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การพัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์ เพือ่ ส่ งเสริมสมรรถภาพด้ านการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนสาหรับนักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุณยานุช เฉวียงหงส์ * สุ นทรา โตบัว** พิกลุ เอกวรางกูร ***
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาสมรรถภาพของนัก ศึ กษาครู ดา้ นการวิจยั ปฏิ บตั ิการ
ในชั้นเรี ยน 2) พัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
และ 3) ประเมินประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการ
ในชั้นเรี ยน กลุ่มเป้ าหมายในการนารู ปแบบไปใช้ คือ นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้นปี ที่ 1 ถึง
ชั้นปี ที่ 5 ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2557 อาจารย์ผูส้ อนรายวิช าที่ เกี่ ยวข้อ งกับการจัด ประสบการณ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และใช้ค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า
1. สมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของนักศึกษาครู ประกอบด้วย สมรรถภาพด้าน
ความรู ้ เ กี่ ยวกับ การวิจัย ปฏิ บัติก ารในชั้น เรี ย น ด้านเจตคติ ต่อการวิจัยปฏิ บัติการในชั้นเรี ย นและทัก ษะที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
2. รู ปแบบของการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิการในชั้นเรี ยน
สาหรับนักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่พฒั นาขึ้นมีองค์ประกอบคือ 1) แนวคิดหลักการของรู ปแบบ
2) จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ 3) โครงสร้างเนื้อหา 4) การจัดประสบการณ์ และ 5) การประเมินผล
3. ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบฯ หลังจากมีการนารู ปแบบไปใช้ในสถานการณ์จริ ง พบว่า รู ปแบบฯ
มีประสิ ทธิ ภาพ 4 ประการคือ 1) มีความถูกต้องตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ที่ใช้เป็ นพื้นฐาน 2) มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) มีความเป็ นไปได้ในการ
นาไปใช้ปฏิบตั ิจริ ง และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริ บทของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆได้
และ 4) มีความเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษาครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คาสาคัญ: รู ปแบบการจัดประสบการณ์, สมรรถภาพ, การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน, นักศึกษาครู
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A Development of Experience Model to Enhance the Competencyin Classroom Action
Research for Teacher Students in Rajabhat Universities
Bunyanuch Chawianghong* Suntrara Taobou** Pikun Ekwarangkoon***
Abstract
The purpose of this research were: 1) to study the classroom action research’s competence of
teacher students 2) develop the experience model to enhance the competency in classroom action research
and 3) assess the efficiency of the experience model to enhance the competence in classroom action
research. The data were collected from research papers, research specialists, the first-year to fifth-year
teacher students of Thepsatri Rajabhat University and lecturers who use the experience model. The data
were statistically analyzed by contents analysis and percentage.
The findings showed that:
1. The classroom action research’s competence of teacher students consist as follows:
knowledge competence of classroom action research, attitude toward the classroom action research and the
skills of classroom action research.
2. Experience model to enhance the competency in classroom action research for teacher
students in Rajabhat universities that was developed consist as follows 1) the principle of model 2) the
objective of model 3) the structure of contents 4) the experience management and 5) the evaluation.
3. The Efficiency of model that applied to the real situation showed that; the model has four
efficiencies as follows 1) the model was accurate base on theoretical learning 2) suitable to bachelor of
education and teacher students of Rajabhat Universities 3) possibilities to implement and apply to the
context of Rajabhat University’s course, appropriately and 4) the useful in development of competency in
classroom action research for teacher students of Rajabhat universities.
