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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด าารงชีวิต  สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 :10) อีกทั้งยังระบุไว้ในมาตรา 9 ว่า กระบวนการ
จัดการศึกษาให้ยึดการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
เอกชน องค์กรวิชาชีพ และปราชญ์ท้องถิ่น ส่วนเรื่องกระบวนการเรียนรู้ก าาหนดไว้ในมาตรา 243 ซึ่ง
มีสาระส าาคัญคือ มุ่งเน้นให้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน, 2547 : 5-14) 
 การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2552- 2561) มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก ในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้
ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้มีการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยก าหนด  หลักการและกรอบแนวคิดให้
เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้เสนอกลไกที่ จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณา ระบบการศึกษาและเรียนรู้
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับ  การพัฒนาระบบอ่ืน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น มีเป้าหมายให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 เพ่ือให้คนไทยยุคใหม่เป็น บุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สื่อสาร คิด วิเคราะห์  แก้ปัญหา คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถ ท างานเป็นกลุ่มพร้อม
ทั้งเป็นบุคคลที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจ ในความเป็นไทยและ
สามารถก้าวทันโลก ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เปลี่ยนบทบาทครูจากเป็นผู้สอนเป็น
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ผู้อ านวยการ ความสะดวก ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ใน
การจัดการ เรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ และแนวปฏิบัติ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัว
ผู้เรียน เพ่ือใช้ใน การด ารงชีวิตสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การสอนจึงต้องมีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างม ีประสิทธิภาพ  

ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานนั้น ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่าผลการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาการบัญชี ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  ซึ่งรายวิชาการบัญชี
ชั้นสูง 1 นั้น เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ต่ า ในการจัดการ
เรียนรู้วิชาชีพบัญชีนั้นมีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เลือกน าไปใช้ในการสอนได้อย่างหลากหลาย 
อาทิ  การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา การสอนโดย
ใช้เกม การสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน ซึ่งแนวความคิดในการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้สอดคล้อง
กับแนวคิดของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey)  ผู้เป็นต้นคิดในเรื่องของการเรียนรู้โดยการกระท า 
(Learning by Doing) วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนี้ สอดคล้องกับรูปแบบการจัด
การศึกษารูปแบบหนึ่งที่ได้รับการสนใจอย่างมาก คือการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการน ามาพัฒนาการเรียนการสอน เนื่องจากเป็น
การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดการวิเคราะห์และการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคม และ
อารมณ์ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้และ
ชิ้นงานของตนเอง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ 
 เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเป็นไปตาม
สมรรถนะอาชีพและสมรรถนะรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง  
พุทธศักราช 2563 และเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่
ต้องการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะพ้ืนฐานการ
สร้างองค์ความรู้ ให้เกิดควบคู่กันไปนั้น การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นการผสมผสาน
แนวคิดของการวิจัย การแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ใหม่ช่วยให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอด
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ชีวิตผู้เรียนจะสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมฝึกทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลและสามารถ
ใช้ข้อมูลที่ ได้น ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ ใหม่ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
(Constructionism)  

จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เอ้ือ
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning หรือ 
RBL) ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการค้นคว้า พัฒนาการคิดวิเคราะห์และบูรณาการ
เนื้อหาความรู้ อาจารย์ผู้สอนจ านวนมากให้ความสนใจกับวิธีการสอนแบบนี้เนื่องจากสามารถน าไปใช้
ได้ทุกรายวิชาในหลายระดับการศึกษา  
 ผู้วิจัยสนใจที่พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตามแนวคิดการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) ในการศึกษาเนื้อหาสาระมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการวิธีที่จะปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ต้องการลงมือหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการศึกษาของผู้เรียนผ่านกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ดังกล่าว พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning  : RBL) 
เป็นการจัดการเรียนรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์ความรู้
ของผู้เรียนด้วยการวิจัย ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะการวิจัย และ
การแสวงหาความรู้ด้วยการบูรณาการการวิจัยเข้ากับรายวิชาที่สอน การใช้การวิจัยเป็นฐานของการ
เรียนการสอน มีความสอดคล้องกับตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน (Constructionism) 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี 
Constructivism โดย Piaget ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงสู่ความรู้
ใหม่ และสิ่งส าคัญคือการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก และตรงตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และค้นหาความรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้จาการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือท าโครงงาน
ดังนั้น การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จึงมีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ปัญญาของผู้เรียน มีความ
เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนวิชาชีพได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 
           1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดกระบวนจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสูง  

 
1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสูงขึ้น  
  

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
1.4.1 ขอบเขตของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1) ประชำกร ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชา

การบัญชี   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564   

 2) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 
1   สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ านวน 35 คน  ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  

 1.4.2 ขอบเขตของตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการบัญชี

ชั้นสูง 1 
 1.4.3 ขอบเขตของเนื้อหำ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหารายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 

รหัสวิชา 30201-2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพ  มีจ านวน 3 หน่วยกิต   ใช้เวลาเรียน 4 
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ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยที่การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะที่หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง งบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชี          

1.4.4 ขอบเขตของระยะเวลำกำรทดลอง 
 ด าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ๆ 

ละ 4 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน หมายถึง การจัดการเรียน         
การสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 30201 - 2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2563 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ดังต่อไปนี้ ขั้นการสร้างความสนใจ ขั้นออกแบบการเรียนรู้ 
ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ ขั้นการสรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน ขั้นการน าเสนอผลงาน ขั้นการต่อยอด
องค์ความรู้ และขั้นการวิเคราะห์และประเมินผล โดยที่การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะที่หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่และสาขา ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเฉพาะหน่วย 12 
ชั่วโมง 
 1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง ความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับ
ส านังานใหญ่และสาขา วัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิเคราะห์ได้เป็นค่าเฉลี่ยคะแนน
จาก การสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิชาการบญัชีชั้นสูง 1 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับส านังานใหญ่และสาขา  
 1.5.3 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการ
สร้างหรือท าให้มีผลงาน ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญในการพิจารณา คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ            
การน าเสนอและความส าเร็จของผลงาน โดยวัดระดับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจาก                 
แบบประเมินการสร้างผลงานแบบรูบิค 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และต้องพัฒนา 

     1.5.4 กำรพัฒนำ หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้วคือ  
การท าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่า 
สภาพเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดปัญหาในตัวมันเอง  เพียงแต่ว่าจะมีปัญหา
มาก หรือปัญหาน้อย 

      1.5.5 ควำมพึงพอใจต่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน หมายถึง 
คะแนนผลประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน วัดได้จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับจ านวน 10 ข้อ  
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี
ชั้นสูง 1 
 1.6.2 ได้แนวทางในพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 1.6.3 เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบัญชี 


