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 3.  ประเมินประสิทธิภาพการท าเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจากแบบประเมิน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล   
 การวเิคราะห์ขอ้มูล   โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  ( content   Analysis )    
 การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน   คือ  ค่าร้อยละ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเร่ือง   การพฒันารูปแบบการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน   โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5   ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา  INTERNSHIP  

I  และ   INTERNSHIP  II     ฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1   และ   ฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2       ไดแ้บ่งการ

วเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น  3  ตอน   ดงัน้ี 

 ตอนที ่ 1   การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการสนบัสนุนการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 ตอนที ่ 2   ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการ

วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 ตอนที ่ 3   ประสิทธิภาพของการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยมีรายละเอียด  ของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล   

ดงัน้ี 

 

 

ตอนที ่  1    การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน  โดยการมส่ีวนร่วมของ                   

                   บุคลากรทีเ่กีย่วข้องในการสนับสนุนการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   สามารถแสดงได ้  ดงัแผนภูมิ      
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วางแผนการด าเนินงานวจิยั ผูว้จิยั 
 

พิจารณาแผน คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

พิจารณา
แผน

วางแผนการด าเนินงานวจิยั 
 

 
 

ปรับแก ้

ผูท้รงคุณวฒิุ 
 
 

ไม่ปรับ 

ช้ีแจงแผนการด าเนิน 
 
 

คณาจารยใ์นคณะ 
 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการ 
 
 

คณะกรรมการศูนยฝึ์กประสบการณ์          

วชิชาชีพ 
 

สอบเคา้โครง 
 
 

อนุมติั 
 
 

คณะกรรมการสอบเคา้โครง 
 
 

ด าเนินการวจิยัปฏิบติัการ          
ในชั้นเรียน 

 
 

อบรม 
 
 

สอบวจิยัในชั้นเรียน 
 
 

อาจารยนิ์เทศประจ าโปรมแกรม                        

อาจารยนิ์เทศทัว่ไป     ครูพ่ีเล้ียง 
 
 

คณะกรรมการสอบเคา้
โครงการวจิยั 

 

คณะกรรมการศูนยฝึ์กประสบการณ์          

วชิชาชีพ 
 

ปรับแก ้

แผนภูมิท่ี  4.1   การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

แผนการด าเนิน            ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
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การพฒันารูปแบบการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   อธิบายไดด้งัน้ี 

1. ผูว้ิจยัวางแผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนให้นักศึกษา  พร้อมทั้ งจดัท าคู่มือการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการในชั้นเรียน 

2. น าเสนอคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  เพื่อพิจารณา   ประเด็น   ต่อไปน้ี 

2.1  แผนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  

2.2  คู่มือการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

2.3    ผูมี้ส่วนร่วมในขั้นตอนการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  

3.  เสนอแผนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและคู่มือการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนต่อ

ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อนวิชา  EDU  4206   จ านวน  6  ท่าน   เพ่ือวิพากษแ์ผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้น

เรียนและคู่มือการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

4. จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนร่วมพฒันาวิชาชีพครู     เพ่ือช้ีแจง   ก าหนดการฝึกปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา   โดยมีรายละเอียด  ดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.1       ก าหนดการกิจกรรมการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนในสถานศึกษา 

สปัดาห์ท่ี แผนปฏิบติัการ 

1-3 สงัเกตผูเ้รียนและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน   บนัทึกรายละเอียด    ตามประเด็น   ต่อไปน้ี 

3. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะจดักระบวนการเรียนรู้   

4. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาของใคร 
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3.    ปัญหาท่ีเลือกมาท าวจิยั   

4.    เหตุผลท่ีเลือกปัญหาดงักล่าว  มาท าวจิยั 

5.   ปัญหาการวจิยัมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข  มากนอ้ย  ขนาดไหน  หากไม่ไดรั้บ

การแกไ้ข  จะส่งผลต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยา่งไร 

6.   ค าถามการวจิยั 

7.   ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยพ่ี์เล้ียง 

8.   ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยนิ์เทศ 

9.  ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากอาจารยผ์ูส้อนวชิา  EDU  4206  การวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

 

4 อบรมเชิงปฏิบติัการ 

         เร่ือง   วธีิการวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน 

                    การเขียนบทท่ี   1  และบทท่ี  2  

 

 5-8    ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   พฒันาเคา้โครงการวจิยั 

 9      ส่งบทท่ี  1   บทท่ี  2   ให้  อาจารย์พ่ีเล้ียง   และอาจารย์นิเทศสาขา     โดย

นกัศึกษาตอ้งด าเนินการ   ตามแบบฟอร์มท่ีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพก าหนด   

(ภาคผนวก) 

 

10    ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของครูพ่ีเล้ียงและอาจารยนิ์เทศสาขา 

11    อบรมเชิงปฏิบติัการ    

          เร่ือง   การสร้างและหาประสิทธิภาพของนวตักรรม  การ 

                    เขียนบทท่ี  3 

 

11-13    สร้างเคร่ืองมือ  นวตักรรม   พร้อมหาประสิทธิภาพ   (ปรึกษา   ครูพ่ีเล้ียง   

อาจารยนิ์เทศสาขา   อาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยั) 
 

 

ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)      ก าหนดการกิจกรรมการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนในสถานศึกษา 
 

สปัดาห์ท่ี แผนปฏิบติัการ 

14    ส่งเคา้โครงการวจิยั    

15   สอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
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 16   ส่งเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   

ภาคเรียนท่ี  2 

1-7 ด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

8 อบรมเชิงปฏิบติัการ   เร่ือง   การวเิคราะห์ขอ้มูล 

9-11 วเิคราะห์ขอ้มูล 

12 อบรมเชิงปฏิบติัการ   เร่ือง   การเขียนรายงานการวจิยั 

13 เขียนรายงานการวจิยั 

14 สอบรายงานผลการวจิยั 

15 ปรับปรุงรายงานการวจิยั 

16 ส่งรายงานการวจิยั 

      

  4.  จดัประชุมอาจารยค์ณะครุศาสตร์เพ่ือช้ีแจงท าความเขา้ใจเก่ียวกบั  บทบาทของการมีส่วนร่วมใน

สนบัสนุนการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนใหก้บันกัศึกษา  

 5.   ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการชั้นเรียนในภาคเรียนท่ี  1  จ านวน    2  คร้ัง   

และภาคเรียนท่ี  2    จ านวน   2  คร้ัง  ดงัน้ี   โดยช่วงเชา้เป็นการอบรมเก่ียวกบัความรู้ในการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  และ

ช่วงบ่ายจะให้นักศึกษาเขา้ปรึกษาอาจารยป์ระจ าแขนงวิชา  และอาจารยผ์ูส้อนวิชาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้   เพ่ือขอ

ค าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนทุกขั้นตอน   โดยมีเน้ือหาในการอบรม   ดงัน้ี 

  ภาคเรียนท่ี 1    

      คร้ังท่ี   1    เร่ือง   “ การวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน   และการเขียนบทท่ี 1   และบทท่ี  2  “      

  คร้ังท่ี    2   เร่ือง    “  การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัในชั้นเรียนและ   การเขียนบทท่ี  3   “ 

  ภาคเรียนท่ี  2   

  คร้ังท่ี   3  เร่ือง  “  การวเิคราะห์ขอ้มูล” 

          คร้ังท่ี   4  เร่ือง   “ การเขียนรายงานการวจิยั”    

 6.   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและสอบป้องกนัการวิจยัปฏิบติัการใน

ชั้นเรียน   โดยคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ย   อาจารยป์ระจ าแขนง   และอาจารยผ์ูส้อนสอนวิชา  EDU  4206  การวิจยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ 

 ผลจากการรวบรวมและบนัทึกขอ้มูลของผูว้ิจยัพบวา่   การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการสนบัสนุนการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน   ไดรู้ปแบบการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ดงัตารางท่ี  4.2   

ตารางท่ี  4.2    แสดงรูปแบบการพฒันาการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

ท่ี 
การพฒันารูปแบบการด าเนินงาน 

วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วม 
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ภาคเรียนท่ี  1   

1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู คณบดีคณะครุศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

2 ก าหนดกิจกรรมการฝึกปฏิบติัการสอน คณะกรรมการฝึกปฏิบติั

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

3. ก าหนดแผนกิจกรรมการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน ผูว้จิยั 

4. จดัท าคู่มือการด าเนินงานวจิยัในชั้นเรียน ผูว้จิยั 

5. ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบติัการฝึกปฏิบติัการสอน คณะกรรมการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

6. นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาและสงัเกตสภาพปัญหาหรือ

แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1. อาจารยนิ์เทศประจ า 

     แขนง 

2.  อาจารยนิ์เทศทัว่ไป 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

7. อบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี  1     “การวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน  

การเขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียนบทท่ี 1  และบทท่ี  2   ” 