Keywords: Experience Management Model, Competence, Classroom Action Research, Teacher Students
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บทนา
วิชาชี พครู เป็ นวิชาชี พชั้นสู ง เนื่ องจากครู เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญยิ่งในการสร้างและพัฒนา
พลเมืองของประเทศ ดังนั้น ผูท้ ี่ เป็ นครู จึงต้องมี ความรู ้เชิ งทฤษฎีและเชิ งปฏิบตั ิ ท้ งั ที่ เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ เช่น การเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรครุ ศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์ ) การเรี ยนรู ้จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างเพื่อนครู การเรี ยนรู ้จากนักวิชาการหรื อนักการศึกษ การเรี ยนรู ้จากบทบาทหน้าที่
อื่น ๆในสังคม อันจะนาไปสู่การพัฒนาความเป็ นครู มืออาชี พ และความเข้าใจที่ลึกซึ้ งเกี่ยวกับนักเรี ยน
หลักสูตร และวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู สามารถสร้างและพัฒนาความรู ้ใหม่จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
สาหรับแนวทางในการพัฒนาครู น้ นั แนวทางที่สาคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาองค์ความรู ้
ของครู โดยการส่ งเสริ มให้ครู ทาวิจยั เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู ซึ่ งประเภทของงานวิจยั ที่ สามารถนามาใช้เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนได้ดีคือ การวิจยั
ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน (Classroom action research) เนื่ องด้วยแนวคิดที่สาคัญของการวิจยั ประเภทนี้
คือ เป็ นการวิจยั ที่ทาโดยมีตวั ครู เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นเป้ าหมายในการแก้ปัญหา มีวิธี
วิทยาการดาเนิ นการอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถ
เรี ยนรู ้และบรรลุผลตามที่บทเรี ยนกาหนด โดยทาพร้อม ๆ กันไปกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตามปกติ นาผลไปใช้ทนั ทีและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของตนเองให้ท้ งั ตนเองและ
กลุ่มเพื่อนร่ วมงานในโรงเรี ยนได้มีโอกาสร่ วมกันอภิ ปรายแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นในแนวทางที่ ได้
ปฏิบตั ิและนาผลที่เกิดขึ้นนาเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป (Mettetal, 2001; สุ วฒั นา สุ วรรณเขต
นิ คม, 2540: 27-28; ประภัสสร วงษ์ดี, 2540; ครุ รักษ์ ภิรมย์รักษ์, 2544; สุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2546: 21,
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546; กฤษดา กรุ ดทอง, 2550 และธี ระวุฒิ เอกะกุล, 2552)
สาหรับการพัฒนาครู น้ นั สามารถแบ่งกลุ่มครู ที่จะพัฒนาได้เป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มครู
ประจาการ (In-service teacher) เป็ นผูท้ ี่มีใบประกอบวิชาชี พครู อยู่แล้ว ซึ่ งควรได้รับการพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความชานาญที่ มีอยู่เดิ มให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยเพื่ อพัฒนาไปสู่ ความเป็ น
มืออาชีพมากขึ้น กลุ่มที่สอง คือกลุ่มครู ก่อนประจาการ (Pre-service teacher) เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยู่ใน
หลักสู ตรครุ ศาสตร์ หรื อ ศึ กษาศาสตร์ โดยควรได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะต่ าง ๆ เพื่ อให้มี
ความพร้อมที่จะออกไปปฏิบตั ิงานครู (นันทกาญจน์ ชิ นประหัษฐ์, 2553: 8) ซึ่ งแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนสาหรับนิสิต/นักศึกษาที่เรี ยนสายครู น้ นั สามารถทาได้
โดยผ่า นกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ต ามหลักสู ตร ด้วยการฝึ กปฏิ บัติในสภาพการณ์ จริ ง การฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิ บตั ิ การ หรื อ การมี ที่ปรึ กษา หลัก สู ตรการผลิตครู ควรกาหนดเป้ าหมายให้ครู ก่อนประจาการมี
ความสามารถเป็ นนักวิจยั ได้ ผูท้ ี่จะเข้าสู่วิชาชีพครู ควรต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านการจัดการเรี ยนการ
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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สอนและความสามารถด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน ดังนั้น ในหลักสู ตรของสถาบันที่ จดั การ
เรี ยนการสอนสายครู จึงจาเป็ นต้องจัดวิชาให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กการทาวิจยั ในโรงเรี ยนโดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ หรื อการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ การทากรณี ศึกษา
เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีที่เรี ยนกับการปฏิบตั ิจริ ง การฝึ กทดลองทาวิจยั ในโรงเรี ยนเพื่อเป็ นการเตรี ยมครู ใน
อนาคต
ผลจากการสอบถามนักศึ กษาที่ ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ข้ นั เต็มรู ป จานวน 121 คน
เกี่ยวกับปั ญหาด้านการทาวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน พบว่า ร้อยละ 78 มีปัญหาในทุกขั้นตอนของการ
