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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) พฒันาทักษะการวจิยัของนกัศกึษาจากการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูโดยใชวจิยัเปนฐาน (Research-Based Learning; RBL) ในรายวิชา 
230 402 สถติแิละวจิยัทางการศกึษา 2) ศกึษาความรูทางการวจิยัของนกัศกึษาภายหลงั
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน และ 3) เปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นตามการ
รบัรูของนกัศกึษากอนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโดยใชวจิยัเปนฐาน กลุมตวัอยาง

คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา 230 402 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน
1 กลุมการเรยีน ระเบยีบวธีิวจิยัใชหลกัการวิจยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน เครือ่งมือทีใ่ชในการ

วจิยั ประกอบดวยแบบประเมินทักษะการวิจยั แบบทดสอบวัดความรูทางการวิจยั แบบ

ประเมนิการทาํงานกลุม แบบสงัเกตพฤตกิรรม แบบสมัภาษณ  แบบสะทอนผลงานและ
แบบประเมินตนเองเก่ียวกับผลท่ีเกิดขึน้จากการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชวจิยัเปนฐาน 
ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะหทักษะการวิจัย ความรูทางการวิจัย และ
ผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษา โดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และคะแนนมาตรฐาน T รวมถึง Wilcoxon Signed Rank Test เพื่อเปรียบ

1  อาจารย สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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เทียบทักษะการวิจัยและผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษากอนและหลังการจัด
กิจรรมการเรียนรู และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเน้ือหา
 ผลการวิจัย พบวา 1) การพัฒนาทักษะการวิจัยมีการใช RBL ทั้ง 4 รูปแบบ
คือ พัฒนาความรูความเขาใจทางทฤษฎีจากผลงานวิจัย พัฒนาทักษะพ้ืนฐานการวิจัย
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจากผลงานวิจัย และพัฒนาทักษะการวิจัยโดยใหเสนอ
หัวขอวิจัยเอง มีการดําเนินการวิจัย 4 วงจรปฏิบัติการ โดยวงจรท่ี 1 มุงพัฒนาทักษะ
การระบุปญหาวิจัย สวนวงจรท่ี 2 มุงพัฒนาทักษะการเตรียมขั้นดําเนินการวิจัย และ
วงจรที่ 3-4 มุงพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งเมื่อพิจารณาทักษะการวิจัย
ของนักศึกษาโดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม เมื่อ
พิจารณาทักษะใน 3 ดาน พบวาทักษะการระบุปญหาวิจัย และทักษะการเตรียมขั้น
ดําเนินการวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาทักษะการ
ลงมือปฏิบัติงานวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม 2) ความรูทาง
การวิจัยของนักศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูเกี่ยวกับพื้นฐานทางการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และสถิติเพื่อใชในการ
วิจัยเปนสวนที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น 3) ผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของ
นักศึกษาใน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความรูทางการวิจัย ดานทักษะการคิด ดาน
ทกัษะพ้ืนฐานในการวิจยั ดานคุณคาและประโยชน และดานการเตรียมความพรอมสูการ

ประกอบอาชีพ พบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทุกดาน

ABSTRACT
 The objectives of this research were:  1) to develop the students’ 

research skill from learning activity management as Research-Based Learning; 
RBL in 230 402 Statistical and Research in Education, and 2) to study the 
students research knowledge after the learning activity management 

as Research-Based Learning, and 3) to compare the fi ndings based on 

students’ perception, before and after learning activity management as 
Research-Based Learning.  The samples were the fourth year students in 
Faculty of Education, Khon Kaen University, which enrolled in the course 
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number 230 402 during the fi rst semester of 2010 academic year, selected 
by purposive sampling for 1 section. The research methodology was 
Classroom Action Research.  The instruments using in this study included:  
1) the Research Skill Evaluation Forms, 2) the Research Knowledge Tests, 
3) the Group Performance Evaluation Forms, 4) the Behavioral Observa-
tion Forms, 5) the Interview Forms, 6) the Refl ection of Performance, and 
7) the Self-Assessment Form in the Findings obtaining from the learning 
activity management as Research-Based Learning. The quantitative data 
were analyzed in order to analyze the research skill, knowledge, and 
occurred fi ndings based on students’ perception. The Wilcoxon Signed 
Rank Test was administered to compare the differences of skill research, 
and occurred fi ndings based on students’ perception, before and after 
the learning activity.  Qualitative data were analyzed by content analysis.  
 The research fi ndings found that:  1) development of research skill, 
all of 4 patterns of  RBL was administered including: theoretical knowledge 
and comprehension development  from research, foundation of research 
development, work practice skill development, and specifi cally the research 
skill development by presenting research topic themselves.  The study 

was implemented through 4 action cycle.  Cycle 1:  the determination 

of research problem, was focused on.  Cycle 2:  the skill of preparation 
in implementation steps, was focused on, and Cycle 3-4:  the practice of 
research, was focused on.  Considering students’ overall research skill, 

found that the average score was 75% of full score.  Considering each 

aspect, found that the average score of skill of determination of research 
problem, and the skill of preparation in implementation step, was 80% 
of full score which was higher than the skill of practice in research as 
70% of full score.  Specifi cally, the knowledge in foundation of research, 

quantitative research methodology, and statistic using for research, the 
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students had higher level average score than the other aspects, 3) the 
fi ndings occurred by students’ perception in 5 aspects including:  the re-
search knowledge, the thinking skill, the basic skill in research, the value 
and usefulness, and the preparation of readiness into occupation, found 
that there were signifi cantly increased at .01 level in every aspect.

