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บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูด วยตนเองเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน และประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียนรูดานสมรรถนะการวิจัยปฏิบัติการในชัน้ เรียน
คุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยางในการใชชุด
การเรียนรูใชวธิ ีการสุมแบบกลุม โดยเลือกมา 1 กลุมไดจาํ นวน 23 คน จากนิสิตชั้นปที่ 4 ที่
ลงทะเบียนวิชาวิจยั ในชัน้ เรียน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคปลาย ปการศึกษา
2553 การวิจยั นี้เปนการพัฒนาโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ผลการประเมินประสิทธิภาพของนําชุดการเรียนรูไปใชพบวา สมรรถนะวิจัยของผูเรียนมี
ความสามารถอยูในระดับดีถึงดีเยี่ยม คุณลักษณะการเรียนรูดว ยตนเองของผูเรียน มีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมการเรียน ผลการวิจยั แสดงใหเห็นวาชุดการเรียนรูน ี้สามารถสงเสริมสมรรถนะการวิจัยและ
ลักษณะการเรียนรูดว ยตนเองของนิสิตวิชาชีพครูได
คําสําคัญ : ชุดการเรียนรูดว ยตนเอง สมรรถนะวิจัย นิสิตวิชาชีพครู
Abstract
The purpose of this study was to develop self–directed learning package of classroom action
research and evaluate effectiveness learning package in research competency of professional teacher
students, self-directed learning characteristics and satisfaction in learning. The cluster random sampling
was used in this study included 23 the fourth year students in education bachelor’s program of faculty
of education, Kasetsart university who registered classroom action research course on the second
semester in 2010 academic year. An research based development was applied to this study.
The result of the implementation was efficient as follows: the students’ research competency
were good through excellent level, the post-test average scores on self-directed learning characteristics
were significantly higher than pre-test at 0.05 level. Furthermore, the evaluation of the entire course
found that the students were satisfied with the whole instruction. Study results showed that self–
directed learning package was efficient and could enhance research competency and self-directed
learning characteristics of professional teacher students.
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บทนํา
วิชาชีพครูจัดเปนวิชาชีพชัน้ สูง จึงตองมีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษากํากับเพราะผูประกอบ
วิชาชีพยอมตองมีความรับผิดชอบสูงตามมา เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มผี ลกระทบตอผูรับบริการและ
สาธารณชน ตองประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา ไดรับการศึกษามาอยางเพียงพอ มีอิสระใน
การใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (เมธี ปลันธนานนท, 2550: 313) และมาตรฐานความรูการ
ประกอบวิชาชีพครูขอหนึ่งที่จําเปน คือ มีความรูในการวิจัยทางการศึกษา
มีการคนควาศึกษา
งานวิจยั ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูน ําทางวิชาการ
จากมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่กลาวมา คุณลักษณะบัณฑิตที่จะสําเร็จไปเปนครูวิชาชีพ
จําเปนตอง มีความรอบรูในการเรียนการสอน สามารถใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนควบคูกันไป มีคุณลักษณะเปนผูแสวงหาความรูดว ยตนเองอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนางาน พัฒนาผูเรียน พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
ขอคนพบจากงานวิจยั เกีย่ วกับปญหาในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ผลงานวิจยั พบวา ครู
มองวาการทําวิจัยเปนเรื่องยาก ครูขาดความรูความสามารถในการทําวิจัย ทั้งในเรื่องการการสืบคน
เอกสาร การสรางเครื่องมือ การเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ความสงสัยในการเลือก
ประชากรหรือกลุมตัวอยาง ตองสุมตัวอยางหรือไมอยางไร รูปแบบการเขียนรายงานการวิจยั ที่
ถูกตองเปนอยางไร หรือบางคนมีปญหาแมกระทั่งการคนหาประเด็นปญหาที่จะทําวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน (สกาวรัตน ชุมเชย, 2543; บุณยาพร ฉิมพลอย, 2544) ความตองการในการไดรับ
สนับสนุนการวิจัยของครู คือ ความชวยเหลือจากหนวยงานดานการอบรม ตองการเห็นตัวอยาง
งานวิจยั ที่ถูกตองและหลากหลาย ตองการการเรียนรูการทําวิจยั ยางตอเนื่องที่สรางเสริมเรียนรูจน
สามารถทําวิจัยดวยตนเองได (สกาวรัตน ชุมเชย, 2543)
จากปญหาที่กลาวผูวิจัยมองเห็นความสําคัญ ของการผลิตสื่อที่ชวยสงเสริมการเรียนรูให
ผูเ รี ย นได ศึ ก ษาค น คว าด ว ยตนเอง เป น แนวทางในการทํ าวิ จั ย ปฏิบั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น สามารถ
นํา ไปใช ใ ช ป ระโยชน ใ นการเป น สื่ อ เรี ย นรู ด ว ยตนเอง ใช สํ าหรั บ การทบทวนความรู ก ารวิ จั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนได

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเองเรื่องการวิจัยปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียนรูดวยตนเองเรือ่ งการวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียน ใน
ดานความเปนประโยชน ความเหมาะสม และความถูกตอง และศึกษาผลของการใชชุดการเรียนรู
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ดวยตนเองในดานสมรรถนะการวิจัย คุณลักษณะการเรียนรูดว ยตนเอง และความพึงพอใจตอการ
เรียนการสอน

กรอบแนวคิด
ชุดการเรียนรูด วยตนเอง
เปนชุดกิจกรรมสําหรับเรียนดวยตนเอง
สําหรับศึกษาหาความรูตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง มุงใหผูเรียนไดทําความ
เขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมสามารถ
ประเมินผลการเรียนดวยตนเองได

หลักการวิจัยปฏิบัติการในชัน้
เรียน
1.เนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2.เนนที่การเรียนรูของผูเรียน
3.เนนการใชขอเท็จจริง
4.เ น น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ที่
กระบวนการ

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ประเมินจาก
สมรรถนะวิจัย ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ความพอใจ
ของผูเรียน

วิธีการวิจัย
รูปแบบวิจัยเปนการพัฒนาโดยใชการวิจัยเปนฐาน (research based development) มี
ขั้นตอนดังนี้
1. สํารวจความตองการรูปแบบที่เหมาะสมของชุดการเรียนรูดวยเอง ที่จะชวยสงเสริมการ
เรียนรูเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดวยวิธีการสัมภาษณสอบถามนิสิตวิชาชีพระดับปริญญา
ตรี นิสิตระดับปริญญาโทที่มีประสบการณในการทําวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูประจําการ เพื่อ
รวบรวมเปนสารสนเทศในการออกแบบชุดการเรียนทีเ่ หมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของผูใชใหมากที่สุด
2. ศึกษาคนควาตํารา เอกสารที่เกี่ยวการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหา
ชุดการเรียนรูดวยเอง และสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองที่เปนหนวยการเรียนรู ในแตละหนวยการ
เรียนรูประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
การประเมินผลการเรียนรูดวยเอง
3. การหาคุณภาพชุดการเรียนรูดวยตนเอง
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1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา การ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุง
2. นําชุดการเรียนรูดว ยตนเองไปใหกลุมเล็กทดลองใช โดยผูใหขอมูลคือครูปฏิบัติการ
จํานวน 5 คนและนิสิตวิชาชีพครูชั้นปที่ 5 ที่ผานการเรียนวิชาวิจัยในชัน้ เรียนมาแลวจํานวน 15 คน
และกําลังฝกประสบการณวชิ าชีพครู โดยใหครูปฏิบัติการและนิสิตไดไปศึกษาดวยตนเองแลวทํา
กิจกรรมการเรียนรูที่มีอยูใ นชุดการเรียน แลวใหแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ใน
แบบสอบถาม แลวนําขอมูลมาแกไขปรับปรุงชุดการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อนําไปทดลองใชกับกลุม
ใหญตอไป
4. แลวจึงนําไปทดลองใชกบั กลุมใหญ โดยใชเปนสื่อประกอบการเรียนรูของผูเรียนวิชาวิจัย
ในชั้นเรียน กลุมตัวอยางคือนิสิตชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียนวิชาวิจัยในชัน้ เรียน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จากการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง จากการประเมิน
สมรรถนะวิจัย ลักษณะการเรียนรูดว ยตนเอง ดวยการทดสอบความรู ประเมินคุณภาพผลงาน การ
สังเกตพฤติกรรม อนุทิน และการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตอการใชชุดการเรียนรู

ผลการวิจัย
ขั้นที่ 1 ผลการสํารวจความตองการรูปแบบที่เหมาะสมของชุดการเรียนรูดวยตนเอง
จากการสํารวจดวยแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง คือนิสิตปริญญาตรีที่เรียน
วิชาชีพครู 5 ป คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดับชั้นปที่ 4 จํานวน 21 คน และ
นิสิตหลักสูตรปริญญาโท ที่เปนครูวิชาชีพที่มีประสบการณในการสอนแลวมาศึกษาตอหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 26 คน ไดขอสรุป
ความตองการรูปแบบที่เหมาะสมของชุดการเรียนรูดวยตนเอง กลุมตัวอยางทั้งหมด เห็นความ
จําเปนวาตองการใหมีชุดการเรียนรูดวยตนเองเรื่องการวิจัยปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน โดยใหเหตุผล
ดังนี้ คือ ครูยังตองการหลักการแนวคิด ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชัน้ เรียนที่ถูกตอง เพราะ
ความรูที่เคยไดรับอาจมีความสับสนกับการวิจัยเชิงวิชาการ จึงเปนคูมือที่จําเปนสําหรับครูตองใช
ศึกษาคนควาดวยตนเอง เพราะเปนความรูที่ครูยุคปฏิรูปการศึกษาตองเขาใจและสามารถทําวิจัยใน
ชั้นเรียนได รูปแบบชุดการเรียนควรเปนลําดับขั้นตอน ตามกระบวนการวิจัยตลอดทุกขั้นตอน มี
ตัวอยางประกอบคําอธิบาย
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ขั้นที่2 สรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง
ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหเนื้อหาการเรียนการสอนวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้ น เรี ย น จั ด หมวดหมู เ นื้ อ หา โดยยึ ด แนวทางให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ต ามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนของ
กระบวนการวิจัย จึงไดชุดการเรียนรูดวยตนเองประกอบดวยหนวยการเรียนรู 9 หนวย ในแตละ
หนวยการเรียนรูประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง การประเมินผลการเรียนรูดวยเอง หนวยการเรียนรูมีดังนี้ คือ หนวยที่ 1 ความเปนมา
และลักษณะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หนวยที่ 2 หลักการและและขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการ
หนวยที่ 3 แผนปฏิบัติการเพื่อแกปญหาในชั้นเรียน หนวยที่ 4 ออกแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน หนวยที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือ หนวยที่ 6 การวิเคราะห การนําเสนอ และแปล
ความหมายขอมูล หนวยที่ 7 การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หนวยที่ 8 การเขียน
รายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน บทสงทาย จากประสบการณสูการพัฒนา
ขั้นที่ 3 การหาคุณภาพชุดการเรียนรูดวยตนเอง
1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา การ
วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น การวั ด ประเมิ น ทางการศึ ก ษา จํ า นวน 3 ท า น ได ต รวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุง ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะแบงเนื้อหาในแตละหนวย
การเรียนใหมีน้ําหนักใกลเคียงเหมาะสม
2. นําไปทดลองนํารอง เพื่อประเมินความเปนประโยชน ความเหมาะสม และความสอดคลอง
ในแตละองคประกอบ โดยผูใหขอมูลคือครูปฏิบัติการจํานวน 5 คนและนิสิตวิชาชีพครูชั้นปที่ 5 ที่
ผานการเรียนวิชาวิจัยในชัน้ เรียนมาแลวจํานวน 15 คนและกําลังฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยให
ครูปฏิบัติการและนิสิตไดไปศึกษาดวยตนเองแลวทํากิจกรรมการเรียนรูที่มีอยูในชุดการเรียน แลว
ใหแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ในแบบสอบถาม
ผลการประเมินชุดการเรียนรูของนิสิตและครูประจําการที่ใชชุดการเรียน พบวาในทุกหนวย
การเรียน ผูประเมินเกือบทั้งหมดมีเห็นวาเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน สาระเนื้อหามี
ความชัดเจน อานเขาใจ ลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม มีคําอธิบายและตัวอยางประกอบที่ชวยให
เกิดความเขาใจ กิจกรรมเกิดประโยชนตอการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด แตมีบางคําที่พิพมผิด จึง
ไดปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใชจริง
ขั้นที่ 4 นําไปทดลองจริงกับผูเรียน
โดยใชเปนสื่อประกอบการเรียนรูของผูเรียนวิชาวิจัยในชัน้ เรียน เปนนิสิตชั้นปที่ 4 ที่ลงทะ
บียนวิชาวิจยั ในชั้นเรียนจํานวน 3 หนวยกิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน
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23 คน เรียนสัปดาหละ 3 ชัว่ โมง เปนเวลา 15 สัปดาห โดยใชเปนคูมือประกอบการเรียนและใหทํา
กิจกรรมตามลําดับขั้นของหนวยการเรียน ตั้งแตตนจนจบรายวิชา
ขั้นที่ 5 ประเมินประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู
ผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน จากการประเมินสมรรถนะวิจยั จากคุณภาพผลงาน
ลักษณะการเรียนรูดว ยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบความรู ประเมินคุณภาพ
ผลงาน ประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนจากการสังเกตพฤติกรรม อนุทิน และการ
สอบถามความคิดเห็นของผูเ รียนตอการใชชุดการเรียนรู ผลการประเมินพบดังนี้
5.1 การประเมินสมรรถนะวิจัย
ผลการประเมินสมรรถนะวิจัย เปนการประเมินถึงความสามารถหรือการแสดงออกของผูเรียน
ในเรื่องตอไปนี้ สามารถกําหนดประเด็นปญหาวิจยั ที่สมเหตุสมผล เขาใจ กระบวนการวิจยั
ปฏิบัติการ สมารถการออกแบบการปฏิบัติการเพื่อแกปญหาและการวิจยั การสรางเครื่องมือ การ
วิเคราะหและนําเสนอผลวิจยั ตลอดจนความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั ได ประเมิน
ความสามารถในการออกแบบการวิจยั ในชัน้ เรียน ความสามารถในการนําเสนอและคุณภาพ
โครงการวิจัย โดยใหนิสิตทํางานกลุมๆ ละ 3- 4 คน จํานวน 6 กลุม ผลการประเมินสมรรถนะวิจัย
จากการประเมินผลงานของกลุม โดยใชการตรวจสอบการปฏิบัติแบบ rubrics scoring 4 ระดับ
สรุปผลการประเมินสมรรถนะวิจัยพบดังนี้
สมรรถนะวิจัย

