
Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 11  No. 1 January – April, 2020
112

 

รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเปน็ฐานโดยใชค้ลังปญัญาดจิิทัล 
เพื่อพัฒนาทักษะการเขยีนโครงการวจิัยของนักศกึษาระดบับณัฑติศึกษา 

 
ศิวพร  ลินทะลกึ1* พินันทา  ฉัตรวัฒนา2 และ พัลลภ  พริยิะสุรวงศ์3 

 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้
คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ  
3) ประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะตามวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการความรู้ที่มี
ประสบการณ์ในการแต่ละด้านอย่างน้อย 5 ปี จํานวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และแบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการประเมิน พบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการเรียนรู้ การ
ประเมินผล และการป้อนกลับ และ 2) รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พฒันามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก  (�̅ = 4.58, S.D. = 0.32) แสดง
ว่ารูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
และช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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Research-Based Learning Using Digital Wisdom Repository Model  
for Improving Research Proposal Skill of Graduated Students 

 
 Siwaporn  Linthaluek1* Pinanta  Chatwattana2 and Pallop  Piriyasurawong3 

 
Abstract 

The objectives of this research are: 1) to analyze and synthesize the conceptual framework of 
research-based learning using digital wisdom repository model to improve research proposal skill of 
graduate students, 2) to develop the research-based learning using digital wisdom repository model to 
improve research proposal skill of graduate students, and 3) to evaluate the research-based learning 
using digital wisdom repository model to improve research proposal skill of graduate students. The 
research methodology is divided into 3 stages as to the objectives. The sample group was derived by 
means of purposive sampling, including five experts in the fields of instructional development, research, 
and design of knowledge management system. Each of the subjects has at least 5 years of experiences 
in their own fields. The research tool is the research-based learning using digital wisdom repository 
model to improve research proposal skill of graduate students, and the evaluation form on the 
research-based learning using digital wisdom repository model to improve research proposal skill of 
graduate students. The statistics used in this research are arithmetic mean and standard deviation. 
According to the research results, it is found that 1) the research-based learning using digital wisdom 
repository model to improve research proposal skill of graduate students is divided into 4 main 
elements, i.e. input factor, learning process, evaluation, and feedback, and 2) the suitability of the 
research-based learning using digital wisdom repository model to improve research proposal skill of 
graduate students is in very high level (�̅ = 4.58, S.D. = 0.32) Therefore, it is evident that the research-
based learning using digital wisdom repository model to improve research proposal skill of graduate 
students can practically be applied to enhance the research proposal skill of graduate students, leading 
to the more efficient learning. 
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1.  บทนํา 
นโยบายหลักของรัฐบาลคือการขับเคลื่อนประเทศ

ก้าวสู่ยุคดิจิทัล [1] ที่มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย
ปัญญา ประชากรไทยในอนาคตจะต้องมีการยกระดับ
ตัวเองจากเดิมที่ เป็นเพียงแรงงานในบริษัทมาเป็น
ผู้ประกอบการที่สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่มี
มูลค่าขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ สมรรถนะ
พื้นฐานที่จําเป็นของนักพัฒนานวัตกรรมคือการทําวิจัย 
ดังนั้นการจัดการศึกษาในสหัสวรรษใหม่นี้ได้ทุกหลักสูตร
ได้เน้นการเรียนรู้แบบการทําวิจัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ทําการค้นคว้าอย่างมีระเบียบแบบแผน เรียนรู้การ
ตั้งสมมติฐาน ทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าว 
อภิปรายผลการทดลอง และสรุปสาระสําคัญ [2] 

จุดเริ่มต้นของการทําวิจัยคือการเขียนโครงการวิจัย 
(Research Proposal) ซึ่งเป็นแผนงานที่เขียนขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยซึ่งเปรียบได้กับ 
พิมพ์เขียวของการทําวิจัย [3] โครงการวิจัยช่วยให้เห็น
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดําเนินงานและความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมเหล่านั้นตามลําดับกอ่นหลังอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
นอกจากนั้นโครงการวิจัยยังใช้เป็นเอกสารเพื่อเสนอ
ขอรับทุนจากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการทําวิจัย 
สําหรับนักศึกษาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ 
วิจัยเป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอและขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ทําการวิจัยในเรื่อง 
นั้นได้ ดังนั้นการเขียนโครงการวิจัยที่ดีส่งผลให้ผู้วิจัยมี
โอกาสได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย จึงเป็นทักษะ
ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก 

