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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แบบสะท้อนคิดของนักศึกษา แบบบันทึก
การสอนซ่อมเสริม แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน คู่มือการ
จัดการเรียนรู้ และ ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ

 เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใหน้กัศกึษาทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีน จากนัน้
ให้เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ แล้วทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ตอบแบบ
ประเมนิความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารวจิยัเปน็ฐาน นำาคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กอ่นและหลงัเรยีนมาหาค่าเฉลีย่วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคา่ทกีำาหนดระดบันยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ประมวลผลการตอบแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานด้วยค่า
ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน พบว่า คะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในเชิงบวกระดับ
มาก (  = 4.10, SD = 0.64 )

คำ�สำ�คัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน
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Abstract
The purposes of this research were to develop students’ academic achievement in 

CI 2301 course (Principle of Learning Management) and to study students’ opinions towards 
the use of the research-based learning management. The sample was 78 students who en-
rolled in the CI 2301 course , provided by the Curriculum and Instruction program, Faculty 
of Education, Chiang Mai Rajabhat University. The total of 78 students studied in the first 
semester of 2013 academic year respectively. The instruments for data collection consisted 
of the tests and the students’ satisfaction evaluation form which administered to the students 
before, and after using the research-based learning management that assignments by using 
activities group work, questionnaire, students’ reflection, teacher’s handbook and students’ 
remedial record. Data were analyzed by using frequency count, percentage, mean, standard 
deviation and content analysis. 

The research results were as follows:

1.The students have the learning achievement after using research-based learning 
management in CI 2301 course found that scores were higher than before at statistical 
significant .05 2. Most students were satisfied with the research-based learning management 
found that high satisfaction at 4.10

Keywords: students’ academic achievement research-based learning

บทนำา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2542) ต้องการยกระดับการศึกษาของไทยให้มี
คุณภาพและมาตรฐานโดยมุ่งหวังให้การศึกษา
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนและสังคม ให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ทำาให้ครูต้องเปลี่ยนบทบาทในการจัดการเรียน
รู้ เปล่ียนแปลงบทบาทจากเป็นผู้ชี้ให้จำา เปลี่ยน
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อหรือ
แหลง่เรยีนรูต้า่งๆ และใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งแกผู่เ้รยีน

เพื่อนำาไปสร้างสรรค์ความรู้ของตน การจัดการ
เรียนการสอนจะต้องพัฒนาความคิดของผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงต้องมีการปรับ
เปลีย่นจากการมุง่ใหจ้ำา ไปสูก่ารทีผู้่เรยีนไดค้ดิและ
แสวงหาความรู้มากขึ้น

ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอนประสบปัญหา
หลายประการทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การเรยีนรูร้ายวชิา
หลักการจัดการเรียนรู้ เพราะขาดเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและเป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้มากกว่าให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสอนส่วนใหญ่จะใช้การบรรยาย 
การอธิบายประกอบการใช้โปรแกรมนำาเสนอ อีก
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ทั้งลักษณะเน้ือหาวิชาหลักการจัดการเรียนรู้เป็น
วิชาที่เน้นเนื้อหา หลักการ ทฤษฎีมาก นักศึกษา
จำาเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านวิชาชีพครูและมี
สมาธิในการเรียน ต้องอ่านมาก ค้นคว้าหาความ
รู้เพิ่มเติม ทำาแบบฝึกหัด จึงทำาให้นักศึกษาบาง
คนรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่สนใจการเรียน ขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียนส่งผลให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา มีเจตคติทางลบใน
การเรียนรู้รายวิชานี้ นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละ
คนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน มีพ้ืนฐานการเรียน
จากหลากหลายสาขาวิชา แต่ต้องมาเรียนชั้น
เรียนเดียวกันจึงทำาให้การจัดการเรียนรู้ ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

