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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดแก้ปญ
ั หาระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จำ�นวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย มีค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.50 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย เพือ่ นำ�ไปใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าทีแบบ กลุ่มเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐานรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.39/80.29 แสดงว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด
2. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน มีความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
1
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3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้, วิจัยเป็นฐาน, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา, ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

Abstract

The objectives of this research aimed to 1) develop a learning management plan
using research based learning management in early childhood education innovation courses
set in accordance with the criteria at 80/80, 2) compare the problem-solving ability before
and after using research based learning management, and 3) compare the achievement
capabilities before and after using research based learning management in early childhood
education innovation courses. The sample used in this research consisted 25 students of
the Faculty of Education in the field of early childhood education, studying in the 3rd year,
Udon Thani Rajabhat University.
The research instruments included the research based learning management in
early childhood education innovation courses has suitability value was 4.50, and the test of
problem-solving ability with reliability of 0.90 and achievement test in early childhood education
innovation courses for testing before and after learning with reliability of 0.85. The statistics
used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, and one sample t-test.
The research findings indicated that:
1) the efficiency of learning management plans was at 82.39/80.29, which showed
that the learning management plans had higher efficiency than the criterion.
2) the students had higher score of problem-solving ability in post-study than prestudy at the significant level of.01.
3) the students had higher academic achievement score in post-study than pre-study
at the significant level of.01.
Keywords: Learning management, research based, problem solving ability, learning
achievement
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บทนำ�

