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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชา

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการ
คดิแกป้ญัหาระหวา่งกอ่นและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชวิ้จยัเปน็ฐาน 3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรายวชิานวตักรรมการศกึษาปฐมวยักอ่นและหลงัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้จิยัเปน็ฐาน กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จำานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย มีค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.50 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวยั เพ่ือนำาไปใช้ในการทดสอบกอ่นเรยีนและ หลงัเรยีน มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าทีแบบ กลุ่มเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเปน็ฐานรายวิชานวตักรรมการศกึษาปฐมวัย 
มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.39/80.29 แสดงว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด

2. นักศกึษาทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเปน็ฐาน มคีวามสามารถในการคดิแกป้ญัหาหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .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 pre-
study 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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บทนำา
การจัดการศึกษารูปแบบกระบวนทัศน์

ใหม่ในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
มีศักยภาพ มีการใช้องค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
และพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมี
คุณภาพ ในอดีตรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ยึดผูส้อนเปน็ศนูยก์ลาง (Teacher-Centered) ซึง่
ไมส่ามารถพฒันาผูเ้รียนได้อย่างแทจ้รงิ การปฏริปู
การศึกษาจึงได้มี การปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็ศนูย์กลาง (Learner 
Centered) ที่มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ตามความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของยทุธศาสตรด์า้นการเรยีนการสอนของสถาบนั
อุดมศึกษาที่บูรณาการโดยเช่ือมโยงการวิจัยกับ
การเรียนการสอนซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีคณุภาพสงูขึน้และปรบัเปลีย่นกระบวนการเรยีน
การสอนจากที่เน้นเน้ือหาเป็นการพัฒนาผู้เรียน
ในทุกๆ ด้านอย่างสมดุลกัน โดยปัจจุบันแนวคิด
เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความ 
แตกต่างและหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับบริบท
ของเนื้อหาในแต่ละรายวิชาและการถ่ายทอด
เนื้อหาของผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเปน็กลไกสำาคญัอย่างหน่ึงของการผลติบัณฑติ
ให้มีคุณภาพออกสู่สังคม อย่างไรก็ตาม ยังพบ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาส่งผลให้
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของบัณฑิตไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู ้พฒันาความสามารถไดต้ามธรรมชาตแิละ
เตม็ศกัยภาพของตนเอง รวมถงึสนบัสนนุใหม้กีาร
ฝึกปฏิบัติในสภาพจริงของการทำางาน มีการเชื่อม
โยงส่ิงท่ีเรียนกับสังคม ได้เรียนรู้จากหลากหลาย

สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มี
การจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นการท่องจำาเนื้อหาเพียง 
อย่างเดียว เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ความสำาคัญ
กับการเรียนมากกว่าการสอน (เสาวภา วิชาดี, 
2554: 26-30) 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวจัิย
เปน็ฐาน (Research-Based Learning) มพีืน้ฐาน
มาจากการสอนแบบสืบสอน (Inquiry Teaching 
Method) ทีเ่นน้ใหผู้เ้รียนสงสยั ทดลอง และคน้พบ
คำาตอบดว้ยตวัเองโดยเนน้กระบวนการคน้หาและ
ตรวจสอบความรู้ ตลอดจนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) 
ซึ่งใช้ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ
ที่จะค้นคว้าหาข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวิธี
การสอนแบบเน้นกระบวนการสร้างความรู้ให้ 
ผูเ้รยีนลงมือปฏิบัติและแกป้ญัหาไดจ้รงิ เปดิโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูก โดยผู้สอนมีหน้าท่ี
สร้างแรงจูงใจ คอยให้คำาปรึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อให้
สามารถสร้างสรรค์ความรู้และผลงานด้วยตนเอง 
(จุฑา ธรรมชาติ, 2555: 183-214) และจากการ
ศึกษาวิจัยของ กีรตาพันธุ์ ฝาชัยภูมิ (2554) การ
เรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เป็นการ
ใช้การวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน
รู้ของผู้เรียน เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ข้อ
ค้นพบใหม่หรือหาคำาตอบท่ีเช่ือถือได้ และอาศัย
กระบวนการสืบค้นหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 
ทดสอบหรือพิสูจน์ข้อมูลแล้วนำามาวิเคราะห์เพื่อ
หาข้อสรุป ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการที่สำาคัญกระบวนการหนึ่ง
คือ กระบวนการวิจัย ซ่ึงเป็นกระบวนการในการ
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แสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ที่เช่ือถือได้ จึงมีความ
สำาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูแ้ละใชเ้ป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู ้
ตลอดชีวิต 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กระบวนการ
วิจัยเป็นฐาน เป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก
เป็นการแสวงหาความรู้ ความจริงด้วยตนเอง 
เป็นกระบวน การเรียนรู้ที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริม
ให้เกิดองค์ความรู้วิทยาการใหม่ๆ สามารถสร้าง 
องค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำาไปต่อยอด
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้เกิดความเจริญ
ก้าวหนา้ได ้รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานตามแนวคิดของไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ (2547: 1-7) นำาเสนอไว้ 4 รูปแบบ 
ประกอบด้วย รูปแบบ ที่ 1 ผู้สอนนำาผลการวิจัย
มาใช้สอนหรือบรรยายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ รูปแบบ
ท่ี 2 ผูส้อนนำาผลการวจัิยมาอภปิรายเพ่ือหาความ
รู้และข้อมูลใหม่ๆ โดยเน้นให้ผู้เรียนตั้งคำาถาม รูป
แบบ ที่ 3 ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการวิจัย เพื่อ
มุ่งหาความรู้ใหม่ และรูปแบบท่ี 4 ผู้สอนเป็นที่
ปรึกษาใหผู้เ้รยีนดำาเนนิการวจิยัด้วยตนเอง ซึง่จาก
การศึกษาวิจัยของ Healey (2005: 183-201) 
ได้จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด้วย
กระบวนการวจิยัโดยเช่ือมโยงการวจิยักบัการสอน
รว่มกันในหลกัสตูร พบวา่ นกัศึกษาเกดิการเรยีนรู้
และมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น Artburt (2006: 
28) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการวิจัยใน การ
เก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถศึกษาต่อยอดและนำาไปประยุกต์
ใช้กับวิชาอื่นได้ และจากการศึกษาวิจัยของ จุฑา 
ธรรมชาติ (2552) การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐานในรายวิชาวิจัยทางการศึกษา พบว่า การ
สอนดว้ยกระบวนการวิจยัชว่ยสง่เสรมิคณุลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคใ์นดา้นความรูพ้ืน้ฐานการวจัิย ทกัษะ
การคิดแก้ปัญหาด้วยการวิจัย เจตคติต่อการวิจัย 
และคุณลักษณะของนักวิจัยให้แก่ผู้เรียน จะเห็น
ได้ว่าการเรียนการสอนท่ีเน้นการวิจัยเป็น วิธีการ
สอนที่สนับสนุนแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำาหรับจัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ทักษะทางชีวิต และทักษะทางสังคมของบัณฑิต

