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บทคัดย่อ
การวจิยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้อ่นและหลงัเรยีนรายวชิาการสอน

ศาสนาและวฒันธรรมในระดับประถมศกึษา โดยใช้การวจิยัเปน็ฐาน ของนกัศกึษาสาขาการประถมศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสอน
ศาสนาและวฒันธรรมในระดับประถมศกึษาโดยใช้การวจิยัเปน็ฐาน ของนกัศกึษาสาขาการประถมศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์ซึง่กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีค้อื นกัศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ 
สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำานวน 45 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน
รายวชิาการสอนศาสนาและวฒันธรรมในระดับประถมศกึษาโดยใชก้ารวจิยัเปน็ฐาน ซึง่เปน็แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ ชนิด 5 ตัวเลือก จำานวน 60 ข้อ และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนการสอนรายวิชาการสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ จำานวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ 
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียวไม่เป็นอิสระจากกัน กำาหนดค่าสถิติ
ไว้ที่ระดับนัยสำาคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการเรียนรู้รายวิชาการสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
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2. ความพึงพอใจตอ่การเรียนรายวชิาการสอนศาสนาและวฒันธรรมในระดบัประถม ศกึษาโดย
ใช้การวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย 
เป็นฐาน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

Abstract
The purpose of this research were to compare the learning outcomes before and after 

studied the religion and culture at the elementary level by using the research-based learning 
for the learners of the elementary education program at Surindra Rajabhat University and 
to study the learners’ satisfaction with teaching religion and culture at the elementary level 
by using the research-based learning for the learners of the elementary education program 
at Surindra Rajabhat University. The sampling group in this research were 45 learners of  
Bachelor of Degree in Faculty of Education in the third-year academic year 2019, using cluster  
sampling. The research instruments include 1) A test that measures learning before and 
after at the elementary level, using research as a base, a multi-choice test of 60 items and  
2) It is a rating scale questionnaire with 5 levels, 15 items, analyze data by mean,  
standard deviation, and test the value t-test dependent statistics at a significant level of .05

The research results were:

1. Learning outcomes of religious and cultural teaching at the elementary level using 
research-based learning of learners the elementary education program at Surindra Rajabhat 
University. The research was statistically significantly higher than before at the .05 level.

2. The satisfaction of the teaching religious and cultural teaching at the elementary 
level by using research-based learning of learners’ elementary education Surindra Rajabhat 
University overall, the level is most satisfied.

Keywords: Teaching religion and culture in elementary level, research-based learning,  
designing of activities

บทนำา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถาบัน

อุดมศึกษาในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นเนื้อหามาสู่การพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ 
ด้านอย่างสมดุลกัน ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระ ทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพ ทักษะ
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กระบวน การคิด ทักษะการแก้ปัญหา คุณธรรม
จริยธรรมและการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ซึ่ง
กระบวนทัศน์ใหม่นี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพในการใช้องค์ความรู้เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
อยา่งมคีณุภาพ ทัง้นีค้ณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(2549) ได้กำาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ
จัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวน
ทัศน์การจัดการเรียนการสอนที่สำาคัญ คือ การ
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยกำาหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไว้ 7 
ประการ คือ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความแข็ง แกร่งในการวิจัย 2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน  
3) กระตุน้ และพฒันาความสามารถการมส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมทางวิชาการของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 4) ขยายโอกาส
การศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษาของประชากรให้
มากขึ้น 5) แสวงหาและพัฒนาโอกาสการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ 6) พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานที่เอื้อและสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ทางวิชา 
การของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก และ 7) เพิ่ม
บทบาทในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา
ให้มากขึ้น จากเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการ
เรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวถือ
ได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดความแข็งแกร่งในด้าน
การเชื่อมโยงการวิจัยกับการเรียนการสอนซึ่งจะ
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น เพราะ
มีศักยภาพในการใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิจัยจะเป็น
สถาบันที่มีผลงานการสร้างองค์ความรู้อย่างเห็น
ได้ชัด และจะเน้นการจัด การเรียนรู้โดยอาศัย
การวิจัยเป็นหลัก ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่า 