สภาพปญัหาดังกลา่วผูว้จิยัตอ้งการจะแก้
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานจาก
การศึกษาแนวคิดของการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานของนงลักษณ์ วิรัชชัย และ
สวุมิล วอ่งวานิช (2546) พบวา่การเรยีนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษากับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปัจจุบันเป็นสังคมการเรียนรู้ทำาให้
หลายสาขาวชิามกีารจดัการเรยีนรูแ้บบใช้วจิยัเปน็
ฐาน (Research-based Learning) ทำาให้ผู้เรียน
สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หมไ่ด้ เนือ่งจากเปน็การ
จัดการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากความอยากรู้อยาก
เห็น หากลวิธีในการหาคำาตอบ แล้วสรุปอย่างมี
เหตุผลและน่าเช่ือถือทำาให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน
และสามารถบ่มเพาะนิสัยที่ดี มีเหตุผล ไม่เช่ือ
หรือหลงงมงายในสิง่ตา่งๆนอกจากนัน้ยังสามารถ
สรา้งกระบวนการคดิอยา่งเปน็ระบบในสมอง โดย
ใช้วิธีการสังเกต จดบันทึกและวิเคราะห์จนได้
ขอ้มลูทีย่นืยนัวา่เปน็ปญัหาหรอืความต้องการทีแ่ท้
จริง เพื่อนำามาดำาเนินการพัฒนาด้วยกระบวนการ
วิจัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543)

จากประสบการณ์ในการสอนพบว่า

นกัศกึษาสว่นใหญม่ปีญัหาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
เรียนรู้ เช่น ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
ขาดความรับผิดชอบในการทำางาน การส่งงาน 
ชิ้นงานหรือผลงานของนักศึกษามีคุณภาพต่ำา ให้
ความร่วมมือในการเรียนการสอนน้อย ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นและไม่กล้าตอบคำาถามขณะ
เรียน จากพฤติกรรมดังกล่าวสรุปได้ว่านักศึกษา
มีพฤติกรรมไม่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ จึงทำาให้นักศึกษามีพัฒนาการ
ด้านการเรียนรู้ค่อนข้างต่ำา มีปัญหาในการเรียน มี
ทีทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่ำาควรได้รับการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้มากขึ้น ปัญหาที่
เกดิขึน้ในชัน้เรยีนสามารถพฒันา ปรบัปรงุหรอืแก้
ไอย่างเป็นระบบควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ปกติ
ในชั้นเรียนได้ โดยใช้การสอนแบบ Research- 
based Learning ตามแนวคิดของสมหวัง  
พิธิยานุวัฒน์ (2545:14-15) ว่าการวิจัยและการ
สอนสามารถผสมกลมกลืนกันได้ สำาหรับรูปแบบ
การสอนประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ 
เนื้อหา ขั้นตอนการสอน การประเมินผล รวมถึง
กจิกรรมสนบัสนนุ การสอนโดยใหน้กัศกึษาศกึษา
งานวิจัย และการสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบ
การสอน ส่วนความเข้มข้นของการเรียนที่เข้าไป
มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้การวิจัย
เป็นฐาน ได้แก่ ระดับที่1ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการ
ความรูเ้บือ้งตน้จากตำารา เอกสาร สือ่ตา่งๆ ระดบั
ที่ 2 เป็นการเรียนรู้ผลการวิจัยจากการศึกษาด้วย
ตนเอง ระดับที่ 3 เป็นการศึกษาจากงานวิจัย
โดยตรง การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากับนักศึกษา
ที่ไม่คุ้นเคยกับการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานมา
ก่อน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เนื้อหาวิชาและกระบวนการวิจัยผสมผสาน ใช้สื่อ
ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้ศึกษางาน
วิจัยที่ผู้สอนปรับการใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายข้ึน 
นำาผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ รวมทั้งผลงานของผู้
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วิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้นักศึกษามีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจ
ในการเรียนเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นักศึกษาที่เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

วิธีการวิจัย
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร

ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 / 2556

1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ หมู่เรียน 06 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

	 2.	ตัวแปร

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียน
รู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ความคิด
เห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน

	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บ
รวบรวมข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและเกบ็รวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้มีดังนี้

3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลัง
เรียนเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ข้อ 

3.2 แบบสอบถามเมื่อจบบทเรียน เป็น
แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำานวน 
6 ข้อ และแบบเขียนแสดงความคิดเห็นปลายเปิด

