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การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสรรถนะการวิจัย สาหรับนักศึกษาสาขา
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขั้นตอนการดาเนินการ 3 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี
เรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษา 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 3)
ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการนารูปแบบไปใช้ภาคสนามกับนักศึกษาสาขาการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพครู
จานวน 1 กลุ่มเรียน จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจานวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น KR-20 เท่ากับ .87 2) แบบสอบถามเจตคติและคุณลักษณะนักวิจัย มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .85 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มี่ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .92 4) เกณฑ์การประเมินทักษะ
การวิจัย Scoring Rubric และ 5)แบบสัมภาษณ์สมรรถนะการวิจัยตามมาตรฐานคุรุสภา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นคือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ที่ประยุกต์ทฤษฏีการ
เรียนรู้จากแนวคิดทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีชื่อว่า รัก เรียน เพียร รู้
มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นรัก (Love) 2) ขั้นเรียนรู้ (Learning) 3) ขั้นเพียร (Doing) แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
ย่อย คือ ขั้นปฏิบัติ (Practice) เป็นขั้นตอนการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ขั้นประเมินปรับปรุง (Evaluation and Improvement) และ
4) ขั้นสะท้อนความรู้ (Reflection) มีประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.12 / 82.48 ผลการประเมิน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยจากการใช้รูปแบบ พบว่า คะแนนสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ความเข้าใจ
มีความรู้ความเข้าใจระดับผ่าน คะแนนสมรรถนะการวิจัยด้านเจคติต่อและคุณลักษณะนักวิจัยอยู่ในระดับมาก คะแนนสมรรถนะด้าน
ทักษะการวิจัยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด ผลการประเมิน
สมรรถนะการวิจัยตามมาตรฐานคุรุสภาผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่กาหนดคือสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
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The objective of this research was to develop innovation learning model to promote research competency
of students from faculty of education at Rajabhat University. Research and development processes are divided
into 3 steps. First, to study the fundamental and other relevant informations. Second, to design and develop a
learning model. Third, to evaluate the model. The research sample were 30 students from faculty of education
at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University selected by cluster random sampling. The instruments were 1) The
60–Item test to measure the research knowledge, reliability of test KR-20 was .87. 2) Attitude questionnaire, and
characteristics of research, reliability of test α was .85. 3) The satisfaction questionnaire on the learning model,
reliability of test α was .92 . 4) The scoring rubric to assess research competency skills and 5) The research
competency according to Thailand's teacher interview.
The research results are as followed:
1. The developed innovation learning model to promote research competency is called "Ruk Rien
Pien Rhu" or "Love what you learn and reflect on what you do." Learning activities included 4 steps : 1) Love 2)
Learning 3)Doing: which are the steps that could be applied into 2 small steps which are practical application,
and evaluation and improvement process. Lastly, step 4 is Reflection. The quality of learning management
model score was in the range of 83.12 / 82.48.
2. The results of the evaluation of the learning model for promotion of research competency found
that the scores in research competency skills of the students were higer that a set criteria. The evaluation of
research competency according to Thailand's teacher council standards revealed that the students were able to
deliver research results and modified into teaching methods. In addition, they were able to conduct researches
in order to further develop learning systems for teachers and students. The scores demonstrated that the
students were satisfied with the learning model at a very satisfactory range.
Keywords: Innovation Learning , Research Competency , Classroom Action Research

