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Abstract 
 The objective of this research were: 1) to study the effect of interaction between self-efficacy in 
classroom research and Self-Esteem and Competency of the Classroom Research Promotion Program 
on self-esteem and classroom research competency of teacher trainees, 2) to compare self-esteem 
and classroom research competency between teacher trainees with high and low levels of self-efficacy 
in classroom research, and to compare self-esteem and classroom research competency between 
teacher trainees who utilized the program and those who did not. The sample consisted of 66 teacher 
trainees from Thai and English major programs at Yala Rajabhat University, selected via simple 
random sampling. Each group consisted of 33 teacher trainees. The instruments were as follows: 
program and tests. The research was analyzed by two - way MANCOVA . The results included that: 1) 
no statistically significant joint-interaction - at 0.05 level- was found between self-efficacy in classroom 
research, Self-Esteem and Competency of Classroom Research Promotion Program, self-esteem and 
classroom research competency of teacher trainees, with control of classroom research knowledge 
prior to program application, 2) no statistically significant difference - at 0.05 level- was found in self-
esteem and classroom research competency between teacher trainees with high and low levels of self-
efficacy, with control of classroom research knowledge prior to program application, and 3) the levels 
of self-esteem and classroom research competency between teacher trainees who utilized / did not 
utilize the Program - with control of classroom research knowledge prior to program application, 
showed a statistically significant difference at 0.001 level. 
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ผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคา 
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ 
การวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอนักศึกษาครู 
ในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป * 

     
บุญสิทธ์ิ ไชยชนะ** 

      ดุษฎี โยเหลา***  
สธญ ภูคง และ ยุทธนา ไชยจูกุล**** 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา 1) ผลของปฏิสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนดาน
การวิจัยในชั้นเรียนและการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียนของนักศึกษาครูที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษาครู และ 2) เปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนของนักศึกษาครู ระหวางกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนตางกัน และระหวาง
กลุมท่ีใชและไมใชโปรแกรม โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาที่อยูในขั้นฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป 66 คน สุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยการสุมอยางงายกลุมละ 33 
คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก โปรแกรมและแบบวัด วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหความแปรปรวนรวม
หลายตัวแปรแบบสองทาง ผลวิจัยสรุปวา 1) ไมมีปฏิสัมพันธรวมระหวางการรับรูความสามารถของตนดานการ
วิจัยในชั้นเรียนกับการใชโปรแกรม ท่ีมีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียน ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนกอนการใชโปรแกรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05 2) นักศึกษาครูที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ำ มีการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
กอนการใชโปรแกรม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 3) ระดับการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุม
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 ซึ่งระดับ
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.001 โดยท่ีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่ใชโปรแกรมสูงกวานักศึกษา
กลุมที่ไมใชโปรแกรม ดวยขนาดอิทธิพล เทากับ 0.121  

คำสำคัญ: โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง โปรแกรมสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน  
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ที่มาและความสำคัญของปญหา  
 จากหลักสูตรการผลิตครูที่ไดกำหนด ใหนัก

ศึกษาวิชาชีพครูตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ

วิจัยในชั้นเรียนใน 2 ข้ันตอน คือขั้นตอนการเรียน

ภาคทฤษฎี ในการเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู และในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพเต็ม

รูปแบบ ซ่ึงจะตองทำวิจัยในชั้นเรียนโดยนำเสนอเปน

ภาคนิพนธ ในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

แตทั้งนี้การเรียนในภาคทฤษฎีเพียงวิชาเดียวทำใหนัก

ศึกษาไมมีความสามารถเพียงพอท่ีสามารถทำวิจัยใน

ชั้นเรียนได(สุวิมล วองวานิช, 2546) รวมท้ังหลักสูตร

การเรียนภาคทฤษฎีในรายวิชาวิจัยยังแยกสวนกับการ

สอนก็ไมไดบูรณาการความรูและไมไดนำกระบวนการ

วิจัยมาเปนพื้นฐานในการพัฒนาและจัดกิจกรรมแตเนน 

การถายทอดความรู/เนื้อหา (สุธาสินี บุญญาพิทักษ, 

2545) ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาความสามารถในการ

วิจัยในขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพ ดวยการ

พัฒนาลักษณะทางจิตใจรวมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การพัฒนาใหนักศึกษาครูเกิดการเห็นคุณคาในตนเอง