1. คณะกรรมการฝึก   

    ฝึกประสบการณ์ 

    วิชาชีพครู 

2.  ผูว้จิยั 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี  4.2 (ต่อ)    แสดงรูปแบบการพฒันาการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ 

                                 วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 

ท่ี 
การพฒันารูปแบบการด าเนินงาน 

วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วม 

8. นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาและศึกษานวตักรรม / แนว

ทางการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

เขียนบทท่ี  1   และบทท่ี  2 

1   อ.นิเทศสาขา 

2.   อ.นิเทศทัว่ไป 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี  2     “การสร้างเคร่ืองมือและการหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวจิยั   ” 

1. คณะกรรมการฝึก   

    ปฏิบติัการสอน 
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2.  ผูว้จิยั 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

10. นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาและวางแผนการด าเนินงาน

วจิยั 

1   อ.นิเทศสาขา 

2.   อ.นิเทศทัว่ไป 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

11. นกัศึกษาส่งเคา้โครงการวจิยั คณะกรรมการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

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

โครงการวจิยัในชั้นเรียน 

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

โครงการวจิยัในชั้นเรียน 

ภาคเรียนท่ี  2  

ท่ี 
การพฒันารูปแบบการด าเนินงาน 

วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วม 

14. นกัศึกษาด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 1   อ.นิเทศสาขา 

2.   อ.นิเทศทัว่ไป 

3.    ครูพ่ีเล้ียง 

4. ผูว้ิจยัสังเกตการด าเนินการ

วจิยั 
 

 

 

 

ตารางท่ี  4.2 (ต่อ)    แสดงรูปแบบการพฒันาการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ 

                                 วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 

ท่ี 
การพฒันารูปแบบการด าเนินงาน 

วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วม 

15. อบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี  3     “การวเิคราะห์ขอ้มูล   ” 1. คณะกรรมการฝึก   

    ปฏิบติัการสอน 

2.  ผูว้จิยั 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

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

3.  ผูว้จิยั 

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

    ปฏิบติัการสอน 

2.  ผูว้จิยั 

3.  ครูพ่ีเล้ียง 

18. สอบการรายงานผลการวจิยั 1.คณะกรรมการสอบรายงาน

ผลการวจิยั 

2.ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

19. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล  

20. สรุปผลการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การด าเนินงานวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 

 

 จากตารางท่ี 4.1    พบวา่   การพฒันารูปแบบการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน  ควรก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน  

และควรก าหนดผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้ นเรียน ท่ีชัดเจน โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง

ประกอบดว้ย    คณบดีคณะครุศาสตร์   รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการ    อาจารยนิ์เทศประจ าสาขา   อาจารยนิ์เทศ

ประจ าโรงเรียน   ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ครูพ่ีเล้ียง   อาจารยผ์ูส้อนวชิาวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้    ผูว้ิจยั  (เป็นอาจารยผ์ูส้อน

วชิาวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้) 
 

 

 

 

 

ดา้นบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีบทบาทท่ีตอ้งด าเนินการ   ดงัตาราง 

 

ตารางท่ี 4.3    แสดงบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกาท าวจิยัปฏิบติัการในชั้น 

                       เรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการวจิยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน 

บทบาทหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการ 

วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

คณบดี 1. ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งการกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้น

เรียน 
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2. ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดสรรงบประมาณส าหรับการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจัย

ปฏิบติัการในชั้นเรียน 

คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ จดัท าโครงการเพ่ือพฒันาการท าวิจยัปฏิบติัการใน       ชั้นเรียน

ใหก้บันกัศึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

อาจารยผ์ูส้อนชุดวชิา  EDU  4206    1. เป็นวทิยากรและใหค้ าแนะน าระเบียบวธีิการวจิยั 

2. พิจารณา  แผนการด าเนินงาน  และคู่มือการ 

     ด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

3. สอบเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

     และใหค้  าแนะน า 

4. สอบรายงานการวจิยั 

อาจารยนิ์เทศกท์ัว่ไป ตรวจสอบการเขียนรายงานการวิจัยตามแบบฟอร์มท่ีศูนยฝึ์ก

ประสบการณ์วชิาชีพครูก าหนด 

อาจารยนิ์เทศกป์ระจ าแขนง 1.ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบั  การใชน้วตักรรมส าหรับการวจิยั 

2. ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

3.ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3    แสดงบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกาท าวจิยัปฏิบติัการในชั้น 

                       เรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 

ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการวจิยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน 

บทบาทหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการ 

วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

ครูพ่ีเล้ียง 1.ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพปัญหาการวิจยัในชั้น

เรียน 

2. ร่วมมือกบัอาจารยนิ์เทศก์ประจ าแขนงในการให้ค  าแนะน า

เก่ียวกบัการใชน้วตักรรม 

2. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 จากตารางท่ี  4.3   ผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการวิจยัปฏิบติัการใน  ชั้นเรียน  มีบทบาทหน้าท่ีท่ี

จะตอ้งส่งเสริมใหก้ารด าเนินการวิจยัปฏิบติัการแก่นกัศึกษา  โดยผูมี้ส่วนร่วมระดบัผูบ้ริหารมีบทบาทเก่ียวกบัการก าหนด

นโยบาย   คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูมีบทบาทเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่อาจารย ์ ครูพ่ีเล้ียง  และ

นกัศึกษาท่ีจะท าใหง้านวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนส าเร็จลุล่วง   อาจารยนิ์เทศน์ประจ าแขนงมีบทบาทให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั

นวตักรรม  การสร้างเคร่ืองมือวิจยั  การด าเนินการวิจยั  อาจารยนิ์เทศน์ทัว่ไปมีบทบาทเก่ียวกบัการให้ค  าแนะน าการเขียน

เคา้โครงและรายงานการวิจยัตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  ครูพ่ีเล้ียงมีบทบาทในการให้ขอ้มูลนกัเรียน  และเสนอแนะวิธีการ

แกปั้ญหา  อาจารยผ์ูส้อนวชิาวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้มีบทบาทเก่ียวกบั  การใหค้  าปรึกษาเร่ืองระเบียบวธีิวจิยั 

 

รูปแบบเค้าโครงและรายงานการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

รูปแบบเคา้โครงและรายงานการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน    เป็นลกัษณะการหาขอ้สรุปร่วมกนัของอาจารย์

คณะครุศาสตร์   เพ่ือหาขอ้สรุปเก่ียวกับรูปแบบการเขียนเคา้โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและรายงานการวิจัย

ปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยมีประธานคณะกรรมการวจิยัประจ าคณะครุศาสตร์เป็นผูก้  าหนดประเด็นการประชุม   ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม  ประกอบด้วย   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานแขนงวิชา     อาจารยผ์ูส้อน   และคณะกรรมการศูนยฝึ์ก

ประสบการณ์วชิาชีพครู    ผลการประชุมสามารถสรุปได ้  ดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.4       รูปแบบการเขียนรายงานการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
 

ประเดน็ ข้อปฏิบัต ิ

ช่ือเร่ือง ช่ือเร่ือง    มีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1.ส่ิงท่ีตอ้งการปัญหา/ปรับปรุง/พฒันา  เร่ืองอะไร 

2.นวตักรรมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา/ปรับปรุง/พฒันา 

3. กลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นเป้าหมายในการแกปั้ญหา/ปรับปรุง/พฒันา 

บทท่ี  1    

   บทน า 

     ความเป็นมาและ

ความเป็นมา   ไม่ควรเกิน  2  หนา้กระดาษ   ประกอบดว้ย  3  หลกั   ไดแ้ก่ 

1. บริบทของหอ้งเรียน 

2. ระบุปัญหาในหอ้งเรียน / นกัเรียน 
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ความส าคญัของปัญหา 3. วธีิการแกปั้ญหา  หรือนวตักรรมท่ีใช ้

วตัถุประสงคก์ารวจิยั สอดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยั 

ค าถามการวจิยั เขียนเป็นขอ้ๆ   ประมาณ 1-4  ขอ้ 

ขอบเขตการวจิยั ประกอบดว้ย 

    กลุ่มเป้าหมาย   ระบุคุณลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งท าวจิยั 

   เน้ือหา   ท่ีใชใ้นการด าเนินงานวจิยั 

   ตวัแปร 

   ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั  

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ระบุ   Outcome   ไม่ใช่  Output 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ เขียนในลกัษณะของนิยามเชิงปฏิบติัท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่งชดัเจน   โดยเลือกค า

จาก   วตัถุประสงคก์ารวจิยั   สมมติฐานการวจิยั 

เ อ ก ส า ร แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

1. ทบทวนเก่ียวกบั  นวตักรรมท่ีใชแ้ละผลลพัธ์ท่ีจะได ้

2. อายขุองเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงไม่ควรเกิน  5  ปี 

วธีิด าเนินการวจิยั เขียนโดยยดึหลกั  PAOR   ประกอบดว้ย 

1. ขั้นวางแผน 

2. ขั้นปฏิบติัตามแผน 

3. ขั้นตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

 

