
Executive Journal26

บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการนี้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยซึ่งส่งเสริมให้บุคคลคิดวิเคราะห์	เก็บรวบรวมข้อมูล	แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง	โดยสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีในยุคปฏิรูปการศึกษา	แม้ว่าการเรียนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐานนี้มีหลายรูปแบบ		แต่รูปแบบที่เป็นที่นิยมในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีอยู่	2	รูปแบบ	คือการนำาผลการวิจัยมา
ใชป้ระกอบการสอนและใชก้ระบวนการวจิยัเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู	้ซึง่การเรยีนโดยใชก้ารวจิยัเปน็ฐานนีล้ว้นนำามาซึง่ประโยชน์
ทั้งกับผู้เรียน	ผู้สอนและการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

Abstract

 This academic article discusses how research process, which equips a person with analyzing, collecting, acquiring 
knowledge, and solving problems by themselves, can be applied well in teaching and learning process in the age of 
education reform. Although there are many patterns of research-based learning, the two most popular ones for English 
courses include using the results from the research studies to support the instruction and using research procedures as steps 
in teaching and learning. This research-based learning is greatly beneficial for learners, teachers and education.

วิจัยกับการเรียนการสอน 
	 เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า	การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง	(Teacher-centered)	ในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง	 ในการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	
(Learner-centered,	Student-centred	หรือ	Child-centered)	โดยมีหลักการว่า	กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้	และพฒันาความสามารถไดต้ามธรรมชาติ		เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง	รวมทัง้สนบัสนนุใหม้กีารฝกึและปฏบิตัิ
ในสภาพจริงของการทำางาน	มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคม		ได้เรียนรู้จากหลายๆ	สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน	มีการ
จัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	โดยไม่เน้นไปที่การท่องจำาเพียงเนื้อหา		
ผู้เรียนจึงมีอิสระในการเรียนมากขึ้น	อาจกล่าวได้ว่า	การศึกษาเปลี่ยนมาให้ความสำาคัญกับ	“การเรียน”	มากกว่า	“การสอน”	จากหลัก
การและแนวคิดดังกล่าว	นักการศึกษาจึงได้พัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เรียน	ซึ่งการเรียนที่ใช้การวิจัย
เป็นฐาน	(Research-based	Learning	หรือ	RBL)	ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการค้นคว้า	พัฒนาการคิดวิเคราะห์และบูรณ
าการเนื้อหาความรู้	 อาจารย์ผู้สอนจำานวนมากให้ความสนใจกับวิธีการสอนแบบนี้เนื่องจากสามารถนำาไปใช้ได้ทุกรายวิชาในหลายระดับ
การศึกษา			
	 กระบวนการวจิยัเปน็กระบวนการแสวงหาความรูอ้ยา่งเปน็ระบบระเบยีบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความรูห้รอืขอ้คน้พบใหม่	เปน็การพฒันา
ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหรืออาจกล่าวได้ว่า	 กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	ในหมวด	4	มาตรา	
24	(5)	ว่า	“ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ	สภาพแวดล้อม	สื่อการเรียน	และอำานวยความสะดวก	เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้	รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้”	(สำานักงานปฏิรูปการศึกษา,	2545)	ผลจาก
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พระราชบญัญตักิารศกึษานีท้ำาใหผู้ส้อนนำากระบวนการวจิยัมาผสม
ผสานหรอืบรูณาการใชใ้นการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพของ
ผูเ้รยีนและเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูส้ามารถใชก้ระบวนการวจิยั
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น	 สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	ระยะที่	
9	(พ.ศ.	2545	-2549)	ทีมุ่ง่เนน้ใหส้งัคมไทยเปน็สงัคมแหง่ภมูปิญัญา
และการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็น	 ทำาเป็น	 มี
เหตผุลสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ	รูจ้กัใชข้อ้มลูทีม่อียูอ่ยา่งหลาก
หลาย	เพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาตนเอง	ซึง่การจะหลอ่หลอม
ให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวได้	ต้องฝึกให้รู้จักใช้กระบวนการเรียน
รู้ที่เชื่อถือได้	 และกระบวนการที่สร้างความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบคือการวิจัย	 ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯ	
ระยะที่	9	ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า	การวิจัยเป็นแนวทางดำาเนินการหนึ่ง
ที่นำาไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้	 (สำานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์,	2546)	การเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานถือ
เป็นการปฏิรูปการศึกษา	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่ากระบวนการวิจัยไม่
ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นแม้แต่ผู้เรียนก็ต้อง
เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน	 ผู้เรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาควรมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและยั่งยืน	 และสามารถนำาเอา
กระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง	 เช่น	นำาไปสร้าง
โครงงาน	ตรวจสอบความรู้ของตนเอง	แสวงหาความรู้ใหม่ๆ	นำา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	เป็นต้น	(พิชญ์สินี		ชม
ภูคำา,	2544)

