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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัย
กับการบริการทางวิชาการ และ 2) ตรวจสอบผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วย
การวิจัยกับการบริการทางวิชาการที่พัฒนาขึ้น วิธีด าเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทและการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ฯ  ระยะที่ 2 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยการวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 1 และ 
ระยะที่ 3 การตรวจสอบผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ  โดยการวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 2  
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชามนุษย์กับสังคม ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวนรวม 14 คน และ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยปฏิบัติการ วงจร
ที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวนรวม 21 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 3) แบบสอบถามความคิดเห็น  และ 4) แบบ
สัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์หมวดหมู่ข้อมูล 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทาง
วิชาการโดยมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ 1.1) ความเป็นมาและความส าคัญ ที่เน้นถึงสภาพปัญหา
คุณภาพบัณฑิตซึ่ งตกต่ าลงและแนวทางยกระดับคุณภาพด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้                 
1.2) วัตถุประสงค์ ที่เน้นถึงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือผู้สนใจน าไปใช้และศึกษาวิจัย
ต่อไป 1.3) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐาน ที่เน้นถึงการใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานบน
ฐานการวิจัยปฏิบัติการ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้จากการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่
เป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.4) กระบวนการเชิงกลยุทธ์ ที่เน้นใช้การเรียน
การสอนแบบโครงงานสร้างสรรค์บนฐานการวิจัยปฏิบัติการด้วยกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ และ            
1.5) การน าไปใช้ ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายระดับปริญญาตรีขึ้นไป เนื้อหาสาระใช้ได้ทุกสาขาวิชา และ
ระบบสนับสนุนที่ใช้โครงสร้างทางสังคมแบบผู้เรียนเป็นส าคัญและบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร  มี

                                                           
1 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.) สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ฯ วิทยาลยันครราชสีมา 
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คุณภาพอยู่ในระดับดี  2) ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับ
การบริการทางวิชาการ ด้วยการวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 1 นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ทางการเรียนรู้ที่ได้รับในระดับมาก ( X = 4.07, S.D.=0.84) และ 3) ผลการตรวจสอบผล
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการ  ด้วยการวิจัย
ปฏิบัติการ วงจรที่ 2 นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ทางการเรียนรู้ที่ได้รับ           ใน
ระดับมาก ( X = 4.14, S.D.=0.72)  เช่นเดียวกัน 

 
ค าส าคัญ  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  การบูรณาการด้วยการวิจัย  การบริการทางวิชาการ 
 
Abstract 
  The purposes of this research were 1) to develop The Learning Management 
Model Integrated with Research and Academic Service and 2) to examine the results 
of using the model developed. The procedure used was qualitative and quantitative 
which classified into 3 phases, including Phase 1 To study the context and to construct 
the model, Phase 2 -To research and develop the model through Action Research 
Cycle 1, and Phase 3 -To examine the results of using the model through Action 
Research Cycle 2. The target group for Action Research Cycle 1 was 14 students who 
studied Man and Society Course in Semester 2 of Academic Year 2014 and the one for 
Action Research Cycle 2 was 21 students who studied English for Science and 
Technology 1 Course in Semester 1 of Academic Year 2015. The research instruments 
included 1) The Learning Management Model Integrated with Research and Academic 
Service, 2) the behavior observation form, 3) the questionnaire, and 4) the interview 
form. The statistics used in analyzing data were frequency, mean, standard deviation, 
and typology. 

