การประเมินความพึงพอใจใน

การสอนของอาจารย์ผู้สอน 

 13) การแลกเปล่ียนเรยีนรูช้ดุฃความ

รู้ของทีมที่ชัดแจ้งในเวทีระดับเครือข่ายการ

เรียนรู้ แล้วนำารูปแบบการเรียนรู้จากการ

ปฏิบตัทิีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นสำาคญัผา่นผูเ้ชีย่วชาญ 

จำานวน 5 ท่าน คือ 

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  

ศรสีะอาด ดา้นวจิยั ประเมนิผลและการเรยีนรู ้

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  

ชิวพิมาย ด้านการบริหารการศึกษาและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
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 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ 

วฒันวงศ ์ดา้นจติวทิยาพฒันาการผูใ้หญแ่ละ

การศึกษานอกระบบ 

 4) ดร.นริาศ จนัทรจติ ดา้นหลักสูตร

และการเรียนการสอน 

 5) ดร.ธรีะวฒัน ์เย่ียมแสง ด้านการ

บริหารและการจัดการความรู้ในองค์กร ผล

การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญพบ ดังนี้ 

 (1) ความเหมาะสมของรปูแบบการ

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั

โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะ

สมมากที่สุด 

 (2) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ของรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติทีเน้น

ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัโดยรวมมคีวามเหมาะสมอ

ยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และ

 (3) ความสอดคลอ้งของรปูแบบการ

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั

กับแผนการดำาเนินกิจกรรมโดยรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 

เช่นกัน

  1.2 ดำาเนินการทดลองใช้

รปูแบบการเรยีนรู้จากการปฏิบัตทิีเ่นน้ผู้เรียน

เปน็สำาคญั โดยมอีงคป์ระกอบหลกั คอื การ

วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 6 ขั้นตอน ใช้

ควบคูกั่บแผนดำาเนนิงานจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

13 กิจกรรมย่อยตามที่ระบุในข้อ 

  1.1 โดยใช้ไปปรับปรุงไป

ซึง่มกีารปรบัเพิม่กจิกรรมใหเ้หมาะสม ความ

สอดคลอ้งกบับรบิทและมปีระสทิธภิาพใหเ้ปน็

แผนดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ย่อย

จริงในช่วงที่ 2 แต่ ยังใช้การวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม 6 ขั้นตอน ส่วนแผนดำาเนิน

งานจัดกิจกรรมการเรยีนรูท้ดลองใชแ้ลว้ปรบั

เป็น 21 กิจกรรมย่อย คือ 

 1) สำารวจความตอ้งการ จดุเนน้ การ

วัดผลประเมินในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

 2) พจิารณารา่งแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ ให้มีข้อสรุปเป็นผลลัพธ์ของการ

เรียนรู้ 

 3) ทบทวนข้อตกลง เป้าหมาย รูป

แบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำาคัญ 

 4) ผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยรับรอง

รปูแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏิบติัและแผนการ

ดำาเนนิงานการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้บทบาท

หน้าที่รายบุคคลและทีม 

 5) กำาหนดเปา้หมายท่ีท้าทาย มตีวัชี้

วัดความสำาเร็จผลลัพธ์ของผู้เรียนทั้งชิ้นงาน

เดี่ยว ชิ้นงานกลุ่ม 

 6) ใช้กรณีศึกษา/ปฏิบัติการศึกษา
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ค้นคว้าจริงของผู้ร่วมวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานในการลงปฏบิติัภาคสนามตามโครงการ

ที่วางไว้ 

 7) ดำาเนินการตามแผนดำาเนินงาน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งก่อนเรียน ระหวา่ง

เรียน และหลังเรียน โดยใช้หนังสือชุดวิชา 

สื่อวิดีทัศน์ บันทักหลังการปฏิบัติ(AAR) 

 8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

ปฏิบัติงานทั้งชิ้นงานเดี่ยวจัดทำาแฟ้มสะสม

ผลงาน ช้ินงานกลุม่รายงานการศกึษาคน้คว้า 

โดยเทยีบเคยีงผลงานของนสิติรุน่ก่อนๆ เพ่ือ

นำาไปสู่การปรับปรุงพัฒนางาน 

 9) ยกระดับความรู้โดยบทวีดิทัศน์ 

และกรณีศึกษาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

นำาไปสูก่ารวเิคราะห์ สงัเคราะห์ตามประเด็น 

10) ประเมนิผลก่อนเรยีนใชแ้บบทดสอบวัดผล

สมัฤทธิ ์และแบบบนัทึกกอ่นการปฏิบตั(ิBAR) 

ก่อนดำาเนินการจัดการเรียนรู้ 

 11) ประเมินผลระหว่างเรียนใช้

เครื่องมือวัดตามหนังสือชุดวิชาที่ได้กำาหนด

ในแต่ละบทรวม 8 บท และใช้แบบบันทึก

ระหว่างการปฏิบัติ(WAR) 

 12) ประเมินผลหลังเรียนใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับก่อนเรียนแบบ

บันทึกหลังการปฏิบัติ(AAR) 

 13) ประเมินความพึงพอใจต่อการ

สอนของอาจารย ์และประเดน็ในการสนทนา

กลุ่มวิเคราะห์ปัจจัยความสำาเร็จ 

 14) ประเมินความคงทนการเรียนรู้

หลังจากเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้แบบ

วัดผลสัมฤทธิ์ฉบับหลังเรียน 

 15) การตั้งคำาถาม และเสวนากลุ่ม

เลก็ กลุม่ใหญ ่โดยใชแ้ผนทีค่วามคดิ ใบงาน

และการจดบันทึก 

 16) เสนอผลการดำาเนินงานของ

กลุม่เกดิจากการเรยีนรูเ้ปน็ทมี รายงานการ

ศึกษาค้นคว้าในกลุ่มใหญ่ 

 17) เสนอผลการดำาเนินงานของ

บคุคลการเรยีนรูด้ว้ยตนเองจดัทำาแฟม้สะสม

กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 

 18) ผูว้จิยัหลกัเสนอแนะการปรับปรุง

แกไ้ขผลงานของกลุม่/ทมี และรายบคุคล ให้

เกิดความสมบูรณ์ 

 19) จดันทิรรศการแสดงผลงานของ

กลุม่/เดีย่วในหอ้งเรยีน ใหเ้กดิความภาคภมูิ

ในชิ้นงาน 

 20) ยกระดับองค์ความรู้การเขียน

บทความวชิาการโดยการเรยีนรูจ้ากวารสาร

วิชาการ วิทยากร และกรณีศึกษา 

 21) ตัวแทนผู้ร่วมวิจัยนำาเสนอผล

งานวิชาการในลักษณะของบทความวิจัยบท
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1) สำ�รวจคว�มต้องก�ร จุดเน้น ก�รวัดผลประเมินในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ของผู้เรียน