กระบวนการวิจยัและกระบวนการเรยีนรูม้ลีกัษณะ
รว่มกนั คอืเปน็การสรา้งวัฒนธรรมการสบืเสาะหา 
ความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล การ
วิจัยเป็นการสร้างประสบการณ์ในการประยุกต์
ใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนา
ทกัษะทางปญัญาขัน้สงูของผูท้ำาวจิยั กระบวนการ
ทางปญัญา และกระบวนการทำางานวจิยัจะชว่ยให ้
ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการและรูปแบบ
การเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในด้านความสามารถในการเรียนรู้ทั้งใน
ขณะที่กำาลังเรียนอยู่และเม่ือสำาเร็จการศึกษาแล้ว
จะเป็นผู้ที่มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยป็นฐาน  
(Research-Based Learning) เป็นการนำา
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน
ในการจัดการเรียนรู้โดยนำาเอากระบวนการวิจัย
มาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้สอนใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย อันนำาไปสู่การสร้างคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน นอกจากนี้การ
วิจัยเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยต้องคิด กระทำาและ
สื่อสารอย่างมีระบบ ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถยืน
หยัดด้วยตนเองอย่างอิสระ ซึ่งวิธีวิจัยจะปลูกฝัง
ใหผู้ว้จิยัรูจ้กักลา้ตดัสนิใจอย่างมเีหตผุลจากขอ้มลู
ที่มีอยู่อย่างเพียงพอและจากการพิสูจน์อย่างมี
หลักการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐานจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย 
ในการดำาเนินการแสวงหาความรู้ให้ได้คำาตอบ
ที่เชื่อถือได้ (พิจิตรา ทีสุกะ. 2556) นอกจากน้ี 
การนำาวิจยัมาใชใ้นการเรยีนการสอนยังช่วยพฒันา 
ผู้ เรียนให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้และ 
พื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีแนวทางการ 
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จัดการเรียนรู้ 4 แนวทาง คือ 1) ผู้สอนใช้ผลการ
วิจัยในการเรียนการสอน 2) ผู้เรียนใช้ผลการวิจัย
ในการเรยีนการสอน 3) ผูส้อนใช้กระบวนการวจิยั
ในการเรียนการสอน และ 4) ผูเ้รยีนใช้กระบวนการ
วจิยัในการเรยีนการสอน (ทศินา แขมมณ,ี 2548) 
จากความสำาคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์จึงได้กำาหนดแนวการจัดการเรียนรู้ด้วย
การส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้จาก
แหลง่ความรู้ทีห่ลากหลายตลอดจนใช้กระบวนการ
สืบสอบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นกระ
บวนการสำาคัญของการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาการสอน
ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา ซึ่ง
เป็นวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ ตามหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เล็งเห็น
ความสำาคัญของกระบวนการจัด การเรียนรู้โดยใช้
การวจิยัเปน็ฐาน ประกอบกบัการศกึษาผลการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ผ่านมา พบว่า  
ผู้เรียนยังขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ในสาระ
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ  
ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะใช้กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนท่องจำามากกว่าการลงมือ
ปฏิบัติจนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทำาแบบทดสอบ
ได้ดี แต่ไม่สามารถปฏิบัติตนตามที่ระบุไว้ในแบบ
ทดสอบได้ ซึ่งขัดกับจุดมุ่งหมายของการสอน
ศาสนาและวฒันธรรมทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีน
รู้และสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนยอมรับ
เป็นค่านิยมท่ีจะนำาไปสู่การดำาเนินชีวิตประจำาวัน
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาปัญหาเชิงคุณภาพด้านการผลิตครูของ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556. 
อ้างถึงใน กฤติยา อริยา และคณะ, 2559)  
พบว่า บัณฑิตครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ และสำานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2556) ได้เสนอว่า การปฏิรูประบบ
การผลติครขูองครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์ควรใหท้นั
สมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
และความรู้ พลิกรูปแบบของการผลิตและพัฒนา
ครูให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และการท่ีจะ
ผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้นั้น อาจารย์ผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรยีนการสอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความ
สามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงและ
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญให้มากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความ
สำาคัญของปัญหาดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย
เรือ่งการพฒันาการเรยีนรูร้ายวชิาการสอนศาสนา
และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน สำาหรับนักศึกษาสาขาการประถม
ศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้
ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดย
ใช้กระบวนการวิจัย ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ทกัษะการแสวงหาความรูแ้ละพืน้ฐานในการเรยีนรู ้
ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู้ก่อนและ
หลงัเรยีนรายวชิาการสอนศาสนาและวฒันธรรมใน
ระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ของ
นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ 

