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 การวิจัยคร้ังน้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียน                 
บ้านเป้าวิทยาคารและมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาครูในการปฏิรูป             
การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวงจร PDCAและการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิธีด าเนินการ          
ใชเ้วทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย สัมภาษณ์ระดบัลึก ประชุมปฏิบติัการ สังเกตและจดบนัทึก เคร่ืองมือ         
ในการวิจยัประกอบดว้ย กรอบค าถามแบบเปิดใช้ในการสัมภาษณ์ระดบัลึก ประเด็นน าสนทนา    
กลุ่มเป้าหมาย แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพโครงการ แบบประเมินพฤติกรรมครู             
นกัเรียน ผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้การวิเคราะห์  
เน้ือหาและการหาค่า X , S.D. และการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า 
 ผลการศึกษาบริบทพบว่าโรงเรียนบา้นแม่สา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกดัส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรอง        
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาแลว้ แต่โรงเรียนยงัมีความประสงคท่ี์จะปฏิรูปการเรียนรู้ 
เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ด้านการพฒันาทกัษะการคิด โดยคณะครูเลือกใช้การวิจยัปฏิบติัการ           
ในชั้นเรียนท างานวจิยัเชิงปฏิบติัทั้งโรงเรียน ส่วนโรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา                       
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วเช่นกัน แต่ยงัตอ้งการปฏิรูป         
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การเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยใช้การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ส าหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เ ก่ียวข้องกับสถานศึกษาทั้ ง 2 แห่ง  เ น่ืองจากเป็นแหล่ง                            
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูท่ีส าคญั  
 นักวิจยัของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่และคณะครูในโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 2 แห่ง           
ไดร่้วมมือกนัก าหนดหวัขอ้วิจยัสอดคลอ้งตามความตอ้งการของโรงเรียน และวางแผนปฏิบติังาน
ตามวงจร PDCA การวิจยัเร่ิมจากการสร้างความตระหนกัร่วมกนัและด าเนินการวิจยัโดยใชค้รูผูน้ า
ปฏิรูปในโรงเรียนและการสนบัสนุนงานของผูบ้ริหารในการผลกัดนังานวิจยันกัวิจยั นิเทศติดตาม
งานโดยการเยี่ยมเยียนโรงเรียนเดือนละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 4 เดือนตลอดโครงการวิจยั โดยใชเ้ทคนิค
การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ระดับลึกและสังเกตบรรยากาศในห้องเรียน ผลการวิเคราะห์         
เชิงปริมาณ พบวา่ประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการของทั้งสองโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
การปฏิรูปการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งสองโรงเรียนบงัเกิดผลการพฒันาในระดบัมากและปานกลาง     
พบว่าคณะครูในโรงเรียนมีการพบปะปรึกษาหารือในงานการเรียนการสอนมากข้ึน ครูส่วนใหญ่
ท างานโดยยึดวงจร PDCA เป็นแนวทางปฏิบติังาน ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจให้ความร่วมมือปฏิรูป  
การเรียนรู้มากข้ึน คณะครูภูมิใจต่อการพฒันาวิชาชีพและภูมิใจต่อการพฒันาตน พฒันางาน ต่ืนตวั
ในการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการรอบตวั รวมทั้งน ามาปฏิบติัจริงในชั้นเรียน อนัส่งผลให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อผูเ้รียนมากข้ึน โดยเฉพาะในดา้นเจตคติต่อการเรียน นกัเรียนรู้สึกวา่        
ครูตั้ งใจสอน มีวิธีการสอนท่ีผูเ้รียนสนุก มีกิจกรรมมากข้ึน คุณครูเอาใจใส่ต่อผูเ้รียน นักเรียน          
มีส่วนร่วมในการเรียนยิ่งข้ึน ผูป้กครอง ชุมชน แสดงความพึงพอใจต่อผลงานของครู ผูบ้ริหาร        
เห็นว่าบุตรหลานไดป้ระโยชน์จากการท าการวิจยัปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ปัญหา อุปสรรค     
ท่ีเกิดข้ึน คือขอ้จ ากดัดา้นเวลาและภาระงานของครู การติดตามงานปฏิรูปการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
และความไม่คุน้ชินกบัการท าวจิยัชั้นเรียนของคณะครู 
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Abstract 
 

 This research is aimed to study the context of Mae Saa school, Ban Pao school 
and Chiang Mai Rajabhat University concerning the teachers’ development in learning 
reform by using P D C A cycle model and participatory action research. The 
procedures of the study are conducted by organizing a focus group discussion, in-depth 
interviewing, workshop meeting, observing and note-taking. The tools of study consist 
of open-ended questions used for in-depth interviewing, an agenda for focus group 
discussion, a questionnaire for evaluating the efficiency of the project, the behavior 
evaluation form to use with teachers, students, administrators and school stakeholders. 
The data analysis is conducted by the analyzing and finding X , S.D. values and the 
examining the triangular data. 
 The findings of the study are as follows: Mae Saa school is a middle size 
school in Chiang Mai educational area section 2. It has already been evaluated by the 
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Division of Educational Standard, but the school still needed to develop the students’ 
thinking skill for the reason of learning reform by using classroom action research. So 
as Ban Pao school which is a small size school in Chiang Mai educational area section 
2 have already been evaluated but the school also needed to develop the learner for the 
same reason. Those schools are related to Chiang Mai Rajabhat University as the 
network schools for teaching practicum of the teacher students. 
 The researchers form Chiang Mai Rajabhat University and the network school 
staff have started the research project by building up the staff awareness in educational 
reform inside the schools followed by participatory action activities by using P D C A 
cycle for the whole school approach. Each network school run their own reform 
activities by the staff leader under the facilitate of the administrator. The researcher 
kept follow up each school at least once a month through out the project. 
 The qualitative result found that the success of research project occurred in 
student learning achievement of both network schools were in average level. The 
learning result of learners from both schools appeared in high and average level. 
 The quantitative findings of the study are as follows: the staff is able to 
participate more internal meeting to indicate the necessity of solving the pedagogic 
problems. Majority of teaching staff use P D C A cycle as a tool for teaching practices. 
The administrator has more active involved in learning reform. The teaching staff are 
proud of self improvement, working skill development as well as teaching professional 
development. They have enthusiasted in using learning resource surrounding schools 
and applianced to classroom learning action as well. The  result of learning reform 
occurred to more learner achievement and also learning attitude. The students feel that 
the teachers paid more attention to the student and used variety of teaching method, 
more learning activities have been used. The students have more opportunity to 
participate in learning activities. Parents and the community respected the learning 
outcomes of the teachers and administrator, they found that the learner gained more 
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development opportunity from the research activities of the schools. The problems and 
barriers occurred was the limited of time to follow up the learning result of the 
teaching staff and unused to the classroom action research.  
 The researchers have gained beneficial experience in developing skills in doing 
the participatory action research to solve the teachers problem. The researchers have 
learned how to participate in developing of school by using participatory action 
research for problem solving reason, learned how to respect each others and handle 
successfully research project. 




