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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการพัฒนา
กระบวนการ เรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนนาขาวิทยาคม 2) เพื่อศึกษาการรับรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การเรี ย นรู โ ดยใช ก ารวิ จั ย เป น ฐาน
กลุมเปาหมายในการศึกษา ไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนนาขาวิทยาคม อําเภอวาปปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ที่ไดมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงเปนผูบริหาร
ครู จํานวน 25 คน และนักเรียน จํานวน 204 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสัมภาษณ 2)
แบบสอบถามความตองการจําเปนในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนนาขาวิทยาคม 3)
แบบสํารวจสภาพ ปจจุบัน ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานสําหรับครูและ 4) แบบ
สํารวจสภาพ ปจจุบันปญหาดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานสําหรับนักเรียน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก การศึกษาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหเนื้อหา
จากผลการวิจัยพบวาขอมูลสภาพปจจุบันปญหาโรงเรียนที่ครูและผูบริหารใหสัมภาษณชี้วาในดาน
ผูเรียนมีมากที่สุด รอยละ 31.43 รองลงมาเปนดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
รอยละ 28.57 ดานผูสอน รอยละ 22.86 และนอยที่สุดเปนดานหลักสูตร รอยละ 17.14 นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในดานวิชาการ งบประมาณ บุคคล และการบริหารทั่วไป
พบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยมี คาเฉลี่ยเปน 2.75, 2.52, 2.83, และ 2.80 ตามลําดับ และ
การศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการพัฒนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
เปนฐาน พบวาสภาพปจจุบันของครูผูสอนอยูในระดับมากมีคา เฉลี่ย 3.70 ระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ย 3.25 และระดับความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 โดยลําดับความเรงดวน
ของปญหาที่ครูตองการความชวยเหลือลําดับที่หนึ่งคือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน บูรณาการกับการ
วิจัยรอยละ 47.82 รองลงมาคือดานสื่อการเรียนรู และแหลงการเรียนรู รอยละ 26.96 ดานการพัฒนา ตนเอง
ของครูอยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลง รอยละ 23.48 และลําดับสุดทายคือดานการวัดผลประเมินผล
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ที่สอดคลองกับปจจุบัน รอยละ 1.74 การรับรู และความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน
ฐานของนักเรียน พบวานักเรียนรับรูวาครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการ
วิจัยเปนฐานในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ย 3.45
คําสําคัญ : การประเมินความตองการจําเปน, กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการวิจัยเปนฐาน
ABSTRACT
The purposes of this research were to1) survey the situation, problems, and needs
for development of teaching and learning processes based on Research-based Approach of
Nakha Witayakhom School 2) study the students’ perception about the teaching and
learning process related Research-based Approach. The participants were the 25 school
executives and teachers, 204 students of Nakha Witayakhom School, Wapi Pathum,
Mahasarakham which selected by using the purposive sampling technique. The research
instruments were 1) focus-group interviews for teacher, executive 2) questionnaire related
problems and needs of developing students’ learning processes 3) teacher’s questionnaire
related situation, problems and needs of teaching and learning processes based on
Research-based Approach 4) student’s questionnaire related situation, problems and needs
of teaching and learning processes based on Research-based Approach. The data analysis
was carried out using two different methods. The first was qualitative analysis, which
analyzed content and generated categories and themes for describing teachers view of the
situation in the school. The second was quantitative analysis, which was done by scoring
teachers’ responses to examine the levels of situation, problem, and need and then
reporting these scores with the standard deviation, and mean.
Research findings were as follows; regarding the situation, problem of the school
view from the school executives and teachers, there were a majority in the learners met the
quality standards (31.43%),teaching and learning process including instructional assessment
and evaluation (28.57%), instructor (22.86%) and curriculum (17.14%) respectively.
Additionally, regarding the situation, problems and need in academic (2.75), financial plan
(2.52), human resources (2.83), and general management (2.80) were in the moderate level.
Moreover, the situation, problems and need regarding teaching and learning processes based
on research-based approach, there were in the high level in aspects of situation (3.70) and
needs (4.02) but the problem was in the moderate level (3.25). The priority issues which
teachers need be address were the learning activity integrated with research (47.82%),
learning media and resources (26.96%), teacher professional development (23.48%), the
evaluation and assessment (1.74%). The students’ perception and understanding related
teaching and learning processes based on research-based approach indicated that even
though students acknowledge there were the research based approach in teaching and
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learning process, many of them did not evidence their understand in research. The results
showed that the perception of the student about teaching and learning activity base on
research based approach was in high level (4.10) but the students’ understanding regarding
research was in the moderate level (3.45).
Keyword : need assessment, teaching and learning processes based on Research-based
Approach
บทนํา

จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันพบวาปจจัยหนึ่งที่สงผลใหการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
ประเทศไทย ซึ่งเปน การจัดการเรียนการสอนที่ยึดตามหลักสูตรแกนกลาง ใชหนังสือแบบเรียนเพียงเลมใดเลม
หนึ่งเปนหลัก เนนใหนักเรียนฝกทําแบบฝกหัดตามเอกสารตํารา นักเรียนจึงสามารถทําแบบฝกหัดในลักษณะ
เดียวกันไดคลอง แตเมื่อประยุกตใชกับบริบท ที่แตกตางไปนักเรียนจะไมสามารถแกปญหาได นั่นคือนักเรียนมี
ความสามารถในการจดจําแตไมมีความเขาใจ ไมมีทักษะ ในการแสวงหาความรู และไมสามารถประยุกตความรู
มาใชแกปญหาได เชนเดียวกันกับโรงเรียนนาขาวิทยาคม ตําบลนาขา อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง
ในสภาพปจจุบันของโรงเรียนยังพบวาไมประสบความสําเร็จในการจัดการ เรียนการสอนเทาที่ควร ดังจะเห็นได
การที่ครูผูสอนใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมเนนการพัฒนานักเรียนให เต็มตามศักยภาพ กิจกรรม
การเรียนรูยังขาดความเชื่อมโยงกับชีวิตและชุมชน ผูเรียนไมสามารถเชื่อมโยงองคความรูไปสู ชีวิตประจําวัน
(โรงเรียนนาขาวิทยาคม. 2554) ซึ่งทางโรงเรียนไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่เนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนานักเรียนใหมีพื้นฐานเปนบุคคลแหงการเรียนรู จึงไดมี
แนวคิดที่จะใช การวิจัยมาเปนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรูตอไป
การเรียนรูที่ใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning หรือ RBL) เปนวิธีการหนึ่งที่มุงเนน
ทักษะ กระบวนการคนควา พัฒนาการคิดวิเคราะหและบูรณาการเนื้อหาความรู อาจารยผูสอนจํานวนมาก
ใหความสนใจกับวิธีการสอนแบบนี้เนื่องจากสามารถนําไปใชไดทุกรายวิชาในหลายระดับการศึกษา (ไพฑูรย
สินลารัตน, 2547) โดยการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน เปนการนําแนวคิดการวิจัยมาเปนพื้นฐานใน
การเรียนการสอน และผสมผสานวิธีสอนแบบตางๆ เพื่อชวยใหผูเรียนศึกษา คนควาหาความรูดวยตนเอง จาก
ตํารา เอกสารสื่อตางๆ คําบอกเลาของอาจารย รวมทั้งจากผลการวิจัยตางๆ ตลอดจนทํารายงานหรือทําวิจัยได
เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ ซึ่งเปนการบูรณาการการ จัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนรูนั่นเอง โดยการวิจัยนี้สามารถพัฒนาดานตางๆ ใหกับผูเรียน ไดนอกเหนือจากองคความรู การวิจัย
สามารถปรับเปลี่ยนบุคคลใหตั้งอยูบนฐานขอมูลและเหตุผล มีวิจารณญาณ วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค
และเกิดนวัตกรรมได ขั้นตอนของการวิจัยไมวาจะเปนการเขาถึงความรู การประเมินความเชื่อถือไดของความรู
การตีคา ความอิสระทางความคิดและเปนตัวของตัวเองยอมนํามาใชเปนเครื่องมือของการเรียนรูไดทั้งสิ้น
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม, 2547)
จากความสําคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ผูเรียน เนน การเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ฝกทักษะการสืบเสาะหาความรู เนนการฝกคิดวิเคราะห
สังเคราะห คิดแกปญหา และความคิดสรางสรรค และสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการ
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พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนการวิจัย ใหสามารถแกปญหาใหตรงจุด ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว การวิเคราะห
ถึงสาเหตุของผลลัพธทางการศึกษาจึงควรทําความเขาใจเชิงลึกถึงปญหาและสาเหตุในระดับจุลภาครวมดวย
ตามแนวความคิดในการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-base Management หรือ SBM) ที่ให
อิสระในการบริหารงานในกฏดานตาง ๆ ไดแก ดานวิชาการ ดานบุคคล ดานงบประมาณ และดานทั่วๆ ไป
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2551) ซึ่งการศึกษาเฉพาะเจาะจงลงไปในแตละ โรงเรียน จะทํา
ใหเกิดความเขาใจถึงสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนนั้นๆ อยางถองแท เพื่อที่จะกําหนดความ
แตกตางระหวางสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่ควรจะเปน และจัดเรียงลําดับความสําคัญเพื่อระบุความตองการ
จําเปน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา คณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา
สภาพปญหา ความตองการจําเปนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน ที่มีความเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนนาขา วิทยาคม ตําบลนาขา อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปน
ประโยชนสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาตางๆ ของโรงเรียนไดจริง โดยเปนการ
มุงเนนการสงเสริมนักเรียนใหมีความรูความเขาใจเชิงลึก มีทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการคิดแกปญหา
และสงเสริมคุณลักษณะของนักวิจัย เพื่อเปนการสนับสนุนใหนักเรียนเปนบุคคลแหงหารเรียนรู เพื่อสรางสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู และเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมโลก
และสังคมไทยในปจจุบันไดอยางมีคุณภาพ และมีความสุขตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการวิจัยเปนฐานปญหาและความตองการในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูโดยใช
2. เพื่อศึกษาการรับรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน
วิธีดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรไดแก ผูบริหารและครู จํานวน 51 คน และนักเรียน
จํานวน 877 คน ของโรงเรียนนาขาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนนาขาวิทยาคม จังหวัด
มหาสารคาม จํานวนทั้งสิ้น 76 คน โดยแบงเปนครูและผูบริหาร จํานวน 25 คน และนักเรียนจํานวน 204 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1. แบบสัมภาษณ ใชสําหรับสัมภาษณกลุมยอย โดยมีคาความสอดคลอง 0.60-1.00
2. แบบสอบถามความตองการจําเปนในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนนาขา
วิทยาคม จังหวัดมหาสารคามโดยมีคาความสอดคลอง 0.60-1.00
3. แบบสอบถาม สภาพ ปจจุบัน ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานสําหรับ
ครู โดยมีคาความสอดคลอง 0.60-1.00
4. แบบสอบถามสภาพ ปจจุบัน ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานสําหรับ
นักเรียนโดยมีคาความสอดคลอง 0.60-1.00

