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ตอนท่ี 1  
แนวคิดการสรางวัฒนธรรมการวิจัย 

 
 แนวคิดการสรางวัฒนธรรมการวิจัยมุงนําเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสราง
วัฒนธรรมการวิจัย ซึ่งเปนโครงการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งหลายคนอาจยังสงสัยวา แทจริงแลววัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนคืออะไร และ
มีแนวคิดพ้ืนฐานอยางไร รวมท้ังมีแนวดําเนินการอยางไร เน้ือหาในบทความตอไปน้ีนาจะชวย
ใหเกิดความกระจางได  และหากนําแนวคิดน้ีไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  ก็จะนํามาซึ่ง
คุณประโยชนตอผูเรียน ผูสอน และการศึกษาเปนอยางยิ่ง 
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วัฒนธรรมการวิจัย: 
วัฒนธรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน 

พลรพี ทุมมาพันธ 
 

การวิจัยเปนกระบวนการในการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ นาเช่ือถือและ 
เปนเครื่องมือสําคัญประการหน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและประเทศ ซึ่งระบุไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (ฉบับแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2545) มาตรา 24 (5) และ
มาตรา 30 ใหสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยและสราง
ความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ .ศ . 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มาตรฐานที่ 3 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ตัวบงช้ีที่ 6.2 ระบุใหครูจัดการศึกษา คนควา
และวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 

การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา เพื่อนําไปสูการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน จึงเปนนโยบายเรงดวนที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตองดําเนินการตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา
รอบสอง รวม 4 ดาน คือ ปฏิรูปครูยุคใหม ปฏิรูปนักเรียนยุคใหม ปฏิรูปสถานศึกษายุคใหม 
และปฏิรูปแหลงเรียนรูยุคใหม โดยสงเสริมสนับสนุนใหทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินโครงการ
สรางวัฒนธรรมการวิจัย ซึ่งเนนการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยอยาง
ตอเน่ือง จนเกิดเปนวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนขึ้น ในขณะเดียวกันครูก็เกิดวัฒนธรรม 
การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยไปพรอมกัน ความสําเร็จของการสราง
วัฒนธรรมการวิจัยเปนการชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ      
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นิยามของวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน 
 วัฒนธรรมประกอบดวยสิ่งที่ปฏิบัติกันจนคุนเคยเปนนิสัย (Habits) และมีแนวโนมที่
จะประพฤติปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ทางดานรูปแบบการใชภาษา คานิยม ทัศนคติ 
ความเช่ือ ประเพณีและรูปแบบแนวคิด (กริช สืบสนธิ์. 2538) เมื่อกลาวถึงคําวาวัฒนธรรม 
การวิจัย (Research Culture) สวนใหญมักจะเห็นพูดกันในวงการอุดมศึกษา เน่ืองจากบทบาท
หนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยที่สําคัญอยางหน่ึงคือการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการและสังคม ซึ่ง
นักวิชาการกลุมหน่ึงไดสรุปคําจํากัดความของคําวา วัฒนธรรมการวิจัย วาหมายถึงผลรวมของ
ความเช่ือ ทัศนคติที่มีตอการวิจัย ซึ่งสะทอนออกมาในรูปการดําเนินงานทุกอยางที่เก่ียวของกับ
การวิจัยต้ังแตนโยบาย การวางแผน และการบริหารงานวิจัย ในทุกระดับต้ังแตผูบริหารสถาบัน
คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษา (Pratt, Margarrit, & Coy. 1999) และยังมี 
ผูกําหนดนิยามวัฒนธรรมการวิจัยของอาจารย ไววาหมายถึง วิถีชีวิตการวิจัยของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยความเช่ือ ทัศนคติและคานิยมที่อาจารยมีตอการวิจัย สะทอน
ออกมาในรูปของการปฏิบัติงานวิจัยของอาจารยเปนลักษณะเฉพาะของอาจารยระดับอุดมศึกษา
อยางตอเน่ืองยาวนาน จนกลายเปนวัฒนธรรมการวิจัยของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา  
(พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ. 2545) 
 แลววัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนคืออะไร? การจะตอบคําถามน้ีคงตองยอนกลับ
ไปดูวาบทบาทของนักเรียนคืออะไร ซึ่งโดยทั่วไปคงเห็นตรงกันวาบทบาทหนาที่หลักของ
นักเรียนก็คือการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังน้ันวัฒนธรรม 
การวิจัยของนักเรียนก็คือวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรูของนักเรียนน่ันเอง ซึ่งจากนิยามท่ี
กลาวไวข างตนจะเห็นวา  วัฒนธรรมการวิจัย  หมายถึง  การที่กลุมบุคคลหรือสังคม 
มีการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ และสม่ําเสมอจนเปนนิสัย และวัฒนธรรมการวิจัยของ
ผูเรียน จึงหมายถึง วัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรูของนักเรียน หรือเรียกอยางงายคือ 
วัฒนธรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน ซึ่งหมายถึง การท่ีกลุมนักเรียนมี 
การแสวงหาความรู โดยใชกระบวนการวิจัยอย างส มํ่า เสมอจนเปนนิสัย  กล าวคือ 
กระบวนการวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูอยางเปนระบบระเบียบเพ่ือใหไดมาซึ่งความรู
หรือขอคนพบใหม เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความใฝรู ใฝเรียน สามารถเรียนรูและพัฒนา
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ตนเองอยางตอเน่ือง หรืออาจกลาวไดวา กระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิต และกระบวนการวิจัยในแนวทางของการเรียนรูตลอดชีวิตน้ีเอง เปนสิ่งที่ทําใหเกิด
วัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรูของนักเรียนขึ้นอยางเปนธรรมชาติ 
  
แนวคิดพ้ืนฐาน 
 เน่ืองจากวัฒนธรรมการวิจัยในที่น้ีเปนวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน จึงเก่ียวของ
โดยตรงกับการจัดการเรียนรู แนวคิดที่เก่ียวของกับการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในกลุมนักเรียน
น้ัน มีหลายแนวคิดดวยกัน แนวคิดหลักไดแก แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนการวิจัยเปนฐาน 
และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ  
 แนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning: RBL)  
 การจัดการเรียนรูที่ เนนการวิจัย เปนฐานเปนการสอนเน้ือหาวิชา  เรื่องราว 
กระบวนการ ทักษะและอื่นๆ โดยใชรูปแบบการสอนชนิดที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเน้ือหา
หรือสิ่งตางๆ ที่ตองการสอนน้ันโดยอาศัยพ้ืนฐานกระบวนการวิจัย (สมหวัง พิธิยานุวัฒน และ
ทัศนีย  บุญเติม .  2546)  ซึ่ งสอดคลองกับความหมายของการจัดการเรียนรู โดยเนน
กระบวนการวิจัยหรือใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูของทิศนา แขมมณี 
(2548) ที่ไดนิยามไววา เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การแสวงหาความรูใหมหรือคําตอบที่เช่ือถือไดโดยใชกระบวนการสืบสอบในศาสตรที่
เก่ียวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการดําเนินการสืบคน พิสูจนทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล ซึ่งคลายคลึงกับความหมายของการสอนที่ เนนกระบวนการวิจัย (Research-based 
Instruction) ที่ อาชัญญา รัตนอุบล (2547) ไดใหความหมายวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
สนับสนุนใหนักเรียนใชการวิจัยเพ่ือเปนสวนหน่ึงของการเรียนรูในเรื่องที่ตนสนใจ หรือ
ตองการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายใตขอบเขตเน้ือหาที่เรียน โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาส
ฝกการคิดและจัดการหาเหตุผลในการตอบปญหาตามโจทยที่นักเรียนต้ังไวโดยการผสมผสาน
องคความรูแบบสหวิทยาการและศึกษาจากสถานการณจริง นอกจากน้ีอมรวิชช นาครทรรพ 
(2547) ไดย้ําวา การสอนแบบวิจัยเปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเรียนรูโดย
อาศัยกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบเปนเครื่องมือสําคัญ ซึ่งสรุปไดวาการจัดการเรียนรูที่เนน
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การวิจัยเปนฐานก็คือ การจัดการเรียนรูที่ใชการวิจัยเปนสวนประกอบสําคัญของกระบวนการ
เรียนรู โดยมุงเนนใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูและ/หรือแสวงหา
ความรูใหม 
 สําหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย น้ัน 
ประกอบดวยการใชผลการวิจัยและใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี. 
2548) ดังน้ี 1) RBL ที่ใชผลการวิจัยเปนสาระการเรียนการสอนประกอบดวย การเรียนรู
ผลการวิจัย/ ใชผลการวิจัยประกอบการสอน การเรียนรูจากการศึกษางานวิจัย/การสังเคราะห
งานวิจัย 2) RBL ที่ใชกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย การเรียนรู
วิชาวิจัย/วิธีทําวิจัย การเรียนรูจากการทําวิจัย/รายงานเชิงวิจัย การเรียนรูจากการทําวิจัย/รวมทํา
โครงการวิจัย การเรียนรูจากการทําวิจัย/วิจัยขนาดเล็ก และการเรียนรูจากการทําวิจัย/
วิทยานิพนธ  
 โดยท่ัวไปกระบวนการวิจัย มีลําดับขั้นของการทํางานเปน 5 ขั้นตอน (ไพโรจน  
ตีรณธนากุล. 2529: 4; ศิริชัย กาญจนวาสี. 2544: 2) ดังน้ี 
 1. ขั้นการกําหนดปญหา (Problem) เปนขอสงสัย ความสนใจใครรูของผูวิจัยใน
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นหรือพบเห็น วามีสาเหตุมาจากอะไร ทําไมถึงเปนเชนน้ัน การกําหนด
ปญหา หรือหัวขอปญหาวิจัยเปนคนละอยางกับสภาพของปญหา กลาวคือ หัวขอปญหาเปน
ขอสรุป หรือความคิดรวบยอดของสภาพปญหาซึ่งมีลักษณะเปนขอความสั้นๆ ในขณะที่สภาพ
ปญหามีลักษณะเปนขอความบรรยาย หรือพรรณนาที่มีความยาวเพ่ือแสดงใหเห็นถึงสภาพของ
ปญหาที่ตองการศึกษา ดังน้ัน สภาพปญหาจึงตองมากอน มีกอน หรือเกิดขึ้นกอนปญหาวิจัย 
การกําหนดปญหา  หรือการต้ังช่ือปญหาวิจัยเปนขั้นตอนน้ีมีความสําคัญตอการศึกษา  
หรือการวิจัยเปนอยางมาก และเปนขั้นตอนที่มีความยุงยากเปนอยางมากเน่ืองจากผูวิจัยมักมี
ความสงสัยวาจะเขียนหัวขอปญหา หรือกําหนดปญหาอยางไรจึงมีความเหมาะสมท่ีนําไปศึกษา 
 2. ขั้นการต้ังสมมติฐาน (Hypothesis) เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงสภาพ 
การเกิดของปญหาที่เกิดขึ้น แลวจึงทําการคาดคะเนคําตอบของปญหาวิจัยที่ตองการศึกษา
ลวงหนา โดยการใชความรูที่ไดศึกษาคนควา และสติปญญาอยางรอบคอบ มาเปนแนวทางใน
การอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น และเปนแนวทางในการทดลอง หรือศึกษาคนควาเก่ียวกับ
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เรื่องน้ันโดยตรง อาจเปนขอสรุปที่ไมคงที่แตอาจมีความจริง และสถานการณบางอยางที่
สัมพันธกับปรากฏการณน้ันอยู สมมติฐานท่ีต้ังตองมีความสอดคลองกับช่ือปญหาวิจัยและ
สภาพปญหาที่ตองการศึกษา 
 3. ขั้นทดลองและเก็บขอมูล (Experimentation and Data Collection) เปนขั้นตอนที่
ผูวิจัยทําการศึกษาสิ่งที่เก่ียวกับหัวขอปญหาที่กําหนดไวโดยวิธีการทดลอง และทําการจัดเก็บ
ขอมูลที่เกิดขึ้นจากการทดลองแตละครั้งไว ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตองมีความสัมพันธกับ
หัวขอปญหาและสภาพปญหาที่ผูวิจัยกําลังศึกษา ขอมูลมีความสําคัญตอผลการวิจัยเปนอยาง
มาก ถาขอมูลที่เก็บรวบรวมไดไมถูกตอง มีความคาดเคล่ือน ยอมสงผลตอการสรุปผลเพ่ือตอบ
ปญหาวิจัยที่กําหนดไว 
 4. ขั้นวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดจากขั้นตอนที่ 3 
มาทําการจัดกลุม หมวดหมู ดวยวิธีการทางสถิติถาเปนขอมูลเชิงปริมาณที่ประกอบดวยตัวเลข
ตางๆ หรืออาจใชวิธีการอ่ืนๆ ในการจัดกระทําขอมูลเหลาน้ัน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือนําผลที่ได
จากการวิเคราะหขอมูลไปตอบคําถามวิจัยที่ผูวิจัยต้ังขึ้น ขอพึงระวังในขั้นตอนน้ี คือ ถามีการใช
สถิติในการวิเคราะห หรือจัดกระทําขอมูล ผูวิจัยจะตองตระหนักถึงขอตกลงเบื้องตนของสถิติ
ตางๆ ที่นํามาวิเคราะหขอมูล ความถูกตอง ความชัดเจน และความสอดคลองกับขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดกับตัวแปรที่นํามาศึกษา ซึ่งนักวิจัยมักละเลยหรือไมคํานึงถึงหลักเกณฑเหลาน้ี 
 5. ขั้นการสรุปผล (Conclusion) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการวิจัย ขั้นตอนน้ี
ผูวิจัยตองนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในขั้นที่ 4 มาลงสรุปผล ดังน้ัน ผลสรุปจะมี 
ความถูกตองชัดเจนเพียงใดขึ้นอยูกับผลการวิเคราะหขอมูลเปนสําคัญ ขั้นตอนน้ีจึงเหมือนกับ
เปนการตอบคําถามวิจัยที่ถูกต้ังไวจากขั้นตอนที่ 1 
 ซึ่งกระบวนการวิจัยดังกลาวน้ีมีผูนํามาใชในการจัดการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนเกิด 
การเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน (สมลักษณ สุเมธ 
และคณะวิจัยหลักโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห. 2547: 113-114) ดังตอไปน้ี 
 ขั้นที่ 1 ของใจ (ศึกษาและกําหนดปญหาการวิจัย) เปนขั้นสรางสถานการณหรือ
ปญหา เพ่ือกระตุนใหนักเรียนสงสัย สามารถต้ังคําถามหรือกําหนดประเด็นที่ตนสนใจอยาก
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ศึกษาคนควาได โดยครูไมบีบบังคับหรือกําหนดปญหาใหผูเรียนเอง ครูอาจใชคําถามงายๆ 
เก่ียวกับเรื่องที่ผูเรียนสนใจ เชน ทําไม อยางไร เมื่อผูเรียนสามารถกําหนดปญหาการวิจัยไดแลว 
 ขั้นที่ 2 หมายคําตอบ (ศึกษาและกําหนดสมมติฐานและขอบเขตการวิจัย) เปนขั้น 
การฝกใหผูเรียนรวมกันคิดคาดคะเนคําตอบ ต้ังสมมติฐาน กําหนดตัวแปร ทดลอง 
 ขั้นที่ 3 รอบคอบ (วางแผนการเก็บขอมูลและเตรียมเครื่องมือ) เปนขั้นการฝกให
ผูเรียนไดคิดวางแผน กําหนดแนวทางสํารวจ วิธีตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูล 
 ขั้นที่ 4 สอบสวน (รวบรวมขอมูลที่จําเปน) เปนขั้นการฝกใหผูเรียนไดศึกษาขอมูล
จากแหลงขอมูล แหลงเรียนรูตางๆ โดยครูอาจจัดเตรียมไวใหผูเรียนศึกษาคนควา 
 ขั้นที่ 5 ครวญใคร (ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล) เปนขั้นการฝกใหผูเรียนได
วิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางองคความรู เชน วิเคราะหเน้ือหา เปนตน 
 ขั้นที่ 6 ไขความจริง (สรุป อภิปรายผล และนําเสนอผลงาน) เปนขั้นการฝกใหผูเรียน
ไดแปลผล สรุปผล และนําเสนอผลการศึกษา เชน รายงาน สาธิต จัดนิทรรศการ ฯลฯ ซึ่งครูและ
ผูเรียนอาจสรุปรวมกันในเรื่องที่ยาก 
 ดังน้ันการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู ซึ่งเปนแนวทาง
ของการสรางวัฒนธรรมการวิจัยจึงถือวาเปนรุปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนรูที่เนนการวิจัย
เปนฐานและต้ังอยูบนฐานของแนวคิดน้ี ซึ่งกระบวนการวิจัยโดยทั่วไปจะมี 5 ขั้นตอนตามที่
กลาวไปแลว และในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยน้ัน 
ก็อาจปรับไดตามความเหมาะสม 
 แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry Method)  
 การสืบเสาะหาความรูเปนรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู 
(Constructivism) ซึ่งกลาวไววาเปนกระบวนการที่ นักเรียนตองสืบคน  เสาะหา สํารวจ
ตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตางๆ จนนักเรียนเกิดความเขาใจและและเกิดการรับรูความรู
น้ันอยางมีความหมาย จึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลใน
สมองไดอยางยาวนาน สามารถนําไปใชเมื่อมีสถานการณมาเผชิญหนา (สาขาวิชาชีววิทยา 
สสวท.. 2550) เฮอรอน (Herron. 1971: 171-181) ใหความหมายวา เปนวิธีการเรียนรูที่มีเง่ือนไข
หรือกําหนดใหนักเรียนตองรับรูและกําหนดปญหา ซักถามเก่ียวกับปญหาเพ่ือติดตามหาคําตอบ 
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และรั บ รู คํ า ตอบของปญหา ดั งกล า ว  จะ เป นทั้ ง ผล ลัพธที่ ไ ด และ เป นจุ ด เ ริ่ ม ต น 
ของการศึกษาตอไป  นอกจากน้ีการสืบเสาะหาความรู เปนยุทธวิธีหน่ึงในการเรียนรู 
โดยใชกระบวนการสํารวจธรรมชาติและสิ่งตางๆ ในโลก และนําไปสูการถามคําถามและ 
ทําการสืบคนเพ่ือใหไดความรูใหม (Educational Broadcasting Corporation. 2003) ซึ่งจะเห็นวา
แนวคิดน้ีใหความสําคัญกับการแสวงหาความรูดวยตัวนักเรียนเอง ในสิ่งที่นักเรียนสนใจใครรู 
และนําไปสูการเรียนรูอยางตอเน่ือง และคุณลักษณะเชนน้ีเองท่ีสังคมไทยตองการใหเกิดขึ้นใน
เด็กไทยในปจจุบันและอนาคต 
 การสืบเสาะหาความรูเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายคือ การถามคําถาม 
การออกแบบการสํารวจขอมูล การสํารวจขอมูล  การวิเคราะห การสรุปผล การคิดคนประดิษฐ 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสื่อสารคําอธิบาย (Wu & Hsieh. 2006) ซึ่งคําอธิบายที่ชัดเจน
เก่ียวกับกระบวนการสืบเสาะนี้คือ แนวคิดของบรูเนอร (Bruner. 1966) ที่ไดเสนอกระบวนการ
สืบเสาะไวเปน 4 ขั้น ซึ่งเปนที่รูจักกันในช่ือ OEPC Techniques คือ 1) ขั้นสังเกต (Observation - 
O) เปนขั้นที่สาคัญที่สุดอันดับแรกของกระบวนการแสวงหาความรู ขั้นสังเกตน้ี ครูจัด
สถานการณ กิจกรรม หรือสาธิตการทดลองใหผูเรียนสังเกต จะทาใหผูเรียนเกิดปญหาคับของ
ใจ (Conflict) ผูเรียนจะถาม เพ่ือใหไดขอมูล แลวจดบันทึกขอมูลเหลาน้ันไวเปนพ้ืนฐาน เพ่ือจะ
นามาประกอบการพิจารณาต้ังสมมติฐานตอไป 2) ขั้นอธิบาย (Explanation - E) เมื่อใชการ
สังเกต การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นแรกแลวตอไปจะอธิบายสถานการณหรือปรากฏการณ
น้ันๆ วามีอะไรเปนสาเหตุ เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ันโดยพยายามหาแนวทางในการอธิบายไว
หลายๆ แนวทางตามแบบการต้ังสมมติฐาน 3) ขั้นทํานายหรือคาดคะเน (Prediction - P)  
เมื่อทดลองสมมติฐาน เพ่ืออธิบายวา ปญหาเหลาน้ันมีสาเหตุจากอะไร ผูเรียนก็พอจับเคาโครง
ของปญหาไดแนชัดขึ้น ฉะน้ันจะสามารถคาดคะเนไดวา ถามีสาเหตุเชนเดียวกันอีก จะเกิด
อะไรตามมา แมวาจะไมมีสถานการณเชนน้ันปรากฏใหเห็นจริงๆ 4) ขั้นนําไปใชและ
สรางสรรค  (Control and Creativity - C) คือ  ขั้นที่สามารถนําแนวคิดที่ ไดรับไปใชใน 
การแกปญหากับสถานการณอื่นๆ ไดอยางถูกตอง  
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 แนวคิดการเรียนรูแบบสืบเสาะนี้เปนฐานของแนวคิดการสรางวัฒนธรรมการวิจัยใน
สวนขั้นการต้ังคําถาม เพราะเมื่อนักเรียนไดทําการสังเกตจนเกิดปญหาคับของใจแลว นักเรียน
จะเกิดคําถามและต้ังคําถามที่นําไปสูการวางแผนคนหาคําตอบในลําดับตอไป 
 เมื่อพิจารณาแนวคิดตางๆ ขางตนก็จะเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใช
กระบวนการวิจัยในการเรียนรูก็คือ การจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดใชกระบวนการวิจัยใน 
การแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยนักเรียนตองเกิดความสงสัยใครรูขึ้นมากอน และใช
กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรูน้ัน และเมื่อไดความรูแลวก็เกิดการเชื่อมโยงไปสู 
การแสวงหาความรูที่เ ก่ียวเน่ืองสัมพันธตอๆ กันไป ซึ่งเมื่อนักเรียนไดกระทําเชนน้ีอยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอแลวจะเกิดเปนวัฒนธรรมที่เปนวิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวันขึ้น เรียกไดวา
เปนวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรูของนักเรียนในที่สุด 

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาในขั้นตอนแรกของการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใช
กระบวนการวิจัยน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่นักเรียนจะตองเกิดความสงสัยใครรู และเกิดคําถามที่จะ
นําไปสูการวิจัย หลังจากน้ันจึงเปนการวางแผนคนหาคําตอบ ลงมือคนหาคําตอบ และสรุปผล 
รวมท้ังนําเสนอผลงาน ตามลําดับ จึงอาจกลาวไดวา การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย หมายถึง 
การแสวงหาความรูและสรางองคความรูอยางเปนระบบ ดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้น ไดแก  

1. ต้ังคําถาม หมายถึง การกําหนดประเด็นปญหาที่นําไปสูการคนหาคําตอบ  
2. เตรียมการคนหาคําตอบ หมายถึง การกําหนดวิธีดําเนินการหาคําตอบ 
3. ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ หมายถึง การดําเนินงานเพื่อหา

คําตอบตามวิธี   ที่กําหนดไว แลวพิจารณาความถูกตอง ครบถวนของการดําเนินงานและคําตอบที่
ไดรับตลอดชวงการดําเนินงานเปนระยะ  ๆและปรับปรุง จนไดคําตอบที่สามารถขจัดความขัดแยงทาง
ความคิดภายในตน ความขัดแยงทางความคิดระหวางบุคคล หรือความขัดแยงระหวางความคิดกับ
หลักฐานเชิงประจักษ 

4. สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ หมายถึง การสรุปผลการดําเนินการ
คนหาคําตอบ และรายงานผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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แนวทางการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 
 บทบาทของครูในการสนับสนุนการทําวิจัยควรเปนผูอํานวยความสะดวก โดยเริ่มจาก
การต้ังวัตถุประสงคของการเรียนที่เนนการสรางระบบความคิดของนักเรียน เนนการสรางนิสัย
เปนคนชางสงสัยใฝรูอยางเปนระบบ คณะครูมีการวางแผนการสอนรวมกัน โดยคํานึงถึง
หลักการใหญที่ ว า  ในระหวางนักเรียนทํางานวิจัย  ครู เปนผู ใหคํ าหารือและครู เปน 
ผูอํานวยความสะดวกเทาน้ัน กิจกรรมท่ีครูควรดําเนินการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน ไดแก  
1) ครูเตรียมใหการเรียนในช่ัวโมงเรียนเปนการประชุมแลกเปล่ียนความคิดระหวางนักเรียน  
2) กรณีที่ตองออกภาคสนามในชุมชน ครูเตรียมการประชุมระหวางนักเรียนกับชุมชน  
3) ปรับการวัดและประเมินผล เนนการสังเกตพฤติกรรม ทัศนคติของนักเรียน และวัดผลที่
กระบวนการมากกวาเ น้ือหาวิชา  4) ครู เตรียมทักษะของนักเรียนให เปนผูชางสังเกต  
มีความสามารถวิเคราะห กลาแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 5) ประสานกับหนวยงานและ
องคกรที่เก่ียวของ 6) เตรียมสื่อและอุปกรณที่จําเปน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2542: 7-8)  
 นอกจากนี้การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยมีความจําเปนที่ครูทุกคนตอง
ศึกษาเรียนรู และทําความเขาใจใหเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของความเปนครู ดังน้ัน การจัด 
การเรียนรูและการวิจัยจึง เปนกระบวนการที่ ดํา เนินควบคู กันไปไมแยกออกจากกัน  
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2543: 4-8) 
 อยางไรก็ดี จุดที่นาสนใจคือ ในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย
หรือใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู ครูมักไมสอนหรือฝกทักษะกระบวนการที่จําเปน
ตอการดําเนินการใหแกนักเรียน (ทิศนา แขมมณี. 2548ข: 18-19) ตัวอยางเชน ครูมักมอบหมาย
ใหนักเรียนไปสืบคนขอมูลความรู หรือไปเก็บขอมูล หรือสรุปขอมูล โดยไมไดสอนหรือฝก
ทักษะหรือสิ่งที่จะเปนตอการทําสิ่งน้ัน จึงกลาวไดวาเปนการสั่งมากกวาการสอน การสั่งเปน
เพียงการเปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาสใชกระบวนการเหลาน้ัน ซึ่งนักเรียนจะทําไดมากนอย
หรือดีเพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับศักยภาพของนักเรียนเปนสําคัญ ครูไมไดสอนเพราะการสอน
หมายถึง การชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ิมพูนขึ้นจากระดับที่เปนอยู ดังน้ันหากครูจะสอน
กระบวนการวิจัย ครูจะตองชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เก่ียวกับกระบวนการดังกลาว  



 

11 
 

ครูจําเปนตองชวยเสริมทักษะที่จําเปนตอการดําเนินงานในแตละขั้นตอน ซึ่งทักษะเหลาน้ีสวน
ใหญจะเปนทักษะที่เรียกวา ทักษะกระบวนการ ซึ่งอาจเปนทักษะกระบวนการทางสติปญญา 
เชน ทักษะกระบวนการคิด หรือทักษะกระบวนการทางสังคม เชน ทักษะการปฏิสัมพันธ 
ทักษะการทํางานรวมกัน นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทบาทครูที่สําคัญในการจัดการเรียนรูหรือ 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย จะอยูที่การชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และเกิดทักษะที่จําเปนตอการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการสืบสอบใน
ศาสตรที่เก่ียวของกับเรื่องที่วิจยั อันจะนําไปสูการไดคําตอบ ขอคนพบ หรือขอความรูใหม  

ดังน้ัน ในการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู ครูจึงเปนผูมี
บทบาทสําคัญที่จะกํากับและอํานวยความสะดวกใหกิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามแผนที่วางไว 
ซึ่งในการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู น้ันครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนได เรียนรูหรือแสวงหาความรูโดยใช
กระบวนการวิจัยซึ่งประกอบดวย 4 ขั้น ไดแก  1) ต้ังคําถาม  2) เตรียมการคนหาคําตอบ  
3) ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ และ 4) สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ โดย
ครูและนักเรียนมีบทบาท (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554) ดังน้ี 
 
ตาราง 1 บทบาทครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจยัในการเรียนรู 

กระบวนการวิจัย บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1. ต้ังคําถาม 
 

 ครูกระตุนความสนใจของ
นักเรียนใหเกิดความสงสัย 
ใครหาคําตอบ 

 ครูสนับสนุนใหนักเรียน
นําคําถามที่ตรงประเด็น
ของปญหา ซึ่งคาดวาจะ
นําไปสูการคนหาคําตอบ
ของปญหาไดไปทํา 
การวิจัย  