2) พิจ�รณ�ร่�งแผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ ให้มีข้อสรุปเป็นผลลัพธ์ของก�รเรียนรู้

3) ทบทวนข้อตกลง เป้�หม�ย รูปแบบก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

4) ผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยรับรองรูปแบบก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติและแผนก�รดำ�เนิน 

ง�นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ บทบ�ทหน้�ที่ร�ยบุคคลและทีมง�น

5) กำ�หนดเป�้หม�ยทีท่�้ท�ย มตีวัชีว้ดัคว�มสำ�เรจ็ผลลพัธข์องผูเ้รยีนทัง้ชิน้ง�นเดีย่ว ชิน้ง�นกลุม่

6) ใชก้รณศีกึษ�/ปฏบิตักิ�รศกึษ�คน้คว้�จริงของผูร่้วมวิจยัโดยใชช้มุชนเปน็ฐ�นในก�รลงปฏบิตั ิ

ภ�คสน�มต�มโครงก�รที่ว�งไว้

7) ดำ�เนนิก�รต�มแผนดำ�เนนิง�นจดักจิกรรมก�รเรยีนรูท้ัง้กอ่นเรยีน ระหว�่งเรยีน และหลงัเรยีน 

โดยใช้หนังสือชุดวิช� สื่อวีดิทัศน์ บันทักหลังก�รปฏิบัติ (AAR) 

 8) ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในก�รปฏิบัติง�นทั้งชิ้นง�นเดี่ยว ชิ้นง�นกลุ่มโดยเทียบเคียงกับ 

ผลง�นของนิสิตรุ่นก่อนๆ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงพัฒน�ง�น 

 9) ยกระดับคว�มรู้โดยบทวีดิทัศน์ และกรณีศึกษ�ก�รวิจัยนำ�ไปสู่ก�รวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์

ต�มประเด็น

10) ประเมินผลก่อนเรียนใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์และแบบบนัทกึกอ่นก�รปฏบิตั ิ(BAR) 

ก่อนดำ�เนินก�ร

11) ประเมินผลระหว่�งเรียนใช้เครื่องมือวัดต�มหนังสือชุดวิช�ที่ได้กำ�หนดในแต่ละบทรวม 

8 บท และใช้แบบ บันทึกระหว่�งก�รปฏิบัติ(WAR) จัดทำ�แฟ้มสะสมผลง�น

12) ประเมินผลหลังเรียนใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับก่อนเรียน แบบบันทึกหลังก�ร

ปฏิบัติ(AAR)

13) ประเมนิคว�มพงึพอใจตอ่ก�รสอนของอ�จ�รย ์และประเดน็ในก�รสนทน�กลุม่วเิคร�ะห์

ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ 

14) ประเมินคว�มคงทนก�รเรียนรู้หลังจ�กเรียนไปแล้ว 2 สัปด�ห์ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์

ฉบับหลังเรียน

15) ก�รตัง้คำ�ถ�ม และเสวน�กลุม่เลก็ กลุม่ใหญ ่โดยใชแ้ผนทีค่ว�มคดิ ใบง�นและก�รจดบนัทกึ

16) เสนอผลก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มเกิดจ�กก�รเรียนรู้เป็นทีม ร�ยง�นก�รศึกษ�ค้นคว้�

ในกลุ่มใหญ่

17) เสนอผลก�รดำ�เนินง�นของบุคคลก�รเรียนรู้ด้วยตนเองจัดทำ�แฟ้มสะสมกลุ่มเล็ก และ

กลุ่มใหญ่

18) ผู้วิจัยหลักเสนอแนะก�รปรับปรุงแก้ไขผลง�นของกลุ่ม/ทีม และร�ยบุคคล ให้เกิด

คว�มสมบูรณ์

19) จดันทิรรศก�รแสดงผลง�นของกลุม่/ผลง�นเดีย่วในหอ้งเรยีน ใหเ้กดิคว�มภ�คภมูใินชิน้ง�น

20) ยกระดบัองคค์ว�มรูก้�รเขยีนบทคว�มวชิ�ก�รโดยก�รเรยีนรูจ้�กว�รส�รวชิ�ก�ร วทิย�กร 

 และกรณีศึกษ�

21) ตัวแทนผู้ร่วมวิจัยนำ�เสนอผลง�นวิช�ก�รในลักษณะของบทคว�มวิจัยบนเวทีวิช�ก�ร

เครือข่�ยก�รเรียนรู้

การวจัิยปฏบิติัการแบบมสีว่นรว่ม

ภาพประกอบ 1  รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

การดำาเนินงานตามแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 :

กำ�หนดประเด็น 

เป้�หม�ยร่วมกัน

ขั้นที่ 2 :

ว�งแผนแบบ

มีส่วนร่วม

ขั้นที่ 3 : 

ดำ�เนินก�ร 

ต�มแผน และ

ปรับปรุงง�น

ขั้นที่ 4 : 

ประเมิน และ

สะท้อนผล

ขั้นที่ 5 : 

สรุปผลก�รดำ�เนินง�น

ขั้นที่ 6 :

แลกเปลี่ยนเรียนรู้



Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 1 Number 3 September – December 2009