การจัดการศึกษารูปแบบกระบวนทัศน์
ใหม่ในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
มีศักยภาพ มีการใช้องค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
และพั ฒนาการปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ ได้ อ ย่ า งมี
คุณภาพ ในอดีตรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ยึดผูส้ อนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-Centered) ซึง่
ไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รียนได้อย่างแท้จริง การปฏิรปู
การศึกษาจึงได้มี การปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง (Learner
Centered) ที่มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ตามความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ดา้ นการเรียนการสอนของสถาบัน
อุดมศึกษาที่บูรณาการโดยเชื่อมโยงการวิจัยกับ
การเรียนการสอนซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีคณ
ุ ภาพสูงขึน้ และปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียน
การสอนจากที่เน้นเนื้อหาเป็นการพัฒนาผู้เรียน
ในทุกๆ ด้านอย่างสมดุลกัน โดยปัจจุบันแนวคิด
เรื่ อ งกระบวนการจัด การเรียนการสอนมีค วาม
แตกต่างและหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับบริบท
ของเนื้ อ หาในแต่ ล ะรายวิ ช าและการถ่ า ยทอด
เนื้อหาของผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเป็นกลไกสำ�คัญอย่างหนึง่ ของการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพออกสู่สังคม อย่างไรก็ตาม ยังพบ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้อง
กั บ จุ ด มุ่ ง หมายของการจั ด การศึ ก ษาส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของบัณฑิตไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ พัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพของตนเอง รวมถึงสนับสนุนให้มกี าร
ฝึกปฏิบัติในสภาพจริงของการทำ�งาน มีการเชื่อม
โยงสิ่งที่เรียนกับสังคม ได้เรียนรู้จากหลากหลาย
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สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มี
การจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์
สิ่ ง ต่ า งๆ โดยไม่ เ น้ น การท่ อ งจำ � เนื้ อ หาเพี ย ง
อย่างเดียว เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ความสำ�คัญ
กับการเรียนมากกว่าการสอน (เสาวภา วิชาดี,
2554: 26-30)
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั
เป็นฐาน (Research-Based Learning) มีพนื้ ฐาน
มาจากการสอนแบบสืบสอน (Inquiry Teaching
Method) ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนสงสัย ทดลอง และค้นพบ
คำ�ตอบด้วยตัวเองโดยเน้นกระบวนการค้นหาและ
ตรวจสอบความรู้ ตลอดจนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
ซึ่งใช้ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ
ที่จะค้นคว้าหาข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวิธี
การสอนแบบเน้ น กระบวนการสร้ า งความรู้ ใ ห้
ผูเ้ รียนลงมือปฏิบตั แิ ละแก้ปญ
ั หาได้จริง เปิดโอกาส
ให้ผู้เ รียนได้ลองผิดลองถูก โดยผู้สอนมีหน้าที่
สร้างแรงจูงใจ คอยให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อให้
สามารถสร้างสรรค์ความรู้และผลงานด้วยตนเอง
(จุฑา ธรรมชาติ, 2555: 183-214) และจากการ
ศึกษาวิจัยของ กีรตาพันธุ์ ฝาชัยภูมิ (2554) การ
เรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เป็นการ
ใช้การวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน
รู้ของผู้เรียน เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ข้อ
ค้นพบใหม่หรือหาคำ�ตอบที่เชื่อถือได้ และอาศัย
กระบวนการสืบค้นหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล
ทดสอบหรือพิสูจน์ข้อมูลแล้วนำ�มาวิเคราะห์เพื่อ
หาข้อสรุป ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ใฝ่เรียนใฝ่รู้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการที่สำ�คัญกระบวนการหนึ่ง
คือ กระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการในการ
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แสวงหาความรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ที่เชื่อถือได้ จึงมีความ
สำ�คัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูแ้ ละใช้เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
การจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กระบวนการ
วิจัยเป็นฐาน เป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก
เป็ น การแสวงหาความรู้ ความจริ ง ด้ ว ยตนเอง
เป็นกระบวน การเรียนรู้ที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริม
ให้เกิดองค์ความรู้วิทยาการใหม่ๆ สามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำ�ไปต่อยอด
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้เกิดความเจริญ
ก้าวหน้าได้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานตามแนวคิดของไพฑูรย์
สินลารัตน์ (2547: 1-7) นำ�เสนอไว้ 4 รูปแบบ
ประกอบด้วย รูปแบบ ที่ 1 ผู้สอนนำ�ผลการวิจัย
มาใช้สอนหรือบรรยายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ รูปแบบ
ที่ 2 ผูส้ อนนำ�ผลการวิจยั มาอภิปรายเพือ่ หาความ
รู้และข้อมูลใหม่ๆ โดยเน้นให้ผู้เรียนตั้งคำ�ถาม รูป
แบบ ที่ 3 ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการวิจัย เพื่อ
มุ่งหาความรู้ใหม่ และรูปแบบที่ 4 ผู้สอนเป็นที่
ปรึกษาให้ผเู้ รียนดำ�เนินการวิจยั ด้วยตนเอง ซึง่ จาก
การศึกษาวิจัยของ Healey (2005: 183-201)
ได้จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด้วย
กระบวนการวิจยั โดยเชือ่ มโยงการวิจยั กับการสอน
ร่วมกันในหลักสูตร พบว่า นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
และมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น Artburt (2006:
28) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการวิจัยใน การ
เก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมใน
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กระบวนการเรียนการสอน มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถศึกษาต่อยอดและนำ�ไปประยุกต์
ใช้กับวิชาอื่นได้ และจากการศึกษาวิจัยของ จุฑา
ธรรมชาติ (2552) การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐานในรายวิชาวิจัยทางการศึกษา พบว่า การ
สอนด้วยกระบวนการวิจยั ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ในด้านความรูพ้ นื้ ฐานการวิจยั ทักษะ
การคิดแก้ปัญหาด้วยการวิจัย เจตคติต่อการวิจัย
และคุณลักษณะของนักวิจัยให้แก่ผู้เรียน จะเห็น
ได้ว่าการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็น วิธีการ
สอนที่สนับสนุนแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำ�หรับจัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทักษะทางชีวิต และทักษะทางสังคมของบัณฑิต
การคิดแก้ปญ
ั หา เป็นสิง่ สำ�คัญต่อวิถกี าร
ดำ�เนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การ
คิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะและ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะที่เกี่ยวข้อง
และมีประโยชน์ต่อการดำ�รงชีวิตที่วุ่นวายสับสน
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ผู้ ที่ มี ทั ก ษะการคิ ด แก้ ปั ญ หาจะ
สามารถเผชิญกับสภาวะสังคมที่สับสนวุ่นวายใน
ปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง ทักษะการคิดแก้
ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการใช้
สมอง หรือเป็นทีม่ งุ่ พัฒนาสติปญ
ั ญาเพือ่ แก้ปญ
ั หา
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนา
ทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจสภาพ
การณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ซึ่งกระบวนการคิด
แก้ปัญหาเป็นกระบวนการทำ�งานที่สลับซับซ้อน
ของสมองที่ต้องอาศัยสติปัญญา ทักษะ ความรู้
ความเข้าใจ ความคิด การรับรู้ ความชำ�นาญ
รูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ประสบการณ์เดิมทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม เพือ่ หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หา อุปสรรค
ต่างๆ จนทำ�ให้การดำ�เนินการบรรลุเป้าหมายที่

