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 ประเภทของงานวจิัย 

         ประถมและมัธยศึกษา 
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         การเสริมสร้างทักษะการวิจัย 

 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย เป็นหลักสูตรที่ใช้บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ตามกระบวนการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความรู้
ความสามารถ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรนักเรียนนักวิจัยเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ได้มีโอกาสสืบค้นหาความรู้
ความจริง  ด้วยกระบวนการวิจัยตามแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

ในการจัดหลักสูตรนักเรียนนักวิจัย โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบกิจกรรมชุมนุม ซึ่ง
เป็นคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยกระบวนการของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนด ผู้รับผิดชอบในส่วนที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดท าหลักสูตรนักเรียนนักวิจัย เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนใน
คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนักวิจัยโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 

2. เพ่ือให้นักเรียนออกแบบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองที่น่าเชื่อถือด้วยกระบวนการวิจัย 

3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นพ้ืนฐานของวิธีการสืบค้นข้อมูลด้วย
กระบวนการวิจัย 

 กรอบแนวคดิในการศกึษาวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบโครงการวิจัยการสร้างทักษะการวิจัยให้นักเรียนโดยใช้หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย 

 

 วธิีการวิจัย 

ประเภทของงานวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนักวิจัย และการวิจัยกึ่งทดลองเพ่ือศึกษาผลของการใช้หลักสูตร  

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยของประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ได้แก่สมาชิกทั้งหมดชุมนุมนักเรียนนักวิจัย 
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 31 คน เนื่องจากมีจ านวนน้อย จึงสามารถศึกษาและวิจัยในรายละเอียดได้หมด  

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 

1.  เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม 

ชุมนุม 

นักเรียน
นักวิจยั 

หลักสูตร 

นักเรียน
นักวิจยั 

ผลงาน 

นักเรียน
นักวิจยั 

การประเมิน/การพัฒนา/การเผยแพร่ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม
การเรียน    
การสอน 

นักเรียน
นักวิจยั 
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1.1 หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย เป็นหลักสูตรที่ท าขึ้นเพ่ือใช้ในกิจกรรมชุมนุม นักเรียนนักวิจัย  โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์  
ซึ่งมีการขออนุญาตใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ซึ่งใช้ใน   ช่วงชั้นที่ 4 ส าหรับนักเรียนที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดย
จัดท าให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการจัดท านั้นได้ประยุกต์จากหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เรื่องการบูรณาการ การมาตรฐานการด ารงชีวิต อาชีพ และเทคโนโลยี (อุทัย บาง
เหลือ: 2548) 

1.2  แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย เป็นแผนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้
กระบวนการวิจัยที่น ามาใช้กับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ ความจริงของนักเรียน 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1  ชนิดของเครื่องมือ แบบประเมินงานวิจัย   

2.2  ส่วนประกอบของเครื่องมือ แบบประเมินงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 

2.2.1 ตอนที่ 1 คือ ความส าคัญของการจัดท าวิจัยเป็นแบบตรวจค าถาม (Checklist) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลเบื้องต้น (ประยุกต์จากอุทัย บางเหลือ: 2545 การศึกษาการพัฒนาทักษะโครงงานเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2545: 28)   

2.2.2  ตอนที่ 2 คือ เนื้อหางานวิจัยและการน าเสนองานวิจัยเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เป็นแบบ
ประเมินที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ประเมิน ดังนี้ 

1)  ชื่อเรื่อง 
2)  ปัญหา 
3) การรายงานงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
4) แบบแผนการวิจัย 
5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
6) การย่อสรุปและอภิปรายผล 
7) รูปแบบของการเขียนรายงาน 
8) ข้อเสนอแนะ 

 

 ผลการวจิัย 

การวิจัยการเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักเรียนโดยใช้หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย โดยใช้กลุ่มเป้าหมายคือชุมนุมนักเรียน
นักวิจัย โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 31 คน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้
แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research - Based Learning : RBL) ผลจากการศึกษาวิจัยการสร้างทักษะการวิจัยของนักเรียน โดยใช้
หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย ให้กับชุมนุมนักเรียนนักวิจัย ท าให้เกิดปรากฎการณ์ที่เป็นข้อค้นพบ ดังนี้คือ 

1.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานวิจัยด้วยตนเองอย่างจริงจังทุกกระบวนการ ซึ่งท าให้เกิดผลดีต่อชุมชน 

2. ชุมชนมีความกระตือรือร้นในการเตรียมข้อมูลให้กับนักเรียน ที่เลือกโครงการที่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการ 

