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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) เพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชาการตลาด สําหรับนักศึกษา  สาขาวิชาการตลาด  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) เพ่ือการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  2)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
สอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการตลาด สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แหล่งข้อมูลคือ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ีเรียนวิชาการวิจัยตลาด ในภาคเรียนท่ี 1/2560  จํานวน 32 คน จัดการเรียนการสอนการใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็น
ฐาน (RBL) ในรายวิชาการตลาด ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบการวิจัยก่ึงทดลอง สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependents  ผลการวิจัย พบว่า  
1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนวิจัยเป็น
ฐานสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และพฤติกรรมการเรียนแบบใช้การวิจัยเป็นฐานของ
นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน ร้อยละ 82.40 โดยคะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ร้อยละ 83.19  
ด้านการแก้ปัญหา ร้อยละ 83.74 และด้านกระบวนการกลุ่ม ร้อยละ 80.27  2) ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
แบบการวิจัยเป็นฐาน ด้านปัจจัยนําเข้า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94) ด้านกระบวนการ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.11)  และด้านผลผลิต สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนอย่างได้ผล
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.05) 
 
คําสําคัญ : การเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 

 The purposes of this study were 1)  the usage results of the research based learning skill 
for developing The  21st Century learning skills in the marketing management course and 2)   to 
evaluate research- based learning for marketing students ,Business management program, Rajabhat 
University. This research was divided into 2 steps as follows : The first step was to build and find the 
efficiency of research based learning.  Experiment with 32 students to find the efficiency of research 
based learning.  The tools used in this research consisted of Teacher look , Students look , 4 learning-
teaching sets, academic achievement test , Ability evaluation in problem solving and learning teaching 
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evaluation model.  The data were analyzed by the analysis of means , standard deviation and t- test 
Dependent .  The results were as follows ; 1)   After the experiment , The value of the academic in 
achievement , the research based learning teaching in marketing research, was higher significantly 
than the pre- experiment at . 01 level and every student had ability to solve the problem about 60 
percent.  2)  The opinions of students to word the research based learning for importation in the 
aspect of input , process, and output were at the high level.     
 
