
รายงานโครงการเสวนาการจัดการความรู้ 
4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 302 
****************************************************** 

การเสวนาช่วงที่ 1 เรื่อง “เทคนิคการเลือกหัวข้อและพัฒนาเค้าโครงวิจัย” โดยมีผู้เข้าร่วมการ
เสวนา ได้แก่  

1. รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน  
2. รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์  
3. รศ.ดร.ธริตา ภาสะวณิช 
4. รศ.ดร.ยศระวี วายทองค า 
ด าเนินการเสวนา โดย อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
ผู้ด าเนินการเสวนา ได้แนะน าประวัติของผู้เสวนา และได้ด าเนินการเสวนาในหัวข้อเทคนิคการเลือก

หัวข้อและพัฒนาเค้าโครงวิจัย ดังต่อไปนี้ 
รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน กล่าวถึง การก าหนดหัวข้อมาจากความสนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น 

เช่น ปัญหาจากการท างานในหน่วยงาน รวมถึงการน าหัวข้อวิจัยที่ก าหนดจากแหล่งเงินทุน สิ่งที่ควรพิจารณา
คือระยะเวลาของการท าวิจัยที่เป็นตัวเร่งรัด  

รูปแบบการวิจัยทางสาขาบริหารการศึกษานั้น การส ารวจปัญหาต้องมีเครื่องมือในการรองรับปัญหา
นั้น ว่าเป็นปัญหาหลัก (Focal problem) หรือเป็นปัญหาที่แท้จริง โดยเริ่มจากงานวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งการ
แก้ปัญหาหลักนั้นสามารถใช้การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) หรือ เดลฟาย (Delphi method) เพ่ือสกัด
ปัญหาอย่างแท้จริง ส่วนการท าวิจัยเชิงทดลองโดยการสร้างแบบจ าลอง และการทดลองนั้น ต้องน าผลการ
ทดลองมาใช้และปรับปรุง ซึ่งมีลักษณะเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed method) 

รศ.ดร.ธิรตา ภาสะวณิช ได้กล่าวถึงการหาปัญหาในการท าวิจัย มี 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางท่ี 1 
สืบค้นปัญหาจากทั่วโลก เช่น ด้านพลานามัยหรือสุขศึกษา ศึกษาจากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
น ามาเป็นประเด็นแล้วเจาะลงมายังประเทศไทย เช่น รายงานจากกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นออกแบบ
งานวิจัยเชิงส ารวจ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่ 2 สร้างโปรแกรม
เชิงทดลองในการแก้ไขปัญหา แนวทางนี้ได้น างานวิจัยที่ค้นมา ท าให้เห็นประเด็นที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม และการหาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

รศ.ดร.ยศระวี วายทองค า ได้กลา่วถึงการเทคนิคการหาหัวข้อวิจัยโดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
แรก ได้แก่ ผู้วิจัยที่สนใจสนสาขาของตนเอง ใช้ทุนวิจัยของตนเอง หรือในหน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มที่ 2 ท าวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
กลุ่มนี้เน้นการวิจัยที่เป็นโครงการชุด การหาหัวข้อทางด้านสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สามารถน าวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาเป็นแนวทาง การมองทั้งในส่วนของ Hardware Software เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ รวมถึง
การมองประเด็นปัจจุบัน โดยยกตัวอย่างงานวิจัยที่ได้ด าเนินการร่วมกับ อ.ทิชพร นามวงศ์ คือการน า 
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Infographic เข้ามาท างานประเด็นหลักในการท า Application บนสมาร์ทโฟนเก่ียวกับข้อปฏิบัติในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

ส่วนการหาหัวข้อจากแหล่งทุนภายนอกนั้น ต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้าน โดยเฉพาะส่วนของผลลัพธ์ 
ผลผลิต การน าไปถ่ายทอดสู่ชุมชน และการบูรณาการในศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้วิธีที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด เช่น e – learning, mobile learning, blended learning, smart classroom, smart education, 
google application มาพัฒนางานวิจัย 

รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์ ได้กล่าวว่า ประเด็นแรกต้องตระหนักว่ามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ
ตนเอง การได้มาซึ่งข้อความรู้ใหม่นั้น ผู้วิจัยต้องตระหนักถึงวิธีการท าวิจัยว่าถูกต้อง มีการพัฒนา งานวิจัยต้อง
ไม่ยืนยันในความรู้เดิม ควรมีแนวคิดใหม่ ในการท าเค้าโครงวิจัยนั้น ต้องพิจารณาว่าเกิดประโยชน์หรือไม่ ควร
อภิวัฒน์เชิงความรู้ เชิงปัญญา สิ่งที่ตามมา มีความลุ่มลึกในศาสตร์ของตนเอง การเขียนความส าคัญของปัญหา
นั้น เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้วต้องมีแรงขับทางด้านวิชาการต่อไป  

ช่วงที่ 2 เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21” ผู้เข้าร่วมการเสวนา 
ได้แก่  

1. อ.เยาวพรรณ ทิมทอง  
2. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา  
3. อ.ดร.สุรัตนา อดิพัฒน์  
4. ผศ.ดร.กานต์รวี บุษยานนท์ 
5. อ.ภาสุดา ภาคาผล 
ด าเนินการเสวนา โดย อ.ดร.สง่า วงศ์ไชย 
ผู้ด าเนินการเสวนา ได้แนะน าประวัติของผู้เสวนา และได้ด าเนินการเสวนาในหัวข้อเทคนิคการเลือก

หัวข้อและพัฒนาเค้าโครงวิจัย ดังต่อไปนี้ 
ผศ.ดร.กานต์รวี บุษยานนท์ การใช้วิธีการสอนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงด้านคุณธรรม 

