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บทคัดย่อ
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจยั ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
ใช้วจิ ยั เป็นฐาน การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจและ
ทักษะการท�ำวิจยั ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน (Research-Based Learning:
RBL) 2) ศึกษาผลการเรียนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาที่เรียนวันเสาร์และ
วันอาทิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัย
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 28 คน และปีการศึกษา
2559 จ�ำนวน 34 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัย
ครุศาสตร์ มีความรูค้ วามเข้าใจและทักษะการท�ำวิจยั หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 2) ผลการเรียนรายวิชา ED501 สถิตแิ ละวิจยั ทางการศึกษา นักศึกษาปีการศึกษา 2558 และ
ปีการศึกษา 2559 สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�ำนวน 23 คน และ 23 คนคิดเป็นร้อยละ 82.14 และ
67.64 3) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 2 ปีไม่แตกต่างกันอย่างนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน

Abstract
This research was a Quasi-Experimental Design with the objectives as follows: 1) to
develop graduate students’ knowledge, understanding and skills through a research-based learning
activity (RBL), 2) to investigate their learning achievement in ED501: Statistics and Research in
Education, and 3) to compare their satisfaction of the research-based learning activity. The target
population in the study consisted of graduate students from two the academic year: 2015 and
2016. Twenty-eight students were the academic year 2015 students and thirty-four were the
graduate students of the academic year 2016. They took a course in the Curriculum and Instruction
Program (Saturday and Sunday Program), College of Educational Sciences (CES), Dhurakij Pundit
University. The course in which they had enrolled was Statistics and Research in Education (ED
501). The results of the study found that 1) after the instructional activity, all of the 62 graduate
students had a level of research knowledge, understanding and skills, compared with their level
measured before the activity, and the difference was significant at .05 level, 2) in terms of their
learning achievement, it was found that 23 students (82.14%) out of the total of 28 students in
academic year 2015 passed the learning criteria of 80%. Out of the total number of 34 students
in academic year 2016, 23 students or 67.64% passed the learning criteria of 80%, and 3) the
satisfaction of the two groups was not statistically significantly different from one another at .05
level.
Keywords: Development of Research Knowledge, Understanding and Skills, Research Based Learning
Activity
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้บรรลุตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านหลัก (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน รวมทัง้ เป็นการบ่มเพาะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ซึง่ จะเป็นฐานส�ำคัญของ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั ชัน้ น�ำในระดับชาติและระดับสากล ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดไว้ในหมวด 4 มาตรา 24 (5) กล่าวถึง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ความว่า ส่งเสริมสนับสุนนให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่
การเรียน และอ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ รวมทัง้ สามารถใช้การวิจยั
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งผู้สอนผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน ดังจะเห็นว่าการเรียนรู้โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning หรือ RBL) เป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ที่ท�ำให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้อันเป็นทักษะส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ และสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2555) กล่าวว่า “เทคนิคการสอนเชิง
สร้างสรรค์ เป็นเทคนิคการสอนทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียนให้มลี กั ษณะเชิงสร้างสรรค์นนั่ คือ เป็นการสอนเพือ่
ให้ผู้เรียนท�ำวิจัยได้เอง ให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ ตลอดจนทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ...การสอนที่เน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นกระบวนการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองอย่างแท้จริง เป็นการทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ที่ผู้เรียนได้พัฒนาและสร้างขึ้นในตัวของเขา อันจะพาไป
สู่คุณภาพของบัณฑิตที่พร้อมส�ำหรับสังคมฐานความรู้ต่อไปในอนาคต”
การจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นกิจกรรมการแสวงหาความรู้
ใหม่โดยใช้การวิจยั เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ มีหลักแนวคิดโดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
และแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) ซึ่งเป็นกระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียน ค้นหาและตรวจสอบ
ความรูต้ ลอดจนให้ผเู้ รียนเรียนรู้ ค้นพบค�ำตอบด้วยตนเอง เป็นวิธกี ารทีส่ ามารถอธิบายได้ดว้ ยทฤษฎีการ
สร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructionism) เป็นการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ในตัวบุคคล และเป็นผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ย
ตนเองจากความสัมพันธ์กบั สิง่ ทีพ่ บเห็นกับความรูเ้ ดิมทีต่ นมีอยู่ และการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ (Experience
Learning) เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ทีผ่ เู้ รียน เป็นผูส้ งั เกต เป็นผูล้ งมือปฏิบตั แิ ละแก้ปญ
ั หาได้จริง เปิด
โอกาส ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของหรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นของจริง สอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียนมีความสนใจ ผูเ้ รียนกระท�ำ 
ส�ำรวจวิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิง่ นัน้ ได้ โดยผูส้ อนมีหน้าทีส่ ร้างแรงจูงใจ คอยให้คำ� ปรึกษาทัง้
ด้านวิชาการและสังคมแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้และผลงานด้วยตนเอง และ
นอกจากนั้นผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์การเป็นมหาบัณฑิต เช่น การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เป็น
ผู้มีวิธีการแสวงหาความรู้ เป็นผู้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ
เครือ่ งมือและงานวิจยั และเป็นผูน้ ำ� ตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ เป็นต้น และหลักการของการเรียนรูโ้ ดย
ใช้วจิ ยั เป็นฐาน คือ การเปลีย่ นแนวคิดจากการเรียนรูโ้ ดยการฟังบรรยายและการจ�ำ เป็นการคิดค้นแสวงหา
ค�ำตอบเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้เรียน ทั้งนี้การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานนั้นมี 4 รูปแบบ
ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท�ำวิจัย การให้ผู้เรียนร่วมท�ำวิจัยกับผู้สอน การให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
หาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ผ่านมา และการสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
และทัศนีย์ บุญเติม, 2545 อ้างถึงใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555; Green, 2011)
จากการที่ผู้วิจัยได้รับหน้าที่เป็นผู้สอนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา (Statistics
and Research in Education) ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะให้
ความรู้ ความเข้าใจในการท�ำวิจัย และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ส�ำหรับการท�ำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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ได้นั้น นักศึกษาจ�ำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและสามารถน�ำไปประยุกต์ได้ การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทีเ่ ป็นการเรียนเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ (บล็อกคอร์สหรือ Block Course) ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีจ่ ะท�ำให้
นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ และทักษะการท�ำวิจยั ได้มไี ม่มาก บางคนสามารถเรียนรูไ้ ด้เร็ว บางคนเรียนรู้
ได้ชา้ ความรูท้ ไี่ ด้รบั อาจเป็นความรูแ้ บบหลวม ๆ แบบผิวเผิน ไม่ยงั่ ยืน ไม่ฝงั ลึก และเป็นการอัดแน่นเกิน
ไปส�ำหรับรายวิชาทีเ่ รียนด้วยระยะเวลาสัน้ ๆ อีกประเด็น คือนักศึกษส่วนใหญ่ไม่เคยท�ำงานวิจยั มาก่อนซึง่
อาจเป็นปัญหาต่อการท�ำวิจยั จากการศึกษางานวิจยั ของ พัชรี จันทร์เพ็ง (2554) พบว่า การเกิดมโนทัศน์ที่
คลาดเคลือ่ นในการท�ำวิจยั ท�ำให้ดำ� เนินการวิจยั ไม่ถกู ต้อง รายงานวิจยั บางครัง้ ดัดแปลงมาจากวิทยานิพนธ์
หรืองานวิจยั ของรุน่ ก่อนๆ โดยไม่ได้เกิดจากปัญหาวิจยั หรือไม่ได้อาศัยกระบวนการวิจยั ทีถ่ กู ต้อง นอกจาก
นีพ้ บว่า นักศึกษาไม่มกี ารศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องก่อนเขียนเค้าโครงวิจยั กรอบแนวคิดของ
การวิจยั ไม่ได้เกิดจากฐานการคิดของการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การเขียนเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการตัดแปะข้อความ
ของบุคคลอื่นโดยไม่มีการสังเคราะห์ที่เพียงพอ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลส�ำคัญในการสืบค้น
งานวิจัยได้และมักเป็นเอกสารหรืองานวิจัยที่เก่า ไม่ทัยยุคไม่ทันสมัย รวมถึงนักศึกษาไม่สามารถตีความ
หมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานวิจัยได้ การให้ข้อเสนอ
แนะผลการวิจัยเป็นข้อเสนอแนะไม่ได้เกิดจากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย เป็นต้น
แนวทางหนึ่งที่อาจสามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัยของนักศึกษาที่เป็น
จุดมุ่งเน้นของรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
ส�ำหรับการพัฒนาเรียนรู้และน�ำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจและทักษะอันแท้จริง ซึ่งมีรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เช่น ไพศาล สุวรรณน้อย (2549) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน: การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
วิจัย, อาชัญญา รัตนอุบล (2545) การสอนแบบเน้นวิจัยโดยใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ (Learning Contract),
จุฑา ธรรมชาติ (2552) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน, พัชรี จันทร์เพ็ง
(2554) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐานเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะการท�ำวิจยั ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด (2555) การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐานในรายวิชา BUS304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) และธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
(2557) ผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา เป็นต้น
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ นอกจากจะ
ท�ำให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์มากกว่าการเรียนจากการฟังบรรยายจากผูส้ อนแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว ผูส้ อน
จะได้เปลีย่ นบทบาทจากผูบ้ อกวิชามาเป็นผูจ้ ดั การให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากแหล่งต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าวิจยั
(วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2553) โดยผู้วิจัยได้เลือกการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based
Learning) มาประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา ED501 สถิตแิ ละวิจยั ทางการศึกษา ซึง่ เป็นวิชาบังคับ
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในลักษณะการเรียนแบบบล็อกคอร์ส (Block Course) ซึ่งท�ำให้ผู้เรียนได้ใช้
งานการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การท�ำวิจัย จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลุ่มลึก กว้างขวาง
และเพื่อให้ผู้เรียนได้น�ำความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัยไปพัฒนาในการท�ำวิจัยของตนเองต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัยของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL)
2) ศึกษาผลการเรียนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา
3) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
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3. สมมุติฐาน

1) ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการท�ำวิจัยของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning; RBL) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2) ผลการเรียนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 ปีมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
3) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐานของนักศึกษาทัง้
2 ปีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
(บล็อกคอร์สหรือ Block Course) ชั้นปีที่ 1 โดยท�ำการทดลอง 2 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 28 คน และปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 34 คนทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา ED501 สถิตแิ ละวิจยั ทางการ
ศึกษา
4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ตัวแปรตาม
1) ความรู้ ความเข้าใจและทักษะจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ทักษะการคิด ทักษะพื้นฐานการท�ำวิจัย ประโยชน์ของการท�ำ
วิจัย การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพ
2) ผลการเรียนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา
3) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาของรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา
4.4 ขอบเขตระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559
ข้อจ�ำกัดของการวิจัย
ระยะเวลาของการท�ำการวิจยั ช่วงเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ จ�ำนวน 45 ชัว่ โมง และนักศึกษายังเรียนราย
วิชาอื่นๆ กว่าจะสิ้นสุดภาคการศึกษา จึงมีเวลาพอสมควรที่จะเขียน โครงร่างวิจัยได้ (บทที่ 1-3)

5. แนวคิดการวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

หลักแนวคิด โดยใช้ ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) และแบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry Method) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience Learning) แนวคิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
(Active Learning) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) และแนวคิดโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์และทัศนีย์ บุญเติม (2546) ไพฑูรย์ ลินลารัตน์ (2555) ทิศนา แขมมณี (2555)

6. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
6.1 สร้างแผนการสอน รายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา จ�ำนวน15 ครั้งๆละ 3
ชั่วโมง ใช้เวลา 45 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน
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6.2 สร้างแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัย 1 ชุด ก่อนเรียนและหลังเรียน
เป็นชุดเดียวกัน โดยเป็นค�ำถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วยทักษะส�ำคัญทีค่ วรเกิดขึน้ แก่นกั ศึกษาในระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด 6 ด้าน 52 ข้อ ของ Teaching
Goals Inventory (TGI) Self- Assessment of Instructional Goads (Angelo & Cross, 1993) ทั้งนี้ผู้วิจัย
น�ำมาดัดแปลงและเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน จ�ำนวน 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 2) ทักษะการคิด 3) ทักษะพื้นฐานการวิจัย 4) ประโยชน์จากการวิจัย
5) เตรียมความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ
6.3. แบบทดสอบความรูร้ ายวิชา ED501 สถิตแิ ละวิจยั ทางการศึกษา ซึง่ เป็นการวัดและประเมิน
ความรู้เป็นแบบทดสอบ 1 ชุด จ�ำนวน 5 ข้อ ใช้ทดสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
6.4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน จ�ำนวน 1 ชุด
จ�ำนวน 20 ข้อ โดยเป็นค�ำถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วย 1) ด้านบรรยากาศการเรียน 2) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้วิจัยน�ำเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องกับข้อมูลที่
ต้องการศึกษา และตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาก่อนน�ำไปใช้จริง การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
และภาษาทีใ่ ช้ แบบประเมินความสอดคล้องของเครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 3 ระดับ คือสอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง จากนั้น หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977, pp. 49-60) มีค่าเท่ากับ .88-1.00
ส�ำหรับแบบทดสอบความรู้รายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา เป็นข้อสอบอัตนัย
จ�ำนวน 5 ข้อ
ระดับความยาก (p) เท่ากับ 0.45-0.63 เป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายปานกลาง
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ( r ) เท่ากับ .40-1.00 เป็นข้อสอบที่ดีมาก
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(α-Conefficient) เท่ากับ 0.87

7. แบบแผนการทดลอง

การทดลองการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัยของนักศึกษาโดยกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน ใช้แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ศึกษากับประชากร
เป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม ที่มีการประเมินก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง (Control Group Pretest – Posttest
Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538, น. 60)

