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บทคดัย่อ 
ช่ือรายงานการวจิยั :   การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยการมีส่วน 
                                        ร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการใน  
                                        ชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5  ปีการศึกษา  2553  คณะครุศาสตร์                               
                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ช่ือผูว้จิยั   :    นางวภิาวรรณ    เอกวรรณงั 
ปีท่ีท าการวจิยั  :     2553 
 ………………………………………………………………………………………….
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา   โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการด าเนินการ
วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5  อาจารยพ์ี่เล้ียง   และอาจารยนิ์เทศ  ต่อรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  และศึกษาประสิทธิภาพ
ของการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5  กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานวิจยั
ประกอบดว้ย   อาจารยค์ณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  ครูพี่เล้ียง   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 
5  ปีการศึกษา  2553  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   ประกอบดว้ย   แบบสอบถาม   แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา  
และการหาค่าสถิติพื้นฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า     
1. การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ี 

เก่ียวข้องในการสนับสนุนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ประกอบ  ด้วยแผนปฏิบติัการวิจัย
ปฏิบติัการในชั้นเรียน   เร่ิมจาก   การก าหนดกิจกรรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนให้กบันกัศึกษา  
โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  (อาจารยท่ี์รับผิดชอบดา้นการวิจยัในชั้นเรียน)  พิจารณาแผน  โดยผูท้รงคุณวุฒิ   
ช้ีแจงแผนการด าเนินงาน    อบรมเชิงปฏิบติัการ   สอบเคา้โครงการวิจยั   ด าเนินการวิจยั  อบรมเชิง
ปฏิบติัการ   สอบวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน    ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและบทบาทหนา้ท่ี  ประกอบดว้ย   
คณบดีคณะครุศาสตร์   ก าหนดนโยบาย  ส่งเสริมสนบัสนุน  จดัสรรงบประมาณ  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ   หน้าท่ี  พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะโครงการ   อาจารยผ์ูส้อนวิชา  วิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้  มีหนา้ท่ีเป็นวทิยากร   พิจารณาแผนการด าเนินงาน   สอบเคา้โครงและสอบรายงานการวิจยั   
อาจารยนิ์เทศทัว่ไป   มีหนา้ท่ีตรวจสอบการเขียนรายงานการวิจยั  อาจารยนิ์เทศก์ประจ าแขนง   ให้
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ค าปรึกษาเก่ียวกบั  นวตักรรม   เคร่ืองมือการรวบรวมขอ้มูล  และแผนการด าเนินการวิจยั   ครูพี่
เล้ียง  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั   ใหค้  าแนะน าสภาพปัญหา   การใชน้วตักรรม  การเก็บรวบรวมขอ้มูล   

2. ความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง   ประกอบดว้ย  อาจารยค์ณะครุศาสตร์  มีความคิด
วา่  การก าหนดการกิจกรรม  เวลาความเหมาะสม  และเห็นว่าคณาจารยใ์นคณะครุศาสตร์ควรท า
ความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัรูปแบบในการจดัวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง  
คิดวา่  ตนเองมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีของครูพี่เล้ียง   เพราะส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการ
เป็นครูพี่เล้ียงมาก่อน   และดา้นบทบาทหนา้ท่ี   เก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการวิจยัปฏิบติัการ
ในชั้นเรียน  การให้ค  าแนะน าเร่ืองสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  ขอ้มูลพื้นฐานของนักเรียน   
และให้ขอ้เสนอแนะ  การเรียนวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัควรท่ีจะเขม้งวดมากกว่าน้ีอีกเล็กน้อย   
และอาจารยค์วรให้ค  าแนะน าเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ๆ  ดา้นผลกระทบของการท่ีนกัศึกษากลบัมา
ประชุมท่ีคณะฯ  มีทั้งผูท่ี้เห็นว่าไม่มีผลกระทบ   มีผลกระทบเล็กนอ้ย   มีผลกระทบมาก  โดยให้
เหตุผลเก่ียวกบัการหาครูสอนแทน   และเห็นความส าคญัของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนท่ี  มี
ประโยชน์ทั้งต่อตวันกัศึกษาเอง  นกัเรียน   ต่อการจดัการเรียนการสอน  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   และเห็น
วา่การท าวจิยัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา   ความ
คิดเห็นของนกัศึกษา  สรุปไดด้งัน้ี   นกัศึกษาเห็นวา่การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึงของ
การจดักระบวนการเรียนรู้ของครู   บุคคลท่ีนกัศึกษาปรึกษาเก่ียวกบัการท าวิจยัได้แก่  ครูพี่เล้ียง  
อาจารยนิ์เทศประจ าแขนง  นอกจากนั้นก็ยงัมีบุคคลอ่ืนๆ   อาจารยนิ์เทศทัว่ไป  หัวหน้าหมวด  
เพื่อนๆท่ีฝึกสอนดว้ยกนัและเพื่อนจากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ  ดา้นความเหมาะสมของแผนปฏิบติัการ
ท าวิจยั   คิดวา่ดีท่ีมีเวลาท่ีก าหนดไวช้ดัเจนท าให้รู้วา่จะตอ้งท าอะไรในช่วงไหนอยา่งไร  ส าหรับ
ดา้นคู่มือการท าวิจยั   คิดว่า  ควรแจกคู่มือให้เร็วกว่าน้ี   และมีรายละเอียดท่ีมากกว่าน้ีท่ีสามารถ
น าไปสู่การปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง  และนกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการให้ครูพี่เล้ียงให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัประเด็นปัญหาการวิจยั   และเห็นดว้ยบางส่วนเพราะวา่ครูพี่เล้ียงบางท่านไม่มีความรู้เร่ือง
การด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนเลย  ประเด็นเก่ียวกบัการให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมคิด
วา่เป็นส่ิงท่ีดี  การด าเนินการสอบเคา้โครงการวิจยั  เห็นดว้ยเพราะ  รู้ล่วงหนา้จะไดเ้ตรียมตวั  ไม่
เห็นดว้ยเพราะ  เร็วเวลาน้อยไป  และเป็นช่วงท่ีมีภาระเก่ียวกบัการด าเนินการสอบของโรงเรียน  
ปัจจยัสนับสนุน   ได้แก่  การได้อบรมเพิ่มเติม   และการสนับสนุนจากครูพี่เล้ียง   ปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรค  การด าเนินการวิจัยเป็นเร่ืองยาก  ไม่มีเวลา  บางโรงเรียนอยู่ไกลแหล่งค้นคว้า   
ประสิทธิภาพของการด าเนินการวจิยั   ช่ือเร่ือง  นกัศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดช่ือเร่ืองไดถูกตอ้ง   ความ
เป็นมาและความส าคญัของปัญหา   ส่วนใหญ่ไดแ้ก่   สภาพปัญหาการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์
หรือมาตรฐานตวัช้ีวดั   การอา้งอิงนวตักรรมน้อยมาก   วตัถุประสงค์การวิจยั   ค  าถามการวิจยั 
สมมติฐานการวิจยั   ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   วิธีด าเนินการวิจยั   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ส่วน
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ใหญ่เขียนได้ดี   ประเด็นท่ียงัมีปัญหาคือ  การเขียนนิยามศพัท์เฉพาะท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่
สามารถเขียนในลกัษณะของการเขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการได ้  การเขียนสรุปผลการวิจยั   ใช้
วธีิการคดัลอกมาจากบทท่ี  1   บทท่ี  3   และบทท่ี  4   อภิปรายผลการวิจยั   ไม่ระบุความสอดคลอ้ง
ของการวจิยักบัทฤษฎีหรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   ขอ้เสนอแนะการวจิยัระบุไม่ชดัเจน 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจยัเร่ือง   การพฒันารูปแบบการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5   ปีการศึกษา 2553   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  ไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จาก  รองศาสตราจารย ์ ดร.  ฤาเดช    เกิดวิชยั   ผูอ้  านวยการส านกัวิจยัและพฒันา   
ท่ีใหค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวธีิการด าเนินการวจิยั   ผูว้จิยัขอขอบคุณมา  ณ   โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดก้รุณาตรวจสอบการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัพร้อมให้
ค  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการสร้างเคร่ืองมือและสนบัสนุนใหง้านวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 
 ขอขอบคุณผูบ้ริหาร   อาจารย ์  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา   
โรงเรียนร่วมพฒันาวิชาชีพครู   นกัศึกษาชั้นปีท่ี  5   ปีการศึกษา  2553   ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ 
ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์   จนท าใหง้านวจิยัส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของงานวจิยัฉบบัน้ี   ขอมอบแด่  บิดา  มารดา   และครูบาอาจารย ์ 
ทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนใหค้วามรู้แก่ผูว้จิยัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 
 
        วภิาวรรณ    เอกวรรณงั 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหาการวจิัย 
 

การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาประเทศ   การศึกษาจะท าหนา้ท่ีผลิตก าลงัคนให้
เกิดการเรียนรู้  เกิดทกัษะให้มีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการสามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด ารงชีวิตในยุคท่ี
เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  คนจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัความทา้ทายดงักล่าว   
จากเหตุผลดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนรู้     เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นกระบวนการส าคญัยิ่งในการพฒันาคนให้มีคุณภาพและมีความสามารถท่ีจะปรับตวัไดอ้ย่าง
รู้เท่าทนั   การเปล่ียนแปลงต่างๆ  (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535  หนา้ 5 )   นอกจากน้ีการศึกษายงั
เป็นรากฐานส าคญัในการแก้ปัญหาต่างๆ  ในสังคมและช่วยให้คนพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต       
ขีดความสามารถในการด ารงชีวติและประกอบอาชีพอยา่งมีความสุข  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกและ
สามารถรวมพลังสร้างสรรค์พฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา     
แห่งชาติ,2544 )    จากเหตุผลดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษา   ให้มีความสอดคลอ้งกบั
สภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป   จึงไดก้ าหนด  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542   แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ.  2542   ในหมวด  1  บททัว่ไป  มาตรา  6  ระบุวา่   “  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป
เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข “   และมาตรา  7  ระบุว่า  “ใน
กระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หนา้ท่ี  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความ
เสมอภาค  และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
และของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา   ศิลปะวฒันธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิป ญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิ
ปัญญาไทย  และความรู้อนัเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ  รู้จกัพึ่งตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้  และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง”   
การเรียนการสอนในยุคปฏิรูป  จึงมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั    การจดัการเรียนการสอนในยุคปฏิรูป   จึง
มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   พฤติกรรม
การสอนของครูจึงเป็นเร่ืองส าคญั   ครูตอ้งเขา้ใจเด็กทุกคนแต่ละคนจะรับรู้ได้ไม่เท่ากนั  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
เทคนิคการสอนของครูแต่ละคน    ครู  จึงเป็นผู ้ท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีส าคัญในการท่ีจะท าให้การ
ปรับเปล่ียนการจดักระบวนการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนได้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความ
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คาดหวงัของนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ดงักล่าว  ครู  จึง  ควรเป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะเป็น  ครูดี  ครูเก่ง  
คนดี  คนเก่ง  มีศกัยภาพในการจดักระบวนการเรียนรู้สูง  สามารถสอนนกัเรียนไดถู้กตอ้งตามหลกัการจดั
กระบวนการเรียนรู้  (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543)คณะครุศาสตร์  เป็นคณะท่ี
ท าหนา้ท่ีในการผลิตครู   และมุ่งหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ครูท่ีผลิต   ตอ้งเป็นคนดี   คนเก่ง  ครูดี  ครูเก่ง     ในการ
ผลิตครูเพื่อให้ไดค้รูท่ีมีคุณภาพดีนั้นจะตอ้ง  ให้นกัศึกษามีการศึกษาหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและตอ้งมีการ
ฝึกปฏิบติัท่ีมุ่งพฒันาทกัษะวิชาชีพครูในดา้นต่างๆ   ให้มากเพียงพอ  จนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีครูไดอ้ย่างดี  
เพื่อให้มีความมัน่ใจในการท างาน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เป็นกระบวนการภาคปฏิบติัเปรียบ
เหมือนเป็นหัวใจของการผลิตครู  เป็นประสบการณ์วิชาชีพครู  เป็นประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและส าคญัยิ่ง
เพราะเป็นช่วงส าคัญท่ีนักศึกษาครูจะได้ตรวจสอบตนเอง  โดยเป็นโอกาสส าคัญท่ีนักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยพ์ี่เล้ียง  อาจารยนิ์เทศ  ไดท้  างานร่วมกบันกัศึกษาดว้ยกนัและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียน  ได้ฝึกความอดทน  ความรับผิดชอบ  ความมีมนุษย์สัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น  
ตลอดจนสามารถพฒันาตนเองให้ดีข้ึนในทุก ๆ  ด้าน  และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  
ดงักล่าว  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  จึงไดก้  าหนดให้นกัศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู  ในชั้นปีท่ี  5  ซ่ึงเปรียบเสมือนครูคนหน่ึงในโรงเรียนไดท้  าวิจยัในชั้นเรียนท่ีเกิดจากสภาพปัญหา
ในการจดัการเรียนการสอน   ทั้ งน้ีเน่ืองจากการท าวิจยัในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูมีทกัษะในการจดัการ
กระบวนการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึนคือ  ดงัท่ี  ทศันา  แสวงศกัด์ิ  ( ทศันา   แสวงศกัด์ิ  , 2543  หนา้  72  )  ไดก้ล่าว
ไวว้า่  การท าวจิยัในชั้นเรียนเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาการศึกษา  เพราะการวิจยัในชั้นเรียนสามารถ
น ามาใช้ในการแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนไดเ้ป็นอย่างดี      ท าให้ครูได้
ทราบถึงปัญหาและเทคนิควิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ  ครูจึงปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของ
ตนใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน   ดงันั้นครูจึงมีบทบาทเพิ่มข้ึนจากผูถ่้ายทอดความรู้มาเป็นนกัวิจยัอีก
บทบาทหน่ึง   ซ่ึงการเป็นนกัวิจยัในท่ีน้ีก็คือ  วิจยัเก่ียวกบัวิธีการเรียนการสอนเก่ียวขอ้งกบัครู  นักเรียน  
ผูป้กครอง  และส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบ ๆ  ตวันกัเรียนเอง  โดยหวงัผลเพื่อน ามาพฒันาส่งเสริมและแกปั้ญหา
ให้เด็กมีพฒันาการและกระบวนการเรียนรู้ดีข้ึน  (ทัศนา  แสวงศักด์ิ,2543  หน้า  72  ) ประกอบกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   หมวดท่ี 4  วา่ดว้ยการจดัการศึกษา ไดก้  าหนดสาระส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวจิยัในชั้นเรียน   ไวด้งัน้ี    

“ มาตรา  24  (5)  ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มส่ือ
การเรียน  และอ านวยความสะดวก  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้  รวมทั้ง
สามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้   ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน  และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ  “ 

(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542) 
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“ มาตรา  30  ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่
ละระดบัการศึกษา” 

(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ) 
หลกัสูตรครุสาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  พุทธศกัราช  2552  )   ก าหนดปรัชญาของ

หลกัสูตรไวเ้พื่อผลิตครูชั้นวิชาชีพท่ีมีปรีชาสามารถ ( Capability)   ด าเนินชีวิตดว้ยปัญญา   สามารถบูรณา
การความรู้   ทกัษะ   คุณธรรม  จริยธรรม   แห่งวิชาชีพไปสู่การจดัการศึกษาและพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดีมี
สติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข   รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและสามารถ
เผชิญปัญหาหรือวกิฤตไดด้ว้ยสติปัญญา   โดยก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   เพื่อมุ่งผลิตครูในมิติใหม่
ท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ใหบ้ณัฑิตครูมีคุณภาพ   มีศกัด์ิศรีความเป็นครูตามเกณฑืมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นครู
ชั้นวิชาชีพท่ีมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดีและเก่ง  โดยมีวตัถุประสงค์
ขอ้หน่ึง  ไดแ้ก่  เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเขา้ดว้ยกนัสร้าง
องค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   การท างาน  การแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีม  (ครุศาสตร์, 
ม.ป.ป.)      การให้นกัศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไดท้  าวิจยัในชั้นเรียน    เป็นการให้นกัศึกษาได้
เรียนรู้การท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  จากการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาชั้น
เรียนขณะท่ีจดัการเรียนการสอน  มีการวางแผนการด าเนินงานวิจยัทุกขั้นตอน  ตลอดจนการน าผลการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาการเรียนการสอน   ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด     
นอกจากน้ีการท าวิจยัยงัเป็นการพฒันาพฒันาตนเองเพื่อน าไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ  จากการจดัการศึกษา
หลกัสูตรการศึกษา  5  ปี  และใหน้กัศึกษาท่ีออกฝึกปฏิบติัการสอนท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนพบวา่  ยงัมี
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  หลายประการดว้ยกนั  ทั้งประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันกัศึกษาเองและประเด็นท่ีเป็นปัญหากบัอาจารยค์ณะครุศาสตร์ท่ีเป็นกรรมการสอบเคา้โครงการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนและสอบผลการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน     ปัญหาดงักล่าวไดแ้ก่   การท่ีนกัศึกษาไม่
สามารถจดัสรรเวลาส าหรับการวิจยัปฏิบติัการวิจยัในชั้นเรียนได้ เม่ือไปอยู่ในสถานการณ์ของการฝึก
ปฏิบติัการสอนจริง    หรือเม่ือไดป้ระเด็นปัญหาการวิจยัแลว้ก็ไม่มีเวลาในการมาปรึกษาอาจารยท่ี์คณะครุ
ศาสตร์  เน่ืองจากนกัศึกษาเองก็ตอ้งรับผิดชอบงานในหลายหน้าท่ี  ทั้งการสอนและภาระงานอ่ืนท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  ตลอดจนการไม่เช่ียวชาญพอในการด าเนินการวิจัย  ส าหรับปัญหาส าหรับอาจารย์ท่ีเป็น
คณะกรรมการสอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและสอบรายงานผลการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   
คือ  การท่ีต้องสอบเค้าโครงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนักศึกษาท่ีมีจ านวนมากและไม่เคยอ่าน
รายงานการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมาก่อนตอ้งใช้เวลาในการสอบเป็นเวลานาน   ในบางกรณีท่ีพบว่า
นกัศึกษายงัท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไม่ได ้   ก็ยากท่ีจะปรับแก ้เน่ืองจากระยะเวลาท่ีไม่เอ้ืออ านวย   จึง
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนต ่ากวา่เป้าหมายท่ีควรจะเป็น   
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ผูว้ิจ ัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องในการสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  ส าหรับนักศึกษาท่ีฝึกปฏิบัติการสอน   
ตลอดจนการศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานวิจยั
ในชั้นเรียน   และประสิทธิภาพของการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  เพื่อท่ีจะน าผลการวิจยัมาใชใ้นการวาง
แผนการด าเนินงานท่ีช่วยใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไดดี้ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5 โดยการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5  อาจารยพ์ี่เล้ียง  และอาจารยนิ์เทศกต่์อ

รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5   

 

ค าถามการวจิัย 
1. รูปแบบการพฒันาการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5  โดยการ

ก าหนดกิจกรรมการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจนใหก้บั
บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาดี
ข้ึนหรือไม่ 

2. นกัศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบในการพฒันาการด าเนินการวจิยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนอยา่งไร 

3.  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ขอบเขตด้านประชากร   ไดแ้ก่    

1.  นกัศึกษานกัศึกษาชั้นปีท่ี 5     คณะครุศาสตร์ท่ีฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา    
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2553   จ านวน  141   

2.  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัการสอนในสานศึกษา  และ  การด าเนินงานวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน  ประกอบดว้ย   อาจารยนิ์เทศจากคณะครุศาสตร์   อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญประจ าสาขาวิชา   
ครูพี่เล้ียง   และอาจารยผ์ูส้อนวชิา  EER  5402  การวจิยัการศึกษาและการวจิยัในชั้นเรียน 

ขอบเขตด้านเนือ้หา  ไดแ้ก่    
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การใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัการสอนของนกัศึกษา 

    

ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการวจิัย 
การพฒันารูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน   หมายถึง   การก าหนดแผนการเนิน

งานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหก้บับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการฝึกปฏิบติัการ
สอนของนกัศึกษา  

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง    หมายถึง   ผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุนการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน
ของนกัศึกษาขณะฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา   ประกอบดว้ย   อาจารยนิ์เทศแขนงวชิา   อาจารยนิ์เทศ
ประจ าโรงเรียน   ครูพี่เล้ียง   อาจารยผ์ูส้อนวชิาการวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   หมายถึง   การด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของ
นกัศึกษาท่ีเกิดจากการวเิคราะห์สภาพปัญหาหรือพฒันาการจดัการศึกษา  โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการวจิยั
ตามขั้นตอนและแบบฟอร์มท่ีคณะครุศาสตร์ก าหนด 

การฝึกปฏิบติัการสอน   หมายถึง   การท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5  ออกไปไปฝึกปฎิบติังานวิชาชีพครู
ในโรงเรียนร่วมพฒันาวชิาชีพโดยใชเ้วลาต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลา  1  ปี   การศึกษา 
 

ประโยชน์ของการวจิัย 
1.  ไดรู้ปแบบในการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมส าหรับนกัศึกษาฝึก

ปฏิบติัการสอน 
2. น าขอ้มูลความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัปฏิบติัการวจิยัในชั้นเรียนมา

ปรับเป็นรูปแบบการวจิยัปฏิบติัการวจิยัในชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

3. ไดรั้บทราบผลของการพฒันารูปแบบการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนต่อประสิทธิ 

ภาพการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอน  
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บทที่  2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู    คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา     ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารหลกัฐานและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี   

1.   การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
1.1   ความหมายของการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
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1.2   ความส าคญัของการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
1.3   กระบวนการของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
1.4   การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
1.7    บทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ความหมายของการวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2543, หนา้ 185 – 186) กล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียนหมายถึง การวิจยัท่ีท า
ในบริบทของชั้นเรียนและมุ่งน าผลการวิจยัมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนของตน เป็นการน า
กระบวนการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาครูใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศและมีความเป็นอิสระทางวชิาการ 
 สุวมิล  วอ่งวานิช (2544 , หนา้ 11) กล่าววา่ การวิจยัปฏิบติัการใน ชั้นเรียน คือการวิจยัท่ีท าโดย
ครูผูส้อนในห้องเรียน เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนเป็นการวิจยัท่ีตอ้งท าอยา่งรวดเร็วน าผลไปใชท้นัที และสะทอ้น
ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  ต่าง ๆ ของตนเองให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนไดมี้โอกาส
อภิปราย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในแนวทางท่ีปฏิบติัและผลท่ีเกิดข้ึนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ต่อไป 
 อจัฉรา  สระวาสี (2544 , หนา้ 15 - 19)  กล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ในชั้นเรียนนั้น คือ การศึกษาวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตร วิธีสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจดัท าส่ือและอุปกรณ์ประกอบการสอนตลอดจน  การวดัและ
ประเมินผลโดย  การศึกษาวิจยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก การปฏิบติัการสอน หรือเพื่อ
ปรับปรุงการพฒันางานสอนของตนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 อนงคพ์ร  สถิตภาคีกุล (2544 , หน้า  62 - 65)  กล่าวว่า  การวิจยัใน  ชั้นเรียนเป็นกระบวนการ
แกไ้ขปัญหาอย่างมีระบบท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนโดยครูผูส้อน เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน  
 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2543, หน้า 367)  กล่าววา่  การวิจยัในชั้นเรียน (Classroom action research)  
คือ ร่องรอยของการพฒันาผูเ้รียนอย่างมีระบบ หรือเป็นกระบวนการแกปั้ญหาหรือแสวงหาค าตอบจากขอ้
สงสัยท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ใน การพฒันาผูเ้รียนอาจเป็นรายบุคคล 
รายกลุ่มหรือทั้งชั้นเรียนอยา่งมีขั้นตอน 
 ประกอบ มณีโรจน์ (2544 , หน้า  4)  กล่าวว่า การวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการ
แสวงหาความรู้ความจริงด้วย วิธีการท่ีเช่ือถือได้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเรียนการสอน เพื่อ
น าไปสู่การแกปั้ญหาและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
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 ชาตรี   ส าราญ (2544 ,หนา้ 2) ให้ความเห็นวา่ การวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง การทดลองยุทธวิธี
ใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาของครู  ซ่ึงคิดคน้มาเพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ เพื่อหวงัให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทั้งครูและเด็กมากท่ีสุด  เพราะฉะนั้น  งานวิจยัในชั้นเรียนจะไม่เป็นเร่ืองราว
ใหญ่โตท่ีตอ้งใชเ้วลาเกบ็ขอ้มูล และวเิคราะห์ผลนาน นบัเดือน นบัปี จนเป็นผลงานเล่มใหญ่ 
 จากท่ีมีผูใ้หค้วามหมายของการวจิยัในชั้นเรียนไวม้ากมายสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 การวจิยัในชั้นเรียน  หมายถึง  การวิจยัท่ีด าเนินการโดยครูผูส้อนในชั้นเรียนนั้น ๆ โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบในชั้นเรียนท่ีประสบปัญหา  เพื่อน าผลท่ีไปใชใ้นการแกปั้ญหาในห้องเรียน 
การพฒันาหลกัสูตร การบริหาร และการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยการรายงานการวิจยัไม่จ  าเป็นตอ้งท า
เป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ แต่ตอ้งการท่ีเนน้จะน าผลการวจิยัไปใช ้

 
ความส าคญัของการวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน 

  กรมวิชาการ (2542  :  3 )  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียนว่าการวิจยัในชั้น
เรียนว่า  การวิจยัในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดชั้นพื้นฐาน  คือ  การบูรณาการวิธีการปฏิบติังานกบัการพฒันา
องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัโดยมีความส าคญัดงัน้ี         

1. เป็นการพฒันาหลกัสูตรและปรับปรุงวธีิการปฏิบติังาน  เพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ดว้ยการวจิยั 