 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)      รูปแบบการเขียนรายงานการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
 

ประเดน็ ข้อปฏิบัต ิ

บทท่ี  4   ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

ตอบตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทุกขอ้ 

บทท่ี  5   สรุปผล  อภิปราย

ผลและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผล     เขียนเป็นความเรียง 

อภิปรายผล   สะทอ้นจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขอ้เสนอแนะ   เขียนประเด็นการน าผลการวจิยั 

    การน าผลการวจิยัต่อไปในอนาคต                  

การเขียนอา้งอิง ปฏิบติัตามรูปแบบการเขียนวทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยั 
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ตอนที ่ 2   ความคดิเห็นเกีย่วกบัพฒันารูปแบบการด าเนินงานวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

                 โดยการมส่ีวนร่วมของบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในการสนับสนุนการวจิยัเชิง 

                 ปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 การสอบถามความคิดเห็นของการพฒันารูปแบบการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน   ประกอบไปดว้ย   

1. อาจารยนิ์เทศ 

2. ครูพ่ีเล้ียง 

3. นกัศึกษาชั้นปีท่ี  5   ท่ีก าลงัฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

โดยมีรายละเอียด   ดงัน้ี 

ความคดิเห็นของอาจารย์ 

 ความคิดเห็นของอาจารยค์ณะครุศาสตร์ต่อรูปแบบการด าเนินงานวิจยัโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ประเดน็ที ่ 1   ความคดิเห็นเกีย่วกบักจิกรรม  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทีศู่นย์ฝึกประสบการณ์ 

                       วชิาชีพก าหนดขึน้ 

 เห็นดว้ย    กบัการใหน้กัศึกษากลบัมาฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ  อยา่งสม ่าเสมอ 

      ในอนาคตอาจจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบเพราะนกัศึกษามีจ านวนเพ่ิมข้ึนกวา่เดิม 

 

 

 

 

ประเดน็ที ่ 2   ความคดิเห็นเกีย่วกบัการให้นักศึกษากลบัมาฝึกอบรมการวจิยัในช้ันเรียน  และ 

                       ข้อเสนอแนะเพือ่การแก้ไขปรับปรุง 

 เห็นดว้ย    ในการใหค้วามรู้ 

 ขอ้เสนอแนะ   ควรใหอ้าจารยป์ระจ าแขนงไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นวทิยากร  เพราะแต่ละแขนงมีรูปแบบใน

การจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เหมือนกนั   และควรใหจ้ดัอบรมควบคู่กบัอาจารยใ์นสาขาวจิยั 

 

ประเดน็ที ่ 3   ความคดิเห็นเกีย่วกบัการให้ครูพีเ่ลีย้งให้ความเห็นชอบต่อการวเิคราะห์สภาพปัญหา 

                       ในช้ันเรียน 

  เห็นดว้ย   เพราะครูพ่ีเล้ียงใกลชิ้ดกบันกัศึกษาท่ีสุด 

ไม่เห็นดว้ยเท่าท่ีควร  เพราะครูพ่ีเล้ียงบางคนยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการท าวจิยั 
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 ประเดน็ที ่ 4  ความคดิเห็นเกีย่วกบัระยะเวลาทีศู่นย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูก าหนดให้นักศึกษา 

                       ปฏิบัตกิารสอน 

 เห็นดว้ย    เพราะเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีทางคุรุสภาก าหนดไวด้ว้ย 

 ขอ้เสนอแนะ   ในภาคการศึกษาท่ี  2   การก าหนดใหน้กัศึกษากลบัเร็วเกินไปจึงท าใหน้กัศึกษาด าเนินการไม่เสร็จ

ส้ินกระบวนการ 

 

ประเดน็ที ่ 5   ความคดิเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของการก าหนดบทบาทหน้าทีข่องผู้ทีม่ส่ีวน 

                       เกีย่วข้องกบัการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 เหมาะสม   เพราะแต่ละคนจะไดรู้้บทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจนของตนเอง  

ไม่เหมาะสม  เพราะอาจารยท่ี์สอนวิชาวิจยั  ควรก าหนดประเด็นท่ีชดัเจนเก่ียวกบัรูปแบบในการด าเนินการวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

 

ประเดน็ที ่ 6   ความคดิเห็นเกีย่วกบัคู่มอืการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและคู่มอืการท าวจิยัปฏิบัตกิาร 

                       ในช้ันเรียน 

 เห็นวา่   คณาจารยค์วรท าตกลงกนัใหช้ดัเจนเก่ียวกบัแนวทางการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 

ประเดน็ที ่ 7   ความคดิเห็นเกีย่วกบักระบวนการขั้นตอน   การสอบเค้าโครงการวจิยัในช้ันเรียนของ 

                       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 เห็นวา่   ควรมีการจดัประชุมเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสม  และตกลงร่วมกนัใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 

 

 

ประเดน็ที ่ 8   ความคดิเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการน าเสนอรายงานการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

                       ควรเพ่ิมจ านวนวนัในการน าเสนอเคา้โครงการวจิยั 

 

ประเดน็ที ่ 9  ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษาในการด าเนินการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนส าหรับ 

                      นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 คณาจารยทุ์กท่านตอ้งรับทราบ   ท าความเขา้ใจร่วมกันเป็นอย่างดี   เพ่ือจะไดท้ าการนิเทศไดอ้ย่างเขา้  และ

ตระหนกัถึงความส าคญั 
 

 ความคดิเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
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 จากการสอบถามครูพ่ีเล้ียงท่ีผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมีจ านวนทั้งส้ิน  23   คน  เก่ียวกบับทบาท

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    สามารถสรุปเป็น   ประเด็น

ส าคญั   ไดด้งัน้ี 

 ขอ้มูลทัว่ไป 

ครูท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นครูพ่ีเล้ียงท่ีตอ้งดูแลนกัศึกษา   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ  97  เพศ

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

ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา  ทั้ ง   มธัยมศึกษาตอนตน้   และมธัยมศึกษาตอนปลาย   ประสบการณ์ในการเป็นพ่ีเล้ียง

นกัศึกษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   ครูพ่ีเล้ียงส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการเป็นครูพ่ีเล้ียงมาก่อนคิดเป็นร้อยละ 

89  และครูพ่ีเล้ียงท่ีไม่เคยเป็นพ่ีเล้ียงนกัศึกษามาก่อนมีจ านวนร้อยละ11 

 ประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการดูแลการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนใหก้บันกัศึกษา   

สามารถสรุปสาระส าคญั   ไดด้งัน้ี 

ประเดน็ที ่1   ความเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องครูพีเ่ลีย้ง 

 ครูพ่ีเล้ียงมีความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีต่อการดูแลนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   ดงัน้ี 

1.  ช้ีแจงนโยบายของโรงเรียน   หนา้ท่ีครู  ระเบียบขอ้บงัคบั   การปฏิบติัตน   ปฏิบติังาน ,  เปิดโอกาส

ใหร่้วมกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน  และมีทกัษะในการใชชี้วติกบัสงัคม , ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

2. การใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพเก่ียวกบั      การใช้

ส่ือหรือนวตักรรม   ควบคุมชั้นเรียน     การให้คะแนน   การอบรมนกัเรียน   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การประพฤติตนให้มี

คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการเป็นครู  ในเร่ืองของการวางตวัทั้งต่อนักเรียน   เพ่ือนนักศึกษาฝึกสอน   และครูคนอ่ืนๆ  

ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ      

3.  การสงัเกตการณ์จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัชั้นอนุบาล 

 4.  การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 5.  ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 

ประเด็นที ่  2   ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน านักศึกษาเกีย่วกบัการ     

                        วจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน   ทั้งส่วนดี   ส่วนเสีย   และส่วนที่ศูนย์ฝึก              

                        ประสบการณ์วชิาชีพต้องปรับปรุงการด าเนินงาน 

 ครูพี่ เล้ียงมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทเก่ียวกับการให้ค  าแนะน า

นกัศึกษาในการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   สามารถสรุปได ้  ดงัน้ี 

1. การมีส่วนช่วยวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเป็นส่ิงท่ีดีมาก  เน่ืองจากครูพี่เล้ียงมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัมาก่อน   และรู้จกันกัเรียนมาพอสมควรและไดน้ าประสบการณ์ของตนเองมา

เป็นขอ้แนะน าใหก้บันกัศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัจึงท าใหก้ารวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไดผ้ลตรงกบั
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สภาพปัญหาจริงๆ   ทางศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครู ควรให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีให้มาก  ๆ  เพราะนกัศึกษาจะไดมี้

ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การพฒันา  ในวชิาชีพของตนเองต่อไป 

 2.  การเขา้มามีส่วนร่วมในการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนให้นกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ

การแกปั้ญหาการเรียนการสอนไปดว้ยกนัระหวา่งครูพี่เล้ียงและนกัศึกษา   ครูพี่เล้ียงก็จะไดรั้บรู้ในวิธีการ

สอน   กิจกรรม   ส่ือ   ท่ีหลากหลายและทนัสมยัจากนกัศึกษา ซ่ึงโดยปกติครูมีประสบการณ์ดา้นการสอน

และแกปั้ญหาโดยการท าวิจยัซ่ึงก็สามารถให้ค  าแนะน ากบันกัศึกษาได ้  แต่ครูผูส้อนก็ไม่ไดท้  าวิจยั  5  บท   

นกัศึกษาตอ้งไปศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

 3.   ยงัไม่มีโอกาสใหค้  าแนะน าเท่าท่ีควรเน่ืองจากยงัไม่เช่ียวชาญในการด าเนินงานวิจยัแบบ  

5  บท  มากมายนกั   นกัศึกษาจึงปรึกษาเพื่อนและกลบัไปปรึกษาอาจารยท่ี์มหาวมิยาลยัเป็นส่วนใหญ่ 

ประเดน็ที ่3    ความคดิเห็นเกีย่วกบักจิกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพทีศู่นย์ฝึกประสบการณ์ 

                      วชิาชีพก าหนด   

 ประเด็นท่ีเป็นความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีทางศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพก าหนดไวน้ั้น   ครูพ่ีเล้ียงเห็น

ดว้ย   แต่มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางท่ีทางศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครูควรปรับปรุง  โดยมีรายละเอียด   ดงัน้ี 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งปีการศึกษาจะช่วยให้นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์จากการฝึกสอน   ไดท้ า

หนา้ท่ีครูผูส้อนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   รวมทั้งไดเ้รียนรู้การท ากิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน    การสังเกตการณ์สอนก่อนมีการ

ปฏิบติังานจริงเป็นส่ิงท่ีดี  เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูก่อนลงปฏิบติัการสอนจริง  1  ปีการศึกษา   

ท าใหมี้การศึกษาครบวงจร 

  ข้อเสนอแนะ   

1. การปรับปรุงการด าเนินการของศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครู  โดยเนน้ให้นกัศึกษาท าวิจยัเล็กๆ  

ในขณะเรียนให้เขม้ขน้มากกว่าน้ี   เม่ือนกัศึกษาปฏิบติัการแกปั้ญหาในขณะจดัการเรียนการสอนจริงจะไดไ้ม่ยุง่ยากและ

สับสนและไม่ควรให้นักศึกษาเขา้มหาวิทยาลยับ่อยเกินไปเพราะมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน  และควรจะมีความ

ยดืหยุน่ไดต้ามก าหนดการปฏิบติังานของโรงเรียนต่างๆ   ท่ีส่วนใหญ่จะใกลเ้คียงกนั  เพราะการจดัการเรียนการสอนอาจจะ

ส้ินสุดจริง   แต่การประเมินผลการเรียนยงัไม่ส้ินสุด   ยงัมีภารกิจยดืเยื้อและต่อเน่ืองอยู ่

2. ควรเพ่ิมการนิเทศกห์รือดูแผนการสอนของนกัศึกษาใหม้ากกวา่น้ี    

อยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังจะเหมาะสมกวา่   และควรน าเทคนิคใหม่ ๆ   ท่ีทางมหาวิทยาลยัสอนให้กบันกัศึกษาน ามาฝึกกบัเด็ก

นกัเรียนจริงๆ    
 

ประเด็นที ่ 4    ท่านคิดว่าการให้นักศึกษากลบัมาอบรมการวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนมีผลกระทบ 

          ต่อการจัดการศึกษาในช้ันเรียนทีนั่กศึกษารับผดิชอบหรือไม่อย่างไร 
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ครูพี่เล้ียงบางส่วนก็ใหค้วามคิดเห็นวา่ไม่มีผลกระทบ   บางส่วนก็ระบุวา่มีผลกระทบ 

เล็กนอ้ย   และส่วนนอ้ยท่ีคิดวา่มีผลกระทบมาก  โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี 

1. ไม่มีผลกระทบ     โดยมีเหตุผลในการใหค้  าตอบดงัน้ี    เพราะคิดวา่นกัศึกษาความรู้มากข้ึน   เป็นการ

ปฏิบติัการท่ีดีมากท่ีมีการวจิยัจะไดพ้ฒันาเด็กใหดี้ข้ึน นกัศึกษาและครูผูส้อนมีการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ร่วมกนั  การสอน

เน้ือหาจึงเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้  เม่ือนกัศึกษาไปรับการอบรมและเม่ือนกัศึกษากลบัไปอบรมการวจิยัปฏิบติัการครูพ่ีเล้ียง

ยอ่มมีความพร้อมส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีแทนทุกเม่ือ  และมีการติดตามการสอนของนกัศึกษาเสมอ  และเม่ือนกัศึกษาไป

อบรม   ครูพ่ีเล้ียงก็ตอ้งเขา้สอนแทน 

2. ผลกระทบเลก็นอ้ย   โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี  เน่ืองจากทางโรงเรียนไดจ้ดัคาบสอน 

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

3. มีผลกระทบ    โดยใหเ้หตุผล   ดงัน้ี   นกัศึกษารับชัว่โมงสอนไปแลว้  การมา 

อบรมในวนัท างานจะมีผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอน    จึงควรจดัอบรมในวนัเสาร์ -  อาทิตย ์  การท่ีจะเป็นครูอยา่ง

เตม็ท่ีและเตม็ตวัตอ้งปฏิบติังานอยา่งเขม้แขง็   ตอ้งยอมสละเวลาส่วนตวับา้งในบางคร้ัง 

 

 

 

 ประเดน็ที ่5    การมส่ีวนช่วยแนะน านักศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนทีม่ ี   

                        ปัญหาการเรียนรู้ในช้ันเรียน                                                                                                                                                                                                                                        

การให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ครูพ่ีเล้ียงไดใ้ห้

ขอ้มูล   มาดงัน้ี 

1.  แนะน าเก่ียวกบัการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน ของนกัเรียนท่ีมีปัญหา   และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  เช่น  การ

สอนเสริมเวลาวา่ง    หรือในชัว่โมง      การใชเ้ทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน    

  2.  ตรวจแผนการสอนก่อนการสอนทุกคร้ัง    ใหค้  าแนะน าหรือเสนอแนะการจดัการเรียนการสอน  การ

น าเขา้สู่บทเรียน  เพ่ือโน้มน้าวให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน  สนุกเม่ือไดเ้รียนกบัครู   การจดักระบวนการเรียนรู้  

โดยเฉพาะการสอนใหผู้เ้รียนฝึกคิด การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   การประเมินผลส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาการ

เรียนรู้   และช่วยกนัสังเกตพฤติกรรม  ต่างๆ  ของเด็ก   ในกรณีท่ีมีปัญหาการสอนมาก   ก็ตอ้งสอนให้ดูเป็นตวัอย่าง  

ตลอดจนการควบคุมชั้นเรียน 

  3.   ในกรณีท่ีครูพ่ีเล้ียงรู้ประวติันักเรียน  ก็จะช้ีแจงสภาพปัญหาส่วนบุคคลและปัญหาของนักเรียน

เพ่ือใหท้ราบสาเหตุของปัญหา    และแนะน าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและรับฟังผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือนกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติั 
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ประเด็นที ่6   การช่วยนักศึกษาในการวเิคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน 

 การช่วยนกัศึกษาในการวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน   ครูพี่เล้ียงไดใ้หข้อ้มูล   ดงัน้ี 

  

1.   ไดร่้วมกนัปรึกษา  และหาวิธีการแกไ้ขปัญหาเม่ือนกัเรียนมีปัญหา   โดยการเขา้ไปใน

ชั้นเรียนทุกคร้ังท่ีนกัศึกษาเขา้สอน   และร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาไปดว้ยกนั 

   2.  การสอบถามขอ้มูลนกัเรียนเพ่ิมเติม   จากครูประจ าชั้นและครูคนอ่ืนๆ  และเพ่ือนนกัเรียน 

   3.  สงัเกตผูเ้รียนแต่ละบุคคล  ในดา้นขอ้มูลพ้ืนฐาน   การท ากิจกรรมกบัเพ่ือน      

   4.  คอยใหค้  าแนะน าและบอกภูมิหลงัเก่ียวกบันกัเรียนในชั้นเรียน   พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

เร่ืองท่ีนกัศึกษาตอ้งการจดัท าการเรียนการสอนในหอ้งนั้นๆ 

  5.   แนะน าและใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาใหท้ราบวา่   หลงัการเรียนการจดัการเรียนการสอน   ควรน าผล

ของการวดัและประเมินผลมาศึกษาวเิคราะห์เพื่อหาสภาพปัญหา 

  6.   ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแนวทางของนักศึกษาก่อน   ถา้ดีแลว้ก็ให้ท าได้เลย   โดยให้

