ผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอนักศึกษาครู ในขั้นการฝกประสบการณวชิ าชีพครูแบบเต็มรูป

ปริญญานิพนธ
ของ
บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
พฤษภาคม 2552

ผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอนักศึกษาครู ในขั้นการฝกประสบการณวชิ าชีพครูแบบเต็มรูป

ปริญญานิพนธ
ของ
บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตรประยุกต
พฤษภาคม 2552
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอนักศึกษาครู ในขั้นการฝกประสบการณวชิ าชีพครูแบบเต็มรูป

บทคัดยอ
ของ
บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตรประยุกต
พฤษภาคม 2552

บุญสิทธิ์ ไชยชนะ. (2552). ผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบ
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาผลของปฏิสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตน
ดานการวิจัยในชั้นเรียนและการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
กอนการใชโปรแกรม 2) เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ระหวางกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยใน
ชั้นเรียนต่ําและสูง ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรมและ
เปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษาครู ระหวางกลุมที่ใชและไมใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม และ 3) เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ระหวางกลุมที่ใชและไมใชโปรแกรมสงเสริมการ
เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ภายหลัง
การควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2/2551 ที่อยูในขั้นการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูแบบเต็มรูป จํานวน 66 คน ที่ไดการสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยการวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) กลุมละ 33 คน ซึ่งโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษกลุม
ทดลองจะไดรับการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียน และโปรแกรมวิชาภาษาไทย เปนกลุมควบคุม สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียน แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย แบบวัดการรับรูความสามารถของตน
ดานการวิจัยในชั้นเรียน แบบวัดสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนและแนวคําถามการสนทนากลุม การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมหลายตัวแปรแบบสองทาง (Two way MANCOVA)
และขอมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. ไมมีปฏิสัมพันธรวมระหวางการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนกับ
การใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรี ย นกั บ ที่ มี ต อ การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเองด า นบทบาทครู วิ จั ย และสมรรถนะการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. นักศึกษาครูที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ํามี
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังควบคุม
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอน
การใชโปรแกรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่ระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่ใช
โปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมใชโปรแกรม ซึ่งมีขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .121
สําหรับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนนั้นสามารถแยกไดตามองคประกอบ ดังนี้
ระดับความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่ระดับความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษากลุมที่ไดใชโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดใชโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect
size) มีคาเทากับ .180
ระดับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่ระดับเจตคติการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่
ใชโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมใชรับโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ
.252
ระดับทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่ระดับทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ได
ใชโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมใชโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .821
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The objective of this research are: - 1) to study the effect of interaction between
self-efficacy in classroom research and Self-Esteem and Competency of Classroom
Research Promotion Program on self-esteem and classroom research competency of
teacher trainees, with control of classroom research knowledge prior to program application;
2) to compare self-esteem and classroom research competency between teacher trainees
with high and low levels of self-efficacy in classroom research, with control of classroom
research knowledge prior to program application; and 3) to compare self-esteem and
classroom research competency between teacher trainees who utilized Self-Esteem and
Competency of Classroom Research Promotion Program and those who did not, with
control of classroom research knowledge prior to program application.
The sample consisted of 66 teacher trainees on Thai and English major programs
at Yala Rajabhat University, selected via simple random sampling. The Thai program
teacher trainees were the control group and English program teacher trainees were the
experimental group. Each group consisted of 33 teacher trainees. Their self-efficacy in
classroom research was measured to indicate their classification block variables. Training
for self-esteem and competency in classroom research was given to the experimental
group. The instruments were as follows: a self- esteem and competency in classroom
research promotion program; a self-esteem test; a self-efficacy in the classroom research
test; and a classroom competency research test. The research was analyzed by
quantitative data with a two way MANCOVA, and qualitative data with content analysis.
The results of this research were as follows:
1. No statistically significant joint-interaction at 0.05 level was found between selfefficacy 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.

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.
The levels of self-esteem in 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; in which the level of self-esteem in teacher trainees
who utilized the Program was higher than those who did not, with the effect size of 0.121
Regarding classroom research competency, the components are:The levels of classroom research knowledge in teacher trainees who
utilized / did not utilize the Program showed a statistically significant increase at 0.001 level;
in which the level of classroom research knowledge in teacher trainees who utilized the
Program was higher than those who did not, with the effect size of 0.180
The levels of attitude toward classroom research in teacher trainees who utilized / did
not utilize the Program showed a statistically significant increase at 0.001 level; in which the
level of attitude toward classroom research in teacher trainees who utilized the Program
was higher than those who did not, with the effect size of 0.252
The levels of classroom research skills in teacher trainees who utilized / did not
utilize the Program showed a statistically significant increase at 0.001 level; in which the
level of classroom research skills in teacher trainees who utilized the Program was higher
than those who did not, with the effect size of 0.821
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(อาจารย ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล)
......................................................... กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล เลี้ยววาริณ)

ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาจากบุคคลหลายทาน
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา ประธานควบคุมปริญญานิพนธ
ดร.สธญ ภูคง และ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล ซึ่งอาจารยทั้ง 3 ทาน ไดสละเวลาในการใหคําปรึกษา
ติดตามตรวจสอบ แกไขขอบกพรอง เปนกําลังใจและใหขอคิด ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย
ในการดําเนินชีวิตในแวดวงวิชาการ ทั้งนี้ผูวิจัยจะจดจําและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ตอไป
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี และผูชวยศาสตราจารย
ดร.อุบล เลี้ยววาริณ ประธานและกรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่ไดใหคําแนะนําเพื่อใหปริญญานิพนธ
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณ ภควัตชัย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ศุภลักษณ สินธนา รองศาสตราจารยบรรพต พรประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารยประทีป จินงี่
และ ดร.วรรณะ บรรจง ผูเชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยและบุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรทุกๆ
ทาน ที่กรุณาถายทอดความรู ใหความชวยเหลือ ทั้งทางดานวิชาการและคุณธรรมในการดําเนินชีวิต
ทั้งแตปริญญาโทและปริญญาเอก พระคุณและความเมตตาจากคณาจารยและพี่นองสถาบันวิจัย
ทุกทาน เปนความทรงจําและความประทับใจ ที่ผูวิจัยมิเคยลืม
ผูวิจัยขอบคุณ ดร.เสกสรรค ทองคําบรรจง และ ดร.ทิพยสุดา จันทรแจมหลา ที่กรุณาให
คําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล ใหกําลังใจและเปนกัลยาณมิตรตลอดมา
ขอขอบใจนักศึกษาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รุนที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง
ในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ โดยเฉพาะวิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่เปนกลุมทดลอง และเอกภาษาไทยที่
เปนกลุมควบคุม ซึ่งไดใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูลเปนอยางดี
ขอขอบคุณมิตรภาพและกัลยาณมิตรจากพี่ๆ นองๆ ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก จากรุนที่ 1
ถึงปจจุบันที่มิอาจเอยนามไดทุกคน ที่มีสวนสําคัญในการใหกําลังใจ คําแนะนํา ใหผูวิจัยสามารถฝาฟน
อุปสรรคมาได จนกระทั่งไดรับความสําเร็จในที่นี้
ขอขอบใจครอบครัวไชยชนะ อันประกอบไปดวย คุณพูนศรี เด็กชายบรรณสรณ เด็กชายศุภสัณห
ไชยชนะ และคุณยายประคอง ภักดี ที่ไดใหกําลังใจและเสียสละเวลาของครอบครัวใหกับผูวิจัย
การทําปริญญานิพนธใหลุลวงไปไดดวยดี
เหนื อสิ่ งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณคุณพอสมหมาย ไชยชนะ ผูสรางแรงบั นดาลใจในการ
ศึกษาและเปนครูคนแรกทีควรบูชายิ่ง คุณแมก่ิง ไชยชนะ ผูซึ่งใหชีวิต และกําลังใจผูวิจัยเรื่อยมา
รวมทั้งพี่นองทุกคนที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดมา
บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

สารบัญ
บทที่
1 บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นิยามปฏิบัติการ
นิยามคําศัพท
สมมุติฐานการวิจัย
2 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิดในการวิจัย
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ความหมาย และการนิยามปฏิบัติการ
ที่มาและแนวคิดทฤษฎีของของการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ัย
ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
วิธีการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ัย
วิธวี ัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ความหมายและนิยามปฏิบัติการตัวแปร
การพัฒนาสมรรถนะการวิจยั ในชั้นเรียน
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
ลักษณะและความสําคัญของการวิจัยในชัน้ เรียน
ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน
การรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชัน้ เรียน ความหมายและการนิยามตัวแปร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตน
ความหมายของการรับรูความสามารถของตน
แหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตน
การรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
การวัดความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
แนวคิด หลักการของการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพครูในฐานะครูนักวิจัย
ขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
สรุปและกรอบแนวคิดในการวิจัย

หนา
1
1
4
4
5
5
7
9
10
11
11
11
13
14
16
17
19
25
25
31
36
36
37
38
40
41
42
42
43
44
49

สารบัญ (ตอ)
บทที่
3 วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบแผนการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
4 ผลการวิเคราะหขอมูล
5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สังเขปวัตถุประสงค สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย
สรุปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจัย
ขอเสนอแนะ

หนา
51
51
51
52
53
64
71
72
90
90
93
94
101

บรรณานุกรม

103

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

110
111
139
142
150

ประวัติยอผูวิจัย

211

บัญชีตาราง
ตาราง
1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
และการวิจัยเชิงวิชาการ
2 แสดงลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนและไมใชลักษณะของ
การวิจัยในชั้นเรียน
3 แสดงลักษณะที่สําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
4 แสดงเกณฑการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
5 แสดงจํานวนของนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยจําแนกตาม
รับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน
6 แสดงตัวอยางโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
7 แสดงตัวอยางแบบประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียน
8 แสดงตัวอยาง ตารางการจัดกิจกรรมในขั้นการทดลอง
9 แสดงตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 การพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัยดานความสามารถและเห็นคุณคาของการวิจัยใน
ชั้นเรียนโดยการใชบทบาทสมมุติและการสํารวจและวิเคราะหปญหา
การวิจัยในชั้นเรียน
10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัย คะแนนความรูของการวิจัยในชั้นเรียน คะแนนเจตคติตอ
การวิจัยในชั้นเรียน และคะแนนทักษะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการ
ใชโปรแกรมฯ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัย คะแนนความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
คะแนนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน และคะแนนทักษะการวิจัยใน
ชั้นเรียนภายหลังการใชโปรแกรม จําแนกตามระดับการรับรูความสามารถ
ของตนในการวิจัยในชั้นเรียน ระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุม
12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของ คะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัย คะแนนความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
และคะแนนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน กอนหลังการใชโปรแกรม

หนา
28
30
30
48
52
54
62
65

69

75

77

79

บัญชีตาราง (ตอ)
ตาราง
หนา
13 ผลการทดสอบปฏิสัมพันธรว มระหวางการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนกับการรับรู
ความสามารถ ของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการควบคุม
82
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
14 การเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษากลุมที่ใชและไมไดใชโปรแกรม
ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการ
83
ใชโปรแกรม
15 แสดงผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการทดสอบคาที
และคาความเชื่อมั่นรายดานของแบบวัดการรับรูความสามารถของตน
ดานการวิจัยในชั้นเรียน
132
16 แสดงผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการทดสอบคาที
133
และคาความเชื่อมั่นรายดานของแบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
17 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการทดสอบคาที และคาความเชื่อมั่น
รายดานของแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
135
18 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการทดสอบคาที คาความยากงาย
136
และคาความเชื่อมั่นรายดานของความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
19 แสดง คาความเบ (Skewness) คาความโดง (Kurtosis) และคา Shpiro – Wilk
ของตัวแปรการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน และทักษะการทําวิจัย
ในชั้นเรียน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
140
20 แสดงผลการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน
140
แปรปรวนรวม ดวยวิธี Box’M test ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
21 แสดงผลการทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวนในตัวแปรตามทุกตัว
ดวยวิธี Levene’s test ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
141
22 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรรวม (ความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนกอนการทดลอง) กับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัย ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
และทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน หลังการทดลอง
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4 แสดงระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ของกลุมไดรับ/ไมไดรับโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
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5 แสดงระดับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นของกลุมไดรับ/
ไมไดรับโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจยั และ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังจากการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 24 และ มาตรา 30
ระบุใหครูตองทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งสามารถจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ
ฝกทักษะในการคิด การจัดการ ฝกใหมีนิสัยในการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง ทําใหผูเรียนเกิดความ
สมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบ สามารถสรางองคความรู
ไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได
อยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 : 14–17) ทั้งนี้ตองมีการพัฒนาครูทั้งระบบ
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูโดยไดเพิ่มจากเรียนการสอนจาก 4 ป เปน 5 ป และได
เพิ่มเนื้อหาวิชาเปน 7 ภาคเรียน รวมทั้งมีการฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพอีก 1 ปการศึกษา รวมทั้งมีการกําหนดในนักศึกษาวิชาชีพครูตองทําวิจัยในชั้นเรียน และมี
การนําเสนอตอประชาคม โดยมุงเนนใหบัณฑิตครูมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง (สํานักงานสถาบันราชภัฏ. 2546: 10) อัมพร มาคนอง (2544) ยังได
กลาววา ครูไ ทยนา จะมีส มรรถภาพการวิจัย มากขึ้น กวา เดิม โดยเฉพาะครูรุน ใหมใ นยุค ปฏิรูป
จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของตนเองทั้งในดานของเนื้อหาสาระ
ที่จะสอนและในดานกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอนใหมๆ ที่เนน
พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนที่การพัฒนากระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดของผูเรียน
ใหเปนกระบวนการคิดที่ตอเนื่องจนพัฒนาไปเปนความคิดในระดับสูง (high order thinking) ทําให
สามารถสรางองคความรูขึ้นเองได ความสําคัญของสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนก็ยังสงผลตอการ
ประกอบวิชาชีพครูตอไปซึ่งจะเห็นจากผลการวิจัยของพูนทรัพย นาคนาคา และคณะ (2551) ที่พบวา
การทําวิจัยในชั้นเรียนเปนตัวแปรที่มีความสําพันธกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพครู (r = .58)
สํา หรับ คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ยะลา ไดกํา หนดใหนัก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครู
(นักศึกษาครู 5 ป) ตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยในชั้นเรียนใน 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนแรก
มีการเรียนภาคทฤษฎี ในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (EDC 106) และในขั้นการฝก
ประสบการณวิชาชีพเต็มรูปแบบ ซึ่งจะตองทําวิจัยในชั้นเรียนโดยนําเสนอเปนภาคนิพนธ ในรายวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Teaching Practice 2) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2551: 5) แตอยางไรก็ตาม
จากรายงานผลการเรีย นวิช าการวิ จั ย เพื่ อ พัฒ นาการเรีย นรู (EDUC 106) ในภาคเรีย นที่ 2
ปการศึกษา 2550 พบวายังมีนักศึกษาอีกจํานวน 77 คน (รอยละ 28.4) ที่มีผลการเรียนอยูในระดับ
ดีพอใชและพอใช (รายงานผลการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2550 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 2551) ซึ่งจากผลการเรียนดังกลาวจะทําใหนักศึกษาไมมีความสามารถ
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เพียงพอที่จะทําวิจัยในชั้นเรียนโดยนําเสนอเปนภาคนิพนธ ในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(Teaching Practice 2) ในขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพขั้นเต็มรูปไดซึ่งทั้งนี้ สุวิมล วองวานิช
(2546) ไดกลาววา รายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสมรรถนะภาพครูนักวิจัยของนักศึกษามีเพียง
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเพียงวิชาเดียวยังไมสามารถพัฒนาสมรรถภาพการเปนครูนักวิจัย
ได นอกจากนั้นจากผลการศึกษาของสุธาสินี บุญญาพิทักษ (2545: บทคัดยอ) ก็ยังพบวาโครงสราง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไมเอื้อตอการพัฒนาสมรรถภาพครูนักวิจัย กลาวคือ ไมได
บูรณาการความรูและไมไดนํากระบวนการวิจัยมาเปนพื้นฐานในการพัฒนาและจัดกิจกรรมแตเนน
การถายทอดความรู/เนื้อหา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยยังแยกสวนกับการสอน โดยจะ
เนนความรูในวิธีการรูปแบบและการนําผลการวิจัยไปใช ซึ่งไมเพียงพอตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน
จริง จากสภาวการณที่เกิดขึ้นดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นวาหลักสูตรในการพัฒนาครูนักวิจัยในยุค
ปฏิรูป นั้นไมไ ดเ ปน ไปตามเจตนารมณข องพระราชบัญญัติก ารศึกษาที่มุง เนน ใหค รูส ามารถใช
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
ดังนั้นวิธีการสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการวิจัยในชั้นเรียนเพียงพอที่ใหนักศึกษา
จัดกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับการแกปญหาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพได จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการสงเสริมความรู และทักษะ ควบคูไปกับการพัฒนาความสามารถทาง
จิตใจ (Mental ability) ทั้งนี้เพราะหลักการทางจิตวิทยามีความเชื่อวาการพัฒนาจิตใจเกี่ยวกับ
สถานการณหนึ่งจะชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมที่สอดคลองและเหมาะสมรวมทั้งมีความคงทนของ
พฤติกรรมมากกวาการพัฒนาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.. 2541)
และจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถจิตใจที่เกี่ยวของกับความสามารถ
ในการวิจัยในชั้นเรียนพบวาการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน (Perceived Self – efficacy) ซึ่งจะเห็นได
จากการศึกษาของปรีดา เบ็ญคาร (2548) ไดสงเสริมการรับรูความสามารถของตนในกระบวนการ
พัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู พบวาครูผูรวมวิจัยมีความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน
สูงกวาครูกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อสิ้นสุดการสงเสริม นอกจากนั้น
วรรณะ บรรจง (2551) ก็ยังไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณและการรับรูความสามารถ
ของตนในการเปนครูนักวิจัยของนักศึกษาครูที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูป
การศึกษา โดยไดศึกษากับนักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตร 5 ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต
จํานวน 5 แหง และจากผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมครูนักวิจัยไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเอกลักษณ
นักศึกษาครู ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย การ
ถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู จากโรงเรียนและครอบครัว ตัวแปรเหลานี้รวมกันทํานาย
พฤติกรรมครูนักวิจัยไดรอยละ 60 และจากผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาการเห็นคุณคาในตนเองซึ่ง
เปนมิติหนึ่งในเอกลักษณนักศึกษาครู และเปนมิติที่มีคาอิทธิพลสูงสุดในสามมิติของเอกลักษณ
นักศึกษาครู
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จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็ม
รูป ทั้งนี้เพราะการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองประเมินคุณคาของตนเองตามที่ตนคิดประกอบดวย
ความรูสึกตางๆ คือความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ มีความสําคัญ มีคุณคาตลอดจนมีความ
ชื่นชม พึงพอใจในตนเอง สามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ในการดําเนินชีวิต สามารถ
เผชิญกับอุปสรรคตางๆ ที่ผานเขามาดวยความมั่นใจ มีจิตใจเปดกวางในการรับรู ทําใหสามารถ
แสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (อรุณี มิ่งประเสริฐ. 2547;
อางอิงจาก Coopersmith. 1984) ซึ่งลักษณะดังกลาวนั้นเปนความภาคการเห็นคุณคาในตนเองใน
ลักษณะทั่วไป และหากเปนการเห็นคุณคาในตนเองลักษณะเฉพาะ สไตรเกอรและเบอคร (Stryker;
& Burke. 2000: 287) ไดกลาววาจะสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลไดชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้จาก
ผลการศึกษาของ ยุธรี เย็นเปรม (2534) ที่ไดศึกษาถึงเกียรติภูมิแหงตนกับการทํางานของขาราชการครู
พบวา การเห็นคุณคาในตนเองที่ไดจากการประกอบอาชีพครู มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การทํางาน ใน 3 มิติ โดยครูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองในตนเองสูงจะมีพฤติกรรมที่ดีในการทํางาน
ไดแก 1) มีความเกี่ยวของผูกพันกับงาน โดยมีความมุงมั่นในการทํางานและมีแรงจูงใจที่ดีในการ
ทํางาน 2) ใหความสําคัญตออาชีพวามีความสําคัญตอชีวิต 3) อุทิศเวลาวางนอกจากเวลางานใหกับ
การทํางานอยางมาก ดังนั้นจะเห็นวาหากมีการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองในบทบาทครูวิจัยนั้น
เปนบทบาทที่มีลักษณะเฉพาะ จะทําใหนักศึกษาครูไดเห็นคุณคาของการวิจัยในชั้นเรียน มีความพอใจ
และสามารถใชศักยภาพของตนในการฝกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนในขั้นการฝกประสบการณได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน เปนตัวแปรใน
การจัดประเภทในการอธิบายความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาตามระดับของการ
รับรูความสามารถของตนในดานการวิจัยในชั้นเรียนที่แตกตางกัน ซึ่งทั้งนี้เพราะแบนดูรา (Bundura.
1997: 22) ไดกลาววาระดับการรับรูความสามารถของตนจะสงผลตอการปฏิบัติงาน กลาวคือ ผูที่มี
การรับรูความสามารถสูงจะปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จมากกวาผูที่มีการรับรูความสามารถของ
ตนต่ําแมวาจะมีความสามารถที่เทาเทียมกันซึ่งลักษณะดังกลาวก็เกิดขึ้นกับความสามารถดานการ
วิจัยดวย ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยของ ฟลิปส และ รัสเซล (Phillips; & Russell. 1994) เทยเลอร
และคณะ (Taylor; et al. 1984) ที่พบวาระดับการรับรูความสามารถของตนมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการวิจัย นอกจากนั้นการศึกษาของ ปรีดา เบ็ญคาร (2548) ก็ยังพบวาครูที่มีการ
รับรูความสามารถของตนดานการวิจัยสูงจะมีความสามารถในการปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนสูงกวาครูที่
มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยต่ํา นั่นคือบุคคลที่มีระดับการรับรูความสามารถของตน
ดานการวิจัยสูงจะมีความสามารถในการวิจัยสูงดวย
ดังนั้นการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองบทบาทครูวิจัย ซึ่งเปนลักษณะที่ทําใหนักศึกษา
เห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนและมีความมั่นใจที่จะทําวิจัยในชั้นเรียนไดประสบความสําเร็จ
ได รวมกับการพัฒนาสมรรถนะในการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเปนการเพิ่มความรู เจตคติตอการวิจัยใน
ชั้นเรียน และทักษะในการวิจัยในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใชระดับการรับรูความสามารถ
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ของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนเปนตัวแปรจัดประเภทนั้น ก็จะสามารถทําใหมีรูปแบบการพัฒนา
บัณฑิตครูมีความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของปฏิสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนและ
การใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนของนักศึกษาครูที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนของนักศึกษาครู ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
2. เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนของนักศึกษาครู ระหวางกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนต่ํา
และสูง ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
3. เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนของนักศึกษาครู ระหวางกลุมที่ใชและไมใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ภายหลังการควบคุมความรู
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2/ 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา ที่อยูในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูขั้นเต็มรูป จากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป,
โปรแกรมวิชาภาษาไทย, โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ, โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย, โปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา, โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร และโปรแกรมวิชาศิลปกรรม จํานวน 232 คน
กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และโปรแกรม
วิช าภาษาไทย มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ ยะลา ชั้น ปที่ 5 ปก ารศึกษา 2/ 2551 ที่อ ยูใ นขั้น การฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป จํานวน 66 คน โดยมีการสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม
ดวยการวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ซึ่งโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษสุมไดเขา
กลุมทดลอง และโปรแกรมวิชาภาษาไทย เปนกลุมควบคุม กลุมละ 33 คน หลังจากนั้นมีการวัด
ระดับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน เปน 2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับ
นอย เพื่อเปนตัวแปรจัดประเภท
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
การทดลองครั้งนี้ใชเวลาตั้งแตเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือน กุมภาพันธ
พ.ศ. 2552 รวมเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรต น คื อการใช/ไมใชโปรแกรมสงเสริมการเห็ นคุ ณค าในตนเองด านบทบาทครู
วิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป
2. ตัวแปรตาม มี 2 ตัว คือ
2.1 การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
2.2 สมรรถนะการวิจัยในชัน้ เรียน ซึ่งประกอบดวย
2.2.1 ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2.2.2 เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
2.2.3 ทักษะการทําวิจัยในชัน้ เรียน
3. ตั ว แปรจั ดประเภท คื อ การรั บรู ความสามารถของตนด านการวิ จั ยในชั้ นเรี ยน
แบงเปน 2 ระดับ คือ
3.1 การรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนระดับต่ํา
3.2 การรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนระดับสูง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยทําใหไดรูปแบบแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู
วิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป
ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูใหเปนครูนักวิจัยที่มีคุณภาพตอไป
2. ไดขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป ตามระดับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน
ที่แตกตางกัน
3. เปนแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูใชประโยชนในการพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนตอไป

