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สตรีที่ศึกษารายวิชา ปท 2209202 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด
จานวน 104 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตทางการเรียน นักศึกษาเข้าชั้นเรียนอย่าง
สม่าเสมอ นักศึกษามีความตั้งใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การการสอนโดยเฉพาะการทางานเป็นกลุ่ม (2) ผลการวิเคราะห์จากบันทึกทางการเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการวิจัยอย่างดี และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการลงเก็บข้อมูลภาคสนามได้ (3) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน พบว่า ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 จากการลงทะเบียน 104 คน ในการสอบปลายภาคของนักศึกษาส่วนมากสอบผ่านทุกคน
คาสาคัญ: การพัฒนาผู้เรียน, กระบวนการวิจัยเป็นฐาน, เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
Abstract
This research is aimed to study the students’ development by research-based real experience for course
LG2209202 Economy of Local Community (Local Government), Faculty of Humanities and Social Sciences,
Thepsatri Rajabhat University in the first semester of the academic year 2015, totaling of 104 samples. Results
show as follow: (1) students attending classes regularly with intention, interest, and enthusiasm in learning tends
to give better collaboration to instructional activities especially working in groups, (2) students have deeper
understanding of the research process and were able to apply knowledge during the field data collection, and
(3) academic achievement through the final exam results of the first semester of the academic year 2015
indicates that the total 104 enrolled students all passed the exam.
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บทนา
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ยึ ด ผู้ ส อนเป็ น
ศูนย์กลาง (Teacher-centered) ในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่
สามารถพั ฒนาผู้เรี ยนได้อย่ างแท้จริง ในการปฏิรูป
การศึกษาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered,
Student-centered หรือ Child-centered) โดยมีหลักการ
ว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาความสามารถได้
ตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการฝึกและปฏิบัติ ในสภาพจริงของการ
ทางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคม ได้เรียนรู้จาก
หลาย ๆ สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มี
การจั ด กิ จ กรรมและกระบวนการให้ ผู้ เ รี ย นได้ คิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ
โดยไม่เน้นไปที่การท่องจาเพียงเนื้อหา ผู้เรียนจึงมีอิสระ
ในการเรียนมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเปลี่ยนมา
ให้ความสาคัญกับ “การเรียน” มากกว่า “การสอน”
จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว นักการศึกษาจึงได้
พัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์สูงสุด
ให้ แก่ ผู้ เรี ยน ซึ่ งการเรี ย นที่ ใช้ ก ารวิ จั ย เป็ นฐาน
(Research-based Learning: RBL) ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่
มุ่ งเน้ นทั กษะกระบวนการค้ นคว้ า พั ฒนาการคิ ด
วิเคราะห์และบูรณาการเนื้อหาความรู้ อาจารย์ผู้สอน
จานวนมากให้ความสนใจกับวิธีการสอนแบบนี้เนื่องจาก
สามารถนาไปใช้ได้ทุกรายวิชาในหลายระดับการศึกษา
(เสาวภา วิชาดี, 2554)
การเรียนการสอนปัจจุบันต้องจัดการเรียนการ
สอนให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนมี ความรู้
ความสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพของผู้เรียนโดย

เน้นผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญที่ สุ ดหรือผู้ เรี ยนเป็ นศู นย์กลาง
วิธีการเรียนการสอนแบบแบบอาศั ยการวิจั ยเป็ นฐาน
การเรียนรู้ เป็นวิธีการสอนที่ทาให้ ผู้เรี ยนมีส่วนร่วมใน
การเรี ยนการสอนด้ วยวิ ธีการก าหนดประเด็ นปั ญหา
หัวข้อเนื้อหามาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทาให้เกิดการ
เรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนและครูหรือ
อาจารย์ เ ป็ น ผู้ ช้ี แ นะอ านวยความสะดวก และให้
ข้อคิดเห็นให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนโดยให้บทบาทในการ
เรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นได้ศึกษาค้นคว้า การทา
แบบฝึกหัด ทารายงานตามแบบแผนการวิจัย ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนในการเรียนการ
สอนซึ่ งเป็ นแนวโน้ ม ในการจั ดการเรี ย นการสอนใน
ปัจจุบันโดยหลักการการปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปการ
เรียนรู้กล่าวคือผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดหรือผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2544: 3) การเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัย
เป็ น ฐานถื อ เป็ น วิ ธี การสอนที่ ส นั บสนุ น แนวคิ ด การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้
ผู้เรี ยนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง โดยลักษณะการ
จัดการเรียนรู้โดยอาศัยการวิจัยเป็นฐานเน้นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับดาเนินการวิจัย
ด้วยการนาเนื้อหาที่ได้จากการวิจัยมาใช้ควบคู่กับการ
สอนกระบวนการวิจัยทีละขั้นตอนอย่างเป็นลาดับ จน
ผู้เรียนเกิดทักษะในการดาเนินการทาวิจัยอย่างถูกต้อง
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555)
ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ ผิ ด ชอบในการสอนรายวิ ช า ปท
2209202 เศรษฐกิ จชุ มชนท้ องถิ่ นของนั กศึ กษาระดั บ
ปริ ญญาตรี สาขาการปกครองท้ องถิ่ น คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนโดยใช้การบรรยาย

Rajapark Journal Vol.10 No. 19 January - June 2016



[ 26 ]

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
การนาตัวอย่างเศรษฐกิจชุมชนมาให้ผู้เรียนได้ ศึกษาใน
ชั้นเรี ยน แต่จากประเมินผลการจั ดการเรียนการสอน
ผู้ วิ จั ยได้ พบเจอปั ญหาจากการจั ดการเรี ยนการสอน
ได้แก่ ผู้เรียนเข้าใจแต่เพียงความรู้เชิงทฤษฏีไม่สามารถ
เชื่อมโยงองค์ ความรู้ ได้ จึ งทาให้ ไม่เข้าใจความส าคั ญ
และแนวคิ ดของเศรษฐกิ จชุ มชนท้องถิ่ นต่ อการพั ฒนา
เศรษฐกิจได้ และจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 78 และผลจากการสอบวัดความ
รู้อยูใ่ นระดับปานกลางเท่านัน้
จากความเป็ นมาและความส าคั ญของปั ญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นได้ว่าการเรียนการสอนมีความสาคัญ
ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นในอดี ต ยั ง พบปั ญ หาและ
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ ท าให้ ผู้ เรี ยนได้ พั ฒนาตนเองตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนได้ตามเนื้อหาหลักสูตรได้ตามความ
เหมาะสมและประกอบกับการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีมีความจาเป็นที่ต้องใช้วิธีการเรียนการ
สอนแบบแบบอาศั ยการวิ จั ยเป็ นฐาน การเรี ยนรู้ ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดในการเรียนการสอน ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาพัฒนาผู้เรียนจากประสบการณ์จริงโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน สาหรับของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาการปกครองท้ องถิ่ น คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรีว่าเป็นอย่างไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร และนา
ผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการพัฒนาผู้ เรียนจากประสบการณ์
จริงโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาการปกครองท้ องถิ่ น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ที่ ศึ กษารายวิ ชา ปท 2209202 เศรษฐกิ จชุ มชน
ท้องถิ่น
การทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐานมีนักวิชาการได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้
แบบใช้วจิ ัยเป็นฐานไว้แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ ดังนี้
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545) ให้ความหมายของ
การสอนแบบเน้นการวิจัย (Research-Base Teaching)
คื อ การสอนที่ มุ่ งเน้นให้ ผู้ เรี ยนสามารถตั้งค าถาม
วิเคราะห์ปัญหา รู้วิธีการที่จะได้มาซึ่งคาตอบ และนา
ตอบที่ ได้ มาตั้งเป็ นประเด็นปัญญาเพื่อหาคาตอบใหม่
โดยนาเอาเนื้อหาจากการวิจัย หรือกระบวนการวิจัยมา