ผลการประเมิน (กลุม)
ดีเยี่ยม

1.การกําหนดประเด็นปญหาวิจยั ที่สมเหตุผล
2.การออกแบบการปฏิบัติการสอดคลองกับ
ปญหา
3.การออกแบบการปฏิบัติการวิจัยโดยนํา
กระบวนการ PAOR มาใช
4.การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่มี
คุณภาพ
5.ออกแบบการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถาม
วิจัยไดครอบคลุมและชัดเจน
6.การนําเสนอโครงการวิจัย
7.คุณภาพรายงานโครงการวิจัย

ดี

พอใช

5
4

1
1

5

1

6
5

1

5
5

1
1
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ผลการประเมินสมรรถนะวิจัย พบวาผูเรียนมีความสามารถในแตละดานอยูในระดับดีถึงดี
เยี่ยมเกือบทุกรายการ ยกเวนการออกแบบการปฏิบัติการที่สอดคลองกับปญหา ซึ่งในแตละประเด็น
ผูวิจัยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน และพบสิ่งที่ไดเรียนรูดังตอไปนี้
1. การกําหนดปญหาในการวิจัย ในประเด็นนี้ผูสอนไดใหผูเรียนวิเคราะหงานตนเอง วามีจุดดี
จุดดอย ปญหาอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาอยางไร เพื่อกําหนดประเด็นปญหาวิจัย (research
problem) ซึ่งพบวามีผูเรียน 2 กลุมที่ยังยึดติดกับงานวิจยั ทีเ่ คยพบเห็นจากที่ผูอื่นไดทําไว โดยมีการ
เสนอไวในอินเตอรเน็ตหรือแหลงอื่นๆ ประเด็นปญหาการวิจยั ที่ผูเรียนกําหนดขึ้น จึงเปนประเด็น
ในเรื่องเดิมๆ ซ้ําๆ ที่พบเห็นอยูทั่วไป จึงชีใ้ หผูเรียนเห็นความสําคัญในการกําหนดประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของในงานที่ครูรับผิดชอบอยางไร และใหผูเรียนไปสัมภาษณครูปฏิบัติการหรือรุนพี่ที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพถึงปญหาในการเรียนการสอน เพือ่ นําขอมูลที่เกี่ยวกับนักเรียนมาวิเคราะห
ปญหาและกําหนดปญหาการวิจัย อันจะนําไปสูแนวทางแกไขปญหาสิง่ นี้เปนจุดสําคัญของผูสอน
ในการที่เลือกประเด็นปญหามาวิจยั อันจะสงผลตอคุณคาของงานวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียน
2.การออกแบบการปฏิบัติการสอดคลองกับปญหา คือการคนหาแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน (action plan) โดยใหครูไดคดิ แนวทางการจัดการเรียนรู หรือออกแบบปฏิบัติการเพื่อ
แกปญหาในชัน้ เรียน แลวนําเสนอ ในประเด็นนี้จะพบวาศักยภาพผูเรียนแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
¾
กลุมระดับดีเยีย่ ม กลุมนี้เปนผูมีแนวความคิดที่นาสนใจอยูแลว สามารถ
สรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจในการพัฒนาผูเรียน และเปนประเด็นที่สําคัญเพียงพอตอ
การทําวิจยั แนวทางในการปฏิบัติกับผลการเรียนรูที่คาดหวังในผูเรียนมีความสอดคลองและเปน
เหตุเปนผลซึ่งกันและกัน
¾
กลุมระดับดี พบวาผูเรียนมีแนวความคิดในการจัดการเรียนรูที่นาสนใจ แต
แนวทางในการปฏิบัติกับผลการเรียนรูที่คาดหวังในผูเรียนหรือการแกปญหายังไมครอบคลุม หรือ
