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การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์
4 ข้อ คือ 1) เพือ่ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั เพือ่ สร้างวัฒนธรรมการวิจยั
ในโรงเรียน 2) เพือ่ ศึกษาผลการทดลองใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั เพือ่ สร้าง
วัฒนธรรมการวิจยั ในโรงเรียน ในด้านการจัดการเรียนรูข้ องครูโดยใช้กระบวนการวิจยั ด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
เพือ่ สร้างวัฒนธรรมการวิจยั ของศึกษานิเทศก์และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้
ของครูโดยใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครู ผู้บริหารจากโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 196 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ รวม 98 คน
เขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 3 ปี คือระหว่างปี 2554 – 2556 ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
มี 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
การวิจัยในโรงเรียน  โดยศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แนวทางการบริหารจัดการและการนิเทศติดตาม ประเมินผลการสร้างวัฒนธรรม
การวิจัย และยกร่างเอกสารนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย จ�ำนวน 2 เล่มคือ
เล่มที่ 1 แนวด�ำเนินการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย เล่มที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียน
ใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือฉบับที่ 1 แบบประเมินเอกสารนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและมีการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เชิงวัตถุประสงค์ปรับปรุงแก้ไขเอกสารนวัตกรรมและแบบประเมิน
นวัตกรรม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนการน�ำไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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จ�ำนวน 6 โรงเรียน มีการหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟา
(α- Alpha Coefficient) ของครอนบาค และน�ำผลการทดลองใช้มาตรวจสอบปรับปรุงนวัตกรรม
ทั้ง 2 เล่ม โดยการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เชี่ยวชาญในด้านความถูกต้องของเนื้อหา
ตามหลักวิชา และความเหมาะสมในการน�ำไปใช้จริง
ขั้นตอนที่ 2 น�ำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
การวิจัยในโรงเรียน   ไปจัดการเรียนรู้กับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในปีการศึกษา 2555 - 2556 และ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย โดยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน 13 ฉบับ
โดยเป็นแบบสอบถามและแบบประเมินคุณภาพ จ�ำนวน 4   ฉบับ แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ครู นักเรียน แบบส�ำรวจรายการและบันทึกหลักฐาน ร่องรอย รวมทั้งข้อค�ำถามปลายเปิดแบบเติมค�ำ
และแบบบรรยาย จ�ำนวน 9 ฉบับ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือ หาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (α –Coefficient) ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสังเกตพฤติกรรม โดยวิธีการของสก็อตต์ (Scott’s Method  หรือ Scott’s Reliability) และค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการหาค่าตามวิธีการของฮอยท์ (Hoyt’s Method) และท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (   )
X ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สังเคราะห์นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practices) ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครู นักเรียน และการด�ำเนินการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
ในโรงเรียน
ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ได้เอกสารนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ส�ำหรับนักวิจัยและคณะครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ใช้เป็นแนวในการด�ำเนินงานจ�ำนวน 2 เล่ม คือ
1) แนวด�ำเนินการสร้างวัฒนธรรมการวิจยั ในโรงเรียน6 ขัน้ ตอน คือ จุดประกาย  ท้าทาย
ความคิด ร่วมจิตวิจัย ก้าวไกลด้วยคาราวาน ขยายฐานเครือข่าย และสืบสายวัฒนธรรมวิจัย
ซึง่ ประกอบด้วยหัวข้อ นิยามความหมาย  ขอบเขตของการสร้างวัฒนธรรมการวิจยั และการจัดการเรียนรู้
โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยแนวด�ำเนินการโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย แนวการพัฒนา
บุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมการวิจยั แนวการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานเครือ่ งมือ
การประเมิ น และตั ว ชี้ วั ด ความส� ำ เร็ จ การรายงานผลการด� ำ เนิ น งานความส� ำ เร็ จ ของการสร้ า ง
วัฒนธรรมการวิจัย
2) แนวการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ประกอบด้วย
หัวข้อกระบวนการวิจัยที่น�ำไปใช้ในการฝึกทักษะการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตั้งค�ำถาม  ขั้นเตรียมการ
ค้นหาค�ำตอบ ขั้นด�ำเนินการค้นหาและตรวจสอบค�ำตอบ  และขั้นการสรุปผลการค้นหาค�ำตอบหรือ
ข้อค้นพบบทบาทของครูและนักเรียนในการใช้กระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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กระบวนการวิจยั การสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรูท้ เี่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ โดยนักเรียนใช้กระบวนการ
วิจยั การวัดและประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั ของนักเรียน ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของครู
ในการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยตัวชี้วัดความส�ำเร็จของนักเรียนในการเรียนรู้
โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย และเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้
กระบวนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 พบว่า
1. การจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน
พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย ครู
มีการเตรียมการโดยการปรับแผนการเรียนรู้ หลักสูตร ให้มกี ารใช้กระบวนการ วิจยั อย่างเป็นธรรมชาติ
สามารถเขียนแผนการเรียนรูแ้ ละจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั ทัง้ 4 ขัน้ ได้ดว้ ยตนเองมีการฝึก
เก็บข้อมูลสถิติ สรุปข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
วิจัยโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยวัดกระบวนการมากกว่าเนื้อหาวิชาให้นักเรียนประเมิน
ตนเองและตรวจสอบผลงานจากการใช้กระบวนการวิจัยในแต่ละขั้นมากที่สุด และจัดบรรยากาศ
ให้เป็นกันเอง ครูสามารถคิดค้นพัฒนาเทคนิค วิธีการสอน นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ที่ใช้กับ
กระบวนการวิจัยในรูปแบบการสอนแบบต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ   มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปรับปรุงแผนการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้ ท�ำให้นักเรียนมีผลงานการค้นหาค�ำตอบ
ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และเริ่มมีครูคนอื่นที่สนใจเข้ามาร่วมศึกษา และรับเป็นเครือข่ายในการจัดการ
เรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยเพิ่มขึ้นทั้งในโรงเรียนเดียวกัน และครูโรงเรียนอื่นๆ
ซึ่งก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้การวิจัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ส่งผลให้
ในปีการศึกษา 2556 ครูสามารถค้นพบรูปแบบ วิธีการและเทคนิคที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้โดย
นั ก เรี ย นใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ของตนเองได้ ครู ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู ้
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยได้ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การเรียน
แบบร่วมมือรวมพลัง เน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และใช้กระบวนการกลุ่มในการท�ำงาน
ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้เพียงอย่างเดียวไปเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนแทนเกิดการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนอย่างแท้จริง   โดยระหว่างที่
นักเรียนเรียนรู้และท�ำงานโดยใช้กระบวนการวิจัยดังกล่าว ครูจ�ำเป็นต้องช่วยเสริมทักษะที่จ�ำเป็น
ต่อการด�ำเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ซึง่ ทักษะเหล่านีส้ ว่ นใหญ่จะเป็นทักษะทีเ่ รียกว่า ทักษะกระบวนการ
โดยเฉพาะขั้นที่ 1 ขั้นตั้งค�ำถาม คือการเตรียมทักษะให้เป็นผู้ช่างสังเกต มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ กล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าที่จะถาม   ในขั้นที่ 2- 4 หน้าที่ของครูคือคอยสนับสนุน
เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก และพบว่ากระบวนการวิจัย 4 ขั้นนี้ สามารถน�ำไป
ใช้ได้กบั ทุกวิชา ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ทุกระดับการศึกษาไม่วา่ จะเป็นประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา
ก็สามารถท�ำได้ แต่วชิ าทีเ่ อือ้ ต่อการน�ำกระบวนการวิจยั ไปใช้ในการเรียนรูไ้ ด้งา่ ยทีส่ ดุ คือ วิทยาศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์ เนื่ อ งจากเป็ น เนื้ อ หาที่ ต ้ อ งใช้ ทั ก ษะกระบวนการวิ จั ย หรื อ กระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ ซึง่ การทดลองในครัง้ นี้ จะสามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบ
คือ ปฏิรูปนักเรียน ปฏิรูปครู ปฏิรูปผู้บริหาร และปฏิรูปสถานศึกษา
2.  การเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้  พบว่า  การใช้กระบวนการ
วิจยั 4 ขัน้ ของนักเรียนในปีแรก คือ ปีการศึกษา 2554 นักเรียนส่วนใหญ่ยงั ตัง้ ค�ำถามไม่ได้ตอ้ งใช้เวลา
นานในการรอ และได้ค�ำถามที่ยังไม่น�ำไปสู่การค้นหาค�ำตอบ มักเป็นค�ำถามที่จบในตัว เช่น ใช่/ไม่ใช่
ถูก/ผิด และครูบางคนใจร้อนเกินกว่าที่จะรอให้นักเรียนคิดตั้งค�ำถามนักเรียนจึงใช้เวลาในการฝึก
ตั้งค�ำถามถึง 2 ภาคเรียนเป็นส่วนใหญ่ จากความพยายามของครูในการค้นหาเทคนิค วิธีการต่างๆ
และศึกษานิเทศก์ช่วยชี้แนะ โค้ชครู (Coaching) โดยการก�ำกับ ติดตามและคอยให้ก�ำลังใจของ
ผู้บริหารโรงเรียน มีผู้บริหารที่สนับสนุนกิจกรรมการใช้กระบวนการวิจัยในโรงเรียนทุกคน เช่น
หน้าเสาธง ให้มกี ารน�ำเสนอข้อค้นพบของนักเรียนทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาภายในโรงเรียนได้ เช่น ปัญหาขยะ
และความสกปรก ปัญหาทีมแข่งขันบาสเก็ตบอลของโรงเรียนที่ไม่เคยชนะการแข่งถึง 3 ปีต่อเนื่อง
หรือปัญหาท�ำไมนักเรียนจึงสอบ ONET ไม่ผ่านทั้งโรงเรียน ฯลฯ จนถึงปีการศึกษา 2556  จึงปรากฏ
เห็นความสามารถของนักเรียนเริ่มเด่นชัดมากขึ้น ในการใช้กระบวนการวิจัยการเรียนรู้ในเรื่องที่ตน
สนใจ ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จะเอื้อต่อการใช้กระบวนการวิจัยของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด  นักเรียนมีความคิดเป็นของตนเอง กล้าแสดงออกถึงค�ำถามต้องการ
ค้นหาค�ำตอบ และมีการวางแผนและลงมือค้นหาค�ำตอบ ตลอดจนการ สะท้อนคิดร่วมกันภายใน
กลุม่ เพือ่ ตรวจสอบค�ำตอบก่อนการน�ำเสนอข้อสรุป ข้อค้นพบทีน่ กั เรียนสามารถหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
และสร้างชิ้นงาน/ผลงานจากการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยได้มากขึ้น สามารถตั้งค�ำถามนักเรียน
ตั้งค�ำถามและน�ำเสนอได้ตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ระดับดีมาก
ในการเตรี ย มค้ น หาค� ำ ตอบ นั ก เรี ย นใช้ เ ครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล มี ก ารก� ำ หนดขั้ น ตอน
ในการด�ำเนินงานตามวิธีการที่เลือก และมีการศึกษาวิธีการหาค�ำตอบหลายแหล่ง ทั้งแหล่งปฐมภูมิ
และทุติยภูมิได้ระดับดีมาก  มีนักเรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยเพิ่มขึ้น
ทุกปี ท�ำให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน/ผลงานจากการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยมากขึ้น มีการตั้งกลุ่ม
ชุมชุม หรือชมรมวิจัยของนักเรียนหรือเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในปีที่ 3
แต่ ค วามส� ำ เร็ จ และความก้ า วหน้ า ในการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยที่ จ ะให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ยังคงต้องอาศัยเวลา และการให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอในการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผลการด�ำเนินงาน
จะมีความก้าวหน้าแตกต่างกันไปตามความพร้อมและปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ที ง้ั ปัจจัยเอือ้ และข้อจ�ำกัด ปัญหา
อุปสรรคที่ส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละของครู
แกนน�ำ  และขึ้นอยู่กับการส่งเสริม สนับสนุนให้ก�ำลังใจ และภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียน และ
การชีแ้ นะของศึกษานิเทศก์เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และคณะนิเทศของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีคนเก่ง เวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ การใช้
กระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน ก็จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดค้นวิธีการ
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เรียนรู้ของตนเอง  ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้นการจัดการเรียนรู้จึงสามารถสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยให้ผู้เรียนได้ตั้งแต่ระดับโรงเรียน จนถึงระดับชาติ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สนับสนุนให้เปิดเวทีการแสดงความสามารถและศักยภาพครู และนักเรียน
ให้กับทุกโรงเรียนในโครงการ โดยคัดเลือกนักเรียนให้มาแสดงศักยภาพในการคิดแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ที่ก�ำหนดในกิจกรรมห้องเรียนรู้สร้างวัฒนธรรมการวิจัยในงานสัมมนาวิชาการ เปิดบ้าน
นวัตกรรม ประจ�ำปี 2555 และสัมมนาวิชาการ น�ำเสนอผลงานวิจัย ประจ�ำปี 2556 เพื่อให้ครูและ
นักเรียนได้แสดงเอกลักษณ์ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ วิธีการและเทคนิคลีลาการจัดการเรียนรู้และ
สื่อที่หลากหลาย
3. การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัยของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า
ในด้านการบริหารจัดการของผูบ้ ริหาร มีการนิเทศภายใน และติดตามประเมินผลร่วมกับศึกษานิเทศก์
และคณะบริหารจัดการระดับภาค ในปีแรกจะเน้นการนิเทศแบบโค๊ช (Coaching) โดยการสังเกต
การสอน การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคในการตั้งค�ำถามมากที่สุด โดยใช้ตัวช่วยคือ สื่อ
เทคนิควิธกี ารต่างๆ ทัง้ เกม สถานการณ์จำ� ลองปัญหาชีวติ ประจ�ำวัน เป็นต้น ผูบ้ ริหารโรงเรียนสามารถ
สร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนโดยผูเ้ รียนใช้ระบวนการวิจยั ให้กบั ครูในโรงเรียน และได้สนับสนุน
การจัดห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ มุมค้นคว้าส�ำหรับครูและนักเรียน รวมทั้ง
การสร้ า งบรรยากาศให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละผู ้ บ ริ ห ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยภายในโรงเรี ย นที่ มี ค รู
จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในปีที่ 2 และเพิ่มขึ้นในปีที่ 3 โดยได้ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย และจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้กระบวนการวิจัย
นอกห้องเรียน คือ ปัญหาที่มีในโรงเรียนในวิถีชีวิตประจ�ำวัน  เช่น ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าท�ำอย่างไร
ห้องน�้ำจึงจะสะอาดอยู่เสมอ โดยให้ทุกคนรวมกลุ่มท�ำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียนเป็นวิชา
อิสระ : Independent Study by Project Based Learning การคิดแก้ปัญหาทั้งโรงเรียน โดย
ตั้งค�ำถามกับครูว่า ท�ำไมนักเรียนจึงสอบ NT ตกทั้งห้องเลย ท�ำให้ทั้งครูและนักเรียนทุกคนในห้อง
ต่างหันมาช่วยกันคิดหาต้นเหตุ และการแก้ปัญหา ผลที่ปรากฏคือนักเรียนทุกคนหันกลับมาตั้งใจ
เรียนมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน เป็นต้น
4. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
ในโรงเรียนของศึกษานิเทศก์พบว่า ศึกษานิเทศก์ ได้ด�ำเนินการตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วน โดยมีการ
นิเทศด้วยเทคนิคการโค้ชชิง (Coaching) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) และการนิเทศ
แบบคลีนกิ มากทีส่ ดุ มีการพูดคุยแนะน�ำให้ครูสะท้อนวิธกี ารทีค่ รูใช้ในส่วนของการกระตุน้ และการน�ำ
ค�ำถามทีไ่ ด้มาชีแ้ นะนักเรียนให้นำ� ค�ำถามทีน่ กั เรียนตอบมาคิดต่อเพือ่ ปรับค�ำถามเหล่านัน้ ให้เป็นค�ำถาม
ที่สามารถบอกวิธีการหรือให้อธิบายเหตุผล เช่น ท�ำไป ท�ำอย่างไรและระดมความคิดเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการจากประสบการณ์ของแต่ละคนที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเป็นนักคิด ตั้งค�ำถามหรือข้อสงสัย
ที่ต้องการหาค�ำตอบที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
อย่างกว้างขวาง  ศึกษานิเทศก์เข้าไปช่วยปรับแผนการจัดการเรียนรู้และสังเกตการสอนในห้องเรียน
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เพื่อตรวจสอบการน�ำกกระบวนการวิจัยไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในปีแรกของการด�ำเนินงาน
โครงการ ศึกษานิเทศก์เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และคณะบริหารจัดการระดับภาคจะลงไปติดตาม ช่วยเหลือ
ครู ประมาณ 4-8 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความสนใจ ตั้งใจ พยายามของครู จนกว่าครูจะเขียนแผนการสอน
