
บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 
 งานวิจยัพฒันาโรงเรียนเครือข่ายน าร่องคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่              
เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวงจร PDCA ใชก้ระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
มีวตัถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาบริบทศกัยภาพของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในการร่วมมือกันปฏิบัติ           
การเรียนรู้ 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและเป้าหมายน าเข้าในการร่วมมือกนัในการปฏิรูป          
การเรียนรู้ 

3. เพื่อศึกษากระบวนการในการร่วมมือกนัปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบวงจร PDCA 
4. เพื่ อ ศึกษาผลการร่วมมือการปฏิ รูปการเ รียน รู้ในโรง เ รียนเครือข่ ายน า ร่อง                           

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
1.  ขอบเขตการศึกษา 

ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาบริบทขององค์กร สถานศึกษาในแนวทางงานปฏิรูปการศึกษา            
โดยจดัเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย และสัมภาษณ์ระดบัลึก แนวคิดการพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมี        
ผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู ้เรียน ปัญหา สภาพความต้องการของโรงเรียนบ้านแม่สา            
โรงเรียนฝึกประสบการณ์ในพื้นท่ีอ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ ร่วมงานฝึกประสบการณ์                
กับคณะครุศาสตร์ มายาวนานมีลักษณะเหมือนโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร           
อ  า เภอแม่แตง จังหวัดเ ชียงใหม่  ซ่ึงใกล้กับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                        
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์เป็นคร้ังคราว จนได้ประเด็นท่ีคณะครู ผูบ้ริหาร ก าหนดเป็นประเด็น
ศึกษาวจิยัเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ 
 ระยะที่ 2 การออกแบบการวิจยั เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของคณะครูในโรงเรียน เพื่อพฒันา
งานจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นความต้องการตรงของชุมชน ผูบ้ริหาร คณะครูท่ีได้จากผลการศึกษา             
ในระยะท่ี 1 โดยให้มีการท างานอย่างมีส่วนร่วม มีกระบวนการโดยยึดกระบวนการ PDCA                      
มีการปฏิบติังานร่วมกนัโดยผูบ้ริหาร ครูผูน้ าปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน คณะครู นกัวิจยัภายนอก
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จากมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศึกษานิเทศก ์        
แลว้ศึกษาผลลพัธ์ ผลกระทบของการท างานโครงการ โดยมีแนวด าเนินการ ดงัน้ี 

1. วางระบบการท างาน ก าหนดบทบาทหน้าท่ี จดัท าแผนปฏิบติัการ ทั้งฝ่ายสถานศึกษา
และนกัวจิยัภายนอก 

2. ก าหนดการขั้นปฏิบติัการและการนิเทศติดตามของคณะผูว้จิยัภายนอก และการติดตาม
ปรับปรุงพฒันา 

3. ก าหนดขั้นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการปฏิบติัการ มาวิเคราะห์หาผลลพัธ์ตามประเด็น
ศึกษา ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4. จดัใหมี้การวพิากษว์จิารณ์ผล เพื่อใหเ้กิดขอ้สรุปร่วมกนั 
5. ก าหนดการด าเนินการสรุปและเขียนรายงานการวจิยั 
6. จดัให้มีการน าเสนอและเผยแพร่ผลวิจัย ในการปฏิรูปการเรียนรู้และการประกัน              

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
2.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นที ่1 พฒันาการมีส่วนร่วม 

1. ศึกษาร่องรอยเอกสาร สังเกต สัมภาษณ์และอภิปราย SWOT บริบทของ               
สถานศึกษา 

2. จดัเวทีประชุมเสวนาพฒันาแนวทางการมีส่วนร่วม 
3. จดัเตรียมเคร่ืองมือในการปฏิรูปการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม 

 
ขั้นที ่2 ด าเนินโครงการ 

1. จดัประชุมเตรียมการในการมีส่วนร่วม (Plan) 
2. Base Line Data ก่อนด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม (Do) 
4. นิเทศเยีย่มเยยีน 
5. จดัสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมผูร่้วมโครงการ ตามประเด็นโดยใช้เทคนิค           

แบบสามเส้า (Triangulation) 
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ขั้นที ่3 ตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไข (Check) 
1. การประเมินแบบมีส่วนร่วมระหวา่งด าเนินงาน 
2. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content analysis) 
3. สร้างขอ้สรุปในความกา้วหนา้ 
4. วพิากษผ์ลความกา้วหนา้ 
5. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 

 
ขั้นที ่4 ด าเนินงานต่อเน่ืองและสรุปผล (Act) 

1. ด าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมระยะต่อไป 
2. นิเทศเยีย่มเยยีน 
3. สัมภาษณ์เชิงลึกและอภิปรายกลุ่มยอ่ย เก็บประเด็นผลการด าเนินงาน 
4. ประเมินหลงัด าเนินงาน 
5. สรุปผลและวเิคราะห์ผล 
6. จดัท าเอกสารรายงานผล 
7. จดัเวทีวชิาการเผยแพร่การวจิยั 

 
3.   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 

1. แบบสัมภาษณ์ระดบัลึก ผูป้กครองและชุมชน 
2. แบบประเมินพฤติกรรม 5 ชุด โดยประเมิน พฤติกรรมครู ผูบ้ริหารและนกัเรียน 
3. แบบประเมินการวจิยั 
4. ประเด็นสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group Discussion) ซ่ึงประกอบด้วย

ประเด็นสนทนากบันกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง / ชุมชน ก่อนระหวา่งและหลงัการด าเนินการ 
5. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของครู 
6. ตวันกัวจิยั 

 
4.    การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัและคณะไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการนดัหมายกบัโรงเรียนและชุมชน 
ตามก าหนดท่ีระบุไวใ้นแผนปฏิบติัการ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย             
การสังเกตและน าผลมาวพิากษ ์โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกระยะ 
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5.   การวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลเชิงปริมาณมาแจกแจกความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูล                   
เชิงคุณภาพ น าขอ้มูลมาบรรยาย โดยอา้งอิงประโยคต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการสนทนา การสัมภาษณ์และ
การสนทนากบักลุ่มเป้าหมาย 
 
6.    สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 

1. บริบทขององค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิรูปการเรียนรู้  
1.1 โรงเรียนบ้านแม่สา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีครูอาจารย์ประจ าการ 17 คน             

