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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ 

ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ด้วยระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนารูป
แบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นแบบมีการทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเป้าหมาย1 กลุ่ม เป็นอาจารย์
ประจำาหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 5 
ราย นักศึกษาเก่ียวขอ้ง 246 ราย ผลการวจิยั พบวา่ โปรแกรมประกอบดว้ยโครงการพฒันาความรู ้มคีูม่อื
การเรียนรู้ 6 หน่วย คือ หลักแนวคิดและนานาทัศนะ การเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้ที่
ยดึการสบืเสาะหาความรูเ้ปน็ฐานสำาหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 การเตรยีมตวัของผูเ้รยีนและผูส้อน การ
ศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ลักษณะสำาคัญของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โครงการนำาความรู้ 
สู่การปฏิบัติ มีคู่มือการเรียนรู้ 1 หน่วย คือ ขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานในศตวรรษที่ 21 หลัง
การทดลอง พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิผลตามสมมุติฐานการวิจัยที่กำาหนดไว้ คือ บรรยากาศการเรียน
การสอนของกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง
สงูกวา่กอ่นการทดลองอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมขีอ้เสนอแนะจากผลการถอดบทเรยีน 
ที่สำาคัญ คือการนำาโปรแกรมไปใช้ควรตระหนักถึงการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ใน 6 หน่วย 
หน่วยการเรียนรู้ก่อนการปฏิบัติการจริง
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Abstract
This research aims to develop and evaluate the effectiveness of inquiry-based 

learning programs for the 21st century classroom. The research and development (R&D)  
Methodology was used with the pre-experimentation of one group pretest and posttest  
design. The target group was 5 curriculum responsible teachers and 246 related students in 
the English Teaching Program of Mahamakut Buddhist University, Isan Campus. The results 
showed that the program includes Knowledge Development Project with six learning units 
are: the concepts and perspectives, inquiry-based learning, inquiry-based learning for the  
21st century classroom, preparation of learners and teachers, education and learning in  
the 21st century and the characteristics of the 21st-century classrooms. And From Knowledge 
into Practice Project includes a guideline of inquiry-based learning process for the 21st century. 
After the trial found that the program is effective according hypothesis that the mean values 
of the climate of teaching of the target group, and the learning behavior of the students 
involved were higher than before the experiment was statistically significant at the.05 level.
The feedback from the lesson distilled is that application of the programs used should realize 
the development target group to be knowledgeable in the six learning units before operating.

Keywords: Development program, inquiry-based learning for the 21st century, 21stcentury 
classroom

บทนำา
การศึกษาแนวใหม่เป็นการศึกษาที่เปิด

ตาและเปิดใจของคนให้รับรู้ความเป็นจริงต่างๆ 
ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalized world) และ
ปลุกให้ผู้เรียนได้ลุกขึ้นมาสร้างโลกที่มีความชอบ
ธรรมเสมอภาคและเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น  
รู ปแบบการศึ กษาในศตวรรษใหม่ จึ ง ต้อง
เปลีย่นแปลงแนวทางการเรยีนรู ้ดงัที ่อนงค ์สนิธสุริ ิ 
(2555) ได้กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันรูปแบบการ
จัดการศึกษาแปรเปลี่ยนไปจากเดิม ด้วยองค์
ความรู้ที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น 
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาล
เวลา รูปแบบการเรียนรู้จึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีต้อง
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อยุคสมัยกระบวนทัศน์การ

ศึกษาของไทยเราในอดีต ครูจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนก็
มีหน้าที่รับความรู้จากครูผู้สอน ซึ่งแตกต่างจาก
ปัจจุบันที่มีการนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการถา่ยทอดความรูจ้ากครผููส้อนใหก้บันกัเรยีน 
โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมาก
ขึ้นจากการนำาเทคโนโลยีไปใช้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ เข้าใจ สนุกสนาน กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ได้มากขึ้น ดังนั้น การนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเก่ียวข้องในระบบการจัดการ
ศึกษา ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้มากมายหลายด้าน 
สามารถค้นหาความรู้ในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
อย่างง่าย ซึ่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ เป็นอีกหนึ่ง
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พลังที่สำาคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
สอดคล้องกับทัศนะของศิริวรรณฉัตรมณีรุ่งเจริญ 
และวรางคณา ทองนพคุณ (2556) ท่ีได้กล่าว
ถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่าเป็นการกำาหนด
แนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วม
กันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้าง
ประสิทธิผลของการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำารง
ชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

การสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวน
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
(Constructivism) เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะ
ตอ้งสบืคน้ เสาะหา สำารวจ ตรวจสอบ และคน้ควา้
ดว้ยวธิกีารต่างๆ จนทำาใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจ 
และ เกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย 
จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเอง 
และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน 
สามารถนำามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มา
เผชิญหน้าซึ่ง Wu & Hsieh (2006) ได้กล่าวถึง
การสบืเสาะหาความรูว้า่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การถามคำาถาม การ
ออกแบบการสำารวจข้อมูล การสำารวจข้อมูล การ
วเิคราะห ์การสรปุผล การคิดค้นประดิษฐ์ การแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและการสื่อสารคำาอธิบาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ Carnesi & DiGiorgio (2009) ที่
กลา่วถึงการเรยีนรูท้ีย่ดึการสบืเสาะหาความรูเ้ปน็
ฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
6 ขั้นตอน คือ 1) การซักถาม (Questioning) 2) 
การวางแผน (Planning) 3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
และการสร้างความน่าเชื่อถือ (Collecting and 
crediting) 4) การจัดระเบียบ (Organizing) 5) 
การสังเคราะห์ (Synthesizing) การระบุรูปแบบ 
(Identifying themes) การสรา้งขอ้สรปุ (Forming  
conclusion) การสร้างความเข้าใจในปัญหา  

(Developing insight into the problem) และ 6) 
การติดต่อสื่อสาร (Communicating) ทุกๆ ข้ัน
ตอนนั้น ได้ทำาให้ผู้เรียนทบทวนในสิ่งที่ผู้เรียนได้
กระทำาใหถ้กูตอ้งและครบถว้น สดุทา้ยสามารถนำา
รูปแบบที่หลากหลายมาใช้เป็นการเจรจาพูดคุยห
รือปรับความเข้าใจระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็น
สถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนโย
บายในการพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากร
เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมี
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ก้าวทันต่อโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีรูปแบบ มีวิธีการที่ชัดเจน และใช้
กันอย่างแพร่หลาย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การเรยีนรูข้องนกัศกึษา จากทีก่ลา่วมาผูว้จิยัจงึได้
ศกึษาโปรแกรมพฒันาการเรยีนรูท้ีย่ดึการสบืเสาะ
หาความรู้เป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 
ในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อการ
ศึกษาในยุคปัจจุบันเพื่อนำาทักษะที่ได้รับไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษ
ที่ 21 ขึ้นในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และเพื่อนำาผลการ
พัฒนาโปรแกรมไปเผยแพร่ใช้กับสาขาวิชาในทุก
วิทยาเขต โดยมีวัตถุประสงค์ดังจะกล่าวในหัวข้อ
ถัดไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาการ

เ รียนรู้ที่ ยึดการสืบเสาะหาความรู้ เป็นฐาน
สำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ท่ีประกอบด้วย
โครงการและรายละเอยีดของโครงการรวมทัง้คู่มอื
ประกอบโครงการแต่ละโครงการ

2. เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรม
และเพื่อหาข้อบกพร่องในการปรับปรุงแก้ไข
จากผลการทดลองในภาคสนามของโปรแกรม
พัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานสำาหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21หลกัสตูรศกึษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 

(Research & Development: R&D) ดำาเนินการ
วิจัย 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบ
กรอบแนวคิดการวจิยัเพ่ือการปรบัปรงุแกไ้ขโดยวธิี
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ทรง
คุณวุฒิจำานวน 5 ราย 2) การจัดทำาคู่มือประกอบ
โปรแกรมใน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความ
รู้ของกลุ่มเป้าหมาย และโครงการนำาความรู้สู่การ
ปฏิบัติ 3) การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบ
โปรแกรมเพื่อการปรับปรุงแก้ไข โดยการอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย (Focus group discussion) 2 
ระยะ ระยะแรกโดยผู้มีส่วนได้เสียจำานวน 5 ราย
ระยะที่สองโดยผู้มีส่วนได้เสียจำานวน 7 ราย โดย
ใชเ้กณฑค์วามถกูตอ้ง (Accuracy) และความเปน็
ประโยชน์ (Utility) 4) การสร้างเครื่องมือเพื่อการ
ทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ประกอบด้วย (1) 
เครือ่งมอืประเมนิผลโครงการพัฒนาความรูใ้ห้กลุม่

