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บทที่   5 
สรุปผลการวจิัย   อภิปรายผล   และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการใน     ชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูชั้นปีท่ี  5  ปีการศึกษา  2553     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อ (1) 
พฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5  อาจารยพ์ี่เล้ียง  และอาจารย์
นิเทศก์ต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  
(3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5   เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การด าเนินงานวิจยั  ประกอบด้วย   แบบสอบนักศึกษา    แบบสอบถามอาจารย์พี่เล้ียง   แบบสอบถาม
อาจารย์ในคณะครุศาสตร์   และแบบประเมินประสิทธิการด าเนินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ
นักศึกษา   การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis) 
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 ส่วนของการสรุปผลการวิจยั   ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัเป็น  3  ส่วน   ไดแ้ก่   1) พฒันารูปแบบ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู   2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารยนิ์เทศก์   อาจารยพ์ี่เล้ียง  และ นกัศึกษาชั้นปี
ท่ี  5   ต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  
3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5    

 
1. การพฒันารูปแบบการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการสนบัสนุนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   สรุปผล  ไดด้งัน้ี  

การพฒันารูปแบบการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   1.1     การพฒันารูปแบบการท าวิจยัปฏิบติัการ

ในชั้นเรียน   สรุปไดด้งัน้ี   1) จดัท าแผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนพร้อมทั้งจดัท าคู่มือการ

วิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  2) คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  พิจารณา  แผนการด าเนินงาน

วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   คู่มือการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน     ผูมี้ส่วนร่วมในขั้นตอนการท า

วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  3)   เสนอแผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและคู่มือการด าเนินงาน

วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนต่อผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อนวิชา  EDU  4206   เพื่อวิพากษแ์ผนการ

ด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและคู่มือการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 4) จดัประชุม

บุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโรงเรียนพฒันาวิชาชีพครู     เพื่อช้ีแจง   ก าหนดการ  ฝึกปฏิบติัการสอนใน

สถานศึกษา   โดยการก าหนดระยะและรายละเอียดกิจกรรม  ตั้ งแต่เปิดภาคเรียน   จนส้ินสุดภาคเรียน   

ตลอดปีการศึกษา  5)  จดัประชุมอาจารยใ์นคณะครุศาสตร์เพื่อช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการท า

วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนใหแ้ก่นกัศึกษา  6) จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ   การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนภาค

เรียนละ  2  คร้ัง  7) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและการสอบป้องกนั

การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา  
สรุปไดด้งัน้ี    

คณบดีคณะครุศาสตร์  มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ได้แก่  ก าหนด
นโยบาย   ก ากบั  ส่งเสริม   สนบัสนุน   และติดตามผลการด าเนินงาน   เพื่อพฒันารูปแบบ    การด าเนินการ
วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รับผิดชอบดา้นการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการให้นกัศึกษา พิจารณา
และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแผนงานและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
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คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จดัท าโครงการเพื่อพฒันาการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้น
เรียนใหก้บันกัศึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

อาจารยนิ์เทศประจ าแขนงวิชา  ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบั  การใช้นวตักรรม  การสร้างเคร่ืองมือ  
และขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

อาจารย์นิเทศทัว่ไป  มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   ได้แก่   การให้
ค  าปรึกษาแบบฟอร์มการวจิยัปฏิบติัการใหก้บันกัศึกษา    
  อาจารยผ์ูส้อนชุดวชิา  EDU  4206   การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้   ใหค้  าแนะน าระเบียบวิธีการ
วจิยัพิจารณา  แผนการด าเนินงาน  และคู่มือการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   สอบเคา้โครงการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน  สอบรายงานการวจิยั 

ครูพี่เล้ียง  มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   โดยมีหน้าท่ีเก่ียวกับ  ให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพปัญหาการวิจยัในชั้นเรียน  ร่วมมือกบัอาจารยนิ์เทศก์ประจ าแขนงวิชา
ในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการใชน้วตักรรม   และการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาความคิดเห็นรูปแบบการพฒันาการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของบุคลากร
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   โดย
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง   ไดแ้ก่    อาจารยนิ์เทศก ์   ครูพี่เล้ียง   และนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5   สรุปได ้ ดงัน้ี 

