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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ และความสามารถด้านกระบวนการวิจัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน*
THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND RESEARCH ABILITIES ON SEVICES
OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDIES USING RESEARCH BASED LEARNING.
ศรัญญา ศิริวรศิลป์**
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
ผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิ จัยเป็นฐาน 2) ศึกษา
ความสามารถด้านกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 6 จานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น เรื่ อ ง การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร 3) แบบวั ด ความสามารถด้ า นกระบวนการวิ จั ย และ
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t - test
dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถด้านกระบวนการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานอยู่ในระดับสูง (  =2.39, S.D. = 0.72)
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  =2.39, S.D. = 0.72)

*

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธี สอน
บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ และความสามารถด้าน
กระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยมี ดร.อนัน ปั้นอินทร์ เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
**
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ทางาน
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โทร 085-3826506
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Abstract

The purposes of this experimental research were to 1) develop the learning
achievement on production of goods and services of Mathayomsuksa 2 students using research
- based learning 2) study the research-based abilities of the students through research - based
learning 3) study opinions of the students toward research -based learning. The sample used in
research was 50 Mathayomsuksa 2/6 students of second semester in 2014 at Ratwinit
Bangkaeo School, Bangphli District, Samutprakan Province, under the Secondary Educational
Service Area Office 6.
The instruments used in study comprised 1) lesson plans 2) an achievement test on
production of goods and services 3) a research abilities assessment and 4) a questionnaire for
opinions of students toward research – based learning. The data were analyzed by using mean
(  ), standard deviation (S.D.), t – test dependent and content analysis.
The research results revealed that:
1. The learning achievement of Mathayomsuksa 2 students on production of goods
and services after the use of research – based learning was higher than before the use of
research – based learning with statistical significance at the level of .05.
2. The research abilities of Mathayomsuksa 2 students after the use of research –
based learning was at the high level. (  =2.39, S.D. = 0.72)
3. The opinions of students toward research – based learning in general was at the
strongly agree level. (  =2.39, S.D. = 0.72)
บทนา

ช่วงศตวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมโลกที่มุ่งเน้นพัฒนาประชากร โดยการศึกษา
จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งให้ เ ป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายที่ ส าคั ญ ในการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช (ฉบับที่ 3) ปี พ.ศ.2553 ที่มุ่งหวังให้นักเรียนสามารถคิดเป็น ทา
เป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ผู้ ส อนและผู้ จั ด การศึ ก ษาต้ อ งเปลี่ ย นแปลงบทบาทจากการมุ่ ง ให้ จ า
เปลี่ยนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปสร้างสรรค์ความรู้ของตน การจัดการเรียนการสอนจะต้องพัฒนา
ความคิ ด ของผู้ เรี ย นให้มี ความสามารถในการคิด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ดั ง นั้ น รูป แบบการส อนจึ ง ต้ องมี การ
ปรั บ เปลี่ ย นจากการมุ่ ง ให้ จ า ไปสู่ ก ารที่ ผู้ เ รี ย นได้ คิ ด และแสวงหาความรู้ ม ากขึ้ น (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ,
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช (ฉบับที่ 3) ปี พ.ศ.2553 (2553 : 8) มีความมุ่งมั่นให้จัดการศึกษา
พัฒนาคนไทยให้มี คุณ ภาพ ใฝ่ รู้ และเรียนรู้ด้ วยตนเองอย่ างต่ อเนื่อง อัน จะส่ งผลต่ อการพัฒนาที่ ยั่ง ยืน ของ
ประเทศ การพัฒนาคนไทยให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้นั้น กระบวนการสาคัญกระบวนการหนึ่งคือ
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กระบวนการวิจัย โดยมุ่งให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช (ฉบับที่ 3) ปี พ.ศ. 2553 ได้กาหนด
แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ไว้ในหมวด 4 ว่าด้วยแนว
ทางการจัดการศึกษามาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ ดังมาตรา 30 กล่าวว่า ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ
สามารถนากระบวนการวิจัยมาบูรณาการให้สอดคล้องกับ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการ
สังเกต คิดค้น หาคาตอบ และตัดสินใจในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ, 2545 : 9) ซึ่งการพัฒนา
ตนเองนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการสร้างให้นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ และการเรียนรู้ (Learning) มีขอบเขต
ครอบคลุมความหมาย 2 ประการ ประการแรกเป็นการเรียนรู้ในความหมายของกระบวนการเรียนรู้ (Learning
Process) ซึ่งหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และประการที่สอง การเรียนรู้ในความหมายของ
ผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ซึ่งได้แก่ความรู้ความเข้าใจในสาระต่างๆความสามารถในการกระทาและ
การใช้ทักษะกระบวนการต่างๆรวมทั้งความรู้สึกหรือเจตคติอันเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้หรือการใช้
วิธีการเรียนรู้ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการเรียนรู้มีลักษณะเป็นทั้งผลอันเป็นเป้าหมาย และวิธีการนาไปสู่เป้าหมาย
ซึ่งลักษณะทั้งสองนับเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันและส่งผลกระทบต่อกัน หากบุคคลมีวิธีการแสวงหาความรู้ที่ดี
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตน บุคคลนั้นย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกระบวนการ
ต่างๆได้อย่างกระจ่าง ถ่องแท้และลึกซึ้ง เกิดความรู้สึกหรือเจตคติและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่
พึงประสงค์กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้เพื่อให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการสอน(teaching or instruction process) กล่าวคือ กระบวนการสอนเป็นทางเลือก
วิธีหนึ่งในการช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ซึ่งมักขึ้นอยู่กับ ความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของ
มนุษย์ หากผู้สอนเชื่อว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้ได้จากการฟังและการอ่าน ผู้สอนก็จะพูดบอกอธิบายเนื้อหาสาระให้
ฟังหรือให้อ่านจากเอกสารตาราต่างๆ แต่ถ้าเชื่อว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการคิด ผู้สอนก็จะให้โอกาส
ผู้เรียนได้คิดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระนั้นมนุษย์มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
จากการสอนของผู้อื่น บุคคลจะใช้กระบวนการเรียนรู้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่งวิธีการเรียนรู้กับเนื้อหา
สาระการเรียนรู้นั้นจะมีความสาคัญและมีผลต่อกันและกั น การเรียนรู้เนื้อหาสาระใดด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับ
สาระนั้ น ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ดี จ ะส่ ง ผลการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นหนึ่ ง จะเป็ น ผลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี , 2548 : 1-3) ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ในยุคปัจจุบันองค์ความรู้ต่างๆเกิดขึ้ น
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ผู้เรียนจึงต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ดังนั้นผู้เรียนนอกจากจะต้องเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา
ตามหลักสูตรแล้ว สิ่งหนึ่งที่ครูผู้สอนจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนนั่นคือวิธีการแสวงหาความรู้ การสอนจึง
ต้องมุ่งไปสู่การทาให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประกอบกับโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็นโรงเรียน
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นาร่องโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ควรจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพ เป็นพลเมืองโลก เพื่อพัฒนาระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการด้วยระบบคุณภาพจัดการเรียนการสอนและการจัดการด้วย
ระบบคุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รีย นเป็ น มาตรฐานสากล เป็ น การต่ อ ยอด
คุณ ลักษณะที่ พึง ประสงค์ที่ มาตรฐานชาติ (กรมวิช าการ แนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาของ
สถานศึกษา, 2542 : 122) โดยภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์พื้นฐานคือ การจัดการศึกษาให้คนในชาติ เป็น
คน เก่ง คนดี และมีความสุข ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ทุก
ประเทศได้มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ Learn to know, Learn to be
,Learn to do เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติและ Learn to live together เพื่อ
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลโลก และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒ นาเยาวชนสู่
ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจน ทั้ง
เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะกระบวนการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทาหลักสูตรการเรียนการ
สอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กาหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้
ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทาง
การศึ ก ษาให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการเรี ย นรู้ และมี ค วามชั ด เจนต่ อ การน าไปปฏิ บั ติ โรงเรี ย น
มาตรฐานสากลมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลกโดยมุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนได้
พัฒนาต่อยอดคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้มี
พื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้ พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต การพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่าง
สันติ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 2-3)
ซึ่งการพัฒนาจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐาน
สากลได้นั้นสามารถทาได้ด้วยการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning : RBL) เป็น
การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการสืบสอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ศึกษาวิจัย ในการดาเนินการแสวงหาความรู้ใหม่หรือคาตอบที่เชื่อถือได้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ 4
แนวทาง คื อ 1) ครูใช้ผ ลการวิจั ย การเรีย นการสอน 2) ผู้ เรีย นใช้ ผ ลการวิ จั ยในการเรีย นการสอน 3) ครูใช้
กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน และ 4) ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี ,
2548 : 1,3-16) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดัง กล่าวมีฐานคิดและความเชื่อมาจากกลุ่มทฤษฎีโครงสร้างนิยม
(Constructivism) ที่มีความเชื่อในกระบวนการสร้างความรู้ในตนเอง การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
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ตัวบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากการสัมพันธ์สิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอ ยู่เดิม
ปะติ ดปะต่ อเป็น โครงสร้า งทางสติ ปัญญา หัว ใจของการสอนก็คือการส่งเสริมกระบวนการสร้า งความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ศึกษาโดยยึดระเบียบแบบ
แผนของกรอบการวิจัยเป็นกรอบการเรียนรู้ ซึ่งเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ที่นักเรียนได้จะมีคุณค่า
และถาวรมากกว่าเป็นเพียงการรับรู้ (Passive Learning)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหากเปลี่ยนบทบาท
นักเรียนมาเป็นการเรียนรุก (Active learning) โดยอาศัยการวิจัยเป็นสื่อสร้างความรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจใคร่
รู้จริงๆ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ , 2549 : 13) จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหัวใจหลักในการจัดการเรียนรู้เพื่ อพัฒนาคน โดยสามารถดาเนินชีวิตใน
สั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ในครอบครั ว ชุ ม ชน ประเทศและในโลก และจากสภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้เนื้อหาที่เรียนต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักเรียนมีความจาเป็นที่ต้อง
รั บ ความรู้ แ ละแสวงหาความรู้ ใ หม่ ต ลอดเวลา และการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล นั้ น นั ก เรี ย นจะต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถในการแสวงหา เลือกสรรแหล่งความรู้ เข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างถูกต้อง และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งตรงกับแนวความคิดของคณะกรรมการระหว่างชาติว่าด้วยการศึกษาแห่งสหประชาชาติที่เน้นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกุญแจสาคัญของศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเน้นย้า หลักการ 4
ประการ คือ 1) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน 2) การเรียนเพื่อให้รู้ 3) การเรียนรู้เพื่อให้ทาเป็น และ 4) การเรียนเพื่อ
ชีวิต และแนวทางการสอนสังคมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มุ่งเน้นการสอนที่ไม่ได้เน้นเนื้อหา เน้นการส่งเสริมให้
นั ก เรี ย นค้ น พบกฎเกณฑ์ ใ นสั ง คมได้ ด้ ว ยตนเองส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก วิ ธี ก ารค้ น พบความรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ
ความก้าวหน้าทางความรู้และวิทยาการต่างๆจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ครูผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่ง
สอนมาเป็นผู้ชี้แนะและจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานด้านการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มาจากหลายแขนง
ในลักษณะของสหวิทยาการ โดยประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม หน้าที่พลเมือง
และการดารงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้คือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้รับพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและสามารถนามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ สาหรับการดาเนินชีวิต และวางแผนการ
ดาเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม
สาระเศรษฐศาสตร์ เป็นสาระที่ 3 จากจานวน 5 สาระ ที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสาระที่มุ่งให้มีความเข้ าใจว่ามนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความจาเป็นต่อการดารงชีวิตอยู่ ทั้งนี้เพราะมนุษย์มีความต้องการและความจาเป็นที่
ไม่จากัด ในขณะที่การดารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ามกลางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงต้องให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ
แจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ตลอดจน
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บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ มีความสามารถที่จะฉลาดเลือก ประเมิ น คิดพิจารณาผล
ที่เกิดจากทางเลือกและตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาน (กรมวิชาการ 2545 ข :10-17)
ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ดังจะเห็นได้จากการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าประจาปีการศึกษา 2554 และ 2555 พบว่ามีนักเรียนที่เข้าสอบ
วัดความรู้ระดับพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนต่าสุด 0.00 คะแนน
สูงสุด 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 51.44 และ 57.63 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ , 2556)
และจากการสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
เศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวนนักเรียนทั้งหมด
637 คน พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระหว่างร้อยละ 50-60 มีจานวน 30 คน และนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ70 – 100 จานวน 607 คน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 70 แต่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มี
ความสามารถด้านกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนานักเรียนให้เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานทาให้นักเรียน
ให้มีนิสัยรักการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ และความสามารถด้านกระบวนการวิจัย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยเลือกประเด็นที่ศึกษาในเรื่อง “การ
ผลิตสินค้าและบริการ” เป็นประเด็นที่ศึกษาเนื่องจากมีความใกล้เคียงกับชีวิตประจาวันของนักเรียน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจประโยชน์ของการบริโภคและองค์ความรู้ที่ เกิด จากการปฏิสัม พั นธ์ ทั้ง ด้า นวั ฒนธรรมสั งคมและ
เศรษฐกิจในมิติของประวัติศาสตร์ ของการบริโภคทั้งของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถค้นพบองค์ความรู้อื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากตารา และมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนสาขาอื่นๆตลอดทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิ ตประจาวัน ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานวิธีคิด
แบบนักวิจัยต่อไป โดยใช้แนวทาง ดังนี้ คือ ครูใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้
โดยครูใช้กระบวนการวิจัยอาจจะเป็นบางขั้นตอนหรือครบทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของสาระการเรียนการสอนและวัยของผู้เรียน และผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทาวิจัย ตั้งแต่ออกแบบวิจัย ทดลองและ
สรุปผล โดยครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในปัญหาการวิจัยต่อไปจึงให้ผู้ เรียนลงมือทาวิจัยด้วย
ตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2548 : 16)
ซึ่ ง แนวทางดั ง กล่ า วจะช่ ว ยพั ฒ นาให้นั กเรีย นเกิด ความรู้ความเข้า ใจในเนื้ อหาที่ เรีย น ฝึ กทั กษะ
กระบวนการ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถเป็นแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา
ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริก าร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน
สมมติฐานของงานวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถด้านกระบวนการวิจัย ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐานอยู่ในระดับสูง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน จานวน 6 แผน ได้แก่หัวข้อดังนี้ 1) การผลิตสินค้าและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) การผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ(ต่อ) 3) การผลิตสินค้าและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ(ต่อ) 4) การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 5) การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น (ต่อ) 6) การ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น(ต่อ) ใช้เวลาสอน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน โดยใช้คาบเรียนเป็นคาบคู่
