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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 25 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้ว ย
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม แบบสังเกต และแบบตรวจสอบหรือบันทึก
ผลการวิจั ย พบว่า การพัฒ นารูป แบบความร่ว มมื อเพื่ อ การจั ด การเรีย นรู้ ตลอดชี วิ ต
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตาม
แผนปฏิบัติการที่ได้กาหนดร่วมกัน พบว่า ผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 1 วงจร 6 ขั้นตอน ในภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวัง
อาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
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ทุกโครงการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่ม
บุคคล และองค์กรมหาวิทยาลัย ได้ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 3 ลักษณะ คือ 1) ความรู้ใหม่จากการ
ปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2) ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่
ได้จากการนาแผนปฏิบั ติการลงสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 3) ความรู้ใหม่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 9
ประการ เพื่อการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและมีประสิทธิภ าพ ประกอบด้วย 1) การศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหา 2) พัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ 3) การตั้งชุดดาเนินงาน 4) ร่วมดาเนินการอย่าง
สร้างสรรค์ 5) นิเทศงานอย่างต่อเนื่อง 6) ฟูเฟื่องเรื่องปรับปรุง 7) มุ่งสู่ความภูมิใจ 8) รายงานต่อ
สาธารณชน และ 9) สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน
คาสาคัญ: 1.การพัฒนารูปแบบ 2.ความร่วมมือ 3.การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to develop a model of cooperation
for management of life-long education between Mahamakut Buddhist University Roi Et
Campus and communities in Muang Roi Et municipality, and 2) to monitor the change
in learning experience of individuals, a group of persons, and Mahamakut Buddhist
University Roi Et Campus, resulting from the developed model. The participatory action
research was applied, and to collect the information, 25 samples, both monks and
laypersons, were selected by means of simplistic random, from staff members of
Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, and members of communities located
in the Roi Et municipality and the organizations concerned. The research devices
comprised the in-depth interviews, group interviews, observation and recording
measure.
The results of the study were as follows:
The development of a model for management of life-long education
between Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus and communities in Muang
Roi Et municipality was found that the activities operated in a single cycle with 6 steps
of operation, in an overall aspect, achieved the purposes as expected, and effected a
remarkable change in the learning experience of individuals, a group of persons and
the University. Three new concepts were also found, comprising 1) the concept about
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the implementation of the participatory action research, 2) the concept about the
bringing into practice of the operation plan in terms of the development of a model
for management of life-long education, and 3) the concept about the measures by
which a model of cooperation for management of life-long education should be
developed. The measures were nine in number, consisting of 1) analytical study of the
problems; 2) strategic development; 3) setting of the ad hoc commission; 4)
constructive collaboration; 5) perpetual supervision; 6) perpetual improvement; 7) goal
achievement; 8) public report; and 9) invention of sustainable values.
Key words: 1. Development of a model 2. Cooperation 3. Long-life education
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญต่อการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพความสามารถของบุ ค ลากรในชุ ม ชน อั น เป็ น บทก าหนดตาม มาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยการกระจายอานาจทางวิชาการให้ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ที่มุ่งให้ ทุกส่วนของสังคม
ได้ร่วมกันให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนเป็นจุดหมายหลักโดยผ่านกระบวน การศึกษาหรือ การ
เรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2542 (ส านั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 สาระสาคัญ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติล้วนมุ่งไปที่การปฏิรูปการเรียนรู้โดยเฉพาะในหมวด 1 ว่าด้วยบท
ทั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 8 ระบุชัดว่าการจัดการ ศึกษาให้ยึดหลักว่าเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตส าหรั บ ประชาชน ให้ สั งคมมีส่ ว นร่ว มในการจั ดการ ศึกษา และการพัฒ นาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อคนทั้งมวล ทุกหมู่ และทุกคน อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับ
กลุ่มต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องของโรงเรียนและครูเท่านั้น แต่สรรพกาลังทั้งมวลใน
สังคมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการศึกษา เช่น ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ สื่อ
กองทัพ สถาบันทางศาสนา เป็นต้น ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนรู้พัฒนาคนได้
เต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ให้รู้จักความจริงของแผ่นดินไทยให้คิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่
ร่วมกันเป็น ให้กระบวนการเรียนรู้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตจริงเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และปัญหาอื่น ๆ
พร้อมกันไปในการเรียนรู้ การเรียนรู้ต้องควบคู่กันไปกับการ สร้างความรู้หรือการวิจัยเพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งทางปัญญาโดยทั่วตลอด และการเรียนรู้ต้องสร้าง พลังทางสังคมขึ้นเต็มแผ่นดิน เป็นพลัง
แผ่นดินที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องพร้อมกันไป (ประเวศ วะสี, 2544)
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ระบบการศึกษาที่คนส่วนใหญ่รับรู้ คือ ระบบการศึกษาในโรงเรียนซึ่งรัฐ เกือบจะผูกขาดใน
การจัดการเป็นส่วนใหญ่ และได้กลายมาเป็นสิ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์กับวิถีการดาเนินชีวิต วิธีคิด ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และชุมชนท้องถิ่น ทาให้โรงเรียนกลายเป็นสิ่งแปลกแยกใน
ชุมชนมากขึ้น กลไกดั้งเดิมในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองโดยชุมชน ผ่านสถาบันต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในการทากิจกรรมของชุมชนเอง เช่น วัด มัสยิด ได้ถูกลดบทบาทลง ผลที่ตามมา คือ ชุมชน
ไม่สามารถดารงสภาพความเป็นชุมชนไว้ได้ เพราะไม่มีกลไกใน การดึงทรัพยากรของชุมชนหรือมี
แนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนที่สอดคล้องกับสภาพพื้นฐาน ได้ทาให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
และก่ อ ให้ เ กิ ด ความล่ ม สลายของชุม ชนในที่ สุ ด การแสวงหาทาง ออกในการปรั บ เปลี่ ย นระบบ
“การศึกษา” ที่เป็นอยู่ให้เป็นกลไกที่สาคัญในการจัดกระบวนการ พัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่
สามารถเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริง จึงเป็นแนวทางที่ควร ให้ความสาคัญและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับบทสรุปของสานักงานปฏิรูปการศึกษา (วิจารณ์ พานิช, 2540) สอดคล้องกับ
ที่สานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) กล่าวว่าบุคคลแต่ละคน ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ และ
สถาบันทางสังคมอื่น ทั้งหมดต้องมีส่วนร่วมและผนึกกาลังอย่างเข้มแข็ง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็น
พันธมิตรถาวรเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืน การเพิกเฉยละเลยหรือถ่วงรั้ง การปฏิรูปการศึกษาจะ
เป็นการบ่อนทาลายชาติโดยไม่รู้ตัว
นอกจากนั้น ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 29 กาหนดให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยจัดกระบวนการ เรียนรู้ ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีก ารจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้ จั ก เลื อกสรรภูมิปัญญาและวิท ยาการต่า ง ๆ เพื่อพัฒ นาชุม ชนให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและความ ต้ อ งการ รวมทั้ ง หาวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนและ มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ ผู้สอนสามารถวิจัยเพี่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) สอดคล้องกับ
แนวคิดของนาตยา ปิลันธนานนท์ (2542) ที่เชื่อว่าชุมชนเป็นแหล่งที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้โ ดย
แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า 1) การเรียนรู้โดยพื้นฐานเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม โดยทั่วไปเราจัดระบบ
การเรียนรู้ตาม สภาพสังคมที่เราอยู่ ดังนั้น โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่อยู่ใน
ชุมชนที่โรงเรียน ตั้งอยู่ 2) ความรู้ต้องบูรณาการกับชีวิตในชุมชน ความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่ต้องมี
การบู ร ณาการ ทั้ ง การปฏิ บั ติ การเกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คม และการรอบรู้ ใ นชุ ม ชนที่ ต นอาศั ยอยู่ 3)
กระบวนการเรียนรู้และการเป็นสมาชิกของชุมชน เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ชุมชนกาหนดสิ่งที่
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จะให้เราเรียนรู้และสิ่งที่เราเรียนรู้ก็กลับคืนสู่ชุมชนเช่นกัน 4) ความรู้และการปฏิบัติแยกจากกันไม่ได้
เป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้อะไรโดยไม่เคยลงมือทา ในขณะที่เราทาอะไร เราได้รู้แล้ว ได้เรียนรู้แล้ว 5) การ
มีส่วนร่วมในชุมชนเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ การได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงใน กิ จกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน มีผลทั้งต่อการเรียนรู้ของเรา และทาให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