บทนา

มห

การวิจัยเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ความจริงโดยใช้กระบวนการที่มีระบบและเชื่อถือได้ ผลการวิจัยนาไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาการวิจัยถูก กาหนดให้เ ป็น การดาเนิน การที่ควบคู่กับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทางานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใน
มาตรา 24 (5) ระบุให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และมาตรา 30 กาหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้น
ครูผู้ส อนนอกจากจัด กระบวนการเรียนการสอนแล้ว ยัง ใช้การวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการรู้คาตอบ พัฒนาวิธีการเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน
นอกจากนี้สถานศึกษาต้องดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ในมาตรา 23 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ คือ 1) ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้และข่าวสารข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
นามาพัฒนาการเรียนการสอน 2) ครูมีความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 3) ครูมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
จากข้อกาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทั้งครูและนักศึกษาครู
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย สามารถทาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ สามารถนาผลจากการวิ จัยไปวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ และสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนได้ คุณลักษณะที่จะต้อ งพัฒนาก็คือ การทาวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน ซึ่ง สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ได้กล่าวว่า “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็น คือการวิจัยที่ทาโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
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ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องทาอย่างรวดเร็ว นาผลไปใช้ทันที และสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของตนเองให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
แนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของครูและผู้เรียน” และสุวิมล ว่องวาณิช (2550) ยังได้กล่าวถึงปัญหา
การสอนวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาว่าวิธีวิจัยที่นักศึกษาครูเรียนรู้ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้สามารถทาวิจัยในสภาพของการ
ปฏิบัติงานจริงได้ และวิธีวิจัยที่สอนให้หลักสูตรฝึกหัดครูก็เป็นวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) ซึ่งมีหลักการวิจัยที่เคร่งครัด
ในแบบแผนของการวิจัย ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนและการทาวิจัยของครูในปัจจุบันคือการทากิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมวิจัยแบบแยกส่วน และทากับกลุ่มครูในส่วนน้อย เนื่องจากครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการทาวิจัยและมีความเชื่อว่า
การทาวิจัยเป็นเรื่องยาก จึงทาให้การทาวิจัยของครูไม่พัฒนาเท่าที่ควรด้วยเหตุผลที่ว่าครูมีความความไม่เพียงพอที่จะสามารถ
ดาเนินการวิจัยได้โดยลาพัง ทาวิจัยไม่สาเร็จ เกิดความท้อถอยในการทาวิจัย และเกิดทัศนคติทางลบต่อการวิจัย ประกอบกับครูมี
ภาระงานมากไม่มีเวลาในการศึกษาเอกสารได้อย่างเต็มที่ จึงดาเนินการวิจัยเลียนแบบการวิจัยของนักวิชาการ ซึ่งมิใช่ปัญหาวิจัยที่เกิด
จากสภาพปัญหาในห้องเรียนของตนเอง งานวิจัยของครูจึงให้คาตอบไม่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของครูจริง ๆ
จากปัญหาข้างต้นจึงทาให้การวิจัยของครูไม่พัฒนาเท่าที่ควรส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
ในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษา จะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการวิจัย เจตคติที่ดี
ต่อการวิจัยและมีคุณลักษณะของนักวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเน้นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การนาทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) เป็นทฤษฎีที่เน้นผู้ เรียนเป็นทฤษฎีที่เน้น
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีพื้นฐานกระบวนการสร้างความรู้ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่เกิดจากการ
รับรู้ข้อมูลที่ผู้สอนอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดจากการแปลความหมายของความรู้และประสบการณ์ทีได้รับ และ กระบวนการเรียนรู้
จะมีประสิทธิภาพสูงสุด หากผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง และได้แสดงบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ (ทิศนา แขมมณี, 2557) การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้ ง
ความรู้ในสาระการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะกระบวนการวิจัย ทักษะกระบวนการคิดและการสร้างเจตคติที่ดีต่อการวิจัยใน
การพัฒนาวิชาชีพ (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2549)
ดังนั้นหากมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยโดยการประยุกต์ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้ว ยตนเอง และ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จะเป็นการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ยิ่งต่อ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย โดยการ
ประยุกต์ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้กาหนด ผู้เรียนมีสมรรถนะการวิจัย และสามารถไปเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

มห

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะการวิจัย ของนักศึกษา
สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
สมรรถนะการวิจัย
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ
2. ด้านเจตคติและ
คุณลักษณะนักวิจยั
3. ด้านทักษะการวิจัย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นรัก
2. ขั้นเรียน
3. ขั้นเพียร
4. ขั้นรู้

สมรรถนะการวิจัยตามมาตรฐานคุรุสภา
1. สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
2. สามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

