
131The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 22  No. 1  January - June 2016

การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการวิจัย

ดวงรัตน  คัดทะเล  Ph.D.*

บทคัดยอ
 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย (Research – Based Learning: RBL) เปนรูปแบบ

การจดัการเรยีนรูทีเ่นนทกัษะกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมกบัการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษา 

เนือ่งจากเปนกระบวนการแสวงหาความรู ความจรงิดวยตนเองของผูเรียน เมือ่ผนวกรปูแบบการจดัการเรยีน

การสอนดังกลาวเขากับการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการ

เรยีนรูทีเ่นนประสบการณของผูเรยีน จงึเปนการผสมผสานรปูแบบการเรยีนรูทีช่วยใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรู

จากประสบการณจรงิ ในสถานการณจรงิ รวมกับการศึกษาเรียนรูดวยกระบวนการวิจยั เพือ่แสวงหาความรู 

หรอืขอมลูทีจ่ะแกปญหานัน้ๆ ดวยการคดิอยางมวีจิารณญาณและชวยฝกทักษะตางๆ ทีเ่ปนการสรางทกัษะ

ชีวิตใหกับตนเอง การเรียนการสอนนี้ มี 4 รูปแบบ คือ 1) ผูสอนใชผลการวิจัยในการสอน 2) ผูเรียนใชผล

การวิจัยในการเรียนรู  3) ผูสอนใชกระบวนการวิจัยในการสอน และ 4) ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการ

เรียนรู  ขอดีของการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการวิจัย คือ 

ผูเรยีนไดเรียนรูในสภาพจริงดวยกระบวนการวิจยั และไดความรูในศาสตรไปพรอมๆ กนั  สวนขอจาํกัด คอื 

การสอนโดยวิธีนี้ ผูสอนตองมีความรู ความสามารถและประสบการณการทําวิจัยเปนอยางดี ทั้งนี้เพ่ือมุง

พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและใฝรู สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน แก

ปญหาเปน และมุงเนนพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ ทักษะการสรางสัมพันธภาพกับผู

อื่น และเรียนรูการทํางานเปนทีม 

คําสําคัญ : การเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การเรียนการสอน

โดยใชกระบวนการวจิัย
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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 ex-

periences 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 prob-

lems 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 fi ndings 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

ความสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเองได และถอืวา

ผูเรยีนมีความสําคญัทีส่ดุ กระบวนการจัดการศึกษา

จะตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและ

เตม็ศกัยภาพและเปนการเรยีนรูอยางตอเนือ่งตลอด

ชีวิตดวยการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 5 ลักษณะ ที่

เรียกวา เบญจลักษณการเรียนรู ไดแก  1) การเรียน

รูอยางมีความสุข  2) การเรียนรูจากการไดแสวงหา

ความรู ไดคดิ และลงไดปฏบิตัจิรงิ  3) การเรยีนรูจาก

แหลงเรียนรูที่หลากหลายและเรียนรูรวมกับบุคคล

อื่น  4) การเรียนรูแบบองครวมหรือการบูรณาการ 

และ  5) การเรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเอง 

(ราชกิจกิจจานุเบกษา, 2545) แนวคิดจากพระราช

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวถึงการ

จัดการเรียนรูที่ยอมรับบุคคลหรือผูเรียนท่ีมีความ

แตกตางและทุกคนสามารถเรียนรูได การจัดการ

เรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญัผูสอนตองมคีวามเชือ่

พื้นฐานอยางนอย 3 ประการ คือ  1) เชื่อวาทุกคนมี

ความแตกตางกัน  2) เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูได 

และ  3) เช่ือวาการเรียนรูเกิดไดทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น 
การจดัการเรยีนรูจงึเปนการจดับรรยากาศ  กจิกรรม  
สือ่  สถานการณ ฯลฯ  ใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรูไดเตม็

ศักยภาพ การจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู

อาจทําไดหลายวิธีการและหลายเทคนิค การจัดการ

เรยีนรูนบัเปนองคประกอบหลกัทีแ่สดงถงึการเรยีน

รูอยางเปนรูปธรรม (คณะกรรมการปฏิรูปการเรียน
รู, 2543)

 รูปแบบการจัดการเรียนรู ในระดับการ

อุดมศึกษาตามแนวทางการเรียนรูที่เนนผู เรียน

เปนสําคัญซึ่งมุ งพัฒนาความรู และทักษะทาง

วิชาชีพ  ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม  มีวิธีการ

จัดการเรียนรูหลายรูปแบบ ดังน้ี (ชนาธิป  พรกุล, 

2554;ไพฑูรย สินลารัตน, 2553)

 1. การเรียนรู จากกรณีป ญหา  (Prob-

lem-based Learning: PBL) เปนรูปแบบการเรียน

รูที่ใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียน

คิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค 

และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนเปนผูให

คําแนะนํา เปนการสงเสริมใหเกิดการแกปญหา

มากกวาการจําเนื้อหา ขอเท็จจริง เปนการสงเสริม

การทํางานเปนกลุ มและพัฒนาทักษะทางสังคม 

เปนวิธีการท่ีจะกระทําไดดีในการจัดการเรียนการ

สอนระดับอุดมศึกษา เพราะผูเรียนมีระดับความ

สามารถทางการคิดและการดําเนินการดวยตนเอง

ไดดี เงื่อนไขท่ีทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย

ความรูเดิมของผูเรียน ทําใหเกิดความเขาใจขอมูล

ใหมได การจัดสถานการณที่เหมือนจริง สงเสริม

การแสดงออกและการนาํไปใชอยางมปีระสทิธภิาพ 

การใหโอกาสผูเรียนไดไตรตรองขอมูลอยางลึกซึ้ง 

ทําใหผูเรียนตอบคําถาม จดบันทึก สอนเพื่อน สรุป 

วิพากษวิจารณสมมติฐานที่ไดตั้งไวไดดี  

 2. การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual 

Study) เนื่องจากผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถ
ในการเรยีนรูและความสนใจในการเรยีนรูตางกนั จงึ

จําเปนตองมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เชน

  2.1 เทคนิคการใชผังมโนทัศน (Con-

cept Mapping) ที่มีหลักการใชตรวจสอบความคิด

ของผูเรียนวาคิดอะไร เขาใจส่ิงท่ีเรียนอยางไร แลว

แสดงออกมาเปนกราฟก

  2.2 เทคนิคการใชขอตกลงระหวางผู

เรียนและผูสอน (Learning Contract) คือ สัญญาที่
ผูเรียนกับผูสอนรวมกันกําหนด เพื่อใชเปนหลักยึด
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ในการเรียนวาจะเรยีนอะไร อยางไร เวลาใด ใชเกณฑ

อะไรประเมิน

  2.3 เทคนคิการเรยีนรูตามความตองการ 

(Know-Want-Learned) ใชเชื่อมโยงความรูเดิมกับ

ความรูใหมดวยการผสมผสานกับการใช mapping 

เชน การรายงานหนาชัน้ทีใ่หผูเรยีนไปศึกษาคนควา

ดวยตนเองมานาํเสนอหนาชัน้ รวมถึงอาจมกีจิกรรม

ทดสอบผูฟงภายหลังสิ้นสุดการนําเสนอ

  2.4 เทคนิคกระบวนการกลุม (Group 

Process) เปนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดรวมมือ

กัน แลกเปลี่ยนความรูความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อ

บรรลุเปาหมายเดียวกัน เพื่อแกปญหาใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงค

 3. การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Construc-

tivism) ผู เรียนเปนผู สรางความรูโดยการอาศัย

ประสบการณแหงชีวิตที่ไดรับ เพื่อคนหาความจริง

จากกระบวนการรูคดิในตัวบคุคลและจากการสราง

ความรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม

 4. การเรียนรู แบบแสวงหาความรู ด วย

ตนเอง (Self-Study) โดยผูเรียนเปนผูแสวงหาความ

รูไดดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ

สืบคน (Inquiry Instruction) การเรียนแบบคนพบ 

(Discovery Learning) การเรียนแบบแกปญหา 

(Problem Solving) การเรียนรูเชิงประสบการณ 

(Experiential Learning) ซึ่งการเรียนการสอนแบบ

แสวงหาความรูดวยตนเองน้ีใชในการเรียนรูทั้งท่ี
เปนรายบุคคลและกระบวนการกลุม 

 5. การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based 

Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
ผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานการเรียน

รูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทาง
สังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ

การคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับ

แหลงงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการ

สอนรวมกันต้ังแตการกําหนดวัตถุประสงค การ

กําหนดเนื้อหา กิจกรรม และวิธีการประเมิน

 6. การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรูรวมกัน (Research-based Learning) การ

เรียนรูที่เนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิต

ศึกษา เพราะเปนการเรียนท่ีเนนการแสวงหาความ

รู ดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนา

กระบวนการแสวงหาความรูและการทดสอบความ

สามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดย

รูปแบบการเรียนการสอนอาจแบงไดเปน 4 ลกัษณะ

ใหญๆ 

  6.1 การสอนโดยผูสอนใชระเบียบวิธี

วิจัยเปนวิธีการสอน

  6.2 การสอนโดยผูเรยีนรวมทําโครงการ

วิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของ

อาจารย 

  6.3 การสอนโดยผูเรียนศึกษา งานวิจัย

ของอาจารยและของนกัวจิยัชัน้นาํในศาสตรทีศ่กึษา  

  6.4 การสอนโดยผูสอนใชผลการวิจัย 

ประกอบการสอน 

 7. การเรียนรู ที่ใชวิธีผสมผสานจากการ
ตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach) 

เปนการสงเสริมใหผู เรียนไดสรางสรรคความรู 

ความคิดดวยตนเอง รวบรวม ทําความเขาใจ สรุป 

วิเคราะหและสังเคราะห  จากการศึกษาดวยตนเอง

เปนวิธีท่ีเหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษา เพราะผู

เรียนท่ีเปนผูใหญมีประสบการณเกี่ยวกับศาสตร

ที่ศึกษามาในระดับหนึ่งแลว วิธีการเรียนรูเริ่มจาก

การทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงค
ของการเรียนรูตามแนวนี้  จากนั้นทําความเขาใจใน
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เนื้อหาและประเด็นหลักๆ ของรายวิชา มอบหมาย

ใหผูเรียนไปศึกษาวิเคราะหเอกสาร  แนวคิดตาม

ประเด็นที่กําหนด  แลวใหผู เรียนพัฒนาแนวคิด

ในประเด็นตางๆ แยกทีละประเด็น โดยใหผูเรียน

เขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานในลักษณะที่เปน

แนวคิดของตนเองท่ีผานการกล่ันกรอง วิเคราะห

เจาะลกึ จนตกผลกึทางความคดิเปนของตนเอง  จาก

นัน้จงึนาํเสนอใหกลุมเพ่ือนไดชวยวิเคราะห วจิารณ

อีกครั้ง 

 จากรูปแบบวิธีการเรียนรู ที่ เน นผู  เรียน

เปนสําคัญดังกลาวขางตน สามารถนํารูปแบบ

วิธีการตางๆ มาบูรณาการรวมกันตามลักษณะ

ของแตละรายวิชาได เชน ในการจัดการเรียนการ

สอนตามสภาพจริงท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช

กระบวนการวิจัย เปนการบูรณาการรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีไดนํามาใชในการวางแผนการ

จดัการเรยีนการสอนรายวชิา พ.ย. 1322 วจิยัทางการ

พยาบาล (Nursing Research) โดยใชรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีผู  เรียนไดเรียนรู โดยการปฏิบัติ

จริง ในสถานการณจริง สรางสรรคผลงานจาก

กระบวนการคิด การทํางานอยางเปนระบบ สราง

องคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการวจิยัในการแก

ปญหา คนหาคําตอบจากการสืบคน และวิเคราะห
ขอมูลดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพ

ในทกุๆ ดาน การบูรณาการเทคนิคการสอนท่ีหลาก

หลาย จงึมคีวามเหมาะสมกับลกัษณะของรายวิชาท่ี
มีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการ

เรียนรู 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการวิจัย 

เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีให

ผูเรยีนใชกระบวนการวจิยัหรอืผลการวจิยัเปนเครือ่ง

มือในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ โดยอาจใชการ

ประมวลผลงานวิจัยมาประกอบการสอนเน้ือหา

สาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาสาระในการเรียน

รู ใชกระบวนการวิจยัในการศึกษาเน้ือหาสาระ และ

ใหผูเรยีนลงมือทาํวจิยัดวยตนเอง เพือ่ชวยฝกทกัษะ

การวิจัยในสถานการณจริงแกผูเรียน (ทิศนา แขม

มณี, 2548; ทิศนา แขมมณี, 2557;ชัยวัฒน  สุทธิ

รัตน, 2554; ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2555) การจัดการ

เรยีนการสอนตามสภาพจรงิทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคัญ

โดยใชกระบวนการวิจัยในรายวิชา พ.ย. 1322 วิจัย

ทางการพยาบาล (Nursing Research) ประกอบดวย 

4 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. ผูสอนใชผลการวจิยัในการสอน (Teach-

ers use the research findings in their teaching) โดย

ผูสอนเปนผูสรุปและนําผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

เนือ้หามาใชประกอบการสอนในลกัษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง จากนั้นมอบหมายใหผูเรียนอานสาระสําคัญ

ของผลงานวิจัย ผูสอนนําผลการวิจัยมาชี้นําใหผู

เรียนไดเรียนรู และตั้งคําถามจากงานวิจัยนั้น รวม

ถึงใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการวิจัยจากการอาน

สาระสําคัญของงานวิจัยนั้นๆ ดวย 

 2. ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนรู (Stu-
dents use the research results in their learning) โดย

มอบหมายใหผูเรียนเปนผูไปศึกษาคนควาผลการ

วิจัยดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการ

สืบคนและเรียนรูการนําผลการวิจัยไปใช ผูสอนจึง
ตองชีแ้นะวิธเีลือกผลงานวจิยัท่ีเหมาะสมกับเน้ิอหา

และระดับช้ันของผูเรียน 

 3. ผูสอนใชกระบวนการวิจัยในการสอน 
(Teachers use research process as their teaching 

approach) ผูสอนเปนผูชี้นําการเรียนรู เนื้อหา รวม

กับกระบวนการวิจัย ซึ่งจะชวยทําใหผู เรียนเกิด

ความเขาใจในเน้ือหาสาระท่ีตองการ ผูสอนอาจนํา
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กระบวนการวิจัยมาใชครบทุกขั้นตอน หรือใชบาง

ขั้นตอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการ

เรยีนรู วตัถปุระสงค และขอจาํกดัทีม่ใีนเนือ้หานัน้ๆ

 4. ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียน 

(Students use research process as their learning 

approach) ดวยการลงมือดําเนินการวิจัยดวยตนเอง 

อาจอยูในรูปของการทําวิจัยในประเด็นเล็กๆ หรือ 

เปนผูชวยวิจัยใหอาจารยผูสอน โดยผูสอนชวยใหผู

เรียนดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยตางๆ อยางมี

คุณภาพท่ีสุดเทาที่จะทําได

ตารางสรุป การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการวิจัย

รูปแบบที่ ผูสอน ผูเรียน สภาพ/สถานการณจริง การวัดและประเมินผล

1. ผูสอนใช

ผลการวิจัย

ในการสอน

1. สรุปและนําผล

การวิจัยมาใชใน

การสอน

2. มอบหมายให

นักศึกษาอาน

สาระสําคัญของ

ผลงานวิจัย

เรียนรู

กระบวนการวิจัย

จากการอานสาระ

สําคัญของผลการ

วิจัย

ผลงานวิจัยของผูสอน

หรือผลงานวิจัยท่ีได

จากการสืบคน

แบบทดสอบวัดความ

รูความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการวิจัยและ

ประเมินความรูความ

เขาใจเนื้อหาสาระใน

ศาสตรที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัยผลการวิจัย

นั้นๆ

2. ผูเรียนใช

ผลการวิจัย

ในการเรียนรู

1. มอบหมาย

ใหผูเรียนเปนผู

ไปศึกษาคนควา

ผลการวิจัยดวย

ตนเอง

2. ชี้แนะวิธีเลือก

ผลงานวิจัยที่

เหมาะสมกับเนิ้อ

หาและระดับชั้น
ของผูเรียน

1. ศึกษา คนควา 

สืบคนและเรียนรู

2. นําผลการวิจัย

ไปใชงานวิจัยดวย

ตนเอง

รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

กับหัวขอที่ไดรับมอบ

หมายใหไปสืบคน

เชนเดียวกับรูปแบบ

ที่ 1 และ ประเมินจาก

รายงานที่แสดงถึง

การนําผลการวิจัยมา

ใช รวมถึงการอางอิง

แหลงขอมูล
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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