อาจารยค์ณะครุศาสตร์   สรุปไดด้งัน้ี    เห็นดว้ยกบัการให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีบทบาท
ในการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  แต่ควรก าหนดบทบาทแต่ละฝ่ายให้ชดัเจน  และควรก าหนด
รูปแบบในการด าเนินงานวิจยัให้ชดัเจน   และอาจารยใ์นคณะครุศาสตร์ควรรับทราบเก่ียวกบับทบาทท่ีควร
จะไดรั้บในการด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

ความคิดเห็นของครูพี่เล้ียง  สรุปได ้ ดงัน้ี  ครูพี่เล้ียงมีความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัต่อนกัศึกษา  โดยการให้ค  าแนะน าในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน   การบริหารจดัการชั้นเรียน  การ
จดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา   และการวดัประเมินผลนกัศึกษาเม่ือส้ินภาคเรียน   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   คิดว่าเป็นส่ิงท่ีดี  ท่ีครูพี่เล้ียงจะได้เรียนรู้การ
แกปั้ญหาหรือการพฒันาการเรียนการสอนควบคู่กนัไปกบันกัศึกษา   ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีศูนยฝึ์ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  ก าหนดไว ้  ครูพี่เล้ียงได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า  ในการเรียนวิชาวิจยัก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพควรเนน้ความเขม้ขน้ของเน้ือหามากกวา่น้ี  เพราะเม่ือออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง  
จะไดท้  าอยา่งคล่องตวั   นกัศึกษาจะไดไ้ม่ตอ้งกงัวลกบัการวิจยัจนท าให้การสอนบกพร่อง   ผลกระทบของ
การอบรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ครูพี่เล้ียงมีความคิดเห็นทั้งเห็นวา่ไม่กระทบเพราะครูพี่เล้ียงเป็น
ผูรั้บผิดชอบหลกั  หากนกัศึกษาไม่อยูก่็ตอ้งสามารถท่ีจะเขา้มาสอนแทนได ้  และท่ีเห็นวา่มีผลกระทบบา้ง
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เล็กนอ้ย  เน่ืองจาก  โรงเรียนไดม้อบหมายวิชาให้นกัศึกษารับผิดชอบไปแลว้   การท่ีนกัศึกษาไปอบรมบา้ง
คร้ังก็หาคนสอนแทนไม่ได ้  และท่ีเห้นวา่มีผลกระทบมากเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กการท่ีนกัศึกษาไป
อบรมบ่อยก็ท าใหห้าครูมาสอนแทนไม่ได ้ เพราะครูก็มีนอ้ย   การใหค้  าแนะน านกัศึกษาในการจดัการเรียนรู้
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหา   ครูพี่ เล้ียงไดใ้ห้ขอ้มูลพื้นฐาน   โดยให้ประวติัให้นกัศึกษาไดรั้บทราบ  การมี
ส่วนช่วยในการวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน   มีส่วนช่วยโดยการให้ค  าแนะน าให้นกัศึกษาน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา   ช่วยในการหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกบันักศึกษา   การหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากครูคนอ่ืนๆ  และผูป้กครองเพราะครูพี่เล้ียงจะคุน้เคยมากกว่านกัศึกษา   ความเหมาะสม
ของประเด็นปัญหาการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษา   ครูพี่เล้ียงส่วนใหญ่ก็เห็นวา่เหมาะสมเพราะ
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียนจริง  แต่ยงัไม่แน่ใจในเร่ืองของนวตักรรมท่ีจะน ามาใช้ในการแกปั้ญหา   
เพราะนักศึกษายงัไม่ชดัเจนเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั   การให้ค  าปรึกษาเก่ียยวกบัแนวทางการ
ด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ครูพี่เล้ียงจะให้ค  าแนะน าเก่ียวกบันวตักรรมท่ีจะน ามาใช้ในการ
แกปั้ญหา   การน าตวัอยา่งงานวจิยัของอาจารยท์่านอ่ืนๆ  มาใหน้กัศึกษาไดดู้เป็นตวัอยา่ง   ความคิดเห็นเกียว
กบัความเหมาะสมของนวตักรรมท่ีนกัศึกษาเลือกส าหรับการแกปั้ญหาการเรียนรู้   ครูพี่เล้ียงเห็นวา่มีความ
เหมาะสมแต่ก็ควรใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาอีกรอบหน่ึง   และส่วนท่ีเห็นวา่ยงัไม่แน่ใจ  คือ  ไม่แน่วา่นกัศึกษา
จะท าถูกขั้นตอนหรือไม่   และความคิดเห็นเก่ียวประโยชน์ของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ครูพี่เล้ียงได้
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ดงัน้ี   ประโยชน์กบันกัศึกษา     คือ  
นกัศึกษาไดฝึ้กการแกปั้ญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนจากสถานการณ์จริง   ลกัษณะของปัญหาการวิจยัผ่าน
การวิเคราะห์มาแลว้จึงน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด    ประโยชน์กบันกัเรียน   นกัเรียนจะไดรั้บการแกปั้ญหา
การเรียนรู้จริง   และมีประโยชน์กบัผูท่ี้สนใจในการน าผลการวิจยัไปใช ้  การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของ
สามารถสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้จริง   การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนใน  ดา้นท่ีจะท าให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบ   สนใจใฝ่เรียนรู้มากข้ึน   
และเป็นการฝึกการท างานให้มีประสิทธิภาพข้ึน   ความคิดเห็นของนกัศึกษา    บุคคลท่ีนกัศึกษาปรึกษาใน
การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ได้แก่  ครูพี่เล้ียง   โดยมีความคิดว่า  ครูพี่เล้ียงเป็นผูท่ี้มีความใกล้ชิด
นกัศึกษาทีสุด  มีประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย   เขา้ใจธรรมชาติผูเ้รียน  
และน่าจะอ านวยความสะดวกในการท่ีจะท าให้งานวิจยัของนกัศึกษาส าเร็จลุล่วงไปได ้  การปรึกษาอาจารย์
นิเทศประจ าแขนง   เพราะคิดวา่เป็นผูท่ี้ตอ้งตรวจแผนการสอน  คุน้เคยและเช่ียวชาญในสาขาท่ีนิเทศ   และ
ปรึกษาบุคคลอ่ืนๆ   ไดแ้ก่  อาจารยท์่านอ่ืนๆ  ในกลุ่มสาระ   หรือนอกกลุ่มสาระท่ีคิดวา่มีความเช่ียวชาญใน
