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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GDT 4207 การวิจัย

ทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา GDT 4207 การวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผู้วิจัยใช้รูปแบบ

ของการด�าเนินการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามลักษณะของวงจร PAOR ซึ่งน�ามาประยุกต์กับ

การวิจัยแบบเป็นทางการ (Formal Research) โดยมีกิจกรรมการวิจัยคือ 1) การค้นหากิจกรรมที่ต้องการ

พัฒนา ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารหลักสูตร เอกสารค�าอธิบายรายวิชาและตารางสอนของวิชา 

2) การศกึษาสภาพปัจจบุนัผู้เรียน โดยใช้การสมัภาษณ์แบบทางการเป็นรายบคุคล 3) การออกแบบการสอน

และวางแผนการสอน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การสอน สาระการสอน กิจกรรมการสอน สื่อการสอน 

และการประเมินผล 4) การจัดกิจกรรมการสอน ประกอบด้วยการบรรยายและการลงมือปฏิบัติจริงจ�านวน 

8 ครั้ง ๆ  ละ 6 ชั่วโมง 5) การตรวจสอบการสอน ประกอบด้วยแบบส�ารวจความคิดเห็นหลังการจัดกิจกรรม

การสอน และประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นรูปแบบรายงานการวิจัยแบบทางการ 5 บท และ 

6) การจัดท�าข้อเสนอการสอน ประกอบด้วยการตรวจสอบผลการใช้นวัตกรรมการวิจัยและผลงานวิจัยใน

ชั้นเรียน 

 ผลการวจัิยพบว่า 1) นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท�าวจัิยในชัน้เรียน และน�าเสนอผลงาน

วจิยัในชัน้เรยีนได้คนละ 1 เรือ่ง ซึง่เป็นรูปแบบรายงานการวิจัยแบบทางการ 5 บท และหลังการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแ้ละการฝึกปฏิบัตกิารท�าวจัิยในชัน้เรยีน นักศกึษามคีวามคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมี

ค่าเฉลี่ยรวม = 4.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56 และ 2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GDT 

4207 การวจัิยการศกึษา หลกัสตูรประกาศนียบัตรบณัฑติวชิาชพีครู ทัง้ในส่วนของรปูแบบการวจัิยในชัน้เรยีน
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และเอกสารสื่อการเรยีนการสอนชว่ยให้นกัศึกษาเกดิความรูค้วามเขา้ใจและสามารถปฏบิตักิารท�าโครงการ

วิจัยในชั้นเรียน รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแบบทางการ 5 บท ได้ตามแผนการสอนและโครงการสอน ด้าน

การเรียนรู้และผลลัพธ์ทางการสอน

ค�าส�าคัญ: กิจกรรมการเรียนการสอน วงจร PAOR การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยแบบทางการ

Abstract

 The purposes of this research were 1) to study the management of teaching activities

of the course GDT 4207: The educational research of students in teacher professional 

certificate curriculum, and 2) to develop the management of teaching activities of the 

course GDT 4207 : The educational research of students in teacher professional certificate 

curriculum. The PAOR cycle for developing classroom research was applied to the formal 

research, resulting in the following research activities: 1) identifying the activities that

needed to be developed, this consisted of the study of curriculum document, course

description and schedule, 2) studying the present conditions of the students by formally 

interviewing each student, 3) designing lessons and teaching plans which comprised the 

teaching objectives, the content, the teaching activities, the teaching materials and media 

as well as the evaluation, 4) organizing the teaching activities with lectures and actual 

teaching for eight times, each lasting six hours, 5) inspecting the teaching which involved

the feedback of the teaching activities and the evaluation result of the formal report of 

classroom research of five units, 6) making teaching recommendations related to the 

inspection result of the research innovation and the result of the classroom research.

 The research results showed that

 1. The students had the knowledge and understanding in conducting classroom 

research and each student was able to present one classroom research in a formal report 

form of the five units. After organizing learning activities and classroom research practice, 

students had the overall opinion at the highest level (X = 4.56, S.D. = 0.56).

 2. The teaching activities of the course GDT 4207 : The educational research of 

students in the teacher professional certificate curriculum, both in the form of classroom 

research and learning media documents, enhanced the students’ comprehension and ability 

in the classroom research project and the formal report of the five units in line with the 

lesson plan and course outline as well as the learning aspect and teaching result.