108

เวทีวิชาการเครือข่ายการเรียนรู้ 

 ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการ

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั 

ทัง้การวิจยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม ใชค้วบคู่

กบัแผนการดำาเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

สง่ผลใหผู้้เรยีนมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละ

พัฒนาการสูงขึ้นทั้งภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ 

ภาคความรู้สึก และมีผลลัพธ์ของผลงานทั้ง

บุคคล ทีม/กลุ่ม และเครือข่ายการเรียนรู้

จริง มีรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่

ผ่านการทดลองใช้ ดังภาพประกอบ 1

 2. ผลการใชร้ปูแบบการเรยีนรูจ้ากการ

ปฏิบตัท่ีิเน้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัมอีงคป์ระกอบ

หลัก คือ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

6 ขั้นตอน และใช้ควบคู่กับแผนการดำาเนิน

งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21 กิจกรรมย่อย 

โดยสามารถนำามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

ของรปูแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่นน้ผู้

เรียนเป็นสำาคัญ ดังนี้ 

  2.1 ประสิทธิภาพของแผน

ดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ

ปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัทีพ่ฒันาขึน้โดย

รวมมีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ

ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ความรู้ เท่ากับ 

84.86/78.03 ซึง่เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐาน

ที่กำาหนด คือ 80/80

  2.2 ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยรวม

มีคา่เทา่กบั .5329 ซึง่แสดงวา่ผูเ้รยีนมีความ

รู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 53.92

  2.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของผูเ้รยีนระหวา่งหลงัเรยีนกบักอ่นเรยีนมคีา่

เฉลีย่แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่

ระดับ .05 

  2.4 ความคงทนในการเรียน

รู้หลังจากการสอนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ผู้วิจัย

หลักได้นำาแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับฉบับ

หลงัเรียนไปทดสอบซ้ำาอกีคร้ัง พบวา่ ผู้เรียน

มีคา่เฉลีย่ระหว่างหลงัเรยีนกับหลงัเรยีนแลว้ 

2 สปัดาห์มค่ีาเฉลีย่แตกตา่งจากอย่างไมม่นียั

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผู้เรียน

ยังมคีวามรู ้ความเขา้ใจคงอยู่ในชัว่ระยะเวลา

ที่วัดผลนั้น ซึ่งถือว่าผู้เรียนมีความคงทนต่อ

การเรียนรู้

 3. ความพึงพอใจของนิสิตปริญญา

โททีมี่ตอ่คุณภาพการสอนของอาจารย์และส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ ในรายวิชาการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึง
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พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 6 ด้าน คือ ด้าน

คุณลักษณะของอาจารย ์มคีา่เฉลีย่ 4.81 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .26 ด้านทักษะการ

สอนของอาจารย์(ทฤษฎี) มีค่าเฉลี่ย 4.76 

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน .35 ดา้นการวัด

และประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 4.71 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .34 ด้านเนื้อหา 4.67 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .28 ด้านความ

สัมพันธร์ะหว่างอาจารยแ์ละนิสิต มีค่าเฉลี่ย 

4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .39 ด้าน

ทกัษะการสอนของอาจารย(์ปฏบิตั)ิ มคีา่เฉลีย่ 

4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .45 เรียง

ตามลำาดับ ส่วนด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 

4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .51 

 4. ปจัจัยแหง่ความสำาเร็จของผลการ

จดัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็

สำาคัญ ผลลัพธ์ หลังจากใช้การวิจัยปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับแผนดำาเนินงาน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสนทนากลุ่ม

และจดัอนัดบัความสำาคญัของผูร้ว่มวจิยัหรอื

ผู้เรียน คือ 

 1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

และมาเรียน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ

กำาหนดความต้องการ เป้าหมาย การวัดผล

ประเมนิผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาตัง้แตเ่ริม่แรก  

 2) กลุ่มผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง

ตามพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคค์รบองคป์ระกอบ

ของความรู้ที่คาดหวังทั้ง 

 (1) ภาคความรู้ ความเข้าใจ ได้แก่

การบูรณาการความรู้ไปใช้ในท้องถิ่น สร้าง

องคค์วามรูใ้หม ่และประยกุตใ์ช้กระบวนการ

เรียนรู้สู่ท้องถิ่น 

 (2) ความรู้สึก นึกคิด ได้แก่ มี

เจตคตทิีด่ีในการทำางานเปน็กลุม่ การเขา้ใจ

สภาพปญัหาของทอ้งถิน่ เหน็ความสำาคญัของ

การจัดการเรียนเพื่อท้องถิ่น และประทับใจ

ภูมิปัญญาของชุมชน

 (3) ทกัษะการปฏิบติังานภาคสนาม 

 (4) อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้อำานวย

ความสะดวก กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

ปฏิบัติจริงจาการเรียนรู้จาการปฏิบัติและ

การจัดการความรู้ 

 (5) หนังสือ ชุดวิชา ได้แก่ มีความ

สมบูรณค์รอบคลมุเนือ้หา คำาอธบิายรายวชิา 

ค้นควา้หาความรู้ได ้เป็นแนวทางนำาไปสูก่าร

ศกึษา ใช้เปน็เอกสารอา้งองิ ผูเ้รียนรู้จกัการ

ประเมนิตนเองท้ังกอ่นและหลงั และใหค้วาม

รู้ที่หลากหลาย 

 (6) ส่ือ เครื่องมือ เรื่องเล่าที่ดีมี

คุณภาพ ที่ผ่านการวิจัย มีการจัดการความ

รู้และสกัดเป็นองค์ความรู้ 
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 (7) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้

แบบบันทึกหลังการปฏิบัติ นำาไปสู่การสร้าง

วนิยัในการจดบันทกึ จัดทำาแฟ้มสะสมผลงาน 

และการวิจัยปฏิบัติการของผู้เรียนต่อไป 

 (8) มีผลลพัธข์องงานทัง้ชิน้งานกลุม่ 

คอื รายงานการศกึษาชมุชนเศรษฐกจิชมุชน

ตน้แบบในระดบัจังหวัด มีการนำาเสนอผลการ

ศึกษาทุกกลุ่ม

 (9) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์

ความรู้หรือของดีในระดับจังหวัด และมี

บทความวชิาการนำาเสนอในเวทวิีชาการเครอื

ขา่ยการเรยีนรู ้และชิน้งานเดีย่ว มกีารเรยีน

รูด้ว้ยตนเองตามแผนการเรยีนรูใ้นหนงัสอืชดุ

วิชา และเกิดเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ผู้เรียน

มีความมั่นใจในการเรียนรู้มากขึ้น 

 (10) การนำาเสนอผลการศึกษา

ค้นคว้าโดยผ่านการจัดการความรู้ที่ใช้ฐาน

ของการวิจัยในลักษณะบทความวิชาการใน

เวทีเครือข่ายการเรียนรู้ข้ามศูนย์ และ 

 (11) เกิดองค์ความรู้จากการวิจัย 

การศึกษาค้นควา้โดยผา่นการเรยีนรูจ้ากการ

ปฏิบัติจริง ซึ่งอาจต้องนำาไปปรับปรุงพัฒนา

ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

อภิปรายผล

 1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการ

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 

เป็นรูปแบบที่พบว่า มีความสำาเร็จบังเกิดผล

ตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ในการ

พัฒนารูปแบบผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดมาจาก

การวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ผลการ

วิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล และ

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องของผู้วิจัยที่ได้พัฒนา

มาอย่างต่อเนื่อง ในเทคนิคการพัฒนา เช่น 

ใชแ้นวคดิการเรยีนรูจ้ากการปฏิบัตอิงคก์าร

ใฝ่เรียนรู้ของ มาร์ควอร์ตท์ (Marquardt) 

