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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้ มีความมุง่ หมายเพือ่ 1) พัฒนาความสามารถด้านการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนของนิสติ
สาขาวิชาภาษาไทยชัน้ ปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring ให้ได้ตามเกณฑ์รอ้ ยละ 80
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้
กระบวนการ Coaching และ Mentoring กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
จำ�นวน 95 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน 2) แบบประเมินเค้าโครงการวิจยั แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
และแบบประเมินรายงานการวิจัย 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการวิจัยของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่
3 4) แบบสัมภาษณ์นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่องการทำ�
วิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring โดยมีนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4
เป็นผูด้ แู ล มีความสามารถด้านการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน ได้ตามเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ทีก่ �ำ หนดไว้ทกุ คน และมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.79 และ
ยังพบว่า นิสิตชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือการทำ�วิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 3
อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 เป็นร้อยละ 96.38
คำ�สำ�คัญ: การวิจัยในชั้นเรียน, กระบวนการ Coaching และ Mentoring
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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%.
Keywords: Researching skill, Coaching and mentoring process

บทนำ�

ครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและเป็นงานที่
สร้างคนให้กบั สังคม เพราะครู คือบุคคล ทีม่ หี น้าที่
หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียนให้กบั มีความรูแ้ ละ
วิชาความรู้ในทุกๆ ด้านเพื่อนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
ในการเรียน และแนวทางในการทำ�งาน ในการ
ประกอบวิชาชีพครู คุรสุ ภาจะเข้าไปรับรองปริญญา
ทางการศึกษา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
ศึกษา ซึ่งจะเป็นการรับรองทั้งกระบวนการของ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต และต้อง
มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ คือ
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดย
มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ 1) ภาษา
และเทคโนโลยีสำ�หรับครู 2) การพัฒนาหลักสูตร
3) การจั ด การเรี ย นรู้ 4) จิ ต วิ ท ยาสำ � หรั บ ครู