2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษา
ที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสอนศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน ของนักศึกษาสาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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สมมติฐานการวิจัย 
ผลการเรียนรู้รายวิชาการสอนศาสนา

และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐานของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจยัครัง้น้ีเปน็การวจิยัเชิงทดลอง โดย

ใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุม่เดียว วดักอ่นและ
หลังการทดลอง (One Group Pretest–Posttest 
Design) มีรายละเอียดการดำาเนินการวิจัยดังนี้

ประช�กร และกลุ่มตัวอย่�งวิจัย 

1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัศึกษา
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาการประถมศกึษา 
ชั้นปีท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำานวน 
275 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้นปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2562 จำานวน 45 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ ด้วย

แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารวจัิยเปน็
ฐาน จำานวน 5 แผน ใช้เวลาสอน 8 สัปดาห์ๆ 
ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 32 ช่ัวโมง โดยมีขั้น
ตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะ
พื้นฐานการวิจัยตามแนวทางของสมหวัง พิธิยา
นุวัฒน์และทัศนีย์ บุญเติม (2537: 8-10) ซึ่งใช้
ระดับการสอนต้ังแต่ระดับที่ 1-5 เริ่มจากระดับ
ที่ 1 การศึกษาความรู้หลักการ ความรู้เบื้องต้น

จากตำารา เอกสาร สื่อต่างๆ หรือจากคำาบรรยาย
อาจารย์ ระดับที่ 2 การฝึกเรียนรู้ผลการวิจัยจาก
การศกึษาดว้ยตนเอง ระดบัที ่3 การเรยีนรูโ้ดยการ
ศึกษาจาก งานวิจัย ระดับที่ 4 การทำารายงานเชิง
วิจัย และ ระดับที่ 5 การฝึกทำารายงานการวิจัย
ชิ้นเล็กๆ (baby Research) ทั้งนี้แผนการจัดการ
เรียนรูไ้ดผ้า่นกระบวนการตรวจสอบ และประเมนิ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดย 
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน มีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุด ( =4.84, S.D.=0.02) 

2. แบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูร้ายวชิา
การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถม
ศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก จำานวน 60 ข้อ ซึ่งประกอบ
ด้วยเนื้อหาจำานวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสอน
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมในระดับประถมศึกษา 
2) การสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดำาเนินชีวิตในสังคม ระดับประถมศึกษา  
3) ส่ือ แหล่งเรียนรู้และการวัดประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
และสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำาเนินชีวิตในสังคม 4) การออกแบบหน่วยการ
เรยีนรูส้าระศาสนาและวฒันธรรมในระดบัประถม
ศึกษา และ 5) การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้
สาระศาสนาและวฒันธรรมในระดบัประถมศกึษา 
และการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดย
จุดประสงค์หลักของแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถอธิบาย วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้องค์
ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูศ้าสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
ทัง้นีแ้บบทดสอบวดัผลการเรยีนรูร้ายวชิาการสอน
ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.2  
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ขึน้ไป มคีา่ความยากง่ายระหวา่ง 0.20 - 0.80 และ
มีค่าความเที่ยงของข้อสอบเท่ากับ 0.83 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ 
ผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน รายวิชาการสอน
ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน จำานวน 15 ข้อ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่าน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป และมค่ีาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ
เท่ากับ 0.85 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิ จัย ได้ 
ดำาเนินการ ดังนี้ 

1. ก่อนทำาการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำา ความ
เข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาการสอนศาสนาและวัฒนธรรม
ในระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่ม
ตวัอยา่งด้วยแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูร้ายวชิา

การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถม
ศึกษา ฉบับทดสอบก่อนเรียน จำานวน 60 ข้อ  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและหาคุณภาพแล้ว 

3. ดำาเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาการสอนศาสนาและวัฒนธรรม
ในระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
สำาหรับนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำานวน 5 แผน  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง 

4. ทดสอบหลังเรียน (post-test) หลัง
จากการทดลองเสรจ็สิน้ลงดว้ยแบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้รายวิชาการสอนศาสนาและวัฒนธรรม 
ในระดับประถมศึกษา ฉบับทดสอบหลังเรียน 
จำานวน 60 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนและหาคุณภาพ
แล้ว 

5. ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับ
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตีอ่การเรยีนการสอน
รายวิชาการสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับ
ประถมศกึษา โดยใช้การวิจัยเปน็ฐาน รายละเอียด
การดำาเนินการทดลองปรากฎดังตาราง 1 

ต�ร�ง 1 แสดงกำาหนดการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

วันที่ / เดือน / ปี กิจกรรม เวล�/ชั่วโมง

17, 19 ก.พ. 2563
ทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
เรื่องการสอนศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมในระดับประถมศึกษา 

8

24, 26 ก.พ. 2563 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เรื่อง การสอนสาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดำาเนินชีวิตในสังคม ระดับประถมศึกษา 

8

2 มี.ค. 2563 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เรื่อง สื่อ แหล่งเรียนรู้และ
การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
และสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำาเนินชีวิตในสังคม

4
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและ
หลังเรียนรายวิชาการสอนศาสนาและวัฒนธรรม
ในระดบัประถมศึกษา โดยใช้การวจิยัเปน็ฐาน ของ
นักศึกษาสาขาการประถม ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test 
แบบ Dependent) กำาหนดค่าสถิติไว้ที่ระดับ 
นัยสำาคัญ .05

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสอนศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน ของนักศึกษาสาขาการประถม ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิเคราะห์ ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำาค่า
เฉลี่ยมาแปลความหมายตามแนวทางของบุญชม  
ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  
พึงพอใจระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  
พึงพอใจระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  
พึงพอใจระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  
พึงพอใจระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 
ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิตามวตัถปุระสงคก์ารวจิยั

และได้นำาผลการดำาเนินการมาวิเคราะห์ข้อมูล 
ปรากฎผลการวิจัย ดังนี้

ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อน
และหลังเรียนรายวิชาการสอนศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน ของนักศึกษาสาขาการประถม ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปรากฏดังตาราง 2 

ต�ร�ง 1 แสดงกำาหนดการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)

วันที่ / เดือน / ปี กิจกรรม เวล�/ชั่วโมง

9 มี.ค. 2563 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เรื่อง การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้สาระศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา

4

11,17 มี.ค.2563 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เรื่อง การจัดทำาแผนการ
จัดการเรียนรู้สาระศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา และ
การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ทดสอบหลังเรียน

8

รวม 8 ครั้ง 5 เรื่อง 32 ชั่วโมง



Journal of Education, Mahasarakham University 279 Volume 16 Number 1 January - March 2022

ต�ร�ง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนรายวิชาการสอนศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ของนักศึกษาสาขาการประถม
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

คะแนน จำ�นวนคน คะแนนเต็ม    S.D. t-test

ก่อนเรียน 45 60 39.58 5.19 5.952*

หลังเรียน 45 60 43.33 4.00
t ( α=.05, df=44)=1.6802* นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 พบวา่ ผลการเรียนรูร้ายวชิา
การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถม
ศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ของนักศึกษาสาขา
การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน ( =43.33, S.D.=4.00) สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน ( =39.58, S.D.=5.19) อย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย

ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษา
ที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสอนศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประถม ศึกษา โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุนิทร์ ปรากฏผลดงัตาราง 3

ต�ร�ง 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสอนศาสนา 
และวฒันธรรมในระดบัประถมศกึษาโดยใช้การวจิยัเปน็ฐาน ของนกัศกึษาสาขาการประถม
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ร�ยก�รประเมิน
ค่�เฉลี่ย

( )
ส่วนเบี่ยงเบน

ม�ตรฐ�น (S.D.)
ระดับคว�ม
พึงพอใจ

ด้านเนื้อหา
1. สาระสำาคัญของเนื้อหาครอบคลุม และชัดเจน

4.73 0.44 มากที่สุด

2. เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน 4.64 0.52 มากที่สุด

3. เนื้อหามีการบูรณาการความรู้และทักษะ ที่ทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง

4.60 0.58 มากที่สุด

รวม 4.65 0.43 มากที่สุด

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเป็นกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยการศึกษา 
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

4.62 0.90 มากที่สุด

5. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเป็นกิจกรรมการ 
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน
จริง