เป้าหมาย คือ แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการ 
แบบประเมินความรู้ และแบบถอดบทเรียนหลัง
การพัฒนา (2) เครื่องมือประเมินผลโครงการนำา
ความรู้สู่การปฏิบัติ คือ แบบประเมินปฏิกิริยาต่อ
โครงการ และแบบถอดบทเรียนหลังการทดลอง 
(3) เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม
ก่อนและหลังการทดลอง (Pretest – posttest) 
คือแบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน
ของกลุ่มเป้าหมายและแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักศึกษา 5) การทดลองโปรแกรม
ในภาคสนาม โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง
เบื้องต้น (Pre-experiment) แบบมีกลุ่มทดลอง 
1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
(One group pretest-posttest design) กลุ่มเป้า
หมายในการทดลอง คือ อาจารย์ประจำาหลักสูตร
การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จำานวน 5 ราย มี
นกัศกึษาเกีย่วขอ้งกบัการทดลอง จำานวน 246 คน 
ดำาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม รวมเวลา 
4 เดือน และ 6) การเขียนรายงานการวิจัย

ผลการวิจัย
ลักษณะของโปรแกรมผลจากการดำาเนิน

งานวิจัยตามขั้นตอนที่ 1-3 ทำาให้ได้โปรแกรม
พัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา
อังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่
ประกอบด้วยโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการ
พัฒนาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และโครงการนำา
ความรู้สู่การปฏิบัติ กรณีโครงการพัฒนาความรู้
ของกลุ่มเป้าหมายมีคู่มือประกอบเพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาด้วยตนเอง การ
ศกึษาเปน็กลุม่ การมอบหมายงานใหท้ำา หรอือืน่ๆ 
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จำานวน6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) หลักแนวคิด
และนานาทัศนะเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ยึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐาน 2) การเรียนรู้ที่ยึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐาน 3) การเรียนรู้ที่ยึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษ
ท่ี 21 4) การเตรียมตัวของผู้เรียนและผู้สอนใน
การใช้การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน 5) การศกึษาและการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
6) ลักษณะสำาคัญของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 
กรณีโครงการนำาความรู้สู่การปฏิบัติ มี 1 หน่วย
การเรียนรู้ เป็นคู่มือที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผน
เพื่อการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า มีการกำาหนดจุด
มุ่งหมายที่ชัดเจน มีกิจกรรมดำาเนินงาน และมี
การกำาหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา มี
การบริหารจัดการ มีการติดตามและประเมินผล
ที่หลากหลายมิติ

ความมีประสิทธิผลของโปรแกรมและข้อ
บกพร่องในการปรับปรุงแก้ไขจากผลการทดลอง
ในภาคสนามผลจากการดำาเนินงานวิจัยตามขั้น
ตอนที่ 4-5 มีผลการวิจัยดังนี้ 

โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษ
ที่  21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหา
มกฏุราชวทิยาลยั ทีพั่ฒนาขึน้และผา่นการทดลอง
ตามกระบวนการที่กำาหนด มีประสิทธิผลตาม
สมมุติฐานการวิจัยที่กำาหนดไว้ สามารถจะนำาไป
ใช้ได้อย่างต่อเนื่องหรือในการนำาไปเผยแพร่ โดย
พิจารณาจาก 1) ผลการประเมินบรรยากาศการ
เรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  
พบว่า คะแนนจากการประเมินบรรยากาศการ
เรียนการสอนหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และ 2) ผลจากการประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง 

พบว่า คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูง
ขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษ
ที ่21 หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการ
สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ที่พัฒนาขึ้นและผ่านการทดลองตาม
กระบวนการทีก่ำาหนด แมจ้ะมปีระสทิธผิลตามผล
การวิจัยที่นำาเสนอในข้อ 2.1 แต่ผลจากการถอด
บทเรยีนรว่มกบักลุม่เปา้หมายภายหลงัการทดลอง 
พบว่า มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขบาง
ประเด็นในแต่ละข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสำาหรับห้องเรียน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อให้การนำาโปรแกรมไป
ใช้อย่างต่อเนื่องหรือเพื่อการนำาไปเผยแพร่มี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน ซึ่งประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ
จะนำาไปกล่าวถึงในหัวข้อการอภิปรายผลต่อไป