จากแนวคิดดังกล่าวจะสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่นาเสนอยุทธศาสตร์
ความร่ ว มมือระหว่างชุมชน สถานประกอบการและโรงเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของซิลิ คอน
แวลลี ย์ ที่แสดงให้ ป ระจั กษ์ถึงความเข้าใจ และความร่ว มมือจากชุมชน ทุกระดับของชาวซิลิคอน
แวลลีย์ ทาให้สามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันได้สาเร็จ และประกอบกับความมุ่งมั่นของชุมชน ทาให้การ
ปฏิรูปการศึกษาเป็นผลสาเร็จในเวลาเพียงไม่กี่ปี (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อค้นหารูปแบบเพื่อร่วมกันพัฒนา
ชุมชน จะก่อให้เกิดผลดี ทั้งนี้เพราะความร่วมมือ มีจุดเด่นใน 3 ประการหลัก คือ ด้านบริบท การมี
ส่วนร่วมในการนาคนในท้องถิ่นที่รู้จักสังคมและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ ชุมชนอย่างแท้จริงให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา ทาให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิผลด้านการปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจทาให้คนในท้องถิ่นมีความรู้สึกว่าตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และทา
ให้ประชาชนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการร่วม กันทางานทั้งในรูปของความคิด การ
ตัดสินใจ และการกระทาอย่างเต็มที่รวมทั้งมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นเจ้าของชุมชน และต้องการร่วม
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนมากกว่าการนาโครงการ ที่กาหนดทุกอย่างจากภายนอกของชุมชนมา
เรียบร้อยแล้วและนามาใช้ในชุมชน ซึ่งจะทาให้คนใน ชุมชนปฏิเสธและหลี กเลี่ยงที่จะให้ความร่วมมือ
และสุ ดท้าย คือด้านจิ ตใจ การมีส่ ว นร่ว มทาให้ ประชาชนเกิดความรู้สึ กว่าตนเองมีสิ ทธิ ในการ
ตัดสิ น ใจในสิ่ งที่เกี่ย วข้องและส่ งผลต่อชีวิตของตน (Hirsch, 1990) ด้ว ยเหตุนี้ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะ
นาเสนอรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อให้ได้รูปแบบของโครงการที่มีความ
เหมาะสม ที่จะนาไปใช้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและด้วยเหตุที่ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้สอนประจา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตครูที่ต้องรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ประกอบกับบัณฑิตเหล่านี้จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะดาเนินการงานวิจัยนี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการโดยมีส่วนร่วม
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตร้ อ ยเอ็ ด ในฐานะเป็ น องค์ ก ร
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีหน้าที่บริการการศึกษาให้กับชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษารูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนั้นมีลักษณะอย่างไร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
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ปฏิบั ติการแบบมีส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research) ตามทัศนะของ Seymour-Rolls &
Hughes ( 2 0 0 0 ) ; Mills (2007); Quixley (2008); James, Milenkiewicz & Bucknam (2008);
Creswell (2008); McTaggart (2010); ชยานนท์ มณเพียรจันทร์ (2553); วิโรจน์ สารรัตนะ (2558)
ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะท้อนผล (Reflecting) โดยคาดหวังผลที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามจุดมุ่งหมายที่ร่ว มกัน
กาหนด เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ทั้งเพื่อให้
เกิดการพัฒนาขึ้นในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ร้อยเอ็ดกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเพื่อนาผลการวิจัยเป็นกรณีศึกษาในการนาไป
ประยุกต์ใช้กับองค์กรแห่งอื่น ๆ โดยการวิจัยมีคาถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าวใน
หัวข้อถัดไป
2. โจทย์วิจัย
2.1 ผลการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่กาหนด
เป็นอย่างไร การดาเนินงานนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหม่ อะไรบ้าง
2.2 รูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีลักษณะอย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3.2 เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
4. สมมติฐานการวิจัย
รูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้ องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
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5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
5.1 เป็ น การวิจั ย ที่ก่อให้ “บุคคล” เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ขึ้น ทั้งในระดับบุคคล
ระดับกลุ่มบุคคล และระดับมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรู้จาก
การกระทา (Learning by doing)
5.2 เป็นการวิจัยที่จะก่อให้ “เกิดองค์ความรู้” จากบุคคลและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.3 นักวิจัย สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการวิจัยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
5.4 บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โรงเรียนและชุมชน
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการวิจัย ไปศึกษาทบทวนและดาเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะลักษณะที่ดีประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมคือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