ดานบทบาทครูวิจัย ซ่ึงจะทำใหนักศึกษาใหเกิดความ

มุงมั่น มีความพรอมในการเผชิญหนากับปญหาหรือ

อุปสรรคตาง ๆ รับรูและตระหนักถึงศักยภาพที่แทจริง 

ของตนเองและสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

เปนที่ยอมรับและชื่นชมของคนรอบขาง (วิชัย แหวน

เพชร, 2543) ดวยการสรางความตระหนักถึงคุณคา

ของตนเองที่มีตอสังคมเม่ือไดแสดงความสามารถ

ตามบทบาทครูวิจัย สรางความเชื่อมั่นในความสามารถ 

ของตนเองท่ีจะบรรลุถึงจุดมุงหมายที่จะสามารถทำ

ตามบทบาทครูวิจัยไดอยางเต็มความสามารถของตน 

สรางการยอมรับผลการกระทำของตนเอง และสราง

ความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑของ

วิชาชีพครูวิจัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดย

เฉพาะอยางย่ิงคณะครุศาสตรเปนคณะที่มีภารกิจใน

การสรางองคความรูและเครือขายแหงการเรียนรู การ

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสหวิทยาการ การ

สงเสริมและพัฒนาวิทยฐานะครูการวิจัยพัฒนาทาง

การศึกษาและวิชาชีพครู ทั้งนี้บัณฑิตที่จบการศึกษา

ตองเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับพระราช 

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดกำหนดให

บัณฑิตตองมีความรูความสามารถทางวิชาการตาม

ลักษณะงานในสาขาน้ันๆและความรูความสามารถ

พื้นฐานที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการฝกน้ัน

จะใชรวมกับการพัฒนาสมรรถนะในการวิจัยในช้ัน

เรียน อันประกอบดวยความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น

เรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน และทักษะการ

วิจัยในชั้นเรียน ดวยการสรางความตระหนักตอการ

วิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน การ

สรางและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน การ

ออกแบบการวิจัยในช้ันเรียน การเขียนเคาโครงการ

วิจัยในชั้นเรียน การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในชั้น

เรียน การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน และการ

เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน นอกจากน้ันยังมี

การใชตัวแปรควบคุมอีก 2 ตัว คือ ระดับการรับรู

ความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนเปนตัวแปร 

แบงกลุม (Block) ท้ังนี้เพราะการรับรูความสามารถ

ของตนในการวิจัยในช้ันเรียนเปนตัวแปรที่สำคัญใน

การสงผลตอสมรรถนะในการวิจัยในชั้นเรียน น่ันคือผู

ที่มีการรับรูความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนสูงจะ

มีความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนสูงตามไปดวย 

(ปรีดา เบ็ญคาร, 2548) นอกจากน้ันก็ยังใชความรู

เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม

สงเสริม การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย

และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเปนตัวแปรรวม 

ทั้งนี้เพราะความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการ

ใชโปรแกรมจะมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการ

วิจัยในชั้นเรียนหลังการใชโปรแกรม ดังนั้นเพื่อลด

ความแตกตางของความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน

ของนักศึกษาระหวางกลุมที่ใชและไมใชโปรแกรมเพ่ือ

เพิ่มความเชื่อม่ันของประสิทธิภาพของโปรแกรม
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สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย

และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลของปฏิสัมพันธระหวางการ

รับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนและ

การใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดาน

บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของ

นักศึกษาครูที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท 

ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา

ครู ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ัน

เรียนกอนการใชโปรแกรม 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบ การเห็นคุณคาในตนเอง

ดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน

ของนักศึกษาครู ระหวางกลุมที่มีการรับรูความสามารถ 

ของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนต่ำและสูง ภายหลัง

การควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอน

การใชโปรแกรม 

 3. เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเอง

ดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน

ของนักศึกษาครู ระหวางกลุมที่ใชและไมใชโปรแกรม

สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย

และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาคร ู

ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ัน

เรียนกอนการใชโปรแกรม 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยทำใหไดรูปแบบแกรม

สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย

และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้น

การฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป ซึ่งจะเปน

แนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูใหเปนครูนักวิจัยท่ี

มีคุณภาพตอไป  

 2. ไดขอมูลเกี่ยวกับ วิธีการพัฒนาสมรรถนะ

การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป ตามระดับการรับรู 

ความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน ท่ีแตก

ตางกัน  

 3. เปนแนวทางสำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาครูใชประโยชนในการพัฒนาสมรรถนะ

การวิจัยในชั้นเรียนตอไป 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรม 

วิชาภาษาอังกฤษ และโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหา-

วิทยาลัยราชภัฎยะลา ช้ันปที่ 5 ปการศึกษา 2/2551 

ที่อยูในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป 

จำนวน 66 คน โดยมีการสุมเขากลุมทดลองและกลุม

ควบคุม ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random 

sampling) ซึ่งโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษสุมไดเขา

กลุมทดลอง และโปรแกรมวิชาภาษาไทย เปนกลุม

ควบคุม กลุมละ 33 คน หลังจากนั้นมีการวัดระดับ

การรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน 

เปน 2 ระดับ คือ ระดับสูงและระดับต่ำ เพื่อเปน

ตัวแปรจัดกลุม 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 ประกอบดวยโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคา

ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน

ชั้นเรียน 1 รายการ แบบวัด 3 ฉบับ และแนวคำถาม

การสนทนากลุม 1 รายการ ดังนี้ 

 1. โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง

ดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน 

ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีพัฒนามาจากการศึกษาเอกสาร

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย การพัฒนา

ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน การสงเสริมเจตคต ิ

ตอการวิจัยในชั้นเรียน รวมท้ังการพัฒนาทักษะการ

ทำวิจัยในชั้นเรียน โดยการใชโปรแกรมสงเสริมการ

เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ

การวิจัยในชั้นเรียนมีการสงเสริมจำนวน 10 ครั้งๆ ละ 

6 ชั่วโมง หลังจากผูวิจัยสรางเสร็จแลวไดนำใหผูเชี่ยว 

ชาญดานการสอนวิจัยในชั้นเรียน ดานจิตวิทยา และ

พฤติกรรมศาสตร ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

จำนวน 5 ทาน แลวนำมาปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ 

จากน้ันจึงทดลองใชกับนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรจัดกระทำ 
 การใชโปรแกรมสงเสริมการเห็น 

คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ 

การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝก 

ประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป 

 

 ไมใชโปรแกรมสงเสริมการเห็น 

คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ 

การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝก 

ประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป 

ตัวแปรแบงกลุม 
การรับรูความสามารถของตนในการวิจัย 

ในชั้นเรียน ต่ำ/สูง 

ตัวแปรตาม 
การเห็นคุณคาในตนเอง 
ดานบทบาทครูวิจัย 

สมรรถะการวิจัยในชั้นเรียน 
• ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

• เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน 

• ทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน 

ตัวแปรรวม 
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน 

ชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม 

 



ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553 46วารสารพฤติกรรมศาสตร 

จำนวน 37 คน เพ่ือหาความเหมาะสมเกี่ยวกับเวลา 

สื่อและวิธีการเรียนรู วิธีการพัฒนา เพื่อนำมาปรับปรุง 

แกไขกอนจะนำไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

 2. แบบวัด 3 ฉบับ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

  2.1 แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดาน

บทบาทครูวิจัย ลักษณะของแบบวัดการเห็นคุณคาใน

ตนเองดานบทบาทครูวิจัยแบงเปน 4 ดาน คือการ

สรางความตระหนักถึงคุณคาของตนเองที่มีตอสังคม

เมื่อไดแสดงความสามารถตามบทบาทครูวิจัย การ

สรางความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองที่จะ

บรรลุถึงจุดมุง หมายท่ีจะสามารถทำตามบทบาทครู

วิจัยไดอยางเต็มความสามารถของตน การสรางการ

ยอมรับผลการกระทำของตนเอง และการสรางความม ี

คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑของวิชาชีพครูวิจัย 

ดานละ 5 ขอ รวม 20 ขอ โดยเปนประโยคบอกเลา 

ประกอบมาตราประเมิน 6 ระดับ มีคาสัมประสิทธิ์

ความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายใน (Internal 

consistency) ครอนบาคแอลฟา ท้ังฉบับเทากับ 

0.9078 

  2.2 แบบวัดการรับรูความสามารถของ

ตนดานการวิจัยในชั้นเรียน เปนการวัดระดับความม่ัน

ใจของนักศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการวิจัยใน

ชั้นเรียน ในระดับความยากที่ตางกันจะเรียงลำดับจาก

งายไปหายาก และในแตละหัวขอจะประกอบไปดวย

สถานการณที่มีความยากที่แตกตางกัน ประกอบดวย

ขอคำถามจำนวน 30 ขอ โดยมีลักษณะเปนมาตร

ประมาณคา 11 อันดับ จากไมสามารถทำได ไปจนถึง 

ทำไดและมั่นใจมากที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือ 

มั่นแบบความสอดคลองภายในของครอนบาคแอลฟา 

ทั้งฉบับเทากับ 0.9720  

  2.3 แบบวัดสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน 

แบงเปน 3 สวน คือ 

   2.3.1 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับ

การวิจัยในชั้นเรียน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 

5 ตัวเลือก โดยขอที่ตอบถูกตองจะได 1 คะแนนตอ 1 

ขอคำถาม และตอบผิดจะได 0 คะแนนตอขอคำถาม 

มีจำนวน 45 ขอ คาความเช่ือมั่นแบบ KR 20 เทากับ 

0.6155 คาความยากงายคาตั้งแต 0.216 - 0.783 คา

อำนาจจำแนกทดสอบดวยสถิติที และคัดเลือกไวเฉพาะ 

ขอที่คาที มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

   2.3.2 แบบวัดเจตคติตอการวิจัยใน

ชั้นเรียน เปนความรูสึกของนักศึกษาครูที่มีตอการทำ

วิจัยในชั้นเรียน โดยเปนประโยคบอกเลา ประกอบ

มาตราประเมิน 6 ระดับ จำนวน 27 ขอ มีคาสัมประสิทธิ ์

ความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายในของครอน

บาคแอลฟาทั้งฉบับเทากับ 0.8997 

    2.3.3 แบบประเมินทักษะการทำวิจัย

ในชั้นเรียน เปนการประเมินการแสดงออกมาโดยการ

ทำวิจัยในชั้นเรียน เปนผลผลิตโดยเปนชิ้นงานหรือ

รองรอยและหลักฐานที่ของชิ้นงานนั้นๆ โดยการประเมิน 

ของผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานซึ่งเปนผูสอนวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย

จากแบบประเมินเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ 

ดีมาก 4 คะแนน ดี 3 คะแนน พอใช 2 คะแนน ควร

ปรับ ปรุง 1 คะแนน และไมสมบูรณ 0 คะแนน  

 3. แนวคำถามการสนทนากลุม เปนคำถาม

ในประเด็นการประเมินผลการใชโปรแกรมสงเสริมการ

เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย และสมรรถนะ 

การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาที่เขารวมโปรแกรม 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยไดเตรียมการดวยการสุมนักศึกษาเขา

กลุมทดลอง และกลุมควบคุมดวยวิธีการสุมอยางงาย 

(Simple random sampling) โดยการจับสลาก ซ่ึงนัก

ศึกษากลุมภาษาอังกฤษเปนกลุมทดลองโดยไดรับ

โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท

ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 33 

คน และกลุมภาษาไทย เปนกลุมควบคุมไมไดรับ

โปรแกรมสงเสริมการเห็นคณุคาในตนเองดานบทบาท

ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 33 
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คน จากนั้นจึงใหนักศึกษาท้ังสองกลุมตอบแบบตอบ

แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย

แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน แบบ

วัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน แบบวัดการรับรู

ความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน แลวใช

คะแนนการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยใน

ชั้นเรียน แบงเปนกลุมสูงและต่ำ สำหรับขั้นตอนการ

ทดลองนั้น ผูวิจัยไดใชโปรแกรมการสงเสริมความ

ภาคภูมิใจบทบาทครูวิจัยและสมรรถภาพการวิจัยใน

ชั้นเรียน ในกระบวนการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

ของนักศึกษาครูในขั้นการฝกประสบการณเต็มรูป 

จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 6 ชั่วโมง ซ่ึงจะมีการพัฒนา

