รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การวิจัยการเรียนการสอน”
ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดาเนินการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรทัศน์ สดใส
31 กรกฎาคม 2560
หลักการ
การวิจัยเป็นกลไกหรือเครื่องมือสาคัญในการใช้หาความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือเอาชนะอุปสรรค และ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าได้ สาหรับด้านการศึกษา นักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับจะต้องมีข้อมูล
ความรู้เพื่อตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการดาเนินงานตามชอบข่ายของการศึกษา สาหรั บครูหรืออาจารย์ผู้สอน
ก็เช่นกัน การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สาหรับรายวิชาต่างๆ การทาวิจัย
การเรียนการสอนจะทาให้มีหลักฐานในการสนับสนุนการปรับเนื้อหาและวิธีการสอนว่าควรเป็นไปในแนวทาง
ใดได้อย่างมั่นใจ คณะเภสัชศาสตร์ ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยการเรียนการสอนและผู้ที่สนใจเริ่มทาวิจัยด้านนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยการ
เรียนการสอนและผู้ที่สนใจเริ่มทาวิจัยด้านนี้
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิจัยการเรียนการสอน” โดย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพร พัฒนภักดี บรรยายในเชิงทฤษฎีและหลักการของการวิจัย
ในชั้นเรียน (Classroom Action Research) และยกตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เจตคติและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการควบคุมคุณภาพยาของนิสิตเภสัชศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
2. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ สามี แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาวิจัยการเรียนการสอน
วิชา เคมีของยา โดยให้นิสิตค้นหาข้อมูลความรู้ วิธีการสอน ตั้งคาถามให้เพื่อนตอบโพสต์ใน A-Tutor
พบว่านิสิตมีการตอบคาถามได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีความคุ้นเคย ผลงานจากการทาวิจัยนี้ได้ผลิตผล
เป็นหนังสือ 1 เล่ม ซึ่งสามารถใช้เป็นผลงานประกอบการขอตาแหน่งวิชาการได้
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร อยู่ปาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาวิจัยการเรียนการ
สอน เรื่องทัศนคติของนิสิตต่อการเรียนการสอน ชีวเภสัชศาสตร์ที่มีการทา Conference เพื่อปรับ
การเรียนการสอน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี ตั้งเกียรติกาจาย แลกเปลี่ยนการทาวิจัยเรื่อง การประเมินผล
ผลิตของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรหกปี)
ผลการดาเนินการ
1. ผู้ที่สนใจทาวิจัยชั้นเรียนหรือวิจัยการเรียนการสอน ได้รับประสบการณ์ที่สามารถนาไปปรับใช้
สาหรับทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
2. การเรียนการสอนสาหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีแนวโน้มจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งในระดับหัวข้อในรายวิชา รายวิชา และระดับหลักสูตร
3. สามารถนาข้อมูลจากผลการทาวิจัยในระดับหลักสูตร มาวิเคราะห์ข้อมูล ให้เป็นประโยชน์กับคณะ
ในเรื่อง การรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะ การปรับการเรียนการสอนให้เหมาะกับความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่วยงานที่รับนิสิตเข้าทางาน
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Classroom Action Research
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Ohio State Professor, Dr. Edgar Dale

Formal research VS Action research
Topic

Formal research

Research
design

Rigorous control,
long time frame

Measurement Evaluate & pretest
procedure
measures

http://acrlog.org/wp-content/uploads/2014/01/learningpyramid5.jpg

Data analysis Statistical test,
qualitative
techniques
Application
Emphasis on
of result
theoretical
significance

Action research
Looser procedure,
change during study,
quick time frame,
control through
triangulation
Convenient measures
or standardized test
Focus on practical, not
statistical significance,
present raw data
Emphasis on practical
significance
www.seameo-innotech.org
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Kurt Lewin (1890-1947)
Action research

Kemmis and McTaggart’s (2000)
Action Research Spiral

Stephen Kemmis

http://infed.org/mobi/kurt-lewin-groups-experiential-learning-and-action-research/

Robin Mctaggart

http://research-methodology.net/research-methods/action-research/

Classroom action research
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Triangulation
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Example for data triangulation matrix

a process by which a teacher
collects evidence about student
learning; this evidence is collected
from 3 different sources.
(conversations, observations,
and products)

https://sites.educ.ualberta.ca/staff/olenka.bilash/Best%20of%20Bilash/Triangulation.html
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