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 การวิจยัในครัง้นีมี้จดุมุง่หมายท่ีจะศกึษาองค์ประกอบ และสร้างแบบประเมินในการประเมิน

คณุภาพของงานวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียน  และ เพ่ือศกึษารูปแบบ  และประสิทธิผลของรูปแบบ        

การประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินคณุภาพ

ของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน และแบบสอบถามเก่ียวกบั ประสิทธิผลของ รูปแบบการประเมนิ

คณุภาพ งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการวิจยั คือ นิสิตปฏิบตักิารสอน และ        

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555  ซึง่ได้มาจาก

การสุม่แบบแบง่ชัน้ จํานวน 201 คน  และ อาจารย์นิเทศซึง่เป็นผู้ให้คําปรึกษา และประเมินคณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของ นิสิต จํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ อาจารย์นเิทศการศกึษา อาจารย์นิเทศ

วิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน จํานวนทัง้สิน้  729 คน  

 ผลการวิจยัสรุปได้วา่  

 1. องค์ประกอบในการประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนมี 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ กระบวนการวิจยั วิธีการวิจยั และการนํางานวิจยัไปใช้  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

พบวา่ แบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีความเท่ียงตรงในการวดั 

 2. รูปแบบการประเมนิ คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบตักิาร สอน และ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จากการประมาณคา่สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง 

ท่ีมีผู้ประเมิน 1 กลุม่ มีคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง 0.45 ผู้ประเมิน 2 กลุม่ มีคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง 

0.62 และผู้ประเมิน 3 กลุม่ มีคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  0.71 ตามลําดบั แสดงวา่ในการประเมิน

คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ควรจะให้อาจารย์นิเทศทัง้ 3 ฝ่าย เป็นผู้ประเมินร่วมกนั 

 3. จากการพจิารณา ประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพ งานวิจยัปฏิบตักิาร ในชัน้

เรียน ด้วยการพจิารณามาตรฐานการประเมนิทางการศกึษา 4 ด้าน  พบวา่ ประสิทธิผลของ รูปแบบ

การประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก  ถึงมากท่ีสดุ 

เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านเรียงจากคา่เฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความถกูต้อง ด้านความเหมาะสม 

ด้านอรรถประโยชน์ และด้านความเป็นไปได้ ตามลําดบั  
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 This research aims at examining the factors and creating an evaluation model for 

evaluating the quality of practicum teacher students’ classroom action research at 

Srinakharinwirot University as well as exploring an evaluation model and the effectiveness of 

the evaluation model for evaluating the quality of classroom action research. The research 

instruments are the evaluation model for evaluating the quality of classroom action research 

and the questionnaires concerning the effectiveness of the evaluation model. The sample 

groups are 201 practicum teacher students from the first semester of 2012 academic year at 

Srinakharinwirot University. Three groups of supervisors who give consults and evaluate the 

quality of classroom action research include supervisors, specific field supervisors and 

college supervisors totally 729 persons. 

 Results of the research can be summarized as follows: 

1. There are 3 elements of evaluating the quality of classroom action research  

which are research process, research method and research application. According to the 

confirmatory factor analysis, it is shown that an evaluation model for the quality of classroom 

action research has a valid measurement. 

2. From the assessment of the generalizability coefficients with one group of 

inspectors, the results are 0.45.  If there are 2 groups of assessors, the result is 0.62 while 

the result is 0.71 for 3 groups of assessors respectively. The evaluation model for evaluating 

the quality of classroom action research therefore requires 3 groups of supervisors. 

3. In consideration for the effectiveness, 4 aspects of education evaluation have 

been investigated.  It is found that the evaluation model of practicum teacher students’ 

classroom action research in general and in each aspect is between the much to the most 

levels.  When considering in each aspect sorting from the order of descending average, this 

model is respectively validity, propriety, utility and feasibility.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธ์นีสํ้าเร็จได้ด้วยความกรุณาอยา่งสงูจากคณะกรรมการควบคมุปริญญานพินธ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นยัพฒัน์ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั รองศาสตราจารย์ ดร.บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ 

และ อาจารย์ ดร .ชศูกัดิ ์ขมัภลิขิต  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  ท่ีได้ให้คําปรึกษา ชีแ้นะแนวทางในการ

ดําเนินการวิจยัทกุขัน้ตอน พร้อมทัง้ได้แก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ  ด้วย ความเอาใจใส ่ตลอดจนให้กําลงัใจ

เสมอมา ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุในความกรุณาของทา่นทัง้สามด้วยความเคารพอยา่งสงู 

 ขอกราบขอบพระคณุกรรมการท่ีแตง่ตัง้เพิ่มเตมิทัง้สองท่ านคือ รองศาสตราจารย์ ดร .พิชิต 

ฤทธ์ิจรูญ และอาจารย์ ดร.สวิุมล กฤชคฤหาสน์ ท่ีให้ความกรุณาเป็น ประธานและกรรมการในการสอบ

ปากเปลา่ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเตมิทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ย่ิงขึน้ 

 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒทกุทา่นท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้ วิจยั และให้คําปรึกษาอยา่งดียิง่ตลอดมา 

 ขอกราบขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญทกุทา่นท่ีให้ความชว่ยเหลือตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจัย ตลอดจน อาจารย์นิเทศการศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจํา

โรงเรียนทกุทา่น ท่ีเสียสละเวลาในการ ทําแบบ ประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน นิสิต

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิตปฏิบตักิารสอน

และฝึกประสบก ารณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีได้ให้ความร่วมมือใน การเป็น            

กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีอ้ยา่งดีย่ิง 

 ขอกราบขอบพระคณุบดิา มารดา  ขอบคณุน้องสาว  ญาตมิิตร เพ่ือนๆ พ่ีๆ ร่วมรุ่นปริญญาเอก

การทดสอบและวดัผลการศกึษาทกุคน ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องทกุทา่นท่ีให้ความชว่ยเหลือและให้กําลงัใจ

ตลอดมา  

 ท้ายนีป้ระโยชน์และคณุคา่ของปริญญานพินธ์ฉบบันี ้ ผู้ วิจยัขอมอบแดบ่ดิา มารดา 

คณาจารย์ และผู้ เก่ียวข้องทกุทา่นท่ีมีสว่นร่วมในการทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งด้วยดี 

 

 

 

นพวรรณ ศรีเกต ุ

 

 

 

 



สารบัญ 
 

บทท่ี  หน้า 

     1  บทนํา…………………………………………………………………………………... 1 

      ภมูิหลงั……………………………………………………………………………….. 1 

      คําถามวิจยั........................................................................................................  7 

      จดุมุง่หมายของการวิจยั......................................................................................  7 

      ความสําคญัของการวิจยั.....................................................................................  7 

      ขอบเขตของการวิจยั...........................................................................................  8 

            ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั...............................................................................  8 

            กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั…………………………..………………………… 8 

            ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั...................................................................................  9 

            นยิามศพัท์เฉพาะ........................................................................................ . 9 

      กรอบแนวคดิการวิจยั..........................................................................................  13 

      สมมตฐิานของการวิจยั………………………………………………………………. 14 

   

     2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง..........................................................................  15 

     การจดัการศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตร์ (หลกัสตูร 5 ปี).........................................  16 

     แนวทางในการใช้การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอนและ  

          ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ................................  

 

18 

           บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศการศกึษา .......................................................  18 

           บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ......................................................  19 

           บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน...............................................  19 

           การทําวิจยัในชัน้เรียนสําหรับนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์  

               วิชาชีพครู.................................................................................. .............. 

 

19 

     การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน................................................................ ............... 20 

           ความหมายของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ............................... ................. 20 

           ความสําคญัของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน.................................................       21 

           เป้าหมายของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน....................................................  22 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 บทท่ี  หน้า 

    2 

 

(ต่อ) 

          ลกัษณะของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน......................................................  

 

22 

           ประเภทของงานวิจยั......................................................................................  24 

           รูปแบบงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน.................................................... .......... 25 

           การประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน....................................    26 

      การพฒันารูปแบบการประเมิน............................................................................  43 

           ความหมายของรูปแบบ.................................................................................  43 

           ประเภทของรูปแบบ.......................................................................................  43 

           กระบวนการพฒันารูปแบบ............................................................................  44 

           มาตรฐานของการประเมิน..............................................................................  46 

      ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory)........................................... ...... 48 

           ความหมายของคา่สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง.................................................  50 

           การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง..........................................................  50 

           โปรแกรม EduG………………………………………………………………….. 54 

   

3 วิธีดาํเนินการวิจัย................................................................................................  55 

     การกําหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง.......................................................  55 

     การสร้างและพฒันารูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ........ 57 

     วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู…………………………………………………. 66 

     การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู................................................................... 67 

     สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู.............................................................................  69 

   

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.........................................................................................  71 

     สญัลกัษณ์ และอกัษรยอ่ในการวิเคราะห์ข้อมลู......................................................  71 

     การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู.......................................................................  71 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี  หน้า 

4 (ต่อ) 

     ผลการศกึษาองค์ประกอบ และการสร้างแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร   

          ในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั 

          ศรีนครินทรวิโรฒ................................................................................ ............... 

 

 

 

72 

      ผลการศกึษารูปแบบ และประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพของงานวิจยั  

          ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

          มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ…………………………………………………… 

 

 

77 

   

5 สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ……………………………………………… 87 

    จดุมุง่หมายของการวิจยั....................................................... ................................  

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั......................................................................................  

    กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั................................................ ................................. 

    วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู......................................................... ............. 

    สรุปผลการวิจยั...................................................................................................  

    อภิปรายผล...................................... ................................................... ................ 

    ข้อเสนอแนะ....................................................................................... ................. 

87 

87 

88 

88 

89 

93 

98 

   

บรรณานุกรม……………………..…………………………………………………………….... 99 

   

ภาคผนวก................................ .......................................................................................... . 107 

     ภาคผนวก ก..................................................................................................................  108 

     ภาคผนวก ข.................................................................................................................  110 

     ภาคผนวก ค..................................................................................................................  123 

     ภาคผนวก ง............................................................................................................ ...... 132 

   

ประวัตย่ิอผู้วิจัย..................................................................................................................  135 

 



บัญชีตาราง 
 

ตาราง  หน้า 

1 ความแตกตา่งระหวา่งการวิจยัแบบทางการ และงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน…… 24 

2 แบบประเมินคณุภาพงานวิจยั……………………………………………………….. 28 

3 แบบตรวจสอบรายการสําหรับการประเมนิรายงานการวิจยัตามแนวคดิของ  Mason  

  and Bramle……………………………………………………………….……….. 

 

30 

4 แบบประเมนิรายงานการวิจยัโดยพจิารณาความสอดคล้องระหวา่งหวัข้อท่ีสําคญั  

  ของการวิจยัตามแนวคดิของ ธวชัชยั วรพงศธร…………………….……………… 

 

35 

5 เกณฑ์การประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนตามแนวคดิของ Mettetal 40 

6 จํานวนนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั  

  ศรีนครินทรวิโรฒท่ีใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมข้อมลู.......................... 

 

57 

7 คา่สถิตจิากการทดสอบความเหมาะเจาะพอดีของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ของ  

  แบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน.....................................  

 

76 

8 การประมาณคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของแบบประเมินคณุภาพงานวิจยั 

   ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ............................................................................  

 

 

78 

9 คา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมนิจากคะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยั 

  ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย...................................................  

 

79 

10 ผลการศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร           

  ในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้าน...........................................  

 

 

82 

11 ผลการศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบการประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร 

  ในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านอรรถประโยชน์............................................  

 

 

83 

12 ผลการศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบการประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร 

  ในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านความเป็นไปได้........................................ 

 

 

  84 

 

 



บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 

13 ผลการศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบการประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร 

  ในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านความเหมาะสม............................................ 

 

 

85 

14 ผลการศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร 

  ในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านความถกูต้อง................................................  

 

 

86 

15 ดชันีความสอดคล้องของการประเมนิจากผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของ 

  แบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน (IOC).................................. 

 

109 

 

 

  



บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ  หน้า 

1 แผนภมูิ Venn แสดงองค์ประกอบความแปรปรวนของแบบแผน rip ××  เม่ือ 

  องค์ประกอบท่ีศกึษาทัง้หมดเป็นองค์ประกอบสุม่ ................................................... 

 

51 

2 ลําดบัการสร้างแบบการประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ..................... 59 

3 ลําดบัการศกึษารูปแบบและประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยั 

  ปฏิบตักิารในชัน้เรียน...........................................................................................  

 

64 

4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของแบบประเมินคณุภาพของ  

  งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน...............................................................................  

 

74 

5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของแบบประเมินคณุภาพของ  

  งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน หลงัจากมีการปรับโมเดลใหมแ่ล้ว.............................  

 

75 

 
 



บทที่  1 

บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 “การศกึษา ” นบัเป็นรากฐานสําคญัในการพฒันาการเรียนรู้ของบคุคล ซึง่การพฒันา

ทรัพยากรในด้านบคุคลถือเป็นหนว่ยพืน้ฐานท่ีสําคญัในการสร้างสรร ค์ และพฒันาประเทศไปสูค่วาม

เจริญก้าวหน้าเทียบเทา่กบัสงัคมโลก ด้วยเหตนีุส้งัคมในปัจจบุนัจงึให้ความสําคญักบัการพฒันา

คณุภาพการศกึษาเป็นอยา่งย่ิง โดยเฉพาะการพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา เน่ืองจากเป็นสถานท่ี

ในการให้การศกึษา การขดัเกลาทางสงัคม ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของบคุคล (อมัพร ม้าคนอง . 

2544: 6) นัน่คือทําให้คนไทยมีคณุภาพท่ีพงึประสงค์โดยจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความใฝ่รู้ รักท่ีจะเรียนรู้   

ตลอดชีวิต รู้จกัคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ มีเหตผุล มีจินตนาการ และมีความคดิสร้างสรรค์ แต่          

การจดัการศกึษาท่ีผา่นมายงัไมเ่อือ้ตอ่การพฒันาตนเองของเดก็ให้เตม็ศกัยภาพ (สํานกังาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ 2543: 1)  

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวดท่ี 1 

ความมุง่หมายและหลกัการ มาตรา 66 ระบไุว้วา่ การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้

เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน

การดํารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน ). 2547: 5) ในขณะท่ี หมวดท่ี 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 22 

ระบไุว้วา่ การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และ

ถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การ

มหาชน ). 2547: 12) และ มาตรา 24 ระบไุว้วา่  กระบวนการจดัการเรียนรู้ ให้สถานศกึษา และ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้(สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(องค์การมหาชน). 2547: 13 – 14) 

 1) จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนดัของผู้ เรียน โดย

คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

 2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้มา 

ใช้เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

 3) จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ิให้ทําได้ คดิเป็น ทําเป็น 

รักการอา่น และเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง 



 2 

 4) จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่ง ๆ อยา่งได้สดัสว่นสมดลุกนั 

รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมท่ีดีงาม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในทกุวิชา 

 5) สง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และ

อํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจยัเป็น      

สว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นี ้ผู้สอนและผู้ เรียนอาจะเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการ

สอนและแหลง่วิทยาการประเภทตา่ง ๆ  

 6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับดิามารดา 

ผู้ปกครอง และบคุคลในชมุชนทกุฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ 

 “ครู” ถือเป็นบคุลากรทางการศกึษาท่ีสงัคมให้ความสําคญัเป็นอยา่งมากในฐานะท่ีเป็น   

หนว่ยหนึง่ของกระบวนการพฒันานี ้ดงันัน้การพฒันาครูจงึเป็นสิ่งสําคญัในการพฒันาการศกึษา  

(อมัพร ม้าคนอง. 2544: 10) ครูท่ีจะจดัการเรียนรู้อยา่งได้ผลจะต้องมีจติสํานกึของความเป็นครู มีพืน้ฐาน  

ความรู้อยา่งเพียงพอ มีความสนใจใฝ่รู้ และมีวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีจะเกือ้หนนุให้

ผู้ เรียนท่ีมีพืน้ความรู้และระดบัความสามารถตา่งกนัได้เรียนรู้ตามศกัยภาพ ครูจะต้องมีการพฒันา

ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  ครูจะต้องทบทวน บทบาทของตนเองวา่การจดัการเรียนการสอนท่ีผา่นมา            

มีคณุภาพเหมาะสม และสอดคล้องกบัสภาพของสงัคมเพียงไร ครูจะต้องมีความเช่ือท่ีวา่ผู้ เรียนทกุคน

มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ ซึง่จะนําตนเองในการ

เปล่ียนนิสยั เปล่ียนวิธีการ ปฏิบตั ิเปล่ียนวิธีการแสดงออกในห้องเรียนเป็นการสอนในลกัษณะ         

การสง่เสริม สนบัสนนุ และการเรียนท่ีเน้นกระบวนการมากกวา่ตวัความรู้ การจดัการเรียนการสอน    

เป็นลกัษณะของความร่วมมือกนัระหวา่งครู ผู้ เรียน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องร่วมกนัหาแนวทาง

แก้ปัญหาท่ี เกิดขึน้ในชัน้เรียน กระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ต้องเป็นไป       

อยา่งรวดเร็ว เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาการเรียนการสอนอยา่งมีประสทิธิภาพ (โกวิท ประวาลพฤกษ์ . 

2542: 39) วิธีการหนึง่ท่ีจะชว่ยให้ครูสามารถทําให้ผู้ เรียนพฒันาได้เตม็ศกัยภาพ ก็คือการสอนโดย      

ยดึผู้ เรียนเป็นสําคญั ซึง่ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 ได้ระบไุว้ในหมวด 4 

แนวทางการจดัการศกึษา มาตราท่ี 24 ข้อ 5 มีใจความวา่ ให้สถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ดําเนนิการสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และ     

อํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจยัเป็นสว่นหนึง่

ของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นีผู้้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และ

แหลง่วิทยาการประเภทตา่ง ๆ นอกจากนี ้  ในมาตรา 30 ยงัมีข้อความท่ีทําให้เหน็วา่สถานศกึษา       

ควรพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สง่เสริมให้ผู้สอนสามารถวิจยัเพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนแตล่ะระดบัการศกึษา และในการพฒันาโรงเรียนเพ่ือเข้าสู่
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มาตรฐานตามระบบการประกนัคณุภาพท่ีระบไุว้ในหมวด 6 ครูมีหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอน

ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคณุธรรมท่ีพงึประสงค์ด้วยวิธีการตา่ง ๆ 

โดยใช้กระบวนการวิจยั เพ่ือพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสภาพความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน โดยเน้ นผู้ เรียนเป็นสําคญั ครูในปัจจบุนัต้องเพิ่มบทบาทเป็นนกัวิจยัไปด้วย 

เพ่ือศกึษาหาข้อมลูมาจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาผู้ เรียนในชัน้เรียน ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ การวิจยัของครูก็คือการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนนัน่เอง (โกวิท ประวาลพฤกษ์ . 2542: 

42) 

 ครูในร ะบบการศกึษาไทยตามกระบวนทศัน์ใหม ่จําเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ขึน้มาเอง      

ต้องคดิและสร้างสิ่งใหม ่ๆ ต้องพฒันาตนเองอยูเ่สมอ (อริศรา ชชูาติ . 2544: 3) โดยกระบวนการท่ีจะ

ชว่ยนําพาครูไปสูก่ารศกึษาตามกระบวนทศัน์ใหมน่ัน้ ครูจะต้องมีความสามารถ ในการนําการวิจยัมา

ประยกุต์ใช้ในกระบวนการของชัน้เรียนได้ ดงันัน้การวิจยัจงึมีบทบาท ท่ีสําคญัอยา่งมากในการพฒันา

กระบวนการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องไปตามกระบวนทศัน์ใหมข่อง

การศกึษาไทย  ครูท่ีมีคณุภาพและมีประสทิธิภาพสงูสามารถทําให้นกัเรียนมีพฒันาการเรียนรู้ และ

ประสิทธิผลการเรียนท่ีสงูได้ (National Academy of Education (NAE). 2009: 2) หรือกลา่วอีกนยัหนึง่   

วา่ ความก้าวหน้าใน กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนขึน้อยูก่บัคณุภาพของครู เป็นหลกั  (Podesta, J. 

2007: 3) เน่ืองจากความสําคญัในพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ซึง่เป็นทรัพยากรมนษุย์ของชาตใิน

อนาคต ประเทศท่ีพฒันาแล้วได้มุง่เน้นการสร้างและพฒันาขีดความสามารถทางด้านความเป็นผู้ นํา

และการเรียนการสอนให้กบัครูอยา่งตอ่เน่ือง 

 การวิจยั ถือเป็นยทุธศาสตร์สําคญัในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนของครู โดยเฉพาะ

การวิจยัปฏิบตักิาร ซึง่เป็นการวิจยัประเภทหนึง่ท่ีมีความสําคญัในการจดัการเรียนการสอนภายใน

สถานศกึษา เน่ืองจากการวิจยัปฏิบตักิารมีเป้าหมายสงูสดุ คือ เพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน

ให้เกิดผลดีท่ีสดุด้วยตวัครูเอง (กระทรวงศกึษาธิการ . 2547: 13) ทําให้ครูมีสมรรถภาพการวิจยัสงูขึน้ 

โดยใช้กระบวนการในการตัง้คําถามเพ่ือพฒันาการทํางาน ครูเป็นผู้ศกึษาสภาพการณ์ในห้องเรียน 

หรือ โรงเรียน ด้วยตนเอง การวิจยัปฏิบตักิารจะชว่ยให้ครูมีแนวคดิท่ีเป็นระบบในการทํางานเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอน รวมทัง้ตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรองการทํางานของตน การวิจยัปฏิบตักิารจงึ

จดัเป็นกลยทุธ์หนึง่ท่ีสําคญัในการปฏิรูปสถานศกึษาให้บรรลสุูก่ระบวนทศัน์ใหมแ่หง่การศกึษา และ   

ก่อประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่การพฒันาการเรียนการสอนของครู 

 การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน (Classroom Action Research) เป็นกระบวนการท่ีจะชว่ยให้

ครูผู้สอนสามารถพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ของตน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ      

แก่ผู้ เรียน ทําให้กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู มีความเป็นวิชาชีพและมีความเป็นศาสตร์ในวิธีวิทยา
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ของการจดัการเรียนรู้มากขึน้ โดยนําเอาประสบการณ์ในการสอนมาทําวิจยั ปัญหาท่ีจะนํามาทําวิจยั

ควรเป็นเร่ืองท่ีสําคญัสําหรับครู และมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน ครูจะนําปัญหานัน้

มาดําเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยมีขัน้ตอนการปฏิบตัเิร่ิมตัง้แตก่ารวิเคราะห์ปัญหา 

การวางแผนแก้ปัญหา หรือพฒันาการดําเนินการแก้ปัญหา การเก็บข้อมลู การสรุปผลการแก้ปัญหา

หรือพฒันา การรายงานผลการเรียนรู้ และการนําผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ (กระทรวงศกึษาธิการ . 

2544: 34) ซึง่กระบวนการวิจยัเหลา่นี ้ถือเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถสอดแทรกเข้าไป

ในระหวา่งการปฏิบตักิารสอน นําไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีถกูต้องและทําให้ได้องค์ความรู้จากการแก้ปัญหา

ด้วย จงึเป็นหลกัสําคญัของการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีมุง่แก้ปัญหาในชัน้เรียน และได้องค์ความรู้

จากการ แก้ปัญหาเพ่ือเผยแพร่ให้วงการวิชาชีพครูได้ศกึษาเรียนรู้ร่วมกนั และนําไปประยกุต์ใช้

แก้ปัญหาสําหรับกรณีอ่ืน ๆ ได้ ดงันัน้ การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนจงึไมไ่ด้เกิดประโยชน์ตอ่การ

พฒันาผู้ เรียนเทา่นัน้ แตก่ลบัเกิดประโยชน์ตอ่วงการวิชาชีพครูอีกด้วยท่ีจะเรียนรู้และพั ฒนานวตักรรม

ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุตามความมุง่หมาย

ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ

 การทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน จงึจดัได้วา่เป็นหน้าท่ีหรือภาระอยา่งหนึง่ของครู เพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอนของครูและแก้ปัญห าทกุ ๆ ด้านของนกัเรียน มีลกัษณะเป็นการวิจยัท่ีควบคู่   

ไปกบัการปฏิบตัจิริง โดยอาศยัวิธีการท่ีมีระบบ มีครูเป็นทัง้ผู้ผลติและผู้บริโภคงานวิจยั (สวุฒันา  

สวุรรณเขตนิคม . 2543: 1) ประกอบกบัการวิจยัในชัน้เรียนเก่ียวข้องกบัมาตรฐานและการประกนั

คณุภาพการศกึษา กลา่วคือ เม่ือปัญหาตา่ง ๆ ได้รับการแก้ไข ผู้สอนก็สามารถสอนได้อยา่งเตม็ท่ี 

ผู้ เรียนก็เรียนรู้ได้อยา่งมีความสขุ กระบวนการเรียนรู้ทัง้ผู้ เรียน ผู้สอนก็จะเกิดการเรียนรู้ท่ีดี มีคณุภาพ 

และได้มาตรฐานการศกึษา นอกจากนีก้ารนําผลการวิจยัไปชว่ยในการเรียนการสอนจะทําให้ผู้ เรียน

ไปสูค่วามสําเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน ครูจะเกิด ความรู้และความคดิสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เป็นการ

พฒันาวิชาชีพควบคูก่นัไปด้วย (ทศันา  แสวงศกัดิ์ . 2543: 6 – 11) เป็นท่ีคาดหวงัวา่เม่ือครูทําวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน แล้วจะทําให้ครูเกิดความรู้ และมีความสามารถในการ แก้ปัญหาได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

รวมทัง้สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้ก้าวหน้าในด้านตา่ง ๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 สําหรับการพฒันาครูนัน้ สามารถแบง่กลุม่ครูท่ีจะพฒันาได้เป็น 2 กลุม่ กลุม่แรก คือ กลุม่ครู

ประจําการ (in – service teacher) เป็นผู้ ท่ีประกอบวิ ชาชีพครูอยูแ่ล้ว ซึง่ควรได้รับการพฒันาเพ่ือ

เพิม่พนูความรู้ความชํานาญท่ีมีอยูเ่ดมิให้มีความก้าวหน้า และทนัสมยั เพ่ือพฒันาไปสูค่วามเป็นมือ

อาชีพมากขึน้ และกลุม่ท่ีสอง คือ กลุม่ครูก่อนประจําการ (pre – service teacher) เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษา

อยูใ่นหลกัสตูรศกึษาศาสตร์ โดยควรได้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะตา่งๆ เพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะ

ออกไปปฏิบตังิานครู (นนัทกาญจน์ ชินประหษัฐ์ . 2553: 8) ซึง่การวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัสนใจท่ีจะศกึษา
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กลุม่ครูก่อนประจําการ (pre – service teacher) หรือกลุม่นิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ซึง่ถือวา่เป็นอนาคต  และกําลงัสําคญั ของบคุลากรครู  ซึง่ควรจะต้องมีทกัษะในการทําวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน  

 ในสว่นของ นโยบายด้านการผลติครู ครุุสภาได้กําหนด สาระความรู้ สมรรถนะ และ

ประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ ครู ไว้วา่จะต้องมีความรู้ เก่ียวกบัความเป็นครู ปรัชญาทาง

การศกึษา ภาษาและวฒันธรรม จติวิทยาสําหรับครู หลกัสตูร การจดัการเรียนรู้และการจดัการชัน้เรียน 

การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การประกนัคณุภ าพการศกึษา คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ             

การฝึกปฏิบตัวิิชาชีพระหวา่งเรียน และการปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ราชกิจจา

นเุบกษา. 2556: 43 – 47) ซึง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้มีการกําหนดคณุลกัษณะของบณัฑิต     

ท่ีผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือนิสิตท่ีจบหลกัสตูรการผลิตครู การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบั

ปริญญาตรี ซึง่จะต้องมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 1) มีวินยั คณุธรรม จริยธรรม และประพฤตตินอยูใ่น

จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) มีสมรรถนะในการปฏิบตัหิน้าท่ีรวมทัง้พฒันากระบวนการจดัการเ รียนการสอน

ให้บงัเกิดผลตอ่การศกึษา และผู้ เรียน 3) มีสมรรถนะประจําสายงาน และสมรรถนะเฉพาะของแตล่ะ

กลุม่สาระการเรียนรู้ ได้แก่ มีความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูร และมาตรฐานการเรียนรู้ มีความรู้เก่ียวกบั      

การออกแบบการจดัการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอนตามกลุม่สาระ มี การเรียนรู้เพ่ือสง่เสริม

พฒันาผู้ เรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ และสามารถแก้ปัญหา และ

พฒันางานด้วยกระบวนการวิจยั (คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2552: 7)  

 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ . 2552: 7 – 9) ได้มีการจดัให้นสิติไปฝึกปฏิบตังิานสอนในสถานศกึษาเป็นเวลา 1 ปี 

ภายใต้การนเิทศร่วมระหวา่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกบัสถานศกึษา โดยเน้นการปฏิบตังิาน     

ในหน้าท่ีครู ได้แก่ ปฏิบตังิานสอนในชัน้เรียน การวิจยั ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียน การพฒันาหลกัสตูร

สถานศกึษา งานกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน งานบริการของโรงเรียน ศกึษาและบริการชมุชน และงานอ่ืน ๆ 

ท่ีได้รับมอบหมาย  นิสิตทกุคนจะต้องทําวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียนภาคเรียนละ 1 เร่ือง มหาวิทยาลยั   

ได้จดัอาจารย์นิเทศให้กบันิสิตจํานวน 3 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นิเทศการศกึษา  (อาจารย์นิเทศจากคณะ

ศกึษาศาสตร์ ) อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ (อาจารย์นิเทศจากคณะท่ีผลิตนิสิตตามสาขาวิชาเอก ) และ

อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน (อาจารย์ หรือ ครูพ่ีเลีย้งของโรงเรียนท่ีนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึก

ประสบการณ์ ) การทําวิจยัของนิสติจะอยูภ่ายใต้การให้คําปรึกษาของอาจารย์ทัง้ 3 ฝ่าย และการ

ประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนก็จะอยูภ่ายใต้การให้คะแนนของอาจารย์ทัง้ 3 ฝ่ายด้วย  
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 คณะศกึษาศาสตร์ได้ดําเนินการจดัให้นิสิตชัน้ปีท่ี 5 ไปปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ 

ณ สถานศกึษาเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือให้นิสิตได้ทดลองนําความรู้ท่ีได้จาก

ทฤษฏีทางวิชาการศกึษา ทกัษะ /กระบวนการ และอดุมคตติอ่วิชา ชีพครู ไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานแก่ผู้ เรียนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544      

ตามสาขาวิชาชีพท่ีได้ศกึษามา ซึง่เป็นโอกาสท่ีนสิติจะได้พฒันาบคุลกิภาพ เจตคต ิและความเจริญ

งอกงามในวิชา ชีพครู นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่ผลงาน นวตักรรม และแนวคดิใหม ่ๆ จากองค์ความรู้ท่ี

นสิติได้สัง่สมมาตลอดระยะเวลาท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัไปสูส่ถานศกึษา (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

2552: 3) 

ในระยะแรกของการ ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (ในชว่งปี พ .ศ.2550 – 

2552) ของนิสิตชัน้ปีท่ี 5 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ การทําวิจยัในชัน้เรียนของ

นสิติขณะทําการฝึกปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ยงัเป็นเร่ืองใหมก่บันิสิตและอาจารย์

นิเทศทกุฝ่าย จงึทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตั ิ เชน่ นิสิตยงัขาดความรู้เก่ียวกบัการทําวิจยัในชัน้เรียน 

ขาดการวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมลู หา่งไกลจากอาจารย์นเิทศ ทําให้ปรึกษาเค้าโครงในการทํา

วิจยัยาก  อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน (อาจารย์พีเ่ลีย้ง ) ให้คําแนะนําในการทําวิจยัในชัน้เรียนน้อย 

อาจารย์นิเทศการศกึษา และอาจารย์นเิทศวิชาเฉพาะ ส่ือสารกบัอาจารย์ประจําโรงเรียนน้อย นิสิต

บางสว่นเสนอแนะให้มีอาจารย์นิเทศการศกึษาเพียงคนเดียว ท่ีเป็นผู้แนะนําการทําวิจยัในชัน้เรียน 

ไมใ่ชอ่าจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย เพ่ือให้งานวิจยัออกมาเป็นรูปแบบเดียวกนั  (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . 

2553: 47 – 52) จากปัญหาอปุสรรค ในข้างต้น และจากความสําคญัของ นิสิตปฏิบตักิารสอนและ      

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ซึง่ถือวา่เป็นอนาคต และกําลงัสําคญัของบคุลากรครู ซึง่ควรจะต้องมี

ทกัษะในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  ทําให้ผู้ วิจยั สนใจท่ีจะ หาคําตอบวา่ องค์ประกอบของ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน ควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง 

และในสว่นของ การ ประเมินคณุภาพงานปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ควรจะมีผู้ประเมินก่ีฝ่าย เพ่ือจะทําให้คะแนน

จากการประเมินมีความเช่ือมัน่สงูสดุ โดยอาศยัแนวคดิจากทฤษฎีการสรุปอ้างอิงมาหาคําตอบ 

เพ่ือท่ีจะ พฒันา รูปแบบ ในการประเมินคณุภาพงานวิ จยัปฏิบตักิาร ในชัน้เรียนให้มีความเหมาะสม  

สามารถนํามาใช้เป็นข้อมลูสะท้อนกลบัเพ่ือให้นิสิตสามารถปรับปรุงงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนให้มี

คณุภาพ พฒันาทกัษะในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของ นสิติ และสามารถนําผลการวิจยัไป ใช้

แก้ปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนได้อยา่งทนัทว่งที 

 

 



 7 

คาํถามวิจัย 
 1. องค์ประกอบในการประเมิน คณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต

ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีจํานวนก่ีองค์ประกอบ  

องค์ประกอบอะไรบ้าง แตล่ะองค์ประกอบมีข้อคําถามอะไรบ้าง และองค์ประกอบเหลา่นัน้กลมกลืนกบั

ข้อมลูเชิงประจกัษ์หรือไม ่

 2. การประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ควรมีรูปแบบในการประเมิน อยา่งไร จํานวน  

และคณุภาพของผู้ประเมินท่ีตา่งกนัมีผลตอ่คณุภาพของการประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน

หรือไม ่อยา่งไร 

 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 งานวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายท่ีจะพฒันารูปแบบ การประเมิน คณุภาพของงานวิจยั ปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่

ผู้ วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์เฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบ  และสร้างแบบประเมิน คณุภาพของงานวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้

เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. เพ่ือศกึษารูปแบบ และประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารใน 

ชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 
1. ได้องค์ประกอบในการประเมินคณุภาพงานวิจยั ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียน ท่ีเหมาะสม 

สามารถสะท้อนคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยเป็นแนวทางในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต  

และงานวิจยัในชัน้เรียนของนิสิตสามารถนําไปใช้ปรับพฤตกิรรมของนกัเรียนได้อยา่งทนัทว่งที  

2. ได้รูปแบบการประเมนิ คณุภาพ งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นข้อมลูสารสนเทศให้กบัคณะ

ศกึษาศาสตร์ ม หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในการกําหนด จํานวนอาจารย์นิเทศ และสถานภาพของ

อาจารย์นิเทศ ท่ีเหมาะสม  สําหรับการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพ่ือให้ได้ผลการประเมินท่ีมีคณุภาพ  นอกจากนีย้งัเป็น

แนวทางสําหรับนําไปประยกุต์ใช้ในการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของคณะ       

ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทการจดัการศกึษาคล้ายคลงึกบัคณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัมุง่ท่ีจะพฒันารูปแบบการประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน

ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีขัน้ตอน

ในการดําเนินงานทัง้หมด 3 ตอน ประกอบด้วย  ตอนท่ี 1 การสร้างแบบ ประเมิน คณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตอนท่ี 2 การศกึษารูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบตักิารสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และตอนท่ี 3 การศกึษาประสิทธิผลของ

รูปแบบการ ประเมินคณุภาพงานวิจยั ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และ                    

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยผู้ วิจยัมีความจําเป็นท่ีจะต้อง ศกึษากบั

ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลูท่ีมาจากประชากรกลุม่ท่ี 1 และ กลุม่ท่ี 2 ดงันี ้

 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย แบง่ออกเป็น 2 กลุม่  

 กลุม่ท่ี 1 ประชากรท่ีใช้ในการ พฒันารูปแบบ ของการประเมินคณุภาพ งานวิจยั ปฏิบตักิาร     

ในชัน้เรียน  ได้แก่  นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน  502 คน  

 กลุม่ท่ี 2 ประชากรท่ีได้มาซึง่คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของผู้ประเมิน และข้อมลูเก่ียวกบั

กระบวนการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต กระบวนการดําเนินงานวิจยั ปัญหา และอปุสรรคใน

กระบวนการทําวิจยั  ได้แก่ อาจารย์นิเทศซึง่เป็นผู้ให้คําปรึกษา และประเมิน คณุภาพ งานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั              

ศรีนครินทรวิโรฒ  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ อาจารย์ นเิทศการศกึษา

อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน จํานวนทัง้สิน้ 729 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการพฒันารูปแบบการประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร       

ในชัน้เรียน ได้แก่ นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 201 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified random 

sampling) โดยใช้ประเภทของคณะวิชาเป็นเกณฑ์ในการแบง่ชัน้ 

 กลุม่ท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีได้มาซึง่คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของผู้ประเมิน และข้อมลู

เก่ียวกบักระบวนการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต กระบวนการดําเนินงานวิจยั ปัญหา และ

อปุสรรคในกระบวนการทําวิจยั ได้แก่ อาจารย์นิเทศซึง่เป็นผู้ให้คําปรึกษา และประเมินคณุภาพ

งานวิจยัปฏิ บตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั    

ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ อาจารย์นเิทศการศกึษา 

อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน ซึง่เป็นอาจารย์นิเทศของกลุม่ตวัอยา่ง        

ท่ีใช้ในการพฒันารูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 
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 ตวัแปรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ตวัแปรอิสระ ได้แก่  

 1.  องค์ประกอบในการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.  รูปแบบของการประเมินคณุภาพ งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน

ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 องค์ประกอบในการประเมนิคุณภาพงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน  หมายถึง ตวัแปร

ในการประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ซึง่ประกอบไปด้วย 3 ตวัแปรใหญ่ ได้แก่ 

กระบวนการวิจยั วิธีการวิจยั และการนํางานวิจยัไปใช้  

 คุณภาพงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน  หมายถึง ผลการประเมนิงานวิจยัปฏิบตักิาร       

ในชัน้เรียน จากแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ทําการประเมินใน  

3 ประเดน็หลกั คือ  

 1)  กระบวนการวิจยั  ประกอบไปด้วย สํารวจปัญหาเพ่ือกําหนดคําถามวิจยัท่ีเหมาะสม   

จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดย

เน้นแหลง่ปฐมภมูิ  วางแผนการวิจยัอยา่งเป็นระบบ  สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ได้ชดัเจน 

สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่  (ตามกําหนดเวลา ) ประเมนิความก้าวหน้าในการทําวิจยัของ

ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง นําผลการประเมนิความก้าวหน้าของตนเองไปปรับปรุงการทํางานวิจยัในขัน้ตอน

ตา่งๆ แผนการดําเนนิการวิจยัมีการบรูณาการร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้  และดําเนินการวิจยัควบคู่

ไปกบัการจดัการเรียนรู้  

 2)  วิธีการวิจยั ซึง่ประกอบไปด้วย  การเลือกปัญหา  การแยกรายละเอียดของปัญหา การ

วางแผนการแก้ปัญหา การลงมือแก้ปัญหา และการสรุปผล  

 3)  การนํางานวิจยัไปใช้  ซึง่ประกอบไปด้วย มีการนําผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหาและ

พฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งทนัทว่งที โดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นเิทศ  นําข้อค้นพบ

ระหวา่งทําการวิจยัไปใช้ในการปฏิบตัจิริงโดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นเิทศ  งานวิจยัมี

ความเป็นไปได้วา่สง่ผลทางบวกตอ่นกัเรียน หรือผู้ปกครอง หรือผู้สอน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ  งานวิจยัมี

ความเป็นไปได้วา่สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ และข้อเสนอแนะของ

งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สามารถจะนําไปปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
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 สัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  หมายถึง คา่ความเช่ือมัน่ท่ีได้จากการประเมนิคณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีได้จากอาจารย์

นิเทศ 3 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นิเทศการศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจํา

โรงเรียน 

 งานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน  หมายถึง กระบวนการวิจยัท่ีทําโดย นิสิตปฏิบตักิารสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีจดุมุง่หมายเพ่ือนําผลการวิจยัท่ีได้มาแก้ไข ปรับปรุง และพฒันาการ

เรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน 

 รูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัตกิารในชัน้เรียน หมายถึง วตัถปุระสงค์การ

ประเมิน องค์ประกอบการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน กฎเกณฑ์การให้คะแนน และ

สถานภาพของผู้ประเมิน ในการท่ีจะประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิาร

สอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ ประกอบไปด้วย 

กระบวนการวิจยั วิธีการวิจยั และการนํางานวิจยัไปใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการประเมิน

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน แสดงคณุภาพงานวิจยัในแง่กระบวนการดําเนินงานวิจยั หรือผลผลิต

