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บทคัดยอ 
การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเองเร่ืองการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน

เรียน และประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียนรูดานสมรรถนะการวจิัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  
คุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ความพึงพอใจตอกจิกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยางในการใชชุด
การเรียนรูใชวธีิการสุมแบบกลุม โดยเลือกมา 1 กลุมไดจาํนวน 23 คน  จากนิสิตช้ันปท่ี 4 ท่ี
ลงทะเบียนวิชาวิจยัในช้ันเรียน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคปลาย ปการศึกษา 
2553 การวิจยันี้เปนการพัฒนาโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

ผลการประเมินประสิทธิภาพของนําชุดการเรียนรูไปใชพบวา  สมรรถนะวิจัยของผูเรียนมี
ความสามารถอยูในระดับดถึีงดีเยี่ยม คุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน มีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมการเรียน ผลการวิจยัแสดงใหเห็นวาชุดการเรียนรูนี้สามารถสงเสริมสมรรถนะการวจิัยและ
ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนิสิตวิชาชีพครูได  

คําสําคัญ : ชุดการเรียนรูดวยตนเอง สมรรถนะวจิัย 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  
วิชาชีพครูจัดเปนวิชาชีพช้ันสูง จึงตองมีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษากํากับเพราะผูประกอบ

วิชาชีพยอมตองมีความรับผิดชอบสูงตามมา เนื่องจากเปนวิชาชีพท่ีมีผลกระทบตอผูรับบริการและ
สาธารณชน ตองประกอบวชิาชีพดวยวิธีการแหงปญญา ไดรับการศึกษามาอยางเพยีงพอ มีอิสระใน
การใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (เมธี ปลันธนานนท, 2550: 313) และมาตรฐานความรูการ
ประกอบวิชาชีพครูขอหนึ่งท่ีจําเปน คือ มีความรูในการวิจัยทางการศึกษา       มีการคนควาศึกษา
งานวิจยัในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ  

จากมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาท่ีกลาวมา คุณลักษณะบัณฑติท่ีจะสําเร็จไปเปนครูวิชาชีพ
จําเปนตอง มีความรอบรูในการเรียนการสอน สามารถใชกระบวนการวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนควบคูกันไป มีคุณลักษณะเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะเปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนางาน พัฒนาผูเรียน พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง  

ขอคนพบจากงานวิจยัเกีย่วกบัปญหาในการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู ผลงานวิจยัพบวา ครู
มองวาการทําวิจัยเปนเร่ืองยาก ครูขาดความรูความสามารถในการทําวจิัย ท้ังในเร่ืองการการสืบคน
เอกสาร การสรางเคร่ืองมือ การเลือกใชสถิติในการวเิคราะหขอมูล ความสงสัยในการเลือก
ประชากรหรือกลุมตัวอยาง ตองสุมตัวอยางหรือไมอยางไร รูปแบบการเขียนรายงานการวิจยัท่ี
ถูกตองเปนอยางไร หรือบางคนมีปญหาแมกระท่ังการคนหาประเด็นปญหาท่ีจะทําวจิัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียน (สกาวรัตน ชุมเชย, 2543; บุณยาพร ฉิมพลอย, 2544) ความตองการในการไดรับ
สนับสนุนการวิจัยของครู คือ ความชวยเหลือจากหนวยงานดานการอบรม ตองการเหน็ตัวอยาง
งานวิจยัท่ีถูกตองและหลากหลาย ตองการการเรียนรูการทําวิจยัยางตอเนื่องท่ีสรางเสริมเรียนรูจน
สามารถทําวิจัยดวยตนเองได (สกาวรัตน ชุมเชย, 2543) 

 จากปญหาที่กลาวผูวิจัยมองเห็นความสําคัญ ของการผลิตส่ือท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง เปนแนวทางในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน สามารถ
นําไปใชใชประโยชนในการเปนส่ือเรียนรูดวยตนเอง ใชสําหรับการทบทวนความรูการวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนได   

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาการพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเองเร่ืองการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียนรูดวยตนเองเร่ืองการวิจยัปฏิบัติการในช้ันเรียน ใน

ดานความเปนประโยชน ความเหมาะสม และความถูกตอง และศึกษาผลของการใชชุดการเรียนรู
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ดวยตนเองในดานสมรรถนะการวจิัย คุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง และความพงึพอใจตอการ
เรียนการสอน 

กรอบแนวคดิ 
 

ชุดการเรียนรูดวยตนเอง 
เปนชุดกจิกรรมสําหรับเรียนดวยตนเอง 

สําหรับศึกษาหาความรูตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง มุงใหผูเรียนไดทําความ
เขาใจเนื้อหาวชิาท่ีเรียนเพิ่มเติมสามารถ
ประเมินผลการเรียนดวยตนเองได 

 หลักการวิจัยปฏิบัติการในชัน้
เรียน 

1.เนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
2.เนนท่ีการเรียนรูของผูเรียน  
3.เนนการใชขอเท็จจริง 
4.เ น น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ท่ี

กระบวนการ   

 

     
 ประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู  ประเมินจาก

สมรรถนะวิจัย  ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ความพอใจ
ของผูเรียน 

 

 

วิธีการวิจัย 
 รูปแบบวิจัยเปนการพัฒนาโดยใชการวิจัยเปนฐาน (research  based development) มี

ข้ันตอนดังนี้ 
 1. สํารวจความตองการรูปแบบท่ีเหมาะสมของชุดการเรียนรูดวยเอง ท่ีจะชวยสงเสริมการ

เรียนรูเร่ืองการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ดวยวิธีการสัมภาษณสอบถามนิสิตวิชาชีพระดับปริญญา
ตรี นิสิตระดับปริญญาโทท่ีมีประสบการณในการทําวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูประจําการ เพื่อ
รวบรวมเปนสารสนเทศในการออกแบบชุดการเรียนท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของผูใชใหมากท่ีสุด  

2. ศึกษาคนควาตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน เพื่อกําหนดขอบเขตเน้ือหา
ชุดการเรียนรูดวยเอง และสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองที่เปนหนวยการเรียนรู ในแตละหนวยการ
เรียนรูประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  
การประเมินผลการเรียนรูดวยเอง   

3. การหาคุณภาพชุดการเรียนรูดวยตนเอง 



๔ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๔” ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

Burapha University National Conference 2011 

 1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  โดยใหผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา การ
วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุง 

 2. นําชุดการเรียนรูดวยตนเองไปใหกลุมเล็กทดลองใช โดยผูใหขอมูลคือครูปฏิบัติการ
จํานวน 5 คนและนิสิตวิชาชีพครูช้ันปท่ี 5 ท่ีผานการเรียนวิชาวิจัยในช้ันเรียนมาแลวจํานวน 15 คน
และกําลังฝกประสบการณวชิาชีพครู โดยใหครูปฏิบัติการและนิสิตไดไปศึกษาดวยตนเองแลวทํา
กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีอยูในชุดการเรียน แลวใหแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ใน
แบบสอบถาม แลวนําขอมูลมาแกไขปรับปรุงชุดการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อนําไปทดลองใชกับกลุม
ใหญตอไป 

4. แลวจึงนําไปทดลองใชกบักลุมใหญ โดยใชเปนส่ือประกอบการเรียนรูของผูเรียนวิชาวจิัย
ในช้ันเรียน  กลุมตัวอยางคือนิสิตช้ันปท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนวชิาวิจัยในช้ันเรียน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

5. ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จากการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง จากการประเมิน
สมรรถนะวิจัย ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการทดสอบความรู ประเมินคุณภาพผลงาน การ
สังเกตพฤติกรรม อนุทิน และการสอบถามความคิดเหน็ของผูเรียนตอการใชชุดการเรียนรู 

 

ผลการวิจัย 
ขั้นท่ี 1 ผลการสํารวจความตองการรูปแบบท่ีเหมาะสมของชดุการเรียนรูดวยตนเอง  
จากการสํารวจดวยแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง คือนิสิตปริญญาตรีท่ีเรียน

