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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นี ้มคีวามมุง่หมายเพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถดา้นการทำาวจิยัในชัน้เรยีนของนสิติ

สาขาวชิาภาษาไทยช้ันปทีี ่3 โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring ใหไ้ดต้ามเกณฑร์อ้ยละ 80 
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้
กระบวนการ Coaching และ Mentoring กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 
จำานวน 95 คน ซึง่ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่1) แบบทดสอบความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับการทำาวจิยัในช้ันเรยีน 2) แบบประเมนิเคา้โครงการวจิยั แบบประเมนิแผนการจดัการ
เรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของนิสิต 
และแบบประเมินรายงานการวิจัย 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการวิจัยของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 
3 4) แบบสัมภาษณ์นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่องการทำา
วิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring โดยมีนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 
เปน็ผูด้แูล มคีวามสามารถดา้นการทำาวจิยัในช้ันเรยีน ไดต้ามเกณฑร์อ้ยละ 80 ทีก่ำาหนดไวท้กุคน และมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.79 และ
ยังพบว่า นิสิตชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือการทำาวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 3 
อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 เป็นร้อยละ 96.38
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Abstract
The purposes of the study were (1) to develop third year Thai major students’  

researching skill according to the criterion of 80 percent, and (2) to study third and fourth 
year Thai major students’ satisfaction in Coaching and Mentoring process. 95 participants  
were selected using purposive sampling from third year Thai major students. Five research 
instruments were used in this study ; (1) classroom research comprehension tests, (2) outline 
evaluation forms, lesson plan evaluation forms and achievement tests, teaching performance 
evaluation forms and research report evaluation forms, (3) research behavioral observation 
forms for third year Thai major students, (4) third year Thai major students interview forms, 
and (5) satisfaction questionnaire. Statistics used in the study were percentage average, 
and standard deviation.

The result showed third year Thai major students who had taken research course 
using Coaching and Mentoring process scored 80% in researching skill according to the 
criterion and had positive satisfaction with average value of 4.54 or 90.79%. Moreover, 
the result found that fourth year students had positive satisfaction in counseling third year  
students with average value of 4.73 or 96.38%.
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บทนำา
ครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและเป็นงานที่

สรา้งคนใหก้บัสงัคม เพราะคร ูคือบุคคล ทีม่หีน้าที ่
หรอืมอีาชพีในการสอนนักเรยีนใหก้บัมคีวามรูแ้ละ
วิชาความรู้ในทุกๆ ด้านเพ่ือนำาไปสู่ความสำาเร็จ
ในการเรียน และแนวทางในการทำางาน ในการ
ประกอบวชิาชพีคร ูครุสุภาจะเขา้ไปรบัรองปรญิญา
ทางการศกึษา หรอืประกาศนียบัตรบัณฑติทางการ
ศึกษา ซึ่งจะเป็นการรับรองทั้งกระบวนการของ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต และต้อง
มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ คือ 
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดย
มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ 1) ภาษา
และเทคโนโลยีสำาหรับครู 2) การพัฒนาหลักสูตร 
3) การจัดการเรียนรู้ 4) จิตวิทยาสำาหรับครู  

5) การวัดและประเมินผลการวิจัย 6) การบริหาร
จัดการในห้องเรียน 7) การวิจัยทางการศึกษา  
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
ศึกษา และ 9) ความเป็นครู (สำานักมาตรฐาน
วิชาชีพ, 2557: ออนไลน์)