คาบเรียนละ 50 นาที รวม 12 คาบเรียน
2. แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสิ นค้า และบริการ ของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก กาหนดให้
ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จานวน 30 ข้อ
3. แบบวั ด ความสามารถด้ า นกระบวนการวิ จั ย เป็ น แบบวั ด เชิ ง สถานการณ์ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ้น
ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นตั้งคาถามท้าทาย 2) ขั้นที่ 2 ขั้นคิดค้นวิธีการหาคาตอบ 3) ขั้นที่
3 ขั้นทดลองสืบค้นข้อมูล 4) ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนแนวความคิด และ5) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปแนวคิดและค้นพบคาตอบ
จานวน 1 ฉบับ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานจานวน 1
ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานโดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียน และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 3) แบบวัดความสามารถด้านกระบวนการวิจัย และ4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
1.2 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre – test) เพื่อวัดความรู้
พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรียน
2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้สร้างไว้จานวน 6 แผน
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองจานวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50
นาที รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน ตามวันและเวลาที่ได้กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
2.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาเรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
2.3 ลาดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เริ่มต้นจาก ขั้นที่ 1 ขั้นตั้งคาถามท้าทายและขั้นที่ 2 ขั้น
คิดค้นวิธีการหาคาตอบ จานวน 2 แผน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ขั้นที่ 3
ขั้นทดลองสืบค้นข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อน
แนวความคิด และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปแนวความคิดและค้นพบคาตอบ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 6 รวมทั้งสิ้น 6 แผน
3. ขั้นหลังการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และแบบ
วัดความสามารถด้านกระบวนการวิจัยไปทดสอบกับนักเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ
ด้านกระบวนการวิจัย และนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ไปสอบถามนักเรียนแล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามลาดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียด ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ด้วยการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ได้เท่ากับ 1.00
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
และแบบวัดความสามารถด้านกระบวนการวิจัย ดังนี้
2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 1.00
2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน เรื่อง การผลิต
สินค้าและบริการ และแบบวัดความสามารถด้านกระบวนการวิจัย เกณฑ์กาหนดค่าความยากง่ายคือ 0.20–0.80
ถ้าค่าความยากง่าย น้อยกว่า 0.20 ถือว่าข้อคาถามนั้นยากเกินไป และถ้าความยากง่าย มากกว่า 0.80 ถือว่าข้อ
คาถามนั้นง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551 : 186) ได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.38-0.70
2.3 ตรวจสอบค่าอานาจความจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การผลิตสินค้าและบริการ และแบบวัดความสามารถด้านกระบวนการวิจัย ซึ่งในที่นี่ใช้สูตร KR-20 (Kuder
Richardson) ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.52
3. ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 1.00
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ และความสามารถ
ด้านกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สามารถสรุป
ผลการวิจัยดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถด้านกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน อยู่ในระดับสูง
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ และความสามารถ
ด้านกระบวนการวิจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็ นฐาน สามารถ
อภิปรายผลดังนี้
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นจัดประสบการณ์ที่จะสนับสนุนและช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน มีพื้นฐานมาจากกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ คอนสตรัคติวิซึม
(Constructivism) ที่เน้นว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้างความรู้
(Construct) การเรียนรู้เป็นสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้นด้วยตนเองเกิดจากการสัมพันธ์ของสิ่งที่พบเห็น รวมกับความรู้