นิยามของการจัดการศึกษาแบบใช้การวิจัยเป็นฐาน  
	 ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานนั้น	 มีผู้
เรียกแตกต่างกันไป	เช่น	การสอนแบบเน้นการวิจัย	การเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการวิจัย	การสอนแบบวิจัย	การเรียนการสอน
ทีม่กีารวจิยัเปน็ฐาน	และการจดัการเรยีนรูแ้บบใชก้ารวจิยัเปน็ฐาน	
เปน็ตน้	เสาวนยี	์กานตเ์ดชารกัษ	์(2539)	ไดใ้หค้วามหมายของการ
สอนแบบเน้นการวิจัยว่าเป็นการนำาแนวคิดการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน
ในการเรยีนการสอน	และผสมผสานวธิสีอนแบบตา่งๆ	เพือ่ชว่ยให้
ผู้เรียนศึกษา	 ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง	 จากตำาราเอกสารสื่อ
ตา่งๆ	คำาบอกเลา่ของอาจารย	์รวมทัง้จากผลการวจิยัตา่งๆ	ตลอด
จนทำารายงานหรือทำาวิจัยได้	 กรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	
(2545)	ไดใ้หค้ำานยิามของวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีม่กีารวจิยัเปน็ฐาน
ไว้ว่า	เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	(Research	for	Learning	
Development)	ซึง่เปน็การบรูณาการการจดัการเรยีนการสอนโดย
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้	
	 ศ.นพ.จรัส	 สุวรรณเวลา	 (2545)	 อดีตอธิการบดีของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ	 ‘การศึกษาที่มี