Keywords: Teaching activities, PAOR cycle, Classroom research, formal research 
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บทน�ำ

	 ข้อบังคับคุรุสภา	ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ	พ.ศ.	2556	ให้คุรุสภาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

ในการรบัรองปรญิญา	ประกาศนยีบตัรหรอืวฒุบัิตรของสถาบนัต่าง	ๆ 	ตามมาตรฐานวชิาชีพ	ตามท่ีก�าหนด

ในมาตรา	9	(7)	แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	พ.ศ.	2546	โดยออกประกาศ

คุรสุภา	เรือ่ง	การรบัรองปรญิญาและประกาศนยีบตัรทางการศึกษาเพือ่การประกอบวิชาชีพ	พ.ศ.	2557	

ซ่ึงมผีลบงัคับใช้ต้ังแต่วันที	่14	มนีาคม	2557	แทนฉบบัเดิม	ซ่ึงออกต้ังแต่	พ.ศ.	2549	โดยประกาศฉบบั

เดิม	ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก	นอกจากนี้คุรุสภายังได้ปรับเปลี่ยนมาตรฐาน

วิชาชีพ	 รวมทั้งสาระความรู้และสมรรถนะท้ังทางวิชาชีพครูและวิชาชีพบริหารการศึกษาอีกด้วย	 โดย

มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาซ่ึงเป็นข้อก�าหนดเก่ียวกับคุณลกัษณะและคุณภาพทีพ่งึประสงค์ในการ

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม	โดยเฉพาะ

ด้านมาตรฐานความรูข้องผู้ประกอบวชิาชีพครใูนประกาศคุรสุภาได้ก�าหนดไว้ว่า	ต้องมคุีณวุฒไิม่ต�า่กว่า

ปริญญาตรีทางการศึกษา	 หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง	 โดยมีมาตรฐานความรู้

ดังต่อไปนี้	 1)	 ความเป็นครู	 2)	 ปรัชญาการศึกษา	 3)	 ภาษาและวัฒนธรรม	 4)	 จิตวิทยาส�าหรับครู

5)	หลกัสตูร	6)	การจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการช้ันเรยีน	7)	การวจัิยเพือ่พฒันาการเรยีนรู	้8)	นวตักรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	 9)	 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้	 10)	 การประกัน

คุณภาพการศึกษา	และ	11)	คุณธรรม	จริยธรรม	(ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา,	2557)

	 จากประกาศครุุสภาทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูเ้ปน็มาตรฐาน

ความรูห้นึง่ในสบิเอ็ดมาตรฐานทีคุ่รสุภาได้ก�าหนดไว้เกีย่วกบัความรูใ้นการจดัการเรยีนรูห้รอืการจัดการ

ศึกษา	 ซ่ึงผู้ต้องการประกอบวิชาชีพครูต้องมีเพียงพอที่จะสามารถน�าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้	

เนื่องจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือการวิจัยในช้ันเรียนเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่จะช่วยในการ

พัฒนาการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน	 ดังที่ก�าหนดไว้ในสาระบัญญัติของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	หมวด	4	แนวการจัดการศึกษา	

มาตรา	24	(5)	ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ	สภาพแวดล้อม	สื่อการเรียน	และ

อ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้	 ทั้งนี้	 ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน

และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง	 ๆ	 และมาตรา	 30	 ก�าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้การส่งเสรมิให้ผู้สอนสามารถวจัิยเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบั

ผู้เรยีนในแต่ละระดับการศึกษา	(กระทรวงศึกษาธกิาร,	2546:	14-16)	ดังนัน้มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น

ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาทีไ่ด้รบัอนญุาตจากคุรสุภาให้เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชีพ

ครูต้ังแต่ปีการศึกษา	 2550	 จึงให้ความส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนและคุณวุฒิของอาจารย์
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ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาและน�าความรูท้ีไ่ด้ไปพฒันากระบวนการจัดการเรยีนรูใ้ห้เกดิประสทิธภิาพ	(มหาวทิยาลยั

เซนต์จอห์น,	2557)

	 ผู้วิจัยซ่ึงได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชา	 GDT	 4207	 การวิจัยทางการศึกษา	 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นตั้งแต่ปีการศึกษา	2555	จนถึงปัจจุบัน	

และจากประสบการณ์การเป็นวิทยากรรับเชิญด้านการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน	 ด้านการพัฒนา

หลักสูตรและด้านการวัดประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมาเป็นระยะเวลา	 10	 ปี	

ของหลายๆ	องค์กรทางการศึกษา	ได้แก่	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	นครศรีธรรมราช

เขต	3	ส�านักงานคณะกรรมการประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช	ในโครงการ

พัฒนาครูเอกชนทั้งระบบของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	(สช.)	สถาบันพัฒนา

ครูและทรัพยากรมนุษย์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี	 ส�านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน	์

สถานศึกษาเอกชนและวิทยาลัยอาชีวะเอกชนหลายจังหวัด	ผู้วิจัยได้พบปัญหาการท�าวิจัยในชั้นเรียน

