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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความรู้และความสามารถในการท าวิจัยในชั้น
เรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่และ2) ศึกษาผลการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หลังการโค้ช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GED 
5802 การปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Teaching Professional Externship II ) ในภาคเรียนที่ 2/2558 
จ านวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ แผนการโค้ชการท าวิจัยในชั้นเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดการโค้ชของแฮส (Haas) จ านวน 9 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใน
การวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินความสามารถในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนและแบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
       ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลังการโค้ชสูง
กว่าก่อนการโค้ชอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปได้ว่าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรจัดอบรม



การวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติมเพ่ือเตรียมความพร้อม การท างานวิจัยในชั้นเรียนไม่ครบทุกขั้นตอนเพราะ
ช่วงเวลาสั้นท าให้นักศึกษาคัดลอกงานวิจัย ขาดการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและขาดการอ้างอิง 
การโค้ชเป็นวิธีการที่ช่วยให้นักศึกษาไดพั้ฒนาทักษะ กระบวนการคิด ความรู้และการปฏิบัติให้ประสบ
ผลส าเร็จ โค้ชที่ดีจะสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ  
 2.  ผลการตรวจคุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการประถมศึกษาหลังการโค้ช โดยภาพรวมคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
นักศึกษาขาดประสบการณ์การท าวิจัย มีประสบการณ์เฉพาะในการเรียนรายวิชาการวิจัยการศึกษาซึ่ง
ขาดการฝึกปฏิบัติ  
 
ค าส าคัญ: การโค้ช  การท าวิจัยในชั้นเรียน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

Abstract 
       The purposes of this research were 1) to study the students’ knowledge and 
ability of classroom research practices of the pre-service elementary student 
teachers in Chiang Mai Rajabhat University, 2) to study the results of classroom 
research practices of the pre-service elementary student teachers in Chiang Mai 
Rajabhat University after coaching. The sample was 87 elementary program students 
who enrolled in the GED 5802 (Teaching Professional Externship II)course in the 
second semester of academic year 2015, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat 
University. There were two types of research instruments. The first type used for 
implementing 9 coaching plans, developed by the researcher based on the concept 
of coaching by Hass and literature review. The second type used for collecting data, 
which  consisted of the classroom research tests, the students’ ability classroom 
research evaluation form and research evaluation form. The obtained data was 
analyzed for mean, standard deviation, for qualitative data which analyzed by 
content analysis.   
       The findings of the research found that: 
       1.  The pre-service elementary student teachers’ knowledge was higher than 
after they were coached at a statistically significant level .05. The students’ 
researching ability after coaching was rated at high level. The content analysis 



concluded that classroom research practice should be further administered by 
Professional Experience Training for the externship preparation. According to a short 
period of the semester, students had a plagiarism without reviewing related literature 
and reference. Coaching is a good method which encourages students to develop 
cognitive skills and practical knowledge for their academic achievement. The good 
coaching can lead to a reliability and trust. 
       2.  The result of checking students’ classroom research papers after 
coaching was rated at a middle level since students were lack of experience in doing 
classroom research and they studied only educational research subject without 
practicing 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันผลิตครูตระหนักถึง
ความส าคัญของการส่ง เสริมให้คณาจารย์  และนักศึกษ าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ ใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาชีพและผู้เรียนอย่างจริงจัง องค์ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง
จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้ “การวิจัย” ยังเป็นนวัตกรรมส าคัญในการ
สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุนทางปัญญา ( intellectual 
capital) ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆผลผลิตและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์อันน าไปสู่สังคมฐานแห่งความรู้ (knowledge – based society) ซึ่งจะเป็น
“สังคมแห่งวิชาชีพครู”ที่มีการใช้ความรู้โดยมีการวิจัยเป็นฐานซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาจึงก าหนดให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการน าความรู้ ทฤษฏีการ
วิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาวิธีการเรียนการสอน จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน พัฒนา
พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2555, น. 4 อ้างในสินทะวา  คามดิษฐ์) 
     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครูเพราะเป็น
กระบวนการภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาครูให้เป็นผู้มีความรัก ศรัทธาต่ออาชีพครูและมี
ความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พ่ึงพอใจแก่หน่วยงาน
ผู้ใช้ครู กระบวนการภาคปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การผลิตครูมีคุณภาพที่พึงประสงค์ได้นั้นจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างจริงจัง เพราะ
หน่วยงานผู้ใช้ครูคือสถานที่ฝึกปฏิบัติเป็นแหล่งต้นแบบที่จะให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้จากสถานการณ์