2. เป็นการพฒันาวชิาชีพ 
3. เป็นการแสดงความกา้วหนา้ทางวชิาชีพครู  ดว้ยการเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั 
4. เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนความกา้วหนา้ของการวจิยัทางการศึกษา 

 การท าวจิยัในชั้นเรียนนั้น  จะช่วยใหค้รูมีวถีิชีวติของการท างานอยา่งเป็นระบบ  เห็นภาพของ
งานตลอดแนวมีการตดัสินใจท่ีมีคุณภาพ  เพราะจะมองเห็นทางเลือกต่างๆ  ไดก้วา้งขวางและลึกซ้ึงข้ึน  แลว้
จะตดัสินใจเลือกทางเลือกนั้นอยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์  ครูนกัวจิยัจะมีโอกาสมากข้ึน  ในการคิด
ใคร่ครวญเก่ียวกบัเหตุผลของการปฏิบติังานและครูสามารถบอกไดว้า่งานการจดัการเรียนการสอนท่ีปฏิบติั
ไปนั้นไดผ้ลหรือไม่  เพราะอะไรนอกจากน้ีครูท่ีใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันากระบวนการเรียนการ
สอนน้ีสามารถควบคุม  ก ากบั  และพฒันาการปฏิบติังานของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะการท างานและผล
การท างานนั้นลว้นมีความหมายและมีคุณค่าส าหรับครูในการพฒันานกัเรียน  ผลจากการท าวจิยัในชั้นเรียน  
จะช่วยใหค้รูไดต้วับ่งช้ีท่ีเป็นรูปธรรมของผลส าเร็จในการปฏิบติังานของครู  อนัจะน ามาซ้ึงความรู้ในงาน
และความปิติสุขในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งของครู 
 เป็นท่ีคาดหวงัวา่เม่ือครูผูส้อนไดท้  าวจิยัในชั้นเรียนควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานสอนอยา่ง
เหมาะสมแลว้ก่อใหเ้กิดผลดีต่อวงการศึกษาและวชิาชีพครูอยา่งนอ้ย  3  ประการ  คือ   

1. นกัเรียนจะมีการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

www.ssru.ac.th



9 
 

2. วงวชิาการศึกษาจะมีขอ้ความรู้และ / หรือ  นวตักรรมทางการจดัการ 
เรียนการสอนท่ีเป็นจริงเกิดมากข้ึน  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อครูและเพื่อนครูในการพฒันาการเรียนเป็น
อยา่งมาก 

3. วถีิชีวติของครู  หรือนวตักรรมในการท างานของครู  จะพฒันาไปสู่ความเป็นครู “ มือ
อาชีพ”  มากข้ึน  ทั้งน้ี  เพราะครูนกัวิจยัจะมีคุณสมบติัของการเป็นผูแ้สวงหาความรู้หรือผูเ้รียนในศาสตร์
แห่งการสอนอยา่งต่อเน่ือง  และมีชีวติชีวาจนในท่ีสุดจะเป็นผูมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึง
ในศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน  เป็นครูท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอนสามารถท่ีจะสอนนกัเรียนให้
พฒันากา้วหนา้ในดา้นต่างๆ  ในหลายบริบทหรือท่ีเรียกวา่เป็นครูรอบรู้  ซ่ึงถา้มีปริมาณครูนกัวิจยัมากข้ึนจะ
ช่วยใหก้ารพฒันาวชิาชีพครูเป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมัน่คง 

 

กระบวนการวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน 
 ส านกัทดสอบทางการศึกษา (อา้งในประเทือง  พลเสนา , หนา้  14 – 18 )  ไดส้รุปไวว้า่  การวจิยั
ในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน  มีแนวด าเนินการดงัน้ี 

1.    ส ารวจขอ้มูลต่างๆ  เก่ียวกบัการเรียนการสอนและผลการเรียนการสอน 
2.    วเิคราะห์หาแนวทางแกไ้ขและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
3.    ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัแนวทาง เทคนิค  วธีิการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน

อยา่งหลากหลาย 
4.    ก าหนดรูปแบบ  วธีิการ  หรือแนวทางใหม่ๆ  เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
5.    สร้างส่ือ  เทคนิควธีิการใหม่ๆ  มาใชใ้นการเรียนการสอน 
6.    ทดลองใชส่ื้อ  วธีิการสอน 
7.    สรุปผลการใชส่ื้อ  วธีิการสอน 
8.    จดัท ารายงานผลการน าเทคนิควธีิการใหม่ๆ  มาใชใ้นการเรียนการสอน 
9.    มีการเผยแพร่ผลงานในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

การวจิัยเชิงปฏบิัติการแบบมส่ีวนร่วม ( Participatory Action Research : PAR )  
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม   เป็นการน าแนวคิด   2   ประการมาผสมผสานกนั   คือ   
ค  าวา่ ปฏิบติัการ ( Action ) หมายถึง กิจกรรมท่ีโครงการวจิยัตอ้งการจะด าเนินการ   และค าวา่ การมีส่วน
ร่วม ( Participatory ) หมายถึง การมีส่วนเก่ียวขอ้งของทุกฝ่ายท่ีร่วมกิจกรรมวิจยัในการวเิคราะห์สภาพ
ปัญหาหรือสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง   แลว้ร่วมในกระบวนการตดัสินและการด าเนินการจนส้ินสุดการวจิยั 
( สุภางค ์  จนัทวานิช, 2532, หนา้ 68 )  
  ค าวา่ “Action Research” ในตวัมนัเองบ่งช้ีใน   3   เร่ืองดว้ยกนั   คือ 
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1. เป็นการวิจยัท่ีท าร่วมกนัระหวา่งนกัปฏิบติัและนกัวจิยั 
2. เป็นการเช่ือมโยงระหวา่ง “การปฏิบติั ( Action ) และการวจิยั(Research)   
3. การปฏิบติันั้นอิงหลกัของการวจิยั 

( วรุิฬห์   นิลโมจน์,   2528,   หนา้ 100 ) 
โดยปกติแลว้ การวจิยัเชิงปฏิบติัการ  ( Action Research ) มีอยู ่   2   แบบคือ   การวจิยัเชิง

ปฏิบติัการโดยผูว้จิยัป็นผูก้  าหนด ( Manipulative  Action Research ) และการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม ( 
Participatory Action Research ) ( Kurt   Lewin,   cited in   Gerrit   Huizer,   1984,p.17 ) การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการโดยผูว้จิยัเป็นผูก้  าหนดเป็นกระบวนการท่ีผูว้จิยัไดเ้ลือกกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเห็นวา่ดี   
เหมาะสม   ตามความรู้ความเขา้ใจของผูว้จิยั มาด าเนินการปฏิบติัเพื่อประเมินดูความเหมาะสมในความเป็น
จริง   ต่างจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัจาทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวจิยั   ในการวจิยัแบบน้ีผูว้จิยัถือวา่ชาวบา้นหรือประชาชนเป็นผูรู้้ดีเท่าๆกบันกัวจิยัหรือ
นกัพฒันา   การก าหนดปัญหาและการเลือกปฏิบติัการใดๆก็ตามท่ีจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติ   ปัญหา
ของการวิจยัจะเร่ิมจากชาวบา้นดว้ย   ไม่ใช่จากสมมติฐานของผูว้จิยัหรือนกัพฒันาเพียงฝ่ายเดียว 

ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ วิรุฬห์   นิลโมจน์ ( 2528,   หนา้ 55 ) ไดส้รุป
ไดว้า่   อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งประการดว้นลกัษณะต่อไปน้ี 

1. โดยตวัมนัเองเป็นการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและการโฟคสัปัญหาเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบติัการทางสังคมท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

2. เป็นการวิจยัท่ีมีหลายกระบวนการในตวัมนัเอง คือ เป็นการวจิยัท่ีประกอบดว้ย
ขั้นตอนของการคน้หาขอ้เท็จจริง ( Fact ) ท่ีเป็นระบบ   การก าหนดนโยบายและการวางแผนการปฏิบติัท่ีมี
ยทุธวธีิและการประเมินผล 

3. เป็นการวิจยัแบบร่วมมือกนั   คือเป็นการวจิยัท่ีเกิดจากความพยายามร่วมกนั
ระหวา่งผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการเนน้มากในเร่ืองของกระบวนการกลุ่ม   การวจิยัเชิงปฏิบติัการท่ี
สมบูรณ์   จะตอ้งเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบร่วมมือกนัของผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั  ( Cooperative 
Action Research or Coiiaborative Action Research )   ( Carter : 262,   อา้งใน วรุิฬห์   นิลโมจน์,   2528,   
หนา้ 58 )   

 

บทบาทของผู้ทีเ่กีย่วข้องในการส่งเสริมการวจิัยในช้ันเรียน 
 การด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน     ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งใหค้วามร่วมมือตามบทบาท
หนา้ท่ีของตน     สุวมิล   วอ่งวาณิช   (2550   หนา้   78 – 80 )  ไดร้ะบุ    บทบาทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งแต่
ละฝ่าย    ไวด้งัน้ี   
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หน่วยงานต้นสังกดั / คณะกรรมการการศึกษาเขตพืน้ที่ 
1. ก าหนดนโยบายเป้าหมายการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 
2. ส่งเสริมพฒันาทกัษะวจิยัแก่ครู   ในรูปแบบของเอกสาร  คู่มือ   การฝึกอบรม 
3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริม   การเป็นส่ือกลางเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั 

งานวจิยัในชั้นเรียนแก่หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ 
4. จดัท าฐานขอ้มูลวจิยัในชั้นเรียนเพื่อเป็นฐานในการวางแผนการพฒันาครู 
5. ติดตามความกา้วหนา้ในการท าวจิยัในชั้นเรียนในสถานศึกษาท่ีอยูใ่ตส้ังกดั 
6. สังเคราะห์ผลการวจิยัในระดบัภาพรวมของเขตพื้นท่ีหรือระดบัประเทศ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 
2. สนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูในดา้นอุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความ 

สะดวก 
3. วางระบบกระตุน้ก ากบัติดตามใหค้วามช่วยเหลือการท าวจิยัในชั้นเรียน 
4. ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มครู   อาจารย์ในโรงเรียน

บริหารใหค้รูมีเวลาประชุมเพื่อถกอภิปรายเก่ียวกบังานวจิยัในชั้นเรียนของครูแต่ละคน 
5. สังเคราะห์ผลการวจิยัของรายงานวจิยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 
6. จดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานวจิยัทั้งในและนอกโรงเรียน 
7. ยกยอ่งใหก้ าลงัใจ  ส่ิงตอบแทนเป็นแรงเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 
8. วางระบบฐานขอ้มูลงานวจิยัในชั้นเรียนของโรงเรียน 

ศึกษานิเทศก์ 
1. ใหก้ารนิเทศความรู้และการปฏิบติังานวจิยัในชั้นเรียนแก่ครู 
2. จดัท าเอกสารท่ีน าเสนอตวัอยา่งแนวคิด  วธีิการดา้นการพฒันา  การแกปั้ญหาเก่ียวกบั

ผูเ้รียน   ปัญหาของครูในการท าวจิยัในชั้นเรียนอยูท่ี่การมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการก าหนดวธีิการแกปั้ญหา   หาก
กลุ่มศึกษานิเทศกซ่ึ์งมีประสบการณ์และมีความช านาญเก่ียวกบัการสอนไดน้ าเสนอตวัอยา่งการสอนใหม่ๆ   
ท่ีน่าสนใจ  จะช่วยกระตุน้ความคิดของครูใหคิ้ดต่อ 

ครูในโรงเรียน 
1. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
2.  ติดตามขอ้มูลข่าวสาร   ความเคล่ือนไหวของวงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
3. ใหค้วามส าคญักบัการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท าวิจยักบัเพื่อน

ร่วมวชิาชีพ 
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4. สนใจหมัน่ฝึกฝนทกัษะการท าวจิยั   เขา้ร่วมประชุมวชิาการ  ร่วมกิจกรรม 
เผยแพร่ผลการวิจยั 

5. เป็นสมาชิกท่ีดีในการท างานกลุ่ม   ส าหรับการท าวจิยัแบบร่วมมือ 

พ่อแม่ผู้ปกครอง 
1. ใหค้วามร่วมมือกบัครูโรงเรียนในการพฒันาผูเ้รียนทั้งในฐานะผูใ้หข้อ้มูล   หรือ 

ผูมี้ส่วนในการพฒันาผูเ้รียน 
2.   สนใจติดตามข่าวสารขอ้มูล   ผลการพฒันาผูเ้รียนแลว้น ามาประยกุตใ์ช้ 
3. มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการช้ีแนะแนวทางการพฒันาผูเ้รียน 
4. ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนตามก าลงัความสามารถและ 

ศกัยภาพอยา่งเหมาะสม 

นักเรียน 
1.  ใหค้วามร่วมมือในการวิจยัของครู   ในฐานะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการท า 

วจิยั   หรือในบานะผูใ้หข้อ้มูล   ผูมี้ส่วนช่วยเหลือในการวิจยัของครู 
2. ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาผูเ้รียนตามความคิดเห็นของผูถู้ก 

วจิยัใหข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัผลการวจิยัท่ีเกิดข้ึนดว้ยใจเป็นธรรมขอ้มูลท่ีไดอ้าจน าไปใชใ้นการปรับ
วธีิการวจิยัคร้ังต่อไป 

  การด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน   ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรเขา้มามีส่วนร่วมในการท่ีจะช่วยให้
งานวจิยัในชั้นเรียนเป็นงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงผูท่ี้ควรเขา้มามีส่วนร่วมประกอบดว้ยคนหลายฝ่าย  
ไดแ้ก่    หน่วยงานตน้สังกดั   ท่ีจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดนโยบาย   จดัท าฐานขอ้มูลและติดตามความกา้วหนา้
ของการด าเนินงานวจิยัและสังเคราะห์งานวจิยัท่ีจดัท าแต่ละปี   ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ควรเขา้มามีส่วนร่วม
ในการสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานวิจยัของครูท่ีอยูใ่นสังกดั   ในหลายๆ   รูปแบบ   ศึกษานิเทศก ์  
มีส่วนในการใหค้วามรู้กบัครูท่ีสนใจท่ีจ าวจิยั   ครูในโรงเรียน   มีส่วนในการด าเนินงานวจิยั  คือ  การท าวิจยั  
อยา่งสม ่าเสมอ   และเป็นผูใ้หข้อ้มูลเม่ือครูคนอ่ืนๆ   ท าวจิยั   ผูป้กครอง  มีส่วนในการใหข้อ้มูล  กบัครูท่ี
ตอ้งการท าวจิยักบัเด็กนกัเรียน 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 พีรพฒัน์  วงษ์พรม  ( 2533 )   ศึกษาเร่ือง   สภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั  สปช.   ผลการวิจยัพบว่า  รูปแบบการวิจยัท่ีนิยมใช้คือการวิจยัเชิง
ส ารวจ  แหล่งวิทยาการคือเอกสารต ารา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจยัคือแบบสังเกตและแบบ
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บนัทึก  ประชากรคือนกัเรียน  ค่าสถิติท่ีใชคื้อ  ร้อยละ  ส่วนใหญ่ใชง้บประมาณส่วนตวั  ผลการวิจยัท่ี
ไดน้ าไปใชแ้กปั้ญหา 
 วนัทนา  ชูช่วย ( 2533)  ศึกษาเร่ือง  การท าวิจยัในโรงเรียนของครู  มธัยมศึกษา  สังกดั
กรมสามญัศึกษา  กรุงเทพมหานคร   ผลการวิจยัพบวา่  เหตุจูงใจในการท าวิจยัขงกลุ่มครูมธัยมศึกษา  
คือ  ประสบปัญหาในการท างานท่ีโรงเรียนและตอ้งการขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อน ามาพฒันางานท่ีไดไ้ป
ปฏิบติัและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  สาเหตุไม่ท าเพราะไม่มีเวลาขาดความรู้และประสบการณ์
ท าวจิยั 
 เยาวภา   เจริญบุญ ( 2537 )   ศึกษาเร่ือง   การศึกษาองค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กบั  การท า
วิจยัในชั้นเรียนของครูในระดบัมธัยมศึกษา  ในเขต  กทม.  ผลการวิจยัพบว่า   สภาพท่ีเอ้ือต่อการท า
วิจยัไดแ้ก่ภาระอ่ืนๆ  นอกจากการสอน  สาเหตุการท าวิจยัในชั้นเรียนไดแ้ก่  ความตอ้งการในการหา
วธีิสอนท่ีท าใหน้กัเรียนสนใจและมีผลสัมฤทธ์ิสูง  เพื่อแกปั้ญหาและช่วยเหลือนกัเรียน  เพื่อท าผลงาน
อาจารย ์ 3  ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนและเพื่อนครูใหค้วามร่วมมือ 
 สิริยา   ทองสมคัร  (2538)   ศึกษาเร่ือง  การศึกษาสาเหตุและการท าวิจยัและไม่ท าวิจยั
วิจยัทางการศึกษาของครูมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา 3  ผลการวิจยัพบว่า  
สาเหตุการไม่ท าวจิยัของครู  คือ  ไม่มีเงินทุน  ไม่มีความรู้ ไม่มีแนวทางในการท าวิจยั  ไม่มีเวลา  ไม่มี
เอกสาร  อุปกรณ์  ส่วนสาเหตุการท าเพราะการท าวิจยัท าให้เกิดความภูมิใจและเช่ือมัน่ในตนเองสนใจ  
ตอ้งการแกปั้ญหาการเรียนการสอนและวางแผนการปฏิบติังาน  สภาพการท าวจิยัจะท าเพียงคนเดียว 
 นนัทวนั   สวสัดิภูมิ  ( 2540 )    ศึกษาเร่ือง   ศึกษาเส้นทางการพฒันาครูนกัวิจยั  :  การ
วิจยัรายกรณีของครูดีเด่นระดบัประถมศึกษา   ผลการวิจยัพบว่า  เส้นทางการเป็นครูนกัวจยัเร่ิมจาก
เป็นครูใฝ่รู้  ช่างคิด  ชอบอ่าน  ชอบเขียนและรักธรรมชาติ  ลักษณะ  ดังกล่าวพฒันามาจากการ
ปฏิบติังาน  ปัญหาวิจยัมาจากนักเรียน  ประโยชน์การวิจยัเพื่อพฒันา  นักเรียนและพฒันาตนเองให้
สามารถพฒันาการสอนนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ลดัดา   ด าพลงาม (2540)  ศึกษาเร่ือง  กระบวนการและผลของการวิจยั  ปฏิบติัการในชั้น
เรียนท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอน   ผลการวิจยัพบว่า  กระบวนการและผลการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้น
เรียนท าให้ครูเกิดความคิด  ความมัน่ใจในการท างานและเป็นแรงจูงใจให้ท างานวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนและท าใหค้รูมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตนเอง 
 ประภสัสร  วงษดี์  ( 2541)  ศึกษาเร่ือง  ศึกษากระบวนการและการใชผ้ลการวิจยัในชั้น
เรียนของครูนกัวิจยัในโรงเรียนประถมศึกษา   ผลการวิจยัพบว่า    กระบวนการวิจยัของครูเร่ิมจาก
ปัญหาการจดัการเรียนการสอนและขาดความพร้อมของนักเรียน  ครูจะใช้ปัญหาท่ีตนเองถนดัและ
ประยุกต์ได้ในการสอน  หัวข้อท่ีศึกษามักเก่ียวกับการพัฒนาวิธีการสอนส่ือ  และผลสัมฤทธ์ิ  
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การศึกษาเฉพราะกรณี  การปรับพฤติกรรมนกัเรียน  และสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เคร่ืองมือสร้างข้ึนเอง  
ครูน าผลวจิยัไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
 ปราณี   นุ่มนอ้ย  (2540)  ศึกษาเร่ือง  ศึกษาการพฒันาองคป์ระกอบการประเมินงานวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน   ผลการวิจยัพบว่า    การประเมินการวิจยัในชั้นเรียนพิจารนาจากผลงาน  2  
ดา้น  คือ  คุณภาพและประโยชน์ของผลงานมีขั้นตอน  5  ขั้น  มีปัญหาการประเมิน  คือการประเมิน
เนน้ผลผลิตและขาดความชดัเจนองคป์ระกอบการประเมินไดพ้ฒันาข้ึมมี  7  องคป์ระกอบ 
 ลาวณัย ์   ทองมนต ์  (2541)  ศึกษาเร่ือง  เปรียบเทียบลษัณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
ระหวา่งครูนกัวจิยัและครูท่ีไม่ใช่ครูนกัวจิยั   ผลการวิจยัพบวา่    ครูนกัวจิยัมีลษัณะการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเอง  7  ใน  8  ดา้นท่ีสูงกวา่ครูท่ีไม่เป็นนกัวจิยั  ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาลษัณะการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองของครูนกัวิจยัคือบุคริกลษัณะของครูนกัวจิยัแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 
 สกาวรัตน์    ชุ่มเชย ( 2543 )   ศึกษาเร่ือง  การน าเสนอรูปแบบการวิจยัปฏิบติัการส าหรับ
การพฒันาครูประถมศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน     ผลการวิจยัพบวา่    การท าวิจยัปฏิบติัการมีทั้ง
แบบท าคนเดียวและท าเป็นทีมทั้งภายในโรงเรียนและกบับุคคลภายนอกโรงเรียน  ประเด็นการวิจยั
ส่วนใหญ่เก่ียวกบัทกัษะการคิดในวชิาคณิตศาสตร์ทกัษะการส่ือสารในภาษาไทยและปัญหาพฤติกรรม
ของนกัเรียน   ปัญหาในการท าวจิยัคือครูขาดความรู้  ความเขา้ใจและการช่วยเหลือจากหน่วยงาน  มอง
งานวิจยัเป็นเร่ืองยาก  ไม่มีเวลาและภาระงานมาก  ตอ้งการสนบัสนุนดา้นการอบรม  ตวัอยา่งผลงาน
การวจิยัท่ีหลากหลายท่ีปรึกษาและผูนิ้เทศติดตาม  การสนบัสนุนปัจจยัจากโรงเรียน   รูปแบบการวิจยั
ปฏิบติัการประกอบดว้ย  3  ระยะ  คือ  1. การรู้จกันกัเรียนรายบุคคล  2.  การวิจยัเพื่อประเมินงานสอน
ของครู  และ 3. การวจิยัเพื่อสร้างและพฒันานวตักรรมในการสอน 
 บุณยาพร   ฉิมพลอย  ( 2544 )  ศึกษาเร่ือง  ผลของการท าวิจัยในชั้ นเรียนท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครูระดบัประถมศึกษา  ผลการวิจยัพบวา่    กระบวนการวิจยัในชั้นเรียนเร่ิมตน้
จากการก าหนดปัญหาการวจิยั   การวเิคราะห์ปัญหา  ออกแบบการวจิยั  ด าเนินการแกไ้ขปัญหา  โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูล  และเขียนรายงานการวจิยั   ซ่ึงผลลพัธ์ของการท าวิจยัในชั้นเรียนจะช่วย
ใหค้รูเกิดการพฒันากระบวนการคิดหาเหตุผลถึงท่ีมาของปัญหาต่างๆ     อนัจะส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน
และการจดัการเรียนการสอน  ช่วยให้ครูมีความเขา้ใจนักเรียน  เขา้ใจพฤติกรรมของนักเรียน  ท าให้ครูมี
ความสนิทสนมกบันกัเรียนมากข้ึน  สามารถให้ค  าแนะน าและส่งเสริมให้นกัเรียนแสดงศกัยภาพของตนเอง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ตรงตามความตอ้งการ  และความถนดัของนกัเรียน  โดยครูนกัวิจยัจะมีการจดัการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  วางแผนการสอนจากการวิเคราะห์หลกัสูตร  ผูเ้รียนและบริบทของทอ้งถ่ิน  
แลว้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  และจึงเขียนแผนการสอน  ใชก้ระบวนการวิจยัในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติั  ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน  ไดแ้ก่ ความตอ้งการพฒันา
นกัเรียน  ความตอ้งการพฒันาตนเอง  การมีทศันคติท่ีดีต่อการวิจยั  มีความประทบัใจในการสอนของครูใน
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อดีต  การสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ความภาคภูมิใจในผลงาน  การไดรั้บการส่งเสริม
จากบุคคลต่างๆ  ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท าวิจยัในชั้นเรียน  ไดแ้ก่  ครูขาดความรู้ความสามารถใน
การสร้างนวตักรรม  และการเขียน  ประกอบกับครูไม่มีเวลาท าวิจัยในชั้ นเรียน  เน่ืองมีภาระงานท่ี
รับผิดชอบมาก  ผลของการวิจยัในชั้นเรียนยงัผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ของครู  ไดแ้ก่  วาง
แผนการสอนอยา่งเป็นระบบ  เปล่ียนบทบาทจากครูเป็นผูส้อนมาเป็นผูร่้วมเรียนรู้กบัศิษย ์ พฒันานวตักรรม
และส่ือตลอดเวลา  เปล่ียนแปลงวิธีการวดัและประเมินผล  พฒันาตนเองทางด้านวิชาการอย่างสม ่าเสมอ  
และเป็นกลัยาณมิตรกบัศิษย ์ สาเหตุส าคญัของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  เพราะจากการท าวิจยัท าให้ครู
เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล  จากขอ้มูลและการสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ก่อให้เกิด
มุมมองใหม่และมีความเขา้ใจนกัเรียนและตนเองมากข้ึน                             
 ศกัดา   สวาทะนนัทน์  (2552)  ศึกษาเร่ือง   บทบาทของอาจารยพ์ี่เล้ียงในการพฒันาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   สาขาคณิตศาสตร์  
ผลการวิจยั  พบวา่   จากการประชุมร่วมกนัระหวา่งอาจารยพ์ี่เล้ียงกบัอาจารยนิ์เทศก์   เพื่อศึกษาวิเคราะห์
สมรรถนะการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนและตวัช้ีวดั     กรอบระยะของการด าเนินงาน   ตลอดจน
บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยพ์ี่เล้ียงในแต่ละระยะ    ดา้นแนวทางการด าเนินงานในการพฒันาสมรรถนะดา้น
การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสสบการณ์วชิาชีพครู    ให้ถืออเป็นหนา้ท่ีของอาจารย์
พี่เล้ียงทุกคนท่ีจะด าเนินงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ    โดยตระหนกัถึงศกัยภาพ   ความถนดั   ความเช่ียวชาญ
ของตนว่ามีความส าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของนกัศึกษา   ดา้นสมรรถนะการวิจยัในชั้น
เรียนสรุปวา่   การด าเนินงานวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฯ  แบ่งเป็น 5   ระยะ   โดยในแต่ละ
ระยะประกอบดว้ยสมรรถนะและตวับ่งช้ี  สรุปได ้ ดงัน้ี   ระยะการดเนินงานวิจยั  แบ่งเป็น  5  ระยะ  ไดแ้ก่   
ระยะท่ี  1  ก่อนการวิจยั   สมรรถนะ  การไดม้าซ่ึงหวัขอ้การวิจยั   ตวับ่งช้ี  การน าเสนอประเด็นปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนระบุสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา   ระยะท่ี  2 เขียนโครงร่างการวิจัย    
สมรรถนะ การเขียนโครงร่างการวิจยั  ตวับ่งช้ี  คุณภาพเขียนโครงร่างการวิจยั  ระยะท่ี  3   ด าเนินการวิจยั   
สมรรถนะ   การด าเนินการวิจยั   ตวับ่งช้ี  1) คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้และแผนด าเนินการวิจยั 2) 
การจดัการเรียนรู้ตามแผนด าเนินงานวิจยั 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการสะทอ้นผล   ระยะท่ี 4  เขียน
รายงานการวิจยั    สมรรถนะ   การเขียนรายงานการวิจยั  ตวับ่งช้ี   คุณภาพของรายงานการวิจยั   ระยะท่ี  5  
น าเสนอผลการวิจยั   สมรรถนะ   การน าเสนอผลงานวิจยั   ตวับ่งช้ี 1) การผลิตส่ือน าเสนอรายงานการวิจยั 
2) การใช้ภาษาส่ือสารเพื่อเน้นเสนอผลงานวิจยั 3) การตอบค าถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น    ด้าน
บทบาทหน้าท่ีของอาจารยพ์ี่เล้ียง  ท่ีจะด าเนินการในแต่ละขั้นตอน  ผลจากการประชุมสรุปวา่   ทั้งอาจารย์
นิเทศและอาจารยพ์ี่เล้ียงต่างมีบทบาทหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู   โดยก าหนดให้อาจารยนิ์เทศเป็นประธานกรรมการ   
อาจารยพ์ี่เล้ียงเป็นกรรกมารและทั้ง  2 ฝ่ายไดก้  าหนดบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงานร่วมกนั  โดยมีหนา้ท่ี