3.3 แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมใช้
สำาหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.4 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จำานวน 12 ข้อ

3.5 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหลักการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารวิจยัเปน็ฐาน ประกอบดว้ย 
หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ข้ันตอนการสอน 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวม
ถึงกิจกรรมสนับสนุน

3.6 ชดุกจิกรรมฝกึปฏบิตัทิีผู่วิ้จยัสรา้งขึน้
โดยคดัเลอืกผลงานวจิยัดมีคีณุภาพของสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลงาน
วิจัยของผู้วิจัยที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน
การวิจัย

4.1 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน

4.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการ
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ทดสอบก่อนและหลังเรียน

4.3 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลการวดัความคิดเหน็ของนกัศกึษา
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และ
แปลผลโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์(ชูศร ีวงศร์ตันะ, 
2552, หน้า 69 ) 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
การวิเคราะห์เนื้อหาจากบันทึกผลหลังสอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์การสะท้อนคิด
ของนักศึกษาหลังจบบทเรียนทุกบทจำานวน 8 
ครั้ง และแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา 
จำานวน 12 ข้อ 

สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาหลักการจัดการเรียน
รู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
21.76 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 33.97 และ
เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งคะแนนกอ่นเรยีนและหลงั
เรียนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. นักศกึษาสว่นใหญม่คีวามคดิเหน็เกีย่ว
กบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้การวจิยัเปน็ฐานในภาพ
รวมระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10

อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาหลักการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน 21.76 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
33.97 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการ

เรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ทำาให้นักศึกษาได้
เรียนรู้สาระสำาคัญเกี่ยวกับการวิจัย ทั้งด้านการ
ออกแบบการวิจัย การศึกษาตัวอย่างงานวิจัยที่
มีคุณภาพ การอ่านงานวิจัยที่เป็นสภาพจริงของ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในโรงเรียน 
ตลอดถึงชุมชน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างงานวิจัยที่
นำามาใช้ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ให้แนวทางในการ
จัดสภาพการเรียนการสอนที่เอ้ือให้เกิดการเช่ือม
โยงระหว่างการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติ 
โดยนำากระบวนการ นำาความรู้จากการวิจัยไปสู่
การปฏิบัติ และนำากระบวนการวิจัยมาบูรณาการ
กบัการจดัการเรยีนรู ้เปน็สือ่การเรยีนรูใ้หน้กัศกึษา
ได้เรียนรู้การปฏิบัติการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนผูว้จิยัไดอ้อกแบบใหน้กัศกึษาไดร้ะบปุระเดน็
ปัญหาของการวิจัยของครู ตรวจสอบความสำาคัญ
ของปัญหา และหาคำาตอบไปสู่การเปลี่ยนแปลง
โดยการสืบค้นเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้
คำาตอบหรือแนวปฏิบัตินำาไปสู่การสร้างเครื่องมือ 
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติศึกษางานวิจัยดีมีคุณภาพ เปิดโอกาส
ใหน้กัศกึษาไดร้ะดมความคดิในการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏิบัติจริง เน้นงานกลุ่ม ผู้สอนแสดงบทบาทเป็น 
ผู้อำานวยความสะดวก (Facilitator) คอยดูแล
ตดิตามใหน้กัศกึษาเรยีนรู ้ทำากจิกรรมไดอ้ยา่งราบ
รื่น เอื้อให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ธฒันคร พวงคำา และ ลดัดา ศลิานอ้ย (2554) 
ทีพ่บว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วิชาประวัตศิาสตร ์
2 ที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 
70 ขึ้นไป ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า นักเรียนได้ลงมือ
ปฏบิตัติามขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
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การวิจัยเป็นฐาน นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ให้ความสนใจในการทำา
กิจกรรมกลุ่ม ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง
ไดร้บัความรูท้ีค่งทนถาวรมากกวา่การทอ่งจำาเพียง
อย่างเดียว จากการทำากิจกรรมนักศึกษาได้ลงมือ
ร่วมกันเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำา
เสนอผลงานของแต่ละกลุม่ ได้รูว้ธิกีำาหนดประเด็น
ปัญหาจากสถานการณ์ที่เรียนรู้ สามารถวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา รู้จักแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมให้
ไดม้าซ่ึงคำาตอบของปญัหา สามารถรวบรวมขอ้มลู
จากแหล่งเรียนรู้ ตีความหมายข้อมูลและสรุปผล
การเรียนรู้ที่ได้มาอย่างเข้าใจ เป็นการพัฒนาวิธี
การเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนทำาให้เกิดการเรียน
รู้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อคิดสำาคัญ
สำาหรับการจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน
คือ ต้องจัดสรรเวลาให้มากขึ้นในการทำากิจกรรม
การเรียนการสอนเพราะการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญต้องใหเ้วลานกัศกึษาได้ทำากจิกรรมมาก
ขึน้ขณะเดยีวกนัผู้สอนต้องเตรยีมวางแผนการสอน 
เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ สร้างเครื่องมือสำาหรับใช้วัดและประเมิน
ผลให้พร้อมอยู่เสมอ 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนวิชา
หลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานพบ
ว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.10, SD 
= 0.64) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหา
วิชามีความเหมาะสม ได้ระดับความคิดเห็นระดับ
มาก (  = 4.18) รองลงมาคอืด้านการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน (  = 4.17) ส่วนด้านที่ได้
คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านประโยชน์ของการเรียน 
(  = 4.01) ซึ่งจากผลการศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาในด้านเนื้อหาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
ในรายการประเมินข้อ 4.1 พบว่าเนื้อหาวิชามี

