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บทคัดยBอ 
           การให�ข�อมูลย�อนกลับแก;ผู�เรียนเป>นสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ  เป>นวิธีการท่ีช;วย
ให�นักเรียนเข�าใจในเนื้อหาท่ีกําลังศึกษาอยู;และยังนํามาสู;การปรับปรุงวิธีการเรียนรู�  การวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความรู�และคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝFก
ประสบการณวิชาชีพครูท่ีได�รับสอนแบบการให�ข�อมูลย�อนกลับเปรียบเทียบกับเกณฑร�อยละ 70  และ     
2) เปรียบเทียบความรู�และคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครู
ด�วยการสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับและการสอนแบบปกติ 
             กลุ;มตัวอย;างคือ นักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิทยาศาสตร ได�มาจากการสุ;มแบบ
กลุ;ม ประกอบด�วย กลุ;มทดลองคือ นักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิทยาศาสตร ท่ีลงทะเบียน
รายวิชาการฝFกประสบการณวิชาชีพครู 2 (TL 5002) ภาคเรียนท่ี 2  ปPการศึกษา 2559 จํานวน 26 คน  
และกลุ;มควบคุมคือ นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร ท่ีลงทะเบียนรายวิชาการฝFกประสบการณวิชาชีพครู 2 
(TL 5002) ภาคเรียนท่ี 1 ปPการศึกษา 2559 จํานวน 26 คน  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยประกอบด�วย  
แบบทดสอบ  และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สถิติในการวิเคราะหข�อมูล ได�แก; 
ค;าเฉลี่ย ( X� ) ส;วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค;าที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน
พหุคูณ (MANOVA) 
              ผลการศึกษาพบว;า  1)  นักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครูท่ีได�รับการสอนด�วยการใช�
กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับมีความรู�และคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสูงกว;านักศึกษาท่ีได�รับ
สอนแบบปกติอย;างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และ 2) นักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครูท่ีได�รับการสอน
ด�วยการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับมีความรู�และผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้น
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เรียนท้ัง 3 ด�านได�แก; ด�านกระบวนการวิจัย วิธีการวิจัยและการนํางานวิจัยไปใช�สูงกว;าเกณฑท่ีกําหนด   
ร�อยละ 70 อย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ: กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับ, วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, นักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครู 
 

ABSTRACT 
Feedback is an essential part of effective learning. This method helps students 

understand the subject being studied and gives them clear guidance on how to improve 
their learning. The objectives of this research were 1) to investigate the knowledge and 
quality of classroom action research of the student teachers taught by using the feedback 
process, then compare it with the 70 percent specified criteria; and 2) to compare the 
knowledge and quality of classroom action research carried out by student teachers taught 
by using the feedback process and the traditional teaching method. 

The sample of this research consisted of 2 groups of science student teachers 
obtained by cluster random sampling. The experimental group comprised 26 science 
student teachers enrolled in the Teaching Profession II course (TL 502)  in the second 
semester of the 2016 academic year; and the control group consisted of 26 science student 
teachers enrolled in the Teaching Profession II course (TL 502) in the first semester of the 
2016 academic year. The employed research instruments were a test, and a research 
evaluation form. Statistics used for data analysis were the mean, standard deviation, t-test, 
and multivariate analysis of variance (MANOVA). 

The findings revealed that 1) the student teachers taught by using the feedback 
process had higher knowledge and their research quality was rated higher than the student 
teachers taught by the traditional method at the .05 level of significance; and (2) regarding 
the quality of classroom research in all three aspects, namely, the research process, 
research methods, and application of research, it was found that it was higher than the 70 
percent criteria at the .01 level of significance. 
KEYWORDS: The feedback process, Classroom action research, Student teachers 
 
ความเปFนมาและความสําคัญของปGญหา 

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เป>นการวิจัยแบบการวิจัยปฏิบัติการท่ีทําใน
ชั้นเรียนโดยครูเป>นผู�ดําเนินการ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนอย;างต;อเนื่อง มีความสําคัญต;อวิชาชีพครู
มากท่ีสุดอย;างหนึ่งเพราะเป>นกระบวนการท่ีครูใช�ในการประเมินการทํางานของตนเอง เป>นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงการสอนของครูและเป>นกระบวนการสืบเสาะค�นหาแนวทางการแก�ไขปsญหาท่ี
เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติการสอน ความเข�าใจของนักเรียนในช;วงแรกของการจัดการเรียนการสอนจะช;วยให�ครู
สามารถวางแผนกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพัฒนาผู�เรียนในช;วงเวลาท่ีเหลือของภาค
การศึกษา  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู�ของผู�เรียนจากกลยุทธการสอนท่ีแตกต;างกันช;วยให�ครูค�นพบว;า
เทคนิคการสอนท่ีดีท่ีสุดในสถานการณเฉพาะ  การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนต�องมีการดําเนินงานท่ีเป>น
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วงจรต;อเนื่อง มีกระบวนการทํางานแบบมีส;วนร;วม และเป>นกระบวนการท่ีเป>นส;วนหนึ่งของการทํางาน
ปกติ เพ่ือให�ได�ข�อค�นพบเก่ียวกับการแก�ไขปsญหาท่ีสามารถปฏิบัติได�จริง (สิริพันธุ สุวรรณเขตนิคม, 2551; 
สุวิมล ว;องวานิช, 2546; Mettetal, 2001)  

 โดยคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง ผลการประเมินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน ประกอบด�วย  กระบวนการวิจัย  วิธีการวิจัยและการนํางานวิจัยไปใช�  โดยท่ี
กระบวนการวิจัยเป>นการสํารวจปsญหาเพ่ือกําหนดวิจัยท่ีเหมาะสม  จัดลําดับความสําคัญของปsญหาได�อย;าง
เหมาะสม  วางแผนการวิจัยอย;างเป>นระบบ  สามารถเขียนเค�าโครงงานวิจัยได�ตามท่ีกําหนด  ประเมิน
ความก�าวหน�าในการทําวิจัยของตนเองอย;างต;อเนื่อง  นําผลการประเมินความก�าวหน�าของตนเองใน
ข้ันตอนต;างๆ  วิธีการวิจัยประกอบด�วย  การเลือกปsญหา การแยกรายละเอียดของปsญหา  การวางแผน
แลงมือแก�ปsญหาและการสรุปผล  การนํางานวิจัยไปใช�ซ่ึงประกอบด�วยการนําผลการวิจัยไปใช�แก�ปsญหา
และพัฒนาการจัดการเรียนรู�และส;งผลทางบวกกับผู�เรียน  ภายใต�การกํากับดูแลของอาจารยนิเทศก 
(นพวรรณ ศรีเกตุ, 2557) 

การพัฒนาครูให�เป>นครูนักวิจัยได�วิธีหนึ่งคือการเริ่มต้ังแต;กระบวนการในการผลิตครูเพ่ือให�
ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาความสามารถท่ีจะทําการวิจัยในชั้นเรียนในขณะ
ฝFกประสบการณวิชาชีพครูควบคู;ไปกับการจัดเรียนการสอน  ซ่ึงจะส;งผลถึงการเป>นครูมืออาชีพ การฝFก
ประสบการณวิชาชีพครูถือเป>นหัวใจสําคัญของการผลิตครู (Guyton และ McIntyre, 1990 อ�างถึงใน 
กนิษฐา เชาววัฒนกุล และวัชรา เล;าเรียนดี, 2554) 

คณะผู�วิจัยเป>นผู�สอนในรายวิชาการฝFกประสบการณวิชาชีพครู 2  ได�สังเกตและทําการสอบถาม
นักศึกษา  พบว;านักศึกษามีปsญหาในการทําวิจัยในชั้นเรียน ไม;เข�าใจถึงปsญหาของการวิจัยและการต้ัง
วัตถุประสงคการวิจัย  ขาดความรู�ในเรื่องการสร�างและหาคุณภาพเครื่องมือต;างๆท่ีใช�ในการเก็บรวบรวม
ข�อมูล  ขาดการวางแผนการเก็บรวบรวมข�อมูล  วิธีการเลือกใช�สถิติและการเขียนรายงานวิจัย   คณะผู�วิจัย
จึงทําการทบทวนวรรณกรรมและหาวิธีการจัดการเรียนรู�  เพ่ือนําวิธีการดังกล;าวมาพัฒนาความรู�และ
คุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครู  ท้ังนี้การจัดการเรียนรู�ใน
ระดับอุดมศึกษาควรมีความหลากหลาย  จากการสอนแบบด้ังเดิมในมหาวิทยาลัยได�เปลี่ยนวิธีการสอนแบบ
บรรยายมาเป>นการสอนเน�นการเรียนจากปsญหา  โดยเฉพาะสาขาแพทยศาสตร  ธุรกิจและการผลิตครู  
โดยให�นักศึกษาได�ศึกษาปsญหา ค�นคว�าหาข�อมูล ปฏิบัติจริงและอภิปรายผล (ดิเรก วรรณเศียร, 2559) ยุค
ศตวรรษท่ี 21 เป>นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวนความรู�เพ่ิมข้ึนอย;างรวดเร็วทุกวัน  ผู�เรียนยุคใหม;
เข�าถึงความรู�ได�เร็วและง;าย บทบาทหน�าท่ีของครูไม;เพียงแต;เอาใจใส;ผู�เรียนเท;านั้น  ยังต�องมีทักษะในการ
กระตุ�นให�ผู�เรียนรักการเรียนรู�  สนุกกับการเรียนรู�  ครูจึงต�องยึดหลัก “สอนน�อย เรียนมาก” (Teach Less 
Learn More) (วิจารณ พานิช, 2555)  