วิชาชีพครู 5 ป คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดับช้ันปท่ี 4 จํานวน 21 คน และ
นิสิตหลักสูตรปริญญาโท ท่ีเปนครูวิชาชีพท่ีมีประสบการณในการสอนแลวมาศึกษาตอหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 26 คน ไดขอสรุป
ความตองการรูปแบบท่ีเหมาะสมของชุดการเรียนรูดวยตนเอง กลุมตัวอยางท้ังหมด เห็นความ
จําเปนวาตองการใหมีชุดการเรียนรูดวยตนเองเร่ืองการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยใหเหตุผล
ดังนี ้คือ ครูยังตองการหลักการแนวคิด ข้ันตอนการวจิัยปฏิบัติการในช้ันเรียนท่ีถูกตอง เพราะ
ความรูท่ีเคยไดรับอาจมีความสับสนกับการวิจัยเชิงวิชาการ จึงเปนคูมือท่ีจําเปนสําหรับครูตองใช
ศึกษาคนควาดวยตนเอง เพราะเปนความรูท่ีครูยุคปฏิรูปการศึกษาตองเขาใจและสามารถทําวิจัยใน
ช้ันเรียนได รูปแบบชุดการเรียนควรเปนลําดับข้ันตอน ตามกระบวนการวิจัยตลอดทุกข้ันตอน มี
ตัวอยางประกอบคําอธิบาย  
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ขั้นท่ี2   สรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง 
ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหเนื้อหาการเรียนการสอนวิจัยปฏิบัติการใน

ช้ันเรียน  จัดหมวดหมู เนื้อหา  โดยยึดแนวทางให ผู เ รียนได เ รียนรูตามลําดับข้ันตอนของ
กระบวนการวิจัย จึงไดชุดการเรียนรูดวยตนเองประกอบดวยหนวยการเรียนรู 9 หนวย ในแตละ
หนวยการเรียนรูประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง  การประเมินผลการเรียนรูดวยเอง  หนวยการเรียนรูมีดังนี้ คือ หนวยท่ี 1 ความเปนมา
และลักษณะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน หนวยท่ี 2 หลักการและและข้ันตอนการวิจัยปฏิบัติการ 
หนวยท่ี 3 แผนปฏิบัติการเพื่อแกปญหาในช้ันเรียน หนวยท่ี 4 ออกแบบการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียน หนวยท่ี 5 การเก็บรวบรวมขอมูลและเคร่ืองมือ หนวยท่ี 6 การวิเคราะห การนําเสนอ และแปล
ความหมายขอมูล หนวยท่ี 7 การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน หนวยท่ี 8 การเขียน
รายงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน บทสงทาย จากประสบการณสูการพัฒนา 

ขั้นท่ี 3  การหาคุณภาพชุดการเรียนรูดวยตนเอง 
1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  โดยใหผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา การ

วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน การวัดประเมินทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน ไดตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุง ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะแบงเนื้อหาในแตละหนวย
การเรียนใหมีน้ําหนักใกลเคียงเหมาะสม  

2. นําไปทดลองนํารอง เพื่อประเมินความเปนประโยชน ความเหมาะสม และความสอดคลอง
ในแตละองคประกอบ โดยผูใหขอมูลคือครูปฏิบัติการจํานวน 5 คนและนิสิตวิชาชีพครูช้ันปท่ี 5 ท่ี
ผานการเรียนวชิาวิจัยในช้ันเรียนมาแลวจํานวน 15 คนและกําลังฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยให
ครูปฏิบัติการและนิสิตไดไปศึกษาดวยตนเองแลวทํากจิกรรมการเรียนรูท่ีมีอยูในชุดการเรียน แลว
ใหแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ในแบบสอบถาม  

ผลการประเมินชุดการเรียนรูของนิสิตและครูประจําการท่ีใชชุดการเรียน พบวาในทุกหนวย
การเรียน ผูประเมินเกือบท้ังหมดมีเห็นวาเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน    สาระเน้ือหามี
ความชัดเจน อานเขาใจ ลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม มีคําอธิบายและตัวอยางประกอบท่ีชวยให
เกิดความเขาใจ กิจกรรมเกิดประโยชนตอการเรียนรู อยูในระดบัมากท่ีสุด แตมีบางคําท่ีพิพมผิด จงึ
ไดปรับปรุงแกไขเพ่ือนําไปใชจริง 