Keywords:  Research Based Learning, The  21st Century Learning Skills 

 
บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องพัฒนาผู้เรียนพัฒนาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ  ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และ
การร่วมมือทํางาน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) เป็นการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย หรือการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
และใช้กระบวนการทางการวิจัยแบบง่าย ในการแสวงหาความรู้ หรือคําตอบท่ีเช่ือถือได้ ด้วยการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
จากการพิสูจน์ ทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังท่ี อมรวิชช์ นาครทรรพ (2546) ได้กล่าวถึง การสอนแบบใช้
การวิจัยเป็นฐานไว้ว่า การสอนแบบวิจัยก็เป็นเพียงการแต่งตัวใหม่ให้กับรูปแบบการสอนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลกแบบหน่ึง 
เพราะตั้งแต่สมัยกรีกโรมันปรัชญาเมธีก็ได้ใช้หลักอุปนัย (Inductive Reasoning) หาข้อเท็จจริงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาระดับสูงแนวคิดท่ีเก่ียวกับการสอนแบบวิจัยมีพ้ืนฐานสัมพันธ์อยู่มาก
กับกลุ่มทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ท่ีเน้นการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล 
บุคคลเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากการสัมพันธ์สิ่งท่ีพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิมหรือท่ี Piaget ใช้คํา
ว่าเป็นกระบวนการปรับให้เหมาะระหว่างความรู้เดิมกับสิ่งแวดล้อมใหม่ท่ีค่อยๆ ปะติด ปะต่อเป็นโครงสร้างทาง
สติปัญญาของคนเรา ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเห็นว่า การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) น้ี จะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังแก้ไขปัญหาด้านทักษะทางปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) 
ในรายวิชาการตลาด สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) เพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ในรายวิชาการตลาด สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน 
(RBL) ในรายวิชาการตลาด สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยดําเนินการตามกระบวนการของการวิจัยก่ึงทดลอง โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 แหล่งข้อมูลการวิจัย   
  แหล่งข้อมูลประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 คนและนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยตลาด ในภาคเรียนท่ี 1/2560  จํานวน 32 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
           ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลทางด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  นํามาออกแบบการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบด้วย มคอ.3 รายวิชาการวิจัยตลาด   สถานการณ์
ปัญหา  แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด  แบบประเมิน ความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
แบบวิจัยเป็นฐาน 
  ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินวิธีการเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน ประกอบด้วย แบบประเมินความ
เหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต 
 วิธีดําเนินการทดลอง  
            1.  สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 2.  กําหนดกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการวิจัยเป็นฐาน โดยมีกระบวนการ 5 ข้ันตอน
คือ 1)  กําหนดปัญหา   2) ตั้งสมมุติฐาน 3)  รวบรวมข้อมูล 4)  วิเคราะห์ข้อมูล  5)  สรุปและอภิปรายผล 
 3.   การพัฒนาแผนการเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน 
 4.  นําแผนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนซ่ึงประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา  
แบบฝึกหัด  และตารางการเรียนการสอน ไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  จํานวน  3  
คน  เพ่ือหาความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน  โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ( Index  of  Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของทุกรายการเท่ากับ 1 
 5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐานตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือให้รูปแบบ
ท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม  และได้นําแผนการเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการวิจัยตลาด ไปใช้สอน
กับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการวิจัยตลาด  ในภาคเรียนท่ี 1/2560  จํานวน 1 หมู่เรียน มี 32 คน โดยจัดการ 
เรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน โดยใช้กลุ่มเดียวทดสอบก่อน - หลัง ( One – Group Pretest- Posttest Design) 
แล้วนํามาวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการวิจัยเป็น
ฐาน 
 6.  ให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรมการเรียนแบบการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการวิจัยตลาดของนักศึกษาในด้าน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม 
 7.  ให้นักศึกษาประเมินปัจจัยนําเข้า  (Input Evaluation) ปัจจัยกระบวนการ (Process Evaluation)  
ผลผลิต (Product Evaluation)  ของนักศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สถิติทดสอบที (t-test Dependent)  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย 
 1.  ผลการใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) เพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใน
รายวิชาการตลาด สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดัง
แสดงในตารางท่ี 1-3 
 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ก่อนและหลังเรียนท่ีเรียนด้วยวิธี 
              การเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด 

การทดสอบ N x  S.D. t Sig. 

ก่อนการเรียน   
                         
หลังการเรียน 

32 
 

32 

16.15 
 

28.37 

2.99 
 

2.61 

 
-29.562** 

 
.000 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    

 จากตารางท่ี 1  แสดงว่าคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนการ
สอนแบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด มีคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ดัชนีประสิทธิผลของวิธีการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด ในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเท่ากับ  88.26  หมายความว่า  นักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ
วิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 88.26 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียน 
              การสอนแบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด 

การทดสอบ N x  S.D. t Sig. 

ก่อนการเรียน   
                         
หลังการเรียน 

32 
 

32 

20.15 
 

33.37 

2.95 
 

2.63 

 
-31.982** 

 
.000 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    

 จากตารางท่ี 2  แสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ
วิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ดัชนีประสิทธิผลของวิธีการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าเท่ากับ  66.61  หมายความว่า  นักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็น
ฐาน (RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 66.61 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจยัและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 513 

 

นักศึกษาสามารถนําความรู้ทางทฤษฎีการวิจัยตลาดมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการทําการวิจัยภาคสนาม 
และมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาการวิจัยตลาด (ได้เกรดไม่ต่ํากว่า  C หรือ 2) ร้อยละ 100  จากการวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการวิจัยตลาด ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปี 2560  ดังน้ี 
            นักศึกษาได้เกรด   A จํานวน  9  คน 
            นักศึกษาได้เกรด   B+ จํานวน  3   คน 
            นักศึกษาได้เกรด   B จํานวน  8   คน 
            นักศึกษาได้เกรด   C+ จํานวน  12   คน 
 ซ่ึงจากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจัยตลาด นักศึกษาท้ังหมดผ่านเกณฑ์การประเมินท้ัง 
32 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
            พฤติกรรมการเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด ผ่านเกณฑ์ท่ี
กําหนด คือ ร้อยละ 60  โดยนักศึกษาท่ีเรียนแบบวิจัยเป็นฐาน (RBL)ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน  ร้อยละ 82.40  เมื่อ
แยกเป็นรายด้าน  พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ร้อยละ 83.19  ด้านการแก้ปัญหา  ร้อยละ 83.74  
และด้านกระบวนการกลุ่ม  ร้อยละ  80.27 

