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บทคัดยอ 
 ทักษะการสืบคนขอมูล เปนพ้ืนฐานของการเรียนรูที่สําคัญ เกิดจากการสรางความรูความเขาใจในการ
ใชวิธีการ และกระบวนการตางๆ เพ่ือการคนหาสารสนเทศ โดยความสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ปจจุบันทักษะดังกลาวสามารถเรยีนรูไดโดยการบูรณาการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการใชวิจัยเปนฐาน ซ่ึง
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง 
สรางสรรคผลงานจากกระบวนการคิด การทํางานที่เปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการวิจัย
ในการแกปญหา คนหาคําตอบจากการสืบคน และวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง เพ่ือการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
 
คําสําคัญ: ทักษะการสืบคนขอมูล, การบูรณาการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการใชวิจัยเปนฐาน 
 
บทนํา 

ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-Centered 
Learning) ซ่ึงเปนแนวคิดที่ผูเรียนเปนผูแสวงหาความรู และพัฒนาความสามารถไดตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง รวมท้ังสนับสนุนใหผูเรียนมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยง
กับสังคมไดเรียนรูจากหลายๆ สถานการณท้ังภายในและภายนอกหองเรียน มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการ
ใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคส่ิงตางๆ โดยไมเนนไปท่ีการทองจําเพียงเนื้อหา 
ผูเรียนจึงมีอิสระในการเรียนมากขึ้น โดยมีผูสอนเปนผูประสานงานใหคําแนะนําและชวยเหลือเม่ือมีปญหา ซ่ึง
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังกลาวจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนการสอนในรูปแบบนี้เปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางเปนอิสระ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญอยูที่
ตัวผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรูดวยตนเองเปนผูคนหาความรูที่ตองการ
เองอยางเปนปกตินิสัยและผูเรียนจะไดรับการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ 
(ณัฐนันท สีดาแกว ศักด์ิสิทธิ์ ฤทธิลัน สุวรรณวัฒน เทียนยุทธกุล และสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา, 2560, 521) การ
พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลเพ่ือเสริมความเปนนักศึกษาครู ใหมีความพรอมตอยุคศตวรรษที่ 21 จึงมีความ
จําเปน เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสาร มีบทบาทอยางสูงตอการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความพรอมของ
นักศึกษาครูที่จะตองพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องเปน ทักษะที่มีความจําเปน และตองปรับเปล่ียนใหทัน
กับยุคสมัย การเตรียมนักศึกษาครูใหมีคุณลักษณะทั้งความรูและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เนนทักษะการ
เรียนรู (Learning Skill) ไดแก ทักษะการคิด (คิดสรางสรรค คิดวิจารณญาณ) ทักษะการแกปญหา ทักษะการ
ทํางานอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนตัวกําหนดความพรอมของผูเรียนเขาสูโลกการทํางานท่ีมีความซับซอนมากขึ้นใน
ปจจุบัน คนแหงศตวรรษที่ 21 จําเปนตองมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม รวมถึงความรูพ้ืนฐานทางดานขอมูล
ขาวสาร (วิจารณ พานิช, 2555, หนา 16-21)  ทําอยางไรจึงจะสามารถจัดการกับขอมูลจํานวนมหาศาลที่หาได
งายบนโลกอินเทอรเน็ตไดอยางเหมาะสม ความสามารถในการเขาถึง คัดกรองคัดเลือกรวมท้ังสามารถตัดสินใจ
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ไดวาขอมูลใดนาเชื่อถือ และไมนาเชื่อถือ เปนทักษะท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง สําหรับการอยูในโลกท่ีขอมูล
ขาวสารลนและรวดเร็วอยางในปจจุบัน ดังนั้นการฝกปฏิบัติการสืบคนซ่ึงเปนส่ิงสําคัญใหกับนักศึกษาครูเพ่ือเปน
ประโยชนตอการเปนครูที่มีความเปนมืออาชีพตอไป (พิณทิพา สืบแสง และสุทธิพงศ บุญผดุง, 2013, 70)  

จากการจัดการเรียนการสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามที่หลักสูตรกําหนด ซ่ึงมี
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมที่จะสงเสริมคุณลักษณะดังกลาว
ของผูเรียนวิธีการหนึ่งคือ การเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Action Learning)) จะชวยใหผูเรียนเกิดความรูความ
เขาใจท่ีชัดเจน ผูสอนจึงตองคํานึงถึงการเรียนรูของผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ซ่ึงการ
เรียนรูจากการปฏิบัติเปนการเรียนรูที่แตละบุคคลเรียนรูรวมกันในการวิเคราะหปญหาผานกระบวนการของการ
เรียนรูและการสะทอนกลับอยางตอเนื่องใชการแกปญหาจากสถานการณจริง และสะทอนกลับบนประสบการณ
ของตนเอง เสนอแนวทางการแกปญหา และนําแนวทางการแกปญหาท่ีผานการพิจารณาแลวไปปฏิบัติ ซ่ึง
แนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน ซ่ึงจัดไดวาเปนรูปแบบการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนวิธีการเรียนการสอนที่สามารถถายโอนความรูจากทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ 
ผูสอนจะจัดประสบการณการเรียนรูในเรื่องที่เรียนรู ใหผูเรียนไดลงไปประสบดวยตนเอง ผูเรียนมีการสะทอนคิด
ดวยตนเอง และอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดประสบมา ทําใหไดผลลัพธของการเรียนรูตามมาซ่ึงก็คือ ความรู 
และทักษะของการเรียนรู (Vorawan Vanicharoenchai, 2010, p. 37) ซ่ึงสอดคลองกับ สินธะวา คามดิษฐ 
(2557, 10) ท่ีกลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย หรือ Research – Based Learning 
(RBL) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงาน
จากกระบวนการคิด การทํางานที่เปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา 
คนหาคําตอบจากการสืบคน และวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ดาน 
และถือไดวาเปนทางเลือกของเทคนิคการสอนที่ไมใชการบรรยาย โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู ซ่ึงการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยมี 4 รูปแบบคือ 1) ผูสอนใชผลการวิจัยในการสอน 
2) ผู เรียนใชผลการวิ จัยในการเรียนรู 3) ผู สอนใชกระบวนการวิ จัยในการสอน  และ 4) ผู เรียนใช
กระบวนการวิจัยในการเรียนรู  

การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน จึงเปนอีกเทคนิคหนึ่งในการสอนเชิงสรางสรรค ที่จะสงเสริม
คุณลักษณะของผูเรียน และถือเปนหัวใจสําคัญของบัณฑิตเพราะสงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง
อยางแทจริง ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสนับสนุนแนวคิดของการเรียนการสอนที่
ยึดผู เรียนเปนศูนยกลางและสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาท่ี มุ งเนนใหความสําคัญกับการใช
กระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู นอกจากนั้นยังใหความสําคัญกับการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชเพ่ือปองกันและแกปญหาอีกดวย อีกท้ังเปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรูท่ีผูเรียนจะไดพัฒนา
และสรางขึ้นในตัว อันจะนําไปสูคุณภาพของบัณฑิตที่พรอมสาหรับสังคมฐานความรูตอไปในอนาคต การเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐานนี้ จะชวยใหผูเรียนมีเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเฉพาะอยางย่ิงการใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงในการใชกระบวนการวิจัย ซ่ึงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีลึกซ้ึงและมีความหมายตอตนเอง             
(พวงผกา  ปวีณบําเพ็ญ (2560, 62) 
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การพัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลโดยบูรณาการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการใชวิจัยเปนฐาน 
 แนวคิดเก่ียวกับทักษะการสืบคนขอมูล 

การสืบคนขอมูลสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต  
แหลงขอมูลสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญ และใหญที่สุดมีการ

เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาแทบทุกวินาที ดังนั้นในการสืบคนขอมูลสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตควรดําเนินการ
ดังนี้ (Manapee Khongrakchang, 2562) 
 1. กําหนดวัตถุประสงคการสืบคน  ผูสืบคนหรือผูวิจัยท่ีจะนําขอมูลสารสนเทศไปใช ควรต้ัง
วัตถุประสงคการสืบคนที่ชัดเจน ทําใหสามารถกําหนดขอบเขตของแหลงขอมูลสารสนเทศที่จะสืบคนใหแคบลง 
กําหนดประเภทของเครื่องมือหรือโปรแกรมสําหรับการสืบคนทางอินเทอรเน็ต ท่ีเรียกวา Search Engine ให
เหมาะสม กําหนดชวงเวลาท่ีขอมูลสารสนเทศถูกสรางขึ้น ท้ังนี้เพ่ือใหผลการสืบคนมีปริมาณไมมากเกินไป มี
ความตรง (Validity) ตามวัตถุประสงค และมีความนาเชื่อถือ (Reliability) มากท่ีสุดอีกท้ังยังสามารถสืบคน
ไดผลในเวลาอันรวดเร็ว 
 2. ประเภทของขอมูลสารสนเทศที่สามารถสืบคนได ขอมูลสารสนเทศท่ีอยูบนอินเทอรเน็ตมี
มากมายหลายประเภท มีลักษณะเปนมัลติมีเดีย คือมีท้ังท่ีเปนขอความ(Text) ภาพวาด (Painting) ภาพเขียน
หรือภาพลายเสน (Drawing) ภาพไดอะแกรม (Diagram) ภาพถาย (Photograph) เสียง(Sound) เสียง
สังเคราะห เชน เสียงดนตรี (Midi) ภาพยนตร (Movie) ภาพเคล่ือนไหวอะนิเมชัน (Animation)  จากเทคโนโลยี
การสืบคนท่ีมีอยูในปจจุบัน การสืบคนท่ีเร็วท่ีสุด มีประสิทธิภาพท่ีสุด และแพรหลายท่ีสุด คือ การสืบคนขอมูล
สารสนเทศประเภทขอความ สําหรับการสืบคนขอมูลท่ีเปนภาพ (Pattern Recognition) และเสียง ยังมี
ขอจํากัดอยูมาก ใชเวลานาน และยังไมมีประสิทธิภาพ จึงยังไมมีการสืบคนขอมูลประเภทอื่นๆ นอกจากประเภท
ขอความในการใหบริการการสืบคนบนอินเทอรเน็ต 
 3. การสืบคนตองอาศัยอุปกรณและความรู  กอนท่ีผูสืบคนจะสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศทาง
อินเทอรเน็ตได ตองมีการจัดเตรียมอุปกรณดังตอไปนี้ คือ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอเขาอินเทอรเน็ตซ่ึงอาจ
เปน Modem ในกรณีที่ใชคูกับสายโทรศัพท หรือแผน LAN Card ในกรณีที่ใชคูกับระบบเครือขายที่ไดรับการ
ติดต้ังไวแลว ซอฟตแวรการส่ือสาร (Communication Software) เชน Dial-up Networking ในกรณี ใช 
Modem หรือมีการติดต้ัง Network Protocol ที่เหมาะสมกับระบบเครือขายที่เครื่องคอมพิวเตอรนั้นติดต้ังอยู
และติดต้ัง Network Adapter ที่เหมาะสมสําหรับ LAN Card นั้นๆ ตองสมัครเปนสมาชิกขององคการหรือ
บริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) เพ่ือเปนชองทางออกสูอินเทอรเน็ต  
นอกจากอุปกรณตางๆ ดังกลาวขางตนแลวยังตองมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการใชงานคอมพิวเตอร                    
(Computer Literacy) ความรูภาษาอังกฤษเนื่ องจากขอมูลสารสนเทศสวนใหญ ในอิน เทอร เน็ตเปน
ภาษาอังกฤษ และยังตองมีการจัดสรรเวลาใหเหมาะสมอีกดวย 
 4. บริการบนอินเทอรเน็ต  บริการบนอินเทอรเน็ตที่สามารถใชชวยในการสืบคนขอมูลสารสนเทศมี
มากมายหลายบริการ นอกจากนี้ อาจใชบริการสอบถามผานทาง E-mail หรือ Chat กับผูใชงานอินเทอรเน็ต
อื่นๆ หรือสอบถามผาน News Group หรือ Group/Thread Discussion ก็ไดเม่ือคนไดแหลงขอมูลแลวอาจ 
download หรือถายโอนขอมูลที่ สืบคนไดโดยใชบริการถายโอนไฟลขอมูล และโปรแกรม (File Transfer 
Protocol หรือ FTP) โดยทั่วไปในปจจุบัน การสืบคนขอมูลสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต นิยมใชโปรแกรม Web 
Browsers ประกอบกับการใช Search Engine ซ่ึงมีอยูมากมายบนอินเทอรเน็ตในการสืบคน เม่ือสืบคนไดแลว 
โปรแกรม Web Browsers มักจะมีบริการ Download ไดทนทีโดยไมตองอาศัยโปรแกรมอื่นๆ เขาชวย 
 5. เครื่องมือหรือโปรแกรมสําหรับการสืบคน  เครื่องมือหรือโปรแกรมสําหรับการสืบคน Search 
Engine) มีอยูมากมายและมีใหบริการอยูตามเว็บไซตตางๆ ท่ีใชบริการการสืบคนขอมูลโดยเฉพาะ การเลือกใช
นั้นขึ้นกับประเภทของขอมูลสารสนเทศที่ตองการสืบคน Search Engine ตางๆ จะใหขอมูลที่มีความลึกในแงมุม
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หรือศาสตรตางๆ ไมเทากัน ตัวอยาง Search Engine ที่นิยมใชมีทั้งเว็บไซตที่เปนของตางประเทศ และของไทย
เอง 

วัตถุประสงคในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ 
วัตถุประสงคในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ (minjai.blogspot.com, 2562) มีดังนี้ 

 1. เพ่ือการแสวงหาความรูความจริงอยางเปนระบบ มีความสําคัญตอการพัฒนาความรูในศาสตรตางๆ 
 2. การคนควา สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ือใช ในการอางอิง และหาความรู 
 3. การคนควาบนเครือขายอินเทอรเน็ต ท่ีเปนแหลงรวมของขอมูลทุกสาขาจากท่ัวทุกมุมโลก และ
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลทุกเวลาและทุกสถานที่ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 4. การเขาถึงแหลงขอมูลทางเครือขายอินเทอรเน็ต จําเปนตองมีความรูและทักษะในการสืบคนขอมูล
สารสน เท ศ  จะส าม ารถ ใช เวล าไม น าน นั ก และ ได ข อ มู ล ท่ี มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ตลอ ดจน ได ข อ ท่ี มี 
คุณภาพอีกดวย 
 5. สามารถเลือกประเภทของเครื่องมือหรือใชโปรแกรมสําหรับการสืบคนทางอินเทอรเน็ต ท่ีเรียกวา 
Search Engine ใหเหมาะสมแหลงขอมูลสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญ 
และใหญที่สุดมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาแทบทุกวินาที  