ค  าแนะน าบางอยา่งเพ่ิมเติมหรือเสริมใหดี้ข้ึน 

 

 

ประเด็นที ่ 7     ความเหมาะสมของประเด็นปัญหาการท าวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนักศึกษา 

ครูพ่ีเล้ียงมีความคิดเห็นทั้งท่ีเห็นวา่เหมาะสม    และยงัไม่แน่ใจวา่จะเหมาะสม 

หรือไม่โดยมีเหตุผลของการแสดงความคิดเห็น  ดงัน้ี 

  ครูพ่ีเล้ียงท่ีคิดวา่มีความเหมาะสม   โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี        

1.   ปัญหาท่ีนักศึกษาเลือกท า   คือ    ปัญหาการอ่านออกเสียงไม่ชดัเจน   เป็นปัญหาท่ีพบมากใน

ระดบัชั้นท่ีสอน  จึงเห็นวา่เป็นปัญหาท่ีทีความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาวธีิการในการแกไ้ข 

     2.  การท่ีนกัศึกษาหานวตักรรมใหม่ ๆ  มาใชเ้ป็นส่ิงท่ีดี   เพราะเป็นปัญหาท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจแมว้า่จะ

สอนไปหลายคร้ังแลว้ก็ตาม  แต่นกัเรียนบางคนก็ยงัท าไม่ได ้ หรือยงัไม่เขา้ใจ   การใชว้ิธีการสอนใหม่ๆ   น่าจะช่วยพฒันา

นกัเรียนไดบ้า้ง 

     3.   เร่ืองท่ีนกัศึกษาเลือกท า  เป็นพ้ืนฐานในการจดัการเรียนการสอนต่อไป  

     4.   สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน 

     5.   เป็นการพฒันาการเรียนการสอนใหท้นัสมยัและเกิดประโยชน์   

     6.   นกัศึกษาไดข้อค าปรึกษาจาก  อาจารยนิ์เทศมาเป็นอยา่งดี   จึงคิดวา่ปัญหาการวิจยัท่ีนกัศึกษาท าก็

เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด     

 ไม่แน่ใจวา่เหมาะสม   โดยมีเหตุผล  ดงัน้ี 
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                1.    ยงัไม่เห็นภาพท่ีชดัเจน   เพราะนกัศึกษายงัไม่ก าหนดรายละเอียดและวธีิการวจิยัท่ีแน่นอนใหเ้ห็นชดัเจน 

 

ประเด็นที ่ 8     การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการด า เนินการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน  

                    เ รียนกับนักศึกษา  

 ครูพี่เล้ียงไดมี้ส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษากบันกัศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการ

ในชั้นเรียน   โดยไดใ้หค้  าปรึกษาเก่ียวกบัประเด็น  ต่อไปน้ี 

       1.  ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการใชน้วตักรรมใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

   2.  ใหค้  าปรึกษาและน าตวัอยา่งงานวจิยัของครูคนอ่ืนๆ   ในโรงเรียน  มาใหดู้เป็นตวัอยา่งเพ่ิมเติม 

   3.  ไดม้าปรึกษา   โดยการน าหัวขอ้ท่ีตอ้งการท าการวิจยัมาสอบถามขอ้คิดเห็นต่างๆ   วา่กระบวนการ

หรือวธีิการท่ีจะท าวจิยันั้นมีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร   และมีส่วนใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 

  4.  นักศึกษาไดป้รึกษาหารือกบัครูพ่ีเล้ียงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเหมาะสมในการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน    

การด าเนินการวจิยัท่ีเหมาะสมกบัระยะเวลา  การใชเ้คร่ืองมือในการวดัผลท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน     ขั้นตอนการวิจยั   โดยท า

วจิยัในเน้ือหาเสริมกระบวนการเรียนการสอน 

  

ประเด็นที ่9   ความคิดเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมนวตักรรมทีนั่กศึกษาเลอืกส าหรับ 

การแก้ปัญหาการเรียนรู้มีความเหมาะสมหรือไม่ 

 ครูพ่ีเล้ียง   มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของนวตักรรมท่ีนกัศึกษาน ามาใช ้  โดยมีเหตุผล  ดงัน้ี 

              1.  เพราะนกัศึกษาเขา้ใจและสามารถแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ไดแ้ต่ก็ควรให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพิ้จารณาอีก

คร้ังหน่ึง 

  2.    นวตักรรมท่ีน ามาใชมี้ความน่าสนใจ   และง่ายต่อการน ามาใชก้บันกัเรียนและเป็นการกระตุน้ผูเ้รียน

ได ้

 ไม่แน่ใจวา่เหมาะสม 

1. ยงัเห็นไม่ชดัเน่ืองจากนกัศึกษายงัไม่ไดน้ าเสนอขั้นตอนการวจิยัทั้งหมด 

 

ประเด็นที ่ 10   ความคิดเห็นเกีย่วกบัประโยชน์ของการวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนต่อผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

 ครูพ่ีเล้ียงมีความคิดว่า   การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   จะมี

ประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   ดงัต่อไปน้ี  

                    ประโยชน์กบันักศึกษา  โดยใหเ้หตุผลของการมีประโยชน์ต่อนกัศึกษา   ดงัน้ี  

1. นกัศึกษาไดฝึ้กวจิยัปฏิบติัการวจิยัในชั้นเรียนตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
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ดว้ยตนเองเพ่ือน าไปสู่การเป็นครูมืออาชีพในอนาคต 

                            2.   รู้จกัการวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาในชั้นเรียน   ซ่ึงจะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีท าให้นักศึกษามีความ

เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียนเพ่ิมมากข้ึน  การจดัการเรียนการสอนของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน   นักศึกษาเกิด

ประสบการณ์ในการพฒันาส่ือท่ีเหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียน    

      ประโยชน์กบันักเรียน    โดยใหเ้หตุผลของประโยชน์การวจิยัในชั้นเรียนต่อนกัเรียน   ดงัน้ี 

                                1. พฒันาพฤติกรรม  ทักษะ  และคุณลักษณะ นักเรียนให้สมบูรณ์ข้ึนเช่น   ทักษะด้านความคิด

สร้างสรรค ์  ฝึกใหน้กัเรียนมีสมาธิท่ีดีข้ึน    

                                  2.  นกัเรียนท่ีมีปัญหาไดรั้บการแกไ้ข   ส่งผลใหมี้ความเขา้ใจในเน้ือหาดียิง่ข้ึนครูพ่ีเล้ียงบางส่วนไม่แน่ใจ

วา่  นกัเรียนจะไดรั้บการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งจริงหรือไม่  เพราะยงัไม่มัน่ใจกบัความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

ครูบางส่วนไม่แน่ใจวา่การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจะมีประโยชน์กบันักเรียน ประโยชน์ต่อการเรียน

การสอน 

 สามารถแกปั้ญหาโดยมีเคร่ืองมือใหม่ ๆ 

       ประโยชน์กบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง    โดยการเผยแพร่งานวจิยัในชั้นเรียนใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

 

ประเด็นที ่  11    ความคิดเห็นเกีย่วกบัการท าวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนักศึกษากบัการแก้ปัญหาการ 

                           เรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

 ครูพ่ีเล้ียงมีความคิดว่า  การวิจัยในชั้นเรียนสามารถท่ีจะแก้ปัญหานักเรียนได้บางส่วนเน่ืองจากไม่แน่ใจว่า  

นกัศึกษาจะด าเนินการถูกตอ้งทั้งหมดหรือไม่  และเน่ืองจากปัญหาบางปัญหาของนกัเรียนมีสาเหตุมาจากหลายอยา่งดว้ยกนั   

ดังนั้ นจึงควรร่วมมือกันในการด าเนินงานวิจัยจะเหมาะสมกว่า  แต่ก็ถือว่านักศึกษาได้ฝึกการท าวิจัยในชั้นเรียนใน

สถานการณ์จริง 

 

ประเดน็ที ่ 12    การท าวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมด้านการจดั           

                          การจดัการเรียนการสอน 

 ครูพ่ีเล้ียงมีความคิดเห็นวา่การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจดัการ

เรียนการสอนของนกัศึกษา   ดงัน้ี    

  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน  โดยมีเหตุผล  ดงัน้ี 

      1.   นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  หากครูสามารถปรับใหมี้พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัไดก็้จะช่วยให้

บรรยากาศในการเรียนดีข้ึน 

         2.   นักศึกษามีความรับผิดชอบ   สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครบถว้นตามแผนท่ีวางไว ้  

สามารถแทรกกิจกรรม สร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน 
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      3.   การวจิยัเป็นการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีนกัศึกษาคิดวา่ควรไดรั้บการแกไ้ข   ฉะนั้นวิธีการท่ีไดม้าจะตอ้ง

เป็นกระบวนการใหม่ๆ   ท่ีท าให้ผูเ้รียนอยากจะเรียนรู้ซ่ึงนวตักรรมดงักล่าวจะตอ้งสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