ของงานวิจยั ซึง่จะทําให้อาจารย์นิเทศสามารถนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาทกั ษะในการทําวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตได้ 

 อาจารย์นิเทศการศึกษา  หมายถึง อาจารย์นิเทศจากคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั        

ศรีนครินทรวิโรฒ  มีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูถึงภาพรวมของโรงเรียนท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การฝึก

ปฏิบตักิารสอน ประสานงานการปฏิบตักิารสอนของนิสติกบัผู้ อํานวยการสถานศกึษา รองผู้ อํานวยการ

กลุม่บริหารวิชาการ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน นํานิสิตท่ีปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์

ไปรายงานตวัท่ีโรงเรียนก่อนการปฏิบตักิารสอน เพ่ืออธิบายถึงความมุง่หมาย และแผนปฏิบตัใินการ

ปฏิบตักิารสอน นิเทศ แนะนํา และให้คําปรึกษาแก่นิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ในด้าน

ยทุธวิธีการจดัการเรียนรู้ การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การใช้ส่ือ การประเมนิผลการเรียนรู้ การ

ปกครองชัน้ การวิจยัในชัน้เรียน การวางตน และบคุลิกภาพความเป็นครู โดยนิเทศนิสิตรวมไมน้่อยกวา่ 

4 ครัง้ตอ่ภาคเรียนตอ่นสิติ 1 คน เสนอแนะส่ือและแหลง่การเรียนรู้ สงัเกตการณ์ปฏิบตักิารสอนและฝึก

ประสบการณ์ของนิสิตเพ่ือดพูฒันาการทกุด้าน ประเมินผลการปฏิบตักิารสอนและฝึ กประสบการณ์

วิชาชีพ โดยบนัทกึการนิเทศและประเมินผลการปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ในแบบท่ีกําหนด

ทกุครัง้ และสง่ผลการประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร่วมประชมุปฐมนิเทศ สมัมนาก่อน ระหวา่ง 

และหลงัการปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ ทําให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งอาจารย์ นิเทศวิชา

เฉพาะ อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน และนิสิตในทกุๆ ด้าน 
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 อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ  หมายถึง อาจารย์นิเทศจากคณะท่ีผลตินสิติตามสาขาวิชาเอก 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูรวิชาเฉพาะท่ีนิสิตต้องใช้

ในการปฏิบตักิารสอนและ ฝึกประสบการณ์ นิเทศ แนะนํา ให้คําปรึกษาแก่นิสิตปฏิบตักิารสอนวิชา

เฉพาะและฝึกประสบการณ์ในด้านเนือ้หาสาระ การใช้ส่ือ การประเมินผล เสนอแนะส่ือและแหลง่การ

เรียนรู้ ให้คําปรึกษาการทําวิจยัในชัน้เรียน นิเทศการสอนของนิสิตอยา่งตอ่เน่ือง โดยนิเทศนิสิตรวมไม่

น้อยกวา่ 4 ครัง้ตอ่ภาคเรียนตอ่นสิติ 1 คน ประเมินผลการปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

โดยบนัทกึการนิเทศและประเมินผลการปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ในแบบท่ีกําหนดทกุครัง้ 

และสง่ผลการประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 อาจารย์นิเทศประจาํโรงเรียน  หมายถึง อาจารย์ หรือ ครูพ่ีเลีย้ งของโรงเรียนท่ีนิสิต

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์  มีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้แนะนําและให้ข้อมลูเพ่ือให้นิสิตได้รู้จกั

บคุลากร และขอบขา่ยของงานในกลุม่สาระการเรียนรู้ ให้นิสิตได้สงัเกตการณ์สอนอยา่งน้อย 2 ครัง้ 

ก่อนการปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ ตรวจแผนการจดัการเรี ยนรู้ เทคนิคการสอน ส่ือการ

เรียนรู้ การปกครองชัน้ การประเมินผลนกัเรียน และการวิจยัในชัน้เรียน สงัเกตการณ์ปฏิบตักิารสอน 

และฝึกประสบการณ์ของนิสิตเพ่ือให้กําลงัใจ และให้ความชว่ยเหลือตามความเหมาะสม ให้อิสระแก่

นิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาตนเอง โดยให้คําแนะนําตาม

สมควร ประเมินผลการปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ตามแบบท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 2 สปัดาห์

ตอ่ครัง้ ประเมนิผลรวมและรวบรวมสง่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เพ่ือจดัสง่มหาวิทยาลยัตาม

กําหนดเวลา ตดิตามและประเมินผลการทําวิจยัในชัน้เรียน 

 ประสทิธิผลของรูปแบบการประเมนิคุณภาพงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน  หมายถึง 

การบรรลผุลตามเป้าหมายของการใช้รูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ซึง่จะ

พจิารณาจากมาตรฐานการประเมนิทางการศกึษา ได้แก่ 

  มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ข้อมลูท่ีได้จากการใช้รูปแบบการประเมิน

คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนเป็นข้อมลูท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน และ

เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาปรับปรุงคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนได้จริง 

  มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง รูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ประหยดัเวลา ประหยดัทรัพยากร 

และสะดวกตอ่การใช้งานภายใต้เวลา และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
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  มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Property) หมายถึง รูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกบัหลกัการ วิธีการ และเหมาะสมในแง่วฒันธรรม 

และสภาพบริบท ทัง้ในด้านเวลา ลกัษณะข้อมลู แหลง่ผู้ให้ข้อมลู และไมส่ง่ผลตอ่ผู้ให้ข้อมลู หรือผู้

ประเมนิได้รับความเสียหาย  

  มาตรฐานด้านความถู กต้อง (Accuracy) หมายถึง รูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนมีความถกูต้อง สามารถวดัและประเมินตวับง่ชีท่ี้ต้องการวดัได้จริง ให้ข้อมลู

ครบถ้วนสมบรูณ์ และครอบคลมุตามท่ีตวับง่ชีต้้องการวดั แหลง่ผู้ให้ข้อมลูเช่ือถือได้ และให้ข้อมลูตาม

ความเป็นจริง อีกทัง้วิธีวิเคราะห์ข้อมลู การแปลผลคะแนน ถกูต้องมีความเป็นปรนยั 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องค์ประกอบการประเมนิ

คณุภาพงานวิจยัปฏิบตัิการ 

ในชัน้เรียน 

ประสทิธิผลของรูปแบบการ

ประเมนิคณุภาพงานวจิยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 

 

 

 

 

เมื่อ 

A คอื คณุภาพงานวจิยั 

         ปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

1 คอื กระบวนการวจิยั 

2 คอื วิธีการวิจยั 

3 คอื การนํางานวิจยัไปใช้ 

A 

1 

2 

3 

พิจารณาจาก 

มาตรฐานการประเมนิทาง

การศกึษา 4 ด้าน ได้แก่  

- มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ 

- มาตรฐานด้านความเป็นไป 

  ได้  

- มาตรฐานด้านความ   

  เหมาะสม  

- มาตรฐานด้านความถกูต้อง 

มาตรฐานสาํหรับการประเมนิ 

(The Joint Committee on 

Standards for Educational 

Evaluation: 1994) 

สงัเคราะห์เอกสาร และ

สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

องค์ประกอบการประเมนิ

คณุภาพงานวิจยัปฏิบตัิการ 

ในชัน้เรียน ประกอบด้วย 

1. กระบวนการวจิยั 
2. วิธีการวิจยั 
3. การนํางานวิจยัไปใช้ 

(สวุิมล วอ่งวาณิช (2553) 

ปราณี นุน่น้อย (2540) 

Mettetal (2001) Miller 

(2001) Altricher (2001)) 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั 

Confirmatory Factor Analysis  

(นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542) 

สถานภาพผู้ประเมนิ 
 

 
 

เมื่อ 

1 คอื อาจารย์นิเทศการศกึษา 

2 คือ อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ 

3 คอื อาจารย์นิเทศประจํา 

        โรงเรียน 

 
1 2 3 

รูปแบบการประเมนิคณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตัิการ 

ในชัน้เรียน 

ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง 

(Generalizability Theory) 

(Brennan. 2001) 
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 การพฒันารูปแบบการประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิาร

สอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒนัน้ แบง่การวิจยัออกเป็น 2 สว่น  

 สว่นแรก เป็นการสกดัตวัแปร องค์ประกอบ ตวัชีว้ดั ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพงานวิจยั ปฏิบตักิาร   

ในชัน้เรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม และขึน้รูปโดยอาศยัผู้ เช่ียวชาญ และตรวจสอบความเท่ียงตรง        

เชิงโครงการสร้างโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  (Confirmatory Factor Analysis)        

(นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542) 

 สว่นท่ีสอง  เป็นการพฒันารูปแบบการประเมิน ซึง่พิจารณาจากสถานภาพของผู้ประเมิน    

โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) ( Brennan. 2001) ซึง่คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจดัให้นิสิตไปฝึกปฏิบตังิานสอนในสถานศกึษาเป็นเวลา 1 ปี 

ภายใต้การนิเทศร่วมระหวา่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกบัสถานศกึษา โดยนิสิตทกุคนจะต้องทํา

วิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนภาคเรียนละ 1 เร่ือง มหาวิทยาลยัได้จดัอาจารย์นิเทศให้กบันิสิตจํานวน       

3 กลุม่ ได้แก่ อาจารย์นิเทศการศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศ ประจําโรงเรียน   

การทําวิจยัของนสิติจะอยูภ่ายใต้การให้คําปรึกษาของอาจารย์ทัง้ 3 กลุม่ และการประเมินงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนก็จะอยูภ่ายใต้การให้ คะแนนของอาจารย์ทัง้ 3 กลุม่ และศกึษาประสิทธิผลของ

รูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัในชัน้เรียน ซึง่เป็นการประเมินการบรรลผุลตามเป้าหมายของการ

ใช้รูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน โดยพจิารณาจากมาตรฐานการประเมนิ

ทางการศกึษา 4 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐาน

ด้านความเหมาะสม และมาตรฐานด้านความถกูต้อง (The Joint Committee on Standards for Educational 

Evaluation. 1994)  

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 1. องค์ประกอบในการประเมิน คณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต

ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กลมกลืนกบัข้อมลู     

เชิงประจกัษ์ หรือข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมตามสภาพจริงเก่ียวกบังานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต 

 2. การประเมนิคณุภาพงาน งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ควรจะมีผู้ประเมนิคณุภาพจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ 

อาจารย์นิเทศการศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัในครัง้นี ้จําแนกตามหวัข้อสําคญัดงัตอ่ไปนี  ้

 ตอนท่ี 1 การจดัการศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตร์ (หลกัสตูร 5 ปี) 

 ตอนท่ี 2 แนวทางในการใช้การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1. บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศการศกึษา 

2. บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ 

3. บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน 

4. การทําวิจยัในชัน้เรียนสําหรับนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์  

 ตอนท่ี 3 งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

1. ความหมายของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน (Classroom Action Research) 

2. ความสําคญัของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

3. เป้าหมายของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

4. ลกัษณะของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

5. การประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 ตอนท่ี 4 การพฒันารูปแบบการประเมิน 

1. ความหมายของรูปแบบ 

2. ประเภทของรูปแบบ 

3. กระบวนการพฒันารูปแบบ 

4. มาตรฐานของการประเมิน 

 ตอนท่ี 5 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) 
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ตอนที่ 1 การจดัการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 

 ในปัจจบุนัคณะศกึษาศาสตร์ของสถาบนัตา่งๆ ซึง่เป็นหนว่ยงานผลติครูและพฒันาครู ได้มี

การปรับหลกัสตูรศกึษาศาสตร์ ระดบัปริญญาตรีให้สอดคล้องกบัการปฏิรูปการศกึษา ตาม

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ 2542 หมวด 7 มาตรา 52 ซึง่ระบใุห้กระทรวงสง่เสริมให้มีระบบ 

กระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย์  และบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพ และมาตรฐานท่ี

เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สงู ประกอบกบัทางครุุสภาได้กําหนด สาระความรู้ สมรรถนะ และ

ประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครู พ .ศ. 2556 ขึน้ (ราชกิจจานเุบกษา . 2556: 43 – 47) 

ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

 ความเป็นครู  ประกอบด้วย สาระความรู้เก่ียวกบั สภาพงานครู คณุลกัษณะ และมาตรฐาน

วิชาชีพครู การปลกูฝังจติวิญญาณความเป็นครู  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัครูและวิชาชีพครู  การจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู  และการสร้างความก้าวหน้า และพฒันาวิชาชีพครูอยา่งตอ่เน่ือง  สมรรถนะ 

เก่ียวกบั สมรรถนะ รอบรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีสอน และกลยทุธ์ิการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้คดิวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ได้  สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมลูขา่วสารความรู้เพ่ือให้ทนัตอ่การ

เปล่ียนแปลง  ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผู้ เรียนท่ีสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพผู้ เรียน  และมีจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 

 ปรัชญาการศึกษา  ประกอบด้วย  สาระความรู้เก่ียวกบั ปรัชญา แนวคดิ และทฤษฎีทางการ

ศกึษา ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และแนวคดิ และกลวิธีการจดัการศกึษา เพ่ือเสริมสร้างการ

พฒันาท่ียัง่ยืน  สมรรถนะเก่ียวกบั การ ประยกุต์ เพ่ือพฒันาสถานศกึษา  และ วิเคราะห์เก่ียวกบั

การศกึษาเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาระความรู้เก่ียวกบั ภาษาและวฒันธรรมไทยเพ่ือการ

เป็นครู  ภาษาต่างประเทศเพ่ือพฒันาวิชาชีพครู  สมรรถนะเก่ียวกบั สามารถใช้ทกัษะการฟัง การพดู 

การอา่น การเขียนภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศ เพ่ือ การส่ือความหมายอยา่งถกูต้อง  สามารถใช้

ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ

 จิตวิทยาสาํหรับครู  ประกอบด้วย  สาระความรู้เก่ียวกบั จิตวิทยาพืน้ฐานและจิตวิทยา

พฒันาการของมนษุย์ จติวิทยาการเรียนรู้และจติวิทยาการศกึษา และจิตวิทยาการแนะแนวและการให้

คําปรึกษา สมรรถนะเก่ียวกบั สามารถให้คําแนะนําชว่ยเหลือผู้ เรียนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  สามารถ

ใช้จติวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เตม็ศกัยภาพ 

 หลักสูตร ประกอบด้วย สาระความรู้เก่ียวกบั หลกัการ แนวคดิในการจดัทําหลกัสตูร การนํา

หลกัสตูรไปใช้  และการพฒันาหลกัสตูร  สมรรถนะเก่ียวกบั การ วิเคราะห์หลกัสตูรและสามารถจดัทํา

หลกัสตูรได้ สามารถปฏิบตักิารประเมินหลกัสตูรและนําผลการประเมินไปในการพฒันาหลกัสตูร 
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 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน  ประกอบด้วย  สาระความรู้ เก่ียวกบั หลกัการ 

แนวคดิ แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัทําแผนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ และ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

ทฤษฎีและรู ปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จกัคดิวิเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้  

การบรูณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจดัการชัน้เรียน  และการพฒันาศนูย์การเรียนใน

สถานศกึษา สมรรถนะเก่ียวกบั สามารถจดัทําแผนการเรียนรู้และนําไปสูก่ารปฏิบตัใิห้เกิดผลจริง  และ

สามารถสร้างบรรยากาศการจดัการชัน้เรียนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 วจัิยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระความรู้เก่ียวกบั หลกัการ แนวคดิ  แนวปฏิบตัิ

ในการวิจยั การใช้และผลิตงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้  สมรรถนะเก่ียวกบั สามารถนําผลการวิจยัไป

ใช้ในการจดัการเรียนการสอน สามารถทําวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผู้ เรียน 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา  ประกอบด้วย  สาระความรู้เก่ียวกบั 

หลกัการ แนวคดิ  การออกแบบ การประยกุต์ใช้ และการประเมินส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ

เพ่ือการเรียนรู้  และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  สมรรถนะ เก่ียวกบั การ ประยกุต์ใช้ และ

ประเมินส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การส่ือสาร 

 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  ประกอบด้วย  สาระความรู้เก่ียวกบั หลกัการ แนวคดิ 

และแนวปฏิบตัใินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ปฏิบตักิารวดัและการประเมินผล  

สมรรถนะเก่ียวกบัสามารถวดัและประเมินผลได้  และสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพฒันา

ผู้ เรียน 

 การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย  สาระความรู้เก่ียวกบั หลกัการ แนวคดิ แนว

ปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัการคณุภาพการศกึษา  และการประกนัคณุภาพการศกึษา  สมรรถนะเก่ียวกบั 

สามารถจดัการคณุภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และพฒันาคณุภาพการเรียนรู้อยา่ง ตอ่เน่ือง  และ

สามารถดําเนินการจดักิจกรรมประเมินคณุภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  ประกอบด้วย  สาระความรู้เก่ียวกบั หลกัธรรมาภิ

บาล และความซ่ือสตัย์สจุริต  คณุธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีครุุสภา

กําหนด สมรรถนะเก่ียวกบั การปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจตสํิานกึสาธารณะ และเสียสละให้สงัคม  

และการปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย  สาระการฝึกทกัษะ  ได้แก่ การสงัเกตการ

จดัการเรียนรู้  การจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  การทดลองสอนใน

สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์จริง  การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเคร่ืองมือวดัผล  การ

ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตดัสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบตั ิและการให้คะแนน  การ

วิจยัแก้ปัญหาผู้ เรียน  และการพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ  สมรรถนะ  คือ สามารถจดัทําแผนการ

จดัการเรียนรู้ เพ่ือจดุประสงค์การสอนท่ีหลากหลาย  สามารถปฏิบตักิารสอน ออ กแบบทดสอบ วดัและ

ประเมินผลผู้ เรียน 
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 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย  สาระการฝึกทกัษะ  

ได้แก่ การปฏิบตักิารสอนวิชาเอก การวดัและประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพฒันาผู้ เรียน  การวิจยั

เพ่ือพฒันาผู้ เรียน  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้  หรือแบง่ปันความรู้ ในการสมัมนาการศกึษา  สมรรถนะ 

คือ สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก  สามารถประเมนิ ปรับปรุง และศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน  

รวมถึงปฏิบตังิานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

  

ตอนที่ 2 แนวทางในการใช้การวิจัยปฏบิัตกิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏบิัตกิารสอนและ

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจดัวิชา ศษ 561 การปฏิบตักิาร

สอนและฝึกประสบการณ์ เป็นวิชาภาคปฏิบตัใินหมวดวิชาชีพครู ตามหลกัสตูรการผลติครูการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานระดบัปริญญาตรี (หลกัสตูร 5 ปี) เพ่ือมุง่พฒันาให้ผู้ สําเร็จการศกึษามีมาตรฐานด้านความรู้ 

ประสบการณ์การปฏิบตังิานวิชาชีพ และคณุธรรม จริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศกึษาของครุุสภา คณะศกึษาศาสตร์มีมมุมองวา่ นสิติจะประสบความสําเร็จหรือไมน่ัน้ปัจจยั

สําคญัข้อหนึง่ คือ การนิเทศของอาจารย์นิเทศ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . 2552: 7 – 9) ซึง่

อาจารย์นิเทศท่ีคณะ ศกึษาศาสตร์จดัให้ กบันิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี

ทัง้หมด 3 ฝ่าย ประกอบด้วย อาจารย์นเิทศการศกึษา อาจารย์นเิทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นเิทศ

ประจําโรงเรียน ซึง่อาจารย์นิเทศแตล่ะฝ่ายมีบทบาทหน้าท่ีดงันี ้

 บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศการศึกษา  อาจารย์นิเทศการศกึษา เป็นผู้ให้ข้อมลูถึง

ภาพรวมของโรงเรียนท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การฝึกปฏิบตักิารสอน ประสานงานการปฏิบตักิารสอนของ

นิสิตกบั ผู้ อํานวยการสถานศกึษา รองผู้ อํานวยการกลุม่บริหารวิชาการ และอาจารย์นเิทศ ประจํา

โรงเรียน นํานิสิตท่ีปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ไปรายงานตวัท่ีโรงเรียนก่อนการปฏิบตักิารสอน 

เพ่ืออธิบายถึงความมุง่หมาย และแผนปฏิบตัใินการปฏิบตักิารสอน นิเทศ แนะนํา และให้คําปรึกษาแก่

นิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ในด้านยทุธวิธีการจดัการเรียนรู้ การเขี ยนแผนการจดัการ

เรียนรู้ การใช้ส่ือ การประเมินผลการเรียนรู้ การปกครองชัน้ การวิจยัในชัน้เรียน การวางตน และ

บคุลกิภาพความเป็นครู โดยนิเทศนสิติรวมไมน้่อยกวา่ 4 ครัง้ตอ่ภาคเรียนตอ่นสิติ 1 คน เสนอแนะส่ือ

และแหลง่การเรียนรู้ สงัเกตการณ์ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ ของนิสิตเพ่ือดพูฒันาการทกุ

ด้าน ประเมินผลการปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยบนัทกึการนิเทศและประเมินผล

การปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ในแบบท่ีกําหนดทกุครัง้ และสง่ผลการประเมินตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด ร่วมประชมุปฐมนิเทศ สมัมนาก่อน ระหวา่ง และหลงัการปฏิบตัิ การสอนและฝึก

ประสบการณ์ ทําให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน 

และนิสิตในทกุๆ ด้าน 
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 บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ เป็นผู้ให้ข้อมลู

เก่ียวกบัหลกัสตูรวิชาเฉพาะท่ีนิสิตต้องใช้ในการปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์ นิเทศ แนะนํา ให้

คําปรึกษาแก่นสิติปฏิบตักิารสอนวิชาเฉพาะและฝึกประสบการณ์ในด้านเนือ้หาสาระ การใช้ส่ือ การ

ประเมินผล เสนอแนะส่ือและแหลง่การเรียนรู้ ให้คําปรึกษาการทําวิจยัในชัน้เรียน นิเทศการสอนของ

นิสิตอยา่งตอ่เน่ือง โดยนิเทศนิสิตรวมไมน้่อยกวา่ 4 ครัง้ตอ่ภาคเรียนตอ่นสิติ 1 คน ประเมินผลการ

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยบนัทกึการนิเทศและประเมินผลการปฏิบตักิารสอน

และฝึกประสบการณ์ในแบบท่ีกําหนดทกุครัง้ และสง่ผลการประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศประจาํโรงเรียน อาจารย์นิเทศปร ะจําโรงเรียน เป็นผู้

แนะนําและให้ข้อมลูเพ่ือให้นิสิตได้รู้จกับคุลากร และขอบขา่ยของงานในกลุม่สาระการเรียนรู้ ให้นิสิต

ได้สงัเกตการณ์สอนอยา่งน้อย 2 ครัง้ ก่อนการปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ ตรวจแผนการ

จดัการเรียนรู้ เทคนิคการสอน ส่ือการเรียนรู้ การปกครองชัน้ การป ระเมินผลนกัเรียน และการวิจยัใน

ชัน้เรียน สงัเกตการณ์ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์ของนิสิตเพ่ือให้กําลงัใจ และให้ความ

ชว่ยเหลือ ตามความเหมาะสม ให้อิสระแก่นิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ในการจดัการ

เรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเอง โดยให้คําแนะนําตามสมควร ประเมินผลการปฏิ บตักิารสอนและฝึก

ประสบการณ์ตามแบบท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 2 สปัดาห์ตอ่ครัง้ ประเมินผลรวมและรวบรวมสง่ฝ่าย

วิชาการของโรงเรียน เพ่ือจดัสง่มหาวิทยาลยัตามกําหนดเวลา ตดิตามและประเมนิผลการทําวิจยัในชัน้

เรียน  

 การทาํวจัิยในชัน้เรียนสาํหรับนิสติปฏบัิตกิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้กําหนดให้นิสิต ปฏิบตักิารสอนและ                

ฝึกประสบการณ์จะต้องทําวิจยัในชัน้เรียนภาคเรียนละ 1 เร่ือง (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . 2552: 

20 – 23) เพ่ือให้นิสิตทกุคนได้เรียนรู้การทําวิจยัในชัน้เรียนสองประเภท คือ ประเภทการวิจยัเพ่ือรู้และ

เข้าใจปัญหา และประเภทการวิจยัเพ่ือพฒันา /แก้ปัญหา จงึกําหนดให้นิสิตแตล่ะคนต้องฝึก

ประสบการณ์การทําวิจยัทัง้สองประเภท โดยในภาคเรียนท่ี 1 ให้ฝึกทําวิจยัเพ่ือรู้และเข้าใจปัญหา สว่น

ในภาคเรียนท่ี 2 ให้ฝึกทําวิจยัเพ่ือพฒันา /แก้ปัญหา โดยการทําวิจยัจะอยูภ่ายใต้การให้คําปรึกษาของ

อาจารย์สามฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นเิทศการศกึษา ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั (Major Advisor) 

อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (Co Advisor)  
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ตอนที่ 3 งานวิจัยปฏบิัตกิารในชัน้เรียน 
         การวิจยัในชัน้เรียน (Classroom  Research) เป็นแนวทางท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุภาพการสอนเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ของนกัเรียน (คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . 2552: 

16; อ้างอิงจาก สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ . 2539) ประกอบกบัจากการท่ีพระราชบญัญตักิารศกึษา พ .ศ.

2542 กําหนดให้ใช้การวิจยั เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ ครูจงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องเพิ่ม

บทบาทเป็นนกัวิจยั ทําให้งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนได้รับความสนใจอยา่งมากจากครูผู้สอน 
          ความหมายของ งานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน (Classroom Action Research) 

หมายถึง การใช้ระเบียบวิจยัเชิงปฏิบตักิารซึง่เป็นการวิจยัท่ีมุง่แก้ปัญหาและพฒันาการปฏิบตังิาน (คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . 2552: 29 – 31; อ้างอิงจาก สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ . 2549) 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน ทัง้ในสว่นท่ี เก่ียวกบัหลกัสตูร วิธีสอน การจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน การจดัทําส่ือและอปุกรณ์ประกอบการสอน ตลอดจนการวดัและประเมนิผลโดยการศกึษาวิจยันัน้

มีจดุมุง่หมายเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกระบวนกา รเรียนการสอน หรือเพ่ือปรับปรุงและพฒันาระบบ

การเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพย่ิงขึน้  (อจัฉรา สระวาสี . 2540: 15 – 17) นอกจากนีง้านวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน เป็นการศกึษาค้นคว้าของครู ซึง่จดัวา่เป็นการปฏิบตังิานในชัน้เรียนเพ่ือแก้ปัญหา

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน หรือพฤตกิรรมนกัเรียน และคดิวิเคราะห์เพ่ือพฒันานวตักรรมการเรียน

การสอน (ประวิต เอราวรรณ์ . 2542: 3; และ อจัฉรา สระวาสี . 2540: 15 – 17) โดยมีกระบวนการ

แสวงหาความรู้อนัเป็นความจริงท่ี เช่ือถือได้ในเนือ้หาเก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอน  เพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในบริบทของชัน้เรียน (สวุฒันา สวุรรณเขตนิคม. 2543: 1) และเก่ียวข้องกบั

บริบทและกระบวนการทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน เพ่ือให้ครูได้ทําความรู้จกัและมีความเข้าใจเก่ียวกบั

การวิจยัในชัน้เรียนได้อยา่งชดัเจน (ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ . 2544: 3) ซึง่จดัเป็นการวิจยัเชงิปฏิบตักิาร เป็น

การดําเนินการวิจยัของครูผู้สอนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนท่ีพบอยู ่ (สพุกัตร์ พบิลูย์ . 2551: 21) 

และสามารถนําผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือสง่เสริมพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ดี

ย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดป ระโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน เป็นการวิจยัท่ีต้องทําอยา่งรวดเร็ว นําผลไปใช้ทนัที 

และสะท้อนข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตังิานตา่ง ๆ ในชีวิตประจําวนัของตนเองให้ทัง้ตนเองและกลุม่เพ่ือน

ในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปรายและเปล่ียนเรียนรู้ในแนวทางท่ีได้ปฏิบตัแิละผลท่ีเกิดขึ ้ นเพ่ือ

การพฒันาการเรียนรู้ทัง้ครูและผู้ เรียน (สวิุมล วอ่งวาณิช. 2553: 21) 

 ดงันัน้การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาคณุภาพการสอนนบัเป็นสิ่งสําคญัย่ิงท่ีผู้สอน

จะต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีควบคูห่รือหลอมรวมไปกบัการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ทัง้นีเ้พ่ือมุง่สู่

การพฒันาคณุภาพและศกัยภาพในการเรียนรู้ของผู้ เรียนนัน่เอง (คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั        

ศรีนครินทรวิโรฒ. 2552: 18; อ้างอิงจาก สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ. 2539) 
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 จากการท่ีนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายของ งานวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียนไว้ 

สามารถสรุปได้วา่ งาน วิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน คือ งาน วิจยัท่ีทําโดยครูผู้สอน เป็นกระบวนการ

แสวงหาความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาท่ี เกิดขึน้ในกระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุงหรือพฒันาการเรีย น

การสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้  

 ความสาํคัญของงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน  เกิดจากแนวคดิพืน้ฐาน ใน การบรูณา

การวิธีการปฏิบตังิานกบัการพฒันาองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิ  ซึง่เป็นการพฒันาหลกัสตูร และ

การปรับปรุงวิธีการปฏิบตังิานเพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจยั  เป็นการพฒันา

วิชาชีพครู แสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบตัิ  และสง่เสริม 

สนบัสนนุความก้าวหน้าของการวิจยัทางการศกึษา  (กรมวิชาการ . 2542: 5) นอกจากนัน้ ยงัเป็น

เคร่ืองมือสําคญัของครู ในการพฒันาวิถีชีวิตความเป็นครูไปสูค่วามเป็นครูมืออาชีพ เพราะการวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนจะชว่ยให้ครูแสวงหาความรู้และวิธีการใหม ่ๆ อยูเ่สมอ ชว่ยให้ครูมีความรู้อยา่ง

กว้างขวางและลุม่ลกึ เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาหลกัสตูรและการ จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ทําให้งานของครูก้าวไปข้างหน้าไมห่ยดุน่ิงอยูก่บัท่ี เกิดนวตักรรมท่ีทนัสมยันํามาใช้ในการแก้ปัญหา

การเรียนการสอนได้ทนัทว่งที  และเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจรรโลงวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง เพราะผล

จากการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนจะเป็นตวับง่ชี ้ ถึงความสําเร็จในการทํางานของครูได้อยา่งเป็น

รูปธรรม นัน่คือ ผู้ เรียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพงึประสงค์ตามท่ีครูต้องการ และทัง้ตวัครูและ

ผู้ เรียนเป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคม  (ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ . 2544: 85) อีกทัง้เป็นการแสดง

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้วยกา รเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จาก การปฏิบตั ิ เกิดผลดีแก่นกัเรียน  ทําให้

อาชีพครูกลายเป็นวิชาชีพและ  เป็นการสง่เสริม สนบัสนนุความก้าวหน้า ของการวิจยัทางการศกึษา 

เน่ืองจากวิจยัแบบนีจ้ะเป็นการสง่เสริมบรรยากาศของการทํางานแบบ ประชาธิปไตย โดยท่ีทกุฝ่าย

เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์และยอมรับในการค้นพบร่วมกนั (วาโร เพ็งสวสัดิ.์ 2546: 2 – 3) เป็นการ

ให้โอกาสในการสร้างองค์ความรู้ ทกัษะการทําวิจยั การใช้ การตระหนกัถึงทางเลือก ท่ีเป็นไปได้ท่ีจะ

เปล่ียนแปลงโรงเรียนให้ดีขึน้ เป็นการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้  นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลง หรือ

สะท้อนผลการทํางาน   เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้โดยตรง เน่ืองจากชว่ยพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ และชว่ย

ทําให้เกิดการพฒันาท่ีตอ่เน่ือง เกิดการเปล่ียนแปลงผา่นกระบวนการวิจยัในท่ีทํางาน ซึง่เป็นประโยชน์

ตอ่องค์กร เน่ืองจากนําไปสูก่ารปรับปรุง เปล่ียนแปลงการปฏิบตัแิละการแก้ปัญหา (สวิุมล วอ่งวาณิช .  

2553: 24) 
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 ดงันัน้งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนจงึทําเพ่ือพฒันาหลกัสตูร  ปรับปรุงวิธีการปฏิบตังิาน  

เป็นการพฒันาวิชาชีพครู  พฒันาผู้ เรียน ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 

            เป้าหมายของงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน  เป็นการกระทํา เพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียน

การสอนให้เกิดผลดีท่ีสดุ ด้วยตวัครูเอง  (กรมวิชาการ . 2542: 7) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเปล่ียนแปลงหรื อ

พฒันาการ ปฏิบตังิานของครูเอง ซึง่ผลการเปล่ียนแปลงหรือพฒันานัน้จะไปปรากฏท่ีคณุภาพของ

นกัเรียน (ชศูรี วงศ์รัตนะ ; วนัทยา วงศ์ศลิปะภิรมย์ ; และศริิกาญจน์ โกสมุภ์ . 2544: 14) และเพ่ือ

แก้ปัญหาการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาของนกัเรียน  ปรับปรุงหรือพฒันาประสทิธิภาพการจดัการ

เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้  ใช้เป็นข้อมลูในการดําเนินงานบางอยา่งหรือเฉพาะด้าน เพ่ือ

ประเมินผลและพฒันาการปฏิบั ตงิานของครูหรือหนว่ยงาน เป็นการ พฒันาวิชาชีพของครู  (ประกอบ 

มณีโรจน์. 2544: 2; และ สพุกัตร์ พบิลูย์.  2551: 21) 

 ดงันัน้เป้าหมายของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน คือ การท่ีครูต้องเป็นผู้พฒันาคณุภาพการ

เรียนการสอน ให้เกิดผลดีท่ีสดุ โดยผลการเปล่ียนแปลง หรือพฒันานัน้จะไปปรากฎท่ีคณุภาพของ

นกัเรียน และผลงานนีใ้ช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินบคุคลเพ่ือพฒันาวิชาชีพครู 

 ลักษณะของงานวิจัยปฏิบัตกิารในชัน้เรียน งานวิจยัในชัน้เรียนเป็นการพฒันาทางเลือก

ในการแก้ไขปัญหาหรือพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เป้าหมายสําคญัของ งานวิจยัในชัน้เรียนของครูเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการพฒันาการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน ไมไ่ด้วิจยัเพ่ือมุง่สร้างองค์ความรู้ใหมแ่ตอ่ยา่งใด งานวิจยัในชัน้เรียนจงึไมจํ่าเป็นต้อง

ยดึรูปแบบเคร่งครัดเหมือนกบัการวิจยัเชงิวิชาการ ซึง่ควรเป็นงาน วิจยัจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนท่ี

เก่ียวกบัการเรียนการสอน  เพ่ือนําผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน และงานวิจัยดําเนิน

ไปพร้อมกบัการเรียนการสอน กลา่วคือ สอนพร้อมกบัการทําวิจยัไปด้วย แล้วนําผลการวิจยัมาใช้

แก้ปัญหา และการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน การวิจยัในชัน้เรียนแตกตา่งจากการวิจยัทัว่ไปใน

โรงเรียนตรงท่ีกลุม่ตวัอยา่งมีขนาดเลก็มกัศกึษาในห้องเรียนห้องใดห้ องหนึง่ เป้าหมายสําคญั คือ เพ่ือ

พฒันากิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นการวิจยัโดยครูผู้สอน โดยสรุปแล้วขอบเขตในการทําวิจยัใน

ชัน้เรีนยจะให้ความสําคญักบัการคดิค้นนวตักรรม เพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน ซึง่แบง่

ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  ส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นสิ่ง ประดษิฐ์  และกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ

เทคนิคการสอน  (ชาตรี เกิดธรรม . 2544: 14 – 15) ซึง่ขัน้ตอนการสะท้อนผลกลบัเป็นการปฏิบตังิาน

หลงัจากท่ีได้ทําการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ผลอยา่งไรนํามาอภิปราย

และแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั ภายใ ต้ความรู้ ประสบการณ์และความคดิเหน็ของครูผู้ วิจยั 

กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องทําให้ได้ข้อสงัเกตหรือข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนและ

ปฏิบตักิารตามแผนในวงจรตอ่ ๆ ไป (ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์. 2544: 6. ชศูรี วงศ์รัตนะ; วนัทยา วงศ์ศลิปะภิรมย์; 
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และศริิกาญจน์ โกสมุภ์.  2544: 9) อนัจะทําให้การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนมีลกัษณะแตกตา่งกนัจาก

การวิจยัทางการศกึษาโดยทัว่ไป โดยผู้ ทําวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียน คือ ครูท่ีทําหน้าท่ีสอนในชัน้เรียน

ทัง้อาจะเป็นการวิจยัโดยครูเพียงคนเดียวหรือครูหลายคนรวมกนัทําวิจยั หรือครูผู้สอนทําวิจยัร่วมกบั

นกัวิจยัภายนอก  โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือนําผลการวิจยัไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนเป็น

หลกันอกจากนีย้งัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาวิธีการพฒันาการเรียนการสอนสว่นการวิจยัการศกึษา

โดยทัว่ไปมีวตัถปุระสงค์เพ่ือค้นองค์ความรู้เป็นหลกั  ปัญหาท่ีนํา มาทําวิจยัได้จากสภาพปัญหาการ

เรียนการสอนในห้องเรียนท่ีครูพบ และต้องการแก้ไข ซึง่ขอบเขตของปัญหางานวิจยัในชัน้เรียนคอ่นข้าง

แคบและเฉพาะเจาะจง ต้องมีการวางแผน การปฏิบตัติามแผน การประเมนิผลการปฎิบตั ิและการ

สะท้อนผลหลงัปฏิบตั ิมีการวิเคราะห์ข้อมลู ศกึษาข้อมลูจากนักเรียนทกุคนในห้องท่ีครูนกัวิจยัสอน ซึง่

เป็นการศกึษากลุม่นกัเรียนเป้าหมายทัง้หมด ไมใ่ชศ่กึษาจากนกัเรียนบางคนท่ีเป็นตวัแทนของกลุม่

นกัเรียนเป้าหมาย  (กานดา พนู ลาภทวี ; และวรรณ์ดี แสงประทีปทอง . 2546: 20 – 21) งานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนไมไ่ด้มุง่เน้นสร้างผลงา นวิจยัเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ผู้ เรียนเองก็

สามารถเป็นผู้ วิจยัได้เพ่ือหายทุธวิธีตา่งๆ ท่ีมีประสิทธิผลท่ีสดุ สําหรับตวัผู้สอนเองก็ทําวิจยัในชัน้เรียน 

ทัง้ครูและผู้ เรียนก็จะเกิดความร่วมมือกนัในการพฒันาการเรียนการสอน ในระหวา่งการทําวิจยั ทัง้ครู

และนกัเรียนควรพดูคยุหารือเก่ียวกบัยทุธวิธีตา่งๆ  และเม่ือได้ผลการวิจยัก็แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนครู ซึง่

ทําให้องค์กรครูเป็นหนว่ยงานท่ีมีพลงัในกา รเปล่ียนแปลงสิ่งตา่งๆ ไ ด้ดีขึน้นอกจากนี ้ งาน วิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนสามารถทําได้แบบเป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการ ครูอาจทําวิจยั คนเดียวหรือจบั

มือกบันกัวิชาการ มหาวิทยาลยัในท้องถ่ินได้  (สวิุมล ว่องวาณิช . 2553: 28) อยา่งไรก็ตาม  Mettetal 

(2001: 6 – 13) ยงัได้ข้อสรุปเก่ียวกบัความแตกตา่งระหวา่ง งานวิจยัแบบทางการ (formal research) 

และงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน (action research)  ไว้ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 ความแตกตา่งระหวา่งการวิจยัแบบทางการ และงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 

ประเดน็ งานวิจัยแบบเป็นทางการ งานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้

เรียน 

เป้าหมายของการวิจยั ความรู้ท่ีได้สามารถนําไปอ้างอิง

ได้ 

ความรู้ สําหรับ ประยกุต์ใช้ใน

สถานการณ์เฉพาะ 

วิธีการในการระบปัุญหา ทบทวนจากงานวิจยัชิน้ก่อนๆ ปัญหาหรือเป้าหมายท่ีเผชิญ 

กระบวนการในการทบทวน

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สว่นใหญ่ใช้แหลง่ปฐมภมูิ สามารถใช้แหลง่ทตุยิภมูไิด้ 

วิธีการได้มาซึง่กลุม่ตวัอยา่ง ใช้การ สุม่กลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือเป็น

ตวัแทน 

นกัเรียนหรือกลุม่ท่ี ต้องการ

ศกึษา 

การออกแบบการวิจยั มีการควบคมุอยา่งเคร่งครัด ใช้

ระยะเวลานาน 

ไมเ่คร่งครัดสามารถเปล่ียนแปลง

ได้ในขณะท่ีศกึษา และใช้

ชว่งเวลาสัน้ ๆ 

กระบวนการวดัผล ประเมินและวดัผลก่อน การวดั ผล ท่ีสะดวก หรือแบบ

สอบมาตรฐาน 

วิเคราะห์ข้อมลู ทดสอบทางสถิต ิ หรือ เทคนิค

ทางคณุภาพ 

เน้นการปฏิบตั ิไม่ ต้อง ทดสอบ

นยัสําคญัทางสถิต ิเสนอข้อมลู

ดบิ 

การประยกุต์ใช้ผลการวิจยั เน้นยํา้นยัสําคญัทางทฤษฎี เน้นความสําคญัทางการปฏิบตั ิ

 

