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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 
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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
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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 
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