บูรณาการเทคนิคการพัฒนา ได้แก่ ใช้หลัก

การทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

เกี่ยวกับ คือ 

 1) ระเบิดจากข้างใน ที่มุ่งเน้นเรื่อง

การพัฒนาคน ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้

คนในชุมชน บคุคลทีเ่ราไปพัฒนาใหม้สีภาพ

ความพรอ้มทีจ่ะรบัเสยีกอ่น แลว้จงึคอ่ยออก

มาสู่สังคมภายนอก (สำานกังานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ. 2550 : 6 ) ร่วมกับหลักการ

เรยีนรูจ้าการปฏบิตั ิหลกัการวจิยัปฏบิตักิาร

แบบมีส่วนร่วม และอื่นๆ เช่น 

 1) การกำาหนดประเดน็และเปา้หมาย
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ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน 

 2) การวางแผนในการทำางานรว่มกนั 

 3) การปฏบิตัติามแผนและปรบัปรงุ

พัฒนางาน 

 4) ประเมินผล การสะท้อนผลและ

สรุปผลการดำาเนินงาน และ 

 5) การแลกเปลีย่นเรียนรู ้และแผน

กจิกรรมการดำาเนนิงานทัง้ 21 กจิกรรมยอ่ย 

ทำาใหเ้กดิเกดิเปน็ภาพลกัษณผ์ลงานของผูเ้รยีน

เชงิประจกัษแ์ละ มกีารบรูณาการพฒันาคน

ใหเ้กดิท้ังภาคความรู ้ทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและ

ภาคความรู้สกึนกึคดิ เกดิความรูส้กึทีด่ตีอ่การ

เรียนรู้ อาจารย์ผู้สอน ตนเอง เพื่อนร่วมชั้น

เรียน การค้นพบครั้งนี้สอดคล้องกับสมการ 

ทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติองค์กรใฝ่

เรียนรู้ของ ค้นพบของมาร์ควอร์ตท์ (Mar-

quardt. 1999 : 29 )โดยเพิ่มอีกกิจกรรม 

คอื การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Sharing) ดงันัน้ 

สามารถเขยีนเปน็หลกัการของการเรยีนรูจ้า

การปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัในการวจิยั

ครั้งนี้ คือ การเรียนรู้(Learning) เท่ากับ 

ความรู้เดิม บวกโปรแกรมการดำาเนินงาน

พัฒนา(Programmed Knowledge) บวก 

การตั้งคำาถาม การบันทึกหลังการปฏิบัติ 

และเสวนา (Question Insight) บวก การ

ไต่ตรอง สะท้อนความคิด การสรุปผลลัพธ์

ที่เกิดขึ้น (Reflection & conclusion) และ

บวก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ที่มี

ความหมายและเปา้หมายชดัเจนของการเรยีน

รูท่ี้ผา่นการปฏบัิต ิมีการถอดองคค์วามรูแ้ละ

การจดัการความรู้ของบคุคลและทีม/กลุ่ม ผู้

วิจยัเขยีนเปน็หลกัการ ทฤษฎกีารเรยีนรูจ้าก

การปฏิบัติในการวิจัยครั้งนี้เป็นสูตรได้ ดังนี้ 

L = P+ Q+R+S ซึ่งมีหลักฐานสำาคัญบางส่วน

บ่งชี้ความสำาเร็จสมควรนำามาวิจารณ์ ได้แก่ 

  1.1 เกิดบุคคลในการเรียน

รู้ ทุกกลุ่มมีชุมชนนักปฏิบัติในกลุ่ม 4 กลุ่ม 

ได้แก่ผู้อำานวยความสะดวก (Facilitator) ผู้

ปฏิบัติงานกลุ่ม (Practitioner) ผู้จดบันทึก 

(Note Taker) และผูป้ระสานงาน (Network 

Manager) สอดคลอ้งกบั ดลิวรูท ์(Dilworth. 

1998 : 35) ตวัเชือ่มสำาคญัทีส่ดุสูก่ารเรยีนรู้

จากการปฏบัิต ิคอื ผูน้ำาคนมารวมกันเพือ่แก้

ปญัหา ตอ้งการใหแ้กป้ญัหาลลุว่ง แตค่ณุคา่

เบือ้งตน้อยูท่ีก่ารเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ ความสามารถ

ในการเรยีนรูข้ององคก์รจะสง่ผลการปฏบิตัิ

งาน และสอดคล้องกบั โนนากะและทาเกอชิุ 

(Nonaka and Takeuchi. 1995 : 20-25) 

การสร้างทีมจัดการเริ่มที่ตัวบุคคลเป็นหลัก 

สมาชกิในองคก์รเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการ

จัดการความรู้ คือ ผู้จัดการความรู้ตัวจริง

เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลัก กลุ่มผู้บริหาร
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ระดับกลางเป็นพวกตีความ แปลงความรู้ให้