มีสวนรวมใน

กระบวนการ

วิจัยตามที่ผูสอน

ออกแบบหรือ

กําหนดบทบาท

หนาที่ไว

การมีสวนรวมใน

กระบวนการวิจัย

ประเมินทักษะของ

ผูเรียนตามที่ไดมอบ

หมายใหมีบทบาท

หรือมีสวนรวมใน

กระบวนการวิจัย ทั้ง

จากการเขียนรายงาน

และการนําเสนอผล

งานดวยวาจา

4. ผูเรียนใช

กระบวนการ 

วิจัยในการ
เรียน

ชวยใหผูเรียน

ดําเนินการตามขั้น

ตอนของระเบียบ
วิธีการวิจัยอยางมี

คุณภาพที่สุดเทาที่

จะทําได

ลงมือดําเนินการ

วิจัยดวยตนเอง 

อาจอยูในรูปของ
การทําวิจัยใน

ประเด็นเล็กๆ 

หรือ เปนผูชวย

วิจัยใหอาจารยผู
สอน

ดําเนินการดวยตนเอง

ตามขั้นตอนของ

ระเบียบวิธีการวิจัย

ประเมินทักษะการ

ดําเนินการวิจัยทุกขั้น

ตอนดวยตนเองทั้ง

จากการเขียนรายงาน
ผลการวิจัยและการนํา

เสนอผลงานดวยวาจา
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 ตวัอยางกจิกรรมการเรียนรูตามสภาพจริงท่ี

เนนผูเรยีนเปนสาํคญัโดยใชกระบวนการวจิยั   เร่ือง 

การพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2

 รปูแบบท่ี 1 ผูสอนใชผลการวิจยัในการสอน 

มีวิธีการ ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค ใหผู เรียนเรียนรูเน้ือหา

สาระของการพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จาก
การสรุปผลงานวิจัยของผูสอนหรือที่ผูสอนสืบคน

มาได

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอน 

ดังนี้ 

  2.1 ขั้นการเตรียมตัวของผูสอน ผูสอน

เตรียมผลงานวิจัยเกี่ยวการพยาบาลผูปวยเบาหวาน

ชนิดที่ 2 จากผลงานวิจัยของผูสอนท่ีไดรับตีพิมพ

เผยแพรหรือที่ผูสอนสืบคนมา การนําผลงานวิจัย

ของตนเองหรือผลงานวิจยัทีไ่ดจากการสืบคนมาใช

ในการเรียนการสอน จะตรงกับหลักการของรูปแบบ

ที่ 1 คือ ผูสอนมุงใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาจากผลงาน

วจิยั โดยผูสอนจดัทาํเปนสรปุยอผลการวจิยัดงักลาว

ใหกับผูเรียนทุกคน

  2.2 ขั้นการเรียนการสอน ผูสอนและผู

เรียนมีกิจกรรมรวมกัน โดยผูสอนอธิบายกิจกรรม
การเรยีนการสอนในหวัขอ เรือ่ง การพยาบาลผูปวย

เบาหวานชนิดที่ 2 ผูสอนไดนําผลการศึกษาวิจัยมา

ใหผูเรียนไดศึกษาวาการพยาบาลผูปวยเบาหวาน

ชนิดที่ 2 เปนอยางไร และใชระเบียบวิธีการวิจัย
อยางไร เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งองคความรูการ

พยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และระเบียบวิธี

การวิจัยไปพรอมๆ กัน โดยผูสอนดําเนินการ ดังนี้

   2.2.1 ผูสอนใหผูเรียนทุกคนอาน

ผลงานวิจัยท่ีผูสอนสรุปไวลวงหนาแลว ใชเวลา
ประมาณ 10 นาที 

   2.2.2 ผูสอนอธิบายลําดับข้ันตอน

การทาํวจิยัตามหวัขอทีส่าํคัญ คอื 1) การระบปุญหา

วจิยั  2) การกาํหนดวตัถปุระสงคของการวจิยั  3) การ

ทบทวนวรรณกรรม  4) การเก็บรวบรวมขอมูล 5) 

การวเิคราะหขอมลู และ 6) การสรปุผลการวจิยัและ

อภิปรายผล เพื่อใหผูเรียนไดความรูทั้งเนื้อหาเก่ียว

กับการพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และความ

รูดานการทําวิจัย โดยผูสอนอธิบายวิธีวิจัยแตละขั้น

ตอนท่ีถูกตองจากประสบการณตรง และกลาวถึง

ปญหาอุปสรรค รวมท้ังขอจํากัดตางๆ ระหวางการ

ทํางานวิจัยดวย 

   2.2.3  ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน

อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นตอผลการ

วิจัย และวิธีวิจัย โดยกําหนดขอบเขตการอภิปราย 

ดังนี้

   1)  ดานผลการวิจัย  ให ผู  เ รียน

เปรียบเทียบผลการวิจัย เรื่อง การพยาบาลผูปวยเบา

หวานชนิดที่ 2 กับองคความรูเกี่ยวกับการพยาบาล

ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อานในตําราวามีความ

สอดคลองหรือความแตกตางกันอยางไรบาง และ

ความรูใหมที่ไดจากรายงานวิจัยนี้ คืออะไร

   2) ดานวิธีวิจัย ใหผูเรียนซักถาม
เกี่ยวกับการทําวิจัยแตละข้ันตอนโดยเร่ิมจากการ

ระบุประเด็นปญหาการวิจัยไปจนถึงขั้นตอนการ

สรุปและเขียนรายงานการวิจัย 

   2.2.4 ผู สอนและผูเรียนชวยกัน
สรุปบทเรียนท้ังดานแนวคิดเก่ียวกับการพยาบาลผู

ปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และความรูเกี่ยวกับระเบียบ

วิธีการวิจัย

  2.3 การประเมนิผลการเรยีนรู  ประเมนิ

ความรู ความเขาใจเนื้อหาสาระในศาสตรการ
พยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และระเบียบวิธี
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การวิจัยโดยใชแบบทดสอบ เชน ขอคําถามความรู