 โดยสรุป งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน จะมีลกัษณะท่ีเป็นการแก้ปัญหา การเรียนการสอน ท่ี

เกิดขึน้ในชัน้เรียน ผู้ วิจยั คือ ครู และใช้วิธีการวิจยัท่ี เฉพาะเจาะจงไมซ่บัซ้อน ผลการวิจยัมุง่ไปท่ีสถาน

กาณ์เฉพาะมากกวา่ท่ีจะสรุปอ้างอิงไปสร้างผลงานเพ่ือตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

 ประเภทของงานวจัิย (วลัลภ กนัทรัพย์.  2539: 20 – 23) ประกอบด้วย  

      1.  วิจยัสํารวจ เป็นการ หาคําตอบโดยท่ีไมไ่ด้คาดคะเนไว้ลว่งหน้า ศกึษาประเดน็ท่ี

ต้องการจะทราบแล้วไปหาคําตอบ โดยจะสํารวจตัง้แตค่วามต้องการ วิธีการดําเนนิงาน ปัญหา และ

ข้อเสนอแนะ  

  2.  วิจยัหาความสมัพนัธ์ เป็นการวิจยัท่ีมุง่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตัง้แตส่อง

ตวัขึน้ไปวา่มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่เชน่ ศกึษาวา่วิธีการสอนของครูกบัผลการเรียนของนกัเรียน  
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  3.  วิจยัเปรียบเทียบ เป็นการศกึษาเพ่ือเปรียบเทียบระหวา่งตวัแปรตัง้แตส่องตวัขึน้ไปว่ า

มีความแตกตา่งกนัหรือไม ่เชน่ ศกึษาเปรียบเทียบนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชดุพฒันาการอา่นจบัใจความ

ภาษาองักฤษวา่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนวา่แตกตา่งกนั

หรือไม ่ 

  4.  วิจยัทดลองเชงิเหตผุล เป็นการศกึษาความเป็นเหต ุ – ผล โดยมีการขจดัสภาพการณ์

และควบคมุตวัแปรตา่งๆ สว่นมากมีกลุม่เปรียบเทียบ  

  5.  วิจยัทดลองและพฒันา เป็นการศกึษาถึงผลการพฒันานวตักรรมหรือสิ่งหนึง่สิ่งใด

ขึน้มาโดยไมมี่กลุม่เปรียบเทียบ  

 รูปแบบงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน แบง่เป็นงานวิจยัแบบไมเ่ป็นทางการ ประกอบด้วย

วิจยั แบบแผนเดียว เป็นการวิจยัท่ีไมมี่ขัน้ตอนในการเขียน มีการกําหนดในการเขียนอยา่งง่าย เป็นการ

รายงานผลท่ีกระชบัแตมี่สาระครบของงานวิจยั คือ สํารวจ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนกําหน ด

นวตักรรม มีวิธีการดําเนินงาน พร้อมทัง้สรุปผลการดําเนินงาน และ วิจยัแบบเป็นระบบ ก่ึงรูปแบบ เป็น

การ วิจยัท่ีมีระบบขัน้ตอนอยา่งง่าย ๆ กําหนดด้วยกรอบแนวคดิ กระบวนการพฒันากรอบแนวคดิ 

ประกอบด้วยคณุภาพท่ีต้องการพฒันาการแสดงออกของผู้ เรียนและระดบัคณุภาพ 

 คณุภาพท่ีต้องการพฒันา เป็นสว่นท่ีได้จากการสํารวจปัญหาในชัน้เรียนท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียน 

หรือปัจจยัอ่ืนท่ีส่ งผลกระทบตอ่ผุ้ เรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่การแสดงออกของผู้ เรียน คือ 

สว่นท่ีผู้ วิจยั  ตัง้วตัถปุระสงค์ท่ีผู้ เรียนจะพฒันาสูพ่ฤตกิรรมดงักลา่วไว้  สว่นระดบัคณุภาพ เป็น

พฤตกิรรมท่ีผู้ เรียนจะแสดงออกอยูใ่นระดบัตา่ง ๆ เพ่ือแสดงถึงการพฒันาเป็นระดบั ๆ 

 งานวิจยัแบบเป็นทางการ เป็นลกัษณะงาน วิจยัปฏิบตักิาร ในชัน้เรียนซึง่ สามารถปรับแบบ

แผนท่ีเป็นระบบยดึหลกัทฤษฎีและอ้างสถิตท่ีิซบัซ้อนลงให้เหมาะสมกบังานวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียน

ได้ ซึง่ประกอบด้วยโครงการสร้างของการเ ขียนรายงานการวิจยั 3 สว่น คือ สว่นนํา ประกอบด้วย ป ก

หน้า ปกใน บทคดัยอ่ กิตตกิรรมประกาศ สารบญั รวมทัง้สารบญัตาร าง สารบญัรูปภาพ และสารบญั

แผนภมูิ สว่นเนือ้หา ประกอบด้วย บทนํา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง วิธีดําเนนิการวิจยั ผลการ

วิเคราะห์ข้อมลู บทสรุปอภิปรายผลการวิจยั และสว่นอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานกุรม ภาคผ นวก 

(สภุาภรณ์ มัน่เกตวิุทย์ . 2544: 27 – 38) สําหรับ งาน วิจยัปฏิบตักิารแบ บรวมพลงั (collaborative 

Action Research) เป็นงานวิจยัท่ีดําเนินการโดยครูหลายคนร่วมกนัทําการวิจยั เพ่ือแก้ไขปัญหาในชัน้

เรียนหลาย ๆ ชัน้เรียน หรือแผนก ภาควิชา คณะนกัวิจยัเกิดจากการรวมตวักนัของครูท่ีมีความชํานาญ

เฉพาะตา่งกนั มาร่วมมือกนัทําวิจยัโดยมีจดุมุง่หมายเดียวกนั  สว่นงานวิจยัปฏิบตักิารระดบัโรงเรียน 

(School wide Action Research) เป็นงานวิจยัท่ีดําเนินงานโดยผู้บริหารโรงเรียนและบคุลากรทางการ

ศกึษาของโรงเรียนจากรวมห นว่ยงานนอกโรงเรียนด้วย มีเป้าหมายเพ่ือพฒันาโรงเรียนและ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และ งานวิจยัปฏิบตักิารอิงชมุชน (Community – based Action Research) 
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เป็นงานวิจยัท่ีอาศยัความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชมุชน โดยอาศยัพลงัของชมุชนท่ีจะระดบั

ทรัพยากรจากแหลง่มาพฒันาชมุชน อยา่งมีประสิทธิภาพ (สวิุมล วอ่งวาณิช . 2553: 37; อ้างอิงจาก   

นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2543) 

 สรุปงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน มีลกัษณะเป็นงานวิจยัท่ีใช้ชว่งเวลาสัน้ ๆ และวิธีการวิจยั

ไมซ่บัซ้อน  เพ่ือแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีครูพบในชัน้เรียน และพฒันาการเรียนการสอน ผู้ วิจยั

อาจจะเป็นครูผู้สอนเพียงคนเดียว หรือครูหลายคนท่ีสอนในชัน้เรียนนัน้ทําการวิจยัร่วมกนั ศกึษา

แหลง่ข้อมลูจากนกัเรียนในชัน้เรียน และใช้วิธีการวิจยัปฏิบตักิาร ซึง่มีองค์ประกอบหลกั 4 ประการ คือ 

การวางแผน การปฏิบตัติามแผน การประเมินผลการปฏิบตั ิและสะท้อนผลหลงัการปฏิบตั ิเพ่ือนํา

ผลการวิจยัมาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนหรือมุง่พฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 การประเมนิคุณภาพของงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน 

 นกัการศกึษา หรือนกัประเมิ นจํานวนมาก ได้พยายามให้ความหมายของการประเมนิใน

ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัหลายลกัษณะ มีการจดักลุม่แนวคดิตา่งๆ ให้เป็นหมวดหมู ่  

 กลุม่แนวคดิท่ี 1 มองการประเมนิเสมือนกบัการวดัผลหรือเทียบเทา่กบัการวดัผล การปฏิบตัิ

ท่ีคอ่นข้างสอดคล้องหรือสะท้อนตามแนวความคดินีอ้ยา่งชดัเจน  คือ การตดัสินผลการเรียนท่ีใช้

คะแนนจากการทดสอบเป็นหลกั การสร้างแบบประเมินพฤตกิรรมของครูผู้สอนแล้วนําไปให้นกัเรียน

ตดัสินให้คะแนนครูในแตล่ะด้าน การสร้างแบบประเมินความพงึพอใจแล้วนําไปให้ผู้ เข้ารับการอบรม

ประเมินการฝึกอบรม เป็นต้น ในกรณีเชน่นีโ้ดยลกัษณะของการปฏิบั ต ิแม้จะเรียกวา่ประเมนิ

พฤตกิรรม หรือประเมินความพงึพอใจ แตโ่ดยสภาพข้อเท็จจริงเป็นเพียงกระบวนการในการวดัประเมิน

ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เทา่นัน้ 

 กลุม่แนวคดิท่ี 2 มองการประเมินวา่เป็นการให้บริการ ตามแนวคดินีเ้ห็นวา่ การประเมินเป็น

การเก็บรวบรวมข้อมลูและใช้ข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจของลกูค้าผู้ เก่ียวข้องกลุม่ตา่ง ๆ การประเมินท่ี

สอดคล้องกบักลุม่แนวคดินีอ้ยา่งชดัเจน อาทิ แนวคดิในการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) ท่ี

ให้คํานิยามวา่ การประเมินคือการรวบรวมข้อมลูและใช้ข้อมลูประกอบการตดัสินใจ หรือแนวคดิของ 

แพทตนั (Patton) ผู้ เสนอแนวคดิเก่ียวกบั การประเมินโดยยดึประโยชน์ใช้สอย ซึง่เน้นการให้ความสําคญั

กบัลกูค้าผู้ เก่ียวข้องกบัการประเมิน หรือเป็นผู้ใช้ข้อมลูผลการประเมินโดยตรง การมองการประเมิน

ตามแนวคดินี ้เป็นการให้ความหมายของการประเมินโดยคํานงึถึงบทบาทของงานประเมินเป็นสําคญั 

 กลุม่แนวคดิท่ี 3 มองการประเมินวา่เป็นการตดัสินคณุคา่ของสิ่งตา่ง ๆ ตามแนวคดินี ้การ

ประเมินคือการตดัสินคณุคา่ของสิ่งตา่ง ๆ เชน่ ตดัสินวา่ ดี – เลว มีคณุภาพ – ไมมี่คณุภาพ มี

มาตรฐาน – ไมมี่มาตรฐาน ผิด – ไมผ่ิด ฯลฯ การปฏิบตัท่ีิสะท้อนแนวคดินีอ้ยา่งชดัเจน อ าทิ การ

ประเมินเพ่ือรองรับ วิทยฐานะในอดีต การตดัสินบคุคลใด ๆ วา่สวย – ไมส่วย โดยอาศยัความรู้สกึของ

ตนเองเป็นเกณฑ์ เป็นต้น 
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 กลุม่แนวคดิท่ี 4 มองการประเมินในลกัษณะการรวมแนวคดิท่ี 1 และ 3 เข้าด้วยกนั ซึง่ถือเป็น

แนวคดิในการประเมินท่ีสมบรูณ์ โดยได้นิยามวา่ การประเ มินเป็นกระบวนการท่ีมีการเก็บรวบรวม

ข้อมลู และตดัสินคณุคา่ของสิ่งตา่ง ๆ โดยเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด หากการประเมินใดมีความ

ครบถ้วนสมบรูณ์ในด้านการวดั และด้านเกณฑ์การตดัสินคณุคา่ จะสง่ผลให้การประเมินมีความ

ถกูต้องและนา่เช่ือถือมากขึน้ (สพุกัตร์ พบิลูย์. 2551: 72 – 73) 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมนิคณุภาพงานวิจยั สามารถแยก

พิจารณาได้เป็นการประเมินคณุภาพของงานวิจยัทางการศกึษา และการประเมินคณุภาพของงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

1. การประเมนิคณุภาพของงานวิจยัทางการศกึษา 

นกัวิจยัและนกัการศกึษาหลายทา่นได้เสนอแนะเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมนิรายงานการวิจยั 

สําหรับนกัประเมนิเพ่ือนําไปใช้ในการประเมนิรายงานการวิจยั วา่ในการอา่นรายงานการวิจยัผู้อา่น

จะต้องพจิารณาข้อความรู้อยา่งเหมาะสม เกณฑ์มาตรฐานในการพจิารณาผลงานวิจยัมี 2 ประการ คือ 

  1.1  ความตรงภายใน (Internal validity) การวิจยัมีความตรงภายในแสดงวา่ข้อค้นพบใน

การวิจยั เร่ืองนัน้ต้องเหมาะสม การพจิารณาความตรงภายในของการวิจยันัน้ พจิารณาจาก

ความสามารถในการควบคมุตวัแปรเกิน ความถกูต้องของการวดั และการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นสําคญั 

  1.2 ความตรงภายนอก (External validity) ในกรณีท่ีเป็นการศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่ง โดย

มุง่ท่ีจะสรุปพาดพงิข้อค้นพบท่ีได้จากกลุม่ตวัอยา่งไปยงัประชากรเป้าหมาย ความเป็นตวัแทนท่ีดีของ

กลุม่ตวัอยา่งนบัวา่มีความสําคญัย่ิง ได้มีการพฒันาแบบประเมนิคณุภาพงานวิจยัเพ่ือใช้ในการ

ประเมินงานวิจยัใน การพจิารณาตําแหนง่ทางวิชาการระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และระดบัรอง

ศาสตราจารย์ ของคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีข้อกระทงจํานวน 20 ข้อ แตล่ะข้อเป็น

แบบมาตรประมาณคา่  5 ระดบั คือ ดีมาก ดี คอ่นข้างดี พอใช้ และยงัใช้ไมไ่ด้ (สมหวงั พิธิยานวุฒัน์. 

2540: 13) ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 แบบประเมินคณุภาพงานวิจยั  

 

ข้อท่ี มิตท่ีิมุง่ประเมิน 

ระดบั 

ดีมาก ดี 
คอ่นข้าง

ดี 
พอใช้ 

ยงัใช้

ไมไ่ด้ 

1 การเข้าถึงข้อเท็จจริงท่ีเป็นพืน้ฐานของการวิจยั      

2 ความสําคญัและชดัเจนของปัญหาวิจยั      

3 ความนา่เช่ือถือของข้อตกลงเบือ้งต้น      

4 ความครอบคลมุและเป็นประโยชน์ของวรรณคดีที

เก่ียวข้อง 

     

5 ความเหมาะสมของแนวทางและ /หรือสมมตฐิาน

ในการวิจยั 

     

6 ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจยั      

7 ความสามารถในการควบคมุตวัแปร (แทรกซ้อน)      

8 ความเป็นตวัแทนของตวัอยา่ง      

9 ความเหมาะสมของเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลู      

10 คณุภาพของเคร่ืองมือ      

11 ความสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั      

12 ความเป็นมาตรฐานของรูปแบบการเขียนรายงาน

การวิจยั 

     

13 ความเหมาะสมของการจดัประเภทข้อมลูเพ่ือการ

วิเคราะห์ 

     

14 ความถกูต้องเหมาะสมของการวิเคราะห์      

15 ความถกูต้องของการแปรผลการวิเคราะห์      

16 ความเหมาะสมในการเสนอผลการวิจยั      

17 ความถกูต้องของการลงข้อสรุป      
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ตาราง 2 (ตอ่)  

 

ข้อท่ี มิตท่ีิมุง่ประเมิน 

ระดบั 

ดีมาก ดี 
คอ่นข้าง

ดี 
พอใช้ 

ยงัใช้

ไมไ่ด้ 

18 ความสมเหตสุมผลและความชดัเจนของการ

อภิปรายผลวิจยัและข้อเสนอแนะ 

     

19 คณุคา่และความเป็นประโยชน์ทางวิชาการของ

งานวิจยั 

     

20 คณุคา่และความเป็นประโยชน์ทางปฏิบตัขิอง

งานวิจยั 

     

21 การเข้าถึงข้อเท็จจริงท่ีเป็นพืน้ฐานของการวิจยั      

 

 แนวคดิเก่ียวกบัการประเมนิงานวิจยั ทัง้ผู้บริโภคงานวิจยัและนกัวิจยั จะต้องสามารถ

ประเมินรายงานการวิจยัได้ นกัวิจยัจะต้องตดัสินได้วา่งานวิจยัชิน้ไหนมีความสําคญักบังานของตน ใน

การประเมินคณุภาพของงานวิจยัมีลกัษณะท่ีสําคญัท่ีควรพิจารณา คือ อนัดบัท่ี 1 และมีความสําคัญ

มากท่ีสดุ คือ ตวังานวิจยัเอง กลา่วคือ การสร้างคําถามวิจยัหรือสมมตฐิาน ผู้ เข้าร่วม การบรรยายถึงวิธี

วิทยา ผลการวิจยัและการอภิปรายผล ลกัษณะท่ีสําคญัอนัดบัท่ี 2 คือ คณุภาพของการส่ือสารในตวั

รายงาน เป็นการสะท้อนจากรูปเลม่ของงานวิจยั ความเพียงพอของการนําเสนอและการเ ขียนท่ีชดัเจน 

รายงานการวิจยัควรเขียนให้ผู้อา่นสามารถเข้าใจได้วา่ผู้ วิจยัได้ทําอะไร บ้าง มีอะไรเกิดขึน้และเกิดขึน้

อยา่งไร สารสนเทศท่ีนําเสนอควร ท่ีจะเพียงพอให้ผู้อา่นงานวิจยัสามารถทําเลียนแบบได้ นอกจากนี ้

รายงานการวิจยัควรใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ผู้ เขียนจะต้องไมส่นันษิ ฐานวา่ผู้ ท่ีอา่นมีความรู้เหมือนท่ี

ผู้ เขียนมี และควรหลีกเล่ียง การใช้คําศพัท์เฉพาะ ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้คําศพัท์เฉพาะควรจะมีการ

เขียนอธิบายไว้ ให้ชดัเจน (Mason; & Bramble. 1997: 427)นอกจากนีย้งัได้นําเสนอแบบประเมนิ

รายการวิจยัเพ่ือใช้ในการตรวจสอบรายงานการวิจยั เรียกวา่ แบบตรวจสอบรายการสําหรับการ

ประเมินรายงานการวิจยั ดงัแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 แบบตรวจสอบรายการสําหรับการประเมนิรายงานการวิจยัตามแนวคดิของ  Mason and  

 Bramble (1997: 429) 

 

ส่วนต่าง ๆ ของรายงานการวจัิย เหมาะสม ปานกลาง ไม่เหมาะสม 

1. ช่ือเร่ือง 

     1.1 ใช้คําท่ีเหมาะสม………………………..……….. 

     1.2 มีความชดัเจน...................................................  

     1.3 เน้นถึงประเดน็ท่ีต้องการศกึษา...........................  

 

................ 

................ 

................ 

 

.................. 

.................. 

.................. 

 

.................... 

.................... 

.................... 

2. บทนํา 

     2.1 วตัถปุระสงค์การวิจยั…….……….……………... 

     2.2 ปัญหา..............................................................  

     2.3 ความเป็นมา หรือทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐาน................. 

     2.4 การทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง......... 

     2.5 สมมตฐิานของการวิจยั...................................... 

     2.6 การนยิามศพัท์เฉพาะ........................................ 

 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

3. วิธีการ 

     3.1 กลุม่ตวัอยา่ง.....………………….….………….. 

     3.2 วสัดแุละอปุกรณ์ในการวิจยั................................  

     3.3 วิธีดําเนินการวิจยั..............................................  

 

................ 

................ 

................ 

 

.................. 

.................. 

................ 

 

.................... 

.................... 

................ 

4. ผลการวิจยั 

     4.1 การจดัการ.......................…………..………….. 

     4.2 การวิเคราะห์ข้อมลู............................................  

     4.3 วตัถปุระสงค์ท่ีสงัเกตได้หรือเป็นนามธรรม........... 

     4.4 การใช้ตาราง แผนภมูิ กราฟ...............................  

 

................ 

................ 

................ 

................ 

 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

 

  



31 
 

ตาราง 3 (ตอ่) 

 

ส่วนต่าง ๆ ของรายงานการวจัิย เหมาะสม ปานกลาง ไม่เหมาะสม 

5. สรุปและอภิปรายผล 

     5.1 อยูภ่ายในขอบเขตของการศกึษา........................  

     5.2 มีความเหมาะสมกบัข้อมลู.................................  

     5.3 การสรุปผลการวิจยัสอดคล้องกบัการทดสอบสมมตฐิา 

     5.4 คําแนะนําสําหรับการวิจยัในครัง้ตอ่ไป................. 

     5.5 ประเมินตามความจริงของข้อจํากดัในการวิจยั…. 

     5.6 การแนะนําอยา่งเหมาะสมในการนําผลการวิจยัไปใช้.. 

     5.7 มีความระมดัระวงัในการสรุปและตีความ............. 

 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

................ 

................ 

................ 

 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

................ 

................ 

................ 

6. บทคดัยอ่ 

     6.1 ชดัเจนและกระชบั.............................................    

 

................ 

 

.................. 

 

.................... 

     6.2 อธิบายถึงองค์ประกอบท่ีสําคญัของการศกึษา..... 

     6.3 สรุปข้อค้นพบ....................................................  

................ 

................ 

.................. 

.................. 

.................... 

.................... 

7. การอ้างอิง 

     7.1 สิ่งท่ีอ้างอิงในเนือ้หาเป็นสว่นหนึง่ในรายการอ้างอิง…. 

     7.2 รายการอ้างอิงประกอบด้วยสิ่งท่ีอ้างอิงในเนือ้หาเทา่ 

     7.3 การอ้างอิงเป็นสิ่งท่ีสําคญัในการสนบัสนนุปัญหา

และสมมตฐิาน.............................................................  

     7.4 รูปแบบการอ้างอิงมีความเหมาะสมและให้

สารสนเทศท่ีสําคญั.......................................................  

 

................ 

................ 

 

................ 

 

................ 

 

.................. 

.................. 

 

.................. 

 

.................. 

 

.................... 

.................... 

 

.................... 

 

.................... 

8. โดยภาพรวม 

     8.1 ข้อมลูมีความเพียงพอ........................ ................ 

     8.2 ความชดัเจนของรายงานการวิจยั........................  

     8.3 เหมาะสมกบัผู้อา่น............................................  

 

................ 

................ 

................ 

 

.................. 

.................. 

.................. 

 

.................... 

.................... 

.................... 

 

 อีกประการหนึง่ Wiseman (1999: 426 – 429) ได้เสนอแนะเกณฑ์ในการประเมินรายงาน

การวิจยัไว้ ดงันี ้



32 
 
 1. ข้อมลูเบือ้งต้น ประกอบด้วย การพจิารณา ช่ือเร่ือง จะต้องชดัเจน กระชบั และเน้นหวัข้อ

ท่ีสําคญั ประกอบด้วยตวัแปรหรือชดุของตวัแปร ไมมี่ข้อความท่ีไมจํ่าเป็น  บทคดัยอ่ จะต้องกลา่วถึง

ปัญหา ระบถึุงวิธีการดําเนินการวิจยั  ระบจํุานวนและชนิดของสิ่งท่ีศกึษา  มีการตรวจสอบการสร้าง

เคร่ืองมือ มีการนําเสนอผลการวิจยั และนยิามศพัท์เฉพาะ จะต้องนําเสนอนิยามของคําศพัท์เฉพาะ  ซึง่

อธิบายไว้ในสว่นแรกของรายงาน หรือถ้า มีความเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ก็อธิบายไว้ใน

สว่นของการสร้างเคร่ืองมือ และ   ตวัแปรทกุตวัได้รับการอธิบายอยา่งชดัเจน 

 2. บทนํา ประกอบด้วย การบรรยายปัญหา จะต้องมีการบรรยายถึงปัญหา  นําเสนอภมูิหลงั

ของปัญหาอยา่งเพียงพอ  ระบถึุงตวัแปรท่ีสนใจศกึษาและควรอธิบายถึงตวัแปรท่ีศกึษา  การบรรยาย

ปัญหามาก่อนเอกสารและรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ความต้องการ ท่ีจะศกึษา ปัญหามีความสําคญั

ในทางทฤษฎีและปฏิบตัแิละเป็นท่ียอมรับ  ปัญหาท่ีศกึษามีความเหมาะสมกบัชว่งเวลา  การทบทวน

เอกสาร และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จะต้องมีความครอบคลมุเนือ้หา ประกอบด้วยสิง่ท่ีมีความ

เก่ียวข้องกบัปัญหาวิจยั การเขียน ปัญหาวิจยั ความชดัเจน งา่ยตอ่การตดิตาม เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั

ปัญหาน้อยท่ีสดุได้รับการนําเสนอก่อน และเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกบัปัญหามากนําเสนอไว้ใน

สว่นท้าย สว่นมากเป็นข้อมลูจากแหลง่ปฐมภมูิ ได้วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเป็นอยา่งดี 

ได้จดักลุม่ท่ีมีข้อค้นพบคล้ายกนัไว้ด้วยกนั หรือเป็นการเรียบเรียงมาจากบทคดัยอ่ เป็นการสรุปเอกสาร

และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัสมมตฐิานการวิจยั และรายการอ้างอิงประกอบด้วย

รายการท่ีพบในรายงานการวิจยัทกุรายการ การบรรยายถึงสมมตฐิานหรือคําถามวิจยั  จะต้องระบุ

สมมตฐิานการวิจยัหรือคําถามวิจยั มีการอธิบายอยา่ง ชดัเจน มีความสอดคล้องกบัปัญหาการวิจยั 

และสามารถทดสอบได้ 

 3. วิธีการ ประกอบด้วย  ข้อมลูเก่ียวกบัสิง่ท่ีศกึษา จะต้องอธิบายถึงขนาดและลกัษณะของ

กลุม่ท่ีศกึษา ถ้าใช้เทคนิคการสุม่เข้ากลุม่ ตวัอยา่งแบบสมบรูณ์ จะต้องอธิบายถึงการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง

อยา่งชดัเจน วิธีดําเนินการสุม่ ปราศจาก อคต ิถ้ามีการสุม่เข้ากลุม่ยอ่ย  ใช้เกณฑ์อะไร ในการสุม่  และ

จะต้องสามารถ เช่ือถือได้ การสร้างเคร่ืองมือ จะต้องให้เหตผุลในการเลือกใช้เคร่ืองมือ บรรยายถึง

วตัถปุระสงค์และเนือ้หาของเคร่ืองมือแตล่ะชนิด อธิบายวิธีการประเมินคณุภาพของเคร่ืองมือ ระบถึุง

คณุภาพของเคร่ืองมือ บรรยายถึงการจดัการเคร่ืองมือและการให้คะแนน และวิธีดําเนินการวิจยั  

จะต้องแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่รูปแบบการวิจยัมีความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษา  มี

มาตรการในการควบคมุความ เท่ียง ตรงภายในและภายนอก  และบรรยายถึงวิธีการดําเนินงานมี

รายละเอียดพอท่ีจะทําให้ผู้ อ่ืนสามารถทําตามได้ 

 4. ข้อค้นพบ ถ้ามีข้อมลูเก่ียวกบัตวัเลข ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการทางสถิตท่ีิเหมาะสม  ใช้สถิตอิยา่ง

ถกูต้อง ตีความหมายข้อค้นพบท่ีเป็นสถิตอิยา่งถกูต้อง  สมมตฐิานทกุข้อได้รับการทดสอบ  ข้อค้นพบ

เก่ียวข้องกบัปัญหาการวิจยั และข้อค้นพบมีข้อมลูจากตารางหรือกราฟเพ่ือสนบัสนนุ 
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 5. การอภิปรายผล ประกอบด้วย การสรุปผล  จะต้องมีความสอดคล้องกบั สิ่งท่ีค้นพบ มีการ

อ้างอิงเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของ สิ่งท่ี ค้นพบ กบัเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีการนําเสนอถึงการ

อภิปรายเก่ียวกบัผลท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากตวัแปรท่ีไมไ่ด้ควบคมุ และ การอภิปรายผล  จะต้องสามารถ

อภิปรายเก่ียวกบั สิ่งท่ี ค้นพบอยา่งเพียงพอ อภิปรายเก่ียวกบัทฤษฎีของ สิ่งท่ี ค้นพบ และจําแนก

นยัสําคญัทางสถิตแิละนยัสําคญัของการปฏิ บตัจิริง การเสนอแนะ  จะต้องเสนอแนะถึงการนํา

ผลการวิจยัไปใช้ปฏิบตั ิและเสนอแนะถึงเร่ืองท่ีสามารถทําวิจยัได้ในอนาคต 

 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ ทําวิจยัได้ประเมินคณุภาพของรายงานการวิจยัของตนเอง (Fink. 

1999: 136 – 141) โดยวิธีการตัง้คําถามเพ่ือประเมนิ ดงันี ้ 

 1.  การตรวจสอบเพ่ือประเมินคณุภาพของการวิเคราะห์ข้อมลู  จะตรวจสอบในประเดน็

ดงัตอ่ไปนี ้คําถามวิจยัมีความชดัเจนหรือไม่  มีการอธิบายถึงตวัแปรตามหรือไม่  อธิบายถึงตวัแปร ต้น

หรือไม่ อธิบายชนิดของข้อมลูท่ีได้จากการวดัตวัแปรต้นและตวัแปรตามหรือไม่  อธิบายถึงวิธีการทาง

สถิตอิยา่งพอเพียงหรือไม ่รายการอ้างอิงได้จดัเตรียมโปรแกรมทางสถิตท่ีิจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูใช่

หรือไม ่วิธีการทางสถิตถิกูต้องหรือไม ่จดุมุง่หมายของการวิเคราะห์มีความชดัเจนหรือไม่  มีการอธิบาย

ถึงระบบการให้คะแนนหรือไม่  ในการวิเคราะห์ข้อมู ลมีการควบคมุความสบัสนอยา่งเพียงพอหรือไม่  

รายละเอียดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ตวัแปรต้นและตวัแปรตามสอดคล้องกบัสมมตฐิานหรือไม่  มีการ

กําหนดหนว่ยในการวิเคราะห์อยา่งชดัเจนหรือไม่  ถ้าใช้การทดสอบทางสถิตเิพ่ือทดสอบความแตกตา่ง

ได้อธิบายถึงนยัสําคญัทางสถิตท่ีิเหมาะสมหรือไม ่และได้แสดงถึงคา่ p หรือไม ่

2.   การตรวจสอบเพ่ือประเมินคณุภาพของผลการวิจยั  จะตรวจสอบในประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้  

คําถามวิจยั (วตัถปุระสงค์ สมมตฐิาน ) มีความชดัเจนหรือไม่  ตอบคําถามวิจยัครบทกุข้อหรือไม่  ข้อ

ค้นพบทางลบถกูนําเสนอหรือไม่  อธิบายถึงการเปรียบเทียบ จากหลายตวัแปรหรือไม ่ให้เหตผุลอนัควร

หรือไม่ การตอบทําให้สบัสนในการเข้าร่วมหรือไม่  ข้อมลูท่ีได้รับสามารถพิสจูน์ให้เห็นได้ ถ้าผู้ เข้าร่วม

และไมเ่ข้าร่วมมีความคล้ายกนั ใชห่รือไม ่ถ้าผู้ เข้าร่วมและไมเ่ข้าร่วมแตกตา่งกนั ได้อธิบายถึงข้อจํากดั

ของผลการวิจยัอยา่งพียงพอหรื อไม่ และข้อความ ตาราง รูปภาพ และกราฟ มีความสอดคล้องกนั

หรือไม ่

 3.   ตรวจสอบเพ่ือประเมินคณุภาพของการสรุปผลการวิจยั  จะตรวจสอบในประเดน็ 

ดงัตอ่ไปนี ้การอภิปรายตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของเร่ืองท่ีศกึษา ข้อมลูท่ีค้นพบเป็นการประยกุต์กลุม่ ตวัอยา่ง

และบริบทซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการวิจยัใชห่รือไม่  เม่ือมีการเปรี ยบเทียบข้อค้นพบกบัการศกึษาอ่ืน ๆ 

ผู้ วิจ ยัได้แสดงให้เหน็ถึงความสอดคล้อง ของการวิจยัทัง้สองหรือไม่  อภิปรายถึงข้อจํากดัของ การวิจยั 

การสุม่ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมข้อมลู และอ่ืนๆ  หรือไม่ และมีข้อจํากดับางประการท่ีมีผลตอ่ความ

มัน่ใจในการอภิปรายผลหรือไม ่
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 4.   ตรวจสอบเพ่ือประเมินคณุภาพของการสุม่ตวัอยา่งและแบบการวิจยั  จะตรวจสอบใน

ประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้ถ้ามีการศกึษามากกวา่ 1 กลุม่ ได้มีการสุม่เข้ากลุม่หรือไม่  มีการวดัก่อนหรือไม ่ ถ้า

มีได้ระบถึุงจํานวนครัง้ท่ีวดัหรือไม ่อธิบายทางเลือกและ ผลกระทบของชว่งเวลาหรือไม่  ผู้ เข้าร่วมไม่

ทราบวา่อยูก่ลุม่ทดลองหรือกลุม่ควบคมุใชห่รือไม ่อธิบายถึงการเลือกผู้ เข้าร่วมหรือไม่  อธิบายถึงความ

เท่ียงตรงภายในและความเท่ียงตรงภายนอก ความเทา่เทียมกนั มีการสุม่ผู้ เข้าร่วมหรือไม่  ถ้ากลุม่

ตวัอยา่งท่ีศกึษาไมเ่ก่ียวข้องกบัประชากรอยา่งแท้จริง ได้ให้ความสําคญักบัการ วิเคราะห์หรืออภิปราย

หรือไม่  ถ้าการเลือกกลุม่ตวัอยา่งเป็นแบบการสุม่ เพ่ือเข้ากลุม่แบบสมบรูณ์ ได้อธิบายให้เหน็วา่กลุม่

ตวัอยา่งท่ีสุม่มามีความคล้ายคลงึกนักบักลุ่ มประชากรหรือกลุม่อ่ืน ๆ ในการศกึษานัน้ใชห่รือไม่  ถ้า

กลุม่ไมเ่ทา่เทียมกนัตัง้แตต้่น ได้ให้ความสําคญัในการวิเคราะห์และแปลความหมาย หรือไม่ มีเกณฑ์ใน

การรวมกลุม่ แยกกลุม่ผู้ เข้าร่วมหรือไม่  อธิบายถึงขนาดของกลุม่ตวัอยา่งหรือไม่  ให้ข้อมลูเก่ียวกบั

จํานวนและลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งซึง่มีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัการ   เข้าร่วมในการศกึษาหรือไม่  ถ้า

มีการสุม่แบบแบง่ชัน้ได้อธิบายถึงการเลือกชัน้หรือไม่  ให้ข้อมลูเก่ียวกบัจํานวนและลกัษณะของ

ผู้ เข้าร่วม ซึง่ให้ข้อมลูครบหรือไม่  ให้เหตผุลในการขาดหายไปของข้อมลูหรือไม่  และให้เหตผุลวา่ทําไม

กลุม่คนหรือบคุคลออกไปกลางคนั 

 การนําเสนอแบบประเมนิรายงานการวิจยัโดยพจิารณาความสอดคล้องระหวา่งหวัข้อท่ี

สําคญัของการวิจยั มีทัง้หมด 16 ข้อ และเกณฑ์ในการประเมินแบง่เป็น 4 ระดบั คือ สอดคล้องกนั ไม่

สอดคล้องกนั ไมแ่นใ่จประเมินไมไ่ด้ และไมมี่หวัข้อสําหรับประเมิน ดงัแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 แบบประเมนิรายงานการวิจยัโดยพจิารณาความสอดคล้องระหวา่งหวัข้อท่ีสําคญัของการวิจยั  

 ตามแนวคดิของ ธวชัชยั วรพงศธร (2543) 

 

หวัข้อท่ีสําคญั 
สอดคล้อง

กนั 

ไม่

สอดคล้อง

กนั 

ไมแ่นใ่จ

ประเมิน

ไมไ่ด้ 

ไมมี่หวัข้อ

สําหรับ

ประเมิน 

หมาย

เหต ุ

1. ช่ือเร่ืองกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั      

2. ช่ือเร่ืองกบัสมมตฐิานของการวิจยั      

3. ช่ือเร่ืองกบัวิธีดําเนินการวิจยั      

4. ช่ือเร่ืองกบัการสรุปผลการวิจยั      

5. วตัถปุระสงค์กบัสมมตฐิานการวิจยั      

6. วตัถปุระสงค์กบัวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู      

7. วตัถปุระสงค์กบัการเสนอผลการวิจยั      

8. สมมตฐิานวิจยักบัสมมตฐิานสถิติ      

9. สมมตฐิานวิจยักบัวิธีวิเคราะห์ข้อมลู      

10. สมมตฐิานวิจยักบัการเสนอผลการวิ      

11. วิธีดําเนินการวิจยักบัการเสนอ

ผลการวิจยั 

     

12. การเสนอผลการวิจยักบัการ

อภิปรายผล 

     

13. การอภิปรายผลกบัเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

     

14. การสรุปผลกบัวตัถปุระสงค์ของ

การวิจยั 

     

15. การสรุปผลกบัสมมตฐิานของการ

วิจยั 

     

16. ข้อเสนอแนะกบัการเสนอ

ผลการวิจยั 
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 Gay (2009: 553 – 555) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินรายงานการวิจยั  โดยในสว่นของ

ปัญหา การวิจยั  จะพิจารณาในประเดน็ ท่ีเก่ียวกบั จะต้อง มีการ บรรยายถึงปัญหาท่ีต้องการศกึษา  

ปัญหาหรือหวัข้อท่ีศกึษาแสดงถึงประเดน็สําคญัของการศกึษา  ปัญหาสามารถ นํามา ทําวิจยัได้ 

สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูได้  นําเสนอถึงภมูิหลงัของปัญหา  บรรยายถึงตวัแปรท่ี

สนใจศกึษาและความสมัพนัธ์ระหวา่ง   ตวัแปร ในสว่นของการทบทวนเอกสารและรายงานการวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง พิจารณาในประเดน็เก่ียวกบั การทบทวนครอบคลมุเนือ้หา รายการอ้างอิงทัง้หมด มีความ

เก่ียวข้องกบัปัญหาวิจยั แหลง่ข้อมลูสว่นใหญ่เป็นแหลง่ปฐมภมูิ การอ้างอิงมีการวิเคราะห์และ

พจิารณาผลของการศกึษาหลายเร่ืองมาเปรียบเทียบและหาความแตกตา่ง อธิบายถึงความสมัพนัธ์

ของราย การอ้างอิงแตล่ะรายการ ให้ข้อความรู้กบัผู้อา่นเก่ียวกบัปัญหาหรือหวัข้อท่ีวิจยั การทบทวน

ประกอบด้วยบทสรุปของการตีความเอกสาร  และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และมีสว่นเก่ียวข้องกบั

การหาคําตอบของปัญหาวิจยั การอ้างอิง จะต้องถกูต้องสมบรูณ์ ในสว่นของสมมตฐิาน พิจารณาใน

ประเดน็เก่ียวกบั มีคําถามเฉพาะท่ีจะตอบตามสมมตฐิานเฉพาะของการวิจยั แตล่ะสมมตฐิานมีการ

คาดการณ์ถึงความสมัพนัธ์หรือความแตกตา่ง นยิาม เชิงปฏิบตักิารของตวัแปรมีความถกูต้อง แตล่ะ

สมมตฐิานสามารถทดสอบได้ ในสว่นของวิธีการ พิจารณ าในประเดน็เก่ียวกบั ผู้ เข้าร่วม จะต้องอธิบาย

ถึงลกัษณะสําคญัและขนาดของประชากรท่ีศกึษา อธิบายถึงวิธีการเข้าถึงประชากร กลุม่เป้าหมาย ถ้า

กลุม่ตวัอยา่งมาจากการเลือก ต้องอธิบายวิธีการเลือกอยา่งชดัเจน วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง จะต้อง

คํานงึถึงข้อจํากดัหรืออคตใินการเลือก อธิบายถึงลกัษณะท่ีสําคญัและขนาดของกลุม่ตั วอยา่งท่ีศกึษา 

และขนาดของกลุม่ตวัอยา่งมีความเหมาะสม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั จะต้องมีคําแนะนําในการใช้

เคร่ืองมือ ให้เหตผุลในการเลือกใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองมือแตล่ะชนดิอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ เนือ้หา ความ

เท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ เคร่ืองมือท่ีนํามาใช้มีความเหมา ะสมในการวดัตวัแปรท่ีศกึษา มีการ

นําเสนอท่ีบง่ชดัวา่เคร่ืองมือมีความเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่ง นกัวิจยัมีทกัษะท่ีจําเป็นหรือ

ประสบการณ์ในการสร้างหรือจดัการเคร่ืองมือ อธิบายวิธีการสร้างหรือพฒันาเคร่ืองมือ อธิบายการ

บริหารจดัการคะแนนหรือการจดัตาราง และกระบวนการแปรความหมายข้อมลู ใช้เคร่ืองมือ ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูอยา่งถกูต้อง ในสว่นของรูปแบบและวิธีดําเนินการ พิจารณาในประเดน็เก่ียวกบั รูปแบบ

และวิธีการดําเนนิการวิจยัมีความเหมาะสมสําหรับการตรวจสอบปัญหาการวิจยั อธิบายวิธีการ

ดําเนนิการอยา่งละเอียด เพียงพอท่ีจะให้นกัวิจยัคนอ่ืนสามารถดําเนินการตามได้ วิธีการดําเนินกา ร