จริงควบคู่กับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยในทุกๆ ขั้นตอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จึงเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู  
     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญในการผลิตครูเพราะเป็นการฝึก
ปฏิบัติการท างานด้วยประสบการณ์จริงนักศึกษามีโอกาสน าสิ่งที่ตนได้ศึกษาจากภาคทฤษฎีไปใช้กับ
สถานการณ์จริงและมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติภารกิจที่แท้จริงของครูจึงเป็นกิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันการผลิตครูระดับต่างๆ ที่จะพยายามจัดให้นักศึกษาได้
น าเอาทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทความเป็นครู รู้จักเลือกใช้
วิธีสอนให้ถูกต้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เรียนรู้ระบบการจัดการบริหารการศึกษาในโรงเรียน
ท างานร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตลอดจนเข้าใจและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ ชาตรี ฝ่ายค าตา และวรรณทิพา รอดแรงค้า (2551,น.152-163) กล่าวถึงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูว่าเป็นหัวใจในการผลิตครูเพราะเป็นการเตรียมนักศึกษาครูให้พร้อมที่จะไปเป็นครูที่ดีใน
อนาคต ในขณะฝึกนักศึกษาครูสามารถพัฒนาความรู้ในเนื้อหาบูรณาการกับวิธีสอนรวมทั้งด้านเทคนิค
วิธีที่สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้านต่างๆ เช่น งานสอน งานกิจการนักเรียน งาน
แนะแนว งานธุรการ งานพัฒนาตน งานพัฒนาสังคมและยังมีโอกาสพัฒนาด้านคุณลักษณะเพ่ือให้มี
ลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการเป็นครู เช่น เป็นผู้ที่มีใจรักศรัทธาในวิชาชีพครูมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูนอกจากนี้ประสบการณ์วิชาชีพครูยังเป็นการ
เน้นกระบวนการภาคปฏิบัติที่ช่วยเสริมสร้างทั้งคุณภาพการผลิตครูให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้เป็นอย่างดี (สาวิตรี โรจนะสมิต และวรรณทิพา รอดแรงค้า, 2548, น.1-
9) การผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาต่างให้ความส าคัญต่อการจัดให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆและประสบการณ์วิชาชีพครู จะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสามารถและมี
ทักษะในด้านต่างๆ พอที่จะรับผิดชอบในด้านการสอน แต่อย่างไรก็ตามผลการส ารวจปัญหาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผ่านมา พบว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีปัญหาเกิดขึ้นหลายด้าน เช่น 
ปัญหาด้านการเตรียมการสอน (ทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ, 2542; วรรณทิพา รอดแรงค้า และภาวิณี ศรี
สุขวัฒนานันท์, 2545) ปัญหาการด าเนินการสอน (รุ่งฟ้า กิติญานุสันต์ และ สมประสงค์ ประสงค์เงิน, 
2542; วรรณทิพา รอดแรงค้า และภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, 2545) ปัญหาที่เกิดจากนักศึกษา ปัญหา
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัญหาการจัดเตรียมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิต/นักศึกษา 
(ทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ, 2542) จากประสบการณ์การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ส่วนใหญ่พบปัญหาเกี่ยวกับการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ (2545 อ้างอิงในศิรดา ทอง
เชื้อ และนฤมล ศราธพันธ์, 2557, น.193-204 ) พบว่านิสิตมีปัญหาการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดชื่องานวิจัย การเขียนความเป็นมา