 คิดประเด็นปญหาที่ตนสนใจ 
 ต้ังคําถามตามประเด็นปญหาที่

ตนสนใจ 
 



 

12 
 

กระบวนการวิจัย บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
2. เตรียมการคนหา

คําตอบ 
 

 ครูกระตุนใหนักเรียนนึก
ถึงความรูหรือ
ประสบการณที่คาดวา
เก่ียวของกับปญหา 

 ครูฝกกระบวนการวิจัย
ใหแกนักเรียน 

 นักเรียนสํารวจความรูและ
ประสบการณที่คาดวาอาจ
นําไปสูการไดมาซึ่งคําตอบ   

 นักเรียนคาดคะเนคําตอบตาม
ขอมูลที่มีอยูและออกแบบ 
การทดลองหรือการสืบคน
ขอมูลเพ่ือตรวจสอบคําตอบ 

3. ดําเนินการคนหา
และตรวจสอบ
คําตอบ  
 

 ครูใหนักเรียนเรียนรูผาน
กระบวนการวิจัยและ
สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

 นักเรียนดําเนินการคนหา
คําตอบ ตามกิจกรรมที่
ออกแบบไว  ตรวจสอบและ
ปรับปรุงจนไดคําตอบท่ีไมมี
ขอขัดแยงและไมขัดกับ
หลักฐานเชิงประจักษ 

4. สรุปและนําเสนอ
ผลการคนหา
คําตอบ 

 ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายและสรุป
กระบวนการวิจัยและ
ผลการวิจัยที่เกิดขึ้น 

 ครูยกตัวอยางวิธีนําเสนอ
ผลการคนหาคําตอบ 

 นักเรียนทบทวนขั้นตอน 
การคนหาคําตอบ  
การตรวจสอบคําตอบ และ 
การปรับปรุงจนไดคําตอบ
สุดทาย และนําเสนอใน
รูปแบบที่นาสนใจ เหมาะสม
กับวัย และระดับการศึกษา 
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ประโยชนจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางของการสรางวัฒนธรรมการวิจัย 
          เน่ืองจากการวิจัยเปนกระบวนการในการแสวงหาความรูหรือขอเท็จจริงโดยมี
จุดมุงหมายท่ีแนนอน จึงเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ/ความตองการ 
อยางอิสระ นักเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงานจาก
กระบวนการคิด การทํางานที่เปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหนักเรียนได
พัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน ดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
 ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูอาจ
มีมากกวาที่คิดไว อํารุง จันทวานิช (2548. 8-10) ไดสรุปประโยชนของการจัดเรียนการสอนที่
เนนการวิจัยเปนฐานตอนักเรียน ตอครู และตอวงการการศึกษาไวอยางนาสนใจ ดังน้ี 
  1. ประโยชนตอนักเรียน โดยนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการใชการวิจัยใน 
การแสวงหาความรู  เ รี ยนรูทฤษฎี  แนวคิด  หลักการและขอคนพบท่ีมีความหมาย  
มีความเที่ยงตรง รูจักวิเคราะหปญหา การวางแผนการแกปญหาหรือการพัฒนา เก็บรวบรวม
ขอมูล สรุปผลนําผลการวิจัยไปประยุกตใช นอกจากน้ีนักเรียนมีโอกาสไดรักการพัฒนาทักษะ
การคิด  (Thinking Skills) ทักษะการแกปญหา  (Problem Solving and Resolution Skills)  
ทักษะการบริหารจัดการเวลา (Time Management Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication 
Skills) ทักษะการประมวลผล (Computer Skills) และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long 
Learning Skills) 
  2. ประโยชนตอครูทําใหครูมีการวางแผนทํางานในหนาที่ของตนอยางเปนระบบ
ไดแก วางแผนการสอนออกแบบกิจกรรมโดยใหนักเรียนใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียน ประเมินผลการทํางานเปนระยะโดยมีเปาหมาย
ชัดเจนวาจะทําอะไรเมื่อไร เพราะอะไร และทําใหทราบผลการกระทําวาบรรลุเปาหมายได
อยางไร 
  3. ประโยชนตอวงการการศึกษา ซึ่งผลของการจัดเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน
สามารถนํามาเปนขอมูลในการแลกเปล่ียนการเรียนรูของครูเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนานักเรียนที่ครูแตละคนซึ่งครูแตละคนสามารถจะประยุกตและนําไปใชเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนของครูอยางตอเน่ือง 



 

14 
 

  สรุปไดวาการจัดการเรียนรูตามแนวทางของการสรางวัฒนธรรมการวิจัยชวยให
นักเรียนไดรูจักและพัฒนาวิธีการแสวงหาความรูที่เปนระบบดวยตนเอง จนกระทั่งสามารถ
นําไปใชในการคนควาหาความรูที่มีอยูรอบตัวและเกิดขึ้นไดตลอดเวลา หรือเรียกวาเปน
การศึกษาตลอดชีวิต บุคคลที่มีคุณลักษณะเชนน้ีจึงเปนที่พึงประสงคสําหรับโลกยุคปจจุบันและ
อนาคต  
 
บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2543).  การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว .    
กริช สืบสนธิ.์ (2538). วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองคการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ทิศนา แขมมณี. (2548ก). การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
 เรียนรู. กรุงเทพฯ: สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา. 
ทิศนา แขมมณี. (2548ข). การศึกษาไทย.การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนใชการวิจัยเปน  
 สวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู: หลักการ แนวทาง และวิธีการ. 5–24. 
พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ. (2545). กลยุทธการพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัยของอาจารย 
 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 ภาควิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ไพโรจน ตีรณธนากุล. (2529). การวิจัยสูการเขียนบทความและรายงาน. กรุงเทพฯ:  
 ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2544). “มิติใหมของการวิจัยทางการศึกษา”. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 
 4(1): 1-8. 
สมลักษณ สุเมธ และคณะวิจัยหลักโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห. (2545). รายงาน 
 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน: การพัฒนาการเรียนรูของ  
 ผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย  กรณศีกษาโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห.  
 กรุงเทพฯ: โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห.     



 

15 
 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน และ ทัศนีย บุญเติม. (2546).”การสอนแบบ Research-Based Teaching.”
 ในการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน. 10. ไพฑูรย สินลารัตน. บรรณาธิการ.  
 พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.). 2550.  รูปแบบ
 การเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง วิชาชีววิทยา ระดับช้ัน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (Online). Available:  
 http://www.ipst.ac.th/biology/Bio-Articles/mag-content10.html 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ . (2542). แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
 การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  กรงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
 แหงชาติ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2554). แนวการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใช
 กระบวนการวิจัยในการเรียนรู. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค, 
อมรวิชช นาครทรรพ. (2547). “เรียนรูคูวิจัย: กรณีการสอนดวยกระบวนการวิจัยภาคสนาม 
 วิชาการศึกษากับสังคม คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ใน 
 การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน. 38-58. กรุงเทพฯ:  คณะครุศาสตร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อาชัญญา รัตนอุบล. (2547). “การสอนแบบเนนการวิจัยโดยใชสัญญาแหงการเรียนรู” ใน 
 การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน. 61-79. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อํารุง จันทวานิช. (2548).”ปาฐกถาพิเศษ เรื่องนโยบายสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดย
 ผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู,”ใน การเรียนการสอนโดย
 ผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู. 1-11. กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 



 

16 
 

Bruner, J.S. (1961). The Act of Discover. Harvard Education Review. 31(3): 21-32. 
Educational Broadcasting Corporation. (2003). What is inquiry-based learning? (Online). 
 Available: http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html. 
Herron, M. D. (1971). The Nature of Scientific Inquiry. School Reviews. 7(3): 171-181. 
Pratt, M., Margaritis,D. and Coy, D. (1999). Developing a Research Culture in a University 
 Faculty. Journal of higher education policy and management 21(1). 
Wu, H. and Hsieh, C. (2006). Developing Sixth Grades’ Inquiry Skills to Construct 
 Explanations in Inquiry-based Learning Environments. International Journal of 
 Science Education  28(11): 1289-1313. 
 
 
 



 

17 
 

ตอนท่ี 2 
การปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจยั 

 
 การนําเสนอขอมูลการปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัย เปนการนําเสนอกรณีศึกษา
การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางของการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน ในชวง 1 ปที่
ผานมา และถือวาเปนกรณีที่ดีและมีความนาสนใจ  จํานวน 12 คน ดังน้ี 
 

ชื่อ-สกุล ท่ีอยู รายวิชาและ
ระดับชั้นท่ีสอน 

นางอมร ต้ังหลัก ร.ร.บานโสกแดง อ.แกดํา จ.มหาสารคาม  
สพป.มหาสารคาม เขต 1  

คณิตศาสตร ป.6 

นางสาวรัตติยา เพ็ชรพราว ร.ร.บานทรายทองวิทยาคม อ.หวยเม็ก   
จ.กาฬสินธุ สพป.กาฬสินธุ เขต 2 

วิทยาศาสตร ป.6 

นายดลฤทัย ศรีทวีกาศ ร.ร.วังกระแสวิทยาคม จ.มุกดาหาร  
สพม.22 

โครงงาน 

ดร.ศิริพร พ่ึงเพ็ชร   ร.ร.เกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภาษาอังกฤษ ป.6 
นางพิมพผกา เมืองไสย ร.ร.สันปาตอง (สุวรรณราษฎรวิทยาคาร) 

อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม  
สพป.เชียงใหม เขต 4 

วิทยาศาสตร ป.5 

นางสาวรัตนพรรณ วังดี ร.ร.เชียงคําวิทยาคม อ.เชียงคํา จ.พะเยา  
สพม.36 

วิทยาศาสตร ม.4 

นางสาวพิธพร นิโกบ ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป.สตูล ภาษาไทย ป.2 
นายวสิน พรหมทอง ร.ร.นาทวีวิทยาคม จ.สงขลา  สพม.16  การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
ม.4 



 

18 
 

ชื่อ-สกุล ท่ีอยู รายวิชาและ
ระดับชั้นท่ีสอน 

นางยุวดี วงษนอย  ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี สพม.8 ภาษาอังกฤษ ม.5 
นางลํายอง เรืองฤทธิ์ ร.ร.อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ  

(สละชีพ) สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 
วิทยาศาสตร ป.4 

นายวินัด โพธิ์พัฒน    ร.ร.รมเกลาวัฒนานคร จ.สระแกว  
สพม.7 

สุขศึกษา ม.1  

นางสมปอง บุญศักด์ิเฉลิม     ร.ร.พรานีลวัชระ  
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

สุขศึกษา ป.4 
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เรียนคณิตศาสตรดวยกระบวนการวิจัย 
สรางแนวคดิท่ีแปลกใหม  พฒันาเด็กไทยอยางยั่งยนื 

    อมร ต้ังหลัก 
     
            จากการที่ดิฉันไดเขารวมโครงการการสรางวัฒนธรรมการวิจัยดวยความบังเอิญ 
เพราะไดรับมอบหมายให เขารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยโดยไมไดต้ังใจ เพราะมีคุณครูนงนุช นอยอามาตย และคุณครูพัทธนันท   
สังวรราชทรัพย เปนครูที่เขารวมอบรม ดิฉันไดเขาอบรมในนามตัวแทนผูอํานวยการโรงเรียน
เพราะวันน้ันทานติดประชุม  และเมื่ออบรมเสร็จคุณครูนงนุช  นอยอามาตย  ไดมาใช
กระบวนการวิจัย กลุมสาระวิทยาศาสตร ช้ัน ม.1 และคุณครูพัทธนันท สังวรราชทรัพย ไดทํา
การสอนกลุมสาระภาษาอังกฤษ ช้ัน ม.2 แตปรากฏวาคุณครูพัทธนันท สังวรราชทรัพย ไมไดทํา
การสอนโดยใชกระบวนการวิจัย เพราะมีปญหาทางครอบครัว ดิฉันก็เลยไดเขามาทํา ก็ไมรูวา
จะทํายังไง เพราะวันที่เขาประชุม 3 วัน ดิฉันไปแควันเดียวจับตนชนปลายไมถูก ฟงๆ เขาไปยัง
งันแหละ ไมไดสนใจฟงเทาไรหรอก ตอมาคุณครูนงนุช ยายไปสอนโรงเรียนอื่น ถึงคราวที่ไมมี
ใครทําโครงการน้ีแลวก็จึงมาตกอยูที่ตัวดิฉัน เพราะเปนคนไปฟงมาดวยและยังคงมีตัวตนอยู 
และ ผ.อ. ก็มอบหมายใหคุณครูสมปอง เคนสุโพธิ์ มาเขาโครงการน้ีดวยทําใหครบ 2 คน ตาม
เกณฑของโครงการน้ี 
           ดิฉันตองมารับผิดชอบและตองเปนแกนนําในโรงเรียน จริงๆ แลว เมื่อเดือนมิถุนายน 
2554 ก็ยังไมรูแนวทางหรือวิธีการ รูเพียงวามี 4 ขั้นตอน ทานศึกษานิเทศกบอกวาใหจัดกิจกรรม
การเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการต้ังคําถาม ขั้นที่ 2 การวางแผนสืบคนขอมูล ขั้นที่ 3  
การคนหาคําตอบ ขั้นที่ 4 การสรุปและนําเสนอ ดิฉันจึงใชกระบวนการวัฒนธรรมการวิจัยใน
ช้ัน ป. 6 กลุมสาระคณิตศาสตร ตอนแรกที่เริ่มสอนนักเรียน ไดบอกนักเรียนวาเราจะใช
กระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนกลุมสาระคณิตศาสตร นักเรียนต่ืนเตนกับคําวาวิจัย
วาจะทํากันอยางไร 
 
 



 

20 
 

จะทําอยางไรกับการวิจัย 
               นักเรียนตางเริ่มสงสัยกับคําวา “วิจัย” เพราะรูสึกวาจะเปนคําใหมที่เด็กจะตองนํามาใช
ในกระบวนการเรียนรู “คุณครูขาวิจัยมันยากไหมคะ” “ทําวิจัยอยางไรครับ”เปนคําถามที่ดิฉัน
ตองคิด และจะตองทําใหได ดิฉันบอกนักเรียนวา “ไมเปนไรหรอกลูก คุณครูจะพาทํางายๆ เอง” 
เด็กๆ ตางก็ดีใจที่ดิฉันจะพาทํางานวิจัย 
            วันน้ันดิฉันสอนเรื่อง ตัวประกอบ ดิฉันเขียนคําวาตัวประกอบไวบนกระดาน แลว
บอกใหนักเรียนแตละคนชวยกันคิดวาจากคําวา “ตัวประกอบ” เราจะต้ังคําถามวาอยางไร  
โดยนําเอาคําถามที่ตนคิดไวมาเขียนบนกระดานไมใหซ้ํากัน ใหนักเรียนคิดมาคนละ 5 คําถาม    
เชน 3 เปนตัวประกอบของอะไร 5 เปนตัวประกอบของอะไร นักเรียนจะใชคําถามที่เหมือนๆ 
กัน ครูแนะวา “2 เปนตัวประกอบของอะไร” “เราจะมีวิธีทําอยางไร” ครูบอกใหนักเรียนไปหา
คําตอบในหนังสือเรียนคณิตศาสตร  
เด็กๆ ก็ไปเปดดูในหนังสือเรียนวิชา
คณิตศาสตรของเขาเองแลวเขาก็ได
คําตอบเขาดีใจมาก เขาต้ังคําถามได 
เชน 20 มีตัวประกอบไหม อะไรเปน 
ตัวประกอบของ 20 วิธีการในการหา 
ตัวประกอบ 20 ทําอยางไร ทําไมจึงตอง
หาตัวประกอบ 20 จะหาตัวประกอบ 
ไดที่ไหน  
 ดิฉันบอกนักเรียนวาน่ีแหละเปนวิธีการของกระบวนการวิจัยแลว นักเรียนถามวา
ตอไปจะทํายังไงคะ เมื่อเราไดคําถามแลว ดิฉันก็บอกวาลองไปวางแผนสืบคนขอมูลสิ โดยให
นักเรียนแบงเปนกลุมโดยใครจะอยูกับใครก็ได เปนกลุมๆ ละ 3 – 5 คน นักเรียนตางก็ดีใจที่ได
เขากลุมกัน พอไดกลุมแลวเขาก็ต้ังช่ือกลุม ดิฉันก็บอกใหเลือกประธาน รองประธาน กรรมการ 
และเลขานุการ ดิฉันอธิบายหนาที่ของแตละคนวาเปนอยางไรใหนักเรียนทราบ แลวแตละกลุม
ก็ไปวางแผนสบืคนขอมูลเพ่ือจะหาคําตอบ   
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 ตอมานักเรียนก็ชวยกันไปหา
คําตอบโดยดิฉันชวยแนะนําวาหาใน 
หนังสือเรียนคณิตศาสตรก็ได หาใน
อินเตอรเน็ต  ถามพ่ีก็ได  ถามผูรู ก็ได 
นักเรียนก็ไปหาคําตอบตามที่กําหนดไว 
พอไดคําตอบแลวเขาพากันดีใจมาก เขา
เอามาใหดิฉันดู ดิฉันก็บอกวาเกงมาก

ลูก และคอยแนะนําเขาอยูตลอด คอยให
กําลังใจเขา ตอมาดิฉันก็แนะนําใหนักเรียน
ชวยกันสรุปสิ่งที่นักเรียนไปคนหาคําตอบ
มาเปนผังมโนทัศน  แลวใหแตละกลุม
นําเสนอผลงาน ทุกกลุมตางก็ต่ืนเตนกับ
การที่จะไดออกไปนําเสนอผลงานของ
กลุมตนเอง  

            ดิฉันรูสึกดีใจมากที่นักเรียน
สามารถทํางานไดโดยใชกระบวนการ 
วิจัยมาใชในการเรียนการสอน และ
ดิฉันก็ใชกระบวนการ วิจัยน้ีกับเรื่อง
อื่นๆ อีก 5 เรื่อง ไดแก จํานวนเฉพาะ 
ค.ร.น. เศษสวน ทศนิยม และเรขาคณิต  
ซึ่งเปนการสรางวัฒนธรรมการวิจัย
ให กับ นัก เรี ยน  นัก เรี ยน ก็ ดี ใจ กับ 

วิธีการสรางวัฒนธรรมการวิจัยที่ไดรับในครั้งน้ี 
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ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียน 
            จากการที่โรงเรียนบานโสกแดงไดจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสรางวัฒนธรรมการวิจัย 
4 ขั้นตอน เห็นวานักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความสุขสนุกสนาน  มีความคิดที่หลากหลาย  
มีความกระตือรือรนในการทํางาน  มีความคิดที่สรางสรรคสามารถสรางผลงานไดอยางสวยงาม
และนักเรียนสามารถประเมินผลงานของตนได 
               การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย  เปนการปฏิบัติ 
การจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดใชกระบวนการวิจัยอยางตอเน่ือง  ซึ่งเปนเรื่องที่ดีมีประโยชน 
เพราะนักเรียนไดคิดและวิเคราะหงานที่ไดรับมอบหมาย มีความรับผิดชอบตองานที่ทํา 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
ติดตอสอบถาม 
            นางอมร  ต้ังหลัก  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานโสกแดง อําเภอแกดํา  จังหวัด
มหาสารคาม  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1  
E-mail: amorn.sokdang@hotmail.com  
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วัฒนธรรมการวิจัยเรียนสนุก  ผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู 
รัตติยา  เพ็ชรพราว      

  
มาสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหกับผูเรียน  ดวยการสรางนักเรียนไทยยุคใหม 

ใหใสใจแสวงหาความรูอยางเปนระบบปฏิบัติสม่ําเสมอใหติดเปนนิสัย 
ดวยวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรู 

 
 โรงเรียนบานทรายทองวิทยาคม มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 166 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 17 คน จัดการเรียนการสอนต้ังแตช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในสวนของการดําเนินการโครงการการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนน้ัน เริ่มตนจาก 
การที่โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการวัฒนธรรมการวิจัย โดยมีครูแกนนําเขารวมโครงการ
จํานวน 2 คน คือคุณครูรัตติยา เพ็ชรพราว และคุณครูพุธนาฏ คํามณี โดยเลือกกลุมสาระ
วิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 และสาระคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  4  
โดยเครือขายวัฒนธรรมการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมเพ่ือช้ีแจงความสําคัญ 
ขั้นตอน กระบวนการวิจัยที่จะนําไปสูหองเรียน โดยมี ครูแกนนําจากโรงเรียนทั้งสองคน 
ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบและทีมภาค เพ่ือตกลงและวางแผนการดําเนินงานรวมกัน และ 
เมื่อกลับไปที่โรงเรียนครูแกนนําก็ไดขยายผลใหกับครูในโรงเรียนทุกคน ครูโรงเรียน 
บานทรายทองวิทยาคมทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฒนธรรมการวิจัยครบทุกคน และ
หลังจากน้ันทางโรงเรียนก็ไดดําเนินการขยายผลการสอนแบบวัฒนธรรมการวิจัยไปสูศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพบริหารการศึกษาและโรงเรียนที่สนใจ 
 ในการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู ของ
โรงเรียนบานทรายทองวิทยาคม  ไดดําเนินการใหคณะครูไดตกลงรวมกันในการเลือกสาระ 
การเรียนรู ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู ผูสอนไดเลือก
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องรางกายมนุษย  
แผนการจัดการเรียนรูที่  2 เรื่ องอวัยวะตางๆ  ในรางกาย  เหตุผลที่ เ ลือกใช กิจกรรม 
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูเพราะเปนกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับวัย
ของผูเรียน ที่อยูในวัยของการอยากรูอยากเห็น ตองการคําตอบ มีการคนหาคําตอบจาก 
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แหลงเรียนรูที่ไดปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู มีคณะ
วิทยากรจาก สพฐ. ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2  
ไดใหแนวทางในการจัดการเรียนรู โดยการนําเอาแผนการจัดการเรียนรูของผูครูสอนที่มีอยูแลว
มาปรับใหเขากับกิจกรรมการเรียนการสอน  มีขั้นตอนดังน้ี  คือ  1) วิเคราะหมาตรฐาน 
การเรียนรูและตัวช้ีวัด 2) จัดทําหนวยการเรียนรู 3) ออกแบบการเรียนรูและเขียนแผน 
การเรียนรู โดยแผนการจัดการเรียนรูก็จะมีขั้นตอนของการสอนแบบวัฒนธรรมการวิจัยทั้ง  
4 ขั้นตอน ดังน้ี  

1)  ขั้ น ต้ั ง คํ า ถ า ม 
(Question) ค รู ผู ส อ น ไ ด นํ า
หุนจําลองรางกายมนุษยมาให
นั ก เ รี ย น ดู แ ล ะ สั ม ผั ส กั บ
หุนจําลองซึ่งมีอวัยวะตางๆ ของ
มนุษย เพ่ือกระตุนความสนใจ
ของนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเกิด
ขอสงสัย และใหนักเรียนออกมา
ดูหุนจําลองเปนกลุม  เ พ่ือเก็บ
รายละเอียดและขอสงสัยเก่ียวกับ
อวัยวะตางๆ ในรางกายมนุษยให
ไดมากที่สุด เมือนักเรียนดูหุนครบทุก
คนแลวใหนักเรียนคิดขอคําถามที่นักเรียนสงสัย อยากรู และอยากคนควาหาคําตอบ ใหไดมาก
ที่สุด ครูผูสอน ใหนักเรียนแบงกลุมยอยออกเปน 2 กลุม โดยสมาชิกในกลุมมีทั้งเด็กเกง – ออน 
คละกัน แลวครูผูสอนแจกใบงานในขั้นที่ 1 คือขั้นต้ังคําถาม ใหนักเรียนในกลุมระดมความคิด
และขอคําถามจากสมาชิกในกลุมเก่ียวกับเน้ือหาในบทเรียน เรื่องอวัยวะตางๆ ในรางกายมนุษย  
ที่นักเรียนสงสัยและอยากคนควาหาคําตอบใหไดมากที่สุด สมาชิกในกลุมทุกคนชวยกันต้ัง
คําถามและขอสงสัยจนไดขอคําถามที่หลากหลายอยางมีความสุขและใหตัวแทนสมาชิกในแต
ละกลุมนําเสนอขอคําถามของกลุมตัวเองใหเพ่ือนๆ และครูผูสอนฟงหนาช้ันเรียน และหลังจาก
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น้ันครูผูสอนและผูเรียนก็รวมกันคัดเลือกขอคําถามที่ตรงกับมาตรฐานและสาระการเรียนรูใน
บทเรียน เพ่ือใหนักเรียนในแตละกลุมนําไปสูการวางแผนในการคนควาหาตําตอบในขั้นตอน
ตอไป 

 2) ขั้นเตรียมการคนหา
คําตอบ (Plan) ในขั้นน้ีครูผูสอนก็
จะใหนักเรียนแยกออกเปนกลุม
ตามท่ีนักเรียนแบงไวในขั้นที่  1 
แลวครูผูสอนก็แจกใบงานในขั้นที่ 
2 คือ ขั้นเตรียมการคนหาคําตอบ
ใหนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนในแต
ละกลุมไดวางแผนการกําหนด
ขั้ น ต อ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น 
การคนคว าหาคํ าตอบของข อ
คําถามที่ไดมาจาก ขั้นที่ 1 รวมกัน  
ในการวางแผนการดําเนินงาน 
การคนควาหาคําตอบ สมาชิกใน
กลุมตกลงรวมกันวาคําถามในแต
ละขอจะไปคนควาหาคําตอบจาก
แหล งข อมูลใดบ าง  จะคนคว า
เมื่อไหร  วิธีการคนควาอยางไร 
แล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมขอมูล ในขั้นน้ี แหลงขอมูลที่นักเรียนตกลงรวมกันวาจะไปคนควาหาคําตอบคือ 
หองสมุด และหองคอมพิวเตอร และสมาชิกในกลุมกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกแตละคน 
จนไดเปนแผนการดําเนินการขั้นเตรียมการคนหาคําตอบอยางชัดเจน 
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 3) ขั้นดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ (Action, Observation & Reflection)   

บทบาทของนักเรียนในขั้นน้ี นักเรียนดําเนินการคนหาคําตอบตามปฏิทินและ
แผนการดําเนินงานท่ีวางไวเพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบ แหลงขอมูลที่นักเรียนไปศึกษาคนควาหา
คําตอบคือ หองสมุด และหองคอมพิวเตอร นักเรียนต่ืนเตนและดีใจมากที่จะไดใชอินเตอรเน็ต
ในการคนควาหาคําตอบ โดยนักเรียนนําขอมูลหรือคําตอบท่ีไดมาวิเคราะหรวมกันและรายงาน
ผลการดําเนินงานใหครูผูสอนทราบเปนระยะๆ เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะปญหาอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแกปญหาจากครูผูสอน ถาคําตอบที่นักเรียนไดมายังไมถูกตอง ครูผูสอนก็ให
สมาชิกกลุมน้ันกลับไปคนหาคําตอบใหมอีกรอบ เพ่ือใหไดคําตอบที่ถูกตองสมบูรณที่สุด และ
เมื่อไดคําตอบที่ถูกตองแลว ครูผูสอนก็จะใหนักเรียนนําคําตอบที่ไดจากขั้นน้ี ไปนําเสนอใน 
ขั้นที่ 4 ตอไป 

