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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) พัฒนาทักษะการวิจยั ของนักศึกษาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั เปนฐาน (Research-Based Learning; RBL) ในรายวิชา
230 402 สถิตแิ ละวิจยั ทางการศึกษา 2) ศึกษาความรูท างการวิจยั ของนักศึกษาภายหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน และ 3) เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นตามการ
รับรูข องนักศึกษากอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั เปนฐาน กลุม ตัวอยาง
คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา 230 402 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน
1 กลุม การเรียน ระเบียบวิธวี จิ ยั ใชหลักการวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
วิจยั ประกอบดวยแบบประเมินทักษะการวิจยั แบบทดสอบวัดความรูท างการวิจยั แบบ
ประเมินการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ แบบสะทอนผลงานและ
แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั เปนฐาน
ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะหทักษะการวิจัย ความรูทางการวิจัย และ
ผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษา โดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคะแนนมาตรฐาน T รวมถึง Wilcoxon Signed Rank Test เพื่อเปรียบ
อาจารย สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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เทียบทักษะการวิจัยและผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษากอนและหลังการจัด
กิจรรมการเรียนรู และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา 1) การพัฒนาทักษะการวิจัยมีการใช RBL ทั้ง 4 รูปแบบ
คือ พัฒนาความรูความเขาใจทางทฤษฎีจากผลงานวิจัย พัฒนาทักษะพื้นฐานการวิจัย
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจากผลงานวิจัย และพัฒนาทักษะการวิจัยโดยใหเสนอ
หัวขอวิจัยเอง มีการดําเนินการวิจัย 4 วงจรปฏิบัติการ โดยวงจรที่ 1 มุงพัฒนาทักษะ
การระบุปญหาวิจัย สวนวงจรที่ 2 มุงพัฒนาทักษะการเตรียมขั้นดําเนินการวิจัย และ
วงจรที่ 3-4 มุงพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งเมื่อพิจารณาทักษะการวิจัย
ของนักศึกษาโดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม เมื่อ
พิจารณาทักษะใน 3 ดาน พบวาทักษะการระบุปญหาวิจัย และทักษะการเตรียมขั้น
ดําเนินการวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาทักษะการ
ลงมือปฏิบัติงานวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม 2) ความรูทาง
การวิจัยของนักศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูเกี่ยวกับพื้นฐานทางการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และสถิติเพื่อใชในการ
วิจัยเปนสวนที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น 3) ผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของ
นักศึกษาใน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความรูทางการวิจัย ดานทักษะการคิด ดาน
ทักษะพืน้ ฐานในการวิจยั ดานคุณคาและประโยชน และดานการเตรียมความพรอมสูก าร
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 findings 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 first 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 Observation Forms, 5) the Interview Forms, 6) the Reflection 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 findings based on students’ perception. The Wilcoxon Signed
Rank Test was administered to compare the differences of skill research,
and occurred findings based on students’ perception, before and after
the learning activity. Qualitative data were analyzed by content analysis.
The research findings 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 specifically 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. Specifically, the knowledge in foundation of research,
quantitative research methodology, and statistic using for research, the
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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students had higher level average score than the other aspects, 3) the
findings occurred by students’ perception in 5 aspects including: the research knowledge, the thinking skill, the basic skill in research, the value
and usefulness, and the preparation of readiness into occupation, found
that there were significantly increased at .01 level in every aspect.
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั เปนฐาน, ทักษะการวิจยั , ความรูท างการวิจยั
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
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สือ่ การเรียนรูแ ละมีความรอบรู รวมทัง้ สามารถใชการวิจยั
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ ประกอบกับ มาตรา 30 สงเสริมให
ผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหบรรลุตามกรอบมาตรฐานการเรียนรูใ นระดับ
อุดมศึกษา ประกอบดวย ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวจิ ยั เปนฐาน รวมทัง้ เปนการบมเพาะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค และเปนฐานสําคัญของ
การเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยชั้นนําในระดับชาติและระดับสากลของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จึงเปนเรื่องที่ทุกคณะควรเล็งเห็นถึงความสําคัญและเปนแนวนโยบายในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นตั้งแตในระดับรายวิชาถึงระดับหลักสูตร เพื่อนําไปสูเปาหมายของ
การผลิตบัณฑิตทีเ่ ปนผลผลิตจากมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั อยางมีคณ
ุ ภาพ (Academic
and International Affairs, and Institute for Human Resource Development,
Khon Kaen University, 2010)
KKU Res J 1 (2) : July-September
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รายวิชา 230 402 สถิติและวิจัยทางการศึกษา เปนรายวิชาบังคับที่นักศึกษา
คณะศึ ก ษาศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ทุ ก คนต อ งศึ ก ษา ก อ นออกปฏิ บั ติ ก าร
สอนจริงในสถานศึกษา ซึ่งมีจํานวนชั่วโมงบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห และศึกษา
คนควาดวยตนเองอีก 6 ชั่วโมงตอสัปดาห เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความรูและทักษะ
การวิจัย แตจากการสอนของผูวิจัยที่ผานมา พบวา นักศึกษาสวนใหญมักทองจําใน
เนื้อหาที่เปนความรูทางการวิจัย โดยไมสามารถนํามาประยุกตใชในการทําวิจัยได
จริง ถึงแมไดคะแนนในสวนที่เปนการทดสอบกลางภาคและปลายภาคสูง แตเมื่อ
ฝกปฏิบัติทําวิจัยพบวาเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการทําวิจัยทําใหดําเนินการ
วิจัยไมถูกตอง รายงานวิจัยบางครั้งดัดแปลงมาจากวิทยานิพนธหรืองานวิจัยของรุน
พี่ โดยไมไดเกิดจากปญหาวิจัย หรือไมไดอาศัยกระบวนการวิจัยที่ถูกตอง นอกจาก
นี้พบวา นักศึกษาไมมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกอนเขียนเคาโครง
วิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัยไมไดเกิดจากฐานคิดของการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ
ประเด็นที่ตองการศึกษา สวนใหญเปนการตัดแปะขอความของบุคคลอื่นโดยไมมีการ
สังเคราะหทเี่ พียงพอ รวมถึงไมสามารถเขาถึงแหลงขอมูลสําคัญในการสืบคนงานวิจยั ได
และมักเปนเอกสารหรืองานวิจัยที่ไมทันสมัย รวมถึงนักศึกษาไมสามารถตีความหมาย
ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานวิจัยได
การใหขอเสนอแนะผลการวิจัยเปนขอเสนอแนะไมไดเกิดจากขอคนพบที่ไดจากการ
วิจัย เปนตน
แนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาความรูและทักษะทางการวิจัยของนักศึกษาที่
เปนจุดมุงเนนของรายวิชานี้ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมุงเนนการจัดกิจกรรม
ที่ใชผลการวิจัย รวมทั้งกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และนําไปสูการเกิดความรูของผูเรียนตามความมุงหมายของรายวิชา นั่นคือมุงเนนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่ง Pitiyanuwat (2001) กลาววา จุดเริ่มตน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวจิ ัยเปนฐาน (Research Based Learning; RBL)
มาจากความสงสัยทีว่ า เปนไปไดไหมทีเ่ ราจะใชวธิ กี ารแสวงหาความรูเ ปนวิธสี อน ถาการ
ศึกษาตองการสรางบัณฑิตใหเปนผูเพียบพรอมดวยสติปญญา มีความรูจักตนเอง ใฝรู
อยูเสมอ คิดริเริ่ม สรางสรรค รอบคอบ ไตรตรองเหตุผลรับผิดชอบ เห็นการณไกล มี
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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ศีลธรรม เสียสละ ซึ่งสอดคลองกับคุณธรรมของนักวิจัยแลว ทําไมจึงไมใชการวิจัยเปน
กระบวนการเรียนการสอนเสียเลย การวิจยั เปนกิจกรรมการแสวงหาความรูใ หม การใช
การวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูก็เพื่อตองการผลจากการวิจัย 2 ประการ คือ 1) ให
ผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเอง และ 2) ใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่การศึกษา
ตองการ ประกอบดวย การเปนผูใ ฝรู การเปนผูม วี ธิ กี ารแสวงหาความรู การเปนผูม คี วาม
สามารถในการแกปญหาดวยตนเอง การเปนผูคิดอยางอิสระไมตองพึ่งพา การเปนผูนํา
ตนเองและผูอื่น อันเปนคุณลักษณะที่การศึกษาพึงประสงค
จากที่กลาวมาผูวิจัยในฐานะผูสอนในรายวิชาดังกลาวจึงสนใจพัฒนาความรู
และทักษะการวิจยั ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยประยุกต
ใช RBL ใน 4 รูปแบบหลัก ตามกรอบของ Healey (2005) และ Elsen (2009) คือ 1)
พัฒนาความรูค วามเขาใจทางทฤษฎีจากผลงานวิจยั 2) พัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ านจาก
ผลงานวิจัย 3) พัฒนาทักษะพื้นฐานการวิจัย และ 4) พัฒนาทักษะการวิจัยโดยใหเสนอ
หัวขอวิจยั เอง โดยสองรูปแบบแรกมุง เนนบทบาททีผ่ สู อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ น
ชั้นเรียน สวนรูปแบบที่ 3 และ 4 มุงเนนบทบาทที่ผูเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการดําเนิน
งานวิจัยเต็มรูปแบบ ซึ่งนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญ
สํ า หรั บ ทั ก ษะการวิ จั ย ที่ ต อ งการพั ฒ นาในครั้ ง นี้ พิ จ ารณาใน 3 ระดั บ
ขั้นที่สําคัญตามกระบวนการวิจัย โดยดัดแปลงจากแนวคิดของ Traiwichitkhun
(2006) นั่นคือ 1) ทักษะการระบุปญหาวิจัย (WHAT) เกี่ยวของกับการระบุประเด็น
สภาพหรือคําถามที่ตองการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบ โดยพิจารณาจากความชัดเจน
ของประเด็นที่ตองการศึกษา กลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา และรายละเอียดของ
ป ญ หา สามารถหาคํ า ตอบได ด ว ยข อ มู ล ที่ ส ามารถวั ด ได ห รื อ สั ง เกตได 2) ทั ก ษะ
การเตรียมขั้นดําเนินการวิจัย (HOW) เกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย
และสมมติฐานการวิจัย รวมถึงการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั และการออกแบบการวิจยั และ 3) ทักษะการลงมือปฏิบตั งิ านวิจยั
(CONDUCTING OF THE STUDY)เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การตีความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย
การใหขอ เสนอแนะในการวิจยั และการประเมินคุณภาพงานวิจยั นอกจากนีผ้ วู จิ ยั สนใจ
ศึกษาความรูทางการวิจัยของนักศึกษาซึ่งเปนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
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วิจัยเปนฐาน พรอมทั้งเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษากอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั เปนฐาน เพือ่ นําขอคนพบทีไ่ ดมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ และเปนการเตรียมนักศึกษาสูการฝกปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเปนการเตรียม
ทรัพยากรบุคคลของชาติใหสามารถกาวเขาสูก ารเปนพลโลกทีม่ คี วามสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดแกปญหา และมีทักษะการใชชีวิตภายใตสังคมฐานการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาทักษะการวิจยั ของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดย
ใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning; RBL) ในรายวิชา 230 402 สถิติและวิจัย
ทางการศึกษา
2. เพื่อศึกษาความรูทางการวิจัยของนักศึกษาภายหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษากอนและหลังการ
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
สาขาการสอนภาษาญี่ปุนและสาขาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 31 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานตัวแปรตาม ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ 1) ทักษะการวิจัย
2) ความรูท างการวิจยั และ 3) ผลทีเ่ กิดขึน้ ตามการรับรูข องนักศึกษาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาในรายวิชา 230 402 สถิติและวิจัย
ทางการศึกษา ซึง่ ใชระยะเวลา 45 ชัว่ โมง จากทัง้ หมด 15 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละ
ครั้ง ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

วิธีการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom 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
(Reflect)
2. การดําเนินการวิจัย
2.1 ขอมูลดานการพัฒนาทักษะการวิจยั ผูว จิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบประเมินทักษะการวิจัย แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ แบบประเมินการ
ทํางานกลุม แบบสะทอนผลงานและแบบประเมินตนเองของนักศึกษา ซึ่งผูวิจัยสราง
ขึ้นโดยพิจารณาใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการศึกษา หลังจากนั้นใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และไปใชจริงในระหวางดําเนินการวิจัย ซึ่งผลที่ไดจาก
การศึกษาในครัง้ นีม้ ที งั้ ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยขอมูลเชิงปริมาณจะไดจาก
การประเมินทักษะการวิจยั ของนักศึกษา การประเมินคุณภาพงานวิจยั การประเมินจาก
การนําเสนอและทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ รวมถึงการประเมินตนเองของนักศึกษา
ซึ่งขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนมาตรฐาน T สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการ
สังเกต การสัมภาษณ และการสะทอนตนเองของนักศึกษา นํามาทําการวิเคราะหเนือ้ หา
(Content Analysis)
2.2 ขอมูลดานความรูทางการวิจัย ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบ
ทดสอบซึ่งจะมีการดําเนินการทดสอบ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เปนการทดสอบระหวาง
ภาค และครั้งที่ 2 เปนการทดสอบภายหลังจากดําเนินการจัดกิจรรมการเรียนรูครบทั้ง
15 แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย ประกอบดวย
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกอนนําเครื่องมือไปใชจริง
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ไดมกี ารตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูเ ชีย่ วชาญจํานวน 5 ทาน เพือ่ พิจารณาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามและสิง่ ทีต่ อ งการวัด และมีการนําเครือ่ งมือไปทดลองใช (Try
Out) หลังจากนั้นนําแบบวัดความรูทางการวิจัยไปใชจริง ผลการพิจารณาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดความรูทางการวิจัยจากการนําไปใชจริง ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการพิจารณาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรูทางการวิจัยจากการ
ทดสอบ 2 ครั้ง
รายการ