ประโยชนของการสืบคนขอมูล 
 ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ก า ร สื บ ค น ข อ มู ล บ น อิ น เท อ ร เ น็ ต นั้ น มี อ ยู ห ล า ย ด า น ด ว ย กั น 
คือ (jounjoue.wordpress.com, 2562) 
 1. ประหยัดเวลา โดยไมตองเสียเวลาไปเสาะหาขอมูลจากแหลงความรูจริง เชน หองสมุด หนังสือ 
วารสาร หรือจากบุคคลผูรูอื่นๆ 
 2. ไดขอมูลครบถวน เนื่องจากการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต สามารถสืบคนขอมูลไดอยางหลาย
แบบ เชน ขอมูลขอความ ขอมูลรูปภาพ ขอมูลมัลติมีเดีย หรืออื่นๆ ในเนื้อหาหนึ่งๆ ก็สามารถนําขอมูลท่ี
หลากหลายรูปแบบมาอางอิงไดอยางหลากหลาย 
 3. มีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน ชุมชนในการเรียนรูบนอินเทอรเน็ต เปนชุมชนท่ีมีการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกัน ถาหากเรามีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน ยอมทําใหการคนหาขอมูลที่สําคัญมี
ความหลากหลายมากขึ้น  
 

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
ความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจากการปฏิบัติท่ีสําคัญมีอยูวาผูเรียนรูไดรับความรูผานการลงมือปฏิบัติ

อยางจริงจังและฝกหัดจากงานที่ทํามากกวาการสอนแบบด้ังเดิมคือการสอนแบบบรรยาย (สําเริง บุญเรืองรัตน, 
2560) 
 รีแวนสเสนอสมการการเรียนรู ดังนี้  
  L  =   P+Q 

เม่ือ  L  หมายถึง  การเรียนรู (Learning) 
P หมายถึง  โปรแกรม (Programming) 

  Q  หมายถึง  การต้ังคําถาม (Questioning) 
 มารควอรดท ไดขยายสมการการเรียนของรีแวนส เปนดังนี้ 
  L  =  P + Q + R 
 เม่ือ  R คือ การสะทอนกลับ (Reflection) 



 5 

 ชนิตา กระมรทัต (2556 อางถึงใน สําเริง บุญเรืองรัตน, 2560, หนา 57-59) ไดอธิบายกระบวนการ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจากการบรรยายของปเตอร คอวีเลียว (Peter Cauwelier) ในงาน Productivity Talk 
2013 ไวดังนี้ 
 1. การกําหนดปญหาที่เกิดขึ้น ตองเปนปญหาที่ซับซอน มีความยาก และสรางผลกระทบอยางมากถา
ไมไดรับการแกไข เปนปญหาที่สามารถแกไขได ไมใชปญหาโลกแตก 
 2. การรวมกลุมเพ่ือชวยกันแกปญหา กลุมควรประกอบดวย 4-8 คน เพ่ือชวยกันเสนอความคิดในการ
แกปญหาในมุมมองของแตละคนที่แตกตางกัน 
 3. ต้ังคําถามเพ่ือทําความเขาใจในปญหานั้นอยางถองแท เพ่ือหาทางแกไขไดถูกตอง คําถามถือวาเปน
หัวใจสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติ  
 4. การลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่คิดวาดีที่สุดมีความเปนไปไดมากที่สุด 
 5. ตองการเรียนรูในระหวางทางของการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.1 เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางานดวยการนําปญหามาเปนโจทยและให
สมาชิกทุกคนในกลุมรวมกันคิดหาวิธีแกปญหา 
  5.2 เปนการเรียนรูดวยการแลกเปล่ียนประสบการณของสมาชิกทุกคนในกลุม สมาชิกรวมกัน
ระดมความคิดเพ่ือหาวิธ ีการแกปญหาหรือวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม 
  5.3 เปนการเรียนรูจากการที่เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในกลุมเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติ 
 6. มีการโคชซ่ึงอาจดําเนินการโดยบุคคลภายในองคการหรือบุคคลภายนอกองคการก็ได ทําหนาที่
กระตุนใหสมาชิกในกลุมต้ังคําถามและชวยคั่นเวลาการประชุมเพ่ือใหทุกคนหยุดคิดวาไดเรียนรูอะไรไปบาง 