วิจยัมีความสมัพนัธ์กบัสว่นอ่ืน ๆ เคร่ืองมือและวิธีดําเนินการวิจยัได้นํามาประยกุต์ใช้อยา่งถกูต้อง ถ้า

การศกึษาขัน้นําถกูควบคมุ ได้อธิบายการดําเนินงานและผลการศกึษา อธิบายถึงวิธีการควบคมุตวัแปร 

อธิบายถึงตวัแปรแ ทรกซ้อน ซึง่นกัวิจยัไมส่ามารถควบคมุได้ อธิบายถึงการเลือกนําวิธีการเชงิปริมาณ

ไปใช้อยา่งละเอียด ในการศกึษาเชงิคณุภาพได้อธิบายรายละเอียดของบริบทท่ีศกึษา ในสว่นของ

ผลการวิจยั พจิารณาในประเดน็เก่ียวกบั การนําเสนอสถิตภิาคบรรยายท่ีเห มาะสม ระบถึุงระดบัความ
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นา่จะเป็นในกรณีท่ีผลการวิจยัได้มีการทดสอบนยัสําคญั มีการทดสอบสมมตฐิานทกุสมมตฐิาน มีการ

วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิตท่ีิใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมลู อธิบายการ

ทดสอบนยัสําคญัอยา่งเหมาะสมกบัสมมตฐิานและแบบ แผนของการศกึษา ในการวิจยัเชงิคณุภาพได้

ใช้การอนมุานเพ่ือสร้างข้อสรุปจากข้อเทจ็จริงนําไปสูผ่ลการวิจยัอยา่งถกูต้อง ในการทดสอบนยัสําคญั

ได้เลือกใช้คา่องศา ความเป็น อิสระท่ีเหมาะสม ผลการวิจยัได้รับการนําเสนออยา่งชดัเจน ตารางและ

รูปภาพมีความเหมาะสมและงา่ยตอ่การทําความเข้าใจ มีการบรรยายข้อมลูในแตล่ะตารางหรือ

รูปภาพเป็นข้อความ ในสว่นของการอภิปรายผลการวิจยั พจิารณาในประเดน็เก่ียวกบั การอภิปราย

ผลการวิจยัตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ อภิปรายผลการวิจยัแตล่ะข้อในลกัษณะ  เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยกบั

ผลการวิจยัครัง้ก่อนซึง่ศกึษาโดยนกัวิจยัคนอ่ืนในเร่ืองนัน้ มีการสรุปอ้างอิงสอดคล้องกบัผล การวิจยั 

อธิบายถึงผลการวิจยัท่ีอาจเกิดจากผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากตวัแปรบางตวัท่ีควบคมุไมไ่ด้ สิง่ท่ี

เก่ียวข้องกบัทฤษฎีและการปฏิบตัขิองข้อค้นพบได้รับการอธิบาย มีข้อแนะนําสําหรับการนําผลไปใช้ใน

อนาคต ข้อแนะนําสําหรับการนําผลไปใช้ในอนาคตเกิดจากข้อค้นพบท่ีได้อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิต ิใน

สว่นของบทคดัยอ่หรือบทสรุป พิจารณาเก่ียวกบั มีการเน้นยํา้ถึงปัญหา อธิบายถึงจํานวนและชนิดของ

ผู้ เข้าร่วมและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั อธิบายถึงแบบ แผน การวิจยั ระบถึุงผลการวิจยัและสรุป

ผลการวิจยั 

 ข้อเสนอแนะสําหรับนกัวิจยัท่ีกําลงัดําเนินการวิจยั เพ่ื อใช้ในการประเมินตนเองวา่

โครงการวิจยัและรายงานวิจยัท่ีกําลงัดําเนนิการวิจยัอยูน่ัน้มีคณุภาพหรือไม ่คําถามท่ีนกัวิจยัควรถาม

ตนเองขณะเขียนโครงการวิจยั (Fraenkel; & Wallen. 2009: 594 – 602) คือ ได้อธิบายถึงปัญหาการ

วิจยัท่ีจะศกึษาหรือไม่  ระบอุยา่งชดัเจนวา่ ดําเนินการอยา่งไรกบัปัญหานัน้หรือไม่  แสดงให้เห็นอยา่ง

ชดัเจนวา่ทําไมปัญหาจงึมีคณุคา่ในการค้นหาคําตอบหรือไม่  มีสมมตฐิานการวิจยัท่ีชดัเจนหรือไม่  ได้

คําถามวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่คดิวา่จะดําเนินการตามหรือไม่  มีสมมตฐิานในใจหรือไม ่ถ้ามีได้แสดง

ออกมาให้เห็นหรือไม ่ตัง้ใจท่ีจะหาความสมัพนัธ์หรือไม ่ถ้าใช ่ได้ระบตุวัแปรท่ีคาดวา่จะมีความสมัพนัธ์

กนัหรือไม่  อธิบายศพัท์ เฉพาะ อยา่งชดัเจนหรือไม่  สํารวจและอธิบายเก่ียวกบัการศกึษาท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัปัญหาหรือไม่  สํารวจความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ปัญหาวิจยันัน้หรือไม่   สรุป

งานวิจยัและความคดิเห็น ท่ีเก่ียวกบัปัญหานัน้หรือไม่  อธิบายแผนการสุม่กลุม่ ตวัอยา่งหรือไม่  อธิบาย

รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งหรือไม ่อธิบายถึงประชากรหรือไม่  อธิบายถึงเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจยัหรือไม ่แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของการศกึษาในปัจจบุนัท่ี เก่ียวข้องหรือไม่  ให้ความ

สนใจกบัวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของคะแนนท่ีได้จาก เคร่ืองมืออยา่งไร  

อธิบายวิธีการดําเนินการวิจยัอยา่งละเอียดหรือไม่  อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูหรือไม่  อธิบาย

ถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูหรือไม ่
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 คําถามท่ีนกัวิจยัค วรใช้เม่ือประเมินรายงานการวิจยั คือ  เอกสารและรายงานการวิจยัท่ี

เก่ียวข้องครอบคลมุเนือ้หาเพียงพอหรือไม ่และสมัพนัธ์กบั ปัญหาท่ีจะศกึษาหรือไม่  ตวัแปรแตล่ะตวัได้

ถกูอธิบายอยา่งชดัเจนหรือไม่  กลุม่ตวัอยา่งสามารถอธิบายประชากรได้หรือไม ่ถ้าไม ่ ได้อธิบายถึง

ข้อจํากดัของการศกึษาหรือไม่  วิธีวิทยาท่ีนกัวิจยัใช้มีความเหมาะสมและเข้าใจได้หรือไม ่นกัวิจยัอ่ืน

สามารถทําเลียนแบบได้หรือไม่  เคร่ืองมือแตล่ะชนิดมีความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่เพียงพอท่ีจะวดั

ตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาหรือไม่  ใช้เทคนิคทางสถิตหิรือไม่  ถ้าใช้ ใช้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม

หรือไม่ รายงานการวิจยัมีการอธิบายท่ีชดัเจน ซึง่แสดงถึงข้อมลูของแตล่ะคนในลกัษณะท่ีเหมาะสม  

การอภิปรายผลมีข้อมลูสนบัสนนุหรือไม่  นกัวิจยัได้เช่ือมโยงความหมายจากข้อค้นพบเข้ามาเก่ียวข้อง

กบัทฤษฎีหรือไม ่

 5. การประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 แนวคดิของวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนเป็นการวิจยัแบบไมเ่ป็นทางการ ซึง่แตกตา่งไปจากการวิจยั 

ท่ีเป็นทางการหรือการวิจยัเชงิวิชาการ ทําให้เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมนิคณุภาพของการวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนมีความแตกตา่งออกไป การวิจยัเชงิวิชาการ ให้ความสําคญักบัการกําหนดกรอบทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้องกบัการวิจยั การกําหนดตวัแปรท่ีความสมเหตสุมผล โดยมีทฤษฎีรองรับหนกัแนน่ การ

ออกแบบการวิจยัท่ีเน้นการควบคมุตวัแปรภายนอก และปัจจยัแทรกซ้อนตา่ง ๆ อยา่งรัดกมุ เพ่ือให้

ข้อสรุปมีความตรง และสามารถสรุปอ้างอิงไปยงัประชากรอ่ื นได้ด้วย นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักบั

การกําหนดกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั เคร่ืองมือการวิจยั การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และการ

เสนอผลการวิจยั คณุภาพของงานวิจยัเชิงวิชาการจงึขึน้อยูก่บัหลกัฐานท่ีผู้ วิจยัแสดงให้เห็นวา่ในทกุ

ขัน้ตอนของการวิจยัมีการดําเนินงานท่ี มีคณุภาพ คณุภาพของวิธีการวิจยัท่ีระบใุนรายงานวิจยัจงึเป็น

การปกป้องตวัเองได้อยา่งดี 

 จะเหน็วา่หากนําเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้นมาใช้ในการประเมนิคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารใน         

ชัน้เรียน ก็จะพบจดุออ่นในงานวิจยัมากมาย เน่ืองจากแนวคดิและขัน้ตอนการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียนเน้นการทําวิจยัควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัท่ีิเป็นกระบวนการเดียวกนั โดยไมไ่ด้เน้นแผนแบบการวิจยั

ท่ีเคร่งครัด ประกอบกบัเป้าหมายของการวิจยัก็คอ่นข้างแตกตา่งกนั ใน การออกแบบการวิจยัจงึให้

ความสําคญักบักระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ และตีความ /แปลความหมายสิ่งท่ีพบ เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจ ความกระจา่ง การขยายความรู้ความคดิของผู้ปฏิบตั ิคณุภาพของงานวิจยัประเภทนีจ้งึขึน้อยูท่ี่

การแสดงหลกัฐานเก่ียวกบักระบวนการสะท้อนผลการวิจยั กระบวนก ารท่ีใช้ในการปรับปรุงวิธีการ

แก้ไขแนวปฏิบตัขิองครูนกัวิจยั และความสามารถในการอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเป็นระบบ (สวิุมล 

วอ่งวาณิช. 2553: 127 – 128) 

 สําหรับการประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชั ้นเรียน ปราณี นุน่น้อย  (2540: 109 – 

111) ได้เสนอให้ใช้แบบประเมินท่ีสร้างขึน้ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ซึง่สามารถแบง่ขัน้ตอนใหญ่ ๆ 

ได้ 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
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 1.  ขัน้ประเมินกระบว นการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1) คณุสมบตัท่ีิสําคญัของ

ครูผู้ ทําวิจยั ซึง่ประกอบด้วย มีการวิเคราะห์หลกัสตูรได้ถกูต้อง  มีความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีสอนอยา่ง

กว้างขวาง มีข้อมลูหรือหลกัฐานการผลิตและใช้ส่ือการสอน มีการทําแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ  และ

มีความสามารถในการวดัและประเมินผล  2) กระบวนการในการพฒันานวตักรรม พจิารณาจาก 

ปัญหาท่ีนํามาวิจยัเป็นปัญหาจากการเรียนการสอน  ปัญหาท่ีนํามาวิจยัเ ป็นปัญหาสําคญั  มีการ

วิเคราะห์ให้เห็นสาเหตขุองความบกพร่องหรือความรุนแรงของปัญหา  3) ประโยชน์ของงานวิจยั 

พิจารณา จาก มีการกําหนดเป้าหมายในการพฒันานกัเรียน  มีการประเมินสภาวะเร่ิมต้นของการ

พฒันานกัเรียน  มีกระบวนการในการพฒันาหรือทดลองใช้นวตักรรม  มีการประเมินผลการทดล องใช้

นวตักรรมวา่แก้ปัญหาได้บรรลวุตัถปุระสงค์เพียงใด  นวตักรรมท่ีใช้ถกูต้องตามหลกัวิชา  นวตักรรมท่ีใช้

นา่สนใจและมีความคดิสร้างสรรค์  ได้วิเคราะห์นวตักรรมไว้หลากหลาย จําแนกให้เห็นจดุเดน่ จดุด้อย 

และบอกเหตผุลในการเลือกใช้นวตักรรมนัน้  นวตักรรมท่ีได้พฒันามีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา

และพฒันางานในหน้าท่ีได้จริง  4) กระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหา พิจารณา จาก กระบวนการใน

การทํางานของนกัเรียนพฒันาอยา่งเป็นระบบ  คณุภาพของนกัเรียนโดยรวมแล้วดีขึน้ทัง้ในด้านความ

ประพฤต ิคณุธรรม จริยธรรม  และนกัเรียนสามารถ นําความรู้ท่ีได้เป็นแนวทางในการศกึษาเพิม่เตมิ  5) 

กระบวนการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ พจิารณา จาก มีหลกัฐานสําคญัในการดําเนินงาน  มีร่อย

รอยการปฏิบตังิานหรือบนัทกึท่ีไมเ่ป็นทางการ 

 2.  ขัน้ประเมนิรายงานการวิจยั ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) เอกสารรายงานการวิจยั

ถกูต้องตามกระบวนการวิจยั พจิารณาจาก ช่ือเร่ืองครอบคลมุปัญหา และมีความถกูต้องชดัเจน  เขียน

ภมูิหลงัได้เข้าใจถึงปัญหา  จดุประสงค์รับกบัเร่ือง และจดุประสงค์กบัประโยชน์ท่ีได้รับมีความ

สอดคล้องกนั  สมมตฐิานถกูต้องและมีเหตผุล  สามารถกําหนดข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิจยัได้อยา่ง

ถกูต้องเหมาะสม  นยิามปฏิบตักิารชดัเจน  ออกแบบการวิจยัได้เหมาะสมกบัปัญหา  เคร่ืองมือถกูต้อง

เหมาะสมและเช่ือถือได้ โดยมีการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ และเสนอเคร่ืองมือไว้ในรายงานการ

วิจยั อธิบายท่ีมาหรือเหตผุลในการเลือกประชากรหรือกลุม่ตวัอยา่งท่ีชดัเจน  ความถกูต้องและเช่ือถือ

ได้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีการระบขุ้อมลู และแหลง่ข้อมลู สรุปผลการตรวจสอบความตรงจาก

หลายแหลง่วา่สอดคล้องกนัหรือไม่  ความถกูต้องเหมาะสมในการใช้สถิตวิิเคราะห์ข้อมลู  สามารถแปล

ความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้อยา่งถกูต้อง  การสรุปผลการวิจยัถกูต้ อง อยูใ่นกลุม่หรือเร่ืองท่ี

ศกึษา ข้อเสนอแนะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  2) คณุลกัษณะสําคญัของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียนท่ีมีคณุภาพ ประกอบด้วย  นําข้อมลูจากมมุมองท่ีหลากหลาย  เป็นการวิจยัและพฒันาความคดิ

รวบยอดและสมรรถภาพในการปฏิบตังิานของตนเอง นําข้อค้นพบจากงานวิจัยแตล่ะเร่ืองเข้าไปในการ

อภิปรายเชงิวิชาชีพอยา่งไตร่ตรอง 
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 ในการประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  Mettetal (2001: 6 – 13) ได้เสนอเกณฑ์ในการ

ประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ท่ีมีลกัษณะเป็นเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน ดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5 เกณฑ์การประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนตามแนวคดิของ Mettetal (2001) 

 

ประเดน็ ต้องปรับปรุง ถูกต้อง ดีมาก 

เป้าหมายของ

การศกึษา 

อธิบายเป้าหมายของ

การศกึษาไมช่ดัเจน 

อธิบายเป้าหมายของ

การศกึษา ซึง่เก่ียวข้อง

กบัการเรียนการสอน 

อธิบายเป้าหมายของ

การศกึษาอยา่งชดัเจน 

เก่ียวข้องกบัการเรียน

การสอน และบอกให้

ทราบถึง 

สิ่งท่ีต้องการกระทํา 

ภมูิหลงั ไมมี่อ้างอิงถึงทฤษฎี 

หรือ งานวิจยัก่อนๆ  

มีการอ้างอิงงานวิจยั

หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 2 

– 3 รายการ 

รวบรวมและสงัเคราะห์

งานวิจยัและทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้อง ตัง้แต ่4 

แหลง่ขึน้ไป 

ผลการวิจยั ถ่ายทอดผลการวิจยัไม่

เหมาะสม 

ถ่ายทอดผลการวิจยั

โดยใช้ความเรียงสัน้ ๆ 

กราฟ ตาราง ฯลฯ 

ผลการวิจยัได้บรรยาย

ถึงข้อค้นพบสําคญั 

ถ่ายทอดผลการวิจยั

อยา่งชดัเจน และ

ถกูต้อง ผา่นทางความ

เรียงสัน้ๆ กราฟ ตาราง 

ฯลฯ 

การอภิปราย

ผลการวิจยั 

มีการอภิปรายเก่ียวกบั

การเรียนการสอนซึง่

เก่ียวข้องกบัห้องเรียน

ของตนเพียงเลก็น้อย 

หรือไมไ่ด้กลา่วถึง 

อภิปรายวา่ผลการวิจยั

มีผลตอ่การเรียนการ

สอนในห้องเรียนของ

ตนอยา่งไร 

อภิปรายวา่ผลการวิจยั

มีผลตอ่การเรียนการ

สอนในห้องเรียนของ

ตนอยา่งไร และเข้าไป

เก่ียวข้องกบัการวาง

แผนการสอนอยา่งไร 

และกลา่วถึงคําถาม

วิจยัในอนาคต 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ประเดน็ ต้องปรับปรุง ถูกต้อง ดีมาก 

การนําเสนอ การเขียนรายงานไม่

ชดัเจน และผลการวิจยั

ไมไ่ด้นําเสนอให้คนอ่ืน

ทราบ 

เขียนรายงานอยา่ง

ชดัเจน มีการนําเสนอ

ผลการวิจยัใน

มหาวิทยาลยัหรือชมุชน 

ตวัรายงานชดัเจน 

เข้าใจได้งา่ย และ

ครอบคลมุ มีการ

นําเสนอผลการวิจยั

อยา่งกว้างขวาง 

 
 Eisenhart and Borko (1993: 91 – 109) ได้เสนอมาตรฐานความเท่ียงตรงของงานวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนไว้ 5 มาตรฐาน ได้แก่ 

  มาตรฐานท่ี 1 สนบัสนนุองค์ความรู้ในสาขาวิชา ต้องมีการศกึษาถึงทฤษฎีทางการศกึษา

และการปฏิบตัอิยา่งชดัเจนเพ่ือท่ี จะสามารถ นําองค์ความรู้เดมิมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหมไ่ด้อยา่ง

ชดัเจนและถกูต้อง 

  มาตรฐานท่ี 2 ความสอดคล้องระหวา่งคําถามวิจยั กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู และ

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลู เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลู และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูจะต้องมีความ

เหมาะสมท่ีจะใช้ตอบคําถามวิจยั 

  มาตรฐานท่ี 3 การใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลูและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูไปใช้

อยา่งมีประสิทธิภาพ สืบเน่ืองมาจากการเลือกใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลูและเทคนิคการวิเคราะห์

ข้อมลูจะต้องมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ตอบคําถามวิจยั ดงันัน้จงึต้องมีเหตผุลท่ีเหมาะสมในการเลือกใช้

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลูและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลู ไมค่วรพจิารณาจากความรู้สกึ 

  มาตรฐานท่ี 4 คณุคา่ของงานวิจยั ประกอบด้วยคณุคา่ภายนอกและคณุคา่ภายใน 

คณุคา่ภายนอกเป็นผลจากการวิจยัท่ีนําผลการวิจยัไปสูก่ารปรับปรุงปฏิบตัทิางการศกึษา การวิจยัควร

ให้ความสนใจกบัการเมืองและวั ฒนธรรม เพ่ือท่ีผู้ใช้จะสามารถนําผลการวิจยัไปใช้ได้อยา่งคุ้มคา่ 

สําหรับคณุคา่ภายใน คือจรรยาบรรณของนกัวิจยั 

  มาตรฐานท่ี 5 สรุปรวบยอดให้เป็นท่ีเข้าใจได้งา่ย ครอบคลมุความหมายกว้าง และ

สามารถนําความรู้ท่ีได้มาใช้ประโยชน์ได้ 

 Miller (2001: 3 – 4) ได้เสนอวา่ การพจิารณาคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

สามารถพิจารณา ได้หลายประเดน็ เชน่ การระบปัุญหา ซึง่จะพิจารณาวา่มีการระบปัุญญาชดัเจน

หรือไม ่วิธีการแก้ปัญหา พิจารณาวา่วิธีการแก้ปัญหานัน้เข้าใจชดัเจนหรือไม ่ถ้ามีวิธีการแก้ปัญหา

หลายวิธี มีเหตผุลในแตล่ะทางเลือกหรือไม่  การแก้ปัญหา พิจารณาวา่มีเหตกุารณ์ท่ีชดัเจนในการ
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ปฏิบตัหิรือไม ่มีอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบหรือประเมินสถานการณ์หรือไม ่การประเมินผล 

จะพจิารณาวา่การแก้ปัญหาสามารถแก้ปัญหานัน้ได้จริงหรือไม ่มีเหตกุารณ์ท่ีบง่บอกถึงการพฒันาท่ี

ชดัเจนหรือไม ่กระบวนการบนั ทกึการพฒันามีความเท่ียงตรงหรือไม ่ถ้ามีการเปล่ียนแปลงได้ระบุ

เหตผุลในการเปล่ียนแปลงหรือไม ่และแผนการใหมไ่ด้ระบไุว้ชดัเจนหรือไม ่ 

 Altricher (2001: 3 – 6) ได้กลา่วถึงลกัษณะท่ีบง่บอกถึงคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารใน

ชัน้เรียน โดยสรุป ได้ดงันี ้ 1) สิ่งสําคญัของวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน คือ หลกัจริยธรรม และสามารถ

ปฏิบตัไิด้จริง ควรมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ทางการศกึษา 2) ครูสามารถทําหรือใช้ได้โดย

เหมาะสมกบัเวลาแหลง่ข้อมลู 3) ข้อมลูท่ีได้จากตา่งมมุมอง มากกวา่มาจากมมุมองของผู้ วิจยัเพียงคน

เดียว 4) เป็นลกัษณะท่ีมีการกระทําและการสะท้อนผลกลบัอยา่งใกล้ชดิ 5) ควรมีการอภิปรายกบั

เพ่ือนๆ นอกห้องเรียน แลกเปล่ียนประสบการณ์หรือเผยแพร่สูส่าธารณชนท่ีสนใจ 6) ควรพฒันา

งานวิจยัให้เป็นโครงการแบบร่วมมือ 

 สรุปได้วา่ การประเมนิรายงานการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  ควรทําการประเมินใ น 3 

ประเดน็หลกั คือ  1) กระบวนการวิจยั ประกอบด้วย 1.1) สํารวจปัญหาเพ่ือกําหนดคําถามวิจยัท่ี

เหมาะสม  1.2) จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  1.3) ศกึษาค้นคว้าเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยเน้นแหลง่ปฐมภมูิ 1.4) วางแผนการวิจยัอยา่งเป็นระบบ  1.5) สามารถเขียนเค้า

โครงการวิจยัอยา่งยอ่ได้ชดัเจน 1.6) สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ )ตามกําหนดเวลา(  1.7) 

ประเมนิความก้าวหน้าในการทําวิจยัของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  1.8) นําผลการประเมนิความก้าวหน้า

ของตนเองไปปรับปรุงการทํางานวิจยัในขัน้ตอนตา่งๆ  1.9) แผนการดําเนินกา รวิจยัมีการบรูณาการ

ร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้  1.10) ดําเนนิการวิจยัควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียนรู้  2) วิธีการวิจยั ซึง่

ประกอบไปด้วย  2.1) การเลือกปัญหา   2.2) การแยกรายละเอียดของปัญหา 2.3) การวางแผนการ

แก้ปัญหา 2.4) การลงมือแก้ปัญหา 2.5) สรุปผล และ 3) การนํางานวิจยัไปใช้ ซึง่ประกอบไปด้วย 3.1) 

มีการนําผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งทนัทว่งที โดยอยูภ่ายใต้การ

กํากบัดแูลของอาจารย์นิเทศ 3.2) นําข้อค้นพบระหวา่งทําการวิจยัไปใช้ในการปฏิบตัจิริงโดยอยูภ่ายใต้

การกํากบัดแูลของอาจารย์นิเทศ  3.3) งานวิจยัมีความเ ป็นไปได้วา่สง่ผลทางบวกตอ่นกัเรียน หรือ

ผู้ปกครอง หรือผู้สอน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ  3.4) งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงหรือสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 3.5) ข้อเสนอแนะของงานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่

สามารถจะนําไปปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
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ตอนที่ 4 การพัฒนารูปแบบการประเมิน 

           ความหมายของรูปแบบ รูปแบบเป็นเคร่ืองมือท่ีบคุคลพฒันาขึน้ให้เหมาะสมกบัปรากฏการณ์

อยา่งใดอยา่งหนึง่และวตัถปุระสงค์ของผู้สร้างรูปแบบโดยไมมี่ข้อกําหนดตายตวัในรายละเอียดและ

องค์ประกอบเพ่ืออธิบายคณุลกัษณะสําคญัๆของปรากฏการ ณ์นัน้ๆเพ่ือให้งา่ยตอ่การทําความเข้าใจ 

(Bardo; & Hartman. 1982: 70) และเป็นการแสดงความเก่ียวพนัเชงิโครงสร้างตามสมมตุฐิาน (hypotheses) 

เพ่ือใช้ศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรภายใต้สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาท่ีต้องการศกึษาจน ได้รับ

การยืนยนัและสามารถสรุปอ้างอิงได้ (generalized) ก็จะเกิดทฤษฎีตา่งๆ ขึน้ตามมา (Keeves. 1988: 

386) การสืบสอบหาคําตอบความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์นัน้ๆ การถ่ายทอดความคดิ ความเข้าใจ

ตลอดทัง้ จินตนาการท่ีมีตอ่ปรากฏการณ์หรือเร่ืองราวใดๆให้ปรากฏโดยใช้การส่ือสารใ นลกัษณะตา่งๆ  

เชน่ คําอธิบาย ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภมูิ แผนภาพ แผนผงัตอ่เน่ือง หรือสมการทางคณิตศาสตร์  

ชว่ยให้ตนเอง และบคุคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ง่ายและชดัเจนขึน้ และในขณะเดียวกนัก็สามารถนําเสนอ

เร่ืองราวหรือประเดน็ตา่งๆได้อยา่งกระชบัภายใต้หลกัการอยา่งมีระบบ (ทิศนา แขมมณี . 2548: 220; 

และ เยาวดี รางชยักลุ . 2549 : 27) หรือ อาจเป็นการเช่ือมโยงทฤษฎีสูรู่ปธรรมของการปฏิบตังิาน      

(ศริิชยั กาญจนวาสี. 2550) 

 สรุปได้วา่  รูปแบบเป็น เคร่ืองมือในการถ่ายทอดความคดิ ความเข้าใจ และจินตนาการของ

บคุคลท่ีมีตอ่ปรากฏการณ์หรือเร่ืองราวใด ๆ ให้ปรากฏ และสามารถนําเสนอเร่ืองราวหรือประเดน็ตา่ง 

ๆ อยา่งเป็นระบบ และมีหลกัการ โดยพฒันาการส่ือสารในลกัษณะตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม โดยไมมี่

ข้อกําหนดตายตวั เชน่ คําบรรยาย แผนภมู ิแผนภาพ แผนผงั สมการ ภาพวาด ภาพเ หมือน การใช้

ภาษาแสดงภาพพจน์ อปุมาอปุไมย ฯลฯ เพ่ือชว่ยให้ตนเองและบคุคลอ่ืนสามารถเช่ือมโยงเร่ืองราว 

หรือปรากฏการณ์ ท่ีเป็นทฤษฎีไมสู่รู่ปธรรมของการปฏิบตังิานได้ง่าย และชดัเจนขึน้ 

           ประเภทของรูปแบบ   สามารถจําแนกได้ จากวิธีการนําเสนอแนวคดิของรูปแบบนัน้ซึง่

กระทําได้  3 ลกัษณะ ได้แก่   รูปแบบเชิงบรรยาย เป็นการนําเสนอโดยใช้คําบรรยายระบถึุงแนวคดิ 

หลกัการ หรือตวัแปร  และมีคําอธิบายถึงปรากฏการณ์ด้วยคําบรรยายความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคดิ 

หลกัการ  หรือตวัแปรเหลา่นัน้รูปแบบเชงิรูปภาพ เป็นการนําเสนอโดยใช้รูปภาพ หรือสญัลกัษณ์จําลอง 

แสดงถึงแนวคดิ หลกัการ หรือตวัแปร และลากเส้นโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคดิ หลกัการ หรือตวั

แปรเหลา่นัน้  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นการนําเสนอโดยใช้สญัลกัษณ์แทนแนวคดิ หลกัการ หรือตวั

แปร  และใช้ฟังก์ชนัคณิตศาสตร์เช่ือมโยงค วามสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคดิ หลกัการ หรือตวัแปรเหลา่นัน้  

(ศริิชยั กาญจนวาสี .  2550: 46) ในขณะเด่ียวกนันกัวิชาการบางทา่นได้แบง่ ประเภทของรูปแบบ เป็น

รูปแบบเชงิกายภาพ จําแนกเป็น รูปแบบรูปปัน้ท่ีมีลกัษณะคล้ายของจริง เชน่ เคร่ืองบิ นจําลอง และ

รูปแบบเชงิอปุมา ท่ีมีลกัษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เชน่ การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบตักิารก่อน
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ทําการทดลองจริง  และ รูปแบบเชิงสญัลกัษณ์ จําแนกเป็นรูปแบบข้อความ ซึง่เป็นการใช้ข้อความใน

การอธิบายยอ่ เชน่ คําพรรณนาลกัษณะงาน เป็นต้น และรูปแบบทางคณิตศาสตร์  (Smith; others. 

1980: 461)  นอกจากนี ้Keeves (1988: 561 – 565) ยงัมีการแบง่ประเภทของรูปแบบทางการศกึษา 

และสงัคมศาสตร์ ไว้ 4 ประการ คือ 

 1. Analogue Model เป็นรูปแบบท่ีใช้การอปุมาอปุมยัเทียบเคียงปรากฏการณ์ ซึง่เป็น

รูปแบบเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เชน่ รูปแบบการทํานายจํานวน นกัเรียนท่ี

จะเข้าสูร่ะบบโรงเรียน เป็นต้น 

 2. Semantic Model เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบาย ปรากฏการณ์

ท่ีศกึษาด้วยภาษา แผนภมูหิรือรูปภาพ เพ่ือให้เหน็โครงสร้างทางความคดิ  องค์ประกอบและ

ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นัน้ ๆ เชน่ รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นต้น 

 3. Mathematic Model เป็นรูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดง

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง ๆ รูปแบบประเภทนีน้ิยมใช้กนัทัง้ในสาขาจิตวิทยา ศกึษาศาสตร์ และการ

บริหารการศกึษา 

 4. Casual Model เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากเทคนิคการวิเคราะห์แบบ Path Analysis โดย

การนําเอาตวัแปรตา่ง ๆ มาสมัพนัธ์กนัเชิงเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้   

 สรุปได้วา่  ลกัษณะการแบง่ประเภทของรูปแบบ จําแนกตามวิธีการนําเสนอแนวคดิของ

รูปแบบนัน้ แบง่เป็น 

 1. รูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือ ในการบรรยาย หรือ อธิบายปรากฏการณ์ ด้วยภ าษา แผนภมู ิ

และรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคดิ องค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของ

ปรากฏการณ์นัน้ ๆ 

 2. รูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์ เป็นส่ือแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง ๆ 

 3. รูปแบบท่ีใช้การอปุมาอปุมยัเทียบเคียงปรากฎการณ์จริง เพ่ือสร้างความเข้าใจสิ่งท่ีเป็น

นามธรรม 

 4. รูปแบบการวิเคราะห์ โดยนําตวัแปรตา่ง ๆ มาสมัพนัธ์กนัเชิงเหต ุและผลท่ีเกิดขึน้ 

 กระบวนการพัฒนารูปแบบ 

 จากการศกึษากระบวนการพฒันารูปแบบ พบวา่โดยทัว่ไปการพฒันารูปแบบจะเร่ิมต้นจาก

การศกึษาองค์ความรู้ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสร้างหรือต้องการจะพฒันารูปแบบให้ชดัเจน จากนัน้จงึกําหนด

หลกัการและองค์ประกอบของรูปแบบท่ีจะพฒันา แล้วสร้างรูปแบบขึน้ และนํารูปแบบนัน้ไปตรวจสอบ

หาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ หรือทดลองใช้ตอ่ไป  ได้มีการพฒันารูปแบบประเมินคณุภาพผู้

ประเมนิภายนอก สําห รับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน วิธีดําเนนิการวิจยัใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา 
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แบง่เป็น 4 ขัน้ตอน คือ การสร้างรูปแบบการประเมิน การทดลองใช้รูปแบบการประเมิน การประเมิน

รูปแบบการประเมิน และการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลการประเมินคณุภาพผู้

ประเมนิภายนอกสําหรับการศึ กษาขัน้พืน้ฐาน (ทรงศกัดิ ์ภสีูออ่น . 2547) และได้มีการ พฒันารูปแบบ

การควบคมุคณุภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูก่ารสอนของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  วิทยาลยั

พยาบาลกองทพับก โดยมีขัน้ตอน 2 ขัน้ตอน ดงันี ้  

 ขัน้ตอนท่ี  1 การสร้างรูปแบบการควบคมุคณุภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูก่ารสอน  ของ

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก โดยการ 1. การศกึษาข้อมลูและแนวคดิ

พืน้ฐานเก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูก่ารสอน  2. สร้างรูปแบบ  จากข้อมลูใน

ระยะท่ี 1 3. ตรวจสอบรูปแบบ และเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบท่ีสร้างขึน้ในระยะท่ี 2   

 ขัน้ตอนท่ี 2 คือ การทดลอง  และปรับปรุงการใช้รูปแบบ โดยแบง่เป็น  3 ระยะ ดงันี ้ 1. การ

ทดลองนํารูปแบบท่ีสร้างในขัน้ตอนท่ี  1 ไปทดลองใช้กบัรายวิชากระบวนการพยาบาล  และเม่ือการ

ทดลองสิน้สดุลงได้มีการประเมินรูปแบบเพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้ใน

การท่ีจะนําไปทดลองใช้  ในระยะตอ่ไป  2. การทดลองนํารูปแบบท่ีสร้างในขัน้ตอนท่ี  1 ไปทดลองใช้กบั  

2 รายวิชา  และเม่ือการทดลองสิน้สดุการทดลอง ได้มีการประเมินรูปแบบเพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบให้

มีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้  3. การหาความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบท่ีปรับปรุงในระยะท่ี  2 ไปใช้ใน

ทกุรายวิชาของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก  โดยผู้ เช่ียวชาญ  (วรรณ

รัตน์ ใจซื่อกลุ . 2547) ตอ่มาได้พฒันารูปแบบโดยได้มีกระบวนการดําเนิ นการพฒันา 4 ขัน้ตอน คือ          

1. การวิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวคดิทฤษฏี จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและจากการสมัภาษณ์

ผู้ เช่ียวชาญ  นํามาร่างรูปแบบการประเมนิ 2. การสร้างรูปแบบการประเมินและคูมื่อการประเมิน         

3. การทดลองใช้รูปแบบการประเมินท่ีโรงเรียนอาชีวะศกึษาเอกชนแหง่หนึง่  4. การประเมินรูปแบบทํา

โดยผู้ใช้รูปแบบการประเมินท่ีทดลองใช้รูปแบบ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและอาจารย์ ใช้ผล

การประชมุประเมินรูปแบบ และแบบสอบถามความคดิเห็นท่ีมีตอ่รูปแบบการประเมินในด้านการใ ช้

ประโยชน์ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถกูต้อง รวมทัง้ข้อเสนอแนะในการใช้รูปแบบการ

ประเมินนํามาวิเคราะห์คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ทวิารักษ์ เสรีภาพ . 2548) ได้มีการพฒันา

รูปแบบโดยได้ใช้กระบวนการ 4 ขัน้ตอน คือ ศกึษาแนวคดิ  ทฤษฎี หลกัการ วิธีการ เก่ียวกับการจดัการ

เรียนการสอนจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจยัตา่งๆ  รวมทัง้สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน  

สํารวจสภาพปัญห าการจดัการเรียนการสอน  สร้างรูปแบบการพฒันาการจดัการเรียนการสอน  

ตรวจสอบความเหมาะสม ของรูปแบบการจดัการเรียน  การสอน  โดยสอบถามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน (ธวชั เตมิญวน . 2548; ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ. 2550) และพฒันาให้มีการ 

ทดลองรูปแบบ พร้อมทัง้การปรับปรุงรูปแบบเพ่ือนําไปใช้ (ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ. 2550) 
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 สรุปได้วา่  กระบวนการในการสร้างหรือพฒันารูปแบบประกอบด้วย 1. การศกึษาองค์ความรู้

ท่ีเก่ียวข้อง 2. การกําหนดหลกัการและองค์ประกอบของรูปแบบ  3. การร่างรูปแบบ และ  4. การ

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้หรือการทดลองใช้รูปแบบ   

 มาตรฐานของการประเมิน 

 การดําเนินการประเมินคณุภาพของการประเมินจะต้องมีกระบวนการดําเนินงานท่ีได้

มาตร ฐาน  ซึง่ผู้ประเมินต้องออกแบบการประเมินให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานการประเมินของ

คณะกรรมการร่วมวา่ ด้วยเร่ืองมาตรฐานสําหรับการประเมนิ (The Joint Committee on Standards for 

Educational  Evaluation. 1994) ดงัตอ่ไปนี ้

 1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (Utility standard) มาตรฐานด้านนีถ้กูกําหนดขึน้เพ่ือเป็น

หลกัประกนัวา่  การประเมินจะให้สารสนเทศท่ีมีสารประโยชน์  (Information) ทนัเวลา(Timely) และบงั

เกิดผล (Influential) ตอ่ผู้ ท่ีคาดวา่จะนําสารสนเทศของการประเมินไปใช้ใน ภายหน้า (Intended user) 

มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยมาตรฐานยอ่ยจํานวน 8 รายการ คือ 

U1: การระบผุู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบัการประเมนิ 

U2: ความนา่เช่ือถือของนกัประเมนิ 

U3: การรวบรวมข้อมลูครอบคลมุและตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศของ 

ผู้ เก่ียวข้อง 

U4: การแปลความหมายและการตดัสนิคณุคา่มีความชดัเจน 

U5: การรายงานผลการประเมนิมีความชดัเจนทกุขัน้ตอน 

U6: การเผยแพร่ผลการประเมนิไปยงัผู้ เก่ียวข้องอยา่งทัว่ถึง 

U7: รายงานการประเมนิเสร็จทนัเวลาสําหรับนําไปใช้ประโยชน์ 

U8: การประเมินสง่ผลกระทบในการประตุ้นให้มีการดําเนินการประเมินตอ่ไปอยา่ง 

ตอ่เน่ือง 

 2. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standard) มาตรฐานด้านนีถ้กู กําหนดขึน้เพ่ือ

เป็นหลกัประกนัวา่  การดําเนินกิจกรรมตา่ง  ๆ ทางการประเมินจะต้องอยูบ่นพืน้ฐานของ ความเป็นจริง  

ความฉลาดรอบคอบ  ความมีศลิปะในการตดิตอ่ส่ือสาร  และความประหยดัเวลาและทรัพยากร  

มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ ประกอบด้วยมาตรฐานยอ่ย 3 รายการ ดงันี ้

F1: วิธีดําเนินงานการประเมินสามารถปฏิบตัไิด้จริง 

F2: การเป็นท่ียอมรับได้ทางการเมือง 

F3: ผลท่ีได้มีความคุ้มคา่ 
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 3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม  (Propriety standard) มาตรฐานด้านความเหมาะสมมี

จดุเน้น เก่ียวข้องกบัจริยธรรมทางด้านการประเมิน  เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่การดําเนินกิจกรรมการ

ประเมินซึง่สง่ผลตอ่บคุคลหรือกลุม่บคุคลหลายฝ่ายและในหลายวิถีทาง  จะไมทํ่าให้บคุคลหรือกลุม่

บคุคลเหลา่นัน้ได้รับความเสียหายหรืออนัตราย และจะต้องตระหนกัถึงความเป็นสว่นตวั  ความมีอิสระ

ในการรับสารสนเทศการประเมินและการได้รับปกป้องสิทธิของบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง

มาตรฐานทางด้านความเหมาะสม  ประกอบด้วยมาตรฐานยอ่ย 8 รายการ ดงันี ้

P1: การกําหนดข้อตกลงของการประเมนิอยา่งเป็นทางการ 

P2: การแก้ปัญหาของความขดัแย้งในการประเมนิด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  

P3: รายงานผลการประเมินอยา่งตรงไปตรงมา เปิดเผย  และคํานงึถึงข้อจํากดัของ

การประเมิน 

P4: ให้ความสําคญัตอ่สทิธิในการรับรู้ขา่วสารของสาธารณะ 

P5: การคํานงึถึงสทิธิสว่นตวัของกลุม่ตวัอยา่ง 

P6: การเคารพสิทธิในการมีปฎิสมัพนัธ์ของผู้ เก่ียวข้อง 

P7: รายงานผลการประเมินท่ีสมบรูณ์ ยตุธิรรม และเสนอทัง้จดุเดน่และจดุด้อยของ

สิ่งท่ีประเมิน 

P8: ผู้ประเมินทําการประเมินด้วยความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ 