และความส าคัญของปัญหาการวิจัย และการเขียนผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิต
ยังขาดประสบการณ์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนนิสิตมีประสบการณ์เฉพาะการเรียนในรายวิชาการวิจัย
ในชั้นเรียน ซึ่งอาจมีการฝึกปฏิบัติที่ไม่เพียงพอจึงท าให้นิสิตมีปัญหาในประเด็นเหล่านี้ 
     การพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานวิจัยในชั้นเรียนควรให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เรียนรู้ทั้งความรู้และทักษะโดย
ค านึงถึงความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์และความสามารถเดิมของตนเอง จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า การโค้ช (Coaching) เป็นวิธีการในการพัฒนาความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติของบุคคลโดย
โค้ชซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ โค้ชและเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 
ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของโค้ชและผู้ปฏิบัติท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติเป็นวิธีที่
น ามาใช้กันมากในการฝึกทักษะของบุคคลเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Haas,1992,p.54-58) การวิจัยครั้งนี้น าหลักการโค้ชซึ่งนิยมใช้มากในวงการพยาบาลเพ่ือ
ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดภายใต้การให้ค าปรึกษาของโค้ชมาบูรณาการกับหลักการท าวิจัยในชั้นเรียน 
            การน าแนวคิดการโค้ชมาเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแนวคิดของแฮส (Haas, 1992, p.54-58) และการทบทวน
วรรณกรรมประกอบด้วยกระบวนการโค้ช 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาใน
การปฏิบัติกิจกรรม 2) การวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม 3) การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 4) 
การประเมินผลการปฏิบัติตามกิจกรรมโดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฝึกปฏิบัติกิจกรรม
การท าวิจัยในชั้นเรียน โค้ชเป็นผู้ชี้แนะ สนับสนุน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้นักศึกษา
วิเคราะห์การฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและโค้ชแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในขั้นตอน
ของการโค้ช น่าจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาผลการโค้ชต่อความรู้และความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนได้
อย่างถูกต้อง และศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นข้อมูลในการ
เตรียมการในด้านต่างๆรวมทั้งการปรับปรุงการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งก่อนและ
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.  เพ่ือศึกษาความรู้และความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
     2.  เพ่ือศึกษาผลการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา
การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หลังการโค้ช 



 
 วิธีด าเนินการวิจัย   
     การวิจัยครั้งนี้มีวิธีด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
     1. ระเบียบวิธีวิจัย แบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) 
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย one group pretest-posttest design. ซึ่งมีรูปแบบดังนี้       

ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย            
 T1   หมายถึง ทดสอบก่อนเรียน  
 X หมายถึง การทดลองใช้แผนการโค้ชการท าวิจัยในชั้นเรียน  
 T2 หมายถึง ทดสอบหลังเรียน 
            2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิชา GED 5802 การปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 ใน
ภาคเรียนที่ 2/2558  
       กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่2/2558 จ านวน 87 คนโดย
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา            
      3.1  ตัวแปรอิสระได้แก่ การโค้ชการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
  3.2  ตัวแปรตามได้แก่ผลของการโค้ชต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในด้าน 1) ความรู้ 2) ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน และ3) ผลการท า
วิจัยในชั้นเรียน   
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     4.1  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการโค้ชการท าวิจัยในชั้นเรียนที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยใช้แนวคิดการโค้ชของแฮส (Haas, 1992)  
      4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

4.2.1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ใช้ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  



4.2.2 แบบประเมินความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ แต่ละข้อค าถามมี
ค าตอบให้เลือก 3 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ในตอนท้ายแบบ
ประเมินมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักศึกษาเขียนข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท างานวิจัยในชั้น
เรียน 

4.2.3แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัย (นท.6) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช้ น้อย ปรับปรุง โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น Scoring rubrics  
     5.  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือจะน าเสนอตามการแบ่งประเภทของเครื่องมือ
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
      5.1  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการโค้ชการท าวิจัยในชั้นเรียนสร้างโดย
ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ.2553 หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก
บังคับ  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดการโค้ชของแฮส (Haas, 1992) และการ
ทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินและวิเคราะห์ปัญหา
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติ 
  5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
                     5.2.1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโดยวัดความรู้ความจ า 
ความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์  การประเมินค่า และการประยุกต์ความรู้การท าวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  ครอบคลุมเนื้อหาความรู้พ้ืนฐานและความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในการท าวิจัยในชั้นเรียน ตัวอย่าง
กรณีศึกษางานวิจัยในชั้นเรียน  ข้อสังเกตส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนใช้ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีข้อ
ถูกเพียง 1ข้อ ให้คะแนนข้อถูก 1 คะแนน ข้อผิด 0 คะแนน จ านวน 20 ข้อ น าแบบทดสอบไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณา
ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หลังจากนั้นปรับปรุงข้อค าถาม  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปทดลองกับ
นักศึกษาที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นแบบ Kuder 
Richardson 20 ไดค้่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.60 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.29-0.40 ค่า



ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.71  น าแบบทดสอบวัดความรู้มาแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อบกพร่องที่พบและจัดพิมพ์ ให้เป็นฉบับสมบูรณ์  

             5.2.2 แบบประเมินความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ูผู้วิจัยไดส้ร้างโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบประเมิน  ออกแบบ ก าหนด
กรอบการประเมิน พัฒนาแบบประเมินความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า 3 ระดับ มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ  น าแบบประเมินความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนที่สร้าง
ขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและการใช้ภาษา  
             5.2.3 แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัย (นท.6) ใช้ส าหรับประเมินคุณภาพรายงาน
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช้ น้อย 
ปรับปรุง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น Scoring rubrics ก าหนดประเด็นการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียนออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณค่าของงานวิจัย 2) ชื่อเรื่อง 3) ที่มาและ
ความส าคัญของปัญหา4) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง5) วิธีด าเนินการวิจัย 6) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 7) การสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ รวมทั้งหมด 18 รายการ  
 6.  การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความ
ร่วมมือจากอาจารย์นิเทศก์จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 13 ท่าน มีการประชุมชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

6.1  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเ พ่ือแนะน าขั้นตอนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน ทดสอบก่อนเรียน(pre-test)โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้ความเข้าใจการท าวิจัยในชั้นเรียน 
                6.2  ด าเนินกิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนตามแผนการโค้ชที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 4 ขั้นตอน 
เริ่มต้นขั้นตอนที่ 1 การประเมินและวิเคราะห์ปัญหา  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม
การวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติ
โดยอาจารย์นิเทศก์ จ านวน 9 แผนการโค้ช แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมดจ านวน 27 ชั่วโมง  

6.3  หลังจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท าวิจัยในชั้นเรียนแล้วกลับมาปัจฉิม
นิเทศ ทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการท าวิจัยในชั้นเรียน
ชุดเดิม วิเคราะห์ความรู้ของนักศึกษาในการท าวิจัยในชั้นเรียนและท าแบบประเมินความสามารถใน
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
               6.4  อาจารย์นิเทศก์ตรวจคุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูโดยใช้แบบประเมินคุณภาพรายงานวิจัย (นท. 6) ของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 



6.5 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
6.6 สรุปผลการทดลอง 

 7.  การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมได้มาวิเคราะห์ ดังนี้  
               7.1วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้การท าวิจัยในชั้นเรียน ก่อนและหลัง
การโค้ชของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 87 คน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
แบบ Dependent Sample  
      7.2วิเคราะห์ความสามารถของนักศึกษาในการท าวิจัยในชั้นเรียนแปลผลโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของวิเชียร เกตุสิงห์  
(2538, น.9) 
     7.3  วิเคราะห์คุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลังการโค้ช แปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ของ
วิเชียร เกตุสิงห์ (2538, น.9)  
      7.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ท้ายแบบประเมินความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลังการโคช้ ได้ผลดังตารางที่ 1 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้การท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก 
             ประสบการณ์วิชาชีพครกู่อนและหลังการโค้ช 
                                                                      ค่าสถิต ิ

การทดสอบ                                                      n x  S.D. t       d 

ก่อนการโคช้ 87 12.50 3.44     14.45*     2.84           
หลังการโคช้ 87 15.34             2.53   

        *p < .05 
          จากตารางที ่1 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูหลังการโคช้สูงกว่าก่อนการโค้ช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
          ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หลังการโค้ชโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 2 



 
 ตารางที่ 2    ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
                 สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หลังการโค้ช  
 

          

ข้อ ความสามารถในการท าวิจยัในช้ันเรียน  S.D. การแปลผล 

1 การระบสุาเหตุของปัญหาการเรยีน/พฤติกรรมของนักเรียน 2.54 0.57 ระดับสูง 
2 ก าหนดวิธีการแก้ปญัหาการเรียน/พฤติกรรมของนักเรยีน 2.42 0.56 ระดับสูง 
3 การก าหนดปญัหาการวิจัยได้อย่างชัดเจน 2.50 0.60 ระดับสูง 
4 การน านวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน/พฤติกรรมของนักเรียน 2.43 0.62 ระดับสูง 
5 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อยา่งชัดเจนเหมาะสม 2.52 0.65 ระดับสูง 
6 การตั้งสมมติฐานการวิจัยได้อย่างชัดเจนเหมาะสม 2.37 0.58 ระดับสูง 
7 การวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยได้