กระบวนการวิจัยทางการศึกษาเป็นกระ
บวนการวิจัยทางการศึกษาซึ่งเป็นมาตรฐานที่ 7 
ใน 9 มาตรฐานท่ีนิสิตนักศึกษาท่ีเรียนวิชาชีพครู
ทุกคนต้องเรียนและมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้ง
ปฏิบัติการวิจัยใน ชั้นเรียน โดยเฉพาะการวิจัย
เชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีนเปน็กระบวนการแสวงหา
ความรู้อันเป็นความจริงที่เช่ือถือได้ เก่ียวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน Kemmis & McTaggart 
(1988: 11-15) ได้ให้คำาจำากัดความของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการว่า เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ
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ของการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากการสังเกต
ลักษณะการปฏิบัติงานและผลจากการปรับปรุง
งานของตนอง การทำาความเขา้ใจเกีย่วกบังาน รวม
ท้ังปรบัปรุงสถานการณใ์นการทำางาน รปูแบบของ
การวิจัยในชั้นเรียนตามแนวคิดของ Kemmis & 
McTaggart เป็นลักษณะของการหมุนเกลียวของ
บันได (Spiral) ของวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน 
(Plan) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นที่ 3 
ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) และขั้นที่ 4 ขั้น
สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) วงจรปฏิบัติ
การวจิยัเชิงปฏบัิตกิารน้ีเรยีกย่อๆ วา่ วงจร PAOR 
จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะ
บัณฑิตที่จะสำาเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพ
ครูวิชาชีพว่าจำาเป็นต้องมีความรอบรู้ทั้งในด้าน
การจัดการเรียนการสอน และยังต้องสามารถใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ควบคู่กันไป ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน 
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล็ง
เห็นความสำาคัญของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำาหนด จึงได้เปิด
รายวชิา 0506309: การวจิยัในช้ันเรยีนภาษาไทย  
และได้กำาหนดให้ทำาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชานี้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งโดยภาพรวม
ของการจัดการเรียนการสอน พบว่านิสิตชั้นปีที่ 3 
ยังขาดความรูค้วามเขา้ใจในการทำาวจิยัในช้ันเรยีน
และยังไม่สามารถปฏิบัติการทำาวิจัยได้ จากการ
สอบถามนิสิต พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มองว่าการ
ทำาวิจัยเป็นเรื่องที่ยาก ประกอบกับความไม่เข้าใจ
กระบวนการทำาวิจัยอย่างแท้จริง เนื่องจากเคย
เรียนมาเพยีงแคภ่าคทฤษฏใีนรายวชิาอืน่ จงึทำาให้
ไม่แม่นยำาในความรู ้เริม่ตัง้แตค่วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่ว

