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การวิจัยที่เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 
 

วิเชียร  พันธ์เครือบุตร1 
 
การสร้างความรู้ใหม่ในการจัดการ

เรียนรู้ เป ็นสิ ่งที ่ม ีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
สังคมไทย โดยมีครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการ
เ ร ียน รู ้ เ ป ็น ผู ้ที ่ผ ล ัก ด ัน ให ้ก า รด า เน ิน          
ก า รประสบคว ามส า เ ร็ จ  ผ่ า น ก า ร ใ ช้
กระบวนการว ิจ ัยโดยม ีเป ้าหมายเพื ่อใ ห้
เด็กไทยและสังคมไทยสามารถอยู่รอดได้ 
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 สังคมไทยในอดีตที่ผ่านมา จัดการ
เรียนรู้แบบไทยๆ คือการสอนความรู้ สอน
ให้รู้ ให้สามารถท าได้เช่นเดียวกับผู้สอน ท า
ตามที่ผู้สอนบอก สอนให้เชื่อฟังผู้สอน ให้
รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ส่งเสริมให้คิดนอก
กรอบ นอกเหนือจากที่ผู้สอนได้บอกกล่าว
ไว้ ซึ่งในอดีตอาจเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น  
แต ่ท ่ามกลางกระแสการเปลี ่ยนแปลงที่
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ ้นใน
โลกอย่างรวดเร็วและมากมาย แม้ว่าบางสิ่ง
จ า เป ็นต้องอนุร ักษ์เอกลักษณ์ไทยไว้ แต่
หลายสิ่งเราต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การประมาณค่า และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้วย 
 คร ู อาจารย์ ที ่จ ัดการเรียนรู ้ต ้อง
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองภารกิจหลักในแต่

ละระดับการศึกษา ที่มุ่งให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง 
คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การ
ตอบสนองภารกิจได้ครบถ้วนไม่ได้เป็นเพียง
ทางไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาเท่า
นั่น แต่เป็นการท าให้ทุกชีวิต เป็นชีวิตที่เกิด
การเรียนรู้ เมื่อทุกคนเกิดการเรียนรู้องค์กรที่
อยู่ร่วมกันก็เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ท า ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ ต้องมองการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ให้ครอบคลุมทุกระดับการเรียนรู้และ
องค์ประกอบของการเรียนรู้ กล่าวคือ การ
เรียนรู้ในระดับจุลภาค เรียนให้รู้ในรายวิชา
ต่างๆ การเรียนรู้ในระดับมหภาค เรียนรู้แล้ว
สามารถประกอบอาชีพได้ การเรียนรู้ใน
ระดับมหภาพ เร ียนรู ้แล ้วเก ิดการพัฒนา
อย ่าง ย่ังยืน  ส าหรับการเ รียนรู้ที่ จัดตาม
องค์ประกอบการเ รียน รู้  คือการจัดการ   
เรียนรู้ให้ได้ผลครบถ้วนทั้ง ปัจจัยน า เข้า 
กระบวนการเรียนรู้ ผลผลิต และผลลัพธ์ที่มี
ต่อสังคม 
 การเรียนรู้ที ่ดีต้องจัดให้เหมาะสม
กับแต ่ละบุคคล จ ึงต ้องม ีการปฏิร ูปการ
จัดการเรียนรู้  ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนรู้ จัดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ หรือแก้ไข

