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การพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นผู้สอนที่เชี่ยวชาญในยุคสังคมการเรียนรู้  คือ การพัฒนาครูในฐานะนักวิจัยหรือครูนักวิจัย (Teacher 

as Researcher) กล่าวคือ เป็นครูผู้สอนที่สามารถน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ตลอดจนแสวงหาวิธีปฏิบัติ 
วิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  จากความส าคัญของการสร้างครูนักวิจัย ส่งผลให้
นโยบายการผลิตครูของภาครัฐมุ่งเน้นที่จะผลิตครูพันธุ์ใหม่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งก าหนดให้การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็น
สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้เป็นพลังใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา  จึงมีการ
เริ่มใช้หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 ซึ่งปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษาครูต้องเรียนความรู้ภาควิชาการ 4 ปี 
และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะอีก 1 ปี ดังเช่น หลักสูตรผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
เพ่ิมกระบวนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากเดิม 1 กระบวนวิชา เป็น 2 กระบวนวิชา ประกอบด้วย การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 
ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ภายใต้การนิเทศของอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาและอาจารย์พ่ีเลี้ยงของโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์ และกระบวนวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและให้ความส าคัญกับท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังนั้นหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี  ของคณะศึกษาศาสตร์  
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของหลักสูตรการผลิตครูที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ทั้งด้าน  การปฏิบัติการสอน 
การปฏิบัติงานครู และ การท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  

ผลของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการผลิตครูดังกล่าว ส่งผลให้รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องปรับเปลี่ยนไปจากที่เคยปฏิบัติ โดยหลักสูตรก าหนดให้ภาคเรียนที่ 2 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาจะต้องท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัด  การเรียนการสอน ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อบทบาท
และการท าหน้าที่ของอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่นอกจากจะมีส่วนช่วยเฉพาะด้านการให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
แล้วยังจะต้องมีส่วนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนได้อีกด้วย ดังที่ กิตติพร  
ปัญญาภิญโญผล และคณะ (2548) ที่ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง
พบว่า อาจารย์พ่ีเลี้ยงมีส่วนช่วยแนะน าการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกสอนตั้งแต่การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการณ์
สอนและแนะน าหลังสอน ช่วยให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเมื่อพบปัญหาในชั้นเรียน ช่วยส ารวจปัญหาเพ่ือการวิจัย ตลอดจนช่วยเหลือ
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองแก้ปัญหาในชั้นเรียนตามวิธีที่คิดขึ้นเอง เพ่ือช่วยพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

เนื่องจากรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ส าหรับโรงเรียนที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและโดยเฉพาะอาจารย์พ่ีเลี้ยงซึ่งมีบทบาทในการให้ค าแนะน าดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่าง
ใกล้ชิด ดังมีข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาเบื้องต้นของผู้วิจัยที่ได้ด าเนินการสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยงจ านวนหนึ่ง พบว่า อาจารย์พ่ีเลี้ยง
ยังสับสนเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและไม่ทราบวิธีการในการมีส่วนร่วมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถนะด้านการท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของอาจารย์พี่เลี้ยงในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดย ผู้วิจัยเชื่อว่าการศึกษา
ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้สถาบันผลิตครูและโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ทราบถึงบทบาทและวิธีการที่เหมาะสมที่
อาจารย์พี่เลี้ยงจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาบทบาทของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 ขอบเขตของการวจิัย 

การศึกษาบทบาทของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู อาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) การจัดการความรู้ 
(Knowledge management – KM) และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแกนหลักในการสร้างการมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ 1) การศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะฯและตัวบ่งชี้ 2) วางแผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 3) การด าเนินงานร่วมกัน และ 
4) มีส่วนร่วมในการประเมินผลเพ่ือติดตามความก้าวหน้าโดยการสะท้อนยุทธวิธีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส าหรับรูปแบบที่ใช้ใน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ประยุกต์จากขั้นตอนของ Kemmis และ Mctaggart ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอน Plan Act Observe และ Reflect (PAOR) 
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 วธิีการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยมีกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาและข้ันตอนของการด าเนินงานวิจัยดังนี้  

กลุ่มที่ใช้ในการศึกษา 
1.  อาจารย์พี่ เลี้ ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  กลุ่ มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  โรง เรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 3 คน  
2.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2551 จ านวน 4 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้อาศัยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ดังนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยต้องเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับแหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การม ี ส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการ วางแผนด าเนินการ ด าเนินงานและประเมินผลตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษาวิจัย  จึงนับได้ว่าผู้วิจัยเป็นเครื่องมือ
ส าคัญหนึ่งในการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้อาศัยเครื่องมืออ่ืน ๆ มาใช้ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ วิธีการสังเกต การสนทนากลุ่ม และการขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 