การประเมินเพ่ือการเรียนรู�เป>นวิธีการหนึ่งท่ีจะทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย;างมีประสิทธิภาพ  
เป>นการประเมินกระบวนการและวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนโดยอาศัยข�อมูลสารสนเทศทางการประเมินเป>น
ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือวินิจฉัยปsญหาการเรียนรู�ของผู�เรียน ปรับปรุงวิธีการเรียนรู�หรือวิธีการทํางานของผู�เรียน 
เพ่ือพัฒนาผู�เรียนเป>นรายบุคคล อีกท้ังมุ;งให�ผู�เรียนเรียนรู�กระบวนการและวิธีการเรียนรู�ด�วยตนเอง เรียนรู�
ความสามารถ เข�าใจและปรับปรุงวิธีการเรียนรู�ของตนเอง การประเมินเพ่ือการเรียนรู�ประกอบด�วย การให�
ข�อมูลกระตุ�นการเรียน การให�ข�อมูลย�อนกลับ และการให�ข�อมูลต;อยอดการเรียนรู� ดังนั้น การประเมินเพ่ือ
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การเรียนรู�จึงมีความสําคัญและส;งผลต;อการเป>นบุคคลการเรียนรู�และอนาคตของผู�เรียน (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2558) 

การให�ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) เป>นองคประกอบท่ีสําคัญในการส;งเสริมการเรียนรู�และการ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู� (Assessment for learning) ซ่ึงการจัดการเรียนรู�ในยุคปsจจุบันต�องการให�ผู�เรียนมี
ส;วนร;วมในกระบวนการเรียนรู� แนวคิดนี้ส;งเสริมการมีส;วนร;วมในการเรียนระหว;างผู�เรียนและครู พัฒนา
ความรู�ความสามารถของผู�เรียนโดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เรียนในระยะยาวมากกว;าข�อมูล
ย�อนกลับท่ีได�รับจากครู รวมถึงการสร�างบรรยากาศในการเรียนรู�แบบมิตร โดยท่ีจุดมุ;งหมายการประเมิน
ระหว;างเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของผู� เรียนอย;างต;อเนื่อง การให�ข�อมูลย�อนกลับแก;ผู�เรียนเป>น
องคประกอบสําคัญของการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� มีประโยชนต;อการเรียนการสอน การให�ข�อมูลแก;
ผู�เรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะต�องตรงประเด็น อธิบายผลท่ีเกิดตามจริงและทันเวลาเพ่ือให�ผู�เรียนแก�ไขได�
ทันท;วงที การให�ผลสะท�อนกลับและการให�ผู�เรียนแก�ไขผลงานเป>นอีกแนวทางในการใช�การประเมินเพ่ือ
ส;งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน การตรวจงานของครูควรให�ข�อเสนอแนะ แทนการให�เป>นคะแนนหรือเกรด 
เพ่ือให�ผู�เรียนและครูสามารถตรวจสอบความก�าวหน�าได�ข�อเสนอแนะเหล;านั้นควรมีการจดบันทึกไว�
สมํ่าเสมอ (โชติมา หนูพริก, 2559)  

การให�ข�อมูลย�อนกลับมีหลายรูปแบบแตกต;างกันออกไป โดยท่ัวไปมักกล;าวถึงข�อดีและข�อเสียของ 
ผลงานโดยข�อมูลชี้แนะเพ่ือปรับปรุงมีลักษณะในการชี้ถูกแทนการจับผิดซ่ึงนอกจากจะทําให�ผู�เรียนมีการ
พัฒนาอย;างสร�างสรรคแล�วยังช;วยให�ผู�เรียนทราบแนวทางการปรับปรุงผลงานได�ดีข้ึนกว;าการทราบเพียง
จุดอ;อนหรือจุดแข็งเพียงอย;างเดียว (ปาริฉัตร บุญต�อม, 2558)  ปsจจุบันมีการเสนอแนวคิดในการให�ข�อมูล
ย�อนกลับแบบข�อมูลชี้แนะเพ่ือการปรับปรุง (Feedforward) เป>นการเน�นข�อมูลเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ
ในอนาคต โดยไม;คํานึงถึงในปsจจุบันว;าผลงานมีข�อดีหรือข�อเสียอย;างไร (ดาวเรือง ลุมทอง, 2553) ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยเลือกใช�รูปแบบการให�ข�อมูลย�อนกลับแบบท่ัวไป และการให�ข�อมูลย�อนกลับแบบชี้แนะเพ่ือ
การปรับปรุง เพ่ือให�ผู�เรียนได�ทราบว;าผลการทํางานของตนเองอยู;ในระดับใด ถูกต�องเหมาะสมหรือไม; ทํา
ให�ทราบความก�าวหน�าด�านการเรียนของตนเอง 