บทความวิชาการ 

1   อาจารย์ ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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รูปแบบการเรียนรู้เดิมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการท า
ให้เกิดผลดีต้องพัฒนาควบคู่ไปการท าการ
วิจัย นั ่นคือให้มองการวิจัยและการเรียนรู้
เป็นเดียวกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้
ได้นวัตกรรมวิจัยเพื่อใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ 
 การวิจ ัยที ่เกี ่ยวก ับการปฏิร ูปการ
เรียนรู้ เมื ่อพิจารณาตามองค์ประกอบการ
เรียนรู้สามารถจัดออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
 1 การวิจัยปัจจัยน าเข้า  การวิจัยใน
กลุ่มนี ้ ได้แก่ การวิจัยในเรื่อง การบริหาร
วิชาการ เช่น การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน  การพัฒนาครู เช่น การฝึกอบรม
ครูจัดกิจกรรมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน การ
พัฒนาหลักสูตร เช่นหลักสูตรท้องถิ่น การ
พัฒนาสื่อการสอน การพัฒนาวิธีการสอน  
การพัฒนาโปรแกรมช่วยสอน เป็นต้น 
 2 การวิจัยกระบวนการเรียนรู้ การ
วิจัยในกลุ่มนี้ ได้แก่ การวิจัยในเรื่องการใช้
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การ
ใช้ระบบติดตามช่วยเหลือ การจัดกิจกรรม
เสร ิมหล ักส ูตร การบร ิการชุมชนสังคม   
เป็นต้น 
 3  การว ิจ ัยผลผล ิตที ่ได ้จ ากกา ร
เรียนรู้ การวิจัยในกลุ่มนี้ ได้แก่ การวิจัยใน
เรื่องความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
วินัยในตนเอง ความตระหนักในพฤติกรรม
การบริโภค ความเช่ือมั่นในตนเอง การสร้าง
พลังอ านาจของนักเรียน เป็นต้น 
 4 การว ิจ ัยผลล ัพธ ์ที ่เก ิดจากการ
เรียนรู้ การวิจัยในกลุ่มนี ้ ได้แก่ การวิจัยที่
เกี่ยวกับ การเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการพัฒนาที่
ย่ังยืน มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

การเก ิดค ุณค ่า เพิ ่มขึ ้น  เช ่น เร ียนรู ้แล ้วมี
ความสุขเพิ ่มขึ ้น  หรือเกิดมูลค่าเพิ ่ม เช่น
เรียนรู้แล้วมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 การวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ ที ่จัดท า
ขึ้น อาจเป็นการวิจัยที่จัดท าเพื่อต้องการเพิ่ม
ความรู้ ใช้ในการแก้ปัญหา การวิจัยนโยบาย 
หรือการวิจัยเชิงประเมินก็ได้ ระเบียบวิธี
วิจัยที่ใช้สามารถท าได้ทุกรูปแบบ ในทาง
ปฏิบัติ มักนิยมใช้ในลักษณะการวิจัยและ
พัฒนา การวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิง
ปฎิบัติการ โดยแนวโน้มในการจัดท าการ
วิจัยจะเป็นการวิจัยในลักษณะ สหวิทยาการ 
คือต้องใช้ความรู้ในหลายสาขามาใช้ในการ
อธ ิบาย  และม ีแนวโน ้ม เป ็นงานว ิจ ัยที่
สามารถบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศที่มุ่งให้เกิดผลใน 5 ด้านคือ 
เพื ่อ เพิ ่มข ีดความสามารถในการแข่งข ัน 
สร้างพลังในการพัฒนาประเทศ  เพิ ่มทุน
ทางสังคมที ่แก้ปัญหาความยากจน สร้าง
ความมั ่นคงในชาติ และสร้างพลังในการ
บริหารจัดการ 
 ผลงานการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ที่ดี 
ต้องเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดความแตกต่าง 
และสามารถใช ้ในการจ ัดการความรู ้ได้ 
งานวิจัยที่สร้างให้เกิดความแตกต่างคือ ผลที่
เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
ที ่เห ็นได้อย่างชัด เจน ส าหรับงานว ิจ ัยที่
สามารถจ ัดการความรู ้ได ้นั ้น  ต ้อ ง เป ็น
งานวิจ ัยที ่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
สืบค้นได้ 
 การวิจ ัยที ่เกี ่ยวก ับการปฏิร ูปการ
เรียนรู ้ จ ึง เป ็นสิ ่งส าค ัญควบคู ่ไปกับการ
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จัดการเร ียนรู ้ เพื ่อให ้ได ้ค าตอบว ่า  การ
ปฏ ิร ูปการเร ียนรู ้ที ่ได ้ด า เน ินการ บรรลุ
ว ัตถ ุประสงค ์ไปมากน ้อย เพ ียงใด  เก ิด
แนวทา ง ใหม ่ๆ ในก ารจ ัดกา ร เ ร ียน รู ้ที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง  ผู้เรียนเรียนรู้

ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  เป็นการวิจัยที่ต้อง
ใส่จิตวิญญาณลงไปว่า ชีวิตที่อยู่ตรงหน้าจะ
ได้รับการแก้ไขอย่างไรให้อยู่ในสังคมได้
อย่างม ีความสุข มากกว่าการได้แค ่เพ ียง
ผลงานวิจัยเท่านั้น 

 