การทดสอบ
ครั้งที่ 1

การทดสอบ
ครั้งที่ 2

จํานวนขอสอบ (รวม 120 ขอ)

70

50

คะแนนเต็ม (รวม 200 คะแนน)

100

100

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α)
คุณภาพ
คาความยาก (p)
ของเครือ่ งมือ
คาอํานาจจําแนก (r)

0.76

0.77

0.28 - 0.78

0.20 - 0.44

0.25 - 0.67

0.22 - 0.57

2.3 ขอมูลผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษา พิจารณาจากแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมิน 5 ระดับ ซึ่งดัดแปลงจากแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ทักษะสําคัญทีค่ วรเกิดขึน้ ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 6 ดาน ของ Teaching Goals
Inventory (TGI) (Angelo and Cross, 1993) โดยผูวิจัยนํามาดัดแปลงและสรางเพิ่ม
เติมใหสอดคลองกับบริบทของการจัดการเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั เปนฐาน จํานวน 5 ดาน จาก
นั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาพรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใชกับนักศึกษา 1 กลุมการเรียน ที่ศึกษาวิชา 230 402
สถิติและวิจัยการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 ไดคาความเที่ยงของ
เครื่องมือโดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) เทากับ 0.87 จาก
นั้นนําไปใชจริง ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 ซึ่งเมื่อนําเครื่องมือไปใชจริง
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) เทากับ 0.89 นําผลที่ไดจากแบบประเมิน
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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มาวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นตามการรับรู
ของนักศึกษาระหวางกอนและหลังการรวมกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่งใช
สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาทักษะการวิจยั จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั เปนฐาน
ซึง่ อาศัยหลักการวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน พบวากอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน นักศึกษาไมมีทักษะการวิจัยทั้ง 3 ระดับขั้น เนื่องจากทุกคนไมเคยมี
ประสบการณในการวิจยั และไมเคยอานบทความวิจยั โดยมีนกั ศึกษาเพียงรอยละ 5 ทีเ่ คย
อานงานวิจยั ทีเ่ ปนวิทยานิพนธ ดังนัน้ การพัฒนาทักษะการวิจยั ในครัง้ นี้ มีการดําเนินการ
วิจยั 4 วงจรปฏิบตั กิ าร โดยวงจรที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการระบุปญ
 หาวิจยั สวนวงจรที่ 2
พัฒนาทักษะการเตรียมขัน้ ดําเนินการวิจยั และวงจรที่ 3-4 พัฒนาทักษะการลงมือปฏิบตั ิ
งานวิจยั โดยมุง เนน RBL ทัง้ 4 รูปแบบ ใหนกั ศึกษามีโอกาสไดแลกเปลีย่ นประสบการณ
การเรียนรูระหวางเพื่อนหรือระหวางกลุมที่ทําวิจัย เพื่อรวมกันสะทอนผล โดยผูสอน
เปนเพียงผูใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทําใหนักศึกษามีทักษะการวิจัยครบทั้ง 3 ทักษะ
ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ Pitayanuwat and Bunterm (1994)
ที่พบวาการใหผูเรียนไดฝกหัดทักษะยอยๆ ทีละนอยอยางเปนลําดับขั้นตอนจะทําให
ผูเรียนมีความสามารถและมีความชํานาญในงานนั้นๆ ซึ่งในที่นี้ คือ การเกิดทักษะวิจัย
ในแตละขั้นนั่นเอง
จากที่กลาวมาสามารถสรุปพัฒนาการของการเกิดทักษะวิจัยตั้งแตทักษะ
พืน้ ฐานไปจนถึงทักษะระดับสูงขึน้ ในรายวิชา 230 402 สถิตแิ ละวิจยั ทางการศึกษาจาก
4 วงจรปฏิบัติการ ดังแผนภาพที่ 1
ผลการพัฒนาทักษะวิจัยของนักศึกษา สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาสถิติพื้นฐานทักษะการวิจัยของนักศึกษา
ทักษะวิจัย
คะแนนเต็ม
1. การระบุปญหาวิจัย (WHAT)
10
2. การเตรียมขั้นดําเนิน
10
การวิจัย (HOW)
3. การลงมือปฏิบัติการวิจัย
20
(CONDUTING OF THE STUDY)
รวม
40