การคดิแกป้ญัหา เปน็สิง่สำาคญัตอ่วถิกีาร
ดำาเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การ
คิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ทักษะและ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะที่เกี่ยวข้อง
และมีประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตที่วุ่นวายสับสน
ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะ
สามารถเผชิญกับสภาวะสังคมที่สับสนวุ่นวายใน
ปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง ทักษะการคิดแก้
ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการใช้
สมอง หรอืเปน็ทีมุ่ง่พฒันาสตปิญัญาเพือ่แกป้ญัหา
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนา
ทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจสภาพ
การณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ซึ่งกระบวนการคิด
แก้ปัญหาเป็นกระบวนการทำางานท่ีสลับซับซ้อน
ของสมองที่ต้องอาศัยสติปัญญา ทักษะ ความรู้  
ความเข้าใจ ความคิด การรับรู้ ความชำานาญ  
รูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ประสบการณ์เดิมทั้งทาง
ตรงและทางออ้ม เพือ่หาวธิกีารแกป้ญัหา อปุสรรค
ต่างๆ จนทำาให้การดำาเนินการบรรลุเป้าหมายที่
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ต้องการ ด้วยวิธีที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ขั้น
ตอน ซึง่สง่ผลต่อการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 
ด้านทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 53) 
และจากการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562: 16-17) 
ซ่ึงได้กล่าวถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คอื มค่ีานิยมรว่ม มเีจตคตติอ่วชิาชีพครแูละชุมชน 
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพ
ครูเป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ เป็นผู้มีทักษะการแก้
ปัญหา สร้างสรรค์นวตักรรม เป็นผู้มคีวามสามารถ
สูงในการจัดการเรียนรู้และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ครุศาสตร์ที่ว่าด้วย การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจำา
การให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็น 
ผู้ยดึมัน่ในคา่นยิม อดุมการณ ์มจีติวญิญาณความ
เป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพครูสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมาย 
การสร้างกำาลังคนทีม่คีณุภาพ เปน็คนเกง่และคนดี  
มขีดีความสามารถในการแข่งขนัและความสามารถ
ในการสร้างนวตักรรม (ราชกจิจานเุบกษา, 2562: 
2-3) จากประสบการณ์จดัการเรยีนการสอนทีผ่า่น
มาผู้วิจัยจัดกิจกรรมด้วยวิธีการบรรยาย การนำา
เสนอหน้า ชั้นเรียน การระดมความคิดรายบุคคล
และรายกลุ่ม การลงมือปฏิบัติ การศึกษานอก
สถานที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทำาให้ผู้วิจัยพบว่า
นักศึกษาแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่า
กัน เพราะพื้นฐานทักษะของนักศึกษาแต่ละคน
ไมเ่หมอืนกนั ดงัน้ันการจดัการเรยีนการสอน ตอ้ง
คำานึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล นกัศกึษาครู
ในศตวรรษที ่21 เปน็ศตวรรษทีค่รจูะตอ้งมทัีกษะ
การแก้ปัญหา ทำางานร่วมมือกับคนอื่นเพื่อนำาเอา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการสอนใหม่ๆ  เขา้สู่

ห้องเรียนและเตรียมนักเรียนเข้าสู่โลกกว้างต่อไป 

ดว้ยเหตผุลดงักลา่วผูวิ้จัยจงึมคีวามสนใจ
ที่จะทำาการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการคดิแกป้ญัหา
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวิชานวัตกรรมการ
ศกึษาปฐมวัย เพือ่สง่เสรมิความสามารถในการคดิ
แก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
นวัตกรรมการศกึษาปฐมวัย และใหก้ารพฒันาการ
ศึกษาของนักศึกษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดย

ใชวิ้จยัเปน็ฐานรายวิชานวัตกรรมการศกึษาปฐมวัย 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาระหว่างก่อนและหลัง การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวชิานวตักรรมการศกึษาปฐมวยัก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
ช้ันปทีี ่3 มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ีทีล่งทะเบยีน 
เรียนรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย จำานวน 
1 ห้องเรียน 25 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562
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กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้  คือ 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย จำานวน 1 ห้องเรียน 25 คน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2535: 38) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานรายวชิานวตักรรมการศึกษาปฐมวยั มคีา่ความ
เหมาะสมเท่ากับ 4.50

2. แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา เป็นแบบอัตนัย จำานวน 4 ข้อ  
(ข้อละ 5 คะแนน) รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน เพื่อ
นำาไปใช้ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ หลัง
เรยีน (Post-test) แบบทดสอบทัง้ 4 ขอ้ มค่ีาความ
ยากง่าย ระหว่าง 0.25-0.78 และ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อระหว่าง 0.25-0.70 และการหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับตามวิธีของ 
โลเวทท์ (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 
56) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแบบทดสอบมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนรายวชิานวัตกรรมการศกึษาปฐมวยั เปน็แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (2 ข้อ เท่ากับ 1 
คะแนน) จำานวน 60 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 คะแนน 
ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 
0.23-0.77 และ ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 
0.22-0.69 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.85