ยังขาดความสอดคลองและเปนเหตุเปนผลซึ่งกัน เชน ตองการพัฒนาความกลาแสดงออกของ
นักเรียน แตกําหนดกิจกรรมใหทําแบบเดิมๆ โดยไมใชนาํ แนวคิดเรื่องจิตวิทยาการเรียนรูมากระตุน
เราความมั่นใจใหเกิดขึ้น
¾
กลุมตองปรับปรุง การนําเสนอแนวปฏิบัตเิ พื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนเรื่องที่
ขาดแนวคิดหลักการ เปนกิจกรรมปกติเล็กๆนอยๆ ไมนําไปสูการแกปญ
 หาตามจุดมุง หมายที่ตั้งไว
ในกลุมนี้ไดใหขอเสนอแนะปรับปรุงแลวใหผูเรียนกลับมานําเสนอตอชั้นเรียนใหม
3.การออกแบบการปฏิบัติการวิจัยโดยนํากระบวนการ PAOR มาใช ผูสอนไดใหผูเรียนเขียน
แผนปฏิบัติการเรียนรูมา 1 แผน (plan) แลวทดลองนําไปสอนนักเรียนกลุมเปาหมายขนาดเล็ก (act)
และสังเกตผลการเรียนรูและปญหาที่พบ (observe) จากนัน้ นํามาอภิปรายในชัน้ เรียนถึงขอคนพบ
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และประเด็นปญหาสะทอนออกมาเปนคําถามวิจยั ในรอบตอไป (reflection) เพื่อวางแผนแกปญหา
และพัฒนาในรอบตอไป
วิธีการสอนที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติและคนพบดวยตนเอง จะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจใน
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการไดเปนอยางดี ทําใหรูวากระบวนการวิจยั “PAOR” หมายความวา
อยางไร และเห็นประโยชนที่ไดจากกระบวนการวิจยั ปฏิบัติการ ดังมีนผูเรียนสะทอนในอนุทินวา
“ตอนแรกที่อา นคูมอื ก็ยังไมเขาใจดีนักวาทําไมตองใชกระบวนการนี้ จนไดลงมือฝกปฏิบัติตาม
แบบฝกที่อยูใ นคูมือ จึงเขาใจวากระบวนการ PAOR เปนการตรวจสอบการทํางานที่ไดทําไปแลววา
ไดผลดีเปนทีพ่ อใจหรือยัง หากยังไมเปนที่พอใจก็นําไปสูการพัฒนาในครั้งตอไป ซึ่งเหมาะกับงาน
ของครูในการพัฒนาผูเรียน ที่หนูเคยไปสังเกตการสอนก็คิดวาครูคงไมสามารถใชวิธีการสอนใดๆ
เพียงครั้งเดียวแลวไดผลตามที่ตั้งใจเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก ปญหาในการเรียนการสอนหนูคิดวามีอยู
ไดตลอดเวลา”
5.2 ผลการประเมินลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
ใชแบบประเมินตนเองเมื่อสิน้ สุดการเรียนการสอน ผลประเมินคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยตนเองของผูเรียน ไดยกระดับจากปานกลางเปนดีหรือดีเยีย่ มทั้ง 3 องคประกอบคือ ริเริ่มการ
เรียนดวยตนเอง สามารถควบคุมตนเอง และรูวิธีการเรียน และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
คะแนนการประเมินการเรียนการสอนอยูร ะดับดีเยี่ยม และจากการเขียนอนุทิน ผูเรียน
สะทอนวา “ในการเรียนวิชานี้หนูรูสึกประทับใจบรรยากาศชั้นเรียน แมเปนนิสิตคณะอื่นที่มาลง
เรียน อาจารยชอบเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น สอนเขาใจ สนุก มีกิจกรรมใหทํา ไดคนควาดวย
ตนเองและใชคูมือที่อาจารยแจกให ประสบการณและความรูจากวิชานี้ถือเปนความสุขกับการเรียน
และเขาใจการเรียนอยางแทจริง”