 4. มาตรฐานด้านความถกูต้อง  (Accuracy standard) มาตรฐานด้านนีถ้กูกําหนดขึน้โดย

เจตนารมณ์ท่ีจะทําให้เกิดความแนใ่จวา่กา รดําเนินงานทางด้านการประเมินจะทําให้ได้สารสนเทศท่ีมี

ความสมบรูณ์เช่ือถือได้  นัน่คือจะต้องมีการดําเนินงานการประเมินอยา่งครอบคลมุ  มีการรวบรวม

ข้อมลูตามลกัษณะเฉพาะของสิ่งท่ีต้องการประเมิน และสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินจะต้องมีความ

เพียงพอทางเทคนิค  วิธีดําเนินงานและก ารตดัสินท่ีได้กระทําลงไปจะต้องสอดคล้องสมเหตสุมผลกบั

ข้อมลูของการประเมิน  มาตรฐานด้านความถกูต้องประกอบด้วยมาตรฐานยอ่ย 11 รายการ ดงันี ้

A1: การระบวุตัถปุระสงค์ของการประเมินอยา่งชดัเจน 

A2: การวิเคราะห์บริบทของการประเมินอยา่งเพียงพอ 

A3: การบรรยายจดุประสงค์และกระบวนการประเมินอยา่งขดัเจน 

A4: การบรรยายแหลง่ข้อมลูและการได้มาอยา่งชดัเจน 

A5: การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมีความเท่ียงตรง 

A6: การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมีความเช่ือมัน่ 

A7: การจดัระบบควบคมุสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์และรายงาน 

A8: การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิปริมาณ 
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A9: การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ 

A10: การลงข้อสรุปท่ีมีเหตผุลสนบัสนนุ 

A11: การรายงานมีความเป็นปรนยั 

 สรุปได้วา่ การประเมินเป็นการประมาณคา่หรือการตดัสินคณุคา่ของสิ่งท่ีต้องการประเมิน  

นอกจากนีก้ารประเมนิยงัมีความสําคญัตอ่การวางแผนการบริหารงาน การดําเนนิการประเมนิคณุภาพ

ของการประเมินจะต้องมีกระบวนการดําเนินงานท่ีได้มาตรฐาน  ซึง่ผู้ประเมินต้องออกแบบการประเมิน

ให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานการประเมินทัง้ 4 มาตรฐานคือ มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์  มาตรฐาน

ด้านความเป็นไปได้  มาตรฐานด้านความเหมาะสม และมาตรฐานด้านความถกูต้อง 

 

ตอนที่ 5 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) 

 ครอนบาค และคณะ (Cronbach; others. 1972: 82) ได้เสนอทฤษฎีสําหรับวิเคราะห์ความ

นา่เช่ือถือของผลการวดัพฤตกิรรมสําหรับสถานการณ์ของการวดัผลลกัษณะตา่ง ๆ โดยทฤษฎีนีไ้ด้

ขยายแนวคดิของความเ ช่ือมัน่  (Reliability) ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดมิ (CTT) ให้สามารถ

สรุปผลความ เช่ือมัน่ ในสถานการณ์หรือเง่ือนไขการทดสอบลกัษณะตา่ง ๆ ได้ โดยทฤษฎีการสรุป

อ้างอิงได้ให้แนวคดิในการแยกสว่นความคลาดเคล่ือน  (Error) จากหลายแหลง่ (Multiple  error  sources)  

ประกอบด้วยแหลง่ความคลาดเคล่ือนอยา่งมีระบบ (Systematic source) และความคลาดเคล่ือนสุม่ 

(Random  source) 

 1. โครงสร้างของทฤษฎีสรุปอ้างอิง 

 ความเข้าใจเก่ียวกบัทฤษฎีการสรุปอ้างอิงทางการทดสอบเบือ้งต้นนัน้จําเป็นต้องทําความ

เข้าใจและมีความรู้ในเร่ืองพืน้ฐานทางโครงสร้างของทฤษฎีนีใ้นเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้(Brennan. 2001: 2 – 6) 

  1.1 องค์ประกอบ (Facet) หมายถึง ชดุของเง่ือนไขการวดัท่ีคล้ายคลงึกนั (Similar Conditions 

of Measurement) เชน่ องค์ประกอบของข้อสอบ (Item Facet) องค์ประกอบของผู้ตรวจข้อสอบ 

(Rater Facet) เป็นต้น 

  1.2 เง่ือนไขการวดั (Condition) หมายถึง ระดบัขององค์ประกอบท่ีทําให้ได้คา่สงัเกตแต่

ละคา่ขึน้มาในการวดัครัง้หนึง่ ๆ อาจกลา่วได้วา่  เป็นขนาดของกลุม่ตวัอยา่งขององค์ประกอบนัน้  เชน่  

ข้อสอบแตล่ะข้อเป็นเง่ือนไขการวดัหนึง่ ๆ ขององค์ประกอบแบบทดสอบ 

 2. รูปแบ บความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบ หมายถึง องค์ประกอ บท่ีบง่ชีแ้หลง่ความ

แปรปรวน ของรูปแบบการวดั ในแบบจําลองการวิเคราะห์ความแปรปรวน รูปแบบความสมัพนัธ์นี ้

จดัแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
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  2.1 ความสมัพนัธ์แบบไขว้ (Crossed) หมายถึง ความสมัพนัธ์แตล่ะลกัษณะท่ีแตล่ะ

ระดบัของสิ่งท่ีถกูวดั ถกูวดัภายใต้เง่ือนไขเดียวกนัทัง้หมด สญัลกัษณ์คือ “×” อา่นวา่ “Crossed  with” 

เชน่ กําหนดรูปแบบของความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบเป็น rip ××  หมายถึง นกัเรียน (p) ทํา

ข้อสอบ (i) ทกุข้อ และผู้ตรวจ (r) ตรวจข้อสอบของนกัเรียนทกุคน ทกุ ๆ ข้อ 

  2.2 ความสมัพนัธ์แบบแฝง  (Nested) หมายถึง ความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีแตล่ะระดบั

ของสิ่งท่ีถกูวดัภายใต้เง่ือนไขท่ีแตกตา่งกนั สญัลกัษณ์คือ “:” อา่นวา่ “Nested  with” เชน่ รูปแบบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบเป็น i : r หมายถึง ผู้ตรวจ (r) ตรวจข้อสอบ (i) ตา่งข้อกนั 

  2.3 ความสมัพนัธ์แบบผสม (Confounded) หมายถึง ความสมัพนัธ์ท่ีมีทัง้ความสมัพนัธ์

แบบไขว้และความสมัพนัธ์แบบแฝงปนกนัอยู ่เชน่ )t:i(p×  หมายถึง นกัเรียน (p) ทําข้อสอบ (i) บาง

ข้อท่ีอยูใ่นแบบทดสอบ (t) 

 3. ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนแบบสมับรูณ์ (Absolute Error Variance: 

)(2 ∆σ )  หมายถึง ความแปรปรวนของผลตา่งระหวา่งคะแนนการสงัเกตกบัคะแนน เอกภพ ซึง่มีคา่

เทา่กบัผลรวมของความแปรปรวนท่ีประมาณได้ทัง้หมด ยกเว้นความแปรปรวนของแหลง่บคุคล 

 4. ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนแบบสมัพทัธ์ (Relative Error Variance: )(2 δσ )  

หมายถึง ความแปรปรวนของผลตา่งระหวา่งสว่นเบ่ียงเบนของคะแนนสงัเกต และสว่นเบ่ียงเบนของ

คะแนนเอกภพ (ความแตกตา่งของคะแนนเอกภพจากคะแนนเฉล่ียของประชากรของคะแนนเอกภพ) 

 5. สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง (Generalizability Coefficient: 2ρΕ ) หมายถึง  อตัราสว่น

ของความ แปรปรวนของคะแนนเอกภพและความแปรปรวนของคะแนนสงัเกตท่ีคาดหวงั ซึง่

สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงท่ีประมาณคา่ได้จากกําลงัสองของคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนเอกภพและ

คะแนนสงัเกตได้ 

  5.1 สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสําหรับการวั ดท่ีมีการตดัสินใจในเชิงเปรียบเทียบหรือการ

วดัแบบอิงกลุม่ ความคลาดเคล่ือนในการวดัเป็นความคลาดเคล่ือนแบบสมัพทัธ์ ดงันัน้ คา่สมัประสิทธ์ิ

การสรุปอ้างอิงประมาณได้จาก อตัราสว่นระหวา่งความแปรปรวนของคะแนนเอกภพและผลบวกของ

ความแปรปรวนคะแนนเอกภพกบัความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนสมัพทัธ์ 

  5.2  สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสําหรับการวดัท่ีมีการตดัสินใจแบบสมบรูณ์ หรือการวดั

แบบอิงเกณฑ์ ความคลาดเคล่ือนในการวดัเป็นความคลาดเคล่ือนแบบสมบู รณ์ คา่สมัประสิทธ์ิการ

สรุปอ้างอิงประมาณคา่ได้จาก อตัราสว่นระหวา่งความแปรปรวนของคะแนนเอกภพและผลบวกของ

ความแปรปรวนของคะแนนเอกภพ กบัความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนแบบสมบรูณ์ 
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 ความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง 

 คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง เป็นดชันีท่ี สามารถอธิบาย ความแมน่ยําของการวดั

เชน่เดียวกบัคา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่แบบมาตรฐานเดมิ สามารถใช้คํานวณความเช่ือมัน่ของ

คะแนนเอกภพหรือใช้ใน สมการถดถอย ในการประมาณคา่คะแนนเอกภพและใช้ในการปรับแก้คา่

สหสมัพนัธ์ท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจาก ความคลาดเคล่ือน (Correcting Correlation for Attenuation) 

(Cronbach; others. 1972: 156)   

 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  

 แนวคดิในการประมาณคา่พารามิเตอร์ของทฤษฎีการสรุปอ้างอิง ครอนบคั และคนอ่ืน ๆ (Cronbach; 

others. 1972) เบรนนอน (Brennan. 2001) เสนอวิธีการประมาณคา่พารามเิตอร์เป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

 ขัน้ท่ี 1 การศกึษาเพ่ือการสรุปอ้างอิง (G Study) เป็นขัน้แรกของการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือท่ีจะ

ประมาณคา่ความแปรปรวนจากแหลง่ตา่ง ๆ ซึง่มีกระบวนการดงันี ้

  1.  กําหนดสิ่งท่ีจะวดั (Object of Measurement)   

  2.  กําหนดองค์ประกอบ (Facets) ของการวดั   

  3.  กําหนดเอกภพของการสงัเกตท่ียอมรับได้   

  4.  กําหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบ   

  5.  กําหนดชนิดขององค์ประกอบวา่เป็นชนิดใดดงัตอ่ไปนี ้

   5.1 องค์ประกอบสุม่แท้จริง (Purely Random Facets) ได้แก่ องค์ประกอบท่ีทกุ

เง่ือนไขการวดัได้มาจากการสุม่อยา่งงา่ยจากเอกภพท่ีมีขนาดไมจํ่ากดั (∞) 

   5.2 องค์ประกอบสุม่จํากดั (Finite Random Facets) ได้แก่ องค์ประกอบท่ีทกุเง่ือนไข

การวดัได้มาจากการสุม่อยา่งงา่ยจากเอกภพท่ีมีขนาดจํากดั 

   5.3 องค์ประกอบกําหนด (Finite Random Facets) ได้แก่ องค์ประกอบท่ีประกอบด้วย 

เง่ือนไขการวดัจํานวนจํากดัในเอกภพ และเง่ือนไขการวดัเหลา่นีถ้กูเลือกมาศกึษาทัง้หมด 

  6.  กําหนดรูปแบบ (Model) การวดัวา่เป็นรูปแบบใดในตอ่ไปนี ้

   6.1  รูปแบบกําหนด (Fixed Model) เป็นรูปแบบท่ีประกอบด้วย องค์ประกอบกําหนด

ทัง้หมด 

   6.2 รูปแบบสุม่ (Random Model) เป็นรูปแบบท่ีประกอบด้วย องค์ประกอบสุม่

แท้จริงและหรือองค์ประกอบสุม่จํากดั 

   6.3  รูปแบบผสม (Mixed Model) เป็นรูปแบบท่ีประกอบด้วย องค์ประกอบสุม่แท้จริง

และ/หรือสุม่จํากดั และองค์ประกอบกําหนดผสมกนั 
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 การกําหนดสิ่งท่ีจะวดั องค์ประกอบ เอกภพของการสงัเกตท่ียอมรับได้และความสมัพนัธ์

ระหวา่งองค์ประกอบวา่เป็นแบบ “Crossed” หรือ “Nested” แล้วก็ใช้ ANOVA ทําการวิเคราะห์ให้

สอดคล้องกบัแบบแผนของความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบเพ่ือประมาณคา่ Mean Square แล้วประมาณ

คา่ความแปรปรวนของแหลง่ตา่ง ๆ เราเรียกคา่ประมา ณความแปรปรวนของสิ่งท่ีถกูวดัวา่ คา่ประมาณ

ความแปรปรวนของคะแนน เอกภพ (Estimated Universe Score Variance) ซึง่สอดคล้องกบัคา่ประมาณ

ความแปรปรวนของคะแนนจริง  (True Score Variance) ของทฤษฎีวดัมาตรฐานเดมิ เราเรียกคา่ประมาณ

ความแปรปรวนขององค์ประกอบอ่ืนวา่ คา่ประมาณความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (Estimated 

Error Score Variance)   

 7. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู  เชน่ ในรูปแบบสุม่ (Random Model) โดยการ

สุม่กลุม่ตวัอยา่งมาศกึษา คือ ผู้สอบ pn  คน ข้อสอบ in  ข้อ และผู้ตรวจ rn คน ซึง่เป็นการศกึษา G 

Study แบบ  rip ××  คือ ผู้สอบทกุคนทําข้อสอบทกุข้อและผู้ตรวจแตล่ะคนจะตรวจข้อสอบทกุข้อ 

แล้วคํานวณคา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบตา่ง ๆ วิธีการดงักลา่วนีจ้ะได้แหลง่ความแปรปรวน      

7 แหลง่ (Brennan. 2001: 27 – 28) เขียนแทนด้วยแผนภมูิ Venn ได้ดงัภาพประกอบ 3 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แผนภมูิ Venn แสดงองค์ประกอบความแปรปรวนของแบบแผน rip ××  เม่ือองค์ประกอบ 

  ท่ีศกึษาทัง้หมดเป็นองค์ประกอบสุม่ 

 

 จากภาพประกอบจะพบวา่มีอิทธิพลหลกั (Main Effects) 3 แหลง่ ได้จากอิทธิพลจากผู้สอบ 

(p) อิทธิพลจากข้อสอบ (i) สว่นผลปฏิสมัพนัธ์ (Interaction Effects) 4 แหลง่ คือ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

ผู้สอบและข้อสอบ (pi) ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอบและผู้ตรวจ (pr) ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งข้อสอบและ

ผู้ตรวจ (ir) และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอบ ข้อสอบ และผู้ตรวจ (pir) 
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 คา่ความแปรปรวนของแหลง่ตา่ง ๆ เหลา่นีคํ้านวณจาก Mean Square โดยใช้ ANOVA แบบ  

Factorial Design rip ××  ในการประมาณคา่ความแปรปรวนจาก Mean Square นัน้ ใช้สตูรเฉพาะ

อยา่งท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบ เชน่ สตูรในการประมาณคา่ความแปรปรวนของแหลง่ตา่ง ๆ เม่ือ

องค์ประกอบท่ีศกึษาเป็นองค์ประกอบสุม่ทัง้หมด และกําหนดรูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่ง

องค์ประกอบเป็นแบบ Crossed ใช้สตูรของ (Brennan. 2001: 130) ดงันี ้
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 ขัน้ท่ี 2 การศกึษาเพ่ือการตดัสนิใจสรุปอ้างอิง (D Study) เป็นขัน้การนําผลท่ีได้จากการ

ประมาณความแปรปรวนในการศกึษาเพ่ือการสรุปอ้างอิง (G Study) มาเลือกวิธีวดัท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

ภายใต้การตดัสินใจ มีขัน้ตอนดงันี ้

 1. กําหนดเอกภพของการสรุปอ้างอิง (Universe of Generalization) เป็นเป้าหมายสําคญั

ของ  D Study ได้แก่ การกําหนดลกัษณะเฉพาะของเอกภพของการอ้างอิงท่ีผู้ตดัสนิใจต้องการอ้างอิง

ถึง อาจจะประกอบด้วยเง่ือนไขทัง้หมดในเอกภพของการสงัเกตท่ียอมรับได้ หรืออาจเป็นเซ็ตยอ่ย 

(Subset) ของเอกภพของการสงัเกตท่ียอมรับได้ (Brennan. 2001: 3) 

 2. กําหนดรูปแบบ (Model) หมายถึง จะใช้รูปแบบใด เชน่ รูปแบบสุม่ (Random Model) 

หรือรูปแบบกําหนด (Fixed Model) หรือรูปแบบผสม (Mixed Model) ซึง่โดยหลกัการแล้วควรใช้

โมเดลแบบ สุม่ดีท่ีสดุ เพราะจะทําให้การสรุปอ้างอิงได้กว้างขวางกวา่โมเดลแบบผสมและโมเดลแบบ

กําหนดตามลําดบั 

 3. ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของ D Study (D Study Sample Sizes) หมายถึง จํานวนเง่ือนไข

ขององค์ประกอบใน D Study ไมจํ่าเป็นต้องเหมือนกนั และสามารถกําหนดได้แตกตา่งจากใน G 

Study โดยใช้สญัลกัษณ์ ( ′ ) แทนขนาดของกลุม่ตวัอยา่งใน D Study เชน่ in′  และ rn′  แทนจํานวน

ข้อสอบและจํานวนผู้ตรวจ 

 4. กําหนดโครงสร้างของแบบท่ีศกึษา (D Study design Structure) โครงสร้างของแบบท่ี

ศกึษาหรือความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีศกึษา อาจจะเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนัจาก G Study ก็ได้ 
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 5. การประมาณคา่ความแปรปรวนในขัน้ D Study (Estimate D Study Variance Components) 

ในขัน้นีจ้ะมีการประมาณคา่ความแปรปรวนขึน้มาใหม ่ขึน้อยูก่ั บการตดัสนิใจของนกัวิจยัโดยอาศยัผล

การประมาณคา่ในขัน้  G Study เป็นฐานและให้สอดคล้องกบัแบบแผน  และขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี

ต้องการ ตดัสินใจ    

 6. การประมาณคา่ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน  นอกจากการประมาณคา่

องค์ประกอบความแปรปรวน (Variance Components) ตามรูปแบบและขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี

ต้องการแล้ว ยงัจะต้องประมาณคา่ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนซึง่แบง่เป็น 2 ชนิด คือ 

  6.1 ความแปรปรวนคลาดเคล่ือนสมับรูณ์ (Absolute Error Variance) ใช้กบัสญัลกัษณ์

วา่ )(2 ∆σ  เป็นความแปรปรวนของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนท่ีได้จากการสงัเกตกบัคะแนนท่ีได้

จากเอกภพของผู้ เข้าสอบ คํานวณจากผลบวกของคา่องค์ประกอบความแปรปรวนทัง้หมด ยกเว้น

ความแปรปรวนของคะแนนเอกภพ จากแบบแผน RIp ××  จะได้ 

 

)pIR()IR()pR()pI()R()I()( 2222222 σ+σ+σ+σ+σ+σ=∆σ  

 

  6.2  ความแปรปรวนคลาดเคล่ือนสมัพทัธ์ (Relative Error Variance) ใช้สญัลกัษณ์วา่  

)(2 δσ  หมายถึง คา่ความแปรปรวนของผลตา่งระหวา่งสว่นเบ่ียงเบนคะแนนท่ีสงัเกตได้ และสว่น

เบ่ียงเบนคะแนนเอกภพ คํานวณจากผลบวกของคา่องค์ประกอบความแปรปรวนระหวา่ งสิ่งท่ีถกูวดักบั

องค์ประกอบอ่ืนๆ จากแบบแผน RIp ××  จะได้ 

 

     )pIR()pR()pI()( 2222 σ+σ+σ=δσ  

 

 7. การประมาณคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง เป็นขัน้สดุท้ายของ D Study คือ การคํานวณ

คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง (Generalizability Coefficient) ซึง่เป็นดชันีท่ีบง่ถึงความเช่ือถือได้ของ

การวดั (Dependability of Measurement) ซึง่ใช้สตูรคํานวณได้จากอตัราสว่นระหวา่งความแปรปรวน

ของคะแนนเอกภพและความแปรปรวนของคะแนนท่ีสงัเกตท่ีคาดหวงั 

 ในการวดัแบบอิงกลุม่ จะได้สตูรท่ีใช้ในการคํานวณสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง ดงันี ้

(Brennan. 2001: 17) 
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 โปรแกรม EduG (Swiss Society for Research in Education Working Group. 2010) 

เป็นโปรแกรมท่ีมีพืน้ฐานมาจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และ 

ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory: G Theory) และออกแบบเพ่ือวิเคราะห์การสรุป

อ้างอิง  โปรแกรมนีจ้ะใช้ผลของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ในรูปแบบของการประมาณคา่

องค์ประกอบความแปรปรวน เพ่ือคํานวณพารามิเตอร์การสรุปอ้างอิง ซึง่สามารถระบแุหลง่ ท่ีกําหนด

ความแปรปรวน ท่ีมีอิทธิผลตอ่การวดัตวัแปรสงัเกตได้ และแสดงผลของการเปล่ียนรูปแบบการสุม่เพ่ือ

ลดความคลาดเคล่ือนในการวดั ในอีกทางหนึง่สามารถพดูได้วา่ EduG คํานวณความเช่ือมัน่ของ

รูปแบบการวดั และชว่ยให้เห็นความเปล่ียนแปลงของรูปแบบท่ีทําให้มีคา่ความเช่ือมัน่ท่ีสงูขึน้ 

 EduG คํานวณและนําเสนอผล ท่ีเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน และกบัทฤษฎีการสรุป

อ้างอิง ซึง่การพฒันาโปรแกรมนีเ้ป็นผลมาจากความพยายามระยะยาวทางวิทยาศาสตร์ ซึง่สนบัสนนุ

โดย Swiss Society for Research in Education and Educan Inc. (จากแคนาดา ) และได้รับเงิน

อดุหนนุจาก 5 สถาบนัในสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ University of Geneva , Institute for Educational 

Research and Documentation, Canton of Ticino Educational Research Bureau, Federal 

Statistical Office และ Institute for Professional Development โปรแกรมนีไ้ด้รับการพฒันาใน       

ครัง้แรกในปี 1982 ซึง่พฒันาโดย Maurice Dalois สตูรท่ีใช้สําหรับ  EduG นีส้ร้างมาจากงานของ 

Robert Brennan ในปี 1977 และ 1983 โดย สามารถ download โปรแกรมนีไ้ด้จาก  

http://www.irdp.ch/edumetrie/englishprogram.htm 



55 
 

บทที่  3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การกําหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

2. การสร้างและพฒันารูปแบบการวดัประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 

4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัมุง่ท่ีจะพฒันารูปแบบการประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมี

ขัน้ตอนในการดําเนินงานทัง้หมด 2 ตอน ประกอบด้วย  ตอนท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบ และ สร้าง

แบบประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และ ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ตอนท่ี 2 การศกึษารูปแบบ และประสิทธิผลของรูปแบบ การ

ประเมินคณุภาพงานวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยผู้ วิจยัมีความจําเป็นท่ีจะต้องศกึษากบัตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลูท่ีมา

จากประชากรกลุม่ท่ี 1 และ กลุม่ท่ี 2 ดงันี ้

 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1 ประชากรท่ีใช้ในการ พฒันารูปแบบของการประเมินคณุภาพ งานวิจยัปฏิบตักิารใน

ชัน้เรียน   ได้แก่  นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน  502 คน ประกอบด้วย  นสิติคณะสงัคมศาสตร์ 38 คน คณะ

มนษุยศาสตร์ 40 คน คณะศกึษาศาสตร์ 128 คน คณะศลิปกรรมศาสตร์ 59 คน คณะวิทยาศาสตร์ 

154 คน และคณะ พลศกึษา 83 คน 
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 กลุม่ท่ี 2 ประชากรท่ีได้มาซึง่คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของผู้ประเมิน และข้อมลูเก่ียวกบั

กระบวนการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต กระบวนการดําเนินงานวิจยั ปัญหา และอปุสรรคใน

กระบวนการทําวิจยั ได้แก่ อาจารย์นิเทศซึง่เป็นผู้ให้คําปรึกษา และประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบัตกิาร

ในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ อาจารย์นเิทศการศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ 

และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน จํานวนทัง้สิน้ 729 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการพฒันารูปแบบของการประเมินคณุภาพ งานวิจยัปฏิบตักิาร     

ในชัน้เรียน  ได้แก่  นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน  201 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified random 

sampling) โดยใช้ประเภทของคณะวิชาเป็นเกณฑ์ในการแบง่ชัน้ มีขัน้ตอนการสุม่ดงันี ้

 ขัน้ท่ี 1 ประมาณคา่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้สตูรการกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งเพ่ือ

ประมาณคา่เฉล่ียของประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 (มยรีุ ศรีชยั. 2538: 104) ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง

จํานวน 201 คน 

 ขัน้ท่ี 2 สุม่นกัศกึษาในแตล่ะคณะตามสดัสว่นจํานวนนกัศกึษา ได้นกัศกึษาทัง้สิน้ 201 คน       

ดงัแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 จํานวนนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ี 

 ใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 

คณะ ประชากร (คน) กลุม่ตวัอยา่ง (คน) กลุม่ตวัอยา่งทีเก็บข้อมลู 

(คน) 

สงัคมศกึษา 38 15 19 

ศลิปกรรม 59 24 29 

พลศกึษา 83 33 34 

มนษุยศาสตร์ 40 16 17 

วิทยาศาสตร์ 154 62 57 

ศกึษาศาสตร์ 128 51 79 

รวม 502 201 235 

 

 กลุม่ท่ี 2 กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีได้มาซึง่คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของผู้ประเมิน และข้อมลู

เก่ียวกบักระบวนการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต กระบวนการดําเนินงานวิจยั ปัญหา และ

อปุสรรคในกระบวนการทําวิจยั ได้แก่ อาจารย์นิเทศซึง่เป็นผู้ให้คําปรึกษา และประเมินคณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ อาจารย์นเิทศการศกึษา อาจารย์นิเทศ

วิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน  ซึ่ งเป็นอาจารย์นิเทศของ กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการพฒันา

รูปแบบของการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 

การสร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏบิัตกิารในชัน้เรียน 

 การวิจยันีเ้ป็นการพฒันา พฒันารูปแบบของการประเมินคณุภาพ งานวิจยั ปฏิบตักิาร ในชัน้

เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่ใช้

กระบวนการของการวิจยัและพฒันา  ซึง่มีจดุมุง่หมายท่ีจะพฒันารูปแบบ การประเมิน คณุภาพของ

งานวิจยัปฏิบตักิาร  ในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่ผู้ วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์เฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้1) เพ่ือศกึษาองค์ประกอบ และ

สร้างแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึก



58 
 

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) เพ่ือศกึษารูปแบบ  และประสิทธิผลของ

รูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 รายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจยัแบง่ได้เป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 การศกึษา

องค์ประกอบ และ สร้างแบบ ประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ตอนท่ี 2 การศกึษารูปแบบ  และ

ประสิทธิผลของรูปแบบ การประเมินคณุภาพงานวิจยั ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบตักิารสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่มีรายละเอียดการดําเนินการตาม

ขัน้ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบ และ สร้างแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดย

แบง่เป็น  3  ขัน้  ดงันี ้

  ขัน้ท่ี  1 ศกึษาองค์ประกอบ และกําหนดกรอบการสร้างแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยั

ในชัน้เรียน 

  ขัน้ท่ี  2 ดําเนินการสร้างและ พฒันา แบบประเมิน คณุภาพของงานวิจยัในชัน้เรียนของ

นิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบคณุภาพแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัในชัน้เรียน  ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของกฎเกณฑ์การประเมิน   

  ขัน้ท่ี 4 ทดลองใช้แบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิาร

สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ตอนท่ี 2 การศกึษารูปแบบ  และประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพของงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

โดยแบง่เป็น 5 ขัน้ ดงันี ้

  ขัน้ท่ี 1  นําแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

  ขัน้ท่ี 2 ศกึษารูปแบบการ ประเมิน คณุภาพของงานวิจยั ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียนของนิสิต

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  ขัน้ท่ี 3 สมัภาษณ์อาจารย์นเิทศ 3 กลุม่ และสมัภาษณ์นิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู  
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  ขัน้ท่ี 4 ดําเนินการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบั ระดบัการบรรลผุลตามเป้าหมายของแบบ

ประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิต ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  ขัน้ท่ี 5 ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพของงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

 

ตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบ และสร้างแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัตกิารในชัน้เรียน 

ของนิสิตปฏิบัตกิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 ในการดําเนินการวิจยัเพ่ือ สร้างแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  รวมไปถึงการ หา

คณุภาพของเคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ท่ีได้พฒันาขึน้  มีวิธีการดําเนนิการวิจยัตามลําดบั

ขัน้ดงันี ้

 

    ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือกําหนดกรอบของแบบประเมิน  

 

ร่างรูปแบบ  และเกณฑ์ในการประเมินคณุภาพงานวิจยัในชัน้เรียน 

 

ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน  และตรวจสอบความเท่ียงตรงของกฎเกณฑ์การให้คะแนน   

 

ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน และกฎเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ทดลองใช้แบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 

แบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน และกฎเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ภาพประกอบ 2 ลําดบัการสร้างแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 
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 ขัน้ท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบ และกาํหนดกรอบการสร้างแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย

ปฏิบัตกิารในชัน้เรียน 

 1. วิเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินคณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน  

 2. วิเคราะห์จากความคดิเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบัการ ประเมินคณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียน โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบัความคดิเห็นตอ่การประเมิน คณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 3. สงัเคราะห์เอกสารด้านแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และจากการสมัภาษณ์

ผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบัการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน เพ่ือกําหนดกรอบของแบบประเมิน 

 ขัน้ท่ี 2 ดาํเนินการสร้างและ พัฒนาแบบประเมิน คุณภาพงานวิจัย ปฏิบัตกิาร ในชัน้

เรียนของนิสิตปฏิบัตกิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 1. นําผลการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมาสงัเคราะห์เป็นภาพรวมของการ

ประเมิน ซึง่จากการวิเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง กบัการประเมินคณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน สามารถกําหนดกรอบการประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

ดงันี ้

1) กระบวนการวิจยั 

- สํารวจปัญหาเพ่ือกําหนดคําถามวิจยัท่ีเหมาะสม 

- จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

- ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยเน้นแหลง่ปฐมภมูิ 

- วางแผนการวิจยัอยา่งเป็นระบบ 

- สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ได้ชดัเจน 

- สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ (ตามกําหนดเวลา)  

- ประเมนิความก้าวหน้าในการทําวิจยัของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

- นําผลการประเมนิความก้าวหน้าของตนเองไปปรับปรุงการทํางานวิจยัในขัน้ตอนตา่งๆ 

- แผนการดําเนนิการวิจยัมีการบรูณาการร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 

- ดําเนนิการวิจยัควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียนรู้ 

2) วิธีการวิจยั  

-   การเลือกปัญหา 

-   การแยกรายละเอียดของปัญหา 

-   การวางแผนการแก้ปัญหา 

-   การลงมือแก้ปัญหา 

-   สรุปผล 
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3) การนํางานวิจยัไปใช้ 

- มีการนําผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งทนัทว่งที 

โดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นเิทศ 

- นําข้อค้นพบระหวา่งทําการวิจยัไปใช้ในการปฏิบตัจิริงโดยอยูภ่ายใต้การกํากบั

ดแูลของอาจารย์นิเทศ 

- งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลทางบวกตอ่นกัเรียน หรือผู้ปกครอง หรือผู้สอน 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

- งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือสามารถแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

- ข้อเสนอแนะของงานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สามารถจะนําไปปรับใช้ได้อยา่ง

เหมาะสม 

 2. สร้างแบบประเมนิ  ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนนเป็น Scoring rubrics และกฎเกณฑ์การประเมนิ คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

ซึง่เขียนตามกรอบการประเมิน  และจดัทําข้อคําถามในการดําเนนิการสมัภาษณ์ อาจารย์นิเทศ 3 กลุม่ 

คือ กลุม่อาจารย์นิเทศการศกึษา กลุม่อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และ กลุม่อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน  

เพ่ือสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบักระบวนการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต 

 

  ข้อ 1 

ตวัอยา่งแบบประเมิน และกฎเกณฑ์การประเมนิ 

พฤตกิรรม 

ระดบัการกระทาํ 

มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยท่ีสุด 

(1) 

สํารวจปัญหาเพ่ือกําหนดคําถามวิจยัท่ีเหมาะสม     
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  ข้อ 2 

ประเดน็ ระดับคุณภาพ เกณฑ์ 

การเลือกปัญหา 1 ช่ือเร่ืองบอกถึงปัญหาวิจยั แตไ่มร่ะบคุวาม

เป็นมา และความสําคญัของปัญหา 

2 ช่ือเร่ืองบอกปัญหาวิจยั มีการระบตุวัแปรสําคญัท่ี

ศกึษา สว่นความเป็นมาและความสําคญัของ

ปัญหาไมส่อดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั 

3 ช่ือเร่ืองบอกปัญหาวิจยั มีการระบตุวัแปรสําคญัท่ี

ศกึษา แตร่ะบกุลุม่ประชากรไมช่ดัเจน สว่นความ

เป็นมาและความสําคญัของปัญหาแสดงเหตผุล

สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั แตเ่ขียนไมช่ดัเจน 

 4 ช่ือเร่ืองบอกปัญหาวิจยั มีการระบตุวัแปรสําคญัท่ี

ศกึษา ระบกุลุม่ประชากรชดัเจน ความเป็นมา

และความสําคญัของปัญหาแสดงเหตผุล

สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั ชดัเจน และตรง

ประเดน็ 

 

  

ตวัอยา่งคําถามสําหรับการสมัภาษณ์ 

ข้อ 1

  

 นิสิตมีความรู้เพียงพอสําหรับการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนหรือไม ่ถ้านิสิตมี

ความรู้ไมเ่พียงพอ อาจารย์เสนอแนะวา่ควรจะเพิ่มเตมิในเร่ืองใด 

ข้อ 2

3. วิพากษ์และปรับแก้ข้อคําถามกบัอาจารย์ควบคมุปริญญานิพนธ์ 

 สว่นใหญ่มีการบรูณาการงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนในแผนการจดัการเรียนรู้

หรือไม ่

 ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพแบบ ประเมิน คุณภาพงานวิจัย ปฏิบัตกิาร ในชัน้เรียน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของกฎเกณฑ์การประเมนิ 

 1. ตรวจสอบคณุภาพขัน้ต้นโดยผู้ เช่ียวชาญ นําข้อคําถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ไปตรวจสอบ

คณุภาพขัน้ต้น โดยพจิารณาความเท่ียงตรงเชงิ เนือ้หา  (Content Validity) และความเป็นปรนยั  

(Objectivity) ของข้อคําถามและคูมื่อกฎเกณฑ์การประเมนิ โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ทา่น เป็นผู้

พจิารณาวา่ข้อคําถามนัน้วดัได้ตรงตามนิยามหรือไม ่พร้อมทัง้ปรับปรุงภาษาให้เหมาะสม 
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 2. ทําการปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ โดยนําผลการพจิารณา

แบบประเมินคณุภาพของงานวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียน ในชัน้เรียนของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์เพ่ือหา

ความเท่ียงตรงเชงิ พินิจโดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยรวมความเห็นในชอ่งเห็นด้วย (+1) ไม่

แนใ่จ (0) และไมเ่ห็นด้วย (-1) ตามวิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบลิตนั (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2547: 

179) คดัเลือกข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ปรากฏผลการคํานวณคา่ IOC มีคา่ระหวา่ง 0.60 – 1.00 

ดงัแสดงในภาคผนวก ก 

 ขัน้ท่ี 4 ทดลองใช้แบบ ประเมิน คุณภาพงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียนของนิสติ

ปฏิบัตกิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 นําแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนไปทดลองประเมินคณุภาพงานวิจยัใน

ชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 3 คน ส่งให้กบัผู้ทรงคณุวฒุิ

ด้านวิจยัในชัน้เรียน ซึง่เป็นอาจารย์นิเทศการศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจํา

โรงเรียนของนิสิตทัง้ 3 คน ทําการประเมนิคณุภาพ ของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน เพ่ือหาคา่ความ

เช่ือมัน่ของผู้ตรวจให้คะแนนท่ีมีจํานวนมากกวา่ 2 คน ตามวิธีของ ดชันีความสอดคล้องของผู้ตรวจ 

(Rater Agreement Index) ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.81 
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ตอนท่ี 2 ศึกษารูปแบบ และประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัตกิารใน

ชัน้เรียนของนิสติปฏิบัตกิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน และกฎเกณฑ์การให้

คะแนน 

 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ Generalizability Theory 

 

สมัภาษณ์นิสิตและอาจารย์นิเทศเก่ียวกบังานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 

รูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน (Generalizability Theory) 

 

สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของรูปแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  

 

ศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  

 

ภาพประกอบ 3 ลําดบัการศกึษารูปแบบและประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยั 

 ปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 

 ขัน้ท่ี 1 นําแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัตกิารในชัน้เรียนไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 1. นํางานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศกึษา 2555 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 235 คน  มาถ่ายเอกสาร

จํานวน 3 ชดุ จดัให้ผู้ตรวจจํานวน 3 กลุม่ คือ กลุม่อาจารย์นิเทศการศกึษา กลุม่อาจารย์นิเทศวิชาเอก 

และกลุม่อาจารย์นิเทศในโรงเรียน ได้ตรวจให้คะแนนตามแนวทางในการตอบและกฎเกณฑ์การให้

คะแนนท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ในคูมื่อการตรวจให้คะแนน 

 2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

(Confirmatory Factor Analysis) 
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 ขัน้ท่ี 2 ศึกษารูแบบการประเมนิคุณภาพงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน 

 นําผลท่ีได้จากการตรวจให้คะแนน มาหารูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยั ปฏิบตักิาร            

ในชัน้เรียน  โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) แบบ 1 facet ซึง่พจิารณาจาก

สถานภาพของผู้ประเมิน 

 ขัน้ท่ี 3 ดาํเนินการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศ 3 กลุ่ม และสัมภาษณ์นิสิตปฏิบัตกิารสอน

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 1. สมัภาษณ์อาจารย์นเิทศการศกึษา  อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจํา

โรงเรียน  จํานวนทัง้สิน้ 9 คน โดยสมัภาษณ์อาจารย์นเิทศกลุม่ละ 3 คน ซึง่อาจารย์นเิทศการศกึษา 

เป็นอาจารย์นิเทศจากคณะศกึษาศาสตร์ ภาควิชาวิชา การแนะแนวและจติวิทยาการศกึษา ภาค

วิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา สาขาวิชาการมธัยมศกึษา  อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ เป็นอาจารย์

นเิทศจากคณะสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศลิปกรรมศาสตร์ คณะละ 1 ทา่น อาจารย์

นิเทศประจําโรงเรียน เป็นอาจารย์นิเทศโรงเรียนสตรีวดัระฆงั โรงเรียนหอวงั และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ) โรงเรียนละ 1 ทา่น ซึง่สมัภาษณ์เก่ียวกบั

ข้อมลูการทําวิจยัปฏิบตักิาร  ในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. สมัภาษณ์นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

จํานวน 6 คน เป็นผู้หญิง 4 คน และผู้ชาย 2 คน ซึง่เป็นตวัแทนของแตล่ะคณะวิชา ได้แก่ มนษุยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ศลิปกรรม พลศกึษา ศกึษาศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ โดยสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคดิเหน็    

ตอ่การทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน แล้วเขียนเป็นรายงานแนบในงานวิจยั เพ่ือสะท้อนภาพของการ

ดําเนินงานวิจยั ปัญหา และอปุสรรคในกระบวนการทําวิจยั  

 ขัน้ท่ี 4 ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับ ระดบัการบรรลุผลตามเป้าหมายของ

แบบประเมนิงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน 

 1. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบรรลผุลตามเป้าหมาย ของแบบประเมินงานวิจยั

ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียน  โดย แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เป็นข้อคําถามปลายปิด (Closed Ended 

Questionnaire) มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั เพ่ือสอบถามความคดิเห็นตอ่ แบบประเมินงานวิจยั

ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียน ด้วยการพจิารณามาตรฐานการประเมนิทางการศกึษา 4 ด้าน (The Joint 

Committee on Standards for Educational Evaluation.1994) โดยวิพากษ์และปรับแก้ข้อคําถามกบั

อาจารย์ควบคมุปริญญานพินธ์ 

  ด้านท่ี 1  มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ 

  ด้านท่ี 2  มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 

  ด้านท่ี 3  มาตรฐานด้านความเหมาะสม 

  ด้านท่ี 4  มาตรฐานด้านความถกูต้อง 
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ข้อความ 

ตวัอยา่งแบบสอบถาม 

ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

          มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ 

ผลการประเมนิท่ีได้จากรูปแบบสามารถชว่ยให้เกิดการพฒันางานได้ 

     

           มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 

รูปแบบการประเมินสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง 

     

           มาตรฐานด้านความเหมาะสม 

รูปแบบการประเมินมีความเหมาะสมในการประเมินตามสว่นประกอบของ

ประเมิน 

     