อยา่งถูกต้อง 
1.80 0.71 ระดับปานกลาง 

8 การก าหนดขอบเขตการวิจัยได ้ 2.48 0.62 ระดับสูง 
9 การระบตุัวแปรที่ใช้ในการวิจัยไดอ้ย่างถูกต้อง 2.57 0.63 ระดับสูง 
10 การหาวิธีการหรือนวัตกรรมมาใช้ในการท าวิจัยได้อย่างเหมาะสม 2.38 0.56 ระดับสูง 
11  การออกแบบการวิจัยแบบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิจัยในช้ันเรียน 2.27 0.58 ระดับปานกลาง 
12  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในช้ันเรียน 2.37 0.61 ระดับสูง 
13 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เช่น ความเที่ยง ความ

ตรง เป็นต้น 
2.22 0.58 ระดับปานกลาง 

14 การใช้เทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูลวิจัยชนิดตา่ง ๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.28 0.58 ระดับปานกลาง 

15 การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 2.35 0.66 ระดับสูง 
16 การเขียนโครงการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจัยไดอ้ย่าง

ถูกต้อง 
2.47 0.54 ระดับสูง 

17 การน าเสนอข้อมูลให้มีความกะทดัรัด ชัดเจน  เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 1.82 0.56 ระดับปานกลาง 
18 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลไดอ้ย่างถูกต้อง 2.32 0.50 ระดับปานกลาง 
19 การเขียนรายงานการวิจัยได้อยา่งถูกต้อง 2.13 0.59 ระดับปานกลาง 
20 การสรุปผลรายงานการวิจัย 2.53 0.54 ระดับสูง 

 ภาพรวม 2.33 0.59 ระดับสูง 



          จากตารางที ่2 พบว่าความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูหลังการโคชโดยภาพรวมมีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับสูง ( x = 2.33, 
S.D. = 0.59)  
          ผลการตรวจคุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลังการโค้ชพบว่ารายงานการวิจัยมีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อย ผลปรากฏดังตารางที่ 3  
 
ตารางที ่3 ผลการตรวจคุณภาพรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

รายการที่ประเมิน ระดับผลการประเมิน 

 S.D. การแปลผล 

1. คุณค่าของงานวิจัย 3.42 1.05 ปานกลาง 
    1.1 เป็นงานวิจัยท่ีมีคุณค่า มีความส าคญั 3.38 1.03 ปานกลาง 
    1.2 เป็นงานวิจัยท่ีเป็นการแกป้ัญหาในการเรียนการสอน 3.47 1.07 ปานกลาง 
2. ชื่อเร่ือง 3.28 0.87 ปานกลาง 
    2.1 ช่ือเรื่องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของการวิจยั 3.15 0.94 ปานกลาง 
    2.2 มีความกระชับ ชัดเจน 3.41 0.80 ปานกลาง 
3. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 2.77 0.62 ปานกลาง 
    3.1 กล่าวถึงที่มาของปัญหาชัดเจน 3.25 0.50 ปานกลาง 
    3.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัยชัดเจนและเหมาะสม 3.18 0.65 ปานกลาง 
    3.3 ก าหนดขอบเขตของปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจน 2.30 0.53 น้อย 
    3.4 ให้นิยามศัพท์เฉพาะที่ส าคญัอย่างเหมาะสม 2.38 0.82 น้อย 
4. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 2.40 0.69 น้อย 
    4.1 อ้างอิงทฤษฎีและผลการวจิัยที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและ 
         ตรงกับเรื่อง 

1.89 0.69 น้อย 

    4.2 การจัดล าดับเรื่องเป็นไปอย่างเหมาะสม 2.91 0.70 ปานกลาง 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 3.48 0.69 ปานกลาง 
    5.1 กล่าวถึงประชากร และกลุม่เป้าหมายได้ชัดเจน 3.22 0.50 ปานกลาง 
    5.2 เครื่องมือและวิธีการในการรวบรวมข้อมูลมคีวาม 
          เหมาะสม สอดคล้องกับประเด็นปัญหา 