เกี่ยวกับวิธีวิจัย  อาจถามวางานวิจัยน้ีเปนงานวิจัย

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.   ผูสอนควรสืบคนผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ

กับเนื้อหาอยางกวางขวางและเปนผลงานของนัก

วิจัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ มาใชในการเรียน

การสอนนอกเหนือจากการใชงานวิจัยของตนเอง

 2.   ผูสอนควรมอบหมายใหผูเรยีนอานสรุป

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเน้ือหาลวงหนาเปนการ

บาน เพื่อใหผูเรียนมีเวลาอานและวเิคราะหงานวิจัย 

ชวยใหประหยัดเวลา และผูเรียนจะไดใชเวลาศึกษา

รายงานวิจัยมากขึ้น

 รปูแบบที ่2 ผูเรยีนใชผลการวจิยัในการเรยีน

รู มีวิธีการ ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค   ใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหา

สาระของการพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จาก

ผลงานวจิยัของผูสอนหรอืทีผู่เรยีนสบืคนมาไดดวย

ตนเองเอง

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอน 

ดังนี้ 

  2.1 ขั้นการเตรียมตัวของผูสอน กอน

ที่จะมีการเรียนการสอนในหัวขอการพยาบาลผู

ปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ผูสอนมอบหมายงานลวง

หนาประมาณ 1 สัปดาห เพ่ือใหผูเรียนไปคนควา

หารายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูปวยเบา

หวานชนดิท่ี 2 จากฐานขอมลูหรอืจากหองสมดุ โดย

ทาํสรปุตามแบบหรอืหัวขอทีก่าํหนด ไดแก ชือ่เร่ือง 

วัตถุประสงค วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และ ขอเสนอ

แนะ (และหวัขออืน่ๆตามความจาํเปน) โดยทาํเปนงา

นกลุมๆ ละประมาณ 5 - 6 คน และแตละกลุมอาจให

แบงกนัสบืคนคนละ 1 เร่ือง เพือ่ฝกทักษะการสบืคน

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   ดําเนินการตามท่ีผู

สอนมอบหมายใหไปจนครบทุกกลุม
   2.2.3 ผูสอน   หลังจากท่ีทุกกลุม

เสนอรายงานสรุปเรียบรอยแลว ผูสอนจะเปนผู

ดําเนินการใหทุกกลุมชวยกันวิเคราะหเปรียบเทียบ

งานวจิยัภายในกลุม และระหวางกลุม ใน 2 ประเดน็ 
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

และของใครบางท่ีสอดคลองกัน เพ่ือฝกใหผูเรียน

สรางองคความรูใหม ในประเด็นดังกลาว แลวให

เปรียบเทียบกับเนื้อหาสาระในเอกสารหรือตําราท่ี

มอียูวามคีวามแตกตางกนัหรอืไม พรอมกบัอภปิราย

ผลไปพรอมๆ กัน 

  2.3 การประเมินผลการเรียนรู 

   2.3.1 ประเมินความรูความเขาใจ

เนื้อหาสาระในศาสตร และกระบวนการวิจัยโดยใช

แบบทดสอบ

   2.3.2 ประเมินทักษะการแสวงหา

ความรู  หรือการสืบคนโดยพิจารณาจากความ

สามารถในการสรปุประเดน็และการสงัเคราะหงาน

วิจัย

 ขอเสนอแนะ

 ผูสอนอาจมอบหมายใหผูเรยีนวเิคราะหและ

สงัเคราะหงานวิจยัลวงหนาเปนการบาน เพือ่ผูเรยีน
จะไดใชเวลาศึกษารายงานวิจัยมากข้ึน โดยผูสอน

ควรแนะนําวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย

หรือมีตัวอยางใหศึกษา 

 รูปแบบท่ี 3 ผูสอนใชกระบวนการวิจัยใน

การสอน มีวิธีการ ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค  ใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหา

สาระในศาสตรผานกระบวนการวิจัยตามท่ีผูสอน

ออกแบบไว
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากรูป

แบบท่ี 3 เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีผูสอนใช

กระบวนการวิจัยเปนวิธีสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูในศาสตร ยังไมถึงข้ันที่ผูเรียนตองทําวิจัยเอง

ทัง้โครงการ ดงันัน้ ผูเรียนจงึมสีวนรวมตามทีผู่สอน

ออกแบบหรอืกาํหนดบทบาทหนาทีไ่วเทานัน้ สวน

กจิกรรมท่ีผูเรียนตองทําวจิยัเองท้ังหมดนัน้จะกลาว

ถึงในรูปแบบท่ี 4 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยผูสอนใชกระบวนการวิจัย  ดังตัวอยาง