วิธีดาเนินการวิจัย
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

มห

การวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เป็นวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสรรถนะการวิจัย เป็น การประยุกต์ทฤษฏีการเรียนรู้ ร่ วมกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จากแนวคิดทฤษฏีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism Theory) และแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based
learning) มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และสมรรถนะการวิจัย จากเอกสารทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ เอกสารทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เอกสารการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เอกสารหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 เอกสารมาตรฐานวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตารา งานวิจัย บทความ วารสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยมีแบบวิเคราะห์
เอกสารเป็นเครื่องมือ
2. การสารวจสมรรถนะการวิจัยและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ
สมรรถนะการวิจัยและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมะสมของนักศึกษาสาขาการศึกษาที่ได้เรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
มาแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากผู้วิจัยมีประเด็นคาถามที่ชัดเจน
อยู่แล้วจึงใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อไม่ให้เสียเวลา และได้ข้อมูลในทิศทางเดียวกัน ดาเนินการโดยการสัมภาษณ์นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หรือวิชาการวิจัยทางการศึกษาแล้ว
จานวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
3. การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1.1 และ 1.2 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ดาเนินการดังต่อไปนี้
การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย ดาเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ระยะที่ 2 การจัดทารายละเอียดประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบเพื่อการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ
ระยะที่ 4 การทดลองใช้เพื่อการปรับปรุงครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. การออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากผลการศึกษาในขั้นตอนแรก ทาให้ได้กรอบในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ผู้วิจัยนามากาหนดร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะก ารวิจัย
โดยการประยุกต์ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
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2. การจัดทารายละเอียดประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้วิจัยดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ และคู่มือการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
3. การตรวจสอบรูปแบบเพื่อการปรับปรุงครั้งที่ 1 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจยั ดาเนินการโดยใช้รูปแบบระบบผูท้ รงคุณวุฒิ
(Connoisseurship Model) การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการวิจัย การจัดการ
เรียนรู้ มีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีคณ
ุ วุฒิปริญญาโท และมีตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก ดาเนินการโดยการการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ผทู้ รงคุณวุฒิพิจารณา แสดงความ
คิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ และสื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ นามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปทดลองใช้
4. การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย เพื่อหาประสิทธิภาพและการปรับปรุง
ครั้งที่ 2 การดาเนินการในขั้นนี้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง ระยะเวลาทดลอง 15 ครั้ง โดยดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จะมีการ
ติดตามผลโดยการวัดและประเมินผลระหว่างการดาเนินการ โดยการทดสอบ และการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานวิจัยตลอด
ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง หลังการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น ผู้วิจัยวัด
คุณลักษณะของนักวิจัยและเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน โดยให้ทาแบบสอบถามในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ประเมิน
ทักษะการทาวิจัยโดยการประเมินจากรายงานการวิจัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินรูบริคส์ วัดผลสัมฤทธิ์ หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดาเนินการโดยการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงภาคสนามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 6 กลุ่มเรียน จานวน 180 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ที่ ลงทะเบียน
เรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 1 กลุ่มเรียน จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม โดยใช้กลุ่มเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ประกอบด้ วย
แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 4 เรื่อง คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การวางแผนการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย และการวิเคราะห์
ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ซึ่งมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกัน ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.12/82.48 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังสิ้นสุดการเรียน เป็นข้อคาถามปรนัยแบบเลือกตอบ จานวน 60 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้ อ ระหว่าง .48 ถึง .73
และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ ระหว่าง .35 ถึง . 66 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ค่า KR-20 เท่ากับ .87
2.2 แบบสอบถามวัดเจคติและคุณลักษณะนักวิจัยของนักศึกษา เป็นคาถามแบบมาตรวัดประมาณค่า
ตามแบบของลิเคิร์ท 5 ระดับ มีค่าวามเชื่อมั่นทั้งฉบับ ค่า α เท่ากับ .85
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย นักศึกษาเป็น
คาถามแบบมาตรวัดประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท 5 ระดับ 3 ด้านคือ ด้านบรรยากาศ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่
ได้รับมีค่าวามเชื่อมั่นทั้งฉบับ ค่า α เท่ากับ .92
2.4 เกณฑ์การประเมินทักษะการวิจัย Scoring Rubric กาหนดเกณฑ์ในการประเมินรายงานการวิจัย
10 ประเด็น ได้แก่ ชื่อเรื่อง ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย เอกสารและ
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งานที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย และการอภิปราย
ผลการวิจัย
