
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 
เรื่องการพัฒนาวิธีการเรียนรู้องผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองโดยการวิจัยของนักเรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางธิดารัตน์  ศรีชัยตัน 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

อ าเภอเสริมงาม    จังหวัดล าปาง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ



 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  อ าเภอเสริมงาม  จังหวัดล าปาง 
ที่  ......................../……………………………                  วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕          
เรื่อง  รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

       ตามที่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้มีนโยบายให้คณะครูทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน โดยการ
ออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลง (วPA)  เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
         บัดนี้ ข้าพเจ้า นางธิดารัตน์  ศรีชัยตัน ได้จัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 
                          ลงชื่อ.     
                          (นางธิดารัตน์  ศรีชัยตัน) 

                 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ 
 
 
เรียนผู้อ านวยการ 
.................................................................... ........... 
.................................................................... ........... 
.................................................................... ........... 
.................................................................... ........... 
 
    ลงชื่อ       

(นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ความเห็นผู้อ านวยการ 
.................................................................... ........... 
.................................................................... ........... 
.................................................................... ........... 
.................................................................... ........... 
 
    ลงชื่อ       

(นายสุมุล  สัญญเดช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
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ค าน า 
 

 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ เป็นการสรุปผลการออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จนงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนที่สามารถน าไปบูรณาการในทุกรายวิชาต่อไป 
          
             

           ผู้ศึกษา 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
1.. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน 1 
2.. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 1 
3.. วิธีการศึกษา 1 
4.. การน าวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  1 
5. ผลการศึกษา 2 
6. สรุปผลการศึกษา 2 
7.. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 2 
8. เอกสารอ้างอิง 3 
9.ภาคผนวก  
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๑. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/ชื่อประเด็นท้าทาย 
การพัฒนาวิธีการเรียนรู้องผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ

วิจัยของนักเรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
 

 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย และมีรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือสู่การวัดประเมินผลตามสภาพจริง จากหลักการ
และเหตุผล ดังกล่าว ผู้ศึกษาซึ่งสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เสริมงามวิทยาคม  พบว่า นักเรียนโดยส่วนรวม ร้อยละ 80 ยังไม่เข้าใจวิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
และวิธีการค้นคว้าด้วยโครงงานเป็นวิธีการที่ลงทุนมากยุ่งยาก ใช้เวลาศึกษานาน และเป็นโครงการที่เกิดจาก
ความคิดของครูเป็นส่วนมาก ท าเพื่อประกวดแข่งขันท่ีฝึกให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน 1-3 คนส่วนนักเรียนที่เหลือ
ไม่ทราบกระบวนการวิธีการศึกษาค้นคว้าเลย แต่ก็ยังมีบางแห่งที่ สอนให้ผู้เรียนรู้กระบวนการท างานทุกคน 
นับว่าเป็นส่วนน้อยมาก จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงคิดวิธีการเรียนรู้เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อันจะ
ส่งผลให้ครูและผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน ซึ่งน าไปสู่แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สู่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ต่อไป 
 
 

 ๓. วิธีการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้ออกแบบวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยการท าเป็นแบบฟอร์ม งานวิจัยนักเรียน ซึ่ง

ผู้เรียนสามารถตั้งปัญหาที่สงสัยได้เอง จากปัญหาทั้งในเนื้อหาสาระ และจากปัญหาที่เกิดจากความสนใจ เมื่อ
ได้ปัญหาผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมกับมาสรุป เป็นองค์ความรู้ต่อไป 
กรอบแนวคิด 
 การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการ
วิจัยของนักเรียน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการศึกษา ที่ผู้ศึกษาก าหนดรูปแบบกรวิจัยของผู้เรียนขึ้นใช้เอง  
ในวิชา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ในรายวิชาอ่ืนสามารถน าไปใช้หรือไปประยุกต์ใช้
ได ้
 
 
๔. การน าวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  
 ตรวจสอบผลการศึกษาค้นคว้าและน าเสนอรายงานจากผู้เรียน (ไม่ใช้สถิติ) 
ประชากร 

 การศึกษาครั้งนี้ ใช้กับประชากรช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งหมด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาการวิจัยของนักเรียน โดยครูผู้สอนตรวจสอบการศึกษาค้นคว้า ว่าปัญหาที่ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ สงสัย ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาอธิบายปัญหาอย่างไร  สอดคล้องกับปัญหาที่ตั้งไว้หรือไม่  ได้ข้อสรุปว่า
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อย่างไร น าผลการศึกษามาตั้งเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  โดยผู้สอน
ก าหนดร่วมกับผู้เรียนว่า ในหนึ่งภาคเรียนค้นคว้าหาความรู้ หรือ วิจัยนักเรียนได้ ให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ค้นคว้าหาความรู้หรือวิจัยของนักเรียน 16 เรื่อง ขึ้นไป ให้คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 
 ค้นคว้าหาความรู้หรือวิจัยของนักเรียน  10-15 เรื่อง ให้คะแนนคะดับ 3 ดี 
 ค้นคว้าหาความรู้หรือวิจัยของนักเรียน  6-9   เรื่อง ให้คะแนน ระดับ 2 ปานกลาง 
 ค้นคว้าหาความรู้หรือวิจัยของนักเรียน 1-5 เรื่อง ให้คะแนน ระดับ 1 น้อย 
 
 
๕. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาค้นคว้า วิจัยของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งเรื่องตาม
สาระการเรียนรู้ และเรื่องที่เกิดจากความสนใจ อย่างหลากหลาย ไม่จ ากัดความสนใจ สงสัย เกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ถาวร อันจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากการท่องจ าเพียงอย่างเดียว มาเป็นการค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สนองต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ด้วย 
 
 
๖. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองหรือการวิจัยของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 
พบว่า นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองหรือการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมทั้งโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
 
 
 
๗. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 

1. สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้รู้จักการแสวงหา ค้นหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2. ครูและผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน คือได้องค์ความรู้จากผู้เรียนที่ไปศึกษาค้นคว้ามา

รายงานหน้าชั้นเรียน 
3. เป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้รู้จักการวิจัยขั้นต้น อันจะส่งผลให้เป็นนักวิจัยในอนาคตสู่  พ.ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 24(5) และมาตรา 30 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์. 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการฝึกการท าการวิจัยของนักเรียนในทุกชั้นเรียน ทั้งระดับ

ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า 
และถูกทิศทาง 
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๘. เอกสารอ้างอิง 

กาญจนา  วังฆายุ. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , 2544. 


