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การขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนโดยใชก้ารวิจัย 

 

ชื่อเรื่อง การเสรมิสร้างทักษะการวจิัยของนักเรียนโดยใช้หลักสูตร

นักเรียน นักวจิัย                                                                                          

Teaching Research Skill  With The Mini Research Course 

for Students 

ชื่อผู้วิจัย          อุทัย บางเหลอื 

ปีที่ท าวิจัยเสร็จ     พ.ศ.2550 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการท่ีผู้วิจัยได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการคร้ังท่ี 1 งานสร้างสรรค์พลังครูนักวิจัย ระหว่างวันท่ี  

15-16 กันยายน 2546 คร้ังท่ี 2 การวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันท่ี 5-6  ตุลาคม 2548 และคร้ังท่ี 3 การ

สังเคราะห์งานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการวิจัยของครู วันท่ี 15 กันยายน 2549 

จากการได้รับประสบการณ์ครัง้ท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ท าให้ผู้วิจัยได้แนวคิดท่ีจะน ามาพัฒนานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย  และเป็นนักเรียนท่ีเรียนเก่งท่ีต้องการพัฒนาความรู้ในการสืบค้นข้อมูลด้วย

กระบวนการวจิัย จนกระท่ังเกิดแนวคิดจากชื่อครูนักวิจัย ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาวชิาชพีทาง

การศึกษาของคุรุสภา มาเป็นนักเรียนนักวิจัย โดยขออนุญาตจัดตั้งชุมนุมนักเรียนนักวิจัยเมื่ อวันท่ี 10 

พฤษภาคม  2549 โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาในคาบกิจกรรมชุมนุม (กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน)  หลังจากนี้ได้จัดท าหลักสูตรนักเรียนนักวิจัย และขออนุญาตใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อวันท่ี 29  พฤษภาคม 2549 ต่อมาเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2549 ผู้วิจัยได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายครู

นักวจิัยในช้ันเรียน ในคร้ังน้ีได้ย่ืนความจ านงสมัครเรียนหลักสูตรการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้กับส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา ซึ่งร่วมกับสถาบันศึกษาทางไกลระยะสั้น และก าหนดเร่ิมเรียนต้ังแตว่ันท่ี 20 พฤศจิกายน 

2549 ถึงวันท่ี 31 มนีาคม 2550 และเม่ือได้รับรู้เงื่อนไขในการศกึษาแล้ว ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2549 

ก็ได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนักวจิัย ภายใตโ้ครงการวิจัยการสร้างทักษะการวิจัยให้นักเรียน โดยใช้

หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย 

หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย เป็นหลักสูตรท่ีใช้บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้น

ข้อมูลออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามกระบวนการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 โดยให้ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความรู้

ความสามารถ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หลักสูตรนักเรียนนักวจิัยเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของนักเรียน และเพ่ือเป็นการส่งเสริม
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นักเรียนท่ีมีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ได้มีโอกาสสืบค้นหาความรู้ความจริง  ด้วยกระบวนการวิจัยตามแหล่ง

เรียนรู้ท่ีมีอยู ่ท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

ในการจัดหลักสูตรนักเรียนนักวิจัย โรงเรียนปลาค้าววทิยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในคาบกิจกรรมชุมนุม ซึ่งเป็นคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน ดังนัน้เพื่อให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้เรียน โดยกระบวนการของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด ผู้รับผิดชอบใน

ส่วนท่ีได้รับมอบหมาย จึงได้จัดท าหลักสูตรนักเรียนนักวิจัย เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนักวิจัยโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 

2 เพื่อให้นักเรียนออกแบบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองท่ีน่าเชื่อถือด้วย

กระบวนการวจิัย 

3 เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นพื้นฐานของวิธีการ

สบืค้นขอ้มูลดว้ยกระบวนการวจิัย 

กรอบแนวคดิในการศกึษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบโครงการวิจัยการสร้างทักษะการวิจัยให้นักเรียนโดยใช้หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประเภทของงานวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนักวิจัย และการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของ

การใช้หลักสูตร  

กลุ่มเปา้หมาย 

ชุมนุม 

นักเรียน

นักวิจัย 

หลักสูตร 

นักเรียน

นักวิจัย 

ผลงาน 

นักเรียน

นักวิจัย 

การประเมิน/การพัฒนา/การเผยแพร่ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม

การเรียน    

การสอน 

นักเรียน

นักวิจัย 
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กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยของประชากรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ได้แก่สมาชิกท้ังหมด

ชุมนุมนักเรียนนักวจิัย โรงเรียนปลาค้าววทิยานุสรณ์ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 31 คน เนื่องจากมจี านวน

นอ้ย จึงสามารถศกึษาและวจิัยในรายละเอยีดได้หมด  

เครื่องมอืและการสรา้งเครื่องมอื 

1.  เครื่องมอืที่เป็นนวัตกรรม 

1.1 หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย เป็นหลักสูตรท่ีท าขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมชุมนุม นักเรียนนักวิจัย  

โรงเรียนปลาค้าววทิยานุสรณ์  ซึ่งมกีารขออนุญาตใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2549 ซึ่งใช้

ใน   ช่วงชั้นท่ี 4 ส าหรับนักเรียนท่ีมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยจัดท าให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร

สถานศึกษา           ขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการจัดท านั้ นได้ประยุกต์จากหลักสูตร

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปลาค้าววทิยานุสรณ์ เร่ืองการบูรณาการ การมาตรฐานการด ารงชีวิต อาชีพ 

และเทคโนโลย ี(อุทัย บางเหลอื: 2548) 

1.2  แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรนักเรียนนักวจิัย เป็นแผนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร ซึ่งเป็น

สาระการเรียนรู้กระบวนการวจิัยท่ีน ามาใชก้ับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการค้นหาความรู้ ความจริง

ของนักเรียน 

2.  เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1  ชนิดของเครื่องมือ แบบประเมินงานวจิัย   

2.2  ส่วนประกอบของเครื่องมือ แบบประเมินงานวจิัยนี้  ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ตอนคอื 

2.2.1 ตอนท่ี 1 คือ ความส าคัญของการจัดท าวิจัยเป็นแบบตรวจค าถาม (Checklist) 

ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับขอ้มูลเบือ้งต้น (ประยุกตจ์ากอุทัย บางเหลอื: 2545 การศกึษาการพัฒนาทักษะ

โครงงานเกษตร ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 2545: 28)   

2.2.2  ตอนท่ี 2 คือ เนื้อหางานวจิัยและการน าเสนองานวจิัยเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) เป็นแบบประเมินท่ีประกอบด้วยเนื้อหาที่ประเมิน ดังนี้ 

1)    ชื่อเร่ือง 
2)    ปัญหา 
3) การรายงานงานการวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4) แบบแผนการวจิัย 
5) การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6) การย่อสรุปและอภิปรายผล 
7) รูปแบบของการเขียนรายงาน 
8) ข้อเสนอแนะ 

(ประยุกต์จากอนันต์ ศรีโสภา หลักการวิจัยเบื้องต้นเล่ม 2 หน้า 171-173  อ้างในพวงรัตน์ ทวีรัตน ์

วธีิการวจิัยทางพฤตกิรรมและสังคมศาสตร์ 2536 : 224) 
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การประเมินงานวิจัยเป็นเนื้อหาท่ีประกอบด้วย ระดับการปฏิบัติของกิจกรรม การท างานวิจัยของ

นักเรียนนักวิจัย  ซึ่งประยุกต์ใช้ตามวิธีประเมินค่า (Numerical Rating Scale) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2536) โดย

ให้แต้มคะแนนแต่ละระดับคอื 

   นอ้ยท่ีสุด   =    1 

   นอ้ย                     =    2 

   ปานกลาง =     3 

   มาก  =     4 

   มากที่สุด  =    5 

2.3  การสร้างเครื่องมอื การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศกึษา ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการโดยมขีั้นตอนดังน้ี 