8. ขั้นด�ำเนินการวิจัย

8.1 ขั้นวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1) จัดเตรียมแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชา ED501
สถิติและวิจัยทางการศึกษา จ�ำนวน 15 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมงใช้เวลา 45 ชั่วโมง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
2) จัดเตรียมแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัยเป็นชุดเดียวกันซึ่งมี
ลักษณะเป็นข้อค�ำถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้ก่อนเรียนและหลังเรียน
3) จัดเตรียมแบบทดสอบความรูร้ ายวิชา ED501 สถิตแิ ละวิจยั ทางการศึกษา ใช้เมือ่ สิน้ สุด
การเรียนรู้
4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
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8.2 ขั้นด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนี้ผู้วิจัยจัดกลุ่มทดลองเป็นนักศึกษา 2 กลุ่ม คือ (1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา
2558 และ (2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการทดลองรอบแรกกับชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 28 คน และศึกษาผลการทดลองแล้วน�ำมาปรับแก้ไขรายละเอียดบางเรื่อง
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัยเพื่อที่นักศึกษาจะสร้างผลผลิต
หรือชิ้นงานของตนเองได้ให้ทันกับเวลาการเรียนที่เป็นระยะเวลาสั้นๆ (บล็อกคอร์ส หรือ Block Course)
หลังจากนั้นมาใช้รอบที่ 2 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ในแต่ละขั้นการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้อธิบายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษา
สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัย ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
เป็นการเรียนรู้ แบบออนไลน์ (Online) มีทั้งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยและเป็นรายบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้คอื เฟสบุก๊ (Face book) ไลน์ (Line) และอีเมล์ (e-mail) เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ปรึกษาหารือและให้ข้อแนะน�ำเท่ากับนักศึกษาได้เรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกโอกาสและทุกๆที่ที่สามารถ
เข้าถึงได้ ล�ำดับต่อมาผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังนี้
ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของเรียนการสอนของรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา
ซึ่งด�ำเนินการตามแผนการสอนที่สร้างไว้ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การท�ำวิทยานิพนธ์ โดยมีกระบวนการ
การเรียนรู้ คือ
1) การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
2) การคิด (Thinking )
3) การตั้งปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)
4) ค้นหาค�ำตอบ (Discovery learning)
5) สร้างความรู้ด้วยตนอง (Constructionism)
ผู้วิจัย เรียก กระบวนการนี้ว่า Pre Research ITPDC
ก่อนเรียนในรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัยให้นักศึกษาประเมินความรู้
ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัย (pretest)
ผู้วิจัยให้นักศึกษาศึกษางานวิจัยทางด้านการศึกษาและทางด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อ
เรียนรู้ องค์ความรู้ หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนั้นๆ วิธีการตั้งค�ำถามวิจัย (ซึ่งบางเรื่องไม่มี)
กระบวนการวิจัย ผลการวิจัย และการน�ำผลการวิจัยไปใช้และศึกษาต่อไป ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจ
กระบวนการท�ำวิจัยมากขึ้น โดยเริ่มขั้นตอนดังนี้
1) การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) ก�ำหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากหัวข้อ
เนื้อหาวิทยานิพนธ์ทางด้านการศึกษาที่นักศึกษาสนใจ เพื่อสืบเสาะค้นหา ทฤษฎี แนวคิด ข้อมูลความรู้
ที่เป็นงานวิจัยทางการศึกษาและด้านหลักสูตรและการสอน ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อที่จะสร้างความรู้ใหม่
จ�ำนวน 3 เรื่อง เป็นงานวิจัยในแนวทางหรือด้านเดียวกัน หรือในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน ส่งผู้วิจัย
ตรวจ เมื่อตรวจครบทุกคนแล้ว นักศึกษาต้องน�ำมาเสนอในชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อนแสดงความคิดเห็น โดย
มีครูเป็นทีป่ รึกษาและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม การน�ำเสนอจะแบ่งเป็นกลุม่ ๆ สาระการเรียนรูท้ เี่ หมือนกัน
และใกล้เคียงกันเพื่อให้นักศึกษาเห็นแนวทางในการท�ำวิจัยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) การคิด (Thinking) หลังจากได้งานวิจัยที่สนใจมา 3 เรื่องแล้ว ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษา ศึกษา
(study) สรุป (conclusion) วิเคราะห์ (analysis) เปรียบเทียบ (compare) ลักษณะทีเ่ หมือนและแตกต่างกันของ
งานวิจัยที่น�ำมาศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแต่ละคน
3) การตัง้ ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ให้นกั ศึกษาตัง้ ปัญหา ฝึกตัง้ ชือ่ เรือ่ ง โดย
จาก งานวิจัย 3 เรื่องที่เกิดจากการวิเคราะห์ (analysis) สังเคราะห์ (synthesis) เป็นงานของตน หลังจาก
นัน้ ให้นกั ศึกษาส่งปัญหาและชือ่ งานวิจยั เป็นรายบุคคลทางอีเมล์เพือ่ ผูว้ จิ ยั ตรวจพิจารณาขัน้ ต้นว่า สามารถ
น�ำมาท�ำเป็นงานวิจัยได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้นักศึกษาต้องคิดใหม่ ถ้านักศึกษาคนใดเสนอชื่อมาผ่าน 2 เรื่อง
ถือว่าผ่าน ไม่ตอ้ งเสนอเรือ่ งที่ 3 หรือนักศึกษาคนใดต้องการเสนอให้ครบ 3 เรือ่ งก็ทำ� ได้เพือ่ เป็นทางเลือก
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4) ค้นหาค�ำตอบ (Discovery learning) จากการศึกษางานวิจยั 3 เรือ่ งทีน่ ำ� เสนอมาให้นกั ศึกษา
เลือกเรือ่ งทีต่ อ้ งการท�ำวิจยั 1 เรือ่ ง ซึง่ นักศึกษาอาจปรับจากเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ มาเป็นเรือ่ งทีต่ นเองต้องการ
ศึกษา โดยน�ำเสนอ แนวคิดการท�ำวิจัยต่อผู้สอนเป็นรายบุคคลก่อน หลังจากนั้นให้นักศึกษาทุกคนผ่าน