ภานุมาส มหาทรัพยสกุล (2555, หนา 51) ไดสรุปการเรียนรูจากการปฏิบัติ วา การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติเปนการนําคนที่มีทักษะ และประสบการณท่ีแตกตางกันมารวมกลุมเขาดวยกัน เพ่ือแกไขปญหาที่เผชิญ
อยูขณะปฏิบัติงานจริง โดยผูเรียนจะเปนทั้งผูเรียน และผูสอนในเวลาเดียวกัน โดยผูเรียนคนไหนมีความถนัดใน
การเรียนเรื่องใดก็ทําหนาที่สอนในเรื่องนั้นๆ จากนั้นจะเขาไปปฏิบัติจริง และมีการพบปะกันเปนระยะๆ เพ่ือ
ประเมินผลความกาวหนา จนสรุปไดวา เกิดทักษะในการทํางานกันเปนอยางดี และสามารถแกปญหาของการ
เรียนการสอนไดในท่ีสุด ดังนั้น การเรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปนการเรียนรูขณะทํางาน ทํางานไปดวยเรียนรูไป
ดวยโดยใชปญหาจริงจากสถานการณจริงในสภาพชีวิตท่ีเปนจริง เปนกระบวนการกลุมมารวมกันสะทอนความ
คิดเห็น เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น กลาวโดยสรุป การเรียนรูจากการปฏิบัตินั้นเปนการเรยีนรูจากการเผชิญปญหา
จริง ใชการถามเพ่ือสรางความรู แสวงหาคําตอบเพ่ือตอบคําถาม จากการปฏิบัติในสถานการณจริง เกิดการ
วิพากษ ไตรตรอง ทบทวน สะทอนความคิดออกมา และเปนการรวมกันคิดของผูเรียนดวยกัน โดยขั้นตอนของ
การเรียนรูจากการปฏิบัตินั้นจะเนน และใหความสําคัญกับตัวผูเรียนในการไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห
ปญหา และการใชคําถามชวยกระตุนใหผูเรียนไดไตรตรอง และวิเคราะหในแตละขั้นตอน นําไปสูการแกปญหา
ดวยการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงมีขั้นตอนตางๆ มากมายจากนักวิชาการหลายทาน แตสวนใหญนั้นขั้นตอนของการ
เรียนรูจากการปฏิบัติเริ่มจากกระบวนการกลุม จากนั้นรวมกันศึกษาวาจะศึกษาปญหาใด และรวมกันปฏิบัติ
แกปญหาใหบรรลุเปาหมายที่วางแผนเอาไว (ภานุมาส มหาทรัพยสกุล, 2555, หนา 51) 

ข้ันตอนการเรียนรูจากการปฏิบตัิ 
พ้ืนฐานของการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนเกลียวที่มีการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบัติในตอนเริ่มตนไปสู

การเรียนรู ซ่ึงเกิดขึ้นจากประสบการณท่ีเกิดขึ้นมากอน มีการกําหนดปญหา สรางระบบการเรียนรูดวยการ
แลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอื่นมีการจัดการกับความขัดแยงและความตึงเครียด การปรับในขั้นตอนตางๆ ของกลุม
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการเรียนรูตามมา และนําไปสูการเตรียมพรอม
สําหรับการปฏิบัติและการเรียนรูตอไปในอนาคต ซ่ึงขั้นตอนการเรียนรูจากการปฏิบัติ จะประกอบไปดวย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ (Vorawan Vanicharoenchai, 2010, p. 41) 
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 1. กําหนดสถานการณของปญหา โดยเปนปญหาท่ีเปนประเด็นจริงในองคกร ท่ีจําเปนตองไดรับการ
แกไขซ่ึงเกิดขึ้นในกรอบของเวลาจริง ตองมีความเปนไปได และอยูภายใตความรับผิดชอบของกลุม ในขั้นตอนนี้
สมาชิกกลุมจะรวมกันในการนําเสนอ คัดเลือก และสรุปประเด็นสถานการณของปญหาท่ีตองการแกไข โดย
เลือกประเด็นที่มีความสําคัญและจําเปนมากที่สุดมาปฏิบัติกอน 
 2. การถามคําถามและการสะทอนการเรียนรู เพ่ือทําความเขาใจกับประเด็นปญหาใหชัดเจนย่ิงขึ้น 
และมีการสะทอนคิดอยางวิเคราะหผานประสบการณในอดีต เพ่ือคนหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ และชวยในการคนหาแนวทางใหมของการปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้สมาชิกกลุมจะใชวิธีการต้ังคําถามถึง
ประสบการณในอดีตท่ีแตละคนเคยปฏิบัติมา ปญหาหรืออุปสรรคท่ีพบ วิธีการแกปญหาท่ีใชโดยเนนการถาม
คําถามที่ถูกตอง ตรงประเด็น เนนสะทอนส่ิงที่กลุมยังไมรู ในขณะเดียวกันคําตอบท่ีไดรับก็จะทําใหสมาชิกได
สะทอนคิดถึงเหตุการณในอดีตท่ีเกี่ยวกับประเด็นปญหานั้นและชวยกันนําเสนอ เพ่ือใหเกิดมุมมองใหมๆ และ
นํามาเปนแนวทางในการกําหนดวิธีการปฏิบัติตอไป 
 3. การวางแผนแนวทางแกไขปญหา ในขั้นตอนนีส้มาชิกกลุมจะรวมกันเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 
ผลกระทบของแตละแนวทาง และอุปสรรคหลักของการดําเนินการ ผานการอภิปรายกลุม และการเรียนรูจาก
กันและกัน และมีการตัดสินใจเลือกหาขอตกลง ขอสรุป หรือหาทางแกปญหาที่มีการตกลงรวมกันเพ่ือใหไดแนว
ทางแกไขปญหาที่มีความเปนไปได พรอมกับวางแผนเพ่ือนําแนวทางแกไขปญหาไปปฏิบัติ 
 4. การนําวิธีการแกไขปญหาไปปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้สมาชิกกลุมจะนําแนวทางแกไขปญหาที่ไดไปปฏิบัติ
ในสถานการณจริง ซ่ึงจะมีการบันทึกขอมูลที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและความสําเร็จที่ไดรับในขณะที่
ทดลองปฏิบัติ เพ่ือจะไดนําขอมูลที่คนพบมาใชในการปรับปรุงแนวทางแกไขปญหาตอไป 
 5. การประเมินผล โดยประเมินผลที่ไดรับภายหลังจากการนําแนวทางแกไขปญหาไปปฏิบัติ และนํามา
ปรับปรุงแกไข เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขท่ีดีท่ีสุดตอไป ในขั้นตอนนี้สมาชิกกลุมจะอภิปรายสรุปผลรวมกันถึง
ความสําเร็จ ความลมเหลว ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ และนําขอสรุปท่ีไดมาทํา
การปรับปรุงแนวทางแกไขปญหาใหมีความถูกตองและสมบูรณมากที่สุด 

การประยุกตใชการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในการเรยีนการสอน 
ดังนั้น การนําแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติมาประยุกตใชในการเรียนการสอน จึงเปนรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางย่ิง เนื่องจากเปนวิธีการเรียนการสอนท่ีสามารถถายโอนความรูจาก
ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมอยางแทจริง โดยสามารถนําไปประยุกตใชไดดังนี้ คือ (Vorawan 
Vanicharoenchai, 2010, p. 43) 
 1. ผูสอนจัดประสบการณการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน ซ่ึงจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจที่ชัดเจน
ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และคนพบการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอ
ผูเรียน ผูเรียนจะคนพบส่ิงที่เปนปญหาในกระบวนการเรียนรูของตนเอง และจะนําปญหานั้นมาแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน 
 2. ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน โดยแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอย และใหผูเรียนใช
กระบวนการถามคําถามและการสะทอนการเรียนรูในกลุมผูเรียน และมีผูสอนทําหนาที่เปนวิทยากรกระบวนการ 
คอยใหคําแนะนําแกผูเรียน โดยผูเรียนจะต้ังคําถามเกี่ยวกับส่ิงที่ไดประสบมา หรือเกิดขึ้นในสถานการณของการ
เรียนรูนั้นมีการสะทอนความคิด เพ่ือพิจารณาไตรตรอง วิเคราะหหาความเปนเหตุเปนผล ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมี
ความเขาใจในสถานการณของการเรียนรูนั้นๆ เพ่ิมมากขึ้น 
 3. ผูเรียนวางแผนแนวทางการเรียนรู ซ่ึงในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะมีการสรางความคิดรวบยอดจาก
ประสบการณที่ไดรับโดยผูเรียนจะมีการอภิปรายรวมกันเพ่ือเสนอแนะแนวทางการเรียนรูตามประสบการณที่
ไดรับ และสรุปเปนแนวทางการเรียนรูสําหรับนําไปใชในทางปฏิบัติตอไป 
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 4. ผูเรียนนําแนวทางการเรียนรูไปปฏิบัติโดย ผูเรียนจะนําแนวทางที่ไดจากการเรียนรูรวมกันไปปฏิบัติ
ในสถานการณจริง หรืออาจนําไปประยุกตใชในสถานการณใหมๆ และมีการบันทึกถึงส่ิงที่เกิดขึ้นในสถานการณ
ของการทดลองปฏิบัติ 
 5. ผูสอนและผูเรียนมีการติดตามผลการเรียนรู โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนผลการเรียนรู
รวมกัน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไข และเสนอแนะแนวทางการเรียนรูที่ดีที่สุดตามความเหมาะสมตอไป และ
ผูสอนจะมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยอาจใชการประเมินผลกระบวนการเรียนรู การ
ประเมินการปฏิบัติ/การทํางาน และการประเมินผลผลิต 
 แนวคิดเก่ียวกับการเรยีนรูจากการใชวิจัยเปนฐาน 

การเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐานถือเปนวิธีการสอนที่สนับสนุนแนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยลักษณะการจัดการเรียนรูโดยอาศัยการ
วิจัยเปนฐานเนนการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่จาเปนสาหรับดาเนินการวิจัย ดวยการนาเนื้อหาที่ไดจาก
การวิจัยมาใชควบคูกับการสอนกระบวนการวิจัยทีละขั้นตอนอยางเปนลาดับ จนผูเรียนเกิดทักษะในการดาเนิน
การทาวิจัยอยางถูกตอง (ไพฑูรย สินลารัตน, 2555, 14) 

ความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัย บางครั้งอาจเรียกวา การสอนแบบเนนการวิจัยเปนฐาน หมายถึง การจัดสภาพการณของการ
เรียนการสอนที่ใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย หรือ ผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ โดย
อาจใชการประมวลผลงานวิจัยมาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาสาระในการเรียนรู
ใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือใหผูเรียนลงมือทําวิจัยโดยตรงหรือชวยฝกฝนทักษะการวิจัย
ตางๆ แกผูเรียน (สินธะวา คามดิษฐ, 2557, 12) 

การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning หรือ RBL) หมายถึง การนํา
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียน รูหรือนําเอากระบวนการวิจัยมาเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความ รู เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษา คนควาดวย
ตนเองโดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายอัน นําไปสูการสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเกิดขึ้นกับ
ผูเรียน ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบ RBL มีดังนี้ คือหลักการที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐาน เปล่ียนแนวคิดจาก 
‘เรียนรูโดยการฟง/ตอบใหถูกเปน ‘การถาม/หาคําตอบเอง’ หลักการที่ 2 เปาหมาย เปล่ียนเปา หมายจาก ‘การ
เรียนรูโดยการจํา/ทํา/ใช’ เปน ‘การคิด/คน/ แสวงหา’ หลักการที่ 3 วิธีสอน เปล่ียนวิธีสอนจาก ‘การเรียนรูโดย 
การบรรยาย’ เปน ‘การใหคําปรึกษา’ หลักการที่ 4 บทบาทผูสอน เปล่ียนบทบาทผูสอนจาก ‘การเปนผูปฏิบัติ
เอง’ เปน ‘การจัดการ ใหผูเรียน’ (เสาวภา วิชาดี, 2554, 27-28)  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย 
สินธะวา คามดิษฐ (2557, 12-13) ไดเสนอ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย มี 4 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 ผูสอนใชผลการวิจัยในการสอน โดยผูสอนใหนักศึกษาอานสาระสําคัญของงานวิจัยและนํา

ผลการวิจัยมาใชในการสอนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน นําเนื้อหาท่ีเปนผลการวิจัยมาใหผูเรียนไดเรียนรู 
และต้ังคําถามจากงานวิจัย เปนตน ทั้งนี้เนนกระบวนการวิจัยที่ผูวิจัยใชเพ่ือใหไดผลงานวิจัยดวย 

รูปแบบที่ 2 ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนรู โดยใหผูเรียนเปนผูไปศึกษาคนควางานวิจัยดวยตนเอง 
จะทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการเปนผูบริโภคงานวิจัย ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูสอนท่ีจะตองเลือกงานวิจัยท่ีเหมาะสม
กับระดับชั้นและวัยของผูเรียน หรือผูสอนอาจจําเปนตองทําหนาท่ียอยงานวิจัยใหมีความเหมาะสมกับระดับ
ผูเรียน 
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รูปแบบที่ 3 ผูสอนใชกระบวนการวิจัยในการสอน คือ ผูสอนออกแบบการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย
เขาไปชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระท่ีตองการ ซ่ึงผูสอนสามารถใชกระบวนการวิจัยครบทุก
ขั้นตอน หรือใชบางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู วัตถุประสงค และขอจํากัดที่มี 

รูปแบบที่ 4 ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู ใหผูเรียนลงมือวิจัยเอง อาจอยูในรูปของการทํา
รายงานเชิงวิจัย ทําวิจัยในประเด็นเล็กๆ หรือเปนผูชวยวิจัยใหอาจารยผูสอน โดยผูสอนชวยใหผูเรียนดําเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจัยตางๆ อยางมีคุณภาพที่สุดเทาที่จะทําไดการจัดการเรียนการสอนโดยใช 
 เสาวภา วิชาดี (2554, 28) ไดสรุป รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ของ สมหวัง พิธิ
ยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัยวา
กระบวนการวิจัย ของ ทิศนา แขมมณ ีไวดังนี้ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
 1. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย คือการใหผู เรียนไดฝกปฏิบัติทําวิจัยในระดับตางๆ เชน 
การทําการทดลองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร การศึกษารายกรณี (Case Study) การทําโครงงาน การทํา
วิจัยเอกสาร การทําวิจัยฉบับจ๋ิว (Baby Research) การทําวิทยานิพนธ เปนตน  
 2. การสอนโดยใหผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารย หรือเปนผูชวยในโครงการวิจัย (Under 
Study Concept) ในกรณี นี้ผูสอนตองเตรียมโครงการวิจัยไวรองรับเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสได ทําวิจัย เชน รวม
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล อยางไรก็ตาม วิธีนี้จะมีขอเสียท่ีผูเรียนไมไดเรียนรูกระบวนการทําวิจัย
ครบถวน ทุกขั้นตอน 
 3. การสอนโดยใหผูเรียนศึกษางานวิจัย เพ่ือเรียนรูองค ความรู หลักการและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย
เรื่องนั้นๆ วิธีการต้ัง โจทยปญหา วิธีการแกปญหา ผลการวิจัย และการนําผลการวิจัย ไปใชและศึกษาตอไป ทํา
ใหผูเรียนเขาใจกระบวนการทําวิจัยมากขึ้น  
 4. การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน เปนการ ใหผูเรียนไดรับรูวา ทฤษฎีขอความรูใหมๆ ใน
ศาสตรของตนใน ปจจุบันเปนอยางไร นอกจากนี้ยังเปนการสรางศรัทธาตอผูสอน รวมทั้งทําใหผูสอนไมเกิด
ความเบื่อหนายที่ตองสอนเนื้อหาเดิมๆ ทุกป 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัยวากระบวนการวิจัย คือวิธีวิจัยเพ่ือให
ไดมาซ่ึงผลการวิจัย และผลการวิจัยก็คือผลท่ีไดมาจาก การดําเนินงาน ดังนั้นแนวทางในการใชการวิจัยในการ
เรียนการ สอนจึงประกอบดวยการใชผลการวิจัยและใชกระบวนการวิจัยใน การเรียนการสอน การจัดการศึกษา
แบบ  RBL นั้นมีรูปแบบการ จัดการศึกษาดังนี้  1) RBL ท่ี ใชผลการวิจัยเปนสาระการเรียนการ สอน 
ประกอบดวย การเรียนรูผลการวิจัย/ ใชผลการวิจัยประกอบ การสอน การเรียนรูจากการศึกษางานวิจัย/การ
สังเคราะหงานวิจัย 2) RBL ที่ใชกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการเรียนการสอนวิจัย/รายงานเชิงวิจัย การเรียนรู
จากการทําวิจัย/รวมทําโครงการ วิจัย การเรียนรูจากการทําวิจัย/วิจัยขนาดเล็ก และการเรียนรูจาก การทําวิจัย/
วิทยานิพนธ  