การวจิยัเปน็ฐาน’	วา่การวจิยันัน้เปน็เครือ่งมอือยา่งหนึง่ทีส่ามารถ
สร้างคุณลักษณะหลายอย่างที่การศึกษาต้องการได้	 การวิจัย
สามารถปรับเปลี่ยนบุคคลให้ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลและเหตุผล	 มี
วิจารณญาณ	วิเคราะห์	สังเคราะห์	สร้างสรรค์และเกิดนวัตกรรม
ได	้ขัน้ตอนของการวจิยัไมว่า่จะเปน็การเขา้ถงึความรู	้การประเมนิ
ความเชื่อถือได้ของความรู้	การตีค่า	ความอิสระทางความคิดและ
เป็นตัวของตัวเองย่อมนำามาใช้เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ได้ทั้ง
สิ้น		สมหวัง	พิธิยานุวัฒน์	และทัศนีย์	บุญเติม	(2547)	ได้ให้ความ
หมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐานไว้ว่า	
เป็นการสอนเนื้อหาวิชา	 เรื่องราว	 กระบวนการ	 ทักษะและอื่นๆ	
โดยใชร้ปูแบบการสอนชนดิทีท่ำาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้นือ้หาหรอื
สิ่งต่างๆ	ที่ต้องการสอนนั้นโดยอาศัยพื้นฐานกระบวนการวิจัย	ซึ่ง
คล้ายคลึงกับความหมายของการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัย	
(Research-based	Instruction)	ที่	 อาชัญญา	รัตนอุบล	(2547)	
ได้ให้ความหมายว่า	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้
นักเรียนใช้การวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในเรื่องที่ตน
สนใจ	 หรือต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตเนื้อหาที่
เรียน	 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการคิดและจัดการ
หาเหตผุลในการตอบปญัหาตามโจทยท์ีน่กัเรยีนตัง้ไวโ้ดยการผสม	
ผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการและศึกษาจากสถานการณ์จริง	
นอกจากนี	้อมรวชิช	์นาครทรรพ	(2547)	ไดใ้หค้วามหมายของการ
สอนแบบวิจัยไว้ว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าและค้นพบข้อเท็จจริงต่างๆ	ในเรื่องที่
ศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเป็น
เครื่องมือสำาคัญ	 คำาอธิบายนี้จึงสอดคล้องกับความหมายของการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยเนน้กระบวนการวจิยัหรอืใชก้ารวจิยัเปน็สว่นหนึง่
ของกระบวนการเรียนรู้ของทิศนา	แขมมณี	(2548)	ที่ได้นิยามไว้
ว่า	 เป็นการจัดให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตรใ์นการแสวงหาความรูใ้หมห่รอืคำาตอบทีเ่ชือ่ถอืไดโ้ดย
ใชก้ระบวนการสบืสอบในศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีศ่กึษาวจิยัใน
การดำาเนินการสืบค้น	 พิสูจน์ทดสอบ	 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล
	 จากคำานยิามขา้งตน้	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารวจิยัเปน็
ฐาน	(Research-based	Learning	หรือ	RBL)	จึงหมายถึง	การนำา
กระบวนการวจิยัหรอืผลการวจิยัมาเปน็พืน้ฐานในการจดัการเรยีน
รูห้รอืนำาเอากระบวนการวจิยัมาเปน็เครือ่งมอืในการแสวงหาความ
รู้	 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองโดยผูส้อนหรอืครใูชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลายอนั
นำาไปสู่การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน	
ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบ	RBL	 มีดังนี้	 คือหลักการที	่1	
แนวคดิพืน้ฐาน	เปลีย่นแนวคดิจาก	‘เรยีนรูโ้ดยการฟงั/ตอบใหถ้กู’	
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เป็น	‘การถาม/หาคำาตอบเอง’	หลักการที่	2	เป้าหมาย	เปลี่ยนเป้า
หมายจาก	 ‘การเรียนรู้โดยการจำา/ทำา/ใช้’	 เป็น	 ‘การคิด/ค้น/
แสวงหา’	หลักการที่	3	วิธีสอน	เปลี่ยนวิธีสอนจาก	‘การเรียนรู้โดย
การบรรยาย’	เป็น	‘การให้คำาปรึกษา’	หลักการที่	4	บทบาทผู้สอน	
เปลี่ยนบทบาทผู้สอนจาก	‘การเป็นผู้ปฏิบัติเอง’	เป็น	‘การจัดการ
ให้ผู้เรียน’	(ไพฑูรย์	สินลารัตน์,	2547)

รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบใชก้ารวจิยัเปน็ฐาน

	 สมหวัง	พิธิยานุวัฒน์และทัศนีย์	บุญเติม	(2540)	ได้เสนอ
รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารวจิยัเปน็ฐานไว	้4	รปูแบบ	ไดแ้ก่
	 1.	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย	คือการให้ผู้
เรยีนไดฝ้กึปฏบิตัทิำาวจิยัในระดบัตา่งๆ	เชน่	การทำาการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร	์ การศึกษารายกรณ	ี(Case	Study)	
การทำาโครงงาน	 การทำาวิจัยเอกสาร	 การทำาวิจัยฉบับจิ๋ว	(Baby	
Research)	การทำาวิทยานิพนธ์	เป็นต้น		
	 2.	 การสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมทำาโครงการวิจัยกับอาจารย์
หรือเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัย	(Under	Study	Concept)	ในกรณี
นี้ผู้สอนต้องเตรียมโครงการวิจัยไว้รองรับเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้
ทำาวจิยั	เชน่	รว่มเกบ็รวบรวมขอ้มลู	วเิคราะหข์อ้มลู		อยา่งไรกต็าม
วิธีนี้จะมีข้อเสียที่ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้กระบวนการทำาวิจัยครบถ้วน
ทุกขั้นตอน
	 3.	 การสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัย	 เพื่อเรียนรู้องค์
ความรู้	 หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนั้นๆ	 วิธีการตั้ง
โจทย์ปัญหา	วิธีการแก้ปัญหา		ผลการวิจัย	และการนำาผลการวิจัย
ไปใชแ้ละศกึษาตอ่ไป		ทำาใหผู้เ้รยีนเขา้ใจกระบวนการทำาวจิยัมาก
ขึ้น
	 4.	 การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน	 เป็นการ
ให้ผู้เรียนได้รับรู้ว่า	 ทฤษฎีข้อความรู้ใหม่ๆ	 ในศาสตร์ของตนใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร	 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศรัทธาต่อผู้สอน
รวมทั้งทำาให้ผู้สอนไม่เกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องสอนเนื้อหาเดิมๆ	
ทุกปี
	 ทิศนา	แขมมณี	(2548)	ได้กล่าวถึงแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัยว่ากระบวนการวิจัยคือวิธี
วจิยัเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลการวจิยั	และผลการวจิยักค็อืผลทีไ่ดม้าจาก
การดำาเนินงาน	 ดังนั้นแนวทางในการใช้การวิจัยในการเรียนการ
สอนจึงประกอบด้วยการใช้ผลการวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยใน
การเรียนการสอน	 การจัดการศึกษาแบบ	RBL	 นั้นมีรูปแบบการ
จัดการศึกษาดังนี้	1.	RBL	 ที่ใช้ผลการวิจัยเป็นสาระการเรียนการ
สอน	ประกอบดว้ย	การเรียนรูผ้ลการวจิัย/	ใช้ผลการวิจัยประกอบ
การสอน	การเรยีนรูจ้ากการศกึษางานวจิยั/การสงัเคราะหง์านวจิยั	
2.	 RBL	 ที่ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนการสอน	