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17

การเก็บรวมรวมขอมูล
ขอมูลที่ผูวิจัยเก็บรวบรวม ประกอบดวย ขอมูลจากการสัมภาษณ และแบบสอบถามความตองการ
จําเปน โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวมรวมขอมูล ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว ไดแก รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ของโรงเรียนนาขาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
2. การสัมภาษณกลุมยอยของกลุม ครูและผูบริหารเพื่อประเมินความตองการในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนนาขาวิทยาคม
3. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลโดยการนําขอมูล โดยนําแบบสอบความตองการจําเปน
ที่สรางขึ้ นจากการวิเคราะหสังเคราะหจ ากรายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา และการสัมภาษณ
กลับไปใหกลุมตัวอยางประเมินซ้ํา
4. เก็บขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพปจจุบันวิจัยเปนฐานทั้งกับครูผูสอน และนักเรียน
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
ปญหา ความจําเปนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชการ
1. นําขอมูลที่ไดจากการการศึกษารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการสัมภาษณ
การจัดกลุมสนทนายอยที่เก็บรวบรวม และทําการจดบันทึกและ ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล
2. นําขอมูลที่รวบรวมไว มาจัดเปนหมวดหมูของขอมูล โดยจัดหมวดหมูของขอมูลตามกลุมผูให
ขอมูล
3. สรุปขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ของคําตอบ และนําขอมูลมาจัดกลุมเพื่ออธิบายถึงปญหา ความตองการจําเปนตองการพัฒนา
3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เปนการศึกษาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม
แนวคิดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนนาขาวิทยาคม อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมยอยครูและผูบริหาร โรงเรียนนาขาวิทยาคม
จังหวัดมหาสารคาม สามารถวิเคราะหปญหาและความตองการจําเปน จําแนกออกเปน 4 ดานดังตอไปนี้ 1)
ดานผูเรียน 2)ดานผูสอน 3)ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 4)ดานหลักสูตร
โดยสามารถแสดงสภาพปญหา ความตองการไดดังกราฟตอไปนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานโรงเรียนนาข่าวิทยาคม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยครูและผูบ้ ริหาร โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
จ.มหาสารคามสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจาเป็นจาแนกออกเป็น 4 ด้านดังต่อไปนี้ 1) ด้านผู้เรียน 2)ด้าน
ดผลการศึยกนการสอนและการวั
ษา มหาวิทยาลัดยผลประเมิ
มหาสารคาม
18ผู้สอน 3)ด้วารสารการวั
านการจัดกิจกรรมการเรี
นผล 4)ด้านหลักสูตร โดยสามารถแสดงสภาพปัญหา
ความต้องการได้ดังกราฟต่อไปนี้
หลักสูตรท้องถิ่น

การบูรณาการสู่ชุมชน
หลักสูตรเน้นพัฒนาอาชีพให้นกั เรียน

เนื้อหาหลักสูตรมีจานวนมาก

ผลสัมฤทธิ์ต่า
ขาดอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

หลักสูตร
การจัด
กิจกรรม
การเรียนการสอน

ผู้เรียน

ขาดทักษะการคิดขั้นสูง
คะแนนโอเน็ตต่า
ขาดความรับผิดชอบ

ผู้สอน
ภาระงานอื่นๆมีจานวนมาก

ขาดการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

ครูผู้สอนขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อสอบในการวัดผลประเมินผลในระดับต่างๆไม่
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนากลวิธกี ารสอน การถ่ายทอด
ความรู้ที่เหมาะสม ไม่เพียงพอ
สอนไม่ตรงสาขา

ขาดทักษะในการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียนนาข่าวิทยาคม

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงสรุปขอมูลจากการสมภาษณสภาพปจจุบัน ปญหาของโรงเรียนนาขาวิทยาคม

ตอนที่ 2 ศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
2.1 ข้อ่ 2มูลศึเกีก่ยษาการรั
วกับการจับดรูการเรี
ยนการสอนโดยใช้
ารวิจัยดเป็การเรี
นฐานยนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูโดย
ตอนที
 ความเข
าใจเกี่ยวกับกการจั
ใชการวิจัยเปนในการวิ
ฐาน จัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามในประเด็นต่างๆ คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 1

