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การพฒันาครูด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวจิัย            

เชิงปฏบัิติการโรงเรียนมธัยมภูฮังพฒันวทิย์ อาํเภอหนองกงุศรี  จังหวดักาฬสินธ์ุ 

 

เวยีงชยั  ราชฤทธ์ิ* 

 

บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาครูด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงานโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวทิย ์ อาํเภอหนองกุงศรี 

จงัหวดักาฬสินธุ์ ให้ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน 5 ขั้นตอนได ้โดยใชห้ลกัการวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) ดาํเนินการเป็น 2 

วงรอบ  แต่ละวงรอบ ประกอบดว้ย การวางแผน(Planning)  การปฏิบติั (Action)  การสังเกต 

(Observation)  และการสะทอ้นผล (Reflection) กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการพฒันาไดแ้ก่ การประชุม

เชิงปฏิบติัการ การนิเทศ และการศึกษาดูงาน กลุ่มผูร่้วมวิจยัมี จาํนวน 17  คน กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  จาํนวน 275 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ได้แก่  แบบทดสอบ  แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  แบบประเมินและแบบบันทึก                   

การตรวจสอบ ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation 

Technique) ส่วนขอ้มูล  เชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และเปรียบเทียบโดยใชค่้า   t-test   

 ผลการวจิัย  พบวา่ 

 การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด้วยกลยุทธ์การประชุม       

เชิงปฏิบติัการ การนิเทศ และการศึกษาดูงาน สามารถพฒันาครูใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และ

มีความสามารถใน การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นคิด

และเลือกปัญหาท่ีจะศึกษา ขั้นวางแผนในการทาํโครงงาน ขั้นลงมือทาํโครงงาน ขั้นการ

เขียนรายงาน และขั้นการนาํเสนอผลงานได ้
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้อนัเป็น

สากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยีและมี

ทกัษะชีวิต  จึงเป็นหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้และมีทกัษะ

ดงักล่าว งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลกัของสถานศึกษาท่ีจะทาํให้บรรลุความมุ่งหมายของ

หลกัสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (ฉบบัท่ี 2 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) 

มาตรา 22  ไดก้าํหนดไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคญั อีกรูปแบบหน่ึง การเรียนรู้แบบโครงงานจึงเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างห้องเรียน

กบัโลกภายนอกท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ ในชั้นเรียนไปบูรณาการกบักิจกรรมท่ีจะทาํ

เพื่อนาํไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ ดงันั้นการสอนแบบโครงงานจึงเป็นการสอนท่ีใหผู้เ้รียนไดรู้้จกั

วธีิการทาํการวจิยัเบ้ืองตน้ เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะและสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ จุดประสงค์

หลกัของการสอนแบบโครงงาน เพื่อตอ้งการกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกต รู้จกั ตั้งคาํถาม 

รู้จกัตั้งสมมุติฐาน รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อตอบคาํถามท่ีตนอยากรู้ รู้จกัสรุปและ

ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีคน้พบ (ทิศนา  แขมมณี, 2552) โรงเรียนภูฮงัพฒันวิทย ์เปิดทาํ

การสอนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6   มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ไดฝึ้กการคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเอง และมีแผนพฒันาบุคลากรให้มีการจดัทาํแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ฝึกให้เด็กไดฝึ้กคิดวิเคราะห์ รู้จกัการแกปั้ญหา มีการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน เหมาะสมกบัธรรมชาติและสนองความตอ้งการของผูเ้รียน

ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอน  ดว้ยวิธีการต่างๆ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

(โรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒัวิทย,์ 2555)  ผูว้ิจยัในฐานะผูบ้ริหารจึงไดก้าํหนดนโยบายดา้นการ

พฒันางานวิชาการให้สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผลการเรียนเฉล่ียในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตอ้งเพิ่มข้ึน ในแต่ละปีการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5   
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ผูว้ิจยัจึงมีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะพฒันาครูให้มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสําคญั  อีกรูปแบบหน่ึง เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้สู่กระบวนการสืบ

สอบ (Process of inquiry) และการแกปั้ญหา ใชก้ารคิดขั้นสูงท่ีซบัซอ้น ใหส้ามารถผลิตผล

งานท่ีแสดงถึงความรู้ความคิดออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม การนาํเสนอผลงานต่อสาธารณชน

ยงัสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการทาํงานใหแ้ก่ผูเ้รียน มีผลต่อความใส่ใจ ความ

กระตือรือร้นและความอดทนในการแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้และการใช้ความรู้  

เป็นการดึงศกัยภาพต่างๆในตวัผูเ้รียนออกมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ย (ทิศนา  แขมมณี, 2552) 

เม่ือผูเ้รียนไดป้รับปรุงพฤติกรรมการเรียนของตนเองจะทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

เกิดความสําเร็จในการเรียน ทาํให้มีความสุขและเห็นคุณค่าในตวัเอง เป็นผลต่อเน่ืองไปถึง