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวาชุดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาสมรรถนะวิจัย สงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเอง และทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวิชาวิจัยในชัน้ เรียนได
ทั้งนี้เนื่องจากชุดการเรียนรูเปนระบบการผลิตและการนําสื่อการเรียนหลายอยางมาสัมพันธ
กันและมีคณ
ุ คาสงเสริมซึ่งกันและกัน เปนสื่อที่เราความสนใจ ใชเพือ่ อธิบายขอเท็จจริงของเนื้อหา
และเพื่อกอใหเกิดการเสาะแสวงหาอันนําไปสูความเขาใจอันลึกซึ้งและปองกันการเขาใจ
ความหมายผิด สื่อการสอนเหลานี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา สื่อประสม นํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหา
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เพื่อชวยใหผูเรียนมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใ หเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(วิชยั วงษใหญ, 2553) ดังที่นิสิตอีกหนึ่งคนสะทอนวา “หนูชอบคูมือประกอบการเรียนนี้ เพราะวา
มีจุดประสงคการเรียนที่ทําใหรูวาตอไปนีจ้ ะเรียนอะไรบาง
แตละหัวขอมีคําอธิบายหลักการที่
ชัดเจนใหเขาใจกอน มีตวั อยางประกอบ แลวจึงมีกิจกรรมหรือแบบฝกหัดทํา นอกจากนี้เนื้อหาทัง้
เลมยังเรียงเปนลําดับขั้นตอนตามกระบวนการวิจัย ทําใหหนูรูวาการทําวิจยั จะเริ่มจากตรงไหน ไม
เกิดความสับสน เมื่อไมเขาใจเรื่องใดก็ยอ นกลับมาศึกษาได ที่สําคัญเปนการฝกใหหนูชอบอาน
หนังสือดวยเพราะอานแลวเขาใจ อยากใหอาจารยสอนแบบนี้ตลอดไป”
ชุดการเรียนรูด วยตนเอง ยังเปนการใหโอกาสผูเรียนไดเลือกในสิ่งที่ตนสนใจจะกระตุนให
ผูเรียนเรียนดวยความเต็มใจ ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน เปนไปตามแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูแบบมนุษยนิยมที่เชื่อวาเสรีภาพและความเปนตนเองเปนตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษยไมได
เปนผลจากแรงบังคับจากภายนอก ผูเรียนสามารถคนหาความตองการและความสนใจของตนเองได
สามารถรับผิดชอบกระบวนการเรียนที่ตนเลือก การใหผูเรียนมีความเปนอิสระและเรียนรูตามความ
ตองการแทจริงเชื่อวาจะทําใหการเรียนไดผลสูงสุด (ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2544 : 17-20) เปนไป
ตามผลการศึกษาของอารโนลด (Arnold, 1999) ที่พบวาการสอนใหเกิดความพรอมในการเรียนรู
ดวยตนเองตองใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน มีสวนรวมในการตัดสินใจทุกขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพได
ชุดการเรียนรูน ี้มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการสะทอนคิดถึงความรูใ นเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนการสอน ทําใหมีการปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งซิมเมอรแมน (Hmelo &
Lin,2000 : 233 ; citing Zimmerman, 1996. School Psychology Quarterly.) กลาววา การใหผูเรียน
สะทอนคิดดวย การประเมินตนเองเปนเรือ่ งสําคัญในการเรียนรูดวยตนเอง การสะทอนคิดจะทําให
ผูเรียนแยกแยะไดวาตนเองจําเปนตองทําความเขาใจกับเรื่องใดเปนพิเศษ
สรางความเชื่อมโยง
ระหวางมโนทัศนในเรื่องตาง ๆ การอภิปรายกลุมยอยทําใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของตนเองกับผูเรียนคนอื่น เปนวิธีเรียนที่ทําใหผูเรียนไดประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู
ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนนําขอมูลมาพัฒนาปรับปรุงตนเองอันเปนลักษณะของผูเรียนรูดว ยตนเอง