Journal of Education, Mahasarakham University

ต้องการ ด้วยวิธีที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ขั้น
ตอน ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรู้
ด้ า นทั ก ษะ กระบวนการ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น
พึงประสงค์ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 53)
และจากการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562: 16-17)
ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
คือ มีคา่ นิยมร่วม มีเจตคติตอ่ วิชาชีพครูและชุมชน
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพ
ครูเป็น ผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ เป็น ผู้มีทักษะการแก้
ปัญหา สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผูม้ คี วามสามารถ
สูงในการจัดการเรียนรู้และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ครุศาสตร์ที่ว่าด้วย การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจำ�
การให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็น
ผูย้ ดึ มัน่ ในค่านิยม อุดมการณ์ มีจติ วิญญาณความ
เป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพครูสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมาย
การสร้างกำ�ลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นคนเก่งและคนดี
มีขดี ความสามารถในการแข่งขันและความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2562:
2-3) จากประสบการณ์จดั การเรียนการสอนทีผ่ า่ น
มาผู้วิจัยจัดกิจกรรมด้วยวิธีการบรรยาย การนำ�
เสนอหน้า ชั้นเรียน การระดมความคิดรายบุคคล
และรายกลุ่ม การลงมือปฏิบัติ การศึกษานอก
สถานที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทำ�ให้ผู้วิจัยพบว่า
นักศึกษาแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่า
กัน เพราะพื้นฐานทักษะของนักศึกษาแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอน ต้อง
คำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นักศึกษาครู
ในศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษทีค่ รูจะต้องมีทกั ษะ
การแก้ปัญหา ทำ�งานร่วมมือกับคนอื่นเพื่อนำ�เอา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนใหม่ๆ เข้าสู่
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ห้องเรียนและเตรียมนักเรียนเข้าสู่โลกกว้างต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ที่จะทำ�การวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานเพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชานวัตกรรมการ
ศึกษาปฐมวัย เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และให้การพัฒนาการ
ศึกษาของนักศึกษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
หลักสูตรการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วจิ ยั เป็นฐานรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาระหว่างก่อนและหลัง การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
คณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
ชัน้ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทีล่ งทะเบียน
เรียนรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย จำ�นวน
1 ห้องเรียน 25 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิ ช าการศึ ก ษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย จำ�นวน 1 ห้องเรียน 25 คน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม
ศรีสะอาด, 2535: 38)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย มีคา่ ความ
เหมาะสมเท่ากับ 4.50
2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา เป็นแบบอัตนัย จำ�นวน 4 ข้อ
(ข้อละ 5 คะแนน) รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน เพื่อ
นำ�ไปใช้ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ หลัง
เรียน (Post-test) แบบทดสอบทัง้ 4 ข้อ มีคา่ ความ
ยากง่าย ระหว่าง 0.25-0.78 และ มีค่าอำ�นาจ
จำ�แนกรายข้อระหว่าง 0.25-0.70 และการหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับตามวิธีของ
โลเวทท์ (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553:
56) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแบบทดสอบมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (2 ข้อ เท่ากับ 1
คะแนน) จำ�นวน 60 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 คะแนน
ค่ า ความยากง่ า ยของแบบทดสอบอยู่ ร ะหว่ า ง
0.23-0.77 และ ค่าอำ�นาจจำ�แนกอยู่ระหว่าง
0.22-0.69 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.85
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ขั้นตอนการวิจัย
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
วั ด ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หา ที่ ผู้ วิ จั ย
สร้างขึ้น
2. ผูส้ อนดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชานวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย
3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อ
สิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ชุดเดียวกันกับ การทดสอบก่อนเรียน
4. นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองก่ อ น
เรียนและหลังเรียนไปทำ�การตรวจวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุป ผลทดลองตามความมุ่งหมายการ
วิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ตามเกณฑ์ 80/80
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่าง ก่อน
และหลั ง การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ จั ย เป็ น ฐาน
วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และ t-test
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรมการ
ศึกษาปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
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ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ตามเกณฑ์ 80/80
พบว่า ประสิทธิภาพของแผน การจัดการเรียนรู้
โดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน ได้คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน จาก
การประเมินใบกิจกรรมและคะแนนประเมินชิ้น
งาน เท่ากับ 65.90 คะแนน และคะแนนวัดผล
ตาราง 1