4) ขั้นสรุปและนําเสนอผลการคนหา คําตอบ (Conclusion&Presentation) นักเรียน
สรุปปญหาขอคนพบโดยเริ่มเสนอประเด็นที่ตองการคนควาหาคําตอบ การวางแผนการคนหา
คําตอบ  การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบจนไดขอคนพบและจัดทําเปนเอกสารหรือ
ผลงานสรุปในรูปแบบตางๆ ตามนักเรียนถนัดหรือสนใจ ในขั้นน้ีนักเรียนทั้งสองกลุมก็
นําเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกตางกัน กลุมแรก นําเสนอในรูปแบบ Power point นําเสนอ
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หนาช้ันเรียน สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ สวนกลุมที่ 2 นําเสนอในรูปแบบ
ของหนังสือเลมเล็กที่มีความสวยงามตามจินตนาการของนักเรียน  ในขั้นน้ีนักเรียน 
ทุกคนชอบมากเพราะเขาจะไดนําเสนอผลงานของตัวเองใหเพ่ือนๆ และครูรับชมรับฟงผลงาน
ของเขา ซึ่งนักเรียนทุกคนต้ังใจสรางสรรคผลงานของตนเองอยางเต็มความสามารถ และ
นําเสนอผลงานของกลุมตนเองอยางมีความสุข 
 หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 4 ขั้นแลว ครูผูสอนไดสัมภาษณ
นักเรียนเปนรายบุคคลเก่ียวกับการเรียนแบบวัฒนธรรมการวิจัย พบวานักเรียนสวนมากจะชอบ
การเรียนการสอนแบบวัฒนธรรมการวิจัย โดยนักเรียนใหเหตุผลวา เขาชอบเพราะเขาไดแสดง
ความคิดเห็นแลกเปล่ียนกับเพ่ือนๆ ในหองเรียนไดเต็มที่ ไดคนหาขอสงสัยในบทเรียนที่ตนเอง
อยากรูดวยตัวเอง ซึ่งนักเรียนบอกวาการที่เขาหาคนควาหาคําตอบดวยตัวเองเขาจะจําไดดีกวาที่
ครูสอนใหในช้ันเรียน  นักเรียนไดกําหนดเปาหมายในการทํากิจกรรมดวยตัวเอง ออกแบบ
ช้ินงานในการนําเสนออยางอิสระและไดใชความสามารถและความคิดสรางสรรคใน 
การนําเสนอผลงานของตัวเองอยางเต็มที่ และที่สําคัญนักเรียนบอกวาไมเครียดและสนุกสนาน
ดวย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน บอกวาอยากใหทุกวิชาสอนแบบวัฒนธรรม 
การวิจัย 
 ผูเรียนทุกคนโดยธรรมชาติ อยูในวัยอยากรูอยากเห็นและวัยแหงการคนหาคําตอบ
อยูตลอดเวลา เปนวัยที่มีความฝน ที่เปยมลนดวยพลัง การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในการเรียนรู เปนกิจกรรมที่สนองตอบการอยากรูอยากเห็นของผูเรียนไดเปนอยางดี และ
สนองตอบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางไมยากเลย ยิ่งครูผูสอนไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอจนเปนนิสัย จะเปนการสรางวัฒนธรรมในการเรียนรูของผูเรียนไดอยาง
ยอดเยี่ยม จากการที่โรงเรียนเขารวมโครงการวัฒนธรรมการวิจัยและใชกระบวนการเรียนการ
สอนแบบวัฒนธรรมการวิจัยกับนักเรียน พบวา โครงการน้ีเปนหน่ึงในนวัตกรรม ที่ทําใหผูเรียน
มีการคิดที่เปนระบบ รูจักคิดวิเคราะห มีรูปแบบการเรียนรูที่เปนรูปธรรม กลาแสดงออกมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น  ผูเรียนไดเรียนรูและแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลายไดแสวงหาความรูและสรางองคความรูอยางเปนระบบ และใชศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มความสามารถในการสรางสรรคและการนําเสนอผลงาน มีความภาคภูมิใจในผลงาน
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ของตนเอง เกิดทัศนคติที่ดีตอกระบวนการเรียนรูแบบวัฒนธรรมการวิจัย และทําใหผูเรียนทุก
คนมีความพรอมสําหรับการดํารงชีวิตในอนาคตตอไป   
 
………………………………………………………………………………………………….. 
ติดตอสอบถาม 
 นางสาวรัตติยา เพ็ชรพราว โรงเรียนบานทรายทองวิทยาคม อ.หวยเม็ก  จ.กาฬสินธุ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โทรศัพท  043-890256  
Website:  www.bansaithong.ob.tc 
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โครงงานกับการปลูกฝงวัฒนธรรมการวิจัย 
ดลฤทัย   ศรีทวีกาศ 

 
การปลูกฝงวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม เปนการนําการจัดการ

เรียนการสอนแบบโครงงานที่หลอหลอมใหนักเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
มาใชในการแสวงหาคําตอบ ทําใหนักเรียนเกิดวัฒนธรรมการวิจัยข้ึน  

 
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ต้ังอยูตําบลบานผ้ึง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปดทําการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีนักเรียน
ทั้งหมด 431 คน มีบุคลากรทางการศึกษา 26 คน มี นายวินัย เปยมลาภโชติกุล เปนผูอํานวยการ
โรงเรียน โดยมุงหวังใหนักเรียนเปนคนดี เกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ผลงานดีเดน
ของโรงเรียน ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนกีฬา 
มินิมาราธอน โรงเรียนสงเสริมสิ่งแวดลอม โรงเรียนสงเสริมอาชีพสําหรับนักเรียน เปนตน  
การสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมใหกับนักเรียน โรงเรียนไดใชเทคนิค
การสอนดวยโครงงานเปนนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงนิสัยการเปน
นักวิจัยใหเกิดขึ้นในตัวของนักเรียน  

การดําเนินการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนเรียนวังกระแสวิทยาคม เปนผล
สืบเน่ืองจากการการดําเนินโครงการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมกับ
โรงเรียนที่สนใจสมัครเขารวมโครงการเพ่ือใชกระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นต้ังคําถาม 
2) ขั้นการเตรียมหาคําตอบ 3) ขั้นดําเนินการคนหาคําตอบและตรวจสอบ และ 4) ขั้นสรุปและ
นําเสนอผลการคนหาคําตอบ เขาไปใชในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยคัดเลือกครู
แกนนําเขารับการฝกอบรมกับทีมภาค แลวนําองคความรูมาขยายผลใหเพ่ือนครูในโรงเรียน
นําสูการปฏิบัติในช้ันเรียน ซึ่งในขั้นตนไดดําเนินการในวิชาโครงงานในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ซึ่งขาพเจาไดสอนวิธีการทําโครงงาน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
5 ขั้นตอน  คือ  1) การกําหนดปญหา  2)  การต้ังสมมติฐาน  3)  การเก็บรวบรวมขอมูล  
4) การวิเคราะหขอมูล และ 5) การสรุปผล ใหกับนักเรียนในช้ันเรียน เพ่ือใหนักเรียนมี 
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พ้ืนฐานความรูในการจัดทําโครงงาน  ซึ่งนักเรียนไดใชกระบวนการวิจัยเขาไปใชใน 
การดําเนินการจัดทําโครงงาน ดังน้ี 

ขั้นต้ังคําถาม (Question) น้ีครูไดอธิบายการเรียนวิชาโครงงานของนักเรียนที่จะตอง
นําทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ที่เกิดจากการเรียนรูในในหองเรียน มาใชในการแสวงหา
คําตอบ หลังจากน้ันใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอการทําโครงงานวิทยาศาสตรและตัวอยางรูปเลม
โครงงานที่เคยทํามามาแลว เมื่อจบการนําเสนอ ครูใหนักเรียนรวมกันต้ังคําถามที่นักเรียนสนใจ
เก่ียวกับการทําโครงงานทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนและชุมชนของนักเรียน ครูบันทึกคําถาม
ของนักเรียนที่เสนอมาเก่ียวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจ แลวครูนําคําถามของนักเรียนมาจัด
หมวดหมูที่คลายคลึงกัน และคัดเลือกขอคําถามที่เปนไปไดในการหาคําตอบ แลวใหนักเรียน
แบงกลุมตามประเด็นที่นักเรียนสนใจ นักเรียนสวนใหญใหความสนใจในประเด็นการทํา
โครงงานในการสรางอาชีพภายในโรงเรียนและชุมชน เชน กิจกรรมผลิตถานอัดแทง กิจกรรม
ผลิตนํ้าสมควันไม กิจกรรมผลิตสบูคารบอน กิจกรรมผลิตชาชงจากตนไมยราพ  กิจกรรมผลิต
ตุกตา กิจกรรมผลิตเฟอรนิเจอร กิจกรรมผลิตกระดาษสา กิจกรรมผลิตปุยชีวภาพ กิจกรรมผลิต
นํ้าหมักชีวภาพ และ กิจกรรมผลิตสมุดทํามือ 

ขั้นเตรียมคนหาคําตอบ (Plan) ในขั้นน้ีเปนหนาที่ของนักเรียนแตละกลุมที่จะตอง
ระดมสมองเพ่ือวางแผนการดําเนินการเพ่ือคนหาคําตอบของเร่ือง โดยแตละกลุมจะตอง
ออกแบบวิธีการหาคําตอบดวยวิธีการทําโครงงานซึ่งจะตองมี แหลงเรียนรู วิธีการคนหาคําตอบ 
แหลงขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชประกอบการหาคําตอบ 
เครื่องมือและอุปกรณ เครื่องมือใน
การเก็บขอมูล และบทบาทหนาที่
ของสมาชิกในกลุม แลวนําเสนอ
แผนการดําเนินงานใหกับครูและ
เพ่ือนได วิพากษวิจารณ  ถึงความ
ถูกตอง สมบูรณและความเปนไปได
ในการดําเนินงาน  
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ขั้นดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ (Action, Observation and Reflection) 
นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามแผนการดําเนินงานที่ไดวางไว ซึ่งในขั้นน้ีโรงเรียนได
ประสานความรวมมือกับหลายภาคสวนในการดําเนินการโดยจัดกิจกรรมในลักษณะคายอาสา
พัฒนา เพ่ือสรางองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑที่นักเรียนสนใจ ซึ่งนักเรียนแตละกลุมได
รวมเรียนรูองคความรูในการการพัฒนาผลิตภัณฑจากกิจกรรมตางๆ ในคายอาสาพัฒนา ดังน้ี 

กลุมที่ 1 กิจกรรมผลิตถานอัดแทง 
กลุมที่ 2 กิจกรรมผลิตนํ้าสมควันไม 
กลุมที่ 3 กิจกรรมผลิตสบูคารบอน 
กลุมที่ 4 กิจกรรมผลิตชาชงจาก 
              ตนไมยราพ 
กลุมที่ 5 กิจกรรมผลิตตุกตา 
กลุมที่ 6 กิจกรรมผลิตเฟอรนิเจอร 
กลุมที่ 7 กิจกรรมผลิตกระดาษสา 

 กลุมที่ 8 กิจกรรมผลิตปุยชีวภาพ 
 กลุมที่ 9 กิจกรรมผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 
 กลุมที่ 10 กิจกรรมผลิตสมุดทํามือ 
 ในระหวางการดําเนินการหาคําตอบนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเขามาบูรณาการ ทั้งการสังเกต การบันทึกขอมูล การคาดคะเน การทดลอง  
การคํานวณ การจําแนกประเภท และการสรางแบบจําลอง ในระหวางการดําเนินงานดวย ซึ่งครู
ทําหนาที่ประสานงาน อํานวยความสะดวกในทุกๆ ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา กับนักเรียน 
เพ่ือใหนักเรียนไดคําตอบตรงกับประเด็นที่นักเรียนตองการศึกษา สวนนักเรียนมีหนาที่ใน 
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เตรียมความพรอมสูขั้นตอนสรุปและนําเสนอ 
ผลการคนหาคําตอบ ในขั้นน้ีนักเรียนเกิดทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา และทักษะใน 
การใชทักษะชีวิตที่เกิดจากการปฏิบัติงานดวย 

ขั้นสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ  (Conclusion and Presentation) ใน
ขั้นตอนน้ี นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งนําเสนอผลการดําเนินงาน
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ของกลุมใหกับเพ่ือนไดเรียนรูและเขาใจ พรอมทั้งเปดโอกาสใหเพ่ือนๆ และครูสอบถามความรู
เพ่ิมเติม โดยอยูในการกํากับดูแลของครูผูสอนหากเกิดประเด็นปญหา แลวชวยกันสรุปประเด็น
ความรูใหถูกตองตามหลักวิชาการ จัดทําเอกสารรายงานการดําเนินโครงงาน จัดทําเอกสาร
ประกอบสําหรับเผยแพรใหผูที่สนใจไดทราบ ในขั้นตอนน้ีนักเรียนมีความสุขกับการได
นําเสนองานที่ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดปฏิสัมพันธกับเพ่ือนๆ และครูผูสอน ชวยให
นักเรียนเกิดทักษะใชเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสาร และเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง สําหรับ
โครงงานของนักเรียนน้ัน โรงเรียนไดสนับสนุนใหมีโอกาสไดนําเสนอผลงานใหกับหนวยงาน
ตางๆ และผูที่สนใจไดทราบดวยการเขารวมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการอยางตอเน่ือง  
  

จากการดํา เ นินงานสร าง วัฒนธรรมการวิจั ยในโรง เรี ยน  สงผลตอให เ กิด 
การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูให 
การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน ซึ่งทานได
ใหความสําคัญเปนอันดับแรกในการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จัดทํารายงาน
การวิจัยในช้ันเรียน สงผลใหครูเกิดการปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีคิดใหม โดยปฏิบัติตนเปน
ผูอํานวยการเรียนใหกับนักเรียน เปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน อํานวย 
ความสะดวกใหกับนักเรียน ใหนักเรียนไดรับความรูและทักษะตามเปาหมายของหลักสูตร  
ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน สงเสริมใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน
ของนักเรียน คณะครูมีสวนรวมในการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน  
ดวยการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการวิจัย ครูเกิดการปรับวิธี
เรียน เปล่ียนวิธีคิดใหม มุงสอนวิธีการแสวงหาความรูใหกับนักเรียน ใหการสนับสนุน อํานวย
ความสะดวกตางๆ ในการเรียนของนักเรียน ใหนักเรียนไดรับความรูและทักษะตามเปาหมาย
ของหลักสูตร  ที่สําคัญที่สุดคือการวางแผน หรือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูน้ัน เปน
สิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามที่ไดวางไว ไมหลงทิศทาง  
และการเรียนการสอนตามแผนทําใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดวาง
ไว และนักเรียนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 5 ขั้นตอน ในการสืบเสาะหาคําตอบ  
ตามความสนใจและต้ังใจในเรื่องที่จะศึกษา สงผลใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจท่ีลึกซึ้ง 
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คงทนและย่ังยืน สงผลใหนักเรียนที่ไดผานกระบวนการดังกลาว เกิดทักษะตามสมรรถนะของ
ผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คือ ทักษะในการคิด ทักษะในการแกปญหา ทักษะในการใช
ทักษะชีวิต ทักษะในการใชเทคโนโลยี และทักษะในการสื่อสาร  
 การสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนของโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมน้ัน มุงเนนให
นักเรียนรูจักนําความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรูในช้ัน
เรียน มาประยุกตใชในการจัดทําโครงงาน สรางสรรคเปนผลงาน ผลิตภัณฑ สินคา และตอยอด
ตอไปใหกลายเปนอาชีพ สําหรับการสรางรายไดใหกับตนเองและชุมชนของนักเรียน ซึ่งได
ประสานความรวมมือกับหลายภาคสวนดวยการดําเนินกิจกรรมแคมปสนุกคิดกับอินทัช ปที่ 11 
ตามแนวทาง “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการพัฒนางานใหนักเรียนและ
ชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน สามารถนํามาพัฒนา สรางสรรคให
เปนสินคาที่สรางรายไดใหกับชุมชน โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนาและเผยแพร
องคความรูจากการพัฒนาใหกับประชาชนและชุมชน ที่สนใจเขามาศึกษา เรียนรู เพ่ือใชเปน
แนวทางในการสรางอาชีพตอไป การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนนวัตกรรม 
การจัดการสอนที่ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child - center) อยางแทจริง ความรู ความเขาใจ 
ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกิดกับผูเรียนทั้งหมดมาจากความสนใจ
และความต้ังใจของนักเรียน สงผลใหความรูคงทนกับผูเรียนนานขึ้น และการดําเนินการจะ
ประสบผลสําเร็จไดน้ัน จะตองมีการประสานความรวมมือกับหนวยงาน สถาบัน องคกรภาครับ
และเอกชนอื่นๆ ที่เก่ียวของดวย การทํางานเปนทีมจะชวยใหการดําเนินงานคลองตัวและเดินไป
ดวยกันทั้งองคกรน่ันเอง 
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สนุกแบบ SPICE ภาคภูมิใจดวยกระบวนการวิจัย 
ศิริพร  พ่ึงเพ็ชร   

 
การสอนภาษาอังกฤษแบบ SPICE Model ดวยกระบวนการวิจัยเปนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูตามลีลาการเรียนรูท่ีนักเรียนถนัดและชอบ ดวยการใชกระบวนการวิจัย 
ในการสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ 

 
 ดิฉัน ศิริพร พ่ึงเพ็ชร ครูชํานาญการพิเศษภาษาอังกฤษ ไดจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนต้ังแตปการศึกษา 2525 เปนตนมา มีความเห็นวาการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนท่ีจัดใหแกนักเรียนยังไมไดเนนผูเรียนเปนสําคัญตามที่ทุกๆ คนกลาวถึงจริง 
และการประเมินผลระดับชาติในแตละช้ันยังอยูในเกณฑไมนาพอใจ ดังน้ันในปการศึกษา 2550 
ดิฉันจึงตองมนตคําวา “Learning Style” จึงเพียรพยายามศึกษาคนควา สังเคราะห Model การสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตามลีลาการเรียนรูของนักเรียนและใหช่ือวา 
SPICE Model โดยทดลองใช SPICE Model กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียน  
เกษตรศิลปวิทยาดวยตนเอง และไดนําไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนบานโพธิ์ (คุรุราษฎร
ประสิทธิ์) ในปการศึกษา 2552 เปนตนมา และคิดเรื่อยมาวา ทําอยางไรเราจะพัฒนาใหวิชา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่เด็กสนุกในเน้ือหาที่เรียนรู เด็กสามารถเรียนรูดวยตนเองและเกิดความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติ และทําอยางไรท่ีจะบูรณาการตอยอด SPICE Model ใหเกิด
คุณประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือกาวสูความเปนสังคมอาเซียนของเด็กไทย 
 ปลายปการศึกษา 2553 ดิฉันไดเขาไปในเว็บของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบประกาศรับสมัครครูเขารวมโครงการ
วัฒนธรรมการวิจัย ดิฉันปงกับคําวา วัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน ดิฉันจึงรีบสมัครเขารวม
โครงการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนและดีใจมากท่ีไดรับการคัดเลือก เพราะจะได
พิสูจนให เห็นวา  นักเรียนช้ันประถมศึกษาก็สามารถทําวิจัยไดแมนธรรมชาติวิชาจะ                
ไมเอื้ออํานวยเหมือนวิชาวิทยาศาสตร เมื่อไดรับการคัดเลือกแลวไดชวนเพ่ือนรวมนโยบาย 
ทาพิสูจนนักเรียนทําวิจัยได อีก 1 ทานในกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ เขารับการอบรมครั้งแรก
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ที่จังหวัดอุดรธานี รับฟงนโยบายแลวก็ยังงงๆ แตก็กลับมาจัดการวิเคราะหตัวช้ีวัด จัดทําหนวย
การเรียนรู  และออกแบบการเรียนรู เ พ่ือสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 ในสาระ
ภาษาอังกฤษ หนวยที่ 1 Myself ดวยการใชเทคนิควิธี KWL (Knowledge : Want : Learn) เปน
หนวยแรกเพ่ือทราบความรูพ้ืนฐานนักเรียน หลังจากทีมงานสรางวัฒนธรรมการวิจัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดนิเทศใหคําแนะนํา และดิฉันไดเขารับการอบรมการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้ง  ทําใหการจัดทําหนวย
การเรียนรูชัดเจนขึ้น ดิฉันไดทําหนวยการเรียนรู Family แลวนํามาใชกับการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษแบบ SPICE MODEL ซึ่งกอนที่จะเริ่มขั้นตอนการสอน นักเรียนจะตอบ
แบบสอบถามลีลาการเรียนรูจํานวน 15 ขอ เพ่ือจัดกลุมนักเรียนตามลีลาการเรียนรูที่ถนัดและ
ชอบ มีนักเรียนที่มีลีลาการเรียนรูทางสายตาจํานวน 3 คน นักเรียนที่มีลีลาการเรียนรูทาง 
โสตประสาทจํานวน 4 คน และนักเรียนที่มีลีลาการเรียนรูทางการเคล่ือนไหวรางกาย 
จํานวน  9 คน  จากน้ันได ดํา เนินการสอนการสอนภาษาอังกฤษแบบ  SPICE MODEL  
ดวยกระบวนการวิจัยดังแผนภาพ 
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1. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

            2. จัดทําหนวยการเรียนรู 
                                         3. ออกแบบการเรียนรู 
  
 
                      ครู                                                                          นักเรียน 
          SPICE MODEL           กระบวนการวิจัย 
       
   ขั้นที่ 1 S : Stimulus                            ขั้นที่ 1 ต้ังคําถาม (Question) 
               
   ขั้นที่ 2 P : Presentation                ขั้นที่ 2 เตรียมการคนหาคําตอบ (Planning)  
                                                                
    
   ขั้นที่ 3 I : Individual Inquiry               ขั้นที่ 3 ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ 
                                                                                      (Action) 
 
     
   ขั้นที่ 4 C : Constructivism               ขั้นที่ 4 สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ 

   ขั้นที่ 5 E: Evaluation                                             (Reflection)  
                                               
 
 จากแผนภาพครูดําเนินการสอนนักเรียนเรื่อง Family เวลา 4 ช่ัวโมง ตามลําดับดังน้ี 
 
 ขั้นที่ 1 S : Stimulus การใหสิ่งเราเพ่ือใหนักเรียนต้ังคําถาม (Question) ใหนักเรียนดู
ภาพดาราหญิงที่นักเรียนช่ืนชอบ ครูกระตุนยั่วยุนักเรียนใหเกิดความอยากรู อยากดู ดวยคําถาม
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วา  Who is she? นักเรียนตอบวา She is Khemmanit. ครูถามตอวา What does she do? นักเรียน
ตอบวา She is an actress. ครูถามตอไปวา If Khemmanit comes to our school, How do you 
interview her? (ถาเขมนิจมาที่โรงเรียนของเรา นักเรียนจะสัมภาษณเธอวาอยางไร) นักเรียนแต
ละคนพูดคําถามที่ตนเองตองการถามเขมนิจทั้งคําถามที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเชน  
How old are you? How do you go our school? What do you do in your free time? พ่ีแพนเคก
ชอบอาหารอีสานมั้ย? พ่ีเปนแฟนกับพ่ีเปใชมั้ย เปนตน มีนักเรียนคนหน่ึงถามวา ถาจะถามเปน
ภาษาอังกฤษเราจะพูดวาอยางไร ซึ่งขั้นน้ีจะเปนขั้นที่ยากสําหรับครูผูสอนท่ีจะใหนักเรียนเกิด
คําถามที่นําไปสูการวิจัย การศึกษาหาความรู ดังน้ันครูจึงตองใจเย็นใหนักเรียนพูดคําถามไป
เรื่อยๆ เพ่ือฝกใหนักเรียนเกิดความคิดไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดคําถามที่ปงกับประเด็น แตถาผาน
ไปสักระยะหน่ึงยังไมไดคําถาม จึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองพยายามตะลอมใหนักเรียนเขาสู
ประเด็นสาระที่ตองการใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งคําถามที่นักเรียนอยากรู ก็คือ 
วัตถุประสงคในการเรียนรู                                       
 ขั้นที่  2 P : Presentation จาก
คําถามที่วา จะถามเปนภาษาอังกฤษเรา
จะพูดวาอยางไร นักเรียนและครูรวมกัน
วิเคราะหวา เราจะใชคําถามชนิดใดท่ีใช
ในการถามขอมูลของบุคคล นักเรียน
สรุปรวมกันวา คําถามที่ใช ในการวิจัย 
คือ Wh – question และ Yes/No question มี
วิธีการใชอยางไร ซึ่งมาตรฐานท่ีใชใน
การเลือกคําถามมาจากมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนการเรียนรูที่ครูออกแบบไว (ม 1.2

พูด/เขียน/โตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล)นักเรียนวางแผนคนหาคําตอบ (Planning) คาดเดา
คําตอบไวลวงหนา ซึ่งเปรียบเสมือนการต้ังสมมติฐานในการวิจัย 

 ขั้นที่ 3 I : Individual Inquiry นักเรียนแตละคนไปคนหาคําตอบตามลีลาการเรียนรูที่
ตนชอบและถนัด (Action) ซึ่งครูไดแบงลีลาการเรียนรูนักเรียนโดยใชแบบสอบถามคัดกรอง
นักเรียน นักเรียนท่ีมีลีลาการเรียนรูทางสายตาจะไปคนหาคําตอบดวยการอานหนังสือ ในขั้นน้ี
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นักเรียนไดใชกระบวนการคิดในการอานจับใจความ โนตยอ บันทึกในสิ่งที่ศึกษาหาคําตอบ 
นักเรียนท่ีถนัดทางโสตประสาทหาคําตอบดวยการสัมภาษณผูอํานวยการ คุณครู นักเรียนไดฝก
การใชภาษาทักทาย (Greeting) นักเรียนมีความเช่ือมั่นในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน นักเรียนท่ีมีลีลาการเรียนรูทางการเคลื่อนไหวรางกายคนหาคําตอบจาก 
Computer เปนการใชเทคโนโลยีบูรณาการความรูในวิชาคอมพิวเตอรมาใชในการสืบคนหา
ความรู นักเรียนจะนําเสนอคําตอบ/ความรูตามที่กําหนดไวในขั้นวางแผนการเรียนกับครูเปน
ระยะๆ การดําเนินกิจกรรมในขั้นน้ีนักเรียนจะเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการใฝเรียนรู 
มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลานัดหมาย นักเรียนทุกคนจะมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ตนเอง
เรียนรูอยางอิสระตามลีลาการเรียนรูที่ถนัดและชอบ ในการตรวจสอบความรู Wh – question  
ครูใหนักเรียนอานเรื่องสั้นแลวตอบคําถามที่ใช Where และ How และดูภาพเพ่ือตอบคําถามที่
ถามความสามารถของบุคคล Can…………. Yes/No Question ในใบงาน 
 ขั้นที่ 4 C : Constructivism นักเรียนสรางองคความรูดวยตนเองจากการไปคนหาเรื่อง 
Wh – question และ Yes/No question ในขั้นน้ีนักเรียนจะไดบูรณาการความรูในวิชาศิลปะ ใช
ความคิดสรางสรรค ความคิดวิเคราะห ในการออกแบบสรุปเน้ือหาลงใน Mind Map แลว
นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือน โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการหาวัสดุอุปกรณ
ใหแกนักเรียน นักเรียนจะอิสระไมจําเจเฉพาะหองเรียน โดยเฉพาะนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 6 เริ่มเขาสูความเปนวัยรุน นักเรียนจะมีความสุขที่ไดอยูในกลุมเพ่ือนและความภาคภูมิใจ
ในการสรางองคความรูดวยตนเอง 
  ขั้นท่ี 5 E : Evaluation ในขั้นน้ีนักเรียนจะรวมกันในการประเมินผลงานที่เพ่ือน
นําเสนอซึ่งในขั้นที่ 4 และ ขั้นที่ 5 ซึ่งเปนขั้นสรุปและนําเสนอ (Reflect) นักเรียนที่มีลีลา 
การเรียนรูทางโสตประสาทจะนําเสนอความรูจากการไปศึกษา วิธีการใช Wh – question และ 
Yes/No question ดวยการพูดประกอบ Power Point นักเรียนที่มีลีลาการเรียนรูทางสายตาจะ
นําเสนอดวยแผนพับ นักเรียนที่มีลีลาการเรียนรูทางการเคล่ือนไหวจะนําเสนอผลการศึกษาดวย
การแสดงบทบาทสมมติ ในขั้นน้ีนักเรียนจะไดฝกการเปนผูประเมินตัดสินใจเลือกขอมูลจากสิ่ง
ที่มีอยูจริง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ช่ืนชมในความสําเร็จในการทํางานของผูอื่น  
หลังจากนักเรียนนําเสนอองคความรูเสร็จทุกลีลาการเรียนรู ครูวัดและประเมินผลความรูของ
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นักเรียน เรื่อง Wh- question และ Yes/No question ดวยแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ 
เพ่ือวัดประเมินผลและตรวจสอบความรูของนักเรียนอีกครั้งหน่ึง หากพบวานักเรียนคนใด ไม
ผานเกณฑการประเมิน 70% ครูจะดําเนินการสอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน 
 จากการที่นักเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย  4 หนวย  พบวา นักเรียนได
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานการต้ังคําถามเริ่มใชคําถามปลายเปด How to ………….? ใน
หนวยตอมาได นักเรียนเริ่มเขาใจวา คําถามชนิดน้ีสามารถศึกษาหาคําตอบไดหลากหลาย 
นักเรียนสามารถวางแผนไดอยางเปนระบบ ใชแหลงขอมูลที่อยูใกลตัวในโรงเรียน เชน คุณครู 
หองสมุด ICT ใหเกิดประโยชน แลวเลือกใชขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลที่
เ ช่ือถือไดไดอยางมีความสุข ตลอดจนสามารถสรางสรรคนําเสนอผลการศึกษาไดดวย 
ความภาคภูมิใจตามลีลาการเรียนรูที่ตนถนัด สําหรับผูสอนเกิดความภาคภูมิใจที่นักเรียน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมกลายเปนคนชางคิด  ชางสงสัย  ใฝรูดวยการคนควาหาคําตอบ  
มีความรับผิดชอบ รูจักการแบงงานกันทําเพ่ือความสําเร็จของกลุม สามารถหาขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตอง เลือกบริโภคแตสิ่งที่เกิดประโยชนตอตนเอง ซึ่งจะเปน
ทักษะในการดํารงชีวิตที่สําคัญ และอยูในสังคมอาเซียนไดอยางมีความสุข  
  
………………………………………………………………………………………………….. 
ติดตอสอบถาม 
 ดร. ศิริพร  พ่ึงเพ็ชร  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา อ.เกษตรสมบูรณ 
จ.ชัยภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   
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การใชกลวิธี K : W : L ในการสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหกับนักเรียนประถมศึกษา 
พิมพผกา  เมืองไสย   

 
“จะทําอยางไรใหเด็กประถมศึกษาตั้งคําถาม เพื่อนําไปสูการสรางวัฒนธรรมการวิจัย?” 

