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รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัล
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศิวพร ลินทะลึก1* พินันทา ฉัตรวัฒนา2 และ พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้
คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
3) ประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษา
ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา การดํ าเนิ นการวิ จั ยแบ่ งออกเป็ น 3 ระยะตามวั ตถุ ประสงค์ กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการความรู้ที่มี
ประสบการณ์ในการแต่ละด้านอย่างน้อย 5 ปี จํานวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และแบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 4 องค์ ประกอบหลั ก ได้ แก่ ปั จจั ยนํ าเข้ า กระบวนการเรี ยนรู้ การ
ประเมินผล และการป้อนกลับ และ 2) รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พฒ
ั นามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (�̅ = 4.58, S.D. = 0.32) แสดง
ว่ารูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
และช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การเรียนรู้โดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน, คลังปัญญาดิจทิ ัล, ทักษะการเขียนโครงการวิจยั
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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 researchbased 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] ที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
ปัญญา ประชากรไทยในอนาคตจะต้องมีการยกระดับ
ตั ว เองจากเดิ ม ที่ เ ป็ น เพี ย งแรงงานในบริ ษั ท มาเป็ น
ผู้ประกอบการที่สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่มี
มูลค่ าขึ้ นมาเพื่ อสร้ างรายได้ ให้กั บประเทศ สมรรถนะ
พื้นฐานที่จําเป็นของนักพัฒนานวัตกรรมคือการทําวิจัย
ดังนั้นการจัดการศึกษาในสหัสวรรษใหม่นี้ได้ทุกหลักสูตร
ได้เน้นการเรียนรู้แบบการทําวิจัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ทําการค้นคว้าอย่างมีระเบียบแบบแผน เรียนรู้การ
ตั้ ง สมมติ ฐ าน ทดลองเพื่ อ พิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านดั ง กล่ า ว
อภิปรายผลการทดลอง และสรุปสาระสําคัญ [2]
จุดเริ่มต้นของการทําวิจัยคือการเขียนโครงการวิจัย
(Research Proposal) ซึ่งเป็นแผนงานที่เขียนขึ้นเพื่อใช้
เป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น การวิ จั ย ซึ่ ง เปรี ย บได้ กั บ
พิมพ์เขียวของการทําวิจัย [3] โครงการวิจัยช่วยให้เห็น
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดําเนินงานและความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมเหล่านั้นตามลําดับก่อนหลังอย่างเป็นเหตุเป็นผล
นอกจากนั้ นโครงการวิ จั ยยั งใช้ เป็ นเอกสารเพื่ อเสนอ
ขอรั บทุ นจากแหล่ งทุ นที่ ใ ห้ การสนั บสนุ นการทํ าวิ จั ย
สําหรับนักศึกษาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ
วิจัยเป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอและขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรให้ ทํ าการวิ จั ยในเรื่ อง
นั้นได้ ดังนั้นการเขียนโครงการวิจัยที่ดีส่งผลให้ผู้วิจัยมี
โอกาสได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย จึงเป็นทักษะ
ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก
การเขียนโครงการวิจัยเป็นการเขียนที่มีลักษณะเป็น
งานวิ ชาการที่ มี หลั ก การและองค์ ประกอบที่ แ น่ น อน
ดังนั้นนักวิจัยต้องมีการเรียนรู้หลักการอย่างเข้าใจและมี
การฝึกหั ดที่ ถู กต้ องถึงจะเขี ยนโครงการวิ จัยที่ ดีและมี
ประสิทธิภาพได้ สิ่งสําคัญอันดับแรกที่ต้องคํานึงถึง คือ
ความถูกต้อง ทั้งความถูกต้องในเรื่องข้อเท็จจริง ความ
ถูกต้องในเนื้อหาสาระ ความถูกต้องในเชิงวิชาการของ
ระเบียบวิธีวิจัย [3] เห็นได้ว่าหลักการสําคัญเหล่านี้เป็น
สิ่ ง ที่ ต้ อ งมี รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ ดี ที่ ส ามารถฝึ ก หั ด ให้
นักศึกษาเริ่มต้นการทําวิจัยที่ดีได้ และจากการสอบถาม
ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย ซึ่งได้
ทํ าการสํ ารวจวิ ธี การสอนแบบดั้ งเดิ มว่ ามี วิ ธี การสอน
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อย่างไร มีเครื่องมือใดที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
และสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอน
จากการสอบถามผู้สอนและนักศึกษาพบว่ายังขาด
เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการจั ด ทํ า โครงการวิ จั ย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงริเริ่มที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน
โดยเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
กระบวนการวิจยั [5] ร่วมด้วยกับการใช้คลังปัญญาดิจทิ ลั
ซึ่งเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบ
ดิจิทัล ได้แก่ หนังสือ บทความ สื่อการเรียนการสอน
ของอาจารย์และนักวิจัย [6], [7] จะเป็นเครื่องอํานวย
ความสะดวกแก่ นั กศึ กษา ในการศึ กษาค้ นคว้ า วิ จั ย
เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการ
เขียนโครงการวิจัยและการพัฒนาวิชาการทั้งในศาสตร์
เดี ย วกั นและบู ร ณาการระหว่ า งศาสตร์ นอกจากนั้ น
เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบ
การเรี ย นรู้ วิ จั ย เป็ น ฐานโดยใช้ ค ลั ง ปั ญ ญาดิ จิ ทั ลเพื่ อ
พัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลัง
ปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้
คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้วิจยั เป็นฐานโดย
ใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ
วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตั วแปรตาม คื อ ความหมาะสมของรู ปแบบการ
เรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา
4. วิธีดําเนินการวิจยั
4.1 ระยะที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิด
ของรู ปแบบการเรียนรู้ วิจั ยเป็ นฐานโดยใช้ คลังปัญญา
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นโครงการวิ จั ย ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ดังรูปที่ 1
การเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน

คลังปัญญาดิจิทัล

ทักษะการเขียน
โครงการวิจัย

รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัล
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
4.2 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน
โดยใช้ ค ลั ง ปั ญ ญาดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.2.1 สอบถามรายละเอียดวิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิมและเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการ
สอน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากผู้สอนในรายวิชาการ
วิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของผู้เรียนระดับปริญญาโท และรายวิชา
การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึ ก ษาของผู้ เ รี ย นระดั บ ปริ ญ ญาเอก เพื่ อ นํ า มา
วิเคราะห์เป็นข้อมู ลและความต้องการเบื้องต้นในการ
นําไปพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้
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4.2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียนการ
สอนในปัจจุบันโดยการสอบถามจากอาจารย์ประจําวิชา
และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อนํามาเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการร่างรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
4.2.3 เรียบเรียงความคิดและจัดทําร่างรูปแบบ
การเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาตามผลการวิ เคราะห์ เพื่อนําเสนอต่ออาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา
โดยพิจารณาว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมต่อการเรียนการสอนในรายวิชาหรือไม่
4.2.4 ปรับปรุงร่างรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็น
ฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตาม
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ผู้สอนประจํารายวิชา เพื่อนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสมในขั้นตอนต่อไป
4.3 ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็น
ฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.3.1 นํารูปแบบการเรียนรู้วิจยั เป็นฐานโดยใช้
คลังปัญญาดิจิทลั เพือ่ พัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจยั
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนาเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพือ่ ดําเนินการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ
4.3.2 ประเมินผลและสรุปผลความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ตารางที่ 1 ระดับคะแนนความเหมาะสม [8]
ช่วงคะแนน
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
มีความเหมาะสมระดับดีมาก
มีความเหมาะสมระดับดี
มีความเหมาะสมระดับพอใช้
มีความเหมาะสมระดับน้อย
มีความเหมาะสมระดับเห็นควรต้องปรับปรุง

5. ผลการวิจยั
5.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน
โดยใช้ คลั งปัญญาดิ จิ ทั ลเพื่ อพั ฒนาทั กษะการเขี ยน
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โครงการรวิ จั ยของนั กศึ กษาระดั บบัณฑิ
ณ ตศึ กษา แแบ่ ง
ออกเป็ น 4 องค์ ป ระกกอบหลั ก ได้ แก่
แ ปั จ จั ย นํ า เข้ า

