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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาผลการด�ำเนินงานในขัน้ ตอนต่างๆ ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีส่วนร่วมในการศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง ประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 25 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบ
สัมภาษณ์กลุ่ม แบบสังเกต และแบบตรวจสอบหรือบันทึก
ผลการวิจัย พบว่า   การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามแผนปฏิบัติการ
ทีไ่ ด้กำ� หนดร่วมกัน พบว่า ผลการด�ำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามขัน้ ตอนของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว่ นร่วม 1 วงจร 6 ขัน้ ตอน ในภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทคี่ าดหวังทุกโครงการ ซึง่ ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรมหาวิทยาลัย
ได้ความรูใ้ หม่จากการปฏิบตั ิ 3 ลักษณะ คือ 1) ความรูใ้ หม่จากการปฏิบตั ติ ามหลักการของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วม 2) ความรูใ้ หม่ทเี่ กีย่ วกับประสบการณ์ทไี่ ด้จากการน�ำแผนปฏิบตั กิ ารลงสูก่ ารปฏิบตั เิ กีย่ ว
กับการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3) ความรู้ใหม่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูป
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
1
2
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แบบความร่วมมือเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ 9 ประการ เพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 1) การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา 2) พัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ 3) การตั้งชุดด�ำเนินงาน     
4) ร่วมด�ำเนินการอย่างสร้างสรรค์ 5) นิเทศงานอย่างต่อเนื่อง 6) ฟูเฟื่องเรื่องปรับปรุง 7) มุ่งสู่ความภูมิใจ     
8) รายงานต่อสาธารณชน และ 9) สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ:  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 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
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เป็นกระบวนการทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพความสามารถของบุคลากรในชุมชน อันเป็นบทก�ำหนดตาม มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราช
อาณาจักรไทย ด้วยการกระจายอ�ำนาจทางวิชาการให้ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ทีม่ งุ่ ให้ ทุกส่วนของสังคมได้รว่ มกันให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
คนเป็นจุดหมายหลักโดยผ่านกระบวน การศึกษาหรือการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 สาระส�ำคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติล้วนมุ่งไปที่การปฏิรูปการเรียนรู้
โดยเฉพาะในหมวด 1 ว่าด้วยบททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 8 ระบุชัดว่าการจัดการ ศึกษา
ให้ยึดหลักว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา และการ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อคนทั้งมวล ทุกหมู่ และทุกคน อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับกลุ่ม
ต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกัน การศึกษาไม่ได้เป็นเรือ่ งของโรงเรียนและครูเท่านัน้ แต่สรรพก�ำลังทัง้ มวลในสังคมต้อง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการศึกษา เช่น ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ สื่อ กองทัพ สถาบัน
ทางศาสนา เป็นต้น ต้องมีการปฏิรปู กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ให้การเรียนรูพ้ ฒ
ั นาคนได้เต็มศักยภาพของความ
เป็นมนุษย์ ให้รู้จักความจริงของแผ่นดินไทยให้คิดเป็นท�ำเป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่ร่วมกันเป็น ให้กระบวนการ
เรียนรูส้ มั พันธ์กบั วิถชี วี ติ จริงเพือ่ แก้ปญ
ั หาความยากจน และปัญหาอืน่ ๆ พร้อมกันไปในการเรียนรู้ การเรียน
รูต้ อ้ งควบคูก่ นั ไปกับการ สร้างความรูห้ รือการวิจยั เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งทางปัญญาโดยทัว่ ตลอด และการ
เรียนรู้ต้องสร้าง พลังทางสังคมขึ้นเต็มแผ่นดิน เป็นพลังแผ่นดินที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องพร้อมกันไป (ประเวศ
วะสี, 2544)
ระบบการศึกษาที่คนส่วนใหญ่รับรู้ คือ ระบบการศึกษาในโรงเรียนซึ่งรัฐ เกือบจะผูกขาดในการ
จัดการเป็นส่วนใหญ่ และได้กลายมาเป็นสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั วิถกี ารด�ำเนินชีวติ วิธคี ดิ ระบบเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง และชุมชนท้องถิ่น ท�ำให้โรงเรียนกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในชุมชนมากขึ้น กลไก
ดั้งเดิมในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองโดยชุมชน ผ่านสถาบันต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการท�ำกิจกรรม
ของชุมชนเอง เช่น วัด มัสยิด ได้ถูกลดบทบาทลง ผลที่ตามมา คือ ชุมชนไม่สามารถด�ำรงสภาพความเป็น