จดัการเรียนของนกัศึกษา 

     4.   นกัศึกษามีการปรับพฤติกรรมการเรียนการสอน  และมีการค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ

เด็กนกัเรียน 

     5.   ฝึกการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     6.   นกัศึกษามีความคิดรอบคอบข้ึนในการจดัการเรียนการสอน   เพราะตอ้งค านึงถึงนกัเรียนท่ีค่อนขา้ง

มีปัญหา 

     7.   ผลต่อการจดัการเรียนการสอน   เพราะจะไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนและหากิจกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัตวัเด็กมากข้ึน 

     8.   นกัศึกษา   มีการศึกษาคน้ควา้และหาวธีิหรือเทคนิคการสอนใหม่ ๆ   มาแกปั้ญหา 

 

 

ความคดิเห็นของนักศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน      คน   ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล   

เป็นลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นของการพฒันากระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของ

บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง    มีรายละเอียด   ดงัน้ี 

ขอ้มูลทัว่ไป   จ านวนนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจ านวน  131  คน   คิดเป็นร้อย 

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

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

งานธุรการ  และงานอ่ืนๆ   ท่ีได้รับมอบหมายจากครูพ่ีเล้ียงและรองวิชาการ   หรือบุคคลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่ไม่ได้

รับผิดชอบโดยตรง 

 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการวิจัยปฏิบัติการใน

ช้ันเรียน     มรีายละเอยีด   ดงันี ้

 
ประเดน็ที ่ 1  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการท าวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งใน 

 การจดักระบวนการเรียนรู้ของครู 

  นกัศึกษามีความคิดวา่การท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีครูทุกคนตอ้งด าเนินการ   ซ่ึงมีผล

ท าใหค้รูไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละคน  เพ่ือท่ีจะไดช่้วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาหรือมีขอ้บกพร่อง
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ในทุกๆ  ด้าน  ครูตอ้งศึกษาปัญหาและหาแนวทางท่ีท าให้เกิดการเรียนท่ีน่าสนใจกระตุน้ให้เด็กอยากเรียน  นักเรียนมี

พฒันาการเรียนรู้   เกิดทกัษะและพฒันาความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการเรียนรู้ไดม้ากยิง่ข้ึน 

 นกัศึกษา  3  คน  คิดว่า  การท าวิจยัในชั้นเรียนเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก  เพราะปัญหาบางปัญหาไม่ตอ้งท าวิจยัก็

แกไ้ขได ้

   

ประเดน็ที ่ 2    บุคคลทีน่ักศึกษาปรึกษาปัญหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียน 

การปรึกษาครูพีเ่ลีย้ง 

เหตุผลของการปรึกษาครูพ่ีเล้ียง    ดงัน้ี 

1. เป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดนกัศึกษาท่ีสุด นกัศึกษาสามารถท่ีจะปรึกษาไดทุ้กเร่ือง    

ใหค้วามเป็นกนัเองและจะใหค้  าปรึกษาท่ีดีมาก 

2.  เช่ือวา่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการจดักระบวนการเรียนรู้มาก่อน   มีเทคนิค 

การแกปั้ญหาท่ีหลากหลายทราบเหตุผลของการปฏิบติัเม่ือมีปัญหา   และสามารถแกปั้ญหาร่วมกนัได ้

3. เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียนและธรรมชาติของโรงเรียน 

4. สามารถอ านวยความสะดวกใหน้กัศึกษาได ้  ในเร่ืองอ่ืนๆ 

5. เห็นขอ้ผิดพลาดในการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา 

ปรึกษาอาจารย์นิเทศประจ าแขนง    

เหตุผลของการปรึกษาอาจารยนิ์เทศประจ าแขนง 

1. เป็นผูท่ี้ตอ้งตรวจแผนการสอน  และใหค้  าปรึกษาการออกแบบแผนการสอน    

การควบคุมชั้นเรียน   การใหค้  าช้ีแนะท่ีจะน าไปสู่ปัญหาการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 2.  อาจารยเ์ขา้ใจและรับรู้สถานะของนกัศึกษาฝึกสอนเป็นอยา่งดี 

 3.  อาจารยนิ์เทศสามารถหาทางออกใหก้บันกัศึกษาไดทุ้กปัญหา 

4. มีค  าแนะน าและใหค้วามรู้ใหม่อยูเ่สมอ   โดยเฉพาะเทคนิคการสอนใหม่ๆ   

5. อาจารยค์วรเป็นผูท่ี้ตอ้งรับรู้ทุกเร่ืองเม่ือนกัศึกษามีปัญหาจึงสามารถท่ีจะปรึกษา 

ได ้

 6.  เป็นบุคคลท่ีคุน้แลว้รู้สึกอบอุ่นและใหก้ าลงัใจนกัศึกษาเม่ือมีปัญหา 

 7.  เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีนิเทศเป็นอยา่งดี  ใหเ้หตุผลส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงส่วนท่ีตอ้งพฒันา 

บุคคลอืน่ๆทีน่ักศึกษาปรึกษา    ไดแ้ก่ 

1.  อาจารยท่์านอ่ืนๆ   ในสาขาท่ีอาจจะไม่ใช่อาจารยนิ์เทศ 

 2.  อาจารยนิ์เทศทัว่ไป   เพราะมีความสนิทสนม  และอาจารยใ์หค้  าปรึกษาไดเ้ป็น 

อยา่งดี 

3. อาจารยห์วัหนา้หมวดภาษาไทย   เพราะเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการ 
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แกปั้ญหา 

 4.  เพ่ือนๆ  ในโรงเรียนท่ีไปฝึกสอนดว้ยกนั 

 5.  อาจารยท่์านอ่ืนๆ  ในหมวดวชิา 

 6.  เพื่อนฝึกสอนจากมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 

 7.  นกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 

 

ประเดน็ที ่ 3.    ความคดิเห็นเกีย่วกบัความจ าเป็นของการท าวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนขณะฝึก    

                       ปฏิบัตกิารสอน 

การแสดงความคิดเห็น   ประกอบดว้ยเหตุผล   ดงัน้ี    

1. เป็นการแกปั้ญหาการเรียนการสอนจริงๆ  อยา่งมีระบบ  จากการปฏิบติัจริงเกิด 

การเรียนรู้มากกวา่การเรียนในชั้นเรียน     

2. เป็นส่ิงท่ีดีส าหรับการฝึกท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนขณะฝึกปฏิบติัการสอน   

การท าวจิยัเป็นเร่ืองท่ียาก   การมีท่ีปรึกษาคือ  ครูพ่ีเล้ียงและอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัจึงเป็นส่ิงท่ีดี  เน่ืองจากในอนาคต  ตอ้ง

ออกไปเป็นครูซ่ึงตอ้งด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนอยูแ่ลว้   

3. การท าวจิยัเป็นการบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาทั้งหมด   เช่น   การเลือกใชส่ื้อ   

นวตักรรม   การจดัการชั้นเรียน  การประเมินผลผูเ้รียน 

4. ครูจ าเป็นตอ้งพฒันาการเรียนการสอน 

5. พฒันานกัเรียนและไดพ้ฒันาตวัเองดว้ยจากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้น 

เรียน 

6. ฝึกการท าวจิยัเพ่ือท่ีจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปศึกษาต่อ 

7. การท าวจิยัเป็นหลกัฐานของการจดัการศึกษาท่ีจะตอบค าถามไดท้ั้งหมด 

8. รู้จกัการหนักลบัมามองวา่ในชั้นเรียนมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบา้งหรือไม่  การ 

แกปั้ญหาก็สามารถแกไ้ดต้รงจุด 

 

ประเดน็ที ่ 4   ความเหมาะสมของกจิกรรมการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารวจิยัในช้ันเรียนและเวลาการ            

                        ด าเนินงานวจิยัในช้ันเรียนแต่ละขั้นตอนทีศู่นย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพก าหนดไว้    

นกัศึกษามีความคิดวา่เหมาะสม   จ านวน   121   คน คิดเป็นร้อยละ   85.81  โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาจะไดด้ าเนินการเป็นระบบข้ึน  เน่ืองจากมีการก าหนดขั้นตอนการ 

ด าเนินการวจิยัท่ีชดัเจน ใหค้วามรู้กบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    มีระเบียบแบบแผน ไม่เครียดมากเม่ือถึงเวลาใกลส่้งงานวิจยั  

แต่ยงัมีบางขั้นตอนท่ีคิดวา่ระยะเวลาเร็วเกินไป 

นกัศึกษาเห็นวา่ไม่เหมาะจ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ  14.18  โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี   
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1. ในวชิาการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้   ควรเนน้เน้ือหาใหห้นกัแน่นกวา่น้ี   เพราะ 

เม่ือถึงเวลาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูจริงจะไดเ้ป็นเพียงทบทวนเน้ือหาเท่านั้น 