The research results were concluded that 1) The Learning Management Model 
Integrated with Research and Academic Service which comprised 5 components, i.e. 
1.1) the background and importance that emphasized the conditions of graduates’ 
lowering quality and the guideline to upgrading it through this model,  1.2) the purposes 
which emphasized the model development for interested persons to apply and to do 
further research study, 1 . 3 )  the basic principles, thoughts, and theories that 
emphasized to use Project Research-Based Instruction, Cooperative learning, and 
Service Learning which formed learning culture and learning community through 
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human library events, 1.4) the strategic process using Creative Project Action Research-
Based Instruction, and 1 . 5 )  the applications which emphasized (1) to be used in 
bachelor degree or higher target groups,  (3) to be used in all disciplines,  (3) to use 
learner-centered social structure and friendly atmosphere for supporting system,  had 
a good level quality. 2) From the results on research and development of the model 
in Action Research Cycle 1, most students were satisfied with learning advantages at  
much level ( X =4.07 , S.D.=0.84) and  3) From the results on the examination of the 
model in Action Research Cycle 2, most students  had much level ( X = 4.14, S.D.=0.72) 
of satisfaction towards learning advantages as well. 
 
Keywords:   Learning Management Model, Integrated with Research, Academic Service
  
 
บทน า 

1. ภูมิหลัง 
การจัดการศึกษาเป็นงานส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน  เช่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  วิโรฒ 
มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ความตอนหนึ่งว่า   

"…การท างานด้านการศึกษานั้น ปัจจุบันนี้มีแนวความคิดและทฤษฎีทั้ง
เก่าและใหม่ ส าหรับให้เลือกปฏิบัติอยู่มากมาย นักการศึกษาจ าเป็นต้อง
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทฤษฎีเหล่านั้นอย่างละเอียด สุขุม และมีเหตุผล ให้
เห็นส่วนที่เป็นประโยชน์และส่วนที่มิใช่ประโยชน์ เพ่ือเลือกเอาส่วนที่
ถูกต้องน ามาประกอบกัน ใช้การให้ได้ผลอันสมบูรณ์ที่พึงประสงค์…" 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2542) 

เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าโลกก าลังประสบ
ปัญหาร้ายแรงนานาประการที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อมนุษย์ในโลก เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหา
มลภาวะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปัญหาทางสังคม ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมืองการปกครอง ปัญหาเหล่านี้มีต้นเหตุส าคัญมาจากธรรมชาติและ
จากน้ ามือมนุษย์  หากไม่มีการแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเร่งด่วนโลกอาจจะประสบความ
หายนะเร็วกว่าที่คาดหมาย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยหลายชิ้น พบว่ามีการแสวงหาแนวทาง
ที่หลากหลายอย่างกว้างขวางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าส าคัญและ
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ถูกต้องอย่างยั่งยืนคือ แนวทางแก้ไขด้วยระบบการศึกษา ซึ่งระบบการศึกษาที่ได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากคือการศึกษาศิลปศาสตร์  (Liberal arts education) และการศึกษาที่ เน้นผลลัพธ์
(Outcome-based education) ซึ่ งคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพบัณฑิตที่ตกต่ าใน
สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก นั่นคือ บัณฑิตจ านวนมากมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะด้อยในสามด้าน คือ 
ความเป็นพลเมืองของโลกหรือความเป็นพลโลก (Global citizen) ความเป็นผู้มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical thinker) และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information technology and communication) (Sangkhamanon. 2011) 

ในต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากได้เริ่มหันมาเน้นแนวทางการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตกันมากผ่านโครงการการเรียนรู้จากบริการทางวิชาการแก่สังคม(Service learning)กันมาก ซึ่ง
บัณฑิตจะได้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีความหมายมากต่อพัฒนาตนเองและสั งคม แต่ที่บูรณา
การกับโครงการวิจัยในการเรียนการสอนยังพบน้อยมาก ส าหรับในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาที่
ด าเนินการเรื่องการยกระดับคุณภาพบัณฑิตผ่านโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างจริงจังและ
แพร่หลายตั้งแต่ราวปี พ.ศ.2553 คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆก็มีการ
น าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ แต่อย่างไรก็ดี ยังไม่พบการวิจัยที่บูรณาการการวิจัยในการเรียนการสอน
กับการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา “รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการ” ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ท าโครงงานบริการ
ทางวิชาการที่สร้างสรรค์บนฐานการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งคาดหวังว่าผู้ เรียนจะได้รับองค์ความรู้  
ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่มีความหมายต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาตนและสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
       2.  ความส าคัญของการวิจัย 