ทาวิจยั โดยประเด็นที่เป็ นปั ญหาสาหรับนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับได้แก่ 1) การเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล 2) การสร้างเครื่ องมือและการหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และ 3) การเขียนรายงานผลการวิจยั ตามลาดับ ซึ่ งปั จจัยส่ วนหนึ่ งที่ ทาให้นกั ศึกษามีปัญหาในการทา
วิจยั อาจจะเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์ให้นกั ศึกษาน้อยเกินไป ขาดชัว่ โมงในการฝึ กปฏิบตั ิให้แก่
นักศึ กษา ผูส้ อนส่ วนใหญ่ยงั มุ่งเน้นในการให้ความรู ้เกี่ ยวกับเรื่ องของการวิจยั มากกว่าการให้ลงมื อ
ปฏิ บตั ิ ซึ่ งสอดคล้องกับสุ วิมล ว่องวาณิ ช (2542: 1) ได้กล่าวว่า จากการศึ กษาหลักสู ตรการผลิ ตครู
ในปั จจุบนั พบว่า ภาพรวมของหลักสู ตรประกอบด้วยเนื้ อหาวิชาชี พครู ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรี ยนการสอนกับรายวิชาที่เป็ นเนื้อหาสาระของความรู ้ที่ตอ้ งการให้นิสิตได้เรี ยนรู ้ แม้ว่าโครงสร้าง
หลักสูตรส่ วนหนึ่งให้ความสาคัญต่อรายวิชาที่เป็ นเนื้อหาสาระที่วา่ ด้วยวิธีการวิจยั ทางการศึกษา แต่วิธี
วิจยั ที่นิสิตได้เรี ยนรู ้ยงั ไม่เพียงพอที่จะทาให้สามารถปฏิบตั ิการวิจยั ในสภาพการณ์จริ งได้
ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ท าให้ ผู ้วิ จัย สนใจที่ จ ะพัฒ นารู ป แบบการจัด ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถภาพด้า นการวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารในชั้นเรี ย น ส าหรั บ นัก ศึ กษาครู ข องมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิ ดทฤษฎี การเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์ที่เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการเปลี่ยน
ประสบการณ์ เดิ มเพื่ อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ใหม่ ซึ่ งมนุ ษย์ทุกคนมี ศกั ยภาพและมี ความ
ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างอิสระเพื่อความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่ งผลที่ได้จากการวิจยั และพัฒนา
ในครั้งนี้ จะทาให้ได้รูปแบบที่ สามารถนาไปจัดประสบการณ์ดา้ นการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาครู มีสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนอันจะส่ งผลต่อคุณภาพของการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ศึกษาสมรรถภาพของนักศึกษาครู ดา้ นการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
2. พัฒนารู ปแบบการของจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิ การ
ในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการ
วิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน สาหรับนักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึ ก ษาเอกสารแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การพัฒ นารู ป แบบการจั ด
ประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิ จยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนสาหรั บนักศึ กษาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า สมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน เป็ นมโนทัศน์หนึ่ งของการ
พัฒนาวิชาชี พครู ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กตามที่ ระบุไว้ใ นพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุ ง 2545) และสอดคล้องกับแนวโน้มของการปฏิรูป
การศึกษาเนื่องด้วยแนวคิดที่สาคัญของการวิจยั ประเภทนี้ คือ เป็ นการวิจยั ที่ทาโดยมีตวั ครู เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นเป้ าหมายในการแก้ปัญหา มีวิธีวิทยาการดาเนิ นการอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่ อผูเ้ รี ยนหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเรี ยนรู ้ และบรรลุผลตามที่ บทเรี ยนกาหนด
ซึ่ งในการพัฒ นาสมรรถภาพด้านการวิจัยปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนนั้น จาเป็ นต้องหล่อหลอมเพื่ อ ให้
นักศึกษามีสมรรถภาพทั้งด้านความรู ้ เจตคติ และทักษะที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน
(Race, 1955; Schempp, 1955; สุ ธาสิ นี บุญญาพิทกั ษ์, 2545; สุ พรรณี สิ นโพธิ์ , 2546; ปรี ดา เบ็ญคาร,
2548; จารุ วรรณ ศิลปะรัตน์, 2548, และอรอุมา รุ่ งเรื องวณิ ชกุล, 2556) ซึ่ งสมรรถภาพดังกล่าวมีความ
เกี่ ยวข้อ งกับนักศึ กษาครู โ ดยตรง จะเห็ นได้จากการกาหนดมาตรฐานวิ ชาชี พ ครู ข องคุ รุ ส ภา ที่ ไ ด้
กาหนดให้ผทู ้ ี่จะเป็ นครู ตอ้ งมีสมรรถนะเกี่ยวกับความสามารถในการทาวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนได้
สาหรั บการพัฒนานักศึ กษาครู ให้เกิ ดสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนนั้น
ประสบการณ์เป็ นแหล่งที่มาสาคัญของการเรี ยนรู ้ และเป็ นพื้นฐานสาคัญของการเกิดความคิด ความรู ้
และการกระทาต่าง ๆ ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้
ในเรื่ องที่ จะเรี ยนรู ้ก่อน และให้ผเู ้ รี ยนสังเกต ทบทวนสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นและนาสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นมาคิ ดพิจารณา
ไตร่ ตรองร่ วมกัน จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรื อสมมติฐานในเรื่ องต่าง ๆ ที่ได้
เรี ยนรู ้แล้วจะทาให้ผเู ้ รี ยนได้ความรู ้ใหม่สาหรับตนเองในการนาไปใช้ต่อไป