ชุมชนไว้ได้ เพราะไม่มีกลไกใน การดึงทรัพยากรของชุมชนหรือมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนที่
สอดคล้องกับสภาพพืน้ ฐาน ได้ทำ� ให้เกิดการพัฒนาทีไ่ ม่ยงั่ ยืนและก่อให้เกิดความล่มสลายของชุมชนในทีส่ ดุ
การแสวงหาทาง ออกในการปรับเปลี่ยนระบบ “การศึกษา” ที่เป็นอยู่ให้เป็นกลไกที่ส�ำคัญในการจัด
กระบวนการ พัฒนาการเรียนรูข้ องคนในชุมชนทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับสภาพความเป็นจริง จึงเป็นแนวทางที่
ควร ให้ความส�ำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับบทสรุปของส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษา
(วิจารณ์ พานิช, 2540) สอดคล้องกับทีส่ ำ� นักงานปฏิรปู การศึกษา (2545) กล่าวว่าบุคคลแต่ละคน ครอบครัว
ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถาน ประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่น ทั้งหมดต้องมีส่วนร่วมและผนึกก�ำลังอย่างเข้มแข็ง เป็นอัน
หนึง่ อันเดียวกัน เป็นพันธมิตรถาวรเพือ่ การปฏิรปู การศึกษาทีย่ งั่ ยืน การเพิกเฉยละเลยหรือถ่วงรัง้ การปฏิรปู
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การศึกษาจะเป็นการบ่อนท�ำลายชาติโดยไม่รู้ตัว
นอกจากนั้น ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 29  ก�ำหนดให้สถานศึกษาร่วมกับ
บุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ ต้องการ
รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนและ มาตรา 30 ให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การส่งเสริมให้ ผูส้ อนสามารถวิจยั เพีอ่
พัฒนาการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับผูเ้ รียนในแต่ละระดับการศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2542) สอดคล้องกับแนวคิดของนาตยา   ปิลันธนานนท์ (2542) ที่เชื่อว่าชุมชนเป็นแหล่งที่ท�ำให้เกิดการ
เรียนรู้ได้โดย แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า 1) การเรียนรู้โดยพื้นฐานเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม โดยทั่วไปเราจัด
ระบบการเรียนรู้ตาม สภาพสังคมที่เราอยู่ ดังนั้น โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนที่อยู่ใน
ชุมชนที่โรงเรียน ตั้งอยู่ 2) ความรู้ต้องบูรณาการกับชีวิตในชุมชน ความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่ต้องมีการ
บูรณาการ ทัง้ การปฏิบตั ิ การเกีย่ วข้องกับสังคม และการรอบรูใ้ นชุมชนทีต่ นอาศัยอยู  ่ 3) กระบวนการเรียน
รู้และการเป็นสมาชิกของชุมชน เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ชุมชนก�ำหนดสิ่งที่จะให้เราเรียนรู้และสิ่งที่
เราเรียนรูก้ ก็ ลับคืนสูช่ มุ ชนเช่นกัน 4) ความรูแ้ ละการปฏิบตั แิ ยกจากกันไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ทเี่ ราจะรูอ้ ะไรโดย
ไม่เคยลงมือท�ำ  ในขณะที่เราท�ำอะไร เราได้รู้แล้ว ได้เรียนรู้แล้ว   5) การมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ การได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงใน กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน มีผลทั้งต่อการเรียนรู้ของเรา
และท�ำให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
จากแนวคิดดังกล่าวจะสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา ทีน่ ำ� เสนอยุทธศาสตร์ ความร่วม
มือระหว่างชุมชน สถานประกอบการและโรงเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของซิลิคอน แวลลีย์ที่แสดงให้
ประจักษ์ถึงความเข้าใจ และความร่วมมือจากชุมชน ทุกระดับของชาวซิลิคอนแวลลีย์ ท�ำให้สามารถสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันได้ส�ำเร็จ และประกอบกับความมุ่งมั่นของชุมชน ท�ำให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นผลส�ำเร็จ
ในเวลาเพียงไม่กี่ปี  (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อค้นหารูปแบบเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน
จะก่อให้เกิดผลดี ทั้งนี้เพราะความร่วมมือ มีจุดเด่นใน 3 ประการหลัก คือ ด้านบริบท การมีส่วนร่วมใน
การน�ำคนในท้องถิ่นที่รู้จักสังคมและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ ชุมชนอย่างแท้จริงให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ท�ำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิผลด้านการปฏิบตั กิ ารมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ท�ำให้คนในท้องถิ่นมีความรู้สึกว่าตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และท�ำให้ประชาชนมีโอกาสใช้ความ
สามารถของตนเองในการร่วม กันท�ำงานทัง้ ในรูปของความคิด การตัดสินใจ และการกระท�ำอย่างเต็มทีร่ วม
ทั้งมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นเจ้าของชุมชน และต้องการร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนมากกว่าการน�ำ
โครงการ ทีก่ ำ� หนดทุกอย่างจากภายนอกของชุมชนมาเรียบร้อยแล้วและน�ำมาใช้ในชุมชน ซึง่ จะท�ำให้คนใน
ชุมชนปฏิเสธและหลีกเลี่ยงที่จะให้ความร่วมมือและสุดท้าย คือด้านจิตใจ การมีส่วนร่วมท�ำให้ ประชาชน
เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีสทิ ธิ ในการตัดสินใจในสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลต่อชีวติ ของตน (Hirsch, 1990)  ด้วย