 2.1 การน าผลการวิจัยไปใช้ การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
ด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการนี้มีประโยชน์ต่ออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯนี้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนหรือเป็นบัณฑิตคุณภาพหลังจบการศึกษาไปแล้ว  
 2.2 การศึกษาวิจัยให้ก้าวหน้าต่อไป ผลการวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้สนใจ ได้แก่ นักวิจัยทางด้าน
การเรียนการสอน ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการ
บริการทางวิชาการหรือกับงานอ่ืน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนใน
ปัจจุบันหรือบัณฑิตในอนาคตให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
        1. เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการ 
        2. เพ่ือตรวจสอบผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการ
ทางวิชาการ ที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ขอบเขตการวิจัย 
ตัวแปรในการวิจัย  ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการ

บริการทางวิชาการ  ตัวแปรตาม คือ ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับ
การบริการทางวิชาการ ได้แก่ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยต่อประโยชน์ทางการเรียนรู้ที่ได้รับ  

2.  กลุ่มเป้าหมาย   
 2.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา มนุษย์

กับสังคม กับผู้วิจัยในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้องเรียน 
 2.2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 

ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กับผู้วิจัยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 1 ห้องเรียน 

3.  เนื้อหาสาระ   
เนื้อหาสาระในการวิจัยผ่านโครงงานต่าง ๆ  มีความแตกต่างกันตามธรรมชาติ และตามความ

ต้องการหรือความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงงานได้ เช่น ในโครงงานบริการทางวิชาการ
ด้วยกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เนื้อหาควรมีความหลากหลาย แต่โครงงานการ
ฝึกอบรมแก่กลุ่มสนใจพิเศษเนื้อหาจ าเป็นต้องเฉพาะทาง เป็นต้น  

4.  เครื่องมือที่ใช ้
 4.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการ (ท่ีผู้วิจัย

สร้างข้ึน) ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ส่วน คือ  
  1) ความเป็นมาและความส าคัญ  
  2) วัตถุประสงค์  
  3) หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีพื้นฐาน  
  4) กระบวนการเชิงกลยุทธ์  
  5) การน าไปใช้ โดยมีสาระส าคัญดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการ 
องค์ประกอบ สาระ/ประเด็นส าคัญ จุดเด่น 

1) ความเป็นมา
และความส าคัญ 

1.1) ความเป็นมา                                             
         ผลการศึกษาวิจัยพบปัญหาด้านคุณภาพ
บัณฑิตที่ตกต่ าในสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก นั่นคือ 
บัณฑิตจ านวนมากมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
ด้อยในด้านความเป็นพลเมืองของโลกหรือความ
เป็นพลโลก(Global citizen) ความเป็นผู้มี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical thinker) 
และความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(Information technology and 
communication)  และแนวทางแก้ไขที่พึง
ประสงค์คือการศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์(Outcome-
based education)ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ท าโครงงานบริการทางวิชาการท่ี
สร้างสรรค์บนฐานวิจัยปฏิบัติการ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้ 
1.2) ความส าคัญ                                               
        รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯให้แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการที่บูรณาการกับโครงการบริการทาง
วิชาการสร้างสรรค์แก่สังคม ซึ่งบัณฑิตจะได้องค์
ความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่มี
ความหมายมากต่อพัฒนาตนเองและสังคมใน
ศตวรรษท่ี 21 สืบไป   