ของครูผู้สอนซ่ึงเป็นนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 เนื่องจากนักศึกษาที่มา

ศึกษาต่อในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวิชาชีพครสู่วนใหญ่ไม่ได้จบปรญิญาตรมีาด้านสายครผูู้สอน

โดยตรง	 และมีนักศึกษาบางส่วนจบการศึกษาระดับปริญญาโท	 แต่มาปฏิบัติงานด้านการสอนใน

สถานศึกษาด้วยใช้วธิกีารผ่อนผันให้ปฏิบติัการสอนโดยไม่มใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพคร	ูจึงส่งผลให้

ในหนึ่งห้องเรียนมีนักศึกษาที่มีความหลากหลายด้านความรู้และประสบการณ์การสอน	เช่น	นักศึกษา

ทีเ่ป็นครผูู้สอนระดับปฐมวัย	ครผูู้สอนระดับประถมศึกษา	ครผูู้สอนระดับมธัยมศึกษา	และครผูู้สอนใน

ระดับอาชีวศึกษา	เป็นต้น	ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา	GDT	4207	การวิจัยทางการศึกษา	จึงจ�าเป็น

จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านหลักสูตร	 การวัดประเมินผล	 และการจัดท�าแผนการสอนหรือ

แผนจัดการเรียนรู้	 การบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้	 อันจะน�าไปสู่การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาด้วย	 เพราะจะส่งผลให้นักศึกษาที่มาศึกษาต่อในหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชีพครสูามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ในช้ันเรยีนไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังานจรงิใน

สถานศึกษาของตนเองได้อย่างมศัีกยภาพ	เนือ่งจากการพฒันานกัศึกษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ

วชิาชีพครใูห้เป็นผู้มคีวามสามารถในการท�าวจัิยในช้ันเรยีน	และใช้กระบวนการวจัิยเพือ่พฒันาการสอน

ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน	 เป็นการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยอันจะน�าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้กับประเทศชาติด้วย

	 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชิงปฏิบติัการในช้ันเรยีนของการสอนรายวชิา	GDT	4207	การวิจัย

ทางการศึกษา	หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชีพครหู้องเรยีน	Section	04	จ�านวน	30	คน	ในภาค

เรียนที่	2/2559	เพื่อน�าผลมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวของผู้วิจัย	และพัฒนา

คุณภาพ	การเรียนรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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◆ รวีวรรณ กลิ่นหอม ◆

วัตถุประสงค์งำนวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา	 GDT	 4207	 การวิจัยทาง

การศึกษา	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

	 2.	 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา	GDT	4207	การวิจัยทางการศึกษา	

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา	 GDT	 4207	 การวิจัยทางการศึกษา	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 ซ่ึงมี

กระบวนการวิจัย	3	ขั้นตอนคือ

 ขั้นตอนที่ 1 กำรร่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ GDT 4207 กำรวิจัยทำง

กำรศกึษำ หลักสูตรประกำศนียบตัรบณัฑติวชิำชีพครู ค้นหาทกัษะทีต้่องการพฒันา	โดยผู้วจัิยศึกษา

เอกสาร	หลักสูตร	ค�าอธิบายรายวิชา	ผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลา	5	ปีที่ผ่านมา	เพื่อใช้ใน

การออกแบบการสอน	วางโครงการสอนและก�าหนดกิจกรรมการสอน	โดยน�ากระบวนการวิจัยปฏิบัติ

การในช้ันเรยีนตามลกัษณะของวงจร	PAOR	ซ่ึงประกอบด้วย	1)	การวางแผนหลงัจากทีว่เิคราะห์และ

ก�าหนดประเด็นปัญหาทีต้่องการการแก้ไข	(Plan)	2)	การปฏิบติัตามแผนทีก่�าหนด	(Act)	3)	การสงัเกต

ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	(Observe)	และ	4)	การสะท้อนผลจากการปฏิบัติงานให้ผู้ที่มีส่วนร่วม

ได้วิพากษ์วิจารณ์	 ซ่ึงน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานต่อไป	 (Reflect)	 และน�ามาประยุกต์

กับการวิจัยแบบเป็นทางการ	(Formal	Research)	ซึ่งประกอบด้วย	5	บท

 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ GDT 4207 กำรวิจัยทำง

กำรศึกษำ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครูโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการจัดสนทนากลุ่ม

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้วิพากษ์รูปแบบการสอน	โดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิจัย

เชิงปฏิบติัการในช้ันเรยีนหรอืการวจัิยทางการศึกษา	ในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชีพครหูรอื

ระดับมหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า	5	ปี	จ�านวน	5	คน	มีขั้นตอนการด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 2.1	 ขั้นเตรียมการ	 ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดสนทนากลุ่มโดยน�ากระบวนการ

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามลักษณะของวงจร	PAOR	ซึ่งประกอบด้วย	1)	การวางแผนหลังจากที่

วิเคราะห์และก�าหนดประเด็นปัญหาทีต้่องการการแก้ไข	(Plan)	2)	การปฏิบติัตามแผนทีก่�าหนด	(Act)	

3)	การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	(Observe)	และ	4)	การสะท้อนผลจากการปฏิบัติงาน

ให้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้วิพากษ์วิจารณ์	 ซ่ึงน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานต่อไป	 (Reflect)
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ในรูปแบบของการวิจัยแบบเป็นทางการ	(Formal	Research)	5	บท	โดยท�าจดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

มาร่วมสนทนากลุ่มเมื่อวันที่	 25	 มีนาคม	 2560	 เวลา	 09.00	 –	 12.00	 น.	 ณ	 ห้อง	 BC	 906	

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

	 2.2	 ขัน้ด�าเนนิการ	ผู้วจัิยเป็นผู้ด�าเนนิการจดัสนทนากลุม่ด้วยตนเองโดยมผู้ีบนัทกึเทป	1	คน	

และผู้จดบันทึก	1	คน	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นในการวิพากษ์

	 2.3	 การวิเคราะห์ข้อมูลผลจากการสนทนากลุ่มที่บันทึกเทปด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	

(content	analysis)	มาสรปุเป็นรปูแบบการสอนรายวิชา	GDT	4207	การวิจัยทางการศึกษา	หลกัสตูร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	เพื่อน�ามาสร้างแบบสอบถามความเป็นไปได้ของรูปแบบ

 ขัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบควำมเป็นไปได้ของกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนรำยวชิำ GDT 4207 

กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพคร	ูด้วยการน�าข้อมูลในการวิพากษ์

มาสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถามความเป็นไปได้

 ประชำกร และกลุ่มเป้ำหมำย 

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	ปีการศึกษา	2559	

	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวจิัย	คอื	นักศกึษา	Section	04	จ�านวน	30	คน	ซึง่ผูว้ิจัยเป็นอาจารย์

ผู้สอนรายวิชา	GDT	4207	การวิจัยทางการศึกษา	

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

	 1.	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา	GDT	4207	ซึ่งประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	

คือ	 1)	 กระบวนการวางแผน	 (Plan)	 2)	 การปฏิบัติ	 (Act)	 3)	 ตรวจสอบผล	 (Observe)	 และ	

4)	สะท้อนการปฏิบัติ	(Reflect)

	 2.	แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานก่อนเรียนวิชา	GDT	4207	การวิจัยทางการศึกษามีลักษณะ

เป็นค�าถามปลายเปิดชนิดเติมค�าและแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)

	 3.	แบบบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตระหว่างเรียน

	 4.	แบบส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาระหว่างการเรียนโดยการร่วมวิพากษ์การน�าเสนอ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	เป็นแบบประเมินค่า	5	ระดับ

	 5.	แบบส�ารวจความคิดเหน็ของนกัศึกษาหลงัการปฏิบัติการวจิยัในช้ันเรยีน	เป็นแบบประเมนิ

ค่า	5	ระดับ



292

◆ รวีวรรณ กลิ่นหอม ◆

	 6.	แบบประเมินรูปเล่มผลงานวิจัยของนักศึกษา

 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

	 1.	น�าผลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม	 มาออกแบบการสอนและวางโครงการสอนซ่ึงประกอบ

ด้วย	1)	วัตถุประสงค์การสอน	2)	สาระการสอน	3)	กิจกรรมการสอน	4)	สื่อการสอน	และ	5)	การ

ประเมินผล

	 2.	จดัท�าแบบสอบถาม	และแบบส�ารวจความคิดเหน็ทีส่ร้างขึน้ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน

วจัิยเชิงปฏิบติัการในช้ันเรยีนหรอืการวจิยัทางการศึกษา	ในหลกัสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติวชิาชีพครู

หรือระดับมหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า	5	ปี	จ�านวน	5	ท่าน	เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านภาษา

	 3.	น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 กิจกรรมในการด�าเนินการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามลักษณะของวงจร	PAOR	

ซ่ึงน�ามาประยุกต์กับการวิจัยแบบเป็นทางการ	 (Formal	 Research)	 ผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัย	6	กิจกรรม	ดังนี้

 1.	 ค้นหากิจกรรมการเรยีนการสอนทีต้่องการพฒันา	ผู้วจิยัศึกษาเอกสารหลกัสตูร	ค�าอธบิาย