ความสมัพนัธก์บัตวัอยา่งงานวจิยัทีศ่กึษาในระดบั
มาก (  = 4.22) ทำาให้เห็นความเชื่อมโยงของ
การนำาทฤษฎีไปสู่การจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณรงค ์ฤทธเิดช (2553) 
และยุวดี วิทยพันธ์ (2552) พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากในการ
จัดการเรียนรู้วิชาโครงการโดยใช้วิจัยเป็นฐานช่วย
ให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา และนำาความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัยผสม
ผสานได้อย่างเหมาะสม ส่วนด้านประโยชน์ของ
การเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานพบว่านักศึกษา
แสดงความคิดเห็นว่าช่วยให้เข้าใจบทเรียน จดจำา
บทเรียนได้ดี (  = 4.02) สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ นิลวรรณ เกษมโศธน์ (2552) พบว่าชุด
การสอนแบบใชวิ้จยัเปน็ฐาน ทำาใหน้กัเรยีนมคีวาม
พงึพอใจตอ่การเรยีนในระดบัมาก ชว่ยใหน้กัเรยีน
เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน นักศึกษาแสดงความคิด
เห็นในระดับมาก (  = 3.98) ว่าการเรียนแบบ
ใช้การวิจัยเป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะการคิด การ
ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สราวุธ ชัยยอง (2551) ศึกษาการจัดการเรียน
รู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานสำาหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นในด้านการเรียน ด้าน
ความสนใจ และดา้นการทำากจิกรรมกลุม่ มเีจตคติ
ทางบวกในระดับสูงต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน มีระดับความสามารถในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับ 
เสาวนยี ์กานตเ์ดชารกัษ ์(2539) ทีพ่บวา่นกัศกึษา
พยาบาลมีผลการเรียน เจตคติต่อการวิจัย ทักษะ
การทำาวิจัยและการใฝ่รู้หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยการวิจัยเป็น
ฐานสามารถพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในด้าน
ทักษะการคิดได้ผลดี
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3. ประเด็นที่ผู้วิจัยค้นพบความรู้คือ 
สำาหรับผู้สอนท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
โดยใช้กระบวนการวิจัย ผู้สอนต้องมีความรู้
ด้านกระบวนการวิจัยและทำาวิจัยเป็น เนื่องจาก  
ผู้สอนมีบทบาทสำาคัญในการจัดการเรียนรู้ให้
กับ ผู้เรียนในลักษณะที่สอดคล้องกับชีวิตหรือ
สถานการณ์จริง ผู้สอนจะถ่ายทอดแต่ความรู้
อย่างเดียวไม่พอ ต้องสามารถศึกษาค้นคว้าทำา
วิจัยได้ และใช้กระบวนการวิจัยดังกล่าวถ่ายทอด
ไปสู่ ผู้เรียน ทำาให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2542) ได้
กำาหนดให้ผู้สอนสามารถทำาวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ 
การวางแผนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผู้สอนสามารถทำาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่นำาไปสู่คุณภาพ
การเรียนรู้ และสามารถนำากระบวนการวิจัย
มาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ และ
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเน้น
กระบวนการวิจัย เช่น การสอนแบบสัมมนา การ
สอนแบบสบืสวน การสอนแบบกรณศีกึษา การทำา
โครงงาน การสอนเน้นการวิจัยเป็นฐาน เป็นต้น 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียน
รู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
และทัศนีย์ บุญเติม, 2547) ได้กำาหนดแนวทาง
ไว้ ว่า การให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทำาวิจัยในระดับ
ต่างๆ เช่น การทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ การศึกษารายกรณี (Case study) 
การทำาโครงงาน การทำาวิจัยเอกสาร การทำาวิจัย
ฉบับจิ๋ว ( Baby research ) การทำาวิทยานิพนธ์ 
เปน็ตน้ ผลการวจิยัยังมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2547) ว่าการสอนโดย
ใช้กระบวนการวิจัยมีพ้ืนฐานจากการเรียนแบบ
สืบสวน( Inquiry teaching method) ที่เน้นให้