สัมฤทธิ์หลังเรียน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
เท่ากับ 16.05 คะแนน และพบว่า ประสิทธิภาพ
ของ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย โดยรวม มีค่า
E1 และ E2 เท่ากับ 82.39 และ 80.29 ตามลำ�ดับ
แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน
รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด ดังตาราง 1

ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐานรายวิชา นวัตกรรมการ
ศึกษาปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ประสิทธิภาพ
N
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
25
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
25
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.39/80.29

คะแนน
80
20

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่าง ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบ
ว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียน
และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.64
ตาราง 2
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S.D.
2.26
2.33

65.90
16.05

ร้อยละ
82.39
80.29

คะแนน และ 19.44 คะแนน ตามลำ�ดับ แสดง
ว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ดังตาราง 2

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่าง ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
การทดสอบ

ก่อนเรียน
หลังเรียน
** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

N
25
25

คะแนนเต็ม
20
20

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรมการ
ศึกษาปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลัง

16.64
19.44

S.D.
1.58
0.82

t
10.58**

P
0.00

เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
จำ�นวน 25 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จำ�นวน 60 ข้อ เมื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยใช้สถิติ t-test พบว่า คะแนนเฉลี่ย
การทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 23.80 คะแนน และ 29.44 คะแนน
ตามลำ�ดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.80
คะแนน และ 0.82 คะแนน ตามลำ�ดับ แสดงว่า ผล
ตาราง 3
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 3

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรม การศึกษาปฐมวัย
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

การทดสอบ
N
ก่อนเรียน
25
หลังเรียน
25
** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล

คะแนนเต็ม
30
30

ผลการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลดังนี้
1. การที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแผนการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน รายวิชานวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัยเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจาก แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่พัฒนา
ขึ้ น นั้ น สามารถนำ � เอาเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนใน
รูปแบบอื่นๆ เข้ามาผสมผสานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะในด้านใด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ วิ ส าลั ก ษณ์ สิ ท ธิ์ ขุ น ทด (2555) ศึ ก ษา
การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ พบว่า เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์
หรือเรียนรูก้ ระบวนการทำ�วิจยั ด้วยตนเอง เน้นการ
ลงมือปฏิบตั แิ ละอภิปรายผลทีไ่ ด้จากการวิจยั เพือ่
หาคำ�ตอบทางธุรกิจ โดยผู้สอนออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่กระตุ้น ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และ
ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรม นอกจากนีผ้ สู้ อนยังมีบทบาท