ข้ึนช่ือวา”การวิจัย”แลวเสมือนหนึ่งเปนงานท่ีคอนขางยาก ผูท่ีทําสําเร็จไดตองเกง  
มีความรู และมีความสามารถมากเทาน้ัน แตความคิดน้ีคงใชไมไดอีกแลว  
เพราะ K : W : L สามารถสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหกับนักเรียนได 

 
โรงเรียนสันปาตอง (สุวรรณราษฎรวิทยาคาร) เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ 

เปดการเรียนการสอนต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนไดรับ 
การสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน องคกร และหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาโรงเรียนเปน
อยางดียิ่ง ทําใหโรงเรียนมีช่ือเสียงเปนที่ช่ืนชม นิยมยกยอง ศรัทธา และใหความเช่ือมั่นใน
มาตรฐานคุณภาพดานการจัดการศึกษา และพรอมที่จะกาวไปสูความเปนโรงเรียนช้ันนําใน
ระดับ WORLD CLASS ตามวิสัยทัศนของโรงเรียนที่วา “จัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐานมุงสู
สากล ผูเรียนมีมารยาทงาม เปนเลิศทางวิชาการ ผูบริหารและครูเปนมืออาชีพ สภาพแวดลอม
สะอาดรมรื่น ปลอดภัย ชุมชนมั่นใจใหความรวมมือ”สวนอัตลักษณของโรงเรียน คือ “การ
จัดการเรียนรูโครงงานสูนักวิจัยนอย” ซึ่งการบริหารจะมีคณะผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถ
ในการบริหารจัดการโดยใชยุทธศาสตรการบริหารแบบมีสวนรวม มีครูผูสอนครบทุกกลุม
สาระการเรียนรู และครูมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงผลใหโรงเรียน
ไดรับการคัดเลือกและประเมินใหเปนโรงเรียนตนแบบในการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 นอกจากน้ี ยังเปนโรงเรียนช้ันนําประจําอําเภอ เปนโรงเรียนในฝนรุนท่ี 2 
เปนโรงเรียนศูนยวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  เปนศูนย วิทยาศาสตรและศูนยอนุบาลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 เปนโรงเรียนหองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน รุนที่ 4 และในป
ก า ร ศึ ก ษ า  2554 ไ ด เ ข า ร ว ม เ ป น โ ร ง เ รี ย น แ กนนํ า ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ใน โ ค ร ง ก า ร 
การสรางวัฒนธรรมการวิจัยในสถานศึกษา ทั้งน้ี ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 
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การพัฒนาครูใหใชกระบวนการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
สงเสริมใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูไปดวยพรอมๆ กัน  

ขาพเจาเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและวิชาสุขศึกษา ในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนการเขารับการอบรมขาพเจาคิดวา “การนํากระบวนการสราง
วัฒนธรรมการวิจัยไปใชกับนักเรียนประถมศึกษาจะไดผลจริงหรือ เด็กในระดับน้ีคงทําไมได
แนๆ และวิธีการเรียนรูแบบน้ีคงจะยากเกินไปสําหรับนักเรียนในระดับน้ี”แตหลังจากเขารวม
โครงการและเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดวิธีปฏิบัติการในการสรางวัฒนธรรม 
การวิจัยใหนักเรียนแลว ขาพเจาไดแนวความคิดใหมวา”หากเราสามารถทําใหนักเรียนรูจัก
กระบวนการวิจัยต้ังแตในระดับประถม อาจจะเปนผลดีตอนักเรียนในอนาคต เพราะวิธีการน้ีจะ
ทําใหนักเรียนไดฝกการทํางานอยางเปนระบบและรูจักวิเคราะห ตีความดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร อันจะเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูและการทํางานตอไปในอนาคต”ดังน้ัน ขาพเจาจึง
คิดที่จะสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยไดนําหนวย/แผนการจัดการเรียนรูเดิมที่ใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมาปรับ
ให เปน ลักษณะของกระบวนการ วิจั ย  4 ขั้นตอน  เ พ่ือ นํามาทดลองใช กับนัก เรี ยน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หอง 2 จํานวน 34 คน ซึ่งเปนหองที่นักเรียนสวนใหญไมกลาแสดงความ
คิดเห็น มีการต้ังคําถามไดนอยและไมกลาตอบคําถาม หนวยการเรียนรูที่นํากระบวนการวิจัยมา
ปรับใช คือ หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การดํารงพันธุของพืช และหนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เสียง
และการไดยิน และหนวยการเรียนรูที่อยากจะเลาเปนประสบการณใหกับเพ่ือนครู ก็คือ  
หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เสียงและการไดยิน มีแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 แผนการเรียนรู  
ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  จํานวน 10 ช่ัวโมง  ซึ่งเปนหนวยการเรียนรูที่ใช
กระบวนการวิจัยตอเน่ืองมาจากหนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การดํารงพันธุของพืช  
 การจัดกิจกรรมคร้ังแรกที่ประสบปญหา คือ ขั้นต้ังคําถาม เน่ืองจากนักเรียนต้ังคําถาม
ไดดวยตนเองนอยมาก และคําถามที่นักเรียนต้ังขึ้นสวนใหญจะเปนคําถามที่เปนคําถามพ้ืนฐาน
ที่ใชคําวา ใช หรือไมใช และยังไมเปนคําถามขั้นสูงที่จะนําสูการคนควา/ทดลองได ขาพเจาจึง
นํากลวิธีรูแลว : อยากรู : เรียนรู (K : W : L) มาใชซึ่งกลวิธีน้ีขาพเจาเช่ือวาจะเปนฐานสําคัญของ
การท่ีจะทําใหครูทราบพ้ืนฐานความรูเดิม (K) ของนักเรียน สิ่งที่นักเรียนอยากรู (W) ดวยการให
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นักเรียนคิดและตั้งคําถามออกมา และเมื่อเรียนรูแลวนักเรียนสามารถบอกหรือสรุปสิ่งที่เรียนรู
ใหม (L) ไดดวยตนเอง ครั้งแรกใหนักเรียนทําเด่ียว นักเรียนก็ยังไมสามารถต้ังคําถามได จึงนํา
กระบวนการกลุมและวิธีการตางๆ เชน การใชคลิปวีดีโอ การสาธิต รวมถึงการฝกใหนักเรียน
รูจักการสังเกต หากนักเรียนสังเกตไดมากเทาไหรก็จะเกิดขอสงสัย หรือขอคําถามมากขึ้น
เทา น้ัน  จากการนํา  K : W : L มาใชอยางตอเ น่ือง  ปรากฏวา  นักเรียนใหความสนใจ  
เกิดความสงสัยและชวยกันคิด ทําใหไดขอคําถามเพ่ิมมากขึ้น สําหรับการสอนเรื่องเสียงและ
การไดยิน ในขั้นตอนของการต้ังคําถาม ขาพเจาไดเปดคลิปเสียงใหนักเรียนฟงและนําอุปกรณ
ของเลนที่สามารถทําใหเกิดเสียงมาเปนสื่อกระตุนความสนใจใหนักเรียนคิดและต้ังคําถาม ซึ่ง
คําถามที่นักเรียนต้ังขึ้นทุกคําถามมีความหมาย ถึงแมวาคําถามที่นักเรียนต้ังขึ้นจะมีทั้งคําถามที่
เปนคําถามพ้ืนฐานและคําถามขั้นสูง ขาพเจาจะใหความสนใจและใหกําลังใจตอคําถามของ
นักเรียนทุกคนดวยการกลาวชมเชย และหรือใหดาวสีเปนรางวัล สวนคําถามใดที่สมควรแกไข
ก็ไดนํามาใหทุกคนไดรวมกันปรับแกไขใหเปนคําถามที่สามารถนําไปคนหาคําตอบได จากน้ัน 
จะนําคําถามมาอภิปรายรวมกันวา คําถามใดท่ีนักเรียนสนใจและมีความเหมาะสมท่ีจะ
ทําการคนควาทดลองได รวมท้ังเปนคําถามที่ตัวครูตองการใหเกิดเพ่ือตอบสนองตอตัวช้ีวัด คือ 
นักเรียนทดลองและอธิบายการเกิดเสียง การเคล่ือนที่ของเสียง และการเกิดเสียงสูงเสียงตํ่า 
ขั้นตอนน้ีประสบผลสําเร็จทําใหนักเรียนเริ่มรูสึกดีกับการต้ังคําถามและสนุกที่จะเรียนรู 
นักเรียนรูจักคิดและต้ังคําถามที่สามารถนําไปสูการคนหาคําตอบไดดวยตนเองไดดีขึ้น โดย
สังเกตจากคําถามที่นักเรียนต้ังขึ้นซึ่งจะมีคําวา อะไร ทําไม อยางไร เพราะเหตุใด ถึงแมจะไมดี
ครบทุกคนแตก็มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม  
 สํ าหรับขั้น เต รียม 

ก า ร ค น ห า คํ า ต อ บ  เ ป น
ขั้นตอนที่นําคําถามที่นักเรียน
อยากรู  (W) ที่มาจากขั้นต้ัง
คํ า ถ ามและ เป นคํ า ถ ามที่
นักเรียนแตละกลุมสนใจท่ีจะ
ทําการคนหาคําตอบมาทําการ
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เตรียมการคนหาคําตอบ ดวยการอภิปรายรวมกันเปนกลุมวา คําถามน้ันมีกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนการหาคําตอบไดอยางไร เพ่ือใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความเห็นเพ่ือ
เตรียมการคนหาคําตอบตามขอคําถามที่กลุมตนเองสนใจไดอยางเปนระบบและถูกตอง และ
เมื่อนักเรียนไดวิธีการคนหาคําตอบท่ีดีแลว จึงใหนักเรียนดําเนินการคนหาคําตอบตามวิธีการท่ี
วางแผนรวมกัน บทบาทของขาพเจาในชวงน้ี คือ คอยใหกําลังใจ ใหคําช้ีแนะและเปนที่ปรึกษา 
 สวนขั้นดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ จะจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม
โดยการคละนักเรียนกลุมที่เรียนเกง ปานกลาง ออน และนักเรียนที่มีความบกพรองทาง 
การเรียนรูอยูรวมกัน  และเปดโอกาสใหนักเรียนคนหาคําตอบอยางอิสระดวยการทําการทดลอง
ตามที่กลุมตนเองสนใจและตองการหาคําตอบจากขอคําถามที่ต้ังไว โดยขาพเจาจะเปนผูคอย
อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมใชงานและมี เ พียงพอกับ 
ความตองการของนักเรียน และชวยเหลือนักเรียนบางกลุมที่มีการรองขอ พรอมกับการสอบถาม
การทํางานของนักเรียนเปนระยะเพ่ือตรวจสอบการทํางาน และเนนใหนักเรียนรูจักตรวจสอบ
คําตอบที่ไดวามีความถูกตองตามหลักการมากนอยเพียงใด มีสวนใดที่ควรแกไขหรือไม จาก
การจัดกิจกรรม พบวา ขั้นตอนน้ีนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน สามารถดําเนินการคนหา
คําตอบรวมกันได แตการตรวจสอบคําตอบยังตองไดรับการแนะนําเปนบางกลุม  
 สุดทายเปนขั้นสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ ซึ่งขั้นน้ีขาพเจาจะแนะนําให
นักเรียนคิดหาวิธีการ หรือรูปแบบในการสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบในลักษณะ
ตางๆ เพ่ือใหผูอื่นไดเห็นแลวมีความเขาใจไดโดยงาย จากนั้นจึงใหนักเรียนแตละกลุมนํา 
ผลการคนหาคําตอบที่ไดมานําเสนอหนาช้ันเรียน มีการอภิปรายเพ่ือการตรวจสอบความรูและ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน จากการจัดกิจกรรมขั้นน้ี พบวา นักเรียนสามารถสรุปและนําเสนอ
ผลงานที่คนพบไดอยางเปนระบบเพ่ือตอบคําถามที่ตนเองสงสัยใครรูได จากน้ันจึงใหนักเรียน
เขียนสิ่งที่ไดเรียนรูลงในชองเรียนรู (L) และเขียนสรุปเปนองคความรูของตนเองลงใน 
ใบบันทึกการเรียนรู  

ผลจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธี K : W : L ในการสรางวัฒนธรรม 
การวิจัยใหกับนักเรียน สามารถทําใหนักเรียนต่ืนเตนและมีความกระตือรือรนที่จะเรียน 
เน่ืองจากเปนการทาทายความสามารถในการหาคําตอบจากการต้ังคําถามในสิ่งที่อยากรูหรือ
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สงสัย และคนพบคําตอบไดดวยตัวเองอยางเปนระบบก็เทากับวา นักเรียนไดใชการวิจัยใน 
การเรียนรู และหากใหนักเรียนไดทําซ้ําและตอเน่ืองก็จะเกิดเปนวัฒนธรรมการวิจัยใหกับ
นักเรียนไดในที่สุด สวนการวัดผลการเรียนรูน้ันขาพเจาใช K : W : L ที่นักเรียนบันทึกไวมาทํา
การประเมินนักเรียน ในสวนของ K (Knowledge) ประเมินความรูเดิมของนักเรียน W (Want 
to know) ประเมินการต้ังคําถาม และ L (Learning) ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนรู
ไปแลว ขั้นเตรียมการคนหาคําตอบและขั้นดําเนินการคนหาคําตอบ จะใชแบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม สวนขั้นสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ ประเมินโดยใชแบบตรวจ
ผลงาน 

การสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาประสบผลสําเร็จได
เน่ืองจาก ครูผูสอนไดกระตุนและเปดโอกาสใหนักเรียนรูจักการสังเกตและต้ังคําถามจากสิ่งที่
ตนเองสนใจใครรู และใชกลวิธี K : W : L ใหนักเรียนกระทําอยางตอเน่ืองเพ่ือใหติดเปนนิสัย 
สวนผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทเปนอยางมากในการสรางวัฒนธรรมใหเกิดใน
สถานศึกษาโดยใหความสําคัญและสนับสนุนครูใหใชวัฒนธรรมการวิจัยใหนักเรียน รวมทั้ง
การพัฒนาหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สําหรับใชเปนแหลงเรียนรูและการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูใหกับนักเรียน สนับสนุนสื่อ/อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สนับสนุน
หองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
เพ่ือใหนักเรียนและครูใชในการคนควาและสืบคนขอมูล
เพ่ิมเติม รวมถึงการไดรับคําแนะนําจากทีมภาคเหนือ
แ ล ะ ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก ที่ ใ ห ก า ร นิ เ ท ศ ก า ร นํ า
กระบวนการวิจัยไปใชเพ่ือสรางวัฒนธรรมการวิจัย
ใหนักเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
         การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย เปน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่ชวยพัฒนา
นักเรียนใหเกิดการเรียนรูโดยการต้ังคําถาม และคนหา
คําตอบอยางเปนระบบ หากครูชวยกระตุนนักเรียนดวยการใชคําถามที่มีคําวา อะไร ทําไม 
อยางไร อยางบอยครั้งก็จะทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดและเกิดการเรียนรูดวยตนเองได
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อยางมีคุณภาพ สถานศึกษา ครู และนักเรียนในยุคใหมของการปฏิรูปการศึกษา จะตองมี 
การเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
เนนใหนักเรียนเรียนรู หรือแสวงหาความรูโดยใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูอยางเปนระบบ
และตอเน่ือง จะชวยยกระดับความรู ความเขาใจ และความสามารถในการใชกระบวนการวิจัย
จนกลายเปนวัฒนธรรมการวิจัย และในขณะเดียวกันครูผูสอนก็จะเกิดวัฒนธรรมการจัดการเรียนรูโดย
ใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยไปพรอม  ๆกัน ดังน้ันในฐานะครูผูสอนดวยกัน จึงอยากจะเชิญชวน
ใหเพ่ือนครูประถมศึกษาทั่วประเทศ ไดนําวัฒนธรรมการวิจัยมาใชในโรงเรียนใหเพ่ิมมากขึ้น 
อันจะเปนการพัฒนานักเรียนรวมกัน เพ่ือใหนักเรียนไดฝกคิด ต้ังคําถามและคิดคนหาคําตอบได
ดวยตนเอง ซึ่งจะสงผลใหอนาคตของเด็กไทยเปนเด็กที่กลาคิด กลาทํา และกลาที่จะอยูเผชิญ
โลกสังคมในอนาคตไดอยางภาคภูมิ  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
ติดตอสอบถาม 

นางพิมพผกา  เมืองไสย  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนสันปาตอง (สุวรรณราษฎร
วิทยาคาร) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 โทรศัพท 08-1179-4884  
E-mail : pim_mg@hotmail.com 
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สรรคสรางการเรียนรู ควบคูวัฒนธรรมการวิจัย 
รัตนพรรณ  วังดี 

 
การไดเรียนในส่ิงท่ีอยากรู  ไดรูในส่ิงท่ีสงสัย ตอยอดสูงานวิจัย สรางศรัทธาความม่ันใจ 

ในการคนหาคําตอบของผูเรียน และขับเคลื่อนงานวิจัยอยางไมโดดเด่ียว  

เพื่อสรรคสรางการเรียนรู ควบคูวัฒนธรรมการวิจัย 

 
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) ไดเปดการเรียนการสอนใน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 เปน 1 ใน 500 โรงเรียนที่เปนโรงเรียนมาตรฐานสากล และผาน 
การประเมิน สมศ. รอบที่สาม ในปการศึกษา 2554 ในสวนของการดําเนินการของโครงการ
วัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน เริ่มตนจากการสมัครเขารวมโครงการ ทางผูอํานวยการโรงเรียน
ก็ไดถามความสมัครใจของครูและช้ีแจงถึงความสําคัญตอการทํางานวิจัยในการศึกษาแลวสมัคร
เขารวมโครงการ และเมื่อโรงเรียนผานการคัดเลือก ทางโรงเรียนก็ไดคัดเลือกครูจํานวนสองคน 
จากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและสังคมศึกษาฯ เพ่ือเขารวมอบรมการสรางวัฒนธรรม
การวิจัยที่จัดโดยทีมภาคเหนือ เพ่ือรับทราบความสําคัญ ขั้นตอนกระบวนการวิจัย การวัด
ประเมินผล ภาพรวมของโครงการและวางแนวทางในการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมการ
วิจัยตลอดท้ังป เมื่อกลับไปที่โรงเรียนก็ไดดําเนินการตามท่ีไดรับมาจากการอบรมในคราวนั้น  
โดยมีทานผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ประธานกลุมสาระการเรียนรู และครู
เครือขายเพ่ิมเติม ซึ่งเปนครูที่ผูอํานวยการไดใหคําแนะนําในการวางเครือขายใหมีภายใน
โรงเรียนอีกคนละสองทาน การดําเนินโครงการวัฒนธรรมการวิจัยภายในโรงเรียน ไดรับความ
สนับสนุนและคําแนะนําจากทานอดีตผูอํานวยการท่ีไดเปนผูวางรากฐานของโครงการ
วัฒนธรรมการวิจัยไวอยางมั่นคงและสานตอดวยผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบันที่เห็น
ความสําคัญและพรอมที่สนับสนุน การขับเคลื่อนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมดวยวัฒนธรรมการ
วิจัยทั้งองคกร นอกจากนี้ ยังไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม จากทานรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการ การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการวิจัยในวิชาวิทยาศาสตร จากประธาน 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและทานศึกษานิเทศก ที่ดูแลขาพเจาและเพื่อนครูเปนอยางดี
เสมอมา ทําใหเกิดการสรางการเรียนรู ดวยวัฒนธรรมการวิจัยภายในโรงเรียน 

ในสวนของการจัดการเรียนรู โดยการใชกระบวนการวิจัยน้ัน ขาพเจาเลือกใชใน
รายวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/11 ซึ่งเปนโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร  – คณิตศาสตร  ซึ่ งข าพเจา เปนครูที่ปรึกษานักเรียนในหองเ รียนน้ีดวย  
ขอยกตัวอยางการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย ในหนวยการเรียนรูที่ 2 แรงในสนาม
ตางๆ ซึ่งอยูในมาตรฐานการเรียนรูท่ี 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง 
และแรงนิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชนอยางถูกตอง ในแผนกาณเรียนรูที่ 1 แรงในสนามโนมถวง  

สําหรับแผนการเรียนรูเรื่อง แรงในสนามโนมถวง ตัวช้ีวัดที่นักเรียนตองบรรลุ คือ 
ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคล่ือนที่ของวัตถุในสนามโนมถวง และนํา
ความรูไปใชประโยชน รวมถึงตัวช้ีวัดที่กําหนดในมาตรฐานท่ี 8 ซึ่งเปนเรื่องของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังน้ัน เมื่อวิเคราะห มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด กําหนดสาระ
การเรียนรู สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนครบถวนแลว ในขั้นตอนน้ีก็
ปฏิบัติคลายคลึงกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือตอบสนองตัวช้ีวัด เหมือนดังที่คุณครูทํา
แผนการเรี ยนรู กันมานาน  เ พียงแต ในขั้นตอนการจัดการ เรี ยนการสอน  เ ราจะใช
กระบวนการวิจัยทั้งสี่ขั้นตอนไปจับ ดังน้ี 

ในขั้นตอนการต้ังคําถาม ขาพเจาใหนักเรียนชมคลิปวิดีโอ ที่เปนวัตถุที่เคล่ือนที่
ภายใตแรงโนมถวงของโลก ทั้งเปนการตกอยางอิสระ ซึ่งเปนคลิปของหมีแพนดาตกตนไม 
และอีกคลิปเปนการเคล่ือนที่ในแนวด่ิง แตไมไดเคล่ือนที่ภายใตแรงโนมถวงของโลกเพียงอยาง
เดียว แตมีความเรงเสริมดวย คือ รถไฟเหาะ ซึ่งคอนขางจะนาหวาดเสียว พอที่จะฉุดรั้ง 
ความสนใจ นักเรียนได เมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอทั้งหมดจบ ใหนักเรียนแตละกลุมคิดคําถามที่
ไดจากการชมคลิปวิดีโอ นักเรียนแตละกลุมเกิดคําถามที่คอนขางประหลาดมากมาย  ทั้งที่เปน
คําถามที่เกิดจากความสนใจ คะนองตามวัย บางทีก็เปนคําถามที่ฟงดูแทบจะไมเปนประโยคพูด
งายๆ ก็คือ นักเรียนคนต้ังคําถามก็ยังงงๆ ตองเรียบเรียงประโยคกันใหมใหรูเรื่อง ในความคิด
สวนตัวของขาพเจา ทุกคําถาม ทุกขอสงสัยน้ันมีคุณคา แมวาบางคําถาม ไมสามารถนําไปสู 
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การแกไขปญหาโดยกระบวนการวิจัยได แตการท่ีทําใหนักเรียนไดเกิดอาการสงสัย นักเรียนเกิด
อาการสะกิดใจใหฉุกคิดบางเรื่องที่เจาตัวไมแอบตอบคําถามในใจไปอยางลวกๆ แบบน้ี ขาพเจา
พอใจมาก ดังน้ันก็เลยมีความคิดวาตองไมหยุดความสงสัยเพียงเพราะวามันไมใชเน้ือหาทาง
วิชาการ ยิ่งมีคําถามประหลาด นักเรียนคนอื่นก็กลาแสดงความสงสัยของตนเองออกมามากข้ึน   
คําถามที่สงออกมาจากนักเรียนจะถูกเขียนไวบนกระดานทั้งหมด จากน้ันครูและนักเรียนทํา 
การรวบรวมกลุมคําถามที่คลายกัน มีจุดมุงหมายในการแสวงหาคําตอบคลายกันไปอยูรวมกัน 
สําหรับบทบาทของขาพเจาตอนน้ี ตองพยายาม ผลักดัน ตะลอม ลอมกรอบนักเรียน ใหเขาไป
ใกลคําถามที่ตองการใหเก่ียวของกับการเคล่ือนที่อยางอิสระภายใตแรงโนมถวงมากที่สุด เพราะ
วิชาน้ีถูกจํากัดดวยตัวช้ีวัดที่ตองบรรลุใหได  จนในที่สุดก็เหลือเพียงคําถามเดียวที่เปนคําถาม
ระดับสูง สามารถนําไปสูการศึกษาคนควา และที่สําคัญตองเกิดจากการยินยอมพรอมใจของ
นักเรียนทั้งหองโดยการโหวตเสียง รวมท้ังเปนคําถามที่ครูตองการใหเกิดในการเรียนรูเพ่ือ
ตอบสนองตอตัวช้ีวัด คือ การหาคาความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกดวย 

ขั้นตอนท่ีสอง คือ ขั้นเตรียมการคนหาคําตอบ เมื่อนักเรียนไดคําถามแลว แตละกลุม
ครูใหเวลาในการวางแผนการคนหาคําตอบ โดยเปดอิสระในการใชวิธีไหนก็ได ใหสามารถหา
คาความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกออกมา แตละกลุมตางก็ไปคนควาหาขอมูลที่
จําเปนตองใช บทบาทหนาที่ของครูในชวงน้ี คือการอํานวยความสะดวก ในการหาแหลงสืบคน 
จัดเตรียมแหลงขอมูลใหกับนักเรียน เปดโอกาสและเวลาใหนักเรียนไดปรึกษาหารือกันอยาง
เต็มที่ จากน้ันแตละกลุมนําเสนอแผนการทําการทดลองท่ีหนาช้ันเรียนโดยมีเพ่ือนกลุมอื่นๆ 
ชวยกันตรวจสอบความเปนไปไดของการทดลอง ความสอดคลองของจุดประสงคและแผนการ
ที่วางเอาไว รวมถึงขอบกพรองอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลองในอนาคต จากการนําเสนอ
ของนักเรียนในวันน้ัน พบวานักเรียนหองน้ี  ไดวางแผนการหาคาความเรงเน่ืองจากแรงโนม
ถวงของโลกไดสามวิธี ซึ่งแตละกลุมมีวิธีการและแนวคิดที่แตกตางกัน แตลวนแลวสามารถ
นําไปใชหาคาความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกไดจริงทั้งสิ้น อยางไรก็ตามครูก็ตอง
เตรียมอุปกรณ ใหแตละกลุม ตามที่นักเรียนรองขอใช ตามความตองการท่ีตางกันดวย 
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ขั้ น ต อน ท่ี ส า ม  คื อ  ก า ร
ดําเนินการคนหาคําตอบ ในขั้นตอนน้ี
แตละกลุม เมื่อถึงเวลา ก็มีการเตรียม
อุ ปกรณ ที่ ต อ ง ใช ว า ง ไ ว บนโต ะ  
เ พ่ือเชคความเรียบรอย  นักเรียนมี 
ความกระตือรือรน เปนอย างมาก 
เพราะเปนเวลาแหงการพิสูจน วาวิธีที่
ตนเองคิดมา จะใชไดจริงหรือไม ทํา
ใหแตละกลุมทําการทดลองดวยความ

ต้ังใจเปนอยางมาก  โดยมีครูคอยดูแล แนะนําการใชเครื่องมือและขอควรระวังในการใช
เครื่องมืออยูหางๆ  บรรยากาศการทดลองบางกลุมก็เปนไปตามแผนที่วางเอาไว บางกลุมก็มี 
การปรับเปลี่ยนบางตามสถานการณจริง  เมื่อนักเรียนแตละกลุมทําการทดลองเสร็จแลว 
นักเรียนรวมกันวิเคราะห  อภิปรายผลการทดลองที่ไดภายในกลุม  และเตรียมนําเสนอ 
ผลการทดลองที่ไดหนาช้ันเรียน 