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ในการวิจัยเรื่องนี้กลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถามในประเด็นตางๆ คือ ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดาน บุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน และระดับการปฏิบัติตามสภาพจริงของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปน ฐาน
ขอที่
รายการ
1 ดานวิชาการ
2 ดานงบประมาณ
3 ดานบุคคล
4
ดานการบริหารทั่วไป


×

2.75
2.52
2.83
2.80

S.D.
0.62
0.72
0.70
0.56

ระดับการปฏิบัติ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลา ง

จากตารางที่ 1 จะพบวาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานในดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดาน บุคคล และดานการบริหารทั่วไป นั้นมีคาเฉลี่ย 2.75 2.52 2.83 และ 2.80 ตามลําดับ ซึ่งอยู
ในระดับปานกลางทั้งหมด
ครูผูสอน

2.2 การรับรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานของ

ครูผูสอนจากกลุมสาระการเรียนรูตางๆทั้ง 8 กลุมสาระ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน
ปญหา ความตองการ จําเปนของการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏ
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ระดับปฏิบัติ ระดับปญหา และระดับความตองการพัฒนาเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ขอที่

รายการ

1

ศึกษาวิเคราะหคูมือการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู
จนเขาใจผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางแจมชัด

2

เขียนแผนการจัดการเรียนรู ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูโดยบูรณาการการใชการวิจัยเปนฐาน

3

เขาใจสาระสําคัญที่จะสอนเปนอยางดี

4

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใช
การวิจัยเปนฐาน

5

มีการระบุจุดประสงคการเรียนรูที่เนนการวิจัย ให
ผูเรียน แสวงหาความรูโดยตนเอง

ระดับความ
ตองการพัฒนา
 S.D. ×
 S.D. ×
 S.D.
×
4.08 0.49 3.00 0.80 3.80 0.70
มาก
มาก
ปานกลาง

ระดับการปฏิบตั ิ ระดับปญหา

3.42 0.70
ปานกลาง
4.10 0.60
มาก
3.44 0.58
ปานกลาง
3.46 0.78
ปานกลาง

3.00 0.60 3.80 0.70
มาก
ปานกลาง
2.90 0.80 3.76 0.97
มาก
ปานกลาง
3.40 0.60 4.08 0.86
มาก
ปานกลาง
3.63 0.80 4.04 0.84
มาก
มาก
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ขอที่

รายการ

6

จัดกิจกรรมการเรียนรู ที่กระตุนความสนใจของผูเรียน
มีการใชสถานการณปญหา

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ระดับความ
ตองการพัฒนา
 S.D. ×
 S.D. ×
 S.D.
×
3.60 0.80 3.10 0.70 3.96 0.84

ระดับการปฏิบตั ิ ระดับปญหา

มาก
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสืบเสาะหา
4.00 0.60
ความรู ผานกระบวนการที่เหมาะสม
มาก
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ
4.16 0.62
ดวยตนเอง
มาก
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 3.64 0.76
คิดแกปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค
มาก
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนใชทักษะ
3.44 0.82
กระบวนการวิจัยที่มีระเบียบแบบแผน ขั้นตอนที่ชดเจน ปานกลาง
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดทํางาน
3.22 0.87
เปนกลุม เพื่อคิดสรางสรรคชิ้นงาน
ปานกลาง
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนทําโครงงาน
3.10 0.70
ปานกลาง
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนประยุกตใช
3.90 0.80
ความรูกับสถานการณในชีวิตประจําวัน
มาก
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการวิจัย 3.10 0.60
ปานกลาง
ใชผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการจัดกิจกรรม
3.20 0.90
การเรียนการสอน
ปานกลาง
มีการอภิปราย ฝกใหผูเรียนไดชี้แจงเหตุผลตางๆ
4.00 1.00
มาก
มีการใชสถานการณปญหา เพื่อเราใหผูเรียนสนใจ
3.70 0.80
ตั้งขอคําถาม ขอสงสัยและสรางประเด็นปญหา
มาก
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนการเพิ่ม
3.40 0.70
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยใหกับผูเรียน
ปานกลาง
กิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนไดเขียน
3.10 0.90
รายงานวิจัย
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง
3.20 0.80 4.10 0.84
มาก
ปานกลาง
3.10 0.60 3.84 0.75

ปานกลาง
3.30 0.90
ปานกลาง
3.60 0.90
มาก
3.60 0.90
มาก
3.28 0.84
ปานกลาง
3.08 0.81
ปานกลาง
3.50 0.90
มาก
3.50 1.00
มาก
3.20 0.90
ปานกลาง
3.10 0.90
ปานกลาง
3.40 0.60
ปานกลาง
3.70 0.90
มาก

มาก
3.90 0.70
มาก
4.24 0.72
มาก
4.12 1.00
มาก
4.04 0.89
มาก
4.04 0.79
มาก
4.10 1.00
มาก
4.20 0.90
มาก
3.90 0.90
มาก
4.08 0.76
มาก
4.02 0.71
มาก
4.24 0.88
มาก
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ขอที่
20
21