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ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จึ งนาทฤษฎี การเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดประสบการณ์ (Experiential
learning theory) มาเป็ นพื้นฐานในการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการ
ในชั้นเรี ยนให้แก่ นกั ศึ กษา ซึ่ งทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความเชื่ อว่าการจัดกิ จกรรมโดยใช้ประสบการณ์เดิ มของ
นักศึกษาเป็ นฐานจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ มีข้ นั ตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ
1. ประสบการณ์รูปธรรมเป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนเข้าไปมีส่วนร่ วมและรับรู ้ประสบการณ์ต่าง ๆ
เน้นการใช้ความรู ้สึกและยึดถือสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งตามที่ตนประสบในขณะนั้น
2. การไตร่ ตรอง เป็ นขั้นตอนที่ ผเู ้ รี ยนมุ่งที่จะทาความเข้าใจความหมายของประสบการณ์
ที่ได้รับโดยการสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อการไตร่ ตรองพิจารณา
3. การสรุ ปเป็ นหลักการนามธรรม เป็ นขั้นตอนที่ ผเู ้ รี ยนใช้เหตุผลและใช้ความคิ ดในการ
สรุ ปรวบยอดเป็ นหลักการต่างๆ
4. การทดลองปฏิบตั ิจริ งเป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนนาเอาความเข้าใจที่สรุ ปได้ในขั้นการสรุ ปเป็ น
หลักการนามธรรมไปทดลองปฏิ บตั ิ จริ ง เพื่อทดสอบว่าถูกต้องหรื อไม่เป็ นขั้นที่ เน้นการประยุกต์ใช้
(Kolb, 1983)
จากการศึ กษาเอกสาร และงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้องกับองค์ประกอบของรู ป แบบ พบว่า การ
กาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบว่าอยู่กบั ปั จจัยหรื อตัวแปรต่าง ๆ ที่ กาลังศึ กษา ซึ่ งจะออกแบบตาม
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการกาหนดรู ปแบบนั้น ๆ เป็ นหลักสาหรับการพัฒนารู ปแบบ
การจัดประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึ กษาครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบประกอบด้วยแนวคิ ด
หลักการของรู ปแบบ จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ โครงสร้างเนื้อหาการจัดประสบการณ์ประสิ ทธิ ภาพของ
รู ปแบบและการประเมินผลจากกรอบความรู ้ที่กล่าวมาทั้งหมด ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนดังแสดง
ในภาพที่ 1
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กรอบแนวคิการวิจยั
หลักการแนวคิดของรูปแบบ
สมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชี พของคุ รุสภา ซึ่ งนักศึกษาครู ทุก
คนควรมีความรู ้ เจตคติที่ดีต่อการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนและมีทกั ษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน ด้วยในการส่ งเสริ มให้
นักศึกษาครู ผา่ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลเป็ นพื้นฐานความรู ้ในการ
พิจารณาทบทวน ไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผล ตีความและสรุ ปเป็ นความรู ้ใหม่สาหรับตนเองเพื่อนาไปใช้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ

สมรรถภาพด้ านการวิจัยปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียนของนักศึกษาครู
1. ด้านความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
2. ด้านเจตคติต่อการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
3. ด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน

เนื้อหารายวิชา

การจัดประสบการณ์

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
2. ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3. การจัดการเรี ยนรู ้
4. การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพ 1
5. การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพ 2
6. นวัตกรรมการเรี ยนรู ้
7. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
8. การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
9. ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเต็มรู ป

ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
1. อาจารย์ผสู ้ อน
2. นักศึกษา
3. อาจารย์นิเทศก์จาก
มหาวิทยาลัย
4. ครู พี่เลี้ยง

ประสิ ทธิภาพรู ปแบบ
รู ปแบบ

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
1. ประสบการณ์รูปธรรม 2. การไตร่ ตรอง
3. การสรุ ปเป็ นหลักการ 4. การทดลองปฏิบตั ิจริ ง
ประสิ ทธิภาพรู ปแบบ

ความเป็ นไปได้ ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้อง
การประเมินผล

การสังเกต การประเมินทักษะและการทดสอบ

สมรรถภาพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจยั
การพัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิ การ
ในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการในลักษณะของการวิจยั และ
พัฒนา (Research and development) โดยเริ่ มจากศึกษาสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
ของนักศึกษาครู เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพ
ด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนของนักศึ กษาครู และทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ กบั
นักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ งระหว่างการทดลองใช้รูปแบบจะเก็บข้อมูลทั้งเชิ งปริ มาณและ