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบว่า โปรแกรม

พัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา
อังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
ความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และโครงการนำาความ
รู้สู่การปฏิบัตินั้นเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงใน
แนวคิดจากเดิมที่เชื่อว่า Knowledge = Power 
เป็น Knowledge + Action = Power ที่ วิโรจน์  
สารรัตนะ (2558) ให้ทัศนะว่า หากบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ (knowledge) แล้วกระ
ตุ้นให้พวกเขานำาความรู้เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ 
(action) ก็จะก่อให้เกิดพลัง (power) ให้การ
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ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และการที่โครงการแรก 
คือ โครงการพัฒนาความรู้ ประกอบด้วยหน่วย
การเรียนรู้ 6 หน่วยนั้น เป็นผลจากการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ซึ่งจากทัศนะ
ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ถือเป็นจุดเริ่ม
ต้นที่สำาคัญของการวิจัยและพัฒนาเพราะทำาให้
ได้กรอบแนวคิดเชิงเนื้อหาและกรอบแนวคิดเชิง
กระบวนการเพื่อการวิจัยและพัฒนาได้อย่างมี
คุณภาพ

จากผลการวิจัยที่พบว่า โปรแกรม
พัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา
อังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมี
ประสิทธิผลตามสมมุติฐานการวิจัยที่กำาหนดไว้ 
แสดงให้เห็นว่า เป็นโปรแกรมที่สามารถจะนำาไป
ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง หรือนำาไปเผยแพร่ใช้ในการ
เรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยได้ทุกวิทยาเขต เหตุผลที่
โปรแกรมมีประสิทธิผลตามสมมุติฐานการวิจัยที่
กำาหนดไว้ อาจเป็นเพราะเป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัย
ได้ทำาการพัฒนาด้วยกระบวนการและขั้นตอนที่
เข้มข้น มีการตรวจสอบกรอบแนวคิด ตรวจสอบ
คุณภาพของคู่มือประกอบโปรแกรม ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัยและมีการทดลองใช้เครื่อง
มือก่อนนำาไปใช้ในภาคสนาม และได้นำาโปรแกรม
ลงไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการด้วย
โครงการ 2 โครงการ คือโครงการพัฒนาความรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการศึกษาจากคู่มือร่วม
กับกิจกรรมอ่ืนเป็นระยะเวลานานถงึ 1 เดือน จาก
นัน้ผูว้จิยัไดน้ำากลุม่เปา้หมายเขา้สูโ่ครงการที ่2 คือ 
โครงการนำาความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
กลุ่มเป้าหมายได้นำาความรู้ที่ได้รับจากโครงการที่ 

1 ลงสู่การใช้ในสถานการณ์จริงในชั้นเรียน โดย
เมื่อดำาเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละโครงการ ผู้วิจัยได้
ทำาการประเมินทุกขั้นตอนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
และมีการถอดบทเรียนเพื่อหาข้อบกพร่องเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไข และสุดท้ายผู้วิจัยได้ประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรม นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้
ลงทำางานในภาคปฏิบัติพร้อมกับกลุ่มเป้าหมาย
จึงเห็นผลที่เกิดขึ้นระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
ไดเ้หน็กระบวนการทกุขัน้ตอนทีก่ลุม่เปา้หมายนำา
โปรแกรมไปใช้ที่เป็นไปด้วยบรรยากาศการเรียน
ที่ตื่นเต้น นักศึกษาเกิดแนวทางการเรียนรู้ใหม่ๆ 
เป็นรูปแบบข้ันตอนท่ีชัดเจนและเกิดความภาค
ภูมิใจในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง มอง
เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งกับผู้สอนและผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ใน
ห้องเรียน Brooklyn School (2012) ที่ว่าการ
เรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานนั้น
เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ เพราะเน้นให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบเสาะหาด้วยตนเอง
และเป็นไปตามทัศนะของสถาบันส่ ง เสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550)  
ที่กล่าวว่าการสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivism) เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะ
ต้องสืบค้น เสาะหาสำารวจตรวจสอบ และ ค้นคว้า
ดว้ยวธิกีารตา่งๆ จะทำาใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจ 
และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึง
สามารถจะสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง 
และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน 
สามารถนำามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มา
เผชิญหน้า

จากผลการวิจัยที่พบว่า หลังการทดลอง
มีข้อเสนอแนะบางประเด็นในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21เพื่อให้เป็น
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ประโยชน์ต่อการนำาโปรแกรมไปใช้อย่างต่อเนื่อง
หรือเพื่อการนำาไปเผยแพร่ ให้มีประสิทธิผลยิ่ง
ขึ้น ดังนี้ 