ขั้น ท่ี  4  ขั้ นส รุปและ
นําเสนอผลการคนหาคําตอบ ใน
ขั้นตอนน้ี นักเรียนจะนําเสนอผล
การทดลองหนาช้ันเรียน โดยมี
นักเรียนกลุมอื่นๆ รวมอภิปราย
ผลที่เกิดขึ้น มีการวิพากษเก่ียวกับ  
การทดลองดวยหลักเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร โดยมีครูคอยกํากับ
ดูแลใหบรรยากาศการวิพากษ
เปนไปดวยความเรียบรอย และตัดสินเมื่อเกิดประเด็นปญหาที่นักเรียนถกกันขึ้นมา  บรรยากาศ
การเรียนในขั้นตอนน้ี  นักเรียนแตละกลุมไดแสดงใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มาใชในการถกประเด็นปญหา และตรวจสอบผลการทดลองของ
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กลุมที่รายงานหนาหองอยางชัดเจน สวนนักเรียนที่ไดรับการตรวจสอบก็เปดใจรับฟง 
ความคิดเห็น หรือรับฟงขอคําถามที่เพ่ือนต้ังประเด็นสงสัยขึ้นมา และตอบคําถามโดยใช
หลักการทางวิทยาศาสตรมาประกอบ  เมื่อแตละกลุมรายงานผลการทดลองเรียบรอยแลว  
ครูรวมสรุปผลการทดลอง โดยทุกกลุมสามารถหาคาความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกได
ใกลเคียงกับคาเฉล่ียที่ใชจริง และถึงแมเกิดความคลาดเคลื่อน นักเรียนสามารถระบุวา
ความคลาดเคล่ือนที่เกิดมาจากสิ่งใด จากการสัมภาษณนักเรียนพบวานักเรียนมีความภูมิใจ   
ที่สามารถหาคําตอบไดดวยวิธีการของตนเองที่วางแผนมาและรูสึกมั่นใจ ตอการวางแผน 
การแกไขปญหาอื่นๆ ดวยกระบวนการวิจัยในอนาคตมากขึ้น   

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จน้ัน ขาพเจาคิดวาการที่ไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี
โอกาสเลือกที่จะเรียนรู หรือคนควาในสิ่งที่ตนเองมีสวนรวมในการต้ังประเด็นปญหา ผลักดัน
ใหนักเรียนเกิดความพยายามและรับผิดชอบตองานของตนเอง ประกอบกับ เปนการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการกลุม เกิดแรงพลังสามัคคีที่จะแกไขปญหาอยางไมทอถอย  นอกจากน้ีแลวการมี
แหลงขอมูลที่พรอมตอการวางแผนในขั้นการเตรียมการคนหาคําตอบ  การที่โรงเรียนมีแหลง
สืบคนที่หลากหลาย ที่เอื้อตอการวางแผนการทดลอง ทําใหนักเรียนสามารถเตรียมการคนหา
คําตอบดวยวิธีที่สรางสรรคเพ่ิมขึ้น  นอกจากน้ีแลวตัวครูก็มีบทบาทสําคัญเพราะจะเห็นไดวา   
ทุกขั้นตอนตองมีครูคอยกํากับดูแลใหกระบวนการวิจัยอยูในกรอบของวิชาน้ันๆ และนอกจากน้ี
แลวฝายบริหารของโรงเรียนทุกทาน ประธานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ศึกษานิเทศก 
และทีมภาคเหนือ คอยใหคําปรึกษา ใหกระบวนการวิจัย ถูกนําไปใชในการจัดการเรียน 
การสอนอยางถูกตองเหมาะสม ทุกทานใหการสนับสนุน ดานงบประมาณ อาคารสถานที่                   
และท่ีสําคัญคือการใหกําลังใจในการใชกระบวนการการวิจัยสูการเรียนการสอนมาโดยตลอด 
ทําใหกระบวนการวิจัยถูกกระตุน ภายในโรงเรียนตลอดเวลา  นักเรียนสามารถสืบคนและทํา
โครงงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากวิชาอื่นๆ มาทั้งปการศึกษา ทําใหนักเรียนมีบุคลิกภาพของ
การเปนนักวิจัย สามารถต้ังคําถาม วางแผนการคนหาคําตอบ คนหาคําตอบ  สรุปและนําเสนอ
ผลการศึกษา เปนวงจรซ้ําๆ โดยที่นักเรียนไมรูตัววาไดดําเนินการโดยใชกระบวนการดังกลาว  

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สามารถกลาวไดวาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
เปนหน่ึงในนวัตกรรมที่ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกในการเรียนรู เปนสิ่งที่ทําใหนักเรียนไดมี
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สวนรวมในการเลือกกิจกรรม สรางสรรคองคความรู ไดพิสูจนขอสงสัยของตนเอง  ทําให
นักเรียนเกิดความม่ันใจ ภาคภูมิใจในผลการคนหาคําตอบของตนเอง มีนํ้าใจนักกีฬา รับฟง
ความคิดเห็นจากเพื่อนคนอื่นเมื่อเ กิดความผิดพลาด  และพรอมที่จะดูแล  ตรวจสอบ 
ผลการทํางานของผูอื่นดวยบรรยากาศกัลยณมิตร โดยสวนตัวแลวขาพเจารูสึกประทับใจ ที่
นักเรียนมีความเพียรพยายามที่จะหาวิธีแกไขปญหาที่ตนเองไดต้ังคําถามขึ้นมาอยางไมทอถอย  
เห็นบรรยากาศของการชวยเหลือเก้ือกูล บรรยากาศของการถกอภิปรายโดยอิงอยูเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร และพฤติกรรมการเรียนรูที่เปล่ียนไปของนักเรียนจากที่เคยชอบการเรียนแบบ
ปอนใหหรือตองสะกิดใหเรียนรู  นักเรียนเปล่ียนพฤติกรรมเปนการรุกเขาหาแหลงขอมูลดวย
ตนเองมากขึ้น  ทําใหตัวครู เองตองเตรียมพรอมตอขอคําถาม  แหลงสืบคนขอมูล  และ 
แผนการจัดการเรียนรู ที่ตองยืดหยุนไดบนสถานการณจริง แตตองครอบคลุมทุกมาตรฐานและ
ทุกตัวช้ีวัดในรายวิชาอยางครบถวน  และน่ีคืออุปสรรคปญหาที่ เ กิดขึ้น  น่ันคือการใช
กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรูของนักเรียน เปนสิ่งที่มีประโยชนมากแตในรายวิชาที่ตอง
จํากัดดวยเวลา มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่คอนขางมาก ทําใหการดําเนินการตองบริหาร
เวลาอยางเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะหากควบคุมการบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ไมดี 
อาจจะสงผลกระทบตอเน้ือหาสวนอื่นได  นอกจากน้ีแลวยังพบวาหากใชกระบวนการวิจัย
ติดกันมากเกินไป นักเรียนจะรูสึกเบื่อหนาย ดังน้ันการจัดการเรียนรู จึงตองใชกิจกรรมท่ี
หลากหลายปนเขาไปดวย นอกเหนือจากการใชกระบวนการวิจัยเพียงอยางเดียว  

ขาพเจาคิดวา การที่จะใหนักเรียนได
เรียน ไดรู ไดคิดเปนแกปญหาเปน เปนคนดี  
สมดังที่ เ ร า ต้ั ง เป า ในการศึ กษา เอาไว น้ั น 
จําเปนตองชวยกัน อาศัยความรวมมือจากคุณ
ครูผูสอน  บรรยากาศการเรียนรูทั้งองคกร จึงจะ
ทําใหนักเรียนสามารถใชกระบวนการวิจัยใน
ชีวิตประจําวัน และใชชีวิตไดอยางมีวิจารณญาณ
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ในอนาคต  โครงการสรางวัฒนธรรมการวิจัยเปนโครงการที่ตอบปญหาการศึกษาในเรื่องน้ีได
เดนชัดที่สุด จึงขอเชิญชวนคุณครู พ่ีๆ นองๆ มารวมกันสรรคสรางการเรียนรู ควบคูวัฒนธรรม
การวิจัย ยกระดับคุณภาพเด็กไทย ขับเคล่ือนไปพรอมๆ กัน 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
ติดตอสอบถาม 
 นางสาวรัตนพรรณ วังดี  ครูชํานาญการ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท 0-5445-1982, 0-5445-1057 โทรสาร 0-5441-6704   
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วัฒนธรรมการวิจัยกับภาษาไทย...ใครวายาก? 
พิธพร  นิโกบ   

 
“การวิจัยกับภาษาไทยใชจะยาก  ถาหากครูใช QPAR ในการสอน” 

 
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 เดิมช่ือโรงเรียนบานปลักแรด เปนโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดกลาง เปดสอนในระดับช้ันอนุบาลปที่ 1 จนถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ปจจุบันมีนักเรียน จํานวน 150 คน ขาราชการครูและบุคลากร จํานวน 14 คน กอต้ังเมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม 2514   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนพ้ืนที่ชนบท อาชีพ
หลักคือ ทําสวนยางพาราและรับจางกรีดยางพารา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 
ประเพณีและวัฒนธรรมสวนใหญจึงเก่ียวของกับศาสนาอิสลาม เชน การสมรส  การเขาสุนัต  
(ขลิบอวัยวะเพศชาย) การขับบุหงาตันหยง  และการแตงกายตามแบบอิสลาม  โรงเรียนสมาคม
เลขานุการสตรี 3 ไดเขารวมโครงการสรางวัฒนธรรมการวิจัย โดยมีครูแกนนํา 2 คน ไดแก  
นางสาวพิธพร  นิโกบ  สอนในสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่  2 และ 
นางนิศาชล กาซอ สอนในสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 
2554 ที่ผานมา ครูแกนนําไดจัดการเรียนการสอนโดยใชวัฒนธรรมการวิจัยควบคูไปกับ 
การสอนที่หลากหลาย ผลการดําเนินงานจึงบรรลุตามวิสัยทัศนของโรงเรียนที่ ต้ังไว คือ 
“โรงเรียนนาอยู ครูดี นักเรียน มีคุณภาพ ชุมชนรวมใจ ใชประโยชนรวมกัน” 

หลายครั้งหลายคราท่ีเมื่อพูดถึงคําวา”วิจัย”ใครหลายคนมักจะนึกถึงเรื่องราวที่ยุงยาก  
ตองมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ตองมีเรื่องสถิติที่แสนจะยากเย็นเขามาเก่ียวของ ตองมีการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมตางๆ เมื่อครั้งแรกที่ไดยินคําวา “วัฒนธรรมการวิจัย”ก็รูสึกสงสัยวา”
วัฒนธรรม”เก่ียวของอะไรกับ “วิจัย”? คําสองคํามารวมตัวกันไดอยางไร? ครูตองสอนอยางไร
จึงเรียกวาการสอนโดยใชวัฒนธรรมการวิจัย? เมื่อไดศึกษาดวยตนเองจากคูมือ (ดิฉันลาศึกษา
ตอและกลับเขาปฏิบัติราชการหลังจากมีการอบรมครั้งแรก) และไดรับการนิเทศจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศกในทีมภาค คําถามตางๆ ที่ประเดประดังในสมองก็ไดรับ
คําตอบในทันที เมื่อพบวา วัฒนธรรมการวิจัย ก็คือ การจัดการเรียนรูของครูเพ่ือใหนักเรียนเกิด
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วัฒนธรรมในการวิจัยน่ันเอง โดยการใชกระบวนการสอนที่แฝงไปดวย 4 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก 
การต้ังคําถาม การเตรียมการคนหาคําตอบ การดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ การสรุป
และนําเสนอผลการคนหาคําตอบ ดังน้ันดิฉันจึงนําการจัดการเรียนการสอนโดยใชวัฒนธรรม
การวิจัย มาใชในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาไทยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  

การ วิจั ย เปนการ เสาะแสวงหาความรู ด ว ยตน เอง  ครูส วนใหญมั กจะใช
กระบวนการวิจัยกับการเรียนรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพราะเปน
ศาสตรที่สอดคลองกับกระบวนการวิจัยโดยตรง แตคงไมมีใครคาดคิดวา การวิจัยน้ันจะ
สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได เพราะธรรมชาติของภาษาไทย  
มีหลักภาษาที่สลับซับซอน ยากแกการเขาใจของนักเรียน บางครั้งการอธิบายดวยคําพูดเพียง
อยางเดียวก็ไมไดชวยใหนักเรียนหลายคนเขาใจมากไปกวาการไดลงมือคนควาหาความรูดวย
ตนเอง การวิจัยจึงเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนได
เปนอยางดี  แรกเริ่มเดิมทีดิฉันจัดการเรียนการสอนโดยใชวัฒนธรรมการวิจัยในเรื่องสระ
ประสม เชน สระเอีย เพราะนักเรียนไมมีความรูพ้ืนฐานที่ดีพอในเรื่องสระประสม   ผลที่เกิดขึ้น
จากการจัดการเรียนการสอน พบวา นักเรียนทุกคนสามารถอานและเขียนคําที่ประสมสระเอีย
ได นักเรียนต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมอยางดีเยี่ยม นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน  
การเรียนไมนาเบื่อ และไมเครงเครียด เพราะหองเรียนไมใชหองสี่เหล่ียมอีกตอไป เมื่อรูสึกวา
การสอนโดยวิธีน้ีประสบผลสําเร็จ จึงนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเรื่องอื่นๆ ตอไป 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนเรื่อง สระเอีย น้ัน  เริ่มดวยการนําเขาสูบทเรียนดวย
เพลงสระเอีย หรือคุณครูทานใดมีนิทานที่สนุกๆ เก่ียวกับสระเอียจะมาเลาใหนักเรียนฟงเพ่ือ
เปนการนําเขาสูบทเรียนก็นาจะเพลิดเพลินดีนะคะ จากน้ันใหความรูกับนักเรียนเรื่องสระเอีย 
แลวเริ่มตนกิจกรรมการต้ังคําถามดวยบทสนทนาระหวางครูและนักเรียน โดยครูถามนักเรียนวา 
นักเรียนอยากรูอะไรบางเก่ียวกับสระเอีย หากเปนการต้ังคําถามแบบน้ีในครั้งแรก นักเรียนทั้ง
หองอาจจะน่ังกันอยางเงียบงัน เพราะไมรูวาจะต้ังคําถามอยางไรดี ดังน้ัน ครูจึงนาจะเปนคน
เริ่มตนต้ังคําถามกอน เชน มีสิงของใดบางในหองเรียนที่มีสระเอีย? หรือ มีช่ือนักเรียนคน
ใดบางที่มีสระเอีย? เมื่อครูยกตัวอยางคําถามแรก เช่ือแนวานักเรียนหลายคนในหองจะยกมือ
เพ่ือขออนุญาตเปนผูต้ังคําถามในทันที ในขณะที่นักเรียนต้ังคําถาม ครูจะตองบันทึกคําถามของ
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นักเรียนไวบนกระดาน เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดอานและมองเห็นไดอยางชัดเจน เมื่อไดคําถาม
ที่คาดวานาจะเพียงพอแลวจึงหยุดกิจกรรมการต้ังคําถาม สงสัยใชไหมคะวา แลวจํานวนคําถาม
ที่เพียงพอคือจํานวนเทาไร ทีน้ีก็ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอนแลวละคะ ที่ตองคํานึงถึง
ระยะเวลาที่ เหมาะสมสําหรับ การหาคําตอบดวย การสอนในครั้งน้ีใชคําถามประมาณ  
10 คําถามคะ สิ่งสําคัญที่คุณครูทุกทานจะตองคํานึงถึงคือ คุณครูจะตองเปนผูคัดเลือกดวยนะคะ
วาคําถามที่นักเรียนถามมาน้ัน สามารถหาคําตอบไดจริงหรือไม คัดเฉพาะคําถามที่สามารถหา
คําตอบไดเทาน้ันคะ ตัวอยางคําถามของนักเรียนในเรื่อง สระเอีย เชน มีอาหารอะไรบางที่มี
สระเอีย? มีประเทศอะไรบางที่มีสระเอีย? มีตนไม/ดอกไมอะไรบางที่มีสระเอีย? ในการสอน
ครั้งน้ีมีคําถามหน่ึงคําถามที่ครูก็ยังคลุมเครือวาจะมีคําตอบหรือไม คือคําถามที่วา รถอะไรบางที่
มีสระเอีย? แตมีนักเรียนชายคนหน่ึงพูดขึ้นมาวา “รถเกล่ียดินครับครู”ก็เลยสรุปไดเลยวาไมมี
คําถามใดที่ไมสามารถหาคําตอบได จึงเปนการเสร็จสิ้นกิจกรรมการต้ังคําถาม จากน้ันก็เริ่มตน
กิจกรรมการเตรียมการคนหาคําตอบกันเลยคะ   

ครูตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา เราจะตองเตรียมการคนหาคําตอบเปนกลุม  
ใหนักเรียนแบงกลุม 2 – 3 กลุม (นักเรียนทั้งหองมี 18 คน) และใหนักเรียนแตละกลุมชวยกัน
ระดมความคิดวา เราจะเตรียมการอยางไร? จะกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางไร?   
ใครเปนหัวหนากลุม? ไปหาคําตอบไดจากที่ไหน? ใครเปนหัวหนากลุม? ครูตองใหความรูกับ
นักเรียนดวยนะคะวา การหาคําตอบไมใชเปนการคนหาความรูจากหนังสือเพียงอยางเดียว 
เพราะเราสามารถหาคําตอบไดจากทุกสิ่งที่อยางที่ใกลตัว ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่
อยูรอบตัวเรา สิ่งแวดลอมในบานของนักเรียน หรือการสอบถามจากผูใหญที่เราพบเจอ อาจจะ
เปนคุณครูทานอื่นๆ  ผูปกครองของเราเอง  หรือรุนพ่ีในโรงเรียน  นักเรียนตองบันทึก 
การเตรียมการคนหาคําตอบดวยคะ โดยการวางแผนวาจะทําอะไร ที่ไหน อยางไร จากน้ันให
ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการเตรียมการคนหาคําตอบหนาช้ันเรียน ครูก็จะมีบทบาทเปนผูคอย
ช้ีแนะนักเรียนใหวางแผนใหครอบคลุมทุกคําถามที่ต้ังไว การสอนในคร้ังน้ี นักเรียนสวนใหญ
จะหาคําตอบเรื่องอาหารท่ีมีสระเอีย โดยการสอบถามแมครัวของโรงเรียนและคุณครูทานอื่นๆ 
การไปคนควาจากหนังสือในหองสมุด และการกลับไปสอบถามจากผูปกครองที่บาน  
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สวนดอกไม/ตนไมที่มี
สระเอีย นักเรียนสวน
ใหญจะหาคําตอบโดย
การเดินสํารวจรอบๆ
บริ เวณโรงเรียนและ
ก า ร ส อ บ ถ า ม จ า ก
นักการภารโรง เปนตน 

ผ า น ไ ป  2 
ขั้ น ต อ น แ ล ว น ะ ค ะ 
จาก น้ัน ก็ เปนหน าที่
ของนักเรียนที่จะตอง
ดําเนินการคนหาคําตอบดวยตนเองตามแผนท่ีวางไว โดยครูเปนผูกํากับดูแลใหนักเรียน
ตรวจสอบคําตอบของตนเองดวยนะคะวาครบทุกคําถามแลวหรือยัง หากนักเรียนคนหาคําตอบ
ไมทันเวลา ครูจะมอบหมายใหนักเรียนไปคนหาตอที่บาน   

เมื่อไดคําตอบครบแลวก็มาถึงขั้นตอนสุดทายคือ การสรุปและนําเสนอผลการคนหา
คําตอบ โดยการใหนักเรียนแตละกลุมสรุปความรูของกลุมตนเอง ในรูปแบบที่นักเรียนตองการ 
แตมีขอจํากัดที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ยังไมมีความคิดสรางสรรคในดานการนําเสนอ
ผลงานเทาที่ควร จึงกําหนดใหนักเรียนนําเสนอในรูปของการทําโครงงานที่เก่ียวกับสระเอีย 
เมื่อนักเรียนจัดทําโครงงานเพื่อสรุปเปนความรูแลวจึงเปนการนําเสนอผลการคนหาคําตอบ 
โดยการนําเสนอหนาช้ันเรียน เมื่อนักเรียนทุกกลุมนําเสนอเสร็จสิ้นแลวสิ่งสําคัญที่ดิฉันคิดวา
จําเปนสําหรับการนําเสนอผลงานของนักเรียนคือ การเสนอแนะจากครูและเพ่ือนๆ และเปด
โอกาสใหนักเรียนคนอื่นๆ วิพากษวิจารณผลงานของกลุมตนเองและกลุมเพ่ือนไดอยาง
อิสระเสรี  เปนธรรมชาติของเด็กๆ ที่จะมีอารมณโกรธเมื่อมีใครมาวาผลงานของตนเองไมดี แต
ครูตองอธิบายใหนักเรียนยอมรับความเปนจริง และนําเอาไปใชในการการพัฒนางานของ
ตนเองในครั้งอื่นๆ จะตองไมโกรธเพราะเพ่ือนปรารถนาดีกับเราดวยการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับผลงานของเรา การสอนในคร้ังน้ีมีนักเรียนเพียงกลุมเดียวจาก 3 กลุม ที่สรุปความรูได
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อยางครอบคลุมและนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน อีกทั้งผลงานมีความคิดสรางสรรคและ
สวยงาม จึงใหคําชมเชย และเปนที่นาแปลกใจในการสอนครั้งตอๆ มาวา ผลงานของนักเรียน
ทุกกลุมพัฒนาขึ้นมาก เพราะนักเรียนไดเห็นตัวอยางการทํางานของกลุมเพ่ือนๆ น่ีละคะ... 
เคล็ดที่ไมลับเก่ียวกับการวิพากษวิจารณผลงานจากเพ่ือนและครู  

ผานไปเกือบ 1 ปการศึกษาแลว สิ่งที่พบจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช
วัฒนธรรมการวิจัยมีมากมาย แตที่สําคัญมากกวาการจัดการการสอนแบบอื่นๆ คือ ความรูที่
คงทนของนักเรียน ครูหลายคนอาจพบปญหาที่สอนแลวนักเรียนไดหนาลืมหลังเพราะความรูที่
นักเรียนไดรับไมไดคงทนอยูในสมองนักเรียน  แตหากนักเรียนมี วัฒนธรรมการวิจัย  
มีการคนควาหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยดวยตนเอง ก็จะทําใหความรูเหลาน้ันฝงแนนกับ 
ตัวนักเรียน  อีกทั้งพบวา  นักเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง เพราะนักเรียนรูจักการหา
ความรูโดยที่ไมตองรอใหครูบอกอีกตอไป นักเรียนมีการจัดการระบบความคิดที่ดี เห็นไดจาก
การมอบหมายงานใหนักเรียนทํา นักเรียนจะรูไดดวยตนเองวา ตนเองจะตองทําอยางไร จะทํา
ดวยวิธีไหนไดบาง  และสิ่งที่แฝงอยูที่เห็นไดชัดเจนคือ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ใฝเรียนรูและมีวินัยในตนเอง นอกจากน้ียังพบวา นักเรียนมีความกลาแสดงออกเพ่ิมมากขึ้นและ
กลาแสดงความคิดเห็นของตนเองในทางท่ีเหมาะสม 

จะเห็นไดวา การสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน ไมใชเรื่องงายนัก 
แตก็ไมใชเรื่องยากเกินความสามารถของคุณครู เพียงแตเรามีใจมุงไปที่ผูเรียน และคิดเสมอวา
ตองการฝกนิสัยการเรียนรูของผูเรียนใหมใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ซึ่งกวาจะเปนไดตอง
อาศัยเวลาและการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยอยางตอเน่ือง จนฝงอยูในนิสัยการเรียน
ของผูเรียน ที่เรียกวา”วัฒนธรรมการวิจัย” 

มาถึงตรงน้ีแลว ทราบแลวใชไหมวา วัฒนธรรมการวิจัยกับภาษาไทย...ใครวายาก? 
………………………………………………………………………………………………….. 
ติดตอสอบถาม 
 นางสาวพิธพร  นิโกบ  ครู โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 โทรศัพท 0-7472-2616 
หรือ 08-4396-7154  E-mail : wsas3@hotmail.com  Website : www.thai-school.net/wsas, 
www.spesao.go.th/sls3 หรือ www.facebook.com/wsas3 
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การสรางวัฒนธรรมการวิจัยในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
วสิน พรหมทอง 

  
การวิจัยเปนกระบวนการในการแสวงหาความรูอยางเปนระบบระเบียบ เพื่อใหไดมาซึ่ง

ขอความรูหรือขอคนพบใหมท่ีนาเช่ือถือได ดังน้ันการพัฒนาผูเรียนใหสามารถใช

กระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูไดอยางเปนธรรมชาติ  
เปนแนวทางหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูของผูเรียนไดตลอดชีวิต 

 
 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 มอบหมายให ครูวสิน พรหมทอง นําเสนอประสบการณการจัดการเรียนรูโดย
การสรางวัฒนธรรมการวิจัยในผูเรียน เพ่ือใหเพ่ือนครูศึกษาจุดเดน จุดดอยของการจัดการเรียน
การสอนกรณีน้ี เพ่ือที่จะไดนําไปปรับใชหรือปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทการจัด 
การเรียนการสอนของเพ่ือนครูตอไป 

 มาตรฐานการเรียนรูของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงเนนใหผูเรียนมีความรู 
ประสบการณ และทักษะในการทํางาน รวมถึงการประกอบอาชีพ เพ่ือใหสามารถนําความรู 
ประสบการณ และทักษะดังกลาวไปใชในชีวิตประจําวันได หนาที่ของครูคือการทําใหนักเรียน
แสวงหาความรูอยางเปนระบบระเบียบ การสอนใหนักเรียนแสวงหาความรูอยางเปนระบบ
ระเบียบไดถูกตอง ก็โดยการนํากระบวนการแสวงหาความรูดวยวัฒนธรรมการวิจัย 4 ขั้นตอน 
เขามาใช ไดแก 1) Q (Question) หมายถึง กระบวนการต้ังคําถาม 2) P (Planning) หมายถึง 
กระบวนการวางแผนเตรียมคนหาคําตอบ 3) A (Action) หมายถึง กระบวนการคนหาหรือเขาถึง
คาํตอบ 4) R (Reflection) หมายถึง กระบวนการสะทอนผลของคําตอบ 
กระบวนการต้ังคําถาม 
 เด็ก คือ สิ่งมีชีวิตที่อายุนอย มีความอยากรู อยากเห็นอยูแลวตามธรรมชาติ  สิ่งตางๆ ที่
ไดรูไดเห็น จะถูกนําไปลอกเลียนเปนพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการแสดงออก การจะทําให
เด็กถาม ครูตองสรางสิ่งเราที่กระทบความรูสึกของเด็ก เชน การนําสื่อ, สิ่งของที่เปนของจริง 
สื่อที่ เปนภาพยนตรสารคดี รายการทีวี หรือการนํานักเรียนไปทัศนศึกษาเพ่ือสัมผัสกับ
สถานการณจริง อยางไรก็ตาม ครูตองเขาใจวา สื่อหรือสถานการณที่เราจัดใหบางครั้ง อาจไม
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เกิดคําถามขึ้นเลย ครูตองทําซ้ําๆ แตเปล่ียนแปลงเน้ือเรื่อง หากจัดสื่อหรือสถานการณที่ดีเพียง
ครั้งเดียว อาจเกิดคําถามขึ้นไดมากมายในเด็กทุกคนหรือทุกกลุม  

 ในการจัดการเรียนรูน้ีมีขอคําถาม
ที่นักเรียนแสดงความสนใจและสอดคลอง
กับบริบทดังกลาวขางตน เชน “ถาตองการ
เพาะเห็ดนางฟาเปนอาชีพเสริม  ตองทํา
อยางไร” สามารถนํามาเรียบเรียงใหเปน
คําถามเชิงวิจัยไดวา “การศึกษาการเพาะเห็ด
นางฟาเปนอาชีพเสริมในครัวเรือน” เมื่อได
คําถามที่หลากหลายจากนักเรียนพอสมควร

แลว ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดวิเคราะห และสังเคราะห เลือกเฟนหาคําถามที่มีคุณคา  
มีประโยชนตอชีวิตประจําวัน ตอบสนองความตองการในการเรียนรูของกลุมและสามารถ
สะทอนตัวช้ีวัด ตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรูการงานอาชีพเทคโนโลยี 
 กระบวนการต้ังคําถาม (Q) น้ี เทียบเคียงไดกับ กระบวนการของโครงงาน ในขั้นที่ 1) 
การสรางความสนใจแกผูเรียน และ ในขั้นที่ 2) การกําหนดประเด็นปญหาหรือหัวขอเรื่อง  
กระบวนการเตรียมคนหาคําตอบ           
 กระบวนการนี้ครูสามารถนํากระบวนการของโครงงานมาใหนักเรียนใชใน 
การวางแผนได เพ่ือใหการวางแผนของนักเรียนมีความชัดเจน และตรงตามลักษณะการวิจัย คือ 
ขั้นที่ 3) การกําหนดวัตถุประสงคของโครงงาน เชน “เพ่ือศึกษาการวิธีการเพาะเห็ดนางฟาเปน
อาชีพเสริมในครัวเรือน” ขั้นที่ 4) การต้ังสมมุติฐาน ตัวอยางเชน “จากการสํารวจปริมาณ 
ความตองการเห็ดนางฟาในตลาดอําเภอนาทวี พบวา...” ขั้นที่ 5) กําหนดวิธีการศึกษาและ 
แหลงความรู เชน “ฝกปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟาเพ่ือใหเกิดทักษะและประสบการณเพ่ือให
สามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง” เ พ่ือใหนักเรียนไดเริ่มตนดําเนินการตามรูปแบบของ
กระบวนการวิจัยที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับในแวดวงการจัดการศึกษา 
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กระบวนการคนหาหรือเขาถึงคําตอบ 
 