จากปsญหาอุปสรรคในข�างต�นและจากความสําคัญของนักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครู  ซ่ึงใน
วันข�างหน�าจะเป>นครูประจําการและเป>นกําลังสําคัญของชาติ  ทําให�คณะผู�วิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับความรู�
และคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครู  ท่ีได�รับการสอนแบบ
การใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับและแบบปกติ  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
วิธีการสอน 
1. การสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูล
ย�อนกลับ 

ตัวแปรตาม 
1. ความรู�ในการทําวิจัยในชั้นเรียน 
2. คุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
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วัตถุประสงค)ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความรู�และคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝFกประสบการณ

วิชาชีพครูท่ีได�รับสอนแบบการให�ข�อมูลย�อนกลับเปรียบเทียบกับเกณฑร�อยละ 70   
2. เปรียบเทียบความรู�และคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝFกประสบการณ

วิชาชีพครูด�วยการสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับและการสอนแบบปกติ 
 
คํานิยามศัพท)เฉพาะ 

1. การสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับ  หมายถึง การสอนท่ีนักศึกษาได�เรียนรู�
ตามท่ีผู�สอนได�เตรียมการสอนไว�  โดยท่ีผู�สอนกําหนดให�นักศึกษาส;งความก�าวหน�าของการทําวิจัยทุก
สัปดาหและมีการสะท�อนผลสู;นักศึกษาท้ังหมด 6 ครั้ง ในประเด็นดังต;อไปนี้ 1) ความเป>นมาของปsญหาการ
วิจัย  2) วัตถุประสงคการวิจัย 3) ขอบเขตของการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
4) การเก็บข�อมูลวิจัยและการวิเคราะหข�อมูลทางสถิติ 5) การสรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะของการวิจัย 
6) การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย 

2.  การสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนท่ีนักศึกษาได�เรียนรู�ตามท่ีผู�สอนได�เตรียมการสอนไว�  มี
การอภิปรายกันภายในกลุ;ม ผู�สอนเป}ดโอกาสให�นักศึกษาซักถามในประเด็นท่ีสงสัยเป>นรายบุคคลอย;าง
อิสระและนักศึกษาได�ลงมือปฏิบัติทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   

3. ความรู�เรื่องการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  หมายถึง  ความสามารถของการกําหนดชื่อเรื่อง 
การวิจัย ความเป>นมาของปsญหาการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย การกําหนดประชากร และกลุ;มตัวอย;าง 
การระบุเครื่องมือในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย การเก็บข�อมูลวิจัยและการ
วิเคราะหข�อมูลทางสถิติ และการสรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะของการวิจัย  โดยประเมินจากคะแนนท่ี
ได�จากการใช�แบบทดสอบวัดความรู� เรื่อง การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

4. คุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  หมายถึง ผลการประเมินการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนจากแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนท่ีผู�วิจัยพัฒนามาจาก นพวรรณ ศรีเกตุ 
(2557) ซ่ึงทําการประเมินใน3 ประเด็นหลัก คือ  1) กระบวนการวิจัย 2) วิธีการวิจัยและ 3) การนํา
งานวิจัยไปใช� 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
      ประชากรและกลุBมตัวอยBาง  
 ประชากร คือ นักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปPการศึกษา 2559 
จํานวน  506 คน 
 กลุ;มตัวอย;าง  ผู�วิจัยได�สุ;มกลุ;มตัวอย;างแบบกลุ;ม (Cluster random sampling) จํานวน 2 กลุ;ม  
กลุ;มควบคุมคือนักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครูปPท่ี 5 สาขาการสอนวิทยาศาสตร ปPการศึกษา 2559 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา 2 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 26 คน และ กลุ;มทดลองคือนักศึกษาฝFก
ประสบการณวิชาชีพครู  สาขาการสอนวิทยาศาสตร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา 2 ในภาคเรียนท่ี 2 
จํานวน 26 คน   
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รูปแบบการวิจัย 
ผู�วิจัยใช�แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองท่ีเป>นกลุ;ม (Group Designs in Experimental Research)  

