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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้บนฐานการวิจัยทั้งแบบใช้กระบวนการวิจัย และ
แบบการศึกษางานวิจัย โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของแต่ละรูปแบบการจัดการเรียนรู้
และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนทั้งสองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ลงทะเบียนทั้งวิชาการ
จั ดการความรู ้ และวิ ชาการจั ดการสารสนเทศในองค์ กร จำนวนทั ้ งสิ ้ น 40 คน เครื ่ องมื อที ่ ใช้ ในการวิ จ ั ย ได้แก่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 308-374 การจัดการความรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL
แต่ละรูปแบบ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test แบบ t-test Independent และ t-test Dependent
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้ RBL ในรูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้ RBL ในรูปแบบการศึกษางานวิจัยที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
สู งกว่ าก่ อนเรี ยน อย่ างมี น ั ยสำคั ญทางสถิ ต ิ ท ี ่ ระดั บ .05 และผู ้ เรี ยนมี ความพึ งพอใจในการจั ดการเรี ยนรู ้ RBL
แบบกระบวนการวิจัยสูงกว่าแบบศึกษางานวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: ฐานการวิจัย การจัดการการเรียนรู้ การจัดการความรู้
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Abstract
The purposes of this research were to study learning outcomes of research-based learning in
both techniques: using research processes as steps in teaching and learning and studying previous
research. This research focused on learning achievement of students before and after learning in each
technique and comparing learner’s satisfaction between two techniques of research-based learning.
The sample group consisted of 40 students in Information Technology and Communication Programme
at Faculty of Science, Prince of Songkla University. The participants were the students who registered
both courses in 308-374 Knowledge Management (KM) and 308-412 Management of Information
Technology in Organization (MITO). The research instruments were leaning achievement tests of KM
course and MITO course, and satisfaction questionnaire. The data were analyzed by descriptive analysis,
t-test for independent samples and t-test for dependent samples.
In RBL based on research process technique, the results showed that the learning achievement
of sample students was than before learning. Similarly, the learning achievement of sample students in
RBL based on studying previous research technique also was higher than before learning at the .05 level
of significance. However, students satisfied to learn the knowledge management using technique of
research process higher than the technique of studying previous research at the .05 level of significance.

Keywords: Research-based, Learning Management, Knowledge Management
ความเป็นมาของปัญหา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Childcentered Learning) เพื่อผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง โดยมีการออกแบบการจัดการการเรียนการสอนให้มี “การเรียน” มากกว่า “การสอน” มีการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นไปที่การท่องจำเนื้อหาเพียง
อย่างเดียว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใฝ่รู้อยู่เสมอ มีความคิดริเริ่ม รู้จักสร้างสรรค์ รอบคอบและไตร่ตรองหาเหตุผล
ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการในปัจจุบัน Areekul (2017) กล่าวว่า ผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
เปลี่ยนมโนทัศน์จากการจัดการเรียนรู้แบบเดิม ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้รับอย่างเดียวไปเป็นการจัดการเรียนรู้แบบใหม่
ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ที่ตัวเนื้อหาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของ
การเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาต่อไป การเรียนการสอนโดยใช้ (Research-based Learning: RBL) เป็นวิธีการ
สอนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ในการค้นคว้าหาความรู้ที่มีอยู่
รอบตัวตลอดเวลา หรือเกิดการศึกษาตลอดชีวิต (Wichadee, 2011) โดย Nilson (2010) ได้กล่าวว่า การที่จะทำให้
ผู้เรียนคิดเก่ง เขียนเก่ง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานเขียนของผู้อื่นที่หลากหลายให้เกิดการ
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบรายงานหรืองานเขียนของผู้เรียน โดยการแนะนำและ
กระตุ้นจากผู้สอน
การเรียนรู้บนพื้นฐานของการวิจัยเป็นการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ใช้วิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้มี
การเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ RBL เป็นฐาน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
2) การสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมทำโครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการ 3) การสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษา
งานวิจัย และ 4) การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน (Pithiyanuwat & Bunterm, 1997) ซึ่งทั้ง 4 รูปแบบนี้
ผู้สอนสามารถที่จะเลือกประยุกต์รูปแบบ RBL ใดก็ได้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา ระดับการศึกษาของผู้เรียน
และกลุ่มผู้เรียน จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย พบว่า งานวิจัยในชั้นเรียนที่ศึกษาเกี่ยวกับ
RBL โดยส่ ว นใหญ่ (Chumsukon & Maneepitak, 2016; Dongpakdee & Panjan, 2016; Ketchatturat, 2017;
Petcharat, 2016; Prajankett et al., 2017; Saiduang, 2016; Viphatphumiprathes, 2014) ได้มีการเลือกใช้รูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งหรือผสมผสานมากกว่าหนึ่งรูปแบบใน 4 รูปแบบ ที่ Pithiyanuwat and Bunterm (1997) ได้นำเสนอไว้
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ RBL ใน 2 รูปแบบที่น่าจะเหมาะสมกับธรรมชาติของหัวข้อการเรียนรู้ในเรื่องการจัด
การความรู้ และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา ดังนี้ 1) 308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
(Management of Information Technology in Organization: MITO) หน่ วยกิ ต 2(2-0-4) ซึ ่ งมี การจั ดการเรี ย น
การสอนภาคทฤษฎี 2 คาบต่อสัปดาห์ วิชานี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ RBL รูปแบบศึกษางานวิจัย
ประกอบการเรียนรู้ และ 2) 308-374 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หน่วยกิต 3(2-2-5) ซึ่งมี
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 2 คาบต่อสัปดาห์ และภาคปฏิบัติ 2 คาบต่อสัปดาห์ วิชานี้ผู้ วิจัยออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ RBL รูปแบบใช้กระบวนการวิจัยประกอบการเรียนรู้ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยนี้เพื่อเป็นแนว
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและธรรมชาติของรายวิชา และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้ดว้ ย
RBL แบบใช้กระบวนการวิจัย
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้ดว้ ย
RBL แบบศึกษางานวิจัย
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL หัวข้อ แบบใช้
กระบวนการวิจัย กับ แบบศึกษางานวิจัย
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ RBL โดยใช้กระบวนการวิจัย
ประกอบการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนั กศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ RBL โดยศึกษางานวิ จั ย
ประกอบการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัยกับแบบศึกษางานวิจัย
ประกอบการเรียนรู้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 308-374 การจัดการความรู้ และเรียนรายวิชา 308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์กร จำนวน 40 คน ในปีการศึกษา 1/2560
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัย 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ RBL
แบบใช้กระบวนการวิจัย และ 2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ RBL แบบศึกษางานวิจัย
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
3. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ใน 2 รายวิชาที่ผู้สอนใช้เก็บข้อมูลการวิจัยได้มีการออกแบบให้มีหัวข้อเนื้อหาที่เหมือนกัน 1 หัวข้อ คือ
“งานวิจัยกับการจัดการความรู้ในองค์กร” โดยมีการออกแบบให้มีการใช้ RBL ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ใน 2 รายวิชา ดังนี้ ‘วิชา 308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร’ จะใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้
กระบวนการวิจัย ในขณะที่ ‘วิชา 308-374 การจัดการความรู้’ จะใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบศึกษางานวิจัย
เกี่ยวข้องและตัวอย่างงานวิจัย
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบการแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วยการศึกษาตัวแปรต้นซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ RBL ที่ใช้
รูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบใช้กระบวนการวิจัย และแบบศึกษางานวิจัย ดังภาพ 1 โดยศึกษา
เปรียบเทียบใน 2 ประเด็นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับ ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียน
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ RBL
แบบใช้กระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ RBL
แบบศึกษางานวิจัย

ความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียว ที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL โดยวัดผลการเรียนรู้
ก่อนและหลังการสอน (Pretest-posttest one group design) และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัด
การเรียนรู้ด้วย RBL ทั้งสองแบบ คือ ใช้กระบวนการวิจัย และ แบบศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการดำเนิน
การวิจัย ดังนี้
1. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที ่ ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี ้ ได้ แก่ นั กศึ กษาชั ้นปีท ี ่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ‘308-412 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร (Management of Information Technology in Organization)’ และวิชา ‘308-374 การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management)’ จำนวน 40 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษานี้ ได้มีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งรายวิชา 308-412 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร และรายวิชา 308-374 การจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 1/2560
2. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 1 จะเน้นประเมิน
การทำกระบวนการวิจัยในองค์กร ข้อสอบเป็นข้อคำถามปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 2 จะเน้นการประเมินความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ในองค์กรให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อสอบเป็นข้อคำถามปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ
และ 3) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL ทัง้ สองรูปแบบ ซึ่งเป็นแบบประเมินมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ
3. หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 หาความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือในงานวิจัยนี้ทั้ง 4 เครื่องมือ โดยรับ
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และนำผลการประเมินมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
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Objective congruence: IOC) และคัดเลือกข้อคำถามที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 ผลจากการประเมิน IOC
ของเครื่องมือวิจัยทั้ง 3 เครื่องมือ มีดังนี้ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 1 มีค่า IOC อยู่ระหว่ าง
0.65 - 1.00 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 2 มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.68 - 1.00 และ 3) แบบสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL ทั้งสองรูปแบบ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.74 - 1.00
3.2 นำเครื่องมือของงานวิจัยนี้ไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยได้ค่าต่างๆ ดังนี้
3.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 1 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.75 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ระหว่าง 0.20 - 0.80 มีค่าอำนาจการจำแนก (Discrimination) อยู่ระหว่างในเกณฑ์ระหว่าง 0.20 - 1.00 โดยมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.31 - 0.85 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐาน 0.70
3.2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 2 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.28 - 0.73 มีค่า
อำนาจการจำแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77
3.2.3 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนฯ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.73 มีค่าอำนาจ
การจำแนกอยู่ระหว่าง 0.35 - 0.78 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
4. เก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้
4.1 วั ดประเมิ นผลก่อนเรี ยนโดยใช้ แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ ์ทางการเรี ยนชุดที ่ 1 ในรายวิ ชา
308-374 ในสัปดาห์ที่ 10
4.2 วั ดประเมิ นผลก่ อนเรี ยนโดยใช้ แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรียนชุ ดที ่ 2 ในรายวิ ชา
308-412 ในสัปดาห์ที่ 10
4.3 ดำเนินจัดการเรียนรู้ เรื่อง “งานวิจัยกับการจัดการความรู้ในองค์กร” ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการ
วิจัยในรายวิชา 308-374 ที่มีการบรรยาย 2 ชั่วโมงและปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 10 - 12
4.4 ดำเนินจัดการเรียนรู้ เรื่อง “งานวิจัยกับการจัดการความรู้ในองค์กร” ด้วย RBL แบบการศึกษา
งานวิจัยในรายวิชา 308-412 ที่มีการบรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 10 - 12
4.5 วัดประเมินผลหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 1 ในรายวิชา 308-374
ในสัปดาห์ที่ 12
4.6 วัดประเมินผลหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดที่ 2 ในรายวิชา 308-412
และเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL ทั้งสองรูปแบบ ในสัปดาห์ที่ 12

ผลการวิจัย
จากการทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการวิจัย ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบใช้กระบวนการวิจัย และแบบ
ศึกษางานวิจัย กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
1. การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ
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9.60 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 23.50 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50
ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 78.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบศึกษางานวิจัยประกอบการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.60 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.80 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 34 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.00 ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
3. นั กศึ กษาที ่ ได้ ร ั บการจั ดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ RBL แบบใช้ กระบวนการวิ จ ั ยกั บแบบศึ กษางานวิ จั ย
ประกอบการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัย ( X = 4.22, SD = 0.817)
ต่ำกว่า แบบศึกษางานวิจัยประกอบการเรียนรู้ ( X = 4.57, SD = 0. 625) ซึ่งประเด็นด้านความพอเพียงของระยะเวลา
ในการเรียนรู้มีความแตกต่างมากที่สุด โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.59 ในขณะที่ RBL แบบศึกษางานวิจัยประกอบการเรียนรู้มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ประเด็นที่มี
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยมากรองลงมาเป็นประเด็นด้านความง่ายในการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL
แบบใช้กระบวนการวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ในขณะที่ RBL แบบศึกษางานวิจัยประกอบการเรียนรู้มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.48

การอภิปรายผลการวิจัย
1. นักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยแบบใช้กระบวนการวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานการวิจัยข้อ 1 กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL ในรูปแบบใช้กระบวนการวิจัยสามารถทำให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจหัวข้อที่ศึกษาได้ ทำให้เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ทฤษฎีแนวคิด หลักการและข้อค้นพบที่
มีความหมาย ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Chumsukon and Maneepitak (2016) ที่ผู้เรียนในรายวิชา
การศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ร้อยละ 75 มีคะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75 ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ย 46.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.11 โดยมีนักศึกษา
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85.26 อีกทั้งยังสอดคล้องกั บผลการวิจัยของ Prajankett et al. (2017) และการศึกษาวิจัยของ
Dongpakdee and Panjan (2016) ที ่ พบว่ า คะแนนเฉลี ่ ยหลั งเรี ยนที ่ ได้ ร ั บการจั ดการเรี ยนรู ้ ด ้ วย RBL แบบใช้
กระบวนการวิจัยสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยแบบศึกษางานวิจัยประกอบการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานการวิจัยข้อ 2 กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบศึกษางานวิจัยประกอบการเรียนรู้สามารถช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เพราะการจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้มีการให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ
และมีการสร้างคำถามที่ส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงวิเคราะห์สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ Saiduang (2016) ที่พบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วย RBL หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที ่ระดั บ .01 ในกลุ่มตัวอย่ างนักศึ กษาชั้ นปี ที ่ 2 สาขาวิชาอั งกฤษและสาขาวิ ชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และการศึกษาการเรียนรู้ของ Viphatphumiprathes (2014) ที่พบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001
3. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัยกับแบบศึกษางานวิจัยประกอบ
การเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานการวิจัยข้อ 3 โดยผู้เรียนจะมีความพึงพอใจระดับมากต่อการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัย และมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดในการเรียนรู้ด้วย RBL แบบการศึกษางานวิจัย ซึ่งอาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้การจัดการเรียนรู้
RBL แบบศึกษางานวิจ ัยและแบบใช้ กระบวนการวิจั ย เป็นกระบวนการเรี ยนการสอนมี การใช้ อย่ างแพร่ หลายใน
สถานศึกษาต่างๆ (Wichadee, 2011) มากกว่า 2 รูปแบบที่เหลือ ซึ่งผลของความพึงพอใจที่ผู้เรียนที่มีต่อการจั ด
การเรียนรู้ RBL แบบใช้กระบวนการวิจัยในระดับมากนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชา
การศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ของ Chumsukon and Maneepitak
(2016) ที่ได้ผลระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลความพึงพอใจของงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Ketchatturat (2017) ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบศึกษางานวิจัย
ประกอบการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.72) แต่ได้ผลที่แตกต่างจากการศึกษาของ Saiduang (2016) และ
การศึกษาของ Viphatphumiprathes (2014) ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบศึกษา
งานวิจัยประกอบการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่เพียงในระดับมาก (4.40, 4.20)
4. ผลจากข้อแนะนำเพิ่มเติมที่เป็นแบบปลายเปิด ในแบบสำรวจความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัด
การเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ RBL แบบใช้กระบวนการวิจัย ได้เสนอแนะว่า
“อาจารย์ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนให้มากกว่านี้ เพราะจำเป็นต้องใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมในกระบวนการวิจัย” และ
“เวลาการเรียนรู ้ไม่ พอเพียงทำให้รู้สึ กเครียด และกดดันในการเรี ยนรู้ ” ซึ่งผลที่ผู้เรี ยนได้ เสนอแนะเพิ ่มเติมนี ้ มี
ความสอดคล้องกับระยะเวลาในงานวิจัยอื่น ที่ผู้วิจัยได้มีการกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL
แบบใช้กระบวนการวิจัยที่มากกว่า 3 สัปดาห์ หรือ 12 ชั่วโมง การเรียนรู้ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ โดย Chumsukon and
Maneepitak (2016) ได้ ใช้ เวลาในการจั ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ด ้ วย RBL แบบใช้ กระบวนการวิ จ ั ยเป็ นระยะเวลา
28 สัปดาห์

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ด้วย RBL เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้สอนสามารถจะ
ปรับใช้ RBL ในรูปแบบของธรรมชาติรายวิ ชาได้ เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็ นการจั ดการเรียนการสอน RBL
ทั้ง 2 รูปแบบสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ โดยในรายวิชาที่มีชั่วโมงทฤษฎีเพียงอย่า งเดียวก็
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สามารถใช้ RBL ในรูปแบบการศึกษางานวิจัยประกอบการสอน ส่วนรายวิชาที่มีทั้งชั่วโมงทฤษฎีและชั่วปฏิบัติก็สามารถ
ใช้ RBL รูปแบบใช้กระบวนการวิจัยมาช่วยจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.2 ผู้สอนควรเพิ่มจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้มากกว่า 6 ชั่วโมงทฤษฎี และ 6 ชั่วโมงปฏิบัติ ในกรณีที่
ผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัย เนื่องจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนมีความกดดันในเรื่อง
การเรียนรู้ด้วยวิธีนี้เมื่อผู้เรียนรู้สึกว่าเวลาในการเรียนรู้น้อยเกินไป ซึ่งจะส่งผลทำให้ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้
รูปแบบนีน้ ้อยลง ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้สอนที่จะใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัย เริ่มใช้ตั้งแต่
สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายในรายวิชาที่ต้องการการบูรณาการศาสตร์งานวิจัยเข้ากับศาสตร์ของผู้เรียนและหัวข้อ
เนื้อหารายวิชามีความต่อเนื่องที่สอดรับกับแต่ละกระบวนการวิจัย แต่ในกรณีที่หัวข้อเนื้อหารายวิชาบางส่วนไม่สามารถ
สอดรับกับกระบวนการวิจัย ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัยในครึ่งแรกหรือครึ่งหลังสอบ
กลางภาค ทำให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคอื่นในเวลาอีกช่วงได้อีกทั้งทำให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการเรียนรู้ด้วย
RBL แบบใช้กระบวนการวิจัยได้มากขึ้นทำให้ลดความกดดันของผู้เรียนได้
1.3 การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัย ผู้สอนไม่ควรออกแบบการจัดการเรียนรู้
บนพื้นฐานที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) มาต่อยอดได้
ทันที เนื่องจากผู้วิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของงานวิจัยยังมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ทั้งในด้านระเบียบ
วิธีการวิจัยใหม่เกือบทั้งหมดควบคู่ไปกับความรู้หัวข้อที่จะให้ผู้เรียนนำกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ดังนั้น ผู้สอนที่
วางแผนจะใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัยควรวางแผนเรื่องจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ให้เหมาะสม
ด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป
เสนอแนะให้นักวิจัยหรือผู้สอนวิจัยศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL ทั้ง 4 รูปแบบในหัวข้อการเรียนรู้
เดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และเปรียบเทียบความพึ งพอใจของผู้เรี ยนทั้ ง
4 รูปแบบ สำหรับผู้วิจัยมีแผนจะวิจัยศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL อีก 2 รูปแบบเพิ่มเติม คือ รูปแบบการสอนโดยใช้
ผลการวิจัยประกอบการสอน และรูปแบบการสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมทำโครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยวิจัยใน
หัวข้อ “งานวิจัยกับการจัดการความรู้ในองค์กร” เพื่อให้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้เรียนจากการเรียนรู้ทั้ง 4 รูปแบบ
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