6. วิธีการดาเนินการวิจัย
ได้กาหนดผู้ร่วมวิจัย (Research Participant) เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในมหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนอกมหาวิทยาลัย คือ
บุ ค ลากร ผู้ แ ทนชุ ม ชนของเทศบาลเมื อ งร้ อ ยเอ็ ด ในการด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บสนุน และร่ ว ม
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น และการด าเนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี 1 วงจร 6 ขั้ น ตอน โดยแต่ ล ะขั้ น ตอนมี ก าร
ดาเนินการ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning)
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing) ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล
(reflecting) ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผล (conclusion)
ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิจัยที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 5 ขั้นตอน
นามาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะ ๆ เขียนและนาเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์
(critical approach) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรืออื่น ๆ ถึงสิ่งที่ได้
ร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ย เพื่อให้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายในประเด็นจากคาถามการวิจัยและประเด็น
อื่น ๆ ที่พบจากการวิจัยรวม 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง
2) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง 3) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง ตามลาดับ ดังนี้
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1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง
การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง พบว่า หลังจากการนาแผนปฏิบัติการลงสู่ การ
ปฏิบัติผลปรากฏว่าสาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการส่งผลให้ การพัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างหมาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
กับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ ด ตามแผนปฏิบัติการโครงการที่คาดหวังที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือผลกระทบ ประโยชน์ที่คาดกว่าจะได้รับที่กาหนดไว้ในขั้นที่ 2 การวางแผน (Planning) นั้น พบว่า
ผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมในภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังทุกประเด็น ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความร่วมมือ และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในแนวทางปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง
จากผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับบุคคล ประกอบด้วย
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 2) ระดับกลุ่ม คือ กลุ่มคณาจารย์ประจามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขตร้อยเอ็ด 3) ระดับองค์การ คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ซึ่งสอดคล้องกับที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555)ได้ให้ทัศนะว่า การเรียนรู้จากการกระทาใน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม
หรือระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย และกับบุคคลอื่น ๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทั้งนี้การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติหรือการกระทานั้นได้เกิดขึ้นในหลายลักษณะในทุกขั้นตอนของการวิจัย ทั้งนี้ยัง
พบว่าทั้ง ผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัย และสถานศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้อย่างมากมายและหลากหลาย ซึ่งอาจ
เป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือได้ลงมือกระทา
ด้วยตนเอง (Learning by doing) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้ในลักษณะนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการเรียนรู้แบบอื่น ๆ และยังพบว่า
การเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะติดตัวบุคคลนั้น ๆ ได้คงทนและยั่งยืนกว่าการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ซึ่ง
วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ได้ให้ทัศนะว่า การเรียนรู้จากการกระทา (action learning) หรือการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ (experiential learning) จากการร่วมกันแก้ปัญหานั้น ๆในทุกขั้นตอนจากการวิจัย
ถือได้ว่าเป็ น การเรี ย นรู้ ที่มีป ระสิ ทธิภาพสู งสุ ด เนื่องจากจากผลการศึกษาวิ จัยพบว่า การกระทา
(doing) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (learning) ได้มากถึง 75% ซึ่งสูงกว่ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น
การอภิปราย การสาธิต การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การอ่าน และการบรรยายนาเสนอผลงาน ซึ่งผู้วิจัยควร
จะต้องคานึ งถึง “การดึงศักยภาพของผู้ร่ว มวิจัยออกมาอย่างเต็มที่ก่อน” โดยปล่อยให้ผู้ร่ว มวิ จัย
ร่วมกันวิเคราะห์และกาหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที่มีอยู่เดิมของ