ผู้เรียนสงสัยสืบสวน ทดลอง และค้นพบคำาตอบ
ด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการค้นหาและตรวจ
สอบความรู้ทำาให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ สามารถคิด
วิเคราะห์ และมีวิจารณญาณ การเรียนการสอน
แบบสืบสวนต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem based learning) ข้อสงสัย
หรือปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความ
ต้องการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหา 
หลักการพื้นฐานนอกจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลักแล้ว ผู้เรียนต้องเรียนรู้โดยใช้ตนเองเป็น
หลักในการเรียนรู้เพียงคนเดียวหรือเรียนรู้ร่วมกัน
กับเพื่อนในกลุ่มย่อย

การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียน
รู้อย่างเป็นลำาดับขั้นตอน เช่น ในการจัดการเรียน
การสอนแบบ RBL มีความเข้มข้นของบทบาท
ของผู้สอนตั้งแต่บทบาทของผู้ปฏิบัติ และค่อยๆ 
เปลี่ยนความเข้มข้นไปเรื่อยๆ จนเป็นผู้จัดการ 
(Manager) หรือผู้อำานวยความสะดวก ให้คำา
ปรึกษาเป็นขั้นตอนสุดท้าย เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
เกิดผลงานอย่างสร้างสรรค์ ผลผลิตที่เกิดจากการ
เรยีนรูน้ำาไปประยกุตใ์ชใ้นชวิีตประจำาวันและสงัคม
ได้อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 4 มาตรา 24 (5) ว่า 
“สง่เสรมิสนบัสนนุใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำานวยความ
สะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้” (สำานักงานปฏิรูปการ
ศึกษา, 2545) ดังนั้นผู้สอนที่จัดการเรียนการ
สอนและมอบหมายประเด็น/หัวข้อเรื่อง ให้ผู้
เรียนสอนกันเองทั้งที่ผู้เรียนไม่มีความรู้เรื่องนั้น
มาก่อน เป็นการสอนที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของ
การสอนแบบ RBL ถา้เปน็เรือ่งทัว่ไปทีค่น้ควา้เพิม่
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เติมก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นเรื่อง หลักการ ทฤษฎี 
สาระสำาคัญ ผู้สอนต้องเป็นผู้ดำาเนินการจัดการ
เรยีนการสอนทีเ่หมาะสมไมใ่ช่นกัศกึษาไปคน้ควา้
เองหมดทุกเรื่องและนำามาสอนกันเอง เพราะที่
สำาคัญนักศึกษาจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ นำาไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เกิดผลงานได้ นักศึกษาต้อง
มีองค์ความรู้ที่เพียงพอ 