กบัการทำาวิจยั การเขยีนเคา้โครงวิจยัการสรา้งและ
การหาคุณภาพเครื่องมือ รวมถึงรูปแบบการเขียน
รายงานการวิจัยที่ถูกต้อง นิสิตบางคนมีปัญหา
แม้กระทั่งการค้นหาและเลือกประเด็นปัญหาที่จะ
ใช้ในทำาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และเมื่อต้อง
นำามาปฏิบัติ จึงทำาให้เกิดความสับสนและทำาออก
มาได้ไม่ถูกต้อง อีกทั้งจำานวนนิสิตสาขาวิชาภาษา
ไทยมีจำานวนมาก ทำาให้การให้คำาปรึกษา และ
การตรวจสอบความถูกต้องของวิจัยเป็นไปด้วย
ความล่าช้า นิสิตต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะ
สามารถออกไปเก็บข้อมูล จึงอาจส่งผลให้นิสิต
ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทัน เนื่องจากระยะเวลา
การเปิดปิดภาคเรียนของโรงเรียนและสถาบัน
อดุมศกึษานัน้ไมส่อดคลอ้งกนั ผูว้จิยัในฐานะผูร้บั
ผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้จึง
ได้ศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ให้นิสิต สาขาวิชาภาษาไทยช้ันปีที่ 3 มีความรู้มี
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการทำาวิจัยในชั้น
เรียนได้ จึงเลือกใช้กระบวนการ Coaching และ 
Mentoring ซึ่งการ Coaching เป็นเทคนิคในการ
พฒันาการเรยีนรูข้องบคุลากรในองคก์รทีต่อ้งการ
จะให้องคก์รเปน็ องคก์รแห่งการเรยีนรู ้Coaching 
เป็นการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาถึงผู้ใต้บังคับ
บัญชาโดยตรง ด้วยวิธีการให้คำาแนะนำาและสอน
งานแบบสองทาง (Two Way Communication) 
เพือ่ใหผู้้ใตบ้งัคบับญัชาสามารถทำางานทีไ่ดรั้บมอบ
หมายอยา่ง มปีระสทิธภิาพและมโีอกาสไดพ้ฒันา 
ศกัยภาพของตนเองไปพรอ้มๆ กัน สว่น Mentoring  
คือ การเป็นพี่เลี้ยง โดยเลือกจากผู้ที่มีความ
สามารถเปน็ทีย่อมรบัหรอืผูบ้รหิารในหนว่ยงานมา
ให้คำาปรึกษาและแนะนำาช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ท่ี
อยู่ในระดับต่ำากว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อการทำางานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น อย่างไร
ก็ตามทั้ง Coaching และ Mentoring ต่างก็เป็น
เทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำาให้
ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาทำางานได้อย่าง
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มีศักยภาพ และองค์กรมีความพร้อมในการรับ
การเปลี่ยนแปลง มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัญชลี  
ธรรมะวิธีกุล, 2552: ออนไลน์.) ในที่นี้ผู้วิจัยได้
นำากระบวนการน้ีมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย ของนิสิต
สาขาวิชาภาษาไทยช้ันปีที่ 3 เพ่ือให้คำาปรึกษา 
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ทำาวิจัยโดยนิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำา
วจิยัมาแลว้ ในการนีอ้ยู่ภายใต้ความดูแลของผูว้จิยั
ตลอดกระบวนการ โดยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ
วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 5 วงรอบ คือ การให้
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำา
เค้าโครงการวิจัย การจัดทำาเครื่องมือวิจัย การ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย ซึ่ง
ผู้วิจัยจะเป็นผู้ให้ความรู้และประเมินในแต่ละวง
รอบแก่นิสิตก่อนแล้วจึงให้นิสิตช้ันปีที่ 3 ลงมือ
ปฏิบัติเป็นกลุ่มขนาดเล็ก (3-4 คน) โดยมีนิสิต
ชั้นปีที่ 4 คอยให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอด
กระบวนการวิจัย 

ผลการประชุมเพื่อสำารวจความต้องการ
ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย พบว่า 
ร้อยละ 97 ของนิสิตชั้นที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย 
ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชัน้เรยีน ผา่นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
โดยใชร้ปูแบบ Coaching และ Mentoring เพราะ
เห็นว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่จะช่วย
พฒันาศกัยภาพทางด้านการทำาวจิยัของตนใหดี้ขึน้  
จากการสัมภาษณ์นิสิตเป็นรายบุคคล พบว่า  
นิสิตส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า กระบวนการ  
Coaching และ Mentoring เปน็กระบวนการทีน่า่
สนใจ และท้าทายความสามารถของตน สามารถ
เพิ่มความมั่นใจในการทำาวิจัย อันจะนำาไปสู่การ
พัฒนาความสามารถด้านการทำาวิจัยในช้ันเรียน 
เนื่องจากมีพี่เล้ียงช่วยตรวจสอบ และแนะนำาเมื่อ

เกิดปญัหาขึน้ จงึพรอ้มทีจ่ะเรียนรูเ้รือ่งการทำาวจิยั
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยความสนใจ

ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและเหตุผลดัง
กล่าวแล้ว จึงได้ดำาเนินการพัฒนาความสามารถ
ด้านการทำาวิจัยในชั้นเรียน ของนิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทย ชัน้ปทีี ่3 โดยใชก้ระบวนการ Coaching  
และ Mentoring เพื่อใช้เป็นข้อสนเทศสำาหรับ
อาจารยผ์ูส้อนและผูท้ีส่นใจในการพฒันาการเรียน
การสอนในต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทำา

วจิยัในชัน้เรียนของนสิติสาขาวชิาภาษาไทยชัน้ปท่ีี 
3 โดยใชก้ระบวนการ Coaching และ Mentoring 
ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิต
สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้กระบวนการ Coaching และ  
Mentoring 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดใ้ชร้ปูแบบการวจิยั

แบบปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) 
ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart 
(1988: 11-15) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขัน้วางแผน (Planning: P) ขัน้ปฏบิตักิาร (Action: 
A) ขั้นสังเกต (Observation: O) ขั้นสะท้อนผล 
(Reflection: R) จำานวน 5 วงรอบ

กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

กลุม่ผูร้ว่มวจิยัและกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู มดีงันี ้

1. กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้วิจัย
และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 จำานวน 
33 คน 
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2. กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 
จำานวน 95 คน นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 
จำานวน 33 คน 

ส�ระที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย
ตามแนวคิดของผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543: 
56-80) และได้ทำาการสังเคราะห์มาใช้เป็นสาระที่
ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1 .  ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการทำาวิจัยในชั้นเรียน

2. การปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัย

3. การปฏิบัติการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ

4. การปฏบิติัการจดัการเรยีนรูใ้นช้ันเรียน

5. การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และการ
เขียนรายงานการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการทำาวจิยัในชัน้เรยีนมค่ีาอำานาจจำาแนกตัง้แต ่
0.40 ถงึ 0.73 และมคีา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั 0.83

2. แบบประเมิน มีดังนี้ 

2.1 แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย ที่ผู้
วจิยัไดส้รา้งขึน้ ในรปูแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดับ จำานวน 22 ข้อ

2.2 แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผู้
เชี่ยวชาญ 

2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำานวน 20 ข้อ

2.4 แบบประเมินรายงานการวิจัย  
รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 
38 ข้อ

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการวิจัยของ
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 

4. แบบสมัภาษณน์สิิตสาขาวชิาภาษาไทย
ชั้นปีที่ 3 และ 4 แบบไม่มีโครงสร้างจำานวน 3 ข้อ

5. แบบวัดความพึงพอใจของนิสิตสาขา
วิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 และ 4 ชนิด มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ก่อนให้ความรู้เรื่องการทำาวิจัยใน 
ชั้นเรียน ผู้วิจัยให้ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การทำาวิจัยในชั้นเรียน จำานวน 40 ข้อ เพื่อดูพื้น
ฐานความรู้

2. ให้ความรู้เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
การจัดทำาเค้าโครงวิจัย การจัดทำาเคร่ืองมือวิจัย 
การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การเขียน
รายงานการวจิยั ใหแ้กน่สิติสาขาวชิาภาษาไทยชัน้
ปทีี ่3 โดยมนีสิติสาขาวิชาภาษาไทยชัน้ปทีี ่4 คอย
ให้คำาปรึกษาและแนะนำา

3. หลังจากการใหค้วามรูด้้านการทำาวจิยั
ในช้ันเรียน จึงทำาการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบ
ทดสอบชุดเดิม เพื่อดูพัฒนาการความรู้

4. ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนิสิต ตอบคำาถาม การซักถามของ
นิสิต พร้อมทั้งทำาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจด้านการทำาวิจัยใน ชั้นเรียน การจัดทำา
เค้าโครงวิจัย การจัดทำาเครื่องมือวิจัย การปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้ใน ชั้นเรียน การเขียนรายงาน
การวิจัย

5. การสะทอ้นผลและพฒันาความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการทำาวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำา
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เค้าโครงวิจัย การจัดทำาเครื่องมือวิจัย การปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การเขียนรายงาน
การวิจัย 

6. วัดความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีที่ 3 
และ 4 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสรุปผลก�รวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
ตามลำาดับขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ความสามารถด้าน
การทำาวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษา
ไทยชั้นปีที่ 3 พบว่านิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้น
ปีที่ 3 มีความสามารถด้านการทำาวิจัยในชั้นเรียน

ไดต้ามเกณฑร์อ้ยละ 80 ทกุคน โดยการวจิยัครัง้นี ้
เป็นวิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียน จำานวน 5 วงรอบ 
แต่ละวงรอบมี 4 ขั้นตามแนวคิดของ Kemmis 
and McTaggart (1988: 11-15) ดังนี้ 1. ขั้น
วางแผน (Planning: P) 2. ขัน้ปฏบิตักิาร (Action: 
A) 3. ขั้นสังเกต (Observation: O) 4. ขั้นสะท้อน
ผล (Reflection: R)