กลุBม ให�ส่ิงทดลอง ทดสอบหลังทดลอง 
E 
C 

X1 
X2 

O2 
O2 

 
E หมายถึง กลุ;มทดลอง  C หมายถึง กลุ;มควบคุม   O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 
X1 หมายถึง  การสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับ  
X2 หมายถึง  การสอนแบบปกติ 

ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรอิสระ  คือ  วิธีการสอนซ่ึงมี 2 รูปแบบ คือการสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูล

ย�อนกลับและการสอนแบบปกติ 
ตัวแปรตาม  คือ  ความรู�ในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้น

เรียน 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย   
1. แบบทดสอบ เรื่อง ความรู�ในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  เป>นแบบทดสอบชนิดอัตนัย   

จํานวน 5 ข�อ  โดยผู�วิจัยนําแบบทดสอบให�ผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท;าน  ทําการพิจารณาประเมินความ
สอดคล�องระหว;างข�อสอบกับจุดประสงคการเรียนรู� (Item –Objective Congruence Index : IOC ) 
คุณภาพ  โดยพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเป>นปรนัย (Objectivity) 
ของข�อคําถามและคู;เกณฑการประเมิน จากผู�เชี่ยวชาญ 3 ท;านผลการประเมินพบว;าได�ค;า 1.00 ค;าความ
เชื่อม่ันแบบทดสอบจากสูตรหาค;าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคพบว;าได�ค;า 0.77 

2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ท้ัง 3 ด�าน  คือ กระบวนการวิจัย  วิธีการ 
วิจัยและการนํางานวิจัยไปใช� จํานวน 20 ข�อ ผู�วิจัยพัฒนามาจากนพวรรณ ศรีเกตุ (2557)   มีลักษณะเป>น
แบบมาตรประมาณค;า 4 นําข�อคําถามตรวจสอบคุณภาพ  โดยพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และความเป>นปรนัย (Objectivity) ของข�อคําถามและคู;เกณฑการประเมิน จาก
ผู�เชี่ยวชาญ 3 ท;าน ผลการประเมินพบว;าได�ค;า 1.00 และค;าความเชื่อม่ันแบบทดสอบจากสูตรหาค;า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคพบว;าได�ค;า 0.79 

การเก็บรวบรวมข�อมูล 
การดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยได�ทําการทดลองและเก็บข�อมูลในปPการศึกษา 2559 โดย

ดําเนินการเก็บข�อมูลดังต;อไปนี้ 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือชี้แจงเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน  
2. ผู�วิจัยดําเนินการสอนตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว�โดยท่ีในภาคเรียนท่ี 1 ใช�วิธีการสอน 

แบบปกติ  และในภาคเรียนท่ี 2 ใช�วิธีการสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับ   
3. เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาทําการทดสอบวัดความรู�ในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  และ 

ประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
4. นําผลคะแนนท่ีได�จากการทดสอบวัดความรู�ในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  และประเมิน 

คุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไปวิเคราะหผล  
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การวิเคราะห)ข�อมูล 
1. ก;อนดําเนินการทดลองผู�วิจัยทําการทดสอบการแจกแจงของข�อมูลด�วยสถิติ Shapiro-Wilk 

test พบว;าค;า p-value เท;ากับ .053  สรุปได�ว;าข�อมูลนี้มีการแจกแจงแบบปกติดังนั้นสามารถใช�สถิติ  
t-test ในการทดสอบความแตกต;างของค;าเฉลี่ยได�  
          2. วิเคราะหค;าเฉลี่ย (  ) ส;วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค;าค;าเฉลี่ยของกลุ;มตัวอย;าง
เทียบกับเกณฑ (t–test for one sample)  และการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate 
Analysis of Variance: MANOVA)   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  สรุปผลการวิจัย  
  1. ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการให�ข�อมูลย�อนกลับแกBนักศึกษาฝ'กประสบการณ)วิชาชีพครูกลุBม
ทดลอง 