กระบวนการเรียนรู้ การประเมิมินผล และการรป้อนกลับ
แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้วจิ ัยเป็นฐาานโดยใช้คลังปัญญาดิจทิ ัล เพืพื่อพัฒนาทักษะะการเขียนโครงงการวิจยั ของนันักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
จากรูปปที่ 2 แสดงถึึงรูปแบบการเรีรียนรู้วิจัยเป็นฐฐาน
โดยใช้ ค ลั ง ปั ญ ญาดิ จิ ทัทั ล เพื่ อ พั ฒ นาาทั ก ษะการเขีขี ย น
โครงการ วิิ จั ยของนั กศึ กษาระดั บบัณฑิ
ณ ตศึ กษา โดดยมี
รายละเอียยดดังนี้
1) ปัจจัยนําเข้า
11.1) การกําหนดจุ
ห ดมุ่งหมายยของรายวิชา
ผผู้สอนต้องกําหนดจุดมุง่ หมายยของรายวิชา เพพื่อ
กําหนดจุดดประสงค์ปลายยทางของการเรีรียนการสอนทีไ่ได้
แนวทางมมาจากความคิดรวบยอดการเรี
ร
ยนการสอน เป็ป็น
จุดประสงค์ที่มีความหมาายกว้างไม่เฉพาาะเจาะจง
11.2) การวิเครราะห์เนือ้ หา
เเพื่อให้ทราบว่าจะสอนเนื
า
้อหาาใดบ้าง เรียงลําาดับ
การสอนวว่าเนื้อหาใดคววรสอนก่อนหรืรือหลัง พฤติกรรรม
ด้านใดควรเน้นมากที่สุด และพฤติกรรมมดังกล่าวจะแสสดง
เป็นพฤติกกรรมที่คาดหวัวังได้อย่างไร ทํทาให้ผู้สอนทรราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเนืนื้อหาวิชากับพฤติกรรม ว่าแตต่ละ
เนื้อหาควรเน้นพฤติกรรรม ใดมาก หรือพฤติ
อ กรรมใดน้น้อย
และเป็นแแนวทางในการเเลือกสื่อและวิธการสอน
ธี
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1.3) กาารวิเคราะห์ผู้สออน
วิเคราะห์ความรู้ความมสามารถของผูผู้สอน และ
วิเคราะห์
ค นิสัยหรือพฤติกรรมที่พพึึ งมีต่อการเป็นผู
น ้สอนที่ดี
ในรรายวิชา เช่น ผูผ้สอนที่จะสอนนในรายวิชากาารวิจัยทาง
เทคคโนโลยีสารสนนเทศและการสืสื่อสารเพื่อการรศึกษาก็จะ
ต้องมี
อ ความรู้หรือจบในสาขาวิ
อ
ชชาที่เกี่ยวข้องกักับการวิจัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกาารสื่อสารเพื่อการศึ
ก กษา
1.4) กาารวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
ผู้สอนต้้องวิเคราะห์ผู้ เรียน เพื่อจะไได้ทราบว่า
ง เพราะ
ผู้เรียนมีความพร้้อมในการเรียนนมากน้อยเพียงใด
การที่จะใช้สื่อให้้ได้ผลดี ย่อมจจะต้องเลือกสื่อให้
อ มีความ
สัมพั
ม นธ์กับลักษณ
ณะผู้เรียน ผู้สอนนจะต้องคํานึงถึงลักษณะ
ทั่วไปและลั
ว
กษณ
ณะเฉพาะของผูผู้ เรียน เช่น การกําหนด
ลักษณะทั
ก
่วไป ซึงได้
่ง แก่ อายุ ระะดับความรู้ วุฒิ
ฒกิ ารศึกษา
ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถเลื
อ
ออกตัวอย่างของงเนื้อหาให้
เหมมาะสมกับผู้เรียนได้
ย
1.5) กาารวิเคราะห์เครื่อองมือการเรียนรู้คลังปัญญา
ดิจิทัล
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ผู้สอนต้องทําการวิเคราะห์เครื่องมือการเรียนรู้
ที่ใช้ในการเรียนรู้ตาม รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดย
ใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ
วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เครื่องมือที่
จะนํามาใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของรายวิ ช า และสนั บสนุ นการทํ าโครงการวิ จั ย ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) กระบวนการเรียนรู้
2.1) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
โดยนําเนื้อหาที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ซึ่งมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ตามที่พัลลภ [9] สรุปว่าขั้นตอน
ของวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ใ ช้ แ ก้ ปั ญ หา ได้ แ ก่ 1)
สังเกตเห็นปัญหา นิยามปัญหา 2) กําหนดสมมติฐาน 3)
เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูล
2.2) การค้นคว้าผ่านคลังปัญญาดิจิทัล
ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ใน
แต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานนั้นผู้สอน
ต้องมีกิจกรรมและชี้แจงให้ผู้เรียนจัดทําชิ้นงาน ซึ่งในการ
จัดทําชิ้นงานจะต้องมีการค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้
คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น จึงพัฒนาให้มีการนํา
เครื่องมื อมาช่วยในการค้นคว้า เครื่องมือนั้นก็คือคลั ง
ปัญญาดิจิทัลจะต้องสามารถเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลได้
ทุกที่และทุกเวลา ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ
เช่น คู่มือหรือบทเรียนเกี่ยวกับการทําวิจัย วิทยานิพนธ์
บทความวิจัย บทความวิชาการ และโครงการวิจัย ของ
อาจารย์ และนั กศึ กษา เป็ นต้ น เพื่ อเป็ นแนวทางและ
สนับสนุนการทําโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา
2.3) การประเมินระหว่างเรียนและการปรับปรุง
ผู้เรียนจะต้องจัดทําชิ้นงานพร้อมนําเสนองานวิจัย
ในแต่ ละขั้ นตอน เมื่ อจั ดทํ าและนํ าเสนอแล้ วผู้ สอนมี
หน้าที่ต้องประเมินระหว่างเรียนแต่ขั้นตอนของการทํา
โครงการวิจัย หลังจากการนําเสนอแล้วถ้าผู้สอนมีคําแนะนํา
หรือข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนก็ทําการปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้สอน หากไม่มีการประเมินระหว่างเรียน
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และการปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนแล้วดําเนินการในขั้น
ต่อไปจนสิ้นสุดขั้นตอนแล้วประเมินผลภาพรวมครั้งเดียว
แล้วพบข้อผิดพลาดในขั้นตอนต้น ๆ ก็จะทําให้ผู้เรียน
ต้ องกลั บไปแก้ ไขตั้ งแต่ ขั้ นตอนนั้ นและแก้ ไขในทุ ก ๆ
ขั้นตอน จึงจําเป็นต้องมีการประเมินระหว่างเรียนและมี
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในทุ ก ๆ ขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ ง านวิ จั ย
ดําเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างมีคุณภาพและไม่เสียเวลา
ในการแก้ไขหลาย ๆ รอบ
3) การประเมินผล
การประเมินทักษะการเขียนโครงการวิจัย เป็นขั้นตอน
ที่ ทํ าหลั งจากผู้ เรี ยนผ่ านการเรี ยนรู้ ตามกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้สอนต้องประเมินทักษะรายด้าน ซึ่งประกอบด้วย
10 หัวข้อ ได้แก่ 1) การตั้งชื่อเรื่อง 2) การเขียนความ
เป็นมาของปัญหา 3) การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4)
การตั้ ง สมมติ ฐ านของการวิ จั ย และการเขี ย นกรอบ
แนวคิดของการวิจัย 5) การเขียนขอบเขตของการวิจัย 6)
การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ 7) การอ้างอิงเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 8) การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย 9)
การเก็บรวบรวมข้อมูล 10) การวิเคราะห์ข้อมูล และ
ประเมิ นภาพรวมของผู้ เรี ยน เพื่ อประเมิ นว่ าผู้ เรี ยน
มีทักษะการเขียนโครงการวิจัยตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่
4) การป้อนกลับ
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการการเรียนรู้ โดย
ผู้สอนต้องนําผลการประเมินที่ได้จากการประเมินทักษะ
การเขียนโครงการวิจัยในภาพรวมป้อนกลับไปยังจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชาที่ตั้งไว้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นผลของการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้
คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาว่ามีประสิทธิภาพและได้
ประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาหรือไม่ หากผล
การประเมิ นออกมาแล้ วไม่ เป็ นตามเกณฑ์ ที่ ตั้ งไว้ ใน
การสอนครั้ งต่ อไปจะได้ ทํ าการวิ เคราะห์ ปั จจั ยนํ าเข้ า
หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนโครงการวิจัย หรือหากผล
การประเมินออกมาเป็นที่พอใจและเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชาแล้วก็อาจจะพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นไป
5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการ
เรียนรู้วจิ ัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทลั เพื่อพัฒนา
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ทักษะการเขียนโครงการวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา มีผลการประเมินดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการ
เรียนรู้วิจยั เป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจทิ ัล
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด
1. ปัจจัยนําเข้า
1.1. กําหนดจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา
1.2. วิเคราะห์เนื้อหา
1.3. วิเคราะห์ผู้สอน
1.4. วิเคราะห์ผู้เรียน
1.5. วิเคราะห์เครื่องมือการ
เรียนรู้
2. กระบวนการเรียนรู้
2.1. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
1) สังเกตเห็นปัญหา นิยาม
ปัญหา
2) กําหนดสมมติฐาน
3) เก็บรวบรวมข้อมูล
4) วิเคราะห์ข้อมูล
2.2. ค้นคว้าผ่านคลังปัญญาดิจิทัล
2.3. ประเมินระหว่างเรียนและ
ปรับปรุง
3. การประเมินผล
3.1. ทักษะการเขียนโครงการวิจัย
4. การป้อนกลับ
4.1. ผลการวัดทักษะการเขียน
โครงการวิจัย
สรุป ความเหมาะสมของรูปแบบ