2. ตวัอยา่งท่ีอบรมยงัไม่ค่อยเหมาะสมกบัโปรแกรมปฐมวยั   จึงควรจดัอบรมแยกจะ 

ดีกวา่   การจดัอบรมแยกจะท าใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจมากกวา่น้ี 

3. นกัศึกษาเอกปฐมวยั   ตอ้งอยูก่บัเด็กตลอดทั้งวนั   และตอ้งท าส่ือเพ่ิมเติมดว้ยจึงไม 

ค่อยจะมีเวลาในการด าเนินงานวจิยั 

4.  ควรแจกรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินการวจิยั   ตั้งแต่ตน้ช่วงเปิดเทอม    

นกัศึกษาจะไดว้างแผนการด าเนินงานวจิยัไดดี้ข้ึน 

 

ประเดน็ที ่  5.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของคู่มอืการด าเนินงานวจิยัปฏิบัตกิารในช้ัน 

                        เรียน   

1.  น่าจะท ารูปเล่มเหมือนกบั  มศว.   เพราะมีตวัอยา่งพร้อมแบบฝึกใหด้ว้ย 

2.  ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครู   ควรแจกเอกสารตั้งแต่เปิดเทอม   นกัศึกษาจะได ้

วางแผนการด าเนินการวจิยัไดดี้ข้ึน 

3. รายละเอียดยงันอ้ยไปเพราะการท าวจิยัเป็นเร่ืองยาก  จึงท าใหน้กัศึกษารู้สึกสบัสน 

ไดค้วรเพ่ิมเติมตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

 4 ควรมีตวัอยา่งของแต่ละสาขา  เน่ืองจากสาระส าคญัหรือพ้ืนฐานของแต่ละวิชามีเน้ือหาท่ีไม่เหมือนกนั

อยากใหพ้ฒันาการสอนวชิาวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้   บางโปรแกรมยงัไม่ค่อยเขา้ใจการท าวจิยัในชั้นเรียน 

5   ควรเพ่ิมแบบฟอร์มการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนท่ีมีรายละเอียด 

ประเดน็ที ่ 6     ความคดิเห็นเกีย่วกบัการให้อาจารย์พีเ่ลีย้งเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสม 

                   ของประเดน็ปัญหาการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนทีน่ักศึกษาด าเนินการ 

นกัศึกษาเห็นดว้ย    โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี 

1. อยูใ่กลชิ้ดนกัศึกษาและเห็นพฤติกรรมนกัศึกษาตลอด 

2. ครูพ่ีเล้ียงอยูใ่กลชิ้ดนกัเรียนก็ตอ้งรู้วา่นกัเรียนมีปัญหาจริงหรือไม่ 

และครูพ่ีเล้ียงก็มีประสบการณ์   รู้จกันกัเรียนเป็นอยา่งดี  และควรท่ีจะวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบันกัศึกษา   เพราะถา้นกัศึกษา

วเิคราะห์สภาพปัญหาคนเดียว   อาจจะไม่ใช่สภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงก็ได ้

3. แต่บางกรณีครูพ่ีเล้ียงก็ใหค้วามคิดเห็นขดัแยง้กบัอาจารยนิ์เทศสาขานกัศึกษาก็ 

ล าบากใจ 

นกัศึกษาเห็นดว้ยบางส่วน   โดยมีเหตุผล 

เน่ืองจากครูพ่ีเล้ียงบางคนยงัไม่มีความรู้เร่ืองการวจิยัท่ีดีพอ   และบางคนยงัไม่เคย 
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ท าวิจยันอกจากการท าวิจยัหน้าเดียว    ในกรณีท่ีครูพ่ีเล้ียงมีประสบการณ์การท าวิจยัก็สมควรให้เป็นผูพิ้จารณา   เพราะ

สามารถใหค้  าปรึกษาอยา่งอ่ืนไดด้ว้ย 

 

ประเดน็ที ่7.   ความคดิเห็นเกีย่วกบัประโยชน์ของการอบรมการวจิยัเชิงปฏิบัตกิาร ในช้ันเรียน 

นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  ไวด้งัน้ี 

1. มองเห็นแนวทางการวจิยัและสามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้หมี้ความเหมาะสม 

ยิง่ข้ึน  และทรายรายละเอียดหรือประเด็นของการเขียนบทท่ี   1    และบทท่ี  2   

2. เป็นการฝึกคิดการวเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน   และคน้พบปัญหาเร่งด่วน 

ท่ีควรแกไ้ขอยา่งแทจ้ริง 

   3.   ศูนยฝึ์กควรแจกเอกสารใหมี้รายละเอียดมากกวา่น้ี 

4.   แยกอบรมแต่ละสาขาจะดีกวา่น้ี   อยากไดค้วามลึกซ้ึงของแต่ละสาขาจะดีกวา่น้ี 

  5.   ศูนยค์วรแจกตารางการอบรมใหก้บัทางโรงเรียนเพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจไดต้รงกนั   

เม่ือนกัศึกษากลบัมาอบรม   ครูในโรงเรียนจะไดรู้สึกดีข้ึน 

4. ควรสอบเฉพาะหวัขอ้การวจิยัก่อน   นกัศึกษาจะไดท้ าขั้นตอนต่อไปไดดี้ข้ึน 

 

ประเดน็ที ่ 8   ความคดิเห็นเกีย่วกบั   การให้อาจารย์นิเทศประจ าแขนงวชิาเป็นผู้ให้ค าแนะน า 

                       เกีย่วกบันวตักรรมทีจ่ะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 นกัศึกษาเห็นดว้ย   ร้อยเปอร์เซ็นต ์

 โดยไดแ้สดงความคิดเห็น    ดงัน้ี 

  1.  อาจารยนิ์เทศแขนง   มีความรู้ความเช่ียวชาญในการสอนแต่ละสาขาเป็นอยา่งดี 

  2.  อาจารยส์ามารถให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบันวตักรรมใหม่  เป็นอยา่งดี  รู้วา่นวตักรรมแต่ละตวัมีขอ้ดี   

ขอ้เสียในการน ามาใชอ้ยา่งไร 

  3.  อาจารยจ์ะไดรู้้เก่ียวกบันวตักรรมท่ีใช ้  ก่อนท่ีเราจะสอบเคา้โครงการวิจยั   เม่ือถึงวนัสอบจะไดไ้ม่

ตอ้งมีปัญหา 

  

ประเดน็ที ่ 9.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการให้บุคคลทีเ่กีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการด าเนินงาน 

                       วจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียนของนักศึกษา 

นกัศึกษาเห็นดว้ย  จ านวน  109  คน  คิดเป็นร้อยละ  77.30  โดยมีเหตุผลดงัน้ี     

1. นกัศึกษาจะไดแ้นวทางหลายแนวทางและเห็นแนวทางท่ีหลากหลายในการ 

แกปั้ญหาโดยกนัช่วยกนัเสนอแนะส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

2. นกัศึกษาท าวจิยัปฏิบติัการไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

3. การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน  เพราะมีผูท่ี้เช่ียวชาญ 
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ในแต่ละประเด็นมาใหค้  าปรึกษาเป็นอยา่งดี   

นกัศึกษาไม่เห็นดว้ย จ านวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.70  โดยมีเหตุผล  ดงัน้ี 

1. หลายคนหลายความคิดท าใหน้กัศึกษาสบัสนวุน่วายแกปั้ญหาไม่ถูกบางคร้ังก็ 

รู้สึกทอ้ถอย  และเครียดกบัการด าเนินการวจิยั 

 

ประเดน็ที ่ 10.  การปรึกษาบุคคลในการเขียนเค้าโครงการวจิยั   ก่อนน าเสนอคณะกรรมการสอบ 

                         เค้าโครงการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 การขอค าปรึกษาในการเขียนเคา้โครงการวจิยั  นกัศึกษาส่วนใหญ่จะขอค าปรึกษาจากอาจารยพ่ี์เล้ียง จ านวน   47  

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

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

จากอาจารยนิ์เทศกท์ัว่ไป  และอาจารยท่ี์เคยสอนวิชาวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้  จ านวน  9  คน  และ  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  

6.38  และ  ร้อยละ  5.67   และไม่มีจ านวนนกัศึกษาท่ีเขียนเคา้โครงการวจิยัดว้ยตนเอง 

   

ประเดน็ที ่ 11.   ความคดิเห็นเกีย่วกบัการด าเนินการสอบเค้าโครงการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการสอบเคา้โครงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ในประเด็น   

ดงัต่อไปน้ี  

การก าหนดเวลาในการสอบ 

 เห็นวา่เหมาะสม  จ านวน   73  คน   คิดเป็นร้อยละ  51.77   โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี 

