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การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการวิจัย
ดวงรัตน คัดทะเล Ph.D.*

บทคัดยอ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย (Research – Based Learning: RBL) เปนรูปแบบ
การจัดการเรียนรูท เี่ นนทักษะกระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
เนือ่ งจากเปนกระบวนการแสวงหาความรู ความจริงดวยตนเองของผูเ รียน เมือ่ ผนวกรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนดังกลาวเขากับการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท เี่ นนประสบการณของผูเ รียน จึงเปนการผสมผสานรูปแบบการเรียนรูท ชี่ ว ยใหผเู รียนเกิดการเรียนรู
จากประสบการณจริง ในสถานการณจริง รวมกับการศึกษาเรียนรูด ว ยกระบวนการวิจยั เพือ่ แสวงหาความรู
หรือขอมูลทีจ่ ะแกปญ
 หานัน้ ๆ ดวยการคิดอยางมีวจิ ารณญาณและชวยฝกทักษะตางๆ ทีเ่ ปนการสรางทักษะ
ชีวิตใหกับตนเอง การเรียนการสอนนี้ มี 4 รูปแบบ คือ 1) ผูสอนใชผลการวิจัยในการสอน 2) ผูเรียนใชผล
การวิจัยในการเรียนรู 3) ผูสอนใชกระบวนการวิจัยในการสอน และ 4) ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการ
เรียนรู ขอดีของการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการวิจัย คือ
ผูเ รียนไดเรียนรูใ นสภาพจริงดวยกระบวนการวิจยั และไดความรูใ นศาสตรไปพรอมๆ กัน สวนขอจํากัด คือ
การสอนโดยวิธีนี้ ผูสอนตองมีความรู ความสามารถและประสบการณการทําวิจัยเปนอยางดี ทั้งนี้เพื่อมุง
พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและใฝรู สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน แก
ปญหาเปน และมุงเนนพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ ทักษะการสรางสัมพันธภาพกับผู
อื่น และเรียนรูการทํางานเปนทีม
คําสําคัญ : การเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการวิจัย
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Mixed Style of learning: Research – Based Learning,
Authentic learning and Student-centered learning
Duangrat Kathalae Ph.D.*

Abstract
A teaching style using research-based learning is an appropriate style of teaching and learning
process in higher education. It is the process of self-learning which is fundamental in acquiring knowledge.
When this process is combined with other forms of learning such as authentic learning, which focusing
on the experiences of the students, these mixed styles of learning can help students to learn from real experiences and real situations in conjunction with learning by applying the research process. These mixed
learning strategies motivate students to think critically and to gain knowledge that would solve their problems and build their life skills. There are four forms in these mixed teaching-learning styles including 1)
Teachers use the results of research on teaching 2) Students use the research findings to learn 3) Teachers
use research process to teach and 4) The students use research process for their learning. The advantages
of these mixed styles of learning are that students learn in an actual environment using research process
and gaining knowledge at the same time. However, the limitation taught by these mixed methods is that
teachers must be knowledgeable, have the ability and experience to do research very well in order to
develop the student to become a person who always wants to learn and remain curious. Students are able
to gain self-knowledge, have critical thinking, systematic working process, relationship skills, and learn
to work as a team.
Keyword: Authentic learning, Student-centered learning, Research – based learning
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บทนํา
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เปนการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเ รียนมีความสําคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษา
จะตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพและเปนการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งตลอด
ชีวิตดวยการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 5 ลักษณะ ที่
เรียกวา เบญจลักษณการเรียนรู ไดแก 1) การเรียน
รูอยางมีความสุข 2) การเรียนรูจากการไดแสวงหา
ความรู ไดคดิ และลงไดปฏิบตั จิ ริง 3) การเรียนรูจ าก
แหลงเรียนรูที่หลากหลายและเรียนรูรวมกับบุคคล
อื่น 4) การเรียนรูแบบองครวมหรือการบูรณาการ
และ 5) การเรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเอง
(ราชกิจกิจจานุเบกษา, 2545) แนวคิดจากพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวถึงการ
จัดการเรียนรูที่ยอมรับบุคคลหรือผูเรียนที่มีความ
แตกตางและทุกคนสามารถเรียนรูได การจัดการ
เรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญผูส อนตองมีความเชือ่
พื้นฐานอยางนอย 3 ประการ คือ 1) เชื่อวาทุกคนมี
ความแตกตางกัน 2) เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูได
และ 3) เชื่อวาการเรียนรูเกิดไดทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น
การจัดการเรียนรูจ งึ เปนการจัดบรรยากาศ กิจกรรม
สือ่ สถานการณ ฯลฯ ใหผเู รียนเกิดการเรียนรูไ ดเต็ม
ศักยภาพ การจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู
อาจทําไดหลายวิธีการและหลายเทคนิค การจัดการ
เรียนรูน บั เปนองคประกอบหลักทีแ่ สดงถึงการเรียน
รูอยางเปนรูปธรรม (คณะกรรมการปฏิรูปการเรียน
รู, 2543)
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู  ใ นระดั บ การ
อุ ด มศึ ก ษาตามแนวทางการเรี ย นรู  ที่ เ น น ผู  เ รี ย น
เป น สํ า คั ญ ซึ่ ง มุ  ง พั ฒ นาความรู  แ ละทั ก ษะทาง
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วิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม มีวิธีการ
จัดการเรียนรูหลายรูปแบบ ดังนี้ (ชนาธิป พรกุล,
2554;ไพฑูรย สินลารัตน, 2553)
1. การเรี ย นรู  จ ากกรณี ป  ญ หา (Problem-based Learning: PBL) เปนรูปแบบการเรียน
รูที่ใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียน
คิ ด และดํ า เนิ น การเรี ย นรู  กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค
และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนเปนผูให
คําแนะนํา เปนการสงเสริมใหเกิดการแกปญหา
มากกวาการจําเนื้อหา ขอเท็จจริง เปนการสงเสริม
การทํางานเปนกลุมและพัฒนาทักษะทางสังคม
เปนวิธีการที่จะกระทําไดดีในการจัดการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา เพราะผูเรียนมีระดับความ
สามารถทางการคิดและการดําเนินการดวยตนเอง
ไดดี เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย
ความรูเดิมของผูเรียน ทําใหเกิดความเขาใจขอมูล
ใหมได การจัดสถานการณที่เหมือนจริง สงเสริม
การแสดงออกและการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
การใหโอกาสผูเรียนไดไตรตรองขอมูลอยางลึกซึ้ง
ทําใหผูเรียนตอบคําถาม จดบันทึก สอนเพื่อน สรุป
วิพากษวิจารณสมมติฐานที่ไดตั้งไวไดดี
2. การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual
Study) เนื่องจากผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถ
ในการเรียนรูแ ละความสนใจในการเรียนรูต า งกัน จึง
จําเปนตองมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เชน
2.1 เทคนิคการใชผังมโนทัศน (Concept Mapping) ที่มีหลักการใชตรวจสอบความคิด
ของผูเรียนวาคิดอะไร เขาใจสิ่งที่เรียนอยางไร แลว
แสดงออกมาเปนกราฟก
2.2 เทคนิคการใชขอตกลงระหวางผู
เรียนและผูสอน (Learning Contract) คือ สัญญาที่
ผูเรียนกับผูสอนรวมกันกําหนด เพื่อใชเปนหลักยึด
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ในการเรียนวาจะเรียนอะไร อยางไร เวลาใด ใชเกณฑ
อะไรประเมิน
2.3 เทคนิคการเรียนรูต ามความตองการ
(Know-Want-Learned) ใชเชื่อมโยงความรูเดิมกับ
ความรูใหมดวยการผสมผสานกับการใช mapping
เชน การรายงานหนาชัน้ ทีใ่ หผเู รียนไปศึกษาคนควา
ดวยตนเองมานําเสนอหนาชัน้ รวมถึงอาจมีกจิ กรรม
ทดสอบผูฟง ภายหลังสิ้นสุดการนําเสนอ
2.4 เทคนิคกระบวนการกลุม (Group
Process) เปนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดรวมมือ
กัน แลกเปลี่ยนความรูความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อ
บรรลุเปาหมายเดียวกัน เพื่อแกปญหาใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค
3. การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) ผู  เ รี ย นเป น ผู  ส ร า งความรู  โ ดยการอาศั ย
ประสบการณแหงชีวิตที่ไดรับ เพื่อคนหาความจริง
จากกระบวนการรูค ดิ ในตัวบุคคลและจากการสราง
ความรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม
4. การเรี ย นรู  แ บบแสวงหาความรู  ด  ว ย
ตนเอง (Self-Study) โดยผูเรียนเปนผูแสวงหาความ
รูไดดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบคน (Inquiry Instruction) การเรียนแบบคนพบ
(Discovery Learning) การเรียนแบบแกปญหา
(Problem Solving) การเรียนรูเชิงประสบการณ
(Experiential Learning) ซึ่งการเรียนการสอนแบบ
แสวงหาความรูดวยตนเองนี้ใชในการเรียนรูทั้งที่
เปนรายบุคคลและกระบวนการกลุม
5. การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based
Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
ผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานการเรียน
รูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทาง
สังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ

การคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับ
แหลงงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนรวมกันตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การ
กําหนดเนื้อหา กิจกรรม และวิธีการประเมิน
6. การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูรวมกัน (Research-based Learning) การ
เรียนรูที่เนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิต
ศึกษา เพราะเปนการเรียนที่เนนการแสวงหาความ
รูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรูและการทดสอบความ
สามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดย
รูปแบบการเรียนการสอนอาจแบงไดเปน 4 ลักษณะ
ใหญๆ
6.1 การสอนโดยผูสอนใชระเบียบวิธี
วิจัยเปนวิธีการสอน
6.2 การสอนโดยผูเ รียนรวมทําโครงการ
วิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของ
อาจารย
6.3 การสอนโดยผูเรียนศึกษา งานวิจัย
ของอาจารยและของนักวิจยั ชัน้ นําในศาสตรทศี่ กึ ษา
6.4 การสอนโดยผูสอนใชผลการวิจัย
ประกอบการสอน
7. การเรี ย นรู  ที่ ใ ช วิ ธี ผ สมผสานจากการ
ตกผลึ ก ทางป ญ ญา (Crystal-based Approach)
เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรู
ความคิดดวยตนเอง รวบรวม ทําความเขาใจ สรุป
วิเคราะหและสังเคราะห จากการศึกษาดวยตนเอง
เปนวิธีที่เหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษา เพราะผู
เรียนที่เปนผูใหญมีประสบการณเกี่ยวกับศาสตร
ที่ศึกษามาในระดับหนึ่งแลว วิธีการเรียนรูเริ่มจาก
การทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงค
ของการเรียนรูตามแนวนี้ จากนั้นทําความเขาใจใน
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เนื้อหาและประเด็นหลักๆ ของรายวิชา มอบหมาย
ใหผูเรียนไปศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิดตาม
ประเด็นที่กําหนด แลวใหผูเรียนพัฒนาแนวคิด
ในประเด็นตางๆ แยกทีละประเด็น โดยใหผูเรียน
เขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานในลักษณะที่เปน
แนวคิดของตนเองที่ผานการกลั่นกรอง วิเคราะห
เจาะลึก จนตกผลึกทางความคิดเปนของตนเอง จาก
นัน้ จึงนําเสนอใหกลุม เพือ่ นไดชว ยวิเคราะห วิจารณ
อีกครั้ง
จากรู ป แบบวิ ธี ก ารเรี ย นรู  ที่ เ น น ผู  เ รี ย น
เป น สํ า คั ญ ดั ง กล า วข า งต น สามารถนํ า รู ป แบบ
วิ ธี ก ารต า งๆ มาบู ร ณาการร ว มกั น ตามลั ก ษณะ
ของแตละรายวิชาได เชน ในการจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช
กระบวนการวิจัย เปนการบูรณาการรูปแบบการ
เรี ย นการสอนที่ ไ ด นํ า มาใช ใ นการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา พ.ย. 1322 วิจยั ทางการ
พยาบาล (Nursing Research) โดยใชรูปแบบการ
เรี ย นการสอนที่ ผู  เ รี ย นได เ รี ย นรู  โ ดยการปฏิ บั ติ
จริง ในสถานการณจริง สรางสรรคผลงานจาก
กระบวนการคิด การทํางานอยางเปนระบบ สราง
องคความรูด ว ยตนเอง ใชกระบวนการวิจยั ในการแก
ปญหา คนหาคําตอบจากการสืบคน และวิเคราะห
ขอมูลดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพ
ในทุกๆ ดาน การบูรณาการเทคนิคการสอนทีห่ ลาก
หลาย จึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของรายวิชาที่
มีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การจั ด การเรี ย นการสอนตามสภาพจริ ง
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการวิจัย
เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ให
ผูเ รียนใชกระบวนการวิจยั หรือผลการวิจยั เปนเครือ่ ง
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มือในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ โดยอาจใชการ
ประมวลผลงานวิจัยมาประกอบการสอนเนื้อหา
สาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาสาระในการเรียน
รู ใชกระบวนการวิจยั ในการศึกษาเนือ้ หาสาระ และ
ใหผเู รียนลงมือทําวิจยั ดวยตนเอง เพือ่ ชวยฝกทักษะ
การวิจัยในสถานการณจริงแกผูเรียน (ทิศนา แขม
มณี, 2548; ทิศนา แขมมณี, 2557;ชัยวัฒน สุทธิ
รัตน, 2554; ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2555) การจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริงทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
โดยใชกระบวนการวิจัยในรายวิชา พ.ย. 1322 วิจัย
ทางการพยาบาล (Nursing Research) ประกอบดวย
4 รูปแบบ ดังนี้
1. ผูส อนใชผลการวิจยั ในการสอน (Teachers use the research findings in their teaching) โดย
ผูสอนเปนผูสรุปและนําผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เนือ้ หามาใชประกอบการสอนในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง จากนั้นมอบหมายใหผูเรียนอานสาระสําคัญ
ของผลงานวิจัย ผูสอนนําผลการวิจัยมาชี้นําใหผู
เรียนไดเรียนรู และตั้งคําถามจากงานวิจัยนั้น รวม
ถึงใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการวิจัยจากการอาน
สาระสําคัญของงานวิจัยนั้นๆ ดวย
2. ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนรู (Students use the research results in their learning) โดย
มอบหมายใหผูเรียนเปนผูไปศึกษาคนควาผลการ
วิจัยดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
สืบคนและเรียนรูการนําผลการวิจัยไปใช ผูสอนจึง
ตองชีแ้ นะวิธเี ลือกผลงานวิจยั ทีเ่ หมาะสมกับเนิอ้ หา
และระดับชั้นของผูเรียน
3. ผูสอนใชกระบวนการวิจัยในการสอน
(Teachers use research process as their teaching
approach) ผูสอนเปนผูชี้นําการเรียนรู เนื้อหา รวม
กับกระบวนการวิจัย ซึ่งจะชวยทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในเนื้อหาสาระที่ตองการ ผูสอนอาจนํา
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กระบวนการวิจัยมาใชครบทุกขั้นตอน หรือใชบาง
ขั้นตอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู วัตถุประสงค และขอจํากัดทีม่ ใี นเนือ้ หานัน้ ๆ
4. ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียน
(Students use research process as their learning

