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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อการพัฒนารู ปแบบการพัฒนา
ศักยภาพครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรี ยน
เมืองพลพิทยาคม องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น 3) เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดกับนักเรี ยนจาก
รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานเพื่อส่ งเสริ มกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู จานวน 40 คน นักเรี ยน จานวน 40
คน การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ (Action Research) โดยผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้นาเอาหลักการและ
ขั้นตอนตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการ
ปฏิ บตั ิ ก าร (Action) ขั้น การสังเกต (Observation) ขั้น การสะท้อนผล (Reflection) โดยด าเนิ นการ
การศึก ษาดูงาน จัดอบรมเชิ งปฏิบัติก าร และการนิ เทศการสอน การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสังเกตนาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุ ณภาพ รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
นักเรี ยน ผลการประเมินสรุ ปได้ ดังนี้
1. ผลการสารวจสภาพปั ญหาของการจัด การเรี ยนการสอน พบว่า มีปัญหาด้านรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และการส่ งเสริ มทักษะการทาโครงงานของ
นักเรี ยน ครู ยงั ขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ ส่วนในด้านผูเ้ รี ยนพบว่า
มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดความกระตือรื อร้น ขาดความสนใจในการเรี ยน ขาดทักษะการคิดขั้นสูง รวมถึง
ทักษะการทาโครงงาน
2. การดาเนินการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ สรุ ปได้ดงั นี้
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การด าเนิ น การในวงรอบที่ 1 โรงเรี ยนได้ด าเนิ น การจัดกิ จ กรรมอบรมเชิ งปฏิบัติ ก าร
การศึกษาดูงาน และการนิ เทศติดตามการเรี ยนการสอน พบว่าครู มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนแบบโครงงานยิง่ ขึ้น ในการจัดทารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ดา้ นการจัด กิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบโครงงานสามารถเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
ได้ หลังจากนั้นได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ทาขึ้น และมีการ
นิเทศติดตามการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า ครู ผสู้ อนยังไม่สามารถจัดการเรี ยนรู้ได้ตามเป้ าหมายที่ได้
กาหนดไว้ และมีการเสนอแนะให้มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการอีกครั้งเพื่อเน้นให้ครู ได้จดั กระบวนการ
เรี ยนรู้ ที่เ น้น ทัก ษะกระบวนการคิ ด วิเ คราะห์ โดยใช้กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ แ บบโครงงานเป็ นฐาน
ผูด้ าเนิ นการพัฒ นาจึ งร่ วมกัน วิเคราะห์สภาพปั ญหาและร่ ว มกันวางแผนในการพัฒนาครู ในวงรอบ
ต่อไป
การดาเนินการในวงรอบที่ 2 โรงเรี ยนได้ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และ การนิเทศ
ติดตามการเรี ยนการสอน ในการจัดทารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครูดา้ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ
โครงงาน พบว่า ครู มีความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอน มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ที่ส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานมากยิง่ ขึ้นทา
ให้การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลกระทบที่เกิ ด กับนัก เรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กิจ กรรมการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงาน ประกอบด้วย ผลกระทบด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนจานวน 40 คน พบว่า นักเรี ยนมี
คะแนนอยู่ระหว่าง 75 - 94 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50 - 3.13 มีระดับการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับ 3
สามารถทาการประเมิน และสรุ ปเหตุ การณ์ ได้ อยู่ในเกณฑ์เป้ าหมายที่ กาหนดไว้
ส่ ว น
ผลกระทบด้านทักษะการทาโครงงานของนักเรี ยน พบว่า มีผลการประเมิน ทัก ษะการทาโครงงาน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ซึ่งมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้