การเขียนโครงการวิจัยเป็นการเขียนที่มีลักษณะเป็น
งานวิชาการที่มีหลักการและองค์ประกอบที่แน่นอน 
ดังนั้นนักวิจัยต้องมีการเรียนรู้หลักการอย่างเข้าใจและมี
การฝึกหัดที่ถูกต้องถึงจะเขียนโครงการวิจัยที่ดีและมี
ประสิทธิภาพได้ ส่ิงสําคัญอันดับแรกที่ต้องคํานึงถึง คือ 
ความถูกต้อง ทั้งความถูกต้องในเรื่องข้อเท็จจริง ความ
ถูกต้องในเน้ือหาสาระ ความถูกต้องในเชิงวิชาการของ
ระเบียบวิธีวิจัย [3] เห็นได้ว่าหลักการสําคัญเหล่านี้เป็น
ส่ิงที่ต้องมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สามารถฝึกหัดให้
นักศึกษาเริ่มต้นการทําวิจัยที่ดีได้ และจากการสอบถาม
ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย ซึ่งได้
ทําการสํารวจวิธีการสอนแบบดั้งเดิมว่ามีวิธีการสอน

อย่างไร มีเครื่องมือใดที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 
และสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอน  

จากการสอบถามผู้สอนและนักศึกษาพบว่ายังขาด
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการจัดทําโครงการวิจัย 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงริเริ่มที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน โดยเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
กระบวนการวิจยั [5] ร่วมด้วยกบัการใช้คลังปัญญาดิจทิลั 
ซึ่งเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบ
ดิจิทัล ได้แก่ หนังสือ บทความ ส่ือการเรียนการสอน 
ของอาจารย์และนักวิจัย [6], [7] จะเป็นเครื่องอํานวย
ความสะดวกแก่นักศึกษา ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการ
เขียนโครงการวิจัยและการพัฒนาวิชาการทั้งในศาสตร์
เดียวกันและบูรณาการระหว่างศาสตร์ นอกจากนั้น
เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษา 
 
2.  วัตถปุระสงค์ 

2.1  วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบ
การเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

2.2  พัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลัง
ปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทกัษะการเขยีนโครงการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2.3  ประเมินรปูแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช ้
คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
3.  ขอบเขตการวจิัย 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการออกแบบระบบ
บริหารจัดการความรู้ 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการออกแบบ
ระบบบริหารจัดการความรู้ที่มีประสบการณ์ในการแต่ละ
ด้านอย่างน้อย 5 ปี จํานวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง 
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3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั 
ตัวแปรตน้  คือ  รูปแบบการเรยีนรู้วิจยัเป็นฐานโดย

ใช้คลังปัญญาดจิิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขยีนโครงการ 
วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ตัวแปรตาม  คือ  ความหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนา 
ทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจยั 

4.1  ระยะที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิด
ของรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญา
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
4.2  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน

โดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

4.2.1 สอบถามรายละเอียดวิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิมและเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการ
สอน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากผู้สอนในรายวิชาการ
วิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของผู้เรียนระดับปริญญาโท และรายวิชา
การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศึกษาของผู้เรียนระดับปริญญาเอก เพื่อนํามา
วิเคราะห์เป็นข้อมูลและความต้องการเบื้องต้นในการ
นําไปพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ 

4.2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียนการ
สอนในปัจจุบันโดยการสอบถามจากอาจารย์ประจําวิชา
และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อนํามาเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการร่างรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  

4.2.3 เรียบเรียงความคิดและจัดทําร่างรูปแบบ
การเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษาตามผลการวิเคราะห์ เพื่อนําเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา 
โดยพิจารณาว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมต่อการเรียนการสอนในรายวิชาหรือไม่ 

4.2.4 ปรับปรุงร่างรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็น
ฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ผู้สอนประจํารายวิชา เพื่อนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสมในขั้นตอนต่อไป 

4.3 ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็น
ฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4.3.1 นํารูปแบบการเรยีนรู้วิจยัเป็นฐานโดยใช้
คลังปัญญาดจิิทลัเพือ่พัฒนาทกัษะการเขยีนโครงการวิจยั
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนาเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพือ่ดําเนนิการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ 

4.3.2 ประเมินผลและสรุปผลความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ระดบัคะแนนความเหมาะสม [8] 
ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49

มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
มีความเหมาะสมระดับดี 
มีความเหมาะสมระดับพอใช้ 
มีความเหมาะสมระดับน้อย 
มีความเหมาะสมระดับเห็นควรต้องปรับปรุง

 
5.  ผลการวิจยั 

5.1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน
โดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

การเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน คลังปัญญาดิจิทัล ทักษะการเขียน