ประกอบดว้ย	การเรยีนรูว้ชิาวจิยั/วธิทีำาวจิยั	การเรยีนรูจ้ากการทำา
วิจัย/รายงานเชิงวิจัย	 การเรียนรู้จากการทำาวิจัย/ร่วมทำาโครงการ
วิจัย	การเรียนรู้จากการทำาวิจัย/วิจัยขนาดเล็ก	และการเรียนรู้จาก
การทำาวิจัย/วิทยานิพนธ์			
	 อย่างไรก็ตามพบว่า	รูปแบบที่มีผู้นำามาใช้ในกระบวนการ
เรยีนการสอนกนัอยา่งแพรห่ลายในสถานศกึษาตา่งๆ	ไดแ้ก	่การนำา
ผลการวิจัยมาใช้สนับสนุนเนื้อหาวิชาและการใช้กระบวนการวิจัย
เป็นกระบวนการเรียนการสอน

 1.	 ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการวิจัย
ประกอบการสอน
	 การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้การนำาผลการวจิยัมาพฒันา
ความรูข้องผูเ้รยีนนัน้สามารถนำามาใชไ้ดใ้นทกุรายวชิา	ยกตวัอยา่ง
เชน่		ผูเ้ขยีนไดจ้ดักจิกรรมการศกึษาแบบใชว้จิยัเปน็ฐานโดยใชผ้ล
การวิจัยเป็นสาระการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ	211	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระของการใช้
กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษจากผลงานวิจัย	 ซึ่งผู้เขียนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ
	 (1)	 ผู้สอนรวบรวมบทคัดย่อ	 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์
ต่างๆ	 ที่ใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษ	 โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจใฝ่รู้	 เกิดข้อสงสัย	 อยากรู้	 อยากแสวงหาคำาตอบ
ของข้อสงสัย	อีกทั้งแนะนำาวิธีการอ่านผลงานวิจัย
	 (2)	ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
ทางการอ่านเพิ่มเติม	 โดยผู้สอนได้ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับแหล่ง
ข้อมูล	และงานวิจัยที่ผู้เรียนจะต้องสืบค้นเพื่อการศึกษาหาความรู้	
	 (3)	 ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายงานวิจัยต่างๆ	
และสรุปความรู้เพื่อนำามาอภิปรายร่วมกัน	 โดยเน้นการนำาเสนอ
สาระของงานวจิยัอยา่งเชือ่มโยงกบัสาระทีก่ำาลงัเรยีนรู	้เชน่	การนำา
กลยุทธ์การอ่านมาใช้ขณะที่อ่านเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสรุป
ใจความสำาคัญ	หรือพัฒนาทักษะการอ่านเร็ว	เป็นต้น
	 หลังจากนั้นมอบหมายให้ผู้เรียนทำาการประเมินใน	 2	
ประเด็นดังนี้คือ
	 (1)	ประเมินการแสวงหาแหล่งความรู้ต่างๆ
	 (2)	ประเมินการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับผลการวิจัย
          