ตารางท่ี  3  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน(RBL) เพ่ือการ 
               พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชาการตลาด สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 3.97 .59 มาก 
    1. มีความสามารถในการคิดท่ีหลากหลาย 3.97 .59 มาก 
    2. มีความสามารถในการคิดท่ีแปลกใหม ่ 3.81 .78 มาก 
    3. สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ทําให้เกิดความคิดใหม ่ 3.81 .69 มาก 
    4. สร้างสรรค์ผลงานเป็นท่ียอมรับ 3.78 .60 มาก 
    5. สามารถแสดงพฤติกรรมเป็นท่ียอมรับ 3.72 .68 มาก 

รวม 3.81 .40 มาก 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 3.84 .67 มาก 
    1. มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตมุีผล 3.84 .67 มาก 
    2. มีคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ มีหลักเกณฑ์ 3.72 .85 มาก 
    3. สามารถตัดสินใจ หรือลงข้อสรุปของสถานการณ์หรือแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องสมเหตุสมผล 3.72 .63 มาก 
    4. สามารถจําแนก/เลือกข้อมลู 3.84 .62 มาก 
    5. สามารถตั้งสมมติฐาน 3.72 .68 มาก 
    6. สามารถสรปุอ้างอิง 3.84 .67 มาก 

รวม 3.78 .49 มาก 
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ตารางท่ี  3  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน(RBL) เพ่ือการ 
               พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชาการตลาด สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร (ต่อ) 

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 
ด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) 3.94 .61 มาก 
    1. มีความสามารถในการรับรู้ปัญหาสาเหตุ แสวงหาทางเลือก 3.94 .61 มาก 
    2. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4.09 .64 มาก 
    3. สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแนวทางในการแก้ปัญหา 3.97 .53 มาก 
    4. สามารถกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตผุลและเป็น
ระบบ 3.87 .66 มาก 

รวม 3.96 .45 มาก 
ด้านการสื่อสาร (Communication) 3.97 .78 มาก 
    1. มีความสามารถในการใช้คําพูดและภาษาท่าทาง เพ่ือแสดงออกถึง
ความรูส้ึกนึกคิดของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3.97 .78 มาก 
    2. มีความสามารถในการแสดงให้รู้ถึงความปรารถนาของตนเอง 3.84 .72 มาก 
      3. มีความสามารถในการปฏิเสธ ต่อรอง ขอร้อง  3.75 .62 มาก 
    4. มีความสามารถในการขอความช่วยเหลือ 3.81 .64 มาก 

รวม 3.84 .49 มาก 

ด้านการร่วมมือทํางาน (Collaboration) 4.06 .50 มาก 
    1. มีความสามารถในการทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืน 4.06 .50 มาก 
    2. มีความเข้าใจข้ันตอนของการร่วมมือทํางานรู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน 3.94 .71 มาก 
      3. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนในการเป็นสมาชิกร่วมทีม 3.91 .68 มาก 
ภ   4. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนในการเป็นหัวหน้าหรือผู้นําทีม 4.09 .68 มาก 

รวม 4.00 .35 มาก 
รวมทุกด้าน 3.88 .32 มาก 

 จากตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) 
เพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชาการตลาด สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อผลการใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็น
ฐาน (RBL) เพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88) เมื่อพิจารณา
รายด้านสามารถจัดอันดับได้ดังน้ี 
 อันดับท่ี 1 ด้านการร่วมมือทํางาน (Collaboration) เป็นทักษะท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) 
 อันดับท่ี 2 ด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นทักษะท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96) 
 อันดับท่ี 3 ด้านการสื่อสาร (Communication) เป็นทักษะท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.84) 
 อันดับท่ี 4 ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นทักษะท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) 

x
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 อันดับท่ี 5 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นทักษะท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 3.78) 
 2  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็น
ฐาน (RBL) ในรายวิชาการตลาด สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ดังแสดงในตารางท่ี 4-6 

ตารางท่ี  4  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้รูปแบบ 
               การสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการตลาด ด้านปัจจัยนําเข้า 