www.ssru.ac.th



16 
 
ในการใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  และร่วมตรวจสอบประเมินคุณภาพรายงาน
การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน อาจารยพ์ี่เล้ียงและผูว้ิจยัได้จดัให้มีการประชุมเพื่อวางแผนและก าหนด
กิจกรรมการด าเนินงานแต่ละระยะของการดเนินงานทั้ งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม   จากผลการ
ด าเนินงานตามบทบาทของอาจารย์พี่เล้ียง  พบว่า   การด าเนินงานดังกล่าวมีส่วนส าคญัต่อการพฒันา
สมรรถนะดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  แต่ละสมรรถนะดงัน้ี   
สมรรถนะดา้นการไดม้าซ่ึงหัวขอ้การวิจยั   นอกเหนือจากการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการหาหัวขอ้วิจยัจาก
อาจารยพ์ี่เล้ียงแลว้  กิจกรรมการน าเสนอหวัขอ้วจิยัยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัให้แก่
นกัศึกษานกัศึกษา  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นกัศึกษาไดท้บทวนและประเมินความรู้ความ
เขา้ใจในงานวิจยัของตนเอง  ซ่ึงค าถามและขอ้สังเกตของอาจารยพ์ี่เล้ียงในกิจกรรมดงักล่าวมีส่วนช่วย
พฒันาสมรรถนะดา้นน้ี  สมรรถนะดา้นการเขียนโครงร่างการวจิยั   นกัศึกษามีความคิดเห็นวา่การตรวจสอบ  
ปรับปรุงแกไ้ข  โครงร่างการวจิยัของอาจารยพ์ี่เล้ียงมีส่วนช่วยพฒันา   โครงร่างการวิจยัให้มีคุณภาพมากข้ึน  
สมรรถนะการด าเนินการวิจยั   นกัศึกษาทุกคนมีความเห็นต่อการร่วมกนันิเทศการสอนของอาจารยพ์ี่เล้ียง
ในขณะท่ีนกัศึกษาก าลงัด าเนินการวิจยัว่า   การนิเทศมีส่วนช่วยให้นักศึกษาไดมุ้มมองทั้งในดา้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูล   การสะท้อนผลการด าเนินงาน   และการจัดการเรียนการสอน  
นอกจากน้ีการจดักิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินงานวิจยัในวงจรแรก   นกัศึกษาทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์
อย่างมากต่อการท าวิจยัโดยเฉพาะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นข้อผิดพลาดเห็นจุดอ่อนของการ
ด าเนินงานของตนเองและเพื่อน   สมรรถนะดา้นการเขียนรายงานการวจิยั   นกัศึกษาทุกคนมีความคิดเห็นวา่
การช่วยตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขรายงานวิจยัของอาจารยพ์ี่เล้ียงมีส่วนช่วยพฒันารายงานการวิจยัให้มี
คุณภาพมากข้ึน  และมีความเห็นวา่คู่มือการเขียนรายงานวจิยั ฯ   และแบบประเมินรายงานการวิจยัท่ีอาจารย์
ร่วมกนัจดัท ามีส่วนช่วยสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดแ้นวทางในการเขียนรายงานวิจยั   นอกจากน้ีกิจกรรมการ
น าเสนอผลการด าเนินงานวิจยัเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาสมรรถนะการเขียนรายงานการวิจยั   
ทั้งน้ีนกัศึกษาไดรั้บความรู้จากค าแนะน าของอาจารยพ์ี่เล้ียงท่ีมีต่องานวิจยัตนเองและต่องานวิจยัของเพื่อน   
ส าหรับผลการประเมินคุณภาพของรายงานการวิจยัของนกัศึกษาพบวา่มีคุณภาพในระดบัดีมาก  1  คน  ดี  2  
คน  และพอใช้  1  คน   สมรรถนะการน าเสนอผลการวิจยั   จากการประเมินการน าเสนอผลงานวิจยัของ
นกัศึกษาในการร่วมกิจกรรมน าเสนอผลงานวิจยัของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีโรงเรียนจดัข้ึน   
พบวา่นกัศึกษาทุกคนมีความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารและน าเสนออยูใ่นระดบัดี   มีการตอบ
ค าถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูฟั้งในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ   มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการ
น าเสนอซ่ึงมีคุณภาพ   ผลท่ีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของอาจารยพ์ี่เล้ียงในการร่วมกนัพฒันาสมรรถนะดา้น
การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาฯ   คร้ังน้ีพบว่า  การด าเนินงานดังกล่าวมีส่วนช่วยให้
อาจารยพ์ี่เล้ียงไดพ้ฒันาตนเองในหลายดา้นทั้งดา้นความรู้  ดา้นทกัษะและเจตคติ   กล่าวคือ   อาจารยพ์ี่เล้ียง
ไดพ้ฒันาความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยผา่นการมีส่วนร่วมและลงมือ
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ปฏิบติัจริง   ไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยัฯ  
ของนักศึกษาทุกระยะ   ตั้งแต่การร่วมฟังการน าเสนอหัวขอ้และเขียนโครงร่างวิจยั   การตรวจแผนการ
จดัการเรียนรู้   พฒันาแบบประเมินและเคร่ืองมือต่างๆและนิเทศการสอน   ซ่ึงท าให้อาจารยพ์ี่เล้ียงไดเ้รียนรู้
ร่วมกนัทั้งระหวา่งอาจารยนิ์เทศกบัอาจารยพ์ี่เล้ียง   อาจารยพ์ี่เล้ียงกบัอาจารยพ์ี่เล้ียง   และอาจารยพ์ี่เล้ียงกบั
นกัศึกษา   โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมเรียนรู้กบันกัศึกษาในการน านวตักรรมและวิธีการมาใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ให้มีความทนัสมยั    ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบมีทศันคติท่ีดีต่อการท างานร่วมกนั   
และท่ีส าคญัอาจารยพ์ี่เล้ียงทุกคนต่างเห็นตรงกนัว่าการท างานร่วมกนัในคร้ังน้ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่
นกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  3 
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นกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  3 
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี   เป็นการวจิยัโดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการพฒันารูปแบบการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนบุคลากรในการพฒันารูปแบบการท าวจิยัเชิง
ปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู    ชั้นปีท่ี  5  ปีการศึกษา   2553    โดยมี
องคป์ระกอบ   ดงัน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา 
2. ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
3. เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล 
4. การรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

กลุ่มเป้าหมายทีศึ่กษา 
กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา    ไดแ้ก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี   5   คณะครุศาสตร์ท่ีลงทะเบียนชุดวชิา  

Internship 1   และ   Internship  2  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา     จ านวน    141  คน 
ดงัแสดงในตารางท่ี  3.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.1   แสดงจ านวนนกัศึกษาแยกตามโรงเรียนและแขนงของการฝึกประสบการณ์ 

                วชิาชีพในสถานศึกษา 
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ท่ี สถานศึกษา แขนงวชิา จ านวน 

1 โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภส่ื์อสารสงเคราะห์ ภาษาองักฤษ 2 

2 โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 
ภาษาองักฤษ 5 

ภาษาไทย 3 

3 โรงเรียนวดัจนัทรสโมสร 

คณิตศาสตร์ 2 

ภาษาไทย 2 

ปฐมวยั 3 

4 
โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (วดัโบสถ)์ ในพระราชูปถมัภ์
ฯ 

คณิตศาสตร์ 2 

5 
โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน)ในพระ
ราชูปถมัภฯ์ 

ภาษาไทย 2 

6 โรงเรียนวดัเทวราชกุญชร 
ปฐมวยั 2 

ภาษาองักฤษ 1 

7 โรงเรียนวดันวลนรดิศ คณิตศาสตร์ 2 

8 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง ภาษาไทย 2 

9 โรงเรียนบางยีข่นัวทิยาคม วทิยาศาสตร์ 3 

10 โรงเรียนบา้นบางกะปิ (ฝ่ายประถม) ภาษาองักฤษ 2 

11 โรงเรียนเบญจบพิตร 

คณิตศาสตร์ 1 

ภาษาไทย 1 

ปฐมวยั 3 

12 โรงเรียนพญาไท 
ภาษาไทย 2 

ปฐมวยั 3 

13 โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คณิตศาสตร์ 1 

 
 
 

ตารางท่ี3.1(ต่อ)   แสดงจ านวนนกัศึกษาแยกตามโรงเรียนและแขนงของการฝึกปฏิบติัการสอนใน 
                            สถานศึกษา 
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ที่ สถานศึกษา แขนงวชิา จ านวน 

14 โรงเรียนภทัรญาณวทิยา ภาษาองักฤษ 1 

15 
  
  

โรงเรียนมธัยมวดัมกุฏกษตัริย ์
  
  

ภาษาองักฤษ 1 

คณิตศาสตร์ 2 

ภาษาไทย 2 

16 
  
  

โรงเรียนวดัมกุฏกษตัริยาราม 
  
  

คณิตศาสตร์ 2 

ภาษาไทย 1 

ปฐมวยั 2 

17 โรงเรียนโยธินบูรณะ ภาษาไทย 3 

18 
 
 
 

โรงเรียนราชวนิิต 
 
 
 

ภาษาองักฤษ 2 

คณิตศาสตร์ 2 

ภาษาไทย 3 

วทิยาศาสตร์ 3 

19 โรงเรียนราชวนิิตมธัยม ภาษาไทย 1 

20 
  
  

โรงเรียนวมุิตยารามพิทยากร 
  
  

ภาษาองักฤษ 3 

คณิตศาสตร์ 3 

ภาษาไทย 3 

21 
  
  

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
  
  

ภาษาองักฤษ 2 

คณิตศาสตร์ 3 

ภาษาไทย 1 

22 
  
  

โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
  
  

ภาษาองักฤษ 2 

ภาษาไทย 2 

คณิตศาสตร์ 3 

23 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ปฐมวยั 5 
 
ตารางท่ี3.1 (ต่อ)   แสดงจ านวนนกัศึกษาแยกตามโรงเรียนและแขนงวชิาของการฝึก            
                             ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
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ที่ สถานศึกษา แขนงวชิา จ านวน 

24 โรงเรียนสวนอนนัต์ ภาษาองักฤษ 4 

25 
 
 

โรงเรียนวดัสร้อยทอง  
  
  

ภาษาองักฤษ 3 

คณิตศาสตร์ 3 

ปฐมวยั 3 

26 
  

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ฝ่าย
ประถม 
  

คณิตศาสตร์ 1 

ภาษาไทย 1 

27 โรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส ภาษาองักฤษ 2 

28 
  
  

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ฝ่ายมธัยม 
  
  

คณิตศาสตร์ 3 

ภาษาไทย 3 

วทิยาศาสตร์ 2 

29 โรงเรียนวดัโสมนสั ปฐมวยั 3 

30 โรงเรียนอนุบาลสามเสน ปฐมวยั 3 

31 
  

โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ 
  

คณิตศาสตร์ 1 

วทิยาศาสตร์ 1 

32 โรงเรียนวดัสังเวช วทิยาศาสตร์ 2 

รวมจ านวนนกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอน       141    คน 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัการสอน  ไดแ้ก่อาจารยพ์ี่เล้ียงจ านวน141   คน   
อาจารยค์ณะครุสาสตร์ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาจ านวน  41  คน 
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ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
 การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัมีวธีิการด าเนินการวิจยัตามล าดบัขั้นตอน   ดงัน้ี 

1.  วางแผนการด าเนินงานวิจยัร่วมกบัคณะกรรมการฝึกประสบการณ์ 
วชิาชีพ  โดยคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นผูก้  าหนดเวลา    และแผนการปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษา  ผูว้จิยัเป็นผูย้กร่าง  แผนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและคู่มือการด าเนินงานวจิยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนใหส้อดรับกบัแผนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

2. เสนอแผนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและคู่มือการ 
ด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนใหก้บัคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพพิจารณา   

3. เสนอแผนการด าเนินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและคู่มือการด าเนินงานวิจัย
ปฏิบติัการในชั้นเรียนต่อผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อนวิชา  EDU  4206   การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้   
จ  านวน  6  ท่าน   เพื่อวิพากษ์แผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและคู่มือการด าเนินงานวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน 
  3.   จดัประชุมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   ไดแ้ก่   ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ครูพี่เล้ียง   อาจารยค์ณะครุ
ศาสตร์   ประกอบด้วย   อาจารย์นิเทศประจ าโรงเรียน   อาจารย์นิเทศสาขา    เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัการฝึก
ปฏิบติัการสอน   และการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนในขณะฝึกปฏิบติัการสอน  1  ปีการศึกษา   
โดยในภาคเรียนแรก  นกัศึกษาตอ้งด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยการน าเสนอเคา้โครงการวิจยัใน
ชั้นเรียน  โดยมีแผนการด าเนินงานวจิยัส าหรับนกัศึกษา   ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

สัปดาห์ท่ี 1-3   นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ในการจดักระบวนการ 
เรียนรู้ในชั้นเรียน   ระยะเวลาน้ีนักศึกษาต้องสังเกตผูเ้รียนและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้ นเรียน   บันทึก
รายละเอียด    ตามประเด็น   ต่อไปน้ี 

1. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะจดักระบวนการเรียนรู้   
2. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาของใคร 
3.   ปัญหาท่ีเลือกมาท าวจิยั   
4.   เหตุผลท่ีเลือกปัญหาดงักล่าว  มาท าวจิยั 
5.   ปัญหาการวจิยัมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข  มากนอ้ย  ขนาดไหน  หากไม่ไดรั้บการ

แกไ้ข  จะส่งผลต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยา่งไร 
6.   ค าถามการวจิยั 
7.   ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยพ์ี่เล้ียง 
8.   ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยนิ์เทศ 
9.  ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยผ์ูส้อนวชิา  EDU  4206   การวจิยัเพื่อพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ 
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 สัปดาห์ท่ี  4    อบรม   การวเิคราะห์สภาพปัญหา  การเขียนบทท่ี   1    
และบทท่ี  2  

 สัปดาห์ท่ี  5-8   ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   บทท่ี  2 
(แบบฟอร์มการส่งเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  บทท่ี 1  และบทท่ี 2) 

 สัปดาห์ท่ี  9   ส่งบทท่ี  1   บทท่ี  2   ให ้ อาจารยพ์ี่เล้ียง   และอาจารยนิ์เทศสาขา     โดย
นกัศึกษาตอ้งด าเนินการ   ตามแบบฟอร์มท่ีฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพก าหนดให้   (ภาคผนวก) 

          สัปดาห์ท่ี  10  ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของครูพี่เล้ียงและอาจารยนิ์เทศ 
สาขา 

 สัปดาห์ท่ี  11   อบรมการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ อบรมการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของนวตักรรม  การเขียนบทท่ี  3 

 สัปดาห์ท่ี  11-13    สร้างเคร่ืองมือ  นวตักรรม   พร้อมหาประสิทธิภาพ    (ปรึกษา   ครูพี่เล้ียง   
อาจารยนิ์เทศสาขา   อาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยั) 

สัปดาห์ท่ี  14    ส่งเคา้โครงการวจิยั   ใหก้บั  คณะกรรมการสอบเคา้โครงการวจิยั 
                      สัปดาห์ท่ี  15   สอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
                     สัปดาห์ท่ี  16   ส่งเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ใหก้บัศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 
 4.   ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการชั้นเรียนในภาคเรียนท่ี  1     
2  คร้ัง   และภาคเรียนท่ี  2   2  คร้ัง  
       คร้ังท่ี   1    เร่ือง   “ การวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน   และการเขียนบทท่ี 1   
และบทท่ี  2  “      
   คร้ังท่ี    2   เร่ือง    “  การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจยัในชั้นเรียนและ   การเขียน
บทท่ี  3   “ 
   คร้ังท่ี   3  เร่ือง  “  การวเิคราะห์ขอ้มูล” 
   คร้ังท่ี   4  เร่ือง   “ การเขียนรายงานการวจิยั”    
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. แบบบนัทึกกระบวนการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สนบัสนุนการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพครู  แบบบนัทึกการด าเนิน
งานวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา 
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2. แบบสอบถามความคิดเห็น  กระบวนการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วม 
ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาประกาศนียบตัร
วชิาชีพครู 

3. แบบประเมินประสิทธิของการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของ 
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพครู 

การสร้างเคร่ืองมือและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั   ทุกประเภทมีวธีิการในการด าเนินการ 

สร้างเคร่ืองมือเหมือนกนั  ดงัน้ี 
1. ศึกษาทฤษฎี   แนวคิด   หลกัการ   จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อเป็นแนวทางในการขอ้ค าถาม 
2. ก าหนดประเด็นการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภท 
3.   น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน   ขอค าแนะน า  และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน  3  ท่าน   ท่ีเป็นประธานโปรแกรมและมีประสบการณ์เก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู   และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน   แล้วน าผลมาวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
(Content  Validity)   ตามเทคนิค  IOC  (Index  of  Item-Objective Congruence)  โดยมีความหมายของ
ระดบัคะแนนดงัน้ี 

 ระดบั    +1    หมายความวา่          มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
   ระดบั      0     หมายความวา่         ไม่แน่ใจ 
 ระดบั     -1     หมายความวา่          ไม่มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

 ถา้ค่า  IOC   มากกวา่หรือเท่ากบั  .50  แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รงกบัจุดประสงคก์ารวิจยั   
หากค่า  IOC   มีค่าน้อยกวา่  .50  แสดงวา่ขอ้ค าถามวดัไม่ตรงกบัจุดประสงค์การวิจยั   ตอ้งปรับปรุงขอ้
ค าถามหรือสร้างขอ้ค าถามใหม่ 

4. ปรับปรุงและจดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ 
 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล   โดยการบนัทึกการมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการในชั้นเรียนจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง   บนัทึกการด าเนินการวิจยัในขณะฝึกอบรม   และการนิเทศ
นกัศึกษา 
 2.  เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามความคิดเห็น   ในวนัน าเสนอผลการด าเนินงานวิจยั    
จากนกัศึกษาทุกคน   ครูพี่เล้ียง   อาจารยนิ์เทศก ์   อาจารยนิ์เทศประจ าสาขา 
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 3.  ประเมินประสิทธิภาพการท าเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจากแบบประเมิน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล   
 การวเิคราะห์ขอ้มูล   โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  ( content   Analysis )    
 การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน   คือ  ค่าร้อยละ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 
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 3.  ประเมินประสิทธิภาพการท าเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจากแบบประเมิน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล   
 การวเิคราะห์ขอ้มูล   โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  ( content   Analysis )    
 การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน   คือ  ค่าร้อยละ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเร่ือง   การพฒันารูปแบบการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน   โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5   ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา  INTERNSHIP  

I  และ   INTERNSHIP  II     ฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1   และ   ฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2       ไดแ้บ่งการ

วเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น  3  ตอน   ดงัน้ี 

 ตอนที ่ 1   การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการสนบัสนุนการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 ตอนที ่ 2   ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการ

วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 ตอนที ่ 3   ประสิทธิภาพของการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยมีรายละเอียด  ของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล   

ดงัน้ี 

 

 

ตอนที ่  1    การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน  โดยการมส่ีวนร่วมของ                   

                   บุคลากรทีเ่กีย่วข้องในการสนับสนุนการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   สามารถแสดงได ้  ดงัแผนภูมิ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ssru.ac.th



27 
 

วางแผนการด าเนินงานวจิยั ผูว้จิยั 
 

พิจารณาแผน คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

พิจารณา
แผน

วางแผนการด าเนินงานวจิยั 
 

 
 

ปรับแก ้

ผูท้รงคุณวฒิุ 
 
 

ไม่ปรับ 

ช้ีแจงแผนการด าเนิน 
 
 

คณาจารยใ์นคณะ 
 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการ 
 
 

คณะกรรมการศูนยฝึ์กประสบการณ์          

วชิชาชีพ 
 

สอบเคา้โครง 
 
 

อนุมติั 
 
 

คณะกรรมการสอบเคา้โครง 
 
 

ด าเนินการวจิยัปฏิบติัการ          
ในชั้นเรียน 

 
 

อบรม 
 
 

สอบวจิยัในชั้นเรียน 
 
 

อาจารยนิ์เทศประจ าโปรมแกรม                        

อาจารยนิ์เทศทัว่ไป     ครูพ่ีเล้ียง 
 
 

คณะกรรมการสอบเคา้
โครงการวจิยั 

 

คณะกรรมการศูนยฝึ์กประสบการณ์          

วชิชาชีพ 
 

ปรับแก ้

แผนภูมิท่ี  4.1   การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

แผนการด าเนิน            ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
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การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   อธิบายไดด้งัน้ี 

1. ผูว้ิจยัวางแผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนให้นักศึกษา  พร้อมทั้ งจดัท าคู่มือการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการในชั้นเรียน 

2. น าเสนอคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  เพื่อพิจารณา   ประเด็น   ต่อไปน้ี 

2.1  แผนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  

2.2  คู่มือการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

2.3    ผูมี้ส่วนร่วมในขั้นตอนการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  

3.  เสนอแผนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและคู่มือการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนต่อ

ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อนวิชา  EDU  4206   จ านวน  6  ท่าน   เพ่ือวิพากษแ์ผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้น

เรียนและคู่มือการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

4. จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนร่วมพฒันาวิชาชีพครู     เพ่ือช้ีแจง   ก าหนดการฝึกปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา   โดยมีรายละเอียด  ดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.1       ก าหนดการกิจกรรมการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนในสถานศึกษา 

สปัดาห์ท่ี แผนปฏิบติัการ 

1-3 สงัเกตผูเ้รียนและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน   บนัทึกรายละเอียด    ตามประเด็น   ต่อไปน้ี 

3. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะจดักระบวนการเรียนรู้   

4. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาของใคร 
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3.    ปัญหาท่ีเลือกมาท าวจิยั   

4.    เหตุผลท่ีเลือกปัญหาดงักล่าว  มาท าวจิยั 

5.   ปัญหาการวจิยัมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข  มากนอ้ย  ขนาดไหน  หากไม่ไดรั้บ

การแกไ้ข  จะส่งผลต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยา่งไร 

6.   ค าถามการวจิยั 

7.   ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยพ่ี์เล้ียง 

8.   ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยนิ์เทศ 

9.  ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยผ์ูส้อนวชิา  EDU  4206  การวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

 

4 อบรมเชิงปฏิบติัการ 

         เร่ือง   วธีิการวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน 

                    การเขียนบทท่ี   1  และบทท่ี  2  

 

 5-8    ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   พฒันาเคา้โครงการวจิยั 

 9      ส่งบทท่ี  1   บทท่ี  2   ให้  อาจารย์พ่ีเล้ียง   และอาจารย์นิเทศสาขา     โดย

นกัศึกษาตอ้งด าเนินการ   ตามแบบฟอร์มท่ีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพก าหนด   

(ภาคผนวก) 

 

10    ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของครูพ่ีเล้ียงและอาจารยนิ์เทศสาขา 

11    อบรมเชิงปฏิบติัการ    

          เร่ือง   การสร้างและหาประสิทธิภาพของนวตักรรม  การ 

                    เขียนบทท่ี  3 

 

11-13    สร้างเคร่ืองมือ  นวตักรรม   พร้อมหาประสิทธิภาพ   (ปรึกษา   ครูพ่ีเล้ียง   

อาจารยนิ์เทศสาขา   อาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยั) 
 