4.67 0.52 มากที่สุด
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ร�ยก�รประเมิน
ค่�เฉลี่ย

( )
ส่วนเบี่ยงเบน

ม�ตรฐ�น (S.D.)
ระดับคว�ม
พึงพอใจ

6. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเป็นกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการวิจัย

4.58 0.54 มากที่สุด

7. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน

4.53 0.58 มากที่สุด

รวม 4.60 0.40 มากที่สุด

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
8. ผู้สอนสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส
และให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน

4.58 0.49 มากที่สุด

9. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.27 0.65 มาก

10. ผู้เรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน 
และผู้สอน

4.58 0.54 มากที่สุด

รวม 4.47 0.41 มาก

ด้านประโยชน์
11. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการสร้าง ความรู้ด้วยตนเองจาก
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

4.58 0.58 มากที่สุด

12. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูล งานวิจัยจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย 4.67 0.52 มากที่สุด

13. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้กระบวน 
การวิจัยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการสอน
ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา

4.53 0.54 มากที่สุด

14. ผู้เรียนสามารถนำากระบวนการวิจัยไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  
และนำาไปใช้กับสาระอื่นๆ 4.56 0.54 มากที่สุด

15. ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจาก
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

4.36 0.64 มาก

รวม 4.53 0.45 มากที่สุด

รวม 4.56 0.31 ม�กที่สุด

ต�ร�ง 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสอนศาสนา 
และวฒันธรรมในระดบัประถมศกึษาโดยใช้การวจิยัเปน็ฐาน ของนกัศกึษาสาขาการประถม
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ต่อ)
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จากตาราง 3 พบว่า นักศึกษาสาขาการ
ประถมศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสุรนิทร ์มคีวาม
พึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาการสอนศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ทีส่ดุ ( =4.56, S.D.=0.31) เมือ่พจิารณาเปน็ราย
ด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.65, S.D.=0.43) เป็น
ลำาดับที่หนึ่ง รองลงมาเป็นอันดับสอง ได้แก่ ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ( =4.60, S.D.=0.40) และ
อันดับสุดท้ายได้แก่ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก  
( =4.47, S.D.=0.41) 

อภิปราย 
การวิ จัยเรื่องการพัฒนาการเ รียนรู้

รายวิชาการสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับ
ประถมศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สำาหรับ
นกัศึกษาสาขาการประถมศกึษา สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

1. ผลการเรียนรูร้ายวชิาการสอนศาสนา
และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน ของนักศึกษาสาขาการประถม
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ดังที่ สมหวัง  
พธิยิานุวฒัน์ และทศันย์ี บญุเติม (2537) ได้เสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
ไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย คือ การให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ทำาวิจัยในระดับต่างๆ เช่น การทำาการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ การศึกษาราย