5) การวัดและประเมินผลการวิจัย 6) การบริหาร
จัดการในห้องเรียน 7) การวิจัยทางการศึกษา
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
ศึกษา และ 9) ความเป็นครู (สำ�นักมาตรฐาน
วิชาชีพ, 2557: ออนไลน์)
กระบวนการวิจัยทางการศึกษาเป็นกระ
บวนการวิจัยทางการศึกษาซึ่งเป็นมาตรฐานที่ 7
ใน 9 มาตรฐานที่นิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาชีพครู
ทุกคนต้องเรียนและมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้ง
ปฏิบัติการวิจัยใน ชั้นเรียน โดยเฉพาะการวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น Kemmis & McTaggart
(1988: 11-15) ได้ให้คำ�จำ�กัดความของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการว่า เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ
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ของการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากการสังเกต
ลักษณะการปฏิบัติงานและผลจากการปรับปรุง
งานของตนอง การทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน รวม
ทัง้ ปรับปรุงสถานการณ์ในการทำ�งาน รูปแบบของ
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
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารนีเ้ รียกย่อๆ ว่า วงจร PAOR
จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะ
บัณฑิตที่จะสำ�เร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพ
ครูวิชาชีพว่าจำ�เป็นต้องมีความรอบรู้ทั้งในด้าน
การจัดการเรียนการสอน และยังต้องสามารถใช้
กระบวนการวิ จัย เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน
ควบคู่กันไป ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน คณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เล็ ง
เห็นความสำ�คัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำ�หนด จึงได้เปิด
รายวิชา 0506309: การวิจยั ในชัน้ เรียนภาษาไทย
และได้กำ�หนดให้ทำ�การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชานี้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งโดยภาพรวม
ของการจัดการเรียนการสอน พบว่านิสิตชั้นปีที่ 3
ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน
และยังไม่สามารถปฏิบัติการทำ�วิจัยได้ จากการ
สอบถามนิสิต พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มองว่าการ
ทำ�วิจัยเป็นเรื่องที่ยาก ประกอบกับความไม่เข้าใจ
กระบวนการทำ�วิจัยอย่างแท้จริง เนื่องจากเคย
เรียนมาเพียงแค่ภาคทฤษฏีในรายวิชาอืน่ จึงทำ�ให้
ไม่แม่นยำ�ในความรู้ เริม่ ตัง้ แต่ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ ว
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กับการทำ�วิจยั การเขียนเค้าโครงวิจยั การสร้างและ
การหาคุณภาพเครื่องมือ รวมถึงรูปแบบการเขียน
รายงานการวิจัยที่ถูกต้อง นิสิตบางคนมีปัญหา
แม้กระทั่งการค้นหาและเลือกประเด็นปัญหาที่จะ
ใช้ในทำ�วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และเมื่อต้อง
นำ�มาปฏิบัติ จึงทำ�ให้เกิดความสับสนและทำ�ออก
มาได้ไม่ถูกต้อง อีกทั้งจำ�นวนนิสิตสาขาวิชาภาษา
ไทยมีจำ�นวนมาก ทำ�ให้การให้คำ�ปรึกษา และ
การตรวจสอบความถูกต้องของวิจัยเป็นไปด้วย
ความล่าช้า นิสิตต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะ
สามารถออกไปเก็บข้อมูล จึงอาจส่งผลให้นิสิต
ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทัน เนื่องจากระยะเวลา
การเปิ ด ปิ ด ภาคเรี ย นของโรงเรี ย นและสถาบั น
อุดมศึกษานัน้ ไม่สอดคล้องกัน ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูร้ บั
ผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้จึง
ได้ศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ให้นิสิต สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 มีความรู้มี
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการทำ�วิจัยในชั้น
เรียนได้ จึงเลือกใช้กระบวนการ Coaching และ
Mentoring ซึ่งการ Coaching เป็นเทคนิคในการ
พัฒนาการเรียนรูข้ องบุคลากรในองค์กรทีต่ อ้ งการ
จะให้องค์กรเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ Coaching
เป็นการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาถึงผู้ใต้บังคับ
บัญชาโดยตรง ด้วยวิธีการให้คำ�แนะนำ�และสอน
งานแบบสองทาง (Two Way Communication)
