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1. ความเป็นมาของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดไว้ดังนี้
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถ ใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยา การประเภทต่าง ๆ
มาตรา30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการ
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554
ได้กาหนดให้นาการวิจัยมาใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้
1. การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนทาวิจัย เพื่อใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถวิจัยในเรื่องที่สนใจหรือต้องการหาความรู้หรือต้องการแก้ไข ปัญหาการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการวิจัย
จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด ฝึกการวางแผน ฝึกการดาเนินงานและฝึกหาเหตุผลในการตอบปัญหา โดยผสมผสาน
องค์ความรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จาก สถานการณ์จริง
2. การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้สอนสามารถทาวิจัย เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาการเรียนรู้ วางแผนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผู้สอน
สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นาไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ผลการใช้นวัตกรรมนั้น ๆและผู้สอนสามารถนากระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยการใช้

เทคนิควิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนจากการวิเคราะห์ ปัญหา สร้างแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ดาเนินการตามแนวทางที่เลือก และสรุปผลการแก้ไขปัญหาอันเป็นการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการ
จัดการจากการเผชิญสภาพการณ์จริง และปรับประยุกต์มวลประสบการณ์มาใช้แก้ไขปัญหา
3. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งให้ผู้บริหารทาการวิจัยและนาผลการวิจัยมา
ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งจัดทานโยบายและวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่นาไป สู่
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
2. กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีขั้นตอนการวิจัยเช่นเดียวกับกระบวนการวิจัยโดยทั่วไป ดังนี้

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัยโดยทั่วไป
กระบวนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ได้มีการนากระบวนการวิจัยทั่วไปมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา การ
เรียนรู้ หรือการพัฒนาการเรียนรู้เป็นสาคัญ ดังนั้นในขั้นการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา จึงต้องเน้นไปที่ผลการ
พัฒนาผู้เรียน 3 ด้าน คือด้านความรู้(Cognitive Domain) ด้านทักษะ(Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ
(Affective Domain) และก่อนที่ผู้สอนจะใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน
เช่นเดียวกันกับผู้บริหารจะทาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ซึ่ง
องค์ประกอบของกระบวนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภูมิ

แผนภูมิแสดงองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ด้วยการ
ใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้
การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ คือการนาระเบียบวิธีวิจัยมามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ซึ่งมาจากความเชื่อว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้” ดังนั้นการจัด
การศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มศักยภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการ จากสื่อและอุปกรณ์ที่มีอยู่ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
ครอบครัว ในสถานศึกษาและในชุมชนที่ผู้เรียนพบในชีวิตประจาวัน
แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีหลายแนวคิด เช่น
1) แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation learning) ซึ่งเน้นการสร้างความรู้จากประสบการณ์
เดิมของผู้เรียนและการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียน

2) แนวคิดการเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งมี 3 ระดับ คือการรู้จาจากการบอกหรือสอน การรู้จักจาก
การคิดหาเหตุผล และการรู้แจ้งจากการสร้างความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยการค้นพบด้วยตนเอง
3) แนวคิดการสร้างความรู้ (Constructivism) เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากวิธีการต่าง ๆ กัน โดย
อาศัยประสบการณ์เดิมจากโครงสร้างทางปัญญา และแรงจูงใจ
จากแนวคิดดังกล่าวที่นามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยใน การเรียนรู้ใน
เรื่องที่มีความซับซ้อนทาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการแก้ปัญหา การผสมผสานความรู้
แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ ครูจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการทดลองใช้แนวคิด
และวิธีการต่าง ๆในการเรียนรู้ การทดสอบความรู้ที่ได้รับและการสรุปความรู้ เจตคติ และทักษะอันเป็นเครื่องมือ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีพัฒนาการทางสติปัญญา ทางอารมณ์ สังคม และทางร่างกาย ซึ่งรูปแบบการวิจัยใน
กระบวนการเรียนรู้ มีดังนี้