รายวิชา	 ผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลา	 5	 ปีที่ผ่านมา	 เพื่อใช้ในการออกแบบการสอน

วางโครงการสอนและก�าหนดกิจกรรมการสอน

	 2.	 ศึกษาสภาพปัจจุบนัผู้เรยีน	โดยการสมัภาษณ์แบบทางการเป็นรายบุคคล	เพือ่น�าไปวางแผน

โครงการสอนและก�าหนดกิจกรรมการสอน

	 3.	ออกแบบการสอนและวางโครงการสอน	 ผู้วิจัยออกแบบแผนการสอนและวางโครงการ

สอนประกอบด้วย	1)	วัตถุประสงค์การสอน	2)	สาระการสอน	3)	กิจกรรมการสอน	4)	สื่อการสอน	

และ	5)	การประเมินผล

	 4.	การจัดกิจกรรมการสอน	ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการสอน	ประกอบด้วยการบรรยายและการ

ลงมือปฏิบัติจริง	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ครั้งที่	1	นักศึกษาแนะน�าตัว	ประสบการณ์การท�างานพร้อมท�าการสัมภาษณ์แบบทางการเป็น

รายบุคคล	 ด�าเนินการสอนความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย	 การวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน	 การก�าหนด

ปัญหาในการวิจัย	ค�าถามวิจัย	วัตถุประสงค์การวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย	ระยะ

เวลาที่ใช้	6	ชั่วโมง	ให้การบ้านนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องที่เรียนมา



293

◆ การพฒันากิจกรรมการเรยีนการสอนรายวชิา GDT 4207 การวจัิยทางการศกึษาของนักศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีคร ู◆

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

	 ครัง้ท่ี	2	นกัศึกษาส่งงานทีไ่ด้รบัมอบหมายในการสอนครัง้ท่ี	1	วพิากษ์วิจารณ์งานของนกัศึกษา

พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข	 ด�าเนินการสอนการก�าหนดขอบเขตของ

งานวิจัย	 พร้อมทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่ต้องน�ามาใช้ในบทท่ี	 2	 ระยะเวลาที่ใช้	 6	

ชั่วโมง	ให้การบ้านนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องที่เรียนมา

	 ครัง้ท่ี	3	นกัศึกษาส่งงานทีไ่ด้รบัมอบหมายในการสอนครัง้ท่ี	2	วพิากษ์วิจารณ์งานของนกัศึกษา

พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข	 ด�าเนินการสอนวิธีด�าเนินการวิจัยและ

การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมในงานวิจัย	 ระยะเวลาที่ใช้	 6	 ชั่วโมง	 ให้การบ้านนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ

จริงในเรื่องที่เรียนมา

	 ครั้งที่	4	นักศึกษาส่งงานบทที่	1-3	พร้อมร่างเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย	นักศึกษาน�าเสนอ

โครงการวิจัยเป็นรายบุคคลและร่วมกันวิพากษ์	 วิจารณ์โครงการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ	 ระยะเวลา

ที่ใช้	6	ชั่วโมง	

	 ครัง้ที	่5	ด�าเนนิการสอนการจัดเตรยีมข้อมลูเพือ่การวิเคราะห์	การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่อธบิาย

ลักษณะข้อมูลและเพื่อเปรียบเทียบ	ค่าเฉลี่ย	ระยะเวลาที่ใช้	6	ชั่วโมง

	 ครัง้ที	่6	ด�าเนนิการสอนการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู	การสรปุผลและอภิปรายผลการวจัิย	

ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง	ระยะเวลาที่ใช้	6	ชั่วโมง

	 ครั้งที่	7	ด�าเนินการสอนการเขยีนรายงานผลการวจิยัปฏบิัตกิารในชัน้เรียนในการวิจยัรูปแบบ

ทางการ	5	บท	พร้อมแนวทางในการจัดท�ารูปเล่ม	ระยะเวลาที่ใช้	6	ชั่วโมง

	 ครั้งที่	8	เข้าร่วมรับฟังการน�าเสนอรายงานการวิจัยในห้องประชุมรวมของมหาวิทยาลัย

	 5.	ตรวจสอบผลการสอน	ผู้วจิยัได้ส�ารวจความคิดเหน็เก่ียวกับการวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรยีน

ด้วยแบบส�ารวจความคิดเหน็หลงัเสรจ็สิน้การจัดกจิกรรมการสอน	และประเมนิผลการจัดการสอนจาก

ความถกูต้องสมบรูณ์ของรปูเล่มผลงานวจัิยปฏิบติัการในช้ันเรยีนในรปูแบบการวจัิยแบบทางการ	5	บท