ขั้นระบุหัวข้อและซักถาม แม้ผลที่ได้คือ 
ผู้เรยีนเกดิความอยากรูอ้ยากเห็นสงสยั ต้ังประเด็น
คำาถามเกิดทักษะการพูด กล้าที่จะแสดงความคิด
เห็น แต่มีผู้เรียนบางคนที่ไม่มีคำาถาม และไม่มี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนในช่ัวโมงแรกของ
การนำาโปรแกรมลงใช้อาจเนื่องมาจากกระบวน
เรียนรู้แบบเดิมผู้บรรยายเน้นให้ผู้เป็นเรียนเป็นผู้
ฟังมากกว่าการซักถามและช่ัวโมงแรกอยู่ในช่วง
การปรับตัวของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม อาจารย์
ผู้บรรยายได้ใช้วิธีการป้อนคำาถามเป็นข้อๆ และ
พยายามสร้างความเป็นกันเองเพ่ือให้นักศึกษา
รู้สึกกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นผลปรากฏว่า 
ผู้เรียนกล้าและถามในข้อที่สงสัยมากขึ้นในชั่วโมง
ต่อไป

การวางแผนและสรา้งมโนทศัน ์(Planning  
and construction) กลุ่มเป้าหมายได้สร้าง
แนวทางให้นักศึกษาร่วมกันวางแผนเพ่ือการสืบ
เสาะหาความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายแต่ 
ผู้เรียนบางกลุ่มไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมกลุ่ม
ได้แสดงความคิดเห็นและมีบทบาทในการทำางาน 
อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่กล้าแสดงออกจะนำา
เสนองานเฉพาะความคิดของตนเอง และปิด
โอกาสเพือ่นในการรว่มแสดงความคดิเห็น อาจารย์
ผูส้อนจงึจะตอ้งคอยสอดแทรกเรือ่งการทำางานเป็น
ทีมและออกแบบให้ทุกคนในกลุ่มได้มีส่วนร่วมใน
การสร้างแผนงานและการแสดงความคิดเห็นให้
มากขึ้น ดังทัศนะของ Eisenkraft (2003) ซึ่งระบุ
ว่าการเสนอมโนทัศน์หรือหลักการใหม่ต้องเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนนำาเสนอแนวคิดของตน ครูและ 
ผู้เรียนช่วยกันออกแบบการเรียนรู้โดยอาจใช้สื่อ
การเรียนการสอนช่วย

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้าง

ความน่าเชื่อถือ กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายได้นำา
กระบวนการนีไ้ปใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน เหน็ไดจ้ากการ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียน นักศึกษามีความสุขในการ
ทำางานทีอ่สิระในการสบืเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง
ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน โดยอาจารยเ์ปน็ผูใ้หอ้สิระ
ทางความคดิของนกัศกึษา แตข่อ้จำากดัของขัน้ตอน
นี้ คือ นักศึกษาต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
หากนักศึกษาค้นคว้าในแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
จะทำาให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ผิดพลาด ดังนั้น
อาจารย์จะต้องคอยให้คำาปรึกษาด้านแหล่งที่มา
ของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 
(2011) ไดก้ลา่วถงึการเตรยีมตวัของผูส้อนในการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ว่า 
ผู้สอนจะต้องจัดเตรียมข้อมูล แหล่งเรียนรู้   
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ผู้เรียนจะใช้ในการสืบเสาะ
หาความรู้ผู้สอนต้องแสดงบทบาทเป็นผู้อำานวย
ความสะดวกในการสืบเสาะหาความรู้ไม่ใช่บอก
ความรู้