3.66 0.57 มาก 

    5.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมลูหรือสถิติที่ใช้มีความเหมาะสม 3.57 1.02 มาก 
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3.24 0,79 ปานกลาง 
   6.1 เสนอผลของการวิเคราะห์อย่างถูกต้องชัดเจน 3.38 0.81 ปานกลาง 
   6.2 แปลความหมายผลการวเิคราะห์ข้อมลูถูกต้อง 3.10 0.77 ปานกลาง 
7. การสรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 3.26 0.71 ปานกลาง 



    7.1 สรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์ 3.10 0.79 ปานกลาง 
    7.2 อภิปรายผลได้สมเหตุสมผล 3.34 0.78 ปานกลาง 
    7.3 ข้อเสนอแนะมีความเหมาะสม 3.36 0.57 ปานกลาง 
                                                            ภาพรวม 3.13 0.71 ปานกลาง 

         จากตารางที่3 พบว่าผลการตรวจคุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครหูลังการโค้ชโดยภาพรวมคุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง( x = 3.13, 
S.D. = 0.71) ยกเว้นด้านเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.40, S.D. = 0.69)  
         ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปได้ว่าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรจัดอบรมการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพร้อม การท างานวิจัยในชั้นเรียนไม่ครบทุกขั้นตอนเพราะช่วงเวลาสั้น
เพียง1ภาคเรียนท าให้นักศึกษาใช้วิธีการคัดลอกงานวิจัย ขาดการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
ขาดการอ้างอิง การโค้ชเป็นวิธีการที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด ความรู้และการ
ปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ โค้ชที่ดีจะสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
    1. ความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังการโค้ชสูง
กว่าก่อนการโค้ชอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุบล พวงมาลา 
(2552) ศึกษาการพัฒนากระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังได้รับการ
อบรมสูงกว่าก่อนได้รับการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถอภิปรายเพ่ิมเติมว่า
การโค้ชการปฏิบัติในการท าวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้ น ได้พัฒนา
ทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยการสนับสนุน ชี้แนะ ให้ความมั่นใจและการช่วยเหลือของโค้ชโดยใช้
แผนการโค้ชการท าวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
สร้างแผนการโค้ชขึ้นตามแนวคิดการโค้ชของแฮส (Haas, 1992) และการทบทวนวรรณกรรมเป็นการ
พัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความพร้อมในการเรียนรู้เปิดโอกาสให้
นักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยโค้ชตามกระบวนการ ประกอบด้วยการประเมินและ
วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมตามความรู้และปัญหาที่พบจากประสบการณ์เดิมของ
นักศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาตามแผนที่วางไว้ โดยโค้ชจะสังเกตและติดตามการ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงมีความ



มั่นใจในการน าความรู้และทักษะต่างๆที่ได้รับจากการปฏิบัติมาใช้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน ทั้งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงส่งผลให้มีคะแนนการปฏิบัติสูงขึ้น ดังที่แฮส (Haas, 1992) กล่าวว่า การโค้ช 
เป็นวิธีการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมและความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่องโดยโค้ชเป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะให้บุคคลมีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ เมื่อได้รับการ
ฝึกปฏิบัติอยา่งต่อเนื่อง สม่ าเสมอท าให้บุคคลมีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
นั้นๆด้วยความช านาญ การวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ผู้วิจัยกระตุ้นให้นักศึกษาวางแผนการปฏิบัติ
กิจกรรมโดยน าข้อมูลที่ได้รับในขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ปัญหา มาวางแผนการปฏิบัติร่วมกับ
ครพ่ีูเลี้ยงตามความรู้และปัญหาที่พบ ซึ่งพบว่านักศึกษาบางคนมีความรู้แต่ขาดการวางแผนการปฏิบัติ
กิจกรรมดังกล่าวไม่ครอบคลุม บางคนปฏิบัติกิจกรรมไม่ถูกวิธี ผู้วิจัยจึงให้ข้อมูลเพ่ิมเติมชี้แนะ ให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการสร้างเครื่องมือการวิจัย เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบฝึกหรือสื่อที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองได้ จากนั้นจึงได้
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยผู้วิจัยให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทดลองหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย การศึกษาเพ่ิมเติมจากแผนการโค้ช ช่วยเพ่ิมความเข้าใจในการท าวิจัย ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล (2553) ได้พัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า
รูปแบบการให้ค าปรึกษาพีพีเอ็มอี ด้านสมรรถนะของอาจารย์นิเทศก์ในด้านการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าอยู่ ในระดับสูงมาก สมรรถนะด้านการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ในระดับสูงมาก ด้านความพึงพอใจของนิสิตต่อการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าอยู่ ในระดับสูงมาก และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ
ศักดา สวาทะนันทน์ (2552) ศึกษาบทบาทของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
เชิ งปฏิบั ติ ก าร ในชั้ น เ รี ยนของนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพครู ส าขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าทั้งอาจารย์นิ เทศก์และอาจารย์ พ่ีเลี้ยงต่างมีบทบาทหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูโดยก าหนดให้อาจารย์นิเทศก์เป็นประธานกรรมการอาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นกรรมการและทั้ง          
สองฝ่ายได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานร่วมกัน โดยมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาการ
ด าเนินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และร่วมตรวจสอบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน อาจารย์พ่ีเลี้ยงและผู้วิจัยได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดกิจกรรมการ
ด าเนินงานแต่ละระยะของการด าเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม จากผลการด าเนินงานตาม