	 6.	 จัดท�าข้อเสนอการสอน	ผู้วิจัยตรวจสอบผลการสอน	ผลของนวัตกรรม	แผนและโครงการ

สอน	การจัดกิจกรรมการสอน	เพื่อให้สามารถน�าแบบอย่างที่ดีไปใช้และมีแนวทางในการปรับปรุง

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าร้อยละ	การวิเคราะห์

เนื้อหา	(Content	Analysis)	และการวิเคราะห์หาข้อสรุป
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สรุปผลกำรวิจัย

	 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา	 GDT	 4207	 การวิจัยทาง

การศึกษา	ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

	 1.	ผลการค้นหากิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องการพัฒนา	 พบว่า	 หลักสูตรก�าหนดให้

วิชาการวิจัยทางการศึกษาเป็นรายวิชาบังคับ	ในค�าอธิบายรายวิชา	ระบุให้ศึกษา	(1)	หลักการ	แนวคิด	

แนวปฏิบัติในการวิจัย	(2)	การใช้และผลิตงานวิจัย	การออกแบบการวิจัยประเภทต่าง	ๆ	ขั้นตอนและ

กระบวนการวจัิย	สถติิทีใ่ช้ในการวจัิย	การวิจัยในช้ันเรยีน	การเสนอโครงร่างการวจัิย	การฝึกปฏิบติัการ

วจัิย	เขยีนรายงานการวจัิย	การน�าเสนอผลการวจัิย	การค้นคว้าศึกษางานวจัิยในการพฒันากระบวนการ

จัดการเรียนรู้	ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา	การน�าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

และท�าวจิยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีน	โดยตารางสอนก�าหนดเวลาเรียนประมาณ	

48	 ช่ัวโมง	 โดยจัดสอนสัปดาห์ละ	 6	 ช่ัวโมง	 เป็นเวลา	 8	 สัปดาห์	 วิธีการสอนจะเป็นการบรรยาย

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน	

	 2.	ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันผู้เรียน	พบว่า	นักศึกษา	Sec	04	จ�านวน	30	คน เป็นเพศหญิง	

22	คน	เพศชาย	8	คน	มีอายุ	24-40	ปี	มีประสบการณ์ในการท�างาน	1-4	ปี	วุฒิการศึกษาส่วนมาก

ระดับปริญญาตรี	 โดยมีพื้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ด้านศิลปศาสตร์	ด้านศิลปกรรม-

ศาสตร์	ด้านวิทยาศาตร์	ด้านบรหิารการตลาด	ด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์	ด้านรฐัศาสตร์	ด้านนิติศาสตร์	

ด้านพืชสวนและด้านการประมง	 การปฏิบัติงานปัจจุบันพบว่า	 การจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้และมี

การบันทึกผลหลังสอนเพื่อน�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 มีปฏิบัติครบขั้นตอนเป็นประจ�าและ

ต่อเนื่อง	 จ�านวน	 15	 คน	 ปฏิบัติแต่ไม่ครบขั้นตอน	 จ�านวน	 15	 คน	 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ได้ออกแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่

หลากหลายซ่ึงเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 พบว่า	 ส่วนมากปฏิบัติเป็นบางครั้งแต่ไม่หลากหลาย	 ส�าหรับ

ประสบการณ์ของการท�าวิจัย	 พบว่า	 นักศึกษาส่วนมากจะท�าการวิจัยในช้ันเรียนแบบหน้าเดียว	 ส่วน

เจตคติที่มีต่อรายวิชา	GDT	4207	การวิจัยทางการศึกษา	นักศึกษามีความคิดเห็นที่หลากหลาย	เช่น	

เป็นวิชาที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	

สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้	 เป็นวิชาที่คิดว่ายากแต่จ�าเป็นส�าหรับอาชีพครูและ

สามารถน�าไปใช้ได้จริงแต่ต้องมีเวลาในการเรียนการสอนมากกว่านี้	 เป็นวิชาที่ยาก	 และเป็นวิชาที่

ไม่สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้	
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◆ การพฒันากิจกรรมการเรยีนการสอนรายวชิา GDT 4207 การวจัิยทางการศกึษาของนักศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีคร ู◆

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

	 3.	ผลการออกแบบการสอนและวางแผนการสอน พบว่า	 ในแผนการสอนรายวิชา	 GDT	

4207	การวจิยัการศึกษา	ก�าหนดวตัถปุระสงค์ไว้	คือ	เพือ่ให้นกัศึกษามคีวามรูค้วามเข้าใจ	มทีกัษะเกีย่ว