ความเข้า ใจที่ มี อ ยู่ เดิ ม บุ คคลจะเรีย นรู้ไ ด้ โ ดยการมี ป ฏิสั มพั น ธ์ แลกเปลี่ ย นกับ บุ คคลอื่น ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆผ่านกระบวนการโครงสร้างทางสติปัญญา และบูรณาการระหว่างความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนกับ
ประสบการณ์ที่ได้รับใหม่ทาให้เกิดการคิดด้วยตนเอง อมรวิชช์ นาครทรรพ(2547:38) โดยแนวคิดเกี่ยวกับการ
สร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึ่ม (Constructivism) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สาคัญคือทฤษฎี
พัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) โดยเพียเจต์เชื่อว่าการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกเกิดจะมีผลทาให้ระดับสติปัญญาของบุคคลนั้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ในด้านการเรียนรู้ของบุคคลเพียเจต์ มีความเชื่อว่าการที่บุคคลมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้าเร็วแตกต่างกันนั้น
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ด้านประสบการณ์( Experience) เพียเจต์ เชื่อว่าการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทาให้เกิดการสั่งสมของประสบการณ์ในบุคคลนั้นๆเพียเจต์ ได้แบ่งประสบการณ์ของ
บุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือประสบการณ์ที่เนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(Physical
Environment)และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical)จาก
แนวคิดของเพียเจต์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน สุมาลี
กาญจนชาตรี (2543 : 27) ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถ
ของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้โ ดยใช้ วิ จั ย เป็ น ฐานได้ น าแนวความคิ ด คอนสตรัคติ วิ ซึ่ ม มา
ประยุกต์ใช้ในขั้นที่ 2 ขั้นคิดค้นวิธีการหาคาตอบซึ่งนักเรียนจะต้องรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจ
ทาการศึกษา ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองสืบค้นข้อมูล ซึ่งนักเรียนจะสร้างเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้น
สะท้อนแนวความคิด ซึ่งนักเรียนลงมือศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผล
การวิเคราะห์ข้อมูล และในขั้นที่ 5 ขั้นสรุปแนวความคิดและค้นพบคาตอบ ซึ่งนักเรียนสรุปประเด็นผลการศึกษา
โดยให้เหตุผลประกอบ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของอารุง จันทวานิช (2547 :8-10) กล่าวว่าการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน ด้านประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาเกิดทักษะการใช้การวิจัย
ในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ทฤษฎี แนวคิด หลักการและข้อค้นพบที่มี ความหมายมี ความเที่ ยงตรง รู้จั ก
วิ เคราะห์ ปั ญ หา การวางแผนการแก้ ปั ญ หาหรือ การพั ฒ นา เก็บ รวบรวมข้อ มู ล สรุป ผล น าผลการวิ จั ย ไป
ประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) ทักษะการแก้ปัญหา
(Problem Solving and Resolution Skills)ทักษะการบริหารจัดการเวลา (Time Management Skills)
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ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ทักษะประมวลผล (Compute Skills) และทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life Long Learning Skills)
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ จั ย เป็ น ฐานที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ที่ได้ผ่านการพิจารณาและปรับแก้จากอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน ด้านเนื้อหา
และด้านการวัดและประเมินผลได้ตรวจและปรับแก้ให้มีความถูกต้อง จึงทาให้แผนการจัดการเรียนรู้สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถด้านกระบวนการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านกระบวนการวิจัยอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 2 ขั้นที่นักเรีย นมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นสรุปแนวคิดและค้นพบคาตอบ ทั้งนี้เป็น
เพราะวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียน
นาความรู้ที่มีอยู่เดิมมารวมกับประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ใหม่จนสามารถสร้า งองค์ความรู้
ด้วยตนเอง นักเรียนได้นาผลจากการแปรข้อมูลมาเรียบเรียงเนื้อหา เพื่อตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยการถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่มาจากสถานที่จริง และปัญหาที่ต้องการค้นหาพบคาตอบมา
จากความสนใจของนักเรียนเอง นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ได้เรียนรู้
อย่างอิสระตามความสนใจของตนเอง และได้ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ความรู้ที่นักเรียนได้รับ
หรือค้นพบนั้น ไม่ได้เป็นความรู้ที่เกิดจากคาบอกเล่าของครูเพียงอย่างเดียว นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการ
แสวงหาความรู้ และเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนอกจากนั้นในขั้นสรุปแนวคิดและค้นพบคาตอบ