นกัเรียนทั้งหมด 331 คน ตั้งอยูต่  าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เปิดการสอนระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
หลายอย่างค่อนข้างพร้อมทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียน มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้              
ของผูเ้รียน โดยเฉพาะโครงการท่ีเน้นในเร่ืองคุณธรรม ความดี สอดคล้องกบัความตอ้งการของ            
ผูป้กครอง เช่น โครงการยุวฑูตความดี โครงการโรงเรียนสีขาว การเขา้ค่ายคุณธรรม โรงเรียน             
มีผลงานท่ีไดรั้บรางวลัต่าง ๆ มากมายในทุกระดบั โดยเฉพาะในด้านการงานอาชีพ เช่น จดัสวน
ประดิษฐ์  การแกะสลักผลไม้ กระทงดอกไม้ การท าขนมชั้ น การตอบปัญหาวิชาต่าง ๆ                 
การสวดมนต์หมู่ท  านองสรกญัญะ เป็นตน้ นอกจากน้ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูป
การศึกษา เช่น โครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ (TEAMS) การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม (MEA) 
รับการประเมินรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เป็นรุ่นแรก ๆ ตั้งแต่ปี 2544 
บุคลากรของโรงเรียนไดรั้บการพฒันาต่อเน่ืองตลอดเวลา คณะครูเกือบทั้งหมดเป็นผูมี้ผลงานดีเด่น
ในดา้นบุลากรแกนน า เพื่อเป็นตน้แบบปฏิรูปการเรียนรู้ คณะครู อาจารย ์ผูบ้ริหารให้ความสนใจ
และเคล่ือนไหวการจดัการศึกษาอยู่ตลอดเวลา จุดแข็งของโรงเรียน คือคณะครูมีความสามคัคี             
ในหมู่คณะ มีวฒันธรรมในการท างาน โดยรวมกลุ่มกนัท างานให้กบัโรงเรียนนอกเวลาราชการ         
ในช่วงตอนเยน็ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 วนั ยนิดีรับงานและโครงการใหม่ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก
เป็นระยะ ชุมชนแมจ้ะมีฐานะยากจน แต่ใหค้วามสนใจและร่วมกิจกรรมการศึกษากบัโรงเรียนเสมอ 
ทั้งก าลังความคิดและก าลังทรัพย ์อย่างไรก็ตามจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.           
ทุกฝ่ายเห็นว่านักเรียนควรได้รับการพฒันาให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน โดยพฒันาครู               
ในศกัยภาพเชิงวจิยัและทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกนั 
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1.2 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้ งอยู่ต  าบลบ้านเป้า อ าเภอ          
แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปัจจุบนัเปิดสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลถึงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีครูประจ าการทั้งส้ิน 18 คน มีนกัเรียนรวม 238 คน มีเน้ือท่ี     
8 ไร่ 71 ตารางวา มีแหล่งวิทยาการทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนค่อนขา้งพร้อมมูล      
โดยเฉพาะพวกพืชพรรณไม้ เน้นโครงการทางด้านการเกษตร เช่น เล้ียงปลา เพาะเห็ดนางฟ้า            
พืชผกัสวนครัว มีโครงการส าคญัหลายโครงการในการพฒันาผูเ้รียนโดยเน้นการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการคนดีศรีสังคม โครงการอนุรักษ ์           
วฒันธรรมประเพณี เช่น การฟ้อนเล็บ ตีกลองสะบดัชัย คณะครูในโรงเรียนมีการรวมพลังกัน
ท างานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง นบัจากปี 2545 โดยมีการท างานนอกเวลาอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 วนั
มาโดยตลอด จนน าพาโรงเรียนเขา้ร่วมการประเมินภายนอกจาก สมศ. ไดใ้นปี 2546 จุดแข็งส าคญั 
คือชุมชนให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มท่ี                   
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันอย่างแนบแน่น ลักษณะชุมชนมีฐานะยากจน แต่ให้การสนับสนุน                  
เต็มท่ีเต็มก าลัง คณะครูมีความตั้งใจท างานให้กับโรงเรียนอย่างเต็มท่ี ด้วยความกระตือรือร้น          
เป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนมีผลงานท่ีน่าภูมิใจ คือครูทุกคนไดรั้บการยกย่องเป็นครูตน้แบบในระดบั
ต่าง ๆ โรงเรียนไดรั้บโล่ห์สืบสานวฒันธรรมและเป็นโรงเรียนแกนน าในการสอนเกษตรทฤษฎีใหม่
ระดับอ าเภอ ในส่วนของนักเรียนส่วนใหญ่จะได้รางวลัทางการงานอาชีพ เช่น ท าขนมไทย           
การประกวดค าขวญัหรือการตอบปัญหาทางวิชาการ ขอ้ค้นพบของการสนทนากลุ่มเป้าหมาย         
หลายฝ่ายต้องการพัฒนาผูเ้รียนให้คะแนน NT ในวิชาต่าง ๆ สูงข้ึน จุดพัฒนาท่ีต้องการ                     
คือการพัฒนาครูกับการวิจัยและประเมินการเรียนรู้ของผู ้เ รียนตามสภาพจริง โดยทุกฝ่าย               
ควรมีส่วนร่วมกนัในการปฏิรูปการเรียนรู้ 

1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสภาพปัจจุบนั ควรไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ให้มีความพร้อมในการพฒันาเป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้           
เพื่อสามารถร่วมท าหนา้ท่ีทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีคุณภาพ สามารถมีบุคลากร
เป็นอาจารย์พี่เล้ียงและเป็นอาจารยนิ์เทศของมหาวิทยาลัยได้ โดยเป็นเครือข่ายท่ีรับประโยชน์           
จากการพฒันาวิชาชีพครูแบบพึ่ งพาอาศัยและพฒันางานการศึกษาร่วมกัน โดยอาศยัการสร้าง
ฐานความรู้จากกระบวนการวิจยั สภาพปัจจุบนัการด าเนินการให้มีโครงการท่ีสนับสนุนพฒันา                   
วิชาชีพครู และพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์ ยงัขาดโครงการ                 
ขาดการสนบัสนุนการปฏิบติั การสนบัสนุนงบประมาณ การปรับระบบงานเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
อย่างจริงจงั ขาดงานวิจยัและบุคคลท่ีจะท าให้มหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีได้เต็มตามบทบาทหน้าท่ี              
ท่ีก าหนดไว ้โครงการน้ีจึงมีลกัษณะการน าร่องท่ีทางมหาวทิยาลยัควรไดพ้ิจารณาต่อไป 
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2. การวางระบบปฏิบัติงานวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้วงจร PDCA และการนิเทศ              
ติดตามงานแบบมีส่วนร่วม 

การวางแผนปฏิบัติงานตามโครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา                
ได้จากการประชุมสัมมนาอย่างมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครูผูน้ าการปฏิรูป คณะครูและนักวิจยั         
ภายนอกจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไดข้อ้สรุปก าหนดเป็นประเด็นต่าง ๆ คือ 

