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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนและแนวทางการพัฒนา
สมรรถภาพการท าวิ จัย ในชั้ นเรี ยน 2) พั ฒ นารู ป แบบการเสริ มสร้ า งสมรรถภาพการท าวิ จัย ในชั้ นเรี ยน
3) ทดลองใช้รูป แบบการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน และ 4) ประเมิ น ผลการใช้รูปแบบการ
เสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษาสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ได้แก่
นักศึ กษา ชั้นปี 3-4 คณะครุ ศาสตร์ จานวน 286 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่ งชั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการศึ กษา
แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อนวิจยั อาจารย์นิเทศ และนักศึกษา จานวน
31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผูท้ รงคุณวุฒิที่ใช้ตรวจสอบรู ปแบบจานวน 5 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการ
ทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบ ได้แก่ นักศึกษาจานวน 30 คน อาจารย์ที่ปรึ กษา ครู พี่เลี้ยงและผูบ้ ริ หาร
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย รู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู ้ แบบประเมินทักษะ แบบวัดเจตคติ
แบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ โดยการวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ Wilcoxon signed- ranks test วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึ กษามีสมรรถภาพด้านความรู ้ และสมรรถภาพด้านเจตคติ ต่อการทาวิจยั ในชั้น
เรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง และมีสมรรถภาพด้านทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนอยู่ในระดับน้อย แนวทางการพัฒนา
สมรรถภาพการท าวิ จัย ในชั้น เรี ย น ได้แ ก่ จัด อบรมให้ ค วามรู ้ ฝึ กปฏิ บัติ ในสถานการณ์ จริ ง มี ที่ ป รึ ก ษาหรื อ
พี่เลี้ยงให้คาแนะนา 2) รู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ประกอบด้วย (1) หลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ “การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน” (2) การให้คาแนะนาและอานวยความสะดวก (3) การสร้างเครื อข่าย
ร่ วมฝึ กประสบการณ์การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน 3) นักศึกษามีความรู ้และทักษะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังพัฒนาสู ง
กว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเกิดเจตคติที่ดีต่อการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน และ 4) นักศึกษา
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความร่ วมมือในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน รู ปแบบมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์
คาสาคัญ: การพัฒนารู ปแบบ การเสริ มสร้างสมรรถภาพ วิจยั ในชั้นเรี ยน
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Abstract
The purposes of this research were to 1 ) study classroom research competency and guidelines for developing
classroom research competency; 2) develop a classroom research competency building model; 3) experiment the
classroom research competency building model; and 4 ) evaluate results of using the classroom research competency
building model. The sample in this study included various groups of people.In studying classroom research
competency, 2 8 6 third and fourth-year students, obtained by stratified random sampling were involved; in
studying guidelines for developing classroom research competency, 31 key informants including a lecturer,
mentor teachers, and student teachers were purposively selected; in verifying the model, 5 experts were used;in
experimenting the model,30 students, advisers, mentor teachers, and school administrators, obtained by
purposive random sampling were participated. The research tools were a knowledge test, a skill evaluation form,
scales to assess attitudes, an interview form, and a focus group discussion form. Quantitative data were analyzed
by using the frequency, percentage, mean, standard deviation, and the Wilcoxon signed- ranks test. Qualitative
data were analyzed by using content analysis.
The results revealed that 1) the students’ knowledge about classroom research, and attitudes on
conducting classroom research were at the moderate level; moreover, their skills in conducting research were at
the low level, guidelines for developing the classroom research competency included training , providing handson experience, and assigning advisors or mentors; 2) the classroom research competency building model
consisted of (1) a training course on “Conducting a Classroom Research”,(2) a coaching and mentoring process,
and (3) building a collaborative research network; 3) knowledge and skills in classroom research of the students
after training were significantly higher than before training at the .05 level, the students also had positive
attitudes towards conducting research; 4) the students, and the people involved worked collaboratively, satisfied
with the developed model, and agreed that the model was appropriate and useful.
Keywords: The Development of a model, Competency building, Classroom research