โครงการวิจัย

รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลงัปัญญาดิจิทัล
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

_20-0528(001-204).indd   115 22/7/2563 BE   13:45



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 11  No. 1 January – April, 2020
116

โครงการ
ออกเป็น

   รูปที ่2 
    

จากรูป
โดยใช้คลั
โครงการ ิ
รายละเอยี

1)  ปั
1
ผ

กําหนดจุด
แนวทางม
จุดประสง

1
เ

การสอนว
ด้านใดคว
เป็นพฤติก
ความสัมพั
เนื้อหาคว
และเป็นแ

 

รวิจัยของนักศึ
 4 องค์ประก

รูปแบบการเรี
 ระดับบัณฑิต

ปที่ 2 แสดงถึ
ลังปัญญาดิจิทั
วิจัยของนักศึ
ยดดังนี้ 
ปัจจยันําเขา้ 
1.1)  การกําห
ผู้สอนตอ้งกําห
ดประสงค์ปลาย
มาจากความคิดร
ค์ที่มีความหมา
1.2)  การวิเคร
เพื่อให้ทราบว่า
ว่าเน้ือหาใดคว
รเน้นมากที่สุด
กรรมที่คาดหวั
พันธ์ระหว่างเนื้
รเน้นพฤติกรร

แนวทางในการเ

ศึกษาระดับบัณ
กอบหลัก ได้แ

ยนรู้วจิัยเป็นฐา
ศึกษา 

ึงรูปแบบการเรี
ทัลเพื่อพัฒนา
กษาระดับบัณ

หนดจดุมุ่งหมาย
นดจุดมุง่หมาย
ยทางของการเรี
รวบยอดการเรี
ายกวา้งไม่เฉพา
ราะห์เนือ้หา 
าจะสอนเนื้อหา
วรสอนก่อนหรื
 และพฤติกรรม
วังได้อย่างไร ท
นื้อหาวิชากับพ
รม ใดมาก หรือ
เลือกส่ือและวธิี

ณฑิตศึกษา แ
แก่ ปัจจัยนํา

านโดยใช้คลังปั

รียนรู้วิจัยเป็นฐ
าทักษะการเขี
ณฑิตศึกษา โด

ยของรายวิชา 
ยของรายวิชา เพ
รยีนการสอนทีไ่
ยนการสอน เป็
าะเจาะจง  

าใดบ้าง เรียงลํา
รือหลัง พฤติกร
มดังกล่าวจะแส
ทําให้ผู้สอนทร
ฤติกรรม ว่าแต
อพฤติกรรมใดน้
ธการสอน 

แบ่ง
เข้า 

กร
แส

ปัญญาดจิทิัล เพื

ฐาน
ขียน
ดยมี

พื่อ
ได้
ป็น

าดับ
รรม
สดง
ราบ
ต่ละ
น้อย 

วิเค
ในร
เทค
ต้อ
ทา

ผู้เรี
กา
สัม
ทั่ว
ลัก
ซึ่ง
เหม

ดิจิ

ะบวนการเรีย
ดงดังรูปที่ 2 

พื่อพัฒนาทักษะ

1.3) กา
วิเคราะ

คราะห์นิสัยหรื
รายวิชา เช่น ผ
คโนโลยีสารสน
องมีความรู้หรือ
งเทคโนโลยีสา

1.4) กา
ผู้สอนต้

รียนมีความพร้
รที่จะใช้ส่ือให้

มพันธ์กับลักษณ
วไปและลักษณ
กษณะทั่วไป ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้สอ
มาะสมกับผู้เรีย

1.5) กา
ิทัล 

นรู้ การประเมิ

ะการเขยีนโครง

ารวเิคราะห์ผู้สอ
ห์ความรู้ความ
อพฤติกรรมที่พึ
ผู้สอนที่จะสอน
นเทศและการสื
อจบในสาขาวิช
รสนเทศและกา
ารวเิคราะห์ผู้เรี
้องวิเคราะห์ผู้
้อมในการเรียน
้ได้ผลดี ย่อมจ

ณะผู้เรียน ผู้สอน
ณะเฉพาะของผู้
งได้แก่ อายุ ระ
อนสามารถเลือ
ยนได้ 
ารวิเคราะห์เครื่อ

มินผล และการ

งการวิจยัของนั

อน 
มสามารถของผู้
พึงมีต่อการเป็น
นในรายวิชากา
ส่ือสารเพื่อการ
ชาที่เกี่ยวข้องกั
ารส่ือสารเพ่ือก
รียน 
้เรียน เพื่อจะไ
นมากน้อยเพียง
จะต้องเลือกส่ือ
นจะต้องคํานึง
ผู้เรียน เช่น ก
ะดับความรู้ วุฒิ
อกตัวอย่างของ