23.80
29.44

S.D.
1.80
0.82

t
18.50**

P
0.00

ให้ค�ำ ปรึกษา คำ�แนะนำ� และประเมินผลการเรียนรู้
พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน และผู้เรียนยัง
มีบทบาทให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการ
สอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อให้ผู้สอนนำ�ไปปรับปรุง
การสอนให้ดียิ่งขึ้น
2. นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน ช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาสามารถนำ�
กระบวนการที่มี ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่มี
อยู่ในปัญหากับผู้แก้ปัญหา การนำ�ประสบการณ์
ความรู้ ความเข้าใจและความคิดมาประยุกต์หา
วิธกี ารเอาชนะอุปสรรค หรือปัญหาทีเ่ ผชิญอยูเ่ พือ่
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการและขั้นตอนชัดเจน
และมีประสิทธิภาพสามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�
วันได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศศิธร นาคดิลก
(2549: 24) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้อย่างมีความ
สุขเนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด
แก้ปญ
ั หาเป็นกระบวนการทีช่ ดั เจน เหมาะสมและ
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ได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากครูผสู้ อนเป็นทีป่ รึกษา
ให้คำ�ชี้แนะ แนวทางเมื่อนักศึกษาพบปัญหาหรือ
ต้องการรับคำ�แนะนำ�และปรึกษา คือ ครูผสู้ อนเป็น
คนมีเหตุผล ให้คะแนนนักศึกษาด้วยความยุตธิ รรม
เป็นบุคคลที่ไม่น่าเบื่อและมีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างมีความสุขที่เกิด
ขึ้นการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิทวัส เพ็ญภู,่ เสรี ชัดแช้ม และพุฒชิ าดา จันทะคุณ
(2563) ได้ ทำ � การวิ จั ย พบว่ า ทั ก ษะ การแก้
ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นทักษะการแก้ปัญหาในโลก
แห่งความเป็นจริงซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าการ
แก้ปญ
ั หาแบบปกติ เป็นทักษะทีจ่ �ำ เป็นอันดับหนึง่
ของศักยภาพมนุษย์ที่ต้องพัฒนาในโลกที่กำ�ลัง
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็น
เพราะเมื่อนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน ทำ�ให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติ หรือ ทำ�วิจัยเพื่อสร้างความรู้หรือค้นหา
ความรู้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง โดยมี
ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา ในการใช้กระบวนการวิจัยใน
การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ (2562) ได้ทำ�การวิจัย
เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์
สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยการใช้
การวิจัยเป็นฐาน: นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัย
พบว่า การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบการเรียน
การสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วม
กับการเรียนรู้โดยการใช้ การวิจัยเป็นฐานเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้
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และสร้างองค์ความรู้ตามความสนใจของตนเอง
ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด เกิดการตระหนักรู้
กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นการปฏิ บั ติ
จริง ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน
6 ขั้น คือ การสำ�รวจความรู้เดิม การกำ�หนดเป้า
หมายการเรียนรู้ การวางแผนดำ�เนินงานเพือ่ สร้าง
ความรู้ใหม่ การดำ�เนินการและการกำ�กับตรวจ
สอบกระบวนการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้ การ
วางแผนต่อยอดองค์ความรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย
รูปแบบการสอนดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการวางแผน การสืบค้นข้อมูล การจัดการ
และนำ�เสนอข้อมูลการสรุป องค์ความรู้ การตั้ง
คำ�ถาม การเห็นประโยชน์ของการใช้ผลวิจัยและ
การใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ซึ่ง
เป็นทักษะสำ�คัญแห่งศตวรรษที่ 21

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียน
รู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการ
วิจัยไปใช้
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ จั ย เป็ น ฐาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย นับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เกิดอย่าง
แท้จริงในรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ซึ่ง
ในการพั ฒนาการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ จั ย เป็ น
ฐาน ผู้สอนต้องเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เป็น
มิตร เข้าใจมีทักษะการเสริมแรง มีกิจกรรมแปลก
ใหม่ ให้นักศึกษาได้พบและปฏิบัติ ทดลองด้วย
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ตนเอง อาจารย์ผู้สอนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ปรับกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา สามารถที่จะยืดหยุ่น
ในเรื่องของเวลาให้เหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรเพิ่มระยะเวลาและยืดหยุ่นใน
เรื่องของเวลาให้เหมาะสม
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2.2 ควรมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียนเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
2.3 การวิจัยครั้งต่อไปควรนำ�รูปแบบนี้
ไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ โดยต่อยอดศึกษาเรื่องของ
กระบวนการกลุ่มสำ�หรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย
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