เพือ่ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาสามารถทำ�งานทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายอย่าง มีประสิทธิภาพและมีโอกาสได้พฒ
ั นา
ศักยภาพของตนเองไปพร้อมๆ กัน ส่วน Mentoring
คื อ การเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง โดยเลื อ กจากผู้ ที่ มี ค วาม
สามารถเป็นทีย่ อมรับหรือผูบ้ ริหารในหน่วยงานมา
ให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�ช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ที่
อยู่ในระดับต่ำ�กว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อการทำ�งานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น อย่างไร
ก็ตามทั้ง Coaching และ Mentoring ต่างก็เป็น
เทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำ�ให้
ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาทำ�งานได้อย่าง
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มีศักยภาพ และองค์กรมีความพร้อมในการรับ
การเปลี่ยนแปลง มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัญชลี
ธรรมะวิธีกุล, 2552: ออนไลน์.) ในที่นี้ผู้วิจัยได้
นำ�กระบวนการนี้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย ของนิสิต
สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 เพื่อให้คำ�ปรึกษา
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ทำ�วิจัยโดยนิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำ�
วิจยั มาแล้ว ในการนีอ้ ยูภ่ ายใต้ความดูแลของผูว้ จิ ยั
ตลอดกระบวนการ โดยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 5 วงรอบ คือ การให้
ความรู้ เ กี่ ยวกั บ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การจั ด ทำ �
เค้าโครงการวิจัย การจัดทำ�เครื่องมือวิจัย การ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย ซึ่ง
ผู้วิจัยจะเป็น ผู้ให้ความรู้และประเมินในแต่ละวง
รอบแก่นิสิตก่อนแล้วจึงให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ลงมือ
ปฏิบัติเป็นกลุ่มขนาดเล็ก (3-4 คน) โดยมีนิสิต
ชั้นปีที่ 4 คอยให้คำ�ปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอด
กระบวนการวิจัย
ผลการประชุมเพื่อสำ�รวจความต้องการ
ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย พบว่า
ร้อยละ 97 ของนิสิตชั้นที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการทำ�วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชัน้ เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้รปู แบบ Coaching และ Mentoring เพราะ
เห็นว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่จะช่วย
พัฒนาศักยภาพทางด้านการทำ�วิจยั ของตนให้ดขี นึ้
จากการสั ม ภาษณ์ นิ สิ ต เป็ น รายบุ ค คล พบว่ า
นิสิตส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า กระบวนการ
Coaching และ Mentoring เป็นกระบวนการทีน่ า่
สนใจ และท้าทายความสามารถของตน สามารถ
เพิ่มความมั่นใจในการทำ�วิจัย อันจะนำ�ไปสู่การ
พัฒนาความสามารถด้านการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
เนื่องจากมีพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบ และแนะนำ�เมื่อ
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เกิดปัญหาขึน้ จึงพร้อมทีจ่ ะเรียนรูเ้ รือ่ งการทำ�วิจยั
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยความสนใจ
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง
กล่าวแล้ว จึงได้ดำ�เนินการพัฒนาความสามารถ
ด้านการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ของนิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทย ชัน้ ปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ Coaching
และ Mentoring เพื่อใช้เป็นข้อสนเทศสำ�หรับ
อาจารย์ผสู้ อนและผูท้ สี่ นใจในการพัฒนาการเรียน
การสอนในต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทำ�
วิจยั ในชัน้ เรียนของนิสติ สาขาวิชาภาษาไทยชัน้ ปีที่
3 โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring
ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 80
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนิ สิ ต
สาขาวิ ช าภาษาไทยชั้ น ปี ที่ 3 และ 4 ที่ มี ต่ อ
การเรียนโดยใช้กระบวนการ Coaching และ
Mentoring