การด าเนินงานวจิยั  เพื่อนท่ีไปฝึกสอนดว้ยกนัทั้งมหาวทิยาลยัเดียวกนัและต่างมหาวิทยาลยั   ความจ าป้นใน
การท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่จ าเป็น   เพราะ
คิดวา่เป็นการแกปั้ญหาจริงๆ   ในขระฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   โดยในการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน
นั้นก็จะมีครูพี่เล้ียงและอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเป็นผูค้อยดูแลและอ านวยความสะดวกและให้ค  าแนะน า   
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และคิดวา่เป็นลกัษณะของการบูรณาการวิชาชีพครูท่ีไดเ้รียนมามากท่ีสุด   และสามารถท่ีจะน าความรู้และ
ประสบการณ์สวนน้ีมาใช้ในการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพครูต่อไป    ความเหมาะสมของกิจกรรม
ของกิจกรรมการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและเวลาการด าเนินงานวิจยัในแต่ละขั้นตอนท่ีศูนยฝึ์กก าหนดข้ึน   
นกัศึกษาท่ีเห็นว่าเหมาะสม  เพราะคิดว่า  เป็นการท างานท่ีเป็นระบบและขั้นตอน   เม่ือถึงเวลาสอบเคา้
โครงการวจิยัและสอบป้องกนัการวจิยัจะไดไ้ม่เครียดมาก  ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่เห็นดว้ย   ให้ขอ้คิดวา่  ในการ
เรียนวิชาวิจยัเพื่อพมันาการเรียนรู้ควรเนน้หนกัให้มากกวา่น้ี  เพราะเม่ือท าจริงๆ  นกัศึกษาจะไดไ้ม่เครียด
มากและสามารถท างานไดค้ล่องตวัข้ึน   และควรปรับเน้ือหาการอบรมใหเ้หมาะกบัแต่ละสาขา   และควรจะ
แจกแผนการด าเนินและแบบฝึกตั้งแต่ตน้เทอมนกัศึกษาจะได้วางแผนถูก   ความเหมาะสมของคู่มือการ
ด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ควรแจกคู่มือตั้งแต่ตน้เทอมและคู่มือก็ควรท่ีจะมีตวัอยา่งและแบบฝึก
ให้มากกว่าน้ี   จะได้มองเห็นภาพท่ีชัดเจน   ความคิดเห็นเก่ียวกับการให้ครูพี่เล้ียงเป็นท่ีปรึกษาการ
ด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   นกัศึกษาท่ีเห็นดว้ยเพราะคิดวา่ครูพี่เล้ียงเป็นผูใ้กลชิ้ดนกัศึกษาและ
ใกลชิ้ดนกัเรียนรู้จุดเด่น   จุดดอ้ยของแตละฝ่ายดี   ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่เห็นดว้ย   เพราะคิดวา่พี่เล้ียงบางคนไม่
เขา้ใจการท าวิจยัและไม่เห็นความส าคญัก็จะท าให้นกัศึกษาสับสนโดยเฉพาะครูพี่เล้ียงท่ีมีอายุมาก   ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของการอบรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ท า
ใหส้ามารถด าเนินการวจิยัไดดี้ข้ึน  แต่ทางศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพควรแจกเอกสารใหน้กัศึกษาตั้งแต่ตน้
เทอมและควรแยกอบรมแต่ละสาขา  และควรมีการสอบเฉพาะหัวขอ้การวิจยัก่อนสอบเคา้โครงการวิจยั   
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหอ้าจารยนิ์เทศประจ าแขนงวชิาเป็นผูใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบันวตักรรมท่ีจะน ามาใช้
ในการแก้ปัญหา   นกัศึกษาเห็นดว้ยเพราะคิดว่าอาจารยป์ระจ าแขนงจะเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบั
นวตักรรม  รู้ลกัษระเด่นและดอ้ยของนวตักรรมแต่ละประเภท  เม่ือสอบเคา้โครงการวิจยัปรือสอบป้องกนั
การวิจยัก็จะเขา้ใจได้ตรงกนั    ความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนรวมในการให้
ค  าปรึกษาการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   นกัศึกษาท่ีเห็นดว้ยให้เหตุผลว่า  ท าให้ไดรั้บแนวคิด
หลายแนวคิด  ในการแกปั้ญหา  และท าให้งานวิจยัมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน  นกัศึกษาท่ีไม่เห็นดว้ยเพราะ
คิดว่าจะท าให้รู้สึกสับสนเพราะหลายคนหลายความคิด   ความคิดเห็นเก่ียวกับขั้นตอนการสอบเค้า
โครงการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ดา้นการก าหนดเวลาสอบ  เห็นดว้ยเพราะ   การรู้ล่วงหนา้ท าให้เตรียม
ความพร้อมไดดี้   ส่วนท่ีไม่เห็นดว้ยเพราะ   เร็วเกินไป   เวลาน้อยเกินไป   นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายจาก
โรงเรียนในการท าขอ้สอบและติวใหน้กัเรียน  จึงควรสอบหลงัจากนกัเรียนสอบเสร็จแลว้   และควรก าหนด
วนัท่ีในการส่งงานใหช้ดัเจนเน่ืองจากนกัศึกษาจะไดว้างแผนไดถู้กตอ้ง  คณะกรรมการการสอบมาจากหลาย
สาขา  ควรเนน้การท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจริงๆ  ไม่ควรเนน้การวิจยัทางการศึกษา   ความตอ้งการให้
ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครูปรับปรุงแกไ้ขแนวด าเนินการเก่ียวกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   อยาก
ให้ความรู้เก่ียวกบัรายละเอียดของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนให้มากข้ึน   ควรก าหนดแผนการอบรมท่ี
ชดัเจนและการอ านวยความสะดวกในบางเร่ือง  เช่น  แบบฟอร์มหนงัสือขอความ            อนุเคราะห์จาก
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ผูเ้ช่ียวชาญ   และควรฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  ในปี  4   ภาคเรียนท่ี 2  และในปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1  ปัจจยั
สนบัสนุนในการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ไดแ้ก่  มีการอบรมเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนท าให้นกัศึกษามี
ความเขา้ใจมากข้ึน   ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค   ไดแ้ก่   การวิจยัเป็นเร่ืองท่ียากมาก   ไม่มีเวลาในการท าวิจยัและ
ปรับตวัไม่ได ้  เอกสารการอา้งอิงก าหนดระยะเวลาสั้นเกินไป   ความยากล าบากในการกลบัมาหาอาจารยท่ี์
ปรึกษา    