ด้านภาระหน้าที่ นกัวิจยัภายนอกจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เป็นฝ่ายประสาน
ข้อมูลสร้างความเข้าใจ สร้างกรอบงาน รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล วิพากษ์ เสนอแนะ                   
การแก้ปัญหา เรียนรู้แนวคิด กิจกรรม วิธีการด าเนินการ ปฏิรูปการเรียนรู้ นิเทศเยี่ยมเยียน                  
สรุปและเขียนรายงานการวิจยัตามโครงการ ผูบ้ริหารเป็นผูนิ้เทศติดตามงาน ออกแบบการนิเทศ        
ติดตามความกา้วหนนา้งานสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน รวมทั้งประสาน
การด าเนินการร่วมกบันักวิจยัภายนอก ครูผูน้ าการปฏิรูปเป็นผูป้ระสานการด าเนินการระหว่าง          
นกัวิจยัภายนอกและคณะครู ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าทางวิชาการ จดัประชุมปฏิบติังานภายใน ติดตาม   
และแก้ปัญหา รวมทั้งประสานการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความราบร่ืน ประสานข้อมูลและ                 
วิเคราะห์การด าเนินการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาร่วมกับนักวิจัยภายนอก รวบรวมผลการวิจัย                 
ตามโครงการของสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาปฏิรูปการเรียนรู้ในรายวิชา 
ระดับชั้ น เร่ืองท่ีศึกษาพฒันา ออกแบบแผนนวตักรรม วิธีการวดัประเมินผลและปฏิบัติงาน            
ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัของสถานศึกษา รวมทั้งจดัท าชุดวจิยัชั้นเรียนของตนเอง 

ด้านก าหนดเวลา การปฏิบติังานโครงการวิจยัระยะท่ี 1 ใชเ้วลา 2 เดือน ระหวา่งเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2547 ในระยะท่ี 2 ใชเ้วลา 9 เดือน ระหวา่งเดือนกนัยายน 2547 – มิถุนายน 
2548 โดยมีช่วงการท างานตามวงจร PDCA ใชเ้คร่ืองมือ นวตักรรม ส่ือ วิธีการท่ีคณะครู นกัวิจยั
ปรับปรุงพฒันาข้ึน การนิเทศเยี่ยมเยียน ติดตามงานของสถานศึกษาเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง /                
สถานศึกษา มีการประชุมวิพากษ์เป็นระยะ ประมาณ 2 เดือน / คร้ัง เพื่อปรับปรุงพฒันากับ                
ฝ่ายบริหารและครูผูน้ าปฏิรูปการเรียนรู้ มีการประชุมวิพากษ์ สรุปผลการวิจยัเม่ือส้ินสุดโครงการ               
1 คร้ัง 

ด้านผู้รับผิดชอบ ได้แก่ นักวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวน 4 คน              
ครูนกัวิจยัจากโรงเรียนบา้นแม่สา จ านวน 17 คน ครูนกัวิจยัจากโรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร จ านวน 
18 คน 

ด้านเคร่ืองมือ  ในการวิจัยประกอบด้วยเคร่ืองมือนักวิจัย ได้แก่  ประเด็น                    
การสนทนากลุ่ม ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินโครงการวิจัยด้านปฏิรูปการเรียนรู้              
ตวันกัวิจยัในฐานะผูส้ังเกตอยา่งมีส่วนร่วมตลอดโครงการ แบบประเมินผูบ้ริหาร แบบประเมินครู 
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แบบประเมินนักเรียน เคร่ืองมือของสถานศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน        
แผนการสอน นวตักรรม ส่ือ ขอ้ทดสอบตามงานวจิยัชั้นเรียนท่ีก าหนด 
 

3. ประสิทธิภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้วงจร PDCA 
ผลการวิจัย เชิงคุณภาพ ช้ีให้เห็นว่าโครงการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้วงจร PDCA                   

ของทั้ งสองสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาของผู ้เรียน โดยผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ             
ทางการเรียนสูงข้ึนและชดัเจนมากในดา้นเจตคติ ความกระตือรือร้นสนใจใฝ่ศึกษา ในส่วนของครู             
ผูบ้ริหารและผูป้กครองเกิดความตระหนกัเห็นความส าคญัต่อการวิจยัชั้นเรียน การด าเนินการให้
ราบร่ืนประสบความส าเร็จโดยใชว้งจร เดมม่ิง PDCA ความช่ืนชมและตระหนกัในการท างานและ
การพฒันางานอย่างมีส่วนร่วม การเกิดวฒันธรรมในการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย             
การใหข้อ้มูลปัญหาความตอ้งการอยา่งตรงไปตรงมา การร่วมกนัแกไ้ขปรับปรุงพฒันางาน เกิดวินยั               
ในการท างาน ความเป็นกลัยาณมิตร รวมทั้งความรับผดิชอบสู่ความส าเร็จขององคก์รร่วมกนั 

 
7.   ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรคจากการวางระบบ การบริหารจดัการและภาระงาน ท าให้ครูส่วนหน่ึง           
ไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามแผนปฏิบติัของโรงเรียน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการมีส่วนร่วม 
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับทักษะแนวคิดในการแบ่งช่วงเวลา การมีส่วนร่วมปฏิบัติของครูนักวิจัย                 
ท่ีจะปรับเวลาในการมีส่วนร่วม ปรับปรุงพฒันางาน วิธีการท่ีจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงงานไดท้นัท่วงที
ยงัไม่ราบร่ืน 

ปัญหาในส่วนผู้บริหารและครู ซ่ึงยงัไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการวิจยั
ของโครงการไดค้รบทุกคนทุกคร้ัง 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ควรวางระบบการบริหารงานวิจยั ให้มีภาระหนา้ท่ีเทียบเคียง
กบัภาระการสอนปกติตามบทบาทหนา้ท่ีของครูและสถานศึกษายุคใหม่ มีการวางระบบการบริหาร
ติดตามความก้าวหน้าท่ีดี มีการปรับปรุงแผน ตารางการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือปรับปรุงงาน                
ท่ีทุกฝ่ายไดช่้วยกนัปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัแต่ละสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะผู้วิจัย ครูผู้สอน ผูบ้ริหารมีความตอ้งการให้เป็นผูเ้สนอขอ้มูลความรู้การวิจยั
ให้มากข้ึน ให้การติดตามเยี่ยมเยียนเพิ่มข้ึน และให้สนับสนุนงบประมาณถึงขั้นการปฏิบติัของ          
โรงเรียน เป็นท่ีปรึกษาในการท าเคร่ืองมือวจิยัโดยตรง 
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ผลการวจัิยเชิงปริมาณ ไดข้อ้ยนืยนัประสิทธิภาพของงานวิจยั เพื่อพฒันาโรงเรียนเครือข่าย
น าร่อง คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพการด า เนินการของโครงการกับทั้ งสองโรงเรียน มีลักษณะ                    
ไม่แตกต่างกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยครู ผูบ้ริหาร นกัเรียนและ
ตนเอง ผลโดยภาพรวมจะมีพฤติกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ของทั้งสองโรงเรียนอยู่ในระดบัมากและ
ปานกลางท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะดา้นเจตคติ ในพฤติกรรมหลาย ๆ ดา้นจะช่วยให้เห็นแนวทางท่ี
สมควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่น การคิดวิเคราะห์ การสรุปเร่ืองน าเสนอผลงาน รวมทั้ ง                      
การใชภ้าษา ส่ือสาร ความรับผดิชอบส่งงาน 