ความภาคภูมิใจในบทบาทครูวิจัยไปพรอมๆ กับการ

พัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน โดยใชการ

พัฒนาในวันเสารและวันอาทิตย และในวันจันทร – 

ศุกร นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียน

แหลงฝก พรอมทั้งไดนำกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนาใน

แตละคร้ังไปใชในสถานการณจริงในระหวางที่ฝก

ประสบการณวิชาชีพ หลังจากนั้นในขั้นการติดตาม

ผลใหนักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมตอบ

แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย 

แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน และ

แบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งสง

รายงานใหแกผูวิจัย และดำเนินการสนทนากลุม 

(Focus group) เกี่ยวกับความคิดเห็น 

 

ผลการวิจัย  
 สามารถสรุปผลวิจัยได ดังตาราง 1 

ตาราง 1  แสดงผลการทดสอบปฏิสัมพันธรวมระหวางการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดาน

บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนกับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้น

เรียนที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลัง

การควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม 

  
Multivariate Tests 

          Degree of Freedom 
 Effect        Wilks’ lamda  Multivariate     Sig.     
                 (λ )  F-statistic Hypothesis Error   

ความรูกอนใชโปรแกรม     0.487  6.581  4.000  25.000  0.001 

กลุมทดลอง/ควบคุม  0.133  40.664  4.000  25.000  0.000 

การรับรูความสามารถฯ  0.783  1.736  4.000  25.000  0.174 

กลุมxการรับรูความสามารถ 0.743  2.159  4.000  25.000  0.103 

 จากตาราง 1 พบวาไมมีปฏิสัมพันธรวม

ระหวางการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาใน

ตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน

ชั้นเรียนกับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัย

ในชั้นเรียนที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท

ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน ภายหลัง

การควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอน

การใชโปรแกรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (λ = 0.743, Multivariate F-statistic = 2.159, 

p = 0.103) และเม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธระหวาง

ระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในช้ัน

เรียนกับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
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และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาคร ู

พบวาไมมีปฏิสัมพันธระหวางระดับการรับรูความ

สามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนกับการเห็น

คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการ

วิจัยในชั้นเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (λ= 0.783, Multivariate F-statistic = 1.736 , 

p = 0.174) นั่นแสดงวาเม่ือไมพบปฏิสัมพันธของ

ระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในช้ัน

เรียน ซึ่งเปนตัวแปรจัดกลุม (Block) จึงไดทดสอบ

อิทธิพลหลัก (Main effect) เกี่ยวกับนักศึกษาครูกลุม

ที่ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดาน

บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนจะมี

การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ

สมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนสูงกวานักศึกษากลุมที่

ไมไดใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยว

กับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม โดยไมได

นำระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยใน

ชั้นเรียนมาเปนตัวแปรจัดกลุม ซึ่งแสดงรายละเอียด

ในตาราง 2     

ตาราง 2   การเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวา

นักศึกษากลุมที่ใชและไมไดใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

กอนการใชโปรแกรม 

Multivariate Tests 

   Wilks’ lamda Multivariate Degree of Freedom    Partial Eta 

       (λ)  F-statistic Hypothesis  Error    Squared 

ความรูกอนใช 

โปรแกรม  0.751  4.965  4.000  60.000  0.002  0.249 

กลุมทดลอง/ 

ควบคุม  0.137  94.443  4.000  60.000  0.001  0.863 

 

Effect Sig. 

 จากตาราง 2 พบวา ระดับการเห็นคุณคาใน

ตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน

ชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ ใช / ไม ใช โปรแกรม 

ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น

เรียนกอนการใชโปรแกรม แตกตางกันอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001 (λ = 0.137, 

Multivariate F-statistic = 94.443, p < 0.001) 

แสดงวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู

วิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา

กลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรม แตกตางกันอยางแทจริงใน

ภาพรวม จึงไดทำการวิเคราะหความแตกตางในแตละ

ตัวแปรตามโดยใชการทดสอบระดับ Univariate เปน

ลำดับตอไป 
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ตาราง 3   การเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวา

นักศึกษากลุมที่ใชและไมไดใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน

กอนการใชโปรแกรม โดยจำแนกตามรายตัวแปร 

Univariate - test 

ตัวแปรตาม  แหลงความ Adjusted df Adjusted F p-value Partial  

   แปรปรวน       SS        MS   η2 

การเห็นคุณคาในตนเอง Cov. 360.968 1 360.968 2.903 0.093 0.044 

ดานบทบาทครูวิจัย  Group 1082.054 1 1082.054 8.703 0.004 0.121 

   Error 7833.154 63 124.336       

   Total 10359.0300 65 

ความรูเกี่ยวกับการ Cov. 130.705 1 130.705 12.644 0.001 0.167 

วิจัยในช้ันเรียน Group 142.808 1 142.808 13.815 0.001 0.180 

   Error 651.234 63 10.337       

   Total 1150.667 65     

เจตคติตอการวิจัยใน Cov. 33.402 1 33.402 0.169 0.683 0.003 

ชั้นเรียน  Group 4205.966 1 4205.966 21.226 0.001 0.252 

   Error 12483.810 63 198.156    

   Total 17388.258 65     

ทักษะการวิจัยในช้ัน Cov. 2.319 1 2.319 1.963 0.166 0.030 

เรียน   Group 341.193 1 341.193 288.880 0.001 0.821 

   Error 74.408 63 1.181       

   Total 474.36 65     

 จากตาราง 3 พบวา ระดับการเห็นคุณคาใน

ตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน

ชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ ใช / ไม ใช โปรแกรม 

ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น

เรียนกอนการใชโปรแกรม แตกตางกันอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001 (λ = 0.137, 