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยตอนที่ 1 ปรากฏดังตาราง

ที่ 1-5

ต�ร�งที่ 1 วงรอบที่ 1 พบว่านิสิตชั้นปีที่ 3 มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะเน
นก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 45.37 และคะแนนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.32 เป็นร้อยละ

คะแนนทดสอบ N คะแนนรวม คะแนน S.D. ร้อยละ ( P )

ก่อนเรียน 95 1708 18.17 2.83 45.37

หลังเรียน 95 3209 34.13 1.83 85.32

 

ต�ร�งที่ 2 วงรอบที่ 2 พบว่า นิสิตแต่ละกลุ่มสามารถเขียนเค้าโครงวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
รอ้ยละ 80 ทกุกลุม่ และเมือ่ทำาการคิดคะแนนเฉลีย่พบวา่ มคีะแนน รอ้ยละ 90.80 ซึง่เปน็
ไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำาหนดไว้ 

กลุ่มวิจัย คะแนนรวมทุกกลุ่ม S.D. ร้อยละ

33 3200 96.97 3.34 90.80
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ต�ร�งที่ 3 วงรอบที่ 3 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.56 - 5.00 แสดงว่านิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี

กลุ่มวิจัย

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3  
ฉบับจ�กผู้เชี่ยวช�ญ

รวม S.D. ร้อยละ ระดับคุณภ�พ

คน
ที่ 

1

คน
ที่ 

2

คน
ที่ 

3

33 4.72 4.71 4.74 14.16 4.72 0.15 94.42 เหมาะสมมากที่สุด

ต�ร�งที่ 4 วงรอบ 4 พบวา่ นสิติช้ันปทีี ่3 แตล่ะคน มพีฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัดมีาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 95.39 คิดเป็นร้อยละ 94.39 แสดงว่า นิสิตชั้นปีที่ 3 มีความสามารถปฏิบัติ
การเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำาหนดไว้

N คะแนนรวมทุกช่อง S.D. ร้อยละ

95 8967 95.39 3.73 94.39

 

ต�ร�งที่ 5 วงรอบที ่5 พบวา่ นสิติแตล่ะกลุม่สามารถเขยีนรายงานการวจิยั 5 บทได ้ซึง่มคีณุภาพอยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุทกุกลุม่ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 169.76 คดิเปน็รอ้ยละ 80.83 ซึง่เปน็ไปตาม
เกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำาหนดไว้ แสดงว่า นิสิตชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการการวิเคราะห์
ข้อมูลและเขียนรายงานผลการวิจัยได้เป็นอย่างดี

N คะแนนรวมทุกกลุ่ม S.D. ร้อยละ

33 5602 169.76 3.49 80.83

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตสาขา
วิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีต่อ การเรียน
โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring 
ผลปรากฏดังนี้

1. นิสติชัน้ปทีี ่3 มคีวามพึงพอใจ ตอ่การ
เรยีนเรือ่งการทำาวจัิยในช้ันเรยีนโดยใช้กระบวนการ 

Coaching และ mentoring อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.79

2. นิสิตชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการ
ให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือการทำาวิจัยของนิสิต 
ช้ันปีที่ 3 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.73 คิดเป็นร้อยละ 96.38
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อภิปรายผล 
1. นิสิตสาชาภาษาไทยช้ันปีที่  3 ที่

เรียนเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการ 
Coaching & Mentoring มีความรู้เกี่ยวกับการ
ทำาวจิยัในชัน้เรยีนและออกแบบการเรยีนการสอน
ได้เป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก นิสิตได้รับ
ความรู้จากอาจารย์ อย่างเป็นขั้นตอน ในระหว่าง
เรียนก็ได้มีการอภิปรายซักถามในประเด็นท่ีสงสัย 
หรือเป็นปัญหา ผู้วิจัยก็ทำาการตอบคำาถามและ
อธิบายให้เข้าใจ เมื่อทำาการทดสอบ หลังเรียน จึง
พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 3 มีคะแนนการทดสอบคิดเป็น
ร้อยละ 85.32 ซึ่งเป็น ไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 
ท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิบูลย์รัตน์ 
บุษราคัม (2547: 143-150) ซึ่งได้ทำาการศึกษา
เร่ือง การพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียนแล้ว
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การทำาวิจัยในชั้นเรียนและเขียนเค้าโครงการวิจัย
ได้สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาทีป่ระสบในหอ้งเรยีน 
การศกึษารายงานการวจิยัในช้ันเรยีน ทีม่คุีณภาพ 
และการนิเทศภายในอย่างต่อเน่ือง ทำาให้ครู
สามารถทำาวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างถูกต้อง และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hickson (2006: 
unpaged )ได้ศึกษา การพัฒนาการทำาวิจัยในชั้น
เรยีนโดยใชร้ปูแบบการวจิยัเชิงปฏิบตักิาร ทำาใหค้รู
มีความรูค้วามเขา้ใจและทำาวจัิยในช้ันเรยีนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2. นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปีที่ 3 
ทุกกลุ่ม สามารถเขียนเค้าโครงวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพ เนื่องจากผู้วิจัย ได้ทำาการให้ความรู้เรื่อง
เร่ืองการจัดทำาเค้าโครงวิจัยอย่างละเอียด แล้ว
จึงให้ไปนิสิตแต่ละกลุ่มไปทำาการสำารวจปัญหาที่
พบในชั้นเรียน แล้วนำามาวิเคราะห์ออกแบบการ
สอน กำาหนดชื่องานวิจัย และเขียนเค้าโครง โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการ
วิจัย และวิธีเขียนเค้าโครงวิจัย จากนั้นจึงให้นิสิต

ชั้นปีที่ 3 ดำาเนินการเขียนเค้าโครงวิจัยตามขั้น
ตอน โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 คอยให้ความช่วยเหลือ 
เมื่อทำาการประเมินคุณภาพของเค้าโครงวิจัย จึง
พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสามารถจัดทำา
เคา้โครงวิจัยไดอ้ยา่งมคีณุภาพ มคีะแนนรวมเฉลีย่
ร้อยละ 90.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่
กำาหนดไว ้สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ เชษฐชาย 
วรรณประพันธ์ (2551: 107-109) ซึ่งได้ศึกษา
การพฒันาบคุลากรดา้นการวจิยัในชัน้เรียน โดยใช้
กลยุทธ์การนิเทศแบบคลินิกและการนิเทศภายใน 
ผลปรากฏว่า กลุม่เปา้หมายสามารถเขยีนเคา้โครง
การวิจัยได้ในระดับดี และยังสอดคล้องกับผลวิจัย
ของ ดำารง คันทรง (2551: 86- 88) ซึ่งได้ทำาการ
ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยใน 
ชั้นเรียน ผลปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถ
ปฏิบัติการเขียนคโครงวิจัยได้ในระดับดีเช่นกัน

3. นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ทุก
กลุ่มสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากผู้วิจัยได้อธิบายกระบวนการ
อยา่งละเอยีด โดยเร่ิมจากวเิคราะหห์นว่ยการเรยีน 
วธิจีดัทำาแผนการจดัการเรยีนรู ้การสรา้งเครือ่งมอื
วัดและประเมินผล แล้วให้นิสิตแต่ละกลุ่มดำาเนิน
การสร้างเครื่องมือวิจัย โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 คอย
ดูแลช่วยเหลือย่างใกล้ชิด เมื่อจบแต่ละแผนมีการ
ตรวจสอบโดยรุ่นพี่ แล้วเสนอแนะให้ปรับปรุงใน
ส่วนที่ผิดพลาดจนครบทุกแผน แล้วนำามาเสนอ 
ผู้วิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนนำา
ไปเสนอผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ทำาการประเมนิ ผลปรากฏ
ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนมีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 - 5.00 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Mingucci (2002: 451-
A) ได้ศึกษาผลของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ที่มีต่อการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอนวิชาภาษา
อังกฤษเป็นภาษาที่สองจำานวน 8 คน แล้วทำาให้
ครสูามารถสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยัไดเ้ปน็อยา่งด ี 
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และยังสอดคล้องกับ Dicken (1998: 300-A)  
ทีไ่ดท้ำาวจิยัเชงิปฏบิติัการในองค์กร ผลการวจิยัพบ
วา่ ผูป้ฏบิตักิารเขา้ใจ การปฏบิติัการวจิยั พรอ้มทัง้
สะทอ้นปัญหาใหท้ราบถงึประสบการณข์องสมาชิก
ในทีมงานด้วย 