กรณี (Case Study) การทำาโครงงาน การทำาวิจัย
เอกสาร การทำาวิจัยฉบับจ๋ิว (Baby Research) 
การทำาวิทยานิพนธ์ 2) การสอนโดยให้ผู้เรียน
ร่วมทำาโครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยใน
โครงการวิจัย (Under Study Concept) 3) การ
สอนโดยให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรู้องค์
ความรู้ หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง
นั้นๆ วิธีการตั้งโจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ผล
การวิจัยและการนำาผลการวิจัยไปใช้และศึกษา 
ตอ่ไป และ 4) การสอนโดยใชผ้ลการวิจยัประกอบ
การสอน เป็นการให้ ผู้เรียนได้ รับรู้ว่าทฤษฎี
ข้อความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนในปัจจุบันเป็น
อย่างไร และเป็นการสร้างศรัทธาต่อผู้สอนรวมทั้ง 
ทำาให้ผู้สอนไม่เกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องสอน 
เนือ้หาเดมิๆ ทกุป ีซึง่ในการวจิยัครัง้นีไ้ดใ้ชร้ปูแบบ
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานทั้ง 4 รูปแบบ  
โดยใช้การผสมผสานตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาในแต่ละบทเรียน จึงทำาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง ดังที่ บุญชม ศรีสะอาด และคณะ 
(2552) ไดก้ลา่วถงึประโยชน์ของการจัดการเรยีนรู ้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานไว้ 8 ประการ คือ 1) ช่วย
ใหไ้ดค้วามรูใ้หม ่ทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตั ิผล การ
วิจัยมีความรู้ใหม่ 2) ช่วยพิสูจน์หรือตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของเกณฑ์ หลักการ และทฤษฎตีา่งๆ 
3) ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ และพฤติกรรมต่างๆ 
4) ช่วยพยากรณ์ผลภายหน้าของสถานการณ์ 
ปรากฎการณ์ และพฤติกรรมต่างๆ 5) ช่วยแก้
ปัญหาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 6) ช่วยการ
วินจิฉยัตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 7) ช่วยปรบัปรงุ
การทำางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 8) ช่วย
ปรับปรุงพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และวิถีดำารง
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับมณฑา ชุ่มสุคนธ์ และนิลมณี พิทักษ์ (2559) 
ได้วิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
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วจิยัเปน็ฐาน (RBL) ในการสอนรายวชิาการศกึษา
เพ่ือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัย 
เป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ 2) ศึกษาผลการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) 
ในรายวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขา
สงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ทีล่งทะเบยีนเรยีน
ในรายวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ในภาคการศกึษาปลาย ปกีารศกึษา 2558 จำานวน 
34 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาส่ิงแวดล้อม ด้านความรู้ พบว่า 
มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จำานวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.29 และมีคะแนนเฉลี่ย 46.26 คิด
เป็นร้อยละ 77.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 
ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาด้านทกัษะกระบวนการ
ปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิจัย 
เป็นฐาน (RBL) รายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
สิ่ งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับดี และ
สอดคล้องกับอมรวิชช์ นาครทรรพ (2546) ได้
วิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษา
กับตนเอง ซึ่งเป็นวิชาท่ีให้นิสิตได้ทำาวิจัยในเร่ือง
ที่ตนเองสนใจโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบข้องใจ-
หมายคำาตอบ-สอบสวน-ครวญใคร-่ไขความจรงิ มา
เป็นกรอบในการสอน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
คือ การเห็นคุณค่า ของการสอนแบบวิจัย ดังนี้ 
1) การเรียนรู้กระบวนการวิจัย 2) การเรียนรู้ 
การทำางานร่วมกัน 3) การเรียนรู้คุณค่าทางสังคม  
4) การเรียนรู้คณุคา่ของการเรยีนรูแ้ละตามศรทัธา
ในตนเอง จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนโดยส่วน
ใหญ่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งกระบวนการ
วจิยั ผลสมัฤทธิท์าง การเรยีน ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้

ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเห็นคุณค่าและ
ความ สำาคัญของการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวน 
การวิจัย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพิจิตรา ที
สุกะ (2556) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูป แบบ
การเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการ
พัฒนาหลักสูตร สำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐานวิชาการพัฒนา
หลักสูตร สำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจัย
พบว่า ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรก่อนและ 
หลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังทดลอง
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
นกัศกึษาวชิาชพีครมูคีวามรูห้ลงัสงูกวา่กอ่นการใช ้
รูปแบบ สอดคล้องกับยามีละห์ โต๊ะแม (2562)  
ได้วิจัยเร่ืองการจัดเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
รายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์
ทั่วไปสำาหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา
ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการ 
บูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปโดยใช้
วจิยัเปน็ฐานระหวา่งกอ่นและหลงัเรยีน ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา ที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาการบูรณาการศาสตร์
อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จำานวน 24 คน ผลการวิจัย  
พบวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีน
จากแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการบูรณาการ
ศาสตรอ์สิลามกบัศาสตรท์ัว่ไปโดยใชว้จัิยเปน็ฐาน 
คะแนนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



Journal of Education, Mahasarakham University 283 Volume 16 Number 1 January - March 2022

2. ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชา
การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถม
ศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด เมือ่พิจารณาเปน็รายด้าน  
พบว่า ด้านเน้ือหา นักศึกษามีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นลำาดับที่หนึ่ง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนักศึกษามีความรู้สึกว่าการจัดการ 
เรยีนรูโ้ดยใชก้ารวจิยัเปน็ฐานเปน็กจิกรรมทีช่่วยให ้
ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนศาสนา 
และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาจากงานวิจัย
ไดอ้ยา่งอยา่งหลายและเหน็กระบวนการในการนำา
ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถม ศึกษาได้
อย่างเหมาะสมจึงทำาให้นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดบัมากทีส่ดุ ดังท่ีอาชัญญา รัตนอุบล (2547) 
ไดก้ลา่ววา่ การเรยีนการสอนทีใ่ช้การวจิยัเปน็ฐาน
ของนกัเรยีนมคีวามคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก เนื่องจากสาเหตุสำาคัญ 3 ประการ คือ 
1) ผู้สอนได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน โดย
การสร้างบรรยากาศสำาหรับการแสวงหาคำาตอบ
ร่วมกัน (Mutual Inquiry) ซึ่งบรรยากาศที่ดีควร
เป็นบรรยา กาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น การเคารพ
ซ่ึงกันและกัน นำาไปสู่การสนทนาและความไว้
วางใจซึ่งกันและกัน 2) การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งมี
ความสำาคัญเน่ืองจากผู้เรียนจำาเป็นต้องวิเคราะห์
ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือที่จะจัดประสบการณ์
เรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและ
สนใจของผู้เรยีนอยา่งแทจ้รงิ และ 3) การวางแผน
ร่วมกับผู้เรียนเพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรม
การเรยีนการสอนทีจ่ะสนบั สนุนและช่วยให้ผูเ้รยีน
เกดิการเรยีนรูไ้ดต้ามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว ้โดยการ
จดัสถาน การณก์ารเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผนการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียน เปิด

โอกาสให้ผูเ้รยีนไดไ้ปศกึษาเกบ็รวบรวมจากแหลง่
การเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะจากการไปสัมผัส
ข้อมูลจากสถานท่ีจริงซึ่งจะช่วยกระตุ้นและเร้า
ความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลาดำาเนินการ  
ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับศศิธร  
อินตุ่น (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา CI 2301 หลักการจัดการเรียนรู้โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน จากการ
ศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา
กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนวิชาหลกัการจัดการเรยีนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 
21.76 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 33.97 และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลงัเรยีน พบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญม่คีวามคดิเหน็ 
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
ในภาพรวมระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้ 

1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการ 
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในช่วงก่อนการทดลอง
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอนและเครื่อง
มือวัดประเมินผล จนเห็นว่านักศึกษาได้ดำาเนิน
การเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียน
การสอน และเครื่องมือวัดประเมินผลพร้อมแล้ว
จึงอนุญาตให้ไปทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
รวม ทั้งสอดแทรกทักษะการจัดการชั้นเรียนให้แก่
นกัศกึษาดว้ย ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้ปีระสบการณ์
ตรงในการเตรียมการสอนและการจัดการชั้น
เรียน เน่ืองจากผู้เรียนในระดับชั้นปีที่ 3 ยังมี
ประสบการณ์ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียนน้อย
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1.2 จากผลการวจิยัพบวา่ ในการทดลอง
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้นักศึกษาได้วางแผนใน
การจัดกิจกรรมไว้แต่ปรากฎว่าในวันที่ไปทดลอง
จรงินกัศกึษาพบวา่มกีจิกรรมอืน่แทรกเขา้มาทำาให้
นักศึกษามีเวลาในการทำาการทดลองน้อยกว่าที่
วางแผนไว้ ส่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมูลบาง
ส่วนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่วางแผนไว้ ดังนั้น
ก่อนที่จะให้นักศึกษาออกไปทดลองใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ผู้สอนควรให้นักศึกษาได้วางแผน
สำารองกรณีมีเหตุจำาเป็นหรือมีเวลาน้อยลงเพื่อให้
นักศึกษาสามารถเก็บ รวบรวมข้อมูลเพ่ือนำามา 
จดัทำารายงานการวจิยัช้ินเลก็ๆ (baby Research) 
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ 
รายวิชาการสอนสังคมศึกษาในระดับประถม 

ศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สำาหรับนักศึกษา
สาขาการประถมศึกษา 

2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้รายวิชาการสอนศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาโดยใช้รูปแบบ
อื่น เช่น การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
(Scenario-Based Learning) และ การเรยีนรูโ้ดย
ใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based 
learning) เป็นต้น

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียน
รู้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการสอนศาสนา
และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาโดยใช้การ
วิจัยเป็นฐานกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
อื่น เช่น การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
(Scenario-Based Learning) และการเรียนรู้โดย
ใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based 
learning) เป็นต้น
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