คําสําคัญ  : การจดักจิกรรมการเรยีนรูโดยใชวจิยัเปนฐาน, ทกัษะการวิจยั, ความรูทางการวจิยั 
Keywords :  Research-Based Learning, Research Skill, Research Knowledge

บทนํา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถ
จดับรรยากาศ สภาพแวดลอม สือ่การเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจยั
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
การเรยีนการสอนและแหลงวทิยาการประเภทตางๆ ประกอบกบั มาตรา 30 สงเสรมิให
ผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนหัวใจ

สาํคญัของการพฒันาคณุภาพของบณัฑติใหบรรลตุามกรอบมาตรฐานการเรยีนรูในระดบั
อดุมศกึษา ประกอบดวย ดานคณุธรรม จรยิธรรม ความรู ทกัษะทางปญญา ทกัษะความ

สัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวจิยัเปนฐาน รวมท้ังเปนการบมเพาะบณัฑติท่ีพงึประสงค และเปนฐานสาํคัญของ
การเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยช้ันนําในระดับชาติและระดับสากลของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จึงเปนเร่ืองท่ีทุกคณะควรเล็งเห็นถึงความสําคัญและเปนแนวนโยบายในการ

ขับเคล่ือนใหเกิดขึ้นต้ังแตในระดับรายวิชาถึงระดับหลักสูตร เพ่ือนําไปสูเปาหมายของ
การผลิตบณัฑิตทีเ่ปนผลผลติจากมหาวิทยาลยัแหงการวิจยัอยางมคีณุภาพ (Academic 

and International Affairs, and Institute for Human Resource Development, 
Khon Kaen University,  2010)
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 รายวิชา 230 402 สถิติและวิจัยทางการศึกษา เปนรายวิชาบังคับที่นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคนตองศึกษา กอนออกปฏิบัติการ
สอนจริงในสถานศึกษา ซึ่งมีจํานวนชั่วโมงบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห และศึกษา
คนควาดวยตนเองอีก 6 ชั่วโมงตอสัปดาห เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความรูและทักษะ
การวิจัย แตจากการสอนของผูวิจัยที่ผานมา พบวา นักศึกษาสวนใหญมักทองจําใน
เนื้อหาท่ีเปนความรูทางการวิจัย โดยไมสามารถนํามาประยุกตใชในการทําวิจัยได
จริง ถึงแมไดคะแนนในสวนท่ีเปนการทดสอบกลางภาคและปลายภาคสูง แตเมื่อ
ฝกปฏิบัติทําวิจัยพบวาเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการทําวิจัยทําใหดําเนินการ
วิจัยไมถูกตอง รายงานวิจัยบางคร้ังดัดแปลงมาจากวิทยานิพนธหรืองานวิจัยของรุน
พี่ โดยไมไดเกิดจากปญหาวิจัย หรือไมไดอาศัยกระบวนการวิจัยที่ถูกตอง นอกจาก
นี้พบวา นักศึกษาไมมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกอนเขียนเคาโครง
วิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัยไมไดเกิดจากฐานคิดของการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ
ประเด็นที่ตองการศึกษา สวนใหญเปนการตัดแปะขอความของบุคคลอ่ืนโดยไมมีการ
สงัเคราะหทีเ่พียงพอ รวมถึงไมสามารถเขาถงึแหลงขอมลูสําคัญในการสืบคนงานวิจยัได 
และมักเปนเอกสารหรืองานวิจัยที่ไมทันสมัย รวมถึงนักศึกษาไมสามารถตีความหมาย
ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานวิจัยได 

การใหขอเสนอแนะผลการวิจัยเปนขอเสนอแนะไมไดเกิดจากขอคนพบที่ไดจากการ
วิจัย เปนตน 
 แนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาความรูและทักษะทางการวิจัยของนักศึกษาที่

เปนจุดมุงเนนของรายวิชาน้ี คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมุงเนนการจัดกิจกรรม

ที่ใชผลการวิจัย รวมท้ังกระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และนําไปสูการเกิดความรูของผูเรียนตามความมุงหมายของรายวิชา นั่นคือมุงเนนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่ง Pitiyanuwat (2001) กลาววา จุดเริ่มตน

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวจิัยเปนฐาน (Research Based Learning; RBL) 
มาจากความสงสัยท่ีวา เปนไปไดไหมทีเ่ราจะใชวธิกีารแสวงหาความรูเปนวิธสีอน ถาการ

ศึกษาตองการสรางบัณฑิตใหเปนผูเพียบพรอมดวยสติปญญา มีความรูจักตนเอง ใฝรู
อยูเสมอ คิดริเริ่ม สรางสรรค รอบคอบ ไตรตรองเหตุผลรับผิดชอบ เห็นการณไกล มี



26 KKU Research Journal

KKU Res J 1 (2) : July-September

ศีลธรรม เสียสละ ซึ่งสอดคลองกับคุณธรรมของนักวิจัยแลว ทําไมจึงไมใชการวิจัยเปน
กระบวนการเรียนการสอนเสียเลย  การวิจยัเปนกิจกรรมการแสวงหาความรูใหม การใช
การวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูก็เพื่อตองการผลจากการวิจัย 2 ประการ คือ 1) ให
ผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเอง และ 2) ใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะท่ีการศึกษา

ตองการ ประกอบดวย การเปนผูใฝรู การเปนผูมวีธิกีารแสวงหาความรู การเปนผูมคีวาม
สามารถในการแกปญหาดวยตนเอง การเปนผูคิดอยางอิสระไมตองพึ่งพา การเปนผูนํา
ตนเองและผูอื่น อันเปนคุณลักษณะท่ีการศึกษาพึงประสงค
 จากท่ีกลาวมาผูวิจัยในฐานะผูสอนในรายวิชาดังกลาวจึงสนใจพัฒนาความรู
และทกัษะการวิจยัของนักศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน โดยประยุกต
ใช RBL ใน 4 รูปแบบหลัก ตามกรอบของ Healey (2005) และ Elsen (2009)  คือ 1) 
พฒันาความรูความเขาใจทางทฤษฎีจากผลงานวิจยั 2) พฒันาทักษะการปฏิบตังิานจาก
ผลงานวิจัย 3) พัฒนาทักษะพ้ืนฐานการวิจัย และ 4) พัฒนาทักษะการวิจัยโดยใหเสนอ
หวัขอวจิยัเอง โดยสองรูปแบบแรกมุงเนนบทบาทท่ีผูสอนในการจัดกจิกรรมการเรียนรูใน
ชั้นเรียน สวนรูปแบบที่ 3 และ 4 มุงเนนบทบาทท่ีผูเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการดําเนิน
งานวิจัยเต็มรูปแบบ ซึ่งนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญ  
 สําหรับทักษะการวิจัยที่ตองการพัฒนาในคร้ังนี้ พิจารณาใน 3 ระดับ
ขั้นท่ีสําคัญตามกระบวนการวิจัย โดยดัดแปลงจากแนวคิดของ Traiwichitkhun 
(2006) นั่นคือ 1) ทักษะการระบุปญหาวิจัย (WHAT) เกี่ยวของกับการระบุประเด็น 
สภาพหรือคําถามที่ตองการศึกษาเพ่ือใหไดคําตอบ โดยพิจารณาจากความชัดเจน