เนื่องจากรูปแบบในการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการด าเนินงานที่อาศัยการด าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมกันของอาจารย์พ่ีเลี้ยงนักศึกษาฯ
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นรูปแบบในการด าเนินงานดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักก่อนลงสู่การลงมือปฏิบัติจริง 
ดังนั้นในระยะแรก ผู้วิจัยได้สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายด้วยการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และ
กระบวนการวิจัยให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงได้ทราบโดยบันทึกผลลงในแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเมื่อกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึง
ความส าคัญของการวิจัยครั้งนี้และตอบรับเข้าร่วมการด าเนินงาน ผู้วิจัยจึงด าเนินงานตามกระบวนการด าเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ประสานงานให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์พ่ีเลี้ยงกับอาจารย์นิเทศก์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
สมรรถนะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและตัวชี้วัด ระยะของการด าเนินงาน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในแต่ละระยะ  

ขั้นตอนที่ 2 น าสมรรถนะการวิจัยฯ ตัวชี้วัด ข้อสรุปเกี่ยวกับระยะของการด าเนินงาน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ได้
ตกลงร่วมกันมาวางแผนการด าเนินงานและกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะในแต่ละระยะด้านการวิจัย โดยผู้วิจัย อาจารย์พ่ีเลี้ยงแล ะ
ผู้เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันวางแผนการด าเนินงานในแต่ละระยะ  

ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยและอาจารย์พ่ีเลี้ยงได้น าแผนการด าเนินการที่ตกลงร่วมกันลงสู่การปฏิบัติ  
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลเพื่อติดตามความก้าวหน้าโดยการสะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานครู

ในโรงเรียนที่เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยก าหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ปฏิบัติตนในฐานะคุณอ านวย ซึ่งประยุกต์มา
จากแนวคิดการจัดการความรู้ที่มีบทบาทในการจุดประกายความคิดและเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ คือ อาจารย์พ่ีเลี้ยง (หรือคุณกิจ) กับ
ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน (คุณเอ้ือ) โดยระหว่างการด าเนินงานผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การบันทึกวีดีทัศน์ และการบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการตีความสร้างข้อสรุปที่ได้จากรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ   

8.สรปุผลการ

ด าเนนิงานพฒันา

สมรรถนะฯ รว่มกนั  

9.น าเสนอรปูแบบ

การพฒันาสมรรถนะ

ฯ ตอ่ชมุชน องคก์ร 

ระยะศกึษา สรปุ 

ประเมนิผลและ  

7.ศกึษาผลการใช้

รปูแบบ 
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 ผลการวจิัย 

1.  จากการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์พ่ีเลี้ยงกับอาจารย์นิเทศก์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนและตัวชี้วัด กรอบและระยะของการด าเนินงาน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในแต่ละระยะปรากฏผลดังนี้  

1.1  ด้านแนวทางการด าเนินงาน แม้ว่าอาจารย์พ่ีเลี้ยงทุกท่านจะได้เคยผ่านการฝึกอบรมการท าวิจัย เชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน แต่ก็มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงบางท่านยังขาดความมั่นใจในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ซึ่งจากการประชุมร่วมกันท าให้ได้ข้อสรุปใน
ประเด็นนี้ว่า การด าเนินงานในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฯให้ถือเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์พ่ีเลี้ยงทุกคนที่จะด าเนินงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ โดยตระหนักถึงศักยภาพ ความถนัด และความเชี่ยวชาญของ
ตนว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของนักศึกษา 
             1.2  ผลจากการประชุมเพ่ือศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสรุปว่า การด าเนินงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ  

1.3   ด้านบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ที่จะด าเนินการในแต่ละขั้น ผลจากการประชุมสรุปว่า ทั้งอาจารย์ นิเทศและ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงต่างมีบทบาทหน้าที่เป็นคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการท าวิจัยเชิงปฎิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฯ โดย
ก าหนดให้อาจารย์นิเทศก์เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์พ่ีเลี้ยง เป็นกรรมการ และทั้ง 2 ฝ่ายได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

2.   หลังจากได้ข้อสรุปบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยฯแล้ว อาจารย์พ่ี
เลี้ยงและผู้วิจัยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละระยะของการด าเนินงาน  

3.   จากผลการด าเนินงานตามบทบาทของอาจารย์พ่ีเลี้ยง พบว่าการด าเนินการดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในแต่ละสมรรถนะกล่าวคือ  

3.1   สมรรถนะการได้มาซึ่งหัวข้อการวิจัย นอกเหนือจากการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการหาหัวข้อวิจัยจากอาจารย์พี่เลี้ยงแล้ว  
กิจกรรมการน าเสนอหัวข้อวิจัยยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทบทวนและประเมินความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยของตนเอง ซึ่งผู้วิจัย พบว่า ค าถามและข้อสังเกตจาก
อาจารย์พ่ีเลี้ยงในกิจกรรมดังกล่าว มีส่วนช่วยพัฒนาสมรรถนะด้านนี้ โดยสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนคือ มีนักศึกษา 2 คน จาก 4 
คน ตัดสินใจที่จะหาหัวข้อวิจัยใหม่และต้องน าเสนอหัวข้อวิจัยถึง 2 ครั้งจึงผ่านการด าเนินงานในขั้นนี้ มีนักศึกษาจ านวน 1 คน 
ตัดสินใจที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและยินดีที่จะน าเสนอหัวข้อวิจัยใหม่อีก 1 ครั้ง  