 2.	 ตัวอย่างงานวิจัยที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย
	 การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรยีนรูน้ัน้สามารถนำามาใชใ้นรายวชิาภาษาองักฤษ
ได้	ยกตัวอย่างเช่น	รศ.ดร.พวงเพ็ญ	อินทรประวัติ	 ได้บูรณาการ
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน	(Research-based	Method)	ควบคู่
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กับการวิเคราะห์เนื้อหา	(Genre	Analysis)	และกระบวนการเขียน	
(Writing	Process)	เพื่อสอนเขียนเรียงความเชิงอภิปรายโวหารใน
รายวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี	โดยผู้สอนมีความคาดหวัง	
2	ด้าน	คือด้านเนื้อหาและด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
	 1.	 ในด้านเนื้อหา	 ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียนที่
สามารถชกัจงูผูอ้า่นใหค้ลอ้ยตามความคดิเหน็ของตน	หรอืกระทำา
กจิกรรมบางอยา่งตามขอ้เสนอแนะของตนโดยจะตอ้งเลอืกปญัหา
ตามหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ	 วิเคราะห์ผู้อ่านเพื่อทำาความเข้าใจ
สิ่งที่ผู้อ่านต้องการทราบ	 หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย	
และทำาการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการเปรยีบเทยีบและจำาแนกประเภท		
นำาเสนอข้อมูลโดยการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ
	 2.	 ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ	 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการเขียนเรียงความเชิงอภิปรายโวหารเป็นภาษาอังกฤษ	
โดยที่	1)	 ต้องวิเคราะห์และเขียนเรียบเรียงข้อความตามรูปแบบ
การเขียนเรียงความชนิดนี้ได้	ซึ่งผู้สอนได้นำาเอาหลักการวิเคราะห์
เนือ้หาตามหนา้ทีม่าใช้	โดยใหผู้เ้รยีนพจิารณาขอ้ความทีท่ำาหนา้ที่
ต่างๆ	กันในย่อหน้า	เช่น	ระบุใจความสำาคัญ	ยกตัวอย่าง	ให้คำา
จำากดัความ	เปรยีบเทยีบความแตกตา่งเปน็ตน้		ใหจ้ำาแนกขอ้ความ
ที่ทำาหน้าที่ต่างๆ	 กันนี้และให้ฝึกเขียนข้อความดังกล่าวในเรียง
ความของตน	และ	2)	เขียนประโยคชนิดต่างๆ	เป็นภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องตามกฎไวยากรณ์
	 ผลการศึกษาพบว่า	ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้	และมีทักษะ
ในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง	โดยทีส่ามารถนำาเอากระบวนการ
คน้หาความรูท้ีใ่ชก้ระบวนการวจิยั	ไปใชไ้ดค้รบถว้นในทกุขัน้ตอน
ของการเขียนเรียงความเชิงอภิปรายโวหาร	ผู้เรียนสามารถพัฒนา
วธิกีารเรยีนรูแ้ละกระบวนการคดิของตนเอง	ซึง่สงัเกตเหน็จากการ
ตัง้ขอ้สงสยัการถามระหวา่งเรยีน	และการทำากจิกรรมการเรยีนรวม
ทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนของตนเองที่
ปรากฏในแบบสอบถามหลังการเรียน
	 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ผู้เรียนต้องทำาดังกล่าวมีลักษณะ
หลากหลายและใชก้ระบวนการคดิและทกัษะทีแ่ตกตา่งกนัออกไป	
เช่นการแสวงหาหัวข้อเรื่องและเลือกประเด็นปัญหา	 หลังจากที่
ตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาแล้ว	ก็ให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ	ที่เป็นภาษาอังกฤษ	เช่น	เว็บไซต์	หนังสือ	วารสาร	เป็นต้น	
นำามาอ่านวิเคราะห์เพื่อเลือกข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้อ่าน	จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบในไฟล์	(file)	แล้วเรียบเรียง
เขียนขึ้นใหม่ตามความคิดของตน		ในการเขียนร่างครั้งที่	1	นี้เน้น
ที่เนื้อหาที่ต้องการเขียน	ซึ่งถ้อยคำาภาษาอาจจะยังไม่ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ทั้งหมด		หลังจากนั้นจัดให้มีการอภิปรายกลุ่มย่อย
และปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับเนื้อหาจึงได้เป็นร่างที่	2	เมื่อ
เนือ้หาทีไ่ดเ้ปน็ทีพ่อใจแลว้จงึปรบัแกค้ำาศพัทแ์ละแกไ้ขภาษาใหถ้กู