2.3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเร่ือง และวัตถุประสงค์  เป็นแนวทางใน

การก าหนดกรอบของเนื้อหาในแบบประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลักสูตรนักเรียนนักวิจัยและแผนการ

จัดการเรียนรู้หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย 

2.3.2  จัดท าแบบประเมินท่ีประกอบด้วยค าถามท่ีต้องการ โดยใช้แนวค าถามจากการตรวจ

เอกสาร และขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบบประเมินครอบคลุมเนื้อหาเร่ืองท่ีท าการศกึษาและวจิัย 

และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิจัยได้ครบถ้วน 

2.3.3  น าแบบประเมนิเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา และขอรับ

ค าแนะน า แลว้น าแบบประเมินมาท าการแก้ไขตามค าแนะน า และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

2.3.4 ก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ท าการทดสอบเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความตรงของ

เนื้อหา (Content validity) โดยท าการศึกษาและวิจัยตรวจขั้นตอนนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความครอบคลุม

ของเนื้อหา ความหมายของภาษา ความเข้าใจภาษา ความเข้าใจตรงกันของค าถามและพิจารณาแก้ไข 

จากนั้นน าเสนอตอ่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  เพื่อน าไปใชป้ระเมินในสถานการณ์จริง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  รวบรวมผลงานวิจัยนักเรียนในเดอืนมนีาคม พ.ศ.2550 และให้นักเรียนน าเสนอผลงาน 

2. ใชแ้บบประเมินท่ีสร้างไว้ด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักเรียน ที่น าเสนอผลงานวจิัย 

3.  แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานวจิัย โดยพิจารณาในกรอบของการประเมิน 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

1.  รวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินงานวิจัย 

2.  แจกแจงข้อมูลเพื่อท าการวเิคราะห์ โดยใชห้ลักการทางสถิต ิดงันี้ 

2.1  ค่าร้อยละ (Percentage) ในการแปลความหมายความส าคญัของการท าวิจัย 

2.2  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือ X ) 
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2.3  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) 

หลักการทางสถิตเิหลา่นี ้จะใชแ้ยกวเิคราะห์ตามลักษณะของค าถามในแบบประเมิน 

3.   การแปลความหมาย 

การแปลความหมายการประเมนิงานวิจัย ที่เป็นการใช้ค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับการประเมิน ผู้วจิัยใช้

เกณฑ์การแปลความหมาย  ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด: การวจิัยส าหรับครู  2546: 162) 

ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 

           4.51  -   5.00     มากที่สุด 

           3.51   -  4.50      มาก 

           2.51  -  3.50    ปานกลาง 

           1.51  -  2.50    น้อย 

           0.00  -  1.50    นอ้ยท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย  การอภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยการเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักเรียนโดยใช้หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย โดยใช้

กลุ่มเป้าหมายคือชุมนุมนักเรียนนักวิจัย โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ปี

การศึกษา 2549 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 31 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน โดยใชก้ระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบใช้การวจิัยเป็น

ฐาน (Research - Based Learning : RBL) ผลจากการศกึษาวจิัยการสร้างทักษะการวจิัยของนักเรียน โดยใช้

หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย ให้กับชุมนุมนักเรียนนักวิจัย ท าให้เกิดปรากฎการณท่ี์เป็นขอ้คน้พบ ดังนีค้ือ 

1.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานวิจัยด้วยตนเองอย่างจริงจังทุกกระบวนการ ซึ่งท าให้เกิดผลดีต่อ

ชุมชน 

2. ชุมชนมคีวามกระตอืรือร้นในการเตรียมขอ้มูลให้กับนักเรียน ที่เลอืกโครงการท่ีมีความสอดคล้อง

กับสิ่งท่ีเขาต้องการ 

3.  นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มวิเคราะห์กระตือรือร้นให้ความหมายและความส าคัญในสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตนเอง 

จนท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีไม่เคยมมีาก่อน จ านวน 31 เร่ือง 