      การบูรณาการ
เน้นการผสมผสาน
ความคิดรวบยอดของ
หลัก แนวคิด และ
ทฤษฎีที่มีความหมาย
ต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ได้แก่ การเรียนการ
สอนฐานโครงงาน การ
วิจัยปฏิบัติการ การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
และการสร้างเสริม
วัฒนธรรมและชุมชน
แห่งการเรียนรู้  
         ผลลัพธ์ของ
ผู้เรียนผ่านรูปแบบฯนี้
จะมีคุณลักษณะเป็นผู้
มีความเป็นพลโลก 
เป็นผู้มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และเป็น
ผู้มีความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสูงขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 2.1) เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์หรือผู้สนใจ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการ
วิจัยกับการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
2.2) เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานให้นักวิจัยหรือ
นักวิชาการผู้สนใจน าไปใช้ในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัย

2.1) อาจารย์หรือ
ผู้สนใจได้แนวทางใน
การน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯไปใช้  
2.2) นักวิจัยหรือ
นักวิชาการผู้สนใจได้
แนวทางในการ
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องค์ประกอบ สาระ/ประเด็นส าคัญ จุดเด่น 
กับการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้ก้าวหน้า
ต่อไป 

การศึกษาวิจัยให้
ก้าวหน้าต่อไป 

3) หลักการ 
แนวคิด หรือ
ทฤษฎีพื้นฐาน  

3.1) การเรียนการสอนแบบโครงงานบนฐานวิจัย
ปฏิบัติการ(Action Research- Project-Based 
Instruction) ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงานที่
สร้างสรรค์ด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
หรือสังคม 1 โครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการที่ประยุกต์จาก Kemmis and 
McTaggart, (1990) ซี่งประกอบด้วย 1) ขั้น
วางแผน-เตรียม 2) ขัน้ปฏิบัติ 3) ขั้นสังเกต-
ประเมิน และ 4) ขั้นสะท้อนผล-ปรับปรุง (คงศักดิ์ 
สังฆมานนท์, 2558)  
3.2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative 
Learning) ก าหนดให้นักศึกษาท างานแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-
4 คน ตามทฤษฎีของ Slavin (1995) 
3.3) การสร้างเสริมวัฒนธรรมและชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงเครือข่ายทางการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฯช่วยยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตผ่าน
กระบวนการ จัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการการ
วิจัยกับการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ซึ่ง
บัณฑิตจะได้ความรู้ 
ประสบการณ์ และแรง
บันดาลใจที่ดีต่อพัฒนา
ตนเองและสังคม  ให้
เจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

4) กระบวนการ
เชิง   กลยุทธ์  

4.1) ขั้นวางแผน-เตรียม(Plan - prepare) ได้แก่ 
การเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจการท า
โครงงานบริการทางวิชาการท่ีสร้างสรรค์แก่ชุมชน 
การเขียน-น าเสนอโครงงาน การเตรียมเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ และการเตรียม
สถานที่จัดกิจกรรม  
4.2) ขั้นปฏิบัติ (Act)  ได้แก่ การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการใน
โครงงาน 
4.3) ขั้นสังเกต-ประเมิน (Observe-assess)   
ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมและประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงงานในระหว่างการจัด
กิจกรรมตามโครงงาน โดยใช้แบบสังเกต

รูปแบบฯช่วยยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการการ
วิจัยกับการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมผ่าน
การท าโครงงานที่
สร้างสรรค์บนฐานการ
วิจัยปฏิบัติการ ซึ่ง
บัณฑิตจะได้ความรู้ 
ประสบการณ์ และแรง
บันดาลใจที่มี
ความหมาย
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องค์ประกอบ สาระ/ประเด็นส าคัญ จุดเด่น 
พฤติกรรม แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน และประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
หลังการจัดกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
4.4) ขั้นสะท้อนผล-ปรับปรุง (Reflect-revise)  
ได้แก่ การสะท้อนผลส าเร็จและปัญหาในการจัด
กิจกรรม แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ 

(Meaningful 
inspiration)ต่อการ
พัฒนาตนเองและ
สังคม  ให้
เจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนสืบไป 

5) การน าไปใช้  5.1) ระดับการศึกษาที่เหมาะสม คือระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 
5.2) เนื้อหาสาระที่เหมาะสม คือทุกขอบเขต
สาขาวิชา  
5.3) ระบบสนับสนุน  คือโครงสร้างทางสังคมใน
การเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ(Learner-
centered) และบรรยากาศเป็นกัลยาณมิตร
(Friendly atmosphere) 