แผนภูมิ แสดงการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้
จากแผนภูมิ การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ คือผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ และ
ทักษะ ซึ่งได้จากการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องทราบความต้องการการเรียนรู้
ของตนเอง มีการลาดับความสาคัญของความต้องการก่อนหลังที่ต้องการจะเรียนเรียน และนาเรื่องที่มีความสาคัญ
ลาดับแรก มากาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องวางแผนการเรียนรู้ของตนเองว่าจะเรียนเรื่องอะไร ใช้
เวลาเรียนเท่าไร เรียนรู้ด้วยวิธีใด เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใด ต้องใช้สื่ออะไร และเมื่อมีปัญหาในการเรียนจะต้อง
ปรึกษาใคร เมื่อได้รับความรู้แล้วจะนาความรู้ไปใช้อย่างไร ตลอดจนวางแผนการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางาน
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรู้ตามที่ได้วางแผนไว้
ซึ่งอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกข้อความ การสรุปความ การเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ เช่น ศูนย์วิทยาการ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคลและสื่อเทคโนโลยี เป็นต้น เมื่อได้ความรู้แล้วควร
ตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ที่ได้ และนาความรู้ไปใช้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปความรู้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนสรุปความรู้และนาเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้น คว้า
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ฯลฯ และอาจใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆมาช่วย
ในการนาเสนอ
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและนาไปใช้ในการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนประเมินกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองในระหว่างการเรียน รู้ทุกขั้นตอน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและการนาไปใช้พัฒนางานต่อไป
2. การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้น ผู้สอนจะต้องคานึงถึง
มาตรฐานการจัดการศึกษา ที่กาหนดในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ คือผู้เรียนจะต้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้ตรงตามเป้าหมายการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จึงมีบทบาสาคัญในการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ ผู้สอน
จาเป็นจะต้องบูรณาการภารกิจของการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้
1. ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ควรใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
2. ทาวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
3. นาผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ดังนั้น การใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจที่สาคัญและจาเป็นที่ผู้ สอนควรนามาใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการดาเนินงาน ดังนี้

แผนภูมิ แสดงกระบวนการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
จากแผนภูมิกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการ/พัฒนาการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 5 ทารายงานผลการเรียนรู้
กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนผู้สอนจะต้องนาวิธีวิจัยมาใช้ในการดาเนินงาน และในขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้สอนทาการ
ประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วพบว่ามีปัญหาเกิด ขึ้นเล็กน้อย ผู้สอนจะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ และเมื่อผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ใน
ขั้นตอนที่ 4 แล้วพบว่าไม่มีปัญหา ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้สอนจะต้องจัดทารายงานผลการเรียนรู้ เพื่อรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

ในกรณีผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 4 แล้วพบว่ามีปัญหารุนแรง หรือพบว่ามีบางเรื่องที่
จาเป็นต้องพัฒนา แต่ไม่อาจทาได้ทันที เช่น ผู้เรียนวิชาภาษาไทยขาดทักษะการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านจับ
ใจความ ผู้สอนจะต้องทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยดาเนินการดังนี้
1) จัดกิจกรรมแก้ปัญหา/พัฒนา
2) เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล
3) สรุปผลการแก้ปัญหา/พัฒนา
เมื่อได้ผลการแก้ปัญหา/พัฒนาแล้ว ผู้สอนจะต้องกลับไปประเมินผลการเรียนรู้และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
นาไป ใช้ประโยชน์และเมื่อผู้สอนได้ทาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน การจัดการเรียนรู้ได้แล้ว ผู้สอน
จะต้องนาผลวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป
3. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของสถานศึกษา เช่น
ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาดาเนินไปได้ด้วยดี คือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องระดมสรรพกาลังบุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่ ผู้สอน
ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา และชุมชน มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพื่อกาหนดทิศทางหรือ
วิสัยทัศน์ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติการ การดาเนินงานตามแผน การนิเทศติดตามผล
และการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
กระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวถือว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้นากระบวนการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ดังนี้

แผนภูมิแสดงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าผู้บริหารได้ใช้กระบวนการวิจัยมาดาเนินการ บริหารสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่การ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อกาหนดทิศทาง/วิสัยทัศน์ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการ
กากับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน นิเทศ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
ในกรณีที่ประเมินผลการดาเนินงานแล้วพบว่ามีปัญหารุนแรงหรือพบ เรื่องที่ควรได้รับการพัฒนา ผู้บริหาร
จะต้องทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานดังกล่าวในระหว่างขั้นตอน ที่ 4 ของการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนวิจัย
5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัญหา/พัฒนา
2. วางแผนแก้ปัญหา/พัฒนา
3. จัดกิจกรรมแก้ปัญหา/พัฒนา
4. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผลการแก้ปัญหา/พัฒนา

เมื่อสรุปผลการแก้ปัญหา/พัฒนา เสร็จแล้วขั้นต่อไปคือการนาผลการวิจัยไปใช้ และประเมินในขั้นตอนที่ 4
ของการดาเนินงานบริหารอีกครั้ง ถ้าพบว่าไม่มีปัญหา จึงจัดทารายงานผลการดาเนินงานสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบหรือเป็นข้อมูล ในการพัฒนา ต่อไป
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