รายการ

กิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนวางแผน
แกปญหารวมกัน
มีการจัดนิทรรศการ จัดเวทีใหผูเรียนไดแสดงผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

22

ใชแหลงเรียนรู/สถานการณตางๆในทองถิ่นในการ
จัดการเรียนรู

23

ใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับจุดประสงค
และเนื้อหาสาระสําคัญ

24

วัดและประเมินผล และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน

25

ใชวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียน ดวยวิธีการ/
เครื่องมือที่หลากหลาย ที่เหมาะสมกับจุดประสงคการ
เรียนรู
คาเฉลี่ย

21

ระดับความ
ระดับการปฏิบตั ิ ระดับปญหา ตองการพัฒ
นา
 S.D. ×
 S.D. ×
 S.D.
×
3.60 0.70 3.40 0.91 4.16 0.80
มาก
มาก
ปานกลาง
3.80 0.80 3.50 0.80 4.20 0.80
มาก

มาก

มาก

3.60 0.90 3.20 0.84 4.12 0.73
มาก
มาก
ปานกลาง
3.96 0.68 3.08 0.70 3.90 0.80
มาก
มาก
ปานกลาง
3.90 0.70 3.20 0.70 3.90 0.90
มาก
มาก
ปานกลาง
4.00 0.60 2.96 0.68 3.90 0.80
มาก
มาก
ปานกลาง
3.70
มาก

3.25
ปานกลาง

4.02
มาก

จากตาราง 2 พบวาระดับการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยเปนฐาน
โดยตรงอยูในระดับปานกลาง ดงจะเห็นในประเด็นของ ความรูความเขาใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใช
ผลงานวิจัย การเนนความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย ที่กลุมตัวอยางเห็นวามี
ปญหาในระดับมากและจากการสอบถาม ขอคิดเห็นของครูเกี่ยวกับระดับความตองการพัฒนาในทุกประเด็นจะ
อยูในระดับที่ตองการพัฒนามาก
นอกจากนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดลําดับความเรงดวนของปญหาที่ครูผูสอนตองการไดรับความ
ชวยเหลือ ผล การวิเคราะหปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ลําดับความเรงดวนของปญหาที่ครูผูสอนตองการไดรับความชวยเหลือ
ลําดับที่
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4

รายการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย
สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
การพัฒนาตนเองของครูอยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลง
การวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับปจจุบัน
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วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากตารางที่ 3 พบวา ความจําเปนเรงดวนที่ครูผูสอนตองการไดรับการพัฒนาคือดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมที่มีการบูรณาการรวมกับการวิจัย ลําดับที่ 2 คือ สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
ลําดับที่ 3 คือการพัฒนา ตนเองของครูอยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลง และสุดทายเปนดานการวัดผล
ประเมินผลที่สอดคลองกับปจจุบัน
2.3 การรับรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานของ
นักเรียนนักเรียนกลุมตัวอยางทุกระดับชั้นจํานวน 204 คน โดยไดใหขอมูลเกี่ยวกับ ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใชวิจัยเปนฐาน และ ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏ
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปน ฐาน
รายการ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน
2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย


×

4.10
3.45

S.D.
0.60
0.78

ระดับการประเมิน
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบวา ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานมีคาเฉลี่ย 4.10
ซึ่งอยูในระดับมาก สวนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยของนักเรียนพบวามีคาเฉลี่ย 3.45 ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง
อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจําเปนในการพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม
แนวคิดการวิจัย เปนฐาน ของโรงเรียนนาขาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม พบขอมูลตางๆดังตอไปนี้
1. สภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการ
เรียนรูวิจัยเปนฐาน
1.1 จากการสัมภาษณ ครูและผูบริหารเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการพัฒนาใน
กระบวนการเรียนรู พบวา สภาพปญหาและความตองการดานผูเรียนมีมากที่สุด รอยละ 31.43 โดยปญหาที่
พบจะเปนเรื่องของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ต่ํา นักเรียนขาดทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งสงผลตอเนื่องทําให
คะแนนสอบโอเน็ตต่ํา รองลงมาคือดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล รอยละ
28.57 ซึ่งปญหาที่พบจะเปนดานการขาดสื่อ อุปกรณและการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู และการวัดผล
ประเมินผลตางๆ ที่ไมสอดคลองกับสภาพจริงของการจัดการเรียน การสอน และลําดับตอมาคือดานผูสอน
รอยละ 22.86 โดยครูผูสอนมีภาระงานตางๆ มากทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่
และครูยังขาดการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนากลวิธีการสอนใหมๆ และ
ครูผูสอน ไดรับมอบหมายใหสอนไมตรงสาขาที่เชี่ยวชาญ และลําดับสุดทายคือดานหลักสูตรรอยละ 17.14 โดย
ครูสวนมากตองการหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนการบูรณาการสูชุมชน และทองถิ่น เนนการฝกฝนพัฒนาอาชีพ
ใหกบั นักเรียน และพบวาปญหาอีกอยางที่สําคัญคือ สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางมีมากจนเกินไปทําให
ยากตอการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหครบภายในระยะเวลาที่จํากัด รวมทั้งครูยัง
ไมไดรับการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง จึงสงผลใหการเรียนการสอนไมบรรลุจุดประสงค จึงสะทอนออกมาท
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ผลสัมฤทธิ์และคะแนนการวัดผลประเมินผลตางๆ ทั้งโอเน็ตและอื่นๆ ที่ยังไมผานเกณฑการประเมิน (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา. 2556) ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยที่พบวาคะแนนผลการ
ประเมินโอเน็ตของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองคการ บริหารสวนจังหวัดยังอยูในระดับที่ตองปรับปรุง และยัง
ขาดแคลนครูผูสอน บุคลากรที่ไมเพียงพอเพียงพอ ครบชั้นและไมไดสอนตรงตามวิชาเอกที่จบมา และ
หลักสูตรที่ไมสอดคลองกับบริบทของแตละชุมชนเทาที่ควร และยังขาดสื่อ อุปกรณ การเรียนรูตางๆ รวมทั้ง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย (ธีระ รุญเจริญ, 2545 ; พัธราชัย พัฒนสุวรรณา, 2554 ; พิชิต ฤทธิ์จรูญ และ
คณะ, 2554 ; วรสิทธิ์ นุมนวลศรี, 2555; ดิษยชัย แกนทาว, 2556)
2. การรับรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน
2.1 สภาพปจจุบัน ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐานในดานวิชาการระดับปฏิบัติอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 2.75 ซึ่งพบวาครูผูสอนมีการ
ตระหนักและรับรูเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัยเปนฐาน และมีการนําไปใชใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แตในบางประเด็นก็ยังมีการนําไปใชในระดับนอยเชนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การบูรณาการเนื้อหาวิชากับการวิจัยและผลงานวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากครูผูสอนเองยังมีความรูความเขาใจ
ที่ไมเพียงพอดังจะเห็นไดจากขอมูลจากการสัมภาษณครูผูสอน เชน “ปญหาหนึ่งในกลุมสาระ คือไมถนัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานที่มีการสอดแทรกกระบวนการวิจัย คือกลุมสาระ คณิตศาสตรเปนปญหามาก
เพราะเนื้อหาเปนนามธรรมเปนสวนใหญ ไมทราบกลวิธีการสอนที่ใหมๆ” ซึ่งสอดคลองกับ รายงานการวิจัย
ของดิษยชัย แกนทาว (2556) ที่กลาววาปญหาในการบริหารงานวิชาการที่สําคัญที่สุดคือ การที่ครูขาดความรู
ความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยทําใหครูผูสอนไมสามารถถายทอดความรูไปสูนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนดานงบประมาณ พบวาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการวิจัยนั้นอยูในระดับปานกลาง
โดยมี คาเฉลี่ย 2.52 โดยพบวาการวางแผนใชงบประมาณเกี่ยวกับการวิจัย อยูในระดับนอย โดยงบประมาณ
ของการบริหาร โรงเรียนสวนใหญจะใชในโครงการสําคัญๆ เชน การจางบุคลากรสอนเสริม การจางครูสอน
ภาษาตางประเทศ การสราง อาคารเรียน หองเรียนพิเศษตางๆ และการจัดซื้อคอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศ และยังไมไดใหความสําคัญกับการทําวิจัยมากเทาที่ควรซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชิต
ฤทธิ์จรูญ และคณะ (2554 : 79-91) ซึ่งกลาววาโรงเรียนสวนมากยังมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัย
เพื่อพัฒนาในเรื่องตางๆ นอย สวนดานบุคคล อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.83 โดยมีดานการสงเสริม
ใหบุคลากรไดรับการอบรมดานการวิจัย และการนําวิจัยมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ อยูในระดับนอย
ซึ่งก็สอดคลองกับดานงบประมาณที่ยังมีการสนับสนุนใหครูทําวิจัย และใชกระบวนการวิจัยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนนั่นเอง และดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลางในทุกประเด็น โดยมีคาเฉลี่ย 2.80