x
8
8

S.D. Sk Ku
1.08 -0.66 0.19
1.40 -2.29 5.98

Min
5
3

Max
9
9

15

2.21 -0.78 -0.19

10

18

30

4.46 -1.22 1.63

18

36

จากตารางพบวา นักศึกษามีทักษะการวิจัยโดยเฉลี่ย เทากับ 30 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม โดยทักษะการระบุ
ปญหาวิจัย (WHAT) และทักษะการเตรียมขั้นดําเนินการวิจัย (HOW) มีคาเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 80 ของคะแนนเต็ม และทักษะการลงมือปฏิบัติการวิจัย (CONDUTING OF
THE STUDY) มีคาเฉลี่ยรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยนักศึกษาสวนใหญไดคะแนน
ทักษะการวิจัยคอนขางสูง และคะแนนทักษะวิจัยของนักศึกษามีลักษณะเกาะกลุม
โดยมีนักศึกษาไดคะแนนสูงสุดเกือบเทากับคะแนนเต็ม และมีทักษะการวิจัยสูงทุก
ทักษะ สาเหตุอาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมเนนใหนักศึกษาเก็บขอมูลจริงในสถาน
ศึกษาทั้งกับครู ผูบริหาร หรือนักเรียน โดยเนนการเก็บขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
และการสั ม ภาษณ จ ากบุ ค คลที่ ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ กั บ งานวิ จั ย ในสาขาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
นักศึกษา และนําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน ฝกการระบุประเด็นสภาพ
หรือคําถามที่ตองการศึกษาและรายละเอียดของปญหา การศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของรวมถึงการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย
การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตีความหมายผล
การวิเคราะหขอ มูล การสรุปและการอภิปรายผลการวิจยั การใหขอ เสนอแนะในการวิจยั
และทุกกลุมชวยกันประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยเนนการสะทอนผลรวมกัน ซึ่งผลการ
ศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ Seymour (2004) ที่ไดมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั เปนฐานกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พบวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท ใี่ ชวจิ ยั เปนฐานเปนการจัดประสบการณใหแกผเู รียน ทําใหผเู รียนไดทราบบริบท
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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ที่แทจริงในศาสตรของตนเอง รวมถึงผลการศึกษาของ Myatt (2009) ที่ใชรูปแบบการ
วิจัยใหนักศึกษามีบทบาทมากกวาผูสอนโดยใหฝกปฏิบัติจริง ซึ่งพบวาเมื่อนักศึกษาได
ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวทําใหนักศึกษาสามารถสอดแทรกวิจัยในงานที่
ตนเองลงมือปฏิบัติได ซึ่งปจจัยที่สําคัญมาจากการที่นักศึกษาเกิดทักษะการวิจัยนั่นเอง
วงจรที่ 1
WHAT

1
กําหนดปญหาวิจัย
(Research Problem)

วงจรที่ 2
HOW

3
กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
และสมมติฐานการวิจัย
(Research Purposes
and Research Hypotheses)

2
การศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
(Review Literature)

4
การออกแบบการวิจัย
(Research Design)
4.2
4.1
4.3
การออกแบบการสุมตัวอยาง การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการวิเคราะหขอมูล
(Measurement Design)
(Sampling Design)
(Analysis Design)
5
เก็บรวบรวมขอมูล
(Data Collection)
วงจรที่ 3 และ 4
CONDUCTING
OF THE STUDY

6
วิเคราะหขอมูลและการแปลผล
(Data Analysis and Data Interpretation)
7
สรุปผลการวิจัย (Conclusion)
8
เขียนรายงาน
(Reporting the Findings)

แผนภาพที่ 1 พัฒนาการของการเกิดทักษะวิจัยตั้งแตทักษะพื้นฐานไปจนถึงทักษะ
ระดับสูง จาก 4 วงจรปฏิบัติการวิจัย
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อยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวามีนักศึกษารอยละ 9 ของ
นักศึกษาทัง้ หมด ทีไ่ ดคะแนนตํา่ สุดเทากับ 3 คะแนน ในทักษะการเตรียมขัน้ ดําเนินการ
วิจัย (HOW) ซึ่งไมถึงรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม สาเหตุอาจเนื่องมาจากนักศึกษาไม
สามารถเขียนกรอบแนวคิดของการวิจยั รวมถึงการออกแบบการวิจยั ทัง้ 3 ลักษณะไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมซึง่ เปนหัวใจทีส่ าํ คัญของการเกิดทักษะดังกลาวทีม่ ที งั้ การออกแบบ
การสุมตัวอยาง การออกแบบการวัดตัวแปรโดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
รวมถึงการออกแบบการวิเคราะหขอมูลเนื่องจากนักศึกษาไมสามารถบอกไดวาจะมี
การวิเคราะหขอมูลอยางไรจากประเด็นหรือตัวแปรที่ตองการศึกษา ซึ่งสอดคลอง
กั บ แนวคิ ด ของ Kaemkate (2006) ที่ ก ล า วว า เมื่ อ นั ก วิ จั ย ตั ด สิ น ใจที่ จ ะทํ า วิ จั ย
เพื่ อ แสวงหาคํ า ตอบต อ ป ญ หาการวิ จั ย เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ส นใจ งานที่ สํ า คั ญ ของ
การดําเนินการวิจยั คือ การออกแบบการวิจยั (Research Design) ซึง่ แบบของการวิจยั
เปนสิ่งที่เชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ของงานวิจัย ที่นักวิจัยตองทําในแตละขั้นตอน เพื่อให
ไดขอ เท็จจริงทีส่ ามารถนํามาสูก ารตอบปญหาการวิจยั ไดอยางถูกตอง การออกแบบการ
วิจยั เปรียบเสมือนการวางโครงสรางของบาน ซึง่ อาจมีรปู แบบโครงสรางตางๆ กัน ขึน้ อยู
กับวัตถุประสงคของเจาของบาน สําหรับทักษะดานอืน่ พบวา นักศึกษาทุกคนไดคะแนน
ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม จากที่กลาวมาสามารถสรุปทักษะวิจัยทั้ง 3 ดาน
เปนคะแนนรายบุคคลไดดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 คะแนนทักษะวิจยั โดยภาพรวมของนักศึกษาแตละคน จากคะแนนเต็ม 40
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554