approach) ดวยการลงมือดําเนินการวิจัยดวยตนเอง
อาจอยูในรูปของการทําวิจัยในประเด็นเล็กๆ หรือ
เปนผูชวยวิจัยใหอาจารยผูสอน โดยผูสอนชวยใหผู
เรียนดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตางๆ อยางมี
คุณภาพที่สุดเทาที่จะทําได

ตารางสรุป การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการวิจัย
รูปแบบที่

ผูสอน

ผูเรียน

สภาพ/สถานการณจริง การวัดและประเมินผล

1. ผูสอนใช 1. สรุปและนําผล เรียนรู
ผลงานวิจัยของผูสอน
ผลการวิจัย การวิจัยมาใชใน กระบวนการวิจัย หรือผลงานวิจัยที่ได
ในการสอน การสอน
จากการอานสาระ จากการสืบคน
สําคัญของผลการ
2. มอบหมายให
วิจัย
นักศึกษาอาน
สาระสําคัญของ
ผลงานวิจัย

แบบทดสอบวัดความ
รูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยและ
ประเมินความรูความ
เขาใจเนื้อหาสาระใน
ศาสตรที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยผลการวิจัย
นั้นๆ

1. ศึกษา คนควา รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สืบคนและเรียนรู กับหัวขอที่ไดรับมอบ
2. นําผลการวิจัย หมายใหไปสืบคน
ไปใชงานวิจัยดวย
ตนเอง

เชนเดียวกับรูปแบบ
ที่ 1 และ ประเมินจาก
รายงานที่แสดงถึง
การนําผลการวิจัยมา
ใช รวมถึงการอางอิง
แหลงขอมูล

2. ผูเรียนใช 1. มอบหมาย
ผลการวิจัย ใหผูเรียนเปนผู
ในการเรียนรู ไปศึกษาคนควา
ผลการวิจัยดวย
ตนเอง
2. ชี้แนะวิธีเลือก
ผลงานวิจัยที่
เหมาะสมกับเนิ้อ
หาและระดับชั้น
ของผูเรียน
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รูปแบบที่