 

ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)      ก าหนดการกิจกรรมการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนในสถานศึกษา 
 

สปัดาห์ท่ี แผนปฏิบติัการ 

14    ส่งเคา้โครงการวจิยั    

15   สอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
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 16   ส่งเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   

ภาคเรียนท่ี  2 

1-7 ด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

8 อบรมเชิงปฏิบติัการ   เร่ือง   การวเิคราะห์ขอ้มูล 

9-11 วเิคราะห์ขอ้มูล 

12 อบรมเชิงปฏิบติัการ   เร่ือง   การเขียนรายงานการวจิยั 

13 เขียนรายงานการวจิยั 

14 สอบรายงานผลการวจิยั 

15 ปรับปรุงรายงานการวจิยั 

16 ส่งรายงานการวจิยั 

      

  4.  จดัประชุมอาจารยค์ณะครุศาสตร์เพ่ือช้ีแจงท าความเขา้ใจเก่ียวกบั  บทบาทของการมีส่วนร่วมใน

สนบัสนุนการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนใหก้บันกัศึกษา  

 5.   ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการชั้นเรียนในภาคเรียนท่ี  1  จ านวน    2  คร้ัง   

และภาคเรียนท่ี  2    จ านวน   2  คร้ัง  ดงัน้ี   โดยช่วงเชา้เป็นการอบรมเก่ียวกบัความรู้ในการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  และ

ช่วงบ่ายจะให้นักศึกษาเขา้ปรึกษาอาจารยป์ระจ าแขนงวิชา  และอาจารยผ์ูส้อนวิชาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้   เพ่ือขอ

ค าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนทุกขั้นตอน   โดยมีเน้ือหาในการอบรม   ดงัน้ี 

  ภาคเรียนท่ี 1    

      คร้ังท่ี   1    เร่ือง   “ การวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน   และการเขียนบทท่ี 1   และบทท่ี  2  “      

  คร้ังท่ี    2   เร่ือง    “  การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัในชั้นเรียนและ   การเขียนบทท่ี  3   “ 

  ภาคเรียนท่ี  2   

  คร้ังท่ี   3  เร่ือง  “  การวเิคราะห์ขอ้มูล” 

          คร้ังท่ี   4  เร่ือง   “ การเขียนรายงานการวจิยั”    

 6.   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและสอบป้องกนัการวิจยัปฏิบติัการใน

ชั้นเรียน   โดยคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ย   อาจารยป์ระจ าแขนง   และอาจารยผ์ูส้อนสอนวิชา  EDU  4206  การวิจยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ 

 ผลจากการรวบรวมและบนัทึกขอ้มูลของผูว้ิจยัพบวา่   การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการสนบัสนุนการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน   ไดรู้ปแบบการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ดงัตารางท่ี  4.2   

ตารางท่ี  4.2    แสดงรูปแบบการพฒันาการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

ท่ี 
การพฒันารูปแบบการด าเนินงาน 

วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วม 
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ภาคเรียนท่ี  1   

1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

2 ก าหนดกิจกรรมการฝึกปฏิบติัการสอน คณะกรรมการฝึกปฏิบติั

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

3. ก าหนดแผนกิจกรรมการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน ผูว้จิยั 

4. จดัท าคู่มือการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน ผูว้จิยั 

5. ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบติัการฝึกปฏิบติัการสอน คณะกรรมการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

6. นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาและสงัเกตสภาพปัญหาหรือ

แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1. อาจารยนิ์เทศประจ า 

     แขนง 

2.  อาจารยนิ์เทศทัว่ไป 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

7. อบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี  1     “การวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน  

การเขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียนบทท่ี 1  และบทท่ี  2   ” 

1. คณะกรรมการฝึก   

    ฝึกประสบการณ์ 

    วิชาชีพครู 

2.  ผูว้จิยั 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี  4.2 (ต่อ)    แสดงรูปแบบการพฒันาการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ 

                                 วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 

ท่ี 
การพฒันารูปแบบการด าเนินงาน 

วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วม 

8. นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาและศึกษานวตักรรม / แนว

ทางการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

เขียนบทท่ี  1   และบทท่ี  2 

1   อ.นิเทศสาขา 

2.   อ.นิเทศทัว่ไป 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี  2     “การสร้างเคร่ืองมือและการหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวจิยั   ” 

1. คณะกรรมการฝึก   

    ปฏิบติัการสอน 
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2.  ผูว้จิยั 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

10. นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาและวางแผนการด าเนินงาน

วจิยั 

1   อ.นิเทศสาขา 

2.   อ.นิเทศทัว่ไป 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

11. นกัศึกษาส่งเคา้โครงการวจิยั คณะกรรมการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

12 นกัศึกษาสอบเคา้โครงการวจิยัในชั้นเรียน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ เ ค้ า

โครงการวจิยัในชั้นเรียน 

13. นกัศึกษาปรับแกเ้คา้โครงการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการใน   ชั้นเรียน คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ เ ค้ า

โครงการวจิยัในชั้นเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2  

ท่ี 
การพฒันารูปแบบการด าเนินงาน 

วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วม 

14. นกัศึกษาด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 1   อ.นิเทศสาขา 

2.   อ.นิเทศทัว่ไป 

3.    ครูพ่ีเล้ียง 

4. ผูว้ิจยัสังเกตการด าเนินการ

วจิยั 
 

 

 

 

ตารางท่ี  4.2 (ต่อ)    แสดงรูปแบบการพฒันาการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ 

                                 วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 

ท่ี 
การพฒันารูปแบบการด าเนินงาน 

วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วม 

15. อบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี  3     “การวเิคราะห์ขอ้มูล   ” 1. คณะกรรมการฝึก   

    ปฏิบติัการสอน 

2.  ผูว้จิยั 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

16. นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลและ 1.   อ.นิเทศทัว่ไป 
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วเิคราะห์ขอ้มูล  สรุป    และสะทอ้นกลบัผลการด าเนินการวจิยั 2.  ครูพ่ีเล้ียง 

3.  ผูว้จิยั 

17. อบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี  4     “การน าเสนอผลการด าเนินการวจิยั   ” 1. คณะกรรมการฝึก   

    ปฏิบติัการสอน 

2.  ผูว้จิยั 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

18. สอบการรายงานผลการวจิยั 1.คณะกรรมการสอบรายงาน

ผลการวจิยั 

2.ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

19. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล  

20. สรุปผลการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การด าเนินงานวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 

 

 จากตารางท่ี 4.1    พบวา่   การพฒันารูปแบบการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน  ควรก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน  

และควรก าหนดผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้ นเรียน ท่ีชัดเจน โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง

ประกอบดว้ย    คณบดีคณะครุศาสตร์   รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการ    อาจารยนิ์เทศประจ าสาขา   อาจารยนิ์เทศ

ประจ าโรงเรียน   ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ครูพ่ีเล้ียง   อาจารยผ์ูส้อนวชิาวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้    ผูว้ิจยั  (เป็นอาจารยผ์ูส้อน

วชิาวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้) 
 

 

 

 

 

ดา้นบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีบทบาทท่ีตอ้งด าเนินการ   ดงัตาราง 

 

ตารางท่ี 4.3    แสดงบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกาท าวจิยัปฏิบติัการในชั้น 

                       เรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการวจิยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน 

บทบาทหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการ 

วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

คณบดี 1. ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งการกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้น

เรียน 
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2. ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดสรรงบประมาณส าหรับการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจัย

ปฏิบติัการในชั้นเรียน 

คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ จดัท าโครงการเพ่ือพฒันาการท าวิจยัปฏิบติัการใน       ชั้นเรียน

ใหก้บันกัศึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

อาจารยผ์ูส้อนชุดวชิา  EDU  4206    1. เป็นวทิยากรและใหค้ าแนะน าระเบียบวธีิการวจิยั 

2. พิจารณา  แผนการด าเนินงาน  และคู่มือการ 

     ด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

3. สอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

     และใหค้  าแนะน า 

4. สอบรายงานการวจิยั 

อาจารยนิ์เทศกท์ัว่ไป ตรวจสอบการเขียนรายงานการวิจัยตามแบบฟอร์มท่ีศูนยฝึ์ก

ประสบการณ์วชิาชีพครูก าหนด 

อาจารยนิ์เทศกป์ระจ าแขนง 1.ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบั  การใชน้วตักรรมส าหรับการวจิยั 

2. ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

3.ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3    แสดงบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกาท าวจิยัปฏิบติัการในชั้น 

                       เรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 

ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการวจิยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน 

บทบาทหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการ 

วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

ครูพ่ีเล้ียง 1.ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพปัญหาการวิจยัในชั้น

เรียน 

2. ร่วมมือกบัอาจารยนิ์เทศก์ประจ าแขนงในการให้ค  าแนะน า

เก่ียวกบัการใชน้วตักรรม 

2. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 จากตารางท่ี  4.3   ผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการวิจยัปฏิบติัการใน  ชั้นเรียน  มีบทบาทหน้าท่ีท่ี

จะตอ้งส่งเสริมใหก้ารด าเนินการวิจยัปฏิบติัการแก่นกัศึกษา  โดยผูมี้ส่วนร่วมระดบัผูบ้ริหารมีบทบาทเก่ียวกบัการก าหนด

นโยบาย   คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูมีบทบาทเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่อาจารย ์ ครูพ่ีเล้ียง  และ

นกัศึกษาท่ีจะท าใหง้านวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนส าเร็จลุล่วง   อาจารยนิ์เทศน์ประจ าแขนงมีบทบาทให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั

นวตักรรม  การสร้างเคร่ืองมือวิจยั  การด าเนินการวิจยั  อาจารยนิ์เทศน์ทัว่ไปมีบทบาทเก่ียวกบัการให้ค  าแนะน าการเขียน

เคา้โครงและรายงานการวิจยัตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  ครูพ่ีเล้ียงมีบทบาทในการให้ขอ้มูลนกัเรียน  และเสนอแนะวิธีการ

แกปั้ญหา  อาจารยผ์ูส้อนวชิาวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้มีบทบาทเก่ียวกบั  การใหค้  าปรึกษาเร่ืองระเบียบวธีิวจิยั 

 

รูปแบบเค้าโครงและรายงานการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

รูปแบบเคา้โครงและรายงานการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน    เป็นลกัษณะการหาขอ้สรุปร่วมกนัของอาจารย์

คณะครุศาสตร์   เพ่ือหาขอ้สรุปเก่ียวกับรูปแบบการเขียนเคา้โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและรายงานการวิจัย

ปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยมีประธานคณะกรรมการวจิยัประจ าคณะครุศาสตร์เป็นผูก้  าหนดประเด็นการประชุม   ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม  ประกอบด้วย   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานแขนงวิชา     อาจารยผ์ูส้อน   และคณะกรรมการศูนยฝึ์ก

ประสบการณ์วชิาชีพครู    ผลการประชุมสามารถสรุปได ้  ดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.4       รูปแบบการเขียนรายงานการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
 

ประเดน็ ข้อปฏิบัต ิ

ช่ือเร่ือง ช่ือเร่ือง    มีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1.ส่ิงท่ีตอ้งการปัญหา/ปรับปรุง/พฒันา  เร่ืองอะไร 

2.นวตักรรมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา/ปรับปรุง/พฒันา 

3. กลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นเป้าหมายในการแกปั้ญหา/ปรับปรุง/พฒันา 

บทท่ี  1    

   บทน า 

     ความเป็นมาและ

ความเป็นมา   ไม่ควรเกิน  2  หนา้กระดาษ   ประกอบดว้ย  3  หลกั   ไดแ้ก่ 

1. บริบทของหอ้งเรียน 

2. ระบุปัญหาในหอ้งเรียน / นกัเรียน 
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ความส าคญัของปัญหา 3. วธีิการแกปั้ญหา  หรือนวตักรรมท่ีใช ้

วตัถุประสงคก์ารวจิยั สอดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยั 

ค าถามการวจิยั เขียนเป็นขอ้ๆ   ประมาณ 1-4  ขอ้ 

ขอบเขตการวจิยั ประกอบดว้ย 

    กลุ่มเป้าหมาย   ระบุคุณลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งท าวจิยั 

   เน้ือหา   ท่ีใชใ้นการด าเนินงานวจิยั 

   ตวัแปร 

   ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั  

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ระบุ   Outcome   ไม่ใช่  Output 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ เขียนในลกัษณะของนิยามเชิงปฏิบติัท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่งชดัเจน   โดยเลือกค า

จาก   วตัถุประสงคก์ารวจิยั   สมมติฐานการวจิยั 

เ อ ก ส า ร แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

1. ทบทวนเก่ียวกบั  นวตักรรมท่ีใชแ้ละผลลพัธ์ท่ีจะได ้

2. อายขุองเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงไม่ควรเกิน  5  ปี 

วธีิด าเนินการวจิยั เขียนโดยยดึหลกั  PAOR   ประกอบดว้ย 

1. ขั้นวางแผน 

2. ขั้นปฏิบติัตามแผน 

3. ขั้นตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

 

 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)      รูปแบบการเขียนรายงานการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
 

ประเดน็ ข้อปฏิบัต ิ

บทท่ี  4   ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

ตอบตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทุกขอ้ 

บทท่ี  5   สรุปผล  อภิปราย

ผลและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผล     เขียนเป็นความเรียง 

อภิปรายผล   สะทอ้นจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขอ้เสนอแนะ   เขียนประเด็นการน าผลการวจิยั 

    การน าผลการวจิยัต่อไปในอนาคต                  

การเขียนอา้งอิง ปฏิบติัตามรูปแบบการเขียนวทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยั 
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ตอนที ่ 2   ความคดิเห็นเกีย่วกบัพฒันารูปแบบการด าเนินงานวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

                 โดยการมส่ีวนร่วมของบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในการสนับสนุนการวจิยัเชิง 

                 ปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 การสอบถามความคิดเห็นของการพฒันารูปแบบการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน   ประกอบไปดว้ย   

1. อาจารยนิ์เทศ 

2. ครูพ่ีเล้ียง 

3. นกัศึกษาชั้นปีท่ี  5   ท่ีก าลงัฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

โดยมีรายละเอียด   ดงัน้ี 

ความคดิเห็นของอาจารย์ 

 ความคิดเห็นของอาจารยค์ณะครุศาสตร์ต่อรูปแบบการด าเนินงานวิจยัโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ประเดน็ที ่ 1   ความคดิเห็นเกีย่วกบักจิกรรม  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทีศู่นย์ฝึกประสบการณ์ 

                       วชิาชีพก าหนดขึน้ 

 เห็นดว้ย    กบัการใหน้กัศึกษากลบัมาฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ  อยา่งสม ่าเสมอ 

      ในอนาคตอาจจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบเพราะนกัศึกษามีจ านวนเพ่ิมข้ึนกวา่เดิม 

 

 

 

 

ประเดน็ที ่ 2   ความคดิเห็นเกีย่วกบัการให้นักศึกษากลบัมาฝึกอบรมการวจิยัในช้ันเรียน  และ 

                       ข้อเสนอแนะเพือ่การแก้ไขปรับปรุง 

 เห็นดว้ย    ในการใหค้วามรู้ 

 ขอ้เสนอแนะ   ควรใหอ้าจารยป์ระจ าแขนงไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นวทิยากร  เพราะแต่ละแขนงมีรูปแบบใน

การจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เหมือนกนั   และควรใหจ้ดัอบรมควบคู่กบัอาจารยใ์นสาขาวจิยั 

 

ประเดน็ที ่ 3   ความคดิเห็นเกีย่วกบัการให้ครูพีเ่ลีย้งให้ความเห็นชอบต่อการวเิคราะห์สภาพปัญหา 

                       ในช้ันเรียน 

  เห็นดว้ย   เพราะครูพ่ีเล้ียงใกลชิ้ดกบันกัศึกษาท่ีสุด 

ไม่เห็นดว้ยเท่าท่ีควร  เพราะครูพ่ีเล้ียงบางคนยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการท าวจิยั 
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 ประเดน็ที ่ 4  ความคดิเห็นเกีย่วกบัระยะเวลาทีศู่นย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูก าหนดให้นักศึกษา 

                       ปฏิบัตกิารสอน 

 เห็นดว้ย    เพราะเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีทางคุรุสภาก าหนดไวด้ว้ย 

 ขอ้เสนอแนะ   ในภาคการศึกษาท่ี  2   การก าหนดใหน้กัศึกษากลบัเร็วเกินไปจึงท าใหน้กัศึกษาด าเนินการไม่เสร็จ

ส้ินกระบวนการ 

 

ประเดน็ที ่ 5   ความคดิเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของการก าหนดบทบาทหน้าทีข่องผู้ทีม่ส่ีวน 

                       เกีย่วข้องกบัการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 เหมาะสม   เพราะแต่ละคนจะไดรู้้บทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจนของตนเอง  

ไม่เหมาะสม  เพราะอาจารยท่ี์สอนวิชาวิจยั  ควรก าหนดประเด็นท่ีชดัเจนเก่ียวกบัรูปแบบในการด าเนินการวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

 

ประเดน็ที ่ 6   ความคดิเห็นเกีย่วกบัคู่มอืการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและคู่มอืการท าวจิยัปฏิบัตกิาร 

                       ในช้ันเรียน 

 เห็นวา่   คณาจารยค์วรท าตกลงกนัใหช้ดัเจนเก่ียวกบัแนวทางการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 

ประเดน็ที ่ 7   ความคดิเห็นเกีย่วกบักระบวนการขั้นตอน   การสอบเค้าโครงการวจิยัในช้ันเรียนของ 

                       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 เห็นวา่   ควรมีการจดัประชุมเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสม  และตกลงร่วมกนัใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 

 

 

ประเดน็ที ่ 8   ความคดิเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการน าเสนอรายงานการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

                       ควรเพ่ิมจ านวนวนัในการน าเสนอเคา้โครงการวจิยั 

 

ประเดน็ที ่ 9  ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษาในการด าเนินการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนส าหรับ 

                      นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 คณาจารยทุ์กท่านตอ้งรับทราบ   ท าความเขา้ใจร่วมกันเป็นอย่างดี   เพ่ือจะไดท้ าการนิเทศไดอ้ย่างเขา้  และ

ตระหนกัถึงความส าคญั 
 

 ความคดิเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
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 จากการสอบถามครูพ่ีเล้ียงท่ีผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมีจ านวนทั้งส้ิน  23   คน  เก่ียวกบับทบาท

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    สามารถสรุปเป็น   ประเด็น

ส าคญั   ไดด้งัน้ี 

 ขอ้มูลทัว่ไป 

ครูท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นครูพ่ีเล้ียงท่ีตอ้งดูแลนกัศึกษา   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ  97  เพศ

ชาย   ร้อยละ  3    อายเุฉล่ียอยูท่ี่   43  ปี ครูพ่ีเล้ียงท่ีมีอายนุ้อยสุด  อาย ุ27 ปี  มากสุด  59  ปี    ชั้นท่ีสอนมีทั้ง  อนุบาล   

ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา  ทั้ ง   มธัยมศึกษาตอนตน้   และมธัยมศึกษาตอนปลาย   ประสบการณ์ในการเป็นพ่ีเล้ียง

นกัศึกษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   ครูพ่ีเล้ียงส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการเป็นครูพ่ีเล้ียงมาก่อนคิดเป็นร้อยละ 

89  และครูพ่ีเล้ียงท่ีไม่เคยเป็นพ่ีเล้ียงนกัศึกษามาก่อนมีจ านวนร้อยละ11 

 ประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการดูแลการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนใหก้บันกัศึกษา   

สามารถสรุปสาระส าคญั   ไดด้งัน้ี 

ประเดน็ที ่1   ความเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องครูพีเ่ลีย้ง 

 ครูพ่ีเล้ียงมีความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีต่อการดูแลนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   ดงัน้ี 

1.  ช้ีแจงนโยบายของโรงเรียน   หนา้ท่ีครู  ระเบียบขอ้บงัคบั   การปฏิบติัตน   ปฏิบติังาน ,  เปิดโอกาส

ใหร่้วมกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน  และมีทกัษะในการใชชี้วติกบัสงัคม , ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

2. การใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพเก่ียวกบั      การใช้

ส่ือหรือนวตักรรม   ควบคุมชั้นเรียน     การให้คะแนน   การอบรมนกัเรียน   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การประพฤติตนให้มี

คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการเป็นครู  ในเร่ืองของการวางตวัทั้งต่อนักเรียน   เพ่ือนนักศึกษาฝึกสอน   และครูคนอ่ืนๆ  

ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ      

3.  การสงัเกตการณ์จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัชั้นอนุบาล 

 4.  การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 5.  ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 

ประเด็นที ่  2   ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน านักศึกษาเกีย่วกบัการ     

                        วจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน   ทั้งส่วนดี   ส่วนเสีย   และส่วนที่ศูนย์ฝึก              

                        ประสบการณ์วชิาชีพต้องปรับปรุงการด าเนินงาน 

 ครูพี่ เล้ียงมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทเก่ียวกับการให้ค  าแนะน า

นกัศึกษาในการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   สามารถสรุปได ้  ดงัน้ี 

1. การมีส่วนช่วยวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเป็นส่ิงท่ีดีมาก  เน่ืองจากครูพี่เล้ียงมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัมาก่อน   และรู้จกันกัเรียนมาพอสมควรและไดน้ าประสบการณ์ของตนเองมา

เป็นขอ้แนะน าใหก้บันกัศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัจึงท าใหก้ารวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไดผ้ลตรงกบั
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สภาพปัญหาจริงๆ   ทางศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครู ควรให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีให้มาก  ๆ  เพราะนกัศึกษาจะไดมี้

ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การพฒันา  ในวชิาชีพของตนเองต่อไป 

 2.  การเขา้มามีส่วนร่วมในการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนให้นกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ

การแกปั้ญหาการเรียนการสอนไปดว้ยกนัระหวา่งครูพี่เล้ียงและนกัศึกษา   ครูพี่เล้ียงก็จะไดรั้บรู้ในวิธีการ

สอน   กิจกรรม   ส่ือ   ท่ีหลากหลายและทนัสมยัจากนกัศึกษา ซ่ึงโดยปกติครูมีประสบการณ์ดา้นการสอน

และแกปั้ญหาโดยการท าวิจยัซ่ึงก็สามารถให้ค  าแนะน ากบันกัศึกษาได ้  แต่ครูผูส้อนก็ไม่ไดท้  าวิจยั  5  บท   

นกัศึกษาตอ้งไปศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

 3.   ยงัไม่มีโอกาสใหค้  าแนะน าเท่าท่ีควรเน่ืองจากยงัไม่เช่ียวชาญในการด าเนินงานวิจยัแบบ  

5  บท  มากมายนกั   นกัศึกษาจึงปรึกษาเพื่อนและกลบัไปปรึกษาอาจารยท่ี์มหาวมิยาลยัเป็นส่วนใหญ่ 

ประเดน็ที ่3    ความคดิเห็นเกีย่วกบักจิกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพทีศู่นย์ฝึกประสบการณ์ 

                      วชิาชีพก าหนด   

 ประเด็นท่ีเป็นความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีทางศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพก าหนดไวน้ั้น   ครูพ่ีเล้ียงเห็น

ดว้ย   แต่มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางท่ีทางศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครูควรปรับปรุง  โดยมีรายละเอียด   ดงัน้ี 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งปีการศึกษาจะช่วยให้นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์จากการฝึกสอน   ไดท้ า

หนา้ท่ีครูผูส้อนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   รวมทั้งไดเ้รียนรู้การท ากิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน    การสังเกตการณ์สอนก่อนมีการ

ปฏิบติังานจริงเป็นส่ิงท่ีดี  เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูก่อนลงปฏิบติัการสอนจริง  1  ปีการศึกษา   

ท าใหมี้การศึกษาครบวงจร 

  ข้อเสนอแนะ   

1. การปรับปรุงการด าเนินการของศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครู  โดยเนน้ให้นกัศึกษาท าวิจยัเล็กๆ  

ในขณะเรียนให้เขม้ขน้มากกว่าน้ี   เม่ือนกัศึกษาปฏิบติัการแกปั้ญหาในขณะจดัการเรียนการสอนจริงจะไดไ้ม่ยุง่ยากและ

สับสนและไม่ควรให้นักศึกษาเขา้มหาวิทยาลยับ่อยเกินไปเพราะมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน  และควรจะมีความ

ยดืหยุน่ไดต้ามก าหนดการปฏิบติังานของโรงเรียนต่างๆ   ท่ีส่วนใหญ่จะใกลเ้คียงกนั  เพราะการจดัการเรียนการสอนอาจจะ

ส้ินสุดจริง   แต่การประเมินผลการเรียนยงัไม่ส้ินสุด   ยงัมีภารกิจยดืเยื้อและต่อเน่ืองอยู ่

2. ควรเพ่ิมการนิเทศกห์รือดูแผนการสอนของนกัศึกษาใหม้ากกวา่น้ี    

อยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังจะเหมาะสมกวา่   และควรน าเทคนิคใหม่ ๆ   ท่ีทางมหาวิทยาลยัสอนให้กบันกัศึกษาน ามาฝึกกบัเด็ก

นกัเรียนจริงๆ    
 

ประเด็นที ่ 4    ท่านคิดว่าการให้นักศึกษากลบัมาอบรมการวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนมีผลกระทบ 

          ต่อการจัดการศึกษาในช้ันเรียนทีนั่กศึกษารับผดิชอบหรือไม่อย่างไร 
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ครูพี่เล้ียงบางส่วนก็ใหค้วามคิดเห็นวา่ไม่มีผลกระทบ   บางส่วนก็ระบุวา่มีผลกระทบ 

เล็กนอ้ย   และส่วนนอ้ยท่ีคิดวา่มีผลกระทบมาก  โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี 

1. ไม่มีผลกระทบ     โดยมีเหตุผลในการใหค้  าตอบดงัน้ี    เพราะคิดวา่นกัศึกษาความรู้มากข้ึน   เป็นการ