2.2 การศึกษาระดับการปฏิบัติของครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
เปนฐานอยู ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70 จะมีบางดานที่อยูระดับปานกลาง เชน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับเนื้อหา และมาตรฐานการเรียนรูโดยบูรณาการการใชการวิจัยเปนฐาน ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย เปนฐาน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจใน
เชิงลึก ทําใหไมสามารถประยุกตใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนไดดีเทาที่ควร ทั้งนี้จะพบวาครูผูสอน
ไดมีความพยายามในการบูรณาการ ประยุกตใชการจัดการเรียนรู โดยใชการวิจัยเปนฐานไปใชในหองเรียน ซึ่ง
เปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 ที่กลาวถึงเปาประสงคใหผูเรียนและผูสอนสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูคือ สงเสริมสนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
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สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ วิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหลง วิทยาการประเภทตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2551) ดังนั้นแลวจึงควร
สนับสนุนใหครูผูสอนได จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการใชการวิจัยเปนฐานใหมากยิ่งขึ้นไป
ระดับปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐานอยูระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ย 3.25 โดยประเด็นที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานจะอยูในระดับที่เปนปญหามาก
เชน การจัดกิจกรรมการ เรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เนนใหผูเรียนไดเขียน รายงานวิจัย และพบวาครูผูสอนยังขาดความมั่นใจในการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยไปสูกระบวนการจัดการเรียนรู เพราะวาครูไมไดรับการพัฒนาในดานนี้โดยตรง และไมมีความ
ตอเนื่องในการพัฒนา และการฝกอบรมสวนใหญจะเปนการฝกอบรมของกรอบทฤษฎี ครูไมสามารถมองเห็น
แนวการปฏิบัติได ดังนั้นเมื่อนํามาประยุกตใชในหองเรียนจริงจึงยังไม ประสบความสําเร็จเทาที่ควร สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พัธราชัย พัฒนสุวรรณา (2554) ที่กลาววา การอบรมครูสวนใหญ ไมตอบสนองตอความ
ตองการของบุคลากรมากนัก เพราะไมคอยไดปฏิบัติจริง เนนรูปแบบมากจนเกินไปไมไดคํานึงถึงสภาพบริบท
จริงของชั้นเรียน ดังนั้นควนเนนการประชุมเชิงปฏิบัติการมากกวาเพราะจะเปนการเนนการปฏิบัติการของผูเขา
รับการอบรมที่จะหารืออภิปราย ใหไดแนวทางแกปญหาหรือวิธีการ ปฏิบัติงาน โดยอาจจะดําเนินการทั้งกลุม
ใหญหรือ เปนกลุมยอย ซึ่งการดําเนินการ จะอาศัยหลักวิชาการหรือหลักการที่วิทยากรไดบรรยายหรือ
อภิปรายมาใชประกอบเปน แนวทาง ซึ่งจะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําผลการประชุมปฏิบัติการไปใชใน
การดําเนินงาน และปฏิบัติงานใน หนวยงานของตนไดจริง (วีรวุธ มาฆะศิรานนท,2542)
ระดับความต องการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรูโ ดยใชการวิจั ยเปน ฐานจะพบว า
ครูผูสอนตองการ พัฒนาในระดับมากในทุกประเด็น โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 สืบเนื่องจากระดับปญหาที่พบวายังมี
อยูในระดับมากจึงสงผลใหครู มีความตองการในการพัฒนาตนเองในทุกดานในระดับมากเชนเดียวกัน แสดงให
เห็นวาตัวครูผูสอนตระหนักถึงความสําคัญจําเปนในการพัฒนาตนเองในการเพิ่มพูนองคความรูในดานตางๆ
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งดานความเขมแข็งใน องคความรู และศาสตรการสอน กลวิธีการสอนตางๆ ที่
เนนการพัฒนาผูเรียนใหตอบสนองตอความตองการของสังคมสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ตองการให คนไทยคิดเปน ทําเปน แกปญหาได : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มี
ความสามารถในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร และสมรรถนะทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21ผูอื่น (วรพจน วงศกิจรุงเรือ, และ อธิป จิตตฤกษ, 2554) และสอดคลองกับ รายงาน
การศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) ที่กลาววา ครูมีความตองการพัฒนา
ตนเองในดานตางๆ เชน ดานสื่อการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลใน
ระดับมาก และครูสวนใหญ มีระดับการตองการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับมาก ดังนั้นหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
ครูอยางตอเนื่อง และตรงจุด ใหสนองตอความตองการของครูผูสอน เพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป โดยลําดับความตองการ เรงดวนของปญหาที่ครูผูสอนตองการไดรับความชวยเหลือพบวา
ลําดับที่หนึ่งที่ครูผูสอนตองการพัฒนาคือดานการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย รอยละ
47.82 ซึ่งเปนผลมาจากการที่ครูยังขาดความรูความเขาใจอยาง ลึกซึ้งและสงผลใหครูขาดความเชื่อมั่นใน
การบูรณาการงานวิจัยกับกระบวนการเรียนการสอนดังนั้นคือจึงมีความตองการ ในการพัฒนาในเรื่องนี้ ซึ่งก็
สอดคลองกับผลการศึกษาตางๆที่ชี้ใหเห็นวาครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัย เห็น
การทําวิจัยเปนภาระเปนเรื่องยาก (นันทรัตน เจริญกุล,2551) รองลงมาเปนดานสื่อการเรียนรูและแหลง การ
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เรียนรู รอยละ 26.96 โดยโรงเรียนสวนมากขาดแคลนสื่ออุปกรณการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาที่เหมาะสมดังนั้นแลวจึงสงผลใหครูผูสอนมีระดับของความตองการพัฒนาตนเองในระดับมากดวย
(นันทรัตน เจริญกุล, 2551 ; วรสิทธิ์ นุมนวลศรี, 2555 ; ดิษยชัย แกนทาว, 2556 ) อันดับที่สามเปนดานการ