นิยามปฏิบัติการ
1. การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย หมายถึง การประเมินของนักศึกษาถึง
ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนตาม
หนาที่ของครู รวมถึงการยอมรับและการเห็นคุณคาจากสังคมที่สามารถนําการวิจัยในชั้นเรียนมาใช
ประโยชนสําหรับการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย ดานความตระหนักถึงคุณคาของตนเองที่มีตอ
สังคมเมื่อไดแสดงความสามารถตามบทบาทครูวิจัย ดานความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่
จะบรรลุถึงจุดมุงหมายที่จะสามารถทําตามบทบาทครูวิจัยไดอยางเต็มความสามารถของตน ดาน
สรางการยอมรับผลการกระทําของตนเอง และ ดานความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑของ
วิชาชีพครูวิจัย วัดโดยแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ซึ่งเปนมาตรวัดประมาณ

6
คา 6 ระดับ จาก จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงที่สุด ซึ่งผูที่ตอบได
คะแนนรวมจากแบบวัดวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยสูงแสดงวาเปนผูที่มีการเห็น
คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย สูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนต่ํากวา
2. สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ผลการกระทําของนักศึกษาวิชาชีพครูที่
สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดสําเร็จตามเกณฑที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้น มีองคประกอบ 3 ดาน คือ
2.1 ดานความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาครู
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ประกอบดวย ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน การสํารวจและ
วิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน, การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน,การทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวของ, การสรางและกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน, การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน,
การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน, การใชนวัตกรรมในการแกปญหาผูเรียน,การวิเคราะหขอมูล
และรายงานผลการแกปญหา, การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และ การเขียนรายงานการวิจัย
โดยวัดจากแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งที่ตอบไดคะแนนรวมจากแบบทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนสูงแสดงวาเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน สูงกวาผูท ี่
ตอบไดคะแนนต่ํากวา
2.2 ดานเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ความรูเชิงประเมินคา ถึงประโยชน
ของการวิจัยในชั้นเรียน ความรูสึกที่มีตอการวิจัยในชั้นเรียน และความพรอมที่จะกระทํากิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาครูโดยการตอบคําถามจากแบบวัดเจตคติตอการวิจัย
ในชั้นเรียน ซึ่งผูที่ไดคะแนนมากแสดงวามีเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนสูงกกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
2.3 ดานทักษะการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง เปนการประเมินการแสดงออกมาโดย
การทําวิจัยในชั้นเรีย นเปนผลผลิตโดยเปนชิ้นงานหรือรองรอยและหลักฐานที่ของชิ้นงานนั้น ๆ
ประกอบดวย
2.3.1 การสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง รองรอยของ
การสํา รวจปญ หาที่เ กิด ขึ้น กับ ผูเ รีย นทํา ใหก ารเรีย นการสอนไมบ รรลุต ามเปา หมายที่ว างไว
อันจะนําไปสูการกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียนตอไป
2.3.2 การกํา หนดปญ หาการวิจัย ในชั้น เรีย น หมายถึง การระบุถึง สิ่ง ที่ทํา ให
การเรียนการสอนไมเปนไปตามที่วางไว โดยเปนปญหาทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย
2.3.3 การทบทวนเอกสารที่เกี่ ยวของ หมายถึง การคนหาวิธี การแกป ญหาหรือ
นวัตกรรมจากแหลงตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางวัตกรรมในการแกปญหาตอไป
2.3.4 การสรางและกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การกําหนด
วิธีการที่จะใชในการแกปญหาในชั้นเรียน ซึ่งจะตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น
เปนอยางดี
2.3.5 การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การกําหนดรูปแบบตลอดจน
วิธีการในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยในชั้นเรียน
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2.3.6 การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การกําหนดแผนงานที่
ผูวิจัยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีการกําหนดขั้นตอนตางๆ ของการวิจัยไวอยางชัดเจน
2.3.7 การใชวัตกรรมไปในการแกปญหาผูเรียน หมายถึง การนําวิธีการที่ไดมา
จากการคนควา และสรางขึ้นเพื่อใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยมีรองรอยหรือหลักฐาน
ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน
2.3.8 การวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการแกปญหา หมายถึง การเลือกใชสถิติ
ไดเหมาะสมกับระดับการวัดของขอมูล รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัย
2.3.9 การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย หมายถึง การสรุปประเด็นตางๆ โดย
การนําความรูและขอมูลที่มีอยูมาใชในการอภิปรายผลการใชนวัตกรรมไดอยางมีหลักการและมี
เหตุผล
2.3.10 การเขียนรายงานการวิ จัย หมายถึง การนํา เสนอผลการวิจัยตามหลั ก
วิชาการ ซึ่งมีรูปแบบและโครงสรางที่เปนลักษณะสากล
โดยวัดจากผลการประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียนจากผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูที่มีความรูและ
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 3 คน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย ซึ่งนักศึกษาที่ได
คะแนนรวมจากผลการประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสูงแสดงวาเปนผูที่มีทักษะการวิจัยในชั้น
เรียน สูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนต่ํากวา
3. การรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การประเมินของ
นักศึกษาวิชาชีพครูวามีความมั่นใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวยการสํารวจและวิเคราะห
ปญหาการวิจัยในชั้นเรียน, การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน,การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ,
การสรางและกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน, การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน, การเขียน
เคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน, การใชนวัตกรรมในการแกปญหาผูเ รียน,การวิเ คราะหขอมูล และ
รายงานผลการแกปญหา, การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และ การเขียนรายงานการวิจัยในระดับ
ความยากที่แตกตางกัน วัดโดยแบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
ซึ่งผูที่ไดคะแนนมากกวาเปนผูที่มีการรับรูความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวาผูที่ไดคะแนน
นอยกวา