            มาตรฐานด้านความถูกต้อง 

มีการวดัและประเมินตามตวับง่ชีท่ี้ต้องการวดัได้จริง 

     

 

 2. วิพากษ์และปรับแก้ข้อคําถามกบัอาจารย์ควบคมุปริญญานิพนธ์  จนได้แบบสอบถาม

เก่ียวกบั ประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 ขัน้ท่ี 5 ผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัย

ปฏบัิตกิารในชัน้เรียน 

 สง่แบบสอบถาม เก่ียวกบัประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารใน

ชัน้เรียน พร้อมรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ให้กบัผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 ทา่น เพ่ือ

พิจารณาประสิท ธิผลของรูปแบบ การประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต

ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

วิธีการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั ดงันี ้

 1. นําหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัสง่ให้กบัคณบดีคณะ

ศกึษาศาสตร์ คณะสงัคมศกึษา คณะศลิปกรรม คณะพลศกึษา คณะมนษุยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

และ ผู้ อํานวยการโรงเรียนท่ีนิสิตไปปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือขอความ

อนเุคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลู 
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 2. ตดิตอ่ประสานงาน ขออนญุาตผู้บริหารและอาจารย์ นิเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  และ

ชีแ้จงอาจารย์นิเทศท่ีจะเป็นผู้ประเมินจํานวน 3 กลุม่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอนัดี 

 3. นําแบบประเมินคณุภาพ งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีผา่นการหาคณุภาพเบือ้งต้นไปเก็บข้อมลูกบั

นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศกึษา 2555 

ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน  235 คน โดยให้อาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย ของนกัศกึษาจํานวน 235 คนในข้างต้น 

เป็นผู้ประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต 

 4. สมัภาษณ์อาจารย์นเิทศการศกึษา  อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจํา

โรงเรียน  จํานวนทัง้สิน้ 9 คน โดยสมัภาษณ์อาจารย์นเิทศกลุม่ละ 3 คน ซึง่อาจารย์นเิทศการศกึษา 

เป็นอาจารย์นิเทศจากคณะ ศกึษาศาสตร์ ภาควิชา วิชา  การแนะแนวและ จิตวิทยา การศกึษา ภาค

วิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา และสาขาวิชาการมธัยมศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ เป็นอาจารย์

นเิทศจากคณะสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศลิปกรรมศาสตร์ คณะละ 1 ทา่น อาจารย์

นิเทศประจําโรงเรียน เป็นอาจารย์นิเท ศโรงเรียนสตรีวดัระฆงั โรงเรียน หอวงั และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ) โรงเรียนละ 1 ทา่น ซึง่สมัภาษณ์เก่ียวกบั

ข้อมลูการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 5. สมัภาษณ์นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

จํานวน 6 คน เป็นผู้หญิง 4 คน และผู้ชาย 2 คน ซึ่ งเป็นตวัแทนของแตล่ะคณะวิชา ได้แก่ มนษุยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ศลิปกรรม พลศกึษา ศกึษาศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ โดยสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคดิเห็น

ตอ่การทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 6. นํารูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัสง่ให้กบัผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 ทา่น 

เพ่ือพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบ การประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต

ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. นํางานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มาถ่ายเอกสารจํานวน 3 ชดุ จดัให้ผู้ตรวจจํานวน 3 กลุม่ คือ กลุม่

อาจารย์นิเทศการศกึษา กลุม่อาจารย์นิเทศวิชาเ ฉพาะ และกลุม่อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน ได้ตรวจ

ให้คะแนนตามแนวทางในการตอบและกฎเกณฑ์การให้คะแนนท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ในคูมื่อการตรวจให้

คะแนน 
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 2. นําผลท่ีได้จากการตรวจให้คะแนนและผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

  2.1 การตรวจสอบความตรง เท่ียงเชิงโครงสร้าง  (construct validity) ขององค์ประกอบ

การประเมิน คณุภาพงานวิจยั ปฏิบตักิาร ในชัน้เรียน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยนัด้วย

โปรแกรมลิสแรล 

  2.2 หารูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัในชัน้เรียน โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง 

(Generalizability Theory) แบบ 1 facet ซึง่ได้แก่ สถานภาพผู้ประเมนิ  และหาความสอดคล้องของ

ผู้ตรวจให้คะแนนโดยใช้การวิเคราะห์คา่ RAI ของ Burry – Stock (Burry – Stock; others. 1996: 259) 

  2.3 หาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 3. ดําเนินการ สมัภาษณ์ อาจารย์นิเทศ 3 กลุม่  คือ อาจารย์นิเทศการศกึษา อาจารย์นิเทศ

วิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน และนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบักระบวนการ ทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียน  

 4. จดัสง่รูปแบบการประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ให้กบัผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ทา่น เพ่ือ

พจิารณาความเหมาะสมของรูปแบบ การประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต

ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยแปลความหมาย

ของคะแนนจากแบบสอบถาม โดยเทียบกบัเกณฑ์ ดงันี ้

 คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยูใ่นระดบัน้อย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 5. วิเคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ ซึง่ได้จากการสมัภาษณ์ อาจารย์นิเทศ และนิสิตปฏิบตักิาร

สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
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สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

  1.1 หาคา่ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (IOC) ของแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิาร  

ในชัน้เรียน จากคา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญ (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ . 2547: 179) สตูร

ท่ีใช้คือ 

      
N

R
IOC

Σ
=  

 

  เม่ือ  IOC แทน      ดชันีความสอดคล้อง 

    RΣ  แทน     ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

    N  แทน     จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

  1.2 หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของผู้ตรวจให้คะแนน คือ ผู้ตรวจให้คะแนน M คน K  

พฤตกิรรม N วิชา โดยใช้สตูร RAI ของ Burry – Stock (Burry – Stock; others. 1996: 259) สตูรท่ีใช้

คือ 
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  เม่ือ  RAI แทน     ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมนิ 

    R  แทน     ผลการตรวจของผู้ตรวจให้คะแนน 

    M  แทน     จํานวนผู้ตรวจให้คะแนนทัง้หมด 

    N  แทน     จํานวนนกัศกึษาในกลุม่ตวัอยา่ง 

    K  แทน     จํานวนพฤตกิรรมยอ่ย 

    I  แทน     จํานวนชว่งคะแนน (4, 3, 2, 1, 0) 

 

1.3 วิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้การวิเคราะห์ตามแบบคะแนนจริงสมมลู โดยใช้สตูร 

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient – Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 

2547: 220) 
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 เม่ือ  α   แทน     คา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั 

   K  แทน     จํานวนสว่นยอ่ยหรือจํานวนข้อคําถามของเคร่ืองมือวดั 

   2
iS   แทน     คา่ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะสว่นยอ่ยหรือแตล่ะข้อ 

   2
XS  แทน     คา่ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบัของเคร่ืองมือวดั 

 

2. สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั 

  2.1 วิเคราะห์คา่ความเท่ียงตรง โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory  

Factor Analysis) ซึง่ใช้โปรแกรม LISREL 8.54 (Joreskog; & Sorbom. 1989) 

  2.2 ประมาณคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง (Generalizability Coefficient) และสมัประสิทธ์ิ

การตดัสินใจ (Decision Coefficient) โดยใช้สตูรของ Brennan (Brennan. 2001) โดยใช้โปรแกรม  

EduG (Swiss Society for Research in Education Working Group. 2010) 

  2.3 หาความสอดคล้องของผู้ประเมนิ  คือ ผู้ตรวจให้คะแนน M คน K พฤตกิรรม N วิชา 

โดยใช้สตูร RAI ของ Burry – Stock (Burry – Stock; others. 1996: 259) สตูรท่ีใช้คือ 
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  เม่ือ  RAI แทน     ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมนิ 

    R  แทน     ผลการตรวจของผู้ตรวจให้คะแนน 

    M  แทน     จํานวนผู้ตรวจให้คะแนนทัง้หมด 

    N  แทน     จํานวนนกัศกึษาในกลุม่ตวัอยา่ง 

    K  แทน     จํานวนพฤตกิรรมยอ่ย 

    I  แทน     จํานวนชว่งคะแนน (4, 3, 2, 1, 0) 

 
 



บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย

ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ท่ีตรงกนั  ผู้ วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์  และอกัษรยอ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

 QUA  แทน  คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 PRO  แทน  กระบวนการวิจยั 

 MET  แทน  วิธีการวิจยั 

 USE  แทน  การนํางานวิจยัไปใช้ 

 2χ   แทน  คา่จาก 2χ - distribution 

 df   แทน  องศาความเป็นอิสระ 

 SS   แทน  ผลรวมของกําลงัสองของคา่เบ่ียงเบน 

 MS   แทน  คา่เฉล่ียกําลงัสองของคา่เบ่ียงเบน 

 2ˆ pσ   แทน  คา่ความแปรปรวนของคะแนนเอกภพ 

 2ˆ rσ   แทน  คา่ความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคล่ือน 

 2
Re lρ   แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง 

 RAI  แทน  ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมนิ 

 X1

 X

   แทน    อาจารย์นิเทศการศกึษา 

2

 X

   แทน    อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ 

3

 𝑋𝑋�   แทน  คา่เฉล่ีย 

   แทน    อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้มีจดุมุง่หมายท่ีจะพฒันารูปแบบการประเมินคณุภาพของงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั               

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการนําเสนอผลการวิเคราะห์เป็นลําดบั ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบ และ การสร้างแบบ ประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร      

ในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  



 72 

 ตอนท่ี 2 การศกึษารูปแบบ และประสิทธิผลของรูปแบบ การประเมินคณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบ และ การสร้างแบบ ประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัตกิาร   

ในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบัตกิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญ  ได้องค์ประกอบ

ในการประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการวิจยั  

2) วิธีการวิจยั และ 3) การนํางานวิจยัไปใช้ ซึง่ในแตล่ะองค์ประกอบมีรายละเอียดดงันี ้ 

 กระบวนการวิจัย  ประกอบด้วย 1) สํารวจปัญหาเพ่ือกําหนดคําถามวิจยัท่ีเหมาะสม          

2) จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 3) ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

โดยเน้นแหลง่ปฐมภมูิ  4) วางแผนการวิจยัอยา่งเป็นระบบ  5) สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่

ได้ชดัเจน 6) สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ )ตามกําหนดเวลา(  7) ประเมนิความก้าวหน้าใน

การทําวิจยัของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  8) นําผลการประเมนิความก้าวหน้าของตนเองไปปรับปรุงการ

ทํางานวิจยัในขัน้ตอนตา่งๆ  9) แผนการดําเนนิการวิจยัมีการบรูณาการร่วมกบัแผนการจดัการเรียน รู้ 

10) ดําเนนิการวิจยัควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียนรู้ 

 วิธีการวิจัย  ซึง่ประกอบไปด้วย  1) การเลือกปัญหา  2) การแยกรายละเอียดของปัญหา       

3) การวางแผนการแก้ปัญหา 4) การลงมือแก้ปัญหา 5) สรุปผล 

 การนํางานวจัิยไปใช้  ซึง่ประกอบไปด้วย 1) มีการนําผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหาและ

พฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งทนัทว่งที โดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นิเทศ  2) นําข้อค้นพบ

ระหวา่งทําการวิจยัไปใช้ในการปฏิบตัจิริงโดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นเิทศ  3) งานวิจยั   

มีความเป็นไปได้วา่สง่ผลทางบวกตอ่นกัเรีย น หรือผู้ปกครอง หรือผู้สอน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ              

4) งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้          

5) ข้อเสนอแนะของงานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สามารถจะนําไปปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม 

 จากองค์ประกอบในข้างต้น ได้ นํามาสร้างแบบประเมนิ คณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิาร         

ในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ 

และ ผู้ วิจยัได้นําแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนไปเก็บข้อมลูจาก นิสิต

ปฏิบตักิารสอน  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ ภาคเรียนท่ี 1             

ปีการศกึษา 2555 จํานวน 235 คน โดยให้อาจารย์นิเทศ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่อาจารย์ นเิทศการศกึษา 

กลุม่อาจารย์นิเทศวิชาเอก และกลุม่อาจารย์นิเทศในโรงเรียน เป็นผู้ตรวจให้คะแนน  
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 จากการนําแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนไปเก็บข้อมลูจากนิสิตปฏิบตัิการ

สอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 

จํานวน 235 คน โดยให้อาจารย์นิเทศ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่อาจารย์ นเิทศการศกึษา กลุม่อาจารย์นเิทศ

วิชาเอก และกลุม่อาจารย์นิเทศในโรงเรียน เป็นผู้ตรวจให้คะแนน  อาจารย์นิเทศทัง้  3 กลุม่ สง่คะแนน

ประเมินนิสิตครบทัง้ 3 คน กลบัคืนมาทัง้สิน้ 56 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 23.83 นอกจากนัน้ เป็นคะแนน

ประเมินท่ีได้จากอาจารย์นิเทศ 2 กลุม่ ซึง่มีทัง้อาจารย์นเิทศการศกึษากบัอาจารย์นเิทศวิชาเอก  

อาจารย์นิเทศวิชาเอกกบัอาจารย์นิเทศในโรงเรียน และอาจารย์นิเทศการศกึษากบัอาจารย์นิเทศใน

โรงเรียน จํานวน 179 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 76.17 ในสว่นของคะแนนประเมินท่ีได้จากอาจารย์นิเทศ 2 กลุม่ 

ผู้ วิจยัได้นําคะแนนจากการประเมินผลการวิจยัในชัน้เรียน ของนิสิตแตล่ะคนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 

2555 จากคณะศกึษาศาสตร์  มาทําการคํานวณ โดยการเทียบบญัญตัไิตรยางศ์ และนํามาใช้แทน

คะแนนของอาจารย์นิเทศในสว่นท่ีขาดไป  

 จากนัน้ได้มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบประเมินโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือแสดงหลกัฐาน วา่แบบประเมินคณุภาพของงานวิจยั     

มีคา่ความเท่ียงตรงมากน้อยเพียงใด ดงัตอ่ไปนี ้

 การวิเคราะห์ตอนนี ้ ผู้ วิจยัได้นําคะแนนมาแบง่เป็น  3 สว่นยอ่ยตามด้านของแบบประเมิน

คณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ แล้วนําคะแนน  3 สว่นยอ่ยของแตล่ะองค์ประกอบมาทดสอบความ

เหมาะเจาะพอดีของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบอนัดบัท่ีสอง  (Second 

Order) ได้ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 แสดงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของแบบประเมินคณุภาพ 

 ของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 

 จากการ ทดสอบความเหมาะเจาะพอดีของโมเดลกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบอนัดบัท่ีสอง  (Second Order) ดงัภาพประกอบ 4.1 ปรากฏวา่ โมเดลของแบบประเมิน

คณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไมเ่หมาะเจาะพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึได้ดําเนนิการ

ปรับโมเดลใหม่  โดยพจิารณาคา่ดชันีปรับแตง่โมเดล  (modification indices) ตามวิธีของโจเรสคอก

และซอร์บอม (Joreskog; & Sorbom. 1989) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง

ของแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หลงัจากท่ีมีการปรับโมเดลใหม ่แสดงในภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 แสดงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของแบบประเมินคณุภาพ 

  ของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน หลงัจากท่ีมีการปรับโมเดลใหมแ่ล้ว 

 

 จากภาพประกอบ 4.2 พบวา่ ในองค์ประกอบกระบวนการวิจยั ข้อคําถามข้อท่ี 4 มีนํา้หนกั

องค์ประกอบมากท่ีสดุ จะสง่ผลตอ่องค์ประกอบการวิจยัมากท่ีสดุ รองลงมา คือข้อคําถามข้อท่ี 5 และ

ข้อคําถามท่ีมีนํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ ข้อคําถามข้อท่ี 10 ในองค์ประกอบวิธีการวิจยั          

ข้อคําถามข้อ ท่ี 3 มีนํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุ จะสง่ผลตอ่องค์ประกอบวิธีการวิจยัมากท่ีสดุ 

รองลงมา คือข้อคําถามข้อท่ี 4 สว่นข้อคําถามท่ีมีนํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ ข้อคําถามข้อท่ี 2 

ในองค์ประกอบการนํางานวิจยัไปใช้ ข้อคําถามข้อท่ี 2 มีนํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุ จะสง่ผลต่ อ

องค์ประกอบการนํางานวิจยัไปใช้มากท่ีสดุ รองลงมา คือข้อคําถามข้อท่ี 1 สว่นข้อคําถามท่ีมีนํา้หนกั

องค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ ข้อคําถามข้อท่ี 4 
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 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ 

หลงัจากท่ีมีการปรับโมเดลใหม ่มีคา่สถิตดิงัตาราง 7  

 

ตาราง 7 คา่สถิตจิากการทดสอบความเหมาะเจาะพอดีของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ของแบบ  

 ประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์ 

 วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง  

 

 
2χ  P GFI RMSEA NFI CN 

Standardized  

RMR 

คา่สถิติ 163.55 0.08 0.93 0.03 .98 256.42 .04 

 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  7 พบวา่ การประเมนิความสอดคล้องของโมเดลกบัข้อมลูเชงิ

ประจกัษ์ในภาพรวม โดยพจิารณาดชันีท่ีวดัความกลมกลืน (สภุมาส องัศโุชติ ; และคณะ. 2550: 25 – 

27) ดงันี ้

1. คา่ไค – สแควร์ (
2χ )มีคา่ 163.55 (p = .08) ซึ่งคา่ 

2χ  จะคํานวณมาจากฟังก์ชนัความ 

กลมกลืนต่ําสดุ (Fmin) คณูกบั n – 1 เม่ือ n คือ จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง โดยมีแนวคดิของการทดสอบความ

สอดคล้องของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีสมมตฐิานวา่ H0 : ∑ = ∑(𝜃𝜃) ซึง่จะยอมรับ

สมมตฐิาน H0 โดยคา่ p – value มีคา่มากกวา่ .01 เม่ือทดสอบด้วยความเช่ือมัน่ 99%  

2. ดชันีวดัความสอดคล้องเชงิสมบรูณ์ (absolute fit index) มี 3 ดชันี ได้แก่ GFI  

(Goodness of Fit) AGFI (Adjusted Goodness of Fit) PGFI (Parsimony Goodness of Fit) โดย 

GFI แสดงถึง ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายได้ด้วยโมเดล มีคา่ .93, AGFI 

แสดงถึง ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายได้ด้วยโมเดลโดยปรับแก้ด้วยองศา

ความเป็นอิสระ มีคา่ .90 และ PGFI แสดงถึง ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ี

อธิบายได้ด้วยโ มเดลท่ีปรับแก้ด้วยความซบัซ้อนของโมเดล มีคา่ .62 ซึง่ตามเกณฑ์พจิารณาความ

เหมาะเจาะพอดี คา่ GFI และ AGFI ท่ียอมรับได้ ควรมีคา่ตัง้แต ่ .90 เป็นต้นไป แตค่า่ PGFI ควรมีคา่

ตัง้แต ่.05 
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3. คา่รากท่ีสองของคา่เฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลงัสองของการประมาณคา่ (Root Mean  

Square error of Approximate) มีคา่ .03 ซึง่ RMSEA จะใช้ทดสอบสมมตฐิาน H0 : ∑ ≠  ∑(𝜃𝜃) 

แตนํ่าคา่องศาความเป็นอิสระมาปรับแก้ RMSEA = (F0/df)1/2

4. ดชันีวดัความสอดคล้องเชงิสมัพทัธ์ (Relative Fit Index) ได้แก่ NFI, NNFI, PNFI, CFI  

 เม่ือ F0 คือ population discrepancy 

function value หรือ คา่ฟังก์ชนัความกลมกลืนเม่ือโมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ โดย คา่ 

RMSEA ควรมีคา่น้อยกวา่ .05 

และ CN เป็นดชันีท่ีบอกวา่โมเดลท่ีนํามาตรวจสอบดีกวา่โมเดลท่ีตวัแปรไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย โดย 

NFI มีคา่ .98, NNFI มีคา่ 1, PNFI มีคา่ .72, CFI มีคา่ 1 และ CN มีคา่ 256.42 ตามเกณฑ์พิจารณา

ความเหมาะเจาะพอดี คา่ NFI และ CFI ควรมีคา่ .90 ขึน้ไป NNFI อาจมีคา่มากกวา่ 1 คา่ PNFI ควรมี

คา่ต่ําๆ และ CN ควรมีคา่มากกวา่ 200 

5. ดชันีวดัความสอดคล้องในรูปความคลาดเคล่ือน คือ RMR และ Standardized RMR  

โดย RMR (Root Mean Square Residual) เป็นคา่เฉล่ียของความคลาดเคล่ือนระหวา่ง  𝑆𝑆 − ∑�   ซึง่มี

คา่ .01, Standardized RMR เป็นคา่สรุปของคา่ความคลาดเคล่ือนหารด้วยคา่ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการประมาณคา่ มีคา่ .04 ตามเกณฑ์พจิารณาความเหมาะเจาะพอดี คา่ RMR ควรมีคา่

น้อย และ คา่ Standardized  RMR ควรมีคา่ต่ํากวา่ .05  

 ดงันัน้ จากการพจิารณาคา่สถิติ ประเมนิความสอดคล้องของโมเดลกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ใน

ภาพรวมทัง้หมด พบวา่ โมเดลของการวดักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีความเหมาะเจาะพอดี  จงึพิจารณา

ได้วา่  แบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และ               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความเท่ียงตรงในการวดั 

 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษารูปแบบ และประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคุณภาพของงานวิจัย

ปฏบัิตกิารในชัน้เรี ยนของนิสิตปฏิบัตกิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ 

 จากแบบประเมนิ คณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และ    

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ วิจยัได้นําแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยั

ไปขอความอนเุคราะห์จากอาจารย์นเิทศ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่อาจารย์นเิทศการศกึษากลุม่อาจารย์นเิทศ

วิชาเอก และกลุม่อาจารย์นิเทศในโรงเรียน เป็นผู้ตรวจให้คะแนนงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของ

นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ ปีการศกึษา 2555 

ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 235 คน ตามแนวทางในการตอบและกฎเกณฑ์การให้คะแนนท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ 

แล้วนําผลท่ีได้จากการตรวจให้คะแนนมาหารูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียน

โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) แบบ 1 facet ซึง่พิจารณาจากสถานภาพของผู้

ประเมิน 
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 ผู้ วิจยัได้นําคะแนนดบิจากการตรวจให้คะแนนจากอาจารย์นิเทศ 3 กลุม่ มาคํานวณเป็น

คะแนน Z – Score เพ่ือปรับฐานของคะแนนให้อยูใ่นฐานเดียวกนั เพ่ือทําให้สามารถเปรียบเทียบ

คะแนนดงักลา่วได้ การวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของรูปแบบ การประเมิน คณุภาพของ

งานวิจยั ซึง่ออกแบบการวดัเป็นแบบ One – facet design โดยมีรูปแบบการวดัเป็น p x r เม่ือ p แทน 

ผู้ตอบ และ r แทน ผู้ตรวจให้คะแนน โดยให้โปรแกรมสําเร็จรูป EduG 6.1 (Swiss Society for Research 

in Education Working Group. 2010) 

 ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง (G – Coefficient) ของคะแนนจากการตรวจ

ให้คะแนน การประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 235 คน ปรากฏผลดงัตาราง 8 

 

ตาราง 8 แสดงการประมาณคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารใน 

 ชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

df SS MS 2ˆ pσ  2ˆ rσ  2
Re lρ  

(1 กลุม่) 

2
Re lρ  

(2 กลุม่) 

2
Re lρ  

(3 กลุม่) 

P 234 30991.86 132.44 

31.43 9.44 0.45 0.62 0.71 R 2 4511.52 2255.76 

E 468 17857.82 38.16 

 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  8 พบวา่ การตรวจให้คะแนนแบบ ประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารใน

ชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ ท่ีมี

อาจารย์นิเทศ 3 กลุม่เป็นผู้ตรวจให้คะแนน  ผู้ เข้าสอบจํานวน  235 คน ถ้าสุม่ผู้ประเมิน จํานวน 1 กลุม่ 

มีคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  เทา่กบั 0.45 ถ้าสุม่ผู้ประเมินจํานวน 2 กลุม่เพ่ือให้คะแนน จะได้ คา่

สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  เทา่กบั  0.62 และถ้าใช้ผู้ประเมินทัง้ 3 กลุม่เพ่ือให้คะแนน จะได้ คา่

สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง เทา่กบั 0.71 ตามลําดบั จากคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงในข้างต้น ผู้ วิจยั

สามารถสรุปได้วา่ในการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นัน้ ควรจะให้อาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย ได้แก่ 

อาจารย์นิเทศการศกึษา อาจารย์ นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน เป็นผู้ประเมิน

ร่วมกนั 
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 ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมนิ (RAI) ของ Burry – Stock (Burry – 

Stock; others. 1996: 259) จากคะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิต

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ของอาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย 

ปรากฏผลดงัตาราง 9 

 

ตาราง 9 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมนิ (RAI) จากคะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยั 

 ปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของอาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย 

 

 X1 กบั X2 X1 กบั X3 X2 กบั X3 

RAI .89 .85 .88 

 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  9 พบวา่  การตรวจให้คะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของอาจารย์นเิทศการศกึษากบัอาจารย์นเิทศวิชาเฉพาะ มีคา่ดชันีความสอดคล้อง

กนัมากท่ีสดุ ท่ีระดบั .89 สว่นคะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของอาจารย์

นิเทศวิชาเฉพาะกบัอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน มีคา่ดชันีความสอดคล้องรองลงมา ท่ีระดบั .88 สว่น

คะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศการศกึษากบัอาจารย์

นิเทศประจําโรงเรียน มีคา่ดชันีความสอดคล้องน้อยท่ีสดุท่ีระดบั .85  

 จากการสมัภาษณ์อาจารย์นเิทศ 3 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นเิทศการศกึษา อาจารย์นเิทศวิชาเฉพาะ 

และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน แตล่ะกลุม่จะมีผู้ให้ข้อมลูจํานวนประมาณ 3 คน โดยอาจารย์นิเทศ

การศกึษา เป็นอาจารย์นเิทศจากคณะศกึษาศาสตร์ ภาควิชาวิชา การแนะแนวและจติวิทยาการศกึษา 

ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา และสาขาวิชาการมธัยมศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ เป็น

อาจารย์นเิทศจากคณะสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศลิปกรรมศาสตร์ คณะละ  1 คน 

อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน เป็นอาจารย์นิเทศโรงเรียนสตรีวดัระฆงั โรงเรียนหอวงั และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ) โรงเรียนละ 1 คน ซึง่สมัภาษณ์เก่ียวกบั

ข้อมลูการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบ การณ์วิชาชีพครู  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทําการสมัภาษณ์ในปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 สามารถ

สรุปผลการสมัภาษณ์ได้ดงันี ้

 รูปแบบการประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั อาจารย์นิเทศสว่นใหญ่มี

ความเห็นวา่ รูปแบบการประเมินท่ี ให้อาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย  เป็นผู้ดแูลนกัเรียน นัน้เป็นรูปแบบท่ีดี 

เน่ืองจากการท่ีให้ อาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย เป็นผู้ให้คําแนะนํา และเป็นท่ีปรึกษา จะ ทําให้นิสิตได้มมุมอง
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ในการทําวิจยัท่ีหลากหลาย ทัง้ในสว่นของการคดิหวัข้อ และการสร้างเคร่ืองมือ เน่ืองจากอาจารย์นิเทศ

แตล่ะคน ก็จะมีความเช่ียวชาญในแตล่ะด้านไมเ่หมือนกนั ทําให้สามารถเตมิเตม็กนัในเชิงของการให้

คําปรึกษาเก่ียวกบัการทําวิจยัในชัน้เรียนกบันสิติ แตก็่มีอาจารย์นิเทศบางคนจากซึง่เป็นอาจารย์นิเทศ

วิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน ท่ีมีความเห็นวา่ การประเมนิคณุภาพงานวิจยัป ฏิบตักิาร

ในชัน้เรียน โดยให้อาจารย์นิเทศ 3 ฝ่ายเป็นผู้ประเมิน และผู้ให้คําปรึกษานัน้ อาจารย์นิเทศท่ีเป็น         

ผู้ประเมินแตล่ะคนมีมมุมอง ประสบการณ์ พืน้ฐานรวมถึงความเช่ือในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน

มาตา่งกนั ทําให้ แตล่ะคนให้คะแนนในการ ประเมินไมเ่หมือนกนั และอาจารย์นิเทศแตล่ะฝ่าย สว่น

ใหญ่จะให้ข้อเสนอแนะกบันิสิตคนละด้าน  มีความหลากหลาย ประกอบกบันสิติยงัขาดประสบการณ์

ในการใช้ดลุยพินิจตดัสินบรูณาการข้อเสนอแนะท่ีได้จากอาจารย์นิเทศแตล่ะคนให้เป็นไปในทาง

เดียวกนั จงึทําให้ไมส่ามารถสรุปข้อเสนอแนะท่ีได้จากอาจารย์นเิทศได้  

 ในสว่นของความรู้ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สําหรับการทําวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน อาจารย์นิเทศทัง้สามฝ่ายมีความคดิเห็นสอดคล้องกนัวา่นิสิตมีความรู้เพียงพอ

สําหรับการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน โดยอาจารย์นเิทศการศกึษาเสนอแนะให้มีการเพิม่เตมิความรู้

เก่ียวกบัการเขียนเอกสารอ้างอิง และควรเพิม่เตมิความรู้เก่ียวกบัการระบปัุญหา หรือตวัแปรในการ

วิจยั สว่นอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน เสนอแนะให้เพิ่มเตมิเร่ืองสถิตท่ีิใช้สําหรับทําวิจยั และอาจารย์ท่ี

เป็นอาจารย์ท่ี ปรึกษานสิติจากคณะศลิปกรรมศาสตร์ กลา่ววา่อาจารย์มีความประทบันสิติจากคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ ในเร่ืองของการผลิต และการสร้างส่ือ สําเร็จรูปเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากนิสิตสามารถ

ทําได้ดีมาก   

 อาจารย์นิเทศได้สะท้อนปัญหา อปุสรรค ของการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน คือ อาจารย์

นิเทศประจําโรงเรียนมองวา่นิสิตสว่นใหญ่จะเลือกทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนในเร่ืองท่ีง่าย ใช้เวลา

สัน้ วิจยับางเร่ืองท่ีนิสิตเลือกทําสว่นใหญ่เป็นเร่ืองท่ีนิสิตเดาคําตอบได้อยูแ่ล้ว นิสิตทําวิจยัเพ่ือให้ได้

คําตอบท่ีชดัเจนขึน้เทา่นัน้ สว่นอาจารย์นเิทศการศกึษา กลา่ว วา่ นสิติบางคนมีการลอกงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน ทําให้ข้อมลูท่ีได้ไมส่ามารถนําไปใช้ได้จริง และอาจารย์นิเทศบาง คนมีเวลาวา่ง

ไมต่รงกบันิสิต ทําให้ไมไ่ด้อา่นงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตอยา่งละเอียด สว่น อาจารย์นิเทศ

วิชาเฉพาะ กลา่ววา่ การท่ีมีอาจารย์นเิทศ 3 ฝ่าย ทําให้นสิติไมแ่นใ่จ วา่ควรจะปรึกษาเก่ียวกบัการทํา

วิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนกบัอาจารย์นิเทศ คนใดดี และนิสิตสว่นใหญ่ไมเ่ข้าใจในจดุมุง่หมายของ

หลกัสตูรท่ีให้นิสิตทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน สว่นข้อเสนอแน ะสําหรับการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียนนัน้อาจารย์นิเทศการศกึษาเสนอแนะให้จดัการฝึกสอนท่ีโรงเรียนเดมิเป็นเวลา 1 ปี แทนท่ีจะเป็น 

1 ภาคเรียน เหมือนในปัจจบุนั เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการทําวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียน อาจารย์

นเิทศการศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะและอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน เสนอแนะให้อาจารย์นิเทศ 

3 ฝ่าย มีโอกาสได้พบเจอ และพดูคยุกั นเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และปรึกษาปัญหาตา่งๆ ร่วมกนั สว่น
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อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียนเสนอแนะวา่ การจดั รายวิชา เก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควร

จะต้องตัง้เป้าหมายวา่ต้องการเน้นอะไรให้กบันิสิต เน้นประสบการณ์การสอน หรือเน้นประสบการณ์ใน

การทําวิจยั เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการได้ตรงกบัเป้าหมายท่ีถกูต้อง  และคณะควรมีหนว่ยงานท่ีชว่ย

เสริมความรู้ และให้ข้อเสนอแนะ ในการทําวิจยัในชัน้เรียน ให้เดก็เป็นรายกรณี 

 จากการสมัภาษณ์นสิติ ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั          

ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 6 คน เป็นผู้หญิง 4 คน และผู้ชาย 2 คน ซึ่ งเป็นตวัแทนของแตล่ะคณะวิชา 

ได้แก่ มนษุยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศลิปกรรม พลศกึษา ศกึษาศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ โดยสมัภาษณ์

เก่ียวกบัการดําเนินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ปัญหา และอปุสรรคในกระบวนการทําวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน สามารถสรุปผลการสมัภาษณ์ได้ดงันี ้

 นิสิตท่ีได้รับการสมัภาษณ์ มีความคดิเห็นวา่ อาจารย์นิเทศการศกึษา และอาจารย์นเิทศวิชา

เฉพาะ มีสว่นชว่ยให้คําปรึกษาในการทํางานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตมากกวา่อาจารย์นิเทศ

ประจําโรงเรียน  ซึง่อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียนสว่นใหญ่จะดแูคใ่ห้ทําวิจยัให้เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด

เทา่นัน้ ไมไ่ด้ชว่ยให้คําปรึกษาในสว่นของการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน เน่ืองจากอาจารย์นิเทศ

ประจําโรงเรียนบาง คนมีประสบการณ์ในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนน้อย นิสิตทกุคนประเมิน

ตนเองวา่ งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีนิสิตทํา นัน้ สามารถนําไปใช้จริง  และได้มีการนํางานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนไปบรูณาการในการจดัทําแผนการเรียนรู้ นิสิตต้องการ ให้คณะศกึษาศาสตร์

จดัการอบรมเพ่ื อเพิม่ความรู้ในหวัข้อเก่ียวกบัการหาหวัข้อในการทําวิจยั แนวทางในการทําวิจยั และ

การวิเคราะห์ข้อมลู  เน่ืองจาก ตอนท่ีเรียน จะ เรียนในเชงิทฤษฎี แต่ไมไ่ด้ฝึก ปฏิบตัิจริง สว่นปัญหา 

อปุสรรค ในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต คือ อาจารย์นิเทศ  3 ฝ่าย ไมส่ื่อสารกนั ให้ข้อมลู

ไมต่รงกนั และกิจกรรมท่ีโรงเรียนเยอะมาก ควรจะให้ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ี

โรงเรียนเดมิ เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการทําวิจยั และเสนอ ให้คณะศกึษาศาสตร์ทําความเข้าใจกบั

อาจารย์นิเทศทกุคนในเบือ้งต้นก่อนวา่วิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนมีความแตกตา่งกบัวิทยานิพนธ์ 

 การศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิต

ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ วิจยัได้จดัทํา รูปแบบการ

ประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  แล้วขอความอนเุคราะห์ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาระดบั

การบรรลผุลตามเป้าหมายของแบบประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ด้วยการพจิารณามาตรฐาน

การประเมนิทางการศกึษา 4 ด้าน (The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. 