ในจ านวนผลงานนักเรียนท้ังหมดได้แยกกรอบการประเมิน เป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความส าคัญ

ของการวิจัย  มีท้ังหมด 6 ประเด็น คือ ลักษณะของงานท่ีท า เป็นงานเดี่ยว ร้อยละ 96.77 งานกลุ่ม ร้อยละ 

3.22 ความคิดริเร่ิม ผู้เรียนริเร่ิมเอง ร้อยละ 6.45 ผู้สอนแนะแนวทาง คิดเป็นร้อยละ 93.54 การพัฒนาตนเอง 

มีการพัฒนาตนเองร้อยละ 100 การพัฒนางาน มีการพัฒนาร้อยละ 100 ความสัมพันธ์กับเนื้อหาและสังคมท่ี

ตัวเองอาศัยอยู่ มีความสอดคล้องร้อยละ 100 เนื้อหาของงานวิจัย  และการน าเสนองานวิจัย มีการ

ประเมิน 7 ประเด็น คือ ชื่อเร่ืองการวิจัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  ( X  ) 3.64  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( SD) 0.50 การก าหนดปัญหาการวิจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย   ( X  ) 3.77  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.06 การศกึษารายงานการวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 
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( X  ) 3.48 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.15 แบบแผนการวจิัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X  ) 3.84 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.29 การวิเคราะห์ข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  ( X  ) 3.97  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.54 การสรุปย่อและอภิปรายผลภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  ( X  ) 3.56  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.36 รูปแบบการเขียนงานวิจัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X  ) 3.98  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.50 ภาพรวมท้ังหมดของผลงานท่ีน าเสนอ 31 เร่ือง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  

( X  ) 3.74  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.21 

 

การอภปิรายผล 

การศึกษาการเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักเรียนโดยใช้หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย ถือเป็นการใช้

การวจิัยในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามขัน้ตอน คือ การวเิคราะห์ความตอ้งการการเรียนรู้ การวางแผน

การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสรุปความรู้ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและน าไปใช้พัฒนา ซึ่ง

สอดคล้องกับกลุ่มทฤษฎีสรรคนิยมท่ีเชื่อในกระบวนการสร้างความรู้ในตัวของเราเอง  เกิดขึ้นในตัวบุคคล 

บุคคลเป็นผู้สร้าง  ท่ีน าไปสู่การจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research - Based  Learing : RBL) 

ข้อค้นพบท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นผลงานท่ีน่าพอใจ แต่ท้ังนี้ยังต้องการท่ีจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปรียบเทียบใน

แต่ละปีการศึกษา ส่วนหลักสูตรนักเรียนนักวิจัย รวมท้ังแผนการจัดการเรียนรู้ ยังจะต้องมีการพัฒนาให้มี

ความเหมาะสม เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ท้ังนี้เพื่อให้สามารถน าไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการ

สอนในวชิาอื่นๆ และผลงานท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนจากการใช้หลักสูตรนักเรียนนักวจิัยคือ หลังจากท่ีเรียนแล้ว 

นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาเกี่ยวกับการวจิัยมากขึน้ และจากการประเมินผลงานพบว่า นักเรียนมีการพัฒนา

ผลงานท่ีมีคุณภาพมากขึ้น สังเกตจากการมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการ

ท างานร่วมกับผู้อื่นไปในทางท่ีดีขึ้นทุกด้าน มีความรับผิดชอบ ความกล้าแสดงออก มีนิสัยรักการท างาน รัก

การค้นควา้ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเกิดความรักและความผูกพันกับชุมชน เนื่องจากมีการพบปะ

กับชุมชนในการหาข้อมูลภาคสนาม 

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการวิจัย 

1.  ประโยชน์ในด้านวิชาการ 

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้เป็นสิ่งยืนยันให้เห็นว่ากระบวนการเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักเรียน โดยใช้

หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย สามารถท าได้ในระดับดีตั้งแต่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการสร้างนิสัยให้

