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ปฏิบติัจริง   ไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยัฯ  
ของนักศึกษาทุกระยะ   ตั้งแต่การร่วมฟังการน าเสนอหัวขอ้และเขียนโครงร่างวิจยั   การตรวจแผนการ
จดัการเรียนรู้   พฒันาแบบประเมินและเคร่ืองมือต่างๆและนิเทศการสอน   ซ่ึงท าให้อาจารยพ์ี่เล้ียงไดเ้รียนรู้
ร่วมกนัทั้งระหวา่งอาจารยนิ์เทศกบัอาจารยพ์ี่เล้ียง   อาจารยพ์ี่เล้ียงกบัอาจารยพ์ี่เล้ียง   และอาจารยพ์ี่เล้ียงกบั
นกัศึกษา   โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมเรียนรู้กบันกัศึกษาในการน านวตักรรมและวิธีการมาใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ให้มีความทนัสมยั    ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบมีทศันคติท่ีดีต่อการท างานร่วมกนั   
และท่ีส าคญัอาจารยพ์ี่เล้ียงทุกคนต่างเห็นตรงกนัว่าการท างานร่วมกนัในคร้ังน้ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่
นกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

กลุ่มเป้าหมายทีศึ่กษา 
กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา    ไดแ้ก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี   5   คณะครุศาสตร์ท่ีลงทะเบียนชุดวชิา  

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

                วชิาชีพในสถานศึกษา 
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ท่ี สถานศึกษา แขนงวชิา จ านวน 

1 โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภส่ื์อสารสงเคราะห์ ภาษาองักฤษ 2 

2 โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 
ภาษาองักฤษ 5 

ภาษาไทย 3 

3 โรงเรียนวดัจนัทรสโมสร 

คณิตศาสตร์ 2 

ภาษาไทย 2 

ปฐมวยั 3 

4 
โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (วดัโบสถ)์ ในพระราชูปถมัภ์
ฯ 

คณิตศาสตร์ 2 

5 
โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน)ในพระ
ราชูปถมัภฯ์ 

ภาษาไทย 2 

6 โรงเรียนวดัเทวราชกุญชร 
ปฐมวยั 2 

ภาษาองักฤษ 1 

7 โรงเรียนวดันวลนรดิศ คณิตศาสตร์ 2 

8 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง ภาษาไทย 2 

9 โรงเรียนบางยีข่นัวทิยาคม วทิยาศาสตร์ 3 

10 โรงเรียนบา้นบางกะปิ (ฝ่ายประถม) ภาษาองักฤษ 2 

11 โรงเรียนเบญจบพิตร 

คณิตศาสตร์ 1 

ภาษาไทย 1 

ปฐมวยั 3 

12 โรงเรียนพญาไท 
ภาษาไทย 2 

ปฐมวยั 3 

13 โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คณิตศาสตร์ 1 

 
 
 

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

14 โรงเรียนภทัรญาณวทิยา ภาษาองักฤษ 1 

15 
  
  

โรงเรียนมธัยมวดัมกุฏกษตัริย ์
  
  

ภาษาองักฤษ 1 

คณิตศาสตร์ 2 

ภาษาไทย 2 

16 
  
  

โรงเรียนวดัมกุฏกษตัริยาราม 
  
  

คณิตศาสตร์ 2 

ภาษาไทย 1 

ปฐมวยั 2 

17 โรงเรียนโยธินบูรณะ ภาษาไทย 3 

18 
 
 
 

โรงเรียนราชวนิิต 
 
 
 

ภาษาองักฤษ 2 

คณิตศาสตร์ 2 

ภาษาไทย 3 

วทิยาศาสตร์ 3 

19 โรงเรียนราชวนิิตมธัยม ภาษาไทย 1 

20 
  
  

โรงเรียนวมุิตยารามพิทยากร 
  
  

ภาษาองักฤษ 3 

คณิตศาสตร์ 3 

ภาษาไทย 3 

21 
  
  

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
  
  

ภาษาองักฤษ 2 

คณิตศาสตร์ 3 

ภาษาไทย 1 

22 
  
  

โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
  
  

ภาษาองักฤษ 2 

ภาษาไทย 2 

คณิตศาสตร์ 3 

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

24 โรงเรียนสวนอนนัต์ ภาษาองักฤษ 4 

25 
 
 

โรงเรียนวดัสร้อยทอง  
  
  

ภาษาองักฤษ 3 

คณิตศาสตร์ 3 

ปฐมวยั 3 

26 
  

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ฝ่าย
ประถม 
  

คณิตศาสตร์ 1 

ภาษาไทย 1 

27 โรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส ภาษาองักฤษ 2 

28 
  
  

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ฝ่ายมธัยม 
  
  

คณิตศาสตร์ 3 

ภาษาไทย 3 

วทิยาศาสตร์ 2 

29 โรงเรียนวดัโสมนสั ปฐมวยั 3 

30 โรงเรียนอนุบาลสามเสน ปฐมวยั 3 

31 
  

โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ 
  

คณิตศาสตร์ 1 

วทิยาศาสตร์ 1 

32 โรงเรียนวดัสังเวช วทิยาศาสตร์ 2 

รวมจ านวนนกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอน       141    คน 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

2. เสนอแผนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและคู่มือการ 
ด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียนใหก้บัคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพพิจารณา   

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

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

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

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

กระบวนการเรียนรู้ 
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 สัปดาห์ท่ี  4    อบรม   การวเิคราะห์สภาพปัญหา  การเขียนบทท่ี   1    
และบทท่ี  2  

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

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

          สัปดาห์ท่ี  10  ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของครูพี่เล้ียงและอาจารยนิ์เทศ 
สาขา 

 สัปดาห์ท่ี  11   อบรมการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ อบรมการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของนวตักรรม  การเขียนบทท่ี  3 

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

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

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

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

3. แบบประเมินประสิทธิของการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของ 
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพครู 

การสร้างเคร่ืองมือและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั   ทุกประเภทมีวธีิการในการด าเนินการ 

สร้างเคร่ืองมือเหมือนกนั  ดงัน้ี 
1. ศึกษาทฤษฎี   แนวคิด   หลกัการ   จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

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

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

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

4. ปรับปรุงและจดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ 
 

 

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

การวเิคราะห์ข้อมูล   
 การวเิคราะห์ขอ้มูล   โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  ( content   Analysis )    
 การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน   คือ  ค่าร้อยละ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 

www.ssru.ac.th