ครูผูส้อนโดยตรงท่ีจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีความรู้สึกถึงความสาํเร็จท่ีเกิดจากการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ ผลงานท่ีเกิดจากการสอนยงัสามารถต่อยอดเป็นผลงานทางวิชาการท่ี

ขอเล่ือนวทิยฐานะใหสู้งข้ึนไดผู้ว้จิยัจึงไดน้าํเอาหลกัการวิจยั เชิงปฏิบติัการตามแนวคิดของ 

Kemmis และ McTaggart (สุวิมล ว่องวาณิช, 2553 มาดาํเนินการพฒันาครูใหส้ามารถจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้เกิดประโยชน์

สูงสุดกบัผูเ้รียนต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 เพื่อพฒันาครูดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชก้ระบวนการวจิยั                 

เชิงปฏิบติัการ 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

1. ประเภทเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มี 5 ประเภท คือ 

แบบทดสอบ จาํนวน 2 ฉบบั  แบบสัมภาษณ์ จาํนวน 2 ฉบบั แบบสังเกต จาํนวน 2 ฉบบั 

แบบประเมิน จาํนวน 3  ฉบบั แบบบนัทึก จาํนวน 2 ฉบบั  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การพฒันาครูดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์  อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธุ์ ดาํเนินการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

   ดํา เ นินการจัดประชุม ช้ีแ จงนโยบาย  ค รูผู ้สอนทุกคนในโรง เ รียน  

ผูรั้บผิดชอบโครงการและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนแจกแบบสอบถามให้ครูได้

ดาํเนินการตอบ ในวนัท่ี  5 พฤษภาคม  2556 ไดรั้บแบบสอบถามคืน 17 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 

100  ของแบบสํารวจทั้งมด  เพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั  ปัญหาการจดัการเรียนรู้

ดว้ยการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน และความตอ้งการไดรั้บการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ย

การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครู    

 

การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

การจดักระทาํขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1.  นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดด้ว้ยเทคนิคต่างๆ โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบสามเส้า 

(Triangulation Technique) 

 2.  ศึกษาและทาํความเขา้ใจขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดท้ั้งหมดหลาย ๆ รอบ (Read and 

Reread) แลว้หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเหล่านั้นในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เพื่อกาํหนด

ทิศทาง (Trend) และสร้างขอ้สรุป นาํเสนอโดยอิงกรอบการศึกษาโดยการพรรณนา และ

อา้งอิงขอ้มูลบางส่วนท่ีเป็นท่ีมาของขอ้สรุปนั้น 

 

สรุปผล 

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย           

เชิงปฏิบติัการโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์  อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธุ์ ดาํเนินการ

พฒันา 2 วงรอบ กล่าวคือ การดาํเนินการพฒันา  ในวงรอบท่ี 1   โดยใชก้ลยทุธ์การประชุม     

เชิงปฏิบติัการและการนิเทศ  ส่วนในวงรอบท่ี 2  ใชก้ลยทุธ์การศึกษาดูงานและการนิเทศ ผล

การศึกษาสรุปไดว้า่ 
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สรุปได้ว่า  การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้

กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์  อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ ทั้ง 2 วงรอบโดยใชก้ลยทุธ์การประชุม เชิงปฏิบติัการ การนิเทศ และการศึกษาดู

งาน ทาํให้บุคลากรผูร่้วมศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ   และสามารถดาํเนินการจดักิจกรรม     

การเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั้นตอนไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 

อภิปรายผล  

 สรุปโดยรวมแลว้ การพฒันาครูดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้

กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์  อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ  ดาํเนินการ 2 วงรอบ โดยใชก้ลยทุธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการ การนิเทศ และ

การศึกษาดูงาน ผลการศึกษา พบวา่บุคลากรผูร่้วมศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน 5 ขั้นตอน สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงานได ้ และนาํไปพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง

และสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของกิตติพนัธ์    

บุดดี (2551)  พบว่า การพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการจดักิจกรรม การเรียนรู้แบบโครงงาน

โดยใชก้ลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการ การสนทนากลุ่ม และการนิเทศภายใน โดยใช้

หลกัการวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) ดาํเนินการพฒันาบุคลากรจาํนวน 2  วงรอบ 

ส่งผลใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถจดักิจกรรมการเรียนแบบโครงงานได้

ครบทั้ง 5 ขั้นตอนไดเ้ตม็ศกัยภาพ  

 

ข้อเสนอแนะ   

1. ควรดาํเนินกิจกรรมการนิเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในดา้นการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2. ควรส่งเสริม และสนบัสนุนใหน้าํกลยทุธ์ การอบรมเชิงปฏิบติัการ การนิเทศ 

การศึกษาดูงาน ไปใชใ้นการการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนอ่ืนต่อไป 

3. ควรรายงานผลการศึกษาน้ีต่อหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศใน

การพฒันาบุคลากรในสังกดัต่อไป 
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