1.   การรู้ล่วงหนา้จะไดเ้ตรียมความพร้อมในการสอบ      

  ไม่เหมาะสม จ านวน  68  คน   คิดเป็นร้อยละ  48.22  โดยระบุเหตุผล    ดงัน้ี 

1. การด าเนินการสอบเร็วเกินไป  

2. เวลานอ้ยเกินไป 

3. เพราะเป็นช่วงเวลาก่อนสอบปลายภาคท่ีโรงเรียนและนกัศึกษาไดรั้บ 

มอบหมายจากทางโรงเรียน  เร่ืองการท าขอ้สอบและติวนกัเรียน   จึงไม่มีเวลาในการเตรียมตวั   ควรเล่ือนไปสอบหลงัจาก

ปิดภาคของโรงเรียน  เพราะส่ิงท่ีท าใหน้กัศึกษาเครียดมาก 

4.   ควรค านึงถึงความพร้อมของนกัศึกษาเพราะนกัศึกษามีงานมากมายก่ายกอง 

5.   ควรก าหนดขั้นตอนในการส่งแผนงานวจิยัท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน  ระบุวนัท่ีชดัเจน   

เพราะนกัศึกษาบางส่วนไม่สามารถไปส่งและออกไปปรึกษาได ้

 คณะกรรมการสอบเค้าโครงการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

  นกัศึกษาไดใ้หค้วามคิดเห็น    ดงัน้ี 

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

ใหน้กัศึกษามีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

  เห็นวา่ไม่เหมาะสม  จ านวน   57  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.42    โดยมีเหตุผล   ดงัน้ี 

 คณะกรรมการมีหลายคนและมาจากหลาบสาขา  ท าใหน้กัศึกษารู้สึกสับสน    
  

ขั้นตอนการสอบเค้าโครงการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน    

  นกัศึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขั้นตอนการสอบเคา้โครงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   โดยมี

เหตุผล   ดงัน้ี 

1.  ไม่ควรมีขั้นตอนท่ีไม่ละเอียดมากจนเกินไป   เพราะดว้ยงานหลายอยา่ง   

บางคร้ังก็ไม่ไดศึ้กษามาละเอียด   และไม่มีความเขา้ใจในงานวจิยัมากพอ 

2. ควรเป็นระบบขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

นกัศึกษาแต่ละสาขาจะไดป้รึกษากนัได ้

 

ประเดน็ที ่ 12   ความต้องการให้ศูนย์ฝึกประสบการณ์ปรับปรุงแก้ไข   กจิกรรมการท าวจิยั 

                         ปฏิบัตกิารในช้ันเรียน                  

1. ตอ้งการใหศู้นยฝึ์กใหค้วามรู้และรายละเอียดในการท าวจิยัใหม้ากข้ึน   

รวมทั้งเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกอบรมใหม้ากข้ึน 

2. ควรมีการก าหนดแผนการส่งงานวจิยัท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน   มีระยะเวลาท่ี 

ชดัเจนแน่นอน   ไม่ควรท้ิงระยะเวลา  โดยให้นักศึกษาท างานวิจยัดว้ยตนเอง   และการอบรมการสร้างเคร่ืองมือและหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือล่าชา้เกินไป 

3.  ควรมีเอกสารส าคญั  อ านวยความสะดวกใหน้กัศึกษา  เช่น  ใบอนุญาติให ้

ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน  ค่า  IOC 

4.  ดีแลว้เพราะการเรียกกลบัมาอบรมเพื่อจะไดมี้ความรู้เพ่ิมข้ึน 

5.  การเรียกตวักลบัมาบ่อยท าใหเ้กิดผลเสียต่อนกัศึกษา 

 6.    อยากใหมี้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนท่ี  2  ของปี  4   และ  ภาคเรียนท่ี  1   ของปี  5   

ส่วนภาคเรียนท่ี  2   ปี  5   ใหท้ าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งเดียว  จะไดไ้ม่เสียเวลาหรือมีผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ประเดน็ที ่ 13.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัสนับสนุน   ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรค   ต่อการท าวจิยั 

                          ปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 ปัจจยัสนบัสนุน    

1. การมาอบรมท าใหมี้ความเขา้ใจมากข้ึน 

2. ครูพ่ีเล้ียง  และอาจารยนิ์เทศคอยใหก้ารสนบัสนุน 

ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค 
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1. การท าวจิยัเป็นเร่ืองท่ียากมาก   จึงรู้สึกทอ้แท ้

2. เวลานอ้ยไป  สอนเลิกเยน็แทบจะไม่มีเวลาในการท าอะไรเลย 4 

3. การสร้างเคร่ืองมือยากมาก  ไม่ค่อยเขา้ใจ 

4. ไม่มีเวลาในการด าเนินงานวจิยั 

5. ขาดความเขา้ใจในบางเร่ือง 

6. หนงัสือท่ีใชใ้นการอา้งอิงไม่เกิน  5  ปีหายากมาก 

7. การมาหาอาจารยเ์พ่ือปรึกษาวจิยัล าบากเวลาท่ีโรงเรียนกบัอาจารยไ์ม่ตรงกนั 2 

8. ความใกลไ้กลของแหล่งการเรียนรู้และท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

ตอนที ่ 3   ประสิทธิภาพของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

 จากการบันทึกผลประสิทธิภาพการวิจัยปฏิบติัการในชั้นเรียน   พบว่า   ประเด็นท่ียงัเป็นความผิดพลาดของ

นกัศึกษา  มีดงัน้ี 

 ช่ือเร่ืองการวิจัย  นักศึกษาร้อยละ   97   ท่ีมีการเขียนช่ือเร่ืองการวิจัยท่ีเป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์ฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครูก าหนดไว ้  มีนกัศึกษาเพียงเลก็นอ้ยท่ีไม่ระบุวิธีการศึกษาหรือรูปแบบการด าเนินงาน    (แกปั้ญหา   

การพฒันา   การปรับปรุง) 

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

เขียนวตัถุประสงคก์ารวจิยั  คือ  ไม่สอดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   และความเป็นไปไดใ้น

การด าเนินงานวจิยั 

 ค าถามการวิจัย    นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนค าถามการวิจัยได้  มีขอ้บกพร่องเล็กน้อย  คือ  ค  าถามการวิจัยไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 สมมติฐานการวิจัย    นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเขียนสมมุติฐานการวิจัยได้ถูกตอ้ง  มีเพียงส่วนน้อยท่ีเขียน

สมมติฐานไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการเขียนสมมติฐาน 

ขอบเขตการวจิยั    ประเด็นการระบุขอบเขตการวจิยั   ดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั   นกัศึกษา ร้อยละ  93    ท่ี ไ ม่

ระบุคุณลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย  ระบุเพียงจ านวน  และวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย  เน้ือหา   นกัศึกษาจ านวน  43  คน  ท่ี

ระบุเน้ือหาในการด าเนินงานวิจยัไม่ชดัเจน  ส าหรับช่วงเวลา   นกัศึกษาสามารถระบุไดถู้กตอ้ง   ตวัแปร   นกัศึกษาเพียง

ส่วนนอ้ยท่ีเขียนตวัแปรไม่ถูกตอ้ง    
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 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    นกัศึกษาสามารถระบุผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บไดถู้กตอ้ง 

 นิยามศพัท์เฉพาะ   นกัศึกษาส่วนใหญ่เขียนนิยามศพัท์เฉพาะไม่ชดัเจน   ไม่สามารถเขียนนิยามศพัท์ในลกัษณะ

นิยามเชิงปฏิบติัการได ้  จ านวนของค านิยามไม่ครบ 

 วธีิด าเนินการวจิยั   นกัศึกษาร้อยละ  97  ท่ีเขียนวธีิด าเนินการวจิยัตามท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบการเขียนรายงานการ

วจิยั   ซ่ึงประกอบดว้ย  ขั้นวางแผน   ขั้นปฏิบติัการ   ขั้นตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอ้มูล   ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล   แต่จะเขียน

ในลกัษณะการวจิยัทางการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์    นักศึกษาจ านวน  136  คน  คิดเป็นร้อยละ  96.50  ท่ีเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยั   และร้อยละ  3.50 ท่ีเขียนผลการวเิคราะห์ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 สรุปผล   อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ   ประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพร่อง  ไดแ้ก่  นกัศึกษาเขียนสรุปผลการวิจยัไม่ได ้ 

แต่จะใชก้ารคดัลอกมาจากบทท่ี  1  และบทท่ี  3   การอภิปรายผลการวิจยั  ขาดการอภิปรายผลการวิจยัโดยการระบุความ

สอดคลอ้งของผลการวจิยักบัทฤษฎีและนวตักรรมท่ีน ามาใช ้  ขอ้เสนอแนะการวจิยั  ระบุขอ้เสนอแนะไม่ชดัเจน 

 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย    นักศึกษาร้อยละ   46   ท่ีเขียนรูปแบบรายงานการวิจัยไม่ถูกต้อง  คือ  

บรรณานุกรมไม่ครบตามท่ีอา้งอิง   การเวน้วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง   รูปแบบรายงานการวิจัยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว ้     
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