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัมีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  5   รูปแบบ
การด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนของนกัศึกษาท่ีมีการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานท่ีชดัเจน   ท าให้นกัศึกษา
ท่ีก าลงัฝึกปฏิบติัการสอนมีการวางแผนการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไดดี้ข้ึน  ภาระงานของการ
ด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียนสามารถด าเนินการไดต้ามล าดบัขั้นตอน   วิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียนไดดี้
และตรงกบัสภาพความเป็นจริง    เห็นความส าคญัของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนและเห็นวา่เป็นส่ิงท่ี
คิดว่าตอ้งพฒันาหรือแกปั้ญหาผูเ้รียน   ในส่วนของการก าหนดให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนักศึกษานั้นท าให้นักศึกษาสามารถท่ีจะด าเนินการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ดีข้ึน   ทั้ งน้ีเพราะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่ิงท่ียาก  เน่ืองจากนักศึกษาตอ้งรับผิดชอบงานท่ีตอ้งด าเนินการในหลายส่วน  
และยงัไม่คุน้เคยกบัการปฏิบติัการสอน   การท าความรู้จกักบัผูเ้รียนและการหาวิธีการหรือนวตักรรมท่ี
เหมาะสมมาแกปั้ญหา   หากมีผูรู้้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีประสบการณ์คอยให้การสนบัสนุนหรือให้ค  าแนะน าก็
จะสามารถท่ีจะท าให้นกัศึกษามองเห็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  ศกัดา  สวาทะนนัทน์ (2551)  ศึกษา   บทบาทของอาจารย์พี่เล้ียงในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั
เชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  สาขาคณิตศาสตร์  พบวา่  การด าเนินงาน
ดังกล่าวมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  ในสมรรถนะ  5   ด้าน  ได้แก่  สมรรถนะในการได้มาซ่ึงปัญหาการวิจัย   
สมรรถนะดา้นการด าเนินงานวิจยั   สมรรถนะดา้นการเขียนรายงานการวิจยั   สมรรถนะในการน าเสนอ
ผลการวจิยั 