3. ผลการประเมินภาระหน้าท่ีการด าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของโครงการ               
ผูบ้ริหารและครูเห็นวา่ไดมี้ส่วนส าคญัในการสนทนากลุ่มช่วยกนั เพื่อส ารวจปัญหาและพฒันางาน                      
ไดมี้การเก็บรวมขอ้มูลจริงจากครูและนกัเรียน 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังการปฏิรูปการเรียนรู้ ทุกรายวิชา                 
ให้ผลท่ีแสดงความก้าวหน้าผลสัมฤทธ์ิต่อผูเ้รียนมากท่ีสุดต่อเจตคติ ความรู้และกระบวนการ           
ตามล าดบั 

5. พฤติกรรมครูท่ีชัดเจนของโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีมากข้ึน คือการวิเคราะห์            
หลักสูตร การประเมินผลตามสภาพจริง การเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมและการสอน               
ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง 

6. ในด้านการบริหารงานโรงเรียนท่ีส าคญัต่อการส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลกัสูตร
และการพฒันาครูใหเ้ขา้อบรม ดูงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงคณะครูพึงพอใจ 

7. ปัญหา ขอ้เสนอแนะจากครูผูบ้ริหาร คือส่วนใหญ่เห็นวา่ระยะเวลาด าเนินการนอ้ย 
ตอ้งการให้นกัวิจยัเป็นท่ีปรึกษาการปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือ ปัญหางบประมาณส่วนใหญ่ตอ้งใช ้   
งบตนเอง การบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ วางภาระงานท่ีชัดเจน การบริหารเวลาเพื่อพฒันา              
งานวจิยัของทุกคนในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม ควรปรับพื้นฐานความรู้การวจิยัของครูทุกคน อยา่งไร
ก็ตามทั้งสองโรงเรียนคณะครูเห็นวา่ควรท าโครงการวิจยัต่อไปอยา่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง 

8. ผลกระทบของโครงการ การด าเนินการตามโครงการ ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย คือ    
นักวิจัยได้เ รียนรู้การวิจัย  ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้น าความรู้  ความคิดไปร่วมงาน                      
กบัสถานศึกษาทั้งสองแห่ง ไดศึ้กษาบริบทของสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง ไดเ้ขา้ร่วมงาน เขา้ถึงกบั
บุคลากร ผูมี้ส่วนไดเ้สียของสถานศึกษาอย่างใกลชิ้ด มีแนวคิดในการประคบัประคองการท างาน           
รู้สึกภาคภูมิใจ เม่ืองานบรรลุเป้าหมายสู่ความส าเร็จในการร่วมปฏิรูปการศึกษากบัทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร
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ไดเ้รียนรู้ประสิทธิภาพการบริหารอยา่งมีส่วนร่วม รู้สมรรถภาพของครู ทราบผลงานความกา้วหนา้
และแนวทางพฒันาต่อไปของโรงเรียน มัน่ใจต่อการผลกัดนังานของสถานศึกษาในวงรอบต่อไป 
นกัเรียนไดท้  ากิจกรรม ไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข ใกลชิ้ดคุณครูมากข้ึน รู้จกัการปฏิบติัการวิเคราะห์
มากข้ึน มีส่วนร่วมกับโรงเรียนเพิ่มข้ึน ครูผูส้อนภูมิใจและมัน่ใจตนเองในงานเชิงวิจยั เรียนรู้
กระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วม ฝึกทกัษะการท างานแนวใหม่ วางกรอบความคิด การท างาน   
เชิงระบบดว้ยกระบวนการ PDCA แสดงความพึงพอใจและมัน่ใจต่อผลการจดัการเรียนการสอน
มากข้ึน พฒันาระบบการท างานเป็นทีมของสถานศึกษาและการพฒันางานสู่ผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
ผู ้เ รี ยน  รวมทั้ งการส ร้างความคิดวิจารณญาณในการวิ นิจฉัย  ออกแบบและประ เ มิน                          
อย่างเป็นรูปธรรมตามสภาพปัญหา ความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง ผูป้กครองและชุมชน           
รับทราบแนวคิด แนวปฏิบติัพฒันาการศึกษาของโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมติดตามความก้าวหน้า 
ความส าเร็จของโรงเรียนท่ีกระทบต่อบุตรหลานโดยตรง เขา้ร่วมงานการศึกษาและมีส่วนตรวจสอบ
คุณภาพเป็นเบ้ืองตน้ โรงเรียนบา้นแม่สาและโรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร ไดว้างฐานการพฒันางาน         
ท่ีเขม้แขง็เป็นรูปธรรมสู่การปฏิบติังานการศึกษาและการประกนัคุณภาพของโรงเรียนสู่ความส าเร็จ         
ในวงรอบต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย                     
ในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถ่ิน ท่ีวางระบบโรเรียนเครือข่ายปฏิรูป                  
เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์และ
ปฏิบติัจริง สนบัสนุนอาจารยเ์ขา้ฝึกทกัษะการท างานกบัชุมชนอยา่งใกลชิ้ด 
 