แล้วน�ำมาเสนอในชั้นเรียน เพื่อให้เพื่อนในชั้นเรียน ครูผู้สอนและอาจารย์ที่สอนร่วมมาให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะด้วยบรรยายกาศแบบกันเอง
5) สร้างความรูด้ ว้ ยตนอง (Constructionism) ให้นกั ศึกษาฝึกท�ำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-3)
โดยเริม่ ท�ำบทที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สามารถสร้างกรอบงานวิจยั ทีน่ กั ศึกษา
ต้องการท�ำ  และเพื่อน�ำไปเขียนบทที่ 1 ความส�ำคัญ ที่มาหรือปัญหางานวิจัยเพื่อมีข้อมูลมาสนับสนุน
สามารถตั้งค�ำถามวิจัย วัตถุประสงค์ สมุมติฐาน ขอบเขตของงานวิจัย ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหา วันเวลา เป็นต้น เมื่อท�ำครบ 3 บทแล้วจึงน�ำเสนอในชั้นเรียน ซึ่งแบ่ง
เป็นกลุม่ ย่อย ๆ ทีม่ คี วามสนใจงานวิจยั ในด้านเดียวกันหรือกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ดียวกัน ทีจ่ ดั ขึน้ ในชัว่ โมง
เรียนเพื่อผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนร่วมให้ความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ ทั้งนี้เพื่อนๆ มีส่วนร่วมแสดงความคิด
เห็นด้วย หลังจากนั้นให้น�ำไปปรับแก้ไขและส่งตรวจอีกครั้ง และจากการได้โครงร่างวิจัยแล้ว นักศึกษา
สามารถน�ำมาปรับให้เป็นท�ำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและปฏิบัติจริงในชั้นเรียนซึ่งมีการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อมา กล่าวคือ จากการทีน่ กั ศึกษาท�ำผ่านมาสมบูรณ์ 3 บท แล้ว นักศึกษาสร้างเครือ่ งมือ
ทดลอง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล ท�ำบทที่ 4 และบทที่ 5 และเมื่อท�ำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้สมบูรณ์
แล้ว นักศึกษาสามารถน�ำวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนมาปรึกษาทีป่ รึกษาเพือ่ ขยายกรอบเป็นวิทยานิพนธ์ได้
รวมแล้วนักศึกษาต้องใช้เวลา 1 ปีการศึกษาเพื่อจะน�ำโครงร่างวิจัย 3 บท เสนอเป็นวิทยานิพนธ์ต่อไป
8.3 ขั้นสะท้อนการเรียนรู้
การสะท้อนกลับเป็นการเรียนรู้ของนักศึกษาของปีการศึกษา 2558 เป็นส่วนหนึ่งในการ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดบางเรือ่ งในแผนการเรียนรูป้ กี ารศึกษา 2558 ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งนักศึกษาปีการศึกษา
2558 ตามความสามารถเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 คือกลุม่ นักศึกษาเก่งทีส่ ามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่ มีจำ� นวน
3-4 คน กลุ่มที่ 2 ความสามารถปานกลาง มีจ�ำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ กลุ่มที่ 3 มีความสามารถน้อยกว่า
2 กลุ่มแรก แต่ยังมีสนใจที่จะท�ำงานวิจัย ผู้วิจัยจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องคอยชี้แนะจึงจะท�ำงานวิจัยได้
กลุม่ นีจ้ ะจบหลังสองกลุม่ เพราะท�ำงานช้าและต้องอยูใ่ กล้ครู นักศึกษาที่รบั เข้ามาศึกษาต่อบางคนไม่เคย
เป็นครูหรือมีความรูท้ างด้านการศึกษาจึงค่อยเป็นค่อยไป หลังจากได้ทดลองมาและได้ขอ้ มูลมาท�ำให้ผวู้ จิ ยั
มาปรับแก้ไขในปีการศึกษา 2559 ให้ละเอียดยิง่ ขึน้ โดยปรับกระบวนการ Pre Research ITPDC กล่าวคือ
หลังจากการศึกษางานวิจยั ทีส่ นใจเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาบางคนทีย่ งั ไม่สามารถการตัง้ ชือ่ เรือ่ งทีจ่ ะท�ำได้
ผูว้ จิ ยั จึงให้กลับศึกษาเรือ่ งทีศ่ กึ ษาใหม่ เพือ่ เป็นการทวนสอบความรูเ้ รือ่ งทีศ่ กึ ษาและยกตัวอย่างงานวิจยั ที่
ค้นคว้ามา นักศึกษาจึงเข้าใจและด�ำเนินการต่อได้ หรือนักศึกษาไม่เข้าว่า กรอบวิจยั จะสร้างขึน้ ได้อย่างไร
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษากลับไปดูบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม หรือแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง ซึ่งจะเป็นตัวชี้น�ำสู่วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย) เป็นต้น ผู้วิจัยดูแลเป็นรายบุคคล เนื่องจากเรื่องที่นักศึกษาเลือกมานั้นเลือกตาม
ความสนใจ อีกวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยใช้ คือการให้คัดลอกชื่อเรื่อง เรื่องใดเรื่อง มาก่อนแล้วค่อยๆ ปรับเปลี่ยน
ความคิดนักศึกษาเพื่อให้ปรับชื่อนั้นมาเป็นงานวิจัยของนักศึกษาเอง (ไม่ใช่การใช้ชื่อที่คัดลอกมา) ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้นักศึกษาบางคนใช้เวลามากหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะรู้และเข้าใจ งานวิจัยที่ตนเองจะ
ต้องท�ำ เป็นต้น
8.4 การปรับปรุงแล้วน�ำใช้ใหม่
เมือ่ ปรับปรุงแล้วได้นำ� มาใช้ในรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาจ�ำนวน 34 คน สามารถ
ที่จัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน ประสบความส�ำเร็จจ�ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สิ่งที่ส�ำคัญ คือ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและการท�ำวิจัยเพิ่มขึ้น และการท�ำงานกลุ่ม
ในบางโอกาส ท�ำให้นกั ศึกษาบางคนมีความัน่ ใจมากขึน้ บางคนสามารถสอนเพือ่ นในกลุม่ ได้อกี ด้วย โดย
เฉพาะเรื่องที่คล้ายๆ กัน บางอย่างนักศึกษาได้พัฒนาตนเองขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ excel
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และโปรแกรมส�ำเร็จรูปในการประมวลข้อมูลและแปลผล การคิดกล้าท�ำ  กล้าน�ำเสนอ ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ถกู ต้องทัง้ หมด แต่กน็ ำ� เสนอด้วยความเป็นเหตุเป็นผล และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองได้
8.5 ผู้วิจัยให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา ท�ำแบบสอบถาม
ประเมินความรู้ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัย หลังเรียน (posttest) ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบประเมิน
ก่อนเรียน
8.6 หลังจากเรียนรู้ครบ 15 ครั้งแล้ว ผู้วิจัยได้และการทดสอบการผลการเรียนรายวิชา ED501
สถิติและวิจัยทางการศึกษา เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจ�ำนวน 5 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
8.7 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานให้
แก่นักศึกษาทั้ง 2 ปีเพื่อเก็บเป็นข้อมูล

9. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

9.1 ข้อมูลแบบความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางการวิจัย
9.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้งานวิจัย
1) การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม งานวิจัยที่ตนเองสนใจ
2) สรุปความรู้ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
3) ท�ำโครงร่างวิจัย 3 บท ที่นักศึกษาสร้างขึ้น
9.3 การทดสอบความรู้จากการทดสอบรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา
9.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

10. การวิเคราะห์ข้อมูล

10.1 น�ำผลการประเมินความรู้และทักษะท�ำการวิจัย ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถาม
ความพึงพอใจทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติทดสอบค่า t-test (Dependent Samples)
และ Idependent t-test
10.2 ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางและการพรรณนา
10.3 สรุปผลและอภิปรายผล

11. สรุปผลการวิจัย

11.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 28 คน และปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน 34 คน พบว่า นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัย ปีการศึกษา 2558 ก่อนเรียน
ระดับปานกลาง (Mean= 3.11, S.D.= 0.41) และหลังเรียนระดับค่อนข้างสูง (Mean= 4.25, S.D.= 0.31)
และปีการศึกษา 2559 ก่อนเรียนระดับปานกลาง (Mean= 2.99, S.D.= 0.09) และมีความรู้หลังเรียน
ระดับค่อนข้างสูง (Mean= 4.54, S.D.= 0.04) เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Paired t-test นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการท�ำวิจัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 13.31,
sig= 0.000), (t= 28.79, sig= .000)
11.2 ผลการเรียนรู้รายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน นักศึกษาปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 28 คน สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�ำนวน 23
คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 และสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.85 และนักศึกษาปี
การศึกษา 2559 จ�ำนวน 34 คนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 67.64 และ
สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง
2 ปีไม่แตกต่างกันอย่างนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=1.25, sig=.222)
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11.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐานรายวิชา ED501
สถิติและวิจัยทางการศึกษา นักศึกษาปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 28 คน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ระดับมาก (Mean= 3.71, S.D.= 0.80) และปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 34 คนมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูร่ ะดับมาก (Mean= 3.79, S.D.= 0.82) เมือ่ เปรียบเทียบนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 2 ปีไม่แตกต่างกันอย่างนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=1.16, sig= .259)