เชิงคุณภาพเพื่อนาผลการศึกษามาปรับปรุ งรู ปแบบและติดตามผลลัพธ์เกี่ยวกับสมรรถภาพด้านการวิจยั
ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยได้แบ่งขั้นตอนการดาเนิ นการออกเป็ น 2 ขั้นตอนหลัก
ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้าน
การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1.1 การศึ กษาสมรรถภาพด้านการวิจัยปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนสาหรั บนักศึ กษาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับสมรรถภาพด้านการ
วิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) และสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 การสร้ างและพัฒนารู ปแบบโดยการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
พัฒนารู ปแบบ และเอกสารหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนามาประกอบการ
กาหนดโครงสร้างองค์ประกอบของรู ปแบบ เนื้ อหา กระบวนการ เครื่ องมือประเมินผล และคู่มือการ
ใช้รูปแบบ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพ
ด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
2.1 ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ โดยการสร้ างเครื่ องมื อประเมิ นคุณภาพของ
รู ปแบบ แล้วนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมินความเหมาะสมของภาษา ความชัดเจนของขั้นตอน ความ
เที่ยงตรง ความครอบคลุม และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ ตามความคิ ดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ แล้วนา
ไปปรับปรุ งรู ปแบบการจัดประสบการณ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.2 ทดลองการใช้รู ปแบบการจัดประสบการณ์ เ พื่ อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้า นการวิ จัย
ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนและการประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบจากการทดลองใช้จริ ง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการสร้างและพัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพ
ด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน แหล่งข้อมูลในขั้นตอนนี้ ได้แก่ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิ จัย ปฏิ บ ัติ ก ารในชั้นเรี ย น และผูท้ ี่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้า นการวิ จัย ปฏิ บัติ การในชั้น เรี ย นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 7 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ ง ซึ่ งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จานวน 1 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จานวน 1 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา จานวน 2 คน
ขั้น ตอนที่ 2 ขั้น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการจัด ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน โดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการวัดผล ด้านการวิจยั ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และด้านการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน
5 ท่าน และนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 154 คน สาหรับทดลองใช้รูปแบบ และ
อาจารย์ผจู ้ ดั ประสบการณ์
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ดเกี่ยวกับสมรรถภาพ
ด้านการวิจยั สาหรับนักศึ กษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) แบบทดสอบเกี่ยวกับการวิจยั ปฏิบตั ิ การ
ในชั้นเรี ยน ซึ่ งผ่านกระบวนการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา พบว่ามีค่าระหว่าง 0.80-1.00
ความยากง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง 0.46-0.77 อานาจจาแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.27-0.47 และค่าความเชื่ อมัน่
มีค่าเท่ากับ 0.793 3) แบบวัดเจตคติต่อการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน 4) แบบวัดทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน และ 5) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั
ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของนักศึกษาครู ที่ผา่ นการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ความเป็ นไป
ได้และความเหมาะสมในการนาไปใช้ ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.661.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาทาการสังเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถภาพด้านการวิจยั
ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน และกาหนดโครงสร้างองค์ประกอบของรู ปแบบ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
2. นาข้อมูลที่ ได้จากการนารู ปแบบการจัดประสบการณ์ไปทดลองใช้กบั กลุ่มนักศึ กษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ถึ งชั้นปี ที่ 5 ที่ ได้จากการทดสอบวัดความรู ้ เกี่ ยวกับการวิจัย
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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เจตคติ ต่อการวิจยั และทักษะที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ของนักศึ กษาครู ที่เข้ารับการจัดประสบการณ์มา