 
 การคนหาคําตอบที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของกลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ การลงมือปฏิบัติใหเกิดทักษะ ความชํานาญ ทั้งในวิธีการ
เขาถึง สืบคนความรูจากแหลงเรียนรู นําความรูหรือวิธีการแกปญหามาทดลอง ลงมือปฏิบัติให
เกิดผลอยางจริงจัง แลวนํามาตรวจสอบเทียบเคียงกับสมมุติฐาน วาสอดคลองหรือแตกตางกัน
อยางไร สิ่งที่สอดคลองนักเรียนผูทําการทดลองตองสรุปไดวาสอดคลองกับหลักคิดหรือทฤษฎี
ของใคร อยางไร นําไปใชประโยชนไดอยางไร สิ่งที่แตกตาง นักเรียนก็ตองสรุปใหไดวา
แตกตางเพราะอะไร มีกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติใดที่อาจเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจนําไปเปน
ประเด็นการศึกษาทดลอง คนหาคําตอบในครั้งตอไป หรืออาจเขียนเปนขอเสนอแนะสําหรับผูที่
จะดําเนินการศึกษาในประเด็นเดียวกันน้ีได หากจะเทียบเคียงกระบวนการคนหาคําตอบกับ
กระบวนการของโครงงาน ก็เทียบเคียงไดกับ ขั้นที่ 6) การตรวจสอบสมมุติฐาน และ ขั้นที่ 7) 
การสรุปผลการศึกษาและการนําไปใช 
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กระบวนการสะทอนผลของคําตอบ 
 น่ีเปนกระบวนการที่นักเรียนจัด
ใหมีการประเมินผลของการดําเนินการ
ทั้งหมด โดยการนําเสนอผลการดําเนินการ 
ใหบุคคลตางๆ ตรวจสอบ ประเมิน และ
เสนอแนะ บุคคลตางๆ อาจไดแก นักเรียน
ผูดําเนินการเอง เพ่ือนนักเรียนในช้ันเรียน
เดียวกัน ครูผูสอน ผูปกครองนักเรียน หรือ
ประชาชนโดยทั่วไป  ตามแตโอกาสจะ

อํานวย กระบวนการน้ี เทียบไดกับ กระบวนการโครงงานขั้นที่ 8) การเขียนรายงานเชิงวิจัยอยาง
งาย และขั้นตอนที่ 9) การจัดแสดงโครงงานหรือการจัดนิทรรศการ อยางไรก็ตาม วิธีการสราง
สื่อเพ่ือการนําเสนอ อาจทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน เปนแผนพับ เปนหนังสือเลมเล็ก เปน 
Flow Chart เปนสื่อ Power Point สื่อ E-Book หรืออื่นๆ ตามจุดประสงคของการใชงาน 
 การสะทอนผลคําตอบของโครงงาน เปนกระบวนการที่ชวยใหผูดําเนินการวิจัยไดรับ
รู  จุดเดน  จุดดอย  ของโครงงาน  เชน  ผูมีประสบการณในการเพาะเห็ดนางฟามากอน  
อาจเสนอแนะวา หากตองการใหเห็ดนางฟาออกดอกดก ควรใสแปงขาวเจาลงไปเปนอาหาร
เสริมดวย หรือหากตองการใหเห็ดออกดอกพรอมๆ กันควรใชนมถ่ัวเหลืองละลายนํ้าแลวฉีด
พนที่บริเวณผิวหนาของกอนเห็ด นักเรียนผูดําเนินการก็จะไดนําขอเสนอแนะไปทดลองศึกษา
ตอไป  
 อยางไรก็ตาม การสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนของโรงเรียน 
นาทวีวิทยาคม ยังจําเปนตองกระทําซ้ําๆ ทําบอยๆ ในทุกๆ สาระการเรียนรู และตอเน่ืองในทุกๆ 
รายวิชา จึงจะทําใหแนวคิดในการหาความรูโดยกระบวนการวิจัย กอเกิดและฝงแนนใน 
ตัวนักเรียนจนเรียกไดวาเปน “วัฒนธรรม”  
 ครูผูสอนในฐานะของผูดําเนินการในช้ันเรียน ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมใน 
การสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนเปน
ผูใหการสนับสนุนการสงครูผูสอนเขารับการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ  
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ในโรงเรียน  ศึกษานิเทศก นักวิชาการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 16 ซึ่งเปนผูมีความชัดเจนมากในแนวทางและวิธีการสรางวัฒนธรรมการวิจัย กรุณาให
ความชวยเหลืออยางใกลชิด เพ่ือนครูโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ใหความรวมมือ ชวยเหลือใน 
การชวยรวมประเมินผลและใหขอเสนอแนะที่ดี ในทุกครั้งที่มีกระบวนการ Reflects รวมทั้ง
กลาวยกยองเชิดชูใหกําลังใจแกนักเรียนและครูผูสอน ทีมงานภาคและผูทรงคุณวุฒิของ สพฐ. 
เปนผูประสานงานโครงการ จัดงบประมาณสนับสนุน และดําเนินการใหมีการรวบรวมผล 
ปรับปรุง แกไขและนาํเสนองานตอเพ่ือนครูและสาธารณชน  
 วัฒนธรรมการวิจัยที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนของโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ครั้งน้ีเปนเพียง
งานวิจัยเล็กๆ สําหรับนักเรียนและครูผูสอน แตถาครูหรือโรงเรียนถือเปนนโยบายสําคัญที่จะนํา
กระบวนการวิจัยไปใชกับทุกวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน คงไมยากเกินไปที่นักเรียนของ
เราจะพัฒนาไปสูการเรียนรูโดยใชวัฒนธรรมการวิจัยไดในอนาคต 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
ติดตอสอบถาม 
 นายวสิน พรหมทอง  ครู คศ.2 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 16 โทรศัพท 074-371018  
โทรศัพทมือถือ 089-7374357  E-mail: cruwasin@hotmail.com  
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วัฒนธรรมการวิจัย…สรางนิสัยใฝรู ใฝเรียน 
ยุวดี วงษนอย 

 
วัฒนธรรมการวิจัยเสริมสรางเด็กไทย กาวไกลดวยนิสัยใฝรู ใฝเรียน 

 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี เปน โรงเรียนที่จัดต้ัง

ขึ้นตามโครงการพิเศษ (โครงการจัดต้ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรบรม
ราชชนนี) ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงเห็นชอบใหจัดต้ังโรงเรียนขึ้นเขตการศึกษาละ 1 แหง “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร กาญจนบุรี” กอต้ังเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2539 เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
ประเภทประจําและไป-กลับ มีแผนช้ันเรียนเต็มรูปแบบ 48 หองเรียน รับนักเรียนเรียนดีและ
หรือมีความสามารถพิเศษในเขตการศึกษา 5 เขามาเรียนประจําไมนอยกวารอยละ 25 ของ
นักเรียนที่รับได และอีกรอยละ 75 รับนักเรียนประเภทไป-กลับ โดยจัดใหเปนโรงเรียนที่มี
ลักษณะสมบูรณมีความพรอมดานอาคารเรียน  อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ 
เพ่ือใหเปนโรงเรียนที่มีความสามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความ รู ความประพฤติ
เปนที่พึงประสงคของสังคม เปนผูที่มีคุณธรรม และ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนไดเริ่มใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชวัฒนธรรมการวิจัยในป
การศึกษา 2554 โดยเริ่มจากสงครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 คน เขารวมโครงการ 

การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยใน 
ช้ัน เรียนของสํ า นักพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการศึกษา และนํามาทดลองสอน
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 และ
มัธยมศึกษาปที่ 5 ในปการศึกษา 2554 
และมีโครงการจะขยายผลโครงการใหกับ
ครูทุกคนในโรงเรียน ในปการศึกษา 2555   
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 ขาพเจาเปนครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดดําเนินการสราง
วัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน โดยใชกับ กลุมตัวอยางที่เลือกเอง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่
5/4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี ปการศึกษา 2554 จํานวน 34 
คน เริ่มจากการวิเคราะหหลักสูตร โครงสรางการเรียนรู หนวยการเรียนรูในแผนการเรียนเดิมที่
ครูผูสอนไดทําไวแลวกอนหนา จากนั้นนํากระบวนการสอนโดยใชวัฒนธรรมการวิจัย มาปรับ
ใชกับแผนการเรียนรูที่ใชอยูในปจจุบัน โดยปรับเฉพาะบางหนวยการเรียนรูที่คิดวาสามารถใช
กับกระบวนการวิจัยไดดี เชน หนวยการเรียนรู เรื่อง Greeting (การทักทาย) เพราะเปน 
องคความรูที่นักเรียนสามารถเสาะหาขอมูลไดตามท่ีตนเองสนใจ นอกจากนี้เหตุผลที่เลือก
หนวยการเรียนรูน้ีคือการที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ความสามารถ
ในการสื่อสารกับประเทศตางๆ จึงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง และการทักทายเปน
วัฒนธรรมหน่ึงที่จําเปนอยางมากในการเริ่มการสนทนาสื่อสาร ถาผูเรียนมีความเขาใจอันดี
เก่ียวกับการทักทายของประเทศตางๆ จะทําใหการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดวยเหตุ
น้ีขาพเจาจึงเลือกหนวยการเรียนรูน้ีมาสอนโดยใชกระบวนการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในหนวยการเรียนรู เรื่องการทักทายของประเทศ
ตางๆ แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การต้ังคําถาม 2) การเตรียมการคนหาคําตอบ 3) การดําเนินการ
คนหาและตรวจสอบคําตอบ และ 4) การสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ ซึ่งเทียบไปแลว
จะคลายๆ กับขั้นตอนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป คือ ขั้น Warm up, Presentation, Practice 
and Production สําหรับขั้นตอนท่ี 1 การต้ังคําถาม เปนขั้นตอนท่ียากและทาทายที่สุดสําหรับ
นักเรียนไทยเพราะนักเรียนตองรูจักคิด และสงสัยใครรู ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยนักเรียนตอง
แสดงความคิด ความอยากรู ออกมาเปนคําถามที่เปนคําถามปลายเปด ที่เปนคําถามที่เปดกวาง
ใหสืบคนและคนหาคําตอบไดอยางหลากหลาย  การจัดกิจกรรมการสอนในขั้นน้ีไดใชเทคนิค 
KWL นักเรียนแบงกลุม 5-6 คน และครูเปดประเด็นเพ่ือยั่วยุ กระตุน ใหนักเรียนไดคิดตาม ได
อยากรูอยากเห็นแลวต้ังคําถาม คําถามของกลุมอาจจะ เปนขอคําถามที่มาจากประเด็นที่นักเรียน
สงสัยวา การทักทายของประเทศน้ีเปนอยางไร แตกตางจากประเทศอ่ืนอยางไร ทําไมจึงทักทาย
ดวยวิธีน้ันๆ ครูตรวจการต้ังคําถามวาทาทายเพียงพอหรือไม แลวใหกลุมบันทึกไว ขั้นตอนน้ีฝก
ใหนักเรียนเปนผูที่รักการใฝรู ใฝเรียนขี้สงสัย และกระหายที่จะไดคําตอบที่ตนเองอยากรู 
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คําถามที่นักเรียนต้ังไว เชน การทักทายของประเทศเกาหลีเปนอยางไร ชาวเกาหลีในแตละเพศ 
แตละวัย จะมีการทักทายตางกันอยางไร ทําไมจึงเปนเชนน้ัน 

 ขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมการคนหาคําตอบ นักเรียนวางแผนการทํางานเพ่ือคนหา 
สืบคนความรู ขอมูลเพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบที่ตนเองต้ังคําถามไว ดวยวิธีการตางๆ เชน 
การสอบถาม การสัมภาษณ ในขั้นตอนน้ีครูมีบทบาทเปนแคผูแนะนําแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนที่นักเรียนจะสามารถสืบคนมาเพ่ือใหไดคําตอบ เชน แหลงเรียนรู
หองสมุด แหลงเรียนรูบุคคลเชน ครูตางชาติในโรงเรียน นักทองเที่ยว อินเทอรเน็ต ซึ่งนักเรียน
จะไดฝกทักษะการวางแผนการทํางานในการสืบคน คนควา การแกปญหาที่จะเกิดขึ้นใน 
การทํางาน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ ขั้นตอนน้ีนักเรียนจะ
ดําเนินการคนหาคําตอบจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ที่ไดวางแผน
ไว นักเรียนจะมีอิสระในการสืบคนหาคําตอบ นักเรียนเลือกใชวิธีการท่ีไปเสาะหาความรูอยาง
หลากหลาย บางคนไปพูดคุยกับตางชาติ หรือสนทนาออนไลนกับเพ่ือนตางชาติ ทําใหไดฝก
การใชภาษาอังกฤษแลวบันทึกความรูที่ไดมา ในแบบใบงานท่ีครูเตรียมไวให 
 ขั้นตอนสุดทาย 4 การสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ สมาชิกนําคําตอบที่
คนความาไดมาสรุป  อภิปราย  ยืนยันคําตอบ  และนําเสนอผลของการคนหาคําตอบ  ที่
หลากหลายรูปแบบ เชน สื่อพาวเวอร พอยด การรายงาน การทําโปสเตอร พรอมกับแสดง
บทบาทสมมุติหนาหองเรียน ซึ่งในขั้นตอนน้ีนักเรียนไดแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในการใชภาษานําเสนอผลงานของตนเองอยางเต็มศักยภาพ นอกจากน้ีนักเรียนยังไดใช

ภาษาต างประ เทศ อ่ืนๆ  ในการพูด
ทักทาย  พรอมกับการแสดงทาทาง
ประกอบการทักทายของประเทศนั้นๆ 
นับวาเปนการแสดงออกถึงการรูและ 
การ เข า ใ จ วัฒนธรรมของชา ติอื่ น  
ในการเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน
ตอไปไดดวย 
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จากการสังเกตและสอบถามนักเรียนหลังบทเรียน นักเรียนมีความสุขและสนุกสนาน
ในบทเรียนอยางมาก เพราะนักเรียนไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองอยากรูอยากเห็น ซึ่งเปน 
ความตองการของผูเรียนเอง และจากการท่ีนักเรียนไดคนพบคําตอบดวยตัวเอง ทําใหนักเรียนมี
ความภูมิใจ และเมื่อทําไปเรื่อยๆ อยางตอเน่ือง นักเรียนจะเกิดทักษะในการคิด การวางแผนหา
คําตอบและสามารถสรางองคความรูดวยตัวเอง จะเห็นไดจากการที่นักเรียนมีความต่ืนตัวใน
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหนักเรียนมีความอยากรู สงสัย ในเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวกับ
อาเซียนหลังจากไดเรียนรูเก่ียวกับการทักทายของประเทศตางๆ แลว เชนอยากรูเก่ียวกับสถานที่
สําคัญ แหลงทองเท่ียว สกุลเงินของประเทศตางๆ เพลงประจําชาติ ที่มาของเพลงประจําชาติ 
ทั้งน้ีเกิดจากนักเรียนไดมีนิสัยบุคคลแหงการเรียนรู และกระหายที่จะรูและไดมาซึ่งคําตอบ 
นักเรียนจะสามารถหาความรูไดดวยตัวเองโดยใชทักษะที่ไดรับจากการจัดการเรียนการสอน
โดยใชวัฒนธรรมการวิจัยบอยๆ นอกจากน้ียังพบวาการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยยังทําให
นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการคิด การคนควา การวิเคราะหและสรุปจนเปนองคความรู
ดวยตนเองและพรอมที่จะถายทอดใหผูอื่น ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นอยางแนนอนกับ 
ตัวนักเรียนคือ เมื่อนักเรียนอยากรูอะไร นักเรียนจะมีทักษะในการคนหาหรือไดมาดวยคําตอบ
ดวยตนเอง นักเรียนกลาคิด กลาถาม กลาที่จะไปแสวงหาความรูดวยวิธีตางๆ ซึ่งตอไปนักเรียน
จะกลายเปนบุคคลแหงการเรียนรูในที่สุด 

ปจจัยที่ทําใหไปสูความสําเร็จ มีอยูหลายปจจัย ทั้งความพรอมของโรงเรียน ดาน
สถานที่  อุปกรณ  ฝ ายบริหารที่ ใหคํ าแนะนําและสนับสนุนให เ กิดการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยในหองเรียน ดวยการจัดอบรมใหความรูเรื่องการสรางวัฒนธรรมในโรงเรียน
ใหกับครูทุกคน  กอรปกับความเอาใจใสและความมุงมั่นของครูผูสอน และสิ่งที่สําคัญที่สุดน่ัน
คือตัวของนักเรียนเอง ที่พรอมรับ พรอมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน และพรอมใน 
การพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางสูงสุดในฐานะผูเรียน ที่ใฝรู ใฝเรียน และนอกจากน้ี
ขอขอบพระคุณศึกษานิเทศกเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และศึกษานิเทศกทีมภาคกลาง  
ที่เปนผูสนับสนุน ใหกําลังใจ ใหคําช้ีแนะในการจัดการเรียนการสอนดวยวัฒนธรรมการวิจัยใน
โรงเรียน จนสําเร็จไดดวยดี                                                         
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สิ่งที่ขาพเจาไดเรียนรูอยางมากจาก 
การปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหนักเรียนใช
กระบวนการวิจัยอยางตอเน่ือง คือ การท่ีได
สรางประสบการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดคนควา จน
คนพบคําตอบดวยตนเอง เปนทักษะการเรียนรู
ที่ สํ าคัญและมีคุณค าอย า งมากที่ ครู ควร
คํานึงถึงในการสอน ทักษะในการคนควาหา
คําตอบเปนคุณสมบัติที่จําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนตองมี โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกปจจุบัน โลกแหง
ขอมูลขาวสาร เพราะน่ันคือพ้ืนฐานของการไดมาซึ่งความรูในทุกๆ ดาน การปรับวิธีการเรียน 
การสอนและปรับบทบาทของครู จากการท่ีครูเปนผูสอน (Teacher) มาเปนผูอํานวยความสะดวก 
(Facilitator) หรือผูสังเกต (Monitor) จะทําใหผูเรียนมีบทบาทมากขึ้นในหองเรียน ดังน้ันครูควร
ตระหนักถึงบทบาทท่ีเปล่ียนไปของครู นอกจากน้ีหัวขอเรื่องหรือความรูที่จะนํามาสอนน้ันตอง
อยูในความสนใจและมีความหมายกับผูเรียน จะทําใหบทเรียนนาสนใจ  

จะวาไปแลวการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยน้ี เนนการสอนโดยใชความรวมมือของ
กระบวนการกลุมเพ่ือแกปญหา เมื่อนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยดีแลว 
ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทําเปนรายบุคคล ครูทุกคนสามารถนํากระบวนการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยไปใชไดกับทุกวิชา ทุกระดับช้ัน โดยเริ่มจากการเลือกบางหนวยการเรียนรูที่
คิดวาจะมาสอน ไมจําเปนตองใชกับทุกหนวยการเรียนรู ครูแคเตรียมคําถามหรือสราง
สถานการณ โดยใชสื่อที่เหมาะสม ใหนักเรียนไดสงสัย อยากรู และต้ังคําถามหรือขอสงสัยเอง 
ครูแคตรวจสอบการทํางานทุกขั้นตอนเปนระยะเพ่ือใหแนใจวานักเรียนมาถูกทาง ซึ่งเปนเรื่องที่
ไมยากเลย ตรงกันขามเม่ือครูไดฝกลองสอนบอยๆ จนเกิดความชํานาญ บทบาทครูจะลดลง 
นักเรียนจะเปนผูหาความรูมานําเสนอในหองเรียน นักเรียนจะเปนผูถายทอดแลกเปล่ียน
ประสบการณความรูกันเอง ทําใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น จนกลายเปนนิสัยอยากรูอยากเห็น  
ใฝเรียน ใฝรู จนกลายเปนบุคคลแหงการเรียนรูในที่สุด 
………………………………………………………………………………………………….. 
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ติดตอสอบถาม 
นางยุวดี วงษนอย ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ -  
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การนํา How & Why มาใชในขบวนการวจัิย สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ลํายอง  เรืองฤทธิ ์

  
 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ (สละชีพ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ให นางลํายอง เรืองฤทธิ์ จัดประสบการณการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการวิจัย ใหนักเรียนไดมีวัฒนธรรมในการเรียนรูอยางเปนระบบ  
อยางสม่ําเสมอ จนเปนนิสัย ดวยขบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ การต้ังคําถาม เตรียมคนหา
คําตอบ ดําเนินการคนหาคําตอบ และตรวจคําตอบ สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบดวย
ตนเอง เก็บปญญา สูปญหา สรางคุณคา ดวยวัฒนธรรมการวิจัย 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ไดนํา
เทคนิคการสอนกระบวนการวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอน เริ่มจากครูจัดทํา 
แผนการจัดการเรียนรู หนวยที่ 1 การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต เรื่องการถายทอดทางพันธุกรรม 
และไดจัดการเรียนรูสูตัวนักเรียน โดยการใชสื่อใกลตัวคือตัวนักเรียน กระตุนเพ่ือใหเกิดคําถาม
โดยนักเรียนแบงกลุมสํารวจ อวัยวะตางๆ ในรางกายของนักเรียนเองและเพ่ือนๆ วาแตกตางกัน
อยางไร How และทําไมถึงเปนอยางน้ัน Why ใหนักเรียนจับคูสํารวจ แลวบันทึกผลในตาราง
บันทึกกิจกรรม ขั้นตอนน้ีจึงไดคําถามออกมา เชน ทําไมน้ิวของเพื่อนงอไดแตทําไมน้ิวของ
ตัวเองงอไมได หรือ ผมเหยียดตรง-ผมหยักศก มีต่ิงหู-ไมมีต่ิงหู หนังตาช้ันเดียว-ตาสองช้ัน  
สูง-เต้ีย มีลักยิ้ม-ไมมีลักยิ้ม ผิวขาว-ผิวดํา ฯลฯ เมื่อนักเรียนสํารวจ ก็จะเกิดคําถามเก่ียวกับ
ลักษณะที่แตกตางเหลาน้ี 
 เมื่อนักเรียนไดคําถามเก่ียวกับลักษณะตางๆ ของตนเองและเพ่ือนๆ มาแลว เก่ียวกับ
ลักษณะที่สามารถถายทอดมาจากพอ แม ปู ยา ตา ยาย ลักษณะที่ถายทอดเชนน้ี คืออะไร  
การคนหาคําตอบ เพ่ือที่ใหไดคําตอบจากแหลงเรียนรูที่นักเรียนไดไปคนมานําเสนอ เชน  
จากการสัมภาษณ พอ แม ปู ยา ตา ยาย , การสังเกต การศึกษาจากแบบเรียนช้ัน ป.5 จาก 
แหลงเรียนรูในโรงเรียน หองคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ต), สถานีอนามัย, โรงพยาบาล,  
หองวิทยาศาสตร, หองสมุด เมื่อนักเรียนไดคําตอบแลว นักเรียนบันทึกลงในกระดาษคําตอบ 
และใบบันทึกกิจกรรมเรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ครูนัดหมายใหแตละกลุม
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รายงานผลอยางตอเน่ือง โดยการดูแลความกาวหนาของการคนหาคําตอบที่ตรงกันและถูกตอง
ตามเน้ือหาที่เรียน ครูใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาสรุปผล ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลซึ่ง
ควรไดขอสรุปวา มนุษยสามารถถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจาก พอ แม ปู ยา ตา ยาย  
สูลูกหลาน บางลักษณะอาจมีการแปรผันไปสูรุนหลาน โดยครูรวมอภิปรายถึงการถายทอดทาง
พันธุกรรมโดยใชกฎของเมนเดล  
 ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการใชกระบวนการ 4 ขั้นในการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรตอนักเรียน  นักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากการที่ไมอยากเรียนวิชา
วิทยาศาสตรนักเรียนกลับชอบเรียน มีความสนุกสนาน สังเกตไดจากการรวมกิจกรรมตางๆ 
นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะทํางาน แบงงานกันทําอยางเปนระบบ ต้ังคําถามได และ
สามารถเลือกคําถามไดตรงกับเน้ือหาที่เรียน นักเรียนสามารถไปคนหาคําตอบโดยใชแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย  เชน  การสัมภาษณ  การสังเกต  การคนควาจากหนังสือแบบเรียน  
จากหองสมุด หรือจากกอินเตอรเน็ต โรงพยาบาลสถานีอานามัย นักเรียนสามารถหาคําอบได
ถูกตองตรงตามเน้ือหาที่เรียน และสามารถสรุปผลการเรียนไดถูกตอง และนักเรียนมีความกลา
ที่จะไปหาขอมูลในแหลงตางๆ  
 จากการท่ีครูไดนําขบวนการวิจัย 4 ขั้นตอนลงไปสูนักเรียนจนเกิดความเคยชินทําจน
ติดเปนนิสัย ทําใหกลาแสดงออกโดยการต้ังคําถามไดตรงประเด็น นักเรียนคิดเปน แกปญหา
เปน จากการฝกใหนักเรียนต้ังคําถาม การทํางานเปนกลุมตลอดจนการตอบคําถามของเพ่ือนๆ 
กลุมอื่นมีขอสงสัย นักเรียนสามารถตอบคําถามได นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบผานเกณฑ
การประเมินในฐานนะครูผูสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยใน
การเรียน เปนวิธีการท่ีดีสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และหาก
ฝกฝนอยางตอเน่ืองจนเกิดเปนนิสัยจะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูและเปน 
การพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ ทําใหการยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนได
เปนอยางดี โดยการนํามาปรับใชใหเหมาะสมสอดคลองกับเน้ือหาและใชกระบวนการวิจัยอยาง
ตอเน่ือง จนเกิดเปนวัฒนธรรมในตัวนักเรียน 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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ติดตอสอบถาม 
 นางลํายอง เรืองฤทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธิ์ 
(สละชีพ) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 
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เซราะกราวก็เปนนักวิจัยได 
วินัด    โพธิ์พัฒน     

 
โลกปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากไมวาเรื่องใดก็ตาม แมกระทั่งการศึกษา  