รายการประเมินปัจจัยนําเข้า x  S.D. ความหมาย 
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา    
1.  อ่านเข้าใจชัดเจน 3.81 .85 มาก 
2.  กระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู ้ 3.81 .82 มาก 
3.  นําไปสู่วัตถุประสงค์ของการเรยีนรู ้ 3.84 .67 มาก 

รวม 3.82 .80 มาก 
หนังสือและเอกสารอ้างอิง      
1.  รายช่ือหนังสือชัดเจนสามารถค้นได้จริง 4.00 .71 มาก   
2.  จํานวนชุดของเอกสารแต่ละชุดท่ีจัดให้ 4.03 .86 มาก 
3.  ความเพียงพอของเอกสารอ้างอิง 3.94 .80 มาก 
4.  เน้ือหาชัดเจน ทําความเข้าใจได้ 3.97 .86 มาก 
5. ปริมาณเน้ือหาเหมาะสม 3.84 .80 มาก 
6.  เน้ือหาตรงตามท่ีแจ้งไว้ 3.91 .77 มาก 
7.  ต้องการเอกสารอ่ืนนอกเหนือจากท่ีแนะนําไว้ 3.91 .81 มาก 

รวม 3.94 .80 มาก 
แหล่งข้อมลูท่ีเป็นบุคคล    
1.  สถานท่ีติดต่อถูกต้อง 3.94 .75 มาก 
2.  สามารถนัดหมายได้ง่าย 4.06 .75 มาก 
3.  เวลาท่ีพบสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา 4.13 .66 มาก 
4.  การพบแหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคลทําให้ท่านได้ความรูต้าม 
     วัตถุประสงค์ ของการเรียน 3.94 .71 

 
มาก 

5. วิธีการให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคล กระตุ้นให้คดิ 
    และตัดสินใจด้วยตนเอง 4.25 .71 

 
มาก 

6.  เวลาท่ีจัดไว้สําหรับพบแหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคล 4.19 .69 มาก 
รวม 4.08 .75 มาก 
รวม 3.94 .71 มาก 
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 จากตารางท่ี  4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการตลาด ด้านปัจจัยนําเข้า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94)  จําแนกเป็น สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82) 
หนังสือและเอกสารอ้างอิง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94) และ แหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคล มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08 

ตารางท่ี  5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้รูปแบบการ 
              สอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการตลาด ด้านกระบวนการ 

รายการประเมินกระบวนการ x  S.D. ความหมาย 
ผู้สอน      
1.  กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ 4.44 .66 มาก   
2.  กระตุ้นให้เกิดความคิดเพ่ือแก้ปัญหา 4.41 .61 มาก 
3.  เช่ือมโยงแนวคิดของผู้เรียน 4.31 .69 มาก 
4.  ช้ีแนะไปสู่แนวทางแก้ปัญหา 4.13 .66 มาก 
5.  เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของนักศึกษา 4.19 .64 มาก 
6.  ให้ความกระจ่างในเน้ือหา 4.12 .60 มาก 
7.  มีการเตรยีมตัวท่ีด ี 4.19 .73 มาก 
8.  มีความอดทนต่อความไม่รู้ของนักศึกษา 4.19 .69 มาก 
9.  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับนักศึกษา 4.19 .69 มาก 
10.  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา 4.19 .69 มาก 
11.  ให้คําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 4.03 .74 มาก 
12.  การตรงต่อเวลา 4.41 .66 มาก 

รวม 4.23 .53 มาก 
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1. สนใจขอบเขตและหัวข้องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.06 .71 มาก 
2.  รวบรวมข้อมูล ความรู้ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ 
     การเรียนรู ้

3.97 .82 มาก 

3.  อ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีน่าเช่ือถือได ้ 4.22 .79 มาก 
4.  ใช้เวลาท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะกับคุณภาพของงานท่ี 
      นําเสนอ 

4.25 .67 มาก 

5.  เสนอเรื่องท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองในเวลาท่ีกําหนดไว้ 
    อย่างเหมาะสม 

3.97 .62 มาก 

6. แสดงให้เห็นว่าตนเองรู้ /สามารถมาก น้อยแค่ไหน 4.25 .67 มาก 
7. นําคําติชมจากผู้อ่ืนมาปรับปรุงตนเอง 4.13 .70 มาก 