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษานั้น เป้ าหมายสาคัญของการพัฒนาอยู่ที่ “การพัฒนาคน” โดยมีความเชื่ อว่า
บุคคลมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชี วิต ซึ่ งกลไกและสภาพแวดล้อมที่ จะส่ งเสริ มและสนับสนุ น
บุคคลให้เกิ ดการพัฒนาอย่างเต็มที่ มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์คือการให้บุคคลได้รับการศึ กษาที่ มีคุณภาพและเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจึงได้ตราไว้ในพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ ที่ 3 ) พ.ศ. 2553 ในมาตรา22 กล่ า วไว้ว่ า การจัด การศึ ก ษาต้อ งยึ ด หลัก ผู ้เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ ม
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ให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพและในมาตรา 30 ให้สถานศึ กษาพัฒนากระบวนการ
เรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งการส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนสามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ในแต่ละระดับการศึกษาผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสาเร็ จมากที่สุดคือ ครู การ
พัฒนาคุณภาพครู จึงมีความสาคัญ การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นกระบวนการที่ ครู ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาครู ให้มีความสามารถในการเป็ นครู นกั วิจยั ในชั้นเรี ยน มโมทัศน์สาคัญ
ที่ทาให้นกั ศึกษาเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในการสอนและการเป็ นครู ที่ดี ช่วยเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูท้ ี่จะก้าวเข้าสู่
วิช าชี พ ครู ในอนาคตได้ เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ อย่างต่ อ เนื่ อ งในการเป็ นครู สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์
แก้ปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นในการสอนได้ (Knowles, Cole &Password. 1994 ; Fueyo & Koorland. 1997 อ้างถึ งใน
สุ ธาสิ นี บุ ญญาพิทกั ษ์, 2545, น.76) เป้ าหมายสาคัญของหลักสู ตรวิชาชี พครู เพื่อให้นักศึ กษามีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนักเรี ยน โรงเรี ยน และความรู ้พ้ืนฐานในการสอน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากหลักสูตรการผลิตครู ใน
ปั จจุบนั โครงสร้างหลักสู ตรส่ วนใหญ่ประกอบด้วย รายวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พครู และวิชาที่ เป็ นเนื้ อหาสาระ
ของความรู ้ ส่ วนหนึ่ งประกอบไปด้วยรายวิชาที่เกี่ยวกับวิธีการวิจยั แต่วิธีวิจยั ที่นกั ศึกษาครู เรี ยนรู ้ยงั ไม่เพียงพอที่จะ
ทาให้สามารถทาวิจยั ในสภาพของการปฏิ บตั ิ งานจริ งได้ และวิธีวิจยั ที่ สอนในหลักสู ตรเป็ นวิจยั เชิ งวิชาการ ซึ่ งมี
หลักการวิจยั ที่เคร่ งครัดในแบบแผนการวิจยั (สุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2544, น.2)
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เลย เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในท้อ งถิ่ น ที่ จัด การเรี ย นการสอน
เพื่ อผลิ ต บัณ ฑิ ต วิช าชี พ ครู ภายใต้ปรั ช ญา “แหล่ งวิ ช าการ งานผลิ ต พัฒ นาครู เพื่ อท้องถิ่ น ” มุ่ งผลิ ต และพัฒ นา
นักศึกษาครู ให้มีความรู ้ตามมาตรฐานความรู ้ และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึ งประสงค์การจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒ นานักศึ กษาครู ให้มีความรู ้ ความสามารถในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
เกี่ ยวข้องกับ วิชาวิจยั ทางการศึ กษาในกลุ่มวิช าชี พ ครู และวิจยั ประจาสาขาในกลุ่ มวิช าเอก ภาพรวมของการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมการทาวิจยั จะแยกส่ วนจากกัน สมรรถภาพครู นักวิจยั ของนักศึ กษายังไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายของหลักสูตร
ปั จจุบนั หลายหน่วยงาน ได้นาแนวคิดเรื่ องสมรรถภาพของบุคคลมาใช้ในการบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานของคน โดยทัว่ ไปสมรรถภาพหมายถึง ความรู ้ ทักษะพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะที่มี
อยู่ในตัวบุ คคล มีความสาคัญต่ อบุ คคลสาหรับประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชี วิต การปรับตัวหรื อการปฏิ บตั ิ งานทุ ก
ประเภทได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2548, น.2) ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใน
การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน จึงควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคล เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการค้นหาวิธีการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ซึ่ งเป็ น
การพัฒนาวิธีการเรี ยนรู ้และการฝึ กอบรมด้านการวิจยั ทาให้มีความเข้าใจในมโนทัศน์การวิจยั และสามารถฝึ กทักษะการ
ทาวิจยั ได้ดีข้ ึ น จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่าวิธีการเสริ มสร้างสมรรถภาพการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ได้แก่ การพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมการสร้างชุ ดกิ จกรรมฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่ อฝึ กทักษะการทาวิจยั การจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน การพัฒนาการมีส่วนร่ วมในการทาวิจยั การพัฒนาระบบเครื อข่ายการวิจยั ระบบที่ปรึ กษาการ
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วิจยั (สุ ธาสิ นี บุญญาพิทกั ษ์,2545,สมบูรณ์ ตันยะ, 2547, พวงพยอม บุญตาแสง, 2550, เชาวรัตน์ เตมียกุล, 2553,
อุบล พวงมาลา, 2550, พิจิตรา ทีสุกะ, 2556) ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครู ครู และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องให้สามารถทาวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากความส าคัญ ดังกล่ า ว จึ ง ท าให้ ผูว้ ิ จัย สนใจพัฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพการท าวิ จัย
ในชั้นเรี ยนสาหรั บนักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ ซึ่ งรู ปแบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นจะได้มาจากการศึ กษาข้อมูลพื้ นฐาน ความ
ต้อ งการและแนวทางการพัฒ นาสมรรถภาพการท าวิ จัย ในชั้น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษา รู ป แบบจะประกอบด้ว ย
องค์ประกอบที่มีกระบวนการดาเนิ นงานเพื่อพัฒนานักศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดการเรี ยนรู ้ในกระบวนการ
ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนร่ วมกัน มีกิจกรรมเสริ มสร้างเจตคติที่ดีต่อการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพงานวิจยั เกิดผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนที่สามารถนาไปใช้พฒั นาคุณภาพผูเ้ รี ยนรู ปแบบการเสริ มสร้าง
สมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนและแนวทางการพัฒนาสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. เพื่ อพัฒนารู ป แบบการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรับ นักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมมติฐานการวิจัย
นักศึ กษาที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมีความรู ้ และ
ทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ดาเนินการตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ดังนี้
1. ศึกษาสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียน และแนวทางเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียน
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) นักศึกษาชั้นปี 3-4 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปี การศึกษา 2558 จานวน 1,060 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปี 3-4 คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 286 คน โดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญประกอบด้วย อาจารย์ผสู ้ อนวิชาวิจยั การศึกษา จานวน 1 คน อาจารย์นิเทศประจา
สาขาวิชา จานวน 15 คน และตัวแทนนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ จานวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
1.2 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจต่อการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
เป็ นแบบทดสอบชนิ ดปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กบั ข้อคาถาม
ของแบบทดสอบ ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.45-0.70 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.35-0.78 และ
มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน เท่ากับ 0.81 2) แบบประเมินทักษะการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.25-0.82 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.78 3) แบบวัดเจตคติต่อการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.32-0.76 และมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.84 4) แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสมรรถภาพและแนวทางการ
เสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน และ 5) ประเด็นการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับสมรรถภาพและแนวทางการ
เสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนจากนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยให้นกั ศึกษา
ประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถภาพการทาวิจยั ในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติต่อการวิจยั ในชั้นเรี ยน
เก็บข้อมูลแนวทางการพัฒนาสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยการสัมภาษณ์ อาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา และสนทนากลุ่มนักศึกษาตัวแทนแต่ละสาขาวิชา
1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยการวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
2. พัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียนของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
2.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ประกอบด้วย 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการยกร่ างรู ปแบบฯ ประกอบด้วย อาจารย์ผสู ้ อน
วิช าวิจยั การศึ กษา จานวน 1 คนอาจารย์นิเทศประจาสาขา จานวน 7 คน ผูบ้ ริ หารคณะครุ ศาสตร์ จานวน 1 คน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 3 คน ครู พี่เลี้ยง จานวน 3 คนและตัวแทนนักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ 5 คน รวมจานวน
20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 2) ผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบรู ปแบบ จานวน 5 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิดงั นี้ (1) มีวุฒิการศึ กษาไม่ต่ ากว่าระดับปริ ญญาโท (2) มีความรู ้
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และประสบการณ์ ในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน อย่างน้อย 5 ปี (3) เป็ นวิทยากรหรื อผูใ้ ห้การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
2.2 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง 2) แบบตรวจสอบคุณ ภาพ
รู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
สั ม ภาษณ์ ผู ้ให้ ข ้อ มู ล ส าคัญ เกี่ ย วกับ แนวทางการเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพการท าวิ จัย ในชั้น เรี ย น
เพื่อนาข้อมูลมายกร่ างรู ปแบบฯ
นารู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ พฒั นาขึ้น ไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณา
ความเหมาะสมของรู ปแบบ และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการนารู ปแบบไปใช้ได้จริ ง
2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
3. ทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียน
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) นักศึกษาชั้นปี 3-4 คณะครุ ศาสตร์ 2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญใน
การเสริ มสร้ างสมรรถภาพการท าวิ จยั ในชั้น เรี ยนได้แ ก่ อาจารย์ผูส้ อนวิช าวิจัยการศึ กษา อาจารย์นิ เทศประจา
สาขาวิชา ครู พี่เลี้ยง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญประกอบด้วย 1) นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ จานวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง 2) อาจารย์ผสู ้ อนวิชาวิจยั การศึกษา จานวน1คน อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา จานวน 6 คน 3) ครู พี่เลี้ยงซึ่ ง
เป็ นครู ผสู ้ อน จานวน 10 คน 4) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่เป็ นศูนย์ฝึกประสบการณ์การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนจานวน 3 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
3.2 เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิ จยั ได้แ ก่ 1) แบบทดสอบวัด ความรู ้ 2) แบบประเมิ น ทักษะการท าวิจัย
ในชั้นเรี ยน 3) แบบสัมภาษณ์เจตคติ4) แบบสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบความรู ้และประเมินทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนก่อนและหลังการ
พัฒนาของนักศึกษาที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย สัมภาษณ์เจตคติของนักศึกษาต่อการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน สัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วน
ร่ วมในการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ โดยการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานใช้สถิ ติทดสอบ
Wilcoxon signed- ranks test ในการเปรี ยบเทียบความรู ้และทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนก่อนและหลังการพัฒนา
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
4. การประเมินผลการทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียน
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4.1 ผูใ้ ห้ข ้อ มู ลส าคัญ ผูใ้ ห้ ข ้อมู ล ส าคัญ ในการประเมิ น ผลการทดลองใช้รู ป แบบการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ประกอบด้วย 1) นักศึกษาที่ เข้าร่ วมโครงการจานวน 30 คน 2) อาจารย์ผสู ้ อน
วิชาวิจยั การศึกษา จานวน 1 คน 3) อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา จานวน 6 คน 4) ครู พี่เลี้ยงซึ่ งเป็ นครู ผสู ้ อน จานวน
10 คน และ 5) ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ เป็ นศูนย์ฝึกประสบการณ์ การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนจานวน 3 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
เดียวกับกลุ่มทดลองใช้รูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่1) แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่ วม คุณภาพของรู ปแบบ และความ
พึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ และ 2) แบบสังเกตการมีส่วนร่ วมในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต และสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ในประเด็นการมีส่วนร่ วม
คุณภาพของรู ปแบบและความพึงพอใจ
4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย
1. สมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียนและแนวทางการเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียนของนักศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1.1 สมรรถภาพด้ านความรู้ ในการทาวิจยั ในชั้นเรียน
ตาราง 1 ความถี่และร้อยละ ของสมรรถภาพด้านความรู ้ในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
สมรรถภาพด้ านความรู้ ในการทาวิจยั ในชั้นเรียน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1. น้อย (0-14 คะแนน)
21
7.34
2. ปานกลาง (15-22 คะแนน)
135
47.20
3. มาก (23-30 คะแนน)
130
45.46
รวม
286
100.00
จากตาราง 1 พบว่า นักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ ส่ วนมากมีคะแนนความรู ้ในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (15-22 คะแนน) จานวน 135 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 47.20 รองลงมา มีคะแนนความรู ้อยู่ในระดับมาก
(23-30 คะแนน) จานวน 130 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.46 และมี ค ะแนนความรู ้ อยู่ใ นระดับ น้อ ย (0-14 คะแนน)
จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.34
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1.2 สมรรถภาพด้ านทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรียน
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพด้านทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
สมรรถภาพด้ านทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรียน
S.D.
X
1. การเลือกปัญหาวิจยั
2.44
.74
2. การกาหนดความเป็ นมาและความสาคัญของการวิจยั
2.10
.69
3. การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั
2.28
.69
4. การกาหนดสมมุติฐานการวิจยั
2.40
.70
5. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.47
.68
6. การกาหนดตัวแปร
2.36
.73
7. การกาหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจยั
2.52
.59
8. การกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
2.42
.72
9. การกาหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.75
.70
10. การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.19
.65
11. การกาหนดวิธีดาเนินงานวิจยั
2.06
.68
12. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
2.43
.74
13. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.63
.66
14. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.00
.63
15. การใช้สถิติเพื่อการวิจยั
1.86
.77
16. การสรุ ปผลการวิจยั
2.53
.69
17. การอภิปรายผลการวิจยั
2.24
.73
18. การให้ขอ้ เสนอแนะการวิจยั
2.64
.74
19. การเขียนบรรณานุกรม
2.07
.72
20. การเขียนรายงานการวิจยั
1.90
.72
รวม
2.31
.24