34

KKU Research Journal

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาทักษะวิจัยของนักศึกษาแตละคนเปนรายดาน โดย
ปรับจากคะแนนดิบเปนคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) เพือ่ เปรียบเทียบทักษะเดนและ
ทักษะดอยของแตละคน พบวาสวนใหญนกั ศึกษามีทกั ษะการวิจยั ในแตละดานใกลเคียง
กัน อยางไรก็ตามมีนกั ศึกษารอยละ 14 ประเมินตนเองวาไมสามารถอภิปรายผลการวิจยั
ไดถกู ตอง ซึง่ สอดคลองกับผลการประเมินของผูส อนโดยพิจารณาจากการทํารายงานวิจยั
ของนักศึกษา พบวานักศึกษามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการเขียนอภิปราย
ผลการวิจัย โดยเขียนในลักษณะการสรุปผลการวิจัย ซํ้าซอนกับหัวขอสรุปผลการวิจัย
หรือในกรณีทมี่ กี ารอางอิงจากทฤษฎีหรืองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของพบวาไมไดมาจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของในบทที่ 2 และประเด็นทีน่ าํ มาอภิปรายไมสอดคลองกับ
ผลการวิจัย อีกทั้งนักศึกษาบางคนมีการคัดลอกการอภิปรายผลการวิจัยจากงานวิจัยที่
เลมอื่น จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดดังแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 รอยละของนักศึกษาทีส่ ามารถปฏิบตั กิ ารวิจยั เพือ่ สะทอนถึงทักษะการ
วิจัยของนักศึกษาในแตละดาน
เมื่ อ พิ จ ารณาทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ เ ป น ส ว นส ง เสริ ม ให ทั ก ษะการวิ จั ย มี ค วาม
สมบูรณมากขึ้น พบวา นักศึกษาเกิดทักษะในการคนควาทางอินเตอรเน็ต ทักษะ
การทํางานเปนกลุม ทักษะการนําเสนอผลงาน รวมถึงทักษะการแกปญหา สาเหตุ
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้มุงเนนการเรียนรูดวยตนเองสําคัญ
ที่ สุ ด ถ า นั ก ศึ ก ษาต อ งการหาคํ า ตอบของคํ า ถามจะต อ งค น หาด ว ยตนเอง โดยผู
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สอนจะคอยชี้แนะใหเทานั้น ดังนั้นแนวทางที่นักศึกษาจะหาคําตอบไดสวนใหญคือ
การคนควาทางอินเทอรเน็ต ชวยกันหาคําตอบภายในกลุมและชวยเหลือกันระหวาง
กลุม รวมถึงเมื่อนักศึกษาไดคําตอบแลวจะมีการนํามาเสนอหนาชั้น เพื่อใหเพื่อนในชั้น
ชวยกันสะทอนผล และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยสามารถสรุปจํานวนของนักศึกษา
ในการเกิดทักษะดังกลาว ไดดังแผนภาพที่ 4 ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ
Lopatto (2007) และ Robert and Blacker (2006) ที่พบวา ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ไมใชเฉพาะความรูและทักษะการวิจัยที่ตองการเทานั้นแตมีผลกระทบอยางอื่นซึ่งเปน
ผลกระทบทางบวกเกิดขึ้นเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการแกปญหา
102
100
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98
96
94
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แผนภาพที่ 4 รอยละของนักศึกษาที่มีทักษะเพิ่มเติม
2. ความรูทางการวิจัยของนักศึกษา จากการทดสอบวัดความรูทางการวิจัย
ในการทดสอบ 2 ครั้ง ซึ่งมีคะแนนเต็มทั้งหมด 200 คะแนน พบวา นักศึกษาไดคะแนน
เฉลี่ย 140 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาถึงความรูทางการ
วิจยั พบวา ความรูพ นื้ ฐานทางการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ และสถิตเิ พือ่ ใชในการ
วิจัยเปนสวนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาความรูทางการวิจัยดานอื่นๆ อยางเห็นไดชัด
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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สาเหตุอาจเนือ่ งจากการทําวิจยั ในรายวิชานี้ มุง เนนงานวิจยั ในเชิงปริมาณทําใหนกั ศึกษา
ไดฝก ปฏิบตั จิ ริงและมีความรูท คี่ งทนในเนือ้ หาวิชา สงผลใหคะแนนวัดความรูด งั กลาวสูง
ตามไปดวย เนือ่ งจากแปลงจากสิง่ ทีเ่ ปนนามธรรมสูร ปู ธรรมโดยการลงมือปฏิบตั จิ ริง ซึง่
สอดคลองกับคํากลาวของ Nakorntap (2003) ที่กลาววา กระบวนการเรียนการสอนที่
เนนใหผเู รียนเรียนรูจ ากการศึกษาคนควาและคนพบขอเท็จจริงตางๆ ในเรือ่ งทีศ่ กึ ษาดวย
ตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจยั อยางเปนระบบเปนเครือ่ งมือสําคัญซึง่ ภายใตนยิ ามนี้
การสอนแบบวิจัยเปนเพียงการแตงตัวใหมใหกับรูปแบบการสอนที่เกาแกที่สุดของโลก
แบบหนึ่ง เพราะตั้งแตสมัยกรีก โรมัน ปรัชญาเมธีไดใชหลักอุปนัย หาขอเท็จจริงดวย
ขอมูลเชิงประจักษเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูในระดับสูง ซึ่งสงผลใหความรู
เกิดความคงทนไปดวยเชนกันโดยไมใชอาศัยการทองจําเพียงอยางเดียว
เมือ่ พิจารณาลักษณะการแจกแจงของคะแนนทีไ่ ดโดยภาพรวม พบวานักศึกษา
สวนใหญไดคะแนนมาก แตอยางไรก็ตามเมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา การออกแบบ
การวิจยั การวิเคราะหขอ มูล และตีความหมายผลการวิเคราะหขอ มูลพบวานักศึกษาสวน
ใหญไดคะแนนนอย และนักศึกษามีคะแนนคอนขางกระจาย นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การสัมภาษณนักศึกษา การสะทอนผลและจากการ
ประเมินผลงานของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญมคี วามรูพ นื้ ฐานทางการวิจยั เพิม่
ขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถจําแนกไดอยางเดนชัดวางานวิจัยแตละ
ประเภทมีลักษณะอยางไร และเมื่อนักศึกษาอานงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวนักศึกษา
สามารถระบุไดทนั ทีวา เปนงานวิจยั ประเภทใด โดยเฉพาะการวิจยั เชิงทดลอง นักศึกษา
สามารถระบุลักษณะและประเภทของงานวิจัยดังกลาว พรอมทั้งสามารถยกตัวอยาง
ใหเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน นอกจากนี้เนื้อหาที่เดนชัดที่มองเห็นถึงพัฒนาการ
ของนักศึกษาคือเนื้อหาสถิติเพื่อการวิจัย นักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด โดย
เฉพาะการใชสถิติเชิงสรุปอางอิงในการวิจัย ซึ่งแตเดิมนักศึกษาจะขาดพื้นฐานความรู
ดังกลาว โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาการสอนภาษาญีป่ นุ ซึง่ ในชวงแรกนักศึกษา ไมชอบใน
เนื้อหาดังกลาว และไมเขาใจวาจะศึกษาไปทําไม แตเมื่อไดเชื่อมโยงใหเห็นถึงการนํามา
ใชในการวิจัย ไดเห็นจากตัวอยางงานวิจัยที่ใชสถิติ รวมถึงไดฝกการวิเคราะหขอมูลที่ใช
สถิติ ทําใหนักศึกษามีความรูดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
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แตอยางไรก็ตาม พบวาในเนื้อหาของแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เปนเนื้อหาที่นักศึกษายังขาดความรูในเรื่องนี้ สาเหตุสําคัญอาจเกิดจากเปนงานวิจัยที่
นักศึกษาไมไดฝก ปฏิบตั ใิ นการทําวิจยั เนือ่ งจากในชัน้ เรียนมีการฝกปฏิบตั ทิ เี่ นนแนวคิด
เชิงปริมาณ ทําใหขาดการมองภาพที่เปนรูปธรรม จึงขาดความรูเรื่องดังกลาว รวมถึง
ศัพทสําคัญนักศึกษาบางคนไมสามารถตอบไดวาคืออะไร เชน การตรวจสอบแบบสาม
เสา (Triangulation) และทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เปนตน
3. การเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษากอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ใน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดาน
ความรูทางการวิจัย 2) ดานทักษะการคิด 3) ดานทักษะพื้นฐานในการวิจัย 4) ดาน
คุณคาและประโยชน และ 5) ดานการเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ พบ
วาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทุกดาน สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาสะทอนผลทุก
ครั้ง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป เชน นักศึกษาสวนใหญสะทอนวาอยาก
ใหผูสอนสะทอนผลงานเปนรายกลุมนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น
เรียน เนื่องจากในคาบที่สอนมีเวลาจํากัด ผูสอนไมสามารถสะทอนผลงานไดครบทุก
กลุม จากขอเสนอแนะดังกลาวผูสอนจึงนํามากําหนดเปนตารางใหนักศึกษาแตละ
กลุมเขาพบ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นกอผลดีใหแกนักศึกษา และสามารถดําเนินงานวิจัยไดถูก
ตองตามเวลาที่กําหนดไว เปนตน นอกจากนี้สําหรับเนื้อหาใดที่นักศึกษาตองการ
เติ ม เต็ ม หรื อ ฝ ก ปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ เป น ประโยชน ต อ การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนและ
การประกอบอาชีพในอนาคต ผูสอนจะเพิ่มเติมใหสอดคลองกับแตละสาขาวิชา เชน
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ตองการเติมเต็มในสวนของสถิติทางการศึกษา และการวิจัย
เชิงทดลอง หรือสาขาการสอนภาษาญี่ปุนตองการฝกทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสราง
เครื่องมือในการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย เพราะเปนประโยชนตอตนเองใน
อนาคต เปนตน
จากผลที่กลาวมาขางตนสอดคลองกับผลการศึกษาของ Healey (2005)
และ Myatt (2009) ที่ใหนักศึกษาประเมินตนเองภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใช วิ จั ย เป น ฐาน พบว า สู ง ขึ้ น ทุ ก ด า นโดยเฉพาะการเตรี ย มความพร อ มในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต เปนสวนที่นักศึกษาประเมินไดสูงกวาดานอื่นอยางเห็นไดชัด
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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และสอดคลองกับการศึกษาของ Bunterm (2003) ที่ไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐานในรายวิชา 214 755 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรในระดับ
โรงเรียน ซึ่งพบวาผูเรียนเกิดความคิดในดานตางๆ เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีประโยชนตอ
การประกอบอาชีพในอนาคต เชน ดานแนวทางการจัดการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
ดานคุณลักษณะการสอนที่มีประสิทธิผล เปนตน
การเปรี ย บเที ย บผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามการรั บ รู ข องนั ก ศึ ก ษาสามารถสรุ ป ได
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลทีเ่ กิดขึน้ ตามการรับรูข องนักศึกษากอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน

x
ความรูทางการวิจัย
1. มีความรูทางการวิจัยที่สามารถนําไป
ประยุกตในการทําวิจัยได
2. รูคําศัพทที่สําคัญทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถิติและวิจัย
การศึกษา
3. มีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิด
ที่สําคัญเกี่ยวกับการทําวิจัย
4. มีความรูเ กีย่ วกับการวิเคราะหขอ มูล
ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร เชน SPSS เปนตน
5. รูเทคนิคและวิธีการที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับการทําวิจัย
โดยรวม
ทักษะการคิด
1. สงเสริมใหมีการคิดขั้นสูงมากกวา
การทองจํา
2. เกิดทักษะการแกปญหา
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กอนเรียน
S.D. แปลความ

x

หลังเรียน
S.D. แปลความ

Z

2.03

0.87

นอย

4.00

0.67

มาก

-4.69

2.03

0.78

นอย

3.71

0.71

มาก

-4.62

2.10

0.94

นอย

3.64

0.78

มาก

-4.54

1.62

0.82

นอย

3.68

0.86

มาก

-4.60

1.76

0.87

นอย

3.82

0.77

มาก

-4.62

1.91

0.69

นอย

3.77

0.60

มาก

-4.63

2.45

0.78

นอย

4.11

0.63

มาก

-4.56

2.55

0.69

ปานกลาง

4.32

0.67

มาก

-4.54
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x
3. ส ง เสริ ม การคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ลจาก
ขอมูลที่เก็บรวบรวมได
4. มีการสังเคราะหขอ มูลทีเ่ ก็บรวบรวม
ไดและเกิดเปนองคความรูใหม
5. มีความคิดสรางสรรคจากขอมูลทีเ่ ก็บ
รวบรวมได
6. สามารถแยกแยะสิ่งที่เปนจริงแยก
ออกจากความคิดเห็นได
โดยรวม
ทักษะพื้นฐานสูการทําวิจัย
1. มีทักษะการฟงเพื่อนําไปสูการเก็บ
รวบรวมขอมูลและสรุปผลการวิจัย
2. ทักษะการพูด
3. ทักษะการเขียน
4. ทักษะทางดานสถิติเพื่อใชในการนํา
เสนอขอมูล
5. ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
โดยรวม
คุณคาและประโยชน
1. กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุมี
ผลในการนําเสนอขอเท็จจริง
2. สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
3. เห็นความสําคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัย เชน ไมคัดลอกผลงานของ
คนอื่นมาเปนของตนเอง เปนตน
โดยรวม
การเตรียมความพรอมตอการประกอบ
อาชีพ
1. สามารถทํางานหรือติดตอสือ่ สารกับ
บุคคลที่เกี่ยวของได
2. มีความสามารถในการบริหารจัดการ
3. มี ทั ก ษะของการเป น ผู นํ า กล า นํ า
เสนอความคิดเห็น

กอนเรียน
S.D. แปลความ

x

หลังเรียน
S.D. แปลความ
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Z

2.48

0.78

นอย

4.21

0.57

มาก

-4.56

2.55

0.74

ปานกลาง

4.07

0.60

มาก

-4.26

2.48

0.74

นอย

4.07

0.77

มาก

-4.54

2.59

0.82

ปานกลาง

4.04

0.58

มาก

-4.57

2.52

0.60

ปานกลาง

4.12

0.46

มาก

-4.62

2.41

0.73

นอย

3.86

0.71

มาก

-4.46

2.83
2.72
2.28

0.47
0.59
0.88

ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

3.82
4.00
3.89

0.61
0.54
0.74

มาก
มาก
มาก

-4.24
-4.53
-4.57

2.75
2.59

0.84
0.52

ปานกลาง
ปานกลาง

4.00
3.91

0.77
0.49

มาก
มาก

-4.20
-4.55

2.45

0.63

นอย

3.68

0.61

มาก

-4.32

2.76
2.90

0.69
0.94

ปานกลาง
ปานกลาง

4.00
4.32

0.72
0.86

มาก
มาก

-4.53
-4.07

2.70

0.59

ปานกลาง

4.00

0.64

มาก

-4.47

2.90

0.72

ปานกลาง

3.89

0.69

มาก

-4.35

2.72
2.69

0.59
0.60

ปานกลาง
ปานกลาง

3.79
3.93

0.63
0.66

มาก
มาก

-4.39
-4.45
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x
4. มีความรับผิดชอบทัง้ ตอตนเองและบุ
คลอื่น
5. มีความมั่นใจในการทําวิจัยไดดวย
ตนเอง
6. มี ค วามซื่ อ สั ต ย สามารถนํ า เสนอ
ขอมูลอยางตรงไปตรงมา
7. กลาตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถูกตอง
8. สงงานตามเวลาที่กําหนดไว
โดยรวม