ผลการศึกษาพบว;านักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครูได�รับข�อมูลย�อนกลับสูงท่ีสุด (26 คน
,100%) ในหัวข�อขอบเขตของการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย  การเก็บข�อมูล
วิจัยและการวิเคราะหข�อมูลทางสถิติการเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย ลําดับท่ีถัดมา
คือหัวข�อความเป>นมาของปsญหาการวิจัย  (20 คน, 76.9%) การสรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะของการ
วิจัย (18 คน, 69.2%)  วัตถุประสงคการวิจัย (13 คน, 50%) ดังตาราง 1 และเม่ือพิจารณาในภาพรวม
พบว;านักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครูได�รับการให�ข�อมูลย�อนกลับจํานวน 4 ถึง 6 ครั้ง ดังแสดงใน
ตาราง 2 และภาพ 1 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนนักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครูท่ีได�รับการให�ข�อมูลย�อนกลับจําแนกตามหัวข�อ
ภายในกระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับ 

กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับ 
จํานวนนักศึกษาท่ีได�รับการให�

ข�อมูลย�อนกลับ (n=26) 
1) ความเป>นมาของปsญหาการวิจัย   20 คน (76.9%) 
2) วัตถุประสงคการวิจัย  13 คน (50%) 
3) ขอบเขตของการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใน 
การวิจัย  

26 คน (100%) 

4) การเก็บข�อมูลวิจัยและการวิเคราะหข�อมูลทางสถิติ 26 คน (100%) 
5) การสรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะของการวิจัย 18 คน (69.2%) 
6) การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย 26 คน (100%) 
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ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงจํานวนครั้งท่ีนักศึกษา 
ฝFกประสบการณวิชาชีพครูได�ข�อมูลย�อนกลับ 

ตารางท่ี 2 สรุปรวมจํานวนครั้งท่ีนักศึกษาฝFก
ประสบการณวิชาชีพครูได�ข�อมูลย�อนกลับ 
 

 
 
 

2. ผลการเปรียบเทียบความรู�และคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนท้ัง 3 ด�าน คือ 
กระบวนการวิจัย  วิธีการวิจัยและการนํางานวิจัยไปใช�กับเกณฑ)ร�อยละ 70 ของนักศึกษาฝ'ก
ประสบการณ)วิชาชีพด�วยการสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับ  
            ผลการวิจัย  พบว;า ความรู�และความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนท้ัง 3 ด�าน คือ 
กระบวนการวิจัย  วิธีการวิจัยและการนํางานวิจัยไปใช�สูงกว;าเกณฑท่ีกําหนดร�อยละ 70 อย;างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .01   ดังตาราง 3 
 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหความรู�และความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝFกประสบการณ 

วิชาชีพท่ีได�รับสอนแบบการให�ข�อมูลย�อนกลับเปรียบเทียบกับเกณฑร�อยละ 70 

ตัวแปร n 
คะแนน

เต็ม  S.D. เกณฑ) t p-
value 

1. ความรู�ในการทําวิจัยในชั้นเรียน 26 20 18.38 1.74 14 12.85 .00 
2. ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน 
   2.1 กระบวนการวิจัย 26 40 38.04 0.54 28 18.72 .00 
   2.2 วิธีการวิจัย 26 20 18.77 0.21 14 22.73 .00 
   2.3 การนํางานวิจัยไปใช� 26 20 19.15 0.18 14 28.14 .00 

 
3. ผลการเปรียบเทียบความรู�และคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนักศึกษาฝ'ก

ประสบการณ)วิชาชีพด�วยการสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับ (กลุBมทดลอง) และการ
สอนแบบปกติ (กลุBมควบคุม) 

ผลการวิจัยพบว;าคะแนนเฉลี่ยความรู�ในการทําวิจัยในชั้นเรียนของกลุ;มควบคุมเท;ากับ 13.77 
(S.D. = 2.63) และของกลุ;มทดลองเท;ากับ 18.38 (S.D. = 1.74) คะแนนเฉลี่ยคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนของกลุ;มควบคุมเท;ากับ 62.90 (S.D. = 6.40) และของกลุ;มทดลองเท;ากับ 75.96 (S.D. = 4.08)  
ดังตาราง 4 
 

7.5

8

8.5

9

จํานวนนกัศกึษา 

4คร ัง 

5 คร ัง 

6 คร ัง 
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ตารางท่ี 4  ค;าเฉลี่ย (X�) และส;วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความรู�ในการทําวิจัยในชั้นเรียนและ
คะแนนคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของกลุ;มควบคุมและกลุ;มทดลอง 

ตัวแปรตาม กลุBมวิจัย X� S.D. 
1. ความรู�ในการทําวิจัยในชั้นเรียน กลุ;มควบคุม (n=26) 13.77 2.63 

กลุ;มทดลอง (n=26) 18.38 1.74 
2. คุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน กลุ;มควบคุม (n=26) 62.90 6.40 

กลุ;มทดลอง (n=26) 75.96 4.08 
 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัวแปร (MANOVA)  พบว;าค;าสถิติ 4 ตัวคือ 