ซึ่งปจจุบันน้ันตองบอกวาไรขีดจํากัด ไรพรหมแดน ไมวาจะอยูแหงหนใดก็ตาม  

การศึกษาเทาเทียมกันหมด หลายๆ อยางอาจมองวาเด็กในเมืองหรือท่ีๆ เจริญกวา 

ยอมไดเปรียบกวาเด็กตางจังหวัดหรือแถวบานเรียกวาบานนอก 

 แมกระทั่งแนวทางในการหาคําตอบซ่ึงหลายๆ คนอาจคิดถึงกระบวนการทดลอง 

ซึ่งมีมานานแลว แตในปจจุบันกระบวนการคนหาคําตอบน้ันมีรูปแบบหลายอยาง 

ซึ่งในน้ันก็คือกระบวนการวิจัย ซึ่งหลายคนอาจคิดวานาจะเปนงานของคนท่ีเรียนสูง  

แต ณ ท่ีน้ีไมใช นักวิจัยยังเปนเด็กนักเรียนตัวนอยๆ อยูเลย 

 
โรงเรียนรมเกลาวัฒนานคร สระแกว รัชมังคลาภิเษก เปนโรงเรียนที่ ต้ังอยูใน 

เขตพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามแนวพระราชดําริ  ซึ่ง  เปนยุทธศาสตร เ พ่ือการพัฒนาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานใหชาวบานที่อยูในถ่ินทุรกันดาร หางไกลความ
เจริญ ใหพัฒนาและมีความเจริญในดานตางๆ รวมทั้งดานการศึกษา และในป พ.ศ. 2529  
พลเอกปน  ธรรมศรี และนายเจด็จ  อินสวาง นายอําเภอ (ในขณะนั้น) และชาวบานเห็น 
ความลําบากของบุตร – หลานท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาแลวไมไดศึกษาตอเน่ือง
จากระยะทางที่จะเดินทางไปศึกษาตอมีระยะทางไกลและเดินทางยากลําบาก จึงไดรวมกันสราง 
“หนวยเรียนเคล่ือนที่” ขึ้นเพ่ือใหเปนที่ศึกษาของนักเรียนที่จบในช้ันประถมศึกษาเขาศึกษาตอ
ระดับมัธยมศึกษา   
 ตอมาในปพ.ศ. 2531 อันเปนปมหามงคล “รัชมังคลาภิเษก” เน่ืองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชยยาวนานกวาพระมหากษัตริยทุก
พระองค กรมอุทยานแหงชาติจึงไดอนุญาตมอบพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมประมาณ 80 ไรเศษ บริเวณ
หมูที่ 8 บานคลองทรายตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ใหเปน
ที่ต้ังของโรงเรียน เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเปดอาคารเรียน  “รัชมังคลาภิเษก” ในวันที่ 
17 พฤษภาคม 2534 ในป พ.ศ. 2536 จังหวัดสระแกว ไดรับสถาปนาเปนจังหวัดใหมเกิดขึ้น 
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โรงเรียนจึงไดเปล่ียนช่ือตามที่อยูของจังหวัดใหมเปน “โรงเรียนรมเกลาวัฒนานคร สระแกว 
รัชมังคลาภิเษก” ปจจุบันมีนายวันชัย  ผลสมบูรณ  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งทาน
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และทําทุกอยางเพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียน จึงได
สงเสริมการสรางวัฒนธรรมวิจัยใหกับครูและนักเรียน ซึ่งคาดหวังวาครูและนักเรียนเหลาน้ีจะ
สามารถยกระดับการศึกษาของสถานศึกษาได 
          การจัดการเรียนรูโดยนักเรียน
ใชกระบวนการวิจัยอยางตอเน่ือง  เปน
กระบวนการเรียนรู ที่ เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ครูผูสอนไดศึกษา
วิเคราะหมาตรฐานการเรียน ตัวช้ีวัด 
และจุดประสงคในหนวยการเรียนน้ันๆ 
แลวผูเรียนเกิดความสนใจ สงสัย อยากรู
อยากเห็น ครูกระตุนใหผู เรียนสราง
คําถาม โดยใชเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายเพื่อโนมนาวใหผูเรียนสรางคําถามที่นําไปศึกษา
คนควาไดดวยตนเอง ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของผูเรียนโดย 
การจัดการเรียนรูแบบน้ีไดจัดเพ่ือใหการศึกษาคนควาเปนไปอยางมีระบบซึ่ง ประกอบดวย  
4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นต้ังคําถาม ขั้นเตรียมการคนหาคําตอบ ขั้นดําเนินการคนหาและตรวจสอบ
คําตอบ ขั้นสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ โดยทางผูจัดทําไดยกตัวอยางเรื่องระบบดี 
ชีวีสุขสันต ซึ่งในเรื่องน้ีจะกลาวถึงความสําคัญของระบบตอมไรทอที่มีผลตอสุขภาพ  
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุน   
 ขั้นต้ังคําถาม ครูนํารูปภาพคนที่แคระแกร็น คนมีการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติ และคนท่ี
มีการเจริญเติบโตตามปกติ มาใหนักเรียนดู  แลวใหนักเรียนบอกความแตกตางของคนที่
นักเรียนเห็น จากน้ันครูต้ังประเด็นเพ่ือใหนักเรียนเกิดการสังเกตและขอสงสัย  คําถามจากภาพ
ที่เห็นในขั้นน้ีเด็กๆ จะถามหลายคําถามเชนทําไมคนเราเกิดมาจึงไมเหมือนกัน คนหน่ึงสูง คน
หน่ึงตํ่า ทําไมคนหน่ึงอวน ทําไมคนเราหนาตาไมคลายกัน ทําไมสัดสวนจึงไมเทากัน บางคนก็
ไมกลาถาม แตครูก็ชวยไดนะครับอยางเชน นาย ก ทําไมครูถึงตัวโตกวาเธอ เด็กก็จะเกิดอาการ
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งง แลวเด็กก็เกิดคําถามเอง แตถาเด็กยังไมตอบสนองจะทําไงกันดีละครับ สําหรับผมจะมีเรื่อง
พูดใหเขาดูผอนคลายเรื่องอะไรก็ไดแลวคอยยอนมาถามเด็กหรือใหเด็กถาม ในขั้นน้ีถือเปนขั้น
สําคัญที่ครูผูสอนจะตองเตรียมการสอนมาลวงหนาเพ่ือโนมนาวใหนักเรียนทุกคนชวยกันต้ัง
คําถาม  และเลือกคําถามที่นําไปสูการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ไดตรงจุดประสงค 
การเรียนรู ในขั้นน้ีสําคัญมากเน่ืองจากคําถามน้ันเปนสิ่งที่จะนํานักเรียนไปหาคําตอบเพราะ
คําถามทุกคําถามเปนสิ่งที่นักเรียนอยากรูอยากเห็น ทําอยางไรก็ไดที่ทําใหเด็กเกิดคําถาม ถึงแม
จะมีคําถามที่ไมเขากับเน้ือหา ครูก็พยายามตะลอมเด็กเพ่ือใหเด็กถามใหตรงกับเน้ือหา ในตอน
แรกๆ เด็กๆ ยังไมกลาถาม หรือถามยังไมตรงประเด็น ครูก็พยายามพูดหรือถามเพื่อเปน
แนวทางใหเด็ก ในขั้นตอนน้ีไมไดจํากัดวาจะเกิดไดแคครั้งเดียวหรือแคขั้นตอนแรกเทาน้ัน 
อาจจะเกิดในขั้นตอนอื่นๆ อีกก็ได เพราะคําวาคําถามมันไมไดจํากัดไววาจะเกิดขึ้นตอนไหน    
 ขั้นเตรียมการคนหาคําตอบ   เปนขั้นที่นักเรียนแตละกลุมมีคําถามแลว และวางแผน
รวมกันในการไปคนควาหาคําตอบที่หลากหลายแหลงเรียนรู ในขั้นน้ีครูอธิบายแนวใน 
การดําเนินการใหนักเรียนเขาใจอยางละเอียดเชนเราควรจะหาคําตอบไดที่ใดบาง เราควร
วางแผนในการหาคําตอบอางไร รวมถึงแหลงขอมูล การเดินทาง คาใชจาย การปฏิบัติตนที่
เหมาะสม การบันทึกขอมูล รูปแบบการสรุปขอมูล ผูนําเสนอผลงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน  และ
สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและพฤติกรรมกลุมในขั้นน้ีครูควรแนะนําใหนักเรียนคนหาสิ่งที่เขา
สงสัยหรือสิ่งที่เปนคําถามวาควรคนหาไดในที่ใดบาง ที่ใดเหมาะสมกับเน้ือหา กับวัย กับเพศ
ของเด็กเน่ืองจากเน้ือหาบางอยางสถานที่ที่เด็กหาคําตอบอาจไมเหมาะสม   
 ขั้นดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ ขั้นน้ีนักเรียนแตละคนจะตองดําเนินการ
ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากกลุมซึ่งเด็กแตละคนจะรูสึกถึงความภาคภูมิใจในหนาที่ของ
ตัวเองไดรับ ซึ่งเปนประสบการณที่เด็กไดรับโดยตรง ปญหาตรงน้ีสิ่งที่เกิดขึ้นแนนอนก็คือ 
คําถาม เด็กสวนมากจะถามวาครูครับ/คะ ทําแบบน้ีถูกไหมครับ/คะ ตัวครูควรใหแคคําแนะนํา
หรือขอเปรียบเทียบก็พอเพ่ือที่เด็กจะไดมีความอยากรูมากขึ้น ทั้งน้ีครูควรซักถามปญหาและ
ตรวจสอบขอมูลกับนักเรียนเปนระยะ และนัดสงงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน   ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน เชน ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความตรงตอเวลา
เสร็จสิ้นขั้นตอนน้ีทานก็มองเห็นนักวิจัยเซราะกราวขึ้นมารางๆ แลว   
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 ขั้นสรุปและนําเสนอผล
การคนหาคําตอบ  เปนขั้นตอน
สุดท า ยที่ นั ก เ รี ยนต า ง รอคอย 
เ พ่ือ นําผลงานของกลุมตนเอง
แลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมอื่นซึ่งใน
ขั้นตอนน้ี ครูควรสรุปเพ่ิมเติมใน
เน้ือหาที่ นักเรียนน้ันหาคําตอบ
มายังไมสมบูรณหรือเปดโอกาสให

เ ด็กไดสอบถามปญหาท่ี เ กิดขึ้นระหว าง 
การดําเนินการ  
 ความสําเร็จในการทําวิจัยจะเกิดขึ้น
ไดเพราะคนเดียวคงเปนไปไมได ฉะน้ันทั้งครู 
นักเรียน  ผูบริหารผูปกครองหรือบุคคลที่
เก่ียวของควรใหความรวมมือกันเพ่ือการศึกษา
ไทยกาวไกลระดับโลก  
 

  ผลจากการจัดการเรียนรูใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยอยางตอเน่ือง ทําใหผูเรียน 
กลาแสดงความคิดเห็นมีเหตุผล กระตือรือรนและทํางานอยางมีระบบ ในการศึกษาคนควางาน
ที่ไดรับมอบหมาย เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูเรียน ครูกับผูเรียนและบุคคล
รอบขาง  สรางบรรยากาศการเรียนที่แปลกใหม สงสัยอยากรูอยากเห็นมีคําถาม ตองคนควา
ศึกษาหาคําตอบสรางองคความรูไดดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูที่หลากหลายเช่ือถือไดและ
เหมาะสมกับวัย ครูผูสอนรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลมากขึ้น มีความพรอมใชสื่อและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สรรหาเทคนิค วิธีการสอน ที่หลากหลายเพ่ือกระตุนให
นักเรียน ใชกระบวนการวิจัยอยางตอเน่ือง วิธีการท่ีจะโนมนาวใหผูเรียนเกิดคําถาม กลาต้ัง
คําถาม และสรางบรรยากาศในหองเรียน เชน พูดจาใหกําลังใจเด็ก เปนกันเองทั้งวาจาและ
สายตาที่มอง ช่ืนชมเด็กเสมอ ใหเวลาสําหรับเด็กบางคน มอบโอกาสใหกับเด็กทุกคน และ
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อดทนกับการรอคอย คิดในเชิงบวกไมแสดงอารมณที่ไมพึงประสงคใหเด็กเห็น สิ่งเหลาน้ีถาครู
ไดนําไปปฏิบัติ ครูจะไดเห็นความสามารถของนักเรียนแตละคน ภาพแหงความกระตือรือรนใน
การทํางานที่ตนเองไดรับมอบหมาย การรวมแสดงความคิดเห็น การปฏิสัมพันธ เด็กจะสนุกกับ
การต้ังคําถาม และการเรียนรูดวยตนเอง สรางวัฒนธรรมวิจัยใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางยั่งยืน
ตลอดไป 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
ติดตอสอบถาม 
 นายวินัด โพธิ์พัฒน โรงเรียนรมเกลาวัฒนานคร สระแกว รัชมังคลาภิเษก   
อ.วัฒนานคร จ.สระแกว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
โทรศัพท 0-3724-3073  โทรสาร 0-3724-3074 E-mail: Nongnatnaja888@gmail.com 
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เรียนอยางมีสุข สนุกกับการวิจัย 
สมปอง    บุญศักดิ์เฉลิม      

 
ความสงสัย อยากรูอยากเห็น เปนพฤติกรรมของเด็กนักเรียน เปนส่ิงทาทาย 

 ท่ีจะจุดประกายเปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนาน 
กับการตั้งคําถามและนําไปศึกษาคนหาคําตอบอยางเปนนิสัยในวิถีชีวิต  

สรางเปนองคความรูท่ีฝงแนน กอใหเกิดเปนวัฒนธรรมวิจัย 

“สอนโดยใชกระบวนการวิจัย เด็กไทยเรียนรูอยางมีความสุข” 

            
 โรงเรียนพรานีลวัชระเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล  
(World Class Standard School) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนไดทําการ
เปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2508 เปนตนมา  โดยเปดสอนต้ังแต ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 7 ในปการศึกษา 2519 ไดเปดสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เปนปแรก ป
การศึกษา 2520 ไดยุบช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และเปดสอนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ตอมา ในป
การศึกษา 2521 ไดเปดสอนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2535 ไดเปดสอนช้ันอนุบาลปที่ 1 และไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน มีเอกลักษณโดดเดน
ทางดานวิทยาศาสตร มีการขับเคลื่อนงานวิจัยสูช้ันเรียนอยางเปนรูปธรรม ในดานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน โรงเรียนไดวางรากฐานการสอนกระบวนการคิดโดยใหนักเรียนทําวิจัยอยาง
ตอเน่ือง สงเสริมและสรางวัฒนธรรมวิจัยใหนักเรียน ซึ่งคาดหวังวานักเรียนเหลาน้ีจะเปนแกน
หลักสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบตอไป  
            ในการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในรายวิชาสุขศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา
ปที่  4 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเรื่องโทษของบุหรี่และสุรา เวลา   
5 ช่ัวโมง สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิตมาตรฐานการเรียนรู พ 5.1 ปองกันและหลีกเล่ียง
ปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด และความรุนแรง ตัวช้ีวัด 
ป .4/3 วิเคราะหผลเสียของการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราที่มีตอสุขภาพและการปองกัน  
จุดประสงคการเรียนรู บอกผลเสียของการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราที่มีตอสุขภาพได บอก 
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ขอควรปฏิบัติในการปองกันอันตรายจากบุหรี่และสุราได  กิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน เปนไปดังน้ี 
         ขั้นต้ังคําถาม ครูฉายภาพน่ิง ภาพบุหรี่และสารประกอบในบุหรี่ ครูถามนักเรียนวา
ครอบครัวของนักเรียนมีใครสูบบุหรี่บาง ครูมองสํารวจจํานวนนักเรียนที่ยกมือ แลวพูดวา คนที่
ดมควันบุหรี่จะไดรับอันตรายมากกวาคนสูบบุหรี่ นักเรียนคิดวาจริงหรือไมจริงคิดไวนะ  
แลวครูฉายวีดีทัศนเรื่องราวของผูชายคนหน่ึงที่สูบบุหรี่จนกระทั่งไมสบายมากตองไปนอน
โรงพยาบาล และหมอใหการรักษาชายดังกลาวดวยการเจาะคอ ครูหยุดภาพและเรื่องราวเอาไว
ตรงภาพชายเจาะคอ มีสายใหเลือด สายใหนํ้าเกลือ สายใหอาหาร และเคร่ืองชวยหายใจ เพ่ือ
ตองการใหนักเรียนอยากรู สงสัย ต้ังคําถาม ครูถามนักเรียนวา รูสึกอยางไรจากเรื่องราวดังกลาว
และจากภาพที่ครูหยุดไวบางคนบอกวานากลัว ครูถามวากลัวอะไร นักเรียนตอบวา กลัวพอของ
ตนเองและตนเองท่ีไดรับควันบุหรี่จากพอจะโดนเจาะคอคงจะเจ็บนาดูครับ บางคนบอกวานา
สงสาร ครูถามวาทําไมถึงสงสารเด็กนักเรียนบอกวาคงเจ็บและทรมานท่ีโดนเจาะคอและโดน
ให นํ้า เกลือ  บางคนถามครูว า เขาเปนโรคอะไร  บางคนบอกใหครู เปดดูจนจบเรื่อง   
จากปฏิกิริยาดังกลาวทําใหครูรูวานักเรียนใหความสนใจ สงสัย และอยากรู ครูบอกกับนักเรียน
วาครูดูเรื่องน้ีจบแลว ตอจากตอนท่ีครูหยุดไว จะเปนเรื่องราวที่ชายคนดังกลาวเลาทั้งนํ้าตาถึง
ความทรมาน ความเจ็บปวดที่ไดรับจากโรครายที่ตนเองเปน เขาบอกวาอีกไมนานเขาคงตอง
ตายแนๆ แตหากเขามีชีวิตอยูอยางทรมานเขาก็ขอจากโลกน้ีไปและมอบรางกายของเขาใหคุณ
หมอนําไปศึกษา เพ่ือเปนการไถบาปท่ีเขาไมเช่ือ พอ-แม และภรรยาที่หามไมใหเขาสูบบุหรี่ แต
เขาก็สูบ ถึงตอนน้ีครูสังเกตวานักเรียนทุกคนคิดตาม สงสัย อยากรูมากขึ้น  ครูจึงถามนักเรียนวา
มีใครอยากถาม มีขอสงสัย อยากรูอะไรอีกบาง นักเรียนแยงกันยกมือ บางคนไมยกมือลุกขึ้นยืน
แลวถามเลย ทําใหบรรยากาศชวงน้ันดูวุนวายจากความอยากรู ความสงสัยของนักเรียน ครูจึง
บอกวาใหนักเรียน น่ังลง และหยุดถามกอน ครูจะใหนักเรียนทุกคนคิดคําถามไวคนละหน่ึง
คําถาม ครูใหเวลาสองนาที เริ่มจับเวลาเลยนะ ครูหยุดพูดและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะ
นักเรียนคิดคําถาม เมื่อครบสองนาทีครูใหนักเรียนเขากลุมๆ ละหาคนโดยมีขอแมวาตองไมใช
สมาชิกในกลุมเดิม ครูใหนักเรียนจัดกลุม มีนักเรียน 4 – 5 คน เดินมาบอกครูวาเพ่ือนไมใหเขา
กลุมดวย ครูสอบถามนักเรียนในหองพบวาไมอยากรับไวเพราะชอบชวนเพ่ือนคุยขณะเขากลุม   



 

79 
 

ไมทํางานที่ไดรับมอบหมาย ครูถามนักเรียนที่ไมมีกลุมวาจริงหรือไมที่เพ่ือนในหองบอกครู  
นักเรียนตอบครูวา ไมจริงครับ ใจจริงแลวพวกเราก็อยากทํางาน แตสมาชิกในกลุมบางคนบอก
วาไมอยากใหทําเพราะไมเช่ือฝมือ ขี้เกียจ  อานหนังสือไมคอยออก ไมออกความคิดเห็นเวลาเขา
กลุม  ครูใหนักเรียนกลุมที่มีสมาชิกยังไมครบชวยรับเพ่ือใหโอกาสนักเรียนกลุมดังกลาว และ
หากพบวานักเรียนมีปญหาอีกใหสมาชิกในกลุมมาบอกครู  
 เมื่อนักเรียนจัดกลุมเสร็จแลวครู
ใหนักเรียนน่ังลง แจกใบงานใหนักเรียน
บันทึกคําถามของสมาชิกทุกคนลงในใบ
งานแมจะเปนคําถามที่ซ้ํากัน พรอมเขียน
ช่ือนักเรียนที่เปนเจาของคําถามไวดวย  
เพ่ือใหครูไดประเมินความสามารถใน
การต้ังคําถามของนักเรียนเปนรายบุคคล
เดินครูเดินตามกลุมเพ่ือสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบวามีบางกลุมไมมีใครเปนผูเขียนคําถามลง
บนใบงาน  ครูเขาไปสอบถามนักเรียนในกลุมบอกวาเพราะวาไมมีใครอยากเขียนโดยอางวา
เขียนไมสวย  กลัวเขียนผิด ครูถามนักเรียนในหองวา  กลุมไหนเสร็จแลวบางครูขอใหนักเรียน
มาชวยเพ่ือนกลุมที่มีปญหาหนอยนะ มีนักเรียนอาสาเดินมาชวย  2 - 3  คน ครูบอกวาใหไปชวย
ดูซิวาเขามีปญหาดังกลาวนาจะมาจากสาเหตุใด แลวมาบอกครูดวยนักเรียนเดินมาบอกครูวา 
กลุมเขายังไมมีช่ือกลุมเลย ไมไดแบงหนาที่ใหใครเปนประธาน รองประธาน เลขา เลยจึงทําให
ไมมีใครทํางาน ครูถามกลุมที่มีปญหาวาจริงหรือไมที่เพ่ือนมาบอกครู นักเรียนบอกวาจริงคะ 
ครูถามเพราะอะไร นักเรียนตอบพวกหนูลืมแบงหนาที่คะ ใหนักเรียนไปดําเนินการใหเสร็จ
ภายในเวลา 5 นาที เมื่อครบกําหนดเวลา ครูใหแตละกลุมออกมาอานคําถามของสมาชิกในกลุม
ทุกคําถามโดยครูเปนคนเลือกนักเรียนที่จะออกมาอานคําถามเองเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนที่ไม
มีโอกาสไดแสดงความสามารถของตนเอง เมื่อครบทุกกลุมแลวใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน
วิเคราะหคําถามและทําสัญลักษณดาวแดงคําถามที่นักเรียนเลือกเพ่ือนําไปคนหาคําตอบ โดยใน
ขั้นน้ีครูไดอธิบายวาการเลือกคําถามเพ่ือนําไปคนหาคําตอบน้ันจะตองเปนคําถามที่ตอบขอ
สงสัย สิ่งที่นักเรียนอยากรูและสามารถคนหาไดจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเช่ือถือได 
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จากน้ันครูใหเวลานักเรียนรวมกันวิเคราะหคําถาม จากน้ันใหสมาชิกในกลุมลุกขึ้นอานคําถาม
ดาวแดงใหเพ่ือนฟงโดยครูใหนักเรียนที่ตัวสูงและเขียนเร็วมาเขียนลงบนกระดาน นักเรียน
ชวยกันอานคําถามบนกระดานอีกครั้ง  
 คําถามกลุมที่   1 บุหรี่มีโทษตอรางกายอยางไร    
 คําถามกลุมที่   2 สารในบุหรี่มีก่ีชนิดและทําใหเกิดโรคใดบาง 
  คําถามกลุมที่   3 โทษของบุหรี่นอกจากทําใหคนสูบเจาะคอแลวจะทําใหคนที่สูดควัน
เขาไปเปนโรคอะไร 
  คําถามกลุมที่   4 อันตรายของคนสูดควันบุหรี่จะเปนอยางไร   
 คําถามกลุมที่   5 ในควันของบุหรี่มีสารอันตรายอะไรบางที่ทําใหเปนโรค 
  คําถามกลุมที่   6 บุหรี่เปนอันตรายตออวัยวะใดบางในรางกาย                            
  คําถามกลุมที่   7 เพราะเหตุใดจึงไมขายบุหรี่ใหกับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 
 ขณะนักเรียนอานคําถามบนกระดาน ครูลองคาดเดาไดวานักเรียนนาจะเลือกคําถาม
ใด จะตรงกับของครูหรือไมเปนการตรวจสอบความเขาใจในการต้ังคําถามของนักเรียน   
ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหคําถามเพ่ือนําไปคนควาอีกครั้ง  ครูถามนักเรียนวาคําถามทั้งหมดมี
คําถามใดบางที่คําตอบเหมือนกัน โดยครูอานคําถามที่ 1 กับคําถามที่ 2 แลวถามนักเรียนวาเขา
ใหเราหาอะไร นักเรียนกลุมที่ 2 ตอบวา ใหหาวาในบุหรี่มีสารก่ีชนิดและทําใหเกิดโรคอะไร
เหมือนกันคะ ครูใหนักเรียนดูคําถามกลุมอื่นๆ อีกซิวาเหมือนหรือตางจากคําถามของกลุมที่ 1 
และกลุมที่ 2 อีกหรือไม นักเรียนกลุมที่ 4 บอกวาคําถามทุกกลุมเลยครูที่อยากรูวาบุหรี่มีสาร
อะไรและทําใหเกิดโรคอะไร ครูถามตอไปอีกวาสารที่อยูในบุหรี่ครูบอกช่ือไปหรือยัง  นักเรียน
บอกวาครูฉายภาพน่ิงใหดูแลวมีใครจําช่ือไดบาง  นักเรียนกลุมที่ 1 ยกมือและอานช่ือสารที่เปน
สวนประกอบในบุหรี่ใหเพ่ือนฟง ครูบอกวาเกงมาก ทําไมจําเกงจังเลย นักเรียนคนดังกลาวบอก
วาในหนังสือเรียนก็มีคะ ง้ันแสดงวาเราไปอานก็รูแลวไมจําเปนตองคนควาก็ไดจริงมั๊ย นักเรียน
ในกลุมที่ 6 บอกวาไมไดหรอกครูเรารูช่ือก็จริงแตเราก็ตองไปคนอันตรายของมันอยูดี ง้ัน
นักเรียนชวยกันดูคําถามบนกระดานซิ คิดวาคําถามของกลุมใดนาจะนําไปคนควาหาคําตอบ
แลวตอบสิ่งที่เราอยากรูไดทั้งหมด นักเรียนเลือกคําถามของกลุมที่ 1 ในการคนควาหาคําตอบ  
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       ขั้นเตรียมการคนหาคําตอบ นักเรียนเขากลุม ครูแจกใบงานใหนักเรียนบันทึกหนาที่
ของสมาชิกในกลุมกําหนดเวลา 10 นาที ขณะนักเรียนรวมกันวางแผนครูเดินดูตามกลุมเพ่ือให
ขอ เสนอแนะและสัง เกตพฤติกรรมนักเรียน  เมื่อครบเวลาตัวแทนนําใบงานสงครู  
ครูตรวจใบงานเพ่ือดูวาในแตละกลุมเลือกใครเปนประธาน รองประธาน เลขานุการ ผูนําเสนอ
งาน การจัดทํารูปเลม ปฏิทินปฏิบัติงาน การแบงหนาที่รับผิดชอบวาไดครบทุกคนหรือไม  
ครอบคลุมประเด็นคําถามหรือไม งบประมาณที่ใช แบงหนาที่ในกลุมครบทุกคนหรือไม และ
เหมาะสมหรือไม เชน นักเรียนที่คนควาทางอินเตอรเน็ตควรเกงและที่บานมีอินเตอรเน็ตดวย  
       ขั้นดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ  เปนขั้นลงมือปฏิบั ติตามที่ไดรับ
มอบหมาย ครูแนะนําหากในช่ัวโมงเรียนแหลงเรียนรูที่นักเรียนตองการไปคนควาวาง เชน 
หองคอมพิวเตอร หองสมุดโรงเรียน ใหนักเรียนไปดําเนินการได หากแหลงเรียนรูดังกลาว 
ไมวางใหนักเรียนใชเวลาวางในการไปคนควา ในช่ัวโมงเรียนครูตรวจสอบงานใหนักเรียนโดย
นักเรียนแตละคนออกมารายงานหนาช้ันเรียน หรือหัวหนารวบรวมสงครูเปนระยะเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ปญหา อุปสรรคของนักเรียน หากปญหาและอุปสรรค
เล็กนอยแนะนําใหกลุมหาทางออกเอง จนเสร็จสมบูรณ 
             ขั้นสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ  เปนขั้นที่นักเรียนแตละกลุมไดรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับโทษของบุหรี่ที่เปนอันตรายตอรางกายวามีอะไรบาง แลวนํามาสรุปในรูปแบบที่
แตกตาง เวลากลุมละ 7 นาที ซึ่งนักเรียนกลุมที่ 1 นําเสนอในรูปแบบบทบาทสมมุติเรื่อง  
สูบบุหรี่ตกนรกทั้งเปน กลุมที่ 2 ปายนิเทศ กลุมที่ 3 รายงาน กลุมที่ 4 แผนพับ กลุมที่ 5 ปาย
นิเทศ กลุมที่ 6 บทบาทสมมุติ เรื่อง ฉันหลงผิด และกลุมที่ 7 ถามตอบปญหาสุขภาพจาก
หมอนอย 
 นักเรียนนําผลงานสง นักเรียนและครูรวมกันใหคะแนน ครูกลาวช่ืนชมและสรุป
เน้ือหาเพ่ิมเติม ฉายวีดีทัศนใหนักเรียนดูจนจบ มีนักเรียนถามครูวา ครูครับจะทําอยางไร 
ใหคนรุนใหมไมสูบบุหร่ี ซึ่งเปนคําถามที่นําไปตอยอดการคนควาไดอีกตอไป      
          ผลจากการจัดการเรียนรูใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยอยางตอเน่ือง ทําใหผูเรียนกลา
แสดงความคิดเห็นมี เหตุผล  กระตือรือรนในการศึกษาคนควางานที่ไดรับมอบหมาย  
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียนและครูกับผูเรียน สรางบรรยากาศการเรียนที่แปลกใหม 
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สงสัยอยากรูอยากเห็นมีคําถาม ตองคนควาศึกษาหาคําตอบสรางองคความรูไดดวยตนเอง จาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลายเช่ือถือไดและเหมาะสมกับวัย ครูผูสอนรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลมาก
ขึ้น มีความพรอมใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สรรหาเทคนิค 
วิธีการสอน ที่หลากหลายเพ่ือกระตุนใหนักเรียน ใชกระบวนการวิจัยอยางตอเน่ือง วิธีการท่ีจะ
โนมนาวใหผูเรียนเกิดคําถาม กลาต้ังคําถาม และสรางบรรยากาศในหองเรียน เชน พูดจาให
กําลังใจเด็ก  เปนกันเองทั้งวาจาและสายตาที่มอง ช่ืนชมเด็กเสมอ ใหเวลาสําหรับเด็กบางคน 
มอบโอกาสใหกับเด็กทุกคน และอดทนกับการรอคอย คิดในเชิงบวกไมแสดงอารมณที่ไมพึง
ประสงคใหเด็กเห็น สิ่งเหลาน้ีถาครูไดนําไปปฏิบัติ ครูจะไดเห็นความสามารถของนักเรียนแต
ละคน ภาพแหงความกระตือรือรนในการทํางานที่ตนเองไดรับมอบหมาย การรวมแสดงความ
คิดเห็น การปฏิสัมพันธ เด็กจะสนุกกับการต้ังคําถาม และการเรียนรูดวยตนเอง สรางวัฒนธรรม
วิจัยใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางยั่งยืน     
 