การสงัเคราะห ์ขัน้ตอนนีช้ว่ยใหน้กัศกึษา
มีความเข้าใจที่ชัดเจนและครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่อง
ตา่งๆ ชว่ยสรปุความรูท้ีก่ระจดักระจายใหเ้ขา้ใจได้
อย่างครบถ้วน แต่ผลปรากฏคือนักศึกษาสามารถ
รวบรวมได้แต่เนื้อหาที่เป็นความรู้ที่ตนได้ศึกษา
ค้นคว้าใหม่แต่ยังขาดการเชื่อมต่อองค์ความรู้เดิม
ที่เป็นพื้นฐานที่ตนได้ศึกษามาสังเกตได้จากกรณี
ที่อาจารย์ถามถึงความเป็นมาของเนื้อหาที่ผู้เรียน
สังเคราะห์แต่ผู้เรียนไม่สามารถตอบได้ อาจเป็น
เพราะนักศึกษาไม่ให้ความสำาคัญกับความรู้เดิม
และขาดความเข้าใจในกระบวนการสังเคราะห์
และการเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิม ดังนั้นผู้สอนจะ
ต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือการเชื่อมโยงองค์ความ
รู้เก่าและความรู้ใหม่พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการ
สังเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ควรทิ้งข้อมูลหรือองค์
ความรู้เดิมซึ่งเป็นไปตามทัศนะของ Bransford, 
Brown and Cocking (2000) ที่เน้นการถ่าย
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โอนการเรียนรู้ และให้ความสำาคัญกับการตรวจ
สอบความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูไม่ควร
จะละเลยหรือละทิ้ง ผู้เรียนจะสร้างความรู้จาก 
พื้นความรู้เดิมที่มี ทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายและไม่เกิดแนวความคิดที่ผิดพลาด 

การสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป 
(Conclusion and understanding) ขัน้ตอนน้ีกลุม่
เปา้หมายไดใ้ชว้ธีิทีห่ลากหลายเพ่ือเปน็ตวัอย่างใน
การสรา้งความเขา้ใจและสรา้งขอ้สรปุเช่นการสรปุ
ความเข้าใจในรูปแบบของการรายงาน การทำาผัง
ความคดิ การสรปุโดยเขยีนเรยีงความ แตข่อ้จำากดั
ของขั้นตอนนี้คือต้องใช้เวลานานและนักศึกษาไม่
เข้าใจชัดเจนในเนื้อหาจึงไม่สามารถอธิบายและ
สรปุเป็นผังความคิดได้ ดังนัน้ผูส้อนจะตอ้งใช้เวลา
นอกเหนือจากเวลาสอนเพื่อให้ผู้เรียนทำาความ
เข้าใจกับเนื้อหาที่ศึกษาและสร้างเป็นผังความคิด
อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งลองอธิบายให้สมาชิกใน
กลุ่มฟังเพื่อทำาความเข้าใจ 

ขัน้การสือ่สารและการเช่ือมตอ่ขยายองค์
ความรู้ (Communications, Connector) กลุ่ม
เป้าหมายเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลัง
จากที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาระยะหน่ึง 
ผลปรากฏคอืนักศกึษาสว่นมากขาดทกัษะการพูด
เพือ่การสือ่สาร ใชว้ธิกีารอา่นในการนำาเสนอขอ้มลู
ทำาให้เนื้อหาที่นำามาสื่อสารไม่น่าสนใจ อาจเป็น
เพราะนักศึกษาไม่มีพื้นฐานในทักษะการนำาเสนอ
งานวิชาการ ดังน้ันอาจารย์ต้องคอยสร้างความ
มัน่ใจและสอดแทรกทักษะการพูดนำาเสนองานทาง
วชิาการพรอ้มทัง้แนะนำาใหนั้กศกึษาได้ฝกึกจิกรรม
การนำาเสนองานวิชาการจากสื่อเทคโนโลยีซึ่งเป็น
ช่องทางแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองและนักศึกษา
เกิดความสุขในขณะที่เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกพูด
สื่อสาร ผู้สอนจะต้องคอยกระตุ้นให้นักศึกษา

ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนได้ศึกษามาให้เพื่อน
ได้เรียนรู้และเข้าใจร่วมกัน โดยการถ่ายทอด
นั้นนักศึกษาสามารถทำาได้หลายวิธีและมีสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการถ่ายทอดซึ่งเป็นการ
เสริมทักษะด้านสื่อเทคโนโลยีให้กับนักศึกษา 
เช่น การนำาเสนอด้วยวิดีโอเรื่องสั้น การนำาเสนอ
ด้วย power point หรือการนำาเสนอหน้าชั้นเป็น 
กลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามทัศนะของปาณิศา คงสมจิตต์ 
(2557) ที่กล่าวว่าการศึกษาการแสวงหาความ
รู้ต่างๆ สามารถทำาได้หลากหลายช่องทางโดย
เฉพาะการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยคุสมยัและมกีารปรบัรปูแบบใหเ้ปลีย่นไปทนั
โลกทันเหตุการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
อาศยัสือ่เทคโนโลยสีมยัใหม ่ทีน่ำาไปสูก่ระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ไปใช้