2.5 แบบสัมภาษณ์สมรรถนะการวิจัยตามมาตรฐานคุรุสภาแบบมีโครงสร้าง มีประเด็นคาถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะการนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะความสามารถในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ไปใช้กับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่เป็นกลุ่มตัวอย่า งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จานวน 1 กลุ่มเรียน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง
2. ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามากขึ้น ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 เตรียมความพร้อมผู้สอน โดยการศึกษารายละเอียดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เตรียมเครื่องมือประกอบการ
จัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่เอกสารประกอบการสอน สื่อต่าง ๆ ตัวอย่างงานวิจัย ชุดฝึกทักษะการวิจัย ตัวอย่าง
เครื่องมือ ใบงาน ใบความรู้และเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
2.2 เตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยผู้วิจัยชี้แจงเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการเหตุผลและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ตามเอกสารมคอ.3
2.3 ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จะมีการจัดการติดตามผลโดยการวัดและประเมินผล
ระหว่างการดาเนินการ โดยการทดสอบ และการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานวิจัยตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสะท้อนผลหลังเรียนถึงผลของการจัดการเรียนรู้ และผู้สอนบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทุกครัง้
2.4 หลังการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น ผู้วิจัยวัดผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะของนักวิจัยและเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน
โดยให้ทาแบบสอบถามในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
2.5 ผู้วิจัยประเมินทักษะการทาวิจัยโดยการประเมินจากรายงานการวิจัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินรูบริคส์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2.6 ผู้วิจัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทดสอบตามตารางทดสอบปลายภาคเรียนของมหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. สถิติพนื้ ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item – Objective
Index : IOC) การหาค่าความยาก (Difficulty : p) ค่าอานาจจาแนก (Discrimination : r) ของแบบทดสอบรายข้อ และหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 และหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า โดยใช้สูตรของครอนบาช แอลฟา หาค่า α ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปได้ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้
1. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีที่เน้นผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีพื้นฐาน
กระบวนการสร้างความรู้ 2 ประการ คือ 1) ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลที่ผู้สอนอย่างเดียว
แต่ความรู้จะเกิดจากการแปลความหมายของความรู้และประสบการณ์ทีได้รับ และ 2) กระบวนการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด
หากผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง และได้แสดงบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีถ้ามีประสบการณ์ตรงกับสิ่งนั้น และต้องใช้หลักการสอนให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ
ตามลาดับขั้นตอน ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้วางแผนจัดการ การออกแบบการเรียนรู้ และกากับติดตามการเรียนรู้ และต้องใช้การวิจัยใน
การจัดการเรียนรู้ มีรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1) ผู้สอนนาผลการวิจัยมาใช้ประกอบการสอน 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนประมวลผล
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมทาวิจัย เป็นงานวิจัยที่ดาเนินการระหว่างการเรียนการสอน 4) ผู้สอ นให้
ผู้เรียนลงมือทาวิจัยด้วยตนเอง ให้ดาเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนและมีการฝึกฝนทักษะดีจาเป็นให้แก่ผู้เรียนตาม
ความเหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ์
3. สมรรถนะการวิจยั จะประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 3 ด้าน คือ
3.1 สมรรถนะด้านด้านความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความหมาย ความสาคัญของการวิจัย กระบวนทัศน์วิจัย ประเภทของการวิจัย ลักษณะจุดมุ่งหมายของการวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ขั้นตอนกระบวนการของการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
3.2 สมรรถนะด้านด้านเจตคติและคุณลักษณะนักวิจัย ประกอบด้วย การเห็นความสาคัญของการวิจัย มีความตั้งใจ
ในการดาเนินการวิจัย ใฝ่รู้ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณนักวิจัย มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 สมรรถนะด้านทักษะการวิจัย มีความสามารถในการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาวิจัย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
และการนาเสนอผลงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ทฤษฏีการเรียนรู้
ร่วมกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จากแนวคิดทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism theory) และแนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research based learning) รูปแบบที่พัฒนามีชื่อว่า “รัก เรียน เพียร รู้” กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นรัก (Love) เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู้และเนื้อหาที่ จะเรียน การสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและการวิจัย 2) ขั้นเรียนรู้ (Learning) เป็นขั้นการจัดการข้อมูลที่นาไปสู่ การเกิดความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน 3) ขั้น
เพียร (Doing) เป็นขั้นตอนการนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ หรือลงมือทา แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นปฏิบัติ (Practice) เป็น
ขั้นตอนการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ขั้นประเมินปรับปรุง (Evaluation and Improvement) เป็นขั้นตอนการ นาเสนอชิ้นงานเพื่อ
ประเมินตรวจสอบองค์ความรู้ และ 4) ขั้นสะท้อนความรู้ (Reflection) เป็นขั้นตอนการให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในองค์ความรู้ที่
เกิดจากการเรียนรู้ และการนาเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนซึ่งสามารถเป็นความรู้พื้นฐานในการ
เรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนเรื่องต่อไปรายละเอียดดังแผนภาพประกอบ 2
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย
สมรรถนะการวิจัยตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
1. สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. สามารถทาวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ
สมรรถนะการวิจยั