ผูสอน

3. ผูสอนใช
กระบวนการ
วิจัยในการ
สอน

1.ใชกระบวนการ
วิจัยเปนวิธีสอน
เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูใน
เนื้อหา
2. นํากระบวนการ
วิจัยมาใชครบ
ทุกขั้นตอน หรือ
ใชบางขั้นตอน
ตามความเหมาะ
สมกับเนื้อหา
สาระการเรียนรู
วัตถุประสงค และ
ขอจํากัดที่มี

3. ยังไมถึงขั้นที่ผู
เรียนตองทําวิจัย
เองทั้งโครงการ
4. ผูเรียนใช ชวยใหผูเรียน
กระบวนการ ดําเนินการตามขั้น
วิจัยในการ ตอนของระเบียบ
เรียน
วิธีการวิจัยอยางมี
คุณภาพที่สุดเทาที่
จะทําได

ผูเรียน
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การมีสวนรวมใน
มีสวนรวมใน
กระบวนการวิจัย
กระบวนการ
วิจัยตามที่ผูสอน
ออกแบบหรือ
กําหนดบทบาท
หนาที่ไว

ประเมินทักษะของ
ผูเรียนตามที่ไดมอบ
หมายใหมีบทบาท
หรือมีสวนรวมใน
กระบวนการวิจัย ทั้ง
จากการเขียนรายงาน
และการนําเสนอผล
งานดวยวาจา

ลงมือดําเนินการ ดําเนินการดวยตนเอง
วิจัยดวยตนเอง ตามขั้นตอนของ
อาจอยูในรูปของ ระเบียบวิธีการวิจัย
การทําวิจัยใน
ประเด็นเล็กๆ
หรือ เปนผูชวย
วิจัยใหอาจารยผู
สอน

ประเมินทักษะการ
ดําเนินการวิจัยทุกขั้น
ตอนดวยตนเองทั้ง
จากการเขียนรายงาน
ผลการวิจัยและการนํา
เสนอผลงานดวยวาจา
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ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูต ามสภาพจริงที่
เนนผูเ รียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการวิจยั เรือ่ ง
การพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
รูปแบบที่ 1 ผูส อนใชผลการวิจยั ในการสอน
มีวิธีการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค ใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหา
สาระของการพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จาก
การสรุปผลงานวิจัยของผูสอนหรือที่ผูสอนสืบคน
มาได
2. กิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอน
ดังนี้
2.1 ขั้นการเตรียมตัวของผูสอน ผูสอน
เตรียมผลงานวิจัยเกี่ยวการพยาบาลผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 จากผลงานวิจัยของผูสอนที่ไดรับตีพิมพ
เผยแพรหรือที่ผูสอนสืบคนมา การนําผลงานวิจัย
ของตนเองหรือผลงานวิจยั ทีไ่ ดจากการสืบคนมาใช
ในการเรียนการสอน จะตรงกับหลักการของรูปแบบ
ที่ 1 คือ ผูสอนมุงใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาจากผลงาน
วิจยั โดยผูส อนจัดทําเปนสรุปยอผลการวิจยั ดังกลาว
ใหกับผูเรียนทุกคน
2.2 ขั้นการเรียนการสอน ผูสอนและผู
เรียนมีกิจกรรมรวมกัน โดยผูสอนอธิบายกิจกรรม
การเรียนการสอนในหัวขอ เรือ่ ง การพยาบาลผูป ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2 ผูสอนไดนําผลการศึกษาวิจัยมา
ใหผูเรียนไดศึกษาวาการพยาบาลผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เปนอยางไร และใชระเบียบวิธีการวิจัย
อยางไร เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งองคความรูการ
พยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และระเบียบวิธี
การวิจัยไปพรอมๆ กัน โดยผูสอนดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 ผูสอนใหผูเรียนทุกคนอาน
ผลงานวิจัยที่ผูสอนสรุปไวลวงหนาแลว ใชเวลา
ประมาณ 10 นาที