เป็นความรู้ในกระดาษ กลุ่มผู้บริหารความรู้ 

ทำาหน้าที่กำาหนดเป้าหมาย สร้างบรรยากาศ

ใหเ้อือ้ตอ่การแลกเปลีย่นและคอยสกดัความ

รู้ให้เกิดมูลค่า สอดคล้องกับ วิจารณ์ พา

นิช (2548 : 23-48) บุคคลสำาคัญในการ

จัดการความรู้ในองค์กร ได้แก่ คุณอำานวย 

เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

ในเชิงกิจกรรม ระบบและวัฒนธรรม คุณ

กิจ เป็นผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม ถือเป็นนักจัดการ

ความรู้หรือ ผู้ดำาเนินกิจกรรมประมาณร้อย

ละ 90 ของทัง้หมด คณุลขิติ เปน็ผูจ้ดบนัทกึ

ขอ้มลูในกจิกรรมการจดัการความรู ้เรือ่งเลา่ 

สรุปแก่นความรู้ บันทึกการประชุม และคุณ

ประสาน เป็นผู้ทำาหน้าที่ประสานเครือข่าย

การจัดการความรู้ระหว่างกลุ่มองค์กร 

  1.2 เกิดทีมแห่งการเรียน

รู้จากการปฏิบัติซึ่งมีที่มาของความรู้ได้จาก

การตั้งคำาถาม ประเด็นการทำางานที่ท้าทาย

ทั้งงานเดี่ยว คือ แฟ้มสะสมผลงาน และ

งานกลุ่ม คือ การศึกษาชุมชมหมู่เศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ จะมีการรวมกลุ่มวางแผน 

ดำาเนินการแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติจริงจน

สำาเร็จ สะท้อนผล สรุปบทเรียนเกิดองค์

ความรู้ที่เหมาะสม นำาไปสู่การแลกเปลี่ยน

ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ตามประเด็น

ที่สนใจ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มหรือทีมที่เหมาะสม 

บรรลคุวามมุง่หวงัทีต่ัง้ไว ้ประกอบดว้ย การ

สรา้งความรู ้การจำาแนก การจดัเกบ็ การนำา

ไปใช้ การประเมินผล และการแลกเปลี่ยน

ความรู้ สอดคล้องกับ หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช (สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ. 2550 : 32) ทรงมีพระราชดำาริ 

ความว่า รู้ รัก สามัคคี ซึ่งบุคคลและกลุ่ม

คนจะตอ้งรู้ รู้ว่าการจะลงมอืทำาสิง่ใดน้ัน จะ

ตอ้งรูเ้สยีกอ่น รูถ้งึปจัจยัทัง้หมด รูถ้งึปญัหา

และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา มีความรัก ที่จะ

ต้องพิจารณาเข้าไปที่ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา

นั้นๆ และ ความสามัคคีที่จะปฏิบัติลงไปนั้น 

ควรคำานงึเสมอวา่เราจะทำางานคนเดยีวไมไ่ด ้

ตอ้งทำางานร่วมมอืรว่มใจเปน็องคก์รเปน็หมู่

คณะ จงึจะมีพลังเขา้ไปแกปั้ญหาใหลุ้ล่วงไป

ไดด้ว้ยด ีสอดคลอ้งกบั ประเวศ วะส ี(2545 

: 21) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งไม่เพียงพอที่จะทำาให้เรื่องนั้น

สำาเร็จ เพราะคนอื่น ๆ องค์กรและสถาบัน

ท่ีเกีย่วขอ้งไม่ได้เรยีนรู ้การเรยีนรูร้ว่มกนัใน

การปฏิบัติเท่านั้นจะบังเกิดผลสำาเร็จซึ่งต้อง

จัดการความรู้ผ่านการปฏิบัติเป็นชุดความ
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รู้ของแต่ละกลุ่มองค์กร และสอดคล้องกับ 

เนาวรัตน์ พลายน้อย (2546 : 2-5) ที่กล่าว

ว่า การจดบันทึกหลังการปฏิบัติ (AAR) ถือ

เป็นการเรียนรู้ที่สำาคัญในการสกัดแก่นของ

ความรู้ ข้อค้นพบของบุคคลหรือองค์กรที่

เหมาะสม และสอดคล้องกับ ฉลาด จันทร

สมบตั ิ(Chantarasombat, C. 2009 : 424-

427) การเรยีนรู้ควบคูก่ารปฏบัิตซิึง่มท่ีีมาของ

ความรู้ได้จากปัญหา การตั้งคำาถาม การแก้

ปัญหาด้วยการปฏิบัติจริงจนเกิดองค์ความรู้

ที่เหมาะสม นำาไปสู่การจัดการความรู้ตาม

ประเดน็ทีส่นใจประกอบดว้ย การสรา้งความ

รู้ การจำาแนก การจัดเก็บ การนำาไปใช้ การ

แลกเปลี่ยนความรู้ และการประเมินผลการ

เรียนรู้ เกิดเครือข่ายการเรียนรู้กับตัวบุคคล 

และทีมงานท่ีกว้างขึ้น โดยใช้ชิ้นงานกลุ่ม

ไปนำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในลักษณะ

บทความวิชาการ บทเวทปีระชมุวชิาการงาน

ครบรอบ วนัศกึษาศาสตร ์ประจำาป ี2552 ณ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับเครือข่ายการ

เรยีนรูค้รเูพือ่ศษิยจ์งัหวดัมหาสารคาม จงัหวดั

อุดธานี และจังหวัดหนองคาย ทำาให้ตัวแทน

นสิติทีข่ึน้นำาเสนอมคีวามภาคภูมิใจ เพราะเม่ือ

เสรจ็ส้ินการนำาเสนอไดร้บัมอบเกยีรตบิตัรจาก

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และไดรั้บบทเรียนขอ้

เสนอแนะไปปรบัปรงุแกไ้ขบทความวิชาการที่

มมีาตรฐาน ทัง้จากวทิยากร ผูด้ำาเนนิการนำา

เสนอผลงาน และผู้นำาเสนอผลงานวิชาการ

อยา่งกวา้งขวาง ถอืเปน็การสรา้งคา่นยิมทีด่ี

ขององคก์ร สอดคลอ้งกบัฉลาด จนัทรสมบตั ิ

(Chantarasombat, C. 2009 : 454-455) 

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์

ของนกัเรยีนจังหวดัมหาสารคาม โดยใช้เครอื

ข่ายวิจัยทางการศึกษา ที่เหมาะสม ซึ่งมีจุด

เน้นเพิ่มเติมต่อยอดตามรูปแบบในส่วนของ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีความหมาย เพื่อ

ให้การจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนเป็นไปตามความมุ่ง

หมายของการวจิยั ไดอ้อกแบบขัน้ตอนนีเ้ปน็

ประเด็นที่ท้ายว่า โรงเรียนที่เป็นกลุ่มอย่าง

จะสามารถคิดเป็น ทำาเป็นและแก้ไขปัญหา

ได้หรือไม่ โดยส่งเสริมให้โรงเรียนได้การ

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนำาเสนอ

ผลงานวิจัย ภาคบรรยายทั้งในระดับจังหวัด

และระดบัประเทศ ซึง่โรงเรยีนกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งสองให้ความสนใจเป็นอย่างดี มาเตรียม

จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการก่อนวัน

งาน 1 วัน แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและ

ความภาคภูมิใจในการนำาเสนอผลงานวิจัย

ในเวทวีชิาการของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีนักเรียน

ของโรงเรียนเข้าร่วมเพื่อนำาเสนอโครงงาน
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ที่ตนเองและเพื่อน เกิดเครือข่ายการเรียนรู้

ที่เป็นรูปธรรม

 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการ

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั

ในรายวิชาที่สอนมีผลลัพธ์เกิดขึ้นจริงกับผู้

เรียน ทัง้ในส่วนของผลการใชก้ารวจิยัปฏบิตัิ

การแบบมีส่วนร่วม และแผนดำาเนินการจัด

กจิกรรมมปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน

ท้ังกระบวนการภาคปฏิบัติและผลลัพธ์ของ

ภาคความรู ้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่ง

หลังเรียนกับก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี

ดัชนีประสทิธิผลของผูเ้รยีนหลงัเรยีนสงูเพิม่

ขึ้นร้อยละ 53.92 และมีความคงทนต่อการ

เรียนรู้หลังจากเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์กับ

หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผู้

เรยีนมคีวามคงทนการเรยีนรู ้และความรูส้กึ

ของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และราย

ดา้นมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 6 

ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ ด้าน

การวัดและประเมินผล ด้านทักษะการสอน

ของอาจารย์(ทฤษฎ)ี ด้านเนือ้หา ดา้นความ

สมัพนัธร์ะหวา่งอาจารยแ์ละนสิติ ดา้นทกัษะ

การสอนของอาจารย(์ปฏบิตั)ิ เรยีงตามลำาดบั 

ยกเว้นมีความเหมาะสุดอยู่ในระดับมาก 1 

ด้าน คือ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะการออกแบบการเรียนรู้โดยให้ผู้

เรียนมีส่วนร่วมทั้งสำารวจความต้องการ จุด

เน้นที่ผู้เรียนสนใจ การวัดผลประเมินผล 

มีหนังสือชุดวิชาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง การ

มอบหมายงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มพอ

เหมาะ มีสื่อกรณีศึกษา เทคนิคการเรียน

ที่หลากหลายชวนให้ผู้เรียนติดตาม สังเกต

ได้จากผู้เรียนไม่ขาดเรียน และมาเรียนตรง

ตามเวลา มีเครื่องมือการวิจัยทั้งนวัตกรรม

การพฒันา เครือ่งมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

มีคุณภาพผ่านการทดลองใช้และปรับปรุง

พัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเที่ยง

ตรง การวเิคราะหข้์อมลูเปน็ไปตามหลกัการ

ทางสถิติ และมีความเหมาะสม สอดคล้อง

กับกลุ่มผู้เรียน ระยะเวลา การสอนแบบ

บูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและเน้นการปฏิบัติ

จริง มีกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรม บรรยากาศ

ในการเรยีนรู ้การศึกษาค้นควา้ตามประเดน็

ที่สนใจเป็นสิ่งที่คิดได้ ทำาได้ และแก้ปัญหา

เป็น สามารถปรบัตวัให้บงัเกิดความสำาเรจ็ทัง้

รายบุคคล และเป็นทีม/กลุ่มได้จริง ผู้สอน

เปน็ผูอ้ำานวยความสะดวก กระตุน้เสรมิสรา้ง

ผูเ้รยีนใหม้ปีระสบการณ ์และพฒันาการรอบ
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ด้าน ซึ่งได้บูรณาการกับหลักการวิจัยปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วมและการดำาเนินงานตาม

แผนที่หลอมรวมเป็นองค์ประกอบย่อย เกิด

เปน็รปูแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏิบัตหิลกัใน

การเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ฉลาด 

จันทรสมบัติ (Chantarasombat, C. 2009 

: 425-426 ) แผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่

การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ รายวิชา

การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่เปน็แผนที่

พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพของรูปแบบการ

เรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติตามแผนดำาเนินงาน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 9 ขั้นตอน คือ 

 1) การสรา้งข้อตกลงในการกำาหนด

แผนการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูใ้นรายวิชาท้ัง

งานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

 2) ทดสอบก่อนเรียน 

 3) จัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการ

เรยีนรูท้ีเ่นน้การวเิคราะหส์งัเคราะหจ์ากกรณี

ศึกษาทั้งในส่วนของอาจารย์และนิสิต 

 4) มีการจดบันทึกผลการเรียนรู้ใน

รายวันและรายเดือนลงในแบบบันทึกหลัง

การปฏิบัติเป็นแฟ้มสะสมงาน 

 5) ทดสอบระหว่างเรียนโดยให้คิด

วิเคราะห์ 

 6) นำาเสนอผลการศกึษาคน้ควา้งาน

กลุ่ม 

 7) ทดสอบหลังเรียน และ 

 8) ประเมินผลความพึงพอใจใน 

การสอน 

 9) สะท้อนผลการเรียนการสอน 

แสดงผลงานเดีย่ว/กลุม่ แผนการเรยีนรูค้วบคู่

การปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพของกระบวนการตอ่

ประสทิธภิาพของผลลพัธเ์ทา่กบั 93.99/80.79 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ค่าดัชนี

ประสทิธผิลของแผนการจดัการเรียนรู้ควบคู่

การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ รายวิชา

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีค่า

เท่ากับ 0.5742 ซึ่งแสดงว่า นิสิตมีความรู้

เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ 57.42 และ

นิสิตมีความพึงพอใจต่อผลการสอนรายวิชา

รายวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

สอดคล้องกับโรทเวลล์ (Rothwell. 1999: 

12-17) รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติมี

ขั้นตอนสำาคัญ ได้แก่ 

 1) คำานงึถงึสถานการณท์ีเ่หมาะสม

กับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

 2) เลือกและจัดตั้งทีมการเรียนรู้

จากการปฏิบัติ 

 3) สรปุยอ่ใหท้มีและกำาหนดขอ้จำากดั 

 4) อำานวยความสะดวกแกป่ฏสิมัพนัธ์

ของทีม 
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 5) ใหสิ้ทธอิำานาจแกที่มท่ีจะระบุและ