การเรยีนการสอนหวัขอ เร่ือง การพยาบาลผูปวยเบา

หวานชนิดที่ 2 มีขั้นตอน ดังนี้

  2.1 ขั้นการเตรียมตัวของผูสอน ผูสอน

ทบทวนข้ันตอนและกระบวนการวิจัย ไดแก 1) การ

ระบปุญหาวิจยั 2) การกาํหนดวัตถปุระสงคของการ

วจิัย 3) การทบทวนวรรณกรรม 4) การเก็บรวบรวม

ขอมูล 5) การวิเคราะหขอมูล และ 6) การสรุปผล

การวิจัยและอภิปรายผล ขั้นตอนดังกลาว ผูสอน

ควรระบุกิจกรรมในแตละข้ันตอนไวลวงหนา เพื่อ

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในหัวขอ เรื่อง การพยาบาล

ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2โดยผานกระบวนการดัง

กลาว ซึง่ผูสอนสามารถใชกระบวนการวิจยัครบทุก

ขัน้ตอน หรือใชบางขัน้ตอนตามความเหมาะสมกับ

เนือ้หาสาระการเรยีนรูวตัถปุระสงค และขอจาํกดัที่

มี เพื่อใหกระบวนการนี้บรรลุเปาหมาย ผูสอนควร
กําหนดใหผูเรียนคนควาเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 เพื่อใชเปนขอมูลใน

การนํามาอภิปรายในช้ันเรียน

  2.2 ขั้นการเรียนการสอน ผูสอนและผู

เรียนมีกิจกรรมรวมกันตามลําดับ ดังนี้

   2.2.1 การระบุปญหาวิจยั หลงัจาก

ทีผู่สอนนาํเขาสูบทเรยีน และใหขอมลูเบือ้งตนเกีย่ว

กับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
หลังจากน้ัน ผูสอนระดมความคิดเห็นจากผูเรียน
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วา พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 

มีผลกระทบตอผูปวย ครอบครัว ชุมชนและสังคม

อยางไร โดยใหผูเรียนอภิปรายเพื่อรวมกันกําหนด

ประเด็นปญหาวา สิ่งที่ผูเรียนสวนใหญสนใจอยาก

รู และตองการหาคําตอบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 

2  มีพฤติกรรมสุขภาพอยางไร ผลจากการอภิปราย 

ผูสอนสรุปใหเห็นประเด็นปญหาที่ผูเรียนใหความ

สนใจหาคาํตอบ สมมตุวิาประเดน็ปญหา คอื สาเหตุ

และปจจยัอะไรบางท่ีสงผลใหผูปวยเบาหวานชนิดที่ 

2  มีพฤติกรรมสุขภาพเชนนั้น (อาจมีประเด็นอื่นๆ 

ตามที่ผูเรียนสนใจ)

   2.2.2 การกําหนดวัตถุประสงค

ของการวิจัยจากปญหาการวิจัยในขอ 1) ใหผูเรียน

ทดลองเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยเปนขอๆ ให

ชัดเจน สมมุติวาวัตถุประสงคการวิจัย คือ เพื่อสง

เสรมิพฤตกิรรมสขุภาพของผูปวยเบาหวานชนดิที ่2

   2.2.3 การทบทวนวรรณกรรมใหผู

เรยีนคนควาทฤษฎ ีหลกัการ และงานวิจยัทีผ่านมาวา

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูปวยเบาหวานชนดิที ่2 ควรประกอบดวยปจจยั

อะไรบาง สมมตุวิา จากการทบทวนเอกสารดังกลาว 

ไดขอสรุปวา พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
ชนดิที ่2 มปีจจยัท่ีเกีย่วของ 3 ประการ คอื ระดบัการ

ศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัว 

   2.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผู 

สอนและผูเรียนชวยกันกําหนดประชากรและกลุม
ตวัอยาง การสรางเครือ่งมอื และวิธกีารเกบ็รวบรวม

ขอมูล สมมุติวา ผลที่ไดรับจากการทํางานรวมกัน

แตละประเด็น ดังนี้ 

  1) ประชากรที่ศึกษา เชน ประชาชนที่

อาศัยอยูในชุมชนใกลเคียงกับสถาบัน การศึกษา ที่
มีความหลากหลายทั้งระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดของครอบครวั มจีาํนวนคนอาศยัอยูในชมุชน

จํานวน 1,500 คน

  2) การกํ าหนดขนาดและการสุ ม

ตัวอยาง สมมุติวาไดขนาดตัวอยาง จํานวน 306 คน 

(ตามตาราง Krejcie and Morgan) และใชวิธีสุม

ตัวอยางแบบงาย 

  3) เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ที่

มคีาํถามหลัก คอื ขอมลูทัว่ไป ไดแก ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดของครอบครัว และพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 เปนคําถามปลายปด

แบบหลายตัวเลือก โดยผูสอนตรวจสอบความถูก
ตองดานเนื้อหาในแบบสอบถาม

  4) วธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู ใหผูเรยีน

ลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือเก็บขอมูลจริงโดยผูสอนใหคํา

แนะนําขั้นตอนและวิธีการที่ถูกตอง

   2.2.5 การวิเคราะหขอมูล ผูสอน

และผูเรยีนชวยกันตรวจสอบความสมบูรณของแบบ 

สอบถามท่ีไดรบักลับมากอนทําการประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูลตามที่ไดวางแผนไว โดยผูสอนใหคํา

แนะนาํขัน้ตอนและวิธกีารวเิคราะหโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

   2.2.6 การสรุปผลการวิจัยและ

อภิปรายผล
  1) การสรุปผลการวิจัย ผู สอนและ

ผู เรียนชวยกันสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ตาม

วตัถปุระสงคของการวจิยั คอื เพือ่สงเสรมิพฤตกิรรม
สขุภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 ของชุมชนใกล

สถาบันการศึกษา โดยปจจัยที่ศึกษา คือ ระดับการ

ศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัว  

  2) การอภิปรายผล ผูสอนและผูเรียน

ชวยกันอภิปรายผลการวิจัยวาสอดคลองกับผลการ
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ศึกษาที่ผานมาหรือไม อยางไร เหตุผลที่สนับสนุน