ระหว่างการวิจัยได้สนทนากับนักศึกษา
พบว่ายังไม่คุ้นเคยกับวิธีสอนแบบใช้การวิจัยเป็น
ฐาน และไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้
เรื่องหลักสูตร การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้มา
ก่อนทำาให้มีมุมมองในการพัฒนานวัตกรรมของ
ผลงานวิจัยของครูไม่ชัดเจน ผู้วิจัยได้อธิบายเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่สำาคัญของการวิจัยคือการ
วเิคราะหป์ญัหาและหาสาเหตปุญัหา งานวจิยับาง
เรื่องยังวิเคราะห์ไม่ชัดเจน นำาเอาปัญหามาแก้ไข
หรือพัฒนา และเมื่อมาสร้าง/พัฒนานวัตกรรม
ทางการเรียนการสอน มาแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้
สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำาหรับนำาผลการวิจัยไปใช้

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศที่ท้าทายกระตุ้น
และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น 
อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาคำาตอบ เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีความ
สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือทำากิจกรรมน้ันๆ ได้ 
และให้กำาลังใจ ลงมือทำาหรือตอบสนอง รวมทั้ง
การยกตัวอย่างความสำาเร็จ หรือสิ่งที่ผู้เรียนเคย
ทำามาก่อนทำาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความ
สามารถ และเกิดความภูมิใจทำาให้ไม่มีความกลัว
ที่จะทำากิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

2. การออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีน
รูแ้บบใชก้ารวิจยัเปน็ฐานในระดบัอดุมศกึษาผูส้อน
ควรให้ความรู้พื้นฐานของกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนก่อนเรียนในช่วงปฐมนิเทศก่อนเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาวิชาที่เรียน

3. การออกแบบการวดัและประเมนิผลใน
การจดัการเรยีนรูค้วรใชก้ารประเมนิตามสภาพจรงิ
เนน้ใหน้กัศกึษาไดฝ้กึปฏบิตั ิใชส้ถานการณจ์ำาลอง 
ตัวอย่างผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการศึกษา นำา
เสนอผลงาน ในการประเมินควรประเมินผู้เรียน
หลายมิติ เช่น ทักษะ ความรู้ ความสามารถ การ
คิด คุณลักษณะต่างๆ วิธีการที่ใช้ประกอบการ
ประเมนิตามสภาพจรงิควรมหีลากหลายประกอบ
กนั ไดแ้ก ่การสงัเกต การสมัภาษณ ์การตรวจงาน 
การรายงานตนเองของนักเรียน

4. ควรจำากัดจำานวนนักศึกษาไม่เกิน 50 
คนจะทำาให้ผู้สอนสามารถสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ชัดเจนมาก
ขึน้จำานวนนกัศกึษาทีม่มีากเกนิไปทำาใหไ้มส่ามารถ
ดูแลในบางกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง เช่น กิจกรรม
การอภิปรายกลุ่ม

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของ
นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานว่า ได้
พัฒนาความใฝ่รู้ การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้การ
ทำางานโดยใช้กระบวนการวิจัยมากน้อยเพียงใด

2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนโดย
ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาอ่ืนๆเพื่อดูความ
เหมาะสม

3. ควรทำาวิจัยการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานกับนักศึกษาในชั้นเรียนปี
ที่ 4 เพราะผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการ



Journal of Education, Mahasarakham University 199 Volume 9 Number 4 October-December 2015

จดัการเรยีนรูเ้ปน็นักศกึษาคณะครศุาสตรใ์นช้ันปทีี ่
2 ยงัขาดความรูพ้ืน้ฐานในเนือ้หาวชิาชพีคร ูทำาให้
มีมุมมองในการอภิปราย การใช้กระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียนในประเด็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการแก้ปัญหาในช้ัน
เรียนค่อนข้างน้อย 
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