1994) ได้แก่ ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ ด้านท่ี 3 

มาตรฐานด้านความเหมาะสม และด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านความถกูต้อง  จากการพจิารณาของ

ผู้ เช่ียวชาญ ปรากฏผลดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 แสดงผลการศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารใน 

 ชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 โดยรวมและรายด้าน 

 

ลําดบั รายการ คา่เฉล่ีย (𝑋𝑋�) ระดบั 

1 ด้านอรรถประโยชน์ 4.60 มากท่ีสดุ 

2 ด้านความเป็นไปได้ 4.40 มาก 

3 ด้านความเหมาะสม 4.67 มากท่ีสดุ 

4 ด้านความถกูต้อง 4.80 มากท่ีสดุ 

รวม 4.62 มากท่ีสดุ 

 

 จากตาราง 10 พบวา่ ประสิทธิผลของ รูปแบบ การประเมิน คณุภาพ งานวิจยั ปฏิบตักิาร          

ในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านเรียงจากคา่เฉล่ียมากไป

น้อย ได้แก่ ด้านความถกูต้อง (คา่เฉล่ีย 4.80) ด้านความเหมาะสม (คา่เฉล่ีย 4.67) ด้านอรรถประโยชน์ 

(คา่เฉล่ีย 4.60) และด้านความเป็นไปได้ (คา่เฉล่ีย 4.40) ตามลําดบั 
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ตาราง 11 แสดงผลการศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารใน 

  ชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

  ด้านอรรถประโยชน์ 

 

ลําดบั รายการ 
คา่เฉล่ีย 

(𝑋𝑋�) 
ระดบั 

1 ผลการประเมนิท่ีได้จากรูปแบบสามารถชว่ยให้เกิดการพฒันา

งานได้ 

4.8 มากท่ีสดุ 

2 สารสนเทศจากการประเมินตามรูปแบบมีประโยชน์ตอ่ฝ่าย

บริหาร 

4.6 มากท่ีสดุ 

3 สารสนเทศจากการประเมินตามรูปแบบมีประโยชน์ตอ่ผู้ถกู

ประเมิน 

4.8 มากท่ีสดุ 

4 สารสนเทศจากการประเมินตามรูปแบบมีความครอบคลมุใน

การประเมิน 

4.4 มาก 

5 สารสนเทศจากการประเมนิตามรูปแบบสามารถนําไปใช้ได้

ทนัเวลาการใช้งาน 

4.4 มาก 

6 สารสนเทศจากการประเมินตามรูปแบบสามารถนําไปใช้ใน

การพฒันาปรับปรุงคณุภาพการประเมนิงานวิจยัปฏิบตักิารใน

ชัน้เรียน 

4.6 มากท่ีสดุ 

รวม 4.60 มากท่ีสดุ 

 

 จากตาราง 11 พบวา่ ประสิทธิผลของ รูปแบบ การประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร           

ในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ด้านอรรถประโยชน์ โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นราย ข้อ พบวา่ 

ผลการประเมินท่ีได้จากรูปแบบสามารถชว่ยให้เกิดการพฒันางานได้ และ สารสนเทศ จากการประเมนิ

ตามรูปแบบมีประโยชน์ตอ่ผู้ถกูประเมนิ มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.8) รองลงมา ได้แก่ สารสนเทศ

จากการประเมนิตามรูปแบบมีประโยชน์ตอ่ฝ่ายบริหาร  และ สารสนเทศจากการประเมินตามรูปแบบ

สามารถนําไปใช้ในการพฒันาปรับปรุงคณุภาพการประเมนิงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  (คา่เฉล่ีย 

4.6) ตามลําดบั 
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ตาราง 12 แสดงผลการศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารใน 

 ชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 ด้านความเป็นไปได้ 

 

ลําดบั รายการ 
คา่เฉล่ีย 

(𝑋𝑋�) 
ระดบั 

1 รูปแบบการประเมินสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง 4.6 มากท่ีสดุ 

2 รูปแบบการประเมนิสามารถนําไปใช้กบัสถานการณ์จริงได้  4.8 มากท่ีสดุ 

3 รูปแบบการประเมนิสามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์ท่ีมีเวลาการ

ประเมินจํากดั 

4.0 มาก 

4 รูปแบบการประเมินมีความสะดวกในการประเมินในทกุ

สถานการณ์ 

4.2 มาก 

5 ประโยชน์ท่ีได้จากรูปแบบการประเมนิมีความคุ้มคา่เม่ือเทียบกบัเวล

และคา่ใช้จา่ย 

4.4 มาก 

รวม 4.40 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบวา่ ประสิทธิผลของ รูปแบบ การประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร          

ในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ด้านความเป็นไปได้  โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นราย ข้อ พบวา่ 

รูปแบบการประเมนิสามารถนําไปใช้กบัสถานการณ์จริง ได้  มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.8) 

รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการประเมินสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง  (คา่เฉล่ีย 4.6) และ ประโยชน์ท่ี

ได้จากรูปแบบการประเมนิมีความคุ้มคา่เม่ือเทียบกบัเวลาและคา่ใช้จา่ย (คา่เฉล่ีย 4.4) ตามลําดบั 
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ตาราง 13 แสดงผลการศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารใน 

 ชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 ด้านความเหมาะสม 

 

ลําดบั รายการ 
คา่เฉล่ีย 

(𝑋𝑋�) 
ระดบั 

1 รูปแบบการประเมินมีความเหมาะสมในการประเมินตามสว่นประกอ

ของการประเมิน 

4.4 มาก 

2 รูปแบบการประเมนิมีความสอดคล้องกบันโยบายของ

มหาวิทยาลยั 

4.8 มากท่ีสดุ 

3 รูปแบบการประเมนิคํานงึถึงผลกระทบของผู้ เก่ียวข้องจากการ

ประเมิน 

4.4 มาก 

4 การรายงานผลการประเมินไมทํ่าให้ผู้ให้ข้อมลูหรือผู้ประเมินได้รับ

ความเสียหาย 

4.4 มาก 

5 สิ่งท่ีมุง่ประเมินในรูปแบบการประเมินมีความชดัเจน 4.8 มากท่ีสดุ 

6 รูปแบบการประเมินมีเกณฑ์การตดัสินท่ียอมรับได้ 5.0 มากท่ีสดุ 

7 รูปแบบการประเมินมีความยตุธิรรม 5.0 มากท่ีสดุ 

8 ผู้ประเมินตามท่ีระบใุนรูปแบบการประเมิน มีความเหมาะสมและ

นา่เช่ือถือ 

4.6 มากท่ีสดุ 

9 รูปแบบการประเมินสอดคล้องกบัสภาพบริบทของมหาวิทยาลยั  4.6 มากท่ีสดุ 

รวม 4.67 มากท่ีสดุ 

 

 จากตาราง 13 พบวา่ ประสิทธิผลของ รูปแบบ การประเมิน คณุภาพ งานวิจยั ปฏิบตักิาร          

ในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ด้านความเหมาะสม โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นราย ข้อ พบวา่ 

รูปแบบการประเมินมีเกณฑ์การตดัสินท่ียอมรับได้ และ รูปแบบการประเมินมีความยตุธิรรม  มีคา่เฉล่ีย

มากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 5.0) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการประเมนิมีความสอดคล้องกบันโยบายของ

มหาวิทยาลยั และสิ่งท่ีมุง่ประเมินในรูปแบบการประเมินมีความชดัเจน (คา่เฉล่ีย 4.8) ตามลําดบั 
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ตาราง 14 แสดงผลการศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร          

 ในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 ด้านความถกูต้อง 

 

ลําดบั รายการ 
คา่เฉล่ีย 

(𝑋𝑋�) 
ระดบั 

1 มีการวดัและประเมินตามตวับง่ชีท่ี้ต้องการวดัได้จริง  4.8 มากท่ีสดุ 

2 รูปแบบการประเมินมีขัน้ตอนเป็นระบบ 5 มากท่ีสดุ 

3 รูปแบบการประเมินให้สารสนเทศท่ีเพียงพอตอ่การตดัสินคณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

4.6 มากท่ีสดุ 

4 การรายงานผลการประเมนิตรงกบัสภาพความเป็นจริง 4.6 มากท่ีสดุ 

5 มีเกณฑ์การแปลผลคะแนนท่ีเป็นปรนยั 5 มากท่ีสดุ 

6 การรายงานผลการประเมนิมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ  4.8 มากท่ีสดุ 

รวม 4.80 มากท่ีสดุ 

 

 จากตาราง 14 พบวา่ ประสิทธิผลของ รูปแบบ การประเมิน คณุภาพ งานวิจยั ปฏิบตักิาร          

ในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ด้านความถูกต้อง โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นราย ข้อ พบวา่ รูปแบบ

การประเมินมีขัน้ตอนเป็นระบบ  และ มีเกณฑ์การแปลผลคะแนนท่ีเป็นปรนยั  มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 

(คา่เฉล่ีย 5.0) รองลงมา ได้แก่ มีการวดัและประเมินตามตวับง่ชีท่ี้ต้องการวดัได้จริง  และการรายงาน

ผลการประเมนิมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ (คา่เฉล่ีย 4.8) ตามลําดบั 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 งานวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายท่ีจะพฒันารูปแบบ การประเมิน คณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่

ผู้ วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์เฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบ และสร้างแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน

ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. เพ่ือศกึษารูปแบบ และประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารใน

ชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประชากรที่ใช้ในการวจิยั  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1 ประชากรท่ีใช้ในการ พฒันารูปแบบของการประเมินคณุภาพ งานวิจยั ปฏิบตักิาร      

ในชัน้เรียน  ได้แก่  นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน  502 คน ประกอบด้วย นสิติคณะสงัคมศาสตร์ 38 คน คณะ

มนษุยศาสตร์ 40 คน คณะศกึษาศาสตร์ 128 คน คณะศลิปกรรมศาสตร์ 59 คน คณะวิทยาศาสตร์ 

154 คน และคณะ พลศกึษา 83 คน 

 กลุม่ท่ี 2 ประชากรท่ีได้มาซึง่คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของผู้ประเมิน และข้อมลู เก่ียวกบั

กระบวนการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต กระบวนการดําเนินงานวิจยั ปัญหา และอปุสรรคใน

กระบวนการทําวิจยั ได้แก่ อาจารย์นิเทศซึง่เป็นผู้ให้คําปรึกษา และประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ อาจารย์นิเทศการศกึษา จํานวน 79 คน 

อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ จํานวน 148 คน และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน  จํานวน 502 คน รวม

729 คน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการพฒันารูปแบบการประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร      

ในชัน้เรียน ได้แก่ นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 201 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified random 

sampling) โดยใช้ประเภทของคณะวิชาเป็นเกณฑ์ในการแบง่ชัน้ เก็บจริงจํานวนทัง้สิน้ 235 คน 

 กลุม่ท่ี 2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้มาซึง่คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของผู้ประเมิน และข้อมลู

เก่ียวกบักระบวนการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต กระบวนการดําเนินงานวิจยั ปัญหา และ

อปุสรรคในกระบวนการทําวิจยั ได้แก่ อาจารย์นิเทศซึง่เป็นผู้ให้คําปรึกษา และประเมินคณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ อาจาร ย์นเิทศการศกึษา 

อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน ซึง่เป็นอาจารย์นิเทศของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้

ในการพฒันารูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 

วิธีการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัดงันี ้

 1. นําหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัสง่ให้กบัคณบดีคณะ

ศกึษาศาสตร์ คณะสงัคมศกึษา คณะศลิปกรรม คณะพลศกึษา คณะมนษุยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

และ ผู้ อํานวยการโรงเรียนท่ีนิสิตไปปฏิบตักิารสอนแ ละฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือขอความ

อนเุคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลู 

 2. ตดิตอ่ประสานงาน ขออนญุาตผู้บริหารและอาจารย์ นิเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  และ

ชีแ้จงอาจารย์นิเทศท่ีจะเป็นผู้ประเมินจํานวน 3 กลุม่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอนัดี 

 3. นําแบบประเมินคณุภาพ งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีผา่นการหาคณุภาพเบือ้งต้นไปเก็บข้อมลูกบั

นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศกึษา 2555 

ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน  235 คน โดยให้อาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย ของนกัศกึษาจํานวน 235 คนในข้างต้น 

เป็นผู้ประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต 

 4. สมัภาษณ์อาจารย์นเิทศการศกึษา อาจารย์นเิทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นเิทศประจํา

โรงเรียน จํานวนทัง้สิน้ 9 คน โดยสมัภาษณ์อาจารย์นเิ ทศกลุม่ละ 3 คน ซึง่อาจารย์นเิทศการศกึษา 

เป็นอาจารย์นิเทศจากคณะศกึษาศาสตร์ ภาควิชาวิชา การแนะแนวและจติวิทยาการศกึษา            
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ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา และสาขาวิชาการมธัยมศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ เป็น

อาจารย์นเิทศจากคณะสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศลิปกรรมศาสตร์ คณะละ 1 คน 

อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน เป็นอาจารย์นิเทศโรงเรียนสตรีวดัระฆงั โรงเรียนหอวงั และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ) โรงเรียนละ 1 คน ซึง่สมัภาษณ์เก่ียวกบั

ข้อมลูการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิ บตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 5. สมัภาษณ์นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

จํานวน 6 คน เป็นผู้หญิง 4 คน และผู้ชาย 2 คน ซึง่เป็นตวัแทนของแตล่ะคณะวิชา ได้แก่ มนษุยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ศลิปกรรม พลศกึษา ศกึษาศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ โดยสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคดิเห็น

ตอ่การทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

 6. นํารูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัสง่ให้กบัผู้ ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 ทา่น 

เพ่ือพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต

ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ตอนท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบ และ การสร้าง

แบบประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และ ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ตอนท่ี 2 การศกึษารูปแบบ และประสิทธิผลของรูปแบบ การ

ประเมินคณุภาพงานวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบัตกิารสอน และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาองค์ประกอบ และสร้างแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน

ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 จากการศกึษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญ  ได้องค์ประกอบ     

ในการประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

 1) กระบวนการวิจยั ประกอบด้วย 1.1) สํารวจปัญหาเพ่ือกําหนดคําถามวิจยัท่ีเหมาะสม  

1.2) จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 1.3) ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

โดยเน้นแหลง่ปฐมภมู ิ1.4) วางแผนการวิจยัอยา่งเป็นระบบ 1.5) สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่

ได้ชดัเจน 1.6) สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ )ตามกําหนดเวลา(  1.7) ประเมนิความก้าวหน้า

ในการทําวิจยัของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  1.8) นําผลการประเมนิความก้าวหน้าของตนเองไปปรับปรุง
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การทํางานวิจยัในขัน้ตอนตา่งๆ  1.9) แผนการดําเนินการวิจยั  มีการบรูณาการร่วมกบัแผนการจดัการ

เรียนรู้ 1.10) ดําเนนิการวิจยัควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียนรู้ 

 2) วิธีการวิจยั ซึง่ประกอบไปด้วย  2.1) การเลือกปัญหา   2.2) การแยกรายละเอียดของ

ปัญหา 2.3) การวางแผนการแก้ปัญหา 2.4) การลงมือแก้ปัญหา 2.5) สรุปผล 

 3) การนํางานวิจยัไปใช้  ซึง่ประกอบไปด้วย 3.1) มีการนําผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหาและ

พฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งทนัทว่งที โดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นเิทศ 3.2) นําข้อค้นพบ

ระหวา่งทําการวิจยัไปใช้ในการปฏิบตัจิริงโดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นเิทศ                  

3.3) งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลทางบวกตอ่นกัเรียน หรือผู้ปกครอง หรือผู้สอน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

อ่ืนๆ 3.4) งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

3.5) ข้อเสนอแนะของงานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สามารถจะนําไปปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม 

 จากองค์ประกอบในข้างต้น ผู้ วิจยัได้นํามาสร้างแบบประเมนิ คณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ 

และได้นําไปเก็บข้อมลูกบั นิสิต ปฏิบตักิารสอน  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั              

ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 235 คน โดยให้อาจารย์นิเทศ 3 กลุม่ ได้แก่ 

กลุม่อาจารย์นเิทศการศกึษา กลุม่อาจารย์นเิทศวิชาเอก และกลุม่ อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน          

เป็นผู้ตรวจให้คะแนน  จากนัน้ได้มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบประเมินโดยใช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) โดยผู้ วิจยัได้นําคะแนนมาแบง่เป็น 3 สว่นยอ่ย 

ตามด้านของแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน  และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แล้วนําคะแนน 3 สว่นยอ่ยของแตล่ะองค์ประกอบ

มาทดสอบความเหมาะเจาะพอดีของโมเดลกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบอนัดบั

ท่ีสอง (Second Order)  

 ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู พบวา่ คา่ไค – สแควร์ ( 2χ ) มีคา่ 163.55 (p = .08) (ตามเกณฑ์

พจิารณาความเหมาะเจาะพอดี คา่ p มีคา่มากกวา่ .01 ซึง่มีคา่แตกตา่งจากศนูย์อยา่งมีนยัสําคญั ) 

เม่ือพิจารณาคา่สถิติ  GFI มีคา่ .93 (ตามเกณฑ์พจิารณาความเหมาะเจาะพอดี คา่ GFI ควรมีคา่

มากกวา่ .90) และเม่ือพิจารณาคา่สถิติ  RMSEA ของแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยั ปฏิบตักิารใน

ชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีคา่  

.03 (ตามเกณฑ์พจิารณาความเหมาะเจาะพอดี คา่ RMSEA ควรมีคา่ต่ํากวา่ .05) เม่ือพิจารณา

คา่สถิต ิNFI มีคา่ .98 (ตามเกณฑ์พจิารณาความเหมาะเจาะพอดี คา่ NFI ควรมีค่า .90 ขึน้ไป)            

เม่ือพิจารณาคา่สถิต ิ CN มีคา่ 256.42 (ตามเกณฑ์พจิารณาความเหมาะเจาะพอดี คา่ CN ควรมีคา่

มากกวา่ 200) และเม่ือพิจารณาคา่สถิต ิ Standardized  RMR มีคา่ .04 (ตามเกณฑ์พจิารณาความ
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เหมาะเจาะพอดี คา่ Standardized  RMR ควรมีคา่ต่ํากวา่ .05) แสดงวา่โมเดลของการวดักบัข้อมลู

เชงิประจกัษ์ มีความเหมาะเจาะพอดี  จงึพิจารณาได้วา่  แบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ      

มีความเท่ียงตรงในการวดั 

 ตอนท่ี 2 ผลการศกึษา รูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  จากการ

ตรวจให้คะแนนแบบประเมิน คณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และ

ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ ของอาจารย์นิเทศ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่

อาจารย์นิเทศการศกึษา กลุม่อาจารย์นิเทศวิชาเอก และกลุม่อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน  ผู้ วิจยัได้นํา

ผลท่ีได้จากการตรวจให้คะแนนมาหารูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน โดยใช้

ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) แบบ 1 facet ซึง่พิจารณาจากสถานภาพของผู้ประเมิน  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่การประมาณคา่สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง ท่ีมีผู้ตรวจ 1 กลุม่   

มีคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  เทา่กบั 0.45 ถ้ามีผู้ประเมินจํานวน 2 กลุม่ จะได้คา่สมัประสทิธ์ิการ

สรุปอ้างอิง  เทา่กบั 0.62 และถ้าใช้ผู้ประเมินทัง้ 3 กลุม่ จะได้คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  เทา่กบั 

0.71 ตามลําดบั แสดงวา่ ในการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิาร

สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นัน้ ควรจะให้อาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย 

ได้แก่ อาจารย์นิเทศการศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน                 

เป็นผู้ประเมินร่วมกนั  

 จากการวิเคราะห์ ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมนิ (RAI) พบวา่ การตรวจให้คะแนนการ

ประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศการศกึษากบัอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ 

มีคา่ดชันีความสอดคล้องกนัมากท่ีสดุ ท่ีระดบั .89 สว่นคะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะกบัอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน มีคา่ดชันีความสอดคล้อง

รองลงมา ท่ีระดบั .88 สว่นคะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของอาจารย์

นิเทศการศกึษากบัอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน มีคา่ดชันีความสอดคล้องน้อยท่ีสดุ ท่ีระดบั .85 

 จากการพจิารณาระดบัการบรรลผุลตามเป้าหมายของแบบประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียน ด้วยการพจิารณามาตรฐานการประเมนิทางการศกึษา 4 ด้าน (The Joint Committee on 

Standards for Educational Evaluation. 1994) ได้แก่ ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ ด้านท่ี 

2  มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ ด้านท่ี 3  มาตรฐานด้านความเหมาะสม และ ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้าน

ความถกูต้อง โดยใช้แบบประเมินรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิต

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ ประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร          

ในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านเรียงจากคา่เฉล่ียมากไป

น้อย ได้แก่ ด้านความถกูต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านอรรถประโยชน์ และด้านความเป็นไปได้ 

ตามลําดบั  

 เม่ือพจิารณารายด้านพบวา่  ด้านอรรถประโยชน์ โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึง   

มากท่ีสดุ เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผลการประเมนิท่ีได้จากรูปแบบสามารถชว่ยให้เกิดการ

พฒันางานได้ และ สารสนเทศ จากการประเมินตามรูปแบบมีประโยชน์ตอ่ผู้ถกูประเมิน  มีคา่เฉล่ีย    

มากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ สารสนเทศจากการประเมนิตามรูปแบบมีประโยชน์ตอ่ฝ่ายบริหาร  และ 

สารสนเทศจากการประเมินตามรูปแบบสามารถนําไปใช้ในการพฒันาปรับปรุงคณุภาพการประเมิน

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ตามลําดบั  

 ด้านความเป็นไปได้  โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ เม่ือพจิารณาเป็น     

รายข้อ พบวา่ รูปแบบการประเมนิสามารถนําไปใช้กบัสถานการณ์จริงได้ มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมา 

ได้แก่ รูปแบบการประเมินสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง  และประโยชน์ท่ีได้จากรูปแบบการประเมนิ   

มีความคุ้มคา่เม่ือเทียบกบัเวลาและคา่ใช้จา่ย ตามลําดบั 

 ด้านความเหมาะสม  โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ เม่ือพจิารณาเป็น     

รายข้อ พบวา่ รูปแบบการประเมินมีเกณฑ์การตดัสินท่ียอมรับได้  และ รูปแบบการประเมินมีความ

ยตุธิรรม  มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการประเมนิมีความสอดคล้องกบันโยบายของ

มหาวิทยาลยั และสิ่งท่ีมุง่ประเมินในรูปแบบการประเมินมีความชดัเจน ตามลําดบั 

 ด้านความถูกต้อง โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นราย ข้อ พบวา่ 

รูปแบบการประเมินมีขัน้ตอนเป็นระบบ  และ มีเกณฑ์ การแปลผลคะแนนท่ีเป็นปรนยั  มีคา่เฉล่ีย         

มากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ มีการวดัและประเมินตามตวับง่ชีท่ี้ต้องการวดัได้จริง และการรายงานผลการ

ประเมนิมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ ตามลําดบั 
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อภปิรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัแบง่ประเดน็ของการอภิปรายผลการวิจยัออกเป็น       

2 ประเดน็ ประกอบด้วย ประเดน็แรก เก่ียวกบั การศกึษาองค์ประกอบ และสร้างแบบประเมินคณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั              

ศรีนครินทรวิโรฒ และประเดน็ท่ีสองเก่ียวกบั รูปแบบ และประสิทธิผลของรูปแบบ การประเมินคณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ  

 1. การศกึษา องค์ประกอบ และสร้างแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน

ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 จากการ สืบค้นเอกสาร และ สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ  ได้แก่ รศ . นิภา ศรีไพโรจน์  ดร.ละเอียด 

รักษ์เผา่ รศ.ประพนธ์ จา่ยเจริญ รศ.มณัฑนี กฎุาคาร และ ดร.วิไลลกัษณ์ ลงักา  พบวา่ องค์ประกอบใน

การประเมิน คณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  3 องค์ประกอบ ได้แก่  1) กระบวนการวิจยั 

ประกอบด้วย 1.1) สํารวจปัญหาเพ่ือกําหนดคําถามวิจยัท่ีเหมาะสม  1.2) จดัลําดบัความสําคญัของ

ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  1.3) ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยเน้นแหลง่ปฐมภมูิ    

1.4) วางแผนการวิจยัอยา่งเป็นระบบ  1.5) สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ได้ชดัเจน           

1.6) สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ )ตามกําหนดเวลา(  1.7) ประเมนิความก้าวหน้าในการ      

ทําวิจยัขอ งตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  1.8) นําผลการประเมนิความก้าวหน้าของตนเองไปปรับปรุงการ

ทํางานวิจยัในขัน้ตอนตา่งๆ 1.9) แผนการดําเนนิการวิจยัมีการบรูณาการร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้  

1.10) ดําเนนิการวิจยัควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียนรู้  2) วิธีการวิจยั ซึง่ประกอบไปด้วย  2.1) การเลือก

ปัญหา  2.2) การแยกรายละเอียดของปัญหา 2.3) การวางแผนการแก้ปัญหา 2.4) การลงมือแก้ปัญหา 

2.5) สรุปผล และ 3) การนํางานวิจยัไปใช้  ซึง่ประกอบไปด้วย 3.1) มีการนําผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหา

และพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งทนัทว่งที โดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นเิทศ  3.2) นําข้อ

ค้นพบระหวา่งทําการวิจยัไปใช้ในการปฏิบตัจิริงโดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นิเทศ         

3.3) งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลทางบวกตอ่นกัเรียน หรือผู้ปกครอง หรือผู้สอน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

อ่ืนๆ 3.4) งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

3.5) ข้อเสนอแนะของงานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สามารถจะนําไปปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม              

ซึง่องค์ประกอบในการประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนดงักลา่วในข้างต้น มีค วาม

สอดคล้องกบัความคดิเห็นของสนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ (คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . 

2552: 29 – 31; อ้างอิงจาก สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ . 2549) ท่ีกลา่ววา่ งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน เป็น

การใช้ระเบียบวิจยัเชิงปฏิบตักิาร ซึง่มุง่แก้ปัญหาและพฒันาการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน        
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(สพุกัตร์ พบิลูย์ . 2551: 21) ทัง้ในสว่นท่ีเก่ียวกบัหลกัสตูร  วิธีสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

การจดัทําส่ือส่ือและอปุกรณ์ประกอบการสอน ตลอดจนการวดัและประเมินผลโดยการศกึษาวิจยันัน้มี

จดุมุง่หมายเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการเรียน  การสอน หรือเพ่ือปรับปรุงและพฒันาระบบ

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ (อจัฉรา สระวาสี . 2540: 15 – 17) และสามารถนําผลมาใช้

ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือสง่เสริมพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ดีย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน เป็นการวิจยัท่ีต้องทําอยา่งรวดเร็ว นําผลไปใช้ทนัที และสะท้อนข้อมลู

เก่ียวกบัการปฏิบตังิานตา่ง ๆ ในชีวิตประจําวนัของตนเองให้ทัง้ตนเองและก ลุม่เพ่ือนในโรงเรียนได้มี

โอกาสวิพากษ์ อภิปรายและเปล่ียนเรียนรู้ในแนวทางท่ีได้ปฏิบตัแิละผลท่ีเกิดขึน้เพ่ือการพฒันาการ

เรียนรู้ทัง้ครูและผู้ เรียน (สวิุมล วอ่งวาณิช . 2553: 21) โดยการทํางานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน มี

เป้าหมายสําคญัเพ่ือให้ครูหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ไมไ่ด้เป็นการ

วิจยัเพ่ือมุง่สร้างองค์ความรู้ใหม ่เป็นงานวิจยัท่ีมุง่เน้นให้สามารถนําผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาการ

เรียนการสอน และงานวิจยัดําเนินไปพร้อมกบัการเรียนการสอน ขอบเขตของปัญหางานวิจยัในชัน้

เรียนคอ่นข้างแคบและเฉพาะเ จาะจง ต้องมีการวางแผน การปฏิบตัติามแผน การประเมนิผลการ

ปฏิบตั ิและการสะท้อนผลหลงัปฏิบตั ิมีการวิเคราะห์ข้อมลู ศกึษาข้อมลูจากนกัเรียนทกุคนในห้องท่ีครู

สอน ซึง่เป็นการศกึษากลุม่นกัเรียนเป้าหมายทัง้หมด  ไมใ่ชศ่กึษาจากนกัเรียนบางคน ท่ีเป็นตวัแทนของ

กลุม่นกัเรียนเป้าหมาย (กานดา พนูลาภทวี; และวรรณ์ดี แสงประทีปทอง. 2546: 20 – 21) แล้วนํา

ผลการวิจยัมาใช้ในการแก้ปัญหา และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน นํามาอภิปราย และแลกเปล่ียน

ความคดิเห็นซึง่กนัและกนั ภายใต้ความรู้ ประสบการณ์และความคดิเห็นของครูผู้ วิจยักบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

ทําให้ได้ข้อสงัเกตหรือข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนและปฏิบตักิารตามแผนใน

วงจรตอ่ๆ ไป (ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ . 2544: 6; ชศูรี วงศ์รัตนะ วนัทยา ; วงศ์ศลิปะภิรมย์ ; และศริิกาญจน์ 

โกสมุภ์ . 2544: 9) สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของ Kemmis (สวิุมล วอ่งวาณิช . 2553; อ้างอิงจาก 

Kemmis. 1988) ท่ีกลา่ววา่ การประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน จะต้องมีการอธิบายใน

เชงิวิทยาศาสตร์ ต้องมีการสะท้อนผลการวิจยัโดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์และตรวจสอบข้อ

ค้นพบระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน และจะต้องมีการตอบสนองตอ่ความเป็นปัจจบุนัอยา่งทนัทว่งที และ

สอดคล้องกบัปราณี นุน่น้อย (2540) ซึง่ได้ทําการพฒันาองค์ประกอบการประเมนิงานวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียน ซึง่สามารถแบง่ขัน้ตอนใหญ่ๆ ได้แก่  ขัน้ประเมินกระบวนการ และ ขัน้ประเมินรายงานการ

วิจยั และได้มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบประเมินโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

(Confirmatory Factor Analysis) พบวา่ แบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของ

นิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีความเหมาะเจาะ

พอดี  
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 2. รูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 จากการประมาณคา่สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง ท่ีมีผู้ตรวจ 1 กลุม่ มีคา่สมัประสิทธ์ิการสรุป

อ้างอิง  เทา่กบั 0.45 ถ้ามีผู้ประเมินจํานวน 2 กลุม่ จะได้คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  เทา่กบั 0.62 

และถ้าใช้ผู้ประเมินทัง้ 3 กลุม่ จะได้คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  เทา่กบั 0.71 ตามลําดบั และจาก

การวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมนิ พบวา่ การตรวจให้คะแนนการประเมินคณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของอาจารย์นเิทศการศกึษากบัอาจารย์นเิทศวิชาเฉพาะ มีคา่ดชันีความ

สอดคล้องกนัมากท่ีสดุ ท่ีระดบั .89 สว่นคะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของ

อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะกบัอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน มีคา่ดชันีความสอดคล้องรองลงมา ท่ีระดบั 

.88 สว่นคะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศการศกึษากบั

อาจารย์นิเทศประจําโร งเรียน มีคา่ดชันีความสอดคล้องน้อยท่ีสดุ ท่ีระดบั .85 ซึง่ เกียรตสิดุา ศรีสขุ  

(2552: 144) ได้ให้ความเห็นวา่เคร่ืองมือท่ีมีคา่สอดคล้องของผู้ประเมินอยูใ่นระดบั 0.71 ขึน้ไป ถือวา่

เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเช่ือมัน่สงู ดงันัน้ในการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิต

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ควรจะให้อาจารย์นิเทศ 

3 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นเิทศการศกึษา อาจารย์ นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน เป็น

ผู้ประเมินร่วมกนั สอดคล้องกบัความคดิเห็นของอาจารย์นิเทศท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ท่ีอาจารย์เห็นวา่

ในการประเมินคณุภาพงานวิจยั ปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ควรใช้ผู้ประเมินจาก 3 ฝ่าย ร่วมกนั เน่ืองจาก อาจารย์นเิทศ 

3 ฝ่ายจะ ทําให้นิสิตได้มมุมองในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีหลากหลาย  และสอดคล้องกบั

มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีนโยบายเน้นการฝึกประสบการณ์ในสถานศกึษา และเน้นการวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน และมหาวิทยาลยัได้จดัอาจารย์นิเทศให้กบันิสิตจํานวน 3 ฝ่าย ได้แก่ อา จารย์

นิเทศการศกึษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน การทําวิจยัของนิสิตจะอยู่

ภายใต้การให้คําปรึกษาของอาจารย์ทัง้ 3 ฝ่าย และการประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนก็จะอยู่

ภายใต้การให้คําปรึกษาของอาจารย์ทัง้ 3 ฝ่ายด้วย (คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2552)  

 การศกึษา รูปแบบ การประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิาร

สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ 

ประสิทธิผลของ รูปแบบการประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอน

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึง

มากท่ีสดุ เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านเรียงจากคา่เฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความถกูต้อง ด้านความ
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เหมาะสม ด้านอรรถประโยชน์ และด้านความเป็นไปได้ ตามลําดบั  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก รูปแบบ การ

ประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ได้สร้างขึน้ จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และ

สอบถามจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในด้านการประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

ทําให้ประสิทธิผลของ รูปแบบการประเมิน คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิาร

สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดบั

มากถึงมากท่ีสดุ  ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญท่ีประเมินประสิทธิผลของ รูปแบบ การประเมิน คณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ เห็นความสําคญัของการประเมิน  เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนของครูในปัจจบุนัมีความ

จําเป็นท่ีจะต้องใช้กระบวนการวิจยัเข้ามาพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน  

เป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน (พงศ์เทพ      

จิระโร . 2550: 5) การประเมินตามรูปแบบ จะสามารถประเมินได้อยา่งครอบคลมุ  โดยมีการประเมนิ

กระบวนการวิจยั วิธีการวิจยั และการนํางานวิจยัไปใช้ ซึง่เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินงานวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียนยงัแนะแนวทางในการทําวิจยัให้กบันิสิต  และชว่ยให้นิสิตสามารถทําวิจยั ท่ีชว่ยแก้ไขหรือ

พฒันาผู้ เรียนได้อยา่งแท้จริง ทําให้งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน เป็นงานท่ีมีคณุคา่  และเกิดประโยชน์

ตอ่ผู้ เรียนโดยตรง  

 เม่ือพจิารณารายด้านพบวา่ ด้านอรรถประโยชน์ โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึงมาก

ท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผลการประเมนิท่ีได้จากรูปแบบสามารถชว่ยให้เกิดการพฒันา

งานได้ และ สารสนเทศ จากการประเมินตามรูปแบบมีประโยชน์ตอ่ผู้ถกูประเมิน  มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 

รองลงมา ได้แก่ สารสนเทศจากการประเมนิตามรูปแบบมีประโยชน์ตอ่ฝ่ายบริหาร  และ สารสนเทศ

จากการประเมนิตามรูปแบบสามารถนําไปใช้ ในการพฒันาปรับปรุงคณุภาพการประเมินงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน ตามลําดบั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก การประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนมี การ

ให้สารสนเทศท่ีมีสารประโยชน์ ทนัเวลา และบงัเกิดผล ตอ่ผู้ถกูประเมิน ตอ่ฝ่ายบริหาร และสามารถนําไป

พฒันาคณุภาพ งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนได้ตอ่ไป สอดคล้องกบั  ณรงค์ บญุมี  (สนุษิา สาลีพวง . 

2556: 124; อ้างอิงจาก ณรงค์ บญุมี . 2548) ท่ีกลา่ววา่  การท่ีผู้บริหารจะตดัสินใจได้ถกูต้องและมี

ประสิทธิภาพสงูสดุนัน้  องค์ประกอบท่ีสําคญัก็คือข้อมลูสารสนเทศ  ก่อนท่ีจะตดัสินใจแตล่ะครัง้นัน้

ผู้บริหารจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีการศกึษาวิเคราะห์  ตรวจสอบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองราวท่ีตนเอง

ตดัสินใจ ไมว่า่เร่ืองราวนัน้  ๆ จะยุง่ยากสลบัซบัซ้อนหรือเป็นเร่ืองง่าย   โดยทัว่ไปการสร้างความมัน่ใจ

ให้กบัผู้บริหารวา่ตนเองตดัสินใจถกูต้องก็ด้วยการใช้ข้อมลูไมผ่ิดพลาด  การท่ีผู้บริหารตดัสินใจโดย      

ไมใ่ช้ข้อมลูเลยนัน้ นบัวา่เป็นการเส่ียงตอ่การผดิพลาดมาก 
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 ด้านความเป็นไปได้  โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ เม่ือพจิารณาเป็น     

รายข้อ พบวา่ รูปแบบการประเมนิสามารถนําไปใช้กบัสถานการณ์จริงได้ มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมา 

ได้แก่ รูปแบบการประเมินสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง  และประโยชน์ท่ีได้จากรูปแบบการประเมินมี

ความคุ้มคา่เม่ือเทียบกบัเวลาและคา่ใช้จา่ย  ตามลําดบั  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก รูป แบบประเมินงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนให้ความสําคญักบัการ การประเมิน ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจริง  สามารถ

นําไปใช้ได้ในสถานการณ์การประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต มีความคุ้มคา่ ซึง่

สอดคล้องกบัอรุณี  ออ่นสวสัดิ์  (2551: 313) ท่ีกลา่ววา่ เคร่ืองมือวิจยัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะชว่ยให้

ผู้ วิจยัได้ข้อมลูเชงิประจกัษ์มายืนยนัสมมตฐิานการวิจยั  หรือตอบคําถามการวิจยัได้ตรงประเดน็   

เคร่ืองมือท่ีดีควรมีคณุสมบตัท่ีิสามารถนําไปใช้ได้สะดวก ประหยดั คุ้มคา่  กลา่วคือ  ต้องไมยุ่ง่ยากใน

การนําไปใช้ 

 ด้านความเหมาะสม โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบวา่ รูปแบบการประเมินมีเกณฑ์การตดัสินท่ียอมรับได้  และ รูปแบบการประเมินมีความยตุธิรรม  

มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการประเมนิมีความสอดคล้องกบันโยบายของ

มหาวิทยาลยั  และสิ่งท่ีมุ่ งประเมินในรูปแบบการประเมินมีความชดัเจน  ตามลําดบั  ทัง้นีอ้า จจะ

เน่ืองมาจาก กฎเกณฑ์การประเมนิได้ผา่นการ สอบถามจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในด้านการ

ประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน  ทําให้มีกฎเกณฑ์ในการประเมินท่ียอมรับได้ รูปแบบ

การประเมนิสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงและนโยบายของมหาวิทยาลยั มีจริยธรรมใน การ

ประเมิน เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่การดําเนินกิจกรรมการประเมินซึง่สง่ผลตอ่บคุคลหรือกลุม่บคุคลหลาย

ฝ่ายและในหลายวิถีทาง จะไมทํ่าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเหลา่นัน้ได้รับความเสียหายหรืออนัตราย  

 ด้านความถกูต้อง โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นราย ข้อ พบวา่ 

รูปแบบการประเมินมีขัน้ตอนเป็นระบบ และมีเกณฑ์การแปลผลคะแนนท่ีเป็นปรนยั มีคา่เฉล่ีย         

มากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ มีการวดัและประเมนิตามตวับง่ชีท่ี้ต้องการวดัได้จริง และการรายงานผลการ

ประเมนิมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ ตามลําดบั  สอดคล้องกบัอรุณี  ออ่นสวสัดิ์  (2551: 313 – 314)          

ท่ีกลา่ววา่ เคร่ืองมือวิจยัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะชว่ยให้ผู้ วิจยัได้ข้อมลูเชงิประจกัษ์มายืนยนั สมมตฐิาน

การวิจยั  หรือตอบคําถามการวิจยัได้ตรงประเดน็  เคร่ืองมือท่ีดีควรมีคณุสมบตัท่ีิสามารถนําไปใช้ได้

สะดวก ประหยดั คุ้มคา่  กลา่วคือ  ต้องไมยุ่ง่ยาก ในการนําไปใช้และควรมีความเป็นปรนยัสงู คือ          

มีความชดัเจนในการใช้ภาษาทําให้ทกุ ๆ คน ตีความได้เป็นอยา่งเดียวกนัทัง้หมด ทัง้ในตวัคําถาม 

คําตอบ และวิธีการตรวจให้คะแนน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 1. คณะศกึษาศาสตร์ ควรสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัความสําคญัในการประเมนิ คณุภาพ

งานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ตามกฎเกณฑ์การให้คะแนน ให้กบันิสิตเป็นรายคน ให้กบัอาจารย์นิเทศ

ทกุฝ่าย เพ่ือให้นิสิตสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาทกัษะในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียนได้อยา่งแท้จริง 

 2. คณะศกึษาศาสตร์ ควรสร้างความเข้าใจระหวา่งอาจารย์ทกุฝ่าย ให้มีความเข้าใจตรงกนั 

ในสว่นของความสําคญัในการทําวิ จยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน และวตัถปุระสงค์ของการทําวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน เพ่ือจะได้เสนอแนะนิสิตในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนได้ในแนวทาง

เดียวกนั 

 3. อาจารย์นิเทศทัง้ 3 ฝ่าย ควรจะมีการพดูคยุกนัเป็นระยะๆ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึง่จะทํา

ให้อาจารย์ทกุฝ่ายรู้ถึงปัญหาของนิสิตแตล่ะคน เพ่ือท่ีจะได้สามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหา  ท่ี

เกิดขึน้ให้มีแนวทางการแก้ปัญหาในแนวทางเดียวกนั 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยต่อไป 

 1. ควรมีการศกึษาองค์ประกอบในการประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

ของนิสิตปฏิบตักิา รสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของแตล่ะสาขาวิชา เน่ืองจากวา่ เน่ืองจาก

รูปแบบงานวิจยัของนิสิตแตล่ะสาขาวิชาไมเ่หมือนกนั  ดงันัน้ จงึควรมีเกณฑ์ในการประเมินคณุภาพ

ของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีแตกตา่งกนั 

 2. ควรมีการประเมินความก้าวหน้าในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิาร

สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเก็บข้อมลูแบบระยะยาว เพ่ือให้เห็นถึงพฒันาของนิสิตแตล่ะคน 

แตล่ะสาขาวิชาเอก หรือแตล่ะสถานศกึษาท่ีรับนสิติปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 3. ควรมีการศกึษารูปแบบการประเมนิงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน สําหรับกลุม่ตวัอยา่ง

อ่ืนๆ เพิ่มเตมิ เพ่ือนํามาสร้างรูปแบบการประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีสามารถใช้ได้ กบันิสิต

ปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทกุมหาวิทยาลยั 

 4. ควรมีการศกึษาสดัสว่นท่ีสมดลุระหวา่งอาจารย์นิเทศกบัจํานวนนิสิตปฏิบตักิารสอน และ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 5. ควรมีการศกึษารูปแบบในการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของครู

ประจําการ เพ่ือนําไปใช้ในการประเมินวิทยฐานะของครูประจําการ 
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ภาคผนวก ก 
ดัชนีความสอดคล้องของการประเมินแบบประเมินคุณภาพ 

งานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียนจากผู้เช่ียวชาญ 
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ตาราง 15 ดชันีความสอดคล้องของการประเมนิจากผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของแบบ 

 ประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน (IOC) 

 

ด้าน ข้อ 
ผู้ เช่ียวชาญทา่นท่ี 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

กระบวนการวิจยั 1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 3 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

 4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 6 1 0 1 0 1 3 0.66 ใช้ได้ 

 7 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

 8 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

 9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

วิธีการวิจยั 1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 3 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

 4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

การนํางานวิจยัไปใช้ 1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 2 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

 3 1 1 1 0 0 3 0.66 ใช้ได้ 

 4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 5 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ข 
รูปแบบการประเมนิคุณภาพงานวจัิยปฏบัิตกิารในชัน้เรียน 

ของนิสิตปฏิบัตกิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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รูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัตกิารในชัน้เรียน 

ของนิสิตปฏิบัตกิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 การวิจยั ถือเป็นยทุธศาสตร์สําคญัในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนของครู โดยเฉพาะ

การวิจยัปฏิบตักิาร ซึง่เป็นการวิจยัประเภทหนึง่ท่ีมีความสําคญัในการจดัการเรียนการสอนภายใน

สถานศกึษา เน่ืองจากการวิจยัปฏิบตักิารมีเป้าหมายสงูสดุ คือ เพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน

ให้เกิดผลดีท่ีสดุด้วยตวัครูเอง (กระทรวงศกึษาธิการ . 2547: 13) ทําให้ครูมีสมรรถภาพการวิจยัสงูขึน้ 

โดยใช้กระบวนการในการตัง้คําถามเพ่ือพฒันาการทํางาน ครูเป็นผู้ศกึษาสภาพการณ์ในห้องเรียน 

หรือ โรงเรียน ด้วยตนเอง การวิจยัปฏิบตักิารจะชว่ยให้ครูมีแนวคดิท่ีเป็นระบบในการทํางา นเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอน รวมทัง้ตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรองการทํางานของตน การวิจยัปฏิบตักิารจงึ

จดัเป็นกลยทุธ์หนึง่ท่ีสําคญัในการปฏิรูปสถานศกึษาให้บรรลสุูก่ระบวนทศัน์ใหมแ่หง่การศกึษา และก่อ

ประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่การพฒันาการเรียนการสอนของครู 

 การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้ เรียน (Classroom Action Research) เป็นกระบวนการท่ีจะชว่ยให้

ครูผู้สอนสามารถพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ของตน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่

ผู้ เรียน ทําให้กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู มีความเป็นวิชาชีพและมีความเป็นศาสตร์ในวิธีวิทยา

ของการจดัการเรียนรู้ มากขึน้ โดยนําเอาประสบการณ์ในการสอนมาทําวิจยั ปัญหาท่ีจะนํามาทําวิจยั

ควรเป็นเร่ืองท่ีสําคญัสําหรับครู และมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน ครูจะนําปัญหานัน้

มาดําเนนิการโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยมีขัน้ตอนการปฏิบตัเิร่ิมตัง้แตก่ารวิเคราะห์ปัญหา 

การวางแผนแก้ปัญหา หรือพฒันาการดําเนินการแก้ปัญหา การเก็บข้อมลู การสรุปผลการแก้ปัญหา

หรือพฒันา การรายงานผลการเรียนรู้ และการนําผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ (กระทรวงศกึษาธิการ . 