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รปู แบบการวิจยั
แบบปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research)
ตามแนวคิ ด ของ Kemmis and McTaggart
(1988: 11-15) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ วางแผน (Planning: P) ขัน้ ปฏิบตั กิ าร (Action:
A) ขั้นสังเกต (Observation: O) ขั้นสะท้อนผล
(Reflection: R) จำ�นวน 5 วงรอบ
กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั และกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีดงั นี้
1. กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้วิจัย
และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 จำ�นวน
33 คน
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2. กลุ่ ม เป้ า หมายและกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3
จำ�นวน 95 คน นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4
จำ�นวน 33 คน
สาระที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย
ตามแนวคิดของผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543:
56-80) และได้ทำ�การสังเคราะห์มาใช้เป็นสาระที่
ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1 . ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
2. การปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัย
3. การปฏิบัติการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ
4. การปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และการ
เขียนรายงานการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนมีคา่ อำ�นาจจำ�แนกตัง้ แต่
0.40 ถึง 0.73 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.83
2. แบบประเมิน มีดังนี้
2.1 แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย ที่ผู้
วิจยั ได้สร้างขึน้ ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จำ�นวน 22 ข้อ
2.2 แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยผู้
เชี่ยวชาญ
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จำ�นวน 20 ข้อ
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2.4 แบบประเมิ น รายงานการวิ จั ย
รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน
38 ข้อ
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการวิจัยของ
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3
4. แบบสัมภาษณ์นสิ ติ สาขาวิชาภาษาไทย
ชั้นปีที่ 3 และ 4 แบบไม่มีโครงสร้างจำ�นวน 3 ข้อ
5. แบบวัดความพึงพอใจของนิสิตสาขา
วิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 และ 4 ชนิด มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
ขั้นตอนการวิจัย
1. ก่ อ นให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการทำ � วิ จั ย ใน
ชั้นเรียน ผู้วิจัยให้ทดสอบก่อนเรียน (pre-test)
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การทำ�วิจัยในชั้นเรียน จำ�นวน 40 ข้อ เพื่อดูพื้น
ฐานความรู้
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
การจัดทำ�เค้าโครงวิจัย การจัดทำ�เครื่องมือวิจัย
การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การเขียน
รายงานการวิจยั ให้แก่นสิ ติ สาขาวิชาภาษาไทยชัน้
ปีที่ 3 โดยมีนสิ ติ สาขาวิชาภาษาไทยชัน้ ปีที่ 4 คอย
ให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�
3. หลังจากการให้ความรูด้ า้ นการทำ�วิจยั
ในชั้นเรียน จึงทำ�การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบ
ทดสอบชุดเดิม เพื่อดูพัฒนาการความรู้
4. ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนิสิต ตอบคำ�ถาม การซักถามของ
นิสิต พร้อมทั้งทำ�การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจด้านการทำ�วิจัยใน ชั้นเรียน การจัดทำ�
เค้าโครงวิจัย การจัดทำ�เครื่องมือวิจัย การปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้ใน ชั้นเรียน การเขียนรายงาน
การวิจัย
5. การสะท้อนผลและพัฒนาความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียน การจัดทำ�
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เค้าโครงวิจัย การจัดทำ�เครื่องมือวิจัย การปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การเขียนรายงาน
การวิจัย
6. วัดความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 3
และ 4
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการ
ตามลำ�ดับขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ความสามารถด้าน
การทำ�วิจัยในชั้นเรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษา
ไทยชั้นปีที่ 3 พบว่านิสิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้น
ปีที่ 3 มีความสามารถด้านการทำ�วิจัยในชั้นเรียน