2.2.2 ผูสอนอธิบายลําดับขั้นตอน
การทําวิจยั ตามหัวขอทีส่ าํ คัญ คือ 1) การระบุปญ
 หา
วิจยั 2) การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจยั 3) การ
ทบทวนวรรณกรรม 4) การเก็บรวบรวมขอมูล 5)
การวิเคราะหขอ มูล และ 6) การสรุปผลการวิจยั และ
อภิปรายผล เพื่อใหผูเรียนไดความรูทั้งเนื้อหาเกี่ยว
กับการพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และความ
รูดานการทําวิจัย โดยผูสอนอธิบายวิธีวิจัยแตละขั้น
ตอนที่ถูกตองจากประสบการณตรง และกลาวถึง
ปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอจํากัดตางๆ ระหวางการ
ทํางานวิจัยดวย
2.2.3 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน
อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นตอผลการ
วิจัย และวิธีวิจัย โดยกําหนดขอบเขตการอภิปราย
ดังนี้
1) ด า นผลการวิ จั ย ให ผู  เ รี ย น
เปรียบเทียบผลการวิจัย เรื่อง การพยาบาลผูปวยเบา
หวานชนิดที่ 2 กับองคความรูเกี่ยวกับการพยาบาล
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อานในตําราวามีความ
สอดคลองหรือความแตกตางกันอยางไรบาง และ
ความรูใหมที่ไดจากรายงานวิจัยนี้ คืออะไร
2) ดานวิธีวิจัย ใหผูเรียนซักถาม
เกี่ยวกับการทําวิจัยแตละขั้นตอนโดยเริ่มจากการ
ระบุประเด็นปญหาการวิจัยไปจนถึงขั้นตอนการ
สรุปและเขียนรายงานการวิจัย
2.2.4 ผู  ส อนและผู  เ รี ย นช ว ยกั น
สรุปบทเรียนทั้งดานแนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลผู
ปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และความรูเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีการวิจัย
2.3 การประเมินผลการเรียนรู ประเมิน
ความรู  ค วามเข า ใจเนื้ อ หาสาระในศาสตร ก าร
พยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และระเบียบวิธี
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การวิจัยโดยใชแบบทดสอบ เชน ขอคําถามความรู
เกี่ยวกับวิธีวิจัย อาจถามวางานวิจัยนี้เปนงานวิจัย
ประเภทใด มีวิธีการคัดเลือกและกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางอยางไร การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือทําอยางไร เหตุผลที่เลือกใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลคืออะไร สวนแบบทดสอบความรู
เกี่ยวกับการพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อาจ
เปนขอคําถามที่มีที่มาจากผลการวิจัยหรือจากการ
ทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยนั้นๆ เชน ปญหา
และอุปสรรคของการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
คืออะไร หรือ กิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่เหมาะกับ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีอะไรบาง เปนตน
ขอเสนอแนะ
1. ผูส อนควรสืบคนผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับเนื้อหาอยางกวางขวางและเปนผลงานของนัก
วิจัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ มาใชในการเรียน
การสอนนอกเหนือจากการใชงานวิจัยของตนเอง
2. ผูส อนควรมอบหมายใหผเู รียนอานสรุป
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาลวงหนาเปนการ
บาน เพื่อใหผูเรียนมีเวลาอานและวิเคราะหงานวิจัย
ชวยใหประหยัดเวลา และผูเรียนจะไดใชเวลาศึกษา
รายงานวิจัยมากขึ้น
รูปแบบที่ 2 ผูเ รียนใชผลการวิจยั ในการเรียน
รู มีวิธีการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค ใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหา
สาระของการพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จาก
ผลงานวิจยั ของผูส อนหรือทีผ่ เู รียนสืบคนมาไดดว ย
ตนเองเอง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอน
ดังนี้
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2.1 ขั้นการเตรียมตัวของผูสอน กอน
ที่จะมีการเรียนการสอนในหัวขอการพยาบาลผู
ปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ผูสอนมอบหมายงานลวง
หนาประมาณ 1 สัปดาห เพื่อใหผูเรียนไปคนควา
หารายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูปวยเบา
หวานชนิดที่ 2 จากฐานขอมูลหรือจากหองสมุด โดย
ทําสรุปตามแบบหรือหัวขอทีก่ าํ หนด ไดแก ชือ่ เรือ่ ง
วัตถุประสงค วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และ ขอเสนอ
แนะ (และหัวขออืน่ ๆตามความจําเปน) โดยทําเปนงา
นกลุม ๆ ละประมาณ 5 - 6 คน และแตละกลุม อาจให
แบงกันสืบคนคนละ 1 เรือ่ ง เพือ่ ฝกทักษะการสืบคน
ขอมูลใหแกผูเรียน
2.2 ขั้นการเรียนการสอน ผูสอนและผู
เรียนมีกิจกรรมรวมกัน ตามลําดับ ดังนี้
2.2.1 ผูสอน แบงกลุมผูเรียนออก
เปนกลุมๆ ละประมาณ 5 - 6 คน ตามที่กําหนดไว
เมื่อตอนมอบหมายงานลวงหนา แลวใหแตละกลุม
นําเสนอสรุปผลการสืบคนรายงานวิจัย ตามหัวขอ
ที่ผูสอนกําหนด คือ ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค วิธีการ
วิจัย ผลการวิจัย และ ขอเสนอแนะ
2.2.2 ผูเรียน ดําเนินการตามที่ผู
สอนมอบหมายใหไปจนครบทุกกลุม
2.2.3 ผูสอน หลังจากที่ทุกกลุม
เสนอรายงานสรุปเรียบรอยแลว ผูสอนจะเปนผู
ดําเนินการใหทุกกลุมชวยกันวิเคราะหเปรียบเทียบ
งานวิจยั ภายในกลุม และระหวางกลุม ใน 2 ประเด็น
ตอไปนี้
1) ดานวิธีวิจัย ใหวิเคราะหความ
เหมือนและความแตกตางของงานวิจัยแตละเรื่อง
วาใชวิธีวิจัยอยางไรบาง เชน สมมติฐาน ประชากร
และกลุมตัวอยาง ตัวแปร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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และการวิเคราะหขอมูล เปนตน
2) ดานสรุปผลการวิจัย ใหสังเคราะห
เนื้อหา โดยการหาความสอดคลองของผลการวิจัย
แตละเรื่องที่ศึกษาตัวแปรเดียวกัน เชน ตัวแปรแรง
จูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบา
หวานชนิดที่ 2 วามีขอคนพบจากงานวิจัยเรื่องใด
และของใครบางที่สอดคลองกัน เพื่อฝกใหผูเรียน
สรางองคความรูใหม ในประเด็นดังกลาว แลวให
เปรียบเทียบกับเนื้อหาสาระในเอกสารหรือตําราที่
มีอยูว า มีความแตกตางกันหรือไม พรอมกับอภิปราย
ผลไปพรอมๆ กัน
2.3 การประเมินผลการเรียนรู
2.3.1 ประเมินความรูความเขาใจ
เนื้อหาสาระในศาสตร และกระบวนการวิจัยโดยใช
แบบทดสอบ
2.3.2 ประเมินทักษะการแสวงหา
ความรู  หรื อ การสื บ ค น โดยพิ จ ารณาจากความ
สามารถในการสรุปประเด็นและการสังเคราะหงาน
วิจัย
ขอเสนอแนะ
ผูส อนอาจมอบหมายใหผเู รียนวิเคราะหและ
สังเคราะหงานวิจยั ลวงหนาเปนการบาน เพือ่ ผูเ รียน
จะไดใชเวลาศึกษารายงานวิจัยมากขึ้น โดยผูสอน
ควรแนะนําวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย
หรือมีตัวอยางใหศึกษา
รูปแบบที่ 3 ผูสอนใชกระบวนการวิจัยใน
การสอน มีวิธีการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค ใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหา
สาระในศาสตรผานกระบวนการวิจัยตามที่ผูสอน
ออกแบบไว
2. กิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากรูป

แบบที่ 3 เปนการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอนใช
กระบวนการวิจัยเปนวิธีสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูในศาสตร ยังไมถึงขั้นที่ผูเรียนตองทําวิจัยเอง
ทัง้ โครงการ ดังนัน้ ผูเ รียนจึงมีสว นรวมตามทีผ่ สู อน
ออกแบบหรือกําหนดบทบาทหนาทีไ่ วเทานัน้ สวน
กิจกรรมทีผ่ เู รียนตองทําวิจยั เองทัง้ หมดนัน้ จะกลาว
ถึงในรูปแบบที่ 4 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยผูสอนใชกระบวนการวิจัย ดังตัวอยาง
การเรียนการสอนหัวขอ เรือ่ ง การพยาบาลผูป ว ยเบา
หวานชนิดที่ 2 มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นการเตรียมตัวของผูสอน ผูสอน
ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ไดแก 1) การ
ระบุปญ
 หาวิจยั 2) การกําหนดวัตถุประสงคของการ
วิจัย 3) การทบทวนวรรณกรรม 4) การเก็บรวบรวม
ขอมูล 5) การวิเคราะหขอมูล และ 6) การสรุปผล
การวิจัยและอภิปรายผล ขั้นตอนดังกลาว ผูสอน
ควรระบุกิจกรรมในแตละขั้นตอนไวลวงหนา เพื่อ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในหัวขอ เรื่อง การพยาบาล
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2โดยผานกระบวนการดัง
กลาว ซึง่ ผูส อนสามารถใชกระบวนการวิจยั ครบทุก
ขัน้ ตอน หรือใชบางขัน้ ตอนตามความเหมาะสมกับ
เนือ้ หาสาระการเรียนรูว ตั ถุประสงค และขอจํากัดที่
มี เพื่อใหกระบวนการนี้บรรลุเปาหมาย ผูสอนควร
กําหนดใหผูเรียนคนควาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อใชเปนขอมูลใน
การนํามาอภิปรายในชั้นเรียน
2.2 ขั้นการเรียนการสอน ผูสอนและผู
เรียนมีกิจกรรมรวมกันตามลําดับ ดังนี้
2.2.1 การระบุปญ
 หาวิจยั หลังจาก
ทีผ่ สู อนนําเขาสูบ ทเรียน และใหขอ มูลเบือ้ งตนเกีย่ ว
กับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
หลังจากนั้น ผูสอนระดมความคิดเห็นจากผูเรียน
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วา พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
มีผลกระทบตอผูปวย ครอบครัว ชุมชนและสังคม
อยางไร โดยใหผูเรียนอภิปรายเพื่อรวมกันกําหนด
ประเด็นปญหาวา สิ่งที่ผูเรียนสวนใหญสนใจอยาก
รู และตองการหาคําตอบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่
2 มีพฤติกรรมสุขภาพอยางไร ผลจากการอภิปราย
ผูสอนสรุปใหเห็นประเด็นปญหาที่ผูเรียนใหความ
สนใจหาคําตอบ สมมุตวิ า ประเด็นปญหา คือ สาเหตุ
และปจจัยอะไรบางทีส่ ง ผลใหผปู ว ยเบาหวานชนิดที่
2 มีพฤติกรรมสุขภาพเชนนั้น (อาจมีประเด็นอื่นๆ
ตามที่ผูเรียนสนใจ)
2.2.2 การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค
ของการวิจัยจากปญหาการวิจัยในขอ 1) ใหผูเรียน
ทดลองเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยเปนขอๆ ให
ชัดเจน สมมุติวาวัตถุประสงคการวิจัย คือ เพื่อสง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูป ว ยเบาหวานชนิดที่ 2
2.2.3 การทบทวนวรรณกรรมใหผู
เรียนคนควาทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ทีผ่ า นมาวา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูป ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 ควรประกอบดวยปจจัย
อะไรบาง สมมุตวิ า จากการทบทวนเอกสารดังกลาว
ไดขอ สรุปวา พฤติกรรมสุขภาพของผูป ว ยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มีปจ จัยทีเ่ กีย่ วของ 3 ประการ คือ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัว
2.2.4 การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู 
สอนและผูเรียนชวยกันกําหนดประชากรและกลุม
ตัวอยาง การสรางเครือ่ งมือ และวิธกี ารเก็บรวบรวม
ขอมูล สมมุติวา ผลที่ไดรับจากการทํางานรวมกัน
แตละประเด็น ดังนี้
1) ประชากรที่ศึกษา เชน ประชาชนที่
อาศัยอยูในชุมชนใกลเคียงกับสถาบัน การศึกษา ที่
มีความหลากหลายทั้งระดับการศึกษา อาชีพ และ
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รายไดของครอบครัว มีจาํ นวนคนอาศัยอยูใ นชุมชน
จํานวน 1,500 คน
2) การกํ า หนดขนาดและการสุ  ม
ตัวอยาง สมมุติวาไดขนาดตัวอยาง จํานวน 306 คน
(ตามตาราง Krejcie and Morgan) และใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบงาย
3) เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ที่
มีคาํ ถามหลัก คือ ขอมูลทัว่ ไป ไดแก ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดของครอบครัว และพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 เปนคําถามปลายปด
แบบหลายตัวเลือก โดยผูสอนตรวจสอบความถูก
ตองดานเนื้อหาในแบบสอบถาม
4) วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล ใหผเู รียน
ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บขอมูลจริงโดยผูสอนใหคํา
แนะนําขั้นตอนและวิธีการที่ถูกตอง
2.2.5 การวิเคราะหขอมูล ผูสอน
และผูเ รียนชวยกันตรวจสอบความสมบูรณของแบบ
สอบถามทีไ่ ดรบั กลับมากอนทําการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลตามที่ไดวางแผนไว โดยผูสอนใหคํา
แนะนําขัน้ ตอนและวิธกี ารวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2.2.6 การสรุ ป ผลการวิ จั ย และ
อภิปรายผล
1) การสรุ ป ผลการวิ จั ย ผู  ส อนและ
ผู  เ รี ย นช ว ยกั น สรุ ป ผลการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ตาม
วัตถุประสงคของการวิจยั คือ เพือ่ สงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของผูป ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 ของชุมชนใกล
สถาบันการศึกษา โดยปจจัยที่ศึกษา คือ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัว
2) การอภิปรายผล ผูสอนและผูเรียน
ชวยกันอภิปรายผลการวิจัยวาสอดคลองกับผลการ
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ศึกษาที่ผานมาหรือไม อยางไร เหตุผลที่สนับสนุน
นาเชื่อถือหรือไม
2.3 การประเมินผลการเรียนรู
2.3.1 ประเมินความรูความเขาใจ
เนื้อหาสาระในศาสตร โดยใชแบบทดสอบ
2.3.2 ประเมินทักษะการแสวงหา
ความรู หรือการสืบคนโดยพิจารณาจากผลงานทีน่ าํ
เสนอ เชน ประเมินความเชือ่ มโยงในหัวขอความเปน
มาและความสําคัญของปญหาการวิจยั หรือประเมิน
ความทันสมัย ความสอดคลองของตัวแปรกับปญหา
การวิจยั จากการนําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม
เปนตน
2.3.3 ประเมินทักษะการทําวิจยั ใน
แตละขั้นตอน ที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทํารวม
กันดวยการประเมินจากรายงานการวิจัยของแตละ
กลุม หรือประเมินจากการนําเสนอโครงรางการวิจยั
และการรายงานผลการวิจยั ดวยวาจาหรือในรูปแบบ
ของโปสเตอร
ขอเสนอแนะ
1) โดยทั่วไปการเรียนการสอนโดยผูสอน
ใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน สวนใหญ
เปนกระบวนการทีใ่ ชสอนในกลุม สาขาวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะในรายวิชาปฏิบัติในหองทดลอง สวน
สาขาวิ ช าในกลุ  ม สั ง คมศาสตร และพฤติ ก รรม
ศาสตร ผูสอนควรเลือกหัวขอในแตละรายวิชาให
เหมาะสมที่จะใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการ
สอน
2) ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่ 3 ผูสอนออกแบบการเรียนการสอนโดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยและใชระยะเวลาพอสมควร ซึ่ง