ที่มีขั้นตอนกระบวนการวิจัยได้อย่างชัดเจน
5. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการวิจัยใน
การเรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษาโรงเรียนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการจัดการเรียนรูโ้ ดยนักเรียนใช้กระบวนการ
วิจัย มีรูปแบบ วิธีการและเทคนิคอื่นๆ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่สอดคล้องกับความถนัดและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนของครูแต่ละคน และสภาพบริบท ที่ครูได้ประยุกต์เข้ากับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัยของครู มีการขยาย
ผลวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยไปยังเพื่อนครูในโรงเรียนในห้องเรียนอื่นๆ และสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ เป็นเครือข่ายการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเป็น 5 ลักษณะ คือ
1) ขยายให้กับครูที่สนใจ  2) ขยายให้กับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ๆ ละ 1 คน  3) ขยายให้กับครู
ทั้งโรงเรียน   4) ขยายให้กับโรงเรียนใกล้เคียง และ 5) ขยายทั้งเขตพื้นที่การศึกษา   และโรงเรียน
ที่สามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกระบวนการวิจัยทั้ง 4 ขั้นที่แสดงถึงความสามารรถในการใช้
กระบวนการวิจยั ในการจัดการเรียนรู้ จะได้รบั การคัดเลือกให้มาน�ำเสนอผลงานในงานประชุมสัมมนา
วิชาการ เปิดบ้านนวัตกรรม จ�ำนวน 12 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2555 และ ผลงานอีก 14 โรงเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาน�ำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการ น�ำเสนอผลงานวิจัย  ในปีการศึกษา
2556
จุดเด่นที่เป็นผลจากการวิจัย คือการน�ำกระบวนการวิจัยไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน
ของนักเรียน คือเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รียนจากการทดลองใช้นวัตกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มา  
ซึ่งในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูแกนน�ำ และประเมินการการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยใช้กระบวนการวิจัย ได้เห็นความสามารรถในการใช้กระบวนการคิดของนักเรียนจากโรงเรียน
ต่างๆ ในการคิดอย่างหลากหลาย ดังเช่น กรณีศึกษาของโรงเรียนวัดเนื้อร้อน ส�ำนักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 ดังนี้

แผนภาพที่ 1 โจทย์สถานการณ์ : จากรูปทีเ่ ห็นนี้ นักเรียนมีขอ้ สงสัยอะไรบ้าง จะหาค�ำตอบ
ข้อสงสัยนั้นได้อย่างไรและค�ำตอบคืออะไร

ช
ผลการสังเกตทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการตั้งค�ำถาม   2) ทักษะการเตรียมการค้นหาค�ำตอบ   
3) ทักษะการด�ำเนินการค้นหาและตรวจสอบค�ำตอบ   4) ทักษะการสรุปและน�ำเสนอผลการค้นหา
ค�ำตอบในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการหลายแบบ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ที่ต่างๆ กัน เช่น ตั้งสมการหลายสมการ ใช้อัตราส่วน หรือท�ำตารางแล้วทดลองวางรูปในตาราง
เป็นต้น นักเรียนในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่แก้ปญ
ั หานีไ้ ม่ได้  แต่มนี กั เรียนประถมศึกษาโรงเรียนหนึง่
คือโรงเรียนวัดเนื้อร้อน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กลุ่มนักเรียน
ทีแ่ ก้ปญ
ั หาประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 จ�ำนวน 5 คน สามารถแก้ปัญหานี้ได้ส�ำเร็จ
โดยไม่ต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์มากมาย แต่มีวิธีคิดที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการน�ำไปสู่
การเรียนรูเ้ รือ่ งสมการได้เป็นอย่างดี เป็นทีช่ นื่ ชมของคณะท�ำงานทีไ่ ปเก็บข้อมูลเป็นอย่างยิง่ ขอน�ำเสนอ
ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนวัดเนื้อร้อนดังนี้  
1) ด้านทักษะการตั้งค�ำถาม มีคุณภาพอยู่ในระดับ 4 คือมีการเปิดโอกาสให้สมาชิก
ในกลุ่มได้เสนอค�ำถาม มีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ค�ำถามที่ตรงกับประเด็นปัญหา และได้
ค�ำถามที่ตรงกับประเด็นปัญหาซึ่งสามารถน�ำไปสู่การค้นหาค�ำตอบได้คือ “ท�ำอย่างไรให้ตาชั่ง c มี
ลักษณะสมดุลเหมือนตาชั่ง a และ ตาชั่ง b”  
2) ด้านทักษะการเตรียมการค้นหาค�ำตอบ   มีคุณภาพอยู่ในระดับ 3   คือ มีการคิดหา
ค�ำตอบหลายวิธี มีการเลือกวิธีที่เป็นไปได้และก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานค้นหาค�ำตอบ