สมรรถนะด้านเจตคติและคุณลักษณะ
นักวิจยั
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สมรรถนะด้านทักษะการวิจยั

ทฤษฎี

เนื้อหา /สื่อ/ การวัดผล

4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียน
รายงานการวิจยั
3. วิธีดาเนินการวิจยั
2. การวางแผนการวิจัย

รู้

เพียร

4. ขั้นสะท้อนความรู้ผล

3.2 ขั้นประเมิน ปรับปรุง

1.ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
-การแปลความหมายจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับ
-อยู่ในบริบทจริง
- แสดงบทบาทการเรียนรู้อย่างเต็มที่

3.1 ขั้นปฏิบตั ิ

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจยั

เรียน

2. ขั้นเรียนรู้

รัก

1. ขั้นรัก

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจยั
เป็นฐาน
- นาผลการวิจยั มาใช้ประกอบ
การสอน
- เรียนรู้เนื้อหาจากผลการวิจัย
- เป็นผู้ร่วมทาวิจยั
- ลงมือทาวิจัย

มห

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย “รัก เรียน เพียร รู้”

ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย รัก เรียน เพียร รู้
ผลการประเมินสมรรถนะการวิจัย
1. มีคะแนนสมรรถนะการวิจัยด้านความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. มีคะแนนสมรรถนะการวิจัยด้า นเจคติต่อและคุณลักษณะนักวิจัย สมรรถนะการวิจัยด้านเจคติต่อการวิจัยของ
นักศึกษาอยู่ในระดับมาก และสมรรถนะการวิจัยด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการวิจัยของนักศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นกัน
3. มีคะแนนสมรรถนะด้านทักษะการวิจัย มีคะแนนทักษะการวิจัยผ่านเกณฑ์ ในระดับดี
4. มีคะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมสมรรถนะการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่
ได้รับ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 3 ด้าน
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ผลการประเมินสมรรถนะการวิจยั ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1. นักศึกษาสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาสามารถดาเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนกระบวนการได้ โดยเริ่มจาก การวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน หลังจากมีประเด็นปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้แล้วจะศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการแก้ปัญหา เขียนเค้าโครงการวิจัย ลงมือ
ปฏิบัติการวิจัย โดยการนานวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน
ควบคู่ไปด้วย วิเคราะห์ผลการดาเนินการจัดการเรียนรู้ และเขียนรายงานการ
2. สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาได้นาไปใช้ทั้งจากงานวิจัยของตนเองและจาก
รายงานการวิจัยที่ศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่นการนาเครื่องมือวัดผลบางอย่าง ไปใช้ การนากิจกรรมไปประยุกต์ใช้
และการนาผลการวิจัยไปใช้ การสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา

อภิปรายผล

มห
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การอภิปรายผลการวิจยั จะทาการอภิปรายตามประเด็นที่ค้นพบจากการวิจัยดังนี้
1. การศึกษาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการคือ สมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นความสามารถของผู้เรียนในการใช้การวิจัยในการจัดการเรียนรู้ และทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน
ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (5) ได้ระบุให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา
30 กาหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา และสถานศึกษาต้องดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 23 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ คือ 1) ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้
และข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอน 2) ครูมีความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 3) ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2542) ซึ่งเป็นไปตามที่ สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ได้สังเคราะห์นิยามเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแล้วสรุปว่าการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนคือการวิจัยที่ทาโดยครูผู้สอนในห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องทาอย่างรวดเร็ว นาผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมู ลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของตนเองให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางที่ได้
ปฏิบัติ และนาผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
2. ตัวชี้วัดสมรรถนะการวิจัยจะประกอบด้วยด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการวิจัย และ
ด้านทักษะการวิจัย เป็นตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อสมรรถนะการวิจัย ดังที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ เช่น อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ (2552)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถการวิจัยของครูด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม สมรรถนะการวิจัย
ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ มี 10 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ 1) ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัย 2) การ
ระบุปัญหาของการวิจัยในชั้นเรี ย น 3) การศึกษาวิธีการแก้ปัญหา 4) การกาหนดวัตถุป ระสงค์ส มมติฐานการวิจั ย 5) การเลือ ก
นวัตกรรม 6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 7) การวิเคราะห์ข้ อมูล 8) การสืบค้นสารสนเทศและการหาแหล่งความรู้ที่ช่วยในการวิจัย
9) การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 10) หลักการอ่านงานวิจัยในชั้นเรียน ด้านเจตคติ มี10 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
1) ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการวิจัยในชั้นเรียน 2) เห็นคุณค่าของการทาวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยมาใช้
3) สนใจใฝ่รู้ในการทาวิจัยในชั้นเรียน 4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานวิจัย 5) สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย ได้
อย่างมีเหตุผล 6) ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการ 7) ตั้งใจทางาน 8) สามารถทางานวิจัยจนสาเร็จลุล่วง 9) เคารพในสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มตัวอย่าง และ 10) ไม่บิดเบือนข้อมูลทางวิชาการหรือมีความซื่อสัตย์เชิงวิชาการ ด้านการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อย 10 ตัวบ่งชี้ คือ 1) กาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนบนพื้นบานของการจัดการเรียนการสอน
2) สามารถกาหนดวัตถุประสงค์สมมติฐานการวิจัยได้ 3) สามารถสร้างกรอบแนวคิดโดยยึดทฤษฎีเป็นพื้นฐานได้ 4) สามารถศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการสืบค้นจากคอมพิวเตอร์ได้ 5) สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยได้
6) สามารถนาเสนอเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย สามารถวิเคราะห์และระบุแนวทางการนาผลการวิจัยไปใช้ 7) วิเคราะห์
วิจารณ์ผลงานวิจัยที่ศึกษาได้อย่างมีเหตุผล 8) สามารถระบุแนวทางในการนาผลการวิจัยไปใช้ในชั้นเรียน และ 10) สามารถนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยนั้นจะต้องพัฒนาในด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก
หรือเจตคติ และด้านทักษะการปฏิบัติ
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3. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ที่พัฒนาขึ้นเป็น รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการวิจัยเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ทฤษฏีการเรียนรู้ร่วมกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จากแนวคิดทฤษฏี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism theory) และแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research based
learning) รูปแบบที่พัฒนามีชื่อว่า “รัก เรียน เพียร รู้” ดาเนินการพัฒนาโดยนาข้อมูลจากการสังเคราะห์มากาหนดร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ และดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอนโดยใช้การวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็น แบบแผนการ
ดาเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้ และได้รับการ
พิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ คือ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ทักษะวิชาชีพ (ทักษะการจัดการเรียนรู้) 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติและ
คุณลักษณะนักวิจัย ด้านทักษะการวิจัย และ 3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัยตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา สามารถนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ลักษณะของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ เป็นการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางด้านการเรียนรู้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ดาเนินการตามหลักการที่ จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 1996) ได้สรุปไว้ว่า 1. หลักการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ต้องมีทฤษฏีสนับสนุน เช่น ทฤษฏีด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีทางการศึกษา 2. เมื่อพัฒนา
รูปแบบการการจัดการเรียนรู้แล้ว ก่อนนาไปใช้อย่างแพร่หลายจะต้องมีการวิจัย เพื่อทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการ
นาไปใช้ในสถานการณ์จริง และนาข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ 3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถออกแบบให้
ใช้ได้อย่างกว้างขวางหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 4. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ จะมีจุดมุ่งหมายหลักที่
นามาใช้พิจารณาเลือกรูปแบบที่จะนาไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะทาให้เกิดผล