นิยามคําศัพทที่ใชในการวิจัย
1. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง เปนการวิจัยของนักศึกษาครูที่ใชในการแกปญหาการ
เรียนการสอนในขณะที่ฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการ
วางแผน (Plan), ขั้นการปฏิบัติการและการสังเกต (Action & Observe), ขั้นการสะทอนผล (Reflect)
และขั้นการสรุปผลและเขียนรายงาน
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2. โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป หมายถึง
ชุดของกิจกรรมหรือกระบวนการที่พัฒนามาจากแนวคิดดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย โดยปรับปรุง
มาจากแนวคิดของ บรูโน (Bruno. 1983) สไตรเกอรและเบอคร (Stryker; & Burke. 2000)ประกอบดวย
ดานความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะบรรลุถึงจุดมุงหมายที่จะสามารถทําตามบทบาทครู
วิจัยไดอยางเต็มความสามารถของตน ดานสรางการยอมรับผลการกระทําของตนเอง และดานความ
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑของวิชาชีพครูวิจัย
2.2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนประกอบดวย
2.2.1 การสร างความตระหนั กต อการวิ จั ยในชั้ นเรี ยน หมายถึ ง การแสดงให เ ห็ น
ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนตอการพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.2 การสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง รองรอยของ
การสํารวจปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุตามเปาหมายที่วางไว อันจะ
นําไปสูการกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียนตอไป
2.2.3 การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การระบุถึงสิ่งที่ทําใหการเรียน
การสอนไมเปนไปตามที่วางไว โดยเปนปญหาทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย
2.2.4 การทบทวนเอกสารที่เ กี่ย วของกับ การวิจัย หมายถึง การคนหาวิธีการ
แกปญหาหรือนวัตกรรมจากแหลงตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางวัตกรรมในการแกปญหา
ตอไป
2.2.5 การกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การกําหนดวิธีการที่จะ
ใชในการแกปญหาในชั้นเรียน ซึ่งจะตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเปนอยางดี
2.2.6 ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การกําหนดรูปแบบตลอดจนวิธีการใน
การรวบรวมขอมูลในการวิจัยในชั้นเรียน
2.2.7 การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การกําหนดแผนงานที่ผูวิจัย
กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีการกําหนดขั้นตอนตางๆ ของการวิจัยไวอยางชัดเจน
2.3.8 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการแกปญหา หมายถึง การเลือกใชสถิติได
เหมาะสมกับระดับการวัดของขอมูล รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัย
2.3.9 การสรุปและอภิ ปรายผลการวิ จัย หมายถึง การสรุ ปประเด็ นตางๆ โดยการนํ า
ความรูและขอมูลที่มีอยูมาใชในการอภิปรายผลการใชนวัตกรรมไดอยางมีหลักการและมีเหตุผล
2.3.10 การเขียนรายงานการวิจัย หมายถึง การนําเสนอผลการวิจัยตามหลัก
วิชาการ ซึ่งมีรูปแบบและโครงสรางที่เปนลักษณะสากล
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สมมุติฐานในการวิจัย
1. มีปฏิสัมพันธรวมระหวางการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู
วิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนกับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนที่มี
ตอการเห็นคุณคาในตนเองด านบทบาทครูวิ จัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรี ยน ภายหลังการ
ควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
2. นักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงจะมีการ
เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษาครูกลุมที่มี
การรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนต่ํา ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการ
วิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
3. นักศึกษาครูกลุมที่ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนจะมีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็ม
รูป ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอเปนลําดับ ดังนี้
1. การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับการเห็น
คุณคาในตนเอง ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ความสําคัญของการ
เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย วิธีการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
และวิธีวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
2. สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวย ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน ลักษณะ
และความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนการทําวิจัยในชั้นเรียน แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ในการวิจัยในชั้นเรียนและ การวัดสมรรถนะการในวิจัยในชั้นเรียน
3. การรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตน ความหมายของการรับรูความสามารถของตนแหลงที่มาของ
การรับรูความสามารถของตน การรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน และการวัด
ความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
4. การฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย แนวคิด หลักการของการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู ความสําคัญของการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูในฐานะครูนักวิจัย ระบบการฝกประสบการณวิชาชีพครู
5. สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนการสรุปแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองบทบาทครูวิจัยในกระบวนการ
พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูในขั้นการฝกประสบการณแบบเต็มรูป
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การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย : ความหมาย และการนิยามปฏิบตั ิการ
ที่มาและแนวคิดทฤษฎีของของการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยเปนมิติหนึ่งในทฤษฎีเอกลักษณ (identity theory)
ซึ่งเปนทฤษฎีทางดานจิตวิทยาสังคมที่พัฒนาโดย เชลดอน สไตรเกอร (Sheldon Stryker) โดยใช
กรอบแนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณ 4 ประการ คือ 1) มนุษยเปนผูกระทําและตอบสนองการกระทํา
2) การกระทําหรือตอบสนองนั้นขึ้นอยูกับ การใหความหมายหรือการตีความสถานการณนั้นๆ
3) ความหมายที่บุคคลสรางมโนทัศนแหงตน (self–conception) เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการเปน
ผูกระทําหรือตอบสนองการกระทํา และ 4) มโนทัศนแหงตนซึ่งขึ้นอยูกับการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ
และการตอบสนองการกระทําที่คนอื่นมีตอตน โดยมโนทัศนแหงตนของบุคคลนั้นจะเปนการอางอิงตน
จากโครงสรางของตําแหนงในบทบาทที่ผานกระบวนการตีตรา ในการใหความหมายตนเองในฐานะ
ที่เปนสวนหนึ่งของสังคม (category social) (Hogg, Terry; & White. 1995: 528; citing Burke. 1980;
Thoits. 1991) ทั้งนี้การแสดงบทบาทเอกลักษณที่แตกตางกันนั้นตองอาศัยการประเมินตนเองใน
การแสดงเอกลักษณตามบทบาท เปนการเพิ่มความพึงพอใจและสะทอนความเห็นคุณคาในตนเอง
และจากการแสดงบทบาทที่สมบูรณทําใหบุคคลรับรูคุณคา (self–worth) ในบทบาทของตนเอง ซึ่งมี
ความเกี่ยวของกับคุณลักษณะทางจิตใจที่ไดรับปฏิกิริยาโตตอบจากบุคคลอื่น ทําใหเกิดการประเมิน
คาในการตอบสนองหรือเขาใจในตัวตน โดยเฉพาะการเห็นคุณคาในตนเองนั้นสไตรเกอร (Stryker.
1987: 96) กลาววา สามารถมองไดเปน 2 ลักษณะ คือการเห็นคุณคาในตนเองในลักษณะทั่วไป
และการเห็นคุณคาในตนเองที่เปนลักษณะเฉพาะอยาง ซึ่งเปนการเห็นคุณคาในตนเองที่สามารถ
นํามาใชในการทํานายพฤติกรรมนั้นๆ ไดดีกวาการคุณคาในตนเองในลักษณะทั่วไป
ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
การเห็นคุณคาในตนเอง (self– esteem) นั้นมีการใชในความหมายอื่นๆ ที่แตกตางออกไป
เชน ความภาคภูมิใจตนเอง, การเคารพนับถือตนเอง, ความรูสึกถึงคุณคาของ ตนเอง และการยอมรับ
ภาพพจนของตนเอง เปนตน ซึ่ง คูเปอรสมิธ (อังคณา เทศทิศ. 2543 : 1–13; และ สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์.
2545: 39–41; อางอิงจาก Coopersmith. 1981: 5) ใหความหมาย คําวา การเห็นคุณคาในตนเอง
หมายถึง การพิจารณาและประเมินคุณคาของตน ตามความรูสึกและทัศนคติที่มีตอตนเอง เปนการ
ยอมรับหรือไมยอมรับตนเอง และแสดงถึงขอบเขตของความเชื่อที่บุคคลมีตอความสามารถความสําคัญ
ความสําเร็จและคุณคาของตนเอง จากนิยามดังกลาวจะเห็นไดวา การเห็นคุณคาในตนเองนั้นมีลักษณะ
สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การเห็นคุณคาในตนเอง เนนที่การประเมินคาตนเองของแตละบุคคล ซึ่ง
แตกตางกัน 2) การเห็นคุณคาในตนเองมีขอบเขตของประสบการณ มีความสัมพันธกับ เพศ อายุ
และบทบาทของบุคคลนั้น 3) การเห็นคุณคาในตนเองเนนที่กระบวนการตัดสินใจของแตละบุคคลใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานและความสามารถที่สอดคลองกับมาตรฐานของแตละบุคคล คา นิย ม
และคุณคาของตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการคือ 1) ความรูสึก
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ของการมีความสําคัญ (feeling of significance) เปนวิถีทางที่บุคคลรูสึกเกี่ยวกับการถูกยอมรับการ
มีคุณคาอยางเหมาะสม ความรูสึกเปนที่รักของบุคคลอื่น มีประโยชนและเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
และสังคม 2) ความรูสึกเกี่ยวกับความสามารถ (feeling of competence) เปนวิธีการที่จะพิจารณา
ถึงความสําคัญโดยการกระทําใหสําเร็จตามเปาหมายสามารถเผชิญอุปสรรคตางๆ ที่ผานเขามาใน
ชีวิตดวยความมั่นใจ ปรับตัวไดดีใชกลไกในการปองกันตนเองนอยและสามารถดํารงชีวิตอยูกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข 3) ความรูสึกของการมีอํานาจ (feeling of power) เปนอิทธิพลที่บุคคลมีตอชีวิต
ตนเอง ตอผูอื่น และตอเหตุการณตางๆ รอบตัว มีความเชื่อมั่นในอํานาจตอการกระทําของตนเองวา
จะกอใหเกิดผลตามที่ตองการ และมีความสามารถเพียงพอในการกระทําสิ่งตางๆ ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคไดและ 4) ความรูสึกของการมี คุณธรรม (feeling of virtue) เปนการปฏิบัติตัวให
สอดคลองกับศีลธรรมจริยธรรม คานิยม และวัฒนธรรมประเพณี สามารถรับรูคุณคาของตนตาม
ความเปนจริงมองโลกในแงดี พอใจในชีวิตที่เปนอยู มีการแสดงออกของความคิดที่ดี และถูกตอง
ตามหลักศีลธรรม จะเห็นวาการเห็นคุณคาในตนเองนั้นจะมี 2 ลักษณะ คือ การนับถือตนเอง คือ
การเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะประสบความสําเร็จในภารกิจตางๆ และการไดรับการ
ยอมรับจากผูอื่น คือ การไดรับการยอมรับ ความสนใจ และการใหคุณคาของผูอื่น จนทําใหบุคคล
เกิดการรับรูวาตนเองมีคุณคาเพียงพอ
อยางไรก็ตามในการใหความหมายขางตนนั้นเปนการใหความหมายของการเห็นคุณคาใน
ตนเองในลักษณะทั่วๆ ไป (general self–esteem) เทานั้น แตการศึกษาครั้งนี้เปนการใหความหมาย
ของการเห็นคุณคาในตนเองที่มีลักษณะเฉพาะ (specific self–esteem) นั่นคือการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวิจัย ทั้งนี้การใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองในลักษณะเฉพาะนั้น
ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ ระวีวรรณ ออนแสง (2545: 10) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการเห็นคุณคา
ในตนเองดานอาชีพวา เปนความรูสึก การรับรู ทัศนคติ และการประเมินคุณคาอาชีพของตนเองใน
ดานการยอมรับนับถือจากสังคมและบุคคลรอบขาง หรือคุณประโยชนที่มีตอสังคมและตนเอง เชน มี
ความมั่นคง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เปนตน สวนสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545: 39) ไดใหความหมายของ
การเห็นคุณคาในตนเองในวิชาชีพครูแนะแนว วาเปนความรูสึกของครูแนะแนวที่มีตอวิชาชีพ โดย
การเห็นคุณคาของวิชาชีพ มีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพตามความมุงหวังใน
อาชีพและมีลักษณะที่สําคัญที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต นอกจากนั้น วรรณะ บรรจง (2551: 14)
ก็ยังไดใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองของการเปนครูนักวิจัย วาเปนการที่นักศึกษามี
การเห็นคุณคาในตนเองในความรู ความสามารถในการวิจัย และพรอมที่จะใชผลการวิจัยที่จะใช
พัฒนาการเรียนการสอนของตน
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงไดใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
ไววา เปนการตระหนักถึงคุณคาของตนเองที่มีตอสังคมเมื่อไดแสดงความสามารถตามบทบาทครู
วิจัย และเห็นคุณคาของการวิจัยที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ตลอดจนปรารถนาจะ
ประสบความสําเร็จในการทําวิจัยและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะบรรลุถึงจุดมุงหมายที่
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จะสามารถทําตามบทบาทครูวิจัยไดอยางเต็มความสามารถของตน รวมทั้งยอมรับผลการกระทําของ
ตนเองถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑของวิชาชีพครูวิจัย
ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
การพัฒนาใหบุคคลเกิดการเห็นคุณคาในอาชีพและการงานของบุคคลนั้นจะเปนแรงผลักดัน
ใหบุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กลาที่จะแสดงออกทางดานความคิดที่ดีและถูกตอง ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวจะเอื้อตอการทํางานในหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ภาวินี ธนบดีธรรมจารี. 2540: 2)
และเมื่อใดที่เกิดความรูสึกวาอาชีพที่กําลังทําอยูนี้มีคุณคาตอตนเองหรือไดรับการยอมรับนับถือจาก
คนอื่นๆ บุคคลนั้นจะยิ่งเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ และพึงพอใจมากยิ่งขึ้น หากอาชีพนั้นตรงกับ
ความสามารถ ความถนัด ตามที่ไดศึกษาอบรมมาดวยแลวก็จะยิ่งทําใหเกิดความรูสึกทาทาย และ
สงเสริมความคิดสรางสรรคตลอดเวลา ทํา ใหเขาเกิดความรูสึกอยากทํางานทําดวยความตั้งใจและ
เต็มใจ (วิชัย แหวนเพชร. 2543) ทั้งนี้จากผลการศึกษาของ ยุธรี เย็นเปรม (2534) ที่ไดศึกษาถึง
เกียรติภูมิแหงตนกับการทํางานของขาราชการครู พบวา การเห็นคุณคาในตนเองที่ไดจากการ
ประกอบอาชีพครู มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการทํางาน ใน 3 มิติ โดยครูที่มีการเห็น
คุณคาในตนเองสูงจะมีพฤติกรรมที่ดีในการทํางาน ไดแก 1) มีความเกี่ยวของผูกพันกับงาน โดยมี
ความมุงมั่นในการทํางานและมีแรงจูงใจที่ดีในการทํางาน 2) ใหความสําคัญตออาชีพวามีความสําคัญ
ตอชีวิต 3) อุทิศเวลาวางนอกจากเวลางานใหกับการทํางานอยางมาก นอกจากนั้น วรรณะ บรรจง
(2551) ก็ยังไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณและการรับรูความสามารถของตนในการ
เปนครูนักวิจัยของนักศึกษาครูที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา
โดยไดศึกษากับนักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตร 5 ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใตจํานวน 5 แหง
และจากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมครูนักวิจัยไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเอกลักษณนักศึกษาครู
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย การถายทอดทาง
สังคมจากสถาบันฝกหัดครู จากโรงเรียนและครอบครัว ตัวแปรเหลานี้รวมกันทํานายพฤติกรรมครู
นักวิจัยไดรอยละ 60 และจากผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาการเห็นคุณคาในตนเองซึ่งเปนมิติหนึ่งใน
เอกลักษณนักศึกษาครู และเปนมิติที่มีคาอิทธิพลสูงสุดในสามมิติของเอกลักษณนักศึกษาครู
ดังนั้นการพัฒนาใหนักศึกษาวิชาชีพครูเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
โดยเน น ให เ ห็ น ความจํ า เป น และประโยชน ข องการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ฝกทักษะในการคิด การจัดการ ฝกใหมีนิสัย
ในการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง ทําใหผูเรียนเกิดความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ
ความดีงาม ความรับผิดชอบ สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถนําความรู
ไปประยุ ก ต ใ ช ใ ห ส อดคล อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมได อ ย า งเหมาะสมต อ ไป
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 14–17) ทั้งนี้หากนักศึกษาครูเกิดการเห็นคุณคา
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ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยแลวจะทําใหเกิดความมุงมั่น มีความพรอมในการเผชิญหนากับปญหา
หรืออุปสรรคตางๆ รับรูและตระหนักถึงศักยภาพที่แทจริงของตนเองและสามารถแสดงออกไดอยาง
เหมาะสม เปนที่ยอมรับและชื่นชมของคนรอบขาง และสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อที่จะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผูไดอยางประสิทธิภาพ
วิธีการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
ในการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยนั้นจะใชวิธีการพัฒนาการเห็น
คุณคาในตนเองเปนแนวทางรวมกับพัฒนาบทบาทวิชาชีพครูวิจัย ทั้งนี้การพัฒนาการเห็นคุณคาใน
ตนเองนั้นไดมีผูเสนอไว ดังนี้ บรูโน (Bruno. 1983: 363) กลาวถึง วิธีการสรางเสริมการเห็นคุณคา
ในตนเองไว 4 ประการ คือ
1. ใชการเสนอแนะหรือใหขอคิดโดยตรง (Direct Suggestion) อาจจะเปนการไดรับ
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากผูอื่น หรือใหขอคิดเสนอแนะแกตนเอง (Autosuggestion) ก็ได
วิธีการนี้เปนการใหขอมูลที่ทํา ใหเกิดกําลังใจและสรางการเห็นคุณคาในตนเองได แตจะตองไดรับ
การเสริมแรงโดยเหตุการณทางบวกที่ตอเนื่องกันดวย คือ จะตองดําเนินการในขอตอไปดวย
2. สรางผลสําเร็จใหกับตนเองมากขึ้น (Increase Success) เปนการพยายามที่จะเพิ่ม
ความสําเร็จใหแกตนเอง โดยการไปใหถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3. การลดความคาดหวังลง (Decrease Expection) เปนการลดความอยากไดหรือความ
คาดหวังตางๆ ลง คือ การตั้งระดับความคาดหวังใหเหมาะสมกับความสามารถที่แทจริงของบุคคล
4. การหยุดประมาณคาตนเอง โดยอธิบายดวยทฤษฎีเหตุผลและอารมณ (Ration–Emotion
Theory) การที่มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดนับวามีคุณคาแลว ไมจํา เปนตองประมาณคุณคา
ตนเองอีก ในขั้นนี้จึงเชื่อวา การเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลจะเพิ่มขึ้น ถาหากวาบุคคลนั้นเลิก
พิจารณาตัดสินคุณคาของตนเอง
นอกจากนั้น ซัสซี (Sasse. 1978: 48) ไดเสนอวิธีการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง
ไววาตองสรางความมั่นใจโดยนึกถึงความสําเร็จขางหนาของชีวิต โดยระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถ
ทํางานลุลวงไปดวยดี และใหรางวัลตนเองโดยอาจจะชมเชยตนเอง หรือใหสิ่งที่มีความหมาย สิ่งเหลานี้
จะชวยใหเราเกิดความรูสึกที่ดีตองานที่ทํามากขึ้นและสะสมบันทึกความสําเร็จที่เกิดขึ้น สวนแบรดชอร
(Bradshaw. 1981: 5-11) กลาวเอาไววา การที่จะพัฒนาบุคคลใหมีการเห็นคุณคาในตนเองเพิ่ม
สูงขึ้นนั้น จะตองหาวิธีการที่จะทําใหบุคคลนั้นไดรับประสบการณอยางนอยในดานใดดานหนึ่ง
ดังตอไปนี้ คือ
1. การประสบความสําเร็จในดานตางๆ ตามที่คาดหวัง ไมวาจะเปนในเรื่องของการเรียน
การทํางาน หรือแมกระทั่งความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
2. ความรูสึกถึงการยอมรับ การเอาใจใสและการเห็นคุณคาจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะจาก
บุคคลที่มีความสําคัญและมีความหมายสําหรับตนเอง
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3. ประสบการณ ที่ จ ะสามารถทํ า ให บุ ค คลนั้ น มี อํ า นาจเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ
สถานการณและบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตของตน เชน การไดรับตําแหนง หรือไดรับเกียรติใน
สังคม
4. การไดรับโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนตัวของบุคคลนั้นโดย
สามารถกระทําสิ่งตางๆ ไดอยางอิสระตามความคิด ความเชื่อ และความปรารถนาของตน
สําหรับคูเปอรสมิท (ภาวิณี นาวาพาณิช. 2537: 54; อางอิงจาก Coopersmith. 1981: 37–
38) กลาววาองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลไว ซึ่งมีความ
สอดคลองกับแนวความคิดของแบรดชอร คือ
1. การไดรับการยอมรับนับถือ ความสนใจและความเอาใจใสจากบุคคลที่มีความสําคัญใน
ชีวิต
2. การประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งจะมีผลตอสถานภาพ ตําแหนงและชื่อเสียง
ของบุคคล โดยมีปจจัยตางๆ ที่จะแสดงใหรูวาตนประสบความสําเร็จ ดังนี้
2.1 การมีความสามารถในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือคนอื่น เปนการแสดงให
บุคคลนั้นรูถึงความมีอํานาจของตน
2.2 การไดรับการยอมรับความสนใจและความรักจากบุคคลอื่น เปนการแสดงให
บุคคลนั้นรูถึงความสําคัญของตนเอง
2.3 การเปนบุคคลที่มีศีลธรรมจรรยาตามมาตรฐานของสังคม เปนการแสดงใหบุคคล
นั้นรูถึงคุณงามความดีและความนาเชื่อถือศรัทธาของตน
2.4 การประสบความสําเร็จสมความมุงมั่น เปนการแสดงใหบุคคลนั้นรูถึงการมีความ
สามารถของตน
3. การไดกระทําในสิ่งที่สอดคลองกับคานิยมและความปรารถนา และ 4) การไมใสใจตอ
สิ่งที่จะทําใหการเห็นคุณคาในตนเองลดลง เชน ขอวิพากษวิจารณที่ไมเปนประโยชน เปนตน
นอกการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลขางตนแลวยังตองสงเสริมใหบุคคลมอง
ตนเองในดานบวก ซึ่ง พรพิมล วรวุฒิพุทธพงษ (2547: 51–54) ไดกลาวถึงการเสริมสรางการเห็น
คุณคาในตนเอง ดวยวิธีเปลี่ยนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองทางดานบวก ดวยการเพิ่มลักษณะ
ที่ปรากฏทางดานบวก เชน ความเฉลียวฉลาด ความสนใจ และความสําเร็จในชีวิต และการลดการ
กลาวถึงสิ่งที่ไมดีในตัวเอง นอกจากนั้นการใชจินตภาพ (Imagey) มาใชในการเสริมสรางการเห็น
คุณคาในตนเอง ตามแนวคิดของของโฮโรวิตช (บูรณา ไตรรัตน. 2545: 25–26; อางอิงจาก Horowitz.
1978) ที่ไดกลาวถึงความคิดของบุคคลจะมีผลตอพฤติกรรม โดยการสรางจินตภาพจะทําใหมีการ
เชื่อมตอภาวะอารมณ กระตุนใหเกิดความคิดที่จะแสดงออกและนําไปสูพฤติกรรมที่สังเกตได ซึ่งจะ
ทําใหเราสามารถควบคุมความคิดที่จะแสดงพฤติกรรมได ดังนั้นการสรางจินตภาพในสถานการณที่
บุคคลพึงพอใจโดยการตอกย้ําภาพลักษณในทางบวกใหแกบุคคลสามารถกอใหเกิดความผอนคลาย
และรูสึกเปนสุข ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง รวมทั้งการใชบทบาทสมมุติในการพัฒนาการเห็น
คุณคาในตนเองของบุคคล ซึ่งจะเห็นไดจากการศึกษาของเชาวนา อมรสงเจริญ (2537) ที่ไดศึกษา
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ผลของการใชบทบาทสมมติที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง จังหวัดพัทลุง จากผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ใชบทบาทสมมติมีการเห็นคุณคาใน
ตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนกลุมทดลองพบวานักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการเห็นคุณคา
ในตนเองทั้งในดานการยอมรับจากกลุมเพื่อน ครูอาจารย บิดามารดา และการประสบความสําเร็จ
ทางการเรียน
จากวิธีการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดประยุกตการการ
พัฒนาความภาคภูมิในในบทบาทครูวิจัยตามแนวคิดของบรูโน (Bruno. 1983) สไตรเกอรและเบอคร
(Stryker; & Burke. 2000) โดยฝกใหนักศึกษาสรางความสําเร็จใหกับตนเองดวยการฝกทักษะการ
วิจัยในชั้นเรียนดวยการกําหนดคะแนนดวยตนเอง โดยใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของ
ตนเองตามแบบบันทึกคะแนน หลังจากนั้นผูวิจัยจะตรวจผลงานและใหคําแนะนําตลอดจนการให
กําลังใจ รวมกับการใชตัวแบบที่ประสบความสําเร็จในอาชีพครู ในการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัย ในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานความตระหนักถึงคุณคาของตนเองที่มีตอสังคมเมื่อไดแสดงความสามารถตาม
บทบาทครูวิจัย
2. ดานความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะบรรลุถึงจุดมุงหมายที่จะสามารถทํา
ตามบทบาทครูวิจัยไดอยางเต็มความสามารถของตน
3. ดานการยอมรับผลการกระทําของตนเอง
4. ดานความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑของวิชาชีพครูวิจัย
วิธีวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
ในการสรางแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองเริ่มมาจากการสรางแบบวัดการเห็นคุณคาใน
ตนเองตามแนวคิดของคูเปอรสมิธ (Coopersmith. 1981) ตอมาโรเซ็นตเบอรก (วรรณะ บรรจง. 2551:
33–34; อางอิงจาก Rosenberg. 1965, 1979) ไดมีการพัฒนาเปนคําถามเชิงบวกและลบอยางละ 2
สลับเรียงลําดับกัน ซึ่งจะเปนการใหคาประเมิน 4 ระดับ จากไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
อยางไรก็ตามก็ยังเปนการวัดการเห็นคุณคาในตนเองโดยทั่วไป สําหรับการสรางแบบวัดการเห็น
คุณคาในตนเองในอาชีพนั้น สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) ไดสรางแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง
ของครูแ นะแนว โดยตัว อยา ง เชน “ขา พเจา ภูมิใ จที่ง านแนะแนวเปน งานสํา คัญ ในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย” โดยมีมาตรวัด 5 ระดับ จากเห็นดวยอยางยิ่ง ถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง และมีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .99 นอกจากนั้น อรุณี มิ่งประเสริฐ (2547) ไดสรางแบบวัดการเห็นคุณคาใน
ตนเองในวิชาชีพพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ แตละขอคําถามจะเปน
ประโยคประกอบมาตรวัด 5 ระดับ จากจริงที่สุดถึงจริงนอยที่สุด และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .78
ตัวอยางขอคําถาม “ขาพเจารูสึกไมพอใจกับสภาพความเปนอยูของตนเองในปจจุบัน” อยางไรก็ตาม
การวัดการเห็นคุณคาในตนเองในบทบาทของนักศึกษาครูนั้น วรรณะ บรรจง (2551) โดยมีการ
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พิจารณาและประเมินคุณคาของตนตามความรูสึก เปนการยอมรับหรือไมยอมรับตนเองและแสดงถึง
ขอบเขตของความเชื่อที่บุคคลมีตอความสามารถ ความสําเร็จ และคุณคาของตนเอง มีความปรารถนาที่
จะประสบความสําเร็จในอาชีพครูและความเชื่อมั่นในตนเองในการประกอบอาชีพครู ซึ่งไดปรับปรุง
มาจากแบบวัดของโรเซนตเบอรก (Rosenberg. 1979) จํานวน 13 ขอ โดยขอคําถามจะเปนประโยค
ประกอบมาตรวัด 6 ระดับ จากมากที่สุดถึงนอยที่สุด และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .40-.70 มี
ความเชื่อมั่นเทากับ .92 ตัวอยางขอคําถาม “ขาพเจามีการเห็นคุณคาในตนเองที่ไดนําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียนมาพูดคุยกับเพื่อนๆ”
สําหรับการวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ นั้นไดใชแนวทาง
ในการพัฒนาของวรรณะ บรรจง (2551) ทั้งนี้เพราะเปนการวัดการเห็นคุณคาในตนเองเฉพาะ ซึ่ง
สไตรเกอรและเบอรค (Stryker; & Burke. 2000: 293) กลาววาการวัดการเห็นคุณคาในตนเองใน
ลักษณะเฉพาะจะชวยใหสามารถทํานายพฤติกรรมไดเดนชัดขึ้น ดังนั้นในการวัดการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยนั้นจึงไดเฉพาะเจาะจงวัดถึงคุณคาของการใชการวิจัยในการพัฒนาผูเรียน
ความมีศักดิ์ศรีของการไดแสดงบทบาทครูวิจัย ตลอดจนการมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพครู
วิจัย โดยมีระดับคําตอบ 6 ระดับ จากมากที่สุดถึงนอยที่สุด

สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน : ความหมายและนิยามปฏิบัติการตัวแปรและ
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
คําวาสมรรถนะ (Competency) ไดมีผูใหความหมายไวอยางกวางขวางพอสมควร ซึ่ง
พอจะสรุปไดวา เปนการแสดงออกของบุคคลถึงการมีความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ
(Attitude) ที่มีอยูไปใชในการแกปญหาในวิชาชีพของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Good. 1983;
Guinee. 1978; McGaghie. 1978; Neufeldt; & Guralnik. 1985; The American Heritage of the
English Language. 1992; Hunt; & Wainwright. 1994; ณรงควิทย แสนทอง. 2547)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดสมรรถนะในการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเห็น
ไดจากการศึกษาของการศึกษาวิจัยของ ประภารัต มีเหลือ (2540) ไดศึกษาสมรรถภาพที่จําเปนของ
ครูนักวิจัย และองคประกอบของสมรรถภาพครูนักวิจัย โดยสังเคราะหสมรรถภาพจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําไปตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของโครงสรางและรายการสมรรถภาพครู
นักวิจัยผลจากการวิเคราะหองคประกอบ พบวา สมรรถภาพครูนักวิจัยประกอบดวยทั้งสมรรถภาพครู
และสมรรถภาพนักวิจัย มีองคประกอบที่สําคัญ 7 องคประกอบเรียงตามลําดับ โดยทั้ง 7 องคประกอบ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของสมรรถภาพครูนักวิจัยไดรอยละ 57.70 ไดแก
1. ดานความรูความสามารถในระเบียบวิธีวิจัย และการดําเนินการวิจัย
2. ดานทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอน
3. ดานจรรยา นักวิจัย
4. ดานบุคลิกภาพและคุณธรรมของครู
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5. ดานทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล
6. ดานความสามารถในการประเมินผลการเรียนรูและการใชขอมูลขาวสาร
7. ดานความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอความรู
นอกจากนั้ น สุธ าสิ นี บุ ญ ญาพิทัก ษ (2545) ได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลัก สู ต รครู
นักวิจัยในชั้นเรียนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ไดเนนการสรางสมรรถภาพครูนักวิจัยซึ่งเปนนิสิตชั้น
ปที่ 4 วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2544 จํานวน
27 คน โดยการเรียนรูและปฏิบัติในสภาพการณฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวา สมรรถภาพครู
นักวิจัยที่พึงประสงคมี 5 องคประกอบ คือ ดานจิตวิจัย, ดานการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ,
ดานการเปนผูเรียนรูการสอน, ดานการปฏิบัติเชิงสะทอนกลับ และดานคุณลักษณะความเปนครู
เชนเดียวกับการศึกษาของ ปราณี นุนนอย (2540) ไดพัฒนาองคประกอบในการประเมินงานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยวิธีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการประเมิน
งานวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 25 คน และการตรวจสอบความเหมาะสม ความสําคัญขององคประกอบ
จากผูซึ่งมีประสบการณในการทําวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 140 คน ผลการวิจัยบงชี้วา ควรพิจารณา
ความถูกตองเหมาะสมของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ในดานการวิเคราะหปญหาวิจัย การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน กระบวนการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย
ลักษณะสําคัญของงานวิจัยที่มีคุณภาพ และองคประกอบดานคุณสมบัติสําคัญของครูนักวิจัยในชั้นเรียน
พิจารณาจาก 1) มีการวิเคราะหหลักสูตรไดถูกตอง 2) มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนอยางกวางขวาง
ลึกซึ้ง 3) มีขอมูล หลักฐานการผลิตและใชสื่อการสอน 4) มีการทําแผนการสอนอยางเปนระบบ
5) มีความสามารถในการวัดและประเมินผล
นอกจากนั้นวรรณะ บรรจง (2551) ที่ไดศึกษาไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณ
และการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยของนักศึกษาครูที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัย
ของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา โดยไดกําหนดพฤติกรรมการวิจัยไวเปนคุณลักษณะของ
นักวิจัยในกระบวนการวิจัย 6 ดาน คือ การกําหนดปญหา การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การประเมินผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย นอกจากนั้น
ปรีดา เบ็ญคาร (2548) ไดศึกษาถึงการสงเสริมการรับ รูความสามารถของตนในกระบวนการ
พัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู โดยไดกําหนดความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้น เรี ย น เป น ทัก ษะที่ แ สดงออกมาใน 3 ลัก ษณะ คือ 1) ความรูพื้น ฐานด า นวิธ วิ ท ยาการวิ จั ย
ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานระเบียบวิธีวิจัย ดานการวางแผนการวิจัย และดานการเขียนรายงาน
การวิจัย 2) ดานทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบดวย 8 ดาน คือ การสํารวจและวิเคราะห
ปญหาการวิจัย, การระบุปญหาการวิจัย, การกําหนดแนวคิดการวิจัย, การกําหนดนวัตกรรมการวิจัย,
การกําหนดแนวทางการแกปญหา, การวางแผนการรวบรวมขอมูล, การสะทอนผล และการนําเสนอ
ผลการวิจัย และ 3) ดานเจตคติตอการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
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รวมทั้งสุพรรณี สินโพธิ์ (2546) ไดใหความหมายของสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนไววา
เปนการแสดงออกของครูที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีของครู ในการสรางความรู
ความจริง การแสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย
โดยจะนําผลการวิจัยไปสูการแกปญหาและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ผูสอนและมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนอยางเปนระบบตอไป
จากความหมายของสมรรถภาพของการวิจัยในชั้นเรียนจะสามารถสรุปไดวา สมรรถภาพ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู นั้นควรมี 3 องคประกอบ คือ
1. องคประกอบดานความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ความสามารถของ
นักศึกษาครูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ประกอบดวย ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน การสํารวจ
และวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน, การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน, การทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวของ, การสรางและกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน, การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน,
การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน, การใชนวัตกรรมในการแกปญหาผูเรียน,การวิเคราะหขอมูล
และรายงานผลการแกปญหา, การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
2. องคประกอบดานเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ความรูเชิงประเมินคาถึง
ประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียน ความรูสึกที่มีตอการวิจัยในชั้นเรียน และความพรอมที่จะกระทํา
กิจกรรมทีเกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาครู
3. องคประกอบดานทักษะของการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ความสามารถของนักศึกษา
ครูในการผลิตหรือกระทําชิ้นงานตามขั้นตอนของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งประกอบดวย การสํารวจ
และวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน, การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน,การทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวของ, การสรางและกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน, การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน,
การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน, การใชนวัตกรรมในการแกปญหาผูเรียน,การวิเคราะหขอมูล
และรายงานผลการแกปญหา, การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และ การเขียนรายงานการวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ในการพัฒนาสมรรถภาพในวิจัยมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1. การฝกอบรม (Training) เปนการใหความรูกับผูที่ตองการทําวิจัยในชั้นเรียนจึงเปน
สิ่งจําเปนในการเสริมสรางความรูและพัฒนาใหเกิดทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน แตอยางไรก็ตาม
ก็ไมจําเปนตองใหการอบรมที่เนนแบบแผนการวิจัยที่ยึดกรอบ หรือวิธีวิทยาที่สูงเกินไป เพราะไมใช
สิ่งจําเปนสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้การฝกอบรมอาจมีทั้งการฝกอบรมที่เปนเนื้อหาเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว เชนการศึกษาของ มนสิช สิทธิสมบูรณ (2546) ที่ไดการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใชในกลุมครูอาสาสมัครจากโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 50 คน โดยแบงเปน 3 กลุมคือ กลุมครูอาสาสมัครเพื่อการ
ทดลองใชหลักสูตร จํานวน 5 คน, กลุมครูแมขายกัลยาณมิตรวิจัย จํานวน 15 คน และ กลุมครูลูกขาย
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กัลยาณมิตรวิจัย จํานวน 30 โดยเอกสารหลักสูตรประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค
โครงสราง หลักสูตร แนวการจัดกิจกรรมการฝกอบรม สื่อการเรียน การวัดและการประเมินผล โดย
กําหนดเกณฑการผานหลักสูตรฝกอบรมคือผูผานการฝกอบรมตองเขาอบรมตามเวลาที่กําหนดไม
ต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต และสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนไดคุณภาพไมต่ํากวาระดับปาน
กลาง (C) ผลการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ปรากฏวาครูแมขาย
กัลยาณมิตรวิจัยจํานวน 15 คน มีความพึงพอใจในการฝกอบรมเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก และทั้งหมด
สามารถผานเกณฑของหลักสูตรที่กําหนด โดยมีคุณภาพงานวิจัยอยูในระดับดีมากจํานวน 13 เรื่อง
และอยูในระดับดีจํานวน 2 เรื่อง สําหรับครูลูกขายกัลยาณมิตรวิจัยจํานวน 30 คน สามารถผานเกณฑ
ของหลักสูตรทั้งหมด โดยมีคุณภาพงานวิจัยอยูในระดับดีมากจํานวน 22 เรื่อง และอยูในระดับดี
จํานวน 8 เรื่อง นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนรวมกับการพัฒนา
ลักษณะทางจิตใจรวมดวย จะเห็นไดจากการศึกษาของ ปรีดา เบ็ญคาร (2548) ไดศึกษาถึงการ
สงเสริมการรับรูความสามารถของตนในกระบวนการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
โดยกลุมที่ศึกษาเปนครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดวยการใชวิธีการ
วิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ
และสังเกต (Action & Observe) และขั้นสะทอนผล (Reflect) จากผลการวิจัยพบวาครูผูรวมวิจัยมี
การรับรูความสามารถของตนและความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสูงขึ้นกวากอน
พัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของจารุวรรณ ศิลปะรัตน (2548) ได
ศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเปนนักวิจัยของครูอนุบาล
โดยกลุมตัวอยางเปนครูอนุบาล จํานวน 30 คน จากโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร การผลการวิจัยพบวา ศักยภาพการเปนนักวิจัยของ
ครูอนุบาล ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานการแสวงหาความรู, ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, ดานการคิด, ดานการรูจักและเขาใจตนเอง, ดานการจัดการเรียนการ
สอนและดานการสื่อสาร สําหรับรูปแบบการเสริมสรางพลังการทํางาน มี 4 ลักษณะ คือ สงเสริมให
ครูรูจักและเขาใจตนเอง, สงเสริมใหครูสรางทีมและทํางานเปนทีม, สงเสริมใหครูเรียนรูและพัฒนา
ตนเองดวยการลงมือทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนดวยตนเอง และสงเสริมใหครูสะทอนคิดดวยตนเอง
และจากผลทดลองการใชรูปแบบพบวา ครูอนุบาลมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูตนเองเกี่ยวกับศักยภาพ
การเปนนักวิจัยทุกดานหลังการวิจัยสูงกวากอนการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การวิจัยแบบรวมมือ (Collaborative Research) ซึ่งการวิจัยแบบรวมมือสามารถทําได
2 แบบ คือ การวิจัยแบบลําดับขั้น (Hierarchical Collaboration) โดยการวิจัยอาจจะตองรวมมือกับ
นักวิชาการในมหาวิทยาลัย ที่มีความรูดานการวิจัย เพื่อใหงานวิจัยในชั้นเรียนนั้นไดมีการวางแผนที่
รัดกุมจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณ และการวิจัยแบบเทาเทียม (Equal Collaboration)
โดยมีการทํางานรวมกับกลุมเพื่อนในโรงเรียนโดยมีสวนรวมเทาเทียมกัน คิดหาวิธีแกปญหารวมกัน
แตอยางไรก็ตามผูที่ทําก็ตองมีความรูเพียงพอดวย การวิจัยแบบรวมมือจะเห็นไดจากการศึกษาของ
สมบัติ ทายเรือคํา (2546) ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรทุกขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลเบื้องตนขอที่ 2 การออกแบบ
หลักสูตร ขั้นที่ 3 การนําหลักสูตรไปทดลองใช และขั้นที่ 4 การประเมินผลการใชหลักสูตร ผลการวิจัย
พบวา งานวิจัยในชั้นเรียนที่ครูทําอยูมีลักษณะการแกปญหาในชั้นเรียนแตไมเปนระบบ และสวนหนึ่ง
ทํางานวิจัยเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น สวนครูที่ไมทําวิจัยเพราะไมมีความรูเรื่องระเบียบ
วิธีวิจัย ไมไดวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน รวมทั้งขาดแหลงการเรียนรูและผูใหคําปรึกษาดานการวิจัย
สวนองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่ประเมินโดยครูที่รวมพัฒนา
หลักสูตร และผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมและสอดคลองซึ่งกันและกันในระดับมาก ครูมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการวิจัยเพิ่มขึ้น มีเจตคติที่ดีตอการวิจัย และเห็นคุณคาของงานวิจัย
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ที่รวม
พัฒนาหลักสูตรแตละคนมีความถูกตองเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
3. การสรางเครือขายการวิจัยในชั้นเรียน โดย เซ็บบาเทน (สุวิมล วองวานิช. 2549: 193;
อางอิงจาก Sebatane, E.M. 1994) ไดเสนอวิธีการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยการเก็บขอมูลตางๆ
จากประสบการณของครู ไมวาจะเปนการคนพบ ความประทับใจ ปญหาที่พบและแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนตางๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งจะเห็นไดจากการศึกษาของ นภเนตร ธรรมบวร
(2542) ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบหนึ่งเรียกวา แบบวิเคราะหเรื่องราว (Narrative Inquiry)
ในลักษณะกรณีศึกษา โดยศึกษาครูปฐมวัยจํานวน 1 คนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ ตองการศึกษาวา ครูมีวิธีการนําความรูในการสอนของตนไปปรับ
ใชในชั้นเรียนอยางไร และตองประสบกับปญหาอะไร บางในการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีสัมภาษณสนทนาพูดคุย การเขียนบันทึกโตตอบกันระหวางครูกับ
ผูวิจัย และการวิเคราะหเอกสารสําคัญตางๆ (Document Analysis) ใชเวลา 6 เดือน ผลการวิจัยไดขอ
คนพบที่สําคัญและมีขอเสนอแนะดังนี้ ความรูในการสอนของครูพัฒนามาจากประสบการณ โดยครูมี
การสรางและปรับเปลี่ยนความรูในการสอนของตนตลอดเวลา จากประสบการณทั้งภายในและ
ภายนอกชั้นเรียน ดังนั้นถาตองการใหความสําคัญกับความรูในการสอนของครูแตละคน ตองให
โอกาสครูไดคิดทบทวนเกี่ยวกับประสบการณของตน ไมวาจะโดยผานการสนทนา พูดคุย เลาเรื่อง
หรือการเขียนบันทึกเพื่อใหครูไดทบทวนทําความเขาใจ และเห็นคุณคาความรูในการสอนของตนมากขึ้น
ขณะเดียวกันกลุมบุคคลที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
โรงเรียนนักการศึกษา หรือนักวิจัย จําเปนตองทําความเขาใจกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิตครู ไมวาจะ
เปนความสนใจ ความสามารถ หรือปญหาในการสอนที่เกิดขึ้นมากกวาการสรางความคาดหวังในสิ่ง
ที่ตองการใหครูเปน ดังนั้นคําถามสําคัญในการพัฒนาครู จึงไมใชการหากลยุทธที่จะชวยประสิทธิภาพ
การสอนของครู แตคือการพยายามหาคําตอบวาในสถานการณเชนไรที่สงเสริมใหครูเลา หรือคิด
ทบทวนตอการสอนของตน จากงานวิจัยพบวา สถานการณที่กระตุนใหครูเลาเรื่องตองเปนสถานการณ
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ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ ความไววางใจซึ่งกันและกัน ครูรูสึกปลอดภัยที่จะเลาเรื่อง และรูสึกวาเรื่องที่
เลาไดรับการเห็นคุณคาและการยอมรับ
4. การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู โดย ฟรอโย และนีวาส (สุวิมล วองวานิช. 2549: 193;
อางอิงจาก Fueyo, V.; & Neves, A. 1995) ไดเสนอแนะวาหลักสูตรการผลิตครูควรมีเปาหมายใหครู
กอนประจําการที่มีความสามารถเปนนักวิจัยได ซึ่งผูเขาสูวิชาชีพครูตองไดรับการพัฒนาใหสอน
นักเรียนที่มีความหลากหลาย ในหลักสูตรจึงควรปรับโครงสรางใหนักศึกษาครูไดรูวิธีการวิจัยใน
ชั้นเรียน นอกจากนั้น แฟรงค (สุวิมล วองวานิช. 2549: 193; อางอิงจาก Flake, C.L. 1995) ยังได
เสนอแนะใหหลักสูตรการผลิตครูตองจัดวิชาใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยใชวิธี
ที่หลากหลายในการเก็บขอมูล เชน การสังเกต การสัมภาษณ หรือการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ รวมทั้ง
การทํากรณีศึกษา เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีที่เรียนกับการปฏิบัติจริง การฝกทดลองทําวิจัยในโรงเรียน
เปนการเตรียมครูในอนาคต ใหนักวิจัยสามารถควบคุมวิธีการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพของตน ซึ่ง
การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนในการฝกประสบการณวิชาชีพครูนั้นจะเห็นไดจากการศึกษา
ของสุทธาสินี บุญญาพิทักษ (2545: บทคัดยอ) วิจัยและพัฒนาหลักสูตรครูนักวิจัยในชั้นเรียนสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู เนนการสรางสมรรถภาพครูนักวิจัย ใหกับกลุมตัวอยางนิสิตชั้นปที่ 4 วิชาเอก
การประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2544 จํานวน 27 คน จาก
การเรียนรูและปฏิบัติในสภาพการณฝกประสบการณวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบวาผลการ พัฒนา