8.   อภิปรายผล 

8.1 ด้านความตระหนักในการพัฒนางานแบบมีส่วนร่วม ขอ้คน้พบของคณะครูโรงเรียน
บา้นแม่สา และโรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร มีวฒันธรรมในการท างานอยา่งมีส่วนร่วมให้กบัองคก์ร
ตั้งแต่ก่อนนกัวิจยัเขา้ไปด าเนินงานของโครงการ โดยพบวา่มีความร่วมมือกนัด าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ กับหน่วยงานในท้องถ่ิน จนส าเร็จไปแล้วหลาย ๆ โครงการ และน าโรงเรียนเข้าร่วม             
กระบวนการตรวจรับการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพจาก สมศ . ได ้                          
มีผลการตรวจเยีย่มท่ีแสดงการร่วมกนัปฏิบติังานในแนวปฏิรูปการเรียนรู้อยา่งดี ผลการประเมินครู                 
โดยผู ้ปกครองเห็นว่าการด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เกือบทุกข้อโดดเด่น                 
ชดัในเร่ืองความรัก เมตตา เอาใจใส่ ดูแลอยา่งทัว่ถึง (บา้นแม่สา X  = 4.33, บา้นเป้าวิทยาคาร             
X  = 4.00) การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบ (บ้านแม่สา  X  = 4.00,                       
บา้นเป้าวทิยาคารX = 4.00) ผูบ้ริหารใหค้วามเอาใจใส่ในการพฒันาครูเป็นอยา่งดี โดยส่งเขา้อบรม
ศึกษาดูงานตามหน่วยต่าง ๆ (บา้นแม่สา X = 3.83, บา้นเป้าวิทยาคาร X = 3.83) ถือเป็นจุดเร่ิมตน้
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ในการพฒันางานปฏิรูปการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี สอดคล้องกับการประเมินครู         
โดยตนเองและเพื่อนครู ในด้านให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และการวดัผลประเมินผล         
ในระดบัมากทั้งสองโรงเรียน (บา้นแม่สา X = 3.56, บา้นเป้าวิทยาคาร X = 3.92) สอดคลอ้งกบั
ความคิดของนกัเรียนท่ีเห็นวา่ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในระดบัมาก 
(บา้นแม่สา X = 3.93, บา้นเป้าวิทยาคาร X = 4.16) เห็นไดว้า่การท างานโดยคณะครูของโรงเรียน
ทั้ งสองแห่ง มีการสร้างความตระหนักต่อการปฏิรูปการเรียนรู้และวัฒนธรรมการท างาน                  
อยา่งมีส่วนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผลไดเ้สียการจดัการศึกษาทุกระดบั เป็นพื้นฐานท่ีดีในการท างาน
การศึกษาในแนวทางใหม่อยา่งยิง่ 

8.2  ด้านความรู้ ความเขา้ใจการวิจยัปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใชว้งจร PDCA ในดา้นการใช ้      
วงจร PDCA พบว่าคณะครูทั้ ง 2 แห่ง สามารถร่วมสร้างแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา                 
โดยใชว้งจร PDCA ในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และหลอมรวมเขา้กนัไดเ้ป็นแผนปฏิบติัร่วมกบั
นักวิจัย ท าให้สังเคราะห์ได้เป็นแผนปฏิบัติงานของโครงการ อีกทั้ งสามารถปฏิบัติงานได ้                
ตามแผนเป็นส่วนใหญ่ ในความเข้าใจโครงการวิจัยได้แสดงการรับรู้ในการก าหนดแนวทาง               
ในการพฒันางานปฏิรูปการเรียนรู้กับนักวิจยั ไวใ้นระดับมากทั้ง 2 สถานศึกษา (บ้านแม่สา              
X = 3.77, บา้นเป้าวทิยาคาร X = 3.56) โดยคณะครู ผูบ้ริหารร่วมประชุมสนทนา สัมภาษณ์เชิงลึก
กบันกัวิจยัทุกคร้ังในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง มีอิสระทางความคิด ทุกฝ่ายมีโอกาสน าเสนอขอ้มูล 
โดยผู ้บ ริหารของโรงเ รี ยนเข้า ร่วมกิจกรรมและอ านวยความสะดวกจนกิจกรรมต่าง ๆ                        
ลุล่วง ประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ตามมีครูส่วนหน่ึงมีภาระกิจงานหลายด้าน ไม่อาจเข้าร่วม
ประชุมทุกคร้ัง และในบางส่วนยงัต้องปรับพื้นฐานความสามารถด้านการวิจยั และเน่ืองจาก            
โครงการให้ความเป็นอิสระในการท างาน จึงมีครูบางส่วนไม่สามารถด าเนินการทุกจุดส าเร็จ              
ในช่วงเวลาจ ากัดได้ จากผลดังกล่าวในการประเมินความเข้าใจงานวิจยั เห็นว่าทางโรงเรียน              
ควรไดห้าวธีิการปรับพื้นฐานความสามารถ ความเขา้ใจแก่คณะครูในการปฏิบติังานวิจยั เพื่อปฏิรูป
การเรียนรู้ต่อไป 

8.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม  จากการปฏิบติังานตามโครงการ           
โดยการศึกษาบริบทของโรงเรียนทั้งสองแห่ง พบว่าคณะครู ผูบ้ริหารมีพื้นฐานในการท างาน              
แบบมีส่วนร่วม แบ่งงาน แบ่งความรับผิดชอบ ท างานต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จโดยเฉพาะ            
โรงเรียนบ้านแม่สา นับได้ว่า เป็นโรงเรียนน าร่องเดิมในงานการศึกษาของอ า เภอแม่ ริม                     
ส่วนโรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร เร่ิมมีผลงานต่าง ๆ ท่ีทุกฝ่ายยอมรับตั้งแต่ช่วงปีการศึกษา 2545 เป็น
ตน้มา เม่ือโครงการวจิยัน้ีเขา้ไปไดใ้ชร้ะบบการวจิยัแบบ PAR เป็นหลกัมีการติดตามงาน               มี
การท างานโดยยดึหลกัการอยา่งจริงจงั จนท าใหทุ้กฝ่ายรู้สึกถึงพลงัและระบบในการมีส่วนร่วมของ
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โครงการท่ีมีความชดัเจน จริงจงัยิ่งข้ึน ผลการติดตามงาน โดยการสัมภาษณ์สนทนา จึงแสดงออก
ถึงความภูมิใจในการร่วมเป็นเจา้ของงานอย่างแทจ้ริง การสามารถบอกปัญหาความตอ้งการอย่าง
ตรงไปตรงมา การด าเนินการจากการประเมินพบวา่ทั้งสองโรงเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียน          มี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนมาก (บา้นแม่สา X = 3.93, บา้นเป้าวิทยาคาร X = 4.16)              การ
ประชุมร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจโครงการร่วมกันอยู่ในระดับมาก (บ้านแม่สา X = 3.64,              
บา้นเป้าวิทยาคาร X = 3.69) การร่วมมือของผูบ้ริหารตามโครงการอยู่ในระดบัมาก (บา้นแม่สา 
X = 3.83, บา้นเป้าวิทยาคาร X = 3.61) พฤติกรรมครูในการติดต่อประสนงานกบัผูป้กครองอยูใ่น
ระดบัมาก (บา้นแม่สา X = 3.81, บา้นเป้าวิทยาคาร X = 3.76) จนสรุปไดว้า่คณะครูไดร่้วมคิด    
ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเป็นบรรยากาศแจ่มใส ใจกวา้ง           
ยอมรับกติกาการปรับปรุง อย่างไรก็ตามจากผลรวมของประสิทธิภาพของโครงการยงัไม่อยู ่              
ในระดบัสูงสุด เป็นขอ้สังเกตในการตอ้งหาทางพฒันาการมีส่วนร่วมต่อไป โดยเฉพาะประเด็น
ปัญหาการไม่สามารถเขา้ร่วมไดช้ดัเจนจากพื้นฐานความรู้ ความสามารถการวิจยัปัญหาการบริหาร
จดัการทั้งส่วนภาระงานและเวลา ตลอดจนปัญหาการวางระบบนิเทศติดตาม จะช่วยให้โรงเรียน
พฒันางานวจิยัในวงรอบต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