ตอ้ง	จงึไดร้า่งสดุทา้ย	สรปุไดว้า่กระบวนการสอนขา้งตน้นีส้ามารถ
นำาเสนอรูปแบบได้ดังนี้คือ

ตระหนักถึงประเด็นปัญหา	 วิเคราะห์ผู้อ่าน	 แสวงหาความรู้

 

	 นำาเสนองาน	 อภิปรายผล	 ตัดสินใจเลือก

	 	 	 	 (พวงเพ็ญ	อินทรประวัติ,	2548)

ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน                

	 เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้
หรือข้อเท็จจริงโดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน	 เมื่อนำาไปใช้ในระดับ
มหาวิทยาลัยจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ		
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรียนันท์	สิทธิจินดา	(2552)	ที่กล่าว
ไวว้า่การเรยีนแบบใชว้จิยัเปน็ฐานนีช้ว่ยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจวชิา
ที่เรียนมากขึ้น	 ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นสูงขึ้น	
เพราะเปน็การเรยีนทีไ่มน่า่เบือ่	ไมจ่ำาเจ	สนกุสนาน	ไดเ้ผยศกัยภาพ
ของตนเอง	แต่ที่สำาคัญกว่านั้นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ	
เปลี่ยนมุมมอง/ทัศนะของบุคคลให้คิดเป็น	 มีคุณธรรมจริยธรรม		
ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบอื่นๆ	 การเรียนแบบนี้นำาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง	สรุปได้ดังนี้คือ
	 -	เปลี่ยนรูปแบบจาก	Teaching-Based	เป็น	Learning-
Based
	 -	เปลี่ยนลักษณะการเรียนจาก	Passive	เป็น	Active
	 -	เปลี่ยนจากวิชาเป็นปัญญา
	 -	นกัศกึษาไดเ้รยีนรู	้(Learning)	มากกวา่การรู	้(Knowing)
	 -	ได้เปลี่ยนแปลงตัวนักศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นวิถีของ
การเรียนรู้

	 อำารุง	จันทวานิช	(2548,	8-10)	ได้สรุปประโยชน์ของการ
จัดเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน	ไว้ดังนี้
	 1.	 ประโยชน์ต่อผู้เรียน	 โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
เกิดทักษะการใช้การวิจัยในการแสวงหาความรู้	 เรียนรู้ทฤษฎี	
แนวคิด	 หลักการและข้อค้นพบที่มีความหมายมีความเที่ยงตรง	
รูจ้กัวเิคราะหป์ญัหา	การวางแผนการแกป้ญัหาหรอืการพฒันา	เกบ็
รวบรวมข้อมูล	สรุปผลนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้	นอกจากนี้	ผู้
เรยีนมโีอกาสไดร้กัการพฒันาทกัษะการคดิ	(Thinking	Skills)	ทกัษะ
การแก้ปัญหา	(Problem	Solving	and	Resolution	Skills)	ทักษะ
การบริหารจัดการเวลา	(Time	Management	Skills)	 ทักษะการ
สื่อสาร	(Communication	Skills)	ทักษะประมวลผล	(Computer	
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Skills)	และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	(Life	Long	Learning	Skills)
	 2.	 ประโยชนต์อ่คร	ูทำาใหค้รมูกีารวางแผนทำางานในหนา้ที่
ของตนอย่างเป็นระบบ	ได้แก่	วางแผนการสอน	ออกแบบกิจกรรม
โดยให้ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน	 ประเมินผลการทำางานเป็นระยะโดยมีเป้า
หมายชัดเจนว่าจะทำาอะไรเมื่อไร	เพราะอะไร	และทำาให้ทราบผล
การกระทำาว่าบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
	 3.	 ประโยชน์ต่อวงการการศึกษา	ซ่ึงผลของการจัดเรียนการ
สอนท่ีมีการวิจัยเป็นฐานสามารถนำามาเป็นข้อมูลในการแลกเปล่ียน
การเรียนรู้ของครู	เก่ียวกับวิธีการจัดการการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
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