จริยธรรม โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะต้องมีมาตรฐานและตัวชี้วัด (K) สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน (P) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ซึ่งตัวคุณธรรม จริยธรรมนั้นวัดได้ยาก ค่านิยมต้องปลูกฝัง และ
สอนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ซึ่งได้จากการปฎิบัติ ดังนั้นการใช้วิธีการบริการสังคม (Service learning) จึง
เหมาะสม โดยมีวิธีการแสดงได้ดังภาพ 1 

วิธีการบริการสังคม เป็นการสร้างจิตส านึก โดยได้ยกตัวอย่างการลงในพ้ืนที่ชุมชน ให้ผลที่สะท้อน
กลับ โดยที่นักศึกษาเป็นผู้ให้แก่สังคม ส่งผลให้เกิดจิตแห่งความเคารพตนเองและผู้อ่ืน มีจริยธรรม แต่ใช้เวลา
ในการพัฒนา 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 การจัดการเรียนรู้การบริการสังคม 
 
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนที่ต้องใกล้ชิดกับนักศึกษา วิธีการหนึ่งที่

น ามาใช้คือ การสืบเสาะหาความรู้ 
ความหลากหลายของการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะ 
1. Inquiry Training Model 
2. 5E Instructional model 

3. 7E Instructional model 

4. WebQuest model 
 
ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ ได้จาก 
 

ผู้เรียน   สิ่งแวดล้อมรอบตัว  ความรู้ 
 

ภาพ 2 ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ 
 
 หน้าที่ของครู คือต้องเตรียมสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียน สามารถเกิดความรู้ขึ้น โดยองค์ประกอบที่ส าคัญ
ได้แก่ 

1. ค าถาม โดยแบ่งเป็นค าถามหลัก และค าถามรอง 
2. ภารกิจหรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า  
3. แหล่งข้อมูล 
ดังนั้นลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ จึงเป็นการส่งเสริมการคิดขั้นสูง คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

 

การจดัการเรยีนรูก้ารบรกิารสงัคมตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยอาศยัประสบการณ์เรยีนรู ้ 
(Experimental Learning)  

 
การสรา้งประสบการณ์ตรง 

 
การทดลองโดยการปฎบิตั ิ    การสงัเกตผลสะทอ้น 

 
การประมวลความคดิรวบยอด 
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อ.ดร.สุรัตนา อดิพัฒน์ ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบปรากฎการณ์เป็นตัวตั้ง (Phenomenon based 
learning) โดยพัฒนามาจากประเทศฟินแลนด์ มีการใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 โดยมีการทดลองใช้ โดยมี
เป้าหมายให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมให้ได้มากท่ีสุด ปี 2014 ทางประเทศฟินแลนด์ได้บรรจุเข้าสู่การศึกษาข้ึน
พ้ืนฐาน ให้ทุกโรงเรียนได้ใช้ การเรียนรู้แบบปรากฎการณ์เป็นตัวตั้ง อาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และ
การผสมผสาน Active learning และ กรอบแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยต้องมีหัวข้อปรากฎการณ์ ซึ่ง
อาจเป็นหัวข้อกว้าง ๆ หลังจากนั้น ผู้สอนต้องบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ ในหัวข้อต้องมี
การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem based learning ซึ่งต้องมีการแก้ไขปัญหา ตัวของครูเป็นผู้สร้าง
ภาระงานให้นักศกึษาได้ใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา 

Phenomenon based learning มีหลักการได้แก่ 
1. เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง หรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
2. มีศาสตร์ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
3. ใช้ Problem based learning เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้แก้ปัญหา 
ขั้นตอนการใช้ 
1. เลือกปรากฎการณ์ในปัจจุบันที่น่าสนใจ 
2. ประเมินวิเคราะห์ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
3. ก าหนดล าดับขั้นตอนของกิจกรรม ตั้งค าถามและปัญหาให้นักศึกษาได้แก้ 
4. ให้ผู้สอนทราบและประเมินนักศึกษา 

 
อาจารยเ์ยาวพรรณ ทิมทอง ได้กล่าวถึง Integrated learning ด้านการให้นักศึกษาน าทฤษฎีที่ได้ไป

ฝึกงาน ฝึกสอน สิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีคือ การรักเด็ก รักในวิชาชีพครู การเข้าสังคม เช่น การทักทายกับ
ผู้ปกครอง ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 

อาจารย์ภาสุด ภาคาผล ได้กล่าวถึง Activities based learning การใช้กิจกรรมเป็นฐาน ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนลงมือท า ครูเป็นนักออกแบบ
กิจกรรม ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน และก าหนดผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียน โดยน าแนวทางการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experimental learning) ผู้เรียนลงมือท าและสร้างองค์
ความรู้ขึ้นโดยมีแนวคิดหลักได้แก่ 

1. ผู้สอนค้นคว้าให้นักศึกษาสนใจ 
2. การเชื่อมองค์ความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกมาน าเสนอความคิด 
4. ผลสะท้อนกลับของการเรียนจากผู้เรียน 
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ผู้ด าเนินรายงานได้สรุปว่า แนวทางท้ังหมดจะน าไปสู่การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น ต้องมี
ความร่วมมือทั้งจากครู นักเรียน สิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพื่อการน าไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริงต่อไป 

      
 
ลงชื่อ     ภาติยะ พัฒนาศักดิ์ 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาตยิะ พัฒนาศักดิ์) 
                 ผู้จดรายงานการประชุม 
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ภาพกิจกรรมโครงการเสวนาการจัดการความรู้ 
4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 302 
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