แปลผล
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้ อย

จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ มีสมรรถภาพด้านทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ น้ อ ย (  .= 2.31, S.D. = 0.24) เมื่ อ พิ จารณ าเป็ นรายข้ อ พบว่ า ส่ วนใหญ่ มี ส มรรถภาพด้ า นทั ก ษะ
การท าวิ จัย ในชั้น เรี ย นอยู่ในระดับ น้อ ย โดยข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด สามลาดับ แรก คื อ การใช้ส ถิ ติ เพื่ อ การวิ จัย
(  .= 1.86, S.D. = 0.77) การเขียนรายงานการวิจยั (  .= 1.90, S.D. = 0.72) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (  .= 2.00, S.D.
= 0.63)
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1.3 สมรรถภาพด้ านเจตคติต่อการทาวิจยั ในชั้นเรียน
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสมรรถภาพด้านเจตคติต่อการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
สมรรถภาพด้ านเจตคติต่อการทาวิจยั ในชั้นเรียน
S.D.
X
1. วิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก
2.90
1.07
2. วิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นหน้าที่ที่ครู ตอ้ งทา
4.14
.77
3. วิจยั ในชั้นเรี ยนช่วยพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
4.29
.67
4. วิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นการเพิ่มภาระงานให้ครู
2.27
.76
5. วิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นเรื่ องน่าเบื่อ วุน่ วาย
2.22
.97
6. วิจยั ในชั้นเรี ยนใช้งบประมาณสูง สิ้ นเปลือง
2.15
.81
7. ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ไม่จาเป็ นต้องทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
2.24
.89
8. วิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นเรื่ องท้าทายความสามารถ
4.01
.72
9. วิจยั ในชั้นเรี ยนทาให้เครี ยด
2.38
1.04
10. วิจยั ในชั้นเรี ยนมีข้ นั ตอนหลายอย่าง ใช้เวลามาก
2.73
1.01
11. มีความสนใจ อยากทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.91
.79
12. มีความสุ ขในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.63
.89
13. มีความวิตกกังวลในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
2.94
1.04
14. มีความภาคภูมิใจในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.81
.81
15. ถ้าหลีกเลี่ยงได้จะไม่ทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
2.25
.79
รวม
3.06
.28