ระบบรางหลักสูตรจากการวิเคราะหปญหา ความตองการและกําหนดสาระสําคัญเบื้องตนในการพัฒนา
หลักสูตร พบวาสถานการณวิชาชีพครูปจจุบันปรากฏความตองการจําเปนครูนักวิจัย สภาพการณ
หลักสูตรผลิตครู และฝกอบรมครูประจําการ ไมเอื้อตอการพัฒนาครูนักวิจัย ครูประจําการมักประสบ
ปญหาการเริ่มตนงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งดานความรู เจตคติทักษะและแหลงสนับสนุนการเรียนรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนของผูเริ่มตนประกอบอาชีพครู ไมตอบสนองตอความ
ตองการในวิชาชีพครู ผลการวิเคราะหหลักสูตรผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปการศึกษา 2543 พบวา ผลผลิตหลักสูตรสวนใหญมีสมรรถภาพพื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง และการจัดประสบการณการเรียนรู ปรากฏผลที่เกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียนใน
ระดับนอย ไมสอดคลองกับความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร สวนขอสรุปสมรรถภาพครู
นักวิจัยที่พึงปะสงคมี 5 องคประกอบ คือ ดานจิตวิจัย ดานการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ ดาน
การเปนผูเรียนรูการสอน ดานการปฏิบัติเชิงสะทอนกลับ และดานคุณลักษณะความเปนครู
ในการสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูในการวิจัยครั้งนี้จะใชการฝกอบรม
ทั้งนี้เพราะ ชูชัย สมิทธิไกร (2540: 174) ไดกลาววา การฝกอบรมมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาไปพรอม
กันทั้ง 3 ดาน คือ
1. การพัฒนาความรู คือ มุงเนนใหผูเขารับการอบรม มีความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั งิ าน
อยางถูกตองในวิชาการตางๆ ที่ตองการ
2. การพัฒนาทักษะ คือ มุงใหผูเขารับการอบรมมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
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3. การพัฒนาเจตคติ คือ มุงใหผูเขารับการอบรมมีเจตคติที่เหมาะสม เพื่อจะเอื้ออํานวย
ตอการปฏิบัติงาน
สําหรับการพัฒนาความรูจะใหการอบรมจํานวน 10 ครั้ง ประกอบดวย
1. ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
2. การสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
3. การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
4. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
5. การสรางและกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน
6. การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
7. การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
8. การวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการแกปญหา
9. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
10. การเขียนรายงานการวิจัย
การพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 9 ครั้ง ประกอบดวย
1. การสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
2. การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
3. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน
4. การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
5. การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
6. การใชวัตกรรมไปในการแกปญหาผูเรียน
7. การวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการแกปญหา
8. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
9. การเขียนรายงานการวิจัย
สําหรับการพัฒนาเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจะใชแนวคิดการปรับเปลี่ยนเจตคติตาม
แนวคิดของแมคไกวร (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคณะ. 2531: 132–147; อางจาก McGuire. 1969)
ซึ่งมีการพัฒนาทั้ง 4 ขั้นตอน คือ
1. การพัฒนาความรูเชิงประเมินคา เปนการใชขอความชักจูงใหเห็นคุณหรือโทษของสิ่ง
ที่ตองการเปลี่ยนแปลง จะทําใหเกิดความพอใจหรือไมพอใจตอสิ่งนั้น และเปนการเตรียมความพรอม
ที่จะกระทําสิ่งนั้นไดโดยทางออมดวย ทั้งนี้ผูชักจูงควรเปนผูที่มีความนาเชื่อถือ เนื้อหาของสารชักจูง
ควรเปนประโยชน และตรงกับความตองการของผูที่ถูกชักจูง
2. การพัฒนาอารมณเพื่อเปลี่ยนเจตคติเปนการเปลี่ยนเจตคติดานความรูสึกโดยตรง
อาจจะกระทําไดหลายวิธี และมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยางไมเปนระบบระเบียบ ทําไดโดยการ
เสริมอารมณทางบวกเขาไปแทนอารมณทางลบในขณะที่กระทําพฤติกรรม การเชื่อมโยงสิ่งเราจะทํา
ใหบุคคลอารมณดี มีความสุข ความพอใจในขณะที่บุคคลกระทําพฤติกรรม
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3. การใหกระทําพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติที่ตองการพัฒนา เปนการใหบุคคลกระทํา
พฤติกรรมตางๆ ดวยความสมัครใจของตนเอง โดยการอาสาสมัครหรือยินยอมอยางจริงใจ มีการ
ขวนขวายศึกษาหาขอดี ขอเสียเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยตนเอง ทําใหเขาใจรายละเอียดในเรื่องหนึ่ง
ใหมากกวาที่ตนไดเคยปฏิบัติมาและเกิดความกระจางในขอถกเถียงตางๆ ในเรื่องนั้นดวย กิจกรรมที่
ใชในการชักจูงในขั้นนี้จะเปนการอภิปรายหรือแสดงบทบาทรวมกับบุคคลอื่นดวย หรือจะเปนการ
เปดโอกาสให บุ ค คลไดก ระทํ าพฤติกรรมที่สนับ สนุ น เจตคติ ที่ตองการสนับ สนุน ดว ยการเขียน
บทความ พูดชักจูงเพื่อน พูดคุยตอหนากลุม ปดโฆษณา และพูดโตวาที เปนตน
4. การตานการเปลี่ยนแปลงเจตคติ เปนการอนุรักษเจตคติที่เหมาะสมอยูแลวหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมแลวของบุคคลใหคงอยูอยางทนทาน ไมเปลี่ยนกลับไปยังดานที่ไมพึงปรารถนา
ดวยการสนับสนุนใหสรางความแข็งแกรงและมั่นคงตอเจตคติเดิม โดยอาจจะทําไดหลายวิธี เชน
การใหแสวงหาความรูเพิ่มเติม การแสดงบทบาทสมมติที่สนับสนุนเจตคติเดิม รวมทั้งการใหเกาะยึด
กับคานิยม หรือคุณธรรมอื่นๆ ที่มั่นคงอยูแลว นอกจากนั้นก็ตองสรางภูมิคุมกัน เพื่อเตรียมตัวรับ
สถานการณที่มีการปลุกปน โจมตี ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ดวยการฝกการหาเหตุผลมาหักลาง
การตักเตือนวาจะถูกชักจูง และการลดความนาเชื่อถือของผูที่จะมาชักจูง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใชแนวทางพัฒนาเจตคติทั้ง 4 ขั้นตอน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
วิชาชีพครู ที่ไดรับโปแกรมมีเจตคติที่ดีตอการวิจัยในชั้นเรียน ดวยการใหสารชักจูงจากครูตนแบบ
การใหความรูและประโยชนของการวิจัยชั้นเรียน รวมทั้งการจัดสถานการณที่ครูมีการแกปญหาการ
เรียนการสอนดวยการใชการวิจัยในชั้นเรียน เปนตน ตลอดจนการสรางภูมิคุมกันใหเจตคติตอการ
วิจัยในชั้นเรียนยังคงอยูกับนักศึกษาดวยการจัดทําโครงการเพื่อชักจูงใหครูคนอื่นมาทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อเปนการอนุรักษเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนใหคงอยูตอไป
โดยสรุ ป แล ว โปรแกรมการส ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเองด า นบทบาทครู วิ จั ย และ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนนั้น จะมีการพัฒนาควบคูกันไประหวางการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัย ดวยการสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความสําเร็จจากกระทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยในชั้นเรียน การใหคําพูดชักจูง สงเสริมใหกําลังใจ รวมกับการอบรมความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียน การฝกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน และการสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 10 ครั้ง
การวิจัยในชัน้ เรียน
การวิจัยในชั้นเรียนเปนรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเปน
การวิจัยที่มุงแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาเปนครั้งๆ ไป หรือเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชวงระยะเวลา
หนึ่ง ผลการวิจัยที่คนพบนี้ไมสามารถนําไปใชอางอิงกับกลุมอื่นๆ ได เพราะเปนปญหาที่เกิดขึ้นใน
วงจํากัด หรือเปนปญหาเฉพาะที่ เชน ปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนบางอยางที่ครูตองการคําตอบมา
อธิบายเฉพาะที่เกิดขึ้นในหองที่ตนรับผิดชอบอยู เทานั้น ไมเกี่ยวกับปญหาของหองเรียนอื่นๆ โดย
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การวิจัยในชั้นเรียนยังมีชื่อที่เรียกแตกตางกันออกไป เชน การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom
action Research), การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research), การวิจัยของครู (Teacher Evaluation)
เปนตน ทั้งนี้เพราะการวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยที่ทําการวิจัยโดยครูผูสอนและเนนผลการวิจัยไป
ใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเปนหลัก สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชคําวาการวิจัยในชั้นเรียน
(Classroom Research) เพราะเปนชื่อยอของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
การใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีทิศทางที่เปนไปในลักษณะเดียวกันคือ
การแสวงหาความรู ความจริง หรือการใชกระบวนการวิจัย ในบริบทของชั้นเรียน ซึ่งจัดทําโดยครูผูสอน
เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนและมุงนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูความเปนเลิศและความเปนอิสระทางวิชาการ (Elliot. 1991; Kemmis; &
McTagggart. 1990; ทิศนา แขมมณี. 2540; สุวิมล วองวานิช. 2544; สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม. 2544;
และอุทุมพร จามรมาน. 2546) นอกจากนั้น สุวิมล วองวานิช (2549: 21) ยังไดกลาววา การวิจัยในชั้น
เรียนเปนการวิจัยที่ตองทําอยางรวดเร็ว นําผลไปใชทันที และสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตางๆ
ในชีวิตประจําวันของตนเองใหทั้งตนเองและกลุมเพื่อนรวมงาน โรงเรียนไดมีโอกาสวิพากษ อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรูในแนวทางที่ไดปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรูทั้งของครูและผูเรียน
ดังนั้นกระบวนการวิจัยที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียนนั้นจึงไมไดเขมงวดกับการควบคุมตัวแปรดวย
แบบแผนของการวิจัยมากจนเกินไป แตเนนผลการวิจัยที่มีคุณภาพเชื่อถือไดเหมาะสมกับการนํามาใช
ปฏิบัติในสถานการณจริงในชั้นเรียน (องอาจ นัยพัฒน. ม.ป.ป.: 9) สวนแมคลีน (Mclean. 1995, 1997)
กลาววา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนกระบวนการวิจัยที่ครูทําการทดลองวิธีการตางๆ ในชั้น
เรียน มีการตรวจสอบผลการใชวิธีการเหลานั้น และปรับวิธีการที่ใชเพื่อใหเกิดประสิทธิผลกับผูเรียน
มากที่สุด
ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การใชกระบวนการวิจัยโดยครูผูสอน เพื่อใชแกไขปญหา
ในชั้นเรียน โดยมุงที่จะนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นมีการสะทอนขอมูลจากผลการปฏิบัติใหกับเพื่อนรวมงานเพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยการวิพากษ อภิปราย เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ครูและผูเรียน
ลักษณะและความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยที่เกิดจากการศึกษาโดยครูซึ่งเปนผูที่อยูในเหตุการณหรือ
สถานการณของหองเรียนในขณะที่ทํากิจกรรมการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แลว
ทําการเขียนรายงานผลการศึกษาออกมาในรูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใชเปนแนวทางใน
การศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในครั้งตอไป ดังนั้นจึงมีนักวิชาการไดอธิบายถึงลักษณะของการวิจัยในชั้น
เรียนซึ่งพอจะสรุปได ดังนี้ พิมพันธ เตชะคุปต และคณะ (2542: 16) กลาววาการวิจัยในชั้นเรียนเกิด
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จากแนวคิดพื้นฐานจากการบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ
โดยมีความสําคัญ ดังนี้
1. เปนการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนดวยการวิจัย
2. เปนการพัฒนาและแสดงความกาวหนาทางวิชาชีพครูดวยการเผยแพรความรูที่ไดจาก
การปฏิบัติ
3. เปนการสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาของการวิจัยทางการศึกษา
สวนสุวิมล วองวานิช (2549: 24–25) ไดกลาวถึงความสําคัญและความจําเปนของการวิจัย
ในชั้นเรียนไวดังนี้
1. เปนการใหโอกาสครูในการสรางองคความรู ทักษะการทําวิจัย การประยุกตใช การ
ตระหนักถึงทางเลือกที่เปนไปได ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหดีขึ้น
2. เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู นอกเหนือการเปลี่ยนแปลงหรือสะทอนผลงาน
3. เปนประโยชนตอผูปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากชวยพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
4. เปนการชวยใหเกิดพัฒนาการที่ตอเนื่องและเกิดการเปลี่ยนแปลงผานกระบวนการวิจยั
ในที่ทํางาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคกร เนื่องจากนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ และ
การแกปญหา
5. เปนการวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูปฏิบัติในการวิจัย ทําใหกระบวนการวิจัยมี
ความเปนประชาธิปไตย และเกิดการยอมรับในความรูของผูปฏิบัติ
6. ชวยตรวจสอบกระบวนการทํางานของครูที่มีประสิทธิผล
7. ทําใหครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนั้ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นก็ ยั ง เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ที่ ช ว ยในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู
เนื่องจากขอคนพบที่ไดจากกระบวนสืบคนที่เปนระบบและเชื่อถือได ทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาการการ
เรียนรู และครูก็เกิดพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาผูที่มีสวนรวม
นําไปสูการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู สงเสริมบรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตยที่ทุก
ฝายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและยอมรับในขอคนพบรวมกัน ซึ่ง ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
(2543: 34-36) ไดสรุปใหเห็นถึงลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนไว ดังนี้
1. จุดเริ่มตนของการวิจัย การวิจัยมีจุดกําเนิดจากสภาพปญหา หรือขอของใจ ในการเรียน
การสอนที่ครูพบ ครูตองการปรับปรุงหรือแกไขปญหานั้นๆ ดวยวิธีการวิจัย ปญหาวิจัยจึงเริ่มจาก
ความคิดของครูมากกวาความคิดของผูอื่น หรือจากหลักการทางทฤษฎีโดยตรง
2. ขอบเขตของการวิจัย จะแคบและเฉพาะเจาะจงในประเด็นตอไปนี้
- ปญหาวิจัยเรื่องที่ทําวิจัย อาจเปนประเด็นที่เล็กแตสําหรับครูแลวจะมีความหมายสําหรับ
ผลการเรียนการสอนโดยตรง
- ประชากร มุงเนนการศึก ษาเกี่ย วกับ ผูเ รียน ผูสอน กระบวนการเรียนการสอน
ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในหองเรียน หรือสภาวะการเรียนหนึ่งๆ (Classroom context) ใน
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การศึกษาอาจมุงที่นักเรียนเฉพาะราย นักเรียนหองหนึ่งหรือหลายหอง ที่ครูทําการวิจัยนั้นมีสวนรวม
รับผิดชอบในการเรียนการสอน
- การนําผลวิจัยไปใช การวิจัยมุงผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูในสภาพแวดลอม
ที่ทําการวิจัยนั้นๆ โดยตรง โดยไมมุงเพื่อนําไปใชในวงกวาง หรือไมมุงขอสรุปเชิงอางอิงทั่วไป
3. ครูผูสอนเปนศูนยกลางกระบวนการวิจัยทั้งหมด ทั้งนี้อาจเปนการวิจัยที่ดําเนินการ
โดยครูคนเดียว หรือโดยคณะครูรวมกัน อีกทั้งอาจมีนักการศึกษาระดับปฏิบัติ เชน ศึกษานิเทศก
รวมในการวิจัยดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอบเขตของการวิจัย
4. การวิจัยจะดําเนินการไปพรอมๆ กับการเรียนการสอนตามปกติใหเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน ผูเรียนไมรูสึกวาอยูภายใตสภาวะการวิจัย ผลการวิจัยจึงอยูบนพื้นฐานของประสบการณ
ธรรมชาติของหองเรียนที่เปนปกติดวย
5. กระบวนการวิจัยเชื่อมโยงระหวางการคิดเชิงสะทอน (reflective thinking) และการปฏิบัติ
(action) อยางชัดเจน กลาวคือ มีการพินิจพิเคราะห ทบทวนทั้งกอน ระหวาง และหลังการทดลอง
ปฏิบัติในการพัฒนาการเรียนการสอน
6. วิธีการวิจัยมีความยืดหยุน ปรับใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนเชน อาจเปน
การวิจัยเชิงทดลองประยุกต ซึ่งอาจดําเนินการไดอยางกลมกลืนกับการสอนของครู และใชสถิติที่ไม
ซับซอนมากนักในการวิเคราะหขอมูล ขอสรุปที่ไดจากการวิจัยอาจจะขาดน้ําหนักไปบางในดาน
ความเที่ยงตรง เพื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยทั่วไปที่อิงทฤษฎีและหลักการที่เขมงวดแตจะเปนการวิจัย
ที่ใหประโยชนโดยตรงเทาที่ครูผูทําวิจัยนั้นตองการ
กรมวิชาการ (2543) ระบุวา “การสอนในชั้นเรียนไมใชการบอกหนังสือเพียงอยางเดียวใน
ความเปนจริงแลวมักประสบปญหา อาทิเชน ความสามารถแตกตางกันของนักเรียน ดังนั้น การสอน
ควบคูกับการสังเกตเก็บขอมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะหศึกษา จึงเปนสิ่งที่ตองดําเนินการตลอดเวลา
จุดเริ่มตนของการวิจัยชั้นเรียนจึงเริ่มขึ้นเมื่อครูสรุปไดวา ปญหาคืออะไร เกิดที่ไหน มีแนวทางแกปญหา
อยางไร” การวิจัยในชั้นเรียนจึงหมายรวมถึง กระบวนการคนหาคําตอบอยางเปนระบบและมีจุดเนน
ที่การแกปญหาในชั้นเรียนสามารถพัฒนาทางเลือกในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม
เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตอชั้นเรียน ทั้งนี้ไดใหขอบเขตของการทําวิจัยในชั้นเรียนวา ควร
มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
1. วิจัยจากปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. วิจัยเพื่อนําผลไปพัฒนาการเรียนการสอน
3. วิจัยควบคูการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แลวนําผลไปใชแกปญหาในชั้นเรียน
และเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูเรียน
ทั้งนี้ สุวิมล วองวานิช (2549: 30-31) ไดเปรียบเทียบความแตกตางของการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนกับการวิจัยเชิงวิชาการสรุปลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนไว ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและ
การวิจัยเชิงวิชาการ
ประเด็น