นาเช่ือถือหรือไม

  2.3 การประเมินผลการเรียนรู 

   2.3.1 ประเมินความรูความเขาใจ

เนื้อหาสาระในศาสตร โดยใชแบบทดสอบ

   2.3.2 ประเมินทักษะการแสวงหา

ความรู หรอืการสบืคนโดยพจิารณาจากผลงานท่ีนาํ

เสนอ เชน ประเมนิความเชือ่มโยงในหวัขอความเปน

มาและความสาํคญัของปญหาการวจิยั  หรอืประเมนิ

ความทนัสมยั ความสอดคลองของตัวแปรกบัปญหา

การวจิยั จากการนาํเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม 

เปนตน 

   2.3.3 ประเมนิทกัษะการทําวจิยัใน

แตละข้ันตอน ที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทํารวม

กันดวยการประเมินจากรายงานการวิจัยของแตละ

กลุม หรอืประเมินจากการนําเสนอโครงรางการวิจยั

และการรายงานผลการวิจยัดวยวาจาหรือในรูปแบบ

ของโปสเตอร

 ขอเสนอแนะ

 1) โดยท่ัวไปการเรียนการสอนโดยผูสอน

ใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน สวนใหญ

เปนกระบวนการท่ีใชสอนในกลุมสาขาวิทยาศาสตร 
โดยเฉพาะในรายวิชาปฏิบัติในหองทดลอง สวน

สาขาวิชาในกลุ มสังคมศาสตร และพฤติกรรม

ศาสตร ผูสอนควรเลือกหัวขอในแตละรายวิชาให
เหมาะสมท่ีจะใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการ
สอน

 2) ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอนใน

รูปแบบท่ี 3 ผูสอนออกแบบการเรียนการสอนโดย

ใชระเบียบวิธีวิจัยและใชระยะเวลาพอสมควร ซึ่ง

ผูสอนสามารถออกแบบโดยใชบางข้ันตอนของวิธี

วิจัย และใชเวลานอยกวาได

 รูปแบบท่ี 4 ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยใน

เรียนรู มีวิธีการ ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค ใหผูเรียนใชกระบวนการ

วิจัยเรียนรูเนื้อหาสาระในหัวขอที่มอบหมาย

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนใช

กระบวนการวิจัยในการเรียนรู ดังตัวอยางการเรียน

การสอนหัวขอการพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิด

ที่ 2  แมรายวิชาดังกลาวมิใชรายวิชาท่ีกําหนดใหผู

เรียนตองทําวิจัย แตผูสอนเลือกใชวิธีการใหผูเรียน

ใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู เพ่ือสรางความรู

ใหมดวยตนเอง มีขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1 ขั้นการเตรียมตัวของผูสอน ผูสอน

เตรยีมขอมลูรายละเอยีดหรอืใบงาน เพ่ือใหผูเรียนทาํ

รายงานวิจัยในรูปแบบของรายงานวิจัยในประเด็น

เล็กๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนใน

หัวขอ การพยาบาลผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 โดย

กําหนดใหทําเปนรายงานกลุม ใชเวลาดําเนินการ

ประมาณ 4 – 8 สัปดาห 

  2.2 ขั้นการเรียนการสอน เนื่องจากรูป

แบบการเรียนการสอนโดยผูเรียนใชกระบวนการ
วิจัยในการเรียนรู มีความแตกตางจากรูปแบบการ

เรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยแบบอ่ืนๆ 

กลาวคือ ผูสอนกําหนดใหผูเรียนทํารายงานวิจัยใน

หัวขอที่เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา  ซึ่งรูปแบบนี้มี
เงื่อนไข คือ ผูเรียนมีประสบการณดานการเรียนใน

รูปแบบท่ี 1 – 3 มากอน และเคยเรียนในรายวิชา

เกีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยัมาแลว อยางไรกด็ ีผูสอนควร

ทบทวนความรูเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการ

วิจัย และแนะนําใหผู เรียนอานเอกสารคูมือหรือ
ตําราระเบียบวิธีวิจัยเพ่ิมเติม ผูสอนจึงตองกําหนด
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ขัน้ตอนการทาํงานของผูเรยีนแตละกลุม ตามลาํดบั

ดังนี้

   2.2.1 ผูสอนช้ีแจงใหผูเรียนทราบ

ขัน้ตอนการทํางานวิจยัวา แตละกลุมตองทําขอเสนอ

โครงการวิจัย (Research Proposal) ตามแบบการ

เขยีน ทีผู่สอนกําหนด เพือ่ใหผูสอนพิจารณาและให

คําแนะนํากอนดําเนินการ ตามแผนงานวิจัย

   2.2.2 ให ผู  เรียนเขียนข อเสนอ

โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลผูปวยเบาหวาน

ชนิดที่ 2 และ กําหนดใหนําเสนอหนาชั้นเรียนเพื่อ

แลกเปลีย่นเรยีนรูกบักลุมอืน่โดยผูสอนใหขอเสนอ

แนะเปนรายกลุมเกีย่วกบัความเหมาะสมของเนือ้หา

และความถกูตองของระเบยีบวธิวีจิยัทีน่าํมาใช และ

ใหกลุมอื่นๆ มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น

ดวย 

   2.2.3 ใหผูเรยีนทาํการวจิยัตามแผน

งานทีก่าํหนดไวในขอเสนอโครงการวจิยั โดยขณะที่

ผูเรียนแตละกลุมดําเนินการ หากมีปญหาอุปสรรค

ใดเกิดข้ึน ใหขอคําปรึกษาจากผูสอนไดตลอดเวลา

   2.2.4 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา

การทํารายงานการวิจัย ผูสอนกําหนดใหแตละกลุม

รายงานผลการวิจัย และสงรายงานฉบับสมบูรณ 
โดยใหแตละกลุมชวยกันคิดวิธีการนําเสนอที่นา