3.  นักเรียนที่เป็นกลุ่มวิเคราะห์กระตือรือร้นให้ความหมายและความส าคัญในสิ่งที่อยู่ใกล้ตนเอง จนท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ที่ไม่เคยมีมาก่อน จ านวน 31 เรื่อง 
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ในจ านวนผลงานนักเรียนทั้งหมดได้แยกกรอบการประเมิน เป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความส าคัญของการวิจัย  มีทั้งหมด 6 
ประเด็น คือ ลักษณะของงานที่ท า เป็นงานเดี่ยว ร้อยละ 96.77 งานกลุ่ม ร้อยละ 3.22 ความคิดริเริ่ม ผู้เรียนริเริ่มเอง ร้อยละ 6.45 
ผู้สอนแนะแนวทาง คิดเป็นร้อยละ 93.54 การพัฒนาตนเอง มีการพัฒนาตนเองร้อยละ 100 การพัฒนางาน มีการพัฒนาร้อยละ 100 
ความสัมพันธ์กับเนื้อหาและสังคมที่ตัวเองอาศัยอยู่ มีความสอดคล้องร้อยละ 100 เนื้อหาของงานวิจัย  และการน าเสนองานวิจัย มีการ
ประเมิน 7 ประเด็น คือ ชื่อเรื่องการวิจัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  ( X  ) 3.64  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.50 การก าหนด
ปัญหาการวิจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย   ( X  ) 3.77  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.06 การศึกษารายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย ( X  ) 3.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.15 แบบแผนการวิจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ( X  ) 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.29 การวิเคราะห์ข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  ( X  ) 3.97  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( SD) 0.54 การสรุปย่อและอภิปรายผลภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  ( X  ) 3.56  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.36 
รูปแบบการเขียนงานวิจัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X  ) 3.98  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.50 ภาพรวมทั้งหมดของผลงาน
ที่น าเสนอ 31 เรื่อง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  ( X  ) 3.74  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) 0.21 

 

 อภิปรายผล 

การศึกษาการเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักเรียนโดยใช้หลักสูตรนักเรียนนักวิจัย ถือเป็นการใช้การวิจัยในกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสรุป
ความรู้ การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและน าไปใช้พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มทฤษฎีสรรคนิยมที่เชื่อในกระบวนการสร้างความรู้ในตัว
ของเราเอง  เกิดขึ้นในตัวบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้าง  ที่น าไปสู่การจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research - Based  Learing : 
RBL) ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลงานที่น่าพอใจ แต่ทั้งนี้ยังต้องการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปรียบเทียบในแต่ละปีการศึกษา 
ส่วนหลักสูตรนักเรียนนักวิจัย รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ ยังจะต้องมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสม เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน าไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ และผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการใช้หลักสูตร
นักเรียนนักวิจัยคือ หลังจากท่ีเรียนแล้ว นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยมากขึ้น และจากการประเมินผลงานพบว่า นักเรียน
มีการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น สังเกตจากการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นไปในทางท่ีดีขึ้นทุกด้าน มีความรับผิดชอบ ความกล้าแสดงออก มีนิสัยรักการท างาน รักการค้นคว้า และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และเกิดความรักและความผูกพันกับชุมชน เนื่องจากมีการพบปะกับชุมชนในการหาข้อมูลภาคสนาม 

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1.  ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2.  ผู้วิจัยต้องยอมรับและรับผิดชอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

3.  ต้องเข้าใจว่าแนวทางการจัดกิจกรรม โดยใช้หลักสูตรที่ก าหนดขึ้น เป็นเพียงข้อปฏิบัติที่สามารถยืดหยุ่นตามความพร้อม
ของผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ในการจัดกิจกรรมการสร้างทักษะการวิจัยให้นักเรียน เป็นการให้นักเรียนแสวง หาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งแต่ละโครงการต้อง
ใช้งบประมาณมาก ดังนั้น ควรมีงบประมาณให้นักเรียนในการด าเนินการ หรือถ้าเป็นงบประมาณนักเรียนควรเป็นโครงการที่มี
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  ผู้จัดกิจกรรมต้องสามารถตรวจผลงานนักเรียนได้อย่างละเอียด เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ 

3.  ผลงานนักเรียนทุกชิ้นงานมีคุณค่า มีประโยชน์ ควรจัดท าทะเบียนและเก็บอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 

4.  ควรมีการเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1.  ผู้เรียนควรมีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถจ าแนกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 

2.  ผู้เรียนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ ควรเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม เพ่ือให้ได้แนวทางพัฒนา 

2.  ควรน าผลสะท้อนไปปรับปรุงพัฒนาทุกข้ันตอน และน าไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป 

 