ผูสอนสามารถออกแบบโดยใชบางขั้นตอนของวิธี
วิจัย และใชเวลานอยกวาได
รูปแบบที่ 4 ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยใน
เรียนรู มีวิธีการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค ใหผูเรียนใชกระบวนการ
วิจัยเรียนรูเนื้อหาสาระในหัวขอที่มอบหมาย
2. กิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนใช
กระบวนการวิจัยในการเรียนรู ดังตัวอยางการเรียน
การสอนหัวขอการพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิด
ที่ 2 แมรายวิชาดังกลาวมิใชรายวิชาที่กําหนดใหผู
เรียนตองทําวิจัย แตผูสอนเลือกใชวิธีการใหผูเรียน
ใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู เพื่อสรางความรู
ใหมดวยตนเอง มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นการเตรียมตัวของผูสอน ผูสอน
เตรียมขอมูลรายละเอียดหรือใบงาน เพือ่ ใหผเู รียนทํา
รายงานวิจัยในรูปแบบของรายงานวิจัยในประเด็น
เล็กๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนใน
หัวขอ การพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดย
กําหนดใหทําเปนรายงานกลุม ใชเวลาดําเนินการ
ประมาณ 4 – 8 สัปดาห
2.2 ขั้นการเรียนการสอน เนื่องจากรูป
แบบการเรียนการสอนโดยผูเรียนใชกระบวนการ
วิจัยในการเรียนรู มีความแตกตางจากรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยแบบอื่นๆ
กลาวคือ ผูสอนกําหนดใหผูเรียนทํารายงานวิจัยใน
หัวขอที่เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา ซึ่งรูปแบบนี้มี
เงื่อนไข คือ ผูเรียนมีประสบการณดานการเรียนใน
รูปแบบที่ 1 – 3 มากอน และเคยเรียนในรายวิชา
เกีย่ วกับระเบียบวิธวี จิ ยั มาแลว อยางไรก็ดี ผูส อนควร
ทบทวนความรูเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
วิจัย และแนะนําใหผูเรียนอานเอกสารคูมือหรือ
ตําราระเบียบวิธีวิจัยเพิ่มเติม ผูสอนจึงตองกําหนด
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ขัน้ ตอนการทํางานของผูเ รียนแตละกลุม ตามลําดับ
ดังนี้
2.2.1 ผูสอนชี้แจงใหผูเรียนทราบ
ขัน้ ตอนการทํางานวิจยั วา แตละกลุม ตองทําขอเสนอ
โครงการวิจัย (Research Proposal) ตามแบบการ
เขียน ทีผ่ สู อนกําหนด เพือ่ ใหผสู อนพิจารณาและให
คําแนะนํากอนดําเนินการ ตามแผนงานวิจัย
2.2.2 ให ผู  เ รี ย นเขี ย นข อ เสนอ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และ กําหนดใหนําเสนอหนาชั้นเรียนเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก บั กลุม อืน่ โดยผูส อนใหขอ เสนอ
แนะเปนรายกลุม เกีย่ วกับความเหมาะสมของเนือ้ หา
และความถูกตองของระเบียบวิธวี จิ ยั ทีน่ าํ มาใช และ
ใหกลุมอื่นๆ มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น
ดวย
2.2.3 ใหผเู รียนทําการวิจยั ตามแผน
งานทีก่ าํ หนดไวในขอเสนอโครงการวิจยั โดยขณะที่
ผูเรียนแตละกลุมดําเนินการ หากมีปญหาอุปสรรค
ใดเกิดขึ้น ใหขอคําปรึกษาจากผูสอนไดตลอดเวลา
2.2.4 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา
การทํารายงานการวิจัย ผูสอนกําหนดใหแตละกลุม
รายงานผลการวิจัย และสงรายงานฉบับสมบูรณ
โดยใหแตละกลุมชวยกันคิดวิธีการนําเสนอที่นา
สนใจ และสรางสรรค หรือ อาจจัดในลักษณะการ
ประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลการวิจัย โดยเปดกวาง
ใหนักศึกษาชั้นปอื่นๆ ที่สนใจเขาฟงดวย
2.2.5 มี ก ารสรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด จ าก
การวิ จั ย เชื่ อ มโยงกั บ เนื้ อ หาสาระตามคํ า อธิ บ าย
รายวิชา
2.3 การประเมินผลการเรียนรู
2.3.1 ประเมินความรูความเขาใจ
เนือ้ หาสาระในศาสตรจากรายงานการวิจยั ของกลุม
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2.3.2 ประเมิ น ทั ก ษะทางด า น
กระบวนการวิจัยจากรายงานการวิจัยและการนํา
เสนอของกลุม
ขอเสนอแนะ
ตัวอยางการจัดการเรียนการสอนดังกลาว
ขางตน ผูเรียนเปนผูศึกษาวิจัยดวยตนเองโดยมี
อาจารยเปนผูใหคําปรึกษา ซึ่งแตกตางจากรูปแบบ
ที่ 3 ที่ผูสอนใชกระบวนการวิจัยเปนวิธีสอนเพื่อ
ใหผูเรียนไดเรียนรูในศาสตรของตนและมีสวนรวม
กับผูส อนในการดําเนินการวิจยั ในบางกิจกรรม เชน
การกําหนดปญหา วัตถุประสงค การเก็บรวบรวม
ขอมูล และการสรุปและอภิปรายผล เปนตน ซึ่งจะ
เห็นวาผูเรียนมิไดเปนผูทํารายงานวิจัย แตไดเรียน
รูผานกระบวนการวิจัยที่ผูสอนเปนผูออกแบบ ดัง
นั้น ผูสอนจึงควรนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของศาสตร เนื้อหาสาระและความถนัด
ของผูสอนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการ
จัดการเรียนการสอนโดยผูเ รียนใชกระบวนการวิจยั
ในการเรียนรู
ขอดีและขอจํากัด ของการจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช
กระบวนการวิจัย
ขอดี
1. ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการวิจัย เชน
ทักษะในการตั้งคําถามอยางเปนระบบ การคนหา
คําตอบ หรือองคความรูดวยตนเอง ฝกทักษะการ
เก็บรวบรวมขอมูล ฝกทักษะการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอ มูล ตลอดจนฝกทักษะการสรุปผลการ
ศึกษา
2. ผูเ รียนไดเรียนรูก ารทํางานรวมกัน สราง
เสริมคุณลักษณะและความสามารถในการทํางาน
รวมกันเปนทีม
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ขอจํากัด การสอนโดยวิธีนี้ผูสอนตองมี
ความรูความสามารถและประสบการณการทําวิจัย
เปนอยางดี