Wilks’ lambda, Pilai’s Trace, Roy’s Largetest Root และ Hotelling’s trace มีนัยสําคัญทางสถิติ 
นั่นคือความรู�ในการทําวิจัยในชั้นเรียนและคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝFก
ประสบการณวิชาชีพครูด�วยการสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับและการสอนแบบปกติ
แตกต;างกัน  โดยนักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครูท่ีได�รับการสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูล
ย�อนกลับมีคะแนนเฉลี่ยของความรู�ในการทําวิจัยในชั้นเรียนและคุณภาพงานวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียนสูง
กว;านักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครูท่ีได�รับการสอนแบบปกติ  แสดงดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัวแปร (MANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความรู�

และคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระหว;างนักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครูกลุ;ม
ทดลอง (n=26) และนักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครูกลุ;มควบคุม (n=26) หลังการทดลอง 
(posttest) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
Type III 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p-value 

กลุBมการวิจัย 
   กลุ;มทดลอง 
   กลุ;มควบคุม 
 

1. ความรู�ในการทําวิจัย
ในชั้นเรียน 276.92 1 276.92 55.77 .00 

2. คุณภาพงานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 2218.83 1 2218.83 77.00 .00 

Box's Test  F = 3.35, sig = .018 
Pillai's Trace  value = .66, F =46.92, p-value = .00 
Wilks' Lambda value = .34, F =46.92, p-value = .00 
Hotelling's Trace  value = 1.92, F = 46.92, p-value = .00 
Roy's Largest Root value = 1.92, F = 46.92, p-value = .00 
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อภิปรายผลการวิจัย   
จากการดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบความรู�และคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ

นักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครู  ด�วยการสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับและการสอน
แบบปกติมีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย คือ 

1) การใช�กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยการวิเคราะหปsญหาและวางแผนแล�วเลือกใช�
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป>นสําคัญในการปฏิบัติการสอนจากนั้นสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติการสอนสามารถช;วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได� (อรรัตน หวั่งประดิษฐ และกรกฎ    
สินประจักษผล, 2557) โดยครูผู�สอนรับบทบาทสําคัญ คือ การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือสร�าง
เครื่องมือหรือนวัตกรรมวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพและนําไปใช�เป>นส;วนหนึ่งควบคู;กับการจัดการ
เรียน  การสอน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2550) 

2) การสอนแบบการใช�กระบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับการสะท�อนกลับมีผลให�นักศึกษามีความรู�
และความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนสูงกว;าการสอนแบบปกติ  ท้ังนี้ครูมีบทบาทหลักในกระบวนการ
ให�ข�อมูลย�อนกลับทุกข้ันตอน ซ่ึงครูควรให�ข�อมูลป�อนกลับในเชิงบวกอย;างสมํ่าเสมอ เช;น การพูดให�กาลังใจ 
การเขียนข�อความเพ่ือเสนอแนะผู�เรียน เป>นต�น การให�ข�อมูลย�อนกลับดังกล;าวส;งผลต;อการเรียนในด�าน
บวก ทาให�ผู�เรียนสามารถแก�ไขการเรียนของตนเองได� รู�สึกมีความสุขและสนุกท่ีได�เรียน (เหมือนฝsน ชมมณี, 
2557)   อีกท้ังจากการสังเกตของผู�วิจัยพบว;าเม่ือนักศึกษาได�ข�อมูลย�อนกลับไปแล�วจะมีนักศึกษาส;วนหนึ่ง
เข�ามาซักถามถึงประเด็นท่ีสงสัย ซ่ึง สอดคล�องกับท่ี Lewis (2002) ได�ให�ข�อเสนอแนะไว�ว;า แม�ว;าข�อมูล
ย�อนกลับจะมีความสําคัญต;อผู�เรียน แต;ผู�สอนควรคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู�เรียนด�วย ผู�เรียนบาง
คนให�ความสําคัญเพียงคะแนนท่ีได�รับ บางคนเพิกเฉยต;อข�อเสนอแนะในข�อมูลย�อนกลับท่ีได�รับ บางคนจะ
ต้ังใจอ;านข�อมูลย�อนกลับและซักถามผู�สอนเม่ือไม;เข�าใจ ดังนั้นผู�สอนควรให�เวลาในการซักถามผู�เรียนเป>น
รายบุคคลเก่ียวกับงานของผู�เรียนเพ่ือช;วยให�ผู�เรียนเข�าใจข�อมูลย�อนกลับได�ชัดเจน สอดคล�องกับงานวิจัย
ของ วิภาวรรณ วงษสุวรรณ คงเผ;า (2555) ท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับผลของการให�ข�อมูลย�อนกลับงานเขียน
ของนิสิต ซ่ึงพบว;าผู�เรียนบางคนให�ข�อเสนอแนะว;าผู�สอนควรให�ข�อเสนอแนะต;องานเขียนของตนเองมาก
ยิ่งข้ึน ผู�เรียนบางคนอาจได�รับข�อมูลไม;เพียงพอ  และเม่ือพิจารณาความถ่ีของการให�ข�อมูลย�อนกลับพบว;า
นักศึกษาฝFกประสบการณวิชาชีพครู  ได�รับข�อมูลย�อนกลับจํานวน 4 ถึง 6 ครั้ง ซ่ึงสอดคล�องกับท่ีศิลปชัย 
สุวรรณธาดา (2548) กล;าวว;าผลย�อนกลับจะช;วยส;งเสริมการเรียนรู�มากหรือน�อยข้ึนอยู;กับความถ่ีของการ
ให�ผลย�อนกลับ (Frequency) การหยุดหรือถอนให�ผลย�อนกลับ (Withdrawal) ความละเอียดของผล
ย�อนกลับ (Precision) และการถ;วงเวลาให�ผลย�อนกลับ (Delay) จะเห็นว;าการให�ข�อมูลย�อนกลับมีส;วน
สําคัญในการเรียนรู�ทําให�ผู�เรียนแก�ไขข�อผิดพลาดและพัฒนาการเรียนรู�ให�สูงข้ึน  
 