สูงสุด แต่ก็สามารถนารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่ก็อาจนาไปใช้ได้แต่อาจทาให้ได้ผล
น้อยลงไป
4. ผลจากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจั ย รัก เรียน เพียร รู้ จาก
บันทึกผลหลังการสอน และจากข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นรัก (Love) เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้สกึ ที่ดีต่อการเรียนรู้และเนื้อหาที่จะเรียน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนและการวิจัย การให้ผู้เรียนมีความความสนใจในการเรียน การทบทวนและระลึกประสบการณ์เดิมของผู้เรียน การศึกษาผู้เรียน
เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และให้ผู้เรียนเกิด ความรักในเนื้อหาและการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วยการ
ทักทายผู้เรียน การสอบถามและการสนทนาทั่วไป นาเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่าประสบการณ์ของผู้สอน และการให้ผู้เรียนเล่า
ประสบการณ์ตัวเอง การใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย อยากรู้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับ
เนื้อหา โดยการเล่าเรื่อง การอภิปราย ตอบคาถาม ผู้เรียนปฏิบัติการเพื่อเข้ าสู่บทเรียน การศึกษา วิเคราะห์ตัวอย่าง ตามใบงานทั้ง
รายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม และการสอดแทรกคุณธรรมและคุณลักษณะนักวิจัยระหว่างการจัดการเรียนรู้ จากการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ พบว่าในขั้นรักนี้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ปรับความเข้าใจ และทัศนคติต่อการวิจัยที่ นักศึกษาส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่อง
ยาก เกิดความกังวลในการเรียน กิจกรรมที่ทาให้นักศึกษาได้เปลี่ยนความรู้สึก คือการที่ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เล่าเรื่อง ไ ด้
แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และการที่ผู้สอนใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิ บัติการตามใบงาน
เพื่อเข้าสู่บทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบว่าขั้นตอนเริ่มแรกของการ
จัดการเรียนรู้ คือขั้นรักเป็นขั้นตอนที่จะสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้มาก ไม่ทาให้นักศึกษาเกิดความกังวลในการเรี ยน
และจะเปลี่ยนเป็นความกลัวต่อการวิจัยไปเลย ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2557) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และกับบุคคลอื่น ๆ จะทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้กว้างขึ้น ซับซ้อน
ขึ้นและหลากหลายขึ้น
2. ขั้นเรียนรู้ (Learning) เป็นขั้นการจัดการข้อมูลที่นาไปสู่การเกิดความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยจัดการความคิดให้เป็นระบบ เช่นการจัดลาดับเนื้อหา การวิเคราะห์ การโยงความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกเชิง
บวก ซึ่งจะนาไปสู่การออกแบบการวางแผนการดาเนินการต่อไป มีกิจกรรมการใช้คาถามหรือประเด็นนากระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
อภิปราย ผู้เรียนซักถามแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น อาจารย์นาประเด็นจากการอภิปรายซัดถามของผู้เรียน มาอธิบายเสนอแนะ
เพิ่มเติม รวมทั้งการยกตัวอย่างประกอบ และช่วยกันสรุป ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่จากการใช้คาถามนาให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ อภิปราย ผู้เรียนซักถามแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ผู้สอนนาประเด็นจากการอภิปรายซักถามของผู้เรียน มาอธิบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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เสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งการยกตัวอย่างประกอบ และการให้ผู้เรียนช่วยกันสรุป โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน
รายงานการวิจัย power point ฯลฯ การกาหนดประเด็นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การปฏิบัติตามใบงาน การกระตุ้นให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้กับความรู้สึกเชิงบวก ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม
ผู้สอนให้คาแนะนา ชี้แนะ อธิบายเพิ่มเติมระหว่างกิจกรรมเรียนรู้ โดยผู้สอนติดตามความก้าวหน้า โดยการกาหนดตารางเวลาการ
พบปะให้คาปรึกษาการสอบถามผ่านสือ่ ออนไลน์ ในขั้นนี้ผู้สอนได้ใช้เทคนิควิธีการที่เหมะสมกับเนื้อหา เช่นการใช้ตัวอย่างรายงานวิจัย
เป็นกรณีศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย ฝึกการใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยตามหลักการและทฤษฎี เพื่อ
นามาใช้ ในการตั ดสิ นใจหรือ สรุ ปจากกรณีศึ กษา และเกิ ดเป็น ความเข้ าใจ ซึ่ งสอดคล้ องกับ ผลการประเมิ นประสิท ธิภ าพของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ต้องให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ปัญหา สภาพที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนจะทาให้
นักศึกษา เข้าใจและมองเห็นแนวทางการวิจัยที่ชัดเจน นักศึกษาต้องมีประสบการณ์ จากการอ่าน การฟัง การลงมือทาและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา และกับบุคคลอื่น เพื่อการเรียนรู้ นักศึกษาต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3. ขั้นเพียร (Doing) เป็นขั้นตอนการนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ หรือลงมือทา แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ
3.1 ขั้นปฏิบัติ (Practice) เป็นขั้นตอนการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
การเรียนรู้ นาไปสู่การขยายองค์ความรู้ และสามารถนาเสนอเป็นหลักการได้ โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น แผนที่ความคิด แผ่นพับสรุป บรรยายเรื่อง สรุปแนวคิดสาคัญของเนื้อหา ผู้สอน
ให้คาแนะนา ชี้แนะ อธิบายเพิ่มเติม ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สอนติดตามความก้าวหน้า โดยการกาหนดตารางเวลาการพบปะ
ให้คาปรึกษา การสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ ในขั้นตอนนี้การ ใช้กระบวนการกลุ่มโดยการให้สมาชิกในกลุ่มร่วมวิเคราะห์ สรุปจากข้อ
ค้นพบของตนเอง ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปรวบยอดเป็นข้อสรุปของกลุ่ม จะทาให้ผู้เรียนเกิดความชัดเจนในความรู้ความเข้าใจ
ของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติการวิจัยตามกระบวนการเริ่มตั้งแต่การสารวจวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้
การกาหนดปัญหาวิจัย การวางแผนการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย ผู้เรียนลงปฏิบัติโดยมีผู้สอน
ให้คาแนะนา ชี้แนะ อธิบายเพิ่มเติม และผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลา เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ว่า ลักษณะ
ของรูปแบบเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะ Active learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