ทดสอบด้วยทางแก้ 

 6) ประเมินผลลัพธ์ และ 

 7) กำาหนดทิศทางในอนาคต และ

สอดคล้องกับ ดอทลิจ และ เจมส์ (Dotlich 

& James. 1998 :14-33) การเรียนรู้จาก

การปฏิบัติที่สำาคัญ คือ 

 1)ผู้สนับสนุน 

 2) การบังคับเชิงยุทธศาสตร์ 

 3) กระบวนการเรียนรู้ 

 4)การเลือกผู้เข้าร่วม 

 5) การก่อร่างทีมร่วมเรียนรู้ 

 6)การสอนงาน 

 7)การปฐมนิเทศประเด็นปัญหา 

 8)การรวบรวมข้อมูล 

 9) การวิเคราะห์ข้อมูล 

 10) การร่างสิ่งที่จะนำาเสนอ 

 11) การนำาเสนอ 

 12) การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 

 3. ปจัจัยแหง่ความสำาเร็จของผลการ

จดัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็

สำาคญั ทีม่ผีลลพัธ ์หลงัจากใชก้ารวจิยัปฏบิตัิ

การแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับแผนดำาเนินงาน

กจิกรรมการเรยีนรู ้มอีงคป์ระกอบสำาคญั คอื 

 1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

การกำาหนดความต้องการ เป้าหมาย การ

วดัผลประเมินผลการเรยีนรู้ในรายวชิาตัง้แต่

เริ่มแรก 

 2) ความตระหนกัรูส้กึ นกึคดิเจตคติ

ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อรายวิชาที่เรียน ทั้ง

งานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

 3) มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้

บรรลุตามข้อตกลงร่วมกันที่วางไว้ 

 4) บรรยากาศในการเรยีน อาจารย์

ผูส้อนเปน็อำานวยความสะดวก กระตุน้ใหเ้กดิ

การเรียนรู้ที่รอบด้านทั้งโปรแกรม มีหนังสือ

ชุดวิชา สื่อ เครื่องมือการศึกษาค้นคว้า การ

บันทึกหลักการปฏิบัติ(AAR) และมีตัวอย่าง

กรณศีกึษาจากรุน่พี ่ๆ เพือ่เทยีบคณุภาพของ

งาน 

 5) ประเมนิ สรปุการดำาเนนิงาน ใน

ผลลพัธจ์ากรปูแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ

ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัตอ่ผูเ้รยีนจรงิทัง้ภาค

ความรู้ ความรู้สึก และทักษะการปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้

เรียน ผู้สอน และเครือข่ายการเรียนรู้ เกิด

ชุดความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติ โดยสกัดออกมา

เปน็แก่นความรู้ท่ีมคีวามหมายสำาหรับบุคคล 

และทีม/กลุ่มเชิงสร้างสรรค์ และถือเป็น 

บทเรยีนทีมี่ความหมายทัง้งานเดีย่วและงาน

กลุ่ม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนรู้
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จากการปฏบิตัทิีจ่ดัใหเ้ปน็ประสบการณใ์หม่

ที่นิสิตยังไม่เคยได้รับบทเรียนมาก่อน จึงถือ

เปน็นวตักรรมใหม่ท่ีเกดิข้ึนกบัผู้เรยีน เปน็บท

เรียนที่มีคุณค่าและสามารถนำาไปประยุกต์

ได้จริงที่องค์กร และถือว่าการเรียนวิชานี้

เป็นการพัฒนาตนเองและทีมงานที่ท้าทาย 

เมื่อผู้ร่วมวิจัยได้นำาปัญหาที่ประสบอยู่มาสู่

การแก้ไขทั้งในส่วนตนเอง และทีมงาน มี

ความเชือ่มัน่และมัน่ใจวา่สามารถรว่มกนัฝา่

ผันปญัหาและอปุสรรคไ์ปได ้โดยมีเงือ่นไขที่

ผลลัพธ์ คือชิ้นงาน ต้องนำาไปสู่การนำาเสนอ

ผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอด

ทั้งมีระยะเวลาเป็นตัวกำาหนด สถานการณ์

ดังกล่าวทำาให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดความตระหนัก

รว่มกัน ทำางานดว้ยความมุง่มัน่เกดิปฏบิตัจิรงิ

และเรียนรู้จริง โดยมีอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็น

ผู้วิจัยหลักเป็นผู้อำานวยความสะดวก มีการ

ตั้งคำาถามตามบันทักหลังการปฏิบัติ (AAR) 

และคอยตดิตามความก้าวของบคุคลและทีม/

กลุ่ม มีการสรุป สะท้อนผลแจ้งผลลัพธ์ของ

งาน และความก้าวหน้าตามแผนการดำาเนิน

งานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดเวทีวิชาการ

ให้ผู้ร่วมวิจัยและทีมงานไปนำาเสนอผลงาน

วิชาการบทความวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้าจริง 

ที่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ เกิดความภาค

ภูมิใจในผลงานเพราะได้รับเกียรติบัตรจาก

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ 

มาร์ควอร์ตท์ (Marquardt. 1999 : 5-8 ) 

องค์ประกอบของโปรแกรมการเรียนรู้จาก

การปฏบิตัไิดร้บัอำานาจและผลประโยชนจ์าก

องค์ประกอบที่พึงพาอาศัยและมีปฏิสัมพันธ์

กัน 6 อย่าง คือ 

 1) ปัญหา 

 2) กลุ่ม 

 3) การตั้งคำาถาม 

 4) ทางแก้สู่การกระทำา 

 5) มุ่งมั่นสู่การเรียนรู้ และ

 6) ผู้อำานวยความสะดวก และ

สอดคลอ้งกบัวนัทพิย ์สนิสงูสดุ (2549: 125-

127) รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มี 7 

องค์ประกอบ คือ 

 1) ปัญหา เป็นช่องว่างระหว่างาน

ภาพปัจจุบันและความต้องการให้บรรลุ 

 2) ความมุง่มัน่สูก่ารกระทำาดว้ยแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 3) กลุ่ม/ทีม คนที่มาจากแผนงาน