บทสรุป
การจั ด การเรี ย นการสอนตามสภาพจริ ง
ที่ เ น น ผู  เ รี ย นเป น สํ า คั ญ โดยใช ก ระบวนการวิ จั ย
เปนการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปน
ฐานรวมกับการเรียนรูแบบเนนประสบการณใน
สถานการณจริง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในรูป
แบบการเรี ย นการสอนที่ ส  ง ผลให ผู  เ รี ย นที่ ผ  า น
กระบวนการวิจัย รูจักคิด วิเคราะห คนหาความรู
ดวยตนเอง และเกิดการเรียนรูที่ดีในบริบทที่เปน
จริง ผลลัพธการเรียนรูที่เกิดกับผูเรียนจึงเปนความ
รูในศาสตรเกี่ยวของกับสาระสําคัญของระเบียบวิธี
การวิจัยและไดความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ไปพรอมๆ กัน ผูส อนจึงตองมีความรู ความสามารถ
และประสบการณ ก ารทํ า วิ จั ย เป น อย า งดี ห รื อ
สามารถประยุกตใชกระบวนการวิจัยกับรายวิชาที่
สอนไดดวยการเลือกเนื้อหาหรือหัวขอในรายวิชาที่
มีความเหมาะสมกับกระบวนการวิจัย โดยผูสอน
จะตองกระตุน ใหผเู รียนใชกระบวนการในการเรียน
รูจากการมีสวนรวมของผูสอนและผูเรียน และผู
เรียนกับผูเรียน ทั้งนี้ ผูสอนตองพยายามดึงความรู
เดิมของผูเรียนออกมาใหเชื่อมโยงกับสิ่งที่คนพบ
เพื่อสรางความรูใหมใหได การสงเสริมและผสม
ผสานระหวางทักษะการเรียนรูที่เนนกระบวนการ
รวมกับทักษะที่เนนประสบการณจึงเปนทางเลือก
ของเทคนิคการสอนที่ไมใชการบรรยาย โดยมีเปา
หมายเพือ่ พัฒนาผูเ รียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ใฝรู สรางองคความรูดวยตนเอง และมุงเนนพัฒนา
ทักษะกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ ทักษะ

การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น และเรียนรูการ
ทํางานเปนทีม ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 4 วาดวยแนวทาง
การจัดการศึกษา ในมาตรา 22 ที่ยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และมุงพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนในทุกๆ ดาน และยังสอดคลอง
กับมาตรฐานตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพการศึกษา ตัวบงชีท้ ี่ 4.1
ขอ 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั กับการจัดการ
เรียนการสอนอีกดวย
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