กอนเรียน
S.D. แปลความ

x

หลังเรียน
S.D. แปลความ

Z

3.34

0.94

ปานกลาง

4.29

0.71

มาก

-3.83

2.24

0.99

นอย

4.21

0.74

มาก

-4.51

3.03

0.82

ปานกลาง

4.29

0.71

มาก

-4.22

3.45
3.38
3.09

0.83
1.18
0.60

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.32
4.18
4.26

0.67
0.82
0.57

มาก
มาก
มาก

-3.74
-3.09
-4.47

สรุปผลการวิจัย
1. ทักษะการวิจัยของนักศึกษาโดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ
75 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาทักษะรายดานพบวาทักษะการระบุปญหาวิจัย และ
ทักษะการเตรียมขั้นดําเนินการวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูง
กวาทักษะการลงมือปฏิบัติงานวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม
2. ความรูทางการวิจัยของนักศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 70 ของคะแนน
เต็ม โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเกี่ยวกับพื้นฐานทางการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
และสถิติเพื่อใชในการวิจัยเปนสวนที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น
3. ผลทีเ่ กิดขึน้ ตามการรับรูข องนักศึกษาใน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความรู
ทางการวิจยั ดานทักษะการคิด ดานทักษะพืน้ ฐานในการวิจยั ดานคุณคาและประโยชน
และดานการเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ พบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ในทุกดาน

ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยดานทักษะการวิจัยของนักศึกษาพบวาโดยภาพ
รวมนักศึกษามีทักษะที่สูงทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะระบุปญหาวิจัย ทักษะการเตรียม
ขั้ น ดํ า เนิ น การวิ จั ย และทั ก ษะการลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย แต อ ย า งไรก็ ต ามพบว า
KKU Res J 1 (2) : July-September
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มี นั ก ศึ ก ษาบางส ว นมี ทั ก ษะการเตรี ย มขั้ น ดํ า เนิ น การวิ จั ย (HOW) ตํ่ า กว า ด า น
อื่ น ๆ อย า งเห็ น ได ชั ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในส ว นของการศึ ก ษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย การออกแบบการวิจัย และ
การสรางเครือ่ งมือในการวิจยั ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังนัน้ การฝกทักษะในสวน
ดังกลาวผูส อนควรใหความสําคัญมากยิง่ ขึน้ และเพิม่ ระยะเวลาใหนกั ศึกษาฝกปฏิบตั ใิ น
ขั้นตอนดังกลาวมากขึ้น
1.2 จากผลการวิ จั ย พบว า ความรู ด า นสถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย เป น ส ว นที่
นักศึกษามีความกังวลมากกวาเนื้อหาอื่นๆ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ขาดพื้นฐานทางสถิติ
กอนมาเรียนในรายวิชานี้ แตเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวาเปนสวนที่นักศึกษาได
คะแนนมากกวาสวนอืน่ ๆ ดังจะเห็นไดจากมีคะแนนเฉลีย่ เกินรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม
ซึ่งในสวนดังกลาวผูสอนไมไดเนนใหนักศึกษาทองสูตรคํานวณและคํานวณในหองเรียน
แตมุงเนนใหรูแนวความคิดในการนํามาใชในการวิจัย โดยพิจารณาจากตัวอยางงาน
วิจัยที่สอดคลองกับสถิติที่กําลังศึกษา เชน ความรูในเรื่องการวิเคราะหถดถอยและสห
สัมพันธ ผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษาสืบคนงานวิจัยที่ใชสถิติดังกลาวแลวนํามารวม
กันวิพากษวิจารณในหองเพื่อดูถึงจุดมุงหมายของการใชสถิติดังกลาว พรอมทั้งฝกการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรไปพรอมกัน ซึ่งจากผลที่ไดรับสะทอน
ใหเห็นวาการมุงเนนใหนักศึกษาไดแนวความคิดของสถิติตางๆ จากตัวอยางงานวิจัยที่
ใชสถิติอยางหลากหลาย เปนประโยชนกับนักศึกษาในการมองภาพการนํามาใชในการ
วิจัยไดชัดเจนมากขึ้น โดยไมจําเปนตองอาศัยการทองจํา
อยางไรก็ตามจากผลการวิจัย พบวา ความรูทางการวิจัยเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ ซึ่งไมถึงรอยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม ดังนัน้ ในการสอนภาคเรียนตอไปผูส อนควรใหความสําคัญกับเนือ้ หาดังกลาว
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการฝกปฏิบัติจริงในภาคสนาม
1.3 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในรายวิชา 230 402 สถิติและวิจัยการศึกษา ทั้งขอมูลจาก
การประเมินตนเองและจากการสัมภาษณของนักศึกษา ทัง้ 5 ดานประกอบดวย 1) ดาน
ความรู 2) ดานทักษะการคิด 3) ดานทักษะพื้นฐานในการวิจัย 4) คุณคาและประโยชน
และ 5) ดานการเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ พบวาสูงขึ้นทุกดาน ซึ่งผล
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554

42

KKU Research Journal

ดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการมุงเนนใหนักศึกษาเห็นตัวอยางที่หลากหลายจากงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและมีจุดบกพรองถือวาเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา โดยผูสอนควรเปน
ผูเสนอแนะเพิ่มเติม ถึงจุดเดนและขอบกพรอง เปนการฝกทั้งความรูและทักษะทางการ
วิจยั ของนักศึกษาแบบครบวงจร และนักศึกษาสามารถเรียนรูไ ดดว ยตนเอง โดยทีผ่ สู อน
ไมจาํ เปนตองมุง เนนเนือ้ หา แตมงุ เนนการฝกปฏิบตั จิ ริงในภาคสนามพรอมทัง้ นําขอคนพบ
ที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในหองเรียนระหวางผูสอนและนักศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผลที่เกิดขึ้นในดานความรูทางการวิจัย
ทักษะการวิจัย และผลที่เกิดขึ้นตามการรับรูของนักศึกษาเทานั้น ดังนั้นควรมีการ
ศึกษาผลทีเ่ กิดขึน้ ในดานอืน่ ๆ เพิม่ เติมเพือ่ ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เชน ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
2.2 การวิจยั ครัง้ นีศ้ กึ ษาเฉพาะผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ภายใน 1 ภาคการศึกษา ดังนัน้ ควรมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั
เปนฐานในระยะยาว ชวงทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั กิ ารสอนจริงในสถานศึกษาและภายหลังจาก
สําเร็จการศึกษา ซึ่งตองมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองในอนาคต
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