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
มาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง

จากตาราง 3 พบว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศาสตร์ มี สมรรถภาพด้ า นเจตคติ ต่ อ การท าวิ จั ย ในชั้ นเรี ยน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.06 ,S.D.= 0.28)
1.4 แนวทางการเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียนของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์นิเทศสาขาวิชา และการสนทนากลุ่มนักศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. แนวทางการเสริ มสร้างสมรรถภาพด้านความรู ้นกั ศึกษาควรได้รับการฝึ กอบรมเสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับ
การวิจยั ในชั้นเรี ยนการวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนาสื่ อและนวัตกรรมการศึกษาการ
สร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั ควรมีเอกสารประกอบความรู ้ในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนพร้อมตัวอย่างประกอบ
ควรเชิญวิทยากรหรื อผูม้ ีประสบการณ์ในการทาวิจยั แต่ละสาขาวิชา มาให้ความรู ้ และแนะนาการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
2. แนวทางการเสริ มสร้ างสมรรถภาพด้านทักษะนักศึ กษาควรได้รับการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเพื่ อฝึ ก
ทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้วยการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลการวิจยั ในห้องเรี ยนฝึ กปฏิ บตั ิ การเขี ยนโครงการวิจัย การ
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ออกแบบและวางแผนการวิจยั การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนบรรณานุกรม การเขียนรายงานการวิจยั และการนาเสนอผลการวิจยั
3. แนวทางการเสริ มสร้างสมรรถภาพด้านเจตคติ ควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเห็นความสาคัญ
ของการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน มีการเสริ มแรงและให้กาลังใจในการทาวิจยั มีพี่เลี้ยงหรื อที่ปรึ กษาให้คาแนะนาในการ
ทาวิจยั ในชั้นเรี ยน จัดสิ่ งสนับสนุ นและอานวยความสะดวกในการทาวิจยั สร้ างเครื อข่ ายร่ วมพัฒ นาการทาวิจยั
ระหว่างสาขาวิชากับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชี พครู และสถานศึกษาที่เป็ นแหล่งเก็บข้อมูลจัดนิ ทรรศการแสดงผล
งานวิจยั หรื อจัดเวทีนาเสนอผลงานวิจยั เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
2. การพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียนของนักศึกษา
การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ ได้จากการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อาจารย์ผสู ้ อนอาจารย์นิเทศประจาสาขา ผูบ้ ริ หารคณะครุ
ศาสตร์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนเครื อข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชี พ และนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ได้รูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) หลักสูตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน”
หลักสู ตรฝึ กอบรมจานวน 5 หลักสู ตร ได้แก่ (1) หลักสู ตรอบรมความรู ้ พ้ืนฐานในการทาวิจยั ในชั้น
เรี ยน เป็ นการฝึ กอบรมจ านวน1 วัน แล้ ว เว้น ระยะเวลาให้ นั ก ศึ ก ษาไปลงพื้ นที่ ภ าคสนามในโรงเรี ยน
เพื่อเก็บข้อมูลนามากาหนดปั ญหาการวิจยั (2) หลักสู ตรฝึ กอบรมการเขี ยนข้อเสนอโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ น
การฝึ กปฏิบตั ิการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั จานวน 1 วัน โดยให้นกั ศึกษานาข้อมูลจากการลงพื้นที่ ในภาคสนาม
มาพัฒนาหัวข้อโครงการวิจยั นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่ม (3) หลักสู ตรฝึ กอบรมการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่ องมือการวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา จานวน 1 วัน เพื่อให้นกั ศึกษาได้พฒั นาเครื่ องมือและนวัตกรรมการศึกษา
ที่ จะนาไปใช้ในการวิจยั ก่ อนการนาไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยน (4) หลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ส ถิ ติสาหรั บการวิจัย
จานวน 1 วัน ดาเนิ นการหลังจากที่นกั ศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจยั แล้ว นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเลือกใช้สถิติในการ
นาเสนอข้อมูล และ (5) หลักสู ตรฝึ กอบรม การเขียนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน จานวน 1 วัน เป็ นการฝึ กอบรมเพื่อ
สรุ ปผลการวิจยั และเขียนรายงานการวิจยั เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ ผลงาน
2) การจัด ที่ ป รึ ก ษาให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกการท าวิ จัย ในชั้น เรี ย น คุ ณ สมบัติข อง
ที่ปรึ กษางานวิจยั ต้องเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์การทาวิจยั และพร้อมเรี ยนรู ้การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนร่ วมกับนักศึกษาและ
ครู พี่เลี้ยง มีบทบาทหน้าที่ในการให้คาแนะนา และชี้แนะ อานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาตลอดระยะเวลาการทา
วิจยั ในชั้นเรี ยน มีเวลาในการนิเทศ ติดตามการทาวิจยั ในภาคสนาม
3) การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือฝึ กประสบการณ์ การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนเครื อข่ายฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พครู มีครู พี่เลี้ยงในโรงเรี ยนที่สามารถดูแล ให้คาแนะนาการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนร่ วมกับนักศึกษา
ได้ ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน มีแหล่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้สาหรับการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน
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การตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบการเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียน
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของโครงสร้างรู ปแบบ
รายการประเมิน
X
1. ความเหมาะสมของโครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพ
การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ประกอบด้วย (1) หลักสู ตรฝึ กอบรม (2) การให้
คาแนะนาและอานวยความสะดวก(3) การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
4.40
2. ความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อย
2.1 หลักสูตรฝึ กอบรมประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม การวัดและประเมินผล
5.00
2.2 การให้คาแนะนาและอานวยความสะดวก ประกอบด้วย คุณสมบัติของที่
ปรึ กษา บทบาทหน้าที่ การให้คาแนะนาและอานวยความสะดวก
4.60
2.3 การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ ประกอบด้วย คุณสมบัติของเครื อข่าย
บทบาทหน้าที่ แหล่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
4.40
รวม
4.60

S.D. ความเหมาะสม

0.55

มาก

0.00

มากที่สุด

0.55

มากที่สุด

0.55
0.14

มาก
มากที่สุด

จากตาราง 4 พบว่า รู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนในภาพรวม มีความเหมาะสม
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( X = 4.60 ,S.D.= 0.14)เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า องค์ป ระกอบย่อยด้านหลัก สู ต ร
ฝึ กอบรม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 5.00 ,S.D.= 0.00) รองลงมา คื อ องค์ประกอบย่อยด้านการให้
คาแนะนาและอานวยความสะดวก( X = 4.60 ,S.D.= 0.55)
ตาราง 5 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ข ององค์ ป ระกอบย่ อ ย
ของรู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
รายการประเมิน
ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้
X

S.D.