วิเคราะห์ร้อยละ
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนที่นารู ปแบบไปใช้เกี่ยวกับ
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้น
เรี ยนสาหรับนักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยการวิเคราะห์ร้อยละ
สรุ ปผลการวิจยั
1. สมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของนักศึกษาครู ประกอบด้วย ด้านความรู ้
ด้านเจตคติและด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วยทักษะจานวน
17 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื บค้นข้อมูล ด้านการสรุ ปใจความสาคัญและการเขียนอ้างอิง ด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้ ด้านการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการสารวจและวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรี ยน ด้านการ
ออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา ด้านการวางแผนนานวัตกรรมไปใช้ ด้านการพัฒนาเครื่ องมือวัด
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ด้านการหาคุณภาพเครื่ องมื อวัดพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ด้านการกาหนดชื่ อเรื่ อง
การวิจยั ด้านการออกแบบการวิจัย ด้า นการเขี ย นโครงการวิจัย ด้า นการวิเ คราะห์ข ้อ มูล ด้า นการ
นาเสนอผลการวิจยั ด้านการเขียนรายงานการวิจยั และด้านการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจยั
2. รู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
สาหรับนักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีโครงสร้างประกอบด้วย
2.1 แนวคิ ด หลักการของรู ปแบบองค์ประกอบส่ วนนี้ มีสาระสาคัญเกี่ ยวกับสมรรถภาพ
ด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนที่ตอ้ งการส่ งเสริ มให้เกิดขึ้นแก่นกั ศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ องค์ประกอบส่ วนนี้ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับความมุ่งหวัง ของ
รู ปแบบการจัด ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ งเสริ มสมรรถภาพด้า นการวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารในชั้นเรี ย นส าหรั บ
นักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.3 โครงสร้างและเนื้ อหาองค์ประกอบส่ วนนี้ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับขอบเขตเนื้ อหาและ
สาระรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ รู ป แบบการจัด ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถภาพด้า นการวิ จัย
ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.4 การจัดประสบการณ์ องค์ประกอบส่ วนนี้ มีสาระสาคัญเกี่ ยวกับการดาเนิ นการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนโดยมีข้ นั ตอน
การจัดกิจกรรมดังนี้
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2.4.1 ขั้นประสบการณ์รูปธรรม เป็ นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ของ
นักศึกษาที่มีอยู่เดิม ด้วยการพูดสนทนา อภิปรายซักถาม การทบทวนความรู ้เดิมการให้ศึกษาตัวอย่าง
เพื่อเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่
2.4.2 ขั้นการไตร่ ตรองเป็ นขั้นตอนของการให้นกั ศึกษาได้มีการสะท้อนกลับมีการคิ ด
ทบทวนประสบการณ์ที่ได้รับ ด้วยการสังเกต การระดมความคิด การวางแผนเพื่อนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มา
พิจารณาว่าสิ่ งใดเป็ นประโยชน์หรื อไม่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่
2.4.3 ขั้นการสรุ ป เป็ นหลักการเป็ นขั้นตอนการรวบรวมความรู ้ เ พื่ อสร้ า งแนวคิ ด ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดอื่น ๆ ที่ได้จากประสบการณ์ในอดีตและความรู ้ ที่ได้จากการกระทา หรื อได้รับมา
หรื อการได้รับความรู ้จากข้อมูล จากครู ผสู ้ อน การสนทนาพูดคุย แล้วนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิ ด
ของตนเอง
2.4.4 ขั้นการทดลองปฏิบตั ิจริ ง เป็ นขั้นตอนการฝึ กปฏิบตั ิจริ งเป็ นการทดลองฝึ กปฏิบตั ิ
และตรวจสอบ เพื่อการลองผิดลองถูกที่เป็ นการตรวจสอบแนวคิด หาความจริ งในสถานที่แตกต่างกัน
และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
2.5 การประเมิ นผลเป็ นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลของผลการดาเนิ นงานในการ
ส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึ กษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามรู ปแบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นเพื่ อบ่ งชี้ ว่า การนารู ปแบบไปใช้บรรลุเ ป้ าหมาย โดยพิ จารณาจากความรู ้
เกี่ ยวกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนเจตคติ ต่อการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของนักศึกษาครู
3. หลังจากนารู ปแบบไปทดลองใช้กบั นักศึกษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า
3.1 นักศึ กษาครู ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.07 มีพฒั นาการด้านความรู ้สูงกว่าก่อนการเข้าร่ วม
การจัดประสบการณ์ จาแนกเป็ นระดับพอใช้ ร้อยละ 39.54 ระดับดี ร้อยละ 30.23 และ ระดับดี มาก
ร้อยละ 9.30
3.2 เจตคติ ต่อการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนของนักศึ กษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยร้อยละของนักศึ กษาที่มีเจตคติต่อการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนสู งสุ ดได้แก่ ครู ทุกคนสามารถทา
วิจยั ได้หากมีเวลา คิดเป็ นร้อยละ 58.14
3.3 นักศึ กษามี ทกั ษะที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนสู งสุ ดได้แก่ การหา
คุ ณ ภาพเครื่ องมื อวัด พฤติ กรรมการเรี ย นรู ้ ร้ อ ยละ 93.02 รองลงมาได้แ ก่ การพัฒ นาเครื่ องมื อวัด
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ร้อยละ 86.04 และทักษะที่ นกั ศึกษามีในระดับต่าสุ ดได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ร้อยละ 25.58
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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4. รู ปแบบมีประสิ ทธิ ภาพ 4 ประการดังนี้ 1) มีความถูกต้องตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่ใช้เป็ น
พื้นฐาน ร้อยละ 83.33 2) มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้ อยละ 66.67 3) มี ความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิ บัติจริ ง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริ บทของหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ ร้อยละ 70.00 และ 4) มีความ
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึ กษาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยละ 66.67
อภิปรายผล
1. สมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของนักศึกษาครู ประกอบด้วย ด้านความรู ้
เกี่ ยวกับการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน ด้านเจตคติ ต่อการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน และด้านทักษะ
ที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ของBloom
(1956) ที่กล่าวว่าจุดประสงค์ทางการศึกษาประกอบไปด้วย ด้านพุทธิ พิสยั ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะ
พิสัย และสอดคล้องกับRace (1955; Schempp, 1955; ปรี ดา เบ็ญคาร, 2548; จารุ วรรณ ศิลปะรัตน์,
2548; อรอุมา รุ่ งเรื องวณิ ชกุล, 2556; และสิ ริพร ปาณาวงษ์ และคณะ, 2558) ที่พบว่า สมรรถภาพด้าน
การวิจยั ในชั้นเรี ยนควรมี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู ้เกี่ ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน 2) ด้านเจตคติต่อ
การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน และ 3) ด้านทักษะเกี่ยวกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน สาหรับทักษะ
เกี่ยวกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนนั้นเป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ที่นกั ศึกษาต้อง
เรี ยนตลอดหลักสู ตรตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 ถึงชั้นปี ที่ 5 นอกเหนื อจากรายวิช าการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ดังนั้นถ้าต้องการให้เกิดสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนแก่นกั ศึกษาครู จึงมีความจาเป็ น
ที่ จะต้อ งหล่อ หลอมนักศึ กษาในกระบวนการเรี ยนรายวิ ชาต่ า ง ๆ เนื่ อ งจากเป็ นสมรรถภาพที่ ช่วย
เกื้อหนุนให้เกิดสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนตามที่ตอ้ งการ
2. รู ปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาครู ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ที่ พ ัฒ นาแล้ว มี อ งค์ป ระกอบ คื อ หลัก การแนวคิ ด
จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ โครงสร้างเนื้ อหา การจัดประสบการณ์ และการประเมินผล ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวทางการสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจยั ของครู ดว้ ยกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบ
มีส่วนร่ วมของอภิสรรค์ ภาชนะวรรณ (2552) ทั้งนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้และแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ งได้แก่ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ดว้ ย
การจัดประสบการณ์ของKolb (1983) ที่เชื่ อว่าการจัดการเรี ยนการสอนด้วยประสบการณ์ทาให้ผเู ้ รี ยน
ได้ฝึ กปฏิ บัติ ซึ่ งเป็ นลัก ษณะการเรี ยนรู ้ ที่ เ ป็ นองค์ร วมและมี ค วามหลากหลายในการเชื่ อ มโยง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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ประสบการณ์ ในห้องเรี ยนและการเรี ยนนอกห้องเรี ยน อันก่ อให้เกิ ดความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ ง ซึ่ งจะ
นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ ที่มีชี วิตชี วาโดยอาชัญญา รั ตนอุบล (2547: 84-86) ที่ ไ ด้กล่ าวว่า การเรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้สร้ างความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ความคิ ด
ทัศนคติ ค่านิ ยมของตนเองขึ้ น การเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์จึงเป็ นการเชื่ อมโยงระหว่างทฤษฎี และ
ปฏิบตั ิ เป็ นการบูรณาการความรู ้ใหม่หรื อประสบการณ์ใหม่กบั ความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์เดิม เพื่อ
นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของบุคคล อันส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยการกระทาของตนเอง
หรื อจากเพื่อนในห้องเรี ยนหรื อจากครู ผสู ้ อน เป็ นการสอนที่เชื่อมโยงบทเรี ยนกับชี วิตจริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยน
ฝึ กการสังเกต การวิเคราะห์และการร่ วมกันอภิปรายหาเหตุผลมาสนับสนุนคาตอบ
3. ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดประสบการณ์ พบว่า รู ปแบบ 1) มีความ
ถูกต้องตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ที่ใช้เป็ นพื้นฐาน 2) มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสู ตรครุ ศาสตร
บัณฑิต และนักศึ กษาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) มีความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิ จริ ง และ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริ บทของหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ และ 4) มีความเป็ น
ประโยชน์ใ นการพัฒ นาสมรรถภาพด้า นการวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารในชั้นเรี ย นส าหรั บนักศึ กษาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ งสอดคล้องกับลลิตา ธงภักดี (2557) ที่พฒั นารู ปแบบปั จจัยที่ส่งเสริ มผลิตภาพ
การวิจยั ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา พบว่า รู ปแบบ 1) มีความถูกต้องตามทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้เป็ นพื้นฐาน 2) มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของอาจารย์และ
ผูบ้ ริ หาร 3) มีความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริ บท
ของสภาพแวดล้อม และ 4) มีความเป็ นประโยชน์ในการจัดการแวดล้อมให้เอื้อต่อการวิจยั และการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักวิจยั ให้กบั อาจารย์ ทั้งนี้ สื บเนื่องมาจากรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีจุดเด่น คือ
เน้นให้นกั ศึ กษาได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิ บตั ิ ทุกครั้งในการร่ วมกิ จกรรมจัดประสบการณ์ เนื้ อหามีความ
ครอบคลุมเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน และได้มีการหล่อหลอมนักศึ กษาตั้งแต่
ชั้นปี ที่ 1 ถึง ชั้นปี ที่ 5
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. สมรรถภาพทางด้านการวิจยั ปฏิบตั ิ การในชั้นเรี ยนของนักศึกษาครู มีความเกี่ยวข้องกับ
รายวิชาต่าง ๆ ตลอดหลักสู ตรตามแผนการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่
ชั้นปี ที่ 1 ถึงชั้นปี ที่ 5 ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งหล่อหลอมและ
ใช้เวลาในการพัฒนา ดังนั้นผูบ้ ริ หารหลักสู ตรควรมีการประชุมชี้ แจงอาจารย์ผเู ้ กี่ยวข้องในการพัฒนา
นักศึกษา ตั้งแต่ ชั้นปี ที่ 1-5 ตามสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนที่จาเป็ นของแต่ละชั้นปี
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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2. ในการนารู ปแบบไปใช้ควรมีการบูรณาการเข้าไปในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ องจนครบองค์ประกอบของสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน ทั้งด้าน
ความรู ้ เกี่ ย วกับการวิจัยปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ย น เจตคติ ต่อการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน และทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
3. ในการจัดประสบการณ์โดยอิงสมรรถภาพแต่ละด้านตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นประสบการณ์รูปธรรม ขั้นการไตร่ ตรอง ขั้นการสรุ ปเป็ นหลักการ และ ขั้นการทดลองปฏิบตั ิ
จริ งแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์เกี่ ยวเนื่ องกัน ซึ่ งบางขั้นตอนของขั้นประสบการณ์รูปธรรมซึ่ งเป็ น
การทบทวนความรู ้เดิม อาจต้องใช้การสอนเป็ นทีมตามความถนัดของอาจารย์แต่ละเรื่ อง เช่น ในแผน
การจัดประสบการณ์ ที่ 4 การเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ นักศึ กษาจะสามารถเขี ยนแผนได้จะต้องมี
ความรู ้เกี่ ยวกับเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนั้น ในการจัดประสบการณ์ดงั กล่าวอาจต้องเชิ ญ
วิทยากรด้านวัดผล ร่ วมด้วย ก็จะช่วยให้แผนการจัดประสบการณ์ประสบผลสาเร็ จยิ่งขึ้น
4. ในการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ ละแห่ งมี แผนการจัดรายวิชา
เรี ยนแตกต่างกัน ดังนั้นหากต้องการนารู ปแบบไปใช้จะต้องวางแผนและดาเนิ นการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับบริ บทของมหาวิทยาลัยแต่นกั ศึกษาควรได้รับประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์
ที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาสมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของนักศึกษา
ครู ในภาพรวมซึ่ งการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปอาจมี การแยกเป็ นรายวิ ช าเอก เช่ น คณิ ต ศาสตร์ พลศึ กษา
การศึ กษาปฐมวัย เป็ นต้น เนื่ องจากนักศึ กษาที่ เข้ามาศึ กษาในแต่ ละสาขาวิชามี พ้ื นฐานการเรี ยนที่
แตกต่างกัน
2. ควรมีการศึ กษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความยัง่ ยืน หรื อความคงทนของ
สมรรถภาพด้านการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษาครู
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