อยางไรก็ตามพบวา รูปแบบที่ มีผูนํามาใชในกระบวนการ เรียนการสอนกันอยางแพรหลายใน
สถานศึกษาตางๆ ไดแก การนําผลการวิจัยมาใชสนับสนุนเนื้อหาวิชาและการใชกระบวนการวิจัย เปน
กระบวนการเรียนการสอน 

ประโยชนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน  
เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการในการแสวงหาความรู หรือขอเท็จจริงโดยมีจุดมุงหมายที่แนนอน 

เม่ือนําไปใชในระดับมหาวิทยาลัยจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ เสาวภา วิชาดี (2554, 29-
30) ไดสรุปประโยชนของการจัดเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน ไวดังนี้  

1. ประโยชนตอผูเรียน โดยผูเรียนไดรับการพัฒนาการ เกิดทักษะการใชการวิจัยในการแสวงหาความรู 
เรียนรูทฤษฎี แนวคิด หลักการและขอคนพบท่ีมีความหมายมีความเท่ียงตรง รูจักวิเคราะหปญหา การวางแผน
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การแกปญหาหรือการพัฒนา เก็บ รวบรวมขอมูล สรุปผลนําผลการวิจัยไปประยุกตใช นอกจากนี้ ผู เรียนมี
โอกาสไดรักการพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) ทักษะ การแกปญหา (Problem Solving and 
Resolution Skills) ทั กษะ  การบริห ารจัดการเวลา  (Time Management Skills) ทั กษะการ  ส่ือสาร 
(Communication Skills) ทักษะประมวลผล (Computer Skills) และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long 
Learning Skills)  

2. ประโยชนตอครู ทําใหครูมีการวางแผนทํางานในหนาที่ ของตนอยางเปนระบบ ไดแก วางแผนการ
สอน ออกแบบกิจกรรม โดยใหผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูท่ี เหมาะสมกับผูเรียน 
ประเมินผลการทํางานเปนระยะโดยมีเปา หมายชัดเจนวาจะทําอะไรเม่ือไร เพราะอะไร และทําใหทราบผล การ
กระทําวาบรรลุเปาหมายไดอยางไร  

3. ประโยชนตอวงการการศึกษา ซ่ึงผลของการจัดเรียนการ สอนท่ีมีการวิจัยเปนฐานสามารถนํามา
เปนขอมูลในการแลกเปล่ียน การเรียนรูของครู เกี่ยวกับวิธีการจัดการการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนที่ครูแต
ละคน ซ่ึงครูแตละคนสามารถจะประยุกตและนําไปใช เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอยางตอเนื่อง  
 
บทสรุป 

การเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานชวยใหผูเรียนไดรูจักวิธีการแสวงหาความรู จนกระทั่งสามารถ
นําไปใชในการคนควาหาความรูท่ีมีอยูรอบตัวและเกิดขึ้นไดตลอดเวลา หรือ เรียกวาเปนการศึกษาตลอดชีวิต 
ผูเรียนจึงตองเรียนรูที่จะแสวงหา ความรูไดดวยวิธีการของตนเอง การเรียนรูที่ตัวเนื้อหาแตอยางเดียวจึงไมใช
เปาหมายสําคัญของการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการ ศึกษาอีกตอไป ทักษะการสืบคนขอมูล จึงเปนพ้ืนฐาน
ของการเรียนรูท่ีสําคัญ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยตองมีความรูความเขาใจ และสามารถแสวงหาความรู
ดวยตนเองตามวิธีการของการวิจัย เพ่ือใหการทํางานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
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