องมือการเรียนรู้

 

รป้อนกลับ 

 
นกัศึกษา 

ผู้สอน และ
นผู้สอนที่ดี
ารวิจัยทาง
รศึกษาก็จะ 
กับการวิจัย
การศึกษา  

ได้ทราบว่า
งใด เพราะ
อให้มีความ 
ถึงลักษณะ
ารกําหนด

ฒิการศึกษา 
งเนื้อหาให้

้คลังปัญญา
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ผู้สอนต้องทําการวิเคราะห์เครื่องมือการเรียนรู้ 
ที่ใช้ในการเรยีนรู้ตาม รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดย
ใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ 
วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เครื่องมือที่
จะนํามาใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา และสนับสนุนการทําโครงการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2) กระบวนการเรียนรู้ 
2.1)  การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

โดยนําเน้ือหาที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ซึ่งมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ตามที่พัลลภ [9] สรุปว่าขั้นตอน
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหา ได้แก่ 1) 
สังเกตเห็นปัญหา นิยามปัญหา 2) กําหนดสมมติฐาน 3) 
เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูล  

2.2)  การค้นคว้าผ่านคลังปัญญาดิจิทัล 
ผู้สอนจัดการเรยีนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ใน

แต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานนั้นผู้สอน
ต้องมีกิจกรรมและชี้แจงให้ผู้เรียนจัดทําช้ินงาน ซึ่งในการ
จัดทําชิ้นงานจะต้องมีการค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้
คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้ัน จึงพัฒนาให้มีการนาํ
เครื่องมือมาช่วยในการค้นคว้า เครื่องมือนั้นก็คือคลัง
ปัญญาดิจิทัลจะต้องสามารถเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลได้ 
ทุกที่และทุกเวลา ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ 
เช่น คู่มือหรือบทเรียนเก่ียวกับการทําวิจัย วิทยานิพนธ์ 
บทความวิจัย บทความวิชาการ และโครงการวิจัย ของ
อาจารย์และนักศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางและ
สนับสนุนการทําโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา  

2.3)  การประเมนิระหว่างเรยีนและการปรับปรงุ 
ผู้เรียนจะต้องจัดทําชิ้นงานพร้อมนําเสนองานวิจัย

ในแต่ละขั้นตอน เมื่อจัดทําและนําเสนอแล้วผู้สอนมี
หน้าที่ต้องประเมินระหว่างเรียนแต่ขั้นตอนของการทํา
โครงการวิจัย หลังจากการนําเสนอแล้วถ้าผู้สอนมีคําแนะนํา
หรือข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนก็ทําการปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้สอน หากไม่มีการประเมินระหว่างเรียน

และการปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนแล้วดําเนินการในขั้น
ต่อไปจนส้ินสุดขั้นตอนแล้วประเมินผลภาพรวมครั้งเดียว
แล้วพบข้อผิดพลาดในขั้นตอนต้น ๆ ก็จะทําให้ผู้เรียน
ต้องกลับไปแก้ไขตั้งแต่ขั้นตอนนั้นและแก้ไขในทุก ๆ 
ขั้นตอน จึงจําเป็นต้องมีการประเมินระหว่างเรียนและมี
การปรับปรุงแก้ไขในทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อให้งานวิจัย
ดําเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างมีคุณภาพและไม่เสียเวลา
ในการแก้ไขหลาย ๆ รอบ 

3) การประเมินผล 
การประเมินทกัษะการเขยีนโครงการวิจัย เป็นขั้นตอน

ที่ทําหลังจากผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ตามกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้สอนต้องประเมินทักษะรายด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
10 หัวข้อ ได้แก่ 1) การตั้งชื่อเรื่อง 2) การเขียนความ
เป็นมาของปัญหา 3) การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4) 
การต้ังสมมติฐานของการวิจัย และการเขียนกรอบ
แนวคิดของการวิจัย 5) การเขียนขอบเขตของการวิจัย 6) 
การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ 7) การอ้างอิงเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 8) การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย 9) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 10) การวิเคราะห์ข้อมูล และ
ประเมินภาพรวมของผู้เรียน  เพื่อประเมินว่าผู้เรียน 
มีทักษะการเขียนโครงการวิจัยตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่  

4) การป้อนกลับ  
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการการเรียนรู ้โดย