Multivariate F-statistic = 94.443 , p < 0.001) 
แสดงวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู

วิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา

กลุมท่ีใช/ไมใชโปรแกรม แตกตางกันอยางแทจริงใน

ภาพรวม ดังนั้น ผลการวิเคราะหสามารถสรุปได 

ดังนี้  

 ระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู

วิจัยของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้น

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

(F
(1,64)

 = 8.703, p-value = 0 .004) โดยท่ีระดับการ

เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษา

กลุมที่ ใช โปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมท่ี ไม ใช

โปรแกรม ซ่ึงมีขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา

เทากับ 0.121 (partial η2 = 0.121, p-value = 0.004)  
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลที่พบวาการใชโปร 

แกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู

วิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนทำใหการเห็น

คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการ

วิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความ

สามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ำไม

แตกตางกันและนักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความ

สามารถของตนดานการวิจัยในช้ันเรียนสูงและต่ำ มี

การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย และ

สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนไมแตกตางกัน ภายหลัง

การควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอน

การใชโปรแกรมนั้น อาจเปนเพราะในการใชวิธีการ

สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยใน

คร้ังนี้ไดใชวิธีการที่บรูโน (Bruno,1983: 363) ได

เสนอแนะไวคือการสรางผลสำเร็จใหกับตนเองมากขึ้น 

(Increase success) ซึ่งเปนการพยายามท่ีจะเพิ่ม

ความสำเร็จใหแกตนเอง โดยการไปใหถึงวัตถุประสงค 

ที่ตั้งไว และกิจกรรมในการสงเสริมการเห็นคุณคาใน

ตนเองดานบทบาทครูวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ไดใหนัก

ศึกษากำหนดคะแนนในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ทักษะการวิจัยในชั้นเรียนในแตละครั้งจำนวน 9 คร้ัง

รวมกับการใหคำแนะนำและคำพูดชักจูงจากผูวิจัย ซ่ึง

จากกิจกรรมในการพัฒนาดังกลาวเปนวิธีการสงเสริม

การรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน 

ทั้งนี้เพราะแบนดูรา (Bandura, 1995: 3-5, 1997: 

79-115) ไดกลาววาการสงเสริมประสบการณที่ประสบ 

ความสำเร็จ (Enactive mastery experience) เปน

ปจจัยสำคัญที่สุดท่ีจะทำใหบุคคลพัฒนาการรับรูความ

สามารถของตน เพราะสภาพที่เปนจริงเก่ียวกับความ

รอบรูหรือความชำนาญในสิ่งที่ทำไดสำเร็จ ทำใหได

รับความสำเร็จท่ีเขมแข็งเกี่ยวกับความสามารถของ

บุคคลและถาคนเราไดรับความสำเร็จก็จะคาดหวังวา

จะไดรับผลที่เกิดขึ้นจากการไดรับประสบการณโดย

การเผชิญกับปญหาอุปสรรคและการใชความ

พากเพียรพยายาม ดังนั้นอาจจะเปนไปไดวานักศึกษา

ครูมีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยใน  

ชั้นเรียนแตกตางกันกอนการไดรับการสงเสริมจาก

โปรแกรมฯ เม่ือไดรับการสงเสริมจากโปรแกรมฯ จึง

มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้น

เรียนสูงขึ้นอยางไมแตกตางกัน จึงทำใหไมพบปฏิ

สัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนดานการ

วิจัยในชั้นเรียนกับการใชโปรแกรมฯ ดังกลาว  

 นอกจากน้ัน การใชคะแนนการรับรูความ

สามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปร

แกรมฯ เปนตัวแปรจัดประเภท (Block) ซ่ึงกลุม

ตัวอยางในแตละเซลล มีจำนวนนอย ทำใหมีผลตอ

อำนาจการทดสอบ กลาวคือในการวิเคราะหความ

แปรปรวนพหุคูณ จำนวนตัวอยางในแตละเซลลควรมี

ตัวอยางมากกวา 20 คนจะทำใหผลการทดสอบมี

ความแกรง(Robustness) มากข้ึน (Tabachnick & 

Fidell, 2001:329) รวมท้ังจากผลการวิเคราะหความ 

สัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนดานการ

วิจัยในช้ันเรียนกับตัวแปรตามพบวาไมมีความ

สัมพันธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน

ตัวแปรตามทุกตัว ซึ่งในการใชตัวแปรจัดกลุม สำหรับ

การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณนั้น ตัวแปรที่ใช

ในการจัดกลุมตองมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 

(ผจงจิต อินทสุวรรณ, 2545 : 137)  

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาจากผลการวิจัยที่ไมไดเปน

ไปตามสมมติฐานน้ัน อาจเปนเพราะวิธีการสงเสริม

การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ

สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน (ตัวแปรตาม) เปนการ

สงเสริมการรับรูความสามารถของตนเองดานการวิจัย

เรียน (ตัวแปรแบงกลุม) ไปดวย จึงทำใหผลที่เกิดข้ึน

ขาดความชัดเจนไปดวย รวมท้ังการวัดตัวแปรการรับ

รูความสามารถของตนเองดานการวิจัยในชั้นเรียน ก็

วัดกอนที่นักศึกษาครูมีประสบการณเกี่ยวกับการวิจัย

ในชั้นเรียน และจำนวนของกลุมตัวอยางในแตละ
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เซลลมีจำนวนไมเพียงพอ ตลอดจนตัวแปรการรับรู