1. หลักสู ตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การวิจยั ในชั้นเรียน”
1.1 หลักการและเหตุผล
4.40
0.55
1.2 วัตถุประสงค์
4.20
0.45
1.3 โครงสร้างหลักสูตร
4.60
0.55
1.4 กิจกรรม
5.00
0.00
1.5 การวัดและประเมินผล
4.80
0.45
2. การให้ คาแนะนาและอานวยความสะดวก
2.1คุณสมบัติที่ปรึ กษา
4.80
0.45
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แปลผล

X

S.D.

แปลผล

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40
4.80
4.80
4.80
4.60

0.55
0.45
0.45
0.45
0.55

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

4.20

0.45

มาก
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รายการประเมิน

ความเหมาะสม
X

2.2 บทบาทหน้าที่
2.3 การชี้แนะ อานวยความสะดวก
3. การสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือ
3.1 คุณสมบัติของสถานศึกษาเครื อข่าย
3.2 บทบาทหน้าที่
3.3 แหล่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
รวม

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

S.D.

ความเป็ นไปได้

แปลผล

X

S.D.

แปลผล

4.60
4.20

0.55
0.45

มากที่สุด
มาก

4.40
4.60

0.55
0.55

มาก
มากที่สุด

4.80
4.80
4.80
4.65

0.45
0.45
0.45
0.12

มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด
มากที่สุด 4.40 0.55
มาก
มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด
มากที่สุด 4.54 0.11 มากที่สุด