1. การนำาโปรแกรมพฒันาการเรยีนรูท้ีย่ดึ
การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสำาหรับห้องเรียน
ศตวรรษที่ 21 ไปใช้ต่อเนื่องหรือเผยแพร่ใช้ใน
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอื่นๆ ควร
ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนากลุ่มเป้า
หมายใหม้คีวามรูใ้นกรอบแนวคดิเชงิเนือ้หาอนัเปน็
ผลจากการศกึษาทฤษฎแีละผลงานวิจยัทีเ่ขยีนเปน็
คู่มือประกอบโครงการจำานวน 6 หน่วยการเรียนรู้
ก่อนการปฏิบัติจริง คือ 1) หลักแนวคิดและนานา
ทัศนะการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน 2) การเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน 3) การเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานสำาหรบัหอ้งเรยีนศตวรรษที ่21 4) การเตรยีม
ตัวของผู้เรียนและผู้สอนในการใช้การเรียนรู้ที่ยึด
การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 5) การศึกษาและ
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 216) ลักษณะสำาคัญของ
ห้องเรยีนในศตวรรษที ่21 ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารปฏิบตัิ
จรงิเปน็ไปอยา่งมอีงคค์วามรูเ้ชิงทฤษฎแีละผลงาน
วิจัยเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ ไม่เป็นการปฏิบัติแบบ
ลองผิดลองถูก ขณะเดียวกันให้คำานึงถึงข้อสังเกต
ในข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขจากผลการ
ถอดบทเรียนในการวิจัยนี้ด้วย

2. การนำารูปแบบการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานไปใช้จะต้องให้
สอดคล้องกับหลักการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญ จะต้องมีการปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้
รูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละเนื้อหาวิชา ขั้นตอน
ต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นกับ
เนื้อหาและระยะเวลา และเน่ืองจากพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีดิจิตอลและความเป็นสังคมความ
รู้ ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีทักษะพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ การใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต การ
สือ่สารทีท่นัสมยัเชน่สมารท์โฟน การใช้ไลน์เฟสบุ๊ค 
อเีมล์ และอ่ืนๆ เพือ่การสบืเสาะหาความรูด้้วยบน
อินเทอร์เน็ต หากไม่มีความชำานาญอาจทำาให้เกิด
ความล่าช้าในการเรียนรู้

3. หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษา
อังกฤษของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอื่นๆ สามารถนำาโปรแกรมพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสำาหรับ
ห้องเรยีนศตวรรษที ่21 ไปใช้โดยผา่นกระบวนการ
พัฒนา 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาความ
รู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ใช้ระยะเวลา 1 เดือน ที่
ประกอบด้วย การอบรมแบบเข้ม การศึกษาด้วย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การสืบค้น หลังการ
พัฒนาความรู้ควรให้มีการประเมินปฏิกิริยา การ
ประเมนิความรูข้องกลุม่เป้าหมาย และการถอดบท
เรียนโครงการก่อนการปฏิบัติจริง 2) โครงการนำา

ความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิใชร้ะยะเวลา 3 เดอืน ประกอบ
ด้วย การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบ
เสาะหาความรูเ้ปน็ฐานตามคูม่อืทีก่ำาหนดหลงัการ
ปฏบิตัคิวรใหม้กีารประเมนิปฏกิริยิา และการถอด
บทเรียนโครงการเพื่อให้มีข้อมูลสะท้อนผลในการ
ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อๆ ไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในสาขา
วิชาอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอสีาน หรอืในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ หรอื
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาจปรับเปลี่ยน
เนื้อหาหรือขั้นตอนได้ตามความเหมาะสมกับ
บริบท

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 กับทุก
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ด้วยการวิจัยและพัฒนา 6 ขั้นตอน คือ1) ตรวจ
สอบโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้และกรอบแนวคิด 
2) การจดัทำาคูม่อืประกอบโปรแกรมใน 2 โครงการ 
3) การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรม
และการปรับปรุงแก้ไข4) การสร้างเครื่องมือ
เพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามใน 2 
โครงการ5) การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
6) การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผล
การวิจัย

3. ในการนำาโปรแกรมพฒันาการเรยีนรูท้ี่
ยดึการสบืเสาะหาความรูเ้ปน็ฐานสำาหรบัหอ้งเรยีน
ศตวรรษที่ 21ไปใช้ ควรมีการติดตามผลและการ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ 
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