“สอนโดยใชกระบวนการวิจัย  เด็กไทยเรียนรู  อยางมีความสุข ” 
………………………………………………………………………………………………….. 
ติดตอสอบถาม 
 นางสมปอง    บุญศักด์ิเฉลิม   ครู โรงเรียนพรานีลวัชระ  สพป. สมุทรปราการเขต 1 
โทรศัพท 0-2394-2070 โทรสาร  0-2380-4458 
E-mail: praneel_45@yahoo.com  Website:  http://school.obec.go.th/praneelwatchira 
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ตอนท่ี 3 
บทสะทอน 

พลรพี ทุมมาพันธ 
 
 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมการวิจัยและการปฏิบัติการสราง
วัฒนธรรมการวิจัยของครูที่เปนกรณีศึกษา 12 กรณีศึกษา สะทอนใหเห็นความเช่ือมโยง
ระหวางหลักการแนวคิดกับการปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหแกนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอยางนาสนใจ 
 การสรางวัฒนธรรมการวิจัยของครูสามารถดําเนินการไดครอบคลุมนักเรียนทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูที่หลากหลาย ในกลุมครูที่มี 
ผลการปฏิบัติงานดีในชวงปที่ 1 สามารถดําเนินการไดกับนักเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และครอบคลุมทั้งกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษาและศิลปศึกษา โดยมีครูใน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมากที่สุด ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปได เพราะกระบวนการวิจัยอิง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยใน 
การเรียนรูน้ีงายตอการนําไปใชในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แตจากความหลากหลาย
ของครูที่สอนในระดับช้ันและกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เปนการยืนยันวาการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางของการสรางวัฒนธรรมการวิจัยสามารถดําเนินการไดกับนักเรียนที่มีวัยและกลุมสาระ
การเรียนรูที่แตกตางกัน ซึ่งทําใหการสรางวัฒนธรรมการวิจัยเปนเรื่องที่นาสนใจและมีเสนหยิ่งขึ้น 
 วิธีการและเทคนิคที่ครูใชในการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยมี 
ความแตกตางกัน ช้ีใหเห็นวาครูสามารถจัดการเรียนรูไดดวยวิธีการที่หลากหลาย เพียงแต
วิธีการและเทคนิคเหลาน้ันตองมุงเนนและเปดโอกาสใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยใน 
การเรียนรูได ซึ่งจากกรณีศึกษาจะเห็นตัวอยางที่นาสนใจของวิธีการและเทคนิคตางๆ ที่ครู
นํามาใชในการจัดการเรียนรู เชน SPICE model เทคนิค K : W : L การใชคําถาม How & Why 
วิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนตน วิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรูที่มีอยูทั่วไป 
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หากออกแบบการนํามาใชอยางดี ยอมสามารถสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหนักเรียน นําเสนอ
ความโดดเดนของผลงานครู และสะทอนความเปนเอกลักษณของครูแตละคนไดเปนอยางดี  
 ปญหาที่ครูสวนใหญพบในการดําเนินงานสรางวัฒนธรรมการวิจัย คือการกระตุนให
นักเรียนต้ังคําถามที่เหมาะแกการศึกษาคนควาดวยกระบวนการวิจัย ซึ่งกลาววาเปนธรรมชาติ
ของนักเรียนที่ไมคุนเคยกับการเรียนรูในลักษณะน้ี ซึ่งเปนเรื่องที่ตองพัฒนาตอไป นอกจากน้ียัง
พบวาตัวครูเองก็ยังตองหาเทคนิคที่เหมาะสมในการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสงสัยใครรู 
หรือต้ังคําถามในเน้ือหาที่ตองการจะสอน ซึ่งหลังจากที่ครูไดพยายามแกปญหาจากคําแนะนํา
ของผูรูและจากการศึกษาคนควา และไดจัดการเรียนรูตามแนวทางนี้หลายครั้ง พบวานักเรียน
สามารถต้ังคําถามไดและทําไดรวดเร็วขึ้น แสดงใหเห็นวาหากนักเรียนไดรับการกระตุน
สงเสริมที่เหมาะสม การเปนคนใฝรูใฝเรียนก็เปนเรื่องไมยากเกินกวาที่เด็กไทยทั่วไปจะทําได 
  นอกจากน้ีอีกสวนหน่ึงที่ยังเห็นวาการดําเนินงานยังไมชัดเจนคือ ขั้นดําเนินการคนหา
และตรวจสอบคําตอบ ซึ่งสวนมากจะเห็นเพียงกิจกรรมการเก็บขอมูลและสรุปผลเทาน้ัน ดังน้ัน
ควรเพ่ิมหรือเนนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดทําการสะทอนผล (Reflection) อยางเปนรูปธรรม  
ซึ่งการสะทอนผลคือการใหนักเรียนไดทบทวน ไตรตรอง พินิจพิจารณาในเรื่องที่เรียนหรือ
ศึกษาคนควา ครูควรจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติในสวนน้ึ โดยอาจจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดอธิบายสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูและสิ่งที่นักเรียนเห็นวาควรปรับปรุง ทั้งในแงคําตอบ
หรือผลที่ไดรับวาเปนไปตามท่ีคาดไวหรือไม และกระบวนการทํางานตามแผนท่ีวางไววาเปน
แผนที่มีประสิทธิภาพหรือไม หากมีกิจกรรมน้ีจะทําใหนักเรียนไดทบทวนความรูและ
กระบวนการแสวงหาความรู ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูและนําไปสูคําถามใหมที่เช่ือมโยงไปสู
กระบวนการวิจัยอีกรอบหน่ึง ทําใหการเรียนรูน้ันเกิดความตอเน่ือง ไมสิ้นสุด และเกิดเปน
วัฒนธรรมการวิจัยไดดวยวงจรกระบวนการเรียนรูเอง 
 การจะสรางใหเกิดเปนวัฒนธรรมการวิจัยขึ้นมาไดน้ัน ตองอาศัยการจัดการเรียนรูที่
ถูกตอง ตอเน่ือง และสม่ําเสมอ เพราะคําวาวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันจนคุนเคยเปนนิสัย 
และสะทอนออกมาทั้งในรูปแบบการใชภาษา คานิยม ทัศนคติ ความเช่ือ ประเพณี และรูปแบบ
แนวคิด ซึ่งกรณีศึกษาจํานวนหน่ึงสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เปน
สัญญาณที่ดีของการสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหแกนักเรียน ในขณะที่อีกสวนหน่ึงยังดําเนินการ
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ไดไมตอเน่ืองและสม่ําเสมอเทาที่ควร ทั้งน้ีเน่ืองจากความจําเปนของแตละกรณีและเปน 
การดําเนินโครงการในปแรก เพราะฉะน้ันจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองใหความสําคัญและ
ดําเนินการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอจนนักเรียนเกิดเปนนิสัย และมีวัฒนธรรม
การวิจัยในการเรียนรูได  
 ที่สําคัญที่สุดคือผลท่ีเกิดกับผูเรียน นอกจากกรณีศึกษาจะสะทอนภาพที่สอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎี โดยแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวทางนี้เปดโอกาสใหนักเรียนได
เรียนรูบนฐานความสนใจของตนเองอยางเปนระบบ นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม และการเรียนรูมีความคงทน แมแตนักเรียนที่มีความตองการหรือความสามารถพิเศษก็
ยังไดแสดงความรูความสามารถของตนเอง ยังเห็นความภาคภูมิใจในตัวครูผูสอน ซึ่งมี 
การปรับเปล่ียนบางอยางในการท่ีจะพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนภาพที่นาช่ืนใจมาก   
 โดยสรุป การสรางวัฒนธรรมการวิจัยเปนสิ่งที่สามารถดําเนินการใหเกิดผลไดจริง 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายแตกตางกัน ขึ้นอยูกับเน้ือหาสาระ วัยของผูเรียน และ
บริบทของโรงเรียน และแนนอนที่สุด ครูซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในเร่ืองน้ี ตองดําเนินการ
จัดการเรียนรูอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือใหนักเรียนเกิดวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรู 
ไดอยางยั่งยืน 
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 แนวดําเนินการสรางวัฒนธรรมการวิจัย 
 คณะผูจัดทํา 
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แนวดําเนินการสรางวัฒนธรรมการวิจัย สพฐ. 
 การวิจัยเปนกระบวนการในการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ นาเช่ือถือและเปน
เครื่องมือสําคัญประการหน่ึงของการพัฒนาประเทศและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2545) มาตรา 
24 (5) และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย
และสรางความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการวิจัยเปน
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มาตรฐานที่ 3 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ตัวบงช้ีที่ 6.2 ระบุใหครูจัดการศึกษา คนควา
และวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
 การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยของครูเพ่ือนําไปสูการสราง
วัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน จึงเปนนโยบายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ดําเนินการตามกรอบการปฏิรูปการศึกษารอบสอง รวม 4 ดาน คือ ปฏิรูปครูยุคใหม ปฏิรูป
นักเรียนยุคใหม ปฏิรูปสถานศึกษายุคใหมและปฏิรูปแหลงเรียนรูยุคใหม โดยสงเสริมสนับสนุน
ใหทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินโครงการสรางวัฒนธรรมการวิจัย เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด 
สงเสริม ใหความรูและเทคนิคแกครูในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนใหเพ่ิมขึ้น อยางตอเน่ือง จนกลายเปนนิสัย เกิด
เปนวัฒนธรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย  

วัตถุประสงค 
 1. สรางวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรูใหนักเรียน  
 2. สรางวัฒนธรรมการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
 3. พัฒนาความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการจัดการเรียนรูโดยให
นักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
 4. พัฒนาความสามารถของศึกษานิเทศกในการนิเทศครูและผูบริหารโรงเรียนใน 
การสงเสริมและจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 
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เปาหมาย 
 1. นักเรียน รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรู 
 2. ครู รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีวัฒนธรรมการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใช
กระบวนการวิจัย 
 3. ผูบริหารโรงเรียน รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีความสามารถในการสงเสริมให
ครูจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
 4. ศึกษานิเทศก รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีความสามารถในการนิเทศติดตาม 
การจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยของครูและการสงเสริมการจัดการเรียนรู
โดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยของผูบริหารโรงเรียน 

นิยามศัพท 
 วัฒนธรรมการวิจัย หมายถึง การท่ีกลุมบุคคลหรือสังคมมีการแสวงหาความรูอยาง
เปนระบบ และสม่ําเสมอจนเปนนิสัย ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้น ไดแก (1) ต้ังคําถาม 
หมายถึง การกําหนดประเด็นปญหาที่นําไปสูการคนหาคําตอบ (2) เตรียมการคนหาคําตอบ 
หมายถึง การกําหนดวิธีดําเนินการหาคําตอบ (3) ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ หมายถึง 
การดําเนินงานเพ่ือหาคําตอบตามวิธีที่กําหนดไว แลวพิจารณาความถูกตอง ครบถวนของ 
การดําเนินงานและคําตอบที่ไดรับตลอดชวงการดําเนินงานเปนระยะๆ และปรับปรุง จนได
คําตอบที่สามารถขจัดความขัดแยงทางความคิดภายในตน ความขัดแยงทางความคิดระหวางบุคคล 
หรือความขัดแยงระหวางความคิดกับหลักฐานเชิงประจักษ และ (4) สรุปและนําเสนอผล 
การคนหาคําตอบ หมายถึง การสรุปผลการดําเนินการคนหาคําตอบ และรายงานผลดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
 โครงการสรางวัฒนธรรมการวิจัย หมายถึง โครงการท่ีสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษาและคณะบริหารจัดการระดับภาครวมดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหเขตพ้ืนที่และ
โรงเรียน จัดบรรยากาศ/สภาพแวดลอมและจดัการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนมีวัฒนธรรมการวิจัยใน
การเรียนรู  โดยสง เสริมใหครู เอื้ ออํ านวยและจัดการเรียนรู ให นัก เรี ยนมีโอกาสใช
กระบวนการวิจัยในการเรียนรูอยางตอเน่ืองเปนวิถีชีวิต ผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถใน
การสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย  และศึกษานิเทศก  
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มีความสามารถในการนิเทศการดําเนินงานของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซึ่งแบงการดําเนินการออกเปน 6 ระยะ ไดแก จุดประกาย ทาทายความคิด รวมจิต
วิจัย กาวไกลดวยคาราวาน ขยายฐานเครือขาย และสืบสายวัฒนธรรมวิจัย 
 1. จุดประกาย หมายถึง ขั้นเตรียมการดําเนินงานโครงการ รวมท้ังการสรางความเขาใจ  
ในแนวทางการดําเนินงานที่ตรงกันระหวางผูรับผิดชอบทุกระดับ 
 2. ทาทายความคิด หมายถึง ขั้นเริ่มปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนใน
โรงเรียน โดยครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ  
 3. รวมจิตวิจัย หมายถึง ขั้นปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน โดยครู
และบุคลากรท่ีเก่ียวของ จนครูมีทักษะการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
และนักเรียนมีทักษะการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย  
 4. กาวไกลดวยคาราวาน หมายถึง ขั้นปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน 
โดยครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของแลกเปล่ียนเรียนรู กับโรงเรียนอื่นๆ ที่ เขารวมโครงการ  
ในลักษณะการศึกษาดูงาน เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติงานในการดําเนินงานให
สมบูรณยิ่งขึ้น  
 5. ขยายฐานเครือขาย หมายถึง ขั้นปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน 
โดยครูและบุคลากรที่เก่ียวของขยายผลการสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหกับครูและนักเรียนใน
โรงเรียนเดียวกันหรือโรงเรียนอื่น 
 6. สืบสายวัฒนธรรมวิจัย หมายถึง ขั้นปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน 
โดยครูและบุคลากรที่ เก่ียวของ จนนักเรียนเกิดวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรู ครูเกิด
วัฒนธรรมการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
 การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย หมายถึง การจัดกิจกรรม 
การเรียนรูของครูดวยวิธีการที่หลากหลาย ที่มุงเนนใหนักเรียนเรียนรูหรือแสวงหาความรูโดย
ใชกระบวนการวิจัยซึ่งประกอบดวย 4 ขั้น ไดแก 1) ต้ังคําถาม 2) เตรียมการคนหาคําตอบ             
3) ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ และ 4) สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ 
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 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย หมายถึง การแสวงหาความรูและสรางองคความรู
อยางเปนระบบ ดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้น ไดแก 1) ต้ังคําถาม 2) เตรียมการคนหาคําตอบ                   
3) ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ และ 4) สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ  
 วัฒนธรรมการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรูของครูที่มุงเนนใหนักเรียนบรรลุ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดหรือผล 
การเรียนรูตามหลักสูตรโดยใชกระบวนการหรือแสวงหาความรูอยางเปนระบบ ประกอบดวย
ขั้นตอนหลัก 4 ขั้น ไดแก 1) ต้ังคําถาม 2) เตรียมการคนหาคําตอบ 3) ดําเนินการคนหาและ
ตรวจสอบคําตอบ และ 4) สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ 
 ความสามารถในการสงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
หมายถึง การจัดการอยางเปนระบบของผูบริหารโรงเรียนที่เอื้ออํานวยใหครูสามารถจัด 
การเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
 ความสามารถในการนิเทศการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
หมายถึง การชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษาของศึกษานิเทศกเพ่ือใหผูบริหารโรงเรียนสงเสริม
การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย และใหครูจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนใช
กระบวนการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพจนเกิดวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน 
 
แนวดําเนินการโครงการสรางวัฒนธรรมการวิจัย (Road map) 
ระยะท่ี 1 จุดประกาย (ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554) :  
ผูรับผิดชอบ – สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)  
เปาหมาย 
1. สนก. มีแผนและแนวการดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติไดจริง 
2. สนก. มีเอกสารประกอบการดําเนินงาน และเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพ 
3. สนก. มีกลุมเปาหมาย และผูรับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสม 
4. สนก. มีเปาหมายการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนที่คณะผูวิจัย ครู ผูบริหารโรงเรียน 
และศึกษานิเทศก เขาใจตรงกัน 
5. สนก. มีโครงการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนแตละเขตพื้นที่ที่สอดคลองกับนโยบาย 
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แนวดําเนินงาน 
1. สนก. วางแผนการดําเนินงาน 
2. สนก. ประสานงานหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของ (นักวิชาการ ศึกษานิเทศก) 
3. สนก. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียน 
4. สนก. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเอกสารและเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
5. สนก. ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ หาคุณภาพเครื่องมือเก็บขอมูลและเอกสารโครงการ 
6. สนก. ประชุมช้ีแจงและสรางความเขาใจและฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมสรางวัฒนธรรม 
การวิจัยใหแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ ที่เปนกลุมเปาหมาย  
 
ระยะท่ี 2 ทาทายความคิด (เมษายน 2554 – กันยายน 2554) :  
ผูรับผิดชอบ – โรงเรียน, คณะบริหารจัดการระดับภาค และ สนก. 
เปาหมาย 
1. ครูและบุคลากรที่เก่ียวของมีความรูความเขาใจการดําเนินงานการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียน
ใชกระบวนการวิจัย และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง  
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัยและจัดการเรียนรูตามแผน  
3. นักเรียนเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
4. ผูบริหารมีแผนงาน/โครงการท่ีสนับสนุนการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนในโรงเรียน 
5. ศึกษานิเทศกมีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
แนวดําเนินงาน 
1. สนก. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจและจัดทําโครงการเกี่ยวกับการสรางวัฒนธรรม
การวิจัยในโรงเรียน 
2. ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนในโรงเรียน 
3. ครูจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
4. นักเรียนเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
5. คณะบริหารจัดการระดับภาค ผูนิเทศ และผูบริหารโรงเรียน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
6. คณะบริหารจัดการระดับภาค สรุปความกาวหนาการดําเนินงาน     
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ระยะท่ี 3 รวมจิตวิจัย (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) :   
ผูรับผิดชอบ – สนก. โรงเรียน และคณะบริหารจัดการระดับภาค 
เปาหมาย 
1. ครูมีทักษะการจัดการเรียนรูและการแกปญหาในการดําเนินงานโดยใหนักเรียนใช
กระบวนการวิจัย 
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
3. ผูบริหารและศึกษานิเทศกนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
4. โรงเรียนมีกลุม/ชุมนุม/ชมรมการวิจัยตามความสนใจของนักเรียน 
5. มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน 
แนวดําเนินงาน 
1. ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนในโรงเรียน 
2. คณะบริหารจัดการระดับภาค ศึกษานิเทศก และผูบริหารโรงเรียน นิเทศ ติดตาม และ 
ประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
3. คณะบริหารจัดการระดับภาคประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานของโรงเรียนระดับภูมิภาค 
4. คณะบริหารจัดการระดับภาคสรุปการดําเนินงานและรวบรวมผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู 
โดยใชกระบวนการวิจัย 
 
ระยะท่ี 4 กาวไกลดวยคาราวาน (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556):  
ผูรับผิดชอบ –โรงเรียน  คณะบริหารจัดการระดับภาค และ สนก.  
เปาหมาย 
1. ครูและบุคลากรที่เก่ียวของเรียนรู เก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนใน
โรงเรียนและพฒันาการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีความมั่นใจและมีการพัฒนาการเรียนรูโดยมีผลงานกลุมจากการเรียนรูดวย
กระบวนการวิจัยเพ่ิมขึ้น 
3. สนก. มีรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
4. สนก. มีการเผยแพรผานสื่อสารมวลชนในทองถ่ินและระดับชาติ 
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แนวดําเนินงาน 
1. ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนในโรงเรียน   
2. คณะบริหารจัดการระดับภาค ศึกษานิเทศก และผูบริหารโรงเรียน นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย   
3. คณะบริหารจัดการระดับภาคจัดคาราวานการประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูโดยให
นักเรียนใชกระบวนการวิจัยทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่   
4. สนก. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานของโรงเรียนกลุมเปาหมายในระดับชาติ 
5. สนก. เผยแพรการดําเนินงานการสรางวัฒนธรรมวิจัยผานสื่อสารมวลชนในทองถ่ินและ
ระดับชาติ  
 
ระยะท่ี 5 ขยายฐานเครือขาย (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) :  
ผูรับผิดชอบ–โรงเรียน และคณะบริหารจัดการระดับภาค 
เปาหมาย 
1. ครูและบคุลากรท่ีเก่ียวของเรียนรูเก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนในโรงเรยีน 
2. ครูและบุคลากรผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจและมีพัฒนาการในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
3. นักเรียนพัฒนาการเรียนรูและมีผลงานการเรียนรูของตนเองโดยใชกระบวนการวิจัยเพ่ิมขึ้น 
4. โรงเรียนมีกลุม/ชุมนุม/ชมรมการวิจัยตามความสนใจของนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
5. โรงเรียนมีเครือขายการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย  
แนวดําเนินงาน 
1. ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน และสรางเครือขาย
ทั้งในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน 
2. คณะบริหารจัดการระดับภาค ศึกษานิเทศก และผูบริหารโรงเรียน นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
3. คณะบริหารจัดการภาคประชุมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานของโรงเรียนใน
ภูมิภาค  
 



 

94 
 

ระยะท่ี 6 สืบสายวัฒนธรรมวิจัย (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) : 
ผูรับผิดชอบ –โรงเรียน คณะบริหารจัดการระดับภาค และ สนก. 
เปาหมาย 
1. นักเรียนมีวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรู 
2. ครูมีวัฒนธรรมการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
3. ผูบริหารโรงเรียนมีการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนอยางเปนระบบ 
4. ศึกษานิเทศกมีการนิเทศอยางเปนระบบ 
5. คณะบริหารจัดการระดับภาค มีรายงานผลความสําเร็จของการดําเนินงานในระดับภาค 
6. สนก. มีรายงานผลการดําเนินงานการสรางวัฒนธรรมวิจัยและเผยแพรผานสื่อทั้งในทองถ่ิน 
และระดับชาติ 
แนวดําเนินงาน 
1. ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนในโรงเรียน  
2. คณะบริหารจัดการระดับภาค ศึกษานิเทศกและผูบริหารโรงเรียน นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการวิจัย  
3. คณะบริหารจัดการระดับภาคประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานการสรางวัฒนธรรม
การวิจัยในโรงเรียนและเขียนรายงานผลความสําเร็จของการดําเนินงานในระดับภาค 
4. สนก. ประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานระดับชาติ 
5. สนก. เผยแพรผานสื่อสารมวลชนในทองถ่ินและระดับชาติ 
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คณะบริหารจัดการระดับภาค  
ทีมบริหารจัดการโครงการระดับภาคกลาง  
          1. ดร.ไพจิตร สดวกการ  ขาราชการบํานาญ 

          2. นางศิริชาติ วงษใหญ ขาราชการบํานาญ 

          3. นายอดุลย วงษใหญ  ขาราชการบํานาญ 

          4. น.ส.พิมพพรรณ มงคลอินทร ขาราชการบํานาญ 

          5. น.ส.วิไลลักษณ ภูภักดี ขาราชการบํานาญ 
          6. นายศักด์ิสิทธิ์ สุดสาระ ขาราชการบํานาญ 

          7. ดร.บุญทอง บุญทวี  หัวหนาสถาบันคณิตศาสตร สวก. 
          8. น.ส.รัตนทิพย  เอื้อชัยสิทธิ์ ศึกษานิเทศก สพป.นนทบุรี เขต 1 
ทีมบริหารจัดการโครงการระดับภาคเหนือ 

          1. ดร.เฉลิม ฟกออน  ขาราชการบํานาญ 

          2. นางวิไล แสงเหมือนขวัญ ขาราชการบํานาญ 

          3. น.ส.อุษณีย ลีลาพรพิสิฐ ขาราชการบํานาญ 

          4. น.ส.สายสวาท สุคันธวงศ ขาราชการบํานาญ 

          5. นายสมหวัง คันธรส  ขาราชการบํานาญ 

          6. นายสาคร แสงผึ้ง  ขาราชการบํานาญ 

          7. น.ส.วรรณดี ชุณหวุฒิยานนท ขาราชการบํานาญ 

          8. นางยุพิน ไชยวงค  ขาราชการบํานาญ 

          9. นางประภัสสร ไชยชนะใหญ ขาราชการบํานาญ 

          10. น.ส.วงเดือน โปธิปน ขาราชการบํานาญ 

          11. น.ส.นภารัตน ตันทะนา ขาราชการบํานาญ 

          12. ดร.วิชากร ลังกาฟา  ศึกษานิเทศ สพป.ลําพูน เขต 1 
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ทีมบริหารจัดการโครงการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

          1. นายไตรรงค เจนการ  ขาราชการบํานาญ 

          2. นายชวลิต จันทรศรี  ศึกษานิเทศก  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

          3. นายอินสวน สาธุเม  ศึกษานิเทศก  สพป.กาฬสินธุ เขต 1 

          4. นางบัวบาง บุญอยู  ศึกษานิเทศก  สพป.ปราจีนบุรี เขต 3 

          5. นางอําไพพิศ เกตุวงศ ศึกษานิเทศก  สพป.มหาสารคาม เขต 3 

          6. น.ส.จิตรา พิณโอภาส ศึกษานิเทศก  สพม. เขต 2 

          7. น.ส.เพชรอุบล กาญจนพิมล ผูอํานวยการโรงเรียนเจริญวิทยา สพป.อํานาจเจริญ 

ทีมบริหารจัดการโครงการระดับภาคตะวันออก 

          1. น.ส.ประภาพรรณ เส็งวงศ ขาราชการบํานาญ 
          2. น.ส.วิริยะ บุญยะนิวาสน ขาราชการบํานาญ 
          3. นายวิทยา ตุงคะเสน  ขาราชการบํานาญ  
          4. นายไสว ภูทับทิม  ศึกษานิเทศก  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
          5. นายสุนันท วงศทองเหลือ ศึกษานิเทศก  สพม. เขต 6 
          6. น.ส.จิราภรณ ธนาลัย ศึกษานิเทศก สพม. เขต 17 
          7. นางชโลบล ทัศวิล  ศึกษานิเทศก สพป.ตราด 
ทีมบริหารจัดการโครงการระดับภาคใต 
          1. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต ขาราชการบํานาญ  

          2. รศ.ดร.สมพงษ แตงตาด ขาราชการบํานาญ 

          3. นายวีระพันธุ สวัสดี  ขาราชการบํานาญ 

          4. ผศ.พันธณีย วิหคโต  ขาราชการบํานาญ  

          5. นายประดิษฐ ทองคําปลิว ขาราชการบํานาญ 

          6. นางจิตรา  ซุนซิ่ม  ศึกษานิเทศก  สพม. เขต 16 

          7. นายวีระศักด์ิ บุญญาพิทักษ ศึกษานิเทศก  สพม. เขต 16  

          8. นางโซเฟย  คลานุรักษ   ศึกษานิเทศก  สพป.ยะลา เขต 1  

          9. น.ส.ศิรประภา จันตระกูล ศึกษานิเทศก  สพป. นราธิวาส เขต 1  
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  คณะผูจัดทําด 

ท่ีปรึกษา 

1. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ดร.เบญจลักษณ นํ้าฟา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. นางพจมาน พงษไพบูลย ผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
คณะทํางาน 

          1. นางอมร ต้ังหลัก  ครู ร.ร.บานโสกแดง สพป.มหาสารคาม เขต 1 
          2. นางสาวรัตติยา เพ็ชรพราว ครู ร.ร.บานทรายทองวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ เขต 2 
          3. นายดลฤทัย ศรีทวีกาศ ครู ร.ร.วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 3 
          4. ดร.ศิริพร พ่ึงเพ็ชร   ครู ร.ร.เกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 4 
          5. นางพิมพผกา เรืองไสย ครู ร.ร.สันปาตอง (สุวรรณราษฎรวิทยาคาร)  
    สพป.เชียงใหม เขต 4 
          6. นางสาวรัตนพรรณ วังดี ครู ร.ร.เชียงคําวิทยาคม สพม. เขต 36 
          7. นางสาวพิธพร นิโกบ ครู ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป.สตูล 
          8. นายวสิน พรหมทอง  ครู ร.ร.นาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 
          9. นางยุวดี วงษนอย  ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 
        10. นางลํายอง เรืองฤทธิ์  ครู ร.ร.อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ (สละชีพ)  
    สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 
        11. นายวินัด โพธิ์พัฒน    ครู ร.ร.รมเกลาวัฒนานคร จ.สระแกว สพม. เขต 7 
        12. นางสมปอง บุญศักด์ิเฉลิม     ครู ร.ร.พรานีลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
        13. ดร.วิภาพร นิธิปรีชานนท นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สนก. 
        14. ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สนก. 
        15. นายพิทักษ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สนก. 
        16. นางสุดจิตร ไทรน่ิมนวล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สนก. 
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