จากตาราง 5 พบว่า องค์ประกอบย่อยของรู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
มีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สุด ( X = 4.65 ,S.D.= 0.12),
( X = 4.54,S.D.=0.11)
3. การทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียน
3.1 ผลการเปรี ย บเที ย บความรู้ ความเข้ าใจต่ อการท าวิ จั ย ในชั้ นเรี ย นก่ อนและหลั ง การพั ฒ นา
โดยใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียน
ตาราง 6 เปรี ยบเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ ค วามเข้า ใจต่ อ การท าวิ จัย ในชั้ น เรี ยนก่ อ นและหลัง การพัฒ นา
โดยใช้รูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
คะแนน
คะแนนเต็ม
N
S.D.
Z
p – Values
X
ก่อนพัฒนา
30
30
16.30
2.45
4.79*
0.000
หลังพัฒนา
30
30
24.97
2.03
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
จากตาราง 6 พบว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู ้ความเข้าใจต่อการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังการพัฒนาสู ง
กว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ทั ก ษะการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นก่ อ นและหลั งการพั ฒ นาโดยใช้ รู ป แบบการเสริ ม สร้ างสมรรถภาพ
การทาวิจยั ในชั้นเรียน
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ตาราง 7 ผลการประเมินทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ
การเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ก่ อนพัฒนา
หลังพัฒนา
Z
ทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรียน
S.D.
S.D.
X
X
1. การเลือกปัญหาวิจยั
2.83
0.46
4.50
0.51 4.91*
2. การกาหนดความเป็ นมาและความสาคัญของการวิจยั
1.77
0.68
3.93
0.45 4.80*
3. การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั
2.57
0.57
4.57
0.50 4.92*
4. การกาหนดสมมุติฐานการวิจยั
2.03
0.61
4.63
0.49 4.88*
5. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.47
0.51
4.60
0.49 4.87*
6. การกาหนดตัวแปร
2.23
0.63
4.57
0.50 4.97*
7. การกาหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจยั
2.00
0.53
4.43
0.57 4.81*
8. การกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
1.73
0.69
4.10
0.55 4.89*
9. การกาหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.67
0.61
4.63
0.49 4.70*
10. การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.77
0.63
4.03
0.56 4.85*
11. การกาหนดวิธีดาเนินงานวิจยั
2.50
0.78
4.40
0.49 4.76*
12. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
2.37
0.61
4.07
0.64 4.73*
13. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.73
0.58
4.57
0.50 4.79*
14. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.53
0.57
4.33
0.55 4.78*
15. การใช้สถิติเพื่อการวิจยั
1.73
0.69
4.30
0.59 4.87*
16. การสรุ ปผลการวิจยั
2.50
0.51
4.50
0.51 4.89*
17. การอภิปรายผลการวิจยั
1.83
0.69
3.90
0.61 4.84*
18. การให้ขอ้ เสนอแนะการวิจยั
2.37
0.49
4.57
0.50 4.87*
19. การเขียนบรรณานุกรม
1.90
0.71
4.23
0.57 4.84*
20. การเขียนรายงานการวิจยั
1.57
0.57
4.37
0.49 4.94*
2.21
0.23
4.36
0.14 4.79*
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
จากตาราง 7 พบว่า นักศึกษามีทกั ษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 การประเมินเจตคติต่อการทาวิจัยในชั้ นเรี ยน ได้จากการสัมภาษณ์นกั ศึ กษาที่เข้าร่ วมโครงการ พบว่า
นักศึกษามีความสุ ขในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เนื่องจากได้รับการดูแลให้คาปรึ กษาในระหว่างการทาวิจยั จากอาจารย์
ที่ปรึ กษาและครู พี่เลี้ยงในวิชาที่ ตนทาวิจยั ได้รับความสะดวกและคาแนะนาในการทาวิจยั ตลอดระยะเวลาดาเนิ น
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งานวิจยั ได้รับการฝึ กอบรมเสริ มสร้างความรู ้ในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความมัน่ ใจในการทา
วิจยั และไม่คิดว่าการวิจยั เป็ นเรื่ องยุง่ ยาก หรื อสร้างภาระงานให้กบั ตนเอง
4. การประเมินผลการทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียน
4.1 การมีส่วนร่ วมในการทาวิจยั ในชั้นเรียน จากการสัมภาษณ์ และสังเกตการมีส่วนร่ วมในการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสรุ ปดังนี้
นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจยั ในชั้นเรี ยน ได้เรี ยนรู ้การวางแผนและออกแบบการวิจยั
ร่ วมกับที่ปรึ กษาและครู พี่เลี้ยงในโรงเรี ยน เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนร่ วมกับที่ปรึ กษาและครู พี่เลี้ยง
มีเครื อข่ายความร่ วมมือในการทาวิจยั ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา
อาจารย์ ที่ปรึกษางานวิจัยเกิดการเรี ยนรู ้การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนร่ วมกับ
นักศึกษา และครู พี่เลี้ยง เกิดกระบวนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เกิดความมัน่ ใจและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่ วมในการ
ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมีการนิ เทศ ติดตาม ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นระบบ มีเครื อข่ายความร่ วมมือในการทาวิจยั ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา
ครู พี่เลีย้ งมีผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนร่ วมกับนักศึ กษา สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในชั้น
เรี ยนของตนเองได้อย่างแท้จริ ง เรี ยนรู ้กระบวนการทาวิจยั กับเครื อข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้การสนับสนุน
และอานวยความสะดวกในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
คณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิชาและสถานศึ กษามี ส่ วนร่ ว มในการส่ งเสริ มสนับ สนุ น การเรี ย นรู ้ สร้ างความ
ตระหนักให้กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องให้เห็นความสาคัญของการวิจยั ในชั้นเรี ยน กาหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ
4.2 การประเมินคุณภาพรู ปแบบการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรียนจากการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีส่วนร่ วมในการทดลองใช้รูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน พบว่า รู ปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนให้กบั นักศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ และความร่ วมมือในการทาวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนระหว่างนักศึกษากับที่ปรึ กษางานวิจยั ระหว่างคณะ
ครุ ศาสตร์กบั สถานศึกษาที่เป็ นเครื อข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์การวิจยั เกิดประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทาให้เกิด
ความภาคภูมิใจ และเกิดความมัน่ ใจได้วา่ ผลงานวิจยั สามารถนาไปใช้พฒั นาคุณภาพผูเ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ ง
4.3 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องต่ อการทดลองใช้ รูปแบบการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนจากการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่ วมในกระบวนการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
พบว่า นักศึ กษามี ค วามพึ งพอใจต่ อกระบวนการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการท าวิ จัยในชั้นเรี ยนเนื่ องจากเป็ นการ
ดาเนิ นงานในลักษณะกระบวนกลุ่ม เป็ นการสร้างบุคคลและองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยมีวิธีการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างหลากหลาย นักศึ กษา อาจารย์นิเทศ ครู พี่เลี้ยงมีส่วนร่ วมในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนได้ตามบทบาทของตนได้รับ
การชี้ แนะแนวทางการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ได้รับความช่ วยเหลื อในการแก้ไขปั ญหา อุปสรรคในการดาเนิ นงาน
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ได้รับการสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ การเสริ มแรงจากผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความชัดเจนในการทางาน
และได้เรี ยนรู ้วิธีการทางานโดยผ่านประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. นั ก ศึ ก ษามี ส มรรถภาพด้า นความรู ้ แ ละเจตคติ ต่ อ การท าวิ จัย ในชั้ นเรี ยนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