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ไดแ้ก่   อาจารยนิ์เทศ
และครูพี่เล้ียง และนกัศึกษา   ครูพี่เล้ียง    นกัศึกษา   ส่วนใหญ่เห็นดว้ยเพราะเป็นการร่วมกนัแกปั้ญหาและ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ  กนั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   วิรุฬห์   นิลโรจน์ (2528)  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
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มีส่วนร่วมกันของผูมี้ส่วนร่วมในการวิจัย   ผลของการร่วมมือดังกล่าว   ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของนกัศึกษาดีข้ึน  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดม้าร่วมมือกนัในการ
แกปั้ญหาและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ผูเ้รียนไดรั้บการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง  และสอดคลอ้ง
กบั  ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั (2545)  ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมไวว้า่   เพื่อให้ไดข้อ้มูลความเป็นจริง   แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม    หรือมีความพอดีกบับริบทของ
ชุมชน  และ  เพื่อให้มีการขบัเคล่ือนมวลสมาชิกเขา้ดว้ยกนั   เป็นให้มีการขบัเคล่ือนมวลสมาชิกเขา้ดว้ยกนั   
เป็นกระบวนการของผูมี้ความรับผิดชอบร่วมกนั   เรียนรู้ดว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั    นอกจากน้ี 
ยงัสอดคลอ้งกบั แนวความคิดของ  เครสเวลล์  (Creswell,  2002  )   ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการวิจยั
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไวว้า่   การด าเนินการวจิยัมีการปฏิบติัร่วมกนัหรือร่วมมือกนัระหวา่งนกัวิจยัและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง   หรือผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  มีลกัษณะเป็นพลวติั  ของเกลียวปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีกระบวนการยอ้นกลบั
และน าไปสู่การพฒันาขั้นต่อไป   จากผลสะทอ้นของส่ิงท่ีเป็นปัญหา   การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการปฏิบติั   
การพฒันาแผนการด าเนินงานตอ้งสามารถน าไปปฏิบติัได ้  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ศกัดา   สวา
ทะนนัทน์ (2551)   ท่ีพบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของอาจารยพ์ี่เล้ียงในการร่วมพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนให้แก่นกัศึกษา   ท าให้อาจารยพ์ี่เล้ียงไดพ้ฒันาตนเองในหลายดา้นทั้ง
ดา้นความรู้   ดา้นทกัษะ  และเจตคติ  ในการด าเนินงานการวจิยัในชั้นเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. การพฒันารูปแบบการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนส าหรับนกัศึกษาก าหนด

แผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน  แน่นอน  ทั้งน้ีเพราะรูปแบบการด าเนินงานวิจยัดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบับุคคล

อ่ืนๆ  หลายฝ่าย   และควรแจ้งก าหนดการ    กิจกรรม  แนวปฏิบติั  ท่ีชัดเจนให้กับผูท่ี้เก่ียวข้องทราบ

ล่วงหนา้ 

2.  ควรช้ีแจงครูพี่เล้ียงเก่ียวบทบาทท่ีจะให้ค  าปรึกษานักศึกษาเก่ียวกบัการวิจยัในชั้น

ปฏิบติัในชั้นเรียน  ทั้งน้ีเพราะครูพี่เล้ียงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการเป็นครูพี่เล้ียงแต่ยงัไม่

เขา้เก่ียวกบับทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน   ไดแ้ก่  การวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้น

เรียน  การให้ค  าแนะน าเก่ียวกับนวตักรรม   ในการด าเนินงานวิจยั   ขั้นตอนในการท่ีนักศึกษาจะต้อง

ด าเนินการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
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3. การส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบติัการสอน  ควรเลือกสถานศึกษาท่ีมีควมพร้อม  เพราะ

นกัศึกษาเป็นเพียงผูฝึ้กประสบการณืวิชาชีพ   แต่ไม่ใช่ผูส้อนหลกั   นกัศึกษาจึงสมควรท่ีจะกลบัมาอบรม

เพิ่มเติมวชิาการตามกิจกรรมท่ีศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพก าหนด 

4. ก าหนดนโยบายให้กลุ่มผูส้อนวิชา  EDU  4206   การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้   จดั

ประชุมเพื่อก าหนด   แผนการจดัการเรียนรู้ของรายวชิาใหต้รงกนั 

5. จดัท าคู่มือการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู 

6. การอบรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนควรแยกอบรมแต่ละแขนงวิชา   เน่ืองจาก

ธรรมชาติการเรียนรู้และลกัษณะเฉพาะของแต่แขนงวิชาไม่เหมือนกนั   และควรมีอาจารยป์ระจ าแขนงวิชา

เป็นวทิยากรเก่ียวกบันวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัแขนงวชิา 

7. ควรก าหนดเกณฑห์รือสมรรถนะท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการด าเนินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้น

เรียนและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบล่วงหนา้ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาการพฒันารูปแบบการด าเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยการสร้างคลีนิก  

การวจิยัทางบล๊อก 

2. ศึกษารูปแบบการสร้างเคร่ือข่ายการวิจัยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ระหว่าง

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพและครูผูส้อนท่ีสนใจ 
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