ได้ตามเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ทุกคน โดยการวิจยั ครัง้ นี้
เป็นวิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียน จำ�นวน 5 วงรอบ
แต่ละวงรอบมี 4 ขั้นตามแนวคิดของ Kemmis
and McTaggart (1988: 11-15) ดังนี้ 1. ขั้น
วางแผน (Planning: P) 2. ขัน้ ปฏิบตั กิ าร (Action:
A) 3. ขั้นสังเกต (Observation: O) 4. ขั้นสะท้อน
ผล (Reflection: R)

ผลการวิจัย
ที่ 1-5

ผลการวิจัยตอนที่ 1 ปรากฏดังตาราง

ตารางที่ 1 วงรอบที่ 1 พบว่านิสิตชั้นปีที่ 3 มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะเน
นก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 45.37 และคะแนนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.32 เป็นร้อยละ
คะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
95
95

คะแนนรวม
1708
3209

คะแนน
18.17
34.13

S.D.
2.83
1.83

ร้อยละ ( P )
45.37
85.32

ตารางที่ 2 วงรอบที่ 2 พบว่า นิสิตแต่ละกลุ่มสามารถเขียนเค้าโครงวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
ร้อยละ 80 ทุกกลุม่ และเมือ่ ทำ�การคิดคะแนนเฉลีย่ พบว่า มีคะแนน ร้อยละ 90.80 ซึง่ เป็น
ไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำ�หนดไว้
กลุ่มวิจัย

คะแนนรวมทุกกลุ่ม

33

3200

96.97

S.D.

ร้อยละ

3.34

90.80
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ตารางที่ 3 วงรอบที่ 3 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.56 - 5.00 แสดงว่านิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี

คนที่ 2

คนที่ 3

33

คนที่ 1

กลุ่มวิจัย

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3
ฉบับจากผู้เชี่ยวชาญ

4.72

4.71

4.74

รวม

14.16

4.72

S.D.

ร้อยละ

ระดับคุณภาพ

0.15

94.42

เหมาะสมมากที่สุด

ตารางที่ 4 วงรอบ 4 พบว่า นิสติ ชัน้ ปีที่ 3 แต่ละคน มีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ อยูใ่ นระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 95.39 คิดเป็นร้อยละ 94.39 แสดงว่า นิสิตชั้นปีที่ 3 มีความสามารถปฏิบัติ
การเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำ�หนดไว้
N
95

คะแนนรวมทุกช่อง
8967

95.39

S.D.
3.73

ร้อยละ
94.39

ตารางที่ 5 วงรอบที่ 5 พบว่า นิสติ แต่ละกลุม่ สามารถเขียนรายงานการวิจยั 5 บทได้ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ ทุกกลุม่ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 169.76 คิดเป็นร้อยละ 80.83 ซึง่ เป็นไปตาม
เกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำ�หนดไว้ แสดงว่า นิสิตชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการการวิเคราะห์
ข้อมูลและเขียนรายงานผลการวิจัยได้เป็นอย่างดี
N
33