ขั้นท่ี 4  นําไปทดลองจริงกับผูเรียน  
โดยใชเปนส่ือประกอบการเรียนรูของผูเรียนวิชาวิจัยในช้ันเรียน เปนนสิิตช้ันปท่ี 4 ท่ีลงทะ

บียนวิชาวิจยัในช้ันเรียนจํานวน 3 หนวยกติ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 
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23 คน  เรียนสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง เปนเวลา 15 สัปดาห  โดยใชเปนคูมือประกอบการเรียนและใหทํา
กิจกรรมตามลําดับข้ันของหนวยการเรียน ต้ังแตตนจนจบรายวิชา 

ขั้นท่ี 5 ประเมินประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
ผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน จากการประเมินสมรรถนะวิจยัจากคุณภาพผลงาน 

ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบความรู ประเมินคุณภาพ
ผลงาน ประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนจากการสังเกตพฤติกรรม อนุทิน และการ
สอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตอการใชชุดการเรียนรู ผลการประเมินพบดังนี ้

5.1 การประเมินสมรรถนะวิจัย 
ผลการประเมินสมรรถนะวจิัย เปนการประเมินถึงความสามารถหรือการแสดงออกของผูเรียน

ในเร่ืองตอไปนี้ สามารถกําหนดประเด็นปญหาวิจยัท่ีสมเหตุสมผล เขาใจ กระบวนการวิจยั
ปฏิบัติการ สมารถการออกแบบการปฏิบัติการเพื่อแกปญหาและการวิจยั การสรางเคร่ืองมือ การ
วิเคราะหและนําเสนอผลวิจยั ตลอดจนความสามารถในการเขียนโครงการวิจยัได ประเมิน
ความสามารถในการออกแบบการวิจยัในช้ันเรียน ความสามารถในการนําเสนอและคุณภาพ
โครงการวิจัย โดยใหนิสิตทํางานกลุมๆ ละ 3- 4 คน จํานวน 6 กลุม ผลการประเมินสมรรถนะวิจัย
จากการประเมินผลงานของกลุม โดยใชการตรวจสอบการปฏิบัติแบบ rubrics scoring 4 ระดับ 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะวจิัยพบดังนี ้

 
สมรรถนะวิจัย ผลการประเมิน (กลุม)  

ดีเยี่ยม ดี พอใช ปรับปรุง 

1.การกําหนดประเด็นปญหาวิจยัท่ีสมเหตุผล 5 1   
2.การออกแบบการปฏิบัติการสอดคลองกับ
ปญหา 

4 1  1 

3.การออกแบบการปฏิบัติการวิจัยโดยนํา
กระบวนการ PAOR มาใช 

5 1   

4.การสรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมี
คุณภาพ 

6    

5.ออกแบบการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถาม
วิจัยไดครอบคลุมและชัดเจน 