มีสมรรถภาพด้านทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนอยู่ในระดับน้อย แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ได้แก่ จัดอบรมให้ความรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง มีที่ปรึ กษาหรื อพี่เลี้ยงให้คาแนะนาการทาวิจยั ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นการวิจยั ที่ ทาโดยครู ผสู ้ อนในห้องเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน และนา
ผลมาใช้ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยนดังนั้น อาจารย์ผสู ้ อนหรื อสาขาวิชาต้องจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาตรงตามสภาพจริ งในชั้นเรี ยนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู ้ความสามารถในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเกี่ ยวข้องกับวิชาวิจยั ทางการศึ กษาในกลุ่มวิชาชี พครู และวิจยั ประจา
สาขาในกลุ่มวิชาเอก แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมการทาวิจยั จะแยก
ส่ วนจากกันทาให้สมรรถภาพครู นกั วิจยั ของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางสอดคล้องกับแนวคิดของสุ วิมล
ว่องวาณิ ช (2544, น.2) ที่กล่าวว่า โครงสร้างหลักสู ตรการผลิตครู ประกอบด้วยรายวิชาที่เกี่ยวกับวิธีการวิจยั แต่ยงั ไม่
เพียงพอต่อการทาวิจยั ในสภาพการปฏิ บตั ิ งานจริ งของนักศึ กษาครู และแนวคิ ดของสุ ธาสิ นี บุญญาพิทกั ษ์ (2545,
น.364) ที่ สรุ ปว่า การพัฒนาทักษะการวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึ กษาวิชาชี พครู ควรยึดหลักทฤษฏี การเรี ยนรู ้ ดว้ ย
ประสบการณ์ (Experiential Learning) ตามแนวคิดของคอล์บ (Kolb) สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะเป็ นครู
นักวิจยั และบริ บทของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงจิตวิทยาการเรี ยนรู ้สาหรับนักศึกษาที่เริ่ มเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่
ทฤษฏี ดงั กล่าวให้ความสาคัญกับวิธีการเรี ยนรู ้ของบุคคลผ่านความเข้าใจโดยตรงจากประสบการณ์ที่เป็ นรู ปธรรม
จึงสามารถพัฒนาสมรรถภาพการทางานในวิชาชีพของบุคคลได้ (Zuber-Skerritt.1992 : 98-104 ; citing Kolb.1984 ;
Jone&joss, 1995,p.29 อ้างถึ งใน สุ ธาสิ นี บุ ญ ญาพิ ทักษ์,2545, น.364) และงานวิจัยของ สุ ธาสิ นี บุ ญ ญาพิ ทัก ษ์
(2545, น.278) ได้พฒั นาหลักสู ตรครู นักวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษาวิชาชี พครู พบว่านักศึกษาวิชาชี พครู ส่วน
ใหญ่มีสมรรถภาพการวิจยั ในชั้นเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ปรากฏผลที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจยั ในชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อย ทั้งในด้านเอกสารหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน และผลผลิตของหลักสู ตร
นิ สิ ต ขาดทักษะและการประยุกต์สิ่ งที่ เรี ยนไปใช้ในการปฏิ บ ัติภ าคสนามในการฝึ กสอน นิ สิ ตมี ความรู ้ เกี่ ยวกับ
รู ปแบบงานวิจยั เป็ นทางการแต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้กบั การวิจยั ในชั้นเรี ยนได้
2. รู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ประกอบด้วย 1) หลักสู ตรการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิ บัติการ “การท าวิ จยั ในชั้นเรี ยน” 2) การให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก 3) การสร้ างเครื อข่ ายร่ วมฝึ ก
ประสบการณ์การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่ารู ปแบบที่พฒั นาขึ้นได้จากข้อมูลการศึกษาสมรรถภาพการ
ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนในภาพรวมของนักศึกษา และจากแนวทางการพัฒนาการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
นามายกร่ างรู ปแบบและนาเสนอรู ปแบบให้กบั ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งมีประสบการณ์ในการทาวิจยั และมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาบุ คลากรในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่ อตรวจสอบความเหมาะสมและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง
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รู ปแบบ จนทาให้ได้รูปแบบที่ สามารถนาไปพัฒนาสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาในด้านความรู ้
ทักษะและเจตคติ ต่อการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริ ง สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาทักษะการทาวิจยั ปฏิบตั ิ การในชั้นเรี ยนที่สุวิมล ว่องวาณิ ช (2544, น. 97-99) ได้สรุ ปไว้ว่าควรมีการฝึ กอบรม
(training) ที่ ไม่เน้นแบบแผนการวิจยั ที่ ยึดกรอบหรื อวิธีวิทยาที่ สูงเกิ นไป ควรมี การส่ งเสริ มการวิจยั แบบร่ วมมื อ
(collaborative research) และควรมีการสร้างเครื อข่ายการทาวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด
ของเฉลิ มลาภ ทองอาจ (2559, ออนไลน์) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของนักศึ กษาครู ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรเริ่ มจากการสังเกตชั้นเรี ยน สังเกตผูเ้ รี ยน และปั ญหาเกิดขึ้นด้วยการใช้เครื่ องมือพื้นฐาน ดังนั้นถ้า
มีสถานศึ กษาที่ เป็ นเครื อข่ายร่ วมฝึ กทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน จะทาให้นกั ศึ กษาวิชาชี พครู ได้เรี ยนรู ้การทาวิจยั
และมีทกั ษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับงานวิจยั ของเชาวรัตน์ เตมียกุล (2552, น.144-145)
ได้พฒั นารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจยั รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจยั ของครู สงั กัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษาประกอบด้วย ระบบเครื อข่ายการวิจยั ระบบฝึ กอบรมการวิจยั และระบบที่ปรึ กษาการ
วิจยั และงานวิจยั ของสุ ธาสิ นี บุญญาพิทกั ษ์ (2545, น.349-354) ได้พฒั นาหลักสู ตรครู นักวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรับ
นักศึกษาวิชาชี พครู พบว่า หลักสู ตรต้นแบบสาหรับนาไปทดลองใช้ มี 8 องค์ประกอบ คือ 1) ปั ญหาและความ
ต้องการจาเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตร 2) หลักการ เป้ าหมาย จุดมุ่งหมาย และสมรรถภาพครู นกั วิจยั ที่ พึงประสงค์
3) ขอบเขตเนื้ อ หาสาระ/มวลประสบการณ์ ที่จาเป็ นส าหรั บ การเป็ นครู นักวิ จยั ในชั้นเรี ย น 4) กิ จกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ (รู ปแบบการพัฒนาสมรรถภาพครู นกั วิจยั ) 5) การประเมินผล 6) แผนปฏิบตั ิการ 7) คู่มือ
การฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่ อง การวิจยั ในชั้นเรี ยน และ 8) คู่มือการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู นักวิจยั ในชั้น
เรี ยนและระบบนิเทศติดตามผล
3. นักศึกษามีความรู ้และทักษะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังพัฒนาสู งกว่าก่อนพัฒนา อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเกิดเจตคติที่ดีต่อการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่านักศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้
เรี ยนรู ้กระบวนการทาวิจยั ร่ วมกัน ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดจากการฝึ กปฏิ บตั ิ จริ ง รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู ้
และได้รับการแนะนา อานวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาในการทาวิจยั จึงทาให้มีสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้น
เรี ยนเพิ่ มขึ้ น สอดคล้องกับแนวคิ ด ของฮาวตัน (Houton, 1972, p.7-8)ที่ ส รุ ปไว้ว่า บุ คคลจะเกิ ดสมรรถนะในการ
ปฏิ บัติหน้าที่ หรื อกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจาเป็ นต้องมี การพัฒ นา 3 ขั้นตอนคื อขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาให้บุคคลเกิ ด
ความรู ้ค วามคิ ดทักษะและมี เจตคติ ในสิ่ งที่ จะกระทาขั้นตอนที่ 2 การให้บุคคลได้ป ฏิ บัติหรื อกระทาสิ่ งนั้น และ
ขั้นตอนที่ 3 การให้บุคคลได้มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิหรื อกระทาสิ่ งนั้นจนกระทัง่ มีการแสดงออกในการปฏิบตั ิ
หรื อการกระทาที่ดีหรื อมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับงานวิจยั ของเชาวรัตน์ เตมียกุล (2552, น.150) ได้พฒั นารู ปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจยั รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจยั ของครู สงั กัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษาพบว่า คะแนนทดสอบหลังฝึ กอบรมสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมบูรณ์ ตันยะ (2547, น.72-75) ได้พฒั นาชุ ดฝึ กอบรมเรื่ อง “การวิจยั ในชั้น
เรี ยน” สาหรั บครู ประจาการในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พบว่า หลังการฝึ กอบรมผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมมี ความรู ้