คะแนนรวมทุกกลุ่ม
5602

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตสาขา
วิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีต่อ การเรียน
โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring
ผลปรากฏดังนี้
1. นิสติ ชัน้ ปีที่ 3 มีความพึงพอใจ ต่อการ
เรียนเรือ่ งการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนโดยใช้กระบวนการ

169.76

S.D.
3.49

ร้อยละ
80.83

Coaching และ mentoring อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.79
2. นิสิตชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการ
ให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือการทำ�วิจัยของนิสิต
ชั้นปีที่ 3 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.73 คิดเป็นร้อยละ 96.38
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1. นิ สิ ต สาชาภาษาไทยชั้ น ปี ที่ 3 ที่
เรียนเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการ
Coaching & Mentoring มีความรู้เกี่ยวกับการ
ทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนและออกแบบการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก นิสิตได้รับ
ความรู้จากอาจารย์ อย่างเป็นขั้นตอน ในระหว่าง
เรียนก็ได้มีการอภิปรายซักถามในประเด็นที่สงสัย
หรือเป็นปัญหา ผู้วิจัยก็ทำ�การตอบคำ�ถามและ
อธิบายให้เข้าใจ เมื่อทำ�การทดสอบ หลังเรียน จึง
พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 3 มีคะแนนการทดสอบคิดเป็น
ร้อยละ 85.32 ซึ่งเป็น ไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิบูลย์รัตน์
บุษราคัม (2547: 143-150) ซึ่งได้ทำ�การศึกษา
เรื่อง การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนแล้ว
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การทำ�วิจัยในชั้นเรียนและเขียนเค้าโครงการวิจัย
ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาทีป่ ระสบในห้องเรียน
การศึกษารายงานการวิจยั ในชัน้ เรียน ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และการนิ เ ทศภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทำ � ให้ ค รู
สามารถทำ�วิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hickson (2006:
unpaged )ได้ศึกษา การพัฒนาการทำ�วิจัยในชั้น
เรียนโดยใช้รปู แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ทำ�ให้ครู
มีความรูค้ วามเข้าใจและทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
ทุ ก กลุ่ ม สามารถเขี ย นเค้ า โครงวิ จั ย ได้ อ ย่ า งมี
คุณภาพ เนื่องจากผู้วิจัย ได้ทำ�การให้ความรู้เรื่อง
เรื่องการจัดทำ�เค้าโครงวิจัยอย่างละเอียด แล้ว
จึงให้ไปนิสิตแต่ละกลุ่มไปทำ�การสำ�รวจปัญหาที่
พบในชั้นเรียน แล้วนำ�มาวิเคราะห์ออกแบบการ
สอน กำ�หนดชื่องานวิจัย และเขียนเค้าโครง โดย
ผู้วิจัยเป็น ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการ
วิจัย และวิธีเขียนเค้าโครงวิจัย จากนั้นจึงให้นิสิต
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ชั้นปีที่ 3 ดำ�เนินการเขียนเค้าโครงวิจัยตามขั้น
ตอน โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 คอยให้ความช่วยเหลือ
เมื่อทำ�การประเมินคุณภาพของเค้าโครงวิจัย จึง
พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสามารถจัดทำ�
เค้าโครงวิจยั ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีคะแนนรวมเฉลีย่
ร้อยละ 90.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่
กำ�หนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เชษฐชาย
วรรณประพันธ์ (2551: 107-109) ซึ่งได้ศึกษา
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน โดยใช้
กลยุทธ์การนิเทศแบบคลินิกและการนิเทศภายใน
ผลปรากฏว่า กลุม่ เป้าหมายสามารถเขียนเค้าโครง
การวิจัยได้ในระดับดี และยังสอดคล้องกับผลวิจัย
ของ ดำ�รง คันทรง (2551: 86- 88) ซึ่งได้ทำ�การ
ศึ ก ษาการพั ฒ นาบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ใน
ชั้ น เรี ย น ผลปรากฏว่ า กลุ่ ม เป้ า หมายสามารถ
ปฏิบัติการเขียนคโครงวิจัยได้ในระดับดีเช่นกัน
3. นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ทุก
กลุ่มสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากผู้วิจัยได้อธิบายกระบวนการ
อย่างละเอียด โดยเริม่ จากวิเคราะห์หน่วยการเรียน
วิธจี ดั ทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างเครือ่ งมือ
วัดและประเมินผล แล้วให้นิสิตแต่ละกลุ่มดำ�เนิน
การสร้างเครื่องมือวิจัย โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 คอย
ดูแลช่วยเหลือย่างใกล้ชิด เมื่อจบแต่ละแผนมีการ
ตรวจสอบโดยรุ่นพี่ แล้วเสนอแนะให้ปรับปรุงใน
ส่วนที่ผิดพลาดจนครบทุกแผน แล้วนำ�มาเสนอ
ผู้วิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนนำ�
ไปเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ทำ�การประเมิน ผลปรากฏ
ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนมีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 - 5.00 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Mingucci (2002: 451A) ได้ศึกษาผลของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ที่มีต่อการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอนวิชาภาษา
อังกฤษเป็นภาษาที่สองจำ�นวน 8 คน แล้วทำ�ให้
ครูสามารถสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั ได้เป็นอย่างดี
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และยังสอดคล้องกับ Dicken (1998: 300-A)
ทีไ่ ด้ท�ำ วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในองค์กร ผลการวิจยั พบ
ว่า ผูป้ ฏิบตั กิ ารเข้าใจ การปฏิบตั กิ ารวิจยั พร้อมทัง้
สะท้อนปัญหาให้ทราบถึงประสบการณ์ของสมาชิก
ในทีมงานด้วย
4. นิสิตชั้นปีที่ 3 มีพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากก่อนออกไป
ทำ�การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ได้
ทำ�การซักซ้อมการสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
และให้ค�ำ แนะนำ�ระหว่างออกไปปฏิบตั กิ ารจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน เมื่อครูพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่ม
ทำ�การประเมิน การจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้
นิสิตชั้นปี ที่ 3 มีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 96.42
ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำ�หนดไว้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฐิยา เรืองบุญ (2552: 85 90) ที่ทำ�กาวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ และการนิเทศแบบคลินิก ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 3 คน มีความรู้ความ
เข้าใจการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน สามารถทำ�วิจยั ในชัน้
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
สื บ เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ ก ารอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
กระบวนการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และเขี ย นรายงาน
ผลการวิจัยทั้ง 5 บท อย่างละเอียด ก่อนที่จะให้
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นิสิตแต่ละกลุ่มดำ�เนินการไปตามขั้นตอน โดยมีพี่
ปี 4 คอยให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 3 ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล พี่ปี 4 จึงให้ความช่วยเหลือ
โดยช่วยสอนให้นิสิตชั้นปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลไปที
ละส่วน และช่วยแนะนำ�วิธีการเขียนบทที่ 4 และ
บทที่ 5 พร้อมทั้งตรวจสอบภาษา การอ้างอิง การ
เขียนบรรณานุกรม รวมทัง้ การเขียนบทคัดย่อ และ
ประกาศคุณปู การ แล้วจึงจัดทำ�รูปเล่ม แล้วให้รนุ่ พี่
ชัน้ ปีที่ 4 ตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ ก่อนส่งให้ผวู้ จิ ยั ได้
ทำ�การประเมินรายงานการวิจัย และเมื่อประเมิน
จึงทำ�ให้นิสิตชั้นปีที่ 3 แต่ละกลุ่มจัดทำ�รายงาน
การวิจัย 5 บท ได้ทุกกลุ่ม และเป็นงานวิจัยที่มี
คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย คิ ด เป็ น
ร้อยละ 80.83 ซึ่งเป็น ไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80
ที่กำ�หนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Massey
(2003: 2510 - A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพล
ของการวิจัยของครูในกลุ่มครูที่สอนในห้องเรียน
3 เรื่อง ผลปรากฏว่า ประสบการ์เรียนรู้ของครูใน
การสอน ช่วยให้ครูได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
การวิจัย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวคิดของ Kemmis และ McTaggart ก่อให้เกิด
ความเปลีย่ นแปลงในทางปฏิบตั ิ ให้มคี วามรู้ ความ
เข้าใจ สามารถทำ�วิจัยใน ชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของมงคล พลาลี (2550: 98 - 99) ซึ่งได้ทำ�การ
ศึกษาผลการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
บุง่ คล้านคร ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและความสาม
รถในการทำ�วิจัยในชั้นเรียนได้ ดำ�เนินการโดยใช้
กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถเขียน
รายงานการวิจัยได้ถูกต้อง คนละ 1 เรื่อง
6. นิสติ ชัน้ ปีที่ 3 มีความพึงพอใจ ต่อการ
เรียนเรือ่ งการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนโดยใช้กระบวนการ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Coaching และ mentoring อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.79 เหตุ
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกระบวน Coaching และ
Mentoring เป็ น กระบวนการที่ เ น้ น การเอาใจ
ใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้วิจัย ได้ทำ�การอธิบาย
ความรู้และวิธีการต่างๆ ด้วยตนเอง แต่เมื่อมี
การลงมือปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ให้รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 เข้าไป
ดูแล และคอยให้คำ�แนะนำ�อย่างใกล้ชิด ทำ�ให้เกิด
บรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนด
ให้ทำ�งานเป็นกลุ่ม ทำ�ให้นิสิตไม่เกิดความกดดัน
มีความสุขที่ได้เรียนเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมชาย บุญสุ่น (2555: 112-119)
ได้ศึกษาความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก และยังพบว่า
นิสติ ชัน้ ปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการให้ค�ำ ปรึกษา
และช่วยเหลือการทำ�วิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 3 อยู่
ในระดั บ มากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 96.38 เหตุ ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เ นื่ อ งด้ ว ย
กระบวนการ Coaching and Mentoring เป็น
กระบวนการที่ทำ�ให้ผู้เป็นโค้ช สามารถทบทวน
ความรู้และถ่ายทอดความรู้ของตน และยังเป็นก
ระบวนการที่สร้างความมั่นใจในการทำ�วิจัยใน
ชั้นเรียน เป็นการตรวจสอบตนเองว่า ตนเองยัง
ไม่เข้าใจในเรื่องใด ซึ่งผู้วิจัย ก็ได้ทำ�หน้าที่กำ�กับ
ดูแล นิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตเหล่านี้ สามารถ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ที่ ต นเองมี เป็ น การฝึ ก
ประสบการณ์ด้านการทำ�วิจัยร่วมกับน้องๆ ชั้นปี
ที่ 3 เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความรู้ความ
สามารถของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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พรทิพย์ เดชนิติรัตน์ (2544: 98-110) ได้ศึกษา
เปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจ
ต่อการบริการการศึกษาด้านการสอนภาษาต่าง
ประเทศที่สองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรี ย นดาราวิ ท ยา ผลการวิ จั ย ผลว่ า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการศึกษา
ด้านการสอนภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
1.1 ควรศึกษากระบวนการ Coaching
และ Mentoring ให้ละเอียด เพื่อที่จะสามารถ ทำ�
กาiจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นโค้ช ควร
เลือกบุคคลที่มีความสามารถอย่างดี แม่นยำ� และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
1.3 ผู้ ที่ จ ะนำ � วิ ธี Coaching และ
Mentoring ไปใช้ ควรมั่นตรวจสอบ กำ�กับดูแล
เอาใจใส่ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด คอยประเมิ น ผล และ
วิเคราะห์ผลอยู่เสมอ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ Coaching และ Mentoring กับการ
สอนเรื่องอื่นๆ และสาขาวิชาอื่นๆ
2.2 ควรศึกษาการเปรียบเทียบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ กระบวนการ Coaching
และ Mentoring กั บ การจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบ
บอื่นๆ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ตัวแปรอื่นๆ
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