มีขั้นตอนการดาเนินการอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอน ควรใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรม เช่นใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติ ใช้แผนที่ความคิด หรือ mind map แผนภูมิ เทคนิคต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใน
การสรุปเนื้อหา เน้นให้ผู้เรียนเป็นตัวนาในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ดังที่วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ได้สรุปไว้ว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการลงมือกระทา (Active Process) ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล และความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้
ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง ความรู้และความ
เชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละคน จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีและประสบการณ์ของผู้เรียน ถูกนามาเป็นพื้นฐาน
ในการตัดสินใจและมีผลโดยตรงต่อการสร้างความรู้ใหม่แนวคิดใหม่ของผู้เรียน
3.2 ขั้นประเมินปรับปรุง (Evaluation and Improvement) เป็นขั้นตอนการนาเสนอชิ้นงานเพื่อประเมิน
ตรวจสอบองค์ความรู้เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพการ โดยมีกิจกรรมให้ผู้เรียนนาเสนอ
ชิ้นงานรายบุคคลในกลุ่ม แต่ละกลุ่มนาเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน อภิปรายเสนอแนะ และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน กับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ผู้สอนให้คาแนะนา ชี้แนะ อธิบายเพิ่มเติม ในขั้นตอนนี้ทาให้ผู้เรียน
ได้รู้ว่าผลงานของตนเองในมุมมองของคนอื่นเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนที่ควรปรับแก้อย่า งไร คล้าย ๆ กับการลองผิดลองถูกในการทางาน
ถ้ามีข้อเสียหรือจุดบกพร่องก็ปรับปรุงพัฒนาต่อไป แต่ในด้านลักษณะเด่นของผลงานจะทาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ และความภูมิใจใน
ตนเองนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ต่อไป
4. ขั้นสะท้อนความรู้ (Reflection) เป็นขั้นตอนการให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้
และการนาเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเป็นความรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนหรือปฏิบั ติ
กิจกรรมในการเรียนเรื่องต่อไป โดยมีกิจกรรมการให้ผู้เรียนสรุปประเด็นความรู้ที่ ได้จากการเรียนรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวม
ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย ร่วมตอบคาถามหรือภิปรายในประเด็นที่สาคัญ ผู้สอนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียน โดยกล่าว
ชมเชย ยกย่อง และยกตัวอย่างผลงานดีเด่นของผู้เรียน ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเนื้อหา ด้านทักษะ และด้าน
เจตคติต่อการเรียนรู้ ต่อการวิจัย ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ตัวเองว่ามีจุดเด่น จุดด้อยที่ต้องปรับแก้อย่างไร และพร้อมที่จะเรียนรู้ในเนื้อหา
ต่อไปหรือยัง ในขั้นตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่า การสะท้อนผลการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนคลายกังวล สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
ทั้งความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและสามารถปฏิบัติได้
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รัก เรียน เพียร รู้ พบว่านักศึกษาหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู้ มีคะแนน
สมรรถนะการวิจัยผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มีเจตคติและคุณลักษณะนักวิจัยอยู่ในระดับมาก และมีทักษะการวิจัยในระดับดี แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษาได้ดี จึงสมควรที่จะนาไปปรับใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะการวิจัยกับนักศึกษาสาขาอื่นได้ แต่ควรดูพื้นฐานนักศึกษา ที่ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งวิชาเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานความรู้ที่สาคัญในการพัฒนาสมรรถนะการ
วิจัย
2. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์ทฤษฏีการเรียนรู้ ร่วมกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้
จากแนวคิดทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism theory) และแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
(Research based learning) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ประกอบด้ว ย 4 ขั้นตอน คือ รัก เรียน เพียร รู้ ในแต่ละขั้นตอนจะมี
รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินการต่าง ๆ ดังนั้นก่อนนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดนี้ไปใช้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจน
ควรศึกษารายละเอียดของเอกสารคู่มือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของที่มา ทฤษฎีสนับสนุน
วัตถุประสงค์ รายละเอียดเนื้อหา ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ สื่อการจัดกรเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด
เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านเจตคติ
และคุณลักษณะนักวิจัย และด้านทักษะการวิจัย แต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยผู้เรียนที่
แตกต่างกัน มีกิจกรรม เทคนิค และเนื้อหาที่ต่างกัน ดังนั้นผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเข้าใจ
การสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน และเทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างดี และสามารถดาเนินการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างดี
4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ทฤษฏีการเรียนรู้จากแนวคิดทฤษฏีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism theory) ซึ่งบทบาทผู้เรียนจะเปลี่ยนเป็นผู้ปฏิบัติ สามารถสรุปองค์ความรู้ ดังนั้นใน
การใช้รูปแบบจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเปิด
ใจรับกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่บทบาทผู้สอนก็ต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ จึงต้องมีการเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้พร้อม เช่น ตารา เอกสารงานวิจัย ตัวอย่าง บทความ วารสาร รวมถึงคอมพิวเตอร์ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นอย่างเต็มที่ และควรสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจ กรรมและเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ตัวนาในการดาเนินการ
2. ควรมีศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะตามคุณลักษณะบัณฑิต และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน ที่มีเนื้อหาไม่มาก
เกิน อาจจะพัฒนาในลักษณะการบูรณาการความรู้สมรรถนะ
3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อซ่อมเสริ มผู้เรียนในกรณีที่ไม่ผ่านในแต่ละสมรรถนะ หรือกลุ่มที่เรียนรู้
ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้
4. ควรมีการศึกษาประเมินผลสมรรถนะการวิจัยของผู้เรียนในระยะยาวเมื่อสาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการประเมินการจัด
การศึกษาของหลักสูตรด้วย
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