นักเรียนยังได้นาประสบการณ์ที่ได้รับมานาเสนอหน้าชั้นเรียน ทาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการทาวิจัย นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกประสบการณ์การทางานร่ว มกันเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่กันทางาน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ (2538 : 47) ที่ให้ความหมายของการวิจัยว่า เป็นกระบวนการสืบหาความจริงเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ต ามธรรมชาติ อย่ างมี ระบบ มี การควบคุม การสั งเกต การบั นทึ ก การจั ดระเบี ยบข้อมูล การ
วิเคราะห์และตีความหมายเพื่อให้ได้เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถนามาสร้างเป็นข้อสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์นั้นๆ และนาผลที่ได้มาพัฒนาหรือสร้างกฎ ทฤษฎี ที่ทาให้ควบคุม หรือทานายเหตุการณ์ต่างๆได้
และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ จรัส สุวรรณเวลา (2546 : 16) ที่ว่าการวิจัย เป็นการได้มาซึ่งความรู้ที่
ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในแต่ละสาขาและกระบวนการวิจัยยั งทาให้ผู้วิจั ยได้มี การวางแผนเตรียมการและ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบจนค้นพบความจริง สร้างความรู้ใหม่ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์นอกจากนี้ การวิจัยได้
พัฒนาคุณลักษณะให้ผู้วิจัยต้องมีการคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน นับได้ว่า
การวิจัยมีบทบาทและความสาคัญทั้งในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาคนและพัฒนางานและ
ส่งผลไปสู่การพัฒนาประเทศ
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ์ แสงภารา (2555: 23 ) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิ จั ย ในรายวิ ช า สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย
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ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัย ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
ส่งผลให้นักศึกษามีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยของนักศึกษาเท่ากับ
2.70 คะแนน การประเมินคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีความเหมาะสมรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 คะแนน และมีค่าคะแนนความเหมาะสมเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คะแนน ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่ อ
การเรี ย นโดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 คะแนน และมีค่าคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านวิธีสอน โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 คะแนน
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานพบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นลาดับที่ห นึ่ง โดยมีความคิดเห็นว่านักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีความรู้สึกในการได้ท้าทายความคิด ได้รู้สึกอยากรู้
อยากค้นพบคาตอบ และได้ออกไปหาความรู้ภายนอกห้องเรียนและนักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการสร้างองค์
ความรู้ด้ วยตนเองจากการเรีย นโดยใช้ วิจั ยเป็น ฐานซึ่ งเป็น การฝึ กให้นั กเรีย นสร้า งองค์ความรู้ไ ด้ด้ วยตนเอง
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิดตั้งคาถาม ได้ทดลองสืบค้นหาข้อมูล ได้อธิบายบอกเล่าประสบการณ์ ได้สรุป
และสร้างความรู้ใหม่ ด้วยตนเอง รองลงมาได้แก่ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้โ ดยมีความคิด เห็นว่ า ในด้า น
บรรยากาศการเรียนรู้นักเรียนไม่ได้นั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว นักเรียนได้มีโอกาสออกไปแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองภายนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้ทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
โดยครูจะคอยให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึก ษาด้านการวางแผนการลงมือปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และคอยช่วยเสริมแรงเพื่อเสริมสร้างกาลังใจในการทางานแก่นักเรียน และลาดับสุดท้ายได้แก่
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีความคิดเห็นว่า นักเรียนสามารถนาเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิ ตประจาวัน
ได้ ทั้งนี้เพราะว่านักเรียนได้เข้าใจถึงการเรียนรู้ว่าไม่ได้มีขอบเขตจากัดเพียงแค่ภายในห้องเรียน การเรียนรู้
สามารถเกิดได้ทุกที่และทุกเวลา แม้กระทั่งในชุมชนของนักเรียนก็มีความรู้และประสบการณ์ทักษะชีวิตที่นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สลาวิน (Slavin 1990, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี 2547 :
1) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมด้วยความคิดของตนเอง หรือมีส่วนร่วมใน
ความคิดของกลุ่ม จนบรรลุผลสาเร็จ ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาสัมพันธภาพที่ดีของตนเองกับผู้อื่น สร้างความ