ของประเด็นที่ตองการศึกษา กลุมเปาหมายท่ีตองการศึกษา และรายละเอียดของ

ปญหา สามารถหาคําตอบไดดวยขอมูลที่สามารถวัดไดหรือสังเกตได 2) ทักษะ

การเตรียมขั้นดําเนินการวิจัย (HOW) เก่ียวของกับการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 
และสมมติฐานการวิจัย รวมถึงการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจยัและการออกแบบการวิจยั และ 3) ทกัษะการลงมือปฏิบตังิานวจิยั 

(CONDUCTING OF THE STUDY)เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การตีความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย 

การใหขอเสนอแนะในการวิจยั และการประเมินคุณภาพงานวิจยั นอกจากนีผู้วจิยัสนใจ
ศึกษาความรูทางการวิจัยของนักศึกษาซึ่งเปนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
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วิจัยเปนฐาน พรอมทั้งเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษากอนและหลัง
การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชวจิยัเปนฐาน เพือ่นาํขอคนพบท่ีไดมาปรบัปรุงและพฒันา
กระบวนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ และเปนการเตรียมนักศึกษาสูการฝกปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเปนการเตรียม
ทรพัยากรบุคคลของชาติใหสามารถกาวเขาสูการเปนพลโลกท่ีมคีวามสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดแกปญหา และมีทักษะการใชชีวิตภายใตสังคมฐานการวิจัย 

วัตถุประสงคการวิจัย
 1.  เพือ่พฒันาทักษะการวิจยัของนักศกึษาจากการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning; RBL) ในรายวิชา 230 402 สถิติและวิจัย
ทางการศึกษา
 2.  เพ่ือศึกษาความรูทางการวิจัยของนักศึกษาภายหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษากอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากร คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้น
ปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 230 402 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 230 402 ในภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2553 จํานวน 1 กลุมการเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเปนนักศึกษา
สาขาการสอนภาษาญ่ีปุนและสาขาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 31 คน 
 2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานตัวแปรตาม ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ 1) ทักษะการวิจัย 

2) ความรูทางการวจิยั และ 3) ผลทีเ่กดิขึน้ตามการรบัรูของนกัศกึษาจากการจดักจิกรรม

การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
 3. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย เปนเน้ือหาในรายวิชา 230 402 สถิติและวิจัย
ทางการศึกษา ซึง่ใชระยะเวลา 45 ชัว่โมง จากทัง้หมด 15 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู
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โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละ
ครั้ง ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

วิธีการวิจัย
 1.  ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Class-
room Action Research) โดยผูวิจัยกําหนดแนวทางการวิจัยตามแบบแผนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการของ Kemmis and Mc Taggart (1988) โดยดําเนินการตามวงจรการวิจัย
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู (Plan) 2) ขั้นปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู (Act) 3) ขั้นสังเกต (Observe) และ 4) ขั้นสะทอนผลการจัดการเรียนรู 
(Refl ect) 
 2.  การดําเนินการวิจัย 
  2.1  ขอมลูดานการพัฒนาทกัษะการวจิยั ผูวจิยัเกบ็รวบรวมขอมูลจาก
แบบประเมินทักษะการวิจัย แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ แบบประเมินการ
ทํางานกลุม แบบสะทอนผลงานและแบบประเมินตนเองของนักศึกษา ซึ่งผูวิจัยสราง
ขึ้นโดยพิจารณาใหสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการศึกษา หลังจากนั้นใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และไปใชจริงในระหวางดําเนินการวิจัย ซึ่งผลที่ไดจาก
การศึกษาในคร้ังนีม้ทีัง้ขอมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยขอมลูเชิงปริมาณจะไดจาก

การประเมนิทกัษะการวจิยัของนักศกึษา การประเมนิคณุภาพงานวจิยั การประเมินจาก
การนาํเสนอและทํารายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ รวมถงึการประเมนิตนเองของนกัศึกษา 

ซึ่งขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย ประกอบดวย คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนมาตรฐาน T สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการ
สงัเกต การสัมภาษณ และการสะทอนตนเองของนกัศกึษา นาํมาทาํการวเิคราะหเนือ้หา 
(Content Analysis)  

  2.2  ขอมูลดานความรูทางการวิจัย ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบ

ทดสอบซึ่งจะมีการดําเนินการทดสอบ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เปนการทดสอบระหวาง

ภาค และครั้งที่ 2 เปนการทดสอบภายหลังจากดําเนินการจัดกิจรรมการเรียนรูครบทั้ง 
15 แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย ประกอบดวย 
คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกอนนําเคร่ืองมือไปใชจริง 
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ไดมกีารตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาจากผูเช่ียวชาญจาํนวน 5 ทาน เพือ่พจิารณาความ
สอดคลองระหวางขอคาํถามและสิง่ทีต่องการวดั และมกีารนาํเครือ่งมือไปทดลองใช (Try 
Out) หลังจากนั้นนําแบบวัดความรูทางการวิจัยไปใชจริง ผลการพิจารณาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดความรูทางการวิจัยจากการนําไปใชจริง ปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 ผลการพิจารณาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรูทางการวิจัยจากการ
ทดสอบ 2 ครั้ง

รายการ การทดสอบ
ครั้งท่ี 1

การทดสอบ
ครั้งท่ี 2

จํานวนขอสอบ (รวม 120 ขอ) 70 50

คะแนนเต็ม (รวม 200 คะแนน) 100 100

คุณภาพ
ของเคร่ืองมอื

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α) 0.76 0.77

คาความยาก (p) 0.28 - 0.78 0.20 - 0.44

คาอํานาจจําแนก (r) 0.25 - 0.67 0.22 - 0.57

  2.3  ขอมูลผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษา พิจารณาจากแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมิน 5 ระดับ ซึ่งดัดแปลงจากแบบประเมินตนเองเก่ียวกับ
ทกัษะสาํคญัทีค่วรเกิดขึน้ของนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 6 ดาน ของ Teaching Goals 
Inventory (TGI) (Angelo and Cross, 1993) โดยผูวิจัยนํามาดัดแปลงและสรางเพ่ิม

เตมิใหสอดคลองกบับรบิทของการจดัการเรยีนรูโดยใชวจิยัเปนฐาน จาํนวน 5 ดาน จาก

นั้นใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาพรอมท้ังปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใชกับนักศึกษา 1 กลุมการเรียน ที่ศึกษาวิชา 230 402 
สถิติและวิจัยการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ไดคาความเท่ียงของ
เคร่ืองมือโดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) เทากับ 0.87 จาก
นั้นนําไปใชจริง ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ซึ่งเมื่อนําเคร่ืองมือไปใชจริง 

ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) เทากับ 0.89 นําผลท่ีไดจากแบบประเมิน
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มาวิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นตามการรับรู
ของนักศึกษาระหวางกอนและหลังการรวมกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่งใช
สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
 1.  การพฒันาทกัษะการวจิยัจากการจดักิจกรรมการเรยีนรูโดยใชวจิยัเปนฐาน 
ซึง่อาศยัหลกัการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน พบวากอนดาํเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน นักศึกษาไมมีทักษะการวิจัยทั้ง 3 ระดับขั้น เน่ืองจากทุกคนไมเคยมี
ประสบการณในการวจิยั และไมเคยอานบทความวจิยั โดยมนีกัศึกษาเพียงรอยละ 5 ทีเ่คย
อานงานวจิยัทีเ่ปนวทิยานพินธ ดงันัน้การพฒันาทกัษะการวจิยัในครัง้นี ้มกีารดาํเนนิการ
วจิยั 4 วงจรปฏิบตักิาร โดยวงจรท่ี 1 มกีารพัฒนาทักษะการระบุปญหาวิจยั สวนวงจรท่ี 2 

พฒันาทกัษะการเตรียมขัน้ดาํเนินการวจิยั และวงจรที ่3-4 พฒันาทกัษะการลงมอืปฏบิตัิ
งานวจิยั โดยมุงเนน RBL ทัง้ 4 รปูแบบ ใหนกัศกึษามีโอกาสไดแลกเปลีย่นประสบการณ
การเรียนรูระหวางเพื่อนหรือระหวางกลุมที่ทําวิจัย เพื่อรวมกันสะทอนผล โดยผูสอน
เปนเพียงผูใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทําใหนักศึกษามีทักษะการวิจัยครบทั้ง 3 ทักษะ  
ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ Pitayanuwat and Bunterm (1994) 
ที่พบวาการใหผูเรียนไดฝกหัดทักษะยอยๆ ทีละนอยอยางเปนลําดับขั้นตอนจะทําให
ผูเรียนมคีวามสามารถและมีความชํานาญในงานน้ันๆ ซึ่งในที่นี้ คือ การเกิดทักษะวิจัย
ในแตละขั้นนั่นเอง

 จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปพัฒนาการของการเกิดทักษะวิจัยตั้งแตทักษะ

พืน้ฐานไปจนถึงทกัษะระดับสงูข้ึนในรายวิชา 230 402 สถติแิละวิจยัทางการศึกษาจาก 
4 วงจรปฏิบัติการ ดังแผนภาพที่ 1
 ผลการพัฒนาทักษะวิจัยของนักศึกษา สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2
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ตารางท่ี 2 คาสถิติพื้นฐานทักษะการวิจัยของนักศึกษา

ทักษะวิจัย คะแนนเต็ม x S.D. Sk Ku Min Max

1.  การระบุปญหาวิจัย (WHAT) 10 8 1.08 -0.66 0.19 5 9

2.  การเตรียมข้ันดําเนิน
 การวิจัย (HOW)

10 8 1.40 -2.29 5.98 3 9

3.  การลงมือปฏิบัติการวิจัย 
(CONDUTING OF THE STUDY)

20 15 2.21 -0.78 -0.19 10 18

รวม 40 30 4.46 -1.22 1.63 18 36

 จากตารางพบวา นักศึกษามีทักษะการวิจัยโดยเฉล่ีย เทากับ 30 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม โดยทักษะการระบุ
ปญหาวิจัย (WHAT) และทักษะการเตรียมขั้นดําเนินการวิจัย (HOW) มีคาเฉล่ียเทากับ
รอยละ 80 ของคะแนนเต็ม และทักษะการลงมือปฏิบัติการวิจัย (CONDUTING OF 
THE STUDY) มีคาเฉลี่ยรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยนักศึกษาสวนใหญไดคะแนน
ทักษะการวิจัยคอนขางสูง และคะแนนทักษะวิจัยของนักศึกษามีลักษณะเกาะกลุม 
โดยมีนักศึกษาไดคะแนนสูงสุดเกือบเทากับคะแนนเต็ม และมีทักษะการวิจัยสูงทุก
ทักษะ สาเหตุอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมเนนใหนักศึกษาเก็บขอมูลจริงในสถาน

ศึกษาทั้งกับครู ผูบริหาร หรือนักเรียน โดยเนนการเก็บขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณจากบุคคลที่ใหขอมูลสําคัญกับงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษา และนําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน ฝกการระบุประเด็นสภาพ
หรือคําถามที่ตองการศึกษาและรายละเอียดของปญหา การศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของรวมถึงการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตีความหมายผล
การวิเคราะหขอมลู การสรปุและการอภิปรายผลการวจิยั การใหขอเสนอแนะในการวจิยั 
และทุกกลุมชวยกันประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยเนนการสะทอนผลรวมกัน  ซึ่งผลการ
ศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ Seymour (2004) ที่ไดมีการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโดยใชวจิยัเปนฐานกบันกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีพบวาการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูทีใ่ชวจิยัเปนฐานเปนการจดัประสบการณใหแกผูเรยีน ทาํใหผูเรยีนไดทราบบรบิท
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ที่แทจริงในศาสตรของตนเอง รวมถึงผลการศึกษาของ Myatt (2009) ที่ใชรูปแบบการ
วิจัยใหนักศึกษามีบทบาทมากกวาผูสอนโดยใหฝกปฏิบัติจริง ซึ่งพบวาเมื่อนักศึกษาได
ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวทําใหนักศึกษาสามารถสอดแทรกวิจัยในงานที่
ตนเองลงมือปฏิบัติได ซึ่งปจจัยที่สําคัญมาจากการท่ีนักศึกษาเกิดทักษะการวิจัยนั่นเอง

แผนภาพที่ 1  พัฒนาการของการเกิดทักษะวิจัยตั้งแตทักษะพื้นฐานไปจนถึงทักษะ

ระดับสูง จาก 4 วงจรปฏิบัติการวิจัย

3
กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย

และสมมติฐานการวิจัย
 (Research Purposes 

and Research Hypotheses)

2
การศึกษาเอกสาร

ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
(Review Literature)

4.3
การออกแบบการวิเคราะหขอมูล

(Analysis Design)

4.2
การออกแบบการวัดตัวแปร 
(Measurement Design)