เดยีวกันหรอืต่างกันประชมุรว่มกันตามกำาหนด 

 4) ผู้อำานวยความสะดวกที่เป็นทั้ง 

ผู้สอนและที่ปรึกษา 

 5) การตั้งคำาถามการเสวนาพูดคุย

ตามประเด็นหลังการปฏิบัติ 

 6) การสะท้อนความคิดของผู้วิจัย
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ร่วม เกิดความมีวินัยของตนเอง กลุ่มและ

ชั้นเรียน และ 

 7)กระบวนการเรยีนรูจ้ากการวางแผน

นำาสู่การปฏิบัติ และสะท้อนความคิด มีการ

ถอดองค์ความ ชุดความรู้ที่ได้จากการกระ

ทำาในลักษณะของการจัดการความรู้

ข้อเสนอแนะ

 1..ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน

  1.1กอ่นนำารปูแบบการเรยีน

รูจ้ากการปฏิบติัทีเ่นน้ผู้เรยีนเป็นสำาคญัไปใช้

สอนให้ได้ผลในกรณีเป็นศูนย์นอกที่ใช้สอน

ในภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา ควร

ออกแบบการสอนแบบท้ิงช่วง เพ่ือใหผู้เ้รียน

ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง และทำางานเป็นทมีตาม

แผนดำาเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีนรูท่ี้วางไว้

รว่มกัน และควรเพิม่เตมิเวลาในการประเมนิ

ผลรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้

เรยีนเปน็สำาคญันอกเวลาทีส่อนปกต ิคอื 32 

ชั่วโมงที่กำาหนด จึงจะทำาให้เกิดการเรียนรู้

จากการปฏิบัติแบบบูรณาการที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ

  1.2 หนังสือชุดวิชาที่ผู้วิจัย

พัฒนาขึ้น หากจะนำาไปใช้ควรเพิ่มบันทึก

การปฏิบัติทั้ง บันทึกก่อนการปฏิบัติ (BAR) 

บนัทกึระหวา่งปฏบิตั ิ(WAR)และบนัทกึหลงั

การปฏบิตั ิ(AAR)ไวใ้นทา้ยบทเรยีนของแตล่ะ

บท และควรเพิ่มเนื้อหา อีก 1 บท คือ การ

วจิยัและพฒันาการศกึษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 

หรือการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 

 2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  2.1 การพัฒนารปูแบบการ

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั

เป็นการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เพือ่ให้เกดิพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ของผู้เรยีน

ทั้ง 3 ด้าน คือ ภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ และ

ภาคความรู้สึก เป็นเทคนิคที่ผสมผสานควร

มีการวิจัยซ้ำากับกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น และ

หลากหลายทั้งกลุ่มขนาดเล็ก กลุ่มขนาด

กลาง และกลุ่มขนาดใหญ่

  1.2 ควรมีการวิจัยหาเส้น

ทางสมการการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำาคัญเพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความ

สำาเร็จของการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคล ระดับ

ทมีหรอืกลุม่ และระดบัชัน้เรยีน หรอืองคก์ร

ที่เหมาะกับบริบทและสังคมไทย



วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  พ.ศ.2552

119

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนงบ

ประมาณเงินรายได้ในการวิจัย นิสิตที่เป็น

ผู้ร่วมวิจัย และตัวแทนผู้นำาชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงหมู่บ้านต้นแบบที่ได้ให้ข้อมูล และ

ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ร่วมวิจัย 

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา. กรุงเทพฯ : สำานักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

. (2546) .คู่มือการดำาเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนของศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียน กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ : สำานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ.

. (2548). มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ. สำานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา.

ฉลาด จนัทรสมบตั.ิ (2550). การวางแผนแบบมสีว่นรว่มเพือ่พฒันาทอ้งถิน่. มหาสารคาม : 

 อภิชาติการพิมพ์.

. (2551). ชดุวชิา การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาท้องถ่ิน. มหาสารคาม : อภชิาต

การพิมพ์, .

. (2551). การพฒันาแผนการเรยีนรูค้วบคูก่ารปฏบิตัทิีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัใน

 รายวชิา 0501803 การจัดการศกึษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ มหาสารคาม : คณะ

ศึกษาศาสตร์.

เนาวรตัน ์พลายนอ้ย. (2546). “การวเิคราะหก์ระบวนการเรยีนรูใ้นการถอดบทเรยีนดว้ย

เครื่องมือการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review)” บทความ

ประกอบการฝึกอบรม. 11 พฤศจิกายน. <http://www.kmi.or.th/docu-

ment/AAR_analysis.pdf > 10 พฤษภาคม 2550. 



Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 1 Number 3 September – December 2009

120

ประเวศ วะสี. (2545). การจัดการความรู้. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่าง

โครงการนำารอ่ง การจดัการความรู ้27 กรกฎาคม 2545 ณ จงัหวดักาญจนบรุ.ี

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. (2546). การบริหารสังคม : ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคม

ไทยและสังคมโลก. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน).

วันทิพย์ สินสูงสุด. (2549). การใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อสร้างองค์กรใฝ่เรียนรู้. 

กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์ช้างศึกษา.

วิจารณ์ พานิช. (2548). การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริม

การจัดการความรู้ เพื่อสังคม (สคส.).

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .(2549). แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำานักนายกรัฐมนตรี.

สำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ. (2550). 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า.

Chalard Chantarasombat. (2009). Development of a Management Action 

Learning Process Facilitating Student Centered Learning Education 

Management for Local Development Course 0501803. The Social 

Sciences, Medwell Journals, 4(5) pg. 424-427.

. (2009). Strategy to Develop Desirable Student Qualities for 

Maha Sarakham Province by Using Educational Research Network. 

The Social Sciences, Medwell Journals, 4(5), pg. 453-457.

. (2009). The Learning Process for Construction and Development 

of the Network of Community Organization for Self-Reliance in 

Thailand. The Social Sciences, Medwell Journals, 4(6), pg. 540-548.



วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  พ.ศ.2552

121

Dilworth, Robert L., (1998). “Action Francisco: Jossey-Bass Learning in a Nutshell”

 Performance Improvement quarterly, 11(1), 4(6), pg.35.

Marquardt, Michael J. (1999). Action Learning in Action. California :  

Davies Black.

Nonaka, I. and H. Takeuchi. (1995). The Knowledge-creating Company : 

How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation.  

New York Oxford University Press. pg.20-25.