เป็นสื่อการสอน
ทิศนา แขมมณี (2548) ให้ความหมายของการ
สอนโดยเน้นกระบวนการวิจั ย หมายถึ ง การจั ด
สภาพการณ์ ข องการเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นใช้
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยเป็ นเครื่องมือในการ
เรี ย นรู้ เนื้ อ หาสาระต่ า ง ๆ โดยอาจใช้ ก ารประมวล
ผลการวิจัย (research review) มาประกอบการสอน
เนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจัยเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้
ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือให้
ผู้เรียนลงมือทาวิจัยโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการ
วิจัยต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ไพศาล สุวรรณน้อย (2549) ให้ความหมาย
ของการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based
Learning) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้ในสาระการ
เรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะกระบวนการวิจัย
ทักษะกระบวนการคิดและการสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
วิจัยในการพัฒนาวิชาชีพ
จุฑา ธรรมชาติ (2552) ให้ความหมายของการ
เรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครูและผู้เรียนใช้การวิจัยในการแสวงหาความรู้
หรือแก้ปัญหา และในขณะเดียวกันครูและผู้เรียนก็ศึกษา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามศาสตร์หรือสาระการ
เรียนรู้นั้น ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ตามหลักสูตร
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็น
ฐาน คือ การที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุน
ให้ ผู้ เรี ย นใช้ ก ระบวนการวิ จั ย หรื อ ผลการวิ จั ย เป็ น
เครื่ องมื อในการเรี ยนรู้ โดยผู้ เรี ยนสามารถแสวงหา
ความรู้ ด้ วยตนเองจากการศึ กษาค้ นคว้ าและค้ นพบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้
และคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ตามที่ ก าหนดไว้ ตาม
หลั กสู ตร ซึ่ งการสอนโดยใช้ การวิจั ยเป็ นฐาน RBL
(Research Base Learning) จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการแสวงหาความรู้ เกิดคุณลักษณะ ใฝ่รู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
วิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะ
พื้นฐานการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ที่จาเป็นในการศึกษาเรียนรู้และดาเนินการวิจัย

สินธะวา คามดิษฐ์ (2557) รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย มี 4 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ 1 ผู้สอนใช้ผลการวิจัยในการสอน
โดยผู้สอนให้นักศึกษาอ่านสาระสาคัญของงานวิจัยและ
นาผลการวิจั ยมาใช้ในการสอนในลั กษณะใดลั กษณะ
หนึ่ง เช่น นาเนื้อหาที่เป็นผลการวิจัยมาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และตั้งคาถามจากงานวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ เน้น
กระบวนการวิจัยที่ผู้วจิ ัยใช้เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยด้วย
รูปแบบที่ 2 ผู้เรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ไปศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้วยตนเอง
จะทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้บริโภคงานวิจัย ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องเลือกงานวิจัยที่เหมาะสม
กั บระดั บชั้ น และวั ยของผู้ เรี ย น
หรื อผู้ สอนอาจ
จาเป็นต้องทาหน้าที่ย่อยงานวิจัยให้มีความเหมาะสมกับ
ระดับผู้เรียน
รูปแบบที่ 3 ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการ
สอน คือผู้สอนออกแบบการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
เข้าไปช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่
ต้องการ ซึ่งผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุก
ขั้นตอน หรือใช้บางขั้ นตอนตามความเหมาะสมกั บ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้วัตถุประสงค์ และข้อจากัดที่มี
รูปแบบที่ 4 ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนลงมือวิจัยเอง อาจอยู่ในรูปของการ
ทางานเชิงวิจัย ทาวิจัยในประเด็นเล็ก ๆ หรือ เป็นผู้ช่วย
วิ จั ยให้ อาจารย์ ผู้ สอน โดยผู้ สอนช่ วยให้ ผู้ เรี ย น
ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
3. ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน
ปรียนันท์ สิทธิจินดา (2552) ได้สรุปประโยชน์
ของการจัดเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน ไว้ดังนี้
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การเรี ยนแบบใช้ วิ จั ยเป็ นฐานนี้ ช่ วยกระตุ้ นให้ ผู้ เรี ยน
สนใจวิชา ที่เรียนมากขึ้น ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชานั้นสูงขึ้น เพราะเป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ ไม่จาเจ
สนุกสนาน ได้เผยศักยภาพ ของตนเอง แต่ที่สาคัญกว่า
นั้นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ เปลี่ยนมุมมอง/
ทัศนะของบุคคลให้คิดเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
แตกต่างจากการเรียนแบบอื่น ๆ การเรียนแบบนี้นาไปสู่
การ เปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้คอื
1. เปลี่ยนรูปแบบจาก Teaching-Based เป็น
Learning- Based
2. เปลี่ยนลักษณะการเรียนจาก Passive เป็น
Active
3. เปลี่ยนจากวิชาเป็นปัญญา
4. นักศึกษาได้เรียนรู้ (Learning) มากกว่าการรู้
(Knowing)
5. ได้เปลี่ยนแปลงตัวนักศึกษาโดยใช้งานวิจัย
เป็นวิถีของการเรียนรู้
สินธะวา คามดิษฐ์ (2557) ได้สรุปประโยชน์
ของการจัดเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน ไว้ดังนี้
ข้ อ ดี ข องการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย
และได้ความรู้ในศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน ส่วนข้อจากัด คือ
การสอนโดยวิธีน้ี ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การทาวิจัยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้สอน
สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยกับรายวิชาที่สอน
ได้ ทุ กรายวิ ชาทั้ งในระดั บปริ ญญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษาโดยเลือกเนื้อหาหรือหัวข้อในรายวิชาที่มี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร น า ม า ใ ช้ ส อ น โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
หลักการของวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
ได้ เรี ยนรู้ โดยการปฏิ บัติ จริ ง เผชิ ญเหตุ การณ์ จริ ง
สร้างสรรค์ผลงานจากกระบวนการคิด การทางานที่เป็น
ระบบ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการวิจัย
ในการแก้ปัญหา ค้นหาคาตอบจากการสืบค้น และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ศักยภาพในทุก ๆ ด้าน และถือได้ว่าเป็นทางเลือกของ
เทคนิคการสอนที่ไม่ใช่การบรรยาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่ มตั วอย่าง นั กศึกษาระดั บ
ปริ ญญาตรี สาขาการปกครองท้ องถิ่ น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ที่ ศึ กษารายวิ ชา ปท 2209202 เศรษฐกิ จชุ มชน
ท้องถิ่น ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
ทั้งหมด จานวน 104 คน
2. ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ศึกษาการพั ฒนาผู้ เรี ยนจากประสบการณ์ จริ งโดยใช้
กระบวนการวิจั ยเป็ นฐานโดยใช้การสอนรายวิชา ปท
2209202 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ผู้วิจัยให้ผู้เรียนเลือก
พื้นไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่นของ
ตนเองหรือใกล้ เคียง โดยจะต้องเป็นเศรษฐกิ จชุมชนที่
ประสบความสาเร็จและมีการจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมามีการ
แบ่ ง โครงสร้ า งการท างานอย่ า งชั ด เจน ที่ ป ระสบ
ความส าเร็ จและมีการจั ดตั้งกลุ่ มกั นขึ้นมามีการแบ่ ง
โครงสร้างการทางานอย่างชัดเจน ในหัวข้อปัจจัยที่มีผล
ต่อการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุมชนท้ องถิ่ น ซึ่ งมีทั้งหมด 7
ปัจจัยด้วยกั น คือ ปัจจัยด้านการตลาด ด้ านบุคลากร
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ด้านเงินทุน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเทคโนโลยี ด้าน
คู่แข่ง และด้านปัจจัยภายนอกอื่น ๆ
3. เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสังเกต แบบ
บันทึกทางการเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารตารา หนังสือ เอกสารที่
เกี่ ยวข้ อง และเนื้อหาวิชาในแผนการสอนรายวิ ชา
เศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2558
3.2 การสร้างแบบสังเกต แบบบันทึกทางการ
เรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
กับคานิยามศัพท์ปฏิบัตกิ าร
3.3 การหาคุณภาพของแบบสังเกตแบบบันทึก
ทางการเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอน โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ด้วยการการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามในแบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา (Index of ItemObjective Congruence: IOC) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบข้อคาถาม
ค าตอบด้ านเนื้ อหาและภาษาที่ ใช้ ว่ ามี ความสมบู รณ์
ถูกต้องเพียงใด แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และ
ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจให้คะแนนของแต่ละข้อคาถาม
ด้วยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถามในแต่
ละข้อ โดยให้ +1 ว่าถูกต้อง 0 ไม่แน่ใจ -1 ไม่ถูกต้อง
จากนั้นนาค่าที่ได้มาคานวณและเลือกข้อคาถามที่มีค่า
ดัชนีตงั้ แต่ .50 ขึน้ ไป

4. การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ผู้วิจัยจัดสภาพห้องเรียนในรูปแบบของโต๊ะ
เรียนเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการสอนแต่ละครั้ง
4.2 นั กศึ กษาเข้ าห้ องเรี ย นตามวั นเวลาใน
ชั่วโมงสอนตามตารางสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558
4.3 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
รายวิชา ปท 2209202 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นและชี้แจง
รายละเอี ยดการเรี ยนการสอนและสอนเนื้อหาวิชาใน
ห้องเรียน
4.4 ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนจัดกิจกรรมการ
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานตามหัวข้อที่เรียนรายวิชา ปท
2209202 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
4.5 ผู้วิจัยบรรยายภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ จานวน 10 สัปดาห์ จากนั้นให้ผู้เรียนเลือกพื้นที่
ไปศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่ นของ
ตนเองหรือใกล้ เคียง โดยจะต้องเป็นเศรษฐกิ จชุมชนที่
ประสบความสาเร็จและมีการจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมามีการ
แบ่ ง โครงสร้ า งการท างานอย่ า งชั ด เจน โดยใช้ ก าร
สัมภาษณ์ ผู้น ากลุ่ ม สมาชิก ในหั วข้ อปั จจัยที่ มีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด 7 ปัจจัย
ด้วยกั น คื อ ปั จจั ยด้ านการตลาด ด้ านบุ คลากร ด้ าน
เงิ นทุ น ด้ านภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ด้ านเทคโนโลยี ด้ าน
คู่แข่ง และด้านปัจจัยภายนอกอื่น ๆ
4.6 เมื่อได้ ข้ อมู ลภาคสนามแล้ วนั กศึกษา
จัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
4.7 จั ดสั มมนาเศรษฐกิ จชุ มชนเพื่ อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถใช้เป็นแนวทางใน
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
การพั ฒนาการเรี ยนการสอนรายวิ ชา ปท 2209202
เศรษฐกิ จชุมชนท้ องถิ่ น โดยนั กศึกษาจะต้ องน าเสนอ
ข้อมูลจากการลงพื้นที่ในการวิจัย ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อจากัดต่าง ๆ โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันอภิปราย
4.8 ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
สังเกตและแบบบันทึกการเรียนจากการเก็บข้อมูลของ
นักศึกษาเพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทาการ
วิเคราะห์ ข้ อมู ลโดยการสรุ ปจากแบบสั งเกตและแบบ
บันทึกทางการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสังเกตและแบบบั นทึ ก
ทางการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากการวิจัยเป็น
ฐาน พบว่า การพัฒนาผู้เรียนจากประสบการณ์จริงโดย
ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น ฐานรายวิ ชา ปท 2209202
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตทางการ
เรียน นักศึกษาเข้าชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ นักศึกษามี
ความตั้งใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมการการสอน
โดยเฉพาะการทางานเป็นกลุ่ม
2. ผลการวิเคราะห์ จากบั นทึกทางการเรี ยน
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างดี
และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการลงเก็บข้อมูล
ภาคสนามได้
3.