4. นิสิตชั้นปีที่ 3 มีพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากก่อนออกไป
ทำาการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ได้
ทำาการซักซ้อมการสอน เพ่ือเตรียมความพร้อม 
และให้คำาแนะนำาระหวา่งออกไปปฏบิตักิารจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน เมื่อครูพ่ีเลี้ยงของแต่ละกลุ่ม
ทำาการประเมิน การจดัการเรยีนการสอน สง่ผลให้
นิสิตชั้นปี ที่ 3 มีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 96.42 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำาหนดไว้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฐิยา เรืองบุญ (2552: 85 - 
90) ที่ทำากาวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ และการนิเทศแบบคลินิก ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 3 คน มีความรู้ความ
เข้าใจการทำาวจิยัในช้ันเรียน สามารถทำาวจิยัในช้ัน
เรียนได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Brow 
(2002: 1304 - A) ที่ศึกษาการปรับปรุงวิธีสอน 
โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ โดยเน้นการศึกษาการ
รับรู้ของครู เกี่ยวกับอิทธิพลของการวิจัยปฏิบัติ
การที่มีต่อแนวความคิดในการปฏิบัติ 4 ประเด็น 
ได้แก่ บทบาทของครู ความรู้ของครูเกี่ยวกับการ
สอน การปฏิบัติการสอน และผลสะท้อนต่อการ
ปฏิบัติการสอน ผลการวิจัยพบว่า ครูมีการรับรู้ใน 
4 ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

5. นิสิตชั้นปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสามารถ
เขียนรายงานการวิจัย 5 บทได้อย่างมีคุณภาพ 
สืบเนื่องจากผู้วิจัยได้ให้การอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน
ผลการวิจัยทั้ง 5 บท อย่างละเอียด ก่อนที่จะให้

นิสิตแต่ละกลุ่มดำาเนินการไปตามขั้นตอน โดยมีพี่
ปี 4 คอยให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 3 ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล พี่ปี 4 จึงให้ความช่วยเหลือ 
โดยช่วยสอนให้นิสิตชั้นปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลไปที
ละส่วน และช่วยแนะนำาวิธีการเขียนบทที่ 4 และ 
บทที่ 5 พร้อมทั้งตรวจสอบภาษา การอ้างอิง การ
เขยีนบรรณานุกรม รวมทัง้การเขยีนบทคดัยอ่ และ
ประกาศคณุปูการ แลว้จงึจดัทำารปูเลม่ แลว้ใหรุ้น่พี่
ชัน้ปทีี ่4 ตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ กอ่นสง่ให้ผูวิ้จัยได้
ทำาการประเมินรายงานการวิจัย และเมื่อประเมิน
จึงทำาให้นิสิตชั้นปีที่ 3 แต่ละกลุ่มจัดทำารายงาน
การวิจัย 5 บท ได้ทุกกลุ่ม และเป็นงานวิจัยที่มี 
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 
ร้อยละ 80.83 ซึ่งเป็น ไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 
ที่กำาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Massey 
(2003: 2510 - A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพล
ของการวิจัยของครูในกลุ่มครูที่สอนในห้องเรียน 
3 เรื่อง ผลปรากฏว่า ประสบการ์เรียนรู้ของครูใน
การสอน ช่วยให้ครูได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
การวิจัย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวคิดของ Kemmis และ McTaggart ก่อให้เกิด
ความเปลีย่นแปลงในทางปฏบัิต ิใหม้คีวามรู้ ความ
เข้าใจ สามารถทำาวิจัยใน ชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของมงคล พลาลี (2550: 98 - 99) ซึ่งได้ทำาการ
ศึกษาผลการทำาวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน 
บุง่คลา้นคร ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและความสาม
รถในการทำาวิจัยในชั้นเรียนได้ ดำาเนินการโดยใช้ 
กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถเขียน
รายงานการวิจัยได้ถูกต้อง คนละ 1 เรื่อง 