บทบาทของอาจารย์พ่ีเลี้ยง พบว่า การด าเนินงานดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
      ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังการ
โค้ช โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง พิจารณาจ าแนกความสามารถตามรายการอยู่ในระดับสูงจ านวน 13 
รายการ ได้แก่ การระบุตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง การระบุสาเหตุของปัญหาการเรียน/
พฤติกรรมของนักเรียน การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างชัดเจนเหมาะสม , และการ
ก าหนดปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจน, ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความสามารถท าวิจัยใน
ชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 7 รายการ ได้แก่ การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง, 
การใช้เทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูลวิจัยชนิดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ,การออกแบบการวิจัย
แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น ความ
เที่ยง ความตรง การน าเสนอข้อมูลให้มีความกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การ
โค้ชตามแผนการโค้ชนั้น โค้ชเป็นผู้ให้ข้อมูล สนับสนุน ชี้แนะ ฝึกทักษะการปฏิบัติ ให้ความมั่นใจ ให้
ความช่วยเหลือโดยค านึงถึงความรู้และประสบการณ์เดิมของนักศึกษา แล้วประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาแต่ละราย ท าให้สามารถท าความเข้าใจได้อย่างละเอียด มีการสื่อสารสองทาง มีการซักถาม
และสามารถสะท้อนให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปัญหาในการท า
วิจัยในชั้นเรียนสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของนักเรียน และให้ความรู้แก่นักศึกษาโดยที่นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้และได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง
เป็นขั้นตอนและสามารถฝึกจนเกิดความช านาญ โดยผู้วิจัยคอยให้ข้อมูลย้อนกลับ สนับสนุนการ
ปฏิบัติเป็นการเสริมแรงให้ความมั่นใจมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองในผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติที่ถูกต้องมากขึ้น จึงส่งผลให้คะแนนการปฏิบัติของกลุ่มทดลองหลังการ
โค้ชมากกว่าก่อนการโค้ช  
    2.  ผลการตรวจคุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลังการโค้ชโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาขาดประสบการณ์ในการท าวิจัย มีประสบการณ์เฉพาะใน
การเรียนรายวิชาการวิจัยการศึกษาซึ่งอาจขาดการฝึกปฏิบัติ ยกเว้นด้านเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยสอดคล้องกับศิรดา ทองเชื้อ และ นฤมล ศราธพันธุ (2557) 
ศึกษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตฝึกสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการเตรียมการสอนสื่อการสอน การด าเนินการสอน ตัวนิสิต ตัว
นักเรียน อาจารย์นิเทศก์ ครพ่ีูเลี้ยง โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการวิจัยในชั้นเรียนตามการ