นักศึกษาในอนาคต
ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ผ่านรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการการวิจัยกับ
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ให้
เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพสูงขึ้น 

 
 4.2  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 4.3  แบบสอบถาม 
 4.4  แบบสัมภาษณ์  

        5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์หมวดหมู่ข้อมูล (Typology Analysis) 
   
ผลการวิจัย 

1.  การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
 1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการ ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังตารางที่ 1 ข้างบน 
 1.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
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 จากการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  3 คนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ สรุปได้
ว่า ภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบนั้นอยู่ที่ระดับดี โดยแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ ความ
เป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐาน กระบวนการเชิงกลยุทธ์ 
และการน าไปใช้  ทุกองค์ประกอบมีคุณภาพในระดับดี เช่นเดียวกัน  

2.  ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 1 
 2.1 สรุปผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 1  
 พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ ตอนที่ 4 ขั้นสะท้อนและปรับปรุง สูงที่สุดในระดับมาก 

เฉลี่ย 4.07  รองลงมา ได้แก่ ตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติ ซึ่งเท่ากับตอนที่ 3 ขั้นสังเกตและประเมิน อยู่ใน
ระดับมาก คือ เฉลี่ย 3.93 และตอนที่ 1 ขั้นวางแผนและเตรียม อยู่ที่ระดับต่ าสุด คือ ในระดับปาน
กลาง เฉลี่ย 3.48 
 2.2 สรุปผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ในวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 1 
 กลุ่มเป้าหมายในวงจรที่ 1 ร้อยละ 100 มีความคิดเห็นต่อภาพรวมกิจกรรมโครงงาน
ห้องสมุดมนุษย์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการใน
ระดับมาก โดยความเห็นในแต่ละด้าน ได้แก่ คุณค่าของโครงการกิจกรรมนี้ต่อการให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน/สังคม, ประโยชน์ทางการเรียนรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากโครงการนี้, การจะน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในอนาคต อยู่ที่ระดับมาก   
 2.3 สรุปผลจากแบบสัมภาษณ์ ในวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 1 

 ประเด็นที่ 1 ความประทับใจในประโยชน์ที่ได้รับ มีประโยชน์มาก ได้ความรู้ใหม่ๆ เป็น
กิจกรรมที่แปลก อยากเป็นหนังสือมีชีวิตอีกเนื่องจากได้ท าบุญโดยการให้ความรู้แก่คนอ่ืน ประเด็นที่ 
2 สิ่งที่ควรปรับปรุง สถานที่จัดคับแคบ เวลาที่จัดน้อย หนังสือมีชีวิตน้อย ประเด็นที่ 3 ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรเพิ่มเวลาและหนังสือมีชีวิตให้มากขึ้น อยากให้จัดบ่อยๆ และเชิญ 
สาขาอ่ืนๆ เข้าร่วมด้วย   

3.  ผลการตรวจสอบผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 2 
  3.1 สรุปผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในวิจัยปฏิบัติการวงจรที่ 2   
  พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ระดับมากทุกตอน โดยตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติเฉลี่ย 
เท่ากับตอนที่ 3 ขั้นสังเกตและประเมิน เฉลี่ย 4.33 รองลงมา ได้แก่ ตอนที่ 4 ขั้นสะท้อนและ   
ปรับปรุงผล เฉลี่ย 4.14 และตอนที่ 1 ขั้นวางแผนและเตรียม อยู่ที่ระดับต่ าสุด เฉลี่ย 4.05 
  3.2 สรุปผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ในวิจัยปฏิบัติการวงจรที่ 2   
   กลุ่มเป้าหมายในวงจรที่ 2 ร้อยละ 100  มีความคิดเห็นต่อภาพรวมกิจกรรมของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการอยู่ที่ระดับมาก ทั้งนี้ความเห็นใน
แต่ละด้าน ได้แก่ คุณค่าของโครงการกิจกรรมนี้ต่อการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน/สังคม, ความรู้
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เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการผ่านกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์หลังเข้าร่วมโครงการนี้, ประโยชน์
ทางการเรียนรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากโครงการนี้ และการจะน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคต อยู่ที่ระดับมาก  
  3.3 สรุปผลจากแบบสัมภาษณ์ ในวิจัยปฏิบัติการวงจรที่ 2   