รวม 4.12 .66 มาก 
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ตารางท่ี  5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้รูปแบบการ 
              สอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการตลาด ด้านกระบวนการ  (ต่อ) 

รายการประเมินกระบวนการ  S.D. ความหมาย 
กระบวนการแก้ปัญหาของนักศึกษา      
1.  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 4.00 .71 มาก   
2. อธิบายสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาได ้ 4.03 .86 มาก 
3.  ตั้งสมมุติฐาน(คาดเดาคําตอบล่วงหน้า)ได้อย่างเหมาะสม 3.81 .85 มาก 
4.  ใช้เหตุผลประกอบการจัดลําดบัความสําคัญของสมมุติฐาน 3.81 .82 มาก 
5.  กําหนดแนวทางแสวงหาความรู้เพ่ือตอบสมมุติฐาน 3.84 .67 มาก 
6. ตรวจสอบข้อมลูก่อนนําไปวิเคราะห์ 3.94 .80 มาก 
7. กําหนดแนวทางแก้ปัญหาอย่างถูกหลักการ... 3.97 .86 มาก 

รวม 3.91 .67 มาก 
กระบวนการทํางานกลุม่ของนักศึกษา    
1.  กลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีนําเสนอ 4.21 .75 มาก 
2.  ถ่ายทอดความคิดภายในกลุ่มด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 4.06 .75 มาก   

3.  ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม 4.13 .66 มาก   

4.  มีความสามารถแก้ไขความขัดแย้งของกลุ่ม 3.94 .71 มาก 
5. ช่วยกลุ่มให้คิด หรือทํางานท่ีตรงเป้าหมาย 4.25 .71 มาก 
6. ช่วยสรุปประเด็นได้ตรงตามหัวข้อ 4.19 .69 มาก 
7. เสนอความคิด หรือวิธีการใหม่ ๆในการแก้ปัญหา 4.41 .75 มาก 
8. รับผิดชอบต่องานท่ีกลุ่มมอบหมาย 4.41 .66 มาก 
9.  มาตรงเวลานัดหมายทุกครั้งในการร่วมกลุม่กิจกรรมการเรยีน 3.87 .56 มาก 

รวม 4.19 .54 มาก 
รวม 4.11 71 มาก 

 จากตารางท่ี  5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการจัดการเรียน การสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการตลาด ด้านกระบวนการ  ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.11)  แบ่งเป็น ด้านผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23) การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12)  กระบวนการแก้ปัญหาของนักศึกษา  มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91) และ กระบวนการทํางานกลุ่มของนักศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.19) 
 
 
 

x
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ตารางท่ี  6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการจัดการเรียน การสอนโดยใช้รปูแบบ 
              การสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการตลาด ดา้นผลผลิต 

รายการประเมินผลผลิต x  S.D. ความหมาย 
1.  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบการสอน 
     วิจัยเป็นฐาน (RBL) 

4.31 .89 มาก 

2. มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกลุม่ 4.16 .98 มาก 
3. เรียนรู้กระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม 4.59 .56 มากท่ีสุด 
4. สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง 4.28 .68 มาก 
5. มีความรับผิดชอบต่อการทํางานร่วมกัน 4.28 .63 มาก 
6. ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนมากข้ึน 3.81 .85 มาก 
7. รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 3.56 .84 มาก 
8. มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูส้อนมากข้ึน 3.75 .80 มาก 
9. มีความกล้าในการแสดงออก และนําเสนองานด้วยเหตผุล 3.87 .75 มาก 
10. มีทักษะในการแก้ปัญหามากข้ึน 3.91 .73 มาก 

รวม 4.05 .58 มาก 

 ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการจัดการเรียน การสอนโดยใช้รูปแบบ
การสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการตลาด ด้านผลผลิต พบว่า นักศึกษาประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษาท่ีเกิดจาก
การการเรียนการสอนรูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) ได้ผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.05) 
 