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(classroom action research)

การวิจัยเชิงวิชาการ
(academic research)

1. เปาหมาย

มุงสรางความรูเฉพาะเพื่อใชหองเรียนของ
ครูผูวิจัย

มุงสรางความรูทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปอางอิงได

2. ผูวิจัย

ดําเนินการโดยครูผูสอนในหองเรียน มีลักษณะ
การวิจัยแบบรวมมือ (collaborative research)
ใชวงจรกาววิจัยแบบ PAOR

ดําเนินการโดยนักวิชาการ หรือนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่ไมไดปฏิบัติงานในหองเรียน

3. วงจรของการวิจัย Plan Act, Observe, Reflect โดยขั้นตอน
Reflect (สะทอนกลับ) ที่เดนที่ทําใหการวิจัย
แบบนี้ตางจากการวิจัยนี้การวิจัยแบบอื่น

ใชวงจรการวิจัย แบบกําหนดปญหาศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของออกแบบการวิจัย
(กําหนดประชากร กลุมตัวอยาง สราง
เครื่องมือ เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

4. วิธีการวิจัย

ไมเนนการกําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีแตใช
ประสบการณของผูสอน ไมเนนแบบแผนการ
วิจัยมาก ใชการวิจัยเชิงคุณภาพมากกวาเชิง
ปริมาณ

ยึดแบบแผนการวิจัย การออกแบบการวิจัย
ที่รัดกุม มีการกําหนดรอบแนวคิดทฤษฎี
ตรวจสอบทฤษฎี และพัฒนาทฤษฎี ใชการ
วิจัยเชิงปริมาณมากกวา

5. การกําหน
วิธีการแกไข
ปญหาใน
หองเรียน

ใชวิธีการเชิงอัตวิสัย (Subjective) โดยอาศัย
ประสบการณของครูนักวิจัย แตจะใชวิธีการ
เชิงปรนัยในการตรวจสอบผลวิจัย

อิงทฤษฎีหรือมีผลการวิจัยรองรับ

6 กลุมเปาหมาย
ที่ตองทําวิจัย

นักเรียนในชั้นเรียนอาจเปนรายคนหรือรายหอง กลุมนักเรียนที่เปนตัวแทนประชากร
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ตาราง 1 (ตอ)

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(classroom action research)

การวิจัยเชิงวิชาการ
(academic research )

7. ขอมูลวิจัย

ครูเปนผูเก็บขอมูล ใชวิธีการสังเกตหลักฐาน
การแสดงพฤติกรรมของผูเรียน ขอมูลสวนใหญ
เปนขอมูลเชิงคุณภาพ

อาจใชวิธีเก็บขอมูลแบบเดียวกับการวิจัย
ปฏิบัติการนั้นเรียนแตโอกาสใกลชิดกับ
แหลงขอมูล (นักเรียน) จะมีนอย

8. การวิเคราะห
ขอมูล

ใชการวิเคราะหเนื้อหา ไมเนนการวิเคราะห
ดวยสถิติชั้นสูง

สวนใหญใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติเนน
การสรุปอางอิง

9. การอภิปราย
แปลความหมาย
ขอคนพบจาก
การวิจัย

ครูนักวิจัยและเพื่อนครูจะมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการวิจัยรวมกัน มีการถกอภิปราย
ถึงวิธีการแกปญหาที่ใชและผลที่เกิดขึ้น

นักวิจัยอภิปรายภายใตกรอบทฤษฎีที่
ใชในการวิจัย และใชความคิดเห็นของ
นักวิจัยประกอบการอภิปราย

10. ชวงเวลาในการ
ทําวิจัย

ทําเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน และทํา
อยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถทดลองใชผล
ตามแนวทางที่ครูนักวิจัยตัดสินใจจะใช

เปนนักวิจัยที่เฝาสังเกตหรือเก็บขอมูลอยู
หางๆ แมมีโอกาสเขาในหองเรียนแตก็จะ
เปนชวงสั้น เมื่อทําเสร็จก็ถอยหางออกมา
การวางแผนการวิจัยอาจตองใชเวลานาน
กวาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

11. การใช
ผลการวิจัย

นําผลไปใชแกปญ
 หาในหองเรียนทันที่ และ
ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น ไมเนนการตีพิมพ
เผยแพรเปนบทความวิชาการ

ผลการวิจัยอาจไมไดนําไปใชในทางปฏิบัติ
จริง แตอาจมีการตีพิมพเผยแพรเปน
บทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการ

ประเด็น

จากตาราง 1 จะเห็นวาการวิจัยในชั้นเรียนใชวิธีวิทยาการวิจัยที่ยืดหยุน โดยจะเนนถึง
การทํางานของครูที่ตองใชกระบวนแกปญหาตามวงจรคุณภาพแลวมีการนําขอคนพบจากการวิจัย
มารวมแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนครูดวยกัน เพื่อจะไดนําผลการวิจัยที่ไดนั้นไปพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ซึ่งจะแตกตางกับการวิจัยเชิงวิชาการที่มีการเครงครัด
ทางระเบียบวิธีการวิจัย มีการกําหนดรอบแนวคิดทฤษฎี ตรวจสอบทฤษฎี และพัฒนาทฤษฎี
โดยใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติเนนการสรุปอางอิง และอภิปรายภายใตกรอบทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
รวมทั้งใชความคิดเห็นของนักวิจัยประกอบการอภิปราย ซึ่งจะเนนการตีพิมพเผยแพรไปสูสาธารณชน
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อยางไรก็ตาม นงลักษณ วิรัชชัย (2546: 6 - 9) สรุปลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน โดยเปรียบเทียบใหเห็นอยางชัดเจนวาอยางไรคือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และอยางไร
ไมใชการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี้
ตาราง 2 แสดงลักษณะของการวิจัยปฏิบตั ิการวิจัยในชัน้ เรียนและไมใชลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
1. ปญหาวิจัยเกี่ยวของกับงานที่ทํา

ไมใชการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
1. ทําแผนการสอน บันทึกผลการสอน

2. นักวิจัยรู กําหนดปญหาเหมาะสม
3. ทําวิจัยแลวพัฒนาตน พัฒนางาน
4. เปนการวิจัยแบบมีการรวมพลัง
5. เปนงานเดียวกันกับงานประจําของครู

2. การแกปญหาที่ครูพบขณะสอน
3. การวิจัยจบที่การสรุปผลการทดลอง
4. การวิจัยที่เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
5. การวิจัยเนนตัวรายงานใชเลื่อนฐานะ

6. ใชวงจร P – D – C – A หรือ P – A – O – R
อาจทําเปนรายงานวิจัยงายๆ 2 - 3 หนาหรือทําเปน
รายงาน 5 บท
7. อาจทําในชั้นเรียนแลวขยายไปชุมชน

ไว ดังนี้

นอกจากนั้น สุวิมล วองวานิช (2549: 22) ไดสรุปลักษณะที่สําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน

ตาราง 3 แสดงลักษณะที่สําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
ใคร
ทําอะไร
ที่ไหน
เมื่อไร
อยางไร
เพื่อจุดมุงหมายใด
ลักษณะเดนของการวิจัย

ครูผูสอนในหองเรียน
ทําการแสวงหาวิธีการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
ในขณะที่มีการเรียนการสอนกําลังเกิดขึ้น
ดวยวิธีการวิจัยทีมีวงจรการทํางานตอเนื่องและมีการสะทอนการทํางาน
ของตนเอง (Self – refection) โดยมีขั้นตอนหลักคือ การทํางานตาม
วงจร PAOR (Plan, Act, Observe, Reflect & Revise)
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
ใชกระบวนการวิจัยที่ทําอยางรวดเร็ว โดยครูผูสอนนําวิธีการแกปญหา
ที่ตนเองคิดเองคิดขึ้น ไปทดลองใชกับผูเรียนทันทีและสังเกตผลการ
แกปญหานั้น มีการสะทอนผลและแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อน
ครูในโรงเรียน เปนการวิจัยแบบรวมมือ (Collaborative Research)
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จะเห็นวาลักษณะที่สําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนจะมีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน รวดเร็ว โดยครูผูสอนนําวิธีการแกปญหาที่ตนเองคิดเองคิด
ขึ้น ไปทดลองใชกับผูเรียนทันทีและสังเกตผลการแกปญหานั้น มีการสะทอนผลและแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับเพื่อนครูในโรงเรียน ดังนั้นวิธีวิทยาที่ใชในการวิจัยก็ไมเครงครัดมากนัก แตเนนการ
ทํางานตามวงจรคุณภาพ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง อันจะนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพครูไดอยาง
มีคุณภาพตอไป
ขั้นตอนการทําวิจัยในชัน้ เรียน
มีนักวิชาการไดอธิบายขั้นตอนการทําวิจัยในชั้นเรียน ไวหลายทานดังนี้ ไพจิตร สะดวกการ
และศิริกาญจน โกสุม (2548: 8-10) สามารถดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนการทําวิจัยในชั้นเรียนดังนี้
1. วิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน การวิเคราะหสภาพปญหาในชั้นเรียน เปน
ขั้นตอนสําคัญที่ครูตองสํารวจวา มีอะไรเกิดขึ้น สิ่งนั้นเปนปญหาหรือไม และหากสภาพที่เกิดขึ้น
แสดงถึงปญหาที่ตองแกไขหลายประการ ครูตองจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของปญหาเหลานั้น
โดยพิจารณาจากความรุนแรงของปญหา วาปญ หาใดไดการแกไ ขกอน ครูส ามารถสํารวจและ
วิเคราะหปญหาไดหลายลักษณะ
2. วิเคราะหสาเหตุของปญหา เมื่อเลือกปญหาไดแลวตองวิเคราะหสาเหตุของปญหา
เพื่อจะไดแกปญหาตรงเหตุ ปญหาจึงจะไดรับการแกไขใหลุลวงได สาเหตุของปญหาอาจเกิดจาก
พฤติกรรม การสอน การใชสื่อหรือการวัดผลของครู ทัศนคติ พื้นฐานภูมิหลัง นิสัยหรือพฤติกรรม
ของผูเรียน ระดับวามยากหรือปริมาณของเนื้อหาวิชา หรือบรรยากาศการเรียนรูที่ไมเอื้ออํานวย
เชน หองเรียนคับแคบ รอน แสงไมสวางพอ แหลงเรียนรูสําหรับศึกษาคนควาไมเพียงพอ เปนตน
3. ศึกษาหาวิธีการในการแกปญหา เมื่อครูไดวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาแลว
เพื่อที่จะใหไดแนวทางในการแกปญหา ครูตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เชน แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู
หลักสูตร ตํารา คูมือ ผลงานวิจัย เพื่อครูจะไดทราบวาปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูนั้นมีผูใด
ศึกษาไวบาง ใชวิธีใดในการแกปญหา ผลการแกปญหาเปนอยางไร จะทําใหครูเห็นแนวทางในการ
แกปญหาไดอยางชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจจะเปนกิจกรรม หรือสื่อชวยการเรียนรู เชน กิจกรรมกลุมแบบ
ตางๆ สถานการณจําลอง บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) คอมพิวเตอรชวย
เรียนรู (CAL) เปนตน
4. พัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแกปญหา จากการศึกษาในขั้นที่ 3 ครูจะไดรับทางเลือก
ในการแกปญหาที่เปนไปได ซึ่งครูตองศึกษาและออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรม วิธีการ หรือสื่อชวย
การเรียนรูที่จะใชในการแกปญหา
4.1 นํานวัตกรรมหรือวิธีการแกปญหาไปใช ครูนํานวัตกรรม วิธีการหรือสื่อที่สรางขึ้น
ในขั้นที่ 4 ไปใชกับผูเรียนของตน โดยระบุชั้นตอนการดําเนินการอยางชัดเจน แลวเก็บรวบรวม
ขอมูล

32
4.2 ตรวจสอบและสรุปผล เมื่อรวบรวมขอมูลไดแลว นําขอมูลมาวิเคราะห โดยอาจใช
การแจงนับหรือเลือกใชสถิติที่เหมาะสม แลวสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล หากยังไมสามารถ
แกปญหาไดตามที่ตองการ ก็ตองทําการปรับปรุงแกไข โดยยอนกลับไปตรวจสอบในขั้นตางๆ แลว
นํากิจกรรมหรือสื่อที่ปรับปรุงไปใชอีก จนกระทั่งสามารถแกปญหาไดตามที่ตองการ เขียนสรุปผล
การดําเนินงานตั้งแตขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5 ผลการวิจัยที่ไดก็จะเปนผลของการแกไขปรับปรุงในวงจร
การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
สุเทพ อวมเจริญ (มปป.: 12) ไดศึกษาวาการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนนั้น มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กําหนดปญหาวิจัย ปญหาการวิจัยจะตองระบุถึงตัวแปรอยางนอยสองตัวแปรสามารถ
เก็บรวบรวมขอมูล เชิงประจักษได และมีความชัดเจน ผูวิจัยอาจสรุปปญหาในรูปแบบคําถามการ
วิจัยก็จะชวยใหไดทางเลือกในการแกปญหานั้นๆ ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากปญหาการวิจัย คําถามการวิจัย ผูวิจัย
จะตองแสวงหาวามีความรูใดบางที่สามารถนํามาตอบคําถามดังกลาวนี้ได โดยเฉพาะตองตอบ
คําถามใดๆ ตองคํานึงถึงการจัดการเรียนรูที่เนน ผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งมีความหมาย 2 ดาน คือ
1) ความหมาย ดานผูเรียน คือ กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนรวม เนนการปฏิบัติจริง ไดพัฒนา
กระบวนการคิดมีอิสระในการเรียนตามความถนัด และความสนใจ สามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง ดวยวิธีการ และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นําความรูไปใชในชีวิตได และ 2) ความหมายดาน
ผูจัด คือ กระบวนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การเนนประโยชนสูงสุด
ของผูเรียนเปนสําคัญ การเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิของผูเรียน โดยมีการวางแผนการาจัดการประสบการณ
การเรียนรูอยางเปนระบบ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อจัดการเก็บรวบรวมขอมูลจําเปนจะตอง
อาศัยแนวคิดของกระบวนการพัฒนาคุณภาพดวย สืบเนื่องจากการเรียนรูการสอนเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การพัฒนาคน ซึ่งไมใชสิ่งทดลองหรือลองผิดลองถูก กระบวนการพัฒนาคนนั้น ครูและผูบริหาร ซึ่ง
เปนบุคคลภายในสถานศึกษาจะตองรวมกันพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพดี และจะตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อ โดยชวยกันวางแผน (Plan) วาจะตองทําอยางไร แลวชวยกันทํา (Do) ชวยกันตรวจสอบ
(Check) และปรับปรุงแกไขขอบกพรอง (Action) โดยแผนยุทธศาสตรนั้นก็เปนเรื่องเดียวกับระบบ
การประกันคุณภาพ ซึ่งสามารถปรับมาจากกระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพ หรือวงจร PDCA
4. การวิเคราะหขอมูล จุดมุงหมายของการวิจัยจะเปนตัวกําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูล
โดยที่ ก ารวิ เ คราะหมั ก จะเป น การบรรยายทั่ว ๆ ไป ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จุ ด มุง หมาย โอกาสที่ จ ะเกิ ด
เหตุการณนั้นๆ และผลการศึกษาวิจัย การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียนเปนรายบุคคล ครู
จะตองอาศัยแนวคิดการประเมินเพื่อคนหาจุดที่ตองการพัฒนา (Assessment) เปนรายบุคคล และมี
การสรุปรายงานเปนภาพรวมเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนหรือปการศึกษา โดยนําขอมูลที่ไดจากการประเมิน
หลายๆ ครั้งมาสรุปหาจุดเดน จุดที่ตองการพัฒนาผูเรียนแตละคนตามมาตรฐานและตัวบงชี้ การ
วิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน จะเปนการเปรียบเทียบความกาวหนาของคะแนนสอบ
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กอนและหลังเรียน วามีความแตกตางกันจริง โดยการพิจารณาระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ใช
จะเปนการทดสอบคาที (Paired t – test) ในสวนของการวิเคราะหคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนการสอน จะพิจารณาจากคาสถิติที่ไดจากคะแนนการทําแบบฝกหัดและคะแนนสอบ
หลังจากไดเรียนรูบทเรียนนั้นแลว เชน ตัวเลข 80/60 หมายถึง ผูเรียนทําแบบฝกหัดหลังเรียนได
ถูกตองเฉลี่ยรอยละ 80 และไดคะแนนผลการสอบหลังเรียนไดเฉลี่ยรอยละ 60
5. สรุปผลการวิจัย การสรุปผลการวิจัยก็จะเปนการสรุปแผนที่วางไววาไปสูจุดมุงหมายทาง
การศึกษาที่พึงประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม (บทความ ออนไลน: 2551) ไดสรุปขั้นวิจัยในชั้น
เรียนตามรูปแบบ เพื่อใหครูไดทราบขั้นตอนตางๆ จึงไดแบงขั้นตอนของการวิจัยในชั้นเรียนออกเปน
6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปญหาที่ตองการศึกษา (Focusing your Inquiry) เปนขั้นตอนแรก
ของการวิจัยที่ครูทําความเขาใจ และศึกษาสภาพของปญหาที่ตองการศึกษาวามีความเปนมาอยางไร
และมีความเกี่ยวของกับเรื่อง (ตัวแปร) ใดบาง วิธีการอาจใชการประชุมรวมกันระหวางครูที่พบปญหา
คลายๆ กัน โดยสภาพปญหาตองมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน หรืออาจเปน
สภาพของปญหาตามที่ไดนําเสนอในขอ 9
2. การกําหนดปญหาวิจัย (Formulating a Question) เปนการกําหนดหัวขอของเรื่อง
ที่ตองการทําวิจัย หรือที่เราเรียกวา ชื่อวิจัย ซึ่งมีความสอดคลองกับสภาพปญหาที่ไดทําการศึกษา
มากอนหนานี้ ปญหาวิจัยในชั้นเรียนแตละเรื่องไมควรใชระยะเวลาในการศึกษานานเกินไปโดยมักไม
เกิน 1 ภาคเรียน หรือ1 ปการศึกษา ปญหาวิจัยในชั้นเรียนที่ดีจะประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ 3 อยาง
คือ
2.1 ตองเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอน และนักเรียน ซึ่งอาจเปนปญหา
ที่ครูตองการแกไข ตองการปรับปรุง หรือประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 มีความสัมพันธกับปญหาที่ตองการศึกษา ถาครูทําการศึกษาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
มีมากกวาหนึ่งปญหาแลว ทุกปญหาที่ทําการศึกษาตองมีความสัมพันธกันที่มีลักษณะเปนชุดวิจัย
(Batteries of Research)
2.3 เปนปญหาที่สามารถหาคําตอบได เนื่องจาก ปญหาวิจัยในชั้นเรียนเปนปญหาที่ใช
ขอมูล ซึ่งรวบรวมไดจากหองเรียนในการตอบคําถามวิจัย ซึ่งตองเปนปญหาที่ไมกวางมากเกินไป
เพราะมิฉะนั้นจะหาขอมูลมาตอบคําถามวิจัยไมไดหรือตอบไดไมสมบูรณ
3. คนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Review of literature and resources related
to your question) การทําวิจัยในชั้นเรียนมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยผลงานการศึกษาคนควา
ของบุคคลอื่นเปนแนวทาง จะคิดวาเราเปนคนแรกที่คิดทําเปนคนแรกคงไมไดถึงแมวาปญหานั้นจะ
ไมซ้ํากับใครหรือยังไมเคยมีใครศึกษามากอนเลยก็ตาม การที่ผูวิจัยจะนิยามปญหาวิจัยไดชัดเจน
เพียงใด สามารถทําการวิจัยไดหรือไมนั้น จําเปนที่จะตองมีการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ใหมาก ๆ ถาพิจารณาดูใหดีแลวจะพบความจริงประการหนึ่งวาปญหาทุกอยางเปนของเดิมที่มีอยู
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กอนแลวทั้งสิ้น การที่เรามองเห็นวาเปนปญหาใหมเพราะมีการแปลงรูปไปจากเดิมเทานั้น แหลง
สําคัญที่สุดของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คือ หองสมุด เพราะหองสมุดถือวาเปนที่
รวบรวมของหนังสือ ตํารา และเอกสารตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะหองสมุดของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาทั้งหลาย โดยผูวิจัยสามารถคนควาหาความรูที่เกี่ยวของกับปญหาวิจัยจากแหลง
ความรูตอไปนี้
3.1 หนังสือ ตําราที่เกี่ยวของกับปญหาวิจัยที่กําลังศึกษา
3.2 สารานุกรมและที่รวบรวมผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ
3.3 วารสารการวิจัยสาขาตางๆ
3.4 ปริญญานิพนธ หรือวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.5 หนังสือรวบรวมบทคัดยอปริญญานิพนธและวิทยานิพนธ
3.6 หนังสือพิมพทั้งรายวันและรายสัปดาห นิตยสารตางๆ
3.7 Dissertation Abstract International (DAI)
3.8 ERIC Educational Documents Abstract (ERIC)
3.9 ระบบเครือขายขอมูลทาง INTERNET
4. การรวบรวมขอมูล (Collecting relevant data) เปนสิ่งที่จะชวยใหครูตอบคําถามการ
วิจัยในชั้นเรียนไดถูกตอง ลักษณะของขอมูลที่ดีตองมีความสัมพันธโดยตรงกับปญหาวิจัย ขอมูลที่
ใชสําหรับการวิจัยในชั้นเรียนไดมาจากแหลงตางๆ ไดแก จากแบบบันทึกที่ไดการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน แบบทดสอบ แบบสอบถาม จากกลุมทดลองที่ครูจัดขึ้น ขอมูลที่รวบรวมไดตองอยู
ภายใตกรอบของปญหา ประเภทของขอมูลที่ใชเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนแบงออกไดเปน นามบัญญัติ
(Nominal Scale) เรียงลําดับ (Ordinal Scale) อันตรภาคชั้น (Interval Scale) และสัดสวน (Ratio
Scale) ซึ่งอาจอยูในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได การรวบรวมขอมูลครูตองยึดถือ
คุณธรรมและจริยธรรมของผูวิจัย (Ethical Issues) อยางเขมงวด ไมมีความลําเอียง หรืออคติใดๆ
ทั้งสิ้น มิฉะนั้น ผลการศึกษาจะเกิดความผิดพลาดไดงาย
5. การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล (Analyzing and interpreting the data) เปนขั้นตอน
ที่ครูทําการประมวลผลขอมูลที่รวบรวมไดแลวนําเสนอในรูปของแผนภูมิ ตารางตางๆ ซึ่งอาจอยูใน
รูปของขอมูลดิบก็ได รูปแบบของขอมูลที่นําเสนออาจมีลักษณะเปนกลุม เปนรายบุคคล หรือผลการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งประกอบดวยสถิติพรรณาตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาวิจัยในชั้นเรียน
การแปลผลการวิเคราะหนั้น ครูตองทําการอานผลการวิเคราะหและทําการแปลผลออกมาเพื่อให
บุคคลอื่นสามารถทําความเขาใจในผลการวิเคราะหได ในขั้นตอนนี้ไมควรแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่
ไมมีหลักการหรือเอกสารการวิจัยรองรับ ควรแปลผลตามผลการวิเคราะหที่ไดรับอยางแทจริง และ
ไมควรมีอคติในการแปลผล แตถามีขอเสนอแนะใดๆ ครูสามารถเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม
6. การเขียนรายงานการวิจัย (Reporting Results) เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญตอการ
เผยแพรผลการศึกษา รายงานการวิจัยในชั้นเรียนมี 3 สวน คือ