เกี่ ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยนและเจตคติ ต่อการวิจยั ในชั้นเรี ยน สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับมาก และพิจิตราทีสุกะ(2556, น.147-149) ได้ศึกษาการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐานวิชาการพัฒนาหลักสูตรสาหรับนักศึกษาวิชาชี พ ครู พบว่าความรู ้
ในการพัฒ นาหลักสู ตรก่ อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐานแตกต่ างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยหลังทดลองรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐานนักศึกษาวิชาชี พครู มี
ความรู ้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ
4. ผลการประเมิ นการใช้รู ปแบบการเสริ มสร้ างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ทาให้นักศึ กษาและ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความร่ วมมือในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
เสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนรู ปแบบมีความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และสามารถนาไปใช้ได้
จริ ง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่ารู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนสร้างขึ้นโดยยึดหลักการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เมื่อนามาทดลองใช้จึงมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ได้จริ ง ทาให้ผมู ้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องเกิดการเรี ยนรู ้ในการทาวิจยั ร่ วมกันและสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้พฒั นาคุณภาพผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน
ได้อย่างแท้จริ งสอดคล้องกับแนวคิ ดบรู เนอร์ ( Bruner, 1967, อ้างถึ งในพิ จิตรา ที สุ กะ, 2556, น.42)ที่ เชื่ อว่าการ
เรี ยนรู ้จะเกิ ดขึ้ นเมื่อผูเ้ รี ยนได้มีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม นาไปสู่ การค้นพบการแก้ปัญหา เรี ยกว่าการแก้ปัญหา
โดยการค้นพบ (Discovery approach) และ สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานเป็ นการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาการคิดระดับสู งเป็ นการสอนและการทาวิจยั ไปพร้อมกันผสมผสานกลมกลืน
กัน โดยเน้ น ให้ ผู ้เรี ย นได้เนื้ อ หาความรู ้ แ ละกระบวนการวิ จัย ท าให้ ผู ้เรี ย นได้ท้ ัง ความรู ้ ใ นเนื้ อ หาสาระรู ้ จัก
กระบวนการทางานและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์(พิจิตราที สุกะ,2556, น.73)สอดคล้องกับงานวิจยั ของเชาวรัตน์
เตมียกุล (2552, น.151)พบว่าครู นกั วิจยั เครื อข่ายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจยั ของครู อยู่ใน
ระดับมากชุ ดฝึ กอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจยั ที่ สร้างขึ้ นมีคุณภาพและมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้กบั
การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและมีประสิ ทธิ ภาพเพราะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและงานวิจยั ของพวงพะยอม
บุ ญตาแสง (2550, น.120) ได้ศึกษาความต้องการพัฒ นาสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู โรงเรี ยนกลุ่ม
พัฒ นาความเป็ นเลิ ศ ทางวิช าการ กลุ่ มที่ 15 พบว่าการพัฒ นาบุ ค ลากรในการท าวิจัยในชั้น เรี ย น คื อ ส่ งเสริ มให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จัดตั้งศูนย์การวิจยั ในชั้นเรี ยนระดับกลุ่ม และขอความร่ วมมือ
จากสถาบันองค์กรต่างๆ เพื่อเป็ นเครื อข่ายให้คาปรึ กษา และผลการวิจยั ของสุ ธาสิ นี บุญญาพิทกั ษ์ (2546, น.370)
พบว่า ผลจากการทดลองใช้หลักสู ตรครู นักวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึ กษาวิชาชี พครู ทาให้เกิ ดความตื่ นตัวของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในองค์กรที่เป็ นเครื อข่ายการพัฒนาครู นกั วิจยั ร่ วมกับมหาวิทยาลัย ในการตระหนักถึงความสาคัญของครู
นักวิจยั และมีแนวทางพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญของการ
นิเทศ ช่วยเหลือนิสิตครู นกั วิจยั
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ผลจากการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ พฒ
ั นาขึ้ นมี คุณ ภาพ
สามารถนาไปใช้พฒ
ั นานักศึ กษาและผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนได้จริ ง ดังนั้นหน่ วยงานทางการ
ศึกษาและผูท้ ี่สนใจสามารถนาแนวทางการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ที่อยูใ่ นกิจกรรมของแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยของรู ปแบบไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริ บทและความต้องการของหน่วยงาน
2. ผลจากการวิจยั พบว่า สมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ อยู่ในระดับน้อย
ดังนั้น อาจารย์ผสู ้ อนวิชาวิจยั การศึกษา อาจารย์ประจาสาขาวิชาและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์
ควรมีการประเมินความต้องการจาเป็ นของนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา และจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพการ
ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนในด้านที่มีความต้องการจาเป็ นสูงสุ ดตามลาดับความสาคัญ อย่างต่อเนื่อง
3. จากผลการวิจยั พบว่าหลักสู ตรการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ “การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน” สามารถเสริ มสร้าง
สมรรถภาพด้านความรู ้ในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนได้จริ ง ดังนั้น อาจารย์ผสู ้ อน สาขาวิชาและศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ สามารถนาหลักสูตรฝึ กอบรมที่ได้ ไปพัฒนานักศึกษาได้ตามความต้องการจาเป็ น
4. จากผลการวิจยั พบว่าการให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกสามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพด้านเจตคติ
ที่ดีต่อการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนได้จริ ง ดังนั้น อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์นิเทศสาขาวิชา สามารถนาแนวทางการชี้ แนะและ
อานวยความสะดวก ไปใช้ในการนิเทศ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือให้คาแนะนานักศึกษาในการทาวิจยั ได้
5. จากผลการวิจยั พบว่าการสร้างเครื อข่ายร่ วมฝึ กประสบการณ์การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนสามารถเสริ มสร้าง
สมรรถภาพด้านทักษะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนให้กบั นักศึกษาได้ เกิดความร่ วมมือในการทาวิจยั กับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ดังนั้น คณะครุ ศ าสตร์ ค วรสร้ างความร่ วมมื อกับ สถานศึ กษาในการเป็ นศู น ย์ฝึ ก
ประสบการณ์การทาวิจยั ให้กบั นักศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้นกั ศึกษาสามารถสร้างผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนร่ วมกับครู ได้ตรงตามสภาพจริ ง
6. จากผลการวิจยั พบว่านักศึ กษามีความรู ้ ทักษะและเจตคติ ต่อการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพิ่มมากขึ้ น ดังนั้น
สาขาวิชาและคณะ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนารู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ไปใช้ได้พฒั นานักศึกษา และบุคคลที่สนใจในการทาวิจยั ในลักษณะอื่นได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมี การประเมิ นคุณ ภาพหลักสู ตรที่ ใช้ในการฝึ กอบรมเพื่ อเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้น
เรี ยน โดยมีการนาไปทดลองใช้และหาประสิ ทธิ ภาพของหลักสูตรก่อนนาไปใช้จริ ง
2. ควรสร้างรู ปแบบการประเมินคุณภาพโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
3. ควรทาวิจยั เพื่ อติ ดตามผลความก้าวหน้าจากการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรั บ
นักศึ กษาก่ อนออกฝึ กประสบการณ์ และประเมิ นติ ดตามผลการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนในโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเดิมที่ได้รับการพัฒนาตนเอง
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การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถภาพการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
สาหรับนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

4. ควรศึ กษาผลการพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนที่ เกิ ด จากการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนในโรงเรี ยนเครื อข่ ายร่ วมฝึ ก
ประสบการณ์
5. ควรศึกษาและพัฒนาศักยภาพโรงเรี ยนเครื อข่ายร่ วมฝึ กประสบการณ์การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
6. ควรวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานศึกษาในท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
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