6. นสิติชัน้ปทีี ่3 มคีวามพงึพอใจ ตอ่การ
เรยีนเรือ่งการทำาวิจัยในชัน้เรยีนโดยใชก้ระบวนการ 
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Coaching และ mentoring อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.79 เหตุ
ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจากกระบวน Coaching และ 
Mentoring เป็นกระบวนการที่เน้นการเอาใจ
ใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้วิจัย ได้ทำาการอธิบาย
ความรู้และวิธีการต่างๆ ด้วยตนเอง แต่เมื่อมี
การลงมือปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ให้รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 เข้าไป
ดูแล และคอยให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด ทำาให้เกิด
บรรยากาศทีเ่ปน็กนัเอง เนือ่งจากผูวิ้จยัไดก้ำาหนด
ให้ทำางานเป็นกลุ่ม ทำาให้นิสิตไม่เกิดความกดดัน 
มีความสุขที่ได้เรียนเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมชาย บุญสุ่น (2555: 112-119) 
ได้ศึกษาความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก และยังพบว่า  
นสิติชัน้ปทีี ่4 มคีวามพึงพอใจตอ่การใหค้ำาปรกึษา 
และช่วยเหลือการทำาวิจัยของนิสิตช้ันปีท่ี 3 อยู่
ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 คิด
เป็นร้อยละ 96.38 เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องด้วย
กระบวนการ Coaching and Mentoring เป็น 
กระบวนการที่ทำาให้ผู้เป็นโค้ช สามารถทบทวน
ความรู้และถ่ายทอดความรู้ของตน และยังเป็นก
ระบวนการที่สร้างความม่ันใจในการทำาวิจัยใน 
ชั้นเรียน เป็นการตรวจสอบตนเองว่า ตนเองยัง 
ไม่เข้าใจในเรื่องใด ซึ่งผู้วิจัย ก็ได้ทำาหน้าที่กำากับ
ดูแล นิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตเหล่านี้ สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนเองมี เป็นการฝึก
ประสบการณ์ด้านการทำาวิจัยร่วมกับน้องๆ ชั้นปี
ที่ 3 เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความรู้ความ
สามารถของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พรทิพย์ เดชนิติรัตน์ (2544: 98-110) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจ 
ต่อการบริการการศึกษาด้านการสอนภาษาต่าง
ประเทศที่สองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนดาราวิทยา ผลการวิจัยผลว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการศึกษา 
ด้านการสอนภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1 ควรศึกษากระบวนการ Coaching 
และ Mentoring ให้ละเอียด เพื่อที่จะสามารถ ทำา
กาiจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นโค้ช ควร
เลือกบุคคลที่มีความสามารถอย่างดี แม่นยำา และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 

1.3 ผู้ที่จะนำาวิธี  Coaching และ  
Mentoring ไปใช้ ควรมั่นตรวจสอบ กำากับดูแล 
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด คอยประเมินผล และ
วิเคราะห์ผลอยู่เสมอ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย ครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ Coaching และ Mentoring กับการ
สอนเรื่องอื่นๆ และสาขาวิชาอื่นๆ 

2.2 ควรศึกษาการเปรียบเทียบการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช ้กระบวนการ Coaching  
และ Mentoring กับการจัดการเรียนรู้รูปแบ
บอื่นๆ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ตัวแปรอื่นๆ 
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