มั่นใจและตระหนักในคุณค่าของตนเองมากขึ้นและยังสอดคล้องกับ คาริน และซันส์ (Carin and Sund 1980,
อ้างถึงใน พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 2544 : 58-59) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้
และผู้เรียนได้กาหนดปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระเต็มที่ในการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจเป็นรูปแบบที่มีความ
เหมาะสม และสอดคล้ องกับ หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็นส าคัญ (สถาบั นพัฒ นาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2551: 239) ที่กล่าวไว้ดังนี้ 1) จัดการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ผู้เรียนต้องตอบให้ได้ว่าจะเรียนรู้อะไร มีลักษณะเป็นอย่างไร พฤติกรรมจะเปลี่ยนเป็นเช่นไร
1172

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

เรียนรู้แล้วผู้เรียนควรมีการพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และพฤติกรรมที่
คาดหวัง 2)ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม ทางานกลุ่ม รู้จักรับและให้ตามกระบวนการกลุ่ม 3)ยึดหลักการ
คิดและหลักการการช่วงเหลือตนเอง ให้การจัดการเรียนรู้ภายใต้หลักการคือ ความรู้ทั้งมวลเกิดกับผู้ปฏิบัติ 4)
ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ จัดกิจกรรมให้เกิดภาคปฏิบัติหรือลงมือทาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้
เกิดผลงานในสภาพจริง จะทาให้สามารถวัดและตรวจสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ กระบวนการ (Process) ต้อง
ควบคู่ไปกับผลงาน (Product) และ 5) ควรเน้นความรู้ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้หลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ อาชัญญา รัตนอุบล (2547:77-78) กล่าวว่าการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจากผู้สอนได้อานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน คือ
1.การสร้างบรรยากาศสาหรับการแสวงหาคาตอบร่วมกัน (Mutual Inquiry) ซึ่งบรรยากาศที่ดีควรเป็น
บรรยากาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น การเคารพซึ่งกันและกันนาไปสู่การสนทนาและความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน 2.
การสนั บ สนุ น ให้ผู้ เรีย นได้ มี โ อกาสเรีย นรู้ ตามความต้องการของตนเอง ซึ่ ง มี ความส าคัญ เนื่ องจากผู้ เรีย น
จ าเป็ น ต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการในการเรี ย นรู้ ข องตนเองได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และเหมาะสมเพื่ อ ที่ จ ะจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง 3. การวางแผน
ร่วมกับผู้เรียน เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสนับสนุนและช่วยให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การจัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความรูส้ ึกอยากเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาเก็บรวบรวมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะจากการ
ไปสัมผัสข้อมูลจากสถานที่จริงซึ่งจะช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนตลอดเวลาดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในขั้นตั้งคาถามท้าทาย เป็นขั้นตอน
ที่สาคัญเพราะเป็นขั้นตอนที่ครูจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในที่ศึกษา เพื่อให้นักเรียนคิดที่จะสร้าง
หัวข้อที่ใช้ในการทาวิจัยของกลุ่มตนเอง และเกิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน หากจะนาวิธีการนี้ไปใช้ ครูควรฝึก
การใช้คาถามและเตรียมคาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแนวคิด ความสนใจในกระบวนการค้นหาและสร้างองค์
ความรู้จากเรื่องที่ต้องการค้นพบคาตอบด้วยตนเอง
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ขั้ น คิ ด ค้ น วิ ธี ก ารหาค าตอบ เป็ น ขั้ น ตอนที่ นั ก เรี ย นมี ผ ลระดั บ
ความสามารถน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะว่า นักเรียนยังขาดความรู้ในเรื่องของการสรุปความ ดังนั้นครูควรจะมีการ
จัดทบทวนความรู้มาให้แก่นักเรียนในเรื่องการเขียนสรุปความ การเรียบเรียงเนื้อหา
3. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็ นฐาน ในช่วงที่นักเรียนต้องออกไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล ครูจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีคาถามครอบคลุมทุก
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ประเด็น และฝึกให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ ฝึกการใช้ภาษาที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและฝึกการกล้าแสดงออก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านกระบวนการวิจัย โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆเช่น แบบโครงการ (Project Approach) และการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning)
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระหน้าที่พลเมือง สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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