ขอเสนอแนะ
ชุดการเรียนรูด วยตนเองในการวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียน ไดพัฒนาขึน้ มาอยางเปนระบบ
ดวยกระบวนการวิจยั จึงควรนําไปใชเปนเปนมาตรฐานการเรียนรูเรื่องการวิจยั ปฏิบัติการในชั้น
เรียนสําหรับครูวิชาชีพ ใชชดุ การเรียนรูด วยตนเองสําหรับเปนคูมือประกอบการเรียนรูของนิสิต
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วิชาชีพครู นิสติ ฝกประสบการณวิชาชีพครู ใชสําหรับทบทวนความรูสําหรับครูปฏิบัติการ เพื่อให
สามารถผลิตผลงานวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียนที่คุณภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ชว ยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา โดยเฉพาะ
ผูชวยศาสตราจารยดร.วสันต ทองไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูมีความเชี่ยวชาญในการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ทีไ่ ดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดชุดการเรียนรูใหขอเสนอแนะปรับปรุงให
งานมีคุณภาพมากขึ้น ขอขอบคุณคุณครูสุรียพร รูปสม ที่เปนครูดี มีความตั้งใจพัฒนางานสอนดวย
กระบวนการวิจัย จนไดเปนกรณีตวั อยางใหผูอื่นไดศกึ ษาเพื่อเปนวิทยาทาน และขอขอบใจนิสิต
กลุมตัวอยางทีไ่ ดตั้งใจใชประโยชนจากชุดการเรียนอยางเต็มที่
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