8.4 การใช้วงจร PDCA ในการปฏิบัติงาน จากการร่วมปฏิบติังานกบัคณะครู ผูบ้ริหาร        
ทั้ งสองโรงเรียน พบว่าครูมีพื้นฐานในการท างานในวงจร PDCA ซ่ึงน่าจะเป็นความคุ้นชิน                 
การท างานในส่วนการพาโรงเรียนเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ในลักษณะของ                    
การรายงานประเมินตนเองแบบ SSR การจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ เช่น     
ธรรมนูญโรงเรียน แผนกลยุทธ์ การสรุปงานโครงการประจ าปี การจดัท า SAR และการท างาน    
โครงการปฏิรูปต่าง ๆ ท าให้เห็นความสามารถของบุคลากรครูผูส้อน ผูบ้ริหารในการใช้วงจร 
PDCA ในการปฏิบติัการ เพื่อน าโครงการของโรงเรียนและนักวิจยัภายนอกมาหลอมรวมกัน                
เป็นแผนปฏิบติังานจะสามารถก าหนดเป็นแผนท่ีปฏิบติังานตามวงจรไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัแผนปฏิบติั
ท่ีได้แสดงไว้ อย่างไรก็ตามในการติดตามการปฏิบัติงานของโครงการ ตามวงจร PDCA                
ของผูบ้ริหารของทั้งสองโรงเรียน จะมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากและปานกลาง คละเคลา้กนั
ไปทั้งสองสถานศึกษา ในขั้น Plan การวางแผน โรงเรียนบา้นแม่สาท าได้มาก คือการวิเคราะห์      
หลกัสูตรสถานศึกษา (X = 4.22) บา้นเป้าวิทยาคาร ไดม้ากในดา้นการส่งครูเขา้อบรม ดูงานตาม
หน่วยต่าง ๆ (X = 3.84) ขั้น Do การปฏิบติัทั้งสองโรงเรียนท าการปฏิบติัไดใ้นระดบัปานกลาง 
เช่นกนักบัขั้น Check และ Action ซ่ึงถือไดว้า่ปฏิบติัเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ท าให้เกิดขอ้สังเกต
วา่                  ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจวงจร PDCA คณะครู ผูบ้ริหารมีมาก สามารถวางแผนการ
ปฏิบติัไดดี้          แต่ขั้นปฏิบติั ตรวจสอบและพฒันางานต่อไปยงัท าไดใ้นระดบัปานกลางเท่านั้น 
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น่าจะมีสาเหตุปัจจยัปัญหาต่าง ๆ ของคณะครูในแต่ละสถานศึกษาอยูเ่ป็นขอ้จ ากดัในการปฏิบติัท่ี
ควรไดศึ้กษาวเิคราะห์ด าเนินการปรับปรุงพฒันาต่อไปอยา่งจริงจงั 

8.5  ระบบติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนตามโครงงาน มีการติดตามงานเป็น                   

2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาบริบทของโรงเรียนบ้านแม่สาและบ้านเป้าวิทยาคาร                      
เพื่อวางแผนการด าเนินการโครงการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการประเมินในระยะที่ 1 พบวา่ส่ิงท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุด คือการประชุมร่วมกนั 
โดยการสนทนากลุ่ม เพื่อส ารวจปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาปฏิรูปการเรียนรู้ (บา้นแม่สา 
X = 4.00, บา้นเป้าวิทยาคาร X = 3.83) และท่ีรองลงมา คือการประชุมร่วมกนั เพื่อท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัโครงการวิจยัร่วม การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนและผูป้กครอง เพื่อให้ไดแ้นวทาง          
ในการพฒันาการปฏิรูปการวิจยัโดยนกัวิจยั ซ่ึงจะเห็นว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียในการจดัการศึกษาเขา้ใจ       
รับรู้สภาพปัญหาของตนดี มีความชัดเจนในการบ่งบอกและมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างอย่างดี            
ส่วนการท าความเขา้ใจโครงการวจิยัและแนวทางการพฒันาเป็นส่ิงใหม่ ซ่ึงแมจ้ะร่วมกนัคิด ร่วมกนั
ก าหนดในระยะเวลาอนัจ ากดั ไม่สามารถสร้างความเขา้ใจอยา่งแจ่มชดักบักลุ่มคนทั้งหมด ควรไดมี้
การด าเนินการสร้างและพฒันาร่วมกนัต่อไป 

ผลการประเมินในระยะที ่2 พบวา่กระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งสองสถานศึกษามีลกัษณะ
แบบเดียวกนั คือมีทั้งระดบัมากและปานกลาง ในการท างานด้วยกนัอย่างได้ผลแบบมีส่วนร่วม              
ซ่ึงผูด้  าเนินการวิจยัชั้นเรียน คือคณะครู เห็นว่าได้มีส่วนร่วมปฏิบติัด าเนินการจริง ในการเก็บ             
รวบรวมขอ้มูลจริงจากครูและนกัเรียน การน าเคร่ืองมือไปใชก้บัครูและนกัเรียน การร่วมกนัติดตาม
ผลการด าเนินงานจากคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บ้านแม่สา X = 3.60,                    
บา้นเป้าวทิยาคาร X = 3.84) ซ่ึงโดยภาพรวมจะเห็นไดว้า่ความคิดเห็นในการติดตามการปฏิบติังาน
อย่าง มี ส่วนร่วม ท าให้โครงการบรรลุ เ ป้ าหมาย  อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการสนทนา                       
ในดา้นภาระงาน ตลอดจนความรู้สึกต่ืนตวั กระตือรือร้นของครูทุกคนยงัไม่อยูใ่นระนาบเดียวกนั                
โดยสมบูรณ์ ซ่ึงท าให้มีการด าเนินการท่ีบ่งบอกในระดบัปานกลางอยูบ่า้ง สมควรท่ีสถานศึกษาจะ
ไดน้ าไปวเิคราะห์หาสาเหตุปัญหาและจดัการปรับปรุงพฒันาต่อไป 

8.6  ผลสัมฤทธ์ิ / ประสิทธิภาพของโครงการ 
การด าเนินโครงการในระยะที ่1 พบวา่การด าเนินการเป็นไปตามแผนก าหนดการ ตลอดจน