35
6.1 สวนหัว (Heading) เปนสวนที่ประกอบดวย ปก คํานํา สารบัญ สารบัญตาราง (ถามี)
บัญชีภาพประกอบ (ถามี)
6.2 สวนตัวรายงาน (Reporting) สวนประกอบของตัวรายงานมี 5 สวน ตามขั้นตอน
ของการวิจัยในชั้นเรียน แตละสวนมีจํานวนหนา ดังนี้
6.2.1 การศึกษาสภาพปญหาที่ตองการศึกษา 1 - 2 หนา
6.2.2 การกําหนดปญหาวิจัย 1 - 2 หนา
6.2.3 คนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 3 - 5 หนา
6.2.4 การรวบรวมขอมูล 2 - 4 หนา
6.2.5 การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 2-4 หนา จํานวนหนาของงานวิจัยใน
ชั้นเรียนสวนนี้ของแตละเรื่องรวมแลวไมเกิน 17 หนาแตถามีเอกสารหรือรายการใดๆ ที่ตองการ
6.3 สวนทาย (Tailing) เปนสวนที่ประกอบดวย บรรณานุกรม และภาคผนวกจากขั้นตอน
ที่นักวิชาการไดกําหนดถึงขั้นตอนของการทําวิจัยในชั้นเรียนนั้นสามารถสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญได
6 ขั้นตอน ดังนี้
การสํารวจสภาพปญหาการเรียนการสอน
การกําหนดปญหาการวิจัย
การทบทวนเอกสารและสรางนวัตกรรม
การนํานวัตกรรมไปในการแกปญหาผูเรียน
การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการแกปญ
 หา
การเขียนรายงานการวิจัยและเผยแพร
ภาพประกอบ 1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน
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การรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชัน้ เรียน : ความหมายและการนิยามตัวแปร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตน
การรับรูความสามารถของตน (Perceived self–efficacy) เปนแนวคิดของแบนดูรา (Bundura)
ที่ไดพัฒนามาจากทฤษฎีการรูคิดทางสังคม (Social cognitive theory) ซึ่งมีความเชื่อวาพฤติกรรม
ของบุคคลเกิดจากความสัมพันธระหวาง 3 ปจจัย คือปจจัยภายในตัวบุคคล (Internal personal)
ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environment) และปจจัยดานพฤติกรรม (Behavior) โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในสวนใดแลวยอมจะสงผลตอสวนอื่นๆ ดวย (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541: 57) การรับรู
ความสามารถของตนเปนแนวคิดสําคัญแนวคิดหนึ่งที่มาจากทฤษฎีการรูคิดเชิงสังคม (Social cognitive
theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986: 24) แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการรูคิดเชิงสังคมเชื่อวาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ 3 ชนิดซึ่งเปน
ตัวกําหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal determinism) ไดแกพฤติกรรม การรูคิดและปจจัยสวนบุคคล
และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธดังกลาวอาจ แสดงไดดังแผนภาพตอไปนี้
P