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เหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�ำเสนอรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อให้ได้รูปแบบของ
โครงการทีม่ คี วามเหมาะสม ทีจ่ ะน�ำไปใช้กบั ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและด้วยเหตุทผี่ วู้ จิ ยั ซึง่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็นผู้สอนประจ�ำ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อ�ำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตครูที่ต้องรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ประกอบกับบัณฑิตเหล่านี้จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานของประเทศ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะด�ำเนินการงานวิจัยนี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการโดยมีส่วนร่วม
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดในฐานะเป็นองค์กรสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีหน้าที่บริการการศึกษาให้กับชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบความร่วม
มือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนั้นมีลักษณะอย่างไร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research) ตามทัศนะของ Seymour-Rolls & Hughes (2000); Mills (2007);
Quixley (2008); James, Milenkiewicz & Bucknam (2008); Creswell (2008); McTaggart (2010);
ชยานนท์ มณเพียรจันทร์ (2553); วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน (Planning)
การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการสะท้อนผล (Reflecting) โดยคาดหวังผลที่จะก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามจุดมุ่งหมายที่ร่วมกันก�ำหนด เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั ทัง้ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาขึน้ ในการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ระหว่างมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเพื่อน�ำผลการวิจัยเป็น
กรณีศึกษาในการน�ำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรแห่งอื่นๆ โดยการวิจัยมีค�ำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การ
วิจัยดังกล่าวในหัวข้อถัดไป
2. โจทย์วิจัย
2.1 ผลการด�ำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ก�ำหนดเป็น
อย่างไร การด�ำเนินงานนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหม่ อะไรบ้าง
2.2 รูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีลักษณะอย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาผลการด�ำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3.2 เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคล กลุ่มบุคคล และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. สมมติฐานการวิจัย
รูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
5.1 เป็นการวิจัยที่ก่อให้ “บุคคล” เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ขึ้น ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
บุคคล และระดับมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรู้จากการกระท�ำ
(Learning by doing)
  
5.2 เป็นการวิจัยที่จะก่อให้ “เกิดองค์ความรู้” จากบุคคลและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  
5.3 นักวิจัย สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการวิจัยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
  
5.4 บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โรงเรียนและชุมชน
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถน�ำผลการวิจัย ไปศึกษาทบทวนและด�ำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะลักษณะที่ดีประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
คือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
6. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ได้ก�ำหนดผู้ร่วมวิจัย (Research Participant)  เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนอกมหาวิทยาลัย คือ บุคลากร ผูแ้ ทนชุมชน
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการด�ำเนินการส่งเสริมสนับสนุน และร่วมปฏิบัติงานร่วมกัน และการด�ำเนิน
การวิจัยครั้งนี้มี 1 วงจร 6 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีการด�ำเนินการ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ
(preparation) ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning) ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting ขั้นตอนที่ 4 การ
สังเกตผล (observing) ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (reflecting) ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผล (conclusion)   
ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิจัยที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 5 ขั้นตอนน�ำมา
วิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะๆ เขียนและน�ำเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (critical
approach) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรืออื่นๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกัน
ปฏิบตั ิ และวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเชิงปริมาณด้วยค่าสถิตพิ นื้ ฐาน คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลีย่ เพือ่ ให้เป็นข้อมูล
เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายในประเด็นจากค�ำถามการวิจัยและประเด็นอื่นๆ
ทีพ่ บจากการวิจยั รวม 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั จิ ริง 2) การเรียน
รู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง 3) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง ตามล�ำดับ ดังนี้
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1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง
การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง พบว่า หลังจากการน�ำแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติผล
ปรากฏว่าส�ำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการส่งผลให้ การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างหมาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กับชุมชนเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ตามแผนปฏิบัติการโครงการที่คาดหวังที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ ประโยชน์
ที่คาดกว่าจะได้รับที่ก�ำหนดไว้ในขั้นที่ 2 การวางแผน (Planning) นั้น พบว่า ผลการด�ำเนินงานโครงการ
กิจกรรมในภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทคี่ าดหวังทุกประเด็น ซึง่ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในลักษณะ
ของความร่วมมือ และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในแนวทางปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง
จากผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับบุคคล ประกอบด้วย ผู้วิจัย
และผูร้ ว่ มวิจยั 2) ระดับกลุม่ คือ กลุม่ คณาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด
3) ระดับองค์การ คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555)ได้ให้ทัศนะว่า การเรียนรู้จากการกระท�ำในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วม เป็นการเรียนรูท้ อี่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุม่ หรือระดับหน่วยงาน เป็นการ
เรียนรูท้ เี่ กิดจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกันหรือจากการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูว้ จิ ยั กับผูร้ ว่ มวิจยั
และกับบุคคลอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทั้งนี้การเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือการกระท�ำนั้นได้เกิดขึ้น
ในหลายลักษณะในทุกขั้นตอนของการวิจัย ทั้งนี้ยังพบว่าทั้ง ผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัย และสถานศึกษา ได้เกิดการ
เรียนรูอ้ ย่างมากมายและหลากหลาย ซึง่ อาจเป็นผลมาจากการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจากลักษณะการเรียน
รู้จากการปฏิบัติหรือได้ลงมือกระท�ำด้วยตนเอง (Learning by doing) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม การเรียนรูใ้ นลักษณะนีก้ อ่ ให้เกิดการเรียนรูม้ ากกว่าการเรียน
รู้แบบอื่นๆ และยังพบว่าการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะติดตัวบุคคลนั้นๆได้คงทนและยั่งยืนกว่าการเรียน
รู้แบบอื่นๆ ซึ่งวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ได้ให้ทัศนะว่า การเรียนรู้จากการกระท�ำ (action learning) หรือ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) จากการร่วมกันแก้ปัญหานั้นๆในทุกขั้นตอนจากการ
วิจยั ถือได้วา่ เป็นการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด เนือ่ งจากจากผลการศึกษาวิจยั พบว่า การกระท�ำ (doing)
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (learning) ได้มากถึง 75% ซึ่งสูงกว่ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อื่นๆ เช่น การอภิปราย
การสาธิต การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การอ่าน และการบรรยายน�ำเสนอผลงาน ซึ่งผู้วิจัยควรจะต้องค�ำนึงถึง
“การดึงศักยภาพของผูร้ ว่ มวิจยั ออกมาอย่างเต็มทีก่ อ่ น” โดยปล่อยให้ผรู้ ว่ มวิจยั ร่วมกันวิเคราะห์และก�ำหนด
ประเด็นต่างๆดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรูท้ มี่ อี ยูเ่ ดิมของพวกเขา หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงจะน�ำเอา
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานนั้นๆ มาเสริมตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการ
ระเบิดจากภายใน (inside-out) ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (outside-in)” หรือตามแนวคิด
“let them first, then researcher”และที่ส�ำคัญการเรียนรู้ว่าในการขับเคลื่อนองค์การให้มุ่งไปข้างหน้าสู่
ความส�ำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายทีค่ าดหวังไว้ นอกจากองค์ประกอบในด้านการบริหารจัดการแล้ว ปัจจัย
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นเรื่องส�ำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ขับเคลื่อนแผนงาน
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