อภิปรายผล 
 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาวิจัยตลาดของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด มีคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 พฤติกรรมการเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน 
(RBL) รายวิชาการวิจัยการตลาด ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ ร้อยละ 60  โดยนักศึกษาท่ีเรียนแบบวิจัยเป็นฐาน (RBL)ได้
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน  ร้อยละ 82.40  เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ร้อย
ละ 83.19  ด้านการแก้ปัญหา  ร้อยละ 83.74  และด้านกระบวนการกลุ่ม ร้อยละ  80.27 และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88) โดยทักษะด้านการร่วมมือทํางาน (Collaboration) เป็น
ทักษะท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) ด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นทักษะท่ีได้รับอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96)  ด้านการสื่อสาร (Communication) เป็นทักษะท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.84)  ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นทักษะท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) และด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นทักษะท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.78) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑา 
ธรรมชาติ (2555) ได้วิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวิจัยทาง
การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานท่ีผู้วิจัยพัฒนามีลักษณะสําคัญ คือ 1) ฝึกให้ผู้เรียน
ตั้งปัญหาและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ 2) บูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบหลากหลายวิธี 3) ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการเรียน 4) ฝึกทักษะวิจัยให้แก่ผู้เรียน  ทีละน้อยตามลําดับข้ันตอน 5) นําผลวิจัย
มาสอนควบคู่กับการเรียนรู้กระบวนการวิจัยอย่างสมดุล และ 6) กระตุ้นผู้เรียนด้วยการประเมินอย่างต่อเน่ือง ผลการ
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ทดลองจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัย 
ทักษะการคิดแก้ปัญหาทางการวิจัย และคุณลักษณะของนักวิจัยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ท้ังน้ีจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการวิจัยตลาด สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีพัฒนาข้ึนน้ี มุ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกให้ผู้เรียนคิด
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตลอดเวลา ดังท่ีนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อผลท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง  เมื่อเรียนโดยใช้การ
วิจัยเป็นฐานน้ีว่ามีทักษะในการแก้ปัญหาเพ่ิมข้ึนและยังส่งผลดีต่อตัวเองในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย ได้แก่ มีความขยันในการ
ค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลมากข้ึนมีความเช่ือมั่นในตนเองเพ่ิมมากข้ึน 
ชอบคิดและมีหลักในการคิดมากข้ึน รู้สึกขยันข้ึนมีความคิดกว้างข้ึน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีความรู้
กว้างขวางมากกว่าการเรียนแบบบรรยาย ไม่เบ่ือต่อการเรียน รู้สึกอยากเรียนเพราะในขณะเรียนสามารถเสนอในสิ่งท่ี
ตนเองคิดให้กับกลุ่มได้ และเมื่อเรียนจบก็สามารถจดจําเน้ือหาได้จากสถานการณ ์ทําให้เข้าใจได้โดยไม่ต้องไปน่ังท่องจํา
เหมือนเรียนตามปกติ นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ผู้เรียนทําหน้าท่ีความเป็นผู้นําได้ดีข้ึนอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 วิชาท่ีจะนํามาการจัดการเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน ควรเป็นวิชาท่ีมีลักษณะบูรณาการ  ซ่ึง
ได้แก่  วิชานโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  การบริหารช่องทางจัดจําหน่าย การสัมมนาการตลาด  การค้าปลีกและการค้า
ส่ง  การบริหารการขาย  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  การตลาดทางตรง  การตลาดเพ่ือสังคม หรือวิชาชีพ
สาขาอ่ืน ๆ 
 1.2  ในกระบวนการเตรียมความพรอ้มของผู้เรยีน ต้องใช้เวลาท่ีมากพอจึงจะทําให้ข้ันการสอน และขยาย
ขอบเขตความรู้ดําเนินไปได้เป็นอย่างดี  เวลาท่ีใช้ในการเรียน สถานการณ์ปัญหา จะต้องใช้ระยะเวลามากถึง 2 เท่าของ
การเรียนแบบปกติ  
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้บริหารระดับคณะ หรือสาขาวิชาควรให้การสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณานํากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐานไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการสอนดังกล่าวมีข้ันตอนท่ีเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน มีการจัดลําดับ
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนอยู่ตลอดเวลา คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบ
กลุ่มย่อย  และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเมินจากเพ่ือน ทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนตนเอง และ
ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เสมอ ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม ซ่ึงเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดบูรณาการในการเรียนการสอนและยังสอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาท่ีว่า การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคมอีกด้วย 
 3.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต่อไป 
 3.1  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการใช้วิธีการสอนกับระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมของผู้สอน
และผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน เพ่ือศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียนท่ีส่งผลต่อการ
ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน 
 3.2  ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการวิจัย
เป็นฐาน เพ่ือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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