  ประเด็นที่ 1 ความประทับใจในประโยชน์ที่ได้รับ มีประโยชน์มาก ได้ความรู้ใหม่ๆ เป็น
กิจกรรมที่แปลกใหม่น่าสนใจ อยากเป็นหนังสือมีชีวิตอีกเนื่องจากได้ท าบุญโดยการให้ความรู้แก่คนอ่ืน 
ประเด็นที่ 2 สิ่งที่ควรปรับปรุง สถานที่จัดคับแคบ เวลาที่จัดน้อย หนังสือมีชีวิตน้อย ประเด็นที่ 3 
ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรเพ่ิมเวลาและหนังสือมีชีวิตให้มากขึ้น โดยมีประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสาขาอ่ืนๆ/ประชาชนภายนอกเข้าร่วมด้วย     

 
อภิปรายผล 
        1. ผลการสร้าง-การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับ
การบริการทางวิชาการ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 1 กับการวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ระยะที่ 2 ด้วยการวิจัยปฏิบัติการในวงจรที่ 1 มีประเด็นส าคัญที่
ผู้วิจัยขออภิปรายผล 2 ประเด็น คือ  
  1.1 ผลส าเร็จของการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ  จากสรุปผลการวิจัยที่ชี้ว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ฯนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี กล่าวได้ว่ามาจากการที่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ นี้มี
คุณลักษณะส าคัญคือการยึดถือและใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานบนฐานการวิจัยปฏิบัติการ 
โครงสร้างทางสังคมแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ และบรรยากาศแบบกัลยาณมิตรและการส่งเสริมให้ผู้เรียน
คิดท าโครงงานบริการทางวิชาการสร้างสรรค์ ประกอบกับการมุ่งสร้างเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ จึงจูงใจให้นักศึกษาผู้เรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะจากการสังเกตพฤติกรรม
ที่พบว่าผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ซึ่งมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากความพึงพอใจและจากความสุขใจที่
ได้รับจากการได้ถ่ายทอดความรู้ในตนในฐานะหนังสือมีชีวิตแก่ผู้สนใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยใน
เรื่องการใช้โครงงานการเรียนรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ซึ่งเป็นการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมและชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของคงศักดิ์  สังฆมานนท์ (2554. 2555, 2556, 2557) 
ระเบียบ จันทา (2554) และ สวัสดิ์ จันทา (2554) ที่พบว่ากลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ทางการเรียนรู้ที่ได้รับในระดับมาก 
  1.2 ข้อจ ากัดที่พบ จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการหลายคน
ชี้ให้เห็นถึงข้อจ ากัดหลายประการ เช่น เวลาที่น้อยส าหรับการจัดกิจกรรมซึ่งมีประมาณ 2 ชั่วโมง 
จ านวนหนังสือมีชีวิตที่ไม่มากและหลากหลายพอกับความต้องการ รวมถึงสถานที่ซึ่งค่อนข้างคับแคบ 
นับว่าเป็นข้อมูลส าคัญในการน าไปใช้พัฒนาการจัดในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
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        2.   ผลการตรวจสอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการ
บริการทางวิชาการ ด้วยการวิจัยปฏิบัติการในวงจรที่ 2 ผู้วิจัยขอน าเสนอ 3 ประเด็น คือ  
  2.1 ผลส าเร็จของการตรวจสอบผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ จากสรุปผลการวิจัย
ที่ชี้ว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ นี้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับผลการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยวิจัยปฏิบัติการในวงจรที่ 1 และสอดคล้องกับผลการวิจัยในเรื่องการใช้
โครงงานการเรียนรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ซึ่งเป็นการสร้างเสริม
วัฒนธรรมทางการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้  ของคงศักดิ์ สังฆมานนท์ (2554. 2555, 2556, 
2557) ระเบียบ จันทา (2554) และ สวัสดิ์ จันทา (2554) เช่นเดียวกัน  
         2.2 ผลทางสร้างเสริมวัฒนธรรมและชุมชนแห่งการเรียนรู้  จากการสังเกตพฤติกรรม การ
สอบถาม และการสัมภาษณ์ แล้วพบว่ากลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการวิจัยทั้งในระยะที่ 2 ในการวิจัย
ปฏิบัติการ วงจรที่ 1 และ ระยะที่ 3 ในการวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 2 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ทางการเรียนรู้ที่ได้รับจากโครงงานในระดับดีมาก กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมทางการเรียนรู้และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนแล้วในวิทยาลัยนครราชสีมาอย่างมีประสิทธิผลและน่าพึง
พอใจมาก  ดังภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 
 