5 1   

6.การนําเสนอโครงการวิจัย 5 1   
7.คุณภาพรายงานโครงการวจิัย 5 1   
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ผลการประเมินสมรรถนะวจิัย พบวาผูเรียนมีความสามารถในแตละดานอยูในระดับดีถึงดี
เยี่ยมเกือบทุกรายการ ยกเวนการออกแบบการปฏิบัติการที่สอดคลองกับปญหา ซ่ึงในแตละประเดน็
ผูวิจัยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน และพบส่ิงท่ีไดเรียนรูดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดปญหาในการวิจัย  ในประเด็นนี้ผูสอนไดใหผูเรียนวิเคราะหงานตนเอง วามีจุดดี 
จุดดอย ปญหาอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาอยางไร เพื่อกําหนดประเด็นปญหาวจิัย (research 
problem) ซ่ึงพบวามีผูเรียน 2 กลุมท่ียังยดึติดกับงานวิจยัท่ีเคยพบเห็นจากท่ีผูอ่ืนไดทําไว โดยมีการ
เสนอไวในอินเตอรเน็ตหรือแหลงอ่ืนๆ  ประเด็นปญหาการวิจยัท่ีผูเรียนกําหนดข้ึน จึงเปนประเด็น
ในเร่ืองเดิมๆ ซํ้าๆ ท่ีพบเห็นอยูท่ัวไป จึงช้ีใหผูเรียนเห็นความสําคัญในการกําหนดประเด็นปญหาท่ี
เกี่ยวของในงานท่ีครูรับผิดชอบอยางไร และใหผูเรียนไปสัมภาษณครูปฏิบัติการหรือรุนพี่ท่ีฝก
ประสบการณวิชาชีพถึงปญหาในการเรียนการสอน เพือ่นําขอมูลท่ีเกี่ยวกับนักเรียนมาวิเคราะห
ปญหาและกําหนดปญหาการวิจัย อันจะนาํไปสูแนวทางแกไขปญหาส่ิงนี้เปนจดุสําคัญของผูสอน
ในการที่เลือกประเด็นปญหามาวิจยั อันจะสงผลตอคุณคาของงานวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียน 

2.การออกแบบการปฏิบัติการสอดคลองกับปญหา คือการคนหาแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน (action plan) โดยใหครูไดคิด แนวทางการจัดการเรียนรู หรือออกแบบปฏิบัติการเพื่อ
แกปญหาในช้ันเรียน แลวนําเสนอ ในประเด็นนี้จะพบวาศักยภาพผูเรียนแบงออกเปน 3 ระดับ คือ  

 กลุมระดับดีเยีย่ม กลุมนี้เปนผูมีแนวความคิดท่ีนาสนใจอยูแลว สามารถ
สรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูท่ีนาสนใจในการพัฒนาผูเรียน และเปนประเด็นท่ีสําคัญเพียงพอตอ
การทําวิจยั แนวทางในการปฏิบัติกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในผูเรียนมีความสอดคลองและเปน
เหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน  

 กลุมระดับดี พบวาผูเรียนมีแนวความคิดในการจัดการเรียนรูท่ีนาสนใจ แต
แนวทางในการปฏิบัติกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในผูเรียนหรือการแกปญหายังไมครอบคลุม หรือ
ยังขาดความสอดคลองและเปนเหตุเปนผลซ่ึงกัน เชน ตองการพัฒนาความกลาแสดงออกของ
นักเรียน แตกําหนดกิจกรรมใหทําแบบเดิมๆ โดยไมใชนาํแนวคิดเร่ืองจิตวิทยาการเรียนรูมากระตุน
เราความม่ันใจใหเกิดข้ึน  

 กลุมตองปรับปรุง การนําเสนอแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนเร่ืองท่ี
ขาดแนวคิดหลักการ เปนกจิกรรมปกติเล็กๆนอยๆ ไมนําไปสูการแกปญหาตามจุดมุงหมายท่ีต้ังไว 
ในกลุมนี้ไดใหขอเสนอแนะปรับปรุงแลวใหผูเรียนกลับมานําเสนอตอช้ันเรียนใหม 

3.การออกแบบการปฏิบัติการวิจัยโดยนํากระบวนการ PAOR มาใช ผูสอนไดใหผูเรียนเขียน
แผนปฏิบัติการเรียนรูมา 1 แผน (plan) แลวทดลองนําไปสอนนักเรียนกลุมเปาหมายขนาดเล็ก (act) 
และสังเกตผลการเรียนรูและปญหาท่ีพบ (observe) จากนัน้นํามาอภิปรายในช้ันเรียนถึงขอคนพบ
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และประเด็นปญหาสะทอนออกมาเปนคําถามวิจยัในรอบตอไป (reflection) เพื่อวางแผนแกปญหา
และพัฒนาในรอบตอไป  

