
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค ์
 
ชื่อผลงาน   มหาจุฬาฯกับการสรรสร้างชุมชนและสังคม ภายใต้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research-PAR)  
ชื่อส่วนงาน   วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
โดย  พระมหาไกรสร  โชติปญฺโญ,ผศ.ดร. 
แนวคิด 
  หากกล่าวถึงพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงฆ์  ต้องเป็นการวิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาได้จริง  ซึ่งเริ่มต้นจากชุมชน  ชุมชนต้องมีส่วนร่วม  ทั้งในมิติของการร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันแสวงหา
ปัญหา และคิดค้นแนวทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่เป็นเรื่องอันเป็นฉันทามติของชุมชน รวมทั้งร่วม
รับผลของการพัฒนา  โดยมีนักวิจัยที่เข้าใจกระบวนการร่วมกับนักวิจัยชุมชนที่เป็นชาวบ้าน    การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)  จึงนับเป็นงานวิจัยที่วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
พยายามสร้างกระบวนทัศน์การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง  ซึ่งในปัจจุบันการด าเนินการ
วิจัยรูปแบบนี้จึงเป็นที่นิยมของอาจารย์  บุคลากร และนิสิต  ของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  เพ่ือการน าศาสตร์ทาง
พระพุทธศาสนาสู่การด าเนินการวิจัยที่สามารถสรรสร้างชุมชนและสังคมต่อไป  
 
กระบวนการและกลไกการด าเนินการจัดการความรู้ 
  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนได้มุ่งเน้นสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการสรรสร้างชุมชนและ
สังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค โดยมุ่งหวังให้อาจารย์ 
บุคลากร บัณฑิต และนิสิต  ได้น าศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับพันธกิจด้วยการวิจัย  เพ่ือเข้าไป
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมให้เข้มแข็ง   
 จากเป้าหมายการบ่งชี้องค์ความรู้ด้านการวิจัย  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการผลิตผล
งานวิจัยที่สามารถแก้ไขและพัฒนาชุมชนได้  จึงน าไปสู่คัดเลือกองค์ความรู้ด้านการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)  ของคณะพระมหาไกรสร  โชติปญฺโญ และมีความเชื่อมั่น
ว่า การด าเนินการวิจัยของคณาจารย์  บุคลากร  และนิสิต สามารถด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือการพัฒนาชุมชนและผลงานขององค์กรให้มีคุณภาพ  โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. สร้างองค์ความรู้  การด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ได้ด าเนินการโดย พระมหา
ไกรสร  โชติปญฺโญ พร้อมคณะ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ท้องถิ่น(สกว.) ในการด าเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการสุขภาวะเชิงพุทธ จากการด าเนินการวิจัยพบว่า
ชุมชนมีการพัฒนาด้านสุขภาวะดีขึ้น  มีเครือข่ายท างานร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  และมีคณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิต ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การวิจัย  จึงน าไปสู่การคัดเลือกของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  ให้น า
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นต้นแบบสร้างองค์ความรู้ให้กับองค์กร  และประกาศให้เป็น
นโยบายของการด าเนินการวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยที่แก้ปัญหาพัฒนาชุมชนและสังคม 
 ๒. การประมวลองค์ความรู้  รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ได้จัดท าคู่มือการวิจัย
ของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  และได้จัดท าบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ  เพ่ือให้คณาจารย์  
บุคลากร  นิสิต และผู้สนใจ สามารถเรียนรู้ได้   
 ๓. การเข้าถึงข้อมูล  องค์ความรู้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ได้จัดท าคู่มือเป็น E – book 
และได้เผยแพร่บทความวิชาการ การด าเนินการวิจัยปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ออนไลน์ใน



๒ 

 

เว็บไซต์ www.mculp.ac.th  ทั้งนี้ได้จัดห้องเรียนรู้การด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้
ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้  ภายในวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 ๔. การเรียนรู้  การจัดการองค์ความรู้น าไปสู่การเรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต  ได้เกิด
กระบวนศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  คณาจารย์ และบุคลากร  ได้เสนอ
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก  และนิสิตได้บูรณาการกับรายวิชาการศึกษาอิสระ
ทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ที่เน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนและสังคม 
 
 ผลลัพธ์การจัดการความรู้ 
เชิงปริมาณ 
 ๑. มีการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์ และบุคลากร  จ านวน ๕ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑ ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก  และมีนิสิตได้
ด าเนินการวิจัย จ านวน ๘ โครงการวิจัย ในรายวิชาการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๒. มีภาคีเครือข่าย องค์กร ชุมชน ในการด าเนินการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน จ านวน ๑๒ 
เครือข่าย ได้แก่ สถาบันวิจัยหริภุญชัย กลุ่มสมัชชาสุขภาพ  ชมรมอาสาปันสุข  กลุ่มเกษตรเชิงพุทธ โรงเรียน
มัธยมจังหวัดล าพูน  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน  โรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ
และอกชน ในการมีส่วนร่วมด าเนินการด้านการวิจัย 
 ๓. มีชุมชนต้นแบบของการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ที่สามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนเชิงพุทธ  จ านวน ๒ แห่ง  ได้แก่  ชุมชนต าบลอุโมงค์  และ  ชุมชนต าบลต้นธง 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผลงานวิจัยของคณาจารย์  บุคลากร  และนิสิต  เป็นผลงานเชิงประจักษ์   ชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงจากปัญหาสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง  และผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับของชุมชน องค์กรภาครัฐ
และเอกชน  น าไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการวิจัยสุขภาวะเชิงพุทธ จังหวัดล าพูน 
 ๒. คณาจารย์  บุคลากร  และนิสิต  มีทักษะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  และเป็นนักวิจัย
ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน  ซึ่งยังเป็นการด าเนินการวิจัยที่น าองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 ๓. มีภาคีเครือข่าย องค์กร ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามพันธกิจของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมจังหวัดล าพูน  และการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ของคนจังหวัด
ล าพูน  ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ระดับภูมิภาค 
 ๔. การสร้างชุมชนต้นแบบของการพัฒนาท่ามกลางการด าเนินการวิจัยของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  เกิด
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนจังหวัดล าพูน  และการให้ความส าคัญของชุมชนที่ยอมรับมหาวิทยาลัยสงฆ์  
ในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมได้จริง 
 
 
 
 
 
 

http://www.mculp.ac.th/
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พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ 

การจัดองค์ความรู ้
สู่มหาวิทยาลัยเพ่ือสรรสร้างชุมชนและสังคม 

“ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค 
 

นโยบาย / คณะกรรมการ 
แผนฯ/ปฏิทิน 

 

องค์ความรู้ด้านการวิจัย 
 

การด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม PAR 

ประมวลองค์ความรู้ 
หลักการ/รูปแบบ/แนวทางการ

ด าเนินการ 
 

จัดท าคู่มือการด าเนินการวิจัยเขิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 

เผยแพร่ E-book บนเว็บไซต์ 
www.mculp.ac.th และมอบคู่มือ

ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์
ล าพูน 

 
การประชุม / สัมมนาวิชาการเรื่อง
การด าเนินการวิจัยแก่คณาจารย์ 

บุคลากร นิสิต 
 

คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ด าเนินการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 

ผลลัพธ์ 

- คณ าจารย์ด าเนินการวิจัย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จ านวน 
๕ โครงการ ร้อยละ ๖๑ 
- วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนมีเครือข่ายการ
วิจัยชุมชนจ านวน ๑๒ เครือข่าย 
- มี รูปแบบชุมชนในการพัฒนา
ภายใต้งานวิจัยแบบ PAR 

http://www.mculp.ac.th/
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ประมวลรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