                               
            ภาพที่ 1  สรุปผลโครงงานในวงจรที่ 1              ภาพที่ 2  สรุปผลโครงงานในวงจรที่ 2 
  

2.3 ข้อจ ากัด จากการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ทั้งจากแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการหลายคนชี้ให้เห็นข้อจ ากัดหลายประการเช่นเดียวกับระยะที่ 2 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1.1 เนื้อหาที่เหมาะสม คือ ตรงตามความสนใจของผู้สนใจ ได้แก่ เนื้อหาสาระที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกสาขาอาชีพหรือวิชาชีพที่ผู้สนใจใฝ่รู้ต้องการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์จริง หากเป็นโครงการหรือโครงงานกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ ควรมีจ านวนหนังสือมี
ชีวิตตั้งแต่ 30 รายการขึ้นไปเพื่อให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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 1.2 เวลาที่เหมาะสม คือ เวลาที่ผู้มีจิตอาสาเป็นหนังสือมีชีวิตและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
สะดวก ได้แก่ ตอนพักกลางวัน ตอนเย็นหลังเลิกเรียนหรืองานประจ า และวันหยุดสุดสัปดาห์ ส าหรับ
ระยะเวลาควรเป็น 3 ชั่วโมงข้ึนไป 
 1.3 สถานที่ที่เหมาะสม คือ สถานที่ซึ่งผู้คนจ านวนมากสามารถเข้าร่วมได้สะดวก ได้แก่ ห้อง/
ลานอเนกประสงค์ ห้องประชุม มุมหนึ่งของห้องสมุด ศาลาการเปรียญของวัด ศาลาประชาคมของ
หมู่บ้าน เป็นต้น 
 1.4 รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม คือ ควรจัดท าเป็นโครงการสร้างสรรค์บนฐานการวิจัย
ปฏิบัติการเนื่องจากธรรมชาติของการบริการทางวิชาการเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจหรือระยะสั้น เมื่อจบ
โครงการแล้วจะช่วยให้ได้ข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
        2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยต่อไป 
  2.1 ผู้ที่สนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยต่อไปด้วยโครงการกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ ควรท าการ
ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดกิจกรรม เพ่ือจะได้จัดบริการหนังสือมีชีวิตได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  
  2.2 ผู้สนใจควรมุ่งศึกษาคุณภาพและผลของการสร้างเสริมวัฒนธรรมและชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสังคมอุดมปัญญา และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  2.3 เนื้อหาของการศึกษาวิจัยในการบริการทางวิชาการด้วยโครงการกิจกรรมห้องสมุด
มนุษย์ ผู้สนใจควรทดลองจัดเฉพาะกลุ่มสนใจ เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มแพทย์แผนจีน 
เป็นต้น 
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