 วิธีการสอนท่ีใหผูเรียนลงมือปฏิบัติและคนพบดวยตนเอง จะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจใน
กระบวนการวจิัยปฏิบัติการไดเปนอยางดี ทําใหรูวากระบวนการวิจยั “PAOR” หมายความวา
อยางไร และเห็นประโยชนท่ีไดจากกระบวนการวิจยัปฏิบัติการ ดังมีนผูเรียนสะทอนในอนุทินวา 
“ตอนแรกท่ีอานคูมือก็ยังไมเขาใจดนีักวาทําไมตองใชกระบวนการนี้ จนไดลงมือฝกปฏิบัติตาม
แบบฝกท่ีอยูในคูมือ จึงเขาใจวากระบวนการ PAOR เปนการตรวจสอบการทํางานท่ีไดทําไปแลววา
ไดผลดีเปนท่ีพอใจหรือยัง หากยังไมเปนท่ีพอใจกน็ําไปสูการพัฒนาในคร้ังตอไป ซ่ึงเหมาะกับงาน
ของครูในการพัฒนาผูเรียน ท่ีหนูเคยไปสังเกตการสอนกคิ็ดวาครูคงไมสามารถใชวิธีการสอนใดๆ 
เพียงคร้ังเดยีวแลวไดผลตามที่ต้ังใจเปนส่ิงท่ีเปนไปไดยาก ปญหาในการเรียนการสอนหนูคิดวามีอยู
ไดตลอดเวลา”  

 5.2 ผลการประเมินลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง 
 ใชแบบประเมินตนเองเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ผลประเมินคุณลักษณะการเรียนรู

ดวยตนเองของผูเรียน ไดยกระดับจากปานกลางเปนดหีรือดีเยีย่มท้ัง 3 องคประกอบคือ  ริเร่ิมการ
เรียนดวยตนเอง สามารถควบคุมตนเอง และรูวิธีการเรียน และเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
 คะแนนการประเมินการเรียนการสอนอยูระดับดีเยี่ยม และจากการเขียนอนุทิน ผูเรียน

สะทอนวา “ในการเรียนวชิานี้หนูรูสึกประทับใจบรรยากาศช้ันเรียน แมเปนนิสิตคณะอ่ืนท่ีมาลง
เรียน อาจารยชอบเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น สอนเขาใจ สนุก มีกิจกรรมใหทํา ไดคนควาดวย
ตนเองและใชคูมือท่ีอาจารยแจกให ประสบการณและความรูจากวิชานี้ถือเปนความสุขกับการเรียน
และเขาใจการเรียนอยางแทจริง” 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบวาชุดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาสมรรถนะวิจัย สงเสริมการเรียนรู

ดวยตนเอง และทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวิชาวิจัยในช้ันเรียนได  
ท้ังนี้เนื่องจากชุดการเรียนรูเปนระบบการผลิตและการนาํส่ือการเรียนหลายอยางมาสัมพันธ

กันและมีคุณคาสงเสริมซ่ึงกันและกนั  เปนส่ือท่ีเราความสนใจ ใชเพือ่อธิบายขอเท็จจริงของเน้ือหา
และเพื่อกอใหเกิดการเสาะแสวงหาอันนําไปสูความเขาใจอันลึกซ้ึงและปองกันการเขาใจ
ความหมายผิด ส่ือการสอนเหลานี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา ส่ือประสม นํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหา 
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เพื่อชวยใหผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(วิชัย  วงษใหญ, 2553) ดังท่ีนิสิตอีกหนึ่งคนสะทอนวา “หนูชอบคูมือประกอบการเรียนนี้ เพราะวา
มีจุดประสงคการเรียนท่ีทําใหรูวาตอไปนีจ้ะเรียนอะไรบาง แตละหัวขอมีคําอธิบายหลักการท่ี
ชัดเจนใหเขาใจกอน มีตัวอยางประกอบ แลวจึงมีกิจกรรมหรือแบบฝกหัดทํา นอกจากนี้เนื้อหาท้ัง
เลมยังเรียงเปนลําดับข้ันตอนตามกระบวนการวจิัย ทําใหหนูรูวาการทําวิจยัจะเร่ิมจากตรงไหน ไม
เกิดความสับสน เม่ือไมเขาใจเร่ืองใดก็ยอนกลับมาศึกษาได ท่ีสําคัญเปนการฝกใหหนูชอบอาน
หนังสือดวยเพราะอานแลวเขาใจ อยากใหอาจารยสอนแบบนี้ตลอดไป” 