12. อภิปรายผลการวิจัย

12.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทักษะการท�ำวิจัยก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชา ED 501
สถิตแิ ละวิจยั ทางการศึกษาโดยใช้วจิ ยั เป็นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 28 คน และปีการ
ศึกษา 2559 จ�ำนวน 34 คน เมือ่ ทดสอบด้วยสถิติ Paired t-test พบว่า นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะการท�ำวิจัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 13.31, sig= .000),
(t = 28.79, sig= .000) จะเห็นได้ว่านักศึกษาทั้ง 2 ปีการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำ
วิจัย ก่อนเรียนระดับปานกลาง (Mean= 3.11, S.D.= 0.41) (Mean= 2.99, S.D.= 0.09) เมื่อประเมิน
หลังเรียนระดับค่อนข้างสูง (Mean= 4.25, S.D.= 0.31) (Mean= 4.54, S.D. = 0.04) แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัยเพิ่มขึ้น การเพิ่มมากหรือน้อยแล้วแต่ละบุคคล แต่
ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีผู้สอนให้ค�ำแนะน�ำ เป็นการแสวงหา
ความรู้ สามารถเรียนรู้ เข้าใจและสามารถท�ำงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและประสบความส�ำเร็จ การฝึก
ทักษะกระบวนการท�ำวิจยั ให้แก่นกั ศึกษา ตัง้ แต่การตัง้ ชือ่ เรือ่ ง การตัง้ ปัญหาหรือค�ำถามวิจยั วัตถุประสงค์
สมมุตฐิ าน การคัดเลือกตัวแปร การสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง การสร้างเครือ่ งมือ การทดสอบพิสจู น์ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปผล อภิปรายผลและการให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
ผลที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สะท้อนผลทุกครั้ง เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป เช่น นักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนว่า ต้องการให้
ผู้สอนสะท้อนผลงานเป็นรายบุคคลนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เนื่องจากในคาบ
ที่สอนมีเวลาจ�ำกัด ผู้สอนไม่สามารถสะท้อนผลงานได้ครบทุกคน จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้สอนจึง
น�ำมาก�ำหนดเป็นตารางให้นักศึกษาแต่ละคนเข้าพบ และขั้นต้นมีการสื่อสารกันทางออนไลน์ก่อนเพื่อไม่
ให้เสียเวลาเดินทางซึ่งผลที่เกิดขึน ท�ำให้เกิดผลดีแก่นักศึกษาและสามารถด�ำเนินงานวิจัยได้ถูกต้องตาม
เวลาที่ก�ำหนดไว้
ดังที่ Baldwin (2005) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เป็นส่วนหนึ่งที่
จะช่วยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปในทิศทางบวก เป็นการสร้างความเชื่อมโยงทาง
ปัญญาของผู้เรียนกับการวิจัยโดยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ สมหวัง
พิทยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม (2546) พบว่า การให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดทักษะย่อยๆทีละน้อยอย่างเป็น
ล�ำดับขั้นตอน จะท�ำให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีความช�ำนาญในงานนั้นๆ ซึ่งในที่นี้คือ การเกิดทักษะ
วิจัยในแต่ละขั้น และ ประโยชน์ของการจัดเรียนการสอนที่มีการวิจัย เป็นฐานว่า ผู้เรียนมีโอกาสได้รับ
การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving and Resolution Skills)
ทักษะการบริหารจัดการเวลา (Time Management Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
ทักษะประมวลผล (Computer Skills) และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Skills) ซึ่ง
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาหลายอย่าง ตั้งแต่เริ่มการวางแผน การเก็บข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล การประมวลข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การสรุป การท�ำงานเป็นกลุ่ม การบริหาร
จัดการทรัพยากรและการบริหารเวลา และไพฑูรย์ สินลารัตน์ ( 2557) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
การนีย้ งั มีขอ้ ด้อย คือการใช้เวลา ผูส้ อนต้องวางแผนอย่างดีและคอยให้คำ� ปรึกษาอย่างใกล้ชดิ ซึง่ ผูส้ อนที่
ไม่มปี ระสบการณ์จะท�ำได้ไม่คอ่ ยดีพอและให้คำ� แนะน�ำแก่ผเู้ รียนได้ไม่มากพอ แต่ถา้ ผูส้ อนมีประสบการณ์
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ในการวิจัยอย่างมากก็จะสอนได้ดี น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างมาก สอดคล้องการวิจัย
ของ พัชรี จันทร์เพ็ง (2554) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
การท�ำวิจัยของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ผลที่เกิดขึ้นตามการรับรู้ของ
นักศึกษาใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ทางการวิจัย ด้านทักษะการคิด ด้านทักษะพื้นฐานในการ
วิจยั ด้านคุณค่าและประโยชน์ และด้านการเตรียมความพร้อมสูก่ ารประกอบอาชีพ พบว่าสูงขึน้ อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Healey (2005) และ Myatt
(2009) ทีใ่ ห้นกั ศึกษาประเมินตนเองภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน พบว่าสูงขึน้ ทุก
ด้าน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นส่วนที่นักศึกษาประเมินได้สูง
กว่าด้านอื่นอย่างเห็นได้ชัด
12.2 ผลการเรียนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา ซึ่งการสอบปลายภาคคะแนน
เต็ม 30 คะแนน พบว่า นักศึกษาปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย 18.28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.93
ของคะแนนเต็ม และนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 18.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.06
ของคะแนนเต็ม
ส่วนระหว่างภาคคะแนนเต็ม 70 คะแนน พบว่านักศึกษาปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย
66.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.20 ของคะแนนเต็ม และนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย
62.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.78 ของคะแนนเต็ม
เมื่อเปรียบทียบคะแนนความรู้ปลายภาคของนักศึกษาทั้ง 2 ปีการศึกษาคะแนนไม่แตกต่างกัน
แต่ ค ะแนนระหว่ า งภาคมี ค ะแนนแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (t = 1.25,
sig = .222), (t = 6.02, sig = .000)
จากการทดสอบด้วยสถิติ Independent t-test พบว่า นักศึกษาปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 28 คน
และปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 34 คน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัยก่อนเรียน ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 1.20, sig= .232) และหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t= 4.13, sig= .000)
เมือ่ พิจารณาถึงความรูร้ ายวิชา ED501 สถิตแิ ละวิจยั ทางการศึกษา พบว่า ความรูพ้ นื้ ฐานทางการ
วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติพื้นฐานเพื่อใช้ในการวิจัยเป็นส่วนที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างปานกลาง และ
คะแนนปฏิบตั ริ ะหว่างภาคมีคะแนนค่อนข้างสูงเนือ่ งจากรายวิชานี้ มุง่ เน้นงานวิจยั ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ท�ำให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริงและมีความรูใ้ นงานทีท่ ำ 
� จึงท�ำผลให้คะแนนความรูด้ งั กล่าวข้างต้นสวนทาง
กับการลงมือปฏิบตั จิ ริง ซึง่ สอดคล้องกับ อมรวิชช์ นาครทรรพ (2546) กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากการศึกษาค้นคว้า และค้นพบข้อเท็จจริงต่างๆ ในเรือ่ งทีศ่ กึ ษาด้วยตนเอง โดยอาศัย
กระบวนการวิจยั อย่างเป็นระบบเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ ซึง่ ภายใต้นยิ ามนีก้ ารสอนแบบวิจยั เป็นเพียงการแต่ง
ตัวใหม่ให้กบั รูปแบบการสอนทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของโลกแบบหนึง่ เพราะตัง้ แต่สมัยกรีก โรมัน ปรัชญาเมธีได้ใช้
หลักอุปนัยหาข้อเท็จจริงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรูใ้ นระดับสูง ซึง่ ส่งผลให้
ความรู้เกิดความคงทนไปด้วยเช่นกัน โดยไม่ใช่อาศัยการท่องจ�ำเพียงอย่างเดียว
การพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถจ�ำแนกได้ว่า งานวิจัยแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร และเมื่อ
นักศึกษาอ่านงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนักศึกษาสามารถระบุได้ทันทีว่าเป็นงานวิจัยประเภทใด โดย
เฉพาะการวิจัยเชิงทดลอง นักศึกษาสามารถระบุลักษณะและประเภทของงานวิจัยดังกล่าวได้ พร้อมทั้ง
สามารถยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยงั มองเห็นถึงพัฒนาการของนักศึกษา คือเรื่องก�ำหนด
ขอบเขตการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นการใช้สถิติพื้นฐานและเชิงสรุปอ้างอิงใน
การวิจยั ซึง่ แต่เดิมนักศึกษาจะมีพนื้ ฐานความรูด้ งั กล่าวไม่มากพอ ได้เรียนรูจ้ ากตัวอย่างงานวิจยั ทีไ่ ด้ฝกึ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ทำ� ให้นกั ศึกษามีความรูเ้ พิม่ ขึน้ และสามารถน�ำไปสูก่ ารท�ำงานวิจยั (วิทยานิพนธ์)
ต่อไปได้จนประสบความส�ำเร็จ สอคคล้องกับงานวิจัยของวิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด (2555) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา BUS304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business
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Research) ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบย่อย มีผู้เรียนผ่านการประเมิน
จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของผู้เรียนทั้งหมด และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก
ผลงานวิจัย พบว่า ผู้เรียนผ่านการประเมิน จ�ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 85.18 โดยมีผู้เรียน จ�ำนวน
10 คน ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 37.04 ของผู้เรียนทั้งหมด และธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
(2557) ผลของการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐานทีม่ ตี อ่ ความรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า 1) นักศึกษาทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐานมีความรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรมอาเซียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 2) นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมีความรู้เรื่องวัฒนธรรม
อาเซียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
12.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐานรายวิชา ED501
สถิติและวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนวิทยาลัยครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 28 คนและปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน
34 คน พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาทัง้ 2 ปีการศึกษาไม่แตกต่างกัน (t= 1.16, sig= .259) โดยภาพ
รวมของความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (mean= 3.71, S.D.= 0.80), (mean= 3.79, S.D.= 0.82) แต่ละด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยตามล�ำดับ คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านกิจกรรมการเรียนรู้
จากการศึกษาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทัง้ 2 ปีการศึกษา ด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ระดับ
สูงสุด คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ สร้างประสบการณ์การท�ำวิจัย การจัดการเรียนรู้ท�ำให้เข้าใจ
กระบวนการท�ำวิจยั และการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล จากแนวคิด ทฤษฎี จรรยาบรรณของการเป็นนักวิจยั
มีทกั ษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึง่ Myatt (2009) ได้ศกึ ษาการใช้รปู แบบการวิจยั ให้นกั ศึกษามีบทบาท
มากกว่าผูส้ อน โดยให้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริง พบว่า เมือ่ นักศึกษาได้ผา่ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ งั กล่าว ท�ำให้
นักศึกษาสามารถสอดแทรกวิจยั ในงานทีต่ นเองลงมือปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ ปัจจัยทีส่ ำ� คัญมาจากการทีน่ กั ศึกษาเกิด
ทักษะการท�ำวิจยั และปรียนันท์ สิทธิจนิ ดา (2552) กล่าวว่าการเรียนแบบใช้วจิ ยั เป็นฐานนีช้ ว่ ยกระตุน้ ให้ผู้
เรียนสนใจวิชาทีเ่ รียนมากขึน้ ท�ำให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชานัน้ สูงขึน้ เพราะเป็นการเรียนทีไ่ ม่นา่ เบือ่
ไม่จ�ำเจ สนุกสนาน ได้เผยศักยภาพ ของตนเอง แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
เปลี่ยนมุมมองและทัศนะของบุคคลให้คิดเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบอื่นๆ
การเรียนแบบนี้น�ำไปสู่การ เปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้คือ (1) เปลี่ยนรูปแบบจาก Teaching-Based เป็น
Learning- Based (2) เปลี่ยนลักษณะการเรียนจาก Passive เป็น Active (3) เปลี่ยนจากวิชาเป็นปัญญา
(4) นักศึกษาได้เรียนรู้ (Learning) มากกว่าการรู้ (Knowing) (5) ได้เปลี่ยนแปลงตัวนักศึกษาโดยใช้งาน
วิจัยเป็นวิถีของการเรียนรู้ Dekker & Walsarie Wolff (2016) กล่าวว่า การสอนแบบวิจัยเป็นฐาน คือ
การสอนที่ประโยชน์ของงานวิจัย และประสบการณ์เพื่อค้นหาค�ำตอบจากค�ำถามที่ซับซ้อน นักศึกษาจะ
เป็นนักวิจัย มหาวิทยาลัยสามารถจัดเตรียมนักวิจัยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
เพือ่ ท�ำงานได้ในอนาคตและตามความต้องการของตลาด การสอนโดยใช้วจิ ยั เป็นฐานเป็นการเพิม่ โอกาส
ให้กับให้แก่นักศึกษา เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เพราะการสอนวิจัยต้องใช้การฝึกฝนและด้วยการ
สนับสนุนจากครูผู้สอน การวิจัยไม่มีที่สิ้นสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของวิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด (2555)
การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา BUS304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)
ผลการวิจยั ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้วจิ ยั เป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะการตัดสินใจ
การวางแผนการท�ำงานอย่างระบบ และการได้ลงมือท�ำวิจยั ท�ำให้เข้าใจระเบียบวิธวี จิ ยั ได้ดี อย่างไรก็ตาม
ผูเ้ รียนพบอุปสรรคต่อการเรียน คือ ระยะเวลาไม่เพียงพอส�ำหรับการท�ำวิจยั และความร่วมมือในการท�ำงาน
กลุ่ม และธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2557) ศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานภาพรวมที่ระดับค่อนข้างสูง
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1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยด้านทักษะการท�ำวิจัยของนักศึกษา พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามี
ทักษะที่สูง 3 ทักษะคือ ทักษะระบุปัญหาวิจัย ทักษะการเตรียมขั้นด�ำเนินการวิจัย และทักษะการลงมือ
ปฏิบัติการวิจัย แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า นักศึกษาบางคนมีทักษะการเตรียมขั้นด�ำเนินการวิจัย มีคะแนน
ค่อนข้างต�่ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนด
กรอบแนวคิดของการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนั้นผู้สอนอาจ
ต้องเพิ่มเวลาเพิ่ม (นอกเวลา) ได้พูดคุย ท�ำความเข้าใจนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อการฝึกทักษะใน
ส่วนดังกล่าว บางครั้งใจการเรียนรู้แบบออนไลน์ก็ได้ผลน้อย การที่จะท�ำให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นคือ
การพบปะพูดคุยกันบ่อยๆ และต่อเนื่องจะเกิดผลดีต่อผู้เรียนในการท�ำวิจัย
1.2 เกีย่ วกับความรูด้ า้ นสถิตเิ พือ่ การวิจยั เป็นส่วนทีน่ กั ศึกษาส่วนใหญ่มคี วามกังวลมากกว่า
เนือ้ หาอืน่ ๆ โดยเฉพาะนักศึกษาทีไ่ ม่เคยมีพนื้ ฐานทางสถิตก่อนมาเรียนในรายวิชานี้ เมือ่ พิจารณาโดยภาพ
รวมพบว่า เป็นส่วนที่นักศึกษาได้คะแนนน้อยกว่าส่วนอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากมีคะแนนเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ
50 ของคะแนนเต็ม ซึ่งในส่วนนี้ผู้สอนไม่ได้เน้นให้นักศึกษาท่องสูตรค�ำนวณและการค�ำนวณ แต่มุ่งเน้น
ให้รู้แนวคิดในการน�ำสถิติมาใช้ในการวิจัย โดยพิจารณางานวิจัยที่สอดคล้องกับสถิติที่ต้องใช้ศึกษา เช่น
ความรู้เรื่องการหาค่า t-test หรือ ANOVA ซึ่งงานวิจัยทางด้านนี้จ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและ
แปลความหมายของค่าทีค่ ำ� นวณหามาได้ โดยการฝึกจากตัวอย่างเพิม่ ขึน้ ผูส้ อนได้มอบหมายให้นกั ศึกษา
สืบค้นงานวิจัยที่ใช้สถิติดังกล่าว แล้วน�ำมาร่วมกันวิพากวิจารณ์ในห้อง เพื่อพิจารณาจุดมุ่งหมายของการ
ใช้สถิติดังกล่าว พร้อมทั้งฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์พร้อมกัน ซึ่งจากผลที่
ได้รบั สะท้อนให้เห็นว่าการมุง่ เน้นให้นกั ศึกษาได้แนวคิดของสถิตติ า่ งๆ จากตัวอย่างงานวิจยั ทีใ่ ช้สถิตอิ ย่าง
หลากหลาย เป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการมองภาพการน�ำมาใช้ในการวิจัยได้ชัดเจนมากขึ้น
1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐานในรายวิชา ED501 สถิตแิ ละวิจยั ทางการ
ศึกษา มีเวลาค่อนข้างน้อยมีเวลา 4 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์ผู้สอนได้เนน้นการปฏิบัติจริง จึงท�ำให้
นักศึกษาบางคนค่อนข้างจะเครียด แต่ผสู้ อนได้ให้เวลานอกเวลาแก่นกั ศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาเพือ่ ลดความเครียด
และช่วยเหลือข้อมูลที่จ�ำเป็นบางเรื่อง เช่น ทฤษฎี แนวคิดที่ต้องน�ำมาใช้และต้องใช้เขียนในบทที่ 1 และ
บทที่ 2 เป็นต้น เนือ่ งจากการเรียนรูใ้ นรายวิชานีน้ กั ศึกษาต้องเตรียมท�ำโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท เรือ่ ง
รองรับการท�ำวิทยานพินธ์จริง ซึ่งจะช่วยย่ยเวลาให้แก่นักศึกษา เมื่อเวลาท�ำจริง บางคนใช้ที่เรื่องท�ำไว้
บางคนปรับบางเรื่องเหมาะกับความรู้ของตน แต่ผู้สอนไม่ได้ทอดทิ้งยังคงดูแลจนนักศึกษาสอบเปิดเล่ม
การใช้ระยะเวลาถึงแม้วา่ หมดเวลการเรียนแล้วผูส้ อนให้เวลานักศึกษาอีก 1 เดือนเพือ่ ท�ำ 3 บทให้สมบูรณ์
โดยส่งงานให้ตรวจทางเมล์หรือมาพบด้วยตนเองด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผลที่เกิดขึ้นในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะการท�ำวิจัย
ของนักศึกษาเท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาผลที่เกิดขึ้นในด้านอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เช่น ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2.2 ควรมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในระยะยาว ช่วงที่
นักศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนจริงในสถานศึกษาและภายหลังการส�ำเร็จการศึกษา เพือ่ พัฒนาวิชาชีพของตนเอง
ในอนาคต
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