3) ด้านทักษะการด�ำเนินการค้นหาและตรวจสอบค�ำตอบมีคุณภาพอยู่ในระดับ 4 คือ
ลงมือปฏิบตั ิ การค้นหาค�ำตอบตามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ในขัน้ เตรียมการ มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และช่วยกันขจัดข้อขัดแย้งระหว่างบุคคล และมีการตรวจสอบและปรับปรุงค�ำตอบจนได้ค�ำตอบ
ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา
4)   ด้านทักษะการสรุปและน�ำเสนอผลการค้นหาค�ำตอบมีคุณภาพอยู่ในระดับ 3 คือ
สรุปผลการค้นหาค�ำตอบได้ครอบคลุมตรงตามเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาเลือกวิธีน�ำเสนอ
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา และน�ำเสนอได้ชัดเจนเข้าใจง่าย
หลังจากการใช้ทักษะ 4 ด้านดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักเรียนได้ข้อสรุปผลการค้นหาค�ำตอบที่
ครอบคลุมตรงตามเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา โดยมีขั้นตอนในการคิด ดังนี้
1. นักเรียนหยิบรูป         ออกจากตาชั่ง a ข้างละรูป

ซ
ดังนั้น ตาชั่ง a จะเหลือ

นั่นคือ

=
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=
2. พิจารณาตาชั่ง c

จานทางซ้ายมี

และผลจากข้อ 1
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ผลงานนักเรียนนอกจากโรงเรียนวัดเนือ้ ร้อนแล้ว ยังมีหลากหลายตัวอย่างให้เห็นจากการวิจยั
ในครัง้ นี้ เช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนศรีกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนแกนน�ำ
ในโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย อาจารย์สุรศักดิ์ บึงบาง ได้ฝึกนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย
ในการเรียนรู้อย่าต่อเนื่อง นักเรียนจึงมีทักษะการใช้กระบวนการวิจัย สามารถคิดตั้งค�ำถาม ก�ำหนด
สมมุติฐานแนวทางการหาค�ำตอบ แล้วจึงลงมือตอบโจทย์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์สดๆ ได้ทันที
ภายในเวลาที่ก�ำหนด 1 ชั่วโมง โดยไม่มีการฝึกซ้อมใด มีนักเรียนกลุ่มที่ได้ค�ำตอบมากที่สุดถึง 16
ค�ำตอบ ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักเรียนใช้ทักษะกระบวนการวิจัยและกระบวนการคิดมาแก้โจทย์ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ มีการน�ำความรู้เรื่องสมการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
บางกลุ่มมองเปรียบเทียบกับด้านปัญหาสังคม คุณธรรมที่หายไปจึงท�ำให้ตาชั่งเอียง ดังนั้นทุกค�ำตอบ
ไม่มผี ดิ ขึน้ อยูก่ บั มุมมอง แนวคิดทีจ่ ะคิดกว้าง หรือคิดลึก คิดซับซ้อน หรือคิดแบบง่ายๆ แต่ได้คำ� ตอบ
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาได้ ผูว้ จิ ยั ได้ได้เผยแพร่แนวคิด วิธกี ารใช้กระบวนการวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้ในเอกสาร
ไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนทั้งระบบ  และเพิ่มตัวอย่างแผนการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน จึงเป็นการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบที่จะต้อง
มีการประสานสอดรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการด�ำเนินงานตามบทบาทของตนโดยเริ่มตั้งแต่
หน่วยงานบังคับบัญชา คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการด�ำเนินงาน
และด้านวิชาการ เพื่อความเป็นเอกภาพในการทดลองใช้นวัตกรรมและก�ำกับควบคุมการด�ำเนินงาน
เพื่อไม่ให้เกิดตัวแปรแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน ชัดเจน และสิ่งส�ำคัญคือ การสนับสนุน
ผลักดันของผูบ้ ริหาร มีโรงเรียนทีค่ รูมคี วามพยายามทีจ่ ะปรับวิธสี อน โดยเริม่ ตัง้ แต่การออกแบบการสอน
ผู้บริหารเห็นความส�ำคัญงานวิชาการ ด�ำเนินการสอดรับกับนโยบายในการสนับสนุนปัจจัยเอื้อ เช่น
สื่อ เทคนิคนวัตกรรม วิธีการ ที่เป็นทางเลือกให้ส่งผลถึงทักษะการใช้กระบวนการวิจัยของนักเรียน
ที่ต้องการให้เกิดเป็นนิสัย เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในตัวนักเรียนเอง มีการนิเทศภายใน มีการจัดประชุม

ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทั้งโรงเรียน หรือในการขยายผลของโรงเรียน ร่วมรับฟังและน�ำไปประยุกต์ใช้
โดยให้ครูแกนน�ำเป็นวิทยากรหลัก จนเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ หรือการสร้างโรงเรียนให้เป็น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ มี วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยให้ นั ก เรี ย น
ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน

