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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 
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          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 

www.ssru.ac.th



85 
 

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) 
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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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