พวกเขา หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงจะนาเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานนั้น ๆ มาเสริมตาม
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หลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (inside-out) ก่อน แล้วเสริมด้วย
ศักยภาพจากภายนอก (outside-in)” หรือตามแนวคิด “let them first, then researcher”และที่
สาคัญการเรียนรู้ว่าในการขับเคลื่อนองค์การให้มุ่งไปข้างหน้าสู่ความสาเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่
คาดหวังไว้ นอกจากองค์ประกอบในด้านการบริหารจัดการแล้ว ปัจจัยเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่ถือ
เป็นเรื่องสาคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ขององค์การที่ได้
วางไว้ ดังนั้นการกระทาใด ๆ ที่จะทาให้ “ได้ใจ” จากพวกเขาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ นาพึงกระทา เช่น
การชมเชย การให้กาลังใจ การมอบรางวัล การจัดกิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจ เป็นต้น ที่สาคัญพบว่า
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติของบุคลากรที่ผู้นา “ได้ใจ” พวกเขาจะออกมาดีกว่าผลงานที่เกิดจาก
บุคลากรที่ผู้นาไม่สามารถ “ซื่อใจได้”
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้นถือเป็นหนึ่งในวิธีการที่มี
ความเหมาะสมส าหรั บ การพัฒ นารูปแบบความร่ว มมือเพื่ อ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้วยเหตุผลที่ว่า
เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้สถานศึกษาได้รูปแบบแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อีกทั้งคณาจารย์ยังได้รับการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม คณาจารย์ได้คิดเป็น
ทาเป็น แก้ปัญหาด้วยตัวเองเป็น ไม่ใช่รอให้ผู้บริหารสั่งการอย่างเดียว ผู้บริหารและคณาจารย์ต่างมี
สถานะเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังทาให้ได้แนวคิดใหม่ ความรู้ใหม่ออกมาจากคณาจารย์อย่างมากก
มายและมีความหลากหลาย ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ องค์การจะเกิดการพัฒนาและ
ขณะเดียวกันบุคลากรที่เกิดความเข้มแข็งควบคู่กันไปด้วยพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับแนวคิดของ
Quixley (2008 อ้างถึงใน ชยานนท์ มนเพียรจันทร์ 2554) ที่กล่าวว่าเหตุผลที่ต้องใช้กระบวนการของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมก็เพราะว่าการวิจัยประเภทนี้นั้น 1) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
ในการพัฒนาสาหรับการบริการชุมชนในภาคเอกชน (non-government) 2) เปิดโอกาสให้เผชิญกับ
คาถามหรือปัญหาใหญ่ๆ (big questions) 3) ทาหน้าที่เสริมพลัง (empowerment) ให้กับผู้มีส่วนได้
เสียอย่างแท้จริงรวมทั้งช่วยเสริมพลังให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้การบริการและหน่วยงานข้างเคียง
อื่น ๆ 3) ช่วยให้องค์กรและพนักงานเข้าใจว่าจะมีการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานกันอย่างไรโดยเป็น
ระบบที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการเรียนรู้ 4) ช่วยให้มีจุดเน้นที่ดีกว่าเดิมในสิ่งที่ทากันอยู่แล้ว 5)
เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประโยชน์ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและคนงานแต่ละคน 6) ทาให้
การประเมินผลมีความง่ายยิ่งขึ้นและสนุกมากยิ่งขึ้น 7) ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับข้อสมมติฐาน (hunches)
และจะช่วยให้เราสามารถที่จะค้นหาข้อสมมติฐานนั้นในทิศทางที่ตรงประเด็น (relevant) และเป็น
ประโยชน์ (useful) และท้ายที่สุดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถที่จะช่วยองค์กรในการ
พัฒนาแนวทางการให้ บริการที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น (multi-faceted) เป็นองค์รวม (holistic)
และมีความเหมาะสมกับท้องถิ่น เป็นต้น
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3) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง
จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติที่ได้ทั้งในกรณีที่เกี่ยวกับ “การพัฒนา
รูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และในกรณีที่เกี่ยวกับ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม” นั้นมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
3.1) ความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จากประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบความร่ว มมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทาให้ผู้วิจัยพบความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “แนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ดังนี้ 1) ยุทธวิธีในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพต่อเนื่ องยังยื่ นปัจ จัยหลั กสาคัญ ที่ส่ งผลต่อการพัฒนา คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ ว น
ภายใต้กรอบข้อตกตงความร่วมมือที่มีพันธกิจร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาวะ
การปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 2) กระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นและเป็นที่พึงพอใจ
ของทุกฝ่ายต้องเกิดจากความร่วมมือในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนปฏิบัติตามแผนร่วมกัน
3)
กระบวนการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องยั่งยืน ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ที่ได้จากการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต ได้ แ ก่ การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ภาปัญ หา พั ฒ นาเป็ น แผนกลยุ ท ธ์ การตั้ ง ชุ ด
ดาเนินงาน ร่วมดาเนินการอย่างสร้างสรรค์ นิเทศงานอย่างต่อเนื่อง ฟูเฟื่องเรื่องปรับปรุง มุ่งสู่ความ
ภูมิใจ รายงานต่อสาธารณชน และสร้างค่านิยมที่ยั่งยืน
1. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยกระบวนการสารวจและวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน เพื่อจะนาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนในระยะต่อไป
2. พัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ การนาข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการมาวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางในการพัฒนา การกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินงานอย่างชัดเจนร่วมกัน
3. การตั้งชุดดาเนินงาน การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบในกิจกรรมต่างที่กาหนด
ไว้ในแผน ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการกิจกรรม ภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน และอาสาสมัคร
4. ร่วมดาเนินการอย่างสร้างสรรค์ การที่คณะกรรมการแต่ล ะฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่กาหนดไว้ร่วมกัน
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5.การนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง การติดตามนิเทศให้คาปรึกษาแนะนาให้กาลังใจอานวย
ความสะดวก ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคณะทางานในขณะดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ รวมทั้ง
ร่วมประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และประเมินเมื่อการดาเนินงานเสร็จสิ้นลง
6. ฟู เ ฟื่ อ งเรื่ อ งปรั บ ปรุ ง การน าข้ อ บกพร่ อ งที่ เ กิ ด จากขณะปฏิ บั ติ ง าน และเมื่ อ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วในส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็นามาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
7. มุ่งสู่ความภูมิใจ การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นตามระยะการดาเนินงานแล้วผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายร่วมภูมิใจและชื่นชมยินดีในผลสาเร็จของงานรวมทั้งให้รางวัลยกย่องชมเชย
8. รายงานต่อสาธารณชน การสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นระยะการดาเนินงานแล้ว จัดทา
รายงานแสดงถึงความสาเร็จของงานเพื่อแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะต่อไป
9. สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน การสร้างโมเดลรูปแบบการบริหารคุณภาพ ของงานอย่างเป็น
ระบบ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
3.2) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจั ยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มี ขั้นตอนย่อยของ
การดาเนินงานแต่ละขั้นตอน โดยคานึงถึง 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผู้วิจัย
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นพื้นฐาน จึงส่งผลให้ได้ “กรอบการพัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความรู้ที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ที่ได้ให้ทัศนะว่า ความรู้ใหม่ (new knowledge)
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นผลจากการรวบรวมข้อมูล (data) และสารสนเทศ
(information) ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (action) ในแต่ละส่วนงาน (parts) เมื่อนามาเชื่อมโยงกัน
(connection of parts) จะก่ อ ให้ เ กิ ด ภาพความรู้ ใ หม่ (a whole) ซึ่ ง ความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ รั บ นี้ หาก
เชื่ อ มโยงกั น หลากหลาย (joining of wholes) คงที่ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต่ อ ไป จะเป็ น ภู มิ ปั ญ ญา
(wisdom) เพื่อการเผยแพร่ไปยังแหล่งอื่น ๆ ซึ่งความรู้ที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ที่เป็นเป็นกรอบแนวคิดและนาไปสู่การปฏิบัตินี้ทาให้การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่เหมาะสมส าหรั บ มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นั้นบรรลุ ความ
คาดหวัง คือ จากการปฏิบัติงานทั้ง 4 โครงการจนสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการส่งผลให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจาก ผู้วิจัยได้ใช้การปฏิบัติการตามขั้นตอนย่อยของ
การดาเนินงานทั้ง 1 วงจร 6 ขั้นตอน ของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม โดยคานึงถึง
10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผู้วิจัย
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8. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจะต้องให้ความสาคัญกับการบริหาร
โครงการ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
ทั้งนี้อาจต้องใช้เทคนิคบ้างประการเพื่อให้สามารถดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรน าหลั กการบริ ห ารคุ ณภาพด้ว ยระบบบริห ารคุ ณภาพวงจร PDCA หรือ Deming Cycle คื อ
1) Plan คือ การวางแผน 2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 3) Check คือ การตรวจสอบ 4) Act คือ
การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม อย่างต่อเนื่องและต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ร่วม