ผู้สอนต้องนําผลการประเมินที่ได้จากการประเมินทักษะ
การเขียนโครงการวิจัยในภาพรวมป้อนกลับไปยังจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชาที่ตั้งไว้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นผลของการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้
คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาว่ามีประสิทธิภาพและได้
ประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาหรือไม่ หากผล
การประเมินออกมาแล้วไม่เป็นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ใน 
การสอนครั้งต่อไปจะได้ทําการวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้า 
หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนโครงการวิจัย หรือหากผล
การประเมินออกมาเป็นที่พอใจและเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
ของรายวชิาแล้วก็อาจจะพัฒนาให้ดียิง่ขึ้นไป 

5.2  ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการ
เรียนรู้วจิัยเป็นฐานโดยใช้คลงัปัญญาดิจิทลัเพื่อพัฒนา
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ทักษะการเขียนโครงการวิจยัของนักศกึษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา มีผลการประเมินดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการ

เรยีนรู้วิจยัเปน็ฐานโดยใช้คลังปญัญาดิจทิัล
เพื่อพัฒนาทกัษะการเขยีนโครงการวจิัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รายละเอียด  S.D. ระดับความ

เหมาะสม
1.  ปัจจัยนําเข้า 

1.1.  กําหนดจุดมุ่งหมายของ   
 รายวิชา 

4.60   0.49 ดีมาก 

1.2.  วิเคราะห์เนื้อหา 4.60   0.49 ดีมาก 
1.3.  วิเคราะห์ผู้สอน 4.40   0.49 ดี 
1.4.  วิเคราะห์ผู้เรียน 4.40   0.49 ดี 
1.5.  วิเคราะห์เคร่ืองมือการ    

  เรียนรู้ 
4.60   0.49 ดีมาก 

2.  กระบวนการเรียนรู้ 
2.1.  การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

1) สังเกตเห็นปัญหา นิยาม  
ปัญหา 

4.80   0.40 ดีมาก 

2) กําหนดสมมติฐาน 4.80   0.40 ดีมาก 
3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4.80   0.40 ดีมาก 
4) วิเคราะห์ข้อมูล 4.80   0.40 ดีมาก 

2.2. ค้นคว้าผ่านคลังปัญญาดิจิทัล 4.60   0.80 ดีมาก 
2.3. ประเมินระหว่างเรียนและ 

ปรับปรุง 
5.00   0.00 ดีมาก 

3.  การประเมินผล 
3.1. ทักษะการเขียนโครงการวิจัย  4.40   0.49 ดี 

4.  การป้อนกลับ      
4.1. ผลการวัดทักษะการเขียน

โครงการวิจัย 
 3.80   0.75 ดี 

สรุป ความเหมาะสมของรูปแบบ  4.58   0.32 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน
โดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (�̅ = 4.58, S.D. = 0.32) 

 
6.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 

6.1 รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญา
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นให้

สอดคล้องตามกระบวนการของระบบการเรียนการสอน 
(System Approved) ของทิศนา [10] ที่กล่าวไว้ว่าการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะต้องจัดองค์ประกอบ
ต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน คํานึงถึงทฤษฎีและหลักการ
เพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

6.2  รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญา
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
1) ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย การกําหนดจุดมุ่งหมาย การ
วิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้สอน 
การวิเคราะห์เครื่องมือการเรียนรู้คลังปัญญาดิจิทัล 2) 
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน ได้แก่ การสังเกตปัญหา นิยามปัญหา 
กําหนดสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละขั้นตอนจะมีการนําเสนอและ
ปรับปรุงตลอดทุกขั้นตอน และมีเครื่องมือการเรียนรู้คือ
คลังปัญญาดิจิทัลเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการเขียน
โครงการวิจัย 3) การประเมินผล จะประเมินทักษะการ
เขียนโครงการวิจัยในลักษณะภาพรวม และ 4) การ
ป้อนกลับ นําผลจากการประเมินป้อนกลับไปยั ง
จุดมุ่งหมายของการเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พินันทาและพัลลภ [11] ที่กล่าวไว้ว่ารูปแบบการสอน
อัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์บนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผู้วิจัยได้ออกแบบตามองค์ประกอบของระบบการเรียน
การสอน (System Approved) สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้ 
แก่ผู้เรียนตามความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกันได้ 

6.3  ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน
โดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (�� = 4.58, 
S.D. = 0.32) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็น
ฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาที่พัฒนา 
ขึ้นมาสามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ 
วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ และช่วยให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของสุนทรา [12] ที่กล่าวไว้ว่า การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ผ่านการสะท้อนคิดและการวิจัยเป็นฐาน 
สามารถพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้   
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