2544: 34) ซึง่กระบวนการวิจยัเหลา่นี ้ ถือเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถสอดแทรกเข้าไป

ในระหวา่งการปฏิบตักิารสอน นําไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีถกูต้องและทําให้ได้องค์ความรู้จากการแก้ปัญหา

ด้วย จงึเป็นหลกัสําคญัของการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีมุง่แก้ปัญหาในชัน้เรียน และได้องค์ความรู้

จากการแก้ปัญหาเพ่ื อเผยแพร่ให้วงการวิชาชีพครูได้ศกึษาเรียนรู้ร่วมกนั และนําไปประยกุต์ใช้

แก้ปัญหาสําหรับกรณีอ่ืน ๆ ได้ ดงันัน้ การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนจงึไมไ่ด้เกิดประโยชน์ตอ่การ

พฒันาผู้ เรียนเทา่นัน้ แตก่ลบัเกิดประโยชน์ตอ่วงการวิชาชีพครูอีกด้วยท่ีจะเรียนรู้และพฒันานวตักรร ม

ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุตามความมุง่

หมายของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
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 การทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน จงึจดัได้วา่เป็นหน้าท่ีหรือภาระอยา่งหนึง่ของครู เพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอนของครูและแก้ปัญหาทกุ ๆ ด้านของนกัเรียน มีลกัษณะเป็นการวิจยัท่ีควบคูไ่ป

กบัการปฏิบตัจิริง โดยอาศยัวิธีการท่ีมีระบบ มีครูเป็นทัง้ผู้ผลติและผู้บริโภคงานวิจั ย (สวุฒันา สวุรรณ

เขตนิคม . 2543: 1) ประกอบกบัการวิจยัในชัน้เรียนเก่ียวข้องกบัมาตรฐานและการประกนัคณุภาพ

การศกึษา กลา่วคือ เม่ือปัญหาตา่ง ๆ ได้รับการแก้ไข ผู้สอนก็สามารถสอนได้อยา่งเตม็ท่ี ผู้ เรียนก็

เรียนรู้ได้อยา่งมีความสขุ กระบวนการเรียนรู้ทัง้ผู้ เรียน ผู้สอน ก็จะเกิดการเรียนรู้ท่ีดี มีคณุภาพ และได้

มาตรฐานการศกึษา นอกจากนีก้ารนําผลการวิจยัไปชว่ยในการเรียนการสอนจะทําให้ผู้ เรียนไปสู่

ความสําเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน ครูจะเกิดความรู้และความคดิสร้างสรรค์ใหม ่ๆ เป็นการพฒันา

วิชาชีพควบคูก่นัไปด้วย (ทศันา  แสวงศกัดิ์ . 2543: 6 – 11) เป็นท่ีคาดหวงัวา่เม่ือครูทําวิจยัปฏิบตักิาร

ในชัน้เรียน แล้วจะทําให้ครูเกิดความรู้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ชดัเจนย่ิงขึน้ รวมทัง้

สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้ก้าวหน้าในด้านตา่ง ๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 สําหรับการพฒันาครูนัน้ สามารถแบง่กลุม่ครูท่ีจะพฒันาได้เป็น 2 กลุม่ กลุม่แรก คือ กลุม่ครู

ประจําการ (in – service teacher) เป็นผู้ ท่ีประกอบวิชาชีพครูอยูแ่ล้ว ซึง่ควรได้รับการพฒันาเพ่ือ

เพิม่พนูความรู้ความชํานาญท่ีมีอยูเ่ดมิให้มีความก้าวหน้า และทนัสมยั เพ่ือพฒันาไปสูค่วามเป็นมือ

อาชีพมากขึน้ และกลุม่ท่ีสอง คือ กลุม่ครูก่อนประจําการ (pre – service teacher) เป็นผู้ ท่ีกําลงัศกึษา

อยูใ่นหลกัสตูรศกึษาศาสตร์ โดยควรได้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะตา่งๆ เพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะ

ออกไปปฏิบตังิานครู (นนัทกาญจน์ ชินประหษัฐ์ . 2553: 8) ซึง่การวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัสนใจท่ีจะศกึษา

กลุม่ครูก่อนประจําการ (pre – service teacher) หรือกลุม่นิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ซึง่ถือวา่เป็นอนาคต และกําลงัสําคญัของบคุลากรครู ซึง่ควรจะต้องมีทกัษะในการทําวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียน  

 ในสว่นของนโยบายด้านการผลิตครู ครุุสภาได้กําหนดสาระความรู้ สมรรถนะ และ

ประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูไว้วา่จะต้องมีความรู้เก่ียวกบัความเป็นครู ปรัชญาทาง

การศกึษา ภาษาและวฒันธรรม จติวิทยาสําหรับครู หลกัสตูร การจดัการเรียนรู้และการจดัการชัน้เรียน 

การวิจยัเพ่ือพั ฒนาการเรียนรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การประกนัคณุภาพการศกึษา คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ การฝึก

ปฏิบตัวิิชาชีพระหวา่งเรียน และการปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ                   

(ราชกิจจานเุบกษา . 2556: 43 – 47) ซึง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้มีการกําหนดคณุลกัษณะ

ของบณัฑิตท่ีผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือนิสิตท่ีจบหลกัสตูรการผลิตครู การศกึษาขัน้

พืน้ฐานระดบัปริญญาตรี ซึง่จะต้องมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 1) มีวินยั คณุธรรม จริยธรรม และ

ประพฤตตินอยูใ่นจ รรยาบรรณวิชาชีพ 2) มีสมรรถนะในการปฏิบตัหิน้าท่ีรวมทัง้พฒันากระบวนการ
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จดัการเรียนการสอนให้บงัเกิดผลตอ่การศกึษา และผู้ เรียน 3) มีสมรรถนะประจําสายงาน และ

สมรรถนะเฉพาะของแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ ได้แก่ มีความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูร และมาตรฐานการ

เรียนรู้ มีความรู้เก่ี ยวกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอนตามกลุม่สาระ มี

การเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมพฒันาผู้ เรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ และ

สามารถแก้ปัญหา และพฒันางานด้วยกระบวนการวิจยั (คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2552: 7)  

 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยั               

ศรีนครินทรวิโรฒ. 2552) ได้มีการจดัให้นสิติไปฝึกปฏิบตังิานสอนในสถานศกึษาเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้

การนิเทศร่วมระหวา่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกบัสถานศกึษา โดยเน้นการปฏิบตังิานในหน้าท่ีครู 

ได้แก่ ปฏิบตังิานสอนในชัน้เรียน การวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา งาน

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน งานบริการของโรงเรียน ศกึษาและบริการชมุชน และ งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ

มอบหมาย  นิสิตทกุคนจะต้องทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนภาคเรียนละ 1 เร่ือง มหาวิทยาลยัได้จดั

อาจารย์นิเทศให้กบันิสิตจํานวน 3 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นิเทศการศกึษา  (อาจารย์ นิเทศจากคณะ

ศกึษาศาสตร์ ) อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ (อาจารย์นิเทศจากคณะท่ีผลิตนิสิ ตตามสาขาวิชาเอก ) และ

อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน (อาจารย์ หรือ ครูพ่ีเลีย้งของโรงเรียนท่ีนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึก

ประสบการณ์ ) การทําวิจยัของนสิติจะอยูภ่ายใต้การให้คําปรึกษาของอาจารย์ทัง้ 3 ฝ่าย และการ

ประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนก็จะอยูภ่ายใต้การให้คะแนนของอาจารย์ทัง้ 3 ฝ่ายด้วย  

 คณะศกึษาศาสตร์ได้ดําเนินการจดัให้นิสิตชัน้ปีท่ี 5 ไปปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ 

ณ สถานศกึษาเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือให้นิสิตได้ทดลองนําความรู้ท่ีได้จาก

ทฤษฏีทางวิชาการศกึษา ทกัษะ /กระบวนการ และอดุมคตติอ่วิชาชีพค รู ไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานแก่ผู้ เรียนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 ตาม

สาขาวิชาชีพท่ีได้ศกึษามา ซึง่เป็นโอกาสท่ีนสิติจะได้พฒันาบคุลกิภาพ เจตคต ิและความเจริญงอก

งามในวิชาชีพครู นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่ผลงาน นวตักรร ม และแนวคดิใหม ่ๆ จากองค์ความรู้ท่ีนิสิต

ได้สัง่สมมาตลอดระยะเวลาท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัไปสูส่ถานศกึษา (มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ .  

2552: 3) 

จากความสําคญัของนสิติปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึง่ถือวา่เป็นอนาคต 

และกําลงัสําคญัของบคุลากรครู ซึง่ควรจะต้องมีทกัษะในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ทําให้ผู้ วิจยั

สนใจท่ีจะหาคําตอบวา่ องค์ประกอบของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน ควร

จะประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง และในสว่นของการประเมินคณุภาพงานปฏิบตักิารในชัน้เรียน

ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึกประ สบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ควรจะมี          



 114 

ผู้ประเมินก่ีฝ่าย เพ่ือจะทําให้คะแนนจากการประเมินมีความเช่ือมัน่สงูสดุ โดยอาศยัแนวคดิจากทฤษฎี

การสรุปอ้างอิงมาหาคําตอบ เพ่ือท่ีจะ พฒันารูปแบบในการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียนให้มีความเหมาะสม สามารถนํามาใช้เป็นข้อมลูสะท้อนกลบัเพ่ือให้นิสิตสามารถปรับปรุงงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนให้มีคณุภาพ พฒันาทกัษะในการทําวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของ นิสิต และ

สามารถนําผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนได้อยา่งทนัทว่งที 

 

 ความมุ่งหมายของงานวจัิย    

1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบ และสร้างแบบประเมินคณุภาพของงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน 

ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพ่ือศกึษารูปแบบ และประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารใน 

ชัน้เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 ผลการศึกษา 

 จากการศกึษาองค์ประกอบ และการทดลองใช้แบบประเมนิคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารใน

ชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒนัน้ 

ผู้ วิจยัสรุปรูปแบบการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดงันี ้

 Uวตัถปุระสงค์การประเมิน 

1. เพ่ือเป็นกรอบในการทํางานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิาร 

สอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. เพ่ือเป็นกฎเกณฑ์การให้คะแนนสําหรับอาจารย์นิเทศทัง้ 3 ฝ่าย เพ่ือเป็นเกณฑ์กลางใน 

การให้คะแนนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกนั 

 Uองค์ประกอบการประเมิน 

 การประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของนิสิต ปฏิบตักิารสอน และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จะแบง่องค์ประกอบในการประเมินออกเป็น 3 

ประเดน็หลกั ดงันี ้
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1. กระบวนการวิจยั สามารถแบง่ยอ่ยออกได้เป็น 

1.1  สํารวจปัญหาเพ่ือกําหนดคําถามวิจยัท่ีเหมาะสม 

1.2  จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

1.3  ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยเน้นแหลง่ปฐมภมูิ 

1.4  วางแผนการวิจยัอยา่งเป็นระบบ 

1.5  สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ได้ชดัเจน 

1.6  สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ )ตามกําหนดเวลา(  

1.7  ประเมนิความก้าวหน้าในการทําวิจยัของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

1.8  นําผลการประเมนิความก้าวหน้าของตนเองไปปรับปรุงการทํางานวิจยัในขัน้ตอน 

ตา่งๆ 

1.9  แผนการดําเนนิการวิจยัมีการบรูณาการร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.10 ดําเนนิการวิจยัควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียนรู้ 

2. วิธีการวิจยั สามารถแบง่ยอ่ยออกได้เป็น 

2.1  การเลือกปัญหา 

2.2  การแยกรายละเอียดของปัญหา 

2.3  การวางแผนการแก้ปัญหา 

2.4  การลงมือแก้ปัญหา 

2.5  สรุปผล 

3. การนํางานวิจยัไปใช้ สามารถแบง่ยอ่ยออกได้เป็น 

3.1  มีการนําผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งทนัทว่งที โดย 

อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นิเทศ 

3.2  นําข้อค้นพบระหวา่งทําการวิจยัไปใช้ในการปฏิบตัจิริงโดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูล 

ของอาจารย์นิเทศ 

3.3  งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลทางบวกตอ่นกัเรียน หรือผู้ปกครอง หรือผู้สอน  

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

3.4  งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือสามารถแก้ไขปัญหาท่ี 

เกิดขึน้ 

3.5  ข้อเสนอแนะของงานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สามารถจะนําไปปรับใช้ได้อยา่ง 

เหมาะสม 
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 Uเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน และกฎเกณฑ์การให้คะแนน 

 

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัตกิารในชัน้เรียน 

 

Uคาํชีแ้จง 

1. แบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน (สาํหรับประเมนิงานวจัิยในชัน้

เรียนของนิสติฝึกสอนท่ีทาํในภาคเรียนท่ี 1/2555) แบง่ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนท่ี 1 ประเมินกระบวนการวิจยั 

 ตอนท่ี 2 ประเมินวิธีการวิจยั 

 ตอนท่ี 3 ประเมินการนํางานวิจยัไปใช้ 

2. แบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนมีจํานวนเทา่กบัจํานวนนิสิตท่ีทา่น

อาจารย์เป็นอาจารย์นิเทศ ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ในการใช้แบบประเมินฯ เพ่ือ

ประเมนินิสติฝึกสอนท่ีอาจารย์เป็นอาจารย์นิเทศทุกคน คนละ 1 ชดุ 

3. ขอความกรุณาทา่นอาจารย์ใส ่ช่ือ – สกลุ นิสิตแตล่ะคนในแบบประเมิน เน่ืองจากผู้ วิจยั

จะนําคะแนนจากอาจารย์นิเทศทัง้ 3 ทา่น ท่ีประเมินนิสิตคนเดียวกนัมาเช่ือมโยงกนั เพ่ือนํามา

วิเคราะห์ทางสถิติ 

4. หากทา่นมีปัญหา หรือข้อสงสยัประการใดเก่ียวกบัแบบประเมินชดุนี ้โปรดตดิตอ่ดฉินั

นางสาวนพวรรณ ศรีเกต ุโทรศพัท์ 081 – 914 – 4304 หรือ e-mail : srikhet@hotmail.com 
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัตกิารในชัน้เรียน 

 

ตอนท่ี 1 ประเมนิกระบวนการวจัิย 

คาํชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีเหมาะสมกบัระดบัการกระทําของนิสิตท่ีมากท่ีสดุ 

 มากท่ีสดุ หมายถึง   พฤตกิรรมนัน้เกิดขึน้ตรงกบัการกระทําจริงประมาณร้อยละ 76 ขึน้ไป

 มาก   หมายถึง   พฤตกิรรมนัน้เกิดขึน้ตรงกบัการกระทําจริงประมาณร้อยละ 51 – 75 

 น้อย  หมายถึง   พฤตกิรรมนัน้เกิดขึน้ตรงกบัการกระทําจริงประมาณร้อยละ 26 – 50 

 น้อยท่ีสดุ หมายถึง   พฤตกิรรมนัน้เกิดขึน้ตรงกบัการกระทําจริงประมาณร้อยละ 0 – 25 

พฤตกิรรม 

ระดบัการกระทาํ 

มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยท่ีสุด 

(1) 

1. สํารวจปัญหาเพ่ือกําหนดคําถามวิจยัท่ีเหมาะสม     

2. จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาได้อยา่งเหมาะสม     

3. ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยเน้น

แหลง่ปฐมภมูิ 

    

4. วางแผนการวิจยัอยา่งเป็นระบบ     

5. สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่ได้ชดัเจน      

6. สามารถเขียนเค้าโครงการวิจยัอยา่งยอ่(ตาม

กําหนดเวลา) 

    

7. ประเมนิความก้าวหน้าในการทําวิจยัของตนเองอยา่ง

ตอ่เน่ือง  

    

8. นําผลการประเมนิความก้าวหน้าของตนเองไปปรับปรุง

การทํางานวิจยัในขัน้ตอนตา่งๆ 

    

9. แผนการดําเนนิการวิจยัมีการบรูณาการร่วมกบั

แผนการจดัการเรียนรู้ 

    

10. ดําเนนิการวิจยัควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียนรู้      

 

 

ช่ือ – สกลุ นิสติ………………………………………………………………….. 
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ตอนท่ี 2 ประเมนิวธีิการวจัิย 

คาํชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบัคณุภาพท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุโดยพิจารณาประกอบ

กบักฎเกณฑ์การประเมนิวิธีการวิจยั 

 

ประเดน็ท่ีประเมนิ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

1. การเลือกปัญหา     

2. การแยกรายละเอียดของปัญหา     

3. การวางแผนการแก้ปัญหา     

4. การลงมือแก้ปัญหา     

5. สรุปผล     

 

กฎเกณฑ์การประเมินวิธีการวิจัย 

 

ประเดน็ 
ระดบั

คุณภาพ 
เกณฑ์ 

1. การเลือกปัญหา 1 ช่ือเร่ืองบอกถึงปัญหาวิจยั แตไ่มร่ะบคุวามเป็นมา และความสําคญัของ

ปัญหา 

2 ช่ือเร่ืองบอกปัญหาวิจยั มีการระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา สว่นความ

เป็นมาและความสําคญัของปัญหาไมส่อดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั  

3 ช่ือเร่ืองบอกปัญหาวิจยั มีการระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา แตร่ะบกุลุม่

ประชากรไมช่ดัเจน สว่นความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาแสดง

เหตผุลสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั แตเ่ขียนไมช่ดัเจน  

4 ช่ือเร่ืองบอกปัญหาวิจยั มีการระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา ระบกุลุม่

ประชากรชดัเจน ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาแสดงเหตผุล

สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั ชดัเจน และตรงประเดน็  
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ประเดน็ 
ระดบั

คุณภาพ 
เกณฑ์ 

2. การแยกรายละเอียด

ของปัญหา 

1 วตัถปุระสงค์ของการวิจยัไมส่อดคล้องกบัช่ือเร่ือง มีรายงานเอกสาร

และงานวิจยั แตส่ามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงเลก็น้อย 

2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยัสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง มีการระบถึุงตวัแปร

สําคญั มีการนยิามตวัแปรสําคญัไมค่รบถ้วน มีรายงานเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องไมเ่หมาะสมและไมเ่พียงพอ 

3 วตัถปุระสงค์ของการวิจยัสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง มีการระบถึุงตวัแปร

สําคญั ประชากร กระบวนการท่ีใช้ศกึษา มีการนยิามตวัแปรสําคญั

ครบถ้วน ภาษาท่ีใช้เข้าใจงา่ย มีรายงานเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องเหมาะสม แตไ่มเ่พียงพอ 

4 วตัถปุระสงค์ของการวิจยัสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง มีการระบถึุงตวัแปร

สําคญั ประชากร กระบวนการท่ีใช้ศกึษา มีความชดัเจน กระชบั ไม่

ซบัซ้อน มีการนยิามตวัแปรสําคญัครบถ้วน ภาษาท่ีใช้เข้าใจงา่ย มี

รายงานเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเหมาะสมและเพียงพอ 

3. การวางแผนการ

แก้ปัญหา 

1 กําหนดขอบเขตการวิจยัไมค่รบถ้วน โดยระบปุระชากร หรือระบตุวัแปร

เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ ออกแบบการวดัตวัแปรไมส่อดคล้องกบัปัญหา

วิจยั และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูไมค่รบถ้วน 

2 กําหนดขอบเขตการวิจยัไมค่รบถ้วน โดยระบปุระชากร หรือระบตุวัแปร

เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ ออกแบบการวดัตวัแปรสอดคล้องกบัปัญหา

วิจยั และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แตข้่อมลูมีความเป็นตวัแทน

ประชากรน้อย 

3 ระบปุระชากร และตวัแปรชดัเจน ออกแบบการวดัตวัแปร เลือกกลุม่

ตวัอยา่ง สอดคล้องกบัปัญหาวิจยั และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู

อยา่งเหมาะสม 

4 ระบปุระชากร และตวัแปรชดัเจน ระบเุหตผุลในการเลือก ออกแบบการ

วดัตวัแปร เลือกกลุม่ตวัอยา่ง วางแผนการวิเคราะห์ข้อมลู สอดคล้อง

กบัปัญหาวิจยั และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูอยา่งเหมาะสม 
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ประเดน็ ระดบั

คุณภาพ 

เกณฑ์ 

4. การลงมือแก้ปัญหา 1 มีการระบถึุงเคร่ืองมือ วิธีการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ สถิตท่ีิใช้

เพียงเล็กน้อย ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีเก็บรวบรวม

ได้ แตนํ่าเสนอผลการวิเคราะห์ไมเ่ป็นขัน้ตอน 

2 มีการระบถึุงเคร่ืองมือ วิธีการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ สถิตท่ีิใช้

ถกูต้อง ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ แต่

นําเสนอผลการวิเคราะห์ไมเ่ป็นขัน้ตอน 

3 มีการระบถึุงเคร่ืองมือ วิธีการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ สถิตท่ีิใช้

ถกูต้อง ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ 

และนําเสนอผลการวิเคราะห์มีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย 

4 มีการระบถึุงเคร่ืองมือ วิธีการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ สถิตท่ีิใช้

สอดคล้องกบัสมมตฐิานและวตัถปุระสงค์ท่ีใช้ในการวิจยัอยา่งถกูต้อง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ นําเสนอผล

การวิเคราะห์ครบขัน้ตอนเป็นระบบ เข้าใจง่าย 

5. สรุปผล 1 ข้อสรุป และการอภิปรายผล สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั

เพียงเล็กน้อย 

2 ข้อสรุป และการอภิปรายผล สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัแต่

ไมค่รอบคลมุทกุประเดน็ปัญหา 

3 ข้อสรุป และการอภิปรายผล สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั

ครอบคลมุทกุประเดน็ปัญหา แตข่าดเหตผุลยืนยนัความนา่เช่ือถือของ

ผลการวิจยั 

4 ข้อสรุป และการอภิปรายผล สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั

ครอบคลมุทกุประเดน็ปัญหา มีการสรุปเป็นประเดน็ท่ีชดัเจน และมี

เหตผุลยืนยนัความนา่เช่ือถือของผลการวิจยั 
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ตอนท่ี 3 ประเมนิการนํางานวจัิยไปใช้ 

คาํชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีเหมาะสมกบัระดบัการกระทําของนิสิตท่ีมากท่ีสดุ 

 มากท่ีสดุ หมายถึง   พฤตกิรรมนัน้เกิดขึน้ตรงกบัการกระทําจริงประมาณร้อยละ 76 ขึน้ไป 

 มาก   หมายถึง   พฤตกิรรมนัน้เกิดขึน้ตรงกบัการกระทําจริงประมาณร้อยละ 51 – 75 

 น้อย  หมายถึง   พฤตกิรรมนัน้เกิดขึน้ตรงกบัการกระทําจริงประมาณร้อยละ 26 – 50 

 น้อยท่ีสดุ  หมายถึง   พฤตกิรรมนัน้เกิดขึน้ตรงกบัการกระทําจริงประมาณร้อยละ 0 – 25 

พฤตกิรรม 

ระดบัการกระทาํ 

มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยท่ีสุด 

(1) 

1. มีการนําผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหาและพฒันาการ

จดัการเรียนรู้อยา่งทนัทว่งที โดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูล

ของอาจารย์นิเทศ 

    

2. นําข้อค้นพบระหวา่งทําการวิจยัไปใช้ในการปฏิบตัจิริง

โดยอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของอาจารย์นเิทศ  

    

3. งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลทางบวกตอ่นกัเรียน 

หรือผู้ปกครอง หรือผู้สอน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ  

    

4. งานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สง่ผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงหรือสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

    

5. ข้อเสนอแนะของงานวิจยัมีความเป็นไปได้วา่สามารถ

จะนําไปปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม 

    

 

 Uสถานภาพของผู้ประเมิน 

 จากการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 236 

คน โดยอาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นเิทศการศกึษา อาจารย์นเิทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์

นิเทศประจําโรงเรียน ได้ตรวจให้คะแนนตามแนวทางในการตอบและกฎเกณฑ์การให้คะแนนท่ีผู้ วิจยัได้

สร้างขึน้ในคูมื่อการตรวจให้คะแนน และนําผลท่ีได้จากการตรวจให้คะแนนมาหารูปแบ บการประเมิน

คณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) แบบ 1 

facet ซึง่พิจารณาจากสถานภาพของผู้ประเมิน แสดงดงัตาราง 
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ตาราง แสดงการประมาณคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิาร  

      ในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

df SS MS 2ˆ pσ  2ˆ rσ  2
Re lρ  

(1 กลุม่) 

2
Re lρ  

(2 กลุม่) 

2
Re lρ  

(3 กลุม่) 

P 234 30991.86 132.44 

31.43 9.44 0.45 0.62 0.71 R 2 4511.52 2255.76 

E 468 17857.82 38.16 

 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  พบวา่ การตรวจให้คะแนนแบบ ประเมินงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้

เรียนของนิสิตปฏิบตักิารสอน และฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ ท่ีมี

อาจารย์นิเทศ 3 กลุม่เป็นผู้ตรวจให้คะแนน  ผู้ เข้าสอบจํานวน  235 คน ถ้าสุม่ผู้ประเมิน จํานวน 1 กลุม่ 

มีคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  เทา่กบั 0.45 ถ้าสุม่ผู้ประเมินจํานวน 2 กลุม่เพ่ือให้คะแนน จะได้ คา่

สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  เทา่กบั  0.62 และถ้าใช้ผู้ประเมินทัง้ 3 กลุม่เพ่ือให้คะแนน จะได้ คา่

สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง เทา่กบั 0.71 ตามลําดบั  

 จากการวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมนิ (RAI) พบวา่ การตรวจให้คะแนนการ

ประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศการศกึษากบัอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ 

มีคา่ดชันีความสอดคล้องกนัมากท่ีสดุ ท่ีระดบั .89 สว่น คะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยั

ปฏิบตักิารในชัน้เรียนของอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะกบัอาจารย์นิเทศประจําโร งเรียน มีคา่ดชันีความ

สอดคล้องรองลงมา ท่ีระดบั .88 สว่นคะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของ

อาจารย์นิเทศการศกึษากบัอาจารย์นเิทศประจําโรงเรียน มีคา่ดชันีความสอดคล้องน้อยท่ีสดุ ท่ีระดบั 

.85 

จากคา่สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง  และดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมนิ ในข้างต้น ผู้ วิจยั

สามารถสรุปได้วา่ในการประเมินคณุภาพงานวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน ของนิสิตปฏิบตักิารสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นัน้ ควรจะให้อาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย ได้แก่ 

อาจารย์นิเทศการศกึษา อาจาร ย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน เป็นผู้ประเมิน

ร่วมกนั  
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัตกิารในชัน้เรียนของนิสิตปฏิบัตกิารสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ช่ือเร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการสอนจาก 

 ส่ือมลัตมีิเดีย 

วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธุ์ของสตัว์ ก่อนและ

หลงัการทดลองสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการสอนจากส่ือมลัตมีิเดีย ของนกัเรียน               

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  

ความสาํคัญของการวจัิย 

 เพ่ือนําผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการ

สอนจาก ส่ือมลัตมีิเดีย ท่ีชว่ยพฒันาศกัยภาพในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง

การสืบพนัธุ์ของสตัว์ 

ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

)ฝ่ายมธัยม(  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 6 ห้อง นกัเรียนทัง้หมด 286 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมธัยม ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 44 คน ซึง่ได้มาจาก การเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เน่ืองจากเป็นนกัเรียนห้องท่ีผู้ วิจยัปฏิบตักิารสอน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

1. เกมการสอนจากส่ือมลัตมีิเดีย เร่ือง การสืบพนัธุ์ของสตัว์ 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธุ์ของสตัว์               

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จํานวน 15 ข้อ 

วิธีการดาํเนินการทดลอง 

 ผู้ วิจยัดําเนินการทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 ใช้เวลา 4 คาบ คาบละ 50 นาที 

รวม 2 วนั รวบรวมข้อมลูจาก เกมการสอนจากส่ือมลัตมีิเดียและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธุ์ของสตัว์ จํานวน 15 ข้อ โดยให้นกัเรียนทําแบบทดสอบ วดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนในวนัแรกก่อนเลน่เกมและหลงัจากท่ีเลน่เกมแล้วในวนัท่ีสอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐานโดยใช้คา่เฉล่ีย (𝑋𝑋�) และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. เปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการ 

ทดลอง โดยใช้ t-test แบบ Independent 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัสรุปได้วา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธุ์ของสตัว์

ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการสอนจากส่ือมลัตมีิเดีย  ก่อน

และหลงัการทดลอง นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธุ์ของ

สตัว์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

ช่ือเร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัศิาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  

 2/10 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา ด้วยวิธีการทางประวตัศิาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัศิาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 2/10 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง

ประวตัศิาสตร์ 

ความสาํคัญของการวิจัย  

1. ผลการศกึษาค้นคว้าทําให้ทราบถึงผลการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวตัศิาสตร์ท่ี 

มีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัศิาสตร์ 

2. ผลการศกึษาค้นคว้าถือเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงการเรียน 

การสอนประวตัศิาสตร์ และสามารถประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ในกลุม่สาระอ่ืนๆ ได้ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ทดลองท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/10 โรงเรียน

เตรียม-อดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 52 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้วิธีการทางประวตัศิาสตร์ 

 ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัศิาสตร์ 

สมมตฐิานของการวิจัย 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัศิาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/10 หลงัการ 

จดัการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทางประวตัศิาสตร์ มีคา่ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัศิาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/10 ก่อนและ 

หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวตัศิาสตร์แตกตา่งกนั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวตัศิาสตร์ เร่ือง ปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่ความ 

เจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยธุยา 
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2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่ความเจริญรุ่งเรืองของ 

อาณาจกัรอยธุยา 

วิธีการดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ทําการทดสอบก่อนเรียนกบักลุม่ตวัอยา่งด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ประวตัศิาสตร์ แล้วบนัทกึผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนสําหรับการวิเคราะห์ข้อมลู 

2. ดําเนินการทดลอง ผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เนือ้หาเดียวกนั ระยะเวลา 

ในการจดัการเรียนรู้ 3 ชัว่โมง โดยใช้การเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวตัศิาสตร์ 

3. เก็บรวบรวมข้อมลูหลงัการทดลองโดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทางการ 

เรียนประวตัศิาสตร์ ซึง่เป็นแบบทดสอบเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

4. ตรวจแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัศิาสตร์ แล้วนําคะแนนไปวิเคราะห์  

โดยใช้คะแนนผลตา่งระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียน นํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิเพ่ือทดสอบ

สมมตุฐิานและสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์คา่เฉล่ียเลขคณิต 

2. วิเคราะห์คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะห์คา่ t - test paired samples 

4. วิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของครอนบคั 

5. วิเคราะห์คา่ความยากงา่ย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 

สมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีการทางประวตัศิาสตร์ โดยใช้เทคนิค 25% 75% 

สรุปผลการวิจัย 

1. คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัศิาสตร์ของนกัเรียนชัน้ 

มธัยมศกึษาปี ท่ี 2/10โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางประวตัศิาสตร์แตกตา่งกนั และมีคา่เฉล่ียต่ํากวา่ร้อยละ 80 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้

ไว้ 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัศิาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 2/10โรงเรียน 

เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวตัศิาสตร์

แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.01 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ช่ือเร่ือง ความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลในระยะและมมุตา่งๆ ของนกัเรียนหญิง  

 โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศกึษาความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลในระยะและมมุตา่งๆ  

ความสาํคัญของการวิจัย  

1. ทําให้ทราบวา่ การกระโดดยิงประตบูาสเกตบอล ในแตล่ะระยะ แตล่ะมมุมีความ 

แมน่ยําแตกตา่งกนัหรือไมเ่พียงใด และระยะใด มมุใด มีความแมน่ยําท่ีดีกวา่กนั 

2. ผลการวิจยันีจ้ะชว่ยในการพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือทําให้เดก็มีความสามารถใน 

การกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลได้แมน่ยําขึน้ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 นกัเรียนอาสาสมคัรชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาบาสเกตบอล เข้ารับการทดลอง 

จํานวน 24 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรต้น คือ ระยะทาง และมมุในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอล 

 ตวัแปรตาม คือ ความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

1. ผู้ วิจยัใช้แบบทดสอบความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลท่ีสร้างขึน้ โดย 

ทดสอบความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลตามระยะและมมุตา่งๆ ทัง้หมด 9 จดุ โดย

การกระโดดยิงตามลําดบัจดุ 

2. ผู้ วิจยัได้สร้างแบบทดสอบความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลขึน้ โดย 

อาศยัหลกัเกณฑ์การศกึษารูปแบบการเลน่จากตํารา เอกสาร และหนงัสือเก่ียวกบัวิธีการเลน่

บาสเกตบอลและนําแบบทดสอบความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลไปปรึกษา

ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือกําหนดระยะและมมุตา่งๆในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลให้เหมาะสม แนน่อน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาคา่มชัฌิมเลขคณิตของคะแนนข้อมลูท่ีได้จากการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอล  

ของ มมุ 0 องศา มมุ 45 องศา และมมุ 90 องศา 

2. หาคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนข้อมลูท่ีได้จากการกระโดดยิงประต ู

บาสเกตบอลของ มมุ 0 องศา มมุ 45 องศา และมมุ 90 องศาใช้ไค -สแควร์หาความแตกตา่งของความ

แมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลของแตล่ะระยะ ดงันี ้

2.1 ระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ของมมุ  0  องศา 

2.2 ระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ของมมุ  45  องศา 
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2.3 ระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ของมมุ 90 องศา 

3. ใช้ไค-สแควร์หาคา่ความแตกตา่งของความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตู  

บาสเกตบอลของแตล่ะมมุ ดงันี  ้

4.1 ระยะใกล้   ในมมุ 0 องศา 45 องศา และ 90 องศา 

4.2 ระยะกลาง   ในมมุ 0 องศา 45 องศา และ 90 องศา 

4.3 ระยะไกล   ในมมุ 0 องศา 45 องศา และ 90 องศา 

สรุปผลการวิจัย 

1. คา่เฉล่ียของผู้ เข้ารับการทดสอบ การกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลในระยะและมมุ 

ตา่งๆ คือระยะใกล้ของมมุ  45  องศา  มีคา่มากท่ีสดุ และระยะไกลของมมุ  0  องศา  มีคา่น้อยท่ีสดุ 

2. ความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลในระยะและมมุตา่งๆ มีดงันี ้

2.1 ความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตใูนระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ในแตล่ะ 

มมุ จะแตกตา่งกนั 

2.2 ความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลในระยะใกล้ ในมมุตา่งๆ จะ 

แตกตา่งกนั 

2.3 ความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลในระยะกลาง ในมมุตา่งๆ จะ 

แตกตา่งกนั 

2.4 ความแมน่ยําในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลในระยะไกล ในมมุตา่งๆ จะ 

แตกตา่งกนั 

 

ช่ือเร่ือง การศกึษาปัญหาการทอ่งอาขยานคําประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสภุาพเป็นทํานองเสนาะของ 

 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ห้อง 524  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

 ปทมุวนั 

วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศกึษาปัญหาการทอ่งอาขยานคําประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีภาพเป็นทํานองเสนาะ  

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ห้อง 524 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั  

2. เพ่ือทราบปัญหาของการทอ่งอาขยานคําประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสภุาพ และนําไปเป็น  

แนวทางในการพฒันาการฝึกทอ่งอาขยานคําประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสภุาพและคําประพนัธ์ประเภท

อ่ืนๆ ให้กบันกัเรียนตอ่ไป 
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ความสาํคัญของการวิจัย  

 การศกึษาปัญหาของการทอ่งอาขยานคําประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสภุาพของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ห้อง 524 ในครัง้นี ้สามารถนําผลการศกึษาไปพฒันาเคร่ืองมือในการฝึกการทอ่งจํา

บทอาขยานของนกัเรียน และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาการสอนการทอ่งบทอาขยานเป็น

ทํานองเสนาะในคําประพนัธ์ประเภทอ่ืน 

ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร ฒ ปทมุวนั ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 ท่ีเรียนวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน ท 22101 จํานวน 8 ห้อง จํานวน 370  คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศกึษา 2554 ท่ีได้ฝึกปฏิบตักิารสอนในรายวิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน ท 22101 จํานวน 1 ห้องเรียน  

นกัเรียนจํานวน 50  คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรต้น คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ห้อง 524 

 ตวัแปรตาม คือ ปัญหาการทอ่งอาขยานคําประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสภุาพเป็นทํานอง   เสนาะ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

 แบบสอบถามปัญหาการทอ่งอาขยานคําประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสภุาพเป็นทํานองเสนาะ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้ ทําวิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในวนัศกุร์ท่ี 16  กนัยายน พ.ศ. 2554 โดยให้ 

กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 ห้อง 524 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทมุวนั ทําแบบสอบถามปัญหาการทอ่งอาขยานคําประพนัธ์โคลงส่ีสภุาพเป็นทํานองเสนาะ หลงัจาก

จบคาบเรียนวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน 

2. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามดงันี ้

แบบสอบถามมีข้อความทัง้หมด 20 ข้อความเป็นข้อความท่ีแสดงถึงปัญหา ซึง่มี  

ความหมายในทางลบ (Negative)   

มากท่ีสดุ   5  คะแนน 

  มาก    4  คะแนน 

  ปานกลาง   3  คะแนน 

  น้อย    2  คะแนน 

  น้อยท่ีสดุ   1  คะแนน 
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3. จดักระทําข้อมลูคะแนนท่ีได้จากการทําแบบสอบถามปัญหาการทอ่งอาขยานคํา 

ประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสภุาพเป็นทํานองเสนาะ จากท่ีนกัเรียนตอบเพ่ือเป็นคะแนนสําหรับวิเคราะห์

ข้อมลู 

4. นําข้อมลูท่ีได้มาตรวจสอบและวิเคราะห์ทางสถิต ิเพ่ือทดสอบตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาคา่เฉล่ีย 

2. หาคา่ดรรชนีความสอดคล้องคล้อง (IOC) ระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ใน 

แบบสอบถามปัญหาการทอ่งอาขยานคําประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสภุาพเป็นทํานองเสนาะ 

สรุปผลการวิจัย 

 ปัญหาการทอ่งอาขยานคําประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสภุาพของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

ห้อง 524 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ช่ือเร่ือง การพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 

 เร่ือง โจทย์ปัญหาระคน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 

เร่ือง โจทย์ปัญหาระคน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )ฝ่ายประถม(  

ความสาํคัญของการวิจัย  

1. พฒันานกัเรียนให้มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระคนเพิ่มมากขึน้ 

2. ครูได้พฒันาความสามารถในการสอนเร่ือง โจทย์ปัญหาระคนในระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี 3 ให้ดีย่ิงขึน้ 

3. ได้พฒันาการสร้างส่ือการสอนและการสร้างแบบฝึกหดัเร่ือง โจทย์ปัญหาระคน 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในลําดบัชัน้อ่ืนๆด้วย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 43 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ แบบฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 

 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

1. แบบฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

วิธีการดาํเนินการวจิัย 

1. ทําการทดสอบ กบักลุม่เป้าหมายด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ 

ปัญหาท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ และบนัทกึผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ

คณิตศาสตร์สําหรับวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

2. ดําเนนิการทดลอง โดยผู้ วิจยัทําหน้าท่ีดําเนนิการอธิบายการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ 

คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาระคน และให้กลุม่เป้าหมายทําแบบฝึกด้วยตนเอง จํานวน 5 แบบฝึก วนั

ละ 1 แบบฝึก แบบฝึกละ 50 นาที 

3. เม่ือสิน้สดุการทดลอง ให้กลุม่ตวัอยา่งทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ 

ปัญหา ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ซึง่เป็นชดุเดียวกบัขัน้ท่ี 1 และบนัทกึผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนหลงัการใช้

แบบฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 

4. นําคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในข้อ 1 และ 3              

ไปวิเคราะห์คา่ทางสถิต ิ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คา่ร้อยละ (Percentage) 

2. คะแนนเฉล่ีย 

3. เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะโดยใช้t-test  

dependent samples 

สรุปผลการวิจัย 

 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาหลงัการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์

ปัญหาระคน สงูกวา่ก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาระคน โดยคะแนน

เฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

ผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัตกิารในชัน้เรียน  

1. ดร.ละเอียด รักษ์เผา่    คณะศกึษาศาสตร์  ภาควิชาการวดัผลและวิจยัทางการ 

        ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. รองศาสตราจารย์ นิภา ศรีไพโรจน์ คณะศกึษาศาสตร์  ภาควิชาการวดัผลและวิจยัทางการ 

        ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ดร.วิไลลกัษณ์ ลงักา    คณะศกึษาศาสตร์  ภาควิชาการวดัผลและวิจยัทางการ 

        ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. รองศาสตราจารย์ ประพนธ์ จา่ยเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

        (ฝ่ายประถม) 

5. รองศาสตราจารย์ มณัฑณี กฎุาคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

        (ฝ่ายมธัยม) 

 

ผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และลักษณะนิสัยท่ี

เอือ้ต่อการวิจัย 

1. รองศาสตราจารย์ นิภา ศรีไพโรจน์ คณะศกึษาศาสตร์  ภาควิชาการวดัผลและวิจยัทางการ 

        ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ดร.คมศร วงษ์รักษา    รองผู้ อํานวยการ สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิ 

        คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 

3. ดร.วิไลลกัษณ์ ลงักา    คณะศกึษาศาสตร์  ภาควิชาการวดัผลและวิจยัทางการ 

        ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สบุนิ ยรุะรัช ผู้ อํานวยการศนูย์สง่เสริมและพฒันางานวิจยั มหาวิทยาลยั 

        ศรีปทมุ 

5. ดร.สนุิสา ทดลา     อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลยัอีสเทอร์น เอเชีย 

 

ผู้ทรงคุณวุฒท่ีิประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัตกิารใน

ชัน้เรียน 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พทัยา การะเจดีย์  รองผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

        ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
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2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา ผู้ อํานวยการหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑติ  

         สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

         มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สบุนิ ยรุะรัช  ผู้ อํานวยการศนูย์สง่เสริมและพฒันางานวิจยั  

         มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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