ชุดการเรียนรูดวยตนเอง ยังเปนการใหโอกาสผูเรียนไดเลือกในส่ิงท่ีตนสนใจจะกระตุนให
ผูเรียนเรียนดวยความเต็มใจ ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน เปนไปตามแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูแบบมนษุยนยิมท่ีเช่ือวาเสรีภาพและความเปนตนเองเปนตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษยไมได
เปนผลจากแรงบังคับจากภายนอก ผูเรียนสามารถคนหาความตองการและความสนใจของตนเองได 
สามารถรับผิดชอบกระบวนการเรียนท่ีตนเลือก การใหผูเรียนมีความเปนอิสระและเรียนรูตามความ
ตองการแทจริงเช่ือวาจะทําใหการเรียนไดผลสูงสุด   (ชัยฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ, 2544 : 17-20) เปนไป
ตามผลการศึกษาของอารโนลด (Arnold, 1999) ท่ีพบวาการสอนใหเกิดความพรอมในการเรียนรู
ดวยตนเองตองใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน มีสวนรวมในการตัดสินใจทุกข้ันตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพได 

ชุดการเรียนรูนี้มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการสะทอนคิดถึงความรูในเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนการสอน ทําใหมีการปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงซิมเมอรแมน (Hmelo & 
Lin,2000 : 233 ; citing Zimmerman, 1996. School Psychology Quarterly.)  กลาววา การใหผูเรียน
สะทอนคิดดวย การประเมินตนเองเปนเร่ืองสําคัญในการเรียนรูดวยตนเอง การสะทอนคิดจะทําให
ผูเรียนแยกแยะไดวาตนเองจาํเปนตองทําความเขาใจกับเร่ืองใดเปนพเิศษ สรางความเช่ือมโยง
ระหวางมโนทัศนในเร่ืองตาง ๆ  การอภิปรายกลุมยอยทําใหผูเรียนไดแลกเปล่ียน เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของตนเองกับผูเรียนคนอ่ืน เปนวิธีเรียนท่ีทําใหผูเรียนไดประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู
ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนนําขอมูลมาพัฒนาปรับปรุงตนเองอันเปนลักษณะของผูเรียนรูดวยตนเอง 

 

ขอเสนอแนะ    
 ชุดการเรียนรูดวยตนเองในการวิจยัปฏิบัติการในช้ันเรียน ไดพัฒนาข้ึนมาอยางเปนระบบ

ดวยกระบวนการวิจยั จึงควรนําไปใชเปนเปนมาตรฐานการเรียนรูเร่ืองการวิจยัปฏิบัติการในช้ัน
เรียนสําหรับครูวิชาชีพ  ใชชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับเปนคูมือประกอบการเรียนรูของนิสิต
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วิชาชีพครู นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู ใชสําหรับทบทวนความรูสําหรับครูปฏิบัติการ เพื่อให
สามารถผลิตผลงานวิจยัปฏิบัติการในช้ันเรียนท่ีคุณภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผูทรงคุณวฒิุทุกทานท่ีชวยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา โดยเฉพาะ

ผูชวยศาสตราจารยดร.วสันต ทองไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูมีความเช่ียวชาญในการวจิัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ท่ีไดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดชุดการเรียนรูใหขอเสนอแนะปรับปรุงให
งานมีคุณภาพมากข้ึน ขอขอบคุณคุณครูสุรียพร รูปสม ท่ีเปนครูดี มีความต้ังใจพัฒนางานสอนดวย
กระบวนการวจิัย จนไดเปนกรณีตัวอยางใหผูอ่ืนไดศึกษาเพื่อเปนวิทยาทาน และขอขอบใจนิสิต
กลุมตัวอยางท่ีไดต้ังใจใชประโยชนจากชุดการเรียนอยางเต็มท่ี 
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