4
การออกแบบการวิจัย
(Research Design)

1
กําหนดปญหาวิจัย 

(Research Problem)

วงจรที่ 1
WHAT

วงจรที่ 2
HOW

4.1
การออกแบบการสุมตัวอยาง 

(Sampling Design)

5
เก็บรวบรวมขอมูล
(Data Collection)

6
วิเคราะหขอมูลและการแปลผล

(Data Analysis and Data Interpretation)

วงจรที่ 3 และ 4
CONDUCTING 
OF THE STUDY

7
สรุปผลการวิจัย  (Conclusion)

8
เขียนรายงาน

(Reporting the Findings)



33
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานเพื่อพัฒนาความรู

และทักษะการวิจัยของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554

 อยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวามีนักศึกษารอยละ 9 ของ
นกัศึกษาท้ังหมด ทีไ่ดคะแนนต่ําสดุเทากับ 3 คะแนน ในทักษะการเตรียมข้ันดาํเนินการ
วิจัย (HOW) ซึ่งไมถึงรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม สาเหตุอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาไม
สามารถเขยีนกรอบแนวคดิของการวจิยัรวมถงึการออกแบบการวจิยัทัง้ 3 ลกัษณะไดอยาง
ถกูตองและเหมาะสมซึง่เปนหวัใจทีส่าํคญัของการเกดิทกัษะดงักลาวทีม่ทีัง้การออกแบบ
การสุมตัวอยาง การออกแบบการวัดตัวแปรโดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
รวมถึงการออกแบบการวิเคราะหขอมูลเนื่องจากนักศึกษาไมสามารถบอกไดวาจะมี
การวิเคราะหขอมูลอยางไรจากประเด็นหรือตัวแปรที่ตองการศึกษา ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Kaemkate (2006) ที่กลาววาเม่ือนักวิจัยตัดสินใจท่ีจะทําวิจัย
เพ่ือแสวงหาคําตอบตอปญหาการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจ งานที่สําคัญของ
การดาํเนนิการวจิยั คอื การออกแบบการวิจยั (Research Design) ซึง่แบบของการวจิยั
เปนสิ่งที่เชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ของงานวิจัย ที่นักวิจัยตองทําในแตละขั้นตอน เพื่อให
ไดขอเทจ็จรงิทีส่ามารถนาํมาสูการตอบปญหาการวจิยัไดอยางถกูตอง การออกแบบการ
วจิยัเปรยีบเสมอืนการวางโครงสรางของบาน ซึง่อาจมรีปูแบบโครงสรางตางๆ กนั ขึน้อยู
กบัวัตถปุระสงคของเจาของบาน สาํหรับทกัษะดานอ่ืน พบวา นกัศึกษาทุกคนไดคะแนน
ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปทักษะวิจัยทั้ง 3 ดาน
เปนคะแนนรายบุคคลไดดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพท่ี 2 คะแนนทกัษะวจิยัโดยภาพรวมของนกัศกึษาแตละคน จากคะแนนเตม็ 40
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 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาทักษะวิจัยของนักศึกษาแตละคนเปนรายดาน โดย
ปรบัจากคะแนนดบิเปนคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะเดนและ
ทกัษะดอยของแตละคน พบวาสวนใหญนกัศกึษามทีกัษะการวิจยัในแตละดานใกลเคยีง
กนั  อยางไรกต็ามมนีกัศกึษารอยละ 14 ประเมนิตนเองวาไมสามารถอภปิรายผลการวจิยั
ไดถกูตอง ซึง่สอดคลองกับผลการประเมินของผูสอนโดยพิจารณาจากการทํารายงานวิจยั
ของนักศึกษา พบวานักศึกษามีมโนทัศนที่คลาดเคล่ือนเก่ียวกับหลักการเขียนอภิปราย
ผลการวิจัย โดยเขียนในลักษณะการสรุปผลการวิจัย ซํ้าซอนกับหัวขอสรุปผลการวิจัย 
หรอืในกรณีทีม่กีารอางองิจากทฤษฎีหรอืงานวิจยัทีเ่กีย่วของพบวาไมไดมาจากการศึกษา
เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวของในบทที ่2 และประเดน็ทีน่าํมาอภปิรายไมสอดคลองกบั
ผลการวิจัย อีกทั้งนักศึกษาบางคนมีการคัดลอกการอภิปรายผลการวิจัยจากงานวิจัยที่
เลมอื่น จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดดังแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3  รอยละของนกัศกึษาท่ีสามารถปฏบิตักิารวิจยัเพือ่สะทอนถงึทกัษะการ

วิจัยของนักศึกษาในแตละดาน

 เมื่อพิจารณาทักษะเพ่ิมเติมท่ีเปนสวนสงเสริมใหทักษะการวิจัยมีความ
สมบูรณมากขึ้น พบวา นักศึกษาเกิดทักษะในการคนควาทางอินเตอรเน็ต ทักษะ
การทํางานเปนกลุม ทักษะการนําเสนอผลงาน รวมถึงทักษะการแกปญหา สาเหตุ

อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนในคร้ังนี้มุงเนนการเรียนรูดวยตนเองสําคัญ
ที่สุด ถานักศึกษาตองการหาคําตอบของคําถามจะตองคนหาดวยตนเอง โดยผู
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สอนจะคอยช้ีแนะใหเทานั้น ดังนั้นแนวทางท่ีนักศึกษาจะหาคําตอบไดสวนใหญคือ
การคนควาทางอินเทอรเน็ต ชวยกันหาคําตอบภายในกลุมและชวยเหลือกันระหวาง
กลุม รวมถึงเมื่อนักศึกษาไดคําตอบแลวจะมีการนํามาเสนอหนาช้ัน เพื่อใหเพื่อนในช้ัน
ชวยกันสะทอนผล และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน โดยสามารถสรุปจํานวนของนักศึกษา
ในการเกิดทกัษะดังกลาว ไดดังแผนภาพที่ 4 ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ 
Lopatto (2007) และ Robert and Blacker (2006) ที่พบวา ผลท่ีเกิดขึ้นจากการวิจัย
ไมใชเฉพาะความรูและทักษะการวิจัยท่ีตองการเทานั้นแตมีผลกระทบอยางอ่ืนซ่ึงเปน
ผลกระทบทางบวกเกิดขึ้นเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการแกปญหา

แผนภาพที่ 4 รอยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะเพ่ิมเติม
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 2.  ความรูทางการวิจัยของนักศึกษา จากการทดสอบวัดความรูทางการวิจัย