พัฒนาตนเองของครูอยางตอเนื่อง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง รอยละ 23.48 โดยพบวาครูสวนใหญตระหนัก
ถึงการปฏิรูปการศึกษาในดานตางๆ ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ
ตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยในกรอบแนวคิด เพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดระบุไวอยาง
ชัดเจนวานอกจากนักเรียนจะตองมีความรูในวิชาแกนแลว นักเรียนจะตองมี ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะ
ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (วรพจน วงศกิจ รุงเรือง, และ อธิป
จิตตฤกษ, 2554) รวมไปถึงรูปแบบการวัดผลประเมินผลตางๆที่เนนการคิดขั้นสูงทั้งการคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรค และการคิดแกปญหา ทําใหครูตองการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลาซึ่งก็สอดคลองกับ
ผลการวิจัย หลายเรื่องที่ชี้ใหเห็นวาครูตองการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (พัธราชัย พัฒนสุวรรณา, 2554)
และลําดับที่ส่ีคือดานการ วัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับปจจุบัน รอยละ 1.74 ครูไดสะทอนใหเห็นวาการ
วัดผลประเมินผลระดับมาตรฐานทั้ง โอเน็ต PISA หรือ GAT PAT ในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนรูปแบบไปไมใช
เพียงการวัดความรู ความจําแตเปนขอสอบที่เนนการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และครูไดตระหนักวาการที่
นักเรียนจะทําคะแนนจากการวัดประเมินผลไดดี นักเรียนจะตอง คุนเคย และไดฝกปฏิบัติทําขอสอบอยูเปน
ประจํา อยางสม่ําเสมอ ดังนั้นแลวครูจึงมีความตองการที่จะพัฒนาศักยภาพใน การสรางขอสอบ เพื่อใชในการ
วัดผลประเมินผลในชั้นเรียนแนวใหม ใหสอดคลองกับขอสอบมาตรฐาน
2.3 การรับรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐานของ นักเรียนพบวาการรับรูวาครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
การวิจยั เปนฐานในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 โดยนักเรียนตระหนักรูวากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสอดคลองกับแนวทางการจัดการ เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน เชนมีการใชสถานการณในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดฝกคิดวางแผนในการ แกปญหา ใหลงมือปฏิบัติ แกปญหาดวยตนเองอยางมี
เหตุผลและมีการฝกสรางสรรคชิ้นงาน แตผูเรียนยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ย 3.45 โดยพบวาผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงงานหรือ การทําวิจัยในระดับปานกลาง
โดยผูเรียนยังไมเห็นความสําคัญของกระบวนการวิจัยที่จะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งทําใหผูเรียนไมมี
ความมั่นใจในการทําโครงงานหรือทําวิจัยดวย ทั้งนี้เนื่องมาจากผลพวงของการที่ครูผูสอนเองยังขาดความรู
ความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ถึงแมครูผูสอนอาจจะสามารถ จัดกิจกรรม
บางอยางไดสอดคลองกับตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน และสอดแทรกผลการวิจัยในการ
จัดการ เรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2548) แตอาจจะไมไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด ครบถวนตามขอบงชี้
ของการจัดการ เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน เนื่องจากขอจํากัดหลายๆดาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียนยังไมได
ฝกปฏิบัติอยางเพียงพอ และครูผูสอนยังปฏิบัติไดไมถูกตอง ครบถวนตามตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูโดยใช
การวิจัยเปนฐาน จึงสงผลใหนักเรียนไม เขาใจและไมสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงทั้งนี้เพราะวา การพัฒนาให
เด็กมีความคิดแบบนักวิจัยไดนั้น ผูสอนเปนบุคคลที่มี อิทธิพลสําคัญซึ่งจะตองเขาใจกระบวนการในการวิจัย
และสามารถประยุกตใชงานวิจัยในชั้นเรียนไดกอน เพราะรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูของเด็กนักเรียน คือการ
เรียนรูจากตัวแบบ หรือการเรียนรูจากการสังเกต (รังสรรค โฉมยา, 2553) ดังนั้นแลวการที่จะสงเสริมให
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย และสามารถปฏิบัติการวิจัยได ตองเริ่มจากครูที่สนใจและเอาใจ
ใสอยางจริงจังในการนําการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานมาใชในกระบวนการเรียนการสอนจริงๆ เนน
ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงแลวผูเรียนจะซึมซับและเกิดเปนคุณลักษณะ ทักษะของตัวเอง ดังนั้นแลวจึงควร ให
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ความสําคัญ สนับสนุน สงเสริม ใหครูผูสอนประยุกตใชการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการวิจัยเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูใหมากขึ้นเพราะการวิจัยคือ กระบวนการสรางองคความรูใหม รูปแบบการสอนนี้จะชวยพัฒนานักเรียน
ใหเปนบุคคลแหงหารเรียนรูได ซึ่งจะนําประเทศไปสูการพึ่งพาตนเองและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอเสนอแนะ
1. งานวิจัยเรื่องนี้ใชอธิบายเกี่ยวกับปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู
เฉพาะ สําหรับโรงเรียนนาขาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม เทานั้น
2. งานวิจัยชิ้นนี้ เปนงานวิจัยถึงสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการตองการจําเปนในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการวิจัยเปนฐาน ของโรงเรียนนาขาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปน
การวิจัยในระยะตน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการพัฒนากระบวนการเรียนรู และเปนเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ การบริการวิชาการ ของโรงเรียนนาขาวิทยาคมในระยะตอๆ ไปในอนาคต
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