นักเรียนมีความกระตือรือร้น สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผลการวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อวงการ

การศึกษาเป็นอยา่งมาก 

2.  ประโยชน์ต่อนักเรียน 

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการท างานวิจัย ได้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา ได้เรียนรู้

วิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และได้รับการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ 

กล้าแสดงออก มีนิสัยรักการท างาน เป็นบุคคลใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลที่มคีุณค่าต่อสังคม 

3.  ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
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โรงเรียนได้ประสบการณ์ตรงในการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมนักเรียนกับชุมชน 

และมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนั้นโรงเรียนจะได้แนวทางในการพัฒนากิจกรรมอื่นๆ  ต่อไป 

โดยเฉพาะกิจกรรมชุมนุม  ควรจะมหีลักสูตรกิจกรรมรองรับการด าเนนิการ 

4.  ประโยชน์ต่อชุมชน 

ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยการให้ข้อมูลกับ นักเรียนนักวิจัยใน

เร่ืองท่ีเขาตอ้งการสืบค้น ที่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับชุมชน และชุมชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวตา่งๆ ของโรงเรียน 

ซึ่งจะชว่ยสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหวา่งชุมชนกับโรงเรียน อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป โดย

มีกลุ่มนักเรียนนักวิจัยเป็นตัวเชื่อมโยง นอกจากนั้นชุมชนยังได้องค์ความรู้ท่ีมีการสืบค้นอย่างมีหลักการ

นา่เช่ือถือ 

 

5.  ประโยชน์ทีเ่กิดขึน้กับผู้วิจัย 

5.1 ท าให้ได้สร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาพัฒนางานในภาคปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นใน

สถานการณ์จริง 

5.2  ได้ประสบการณ์ตรงจากการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิัย ในการสร้างทักษะการ

วจิัยให้กับนักเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

ในการศกึษาวจิัยการสร้างทักษะการวจิัยให้นักเรียน โดยใชห้ลักสูตรนักเรียนนักวิจัย มีข้อเสนอแนะ

ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.  ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผู้เรียน 

2.  ผู้วิจัยต้องยอมรับและรับผิดชอบความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการมสี่วนร่วมอยา่งแทจ้รงิ 

3.  ตอ้งเข้าใจว่าแนวทางการจัดกิจกรรม โดยใชห้ลักสูตรท่ีก าหนดขึ้น เป็นเพยีงข้อปฏบัิติท่ีสามารถ

ยดืหยุ่นตามความพร้อมของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ในการจัดกิจกรรมการสร้างทักษะการวิจัยให้นักเรียน เป็นการให้นักเรียนแสวง หาความรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งแต่ละโครงการต้องใชง้บประมาณมาก ดังนัน้ ควรมีงบประมาณให้นักเรียนในการด าเนินการ หรือ
ถ้าเป็นงบประมาณนักเรียนควรเป็นโครงการท่ีมีคา่ใชจ้่ายนอ้ยท่ีสุด และเกิดประโยชนส์ูงสุด 

2.  ผู้จัดกิจกรรมตอ้งสามารถตรวจผลงานนักเรียนได้อยา่งละเอียด เพ่ือให้ได้ช้ินงานท่ีมีคุณภาพ 

3.  ผลงานนักเรียนทุกชิ้นงานมีคุณค่า มีประโยชน์ ควรจัดท าทะเบียนและเก็บอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้งา่ยตอ่การสืบค้นขอ้มูล 

4.  ควรมกีารเผยแพร่ผลงานตอ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัตกิาร 

1.  ผู้เรียนควรมลีักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถจ าแนกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 

2.  ผู้เรียนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ท่ี
เป็นประโยชนต์อ่ชุมชนได้ 

ข้อเสนอแนะในการศกึษาวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ ควรเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุม เพ่ือให้ได้แนวทางพัฒนา 

2.  ควรน าผลสะท้อนไปปรับปรุงพัฒนาทุกขั้นตอน และน าไปใชใ้นการวิจัยคร้ังต่อไป 