ในการทดสอบ 2 ครั้ง ซึ่งมีคะแนนเต็มท้ังหมด 200 คะแนน พบวา นักศึกษาไดคะแนน

เฉลี่ย 140 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม เม่ือพิจารณาถึงความรูทางการ
วจิยัพบวา ความรูพืน้ฐานทางการวจิยั ระเบียบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ และสถติเิพือ่ใชในการ
วิจัยเปนสวนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาความรูทางการวิจัยดานอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด



36 KKU Research Journal

KKU Res J 1 (2) : July-September

 สาเหตอุาจเนือ่งจากการทาํวจิยัในรายวชิานี ้มุงเนนงานวจิยัในเชิงปรมิาณทาํใหนกัศกึษา
ไดฝกปฏบิตัจิรงิและมคีวามรูทีค่งทนในเนือ้หาวชิา สงผลใหคะแนนวัดความรูดงักลาวสงู
ตามไปดวย เนือ่งจากแปลงจากสิง่ทีเ่ปนนามธรรมสูรปูธรรมโดยการลงมอืปฏบิตัจิริง ซึง่
สอดคลองกับคํากลาวของ Nakorntap (2003) ที่กลาววา กระบวนการเรียนการสอนที่
เนนใหผูเรียนเรียนรูจากการศึกษาคนควาและคนพบขอเทจ็จริงตางๆ ในเร่ืองทีศ่กึษาดวย
ตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจยัอยางเปนระบบเปนเคร่ืองมือสําคัญซ่ึงภายใตนยิามน้ี 
การสอนแบบวิจัยเปนเพียงการแตงตัวใหมใหกับรูปแบบการสอนที่เกาแกที่สุดของโลก
แบบหน่ึง เพราะต้ังแตสมัยกรีก โรมัน ปรัชญาเมธีไดใชหลักอุปนัย หาขอเท็จจริงดวย
ขอมูลเชิงประจักษเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูในระดับสูง ซึ่งสงผลใหความรู
เกิดความคงทนไปดวยเชนกันโดยไมใชอาศัยการทองจําเพียงอยางเดียว
 เมือ่พจิารณาลักษณะการแจกแจงของคะแนนท่ีไดโดยภาพรวม พบวานกัศกึษา
สวนใหญไดคะแนนมาก แตอยางไรก็ตามเม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา การออกแบบ
การวจิยั การวเิคราะหขอมลู และตคีวามหมายผลการวเิคราะหขอมลูพบวานักศกึษาสวน
ใหญไดคะแนนนอย และนักศึกษามีคะแนนคอนขางกระจาย  นอกจากน้ีขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การสัมภาษณนักศึกษา การสะทอนผลและจากการ
ประเมินผลงานของนักศึกษา พบวา นกัศกึษาสวนใหญมคีวามรูพืน้ฐานทางการวิจยัเพ่ิม
ขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางย่ิงสามารถจําแนกไดอยางเดนชัดวางานวิจัยแตละ
ประเภทมีลักษณะอยางไร และเมื่อนักศึกษาอานงานวิจัยเรื่องใดเร่ืองหนึ่งแลวนักศึกษา

สามารถระบุไดทนัทวีาเปนงานวิจยัประเภทใด  โดยเฉพาะการวิจยัเชงิทดลอง นกัศึกษา

สามารถระบุลักษณะและประเภทของงานวิจัยดังกลาว พรอมทั้งสามารถยกตัวอยาง
ใหเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน นอกจากน้ีเน้ือหาท่ีเดนชัดท่ีมองเห็นถึงพัฒนาการ

ของนักศึกษาคือเนื้อหาสถิติเพื่อการวิจัย นักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด โดย
เฉพาะการใชสถิติเชิงสรุปอางอิงในการวิจัย ซึ่งแตเดิมนักศึกษาจะขาดพื้นฐานความรู
ดงักลาว โดยเฉพาะนกัศกึษาสาขาการสอนภาษาญีปุ่น ซึง่ในชวงแรกนกัศึกษา ไมชอบใน

เนื้อหาดังกลาว และไมเขาใจวาจะศึกษาไปทําไม แตเมื่อไดเชื่อมโยงใหเห็นถึงการนํามา
ใชในการวิจัย ไดเห็นจากตัวอยางงานวิจัยที่ใชสถิติ รวมถึงไดฝกการวิเคราะหขอมูลที่ใช

สถิติ ทําใหนักศึกษามีความรูดังกลาวเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน 
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 แตอยางไรก็ตาม พบวาในเนื้อหาของแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
เปนเนื้อหาที่นักศึกษายังขาดความรูในเรื่องนี้ สาเหตุสําคัญอาจเกิดจากเปนงานวิจัยที่
นกัศกึษาไมไดฝกปฏบิตัใินการทาํวจิยั เนือ่งจากในชัน้เรยีนมกีารฝกปฏบิตัทิีเ่นนแนวคดิ
เชิงปริมาณ ทําใหขาดการมองภาพท่ีเปนรูปธรรม จึงขาดความรูเรื่องดังกลาว รวมถึง
ศัพทสําคัญนักศึกษาบางคนไมสามารถตอบไดวาคืออะไร เชน การตรวจสอบแบบสาม
เสา (Triangulation) และทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เปนตน
 3. การเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษากอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ใน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดาน
ความรูทางการวิจัย 2) ดานทักษะการคิด 3) ดานทักษะพ้ืนฐานในการวิจัย 4) ดาน
คุณคาและประโยชน และ 5) ดานการเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ พบ
วาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทุกดาน สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาสะทอนผลทุก
คร้ัง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขในคร้ังตอไป เชน นักศึกษาสวนใหญสะทอนวาอยาก
ใหผูสอนสะทอนผลงานเปนรายกลุมนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น
เรียน เนื่องจากในคาบที่สอนมีเวลาจํากัด ผูสอนไมสามารถสะทอนผลงานไดครบทุก
กลุม จากขอเสนอแนะดังกลาวผูสอนจึงนํามากําหนดเปนตารางใหนักศึกษาแตละ
กลุมเขาพบ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นกอผลดีใหแกนักศึกษา และสามารถดําเนินงานวิจัยไดถูก
ตองตามเวลาที่กําหนดไว เปนตน นอกจากนี้สําหรับเนื้อหาใดที่นักศึกษาตองการ

เติมเต็มหรือฝกปฏิบัติเพิ่มเติมเพ่ือเปนประโยชนตอการฝกปฏิบัติการสอนและ

การประกอบอาชีพในอนาคต ผูสอนจะเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับแตละสาขาวิชา เชน 

สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ตองการเติมเต็มในสวนของสถิติทางการศึกษา และการวิจัย
เชิงทดลอง หรือสาขาการสอนภาษาญ่ีปุนตองการฝกทักษะเพิ่มเติมเก่ียวกับการสราง
เคร่ืองมือในการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย เพราะเปนประโยชนตอตนเองใน

อนาคต เปนตน 

 จากผลที่กลาวมาขางตนสอดคลองกับผลการศึกษาของ Healey (2005)
และ Myatt (2009) ที่ใหนักศึกษาประเมินตนเองภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชวิจัยเปนฐาน พบวาสูงขึ้นทุกดานโดยเฉพาะการเตรียมความพรอมในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต เปนสวนที่นักศึกษาประเมินไดสูงกวาดานอื่นอยางเห็นไดชัด 
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และสอดคลองกับการศึกษาของ Bunterm (2003) ที่ไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐานในรายวิชา 214 755 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรในระดับ
โรงเรียน ซึ่งพบวาผูเรียนเกิดความคิดในดานตางๆ เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีประโยชนตอ
การประกอบอาชพีในอนาคต เชน ดานแนวทางการจดัการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ 
ดานคุณลักษณะการสอนท่ีมีประสิทธิผล เปนตน 
 การเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษาสามารถสรุปได 
ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบผลทีเ่กิดขึน้ตามการรบัรูของนกัศกึษากอนและหลงัการจดั
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน

 กอนเรียน หลังเรียน
Zx S.D. แปลความ x S.D. แปลความ

ความรูทางการวิจัย

1. มีความรูทางการวิจัยที่สามารถนําไป
ประยุกตในการทําวิจัยได

2.03 0.87 นอย 4.00 0.67 มาก -4.69

2. รูคําศัพทที่สําคัญท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถิติและวิจัย
การศึกษา

2.03 0.78 นอย 3.71 0.71 มาก -4.62

3.  มีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิด
ที่สําคัญเกี่ยวกับการทําวิจัย

2.10 0.94 นอย 3.64 0.78 มาก -4.54

4.  มคีวามรูเกีย่วกบัการวิเคราะหขอมลู
ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร เชน SPSS  เปนตน

1.62 0.82 นอย 3.68 0.86 มาก -4.60

5. รูเทคนิคและวิธีการที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับการทําวิจัย

1.76 0.87 นอย 3.82 0.77 มาก -4.62

โดยรวม 1.91 0.69 นอย 3.77 0.60 มาก -4.63

ทักษะการคิด

1. สงเสริมใหมีการคิดขั้นสูงมากกวา
การทองจํา

2.45 0.78 นอย 4.11 0.63 มาก -4.56

2. เกิดทักษะการแกปญหา 2.55 0.69 ปานกลาง 4.32 0.67 มาก -4.54
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 กอนเรียน หลังเรียน
Zx S.D. แปลความ x S.D. แปลความ

3. สงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลจาก
ขอมูลที่เก็บรวบรวมได

2.48 0.78 นอย 4.21 0.57 มาก -4.56

4.  มกีารสังเคราะหขอมลูทีเ่กบ็รวบรวม
ไดและเกิดเปนองคความรูใหม

2.55 0.74 ปานกลาง 4.07 0.60 มาก -4.26

5.  มคีวามคดิสรางสรรคจากขอมลูทีเ่กบ็
รวบรวมได

2.48 0.74 นอย 4.07 0.77 มาก -4.54

6. สามารถแยกแยะส่ิงที่เปนจริงแยก
ออกจากความคิดเห็นได

2.59 0.82 ปานกลาง 4.04 0.58 มาก -4.57

โดยรวม 2.52 0.60 ปานกลาง 4.12 0.46 มาก -4.62

ทักษะพ้ืนฐานสูการทําวิจัย

1. มีทักษะการฟงเพื่อนําไปสูการเก็บ
รวบรวมขอมูลและสรุปผลการวิจัย

2.41 0.73 นอย 3.86 0.71 มาก -4.46

2.  ทักษะการพูด 2.83 0.47 ปานกลาง 3.82 0.61 มาก -4.24

3.  ทักษะการเขียน 2.72 0.59 ปานกลาง 4.00 0.54 มาก -4.53

4. ทักษะทางดานสถิติเพื่อใชในการนํา
เสนอขอมูล

2.28 0.88 นอย 3.89 0.74 มาก -4.57

5.  ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 2.75 0.84 ปานกลาง 4.00 0.77 มาก -4.20

โดยรวม 2.59 0.52 ปานกลาง 3.91 0.49 มาก -4.55

คุณคาและประโยชน

1. กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุมี
ผลในการนําเสนอขอเท็จจริง

2.45 0.63 นอย 3.68 0.61 มาก -4.32

2.  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 2.76 0.69 ปานกลาง 4.00 0.72 มาก -4.53

3.  เห็นความสําคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัย เชน ไมคัดลอกผลงานของ
คนอื่นมาเปนของตนเอง เปนตน

2.90 0.94 ปานกลาง 4.32 0.86 มาก -4.07

โดยรวม 2.70 0.59 ปานกลาง 4.00 0.64 มาก -4.47

การเตรยีมความพรอมตอการประกอบ
อาชีพ

1. สามารถทาํงานหรอืตดิตอสือ่สารกบั
บุคคลที่เกี่ยวของได

2.90 0.72 ปานกลาง 3.89 0.69 มาก -4.35

2. มคีวามสามารถในการบริหารจัดการ 2.72 0.59 ปานกลาง 3.79 0.63 มาก -4.39

3.  มีทักษะของการเปนผูนํา กลานํา
เสนอความคิดเห็น

2.69 0.60 ปานกลาง 3.93 0.66 มาก -4.45
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 กอนเรียน หลังเรียน
Zx S.D. แปลความ x S.D. แปลความ

4. มคีวามรบัผดิชอบทัง้ตอตนเองและบุ
คลอื่น

3.34 0.94 ปานกลาง 4.29 0.71 มาก -3.83

5. มีความมั่นใจในการทําวิจัยไดดวย
ตนเอง

2.24 0.99 นอย 4.21 0.74 มาก -4.51

6. มีความซ่ือสัตย สามารถนําเสนอ
ขอมูลอยางตรงไปตรงมา

3.03 0.82 ปานกลาง 4.29 0.71 มาก -4.22

7.  กลาตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถูกตอง 3.45 0.83 ปานกลาง 4.32 0.67 มาก -3.74