ไดค้วามร่วมมือทั้งในส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม การสนทนาเชิงลึก การศึกษาเรียนรู้
บริบทเดิมของสถานศึกษา จนสามารถรวบรวมจดัท าเป็นขอ้มูลน ามาศึกษาวิพากษ์ร่วมกนัและ
ก าหนดเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาทั้ งสองได้อย่างชัดเจนเข้าใจตรงกัน                 
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ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม การให้ข้อมูลท่ีตรงไป        
ตรงมา การยอมรับการด าเนินการในช่วงต่อไป รวมทั้งการเขา้ใจรับรู้บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย 

ในระยะที่ 2 การด าเนินการนิเทศติดตามเยี่ยมเยียนของนกัวิจยั และสถานศึกษาเป็นไป       
ตามแผน โดยได้พบปะคณะครูนักวิจัยและครูผูน้ าปฏิรูป มีเพียงบางคร้ังท่ีไม่ได้พบผูบ้ริหาร               
เน่ืองจากติดภารกิจงานราชการอ่ืน ๆ หรือคณะครู นักวิจัยบางท่านในเหตุผลอันเดียวกัน                   
ในการด าเนินการประสบขอ้ปัญหาโดยสรุป ไดแ้ก่ ปัญหาอุปสรรคจากการเลือกเร่ืองและนวตักรรม
ท่ีไม่มัน่ใจในการด าเนินการ พื้นฐานการวิจยั ปัญหาจากการศึกษาค้นควา้เพิ่มเติม โดยตนเอง         
ความสามารถในการสร้างนวตักรรม เคร่ืองมือประกอบการปฏิรูปเ รียนรู้ ปัญหาช่วงเวลา              
ในการพบปะเพื่อปรับปรุงงานของนกัวิจยัแต่ละคนกบัผูน้ าปฏิรูปหรือผูท่ี้เชิญมาตรวจสอบผลงาน 
ปัญหาเร่ืองเวลา ความไม่แน่ใจในระบบติดตามงาน ปัญหางบประมาณ ขาดทกัษะการเขียนงาน
วิชาการ จากสภาพดงักล่าวโดยทัว่ ๆ ไปของการท างานตามโครงการ การตรวจสอบขอ้มูลเชิง
ปริมาณ ประสิทธิภาพของโครงการทั้งสองโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง (บา้นแม่สา X = 3.38,             
บา้นเป้าวิทยาคาร X = 3.38) ซ่ึงในระหวา่งโครงการคณะนกัวิจยัประชุมพบปะบ่อยคร้ัง และเชิญ
โรงเรียนและผู ้มีประสบการณ์เข้ามาร่วมพัฒนาปรับปรุงในโครงการอีกคร้ัง จะเห็นได้ว่า            
โดยภาพรวมคณะครูส่วนใหญ่ด าเนินการไดบ้รรลุผลส าเร็จ แสดงออกดว้ยความภาคภูมิใจต่อผล        
ท่ีเกิดข้ึนทั้งต่อตนเอง ต่อนกัเรียน ความมัน่ใจในงาน ความรู้สึกท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน จนมีความคิด
ตรงกันทั้งสองโรงเรียนว่าต้องการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไปอีก อนันับเป็นความส าเร็จ             
ท่ียิ่งใหญ่ร่วมกนัซ่ึงทางโรงเรียนควรไดห้าทางวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาและสนบัสนุนการด าเนินการ
ต่อไป 
 
9.  ผลกระทบของโครงการ 

การวิจยัคร้ังน้ี พบว่ามีผลกระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบด้วยการปรับเปล่ียนเจตคติของ             
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัพนัธกิจ แนวใหม่ในการปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงอภิปรายไดด้งัน้ี 

ด้านเจตคติของผูมี้ส่วนได้เสีย ผูบ้ริหารมีความภูมิใจและมัน่ใจในความตระหนักและ           
ความสามารถของคณะครู ต่อการปฏิรูปการศึกษาอยา่งยิ่ง รวมทั้งการเห็นปัญหาและการน าขอ้มูล
จากการศึกษาไปใช้ให้เห็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา มัน่ใจต่อการพฒันาโรงเรียนโดยทุกฝ่าย 
คือครู นกัเรียน ชุมชนเขา้ร่วมช่วยกนั คณะครูไดเ้รียนรู้ความสามารถการท างาน การช่วยเหลือกนั 
การพบปะท าหนา้ท่ีต่อการพฒันาการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน การคน้พบศกัยภาพความสามารถของผูเ้รียน 
ความสนใจผลการเรียนของผูป้กครอง ตลอดจนมีความมัน่ใจต่อผลงานความก้าวหน้าในวิชาชีพ
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ของตน มีความมุ่ งหวัง ต่อการพัฒนาวิชา ชีพสูง ข้ึน นัก เ รียนได้เ รียน รู้อย่างมีความสุข                      
ไดพ้บประสบการณ์เรียนรู้แปลกใหม่ท่ีน่าพอใจ ทราบผลการศึกษาของตน รู้สึกรักโรงเรียนและ            
ครูมากข้ึน ชุมชนไดเ้ห็นความตั้งใจต่อการท างานของผูบ้ริหาร คณะครู ท าให้รักโรงเรียน เคารพ
คณะครู ภูมิใจท่ีนักเรียนได้เรียนท่ีน่ี ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าโครงการวิจัยมีส่วนสนับสนุนให้เกิด            
การเปล่ียนแปลงในชั้ นเรียน ท่ีทุกฝ่ายกล่าวตรงกันว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน                   
กระบวนการเรียนรู้และประเมินมากข้ึน ผูบ้ริหารและครูเห็นว่าครูมีการวิเคราะห์หลกัสูตรและ           
น าไปใช้มากข้ึน มีการพัฒนาแผนการสอน ส่ือและนวตักรรมต่าง ๆ รวมทั้ งจัดบรรยากาศ           
และพฤติกรรมท่ีดีในการสอน ครูพึงพอใจท่ีเห็นเพื่อนครูทุกคนมีส่วนพฒันางานปฏิรูปไปดว้ยกนั 
เห็นความก้าวหน้า ความสนใจของผูเ้รียนจากวิธีการใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนรู้ของตน พอใจ            
ท่ีผูบ้ริหารมีส่วนร่วมสนับสนุน โดยเห็นว่าควรสนับสนุนและมีส่วนร่วมได้อีกในหลาย ๆ ด้าน         
ทุกฝ่ายพึงพอใจต่อกระบวนการร่วมกนัในการปฏิรูปการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม 