ความสามารถของตนเองดานการวิจัยในชั้นเรียนไม

ความสัมพันธกับตัวแปรตาม จากเหตุผลดังกลาวจึง

ทำใหผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาใน

ตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน

ชั้นเรียนทำใหการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู

วิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู

กลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยใน

ชั้นเรียนสูงและต่ำไมแตกตางกันและนักศึกษาครูกลุม

ที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้น

เรียนสูงและต่ำก็มีการเห็นคุณคาในตนเองดาน

บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนไม

แตกตางกัน ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการ

วิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม  

 สวนผลการวิเคราะหขอมูลที่พบวาภายหลัง

การควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอน

การใชโปรแกรมนักศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมมี

ระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ

สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษากลุมที่

ไมไดรับโปรแกรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 ท้ังนี้เปนเพราะโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคา

ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน

ชั้นเรียน ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีพัฒนามาจากการศึกษา

เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย 

ทั้งนี้การสงเสริมความรูและทักษะ ควบคูไปกับการ

พัฒนาความสามารถทางจิตใจ (Mental ability) และ

หลักการทางจิตวิทยามีความเช่ือวาการพัฒนาจิตใจ

เกี่ยวกับสถานการณหนึ่งจะชวยใหบุคคลมีพฤติกรรม

ที่สอดคลองและเหมาะสมรวมท้ังมีความคงทนของ

พฤติกรรมมากกวาการพัฒนาพฤติกรรมใดพฤติกรรม

หนึ่งเฉพาะ(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2531) อีกทั้งการ

ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดาน

บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ใน

ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูปไดเปด

โอกาสใหนักศึกษาปฏิบัติหนาที่ไดเสมือนครูประจำ

การในโรงเรียนแหลงฝก โดยไดใชความรูที่เรียนมาไป

ปฏิบัติในสถานการณจริง รวมทั้งมีอาจารยพี่เลี้ยงใน

โรงเรียนและอาจารยนิ เทศนเปนผู ใหคำแนะนำ 

ชวยเหลือทั้งในโรงเรียนแหลงฝกและอาจารยในมหา 

วิทยาลัย รวมทั้งการออกแบบหลักสูตรใหเหมาะสม

กับการพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของนัก

ศึกษาโดยตรง (สุทธาสินี บุญญาพิทักษ, 2545 :111) 

ซึ่งโปรแกรมฯ มีการสงเสริมทั้งการเห็นคุณคาใน

ตนเองดานบทบาทครูวิจัย การพัฒนาความรูเกี่ยวกับ

การวิจัยในชั้นเรียน การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยใน

ชั้นเรียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในช้ัน

เรียน ทั้งนี้การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนก็มี

เนื้อหาที่ครอบคลุมตอการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย 

กลาวคือการสำรวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในช้ัน

เรียน การกำหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน การ

ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ และกำหนดนวัตกรรมการ

วิจัยในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน การ

เขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน การใชนวัตกรรมไป

ในการแกปญหาผู เรียน การวิเคราะหขอมูลและ

รายงานผลการแกปญหา การสรุปและอภิปรายผล 

การวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย ทั้งนี้ในข้ัน

ตอนการใชนวัตกรรมไปใชในการแกปญหาผูเรียนนั้น

ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกวิธีการรวบรวมขอมูลที่

หลากหลายตามแนวคิดของ แฟรงค (F lake, 

C.L.,1995 อางใน สุวิมล วองวานชิ, 2549: 193) ยัง

ไดเสนอแนะใหหลักสูตรการผลิตครูตองจัดวิชาใหผู

เรียนไดมีโอกาสฝกการทำวิจัยในช้ันเรียน โดยใชวิธีที่

หลากหลายในการเก็บขอมูล เชน การสังเกต การ

สัมภาษณ หรือการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งการ

ทำกรณีศึกษา เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีที่เรียนกับการ

ปฏิบัติจริง ซึ่งผลที่พบก็สอดคลองกับการศึกษาของ 

สุทธาสินี บุญญาพิทักษ (2545) ที่พบวากระบวนการ

พัฒนาสมรรถภาพครูวิจัยในชั้นเรียนมีความเหมาะสม

ทั้งในระยะเตรียมความพรอมและระยะฝกประสบการณ 
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วิชาชีพครูในโรงเรียนแหลงฝกสมรรถภาพครูนักวิจัย 

และจากการประเมินตนเองของนักศึกษา พบวา

ภายหลังจากการทดลองใชหลักสูตรนักศึกษามีสมรรถนะ 

ครูนักวิจัยสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีสมรรถภาพอยูในระดับมาก

สอดคลองกับการประเมินของครูพี่เลี้ยงและผูวิจัย  

 ในสวนของระดับการเห็นคุณคาในตนเองดาน

บทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมสูง

กวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับโปรแกรม ท้ังนี้เพราะการ

พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยได

ใชวิธีการของบรูโน (Bruno,1983) ดวยการสรางผล

สำเร็จใหกับตนเองมากขึ้น (Increase success) เปน

การพยายามที่จะเพิ่มความสำเร็จใหแกตนเอง ซึ่งจะ

เห็นไดจากใชโปรแกรมฯ ในแตละครั้งจะมีการกิจกรรม 

ใหนักศึกษาไดฝกเปนรายกลุม และรายบุคคลโดยการ

ฝกทักษะการวิจัยในชั้นเรียนดวยการกำหนดคะแนน

ดวยตนเอง โดยใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพ

งานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน หลังจากน้ัน  

ผูวิจัยจะตรวจผลงานและใหคำแนะนำตลอดจนการให

กำลังใจ ซึ่งซัสซี (Sasse, 1978 : 48) ก็ไดกลาววา

การใหกำลังใจอาจจะมาจากภายในตนเองหรือจาก

บุคคลอื่นก็เปนวิธีการในการสงเสริมใหบุคคลมีการ

เห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น นอกจากน้ันในระหวาง

การสงเสริม ยังมีการใชตัวแบบ คือครูผูเชี่ยวชาญ ได

รวมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ  

ในการทำวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนในการทำวิจัยในชั้น

เรียน ประโยชนที่ไดรับจากการทำวิจัยในชั้นเรียนที่มี

ตอผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจที่

ไดรับจากการทำวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการใหขอคิด

เห็นสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในการทำวิจัยในชั้น

เรียน ซึ่งแบรดชอร (Bradshaw, 1981 : 5 - 11) 

กลาววา การไดแสดงบทบาทตามวิชาชีพและไดรับการ 

ยอมรับจากสังคมหรือการเห็นคุณคาจากบุคคลอื่น ก็

เปนการเพิ่มการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลไดอีก

ทางหนึ่งดวย 

 สำหรับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนนั้น

สามารถแยกไดตามองคประกอบ คือ ระดับความรู

ของการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดรับ

โปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับโปรแกรม 

ทั้งนี้เปนเพราะการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน

ชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู ไดพัฒนาใน 2 

ลักษณะคือ การใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน

ดวยการบรรยายในหองเรียน รวมกับความรูที่ไดจาก

ประสบการณในระหวางที่นักศึกษาไดฝกประสบการณ

วิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของคอลบ ที่กลาววา

ความรูของบุคคลเกิดจากความสัมพันธ ใน 2 มิติ คือ 

มิติแรกเปนวิธีเรียนรูและกระบวนการจัดการขอมูล

แบงได 2 ประเภทคือ ผานประสบการณที่ เปน 

รูปธรรม (Concrete experience) และประสบการณ 

ที่เปนนามธรรม(Abstract conceptualization) สวน

มิติที่สองเปนกระบวนการจัดการความรู แบงเปน 2 

ลักษณะคือ ลักษณะแรกเกิดจากการคิดไตรตรองสะ

ทอนกลับ (Reflective observation) และลักษณะท่ี

สองเกิดจากการลงมือปฏิบัติ (Active experimentation) 

(Healey & Jenkins, 2000: 1 - 16 citing Kolb, 1984) 

ทั้งนี้ความรูที่ไดมาจากประสบการณหรือไดลงมือ

กระทำดวยตนเองเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

(ไพฑูรย สินลารัตน, 2538 : 19 - 20) นอกจากนั้นยัง

เปนการถายโอนการเรียนรูจากการถายโอนความรู

จากการบรรยายในหองเรียนไปใชในสถานการณจริง

ในระหวางการฝกประสบการณ ซึ่ง อารี พันธมณี 

(2546 : 264 - 265) กลาววา การถายโอนการเรียนรู

จะเกิดจากสถานการณที่คลายคลึงกัน โดยการเรียนรู

เดิมจะสงเสริมใหการเรียนรูใหมเกิดขึ้นไดอยางดีขึ้น

ดวย สวนระดับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนของนัก

ศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไม

ไดรับโปรแกรม ท้ังนี้เปนเพราะการพัฒนาเจตคติตอ

การวิจัยในชั้นเรียนไดใชการพัฒนาความรูเชิงประเมิน

คาโดยการใชขอความชักจูงที่กลาวถึงประโยชนที่ได

รับจากการวิจัยในชั้นเรียน เชน ใชสถานการณที่เกิด
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ขึ้นจริงเก่ียวกับประโยชนของวิจัยในชั้นเรียนของครู

ตนแบบ ตอจากน้ันใหกระทำพฤติกรรมที่สนับสนุน

เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน เชน การใชบทบาท  

สมมุติ การวาดรูประบายสี เปนตน และมีการตานการ 

เปลี่ยนแปลงเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนดวยการ

ตอบโตดวยการหาเหตุผลมาหักลางและการขยายผล

ดวยการจัดโครงการพัฒนาครูพันธใหม ใชวิจัยเปน

เครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน ซ่ึงการพัฒนาเจตคติ

ตอการวิจัยในชั้นเรียนดังกลาว ไดใชแนวคิดของ

แมคไกวร (McGuire, 1969 : 155 - 156) ท้ังนี้เจตคติ

ตอเหตุการณตางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดถาการ

เรียนรูหรือประสบการณนั้นเปลี่ยนแปลงไป เจตคติก็

ยอมเปลี่ยนแปลงไดดวย ดังนั้นจะเห็นวาการใช

กระบวนการพัฒนาเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนที่

เปนระบบก็สามารถทำใหนักศึกษาที่ใชโปรแกรมมี

เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้นกวากลุมนักศึกษา

ที่ใชโปรแกรม สวนระดับทักษะการวิจัยในชั้นเรียนนั้น

นักศึกษามีการฝกปฏิบัติซึ่งเปนการฝกทั้งในหองเรียน

ซึ่งตองทำแบบฝกหัดทั้งรายกลุมและรายบุคคล ทั้งนี้

นักศึกษายังไดกำหนดคะแนนคุณภาพของงานดวย

ตนเองและมีการตรวจแกไขจากผูวิจัย อีกทั้งนักศึกษา

ตองนำไปใชจริงในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ครู ซึ่งถือวาเปนการฝกทักษะตามสภาพจริง (Authentic 