วิจัยเสมอ
2) จากผลการวิจั ย โดยภาพรวม พบว่า การพัฒ นารูปแบบความร่วมมือการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดจะบรรลุความคาดหวังในทุกด้านแล้วก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรร่ ว มกั น พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น สื บ ไป 3) จาก
ผลการวิจัยพบว่า ความสาเร็จจากการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่วนหนึ่งเกิดขึ้น
จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ที่ซึ่งเกิดจากการเปิดโอกาสให้ทุกรูป/ท่าน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับการพัฒนาจาก
ประสบการณ์ตรงในการร่ว มลงมือปฏิบัติการจริงซึ่งจะนาไปสู่ การพัฒ นาทักษะการคิด วิเคราะห์
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองในอนาคต สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาในที่ยั่งยืนสร้างสรรค์
8.2 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ก่อนการน าผลการวิ จัย ไปใช้ ใ นการพัฒ นา ควรศึกษาหลั ก การและขั้ นตอนของ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้าใจก่อนรวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิค
การประเมินโครงการ เทคนิคการถอดบทเรียน เป็นต้น หรือมีการนาวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการ
นาไปใช้มาบรรยายกระบวนการพัฒนาด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวให้แก่ตัวผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ก็จะเป็นการดีมาก ผู้วิจัยควรจะต้องมีการเสริมพลังด้านความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้และเกี่ยวกับแนวคิดเชิงเทคนิค ที่จะทาให้การดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ในระยะ
ต่อ ๆ ไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ขึ้นดังนี้ เช่น 1) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ตามหลั ก การที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ า งต้ น คื อ “ผู้ วิ จั ย ต้ อ งแสดงให้ ท ราบถึ ง ธรรมชาติ ข อง
กระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” 2) แนวคิด
เชิงเทคนิค เช่น เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการเทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการนาแผนสู่การปฏิบัติ
เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียน และอื่น ๆ เป็นต้น
2) เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติอย่างแท้จริง ผู้วิจัยพึงตระหนักและ
ระลึกไว้เสมอว่าผู้วิจัยต้องปฏิบัติตัวให้เป็นเพียงแค่ผู้ อานวยความสะดวกหรือผู้ให้ความช่วยเหลื อ
ความคิด และการทา ทุกคนต้องเกิดขึ้นมาจากผู้ร่วมวิจัยอย่างแท้จริง ปราศจากการชี้นาใด ๆ จากตัว
ผู้วิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิ คการวิจัยที่เปลี่ยนรูปแบบไป จากแบบบนลง
ล่างเป็นแบบล่างขึ้นบน ผู้ถูกวิจัยได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้ถูกกระทาเป็นผู้กระทา หรือผู้ร่วมกระทา
หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขาเป็นการวิจัยโดยพวกเขา โดยผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในการวิจัยทุก
ขั้นตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายเพียงเพื่อทาความเข้าใจ หรือเพื่อความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้อง
มีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ยั่ งยื น อัน เนื่ องจากความมีพันธะผู กพันในสิ่ งที่ทาจากบทบาทการมีส่ ว นร่ว มในทุก
ขั้นตอน
3) ในการนาผลการวิจัยไปใช้ผู้วิจัยพึงตระหนักและระลึกไว้เสมอว่า การใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้นจาเป็นต้องพยายามดึ งเอาความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา
จากผู้ร่วมวิจัยออกมาให้ได้ ในขณะเดียวกันผู้วิจัยจาเป็นต้องคอยสอดแทรกความรู้เชิงทฤษฎีเสริมให้
เป็ น ระยะ จะเป็ น เสมื อ นตั ว แทนของคนที่ มี ค วามรู้ เ ชิ ง ทฤษฎี ห รื อ ความรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง (explicit
knowledge) ในขณะที่ผู้ร่วมวิจัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความรู้จากประสบการณ์ที่
สะสมมา เป็นความรู้ส่วนตัวหรือความรู้ที่ฝังตัว (tacit knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกับระหว่าง
ความรู้เชิงทฤษฎีกับความรู้เฉพาะตัวหรือความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การผสมผสาน
กันระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ เป็นสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือ
เชิงทฤษฎีที่ได้จากนักวิจัยกับสายธารเชิงประสบการณ์ที่มาจากสิ่งที่สะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัยใน
พื้นที่ตามความเชื่อของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์
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10. คาขอบคุณ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ให้ทุนวิจัย
ในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ปาน กิมปี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คาแนะนาและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ทุกขั้นตอนของการวิจัย รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัย ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และผู้บริหาร
บุคลากรในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนในการทาวิจัยครั้งนี้