สนใจ และสรางสรรค หรือ อาจจัดในลักษณะการ

ประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลการวิจัย โดยเปดกวาง

ใหนักศึกษาชั้นปอื่นๆ ที่สนใจเขาฟงดวย
   2.2.5 มีการสรุปเนื้อหาที่ไดจาก

การวิจัยเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระตามคําอธิบาย

รายวิชา

  2.3 การประเมินผลการเรียนรู

   2.3.1 ประเมินความรูความเขาใจ
เนือ้หาสาระในศาสตรจากรายงานการวิจยัของกลุม

                         2 .3.2 ประเมินทักษะทางด าน

กระบวนการวิจัยจากรายงานการวิจัยและการนํา

เสนอของกลุม

 ขอเสนอแนะ

 ตัวอยางการจัดการเรียนการสอนดังกลาว

ขางตน ผูเรียนเปนผูศึกษาวิจัยดวยตนเองโดยมี

อาจารยเปนผูใหคําปรึกษา ซึ่งแตกตางจากรูปแบบ

ที่ 3 ที่ผูสอนใชกระบวนการวิจัยเปนวิธีสอนเพื่อ

ใหผูเรียนไดเรียนรูในศาสตรของตนและมีสวนรวม

กบัผูสอนในการดาํเนนิการวจิยัในบางกจิกรรม เชน 

การกําหนดปญหา วัตถุประสงค การเก็บรวบรวม

ขอมูล และการสรุปและอภิปรายผล เปนตน ซึ่งจะ

เห็นวาผูเรียนมิไดเปนผูทํารายงานวิจัย แตไดเรียน

รูผานกระบวนการวิจัยที่ผูสอนเปนผูออกแบบ ดัง

นั้น ผูสอนจึงควรนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของศาสตร เนื้อหาสาระและความถนัด

ของผูสอนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการ

จดัการเรยีนการสอนโดยผูเรยีนใชกระบวนการวจิยั

ในการเรียนรู

 ขอดีและขอจํากัด ของการจัดการเรียนการ

สอนตามสภาพจริงท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช

กระบวนการวิจัย
 ขอดี

 1. ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการวิจัย เชน 

ทักษะในการต้ังคําถามอยางเปนระบบ การคนหา

คําตอบ หรือองคความรูดวยตนเอง  ฝกทักษะการ
เก็บรวบรวมขอมูล  ฝกทักษะการวิเคราะหและ

สงัเคราะหขอมลู ตลอดจนฝกทักษะการสรุปผลการ

ศึกษา
 2. ผูเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกนั สราง

เสริมคุณลักษณะและความสามารถในการทํางาน
รวมกันเปนทีม 
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 ขอจํากัด การสอนโดยวิธีนี้ผู สอนตองมี

ความรูความสามารถและประสบการณการทําวิจัย

เปนอยางดี 

บทสรุป
 การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง

ที่เนนผู เรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการวิจัย 

เปนการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปน

ฐานรวมกับการเรียนรูแบบเนนประสบการณใน

สถานการณจริง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในรูป

แบบการเรียนการสอนท่ีสงผลใหผู  เรียนท่ีผาน

กระบวนการวิจัย รูจักคิด วิเคราะห คนหาความรู

ดวยตนเอง และเกิดการเรียนรูที่ดีในบริบทที่เปน

จริง ผลลัพธการเรียนรูที่เกิดกับผูเรียนจึงเปนความ

รูในศาสตรเกี่ยวของกับสาระสําคัญของระเบียบวิธี

การวิจัยและไดความรูในศาสตรอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของ

ไปพรอมๆ กนั ผูสอนจึงตองมีความรู ความสามารถ

และประสบการณการทําวิจัยเป นอยางดีหรือ

สามารถประยุกตใชกระบวนการวิจัยกับรายวิชาท่ี

สอนไดดวยการเลือกเนื้อหาหรือหัวขอในรายวิชาท่ี

มีความเหมาะสมกับกระบวนการวิจัย  โดยผูสอน

จะตองกระตุนใหผูเรยีนใชกระบวนการในการเรยีน

รูจากการมีสวนรวมของผูสอนและผูเรียน และผู

เรียนกับผูเรียน ทั้งนี้ ผูสอนตองพยายามดึงความรู
เดิมของผูเรียนออกมาใหเชื่อมโยงกับสิ่งที่คนพบ 

เพื่อสรางความรูใหมใหได การสงเสริมและผสม

ผสานระหวางทักษะการเรียนรูที่เนนกระบวนการ

รวมกับทักษะท่ีเนนประสบการณจึงเปนทางเลือก

ของเทคนิคการสอนที่ไมใชการบรรยาย โดยมีเปา
หมายเพือ่พฒันาผูเรยีนใหเปนบคุคลแหงการเรยีนรู 

ใฝรู สรางองคความรูดวยตนเอง  และมุงเนนพัฒนา

ทักษะกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ  ทักษะ

การสรางสัมพันธภาพกับผู อื่น  และเรียนรู การ

ทํางานเปนทีม ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 4 วาดวยแนวทาง

การจัดการศึกษา ในมาตรา 22 ที่ยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  

และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด และมุงพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนในทุกๆ ดาน  และยังสอดคลอง

กบัมาตรฐานตวับงช้ีคณุภาพการศกึษา ตวับงช้ีที ่4.1 

ขอ 2 มกีารบูรณาการกระบวนการวิจยักับการจัดการ

เรียนการสอนอีกดวย 
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