skill) โดย แจคสันและเมคอิสแสค (Jeckson & 

Maclssaac, 1994 : 17 - 28) ไดกลาววาการจัดการ

เรียนรูดวยการฝกประสบการณของจากจะจัดในชั้น

เรียนยังสามารถใชกับการฝกภาคสนามไดเชนกัน 

เนื่องจากจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชทักษะความ

สามารถ และการตอบสนองไดสอดคลองกับบริบทที่

ไดลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะวิธีการเรียนรูจากการ

ฝกงาน (Practicum) ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการ

ผลิตครูไดใหความสำคัญตอการพัฒนาใหครูเปนครู

วิจัย ซ่ึงจะสามารถจะชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนรู

ไดดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ 

ฝกทักษะในการคิด การจัดการ ฝกใหมีนิสัยในการใฝ

รูใฝเรียนอยางตอเนื่อง ทำใหผูเรียนเกิดความสมดุล

ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม 

ความรับผิดชอบ สามารถสรางองคความรูไดดวย

ตนเอง ตลอดจนสามารถนำความรูไปประยุกตใชให

สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยาง

เหมาะสมตอไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2545 : 14 - 17) จะเห็นวาการสงเสริมให

นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติการวิจัยในสถานการณจริง

สามารถเพิ่มทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนไดดังจะ

เห็นจากการศึกษาของปรีดา เบ็ญคาร (2548) และ

จารุวรรณ ศิลปะรัตน (2548) ท่ีพบผลสอดคลองกัน

วาการฝกทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนในสถานการณ

จริงทำใหกลุมตัวอยางมีทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสูง

ขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นการ

ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดาน

บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของ

นักศึกษาในขั้นการฝกประสบการณแบบเต็มรูปนั้น 

สามารถทำใหนักศึกษามีทักษะการวิจัยในชั้นเรียน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรการผลิตครู  

รุนใหม  

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 1. ในการนำโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคา

ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน

ชั้นเรียนไปใชควรศึกษาทำความเขาใจเกี่ยวกับแนว

คิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมเห็นคุณคาใน

ตนเองดานบทบาทครูวิจัย การพัฒนาความรูเกี่ยวกับ

การวิจัยในชั้นเรียน การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยใน

ชั้นเรียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในช้ัน

เรียน ใหเขาใจอยางลึกซึ้ง เพราะโปรแกรมฯ จะมีการ

พัฒนาไปพรอมกันระหวางคุณลักษณะทางดานจิตใจ 

และสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน อีกทั้งผู ใช

โปรแกรมควรมีความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา การฝก

อบรม หลักการสอน เพื่อจะใหโปรแกรมบรรลุวัตถุ
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ประสงคตามที่ตั้งไว 

 2. ครูผูสอนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียน

รู สามารถนำโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาใน

ตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน

ชั้นเรียน ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะกิจกรรมการสงเสริมเจตคติตอการวิจัยใน

ชั้นเรียน เพราะจะทำใหนักศึกษาเกิดความสนุกสนาน 

มีความรูสึกที่ดีตอการวิจัยในชั้นเรียน และทำใหการ

พัฒนาสมรรถนำการวิจัยในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ  

ยิ่งขึ้น  

 3. หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูควรใช

โปรแกรมฯ ในการฝกประสบการณวิชาชีพขั้นเต็มรูป

ในภาคเรียนที่ 1 เพราะจะไดมีเวลาในการพัฒนา

เคาโครงการวิจัย และนวัตกรรมสำหรับการแกปญหา 

แลวนำมาทดลองในภาคเรียนที่ 2 จึงทำใหพัฒนา

สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ในการวิจัยครั้งนี้มีขอจำกัดเกี่ยวกับเวลาใน

การพัฒนานวัตกรรม ทำใหขาดขั้นตอนการทดลอง

ใชนวัตกรรม ซ่ึงทำใหนวัตกรรมที่ ไดอาจจะไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป

ควรเพิ่มขั้นตอนการทดลองใชและการหาคุณภาพ  

นวัตกรรม เพ่ือจะมีนวัตกรรมสำหรับการแกปญหา  

ผูเรียนไดอยางมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 2. การใชตัวแปรการรับรูความสามารถของตน

ในการวิจัยในชั้นเรียน เปนตัวแปรแบงกลุม ควร

คำนึงถึงประสบการณในการทำวิจัยในชั้นเรียนของ

กลุมตัวอยาง จำนวนของกลุมตัวอยางในแตละระดับ

และความสัมพันธระหวางตัวแปรแบงกลุมกับตัวแปร

ตาม จึงจะสามารถทำใหการทดสอบดวยการวิเคราะห

ความแปรปรวนพหุคูณมีความแกรงมากขึ้น 

 3. ควรใหผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ

ครูในขั้นการฝกประสบการณ เขามามีสวนรวมในการ

ออกแบบโปรแกรม เชน ครูพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศ 

และครูผูควบคุมการออกฝกประสบการณ เพื่อกอให

เกิดความรวมมือในการพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยใน

ชั้นเรียนของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 4. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตครู ควรมี

การวิจัยเพื่อคนหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา

สมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษาครู ในข้ัน

ตอนการฝกประสบการณแบบเต็มรูปเพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยในชั้น

เรียนของนักศึกษาไดอยางมีคุณภาพตอไป 
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