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากคะแนน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน พบว่า ใน
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากการ
ลงทะเบียน 104 คน ในการสอบปลายภาคของนักศึกษา
ส่วนมากสอบผ่านทุกคน

สรุปผล
การวิ จั ยครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการ
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการปกครองท้ อ งถิ่ น คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละ
สั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ที่ ศึ กษา
รายวิ ชา ปท 2209202 เศรษฐกิ จชุ มชนท้ องถิ่ น ภาค
การศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 104 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบสังเกตทางการ
เรียน (2) แบบบันทึกทางการเรียน และ (3) แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเข้าชั้นเรียนอย่าง
สม่าเสมอ มีความตั้งใจ สนใจ มีความกระตือรือร้นใน
การเรียน มีการทางานภาคปฏิบัติโดยลงพื้นที่เก็บข้อมูล
นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมการการสอน
โดยเฉพาะการทางานเป็นกลุ่ม นักศึกษาสามารถสอบ
ผ่ านทุ กคน และจากการท าแบบประเมินผลความพึ ง
พอใจในระบบออนไลน์ของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาปท
2209202 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น อยู่ในระดับพึงพอใจ
คิดเป็น ร้อยละ 86
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยแสดงให้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ที่ ศึ กษา
รายวิ ชา ปท 2209202 เศรษฐกิ จชุ มชนท้ องถิ่ น ภาค
การศึ กษาที่ 1 ประจ าปี การศึกษา 2558 ได้ รั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบการวิจัยเป็นฐานทาให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบการ
วิจัยเป็นฐาน เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือผู้เรียนสาคัญที่สุด
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 1216) และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานและ
สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม หลากหลาย
(พันศักดิ์ พลสารัมย์, วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ
ทิพย์รัตน์ สีเพชรเหลือง, 2543: 39) จากผลการวิจัยครั้ง
นี้ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดย
อาจารย์ผู้สอนได้สอนภาคทฤษฎีแล้ว ได้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติทาให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาได้
อย่างถูกต้อง โดยอาจารย์สอนเป็นผู้ควบคุมดูแล ชี้แนะ
ให้คาปรึกษา และอานวยความสะดวกให้ตามหลักการ
ของเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จากการสังเกต
และบันทึกการเรียนและการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบการวิจัย
เป็ น ฐานของนั ก ศึ กษาที่ เรี ยนรายวิ ชา ปท 2209202
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บาย
หลักการ ความส าคัญกระบวนการบริหารจัดการของ
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนั้นนักศึกษายัง
ได้เรียนรู้ทักษะการทางานเป็นทีม การวางแผนและการ
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สอดคล้องกับแนวคิดของ
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ในเรื่อง “Learning by doing”
“หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง” เป็นวลีที่ถูกอ้างอิง
อย่างแพร่หลายในหมู่นักการศึกษา เขาได้เสนอแนวคิด
ที่ว่า “เหตุการณ์ต่าง ๆ ย่อมเกิดและดาเนินอยู่แน่นอน
แต่สิ่งที่เราจะต้องคานึงถึงก็คือความหมายที่แฝงอยู่ใน
สิ่งนั้นนั่นเอง เขาชี้ให้เห็นความสาคัญของประสบการณ์
ที่มนุษย์มีอยู่อย่างหลากหลายแตกต่างกันและสนับสนุน
ความคิ ด ของนั ก การศึ กษาที่ ว่ าประสบการณ์ นั้ นไม่
ส าคั ญเท่ ากั บว่ าผู้ เรี ยนได้ เรี ยนรู้ อะไรบ้ าง จาก
ประสบการณ์นั้น ๆ เลวิน (Kurt Lewin) มีความคิด
คล้ าย ๆ กั บ ดิ วอี้ (John, Dewey) เขาเชื่อว่า

ประสบการณ์จะนาไปสู่การเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจ
ความหมายของประสบการณ์นั้นและสามารถนาออกไป
ใช้ในการพัฒนาตนเองหรือกลุ่มซึ่งจะต้องมีปัจจัยอื่น ๆ
อีกหลายอย่างมาสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านี้ข้ึน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
สอนแบบการเรียนรู้โดยการวิจัยเป็นฐาน โดยคานึงถึง
นักศึกษา เวลา เนื้อหา และวิชา งบประมาณ ความ
ปลอดภัยในการลงเก็บข้อมูลภาคสนามให้เหมาะสม
2. ผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้
ความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้
โดยการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริม
สนับสนุน ให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบการเรียนรู้โดยการวิจัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นการ
เรียนการสอนของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3. นักศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบวิธีการเรียนรู้แบบการวิจัยเป็นฐานซึ่ง
ทาให้นักศึกษาเรี ยนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้
ความรู้เพิ่มเติม ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยกับประชากรที่เป็นนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี วิชาอื่น ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ นโยบาย
สาธารณะ เป็นต้น
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคู่เชิงปริมาณ
และศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการวิจัยใน
ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะเป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียนเท่านั้น
ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ที่ควรศึกษา เช่น ทัศนคติการเรียน
และการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้แบบการวิจัยเป็นฐาน
เป็นต้น
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