3.2   สมรรถนะการเขียนโครงร่างการวิจัย  นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการวิจัยของ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงมีส่วนช่วยพัฒนาโครงร่างการวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น และผลจากการประเมินคุณภาพโครงร่างการวิจัยพบว่า มี
คุณภาพในระดับดี 3 คน และ พอใช้ 1 คน นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการน าเสนอโครงร่างวิจัยช่วยให้
นักศึกษาได้แนวคิดและวิธีการทั้งที่ได้จากอาจารย์และจากการน าเสนอของเพ่ือน และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปรับปรุงแก้ไข
โครงร่างวิจัยและต่อการสร้างแผนการด าเนินงานวิจัยต่อไป 

3.3   สมรรถนะการด าเนินการวิจัย  นักศึกษาทุกคนมีความเห็นต่อการร่วมกันนิเทศการสอนของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในขณะที่
นักศึกษาก าลังด าเนินการวิจัยว่า  การนิเทศดังกล่าวมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มุมมองทั้งในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสะท้อนผลการด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยในวงจร
แรก นักศึกษาทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการท าวิจัยโดยเฉพาะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นข้อผิดพลาดและเห็น
จุดอ่อนของการด าเนินงานของตนเองและของเพ่ือน 



5 
 

 

3.4   สมรรถนะการเขียนรายงานการวิจัย นักศึกษาทุกคนมีความคิดเห็นว่าการช่วยตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขรายงาน
วิจัยของอาจารย์พ่ีเลี้ยงมีส่วนช่วยพัฒนารายงานการวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น และมีความเห็นว่าคู่มือการเขียนรายงานวิจัยฯและแบบ
ประเมินรายงานการวิจัยที่อาจารย์ร่วมกันจัดท ามีส่วนช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้แนวทางในการเขียนรายงานวิจัย นอกจากนี้กิจกรรม
การน าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะการเขียนรายงานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา
ได้รับความรู้จากค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีต่องานวิจัยตนเองและต่องานวิจัยของเพ่ือน ส าหรับผลจากการประ เมินคุณภาพของ
รายงานการวิจัยของนักศึกษาพบว่ามีคุณภาพในระดับดีมาก 1 คน ดี 2 คน และพอใช้ 1 คน  

3.5  สมรรถนะการน าเสนอผลการวิจัย จากการประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนจัดขึ้น พบว่านักศึกษาทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารและน าเสนออยู่ในระดับดี มีการตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ฟังในระดับที่น่าพึงพอใจ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการน าเสนอซึ่งมีคุณภาพ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยเห็นว่าสมรรถนะในด้านนี้น่าจะมีผลมาจากการที่นักศึกษาได้มีโอกาสท ากิจกรรมที่
เกี่ยวกับการน าเสนออย่างต่อเนื่องทุกระยะ  อาทิ การน าเสนอหัวข้อวิจัย การน าเสนอโครงร่างวิจัยฯ การน าเสนอผลการวิจัยในวงจร
แรก เป็นต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวน่าจะส่งผลให้นักศึกษาไม่รู้สึกตื่นเต้น เมื่อต้องน าเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ฟังจ านวนมากซึ่งเป็นทั้ง
คณาจารย์ของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระและเพ่ือนนักศึกษาฯต่างสาขา 

ผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการร่วมกันพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้แก่
นักศึกษาฯครั้งนี้ พบว่า การด าเนินงานดังกล่าวมีส่วนช่วยให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงได้พัฒนาตนเองในหลายด้านทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและ
เจตคติ กล่าวคือ อาจารย์พ่ีเลี้ยงได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมและลง
มือปฏิบัติจริง ได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นผลมาจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยฯของนักศึกษาทุกระยะ 
ตั้งแต่การร่วมฟังการน าเสนอหัวข้อ และเขียนโครงร่างวิจัย การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาแบบประเมินและเครื่องมือต่าง ๆ 
และการนิเทศการสอน ซึ่งท าให้อาจารย์พี่เลี้ยงได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่างอาจารย์นิเทศก์กับอาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์พ่ีเลี้ยงกับอาจารย์
พ่ีเลี้ยง และอาจารย์พ่ีเลี้ยงกับนักศึกษาโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมเรียนรู้กับนักศึกษาในการน านวัตกรรมและวิธีการมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความทันสมัย ได้เรียนรู้กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกัน และที่ส าคัญอาจารย์พ่ีเลี้ยง
ทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าการท างานร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาฯ 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการก าหนดปัญหาวิจัยในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ด าเนินการเขียนโครง

ร่างการวิจัยให้แล้วเสร็จทันก่อนเปิดภาคเรียน  
2.  ควรมีการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กับมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตครู 
3.  ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาสมรรถนะทั้งในด้านการสอนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น

เรียนระหว่างหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสถาบันผลิตครู 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรขยายการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในทุกสาขาวิชา 

2.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกสอน 

 

 