ข�อเสนอแนะ  

ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
การให�ผลสะท�อนกลับและการให�นักเรียนแก�ไขผลงานเป>นอีกแนวทางในการใช�การประเมินเพ่ือ

ส;งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน การตรวจงานของครูควรให�ข�อเสนอแนะ แทนการให�เป>นคะแนนหรือเกรด 
เพ่ือให�ผู�เรียนและครูสามารถตรวจสอบความก�าวหน�าได�ตามข�อเสนอแนะ  อีกท้ังครูควรเป}ดโอกาสให�
ผู�เรียนแก�ไขผลงานด�วยตัวของผู�เรียนเอง  จากนั้นครูทําการติดตามผลการแก�ไขงานตามผลสะท�อนกลับท่ี
ผู�เรียนได�รับ โดยผลสะท�อนกลับของครูควรมีลักษณะเชิงบวก ควรมีการชมเชย และระบุจุดเด;นของงาน  
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ในขณะเดียวกันก็ควรให�การแนะแนวทางเพ่ือการปรับปรุง ครูไม;ควรสร�างบรรยากาศเชิงลบทําให�ผู�เรียน
เกิดเจตคติด�านลบต;อการเรียน   

ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งถัดไป 
การชี้แนะ (Coaching) เป>นการช;วยเหลือบุคคลหรือผู�รับการชี้แนะจากผู�ชี้แนะมีเป�าหมายเพ่ือ

ส;งเสริมความสามารถในการเรียนรู�ของบุคคล โดยการให�ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) การวิจัยครั้งนี้ได�ข�อ
ค�นพบจากการสอนด�วยการให�ข�อมูลย�อนกลับจากครูเท;านั้น ในการทําวิจัยครั้งถัดไปควรเพ่ิมเติมการให�
ข�อมูลย�อนกลับ  ชี้แนะแบบเพ่ือนชี้แนะ (Peer coaching) การชี้แนะทางปsญญา (Cognitive coaching) 
และการชี้แนะสะท�อนคิด (Reflective coaching) ซ่ึงรูปแบบการชี้แนะท้ัง 3 ลักษณะมีจุดเน�นบางส;วนท่ี
แตกต;างกัน ท้ังนี้จะเป>นการเพ่ิมประสบการณให�แก;ผู�เรียน  ผู�เรียนจะได�ข�อมูลย�อนกลับจากแหล;งข�อมูลท่ี
หลากหลายยิ่งข้ึน อีกท้ังการชี้แนะอันจะเกิดข�อมูลย�อนกลับนั้น  ผู�วิจัยสามารถออกแบบกิจกรรมให�เกิดข้ึน
ท้ังในลักษณะการสนทนาท่ีไม;เป>นทางการ ตามโอกาสและสถานการณต;างๆ ในชีวิตประจําวัน เช;น การ
พูดคุยระหว;างเดินด�วยกัน หรืออาจเกิดในลักษณะการสนทนาท่ีเป>นทางการและมีการวางแผนล;วงหน�า 
เช;น การประชุมครู การสังเกตการณเรียนการสอนท่ีเป>นทางการ เป>นต�น  
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