ปฏิบติัการท่ีดีมากท่ีมีการวจิยัจะไดพ้ฒันาเด็กใหดี้ข้ึน นกัศึกษาและครูผูส้อนมีการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ร่วมกนั  การสอน

เน้ือหาจึงเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้  เม่ือนกัศึกษาไปรับการอบรมและเม่ือนกัศึกษากลบัไปอบรมการวจิยัปฏิบติัการครูพ่ีเล้ียง

ยอ่มมีความพร้อมส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีแทนทุกเม่ือ  และมีการติดตามการสอนของนกัศึกษาเสมอ  และเม่ือนกัศึกษาไป

อบรม   ครูพ่ีเล้ียงก็ตอ้งเขา้สอนแทน 

2. ผลกระทบเลก็นอ้ย   โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี  เน่ืองจากทางโรงเรียนไดจ้ดัคาบสอน 

ไวใ้หแ้ลว้ซ่ึงตอ้งจดัสอนแทน   บางคร้ังคาบชนกบัอ.ท่านอ่ืน   หาคนสอนแทนไม่ได ้  ครูพ่ีเล้ียงบางส่วนใหเ้หตุผลวา่    แม้
จะมีผลกระทบ     แต่สามารถท่ีจะแกไ้ขไดโ้ดยการเปล่ียนชัว่โมงสอนเป็นวนัอ่ืน ๆ   แทน     และถา้เป็นไปได ้  ไม่ควร
ก าหนดใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงซ ้ ากนัทุกคร้ัง  วชิาบางวชิาตอ้งสอนทุกวนั  เช่น  วชิาคณิตศาสตร์  และเม่ือจดัตารางสอนไป
แลว้  ก็ตอ้งหาครูคนอ่ืนมาสอนแทน ซ่ึงบางคร้ังก็หาคนสอนแทนไม่ได ้  

3. มีผลกระทบ    โดยใหเ้หตุผล   ดงัน้ี   นกัศึกษารับชัว่โมงสอนไปแลว้  การมา 

อบรมในวนัท างานจะมีผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอน    จึงควรจดัอบรมในวนัเสาร์ -  อาทิตย ์  การท่ีจะเป็นครูอยา่ง

เตม็ท่ีและเตม็ตวัตอ้งปฏิบติังานอยา่งเขม้แขง็   ตอ้งยอมสละเวลาส่วนตวับา้งในบางคร้ัง 

 

 

 

 ประเดน็ที ่5    การมส่ีวนช่วยแนะน านักศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนทีม่ ี   

                        ปัญหาการเรียนรู้ในช้ันเรียน                                                                                                                                                                                                                                        

การให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ครูพ่ีเล้ียงไดใ้ห้

ขอ้มูล   มาดงัน้ี 

1.  แนะน าเก่ียวกบัการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน ของนกัเรียนท่ีมีปัญหา   และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  เช่น  การ

สอนเสริมเวลาวา่ง    หรือในชัว่โมง      การใชเ้ทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน    

  2.  ตรวจแผนการสอนก่อนการสอนทุกคร้ัง    ใหค้  าแนะน าหรือเสนอแนะการจดัการเรียนการสอน  การ

น าเขา้สู่บทเรียน  เพ่ือโน้มน้าวให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน  สนุกเม่ือไดเ้รียนกบัครู   การจดักระบวนการเรียนรู้  

โดยเฉพาะการสอนใหผู้เ้รียนฝึกคิด การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   การประเมินผลส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาการ

เรียนรู้   และช่วยกนัสังเกตพฤติกรรม  ต่างๆ  ของเด็ก   ในกรณีท่ีมีปัญหาการสอนมาก   ก็ตอ้งสอนให้ดูเป็นตวัอย่าง  

ตลอดจนการควบคุมชั้นเรียน 

  3.   ในกรณีท่ีครูพ่ีเล้ียงรู้ประวติันักเรียน  ก็จะช้ีแจงสภาพปัญหาส่วนบุคคลและปัญหาของนักเรียน

เพ่ือใหท้ราบสาเหตุของปัญหา    และแนะน าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและรับฟังผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือนกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติั 
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ประเด็นที ่6   การช่วยนักศึกษาในการวเิคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน 

 การช่วยนกัศึกษาในการวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน   ครูพี่เล้ียงไดใ้หข้อ้มูล   ดงัน้ี 

  

1.   ไดร่้วมกนัปรึกษา  และหาวิธีการแกไ้ขปัญหาเม่ือนกัเรียนมีปัญหา   โดยการเขา้ไปใน

ชั้นเรียนทุกคร้ังท่ีนกัศึกษาเขา้สอน   และร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาไปดว้ยกนั 

   2.  การสอบถามขอ้มูลนกัเรียนเพ่ิมเติม   จากครูประจ าชั้นและครูคนอ่ืนๆ  และเพ่ือนนกัเรียน 

   3.  สงัเกตผูเ้รียนแต่ละบุคคล  ในดา้นขอ้มูลพ้ืนฐาน   การท ากิจกรรมกบัเพ่ือน      

   4.  คอยใหค้  าแนะน าและบอกภูมิหลงัเก่ียวกบันกัเรียนในชั้นเรียน   พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

เร่ืองท่ีนกัศึกษาตอ้งการจดัท าการเรียนการสอนในหอ้งนั้นๆ 

  5.   แนะน าและใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาใหท้ราบวา่   หลงัการเรียนการจดัการเรียนการสอน   ควรน าผล

ของการวดัและประเมินผลมาศึกษาวเิคราะห์เพื่อหาสภาพปัญหา 

  6.   ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแนวทางของนักศึกษาก่อน   ถา้ดีแลว้ก็ให้ท าได้เลย   โดยให้

ค  าแนะน าบางอยา่งเพ่ิมเติมหรือเสริมใหดี้ข้ึน 

 

 

ประเด็นที ่ 7     ความเหมาะสมของประเด็นปัญหาการท าวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนักศึกษา 

ครูพ่ีเล้ียงมีความคิดเห็นทั้งท่ีเห็นวา่เหมาะสม    และยงัไม่แน่ใจวา่จะเหมาะสม 

หรือไม่โดยมีเหตุผลของการแสดงความคิดเห็น  ดงัน้ี 

  ครูพ่ีเล้ียงท่ีคิดวา่มีความเหมาะสม   โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี        

1.   ปัญหาท่ีนักศึกษาเลือกท า   คือ    ปัญหาการอ่านออกเสียงไม่ชดัเจน   เป็นปัญหาท่ีพบมากใน

ระดบัชั้นท่ีสอน  จึงเห็นวา่เป็นปัญหาท่ีทีความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาวธีิการในการแกไ้ข 

     2.  การท่ีนกัศึกษาหานวตักรรมใหม่ ๆ  มาใชเ้ป็นส่ิงท่ีดี   เพราะเป็นปัญหาท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจแมว้า่จะ

สอนไปหลายคร้ังแลว้ก็ตาม  แต่นกัเรียนบางคนก็ยงัท าไม่ได ้ หรือยงัไม่เขา้ใจ   การใชว้ิธีการสอนใหม่ๆ   น่าจะช่วยพฒันา

นกัเรียนไดบ้า้ง 

     3.   เร่ืองท่ีนกัศึกษาเลือกท า  เป็นพ้ืนฐานในการจดัการเรียนการสอนต่อไป  

     4.   สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน 

     5.   เป็นการพฒันาการเรียนการสอนใหท้นัสมยัและเกิดประโยชน์   

     6.   นกัศึกษาไดข้อค าปรึกษาจาก  อาจารยนิ์เทศมาเป็นอยา่งดี   จึงคิดวา่ปัญหาการวิจยัท่ีนกัศึกษาท าก็

เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด     

 ไม่แน่ใจวา่เหมาะสม   โดยมีเหตุผล  ดงัน้ี 
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                1.    ยงัไม่เห็นภาพท่ีชดัเจน   เพราะนกัศึกษายงัไม่ก าหนดรายละเอียดและวธีิการวจิยัท่ีแน่นอนใหเ้ห็นชดัเจน 

 

ประเด็นที ่ 8     การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการด า เนินการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน  

                    เ รียนกับนักศึกษา  

 ครูพี่เล้ียงไดมี้ส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษากบันกัศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการ

ในชั้นเรียน   โดยไดใ้หค้  าปรึกษาเก่ียวกบัประเด็น  ต่อไปน้ี 

       1.  ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการใชน้วตักรรมใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

   2.  ใหค้  าปรึกษาและน าตวัอยา่งงานวจิยัของครูคนอ่ืนๆ   ในโรงเรียน  มาใหดู้เป็นตวัอยา่งเพ่ิมเติม 

   3.  ไดม้าปรึกษา   โดยการน าหัวขอ้ท่ีตอ้งการท าการวิจยัมาสอบถามขอ้คิดเห็นต่างๆ   วา่กระบวนการ

หรือวธีิการท่ีจะท าวจิยันั้นมีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร   และมีส่วนใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 

  4.  นักศึกษาไดป้รึกษาหารือกบัครูพ่ีเล้ียงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเหมาะสมในการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน    

การด าเนินการวจิยัท่ีเหมาะสมกบัระยะเวลา  การใชเ้คร่ืองมือในการวดัผลท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน     ขั้นตอนการวิจยั   โดยท า

วจิยัในเน้ือหาเสริมกระบวนการเรียนการสอน 

  

ประเด็นที ่9   ความคิดเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมนวตักรรมทีนั่กศึกษาเลอืกส าหรับ 

การแก้ปัญหาการเรียนรู้มีความเหมาะสมหรือไม่ 

 ครูพ่ีเล้ียง   มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของนวตักรรมท่ีนกัศึกษาน ามาใช ้  โดยมีเหตุผล  ดงัน้ี 

              1.  เพราะนกัศึกษาเขา้ใจและสามารถแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ไดแ้ต่ก็ควรให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพิ้จารณาอีก

คร้ังหน่ึง 

  2.    นวตักรรมท่ีน ามาใชมี้ความน่าสนใจ   และง่ายต่อการน ามาใชก้บันกัเรียนและเป็นการกระตุน้ผูเ้รียน

ได ้

 ไม่แน่ใจวา่เหมาะสม 

1. ยงัเห็นไม่ชดัเน่ืองจากนกัศึกษายงัไม่ไดน้ าเสนอขั้นตอนการวจิยัทั้งหมด 

 

ประเด็นที ่ 10   ความคิดเห็นเกีย่วกบัประโยชน์ของการวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนต่อผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

 ครูพ่ีเล้ียงมีความคิดว่า   การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   จะมี

ประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   ดงัต่อไปน้ี  

                    ประโยชน์กบันักศึกษา  โดยใหเ้หตุผลของการมีประโยชน์ต่อนกัศึกษา   ดงัน้ี  

1. นกัศึกษาไดฝึ้กวจิยัปฏิบติัการวจิยัในชั้นเรียนตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

www.ssru.ac.th



44 
 
ดว้ยตนเองเพ่ือน าไปสู่การเป็นครูมืออาชีพในอนาคต 

                            2.   รู้จกัการวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาในชั้นเรียน   ซ่ึงจะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีท าให้นักศึกษามีความ

เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียนเพ่ิมมากข้ึน  การจดัการเรียนการสอนของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน   นักศึกษาเกิด

ประสบการณ์ในการพฒันาส่ือท่ีเหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียน    

      ประโยชน์กบันักเรียน    โดยใหเ้หตุผลของประโยชน์การวจิยัในชั้นเรียนต่อนกัเรียน   ดงัน้ี 

                                1. พฒันาพฤติกรรม  ทักษะ  และคุณลักษณะ นักเรียนให้สมบูรณ์ข้ึนเช่น   ทักษะด้านความคิด

สร้างสรรค ์  ฝึกใหน้กัเรียนมีสมาธิท่ีดีข้ึน    

                                  2.  นกัเรียนท่ีมีปัญหาไดรั้บการแกไ้ข   ส่งผลใหมี้ความเขา้ใจในเน้ือหาดียิง่ข้ึนครูพ่ีเล้ียงบางส่วนไม่แน่ใจ

วา่  นกัเรียนจะไดรั้บการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งจริงหรือไม่  เพราะยงัไม่มัน่ใจกบัความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

ครูบางส่วนไม่แน่ใจวา่การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจะมีประโยชน์กบันักเรียน ประโยชน์ต่อการเรียน

การสอน 

 สามารถแกปั้ญหาโดยมีเคร่ืองมือใหม่ ๆ 

       ประโยชน์กบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง    โดยการเผยแพร่งานวจิยัในชั้นเรียนใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

 

ประเด็นที ่  11    ความคิดเห็นเกีย่วกบัการท าวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนักศึกษากบัการแก้ปัญหาการ 

                           เรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

 ครูพ่ีเล้ียงมีความคิดว่า  การวิจัยในชั้นเรียนสามารถท่ีจะแก้ปัญหานักเรียนได้บางส่วนเน่ืองจากไม่แน่ใจว่า  

นกัศึกษาจะด าเนินการถูกตอ้งทั้งหมดหรือไม่  และเน่ืองจากปัญหาบางปัญหาของนกัเรียนมีสาเหตุมาจากหลายอยา่งดว้ยกนั   

ดังนั้ นจึงควรร่วมมือกันในการด าเนินงานวิจัยจะเหมาะสมกว่า  แต่ก็ถือว่านักศึกษาได้ฝึกการท าวิจัยในชั้นเรียนใน

สถานการณ์จริง 

 

ประเดน็ที ่ 12    การท าวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมด้านการจดั           

                          การจดัการเรียนการสอน 

 ครูพ่ีเล้ียงมีความคิดเห็นวา่การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจดัการ

เรียนการสอนของนกัศึกษา   ดงัน้ี    

  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน  โดยมีเหตุผล  ดงัน้ี 

      1.   นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  หากครูสามารถปรับใหมี้พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัไดก็้จะช่วยให้

บรรยากาศในการเรียนดีข้ึน 

         2.   นักศึกษามีความรับผิดชอบ   สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครบถว้นตามแผนท่ีวางไว ้  

สามารถแทรกกิจกรรม สร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน 
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      3.   การวจิยัเป็นการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีนกัศึกษาคิดวา่ควรไดรั้บการแกไ้ข   ฉะนั้นวิธีการท่ีไดม้าจะตอ้ง

เป็นกระบวนการใหม่ๆ   ท่ีท าให้ผูเ้รียนอยากจะเรียนรู้ซ่ึงนวตักรรมดงักล่าวจะตอ้งสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

จดัการเรียนของนกัศึกษา 

     4.   นกัศึกษามีการปรับพฤติกรรมการเรียนการสอน  และมีการค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ

เด็กนกัเรียน 

     5.   ฝึกการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     6.   นกัศึกษามีความคิดรอบคอบข้ึนในการจดัการเรียนการสอน   เพราะตอ้งค านึงถึงนกัเรียนท่ีค่อนขา้ง

มีปัญหา 

     7.   ผลต่อการจดัการเรียนการสอน   เพราะจะไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนและหากิจกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัตวัเด็กมากข้ึน 

     8.   นกัศึกษา   มีการศึกษาคน้ควา้และหาวธีิหรือเทคนิคการสอนใหม่ ๆ   มาแกปั้ญหา 

 

 

ความคดิเห็นของนักศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน      คน   ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล   

เป็นลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นของการพฒันากระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของ

บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง    มีรายละเอียด   ดงัน้ี 

ขอ้มูลทัว่ไป   จ านวนนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจ านวน  131  คน   คิดเป็นร้อย 

ละ  100 โดยแบ่งเป็นนกัศึกษา   โปรแกรมภาษาไทยจ านวน  32  คน     ภาษาองักฤษจ านวน  30  คน    คณิตศาสตร์จ านวน  

31  คน    วิทยาศาสตร์จ านวน  11  คน   ปฐมวยัจ านวน  27  คน   ภาระงานของนกัศึกษาท่ีนอกเหนือจากงานสอน  ไดแ้ก่    

งานธุรการ  และงานอ่ืนๆ   ท่ีได้รับมอบหมายจากครูพ่ีเล้ียงและรองวิชาการ   หรือบุคคลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่ไม่ได้

รับผิดชอบโดยตรง 

 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการวิจัยปฏิบัติการใน

ช้ันเรียน     มรีายละเอยีด   ดงันี ้

 
ประเดน็ที ่ 1  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการท าวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งใน 

 การจดักระบวนการเรียนรู้ของครู 

  นกัศึกษามีความคิดวา่การท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีครูทุกคนตอ้งด าเนินการ   ซ่ึงมีผล

ท าใหค้รูไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละคน  เพ่ือท่ีจะไดช่้วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาหรือมีขอ้บกพร่อง

www.ssru.ac.th



46 
 
ในทุกๆ  ด้าน  ครูตอ้งศึกษาปัญหาและหาแนวทางท่ีท าให้เกิดการเรียนท่ีน่าสนใจกระตุน้ให้เด็กอยากเรียน  นักเรียนมี

พฒันาการเรียนรู้   เกิดทกัษะและพฒันาความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการเรียนรู้ไดม้ากยิง่ข้ึน 

 นกัศึกษา  3  คน  คิดว่า  การท าวิจยัในชั้นเรียนเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก  เพราะปัญหาบางปัญหาไม่ตอ้งท าวิจยัก็

แกไ้ขได ้

   

ประเดน็ที ่ 2    บุคคลทีน่ักศึกษาปรึกษาปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียน 

การปรึกษาครูพีเ่ลีย้ง 

เหตุผลของการปรึกษาครูพ่ีเล้ียง    ดงัน้ี 

1. เป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดนกัศึกษาท่ีสุด นกัศึกษาสามารถท่ีจะปรึกษาไดทุ้กเร่ือง    

ใหค้วามเป็นกนัเองและจะใหค้  าปรึกษาท่ีดีมาก 

2.  เช่ือวา่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการจดักระบวนการเรียนรู้มาก่อน   มีเทคนิค 

การแกปั้ญหาท่ีหลากหลายทราบเหตุผลของการปฏิบติัเม่ือมีปัญหา   และสามารถแกปั้ญหาร่วมกนัได ้

3. เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียนและธรรมชาติของโรงเรียน 

4. สามารถอ านวยความสะดวกใหน้กัศึกษาได ้  ในเร่ืองอ่ืนๆ 

5. เห็นขอ้ผิดพลาดในการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา 

ปรึกษาอาจารย์นิเทศประจ าแขนง    

เหตุผลของการปรึกษาอาจารยนิ์เทศประจ าแขนง 

1. เป็นผูท่ี้ตอ้งตรวจแผนการสอน  และใหค้  าปรึกษาการออกแบบแผนการสอน    

การควบคุมชั้นเรียน   การใหค้  าช้ีแนะท่ีจะน าไปสู่ปัญหาการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 2.  อาจารยเ์ขา้ใจและรับรู้สถานะของนกัศึกษาฝึกสอนเป็นอยา่งดี 

 3.  อาจารยนิ์เทศสามารถหาทางออกใหก้บันกัศึกษาไดทุ้กปัญหา 

4. มีค  าแนะน าและใหค้วามรู้ใหม่อยูเ่สมอ   โดยเฉพาะเทคนิคการสอนใหม่ๆ   

5. อาจารยค์วรเป็นผูท่ี้ตอ้งรับรู้ทุกเร่ืองเม่ือนกัศึกษามีปัญหาจึงสามารถท่ีจะปรึกษา 

ได ้

 6.  เป็นบุคคลท่ีคุน้แลว้รู้สึกอบอุ่นและใหก้ าลงัใจนกัศึกษาเม่ือมีปัญหา 

 7.  เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีนิเทศเป็นอยา่งดี  ใหเ้หตุผลส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงส่วนท่ีตอ้งพฒันา 

บุคคลอืน่ๆทีน่ักศึกษาปรึกษา    ไดแ้ก่ 

1.  อาจารยท่์านอ่ืนๆ   ในสาขาท่ีอาจจะไม่ใช่อาจารยนิ์เทศ 

 2.  อาจารยนิ์เทศทัว่ไป   เพราะมีความสนิทสนม  และอาจารยใ์หค้  าปรึกษาไดเ้ป็น 

อยา่งดี 

3. อาจารยห์วัหนา้หมวดภาษาไทย   เพราะเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการ 
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แกปั้ญหา 

 4.  เพ่ือนๆ  ในโรงเรียนท่ีไปฝึกสอนดว้ยกนั 

 5.  อาจารยท่์านอ่ืนๆ  ในหมวดวชิา 

 6.  เพื่อนฝึกสอนจากมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 

 7.  นกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 

 

ประเดน็ที ่ 3.    ความคดิเห็นเกีย่วกบัความจ าเป็นของการท าวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนขณะฝึก    

                       ปฏิบัตกิารสอน 

การแสดงความคิดเห็น   ประกอบดว้ยเหตุผล   ดงัน้ี    

1. เป็นการแกปั้ญหาการเรียนการสอนจริงๆ  อยา่งมีระบบ  จากการปฏิบติัจริงเกิด 

การเรียนรู้มากกวา่การเรียนในชั้นเรียน     

2. เป็นส่ิงท่ีดีส าหรับการฝึกท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนขณะฝึกปฏิบติัการสอน   

การท าวจิยัเป็นเร่ืองท่ียาก   การมีท่ีปรึกษาคือ  ครูพ่ีเล้ียงและอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัจึงเป็นส่ิงท่ีดี  เน่ืองจากในอนาคต  ตอ้ง

ออกไปเป็นครูซ่ึงตอ้งด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนอยูแ่ลว้   

3. การท าวจิยัเป็นการบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาทั้งหมด   เช่น   การเลือกใชส่ื้อ   

นวตักรรม   การจดัการชั้นเรียน  การประเมินผลผูเ้รียน 

4. ครูจ าเป็นตอ้งพฒันาการเรียนการสอน 

5. พฒันานกัเรียนและไดพ้ฒันาตวัเองดว้ยจากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้น 

เรียน 

6. ฝึกการท าวจิยัเพ่ือท่ีจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปศึกษาต่อ 

7. การท าวจิยัเป็นหลกัฐานของการจดัการศึกษาท่ีจะตอบค าถามไดท้ั้งหมด 

8. รู้จกัการหนักลบัมามองวา่ในชั้นเรียนมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบา้งหรือไม่  การ 

แกปั้ญหาก็สามารถแกไ้ดต้รงจุด 

 

ประเดน็ที ่ 4   ความเหมาะสมของกจิกรรมการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารวจิยัในช้ันเรียนและเวลาการ            

                        ด าเนินงานวจิยัในช้ันเรียนแต่ละขั้นตอนทีศู่นย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพก าหนดไว้    

นกัศึกษามีความคิดวา่เหมาะสม   จ านวน   121   คน คิดเป็นร้อยละ   85.81  โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาจะไดด้ าเนินการเป็นระบบข้ึน  เน่ืองจากมีการก าหนดขั้นตอนการ 

ด าเนินการวจิยัท่ีชดัเจน ใหค้วามรู้กบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    มีระเบียบแบบแผน ไม่เครียดมากเม่ือถึงเวลาใกลส่้งงานวิจยั  

แต่ยงัมีบางขั้นตอนท่ีคิดวา่ระยะเวลาเร็วเกินไป 

นกัศึกษาเห็นวา่ไม่เหมาะจ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ  14.18  โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี   

www.ssru.ac.th



48 
 

1. ในวชิาการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้   ควรเนน้เน้ือหาใหห้นกัแน่นกวา่น้ี   เพราะ 

เม่ือถึงเวลาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูจริงจะไดเ้ป็นเพียงทบทวนเน้ือหาเท่านั้น 

2. ตวัอยา่งท่ีอบรมยงัไม่ค่อยเหมาะสมกบัโปรแกรมปฐมวยั   จึงควรจดัอบรมแยกจะ 

ดีกวา่   การจดัอบรมแยกจะท าใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจมากกวา่น้ี 

3. นกัศึกษาเอกปฐมวยั   ตอ้งอยูก่บัเด็กตลอดทั้งวนั   และตอ้งท าส่ือเพ่ิมเติมดว้ยจึงไม 

ค่อยจะมีเวลาในการด าเนินงานวจิยั 

4.  ควรแจกรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินการวจิยั   ตั้งแต่ตน้ช่วงเปิดเทอม    

นกัศึกษาจะไดว้างแผนการด าเนินงานวจิยัไดดี้ข้ึน 

 

ประเดน็ที ่  5.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของคู่มอืการด าเนินงานวจิยัปฏิบัตกิารในช้ัน 

                        เรียน   

1.  น่าจะท ารูปเล่มเหมือนกบั  มศว.   เพราะมีตวัอยา่งพร้อมแบบฝึกใหด้ว้ย 

2.  ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครู   ควรแจกเอกสารตั้งแต่เปิดเทอม   นกัศึกษาจะได ้

วางแผนการด าเนินการวจิยัไดดี้ข้ึน 

3. รายละเอียดยงันอ้ยไปเพราะการท าวจิยัเป็นเร่ืองยาก  จึงท าใหน้กัศึกษารู้สึกสบัสน 

ไดค้วรเพ่ิมเติมตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

 4 ควรมีตวัอยา่งของแต่ละสาขา  เน่ืองจากสาระส าคญัหรือพ้ืนฐานของแต่ละวิชามีเน้ือหาท่ีไม่เหมือนกนั

อยากใหพ้ฒันาการสอนวชิาวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้   บางโปรแกรมยงัไม่ค่อยเขา้ใจการท าวจิยัในชั้นเรียน 

5   ควรเพ่ิมแบบฟอร์มการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนท่ีมีรายละเอียด 

ประเดน็ที ่ 6     ความคดิเห็นเกีย่วกบัการให้อาจารย์พีเ่ลีย้งเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสม 

                   ของประเดน็ปัญหาการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนทีน่ักศึกษาด าเนินการ 

นกัศึกษาเห็นดว้ย    โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี 

1. อยูใ่กลชิ้ดนกัศึกษาและเห็นพฤติกรรมนกัศึกษาตลอด 

2. ครูพ่ีเล้ียงอยูใ่กลชิ้ดนกัเรียนก็ตอ้งรู้วา่นกัเรียนมีปัญหาจริงหรือไม่ 

และครูพ่ีเล้ียงก็มีประสบการณ์   รู้จกันกัเรียนเป็นอยา่งดี  และควรท่ีจะวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบันกัศึกษา   เพราะถา้นกัศึกษา

วเิคราะห์สภาพปัญหาคนเดียว   อาจจะไม่ใช่สภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงก็ได ้

3. แต่บางกรณีครูพ่ีเล้ียงก็ใหค้วามคิดเห็นขดัแยง้กบัอาจารยนิ์เทศสาขานกัศึกษาก็ 

ล าบากใจ 

นกัศึกษาเห็นดว้ยบางส่วน   โดยมีเหตุผล 

เน่ืองจากครูพ่ีเล้ียงบางคนยงัไม่มีความรู้เร่ืองการวจิยัท่ีดีพอ   และบางคนยงัไม่เคย 
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ท าวิจยันอกจากการท าวิจยัหน้าเดียว    ในกรณีท่ีครูพ่ีเล้ียงมีประสบการณ์การท าวิจยัก็สมควรให้เป็นผูพิ้จารณา   เพราะ

สามารถใหค้  าปรึกษาอยา่งอ่ืนไดด้ว้ย 

 

ประเดน็ที ่7.   ความคดิเห็นเกีย่วกบัประโยชน์ของการอบรมการวจิยัเชิงปฏิบัตกิาร ในช้ันเรียน 

นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  ไวด้งัน้ี 

1. มองเห็นแนวทางการวจิยัและสามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้หมี้ความเหมาะสม 

ยิง่ข้ึน  และทรายรายละเอียดหรือประเด็นของการเขียนบทท่ี   1    และบทท่ี  2   

2. เป็นการฝึกคิดการวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน   และคน้พบปัญหาเร่งด่วน 

ท่ีควรแกไ้ขอยา่งแทจ้ริง 

   3.   ศูนยฝึ์กควรแจกเอกสารใหมี้รายละเอียดมากกวา่น้ี 

4.   แยกอบรมแต่ละสาขาจะดีกวา่น้ี   อยากไดค้วามลึกซ้ึงของแต่ละสาขาจะดีกวา่น้ี 

  5.   ศูนยค์วรแจกตารางการอบรมใหก้บัทางโรงเรียนเพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจไดต้รงกนั   

เม่ือนกัศึกษากลบัมาอบรม   ครูในโรงเรียนจะไดรู้สึกดีข้ึน 

4. ควรสอบเฉพาะหวัขอ้การวจิยัก่อน   นกัศึกษาจะไดท้ าขั้นตอนต่อไปไดดี้ข้ึน 

 

ประเดน็ที ่ 8   ความคดิเห็นเกีย่วกบั   การให้อาจารย์นิเทศประจ าแขนงวชิาเป็นผู้ให้ค าแนะน า 

                       เกีย่วกบันวตักรรมทีจ่ะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 นกัศึกษาเห็นดว้ย   ร้อยเปอร์เซ็นต ์

 โดยไดแ้สดงความคิดเห็น    ดงัน้ี 

  1.  อาจารยนิ์เทศแขนง   มีความรู้ความเช่ียวชาญในการสอนแต่ละสาขาเป็นอยา่งดี 

  2.  อาจารยส์ามารถให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบันวตักรรมใหม่  เป็นอยา่งดี  รู้วา่นวตักรรมแต่ละตวัมีขอ้ดี   

ขอ้เสียในการน ามาใชอ้ยา่งไร 

  3.  อาจารยจ์ะไดรู้้เก่ียวกบันวตักรรมท่ีใช ้  ก่อนท่ีเราจะสอบเคา้โครงการวิจยั   เม่ือถึงวนัสอบจะไดไ้ม่

ตอ้งมีปัญหา 

  

ประเดน็ที ่ 9.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการให้บุคคลทีเ่กีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการด าเนินงาน 

                       วจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนของนักศึกษา 

นกัศึกษาเห็นดว้ย  จ านวน  109  คน  คิดเป็นร้อยละ  77.30  โดยมีเหตุผลดงัน้ี     

1. นกัศึกษาจะไดแ้นวทางหลายแนวทางและเห็นแนวทางท่ีหลากหลายในการ 

แกปั้ญหาโดยกนัช่วยกนัเสนอแนะส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

2. นกัศึกษาท าวจิยัปฏิบติัการไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

3. การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน  เพราะมีผูท่ี้เช่ียวชาญ 
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ในแต่ละประเด็นมาใหค้  าปรึกษาเป็นอยา่งดี   

นกัศึกษาไม่เห็นดว้ย จ านวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.70  โดยมีเหตุผล  ดงัน้ี 

1. หลายคนหลายความคิดท าใหน้กัศึกษาสบัสนวุน่วายแกปั้ญหาไม่ถูกบางคร้ังก็ 

รู้สึกทอ้ถอย  และเครียดกบัการด าเนินการวจิยั 

 

ประเดน็ที ่ 10.  การปรึกษาบุคคลในการเขียนเค้าโครงการวจิยั   ก่อนน าเสนอคณะกรรมการสอบ 

                         เค้าโครงการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 การขอค าปรึกษาในการเขียนเคา้โครงการวจิยั  นกัศึกษาส่วนใหญ่จะขอค าปรึกษาจากอาจารยพ่ี์เล้ียง จ านวน   47  

คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33   รองลงมาคือการขอค าปรึกษาจาก  อาจารยนิ์เทศประจ าแขนง  จ านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  

28.37   ถดัมาคือการขอค าปรึกษาจากคนอ่ืนร่วมกนั  หลายคน จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.90  และการขอค าปรึกษา

จากอาจารยนิ์เทศกท์ัว่ไป  และอาจารยท่ี์เคยสอนวิชาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้  จ านวน  9  คน  และ  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  

6.38  และ  ร้อยละ  5.67   และไม่มีจ านวนนกัศึกษาท่ีเขียนเคา้โครงการวจิยัดว้ยตนเอง 

   

ประเดน็ที ่ 11.   ความคดิเห็นเกีย่วกบัการด าเนินการสอบเค้าโครงการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการสอบเคา้โครงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ในประเด็น   

ดงัต่อไปน้ี  

การก าหนดเวลาในการสอบ 

 เห็นวา่เหมาะสม  จ านวน   73  คน   คิดเป็นร้อยละ  51.77   โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี 

1.   การรู้ล่วงหนา้จะไดเ้ตรียมความพร้อมในการสอบ      

  ไม่เหมาะสม จ านวน  68  คน   คิดเป็นร้อยละ  48.22  โดยระบุเหตุผล    ดงัน้ี 

1. การด าเนินการสอบเร็วเกินไป  

2. เวลานอ้ยเกินไป 

3. เพราะเป็นช่วงเวลาก่อนสอบปลายภาคท่ีโรงเรียนและนกัศึกษาไดรั้บ 

มอบหมายจากทางโรงเรียน  เร่ืองการท าขอ้สอบและติวนกัเรียน   จึงไม่มีเวลาในการเตรียมตวั   ควรเล่ือนไปสอบหลงัจาก

ปิดภาคของโรงเรียน  เพราะส่ิงท่ีท าใหน้กัศึกษาเครียดมาก 

4.   ควรค านึงถึงความพร้อมของนกัศึกษาเพราะนกัศึกษามีงานมากมายก่ายกอง 

5.   ควรก าหนดขั้นตอนในการส่งแผนงานวจิยัท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน  ระบุวนัท่ีชดัเจน   

เพราะนกัศึกษาบางส่วนไม่สามารถไปส่งและออกไปปรึกษาได ้

 คณะกรรมการสอบเค้าโครงการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

  นกัศึกษาไดใ้หค้วามคิดเห็น    ดงัน้ี 

  เห็นดว้ยวา่เหมาะสม  จ านวน  84  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.57    โดยมีเหตุผล    ดงัน้ี    
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 มีผูเ้ช่ียวชาญหลาย   ไดแ้ก่   ดา้นการวจิยั  และอาจารยป์ระจ าสาขา     โดยการช่วยตรวจให้   จึงท า

ใหน้กัศึกษามีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

  เห็นวา่ไม่เหมาะสม  จ านวน   57  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.42    โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี 

 คณะกรรมการมีหลายคนและมาจากหลาบสาขา  ท าใหน้กัศึกษารู้สึกสับสน    
  

ขั้นตอนการสอบเค้าโครงการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน    

  นกัศึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขั้นตอนการสอบเคา้โครงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   โดยมี

เหตุผล   ดงัน้ี 

1.  ไม่ควรมีขั้นตอนท่ีไม่ละเอียดมากจนเกินไป   เพราะดว้ยงานหลายอยา่ง   

บางคร้ังก็ไม่ไดศึ้กษามาละเอียด   และไม่มีความเขา้ใจในงานวจิยัมากพอ 

2. ควรเป็นระบบขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

นกัศึกษาแต่ละสาขาจะไดป้รึกษากนัได ้

 

ประเดน็ที ่ 12   ความต้องการให้ศูนย์ฝึกประสบการณ์ปรับปรุงแก้ไข   กจิกรรมการท าวจิยั 

                         ปฏิบัตกิารในช้ันเรียน                  

1. ตอ้งการใหศู้นยฝึ์กใหค้วามรู้และรายละเอียดในการท าวจิยัใหม้ากข้ึน   

รวมทั้งเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกอบรมใหม้ากข้ึน 

2. ควรมีการก าหนดแผนการส่งงานวจิยัท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน   มีระยะเวลาท่ี 

ชดัเจนแน่นอน   ไม่ควรท้ิงระยะเวลา  โดยให้นักศึกษาท างานวิจยัดว้ยตนเอง   และการอบรมการสร้างเคร่ืองมือและหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือล่าชา้เกินไป 

3.  ควรมีเอกสารส าคญั  อ านวยความสะดวกใหน้กัศึกษา  เช่น  ใบอนุญาติให ้

ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน  ค่า  IOC 

4.  ดีแลว้เพราะการเรียกกลบัมาอบรมเพื่อจะไดมี้ความรู้เพ่ิมข้ึน 

5.  การเรียกตวักลบัมาบ่อยท าใหเ้กิดผลเสียต่อนกัศึกษา 

 6.    อยากใหมี้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนท่ี  2  ของปี  4   และ  ภาคเรียนท่ี  1   ของปี  5   

ส่วนภาคเรียนท่ี  2   ปี  5   ใหท้ าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งเดียว  จะไดไ้ม่เสียเวลาหรือมีผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ประเดน็ที ่ 13.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัสนับสนุน   ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรค   ต่อการท าวจิยั 

                          ปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 ปัจจยัสนบัสนุน    

1. การมาอบรมท าใหมี้ความเขา้ใจมากข้ึน 

2. ครูพ่ีเล้ียง  และอาจารยนิ์เทศคอยใหก้ารสนบัสนุน 

ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค 
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1. การท าวจิยัเป็นเร่ืองท่ียากมาก   จึงรู้สึกทอ้แท ้

2. เวลานอ้ยไป  สอนเลิกเยน็แทบจะไม่มีเวลาในการท าอะไรเลย 4 

3. การสร้างเคร่ืองมือยากมาก  ไม่ค่อยเขา้ใจ 

4. ไม่มีเวลาในการด าเนินงานวจิยั 

5. ขาดความเขา้ใจในบางเร่ือง 

6. หนงัสือท่ีใชใ้นการอา้งอิงไม่เกิน  5  ปีหายากมาก 

7. การมาหาอาจารยเ์พ่ือปรึกษาวจิยัล าบากเวลาท่ีโรงเรียนกบัอาจารยไ์ม่ตรงกนั 2 

8. ความใกลไ้กลของแหล่งการเรียนรู้และท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

ตอนที ่ 3   ประสิทธิภาพของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 จากการบันทึกผลประสิทธิภาพการวิจัยปฏิบติัการในชั้นเรียน   พบว่า   ประเด็นท่ียงัเป็นความผิดพลาดของ

นกัศึกษา  มีดงัน้ี 

 ช่ือเร่ืองการวิจัย  นักศึกษาร้อยละ   97   ท่ีมีการเขียนช่ือเร่ืองการวิจัยท่ีเป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์ฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูก าหนดไว ้  มีนกัศึกษาเพียงเลก็นอ้ยท่ีไม่ระบุวิธีการศึกษาหรือรูปแบบการด าเนินงาน    (แกปั้ญหา   

การพฒันา   การปรับปรุง) 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   ขอ้บกพร่องในการเขียนความเป็นมา  ของนกัศึกษา  ร้อยละ   86    ไดแ้ก่          
การวเิคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหรือตวัช้ีวดั           การอา้งอิงนวตักรรมท่ีน ามาใชใ้น
การแกปั้ญหา  ขาดการเช่ือมโยงของการเขียนในแต่ละยอ่หนา้    
 วตัถุประสงคก์ารวิจยั  นกัศึกษาเพียงส่วนนอ้ย  จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ   10.63  ท่ีมีขอ้บกพร่องของการ

เขียนวตัถุประสงคก์ารวจิยั  คือ  ไม่สอดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   และความเป็นไปไดใ้น

การด าเนินงานวจิยั 

 ค าถามการวิจัย    นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนค าถามการวิจัยได้  มีขอ้บกพร่องเล็กน้อย  คือ  ค  าถามการวิจัยไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 สมมติฐานการวิจัย    นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเขียนสมมุติฐานการวิจัยได้ถูกตอ้ง  มีเพียงส่วนน้อยท่ีเขียน

สมมติฐานไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการเขียนสมมติฐาน 

ขอบเขตการวจิยั    ประเด็นการระบุขอบเขตการวจิยั   ดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั   นกัศึกษา ร้อยละ  93    ท่ี ไ ม่

ระบุคุณลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย  ระบุเพียงจ านวน  และวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย  เน้ือหา   นกัศึกษาจ านวน  43  คน  ท่ี

ระบุเน้ือหาในการด าเนินงานวิจยัไม่ชดัเจน  ส าหรับช่วงเวลา   นกัศึกษาสามารถระบุไดถู้กตอ้ง   ตวัแปร   นกัศึกษาเพียง

ส่วนนอ้ยท่ีเขียนตวัแปรไม่ถูกตอ้ง    
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 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    นกัศึกษาสามารถระบุผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บไดถู้กตอ้ง 

 นิยามศพัท์เฉพาะ   นกัศึกษาส่วนใหญ่เขียนนิยามศพัท์เฉพาะไม่ชดัเจน   ไม่สามารถเขียนนิยามศพัท์ในลกัษณะ

นิยามเชิงปฏิบติัการได ้  จ านวนของค านิยามไม่ครบ 

 วธีิด าเนินการวจิยั   นกัศึกษาร้อยละ  97  ท่ีเขียนวธีิด าเนินการวจิยัตามท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบการเขียนรายงานการ

วจิยั   ซ่ึงประกอบดว้ย  ขั้นวางแผน   ขั้นปฏิบติัการ   ขั้นตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอ้มูล   ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล   แต่จะเขียน

ในลกัษณะการวจิยัทางการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์    นักศึกษาจ านวน  136  คน  คิดเป็นร้อยละ  96.50  ท่ีเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยั   และร้อยละ  3.50 ท่ีเขียนผลการวเิคราะห์ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 สรุปผล   อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ   ประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพร่อง  ไดแ้ก่  นกัศึกษาเขียนสรุปผลการวิจยัไม่ได ้ 

แต่จะใชก้ารคดัลอกมาจากบทท่ี  1  และบทท่ี  3   การอภิปรายผลการวิจยั  ขาดการอภิปรายผลการวิจยัโดยการระบุความ

สอดคลอ้งของผลการวจิยักบัทฤษฎีและนวตักรรมท่ีน ามาใช ้  ขอ้เสนอแนะการวจิยั  ระบุขอ้เสนอแนะไม่ชดัเจน 

 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย    นักศึกษาร้อยละ   46   ท่ีเขียนรูปแบบรายงานการวิจัยไม่ถูกต้อง  คือ  

บรรณานุกรมไม่ครบตามท่ีอา้งอิง   การเวน้วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง   รูปแบบรายงานการวิจัยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว ้     
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บทที่   5 
สรุปผลการวจิัย   อภิปรายผล   และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการใน     ชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูชั้นปีท่ี  5  ปีการศึกษา  2553     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อ (1) 
พฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5  อาจารยพ์ี่เล้ียง  และอาจารย์
นิเทศก์ต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  
(3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5   เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การด าเนินงานวิจยั  ประกอบด้วย   แบบสอบนักศึกษา    แบบสอบถามอาจารย์พี่เล้ียง   แบบสอบถาม
อาจารย์ในคณะครุศาสตร์   และแบบประเมินประสิทธิการด าเนินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ
นักศึกษา   การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis) 

 

สรุปผลการวจิัย 
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 ส่วนของการสรุปผลการวิจยั   ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัเป็น  3  ส่วน   ไดแ้ก่   1) พฒันารูปแบบ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู   2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารยนิ์เทศก์   อาจารยพ์ี่เล้ียง  และ นกัศึกษาชั้นปี
ท่ี  5   ต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  
3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5    

 
1. การพฒันารูปแบบการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการสนบัสนุนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   สรุปผล  ไดด้งัน้ี  

การพฒันารูปแบบการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   1.1     การพฒันารูปแบบการท าวิจยัปฏิบติัการ

ในชั้นเรียน   สรุปไดด้งัน้ี   1) จดัท าแผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนพร้อมทั้งจดัท าคู่มือการ

วิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  2) คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  พิจารณา  แผนการด าเนินงาน

วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   คู่มือการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน     ผูมี้ส่วนร่วมในขั้นตอนการท า

วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  3)   เสนอแผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและคู่มือการด าเนินงาน

วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนต่อผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อนวิชา  EDU  4206   เพื่อวิพากษแ์ผนการ

ด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและคู่มือการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 4) จดัประชุม

บุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโรงเรียนพฒันาวิชาชีพครู     เพื่อช้ีแจง   ก าหนดการ  ฝึกปฏิบติัการสอนใน

สถานศึกษา   โดยการก าหนดระยะและรายละเอียดกิจกรรม  ตั้ งแต่เปิดภาคเรียน   จนส้ินสุดภาคเรียน   

ตลอดปีการศึกษา  5)  จดัประชุมอาจารยใ์นคณะครุศาสตร์เพื่อช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการท า

วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนใหแ้ก่นกัศึกษา  6) จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ   การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนภาค

เรียนละ  2  คร้ัง  7) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและการสอบป้องกนั

การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา  
สรุปไดด้งัน้ี    

คณบดีคณะครุศาสตร์  มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ได้แก่  ก าหนด
นโยบาย   ก ากบั  ส่งเสริม   สนบัสนุน   และติดตามผลการด าเนินงาน   เพื่อพฒันารูปแบบ    การด าเนินการ
วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รับผิดชอบดา้นการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการให้นกัศึกษา พิจารณา
และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแผนงานและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
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คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จดัท าโครงการเพื่อพฒันาการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้น
เรียนใหก้บันกัศึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

อาจารยนิ์เทศประจ าแขนงวิชา  ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบั  การใช้นวตักรรม  การสร้างเคร่ืองมือ  
และขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

อาจารย์นิเทศทัว่ไป  มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   ได้แก่   การให้
ค  าปรึกษาแบบฟอร์มการวจิยัปฏิบติัการใหก้บันกัศึกษา    
  อาจารยผ์ูส้อนชุดวชิา  EDU  4206   การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้   ใหค้  าแนะน าระเบียบวิธีการ
วจิยัพิจารณา  แผนการด าเนินงาน  และคู่มือการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   สอบเคา้โครงการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน  สอบรายงานการวจิยั 

ครูพี่เล้ียง  มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   โดยมีหน้าท่ีเก่ียวกับ  ให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพปัญหาการวิจยัในชั้นเรียน  ร่วมมือกบัอาจารยนิ์เทศก์ประจ าแขนงวิชา
ในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการใชน้วตักรรม   และการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาความคิดเห็นรูปแบบการพฒันาการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของบุคลากร
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   โดย
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง   ไดแ้ก่    อาจารยนิ์เทศก ์   ครูพี่เล้ียง   และนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5   สรุปได ้ ดงัน้ี 

อาจารยค์ณะครุศาสตร์   สรุปไดด้งัน้ี    เห็นดว้ยกบัการให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีบทบาท
ในการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  แต่ควรก าหนดบทบาทแต่ละฝ่ายให้ชดัเจน  และควรก าหนด
รูปแบบในการด าเนินงานวิจยัให้ชดัเจน   และอาจารยใ์นคณะครุศาสตร์ควรรับทราบเก่ียวกบับทบาทท่ีควร
จะไดรั้บในการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

ความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง  สรุปได ้ ดงัน้ี  ครูพี่เล้ียงมีความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัต่อนกัศึกษา  โดยการให้ค  าแนะน าในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน   การบริหารจดัการชั้นเรียน  การ
จดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา   และการวดัประเมินผลนกัศึกษาเม่ือส้ินภาคเรียน   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   คิดว่าเป็นส่ิงท่ีดี  ท่ีครูพี่เล้ียงจะได้เรียนรู้การ
แกปั้ญหาหรือการพฒันาการเรียนการสอนควบคู่กนัไปกบันกัศึกษา   ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีศูนยฝึ์ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  ก าหนดไว ้  ครูพี่เล้ียงได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า  ในการเรียนวิชาวิจยัก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพควรเนน้ความเขม้ขน้ของเน้ือหามากกวา่น้ี  เพราะเม่ือออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง  
จะไดท้  าอยา่งคล่องตวั   นกัศึกษาจะไดไ้ม่ตอ้งกงัวลกบัการวิจยัจนท าให้การสอนบกพร่อง   ผลกระทบของ
การอบรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ครูพี่เล้ียงมีความคิดเห็นทั้งเห็นวา่ไม่กระทบเพราะครูพี่เล้ียงเป็น
ผูรั้บผิดชอบหลกั  หากนกัศึกษาไม่อยูก่็ตอ้งสามารถท่ีจะเขา้มาสอนแทนได ้  และท่ีเห็นวา่มีผลกระทบบา้ง
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เล็กนอ้ย  เน่ืองจาก  โรงเรียนไดม้อบหมายวิชาให้นกัศึกษารับผิดชอบไปแลว้   การท่ีนกัศึกษาไปอบรมบา้ง
คร้ังก็หาคนสอนแทนไม่ได ้  และท่ีเห้นวา่มีผลกระทบมากเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กการท่ีนกัศึกษาไป
อบรมบ่อยก็ท าใหห้าครูมาสอนแทนไม่ได ้ เพราะครูก็มีนอ้ย   การใหค้  าแนะน านกัศึกษาในการจดัการเรียนรู้
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหา   ครูพี่ เล้ียงไดใ้ห้ขอ้มูลพื้นฐาน   โดยให้ประวติัให้นกัศึกษาไดรั้บทราบ  การมี
ส่วนช่วยในการวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน   มีส่วนช่วยโดยการให้ค  าแนะน าให้นกัศึกษาน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา   ช่วยในการหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกบันักศึกษา   การหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากครูคนอ่ืนๆ  และผูป้กครองเพราะครูพี่เล้ียงจะคุน้เคยมากกว่านกัศึกษา   ความเหมาะสม
ของประเด็นปัญหาการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา   ครูพี่เล้ียงส่วนใหญ่ก็เห็นวา่เหมาะสมเพราะ
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียนจริง  แต่ยงัไม่แน่ใจในเร่ืองของนวตักรรมท่ีจะน ามาใช้ในการแกปั้ญหา   
เพราะนักศึกษายงัไม่ชดัเจนเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั   การให้ค  าปรึกษาเก่ียยวกบัแนวทางการ
ด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ครูพี่เล้ียงจะให้ค  าแนะน าเก่ียวกบันวตักรรมท่ีจะน ามาใช้ในการ
แกปั้ญหา   การน าตวัอยา่งงานวจิยัของอาจารยท์่านอ่ืนๆ  มาใหน้กัศึกษาไดดู้เป็นตวัอยา่ง   ความคิดเห็นเกียว
กบัความเหมาะสมของนวตักรรมท่ีนกัศึกษาเลือกส าหรับการแกปั้ญหาการเรียนรู้   ครูพี่เล้ียงเห็นวา่มีความ
เหมาะสมแต่ก็ควรใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาอีกรอบหน่ึง   และส่วนท่ีเห็นวา่ยงัไม่แน่ใจ  คือ  ไม่แน่วา่นกัศึกษา
จะท าถูกขั้นตอนหรือไม่   และความคิดเห็นเก่ียวประโยชน์ของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ครูพี่เล้ียงได้
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ดงัน้ี   ประโยชน์กบันกัศึกษา     คือ  
นกัศึกษาไดฝึ้กการแกปั้ญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนจากสถานการณ์จริง   ลกัษณะของปัญหาการวิจยัผ่าน
การวิเคราะห์มาแลว้จึงน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด    ประโยชน์กบันกัเรียน   นกัเรียนจะไดรั้บการแกปั้ญหา
การเรียนรู้จริง   และมีประโยชน์กบัผูท่ี้สนใจในการน าผลการวิจยัไปใช ้  การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของ
สามารถสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้จริง   การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนใน  ดา้นท่ีจะท าให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบ   สนใจใฝ่เรียนรู้มากข้ึน   
และเป็นการฝึกการท างานให้มีประสิทธิภาพข้ึน   ความคิดเห็นของนกัศึกษา    บุคคลท่ีนกัศึกษาปรึกษาใน
การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ได้แก่  ครูพี่เล้ียง   โดยมีความคิดว่า  ครูพี่เล้ียงเป็นผูท่ี้มีความใกล้ชิด
นกัศึกษาทีสุด  มีประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย   เขา้ใจธรรมชาติผูเ้รียน  
และน่าจะอ านวยความสะดวกในการท่ีจะท าให้งานวิจยัของนกัศึกษาส าเร็จลุล่วงไปได ้  การปรึกษาอาจารย์
นิเทศประจ าแขนง   เพราะคิดวา่เป็นผูท่ี้ตอ้งตรวจแผนการสอน  คุน้เคยและเช่ียวชาญในสาขาท่ีนิเทศ   และ
ปรึกษาบุคคลอ่ืนๆ   ไดแ้ก่  อาจารยท์่านอ่ืนๆ  ในกลุ่มสาระ   หรือนอกกลุ่มสาระท่ีคิดวา่มีความเช่ียวชาญใน
การด าเนินงานวจิยั  เพื่อนท่ีไปฝึกสอนดว้ยกนัทั้งมหาวทิยาลยัเดียวกนัและต่างมหาวิทยาลยั   ความจ าป้นใน
การท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่จ าเป็น   เพราะ
คิดวา่เป็นการแกปั้ญหาจริงๆ   ในขระฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   โดยในการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน
นั้นก็จะมีครูพี่เล้ียงและอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเป็นผูค้อยดูแลและอ านวยความสะดวกและให้ค  าแนะน า   
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และคิดวา่เป็นลกัษณะของการบูรณาการวิชาชีพครูท่ีไดเ้รียนมามากท่ีสุด   และสามารถท่ีจะน าความรู้และ
ประสบการณ์สวนน้ีมาใช้ในการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพครูต่อไป    ความเหมาะสมของกิจกรรม
ของกิจกรรมการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและเวลาการด าเนินงานวิจยัในแต่ละขั้นตอนท่ีศูนยฝึ์กก าหนดข้ึน   
นกัศึกษาท่ีเห็นว่าเหมาะสม  เพราะคิดว่า  เป็นการท างานท่ีเป็นระบบและขั้นตอน   เม่ือถึงเวลาสอบเคา้
โครงการวจิยัและสอบป้องกนัการวจิยัจะไดไ้ม่เครียดมาก  ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่เห็นดว้ย   ให้ขอ้คิดวา่  ในการ
เรียนวิชาวิจยัเพื่อพมันาการเรียนรู้ควรเนน้หนกัให้มากกวา่น้ี  เพราะเม่ือท าจริงๆ  นกัศึกษาจะไดไ้ม่เครียด
มากและสามารถท างานไดค้ล่องตวัข้ึน   และควรปรับเน้ือหาการอบรมใหเ้หมาะกบัแต่ละสาขา   และควรจะ
แจกแผนการด าเนินและแบบฝึกตั้งแต่ตน้เทอมนกัศึกษาจะได้วางแผนถูก   ความเหมาะสมของคู่มือการ
ด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ควรแจกคู่มือตั้งแต่ตน้เทอมและคู่มือก็ควรท่ีจะมีตวัอยา่งและแบบฝึก
ให้มากกว่าน้ี   จะได้มองเห็นภาพท่ีชัดเจน   ความคิดเห็นเก่ียวกับการให้ครูพี่เล้ียงเป็นท่ีปรึกษาการ
ด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   นกัศึกษาท่ีเห็นดว้ยเพราะคิดวา่ครูพี่เล้ียงเป็นผูใ้กลชิ้ดนกัศึกษาและ
ใกลชิ้ดนกัเรียนรู้จุดเด่น   จุดดอ้ยของแตละฝ่ายดี   ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่เห็นดว้ย   เพราะคิดวา่พี่เล้ียงบางคนไม่
เขา้ใจการท าวิจยัและไม่เห็นความส าคญัก็จะท าให้นกัศึกษาสับสนโดยเฉพาะครูพี่เล้ียงท่ีมีอายุมาก   ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของการอบรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ท า
ใหส้ามารถด าเนินการวจิยัไดดี้ข้ึน  แต่ทางศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพควรแจกเอกสารใหน้กัศึกษาตั้งแต่ตน้
เทอมและควรแยกอบรมแต่ละสาขา  และควรมีการสอบเฉพาะหัวขอ้การวิจยัก่อนสอบเคา้โครงการวิจยั   
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหอ้าจารยนิ์เทศประจ าแขนงวชิาเป็นผูใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบันวตักรรมท่ีจะน ามาใช้
ในการแก้ปัญหา   นกัศึกษาเห็นดว้ยเพราะคิดว่าอาจารยป์ระจ าแขนงจะเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบั
นวตักรรม  รู้ลกัษระเด่นและดอ้ยของนวตักรรมแต่ละประเภท  เม่ือสอบเคา้โครงการวิจยัปรือสอบป้องกนั
การวิจยัก็จะเขา้ใจได้ตรงกนั    ความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนรวมในการให้
ค  าปรึกษาการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   นกัศึกษาท่ีเห็นดว้ยให้เหตุผลว่า  ท าให้ไดรั้บแนวคิด
หลายแนวคิด  ในการแกปั้ญหา  และท าให้งานวิจยัมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน  นกัศึกษาท่ีไม่เห็นดว้ยเพราะ
คิดว่าจะท าให้รู้สึกสับสนเพราะหลายคนหลายความคิด   ความคิดเห็นเก่ียวกับขั้นตอนการสอบเค้า
โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ดา้นการก าหนดเวลาสอบ  เห็นดว้ยเพราะ   การรู้ล่วงหนา้ท าให้เตรียม
ความพร้อมไดดี้   ส่วนท่ีไม่เห็นดว้ยเพราะ   เร็วเกินไป   เวลาน้อยเกินไป   นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายจาก
โรงเรียนในการท าขอ้สอบและติวใหน้กัเรียน  จึงควรสอบหลงัจากนกัเรียนสอบเสร็จแลว้   และควรก าหนด
วนัท่ีในการส่งงานใหช้ดัเจนเน่ืองจากนกัศึกษาจะไดว้างแผนไดถู้กตอ้ง  คณะกรรมการการสอบมาจากหลาย
สาขา  ควรเนน้การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจริงๆ  ไม่ควรเนน้การวิจยัทางการศึกษา   ความตอ้งการให้
ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครูปรับปรุงแกไ้ขแนวด าเนินการเก่ียวกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   อยาก
ให้ความรู้เก่ียวกบัรายละเอียดของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนให้มากข้ึน   ควรก าหนดแผนการอบรมท่ี
ชดัเจนและการอ านวยความสะดวกในบางเร่ือง  เช่น  แบบฟอร์มหนงัสือขอความ            อนุเคราะห์จาก
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ผูเ้ช่ียวชาญ   และควรฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  ในปี  4   ภาคเรียนท่ี 2  และในปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1  ปัจจยั
สนบัสนุนในการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ไดแ้ก่  มีการอบรมเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนท าให้นกัศึกษามี
ความเขา้ใจมากข้ึน   ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค   ไดแ้ก่   การวิจยัเป็นเร่ืองท่ียากมาก   ไม่มีเวลาในการท าวิจยัและ
ปรับตวัไม่ได ้  เอกสารการอา้งอิงก าหนดระยะเวลาสั้นเกินไป   ความยากล าบากในการกลบัมาหาอาจารยท่ี์
ปรึกษา    

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัมีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5   รูปแบบ
การด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของนกัศึกษาท่ีมีการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานท่ีชดัเจน   ท าให้นกัศึกษา
ท่ีก าลงัฝึกปฏิบติัการสอนมีการวางแผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไดดี้ข้ึน  ภาระงานของการ
ด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนสามารถด าเนินการไดต้ามล าดบัขั้นตอน   วิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียนไดดี้
และตรงกบัสภาพความเป็นจริง    เห็นความส าคญัของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนและเห็นวา่เป็นส่ิงท่ี
คิดว่าตอ้งพฒันาหรือแกปั้ญหาผูเ้รียน   ในส่วนของการก าหนดให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนักศึกษานั้นท าให้นักศึกษาสามารถท่ีจะด าเนินการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ดีข้ึน   ทั้ งน้ีเพราะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่ิงท่ียาก  เน่ืองจากนักศึกษาตอ้งรับผิดชอบงานท่ีตอ้งด าเนินการในหลายส่วน  
และยงัไม่คุน้เคยกบัการปฏิบติัการสอน   การท าความรู้จกักบัผูเ้รียนและการหาวิธีการหรือนวตักรรมท่ี
เหมาะสมมาแกปั้ญหา   หากมีผูรู้้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีประสบการณ์คอยให้การสนบัสนุนหรือให้ค  าแนะน าก็
จะสามารถท่ีจะท าให้นกัศึกษามองเห็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  ศกัดา  สวาทะนนัทน์ (2551)  ศึกษา   บทบาทของอาจารย์พี่เล้ียงในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั
เชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  สาขาคณิตศาสตร์  พบวา่  การด าเนินงาน
ดังกล่าวมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  ในสมรรถนะ  5   ด้าน  ได้แก่  สมรรถนะในการได้มาซ่ึงปัญหาการวิจัย   
สมรรถนะดา้นการด าเนินงานวิจยั   สมรรถนะดา้นการเขียนรายงานการวิจยั   สมรรถนะในการน าเสนอ
ผลการวจิยั 

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ไดแ้ก่   อาจารยนิ์เทศ
และครูพี่เล้ียง และนกัศึกษา   ครูพี่เล้ียง    นกัศึกษา   ส่วนใหญ่เห็นดว้ยเพราะเป็นการร่วมกนัแกปั้ญหาและ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ  กนั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   วิรุฬห์   นิลโรจน์ (2528)  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
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มีส่วนร่วมกันของผูมี้ส่วนร่วมในการวิจัย   ผลของการร่วมมือดังกล่าว   ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาดีข้ึน  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดม้าร่วมมือกนัในการ
แกปั้ญหาและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ผูเ้รียนไดรั้บการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง  และสอดคลอ้ง
กบั  ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั (2545)  ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมไวว้า่   เพื่อให้ไดข้อ้มูลความเป็นจริง   แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม    หรือมีความพอดีกบับริบทของ
ชุมชน  และ  เพื่อให้มีการขบัเคล่ือนมวลสมาชิกเขา้ดว้ยกนั   เป็นให้มีการขบัเคล่ือนมวลสมาชิกเขา้ดว้ยกนั   
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. การพฒันารูปแบบการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนส าหรับนกัศึกษาก าหนด

แผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน  แน่นอน  ทั้งน้ีเพราะรูปแบบการด าเนินงานวิจยัดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบับุคคล

อ่ืนๆ  หลายฝ่าย   และควรแจ้งก าหนดการ    กิจกรรม  แนวปฏิบติั  ท่ีชัดเจนให้กับผูท่ี้เก่ียวข้องทราบ

ล่วงหนา้ 

2.  ควรช้ีแจงครูพี่เล้ียงเก่ียวบทบาทท่ีจะให้ค  าปรึกษานักศึกษาเก่ียวกบัการวิจยัในชั้น

ปฏิบติัในชั้นเรียน  ทั้งน้ีเพราะครูพี่เล้ียงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการเป็นครูพี่เล้ียงแต่ยงัไม่

เขา้เก่ียวกบับทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ไดแ้ก่  การวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้น

เรียน  การให้ค  าแนะน าเก่ียวกับนวตักรรม   ในการด าเนินงานวิจยั   ขั้นตอนในการท่ีนักศึกษาจะต้อง

ด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
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3. การส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบติัการสอน  ควรเลือกสถานศึกษาท่ีมีควมพร้อม  เพราะ

นกัศึกษาเป็นเพียงผูฝึ้กประสบการณืวิชาชีพ   แต่ไม่ใช่ผูส้อนหลกั   นกัศึกษาจึงสมควรท่ีจะกลบัมาอบรม

เพิ่มเติมวชิาการตามกิจกรรมท่ีศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพก าหนด 

4. ก าหนดนโยบายให้กลุ่มผูส้อนวิชา  EDU  4206   การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้   จดั

ประชุมเพื่อก าหนด   แผนการจดัการเรียนรู้ของรายวชิาใหต้รงกนั 

5. จดัท าคู่มือการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู 

6. การอบรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนควรแยกอบรมแต่ละแขนงวิชา   เน่ืองจาก

ธรรมชาติการเรียนรู้และลกัษณะเฉพาะของแต่แขนงวิชาไม่เหมือนกนั   และควรมีอาจารยป์ระจ าแขนงวิชา

เป็นวทิยากรเก่ียวกบันวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัแขนงวชิา 

7. ควรก าหนดเกณฑห์รือสมรรถนะท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้น

เรียนและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบล่วงหนา้ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาการพฒันารูปแบบการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยการสร้างคลีนิก  

การวจิยัทางบล๊อก 

2. ศึกษารูปแบบการสร้างเคร่ือข่ายการวิจัยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ระหว่าง

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพและครูผูส้อนท่ีสนใจ 

 

  
 

 
 
 
 

บรรณาณุกรม 
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มหาบณัฑิต  ภาควชิาวจิยัทางการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 
สภาสถาบนัราชภฏั, ส านกังาน. กระทรวงศึกษาธิการ   และส านกังานคณะกรรมการ            อุดมศึกษา.(2545).ชุดวชิาการ 

วจิยัชุมชน.กรุงเทพ ฯ : เอส   อาร์   พร้ินติ้ง. 
สิริยา   ทองสมคัร.  สาเหตุในการท าและไม่ท าวจิยัและสภาพการท าวจิยัทางการศึกษาของครูมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญั 

ศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา  3.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  
2538. 

สุวมิล   วอ่งวาณิช.  การวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพอ์กัษรไทย,2544.  
อจัฉรา   สระวาสี.  “การวจิยัในช้ันเรียนแบบมส่ีวนร่วม”   ขา้ราชการครู. 17(5) :   15-17; 2544.       
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก   ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบสร้างเคร่ืองมือการวจัิย 
 

1.   รศ.ดร. สจีวรรณ   ทรรพวสุ                             รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

2.   ดร.  เสกสรรค    ทองค าบรรจง                        อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา 
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3.   ดร. สุนทร   เทียนงาม          อาจารยค์ณะครุศาสตร์  

                                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   
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ภาคผนวก  ข 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 
ส าหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์ 

ค าช้ีแจง 
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 แบบสอบถามฉบบัน้ี    เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น   เก่ียวกบั   การพฒันารูปแบบการท าวิจยัเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน    โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนการท าวิจัยเชิง
ปฏิบติัการของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     จากการท่ีคณะ  ฯ     ก าหนดให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี  5    
ออกฝึกปฏิบติัการวิชาชีพครู   เป็น  เวลา  1  ปี  การศึกษา   ในการน้ีเพื่อให้สอดรับกับพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2542   ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นมาตรา  24   และ  มาตรา  30    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน   คณะฯ   จึงก าหนดให้นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (Internship I , Internship 
II )    ซ่ึงตอ้งเตรียมพร้อมในการออกไปประกอบวิชาชีพครู     ท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ตามสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงขณะปฏิบติัการเรียนการสอน   จากผลการสอบรายงานการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  2  
ปีท่ีผ่านมาพบว่า   นกัศึกษามีปัญหาและสับสนกบัการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็น
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  จึงได้
พฒันารูปแบบการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการ
สนบัสนุนการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   ท่านเป็นส่วนหน่ึงของ
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา   ให้มีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่านเป็นค าตอบท่ีมีคุณค่าในการน ามาปรับปรุงรูปแบบการด าเนิน
งานวจิยัในชั้นเรียนของนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง    ขอความกรุณาอาจารยต์อบตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการท าวจิยั 
               ปฏิบติัการในชั้นเรียน    โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการ 
               ท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน       
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1.  ท่านไดรั้บค าสั่งใหท้  าหนา้ท่ีอะไร   เก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู(Internship  I ) 

   อาจารยนิ์เทศทัว่ไป 
   อาจารยนิ์เทศประจ าวชิา 
   คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
   อ่ืนๆ 
        2.  ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัตารางกิจกรรม    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานศึกษาท่ีศูนย ์             
             ฝึกประสบการณ์วชิาชีพก าหนดข้ึน     
.......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    3.   ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการใหน้กัศึกษากลบัมาอบรมการวิจยัในชั้นเรียน   และมี   
          ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอะไรเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข   รูปแบบท่ีทางศูนยฝึ์กประสบการณ์ 
          วชิาชีพก าหนดไว ้    
.......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
    4.   ท่านคิดวา่การให้ครูพี่เล้ียงใหค้วามเห็นชอบต่อ   การวเิคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการท าวจิยัเชิง 
          ปฏิบติัการในชั้นเรียนแก่นกัศึกษา   มีความเหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 
    .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    5.   ท่านคิดวา่ระยะเวลาท่ีศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพก าหนดใหน้กัศึกษาปฏิบติัการสอนมีความ 

www.ssru.ac.th



70 
 
          เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร     
.......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    6.   ท่านคิดวา่   การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้น    
          เรียนมีความ   เหมาะสม   หรือไม่  อยา่งไร           
.......................................................................................................................................................... 
           .......................................................................................................................................................... 
           .......................................................................................................................................................... 
           .......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
7.   ท่านคิดวา่คู่มือ ฝึกประสบการณ์วชิาชีพและคู่มือการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  มีความ 
      เหมาะสมหรือไม่และควรมีอะไรเพิ่มเติม   เพื่อใหก้ารท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมีความ 
      เหมาะสมยิง่ข้ึน     
.......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
   8.   ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร  เก่ียวกบักระบวนการและขั้นตอน   การสอบเคา้โครงการวจิยัใน 
         ชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ( Internship I )   จ านวนคณะกรรมการสอบ   
         เคา้โครงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
  ระยะเวลาการสอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
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  รูปแบบการจดัสอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
 
 
  ความชดัเจนของระเบียบปฏิบติัในการสอบเคา้โครงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
  การจดัเตรียมแบบประเมินส าหรับการสอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
    .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
9.   ท่านคิดวา่รูปแบบการน าเสนอรายงานการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนท่ีคณะ  ฯ ด าเนินการอยูมี่ 
      ความเหมาะสมหรือไม่    
    ......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
10.  ท่านขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนส าหรับนกัศึกษาฝึก   
       ประสบการณ์วชิาชีพครู     
.......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................... 
        
         ขอขอบคุณ 

 

แบบสอบถามส าหรับอาจารย์พีเ่ลีย้ง 
  เร่ือง   การพฒันารูปแบบการท าวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน   โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องใน
การสนับสนุนการท าวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   ปีการศึกษา  2553   

คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ค าช้ีแจง 
 คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ก าหนดให้นักศึกษาชั้ นปีท่ี  5    ออกฝึก
ปฏิบติัการวิชาชีพครู   เป็น  เวลา  1  ปี  การศึกษา   ในการน้ีเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ   พ.ศ.  2542   ท่ีได้ก  าหนดไวใ้นมาตรา  24   และ  มาตรา  30   คณะครุศาสตร์จึงก าหนดให้
นกัศึกษาท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงขณะปฏิบติัการเรียนการสอน   และได้
ขอความร่วมมือโรงเรียนร่วมพฒันาวิชาชีพครู   ไดจ้ดัอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อให้ค  าแนะน า    นกัศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู   โดยการใหค้  าแนะน า   การจดักระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน   และนอกจากนั้นยงั
ขอความร่วมมือ  ในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา   
 แบบสอบถามฉบบัน้ี  เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ   และแบบปลายเปิด   โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของครูพี่เล้ียงต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน   ท่านเป็นบุคลากรส่วนหน่ึงท่ีส าคญัและมีส่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา   ดงันั้นความคิดเห็นของท่านจดัเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัยิ่งต่อ    การพฒันา    
และปรับปรุงการด าเนินงานการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ส าหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรุ่น
ต่อ ๆ  ไป     
 ผูว้จิยัขอกราบขอบคุณเป็นอยา่งสูงส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
                (นางวภิาวรรณ    เอกวรรณงั) 
                     อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
                                                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่ 1   สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. อาย.ุ.............................ปี 

3. ชั้นท่ีสอน...................................... 
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4. กลุ่มสาระท่ีสอน 

            1............................................................................. 

      2............................................................................. 

            3............................................................................ 

      4............................................................................. 

5. ภาระงานอ่ืนๆ..................................................................... 

ตอนที ่ 2   ความคิดเห็น   เก่ียวกบับทบาทของครูพี่เล้ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัปฏิบติัการในชั้น 
                 เรียนของนกัศึกษา 

1.  ท่านมีประสบการณ์ในการเป็นอาจารยพ์ี่เล้ียงนกัศึกษา  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพมากนอ้ย

เพียงใด 

ไม่เคย 

เคย         จ  านวนคร้ังของการเป็นอาจารยพ์ี่เล้ียง...................คร้ัง 

               จ  านวนนกัศึกษา...........................คน  

2. ท่านมีการรับรู้และความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของอาจารยพ์ี่เล้ียงอยา่งไรบา้ง 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ท่านคิดวา่การใหท้่านเขา้มามีส่วนร่วมในการใหค้  าแนะน านกัศึกษาเก่ียวกบัการท าวจิยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียนมีส่วนดี   ส่วนเสีย   และส่วนท่ีศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพตอ้งปรับปรุง

อยา่งไร 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................... 

4. ท่านคิดวา่ก าหนดการฝึกปฏิบติัการวชิาชีพท่ีคณะครุศาสตร์ก าหนดไวมี้ความเหมาะสมหรือไม่

เพียงใด   

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................... 

5. ท่านคิดวา่การให้นกัศึกษากลบัมาอบรมการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมีผลกระทบต่อการจดั

การศึกษาในชั้นเรียนท่ีนกัศึกษารับผดิชอบหรือไม่อยา่งไร 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................ 

6. ท่านไดมี้ส่วนช่วยแนะน านกัศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาการ

เรียนรู้ในชั้นเรียนหรือไม่อยา่งไร 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................... 

7. ท่านมีส่วนช่วยนกัศึกษาในการวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียนหรือไม่อยา่งไร 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

................................................................................ 

 

8. ท่านคิดวา่   ประเด็นปัญหาการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนท่ีนกัศึกษาเลือกส าหรับการท าวจิยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียนมีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................ 

 

9. นกัศึกษาไดม้าปรึกษาท่านเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหรือไม่

อยา่งไร 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

10. ท่านคิดวา่นวตักรรมท่ีนกัศึกษาเลือกส าหรับการแกปั้ญหาการเรียนรู้มีความเหมาะสมหรือไม่
อยา่งไร 
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................... 

11. ท่านคิดวา่   การก าหนดใหน้กัศึกษาท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน    มีประโยชน์กบัใครอยา่งไร 

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

12. ท่านคิดวา่การท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาสามารถแกปั้ญหาการเรียนรู้ส าหรับ
นกัเรียนไดจ้ริง 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................ 

13. ท่านคิดวา่    การให้นกัศึกษาท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การจดัการเรียนการสอนหรือไม่อยา่งไร 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................... 

 
แบบสอบถามนักศึกษา 
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ค าช้ีแจง      
1.   แบบสอบถามฉบบัน้ี   มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา

รูปแบบการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท า
วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัศึกษา  จะน าไปใชใ้นการ
ปรับปรุงรูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในรุ่นต่อๆไป  

 2.   นกัศึกษาเติมค าในช่องวา่งตามความเป็นจริงและความคิดเห็นใหส้มบูรณ์ 
ตอนที ่  1    ขอ้มูลทัว่ไป 
  ช่ือ /  สกุล  .......................................................................................................... 
  สังกดัโปรแกรม/แขนง............................................................................................. 
  นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายให้สอนวชิาใดบา้ง 
   1........................................................................................ 
   2........................................................................................ 
   3....................................................................................... 
  จ านวนคาบสอนต่อสัปดาห์.................................................................................... 
  ภาระงานอยา่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการสอน    ไดแ้ก่ 
   1............................................................................................................ 
   2........................................................................................................... 
   3............................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่ 2    การปฏิบัติส าหรับการวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
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1. นกัศึกษาคิดวา่การท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการจดักระบวนการเรียนรู้

ส าหรับครูใช่หรือไม่   เพราะเหตุใด 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............... 

2. ในกรณีนกัศึกษามีปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน   นกัศึกษาปรึกษาใคร 

      อาจารยพ์ี้ เล้ียง   เพราะเหตุใด.................................................... 

      .............................................................................................. 

      ............................................................................................... 

      ............................................................................................... 

     อาจารยนิ์เทศประจ าแขนง   เพราะเหตุใด................................... 

     .............................................................................................. 

     ............................................................................................... 

     ............................................................................................... 

    อาจารยนิ์เทศทัว่ไป   เพราะเหตุใด............................................ 

    .............................................................................................. 

    ............................................................................................... 

    ............................................................................................... 

    อ่ืนๆ   ระบุ............................................................................... 

     .............................................................................................. 

    ............................................................................................... 

    ............................................................................................... 

 

3. นกัศึกษาคิดวา่การใหฝึ้กท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนขณะฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นส่ิงท่ี

จ  าเป็นหรือไม่   เพราะเหตุใด 
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................... 

4. นกัศึกษาคิดวา่กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนและเวลาการด าเนินงานวจิยัในแต่ละ

ขั้นตอนท่ีคณะ ฯ ก าหนดไว ้  มีความเหมาะสม   หรือไม่   อยา่งไร                        

…………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................... 

5. คู่มือการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนท่ีคณะ ฯ   แจกใหมี้ความเหมาะสมหรือไม่   จะตอ้ง

ปรับปรุงหรือพฒันาอะไรเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............... 

6.  นกัศึกษาเห็นดว้ยหรือไม่กบัการใหอ้าจารยพ์ี่เล้ียงเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของ   ประเด็น

ปัญหาการวิจยัท่ีนกัศึกษาเลือกมาศึกษา    

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............... 
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7.  นกัศึกษาคิดวา่การอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี  1   เร่ือง  การวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน   

การเขียนรายงานการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนบทท่ี  1  และบทท่ี  2    มีประโยชน์กบันกัศึกษา

อยา่งไรบา้ง   และทางศูนยฝึ์กปฏิบติัการวชิาชีพครู   ควรจะปรับปรุงอะไรบา้ง

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............... 

8.  นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไร  กบัการใหอ้าจารยนิ์เทศประจ าแขนงวชิาเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า

เก่ียวกบันวตักรรมท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.............. 

9.  นกัศึกษาคิดวา่การอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี  2   เร่ือง   “การสร้างเคร่ืองมือและการหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวจิยั”    ท าใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน    และ

สามารถสร้างเคร่ืองมือและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือไดดี้ข้ึน 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............... 

10. นกัศึกษาคิดวา่การให ้  บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง   ไดแ้ก่   อาจารยนิ์เทศทัว่ไป    อาจารยนิ์เทศ
ประจ าแขนงวชิา    อาจารยพ์ี่เล้ียง    อาจารยผ์ูส้อนวจิยั    เขา้มาร่วมการวางแผนการด าเนินการ

วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   มีผลต่อการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา

หรือไม่   อยา่งไร 
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................... 

 11  การเขียนโครงร่างการวิจยั   ก่อนน าเสนอคณะกรรมการสอบโครงร่างการวิจยันกัศึกษาเขียน 
                  โดยขอค าปรึกษาจากใคร  ( ตอบไดม้ากกวา่   1  ค  าตอบ ) 
       ไม่ไดข้อค าปรึกษาจากใคร  เขียนดว้ยตนเองทั้งหมด 
          ขอค าปรึกษาจากอาจารยพ์ี่เล้ียงบางส่วน 
          ขอค าปรึกษาจากอาจารยนิ์เทศสาขา 
      ขอค าปรึกษาจากอาจารยนิ์เทศทัว่ไป 
                                         ขอค าปรึกษาจากอาจารยผ์ูท่ี้เคยสอนวจิยั 
          ขอค าปรึกษาจากเพื่อท่ีฝึกประสบการณ์วชิาชีพดว้ยกนั 
  อ่ืนๆ......................................................................... 

12. นกัศึกษาคิดวา่การด าเนินการสอบเคา้โครงการวจิยัในชั้นเรียน   ประเด็นต่อไปน้ีมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

การก าหนดเวลาในการสอบ 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................... 

 

 

 

คณะกรรมการสอบเคา้โครงการวจิยั 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

............... 

ขั้นตอนการสอบเคา้โครงการวจิยั 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

13. นกัศึกษาตอ้งการใหศู้นยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครู   ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานวจิยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนใหก้บันกัศึกษาอยา่งไร 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.............. 

14.  นกัศึกษาคิดวา่มีปัจจยัใดเป็น    ปัจจยัสนนัสนุน   ปัจจยัใดท่ีเป็นอุปสรรค   ต่อการท า       เคา้

โครงการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนคร้ังน้ี 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............... 

       

คู่มอืการท าวจิัยในช้ันเรียน 
ชุดวชิาการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา  1   (Internship 1 ) 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
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คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

ลกัษณะของเค้าโครงการวจิยัที่ด ี
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1.  มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ด าเนินการตามแผนตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดโครงการภายใต ้   ระยะเวลาของ

การฝึกปฏิบติัการสอน 
2.  มีความเป็นเหตุเป็นผลและมีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
3.  มีความครบถว้นในดา้นเน้ือหาสาระท่ีจะน ามาใชใ้นการด าเนินงานวจิยั 
4. ใชภ้าษาหรือถอ้ยค าท่ีสามารถส่ือความหมายไดต้รงกนัไม่ก ากวม และเกิดความเขา้ใจผิดในการส่ือสารท่ี

จะท าใหผู้ด้  าเนินการวจิยั และผูท่ี้จะติดตามผลการวจิยัเขา้ใจไม่ตรงกนั   ตลอดจนความสัมพนัธ์เช่ือมโยง
แต่ละหวัขอ้ เพื่อใหผู้ท่ี้อ่านทราบแนวคิดของผูว้จิยัไดอ้ยา่งมีขั้นตอน 

5.  มีประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือน าผลของการวิจยัไปใช้ในด้านใด ด้านหน่ึง เช่น การ
แกปั้ญหาการพฒันาหรือการวางแผนการด าเนินงานวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเขยีนเค้าโครงการวจิยัในช้ันเรียน 
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ยดึตามระเบียบและแบบฟอร์มที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูก าหนด 
นักศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอนนี ้

 
1. การวางโครงร่าง (Outline) จะตอ้งมีการเสนอโครงร่างอยา่งมีระบบ มีหวัขอ้ใหญ่  หวัขอ้ยอ่ยตามล าดบั

ขั้นตอนและกระบวนการวจิยั 
2.  การเตรียมเน้ือหาสาระ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาการวจิยัโดยจดบนัทึกลงในบตัรขนาด      5 x 8 น้ิว 

ในปัจจุบนัมีความสะดวกมากข้ึนเน่ืองจากสามารถพิมพล์งในคอมพิวเตอร์ฉบบัพกพาและสามารถท่ีจะ
แกไ้ขส่วนท่ีตอ้งการไดต้ามสะดวก 

3.  การเขียนร่าง (Draft) ควรน าเน้ือหามาเรียบเรียงตามโครงร่างท่ีไดก้  าหนดไวโ้ดยยงัไม่ตอ้งค านึงถึงเน้ือหา
และการใชภ้าษามากนกั 

4.  การปรับปรุงภาษาใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ของภาษาท่ีใชใ้นการเขียน 
5.  นกัศึกษาควรอ่านเคา้โครงงานวิจยัในชั้นเรียนซ ้ า โดยเวน้ระยะห่าง 4 – 5 วนั เพื่อปรับปรุงให้มีความ

สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนประกอบของเค้าโครงการวจิยัหรือโครงการวจิยั 
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ส่วนประกอบของเคา้โครงการวจิยัหรือโครงการวิจยัหลกั ๆ ท่ีนกัศึกษาควรทราบ 
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1.  ช่ือเร่ือง 
  2.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
                           3.  วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
                           4.  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
                           5.  ขอบเขตการวจิยั   ประกอบดว้ย   ประชากรเป้าหมาย   เน้ือหา ตวัแปร 
                           6.  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
                               (ขอ้1-6 จดัท าเอกสารท่ีผา่นการตรวจแลว้ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดขา้งตน้) 

7.  วิธีการด าเนินการวิจยั  ประกอบดว้ย ประชากร/กลุ่มตวัอย่างหรือ ประชากรเป้าหมาย  
เคร่ืองมือการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนการด าเนิน การวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล  

8.  บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 

ในแต่ละส่วน  มีรายละเอียดและวธีิในการเขียนดงัต่อไปน้ี 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 เร่ิมจากประเด็นกวา้ง  ๆ  ซ่ึงมกัจะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบั  นโยบาย  หลกัการ  ทฤษฎี  เป็นตวั
หลกัท่ีจะน าเขา้สู่ปัญหาการวิจยั  จากนั้นก็จะกล่าวถึง  สภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั   หลงัจากนั้นจึงเป็นการ
กล่าวถึงปัญหาของการท่ีจะท าวิจัยในชั้ นเรียนและต่อด้วยมูลเหตุจูงใจในการท าวิจัย  การเลือก  ส่ือ  
นวตักรรม  ท่ีน ามาใช้ในการแกปั้ญหาโดยมีเอกสารและงานวิจยัอา้งอิง   และความส าคญัของการท่ีเม่ือได้
ด าเนินการวจิยัแลว้                                                                   
   ข้อควรค านึง 
  1.1. ความตรงประเด็น  ค  านึงถึงวา่ปัญหาท่ีวิจยัคืออะไร  และควรท่ีจะเขียนให้ครอบคลุม
ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการจะศึกษา 
  1.2. ความมีเหตุผล  ความเป็นไปไดใ้นเชิงวิชาการ  โดยมีการน าทฤษฎีแนวคิดของบุคคล
ท่ีเช่ือถือได ้ มากล่าวเป็นขอ้มูลท่ีจะสนบัสนุนการวจิยัพอสมควร 
  1.3. ความสัมพนัธ์เช่ือมโยง  ทุกย่อหนา้จะตอ้งกล่าวโดยสัมพนัธ์และเช่ือมโยงถึงกนัโดย
ตลอดอ่านแลว้สามารถท่ีจะจบัความไดว้า่คืออะไร    
  1.4 ความกระชบัรัดกุม 
  1.5. เสนอประเด็นต่าง ๆ อยา่งเป็นล าดบัและขั้นตอน 
  1.6. การลงสรุป  ตอ้งสรุปเพื่อเช่ือมโยงไปสู่วตัถุประสงคข์องการวิจยัและประโยชน์ของ
การวจิยัใหไ้ดแ้ละตอ้งเนน้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของปัญหาการวจิยั  
 
วตัถุประสงค์การวจิัย  
  วตัถุประสงคก์ารวจิยั  เป็นการท่ีจะบอกให้ทราบวา่ผูว้ิจยัตอ้งการหาค าตอบจากการวิจยัใน
ประเด็นใดบา้ง ในการเขียนวตัถุประสงคก์ารวจิยั ผูว้จิยัควรมีแนวทางในการเขียนวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
   เขียนใหค้รอบคลุมประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการทราบ 
   วตัถุประสงคก์ารวจิยัตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถจะด าเนินการได ้
   อาจจะเขียนวตัถุประสงค์การวิจยัเป็นขอ้ใหญ่และแบ่งเป็นขอ้ย่อย ๆ  หรือแยกเขียน
เป็นขอ้ยอ่ยเลยก็ได ้
   ควรเรียงวตัถุประสงคก์ารวจิยัตามล าดบัความส าคญั 
 
 
 
สมมติฐานการวจิัย  
  สมมติฐานการวิจยั เป็นการคาดคะเนค าตอบท่ีจะตอ้งไดห้ลงัจากด าเนินการวิจยัแลว้  และ
จะนิยมเขียนในลกัษณะของการแสดงความส าคญัของตวัแปร  และตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถวดัไดห้รือทดสอบ
ได ้   
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   ขอ้ควรค านึงในการก าหนดสมมติฐาน 
    ควรเขียนสมมติฐานหลงัจากไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีมาแลว้เป็นอยา่งดี 
    ตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถวดัได ้ หรือทดสอบได ้
    อยูภ่ายใตว้ตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    การเขียนควรระบุทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีแน่นอน  หรือ บอกถึงความแตกต่าง
ของตวัแปร 
    ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย  ไม่สลบัซบัซอ้น  แต่ก็ตอ้งเป็นภาษาราชการ 
    ควรเขียนแยกเป็นขอ้ ๆ  เพื่อใหง่้ายต่อการทดสอบและสรุปผลการวจิยั 
 
 
ขอบเขตของการวจิัย   
  ขอบเขตของการวจิยัเป็นการระบุใหท้ราบวา่ ในการด าเนินงานวิจยัดงักล่าว  ผูว้ิจยัตอ้งการ
ให้งานวิจยักวา้ง  หรือ  แคบเพียงใด  ครอบคลุมประเด็นใดบา้ง  และจะใช้ตวัแปรท่ีต้องการศึกษาก่ีตวั 
โดยทัว่ไปขอบเขตของการวจิยัประกอบดว้ย  ส่วนส าคญั  ดงัน้ี  
  4.1 ประชากร ผูว้ิจ ัยต้องนิยามประชากรว่าคือใคร  มีคุณลักษณะอย่างไร  มีจ  านวน
เท่าไหร่  และตอ้งระบุช่วงเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย  เน่ืองจากเม่ือเวลาเปล่ียนไปจะมีผลต่อ
จ านวนประชากรท่ีจะเพิ่มข้ึน หรือลดลงได ้
  4.2 เน้ือหา ในท่ีน้ีให้ระบุว่าเน้ือหาท่ีจะใช้ในการศึกษามีมากน้อยเพียงใด มีประเด็น
ใดบา้ง   
  4.3 ตวัแปร ตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วยตวัแปรตน้คืออะไร และตวัแปรตามคืออะไร  
หรือจะใชค้  าวา่ตวัแปรท่ีใชศึ้กษาในการวจิยัคืออะไร 
  4.4 ระยะเวลา หากมีระยะเวลาก็ควรท่ีจะระบุระยะเวลาในการศึกษา โดยเฉพาะงานวิจยั
เชิงทดลองควรจะระบุระยะเวลาในการทดลองวา่เป็นช่วงเวลาใด  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 คือการให้ความหมาย  ค  า  หรือ  กลุ่มค าท่ีใช้ในการวิจยั ลกัษณะของการเขียนค านิยาม  
อาจจะเป็นการเขียนนิยามเชิงปฏิบติัการ  หรือ  การเขียนนิยามเชิงเหตุผล  ค าท่ีควรให้ความหมายในการ
ด าเนินงานวิจัย  คือ  ค  าศัพท์ท่ี มีความหมายได้หลายอย่าง  ศัพท์ทางวิชาการท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ความหมาย  ค  าศพัทท่ี์ผูว้ิจยัตอ้งการให้ความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงในการวิจยัเร่ืองนั้น ท่ีมา  :  (พิชิต   ฤทธ์ิ
จรูญ, 2544, หนา้  227) 

 
 
 

www.ssru.ac.th



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปัญหาการวิจัย   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหวา่งการสอนโดยใชห้นงัสือการ์ตูนกบัการสอนปกติ 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
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1. หนงัสือการ์ตูน หมายถึง หนงัสือการ์ตูนเร่ืองโจทยปั์ญหาร้อยละ  ท่ีมีการเสนอ
เน้ือหาดว้ยภาพการ์ตูนสีแบบลอ้ของจริง  มีลกัษณะเป็นการ์ตูนเร่ือง (Commic  book )  โดยยึดรูปแบบของ
หนงัสือบทเรียนเล่มเล็กท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

2.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง  ค่าเฉล่ียของผลต่างของ
คะแนนสอบจากการทดสอบหลงัเรียนและการทดสอบก่อนเรียนในกลุ่มทดลอง   เร่ืองโจทยปั์ญหาร้อยละท่ี
เรียนจากหนงัสือการ์ตูน  และกลุ่มควบคุมท่ีเรียนจากการสอนปกติ 

3.   นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  
2540  โรงเรียนชุมชนคงวทิยา  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

4.   การสอนปกติ หมายถึง การสอนโดยใชว้ิธีบรรยายตามแผนการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน ตามคู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศกัราช  2521  (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

5.   การสอนโดยใชห้นงัสือการ์ตูน หมายถึง การสอนท่ีมีผูว้จิยัแนะน ากิจกรรม 5 นาที 
นกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูน 25 นาที  นกัเรียนสรุปสาระส าคญั  5  นาที แลว้ให้ท าแบบฝึกหัด 25 นาที มี
ผูว้จิยัเป็นผูค้อยดูแล 

6. ประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูน หมายถึง ค่าดชันี  ประสิทธิภาพผลท่ียืนยนัความ
มีประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  เร่ืองโจทยปั์ญหาร้อยละ โดย
ผูว้จิยัตั้งเกณฑไ์วว้า่ หนงัสือท่ีสร้างข้ึน ควรมีค่าดชันีประสิทธิผลตั้งแต่  .50  ข้ึนไป 

7.   กลุ่มทดลอง หมายถึง กลุ่มนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชห้นงัสือการ์ตูน 
8.   กลุ่มควบคุม หมายถึง กลุ่มนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ 

 
ท่ีมา  :  (วาสนา    เช่ือลี, 2546,  หนา้  6) 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เป็นขอ้ความท่ีเขียนข้ึนเพื่อใหผู้อ่้านงานวจิยัเช่ือตามท่ีผูว้ิจยัเช่ือโดยไม่ขดั
กบัหลกัการหรือทฤษฎีทางวิชาการ  หรือกล่าวอีกกรณีหน่ึงคือ เป็นการบงัคบัให้ผูอ่ื้นอ่านงานวิจยัและ
ยอมรับตามวธีิการท่ีผูว้จิยัท าไว ้ และเป็นความจริงโดยท่ีไม่ตอ้งมีการพิสูจน ์
 
 
 
  
 
 

 
 
ปัญหาการวจัิย 
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  ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อการพฒันาอตัมโนทศัน์  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  
โรงเรียนชุมชนบา้นนาบอน  ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเชียงคาน จ.เลย 
 ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1.   การวิจัยคร้ังน้ีถือว่ากิจกรรมกลุ่มเป็นเคร่ืองมือ   ใช้เป็นส่ือให้นักเรียนได้ส ารวจ  
พฤติกรรม  ความรู้สึก   ความคิด  และค่านิยม  ของตนเอง 

2.   สมาชิกกลุ่มถือวา่  เป็นสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีจะช่วยสะทอ้นให้สมาชิกกลุ่มแต่ละ
คนไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบ ประเมินตนเอง ท าให้เกิดความมัน่ใจและการพิจารณาเลือกแนวทางปรับปรุง
ตนเอง 

3. การวิจยัคร้ังน้ีถือวา่อตัมโนทศัน์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของบุคลิกภาพหรืออตัตา  ซ่ึง
สามารถวดัหรือ  ก าหนดค่าเป็นตวัเลขและน าไปวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติได ้   
ท่ีมา  :  (อารุณ   บงัมู่แวน่, 2540,  หนา้  6) 
 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  หลงัจากท่ีเราไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงานวิจยั
แลว้  การน าเสนอเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่ือท่ีบอกให้ผูอ่้านทราบวา่  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมามากน้อยเพียงใด และได้ค้นพบว่าในเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้กล่าวถึง  
แนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการ  และตวัแปร ไวว้า่อยา่งไรบา้งนั้น  ผูว้จิยัควรน าเสนอใหผู้อ่้านงานวจิยัไดรู้้  ดงัน้ี 
 1. น าเสนอเน้ือหาตามล าดบั และควรน าเสนอในภาพรวมกวา้ง ๆ  โดยทัว่ไปก่อน หลงัจาก
นั้นผูว้จิยัจึงสรุปใหผู้อ่้านทราบอีกคร้ังหน่ึง 
 2. น าเสนอเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีเก่ียวกบัการวิจยัเท่านั้น 
 3. ในการน าเสนอควรมีการอภิปรายเพื่อเช่ือมโยงเน้ือหาให้สัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัและตอ้ง
พยายามเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีด าเนินการวจิยัอยูใ่หไ้ด ้ ไม่ควรเขียนแบบการน าเสนอเป็นท่อน ๆ   
 4. การเขียนตอ้งเขียนตามหลกัการทางวชิาการเท่านั้น และหากจะยึดรูปแบบการเขียนแบบใด
ก็ควรท่ีจะยดึรูปนั้นโดยตลอดการท างานวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
  วิธีด าเนินการวิจยั  เป็นการบอกให้ทราบว่าในการด าเนินงานวิจยั  ผูว้ิจยัมีวิธีการในการ
ด าเนินงานวิจยัอยา่งไร เพื่อหาค าตอบมาตอบวตัถุประสงคแ์ละให้งานวิจยัดงักล่าวให้เป็นงานวิจยัท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ  มีความเท่ียงตรงภายในและความเท่ียงตรงภายนอก ในการเขียนส่วนน้ี  ควรมีการกล่าวน าถึง
รูปแบบในการด าเนินงานวจิยัและการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เพียงคร่าวๆ เพื่อให้ผูอ่้านไดท้ราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
การด าเนินงานวจิยัจะประกอบดว้ย 
                ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร     ระบุคุณลกัษณะของประชากรว่ามีคุณลกัษณะอย่างไร หากทราบจ านวนท่ี
ชดัเจนก็ควรจะใส่จ านวน 
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  กลุ่มตัวอย่าง     ระบุวา่ผูว้จิยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีอะไร และใชเ้ทคนิค
ในการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิใดพร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ 
 ในกรณีท่ี   กลุ่มท่ีศึกษามีลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการแกปั้ญหา   เช่น  ปัญหาความไม่รับผิดชอบ
ของการไม่ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามท่ีก าหนดของเด็กนกัเรียน  5  คน   ซ่ึงไม่ใช่เด็กทั้งห้องนั้น   ให้ใช้
ค  าวา่  กลุ่มเป้าหมาย   เน่ืองจากเด็กทั้ง  5  คน  ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของเด็กทั้งหอ้ง 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ระบุวา่ในการด าเนินการวจิยัดงักล่าว ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือด าเนินการวิจยัก่ีชุด ใชเ้คร่ืองมือ
ใดบา้ง มีวิธีการสร้างหรือได้มาซ่ึงเคร่ืองมือนั้นอย่างไรและได้ตรวจสอบ คุณภาพของเคร่ืองมือด้วยวิธี
ใดบา้ง 
  ข้ันตอนการด าเนินงานวจัิยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ผูว้ิจยัมีวิธีการในการด าเนินการวิจยัอย่างไร   สามารถน าแผนการจดัการเรียนรู้มาใส่โดย
เรียงล าดบัเป็นขอ้ๆได ้   การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัมีวธีิในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งไร 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  การเขียนการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัตอ้งบอกสถิติทุกตวัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล     และ
จะมีวธีิจดักระท ากบัการวเิคราะห์อยา่งไรเช่นใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
                       บรรณานุกรม   ตามแบบฟอร์มท่ีบณัฑิตวทิยาลยั ม.รภ.สวนสุนนัทาก าหนด 
 
 
             
 
 
 
 
 

ก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนในการท าวจิยัในช้ันเรียน 

ส าหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา  1  (Internship 1) 
 

สัปดาห์ที ่1-3  
 

5. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะจดักระบวนการเรียนรู้   
1. ………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………….. 
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4. ………………………………………………………………………………………….. 
6. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาของใคร 

ปัญหาท่ีเลือกมาท าวิจยั  ไดแ้ก่.......................................................................................................... 
สาเหตุของการเลือกปัญหาดงักล่าว  มาท าวจิยั.................................................................................. 
ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยพ์ี่เล้ียง................................................................................................. 
ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยนิ์เทศ................................................................................................... 
ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยผ์ูส้อนวชิา  EDU4206......................................................................... 

7. ปัญหาการวิจยัส่งผลกระทบต่อใครบา้ง 
เม่ือไดปั้ญหาในการด าเนินงานเรียบร้อยแลว้  นกัศึกษาไดน้ าประเด็นปัญหาการวิจยัไปน าเสนอใคร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
 
 

8. ปัญหาการวิจยัมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข  มากนอ้ย  ขนาดไหน  หากไม่ไดรั้บการแกไ้ข  จะส่งผลต่อ
การจดักระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

9. ค าถามการวจิยั 
1............................................................................................................................................. 
2.............................................................................................................................................3............
................................................................................................................................. 

            สัปดาห์ที ่ 4    อบรม   การวเิคราะห์สภาพปัญหา  การเขียนบทท่ี   1     
            สัปดาห์ที ่ 5-8    ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   บทท่ี  2 

 (แบบฟอร์มการส่งวจิยัในชั้นเรียน  บทท่ี 1  และบทท่ี 2)                          
            สัปดาห์ที ่ 9    ส่งบทท่ี  1   บทท่ี  2   ให ้ อาจารยพ์ี่เล้ียง   และอาจารยนิ์เทศสาขา 

ช่ือเร่ือง.................................................................................................................................. 
ช่ือผูว้จิยั................................................................................................................................. 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา     ตวัอกัษร  18   พอยตห์นา  เคาะ  1  Enter 
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.......................................................ตวัอกัษร   16   พอยต ์................................................... 

..............................................................................................................................................   
(ประมาณ ไม่เกิน  2  หนา้กระดาษ) 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั   ตวัอกัษร  18   พอยตห์นา  เคาะ  1  Enter 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี   ตวัอกัษร   16    พอยต ์
 1....................................................................................... 
 2...................................................................................... 
 3...................................................................................... 
สมมติฐานการวิจยั  ตวัอกัษร   18    พอยต์  หนา 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวจิยัไว ้  ดงัน้ี 
 1....................................................................................... 
 2...................................................................................... 
 3...................................................................................... 
 
 
 
ขอบเขตของการวจิยั   ตวัอกัษร   18    พอยต ์ หนา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
............................................................................................................... 
.............................................................................................................. 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
.............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 เน้ือหาการวจิยั 
.............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 ตวัแปร 
.............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั  ตวัอกัษร   18    พอยต ์ หนา 
.............................................................................................................. 
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............................................................................................................. 
นิยามศพัท ์ ตวัอกัษร   18    พอยต์  หนา 
.............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การวจิยัคร้ังน้ี   ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. เอกสาร/ต าราท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีด าเนินการวจิยั 
2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. กรอบแนวคิดการวจิยั 

ความคิดเห็นครูพี่เล้ียง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
                     (                          ) 
          ครูพี่เล้ียง 
ความคิดเห็นอาจารยนิ์เทศ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
                    (                    ) 
        
                                                                                                              อาจารยนิ์เทศสาขา 
     

 
สัปดาห์ที ่ 10    ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของครูพี่เล้ียงและอาจารยนิ์เทศสาขา 
                                
สัปดาห์ที ่ 11-13      อบรมการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือและนวตักรรม 
                             
สัปดาห์ที ่ 14          ส่งเคา้โครงการวิจยั ใหก้บัคณะกรรมการสอบเคา้โครงการวจิยั 
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                               ซ่ึงมีล าดบัการเขียนดงัน้ี 
                                

1. ช่ือเร่ือง 
2. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
3. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
4. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
5. ขอบเขตการวจิยั   ประกอบดว้ย   ประชากรเป้าหมาย   เน้ือหา    

ตวัแปร 
6. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

        (ขอ้1-6 จดัท าเอกสารท่ีผา่นการตรวจแลว้ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
ขา้งตน้) 

7. วธีิการด าเนินการวจิยั     ประกอบดว้ย    ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง   
หรือ  ประชากรเป้าหมาย   เคร่ืองมือการด าเนินการวิจยั    ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั    การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล   การวเิคราะห์ขอ้มูล   

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
            กลุ่มตวัอยา่ง 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั      การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการด าเนินการวิจยั  ไดแ้ก่ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 การสร้างเคร่ืองมือ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
.................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................... 
ขั้นตอนการวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
บรรณานุกรม(รูปแบบของบณัฑิตวทิยาลยั  ม.รภ.สวนสุนนัทา) 
 
       (                                 ) 
                                                                                                             ผูว้จิยั 
                                                                                                ........../............./.......... 

 
               สัปดาห์ที ่ 15   น าเสนอเคา้โครงการวจิยั 
                                              
               สัปดาห์ที ่ 16   ส่งเคา้โครงการวจิยัท่ีปรับแกแ้ลว้ 
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