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ที่ ผู้วิจัย
สร้างขึ้น

2. ผูส้อนดำาเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชานวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย

3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อ
สิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ชุดเดียวกันกับ การทดสอบก่อนเรียน

4. นำาข้อมูลที่ได้จากการทดลองก่อน
เรียนและหลังเรียนไปทำาการตรวจวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลทดลองตามความมุ่งหมายการ
วิจัยต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ตามเกณฑ์ 80/80 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่าง ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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 
โดยใชว้จิยัเปน็ฐาน ได้คะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีน จาก
การประเมินใบกิจกรรมและคะแนนประเมินช้ิน
งาน เท่ากับ 65.90 คะแนน และคะแนนวัดผล

สัมฤทธิ์หลังเรียน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
เท่ากับ 16.05 คะแนน และพบว่า ประสิทธิภาพ
ของ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย โดยรวม มีค่า 
E

1
 และ E

2
 เท่ากับ 82.39 และ 80.29 ตามลำาดับ  

แสดงวา่ แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเปน็ฐาน
รายวชิานวตักรรมการศกึษาปฐมวยั มปีระสทิธภิาพ 
ตามเกณฑ์ที่กำาหนด ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ผลการหาประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้จิยัเปน็ฐานรายวชิา นวตักรรมการ
ศึกษาปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ประสิทธิภ�พ N คะแนน S.D. ร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 25 80 65.90 2.26 82.39

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 25 20 16.05 2.33 80.29

ประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เท่ากับ 82.39/80.29

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่าง ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบ
ว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียน
และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.64 

คะแนน และ 19.44 คะแนน ตามลำาดับ แสดง
ว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่าง ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

ก�รทดสอบ N คะแนนเต็ม S.D. t P

ก่อนเรียน 25 20 16.64 1.58 10.58** 0.00

หลังเรียน 25 20 19.44 0.82

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรมการ
ศึกษาปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลัง

เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
จำานวน 25 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จำานวน 60 ข้อ เมื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยใช้สถิติ t-test พบว่า คะแนนเฉลี่ย
การทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 23.80 คะแนน และ 29.44 คะแนน 
ตามลำาดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.80 
คะแนน และ 0.82 คะแนน ตามลำาดับ แสดงวา่ ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรม การศึกษาปฐมวัย
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

ก�รทดสอบ N คะแนนเต็ม S.D. t P

ก่อนเรียน 25 30 23.80 1.80 18.50** 0.00

หลังเรียน 25 30 29.44 0.82
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดย

ใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
นวตักรรมการศกึษาปฐมวยั ผูว้จิยัอภปิรายผลดังน้ี

1. การที่ประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้วจิยัเปน็ฐาน รายวชิานวตักรรม
การศึกษาปฐมวัยเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ อาจเน่ืองมาจาก แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่พัฒนา
ขึ้น น้ันสามารถนำาเอาเทคนิควิ ธีการสอนใน 
รูปแบบอื่นๆ เข้ามาผสมผสานได้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะในด้านใด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด (2555) ศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ พบว่า เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์
หรอืเรยีนรูก้ระบวนการทำาวจิยัด้วยตนเอง เน้นการ
ลงมอืปฏบิติัและอภปิรายผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัเพือ่
หาคำาตอบทางธุรกิจ โดยผู้สอนออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และ
ลงมอืปฏบัิตกิจิกรรม นอกจากน้ีผูส้อนยังมบีทบาท

ใหค้ำาปรกึษา คำาแนะนำา และประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน และผู้เรียนยัง
มีบทบาทให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้สอนเก่ียวกับวิธีการ
สอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อให้ผู้สอนนำาไปปรับปรุง
การสอนให้ดียิ่งขึ้น 

2. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีความสามารถในการคิดแก้
ปญัหาหลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน ช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาสามารถนำา
กระบวนการที่มี ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่มี
อยู่ในปัญหากับผู้แก้ปัญหา การนำาประสบการณ์ 
ความรู้ ความเข้าใจและความคิดมาประยุกต์หา 
วธิกีารเอาชนะอปุสรรค หรอืปญัหาทีเ่ผชญิอยูเ่พือ่
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการและขั้นตอนชัดเจน
และมปีระสทิธภิาพสามารถนำาไปใชใ้นชวีติประจำา
วันได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศศิธร นาคดิลก 
(2549: 24) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้อย่างมีความ
สุขเนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย 
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด 
แกป้ญัหาเปน็กระบวนการทีช่ดัเจน เหมาะสมและ
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ไดร้บั การดแูลเอาใจใสจ่ากครผููส้อนเปน็ทีป่รึกษา 
ให้คำาชี้แนะ แนวทางเมื่อนักศึกษาพบปัญหาหรือ
ตอ้งการรบัคำาแนะนำาและปรกึษา คอื ครผููส้อนเปน็
คนมเีหตผุล ใหค้ะแนนนักศกึษาด้วยความยุติธรรม 
เป็นบุคคลที่ไม่น่าเบื่อและมีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างมีความสุขที่เกิด
ขึ้นการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วทิวสั เพญ็ภู่, เสร ีชดัแช้ม และพุฒิชาดา จนัทะคุณ  
(2563) ได้ทำาการวิจัยพบว่า ทักษะ การแก้
ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นทักษะการแก้ปัญหาในโลก
แห่งความเป็นจริงซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าการ 
แกป้ญัหาแบบปกต ิเปน็ทกัษะทีจ่ำาเปน็อนัดับหนึง่
ของศักยภาพมนุษย์ที่ต้องพัฒนาในโลกที่กำาลัง 
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเป็น
เพราะเมื่อนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน ทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติ หรือ ทำาวิจัยเพ่ือสร้างความรู้หรือค้นหา
ความรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมี 
ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา ในการใช้กระบวนการวิจัยใน
การเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ (2562) ได้ทำาการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์
สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยการใช้
การวิจัยเป็นฐาน: นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัย
พบว่า การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบการเรียน
การสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วม
กับการเรียนรู้โดยการใช้ การวิจัยเป็นฐานเน้น 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้

และสร้างองค์ความรู้ตามความสนใจของตนเอง 
ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด เกิดการตระหนักรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติ
จริง ตามข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
6 ขั้น คือ การสำารวจความรู้เดิม การกำาหนดเป้า
หมายการเรยีนรู ้การวางแผนดำาเนนิงานเพือ่สรา้ง
ความรู้ใหม่ การดำาเนินการและการกำากับตรวจ
สอบกระบวนการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้ การ
วางแผนต่อยอดองค์ความรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย 
รูปแบบการสอนดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการวางแผน การสืบค้นข้อมูล การจัดการ
และนำาเสนอข้อมูลการสรุป องค์ความรู้ การตั้ง
คำาถาม การเห็นประโยชน์ของการใช้ผลวิจัยและ
การใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ซึ่ง
เป็นทักษะสำาคัญแห่งศตวรรษที่ 21

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียน

รู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไปใช้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย นับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เกิดอย่าง
แท้จริงในรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ซึ่ง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน ผู้สอนต้องเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เป็น
มิตร เข้าใจมีทักษะการเสริมแรง มีกิจกรรมแปลก
ใหม่ ให้นักศึกษาได้พบและปฏิบัติ ทดลองด้วย
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ตนเอง อาจารย์ผู้สอนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ปรับกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา สามารถที่จะยืดหยุ่น
ในเรื่องของเวลาให้เหมาะสม

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรเพิ่มระยะเวลาและยืดหยุ่นใน
เรื่องของเวลาให้เหมาะสม

2.2 ควรมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียนเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา

2.3 การวิจัยครั้งต่อไปควรนำารูปแบบนี้
ไปใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ โดยต่อยอดศึกษาเรื่องของ
กระบวนการกลุ่มสำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย
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