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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   

www.ssru.ac.th



4 
 

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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