กบัการท�าการวจัิยทางการศึกษา	และวจัิยในช้ันเรยีน	สามารถน�าไปพฒันาองค์ความรูใ้นการจดัการเรยีน

การสอนและการพฒันาผู้เรยีนได้อย่างกว้างขวางและลกึซ้ึง	และก�าหนดเป้าหมายให้นกัศึกษาหลกัสตูร

ประกาศนยีบตัรบณัฑติวิชาชีพครสูามารถปฏิบติัการท�าวิจัยในช้ันเรยีนจรงิคนละ	1	เรือ่ง	โดยการเขยีน

รายงานผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในการวิจัยรูปแบบทางการ	5	บท	พร้อมการจัดท�ารูปเล่มส่ง

	 4.	ผลการจัดกิจกรรมการสอน	 พบว่า	 การจัดกิจกรรมการสอนเป็นไปตามแผนการสอนที่

ก�าหนดทุกครั้งทั้ง	8	ครั้ง

	 5.	ผลของการตรวจสอบการสอน	 พบว่า	 การน�าเสนอโครงการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน

(บทที่	 1-3)	 โดยภาพรวมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหา	 ความเหมาะสมในการน�าเสนอ

การตอบค�าถามและการมีส่วนร่วม	 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี	 จ�านวน	 17	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 56.67	

ระดับพอใช้	 จ�านวน	 13	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 43.33	 ความคิดเห็นของนักศึกษาด้านความรู้ที่ได้จาก

การรับฟังการวิพากษ์การน�าเสนอโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	 (บทที่	 1-3)	พบว่า	 ในภาพรวม

นักศึกษาทั้งห้องได้รับความรู้จากการรับฟังการวิพากษ์อยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 ( X )	=	4.31	

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	=	0.76	ประเด็นความรู้ที่นักศึกษาได้มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย	( X )	=	4.37	

ได้แก่	 การก�าหนดความส�าคัญของปัญหาในการวิจัย	 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 =	 0.72

การก�าหนดขอบเขตของการวิจัย	(ด้านประชากร/กลุม่เป้าหมาย	ด้านตัวแปรทีศึ่กษา	ด้านเนือ้หา)	วธิกีาร

สร้างเครือ่งมอืในการวิจัย	มค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	=	0.81	และประเด็นความรูท้ีนั่กศึกษาได้รบั	ซ่ึง

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	( X )	=	4.23	คือ	การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

=	0.77	และการออกแบบเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย	มค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	=	0.73	ส�าหรบัการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติในเรื่องของความถูกต้องสมบูรณ์ของรูปเล่มรายงานการวิจัยปฏิบัติการใน

ช้ันเรียนตามรูปแบบงานวิจัยแบบทางการ	 5	 บท	 พบว่า	 รายงานการวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพใน

ระดับดี	(ช่วงคะแนนระหว่าง	31-45)	มีจ�านวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	66.67	คุณภาพในระดับพอใช้	

(ช่วงคะแนนระหว่าง	16-30)	มีจ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.33	ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษา

เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนหลังจากได้เรียนรู้โดยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการท�าวิจัย

ในช้ันเรยีนพบว่า	ความคิดเหน็โดยรวมของนกัศึกษาทัง้หมดอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่รวม	( X )

=	4.56	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	=	0.56

	 6.	ผลจากการจัดท�าข้อเสนอการสอน	 พบว่า	 1)	 กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา	 GDT	

4207	การวจิยัทางการศึกษา	หลกัสตูรประกาศนียบัตรบณัฑติวชิาชีพคร	ูทัง้ในส่วนของรปูแบบการวจัิย

ในช้ันเรยีนและเอกสารสือ่การเรยีนการสอนช่วยให้นกัศึกษาเกดิความรูค้วามเข้าใจ	และสามารถปฏิบติั
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การท�าโครงการวิจัยในชั้นเรียน	รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแบบทางการ	5	บทตามแผนการสอนและ

โครงการสอนทีก่�าหนด	2)	ผลงานวจัิยในช้ันเรยีนทีน่กัศึกษาเสนอเป็นงานวจัิยทีป่ฏิบติัโดยคร	ูเป็นการ

วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอน	เป็นงานวิจัยขนาดเล็กหนึ่ง

ปัญหาและเป็นปัญหาของนกัเรยีนบางคนทีค่รแูก้ไขได้ด้วยตนเอง	ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการวิจยัปฏิบติัการ

และ	3)	การปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียนตามรูปแบบทางการ	5	บท	ช่วยให้ครูได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการ

วิจัยอย่างเป็นระบบ	 มีวิธีการคิดแก้ปัญหาในช้ันเรียนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีแบบฟอร์มการวิจัยท่ี