S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.60

0.49

ดีมาก

4.60
4.40
4.40
4.60

0.49
0.49
0.49
0.49

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

4.80

0.40

ดีมาก

4.80
4.80
4.80
4.60
5.00

0.40
0.40
0.40
0.80
0.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.40

0.49

ดี

3.80

0.75

ดี

4.58

0.32

ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่า รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน
โดยใช้ ค ลั ง ปั ญ ญาดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (�̅ = 4.58, S.D. = 0.32)
6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
6.1 รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญา
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นโครงการวิ จั ย ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบ
องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ให้
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สอดคล้องตามกระบวนการของระบบการเรียนการสอน
(System Approved) ของทิศนา [10] ที่กล่าวไว้ว่าการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะต้องจัดองค์ประกอบ
ต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน คํานึงถึงทฤษฎีและหลักการ
เพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
6.2 รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญา
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นโครงการวิ จั ย ของ
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
คลั งปัญญาดิจิ ทั ลเป็ นเครื่ องมือสนั บสนุ นในการเขี ยน
โครงการวิจัย 3) การประเมินผล จะประเมินทักษะการ
เขียนโครงการวิจัยในลักษณะภาพรวม และ 4) การ
ป้ อ นกลั บ นํ า ผลจากการประเมิ น ป้ อ นกลั บ ไปยั ง
จุดมุ่งหมายของการเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พินันทาและพัลลภ [11] ที่กล่าวไว้ว่ารูปแบบการสอน
อั จ ฉริ ยะเชิ ง สร้ า งสรรค์ บนเว็ บ เพื่ อพั ฒนาทั ก ษะการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผู้วิจัยได้ออกแบบตามองค์ประกอบของระบบการเรียน
การสอน (System Approved) สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้
แก่ผู้เรียนตามความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกันได้
6.3 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน
โดยใช้ ค ลั ง ปั ญ ญาดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
โครงการวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดย
� = 4.58,
ผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (�
S.D. = 0.32) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็น
ฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาที่พัฒนา
ขึ้นมาสามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ
วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ และช่วยให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของสุ น ทรา [12] ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า การจั ด ประสบการณ์
การเรี ย นรู้ ผ่ า นการสะท้ อ นคิ ด และการวิ จั ย เป็ น ฐาน
สามารถพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้
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