8.  สงงานตามเวลาท่ีกําหนดไว 3.38 1.18 ปานกลาง 4.18 0.82 มาก -3.09

โดยรวม 3.09 0.60 ปานกลาง 4.26 0.57 มาก -4.47

สรุปผลการวิจัย
 1. ทักษะการวิจัยของนักศึกษาโดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 
75 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาทักษะรายดานพบวาทักษะการระบุปญหาวิจัย และ
ทักษะการเตรียมขั้นดําเนินการวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูง
กวาทักษะการลงมือปฏิบัติงานวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 2.  ความรูทางการวิจัยของนักศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 70 ของคะแนน

เต็ม โดยเฉพาะอยางย่ิงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานทางการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
และสถิติเพ่ือใชในการวิจัยเปนสวนท่ีนักศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูงกวาดานอื่น 
 3.  ผลท่ีเกดิขึน้ตามการรับรูของนักศกึษาใน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความรู

ทางการวิจยั ดานทักษะการคิด ดานทักษะพ้ืนฐานในการวิจยั ดานคุณคาและประโยชน 

และดานการเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ พบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ในทุกดาน

ขอเสนอแนะในการวิจัย
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

  1.1  จากผลการวิจัยดานทักษะการวิจัยของนักศึกษาพบวาโดยภาพ
รวมนักศึกษามีทักษะที่สูงทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะระบุปญหาวิจัย ทักษะการเตรียม
ขั้นดําเนินการวิจัย และทักษะการลงมือปฏิบัติการวิจัย แตอยางไรก็ตามพบวา
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และทักษะการวิจัยของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554

มีนักศึกษาบางสวนมีทักษะการเตรียมขั้นดําเนินการวิจัย (HOW) ตํ่ากวาดาน
อื่นๆ อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการศึกษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย การออกแบบการวิจัย และ
การสรางเครือ่งมอืในการวจิยัตามกรอบแนวคดิของการวจิยั ดงันัน้การฝกทกัษะในสวน
ดงักลาวผูสอนควรใหความสาํคญัมากยิง่ขึน้ และเพิม่ระยะเวลาใหนกัศึกษาฝกปฏบิตัใิน
ขั้นตอนดังกลาวมากข้ึน
  1.2  จากผลการวิจัยพบวาความรูดานสถิติเพื่อการวิจัย เปนสวนท่ี
นักศึกษามีความกังวลมากกวาเนื้อหาอื่นๆ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ขาดพื้นฐานทางสถิติ
กอนมาเรียนในรายวิชาน้ี แตเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวาเปนสวนท่ีนักศึกษาได
คะแนนมากกวาสวนอืน่ๆ ดงัจะเหน็ไดจากมคีะแนนเฉลีย่เกนิรอยละ 50 ของคะแนนเตม็ 
ซึ่งในสวนดังกลาวผูสอนไมไดเนนใหนักศึกษาทองสูตรคํานวณและคํานวณในหองเรียน 
แตมุงเนนใหรูแนวความคิดในการนํามาใชในการวิจัย โดยพิจารณาจากตัวอยางงาน
วิจัยที่สอดคลองกับสถิติที่กําลังศึกษา เชน ความรูในเรื่องการวิเคราะหถดถอยและสห
สัมพันธ ผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษาสืบคนงานวิจัยที่ใชสถิติดังกลาวแลวนํามารวม
กันวิพากษวิจารณในหองเพื่อดูถึงจุดมุงหมายของการใชสถิติดังกลาว พรอมทั้งฝกการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรไปพรอมกัน ซึ่งจากผลท่ีไดรับสะทอน
ใหเห็นวาการมุงเนนใหนักศึกษาไดแนวความคิดของสถิติตางๆ จากตัวอยางงานวิจัยที่
ใชสถิติอยางหลากหลาย เปนประโยชนกับนักศึกษาในการมองภาพการนํามาใชในการ

วิจัยไดชัดเจนมากขึ้น โดยไมจําเปนตองอาศัยการทองจํา

  อยางไรก็ตามจากผลการวิจัย พบวา ความรูทางการวิจัยเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ ซึ่งไมถึงรอยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม ดงันัน้ในการสอนภาคเรียนตอไปผูสอนควรใหความสําคญักบัเนือ้หาดังกลาว
เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการฝกปฏิบัติจริงในภาคสนาม
  1.3  จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในรายวิชา 230 402 สถิติและวิจัยการศึกษา ทั้งขอมูลจาก

การประเมนิตนเองและจากการสมัภาษณของนกัศกึษา ทัง้ 5 ดานประกอบดวย 1) ดาน

ความรู 2) ดานทักษะการคิด  3) ดานทักษะพ้ืนฐานในการวิจัย 4) คุณคาและประโยชน 
และ 5) ดานการเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ พบวาสูงขึ้นทุกดาน ซึ่งผล
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ดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการมุงเนนใหนักศึกษาเห็นตัวอยางที่หลากหลายจากงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและมีจุดบกพรองถือวาเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา โดยผูสอนควรเปน
ผูเสนอแนะเพ่ิมเติม ถึงจุดเดนและขอบกพรอง เปนการฝกทั้งความรูและทักษะทางการ
วจิยัของนกัศกึษาแบบครบวงจร และนกัศกึษาสามารถเรยีนรูไดดวยตนเอง โดยทีผู่สอน

ไมจาํเปนตองมุงเนนเน้ือหา แตมุงเนนการฝกปฏิบตัจิริงในภาคสนามพรอมท้ังนาํขอคนพบ
ที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในหองเรียนระหวางผูสอนและนักศึกษา 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  2.1  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผลที่เกิดขึ้นในดานความรูทางการวิจัย 
ทักษะการวิจัย และผลท่ีเกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษาเทานั้น ดังนั้นควรมีการ
ศกึษาผลท่ีเกิดข้ึนในดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เชน ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
  2.2  การวจิยัครัง้น้ีศกึษาเฉพาะผลทีเ่กิดขึน้จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู
ภายใน 1 ภาคการศึกษา ดงันัน้ควรมีการตดิตามผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูโดยใชวจิยั
เปนฐานในระยะยาว ชวงทีน่กัศกึษาปฏบิตักิารสอนจรงิในสถานศกึษาและภายหลงัจาก
สําเร็จการศึกษา ซึ่งตองมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองในอนาคต
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