รับรู้ของนิสิตฝึกสอนพบว่า นิสิตมีปัญหาด้านการด าเนินการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนปัญหาด้านอ่ืนๆ มีอยู่ในระดับน้อย 
           ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบประเมินความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน
พบประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ช่วงเวลาในการท างานวิจัยในชั้นเรียนเพียง1ภาคเรียนส าหรับท างานวิจัย
ให้ครบทุกขั้นตอน (n = 23) ท าให้นักศึกษาใช้วิธีการคัดลอกงานวิจัยของผู้อื่นๆขาดการอ้างอิง เป็น
การผิดจรรยาบรรณของการวิจัยซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับเกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์ (2553) 
ศึกษาสภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาพบว่าสภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน มีสภาพปัญหาในระดับมาก ส่วนข้อเสนอแนะด้านการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนควรเน้นปัญหาและกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและสามารถน าไปแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้ นักศึกษาไม่ด าเนินการตามแบบแผนการวิจัย ความรู้ความสามารถและทักษะการ
วิจัยมีน้อยมาก ควรก ากับ ติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทางด้านจรรยาบรรณการวิจัยให้มากกว่านี้ 
และนักศึกษาต้องมีความพยายามที่จะอุทิศเวลาในการท าการวิจัย ส่วนด้านเวลามีเพียง 1 ภาคเรียน
นับว่าน้อยท าให้การท าวิจัยไม่ครบกระบวนการ ซึ่งพบจากข้อเสนอแนะการวิจัยของภาวิณี ศรีสุข
วัฒนานันท์ (2545 อ้างอิงในศิรดา ทองเชื้อ และนฤมล ศราธพันธ์, 2557) ว่าควรจัดอบรมเรื่องวิจัยใน
ชั้นเรียนเพิ่มเติมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต หรือมีการอบรมเพ่ิมเติมขณะที่นิสิตท าการ
ฝึกสอน 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปว่านักศึกษาได้รับการโค้ชตามแผนการโค้ชโดยค านึงถึงความรู้และ
ปัญหาที่พบจากประสบการณ์เดิม และมีผู้วิจัยและอาจารย์นิเทศก์เป็นโค้ชให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ชี้แนะ ให้
ค าแนะน า และฝึกการปฏิบัติกิจกรรม มีการติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อมูลย้อนกลับ มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมท าให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการโค้ชจึงน่าจะเป็นกลวิธีหนึ่งในการพัฒนา
ความรู้และความสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาในการ
ท างานวิจัยในชั้นเรียนได้ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ควร
จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมโดยจัดประชุมครูพ่ีเลี้ยง หรือหาแนวทางชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้ทางโรงเรียนที่ส่งนักศึกษาไปฝึกสอนเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 



  1.2  ควรจัดอบรมเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา หรือมีการอบรมเพ่ิมเติมขณะที่นักศึกษาฝึกสอน การอบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้ น
เรียนควรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมตามธรรมชาติของ
เนื้อหาวิชา เนื่องจากธรรมชาติการเรียนรู้และลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาไม่เหมือนกัน 
   1.3  ด้านการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนส าหรับนักศึกษาสามารถน าการโค้ชมาใช้ในการ
พัฒนาอาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยงให้มีความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดูแล ให้ค าปรึกษาใน
การท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาโดยการโค้ชอย่างต่อเนื่อง จะท าให้มีความรู้และการปฏิบัติที่
ถูกต้องยั่งยืน 
   1.4  ควรชี้แจงครูพ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับบทบาทการให้ค าปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพราะครูพ่ีเลี้ยงส่วนใหญ่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเป็นครูพ่ีเลี้ยงแต่ยังไม่เข้า ใจเกี่ยวกับ
บทบาทการท าวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
นวัตกรรม การด าเนินงานวิจัย ขั้นตอนในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนด าเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป      
   2.1  ควรมีการศึกษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสาขาอ่ืนๆ เพ่ือสะท้อน
ภาพรวมของปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ 
     2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของการท าวิจัยในชั้นเรียนของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านต่างๆขณะเริ่มฝึก ระหว่างฝึกและเสร็จสิ้นการฝึก หาสาเหตุที่จะ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการท าวิจัยในชั้นเรียนมีเพียง 1 ภาคเรียนท าให้ท างานวิจัยไม่ครบ
กระบวนการ 
     2.3  ควรเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมในบางประเด็น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ความยุ่งยากในการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิค
การเขียนรายงานวิจัยให้อ่านได้เข้าใจง่าย 
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