เป็นทางการ	5	บท	ที่ช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติได้ง่าย	สะดวก	และมีความเป็นครูมืออาชีพ

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	อาจารย์ผู้สอนควรน�าแบบอย่างที่ดีจากผลงานวิจัยของนักศึกษาและข้อบกพร่องที่พบ

ไปใช้เป็นกรณีศึกษาในการสอนครั้งต่อไป	 เพื่อเป็นการน�าเสนอตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมให้นักศึกษาได้

เรียนรู้

	 2.	 เนื่องจากนักศึกษาในแต่ละ	 Section	 มีความหลากหลายประกอบด้วยครูผู้สอนระดับ

ปฐมวัย	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และระดับอาชีวศึกษา	การจัดท�าแผนจัดการเรียนรู้	การบันทึกผล

หลงัสอน	การออกแบบเครือ่งมอืการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิมคีวามแตกต่างกนั	ซ่ึง

ข้อมลูเหล่านีน้�าไปสูก่ารท�าวจัิยในช้ันเรยีนเพือ่แก้ปัญหาด้านการเรยีนการสอนและกระบวนการเรยีนรู้

ของผู้เรียน	 ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนต้องใช้เวลาในการปูพื้นฐานเรื่องเครื่องมือการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ตามสภาพจริงในแต่ละระดับการศึกษาหลายชั่วโมง	ดังนั้นการแก้ปัญหาควรมีดังนี้

	 	 2.1	การจัดการเรียนการสอนรายวิชา	GDT	4207	การวิจัยทางการศึกษา	ควรบูรณาการ

กับรายวิชา	 GDT	 4206	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	 เพื่อนักศึกษาจะได้ออกแบบและน�า

เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมาใช้ในการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

	 	 2.2	การจัดนกัศึกษาเข้าเรยีนในแต่ละ	Section	ควรจะแยกตามระดับการศึกษาท่ีนักศึกษา

ปฏิบัติงานอยู่	 เช่น	 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย	 ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และครูผู้สอนระดับ

อาชีวศึกษา	หรือถ้าจะมีการคละก็ไม่ควรจะเกิน	2	ระดับการศึกษา	คือ	ครูผู้สอนระดับปฐมวัยกับครู

ผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 หรือครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับครูผู้สอนระดับอาชีว-

ศึกษา	 เนื่องจากการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงแต่ละระดับการศึกษามี

ความแตกต่างกันตามจุดประสงค์ของแต่ละหลักสูตร	 โดยเฉพาะในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชา	

GDT	4207	การวิจัยทางการศึกษา	ไม่ได้สอนในรายวิชา	GDT	4206	การวัดและประเมนิผลการศึกษาด้วย	

อาจารย์ผู้สอนจะได้ไม่ต้องเสยีเวลาในการปพูืน้ฐานเรือ่งการออกแบบเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลตาม

สภาพจริงซ่ึงจะน�าไปสู่การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน	 เพราะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
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รายวิชามีเพียง	 8	 ครั้งเท่านั้น	 นักศึกษาจึงควรจะได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง

ในทุกขั้นตอนของการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน		

	 3.	อาจารย์ผู้สอนควรมีรูปแบบงานวิจัยทางการ	 5	 บทของมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้นักศึกษา

สามารถน�าไปใช้เป็นรูปแบบเดียวกัน	เนื่องจากนักศึกษาเป็นครูผู้สอนที่มาจากหลากหลายสถานศึกษา	

ดังนั้นรูปแบบทางการ	 5	 บทจึงควรเป็นรูปแบบเดียวกัน	 และเป็นรูปแบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

เซนต์จอห์น

	 4.	ผลการวิจัยจากการส�ารวจความคิดเหน็นกัศึกษา	พบว่า	หวัข้อประเด็นการพฒันาทักษะการ

ท�าวิจัยปฏิบติัการในช้ันเรยีนสูก่ารวจัิยแบบทางการ	5	บท	สามารถท�าได้โดยไม่เป็นการเพิม่ภาระงาน	มี

ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	แสดงให้เหน็ว่านกัศึกษาบางส่วนยงัมคีวามคิดเหน็ว่าเป็นการเพิม่ภาระงาน	เน่ืองจาก

นกัศึกษาส่วนมากมปีระสบการณ์การท�าวจัิยช้ันเรยีนแบบหน้าเดียว	ดังน้ันในช่วงปิดภาคเรยีนหน่วยงาน

ต้นสังกัดควรจัดอบรมให้ความรู้ครูผู้สอน	 เรื่อง	 การประยุกต์การท�าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนตาม

รูปแบบทางการ	5	บท	
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