ในด้านพนัธกิจแนวใหม่ในการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทุกฝ่าย เห็นว่าเป็นการเปิด            
การบริหารงานปฏิรูปการศึกษาทั้ งโรงเรียน บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แกนส าคัญอยู่ท่ี                
ผู ้บริหาร ครูผู ้น าปฏิรูปคณะครูทุกคน รวมทั้ งชุมชน นักเรียนและนักวิจัยภายนอกเป็นไป                  
ตามความตอ้งการของโรงเรียน ทุกคนไดร่้วมวิพากษ์วิจารณ์ให้ขอ้เสนอแนะ อยา่งมีส่วนร่วมและ
ระดมทรัพยากร สรรพก าลงัทุกดา้นมาร่วมกบัทุกฝ่ายแสดงความพึงพอใจท่ีงานวิจยัให้ความอิสระ 
ไม่บังคับและมีลักษณะของความเป็นกัลยาณมิตรซ่ึงกันและกัน เกิดมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน           
ตั้งแต่แรกเร่ิมจนเสร็จส้ินโครงการ การท างานเป็นไปตามความสามารถ ก าลงั ขอ้จ ากดัของแต่ละ
บุคคล ทุกคนต้องรับผิดชอบ อุทิศเวลาในการเข้าร่วมโครงการเองด้วยความเต็มใจ ทุกคน               
มี ส่ วน รับผิดชอบงานและ เป็นไปตามความต้องการจ ริงของตน ได้ใช้ความสามารถ                         
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี ตามวงจร PDCA สร้างความคุ้นชิน ความเข้าใจท่ีจะน าเข้ามา                    
มีส่วนร่วมกบัแผนปฏิบติัของคณะครูและนักวิจยัทั้งโรงเรียนได้มีโอกาสใช้ความคิดของตนเอง
อย่างเต็มท่ี รวมทั้ งเห็นความส าคัญโดยใช้ครูผู ้น าปฏิรูปของโรงเรียนมาเป็นแกนน าพัฒนา                
ไดมี้โอกาสศึกษาและร่วมมือกนัทั้งครู ผูบ้ริหาร นกัวิจยั ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายการปฏิรูป       
อ่ืน ๆ  เห็นความส าคญัและบทบาทหนา้ท่ีการพฒันาวิชาชีพครู โดยไม่หยุดน่ิง รวมทั้งหนา้ท่ีพฒันา
ปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู ้เ รียนโดยไม่หยุดย ั้ ง ได้เรียนรู้การสร้างความสุขและสร้างความสุข                   
ในการท างาน 
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10.  ข้อค้นพบ 
1. โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั

เชียงใหม่ในลักษณะท่ีมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์เสมอ และเป็นคร้ังคราว มีความพร้อมต่อ             
การปฏิรูปการเรียนรู้ มีความเตม็ใจต่องานปฏิรูปการศึกษาไม่ต่างกนั 

2. ผลการศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใชว้งจร PDCA มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั
โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. สถานศึกษายงัมีภาระกิจด้านพฒันาและปรับปรุงการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยปรับปรุง
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างประสิทธิภาพอีกหลายดา้นและหลายแนวทาง ยงัมีสภาพปัญหา
การปฏิรูป การขบัเคล่ือนท่ีรัฐตอ้งติดตามพฒันาปรับปรุง 

4. แนวการพฒันาปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน แรกเร่ิมค านึงปัจจยัท่ีเป็นฐาน
ของโรงเรียน เนน้ผูบ้ริหาร ครูผูน้ าปฏิรูปและคณะนกัวจิยั เม่ือด าเนินการแลว้ พบวา่การน าโรงเรียน
ผูน้ าปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีท างานจนประสบความส าเร็จ มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมในโครงการ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ แต่ควรวเิคราะห์ปรับปรุงอีกหลายดา้น โดยเฉพาะให้เกิดระบบบริหารจดัการ
ท่ีชดัเจน 

5. แนวคิดการใช้ครูผู ้น าปฏิรูปในโรงเรียนมาเป็นผู ้น าพัฒนาได้ผลเป็นอย่างยิ่ง                    
เห็นได้ชัดเจนว่าจากโรงเรียนท่ีขบัเคล่ือนได้ค่อนข้างล าบากจากประสบการณ์และการยอมรับ            
การน างานแนวทาง SBT (School Base Training) ช่วยการพฒันาครูอยา่งเห็นผล 

6. โรงเรียนเครือข่ายอยูใ่นภาวะท่ีครูท างานเตม็ภาระหนา้ท่ี โดยเฉพาะดา้นการสอน จึงท า
ให้ส่ิงท่ีภาครัฐคาดหวงัในการปฏิรูปการศึกษาเป็นไปได้ยาก เป็นส่ิงท่ีภาครัฐควรได้พิจารณา
ช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 

7. โครงการวิจัย ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และโรงเ รียนเครือข่าย                   
ประสบความส าเร็จเพียงในระดบัหน่ึง จากความพยายามศึกษาหาแนวทางติดตามงานงานทุกระยะ 
สภาพปัญหาจริงในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการเรียนรู้ แกไ้ขโดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในโรงเรียน
และทอ้งถ่ินช่วยกนัเป็นความร่วมแรง ร่วมใจอนัเป็นแนวทางตวัอยา่งได ้
 
5.11  ข้อเสนอแนะ 

ควรได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาปฏิบัติของสถานศึกษาในท้องถ่ิน บุคลากร               
ทางการศึกษา องค์กรหรือสถาบนัต่าง ๆ โดยใช้งานวิจยัน้ีเป็นกรณีศึกษา เพื่อเร่งรัดการปฏิรูป           
การเรียนรู้ให้เป็นไปตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะเป็นบทบาทของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ท่ีสมควรกระท าตามพนัธกิจท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอยา่งยิง่ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรได้จัดสรรทุนให้กับมหาวิทยาลัย                       

ท่ีเปิดหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ให้คณาจารย์ร่วมวิจัยพฒันากับสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม                 
โครงการให้ทันสู่การเป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ มีความเหมาะสมต่อการพฒันานักศึกษา               
ท่ีออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 1 ปีการศึกษา 

 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ควรสนบัสนุนสั่งการให้คณะครุศาสตร์ไดศึ้กษาผลการศึกษาวิจยั พฒันาโรงเรียนเครือข่าย

ให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีดี โดยศึกษา
ผลและคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพอย่างจริงจังเป็นระบบ พัฒนาอาจารย์ให้มีประสบการณ์           
ความสามารถการวิจยัและมีบทบาทพฒันาสถานศึกษา สมกบัพนัธกิจในการพฒันาวิชาชีพครูและ        
จดัการศึกษาพฒันาเพื่อทอ้งถ่ิน 

 
ข้อเสนอแนะการวจัิย 
ควรศึกษาเปรียบเทียบงานวิจยัปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาปัจจัย ต่าง ๆ ท่ีสมควรวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมให้งานปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม                     
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 
 
 