B

E

B = พฤติกรรม (Behavior)
P = การรูคิดและปจจัยสวนบุคคล (Cognitive and other personal factors)
E = อิทธิพลของสภาพแวดลอม (Environment influences)
ภาพประกอบ 2 แสดงปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบความรับรูความสามารถของตน
ทฤษฎี ก ารรู คิ ด เชิ ง สั ง คมเชื่ อ ว า ตั ว แปรสํ า คั ญ ในการตั ด สิ น ใจกระทํ า พฤติ ก รรมของบุ ค คลมี อ ยู
2 ประเภทคือ การรับรูความสามารถของตน (Self-efficacy) และความคาดหวังในผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
(Outcome expectation) กลาวคือ การรับรูความสามารถของตนเปนการตัดสินความสามารถของ
ตนเองวาสามารถจะทํางานไดในระดับใด ขณะที่ความคาดหวังในผลลัพธที่จะเกิดขึ้นเปนการตัดสิน
วาผลลัพธใดจะเกิดขึ้นหลังจากไดกระทําพฤติกรรมนั้นไปแลวแบนดูราเชื่อวาการรับรูความสามารถ
ของตนมีผลตอการกระทําของบุคคล โดยอธิบายวาบุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไมตางกันแต
อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันได โดยที่บุคคลไดสนับสนุนปจจัยเกี่ยวกับการกระทําหนาที่
เชิงจิตสังคมของตนเองโดยผานกลไกของบุคคล (Personal agency) ซึ่งไมมีสิ่งใดสําคัญกวาความ
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เชื่อเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล(Personal efficacy) ดังนั้น การรับรูความสามารถของตน
(Perceived self-efficacy) จึงเปนความเชื่อในความสามารถของบุคคลที่จะจัดการและกระทําดวย
แนวทางที่จะทําใหบรรลุความสําเร็จโดยอาศัยสถานการณที่คาดหวังความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ
(Efficacy beliefs) ไดมีอิทธิพลตอบุคคลทั้งในดานความคิด ความรูสึก การจูงใจตนเอง และการกระทํา
ขอคนพบที่ไดจากการทดสอบเชิงสาเหตุจํานวนมากไดสนับสนุนวาความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ
เปนปจจัยเชิงสาเหตุในการทําหนาที่ของคนเรา กลาวคือ ความเชื่อในความสามารถไดแปรผันอยาง
เปนระบบและคงเสนคงวาในการสนับสนุนการจูงใจและการบรรลุความสําเร็จ (Bandura. 1995: 3;
citing Bandura. 1992)
แบนดูรา (Bandura. 1986: 393-396) ไดกลาวถึงบทบาทและอิทธิพลของการตัดสินเกี่ยวกับ
การรับรูความสามารถของตนวา การคาดการณเกี่ยวกับการกระทําในอนาคตนั้นทําไดไมงายนัก
เพราะความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการไดแสดงบทบาทในฐานะตัวกําหนดที่
ใกลชิดชุดหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิต แบบแผนการคิด และปฏิกิริยาทางอารมณที่เกิดขึ้น
ภายใตสภาพการณที่ไดรับการตําหนิ โดยที่ความเชื่อในความสามารถของตนเองจะสนับสนุนการทํา
หนาที่ของสภาพทางจิตสังคมดังกลาวใหดําเนินไปอยางมีคุณภาพไดหลายวิธี คือ (1) การเลือก
กระทําพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสามารถของตนเองเพื่อใหมีโอกาสประสบความสําเร็จแตควร
ประเมินตนเองสูงกวาความสามารถที่จะทําไดเพียงเล็กนอยเพื่อใหไดทํากิจกรรมที่ยากพอเหมาะ
และทาทายความสามารถ (2) การใชความพยายามและความอดทนในการกระทําพฤติกรรม บุคคล
ที่ตัดสินวาตนเองมีความพยายามมากจะมีความพยายามสูงและอดทนตออุปสรรค (3) แบบการคิด
และปฏิกิริยาทางอารมณ บุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถสูงเมื่อเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรค
จะกระตุนใหตนเองใชความพยายามมากขึ้นแตกตางจากบุคคลที่รับรูวามสามารถของตนเองต่ําจะมี
ปฏิกิริยาทางอารมณในดานลบเชน เกิดความเครียด กระวนกระวาย และกระทําพฤติกรรมอยางไม
เต็มความสามารถสงผลใหมีแนวโนมที่จะลมเหลวมากขึ้น
ความหมายของการรับรูความสามารถของตน
การรับรูความสามารถของตน (Perceived self-efficacy) หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมกรรมใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2539: 57; อางจาก Bandura. 1986) การรับรูความสามารถ
ของตนเปนกระบวนการรูคิด (Cognitive process) ที่บุคคลเชื่อวาตนเองมีความสามารถในการกระทํา
ใหบรรลุความสําเร็จในระดับที่กําหนดได เนื่องจากการรับรูวามสามารถของตนเปนตัวคั่นกลาง (Mediator)
ที่สําคัญระหวางความรูหรือทักษะของบุคคลและการแสดงพฤติกรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จ ดังนั้น
การรับรูความสามารถของตนจึงเปนแนวคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคลในเรื่องความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะมากกวาเปนการประเมินตนเองในภาพรวมทั่วไป (Global
self-evaluation) (Bandura. 1997: 243)
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แหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตน
แบนดูรา (Bandura. 1995: 3-5, 1997: 79-115) กลาววา บุคคลจะพัฒนาการรับรูค วามสามารถ
ของตนไดจากแหลงที่มาสําคัญ 4 แหลงดังนี้
1. ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Enactive mastery experience)ประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําใหบุคคลพัฒนาการรับรูวามสามารถเพราะสภาพที่
เปนจริงเกี่ยวกับความรอบรูหรือความชํานาญในสิ่งที่ทําไดสําเร็จ การไดรับความสําเร็จไดสรางความ
เชื่อที่เขมแข็งเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลตรงกันขามกับความลมเหลวที่ทําลายความเชื่อนี้
โดยเฉพาะความลมเหลวที่เกิดขึ้นกอนที่ความรูสึกเกี่ยวกับความสามารถจะกอตัวขึ้นอยางมั่นคง ถา
คนเราไดรับความสําเร็จโดยงายก็จะคาดหวังวาจะไดรับผลที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และทอถอยไดงาย
เมื่อพบกับความลมเหลวความรูสึกที่ยืดหยุนเกี่ยวกับความสามารถตองอาศัยการไดรับประสบการณ
โดยการเผชิญกับปญหาอุปสรรคและการใชความพากเพียรพยายาม
2. การไดเห็นประสบการณของผูอื่นที่ประสบความสําเร็จ (Vicarious experience) ความ
เชื่อเกี่ยวกับความสามารถอาจเปลี่ยนแปลงไดจากการถายทอดความสามารถและการเปรียบเทียบ
กับความสําเร็จของผูอื่น การสังเกตเห็นคนอื่นแสดงพฤติกรรมที่ซับซอนแลวไดรับความสําเร็จ
โดยเฉพาะบุคคลนั้นมีลักษณะใกลเคียงกับผูสังเกตจะพัฒนาการรับรูวาตนเองมีความสามารถที่จะ
ทํางานไดสําเร็จเชนเดียวกันหากมีความพยายามและไมยอทอการประเมินความสามารถสวนหนึ่ง
ไดรับอิทธิพลจากประสบการณทางออมโดยเห็นที่การประสบความสําเร็จของตัวแบบ ดังนั้น ตัวแบบ
จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งที่สนับสนุนการรับรูความสามารถได ความสามารถสวนบุคคล
จะตัดสินไดงายขึ้นในกิจกรรมที่มีสิ่งชี้แนะอยางเปนรูปธรรมและมีอิสระเพียงพอ แตกิจกรรมดังกลาว
ยังมีไมมากเทาที่ควรดังนั้น คนเราจึงมักประเมินความสามารถของตนเองจากความสําเร็จของคนอื่น
สําหรับการเปรียบเทียบเชิงอางอิงกับคนอื่นนั้นมีรูปแบบแตกตางกันตามลักษณะกิจกรรม ในกิจกรรม
ปกติบรรทัดฐานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของกลุมที่เปนตัวแทนไดเปนเครื่องกําหนดจุดยืนในความสัมพันธ
ของคนเรา ผลกระทบของการเปรียบเทียบเชิงบรรทัดฐานตอการประเมินความสามารถของตนเอง
ไดมีขอบงชี้จากผลการวิจัยที่สนับสนุนเปนอยางดี กลาวคือ บุคคลที่ไดรับขอมูลยอนกลับอยางไม
ถูกตองวาตนเองประสบความสําเร็จอยูในอันดับสูงหรืออันดับต่ําตามบรรทัดฐานของกลุมอางอิงที่มี
สถานภาพใกลเคียงกัน จะมีความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถสูงขึ้นดวยการกระทําที่ดีเยี่ยมซึ่งไดรับ
การยืนยันจากบรรทัดฐานของกลุม ทั้งนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถจะลดลงไดเชนกันดวย
มาตรฐานที่ต่ําของบรรทัดฐานในกลุมอางอิง บอยครั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันที่คนเราเปรียบเทียบ
ตนเองจากความสัมพันธกับสถานการณที่คลายคลึงกัน เชนเพื่อนรวมชั้น เพื่อนรวมงาน ผูรวมแขงขัน
หรือคนในเหตุการณอื่นๆ ที่มีสวนรวมในความมานะพยายามบากบั่นคลายคลึงกัน ในความสัมพันธ
ที่คนไดเปนผูเหนือกวาหรือการเปนผูแขงขันไดยกระดับความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ แตถามี
ผูอื่นทําไดดีกวาจะทําใหความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถลดลง ดวยเหตุนี้ การประเมินการรับรู
ความสามารถของตนเองจึงเปลี่ยนแปลงไดตามความฉลาดของคนในการรูจักเลือกเปรียบเทียบกับ
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ผูอื่นการที่จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาบุคคลใหมีการรับรูความสามารถของตนนั้น นอกจาก
การกระตุนใหมีการประเมินตนเองในทางบวกแลว ยังตองรูจักการจัดสถานการณสําหรับตนเองใหมี
โอกาสไดรับความสําเร็จและหลีกเลี่ยงการเขาไปอยูในสถานการณที่ขาดความพรอมซึ่งตนเองเคย
ลมเหลวอยูหลายครั้ง นอกจากนั้น ควรกระตุนใหบุคคลประเมินความสําเร็จของตนเองโดยการปรับปรุง
ตนเอง (Self-improvement) มากกวาการประเมินโดยการเปรียบเทียบกับผูอื่น
3. การพูดชักจูง (Verbal persuation) เมื่อคนเราตองตอสูกับความยากลําบาก การรับรู
ความสามารถจะรักษาไวไดงายหากมีคนอื่นที่มีความสําคัญตอตนเอง (Significant others) ไดให
ความมั่นใจวาตนเองมีความสามารถ แมวาการพูดชักชวนจากผูอื่นเพียงอยางเดียวมีขอจํากัดในการ
สรางการรับรูความสามารถใหเขมแข็ง แตการพูดชักชวนจากผูอื่นก็อาจสงเสริมการเปลี่ยนแปลงใน
บุคคลไดถาประเมินในแงบวกตาม อยางรวดเร็วเมื่อผิดหวังจากความพยายาม คนที่ถูกชักชวนดวย
คําพูดวามีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย มีแนวโนมจะใชความ
พยายามมากขึ้นและยาวนานขึ้น ยิ่งไปกวานั้น การพูดสนับสนุนในเชิงชักชวนใหรับรูความสามารถ
ไดทําใหคนเราใชความพยายามมากขึ้นเพื่อกาวไปสูความสําเร็จ ความเชื่อเกี่ยวกับการยืนยันของ
ตนเอง (Self affirming) ไดสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการรับรูความสามารถของบุคคล ดังนั้น
คุณลักษณะเกี่ยวกับความสามารถที่ไดจากการชักชวนจึงมีผลกระทบมากที่สุดในคนที่มีเหตุผลที่เชื่อ
วาตนเองสามารถกระทําใหเกิดผลได ทั้งนี้การพูดชักชวนจากผูอื่นจะมีผลตอพัฒนาการรับรูความสามารถ
เมื่อใชรวมกับการทําใหบุคคลไดรับประสบการณจากความสําเร็จ บุคคลที่ไดรับการกลาวถึงวาขาด
ความสามารถมีแนวโนมจะหลีกเลี่ยงงานที่ทาทายซึ่งจะบมเพาะศักยภาพของตนเองและหยุดชะงัก
อยางรวดเร็วเมื่อเผชิญกับปญหาและอุปสรรคโดยการทํากิจกรรมใหชาลงและลดแรงจูงใจที่จะทํางาน
อยางไรก็ตาม ในการสรางความเชื่อที่ไมเปนจริงเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล ไดลดความนาเชื่อถือ
ของผูชักชวนและลมเหลวในการสนับสนุนการรับรูความสามารถของบุคคล
4. สภาวะทางกายและอารมณ (Physiological and affective states) การตัดสินความสามารถ
สวนหนึ่งมาจากขอมูลการแสดงออกของภาวะทางสรีระและภาวะทางอารมณที่เกิดจากการตีความ
ปฏิกิริยาที่ตึงเครียดวาเปนสัญญานของความออนแอที่จะมีผลทางลบตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่ตองใชพลังกายที่เขมแข็งและทรหดอดทน คนจะตัดสินความเหนื่อยลา อาการปวด และ
ความเจ็บปวดวาเปนสัญญานของภาวะทางสรีระที่ออนลา สวนอารมณ (Mood) ที่มีผลกระทบตอ
การตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลเชนเดียวกัน กลาวคือ อารมณทางบวกจะสงเสริมการ
รับรูความสามารถของตน ขณะที่อารมณทางลบเชน ผิดหวัง เสียใจ จะทําใหการรับรูความสามารถ
ของตนเองลดลงทั้งนี้ การรับรูความสามารถของตนอาจไดรับอิทธิพลจากแหลงขอมูลอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายแหลงผสมผสานกันก็ได โดยขอมูลเหลานี้ไดผานกระบวนการรูคิดเกี่ยวกับขอมูลดาน
ความสามารถเพื่อเปนความคิดที่สะทอนออกมา ดังนั้น ความชัดเจนจะเกิดขึ้นจากขอมูลที่ถายทอด
เหตุการณที่เปนประสบการณและขอมูลที่ไดเลือกสรร การใหน้ําหนักความสําคัญ และการผสมผสาน
เขากับการตัดสินความสามารถของตนเอง กลุมปจจัยซึ่งรวมทั้งปจจัยระดับบุคคล สังคม และสถานการณ
เฉพาะไดสงผลตอประสบการณที่เกี่ยวของกับความสามารถโดยผานการตีความ ตัวอยางเชน พฤติกรรม
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ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูความสามารถไดนั้นขึ้นอยูกับความรูเดิมเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง
การรับรูความยากของงาน ปริมาณความพยายามที่จะตองใช ภาวะทางสรีระและอารมณในขณะนั้น
ปริมาณการชวยเหลือจากภายนอกที่จะไดรับและสภาพของสถานการณที่จะกระทํา อิทธิพลในรูปแบบ
ตางๆ เหลานี้ไดเชื่อมโยงกับกลุมของปจจัยซึ่งมีความสําคัญในฐานะเปนตัวบงชี้สาเหตุในการประเมิน
การรับรูความสามารถของบุคคลกระบวนการรูคิดของขอมูลเกี่ยวกับความสามารถไดแบงการปฏิบัติ
หนาที่ออกเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกเกี่ยวของกับแบบแผนของขอมูลที่คาดหวังและใชเปน
ตัวบงชี้ถึงความสามารถของบุคคล โดยแหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตนทั้ง 4 แหลงได
ใหตัวบงชี้ความสามารถที่แตกตางกันชุดหนึ่ง แลวใชวิธีการจัดอันดับเพื่อใหไดขอมูลที่อยูบนพื้นฐาน
ของกระบวนการประเมินตนเอง สวนแนวทางที่สองจะเกี่ยวของกับกฎของการรวมกันหรือการกระตุน
ใหเกิดความสนใจซึ่งคนเราใชในการพิจารณาใหความสําคัญและผสมผสานขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ
จากแหลงที่แตกตางกันเพื่อสรางความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล
การรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
จากที่ก ารรับ รูค วามสามารถของบุค คลจะเปน ตัว กํา หนดแบบแผน กระบวนการรูคิด
กระบวนการจูงใจ กระบวนการดานความรูสึก และกระบวนการเลือก เมื่อบุคคลอยูในสภาพที่ตองใช
ความพยายามสูง และบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะใชความพยายามและพรอมที่
ทํางานนั้นใหสําเร็จลงได ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถในการทําวิจัยดวย ซึ่งจะเห็นไดจากการศึกษา
ของ ฟ ลิ ป ส และ รัสเซล รวมทั้ง เทยเ ลอร และคณะ ที่พ บว า มี ค วามสั ม พัน ธร ะหว า งการรับ รู
ความสามารถของตนในการวิจัยกับการผลิตงานวิจัย และความสัมพันธนั้นมีความสัมพันธแบบ
กลับไปกลับมานั่นคือ การรับรูความสามารถของตนเองเปนทั้งเหตุและผลของความสามารถในการ
ผลิตงานวิจัย (ปรีดา เบ็ญคาร. 2548; อางอิงจาก Phillips ;& Russell 1994; Taylor; et al 1984)
รวมทั้งการศึกษาของ ปรีดา เบ็ญคาร (2548) ไดศึกษาถึงการสงเสริมการรับรูความสามารถของตน
ในกระบวนการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู โดยกลุมที่ศึกษาเปนครูจากโรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดวยการใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)
ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการและสังเกต (Action & Observe) และ
ขั้นสะทอนผล (Reflect) จากผลการวิจัยพบวาครูผูรวมวิจัยมีการรับรูความสามารถของตนและ
ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสูงขึ้นกวากอนพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ดังนั้นจะเห็นไดวาการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนเปนตัวแปรที่สําคัญ
ในการสงผลตอความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน นั่นคือผูที่มีการรับรูความสามารถในการวิจัยใน
ชั้นเรียนสูงจะมีความสามาระในการวิจัยในชั้นเรียนสูงตามไปดวย
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การวัดการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
การรับรูความสามารถของตนเปนระบบของความเชื่อในความสามารถของตน (Self–efficacy
belief systems) ไมใชลักษณะรวมๆ (Omnibus trait) แตละเปนชุดของความเชื่อที่มีตอตนเองที่
แยกออกจากกันเปนเรื่องๆ เปนเรื่องเฉพาะอยางชัดเจน การวัดการรับรูความสามารถของตนจะ
ไมใชการวัดที่คลุมเครือในเรื่องรวมๆ แตเปนการวัดการรับรูความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมี
บริบท และมิใชการวัดทักษะยอยๆ ในเรื่องนั้นเชนกันเพราะบุคคลอาจรับรูความสามารถของตนเอง
สูงในทักษะยอยแตอาจรับรูวาตนมีความสามารถต่ําในทักษะบูรณาการแลวก็ได (วิลาสลักษณ ชัววัลลี.
2542: 33) ดังนั้นการวัดการรับรูความสามารถของตนแบงออกเปน 3 มิติคือ 1) ระดับความยากของ
งานหรือกิจกรรมที่บุคคลเชื่อวาตนมีความสามารถที่จะปฏิบัติได (Level of job difficulties) 2) ความ
มั่นใจของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่ระดับความยากหรือเมื่อมีอุปสรรคตางๆ (Strength of confidence)
3) การตัดสินวาตนมีความสามารถในกิจกรรมอื่นๆ ดวยหรือมีความสามารถเฉพาะในขอบเขตของ
กิจกรรมนั้น (Generality of ability) โดยแบนดูราไดกลาววา แบบวัดการรับรูความสามารถของตน
ควรวัดความเชื่อในความสามารถที่จะทํากิจกรรมที่ระดับความยากตางๆ ภายใตขอบเขตเรื่องที่จะ
ศึกษา (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2542: 177; อางจาก Bandura. 1997) ทั้งนี้ผลการวิจัยไดแสดงวาการ
วัดความมั่นใจมีความเที่ยงตรงเชิงเอกนัย (Convergent validity) และใหอํานาจในการอธิบายตัวแปร
ตามไดสูงที่สุด (Lee; & Bobko. 1994; Lust, Celuch; & Showers. 1993) ทั้งนี้ ของปรีดา เบ็ญคาร
(2548: 26) ไดสรุปถึงวิธีการวัดความสามารถของตนที่ใชกันมากคือ
1. การวัดความมั่นใจโดยถามผูตอบวามีความมั่นใจวาเขาสามารถปฏิบัติงานในงานที่
ยากขึ้นหรือไม คําตอบมักจะตอบวา “ไมมีความมั่นใจ” (0) จนถึง “มีความมั่นใจเต็มที่” (10) หรือใช
มาตรวัดแบบ 0 % ถึง 100 %
2. การวัดระดับความยากมั กมี การถามวาสามารถปฏิบัติ งานในงานที่ยากขึ้นหรื อไม
คําตอบจะเปนแบบ “ใช” และ “ไมใช”
3. การวัดแบบผสม คือ มีความมั่นใจและความยากโดยใชคําถามเดียวกันและมีคําตอบ
ใหเลือกทั้งสองแบบ คือ “ใช” และ “ไมใช” และแบบเปอรเซ็นตหรือบนมาตรวัด 11 หนวย การรวม
คะแนนของความมั่นใจเฉพาะขอที่ผูตอบ “ตอบใช” ในมาตรวัดระดับความยาก
สวนการวัดการตัดสินความสามารถของตนที่แผขยายไปยังกิจกรรมอื่น (Generality of Ability)
อาจทําได 3 ลักษณะ (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2542: 34) คือ 1) การวัดภายในขอบเขตกิจกรรม
เดียวกัน เชน การรับรูความสามารของตนในการปฏิเสธการชักชวนเพื่อนใหเสพยาเสพติด กับการ
ปฏิเสธการชักชวนของผูอื่น 2) การวัดขอบเขตกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ เชน การวัดความสามารถ
ของตนในการควบคุมการรับประทานอาหารกับการรับรูความสามารถของตนในกรเพิ่มการออก
กําลังกาย และ 3) การวัดการรับรูความสามารถของตนโดยคํานึงถึงเวลาหรือสภาพการณ
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นอกจากนี้ มีการวัดแบบอื่นๆ ที่ตางไปจากการวัดตามแนวทางของแบนดูรา เชน การใช
ขอคําถามที่เกี่ยวของกับดานตางๆ ของการปฏิบัติงาน โดยไมไดใหคําตอบในแงของความยากของ
การปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นคําตอบที่เลือกใชเปนแบบสเกลลิเคอรท คือ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง” ดังนั้นการวัดแบบนี้จึงไมไดเปนการวัดความมั่นใจ ระดับความยาก หรือแบบผสม แตเปน
การประเมินการรับรูความสามารถของตนในลักษณะทั่ว ๆ ไป (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2542: 34) ใน
สวนของการวัดการรับรูความสามารถของครูนั้น แบนดูรา (Thchannen–Moran. Woolfolk, Hoy; &
Hoy. 1998: 209–219; citing Bundura. 1997) ไดสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนของครู
บนพื้นฐานความเชื่อวาความสามารถของตนของครูนั้นไมจําเปนตองเปนรูปแบบเดียวกัน เพราะ
ลักษณะของงานและเนื้อหาวิชาที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถสะทอนความเขมขนเกี่ยวกับความเชื่อ
ในความสามารถของตนเมื่อตองเผชิญกับงาน ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับงาน จึงมีการกําหนด
สถานการณใหครอบคลุมทั้งกิจกรรม และภาระงานที่รับผิดชอบ จํานวน 30 ขอ ใน 7 ประเด็นหลัก
คือ การมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การมีอิทธิพลตอการใชแหลงทรัพยากร ความสามารถในการสอน
การจัดระเบียบ ความรวมมือกับผูปกครอง ความรวมมือกับชุมชน และการสรางบรรยากาศทางบวก
ในโรงเรียน โดยมีตัวเลือก 9 ระดับ คือ ไมมีเลย มีระดับ 1 คะแนน ไปจนถึงมีมากที่สุด มีระดับ
9 คะแนน
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวัดแบบที่มีทั้งความมั่นใจและระดับความยาก เพราะมี
ความเที่ยงตรงเชิงเอกนัยและเชิงทํานายสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการวัดแบบอื่น และยังเปนการวัดทั้ง
2 มิติตรงตามทฤษฎีของแบนดูรา (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2542: 35) ทั้งนี้ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจาก
แบบวัดการรับรูความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครู ของปรีดา เบ็ญคาร (2548) โดยมี
คําถามใหครอบคลุมทุกกิจกรรมของการวิจัยในชั้นเรียน แลวใหนักศึกษาแสดงถึงความมั่นใจวามี
สามารถทําวิจัย ในชั้นเรีย นในแตล ะขั้นตอนอยูใ นระดับ ใด จากไมส ามารถทํา ไดเ ลยจะไดร ะดับ
คะแนน 0 ทําไดและมั่นใจปานกลาง (5) และทําไดและมั่นใจที่สุด (10) ซึ่งรายละเอียดไดแสดงไวใน
นิยามปฏิบัติการ

แนวคิดและหลักการของการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ความหมายของการฝกประสบการณวิชาชีพครู
การฝกประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง การจัดมวลประสบการณที่สถาบันผลิตครูจัด
ใหกับนิสิตไดมีการเรียนรูจากประสบการณตรง และมองเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเทียบเทาหัวใจของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพราะเปน
การนําเอาความรูความสามารถทั้งที่เปนดานเนื้อหาวิชาการ,ดานเทคนิควิธี,และดานคุณลักษณะไป
ปฏิบัติในสถานการณจริงถือไดวาการใหความรูโดยผานกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูนี้จะ
เปนการฝกหัดทางภาคปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติหนาที่ครูไดดี กระบวนการดังกลาวจึงชวยพัฒนา
คุณลักษณะหรือสมรรถวิสัยดานตางๆ ของนิสิตภายใตการใหคําปรึกษา แนะนํา จากอาจารยนิเทศ
ฝายตางๆ อยางใกลชิด อันจะนําไปสูสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดและเกิดความมั่นใจอันจะ
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นําไปสูความศรัทธาในอาชีพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูในที่สุด (สุมานิน รุงเรืองธรรม. 2541:
14; นรา บูรณรัช. 2540: 12) นอกจากนั้น สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2541: 9-10) ไดกลาววา การฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครูนั้นจะตองเรียนรูในวิชาชีพของตนเพื่อที่จะสามารถ
สวมบทบาทวิชาชีพครูไดอยางมั่นใจในอนาคตตอไป นอกจากนั้นมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของคุรุสภา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2549: 12–19) ไดกําหนดคุณสมบัติของผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในมาตรฐานดานความรู วาตองมีความรูไมต่ํากวาปริญญาตรี ทาง
การศึกษาหรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยตองมีความรู ดังตอไปนี้
1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู
4. จิตวิทยาสําหรับครู
5. การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
6. การบริหารจัดการในหองเรียน
7. การวิจัยทางการศึกษา
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. ความเปนครู
นอกจากนั้นตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
คุรุสภากําหนดไว คือ การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
วิชาเฉพาะ
ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพครูในฐานะครูนักวิจัย
สํานักงานสถาบันราชภัฏ (2546: 2) ไดกําหนดความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูไว 4 ประการ คือ
1. เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาครูมีคุณลักษณะของครูที่ดีและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาครูไดเรียนรูงานในหนาที่ของครูตามหลักสูตรในระดับที่สอน
ไดอยางแจมแจงและกวางขวางจากการปฏิบัติงานในสถานการณจริงใหมากที่สุด
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาครูไดเรียนรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดสอดคลองกันจน
สามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ครูไดอยางเหมาะสมและบังเกิดผลดี
4. เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาครูมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชนและเรียนรูงานในการ
พัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ ไพฑูรย สินลารัตน (2538 ข: 8-12) กลาววา สถาบันฝกหัดครูควรใหความสําคัญกับ
การเรียนการสอน ซึ่งควรพิจารณาในหัวเรื่องสําคัญ ไดแก วิชาชีพพื้นฐานทั่วไป วิชาเนื้อหาวิชาชีพครู
วิชาเตรียมประสบการณ และวิชาฝกสอน ในการเตรียมประสบการณควรเริ่มจากการทําความเขาใจ
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เชิงความรูกอน เปนความรูที่เหมาะสมกับงาน จากนั้นจึงจัดใหมีประสบการณทั้งสถานการณจําลอง
และประสบการณตรงจากการศึกษา สังเกต มีสวนรวมในโรงเรียน ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารย
โดยเนนความเขาพื้นฐานและวิธีการที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตเปนสําคัญ นอกจากนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2538: 39-58) ไดใหความสําคัญกับการจัดประสบการณวิชาชีพ
ครูเนื่องจากเห็นวากลไกสําคัญในการสรางบัณฑิตครูใหเปนคนดี ครูดีและครูที่ใชปญญาสามารถนั้น
“ตองมีการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถาบันฝกหัดครูที่ครอบคลุมกระบวนการตั้งแตหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การจัดประสบการณวิชาชีพครู การใชสื่อการเรียนการสอน
การจัดแหลงวิทยาการ การวัดและประเมินผล การสรางเสริมเครือขายการเรียนรู ตลอดจนการติดตาม
การปฏิบัติ” ในแงของการพัฒนาหลักสูตรการฝกหัดครู เห็นวาการสรางและการบริหารหลักสูตร
จะตองเกิดจากความรวมมือของสถาบันฝกหัดครู โรงเรียน และชุมชน เพื่อใหนิสิตวิชาชีพครูได
เรียนรูภาคปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาพจริงมากที่สุด ฉะนั้นจะตองอาศัยเครือขายความรวมมือของ
ทั้ง 3 ฝายอยางใกลชิด เพื่อใหมีบทบาทในการสรางบัณฑิตครูของโรงเรียน ของชุมชน และวิชาชีพ
อยางแทจริงสําหรับในแงของการฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดกําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจนวา
มุงเนนปรับปรุง พัฒนากระบวนการดังกลาวใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรูงานครู จากครูที่ดีเปนแบบอยาง
ที่ดีในโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนการเรียนรูสภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชนและทองถิ่นที่เปน
ที่ตั้งของโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู ในสวนการพัฒนาใหครูเปนครูวิจัยนั้นหลักสูตรการ
ผลิตครูรุนใหมไดมีกระบวนการพัฒนาใหครูไดมีความสามารถในการเปนครูนักวิจัยเปน 2 ขั้นตอน
คือขั้นตอนการเรียนภาคทฤษฎี ในการเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (EDUC 103)
และในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพเต็มรูปแบบ ซึ่งจะตองทําวิจัยในชั้นเรียนโดยนําเสนอเปน
ภาคนิพนธ ในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Teaching Practice 2) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
2551: 5) ดังนั้นจะเห็นวาปจจุบันหลักสูตรการผลิตครูไดใหความสําคัญตอการพัฒนาใหครูเปนครู
วิจัย ซึ่งจะสามารถจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ
ฝกทักษะในการคิด การจัดการ ฝกใหมีนิสัยในการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง ทําใหผูเรียนเกิดความ
สมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบ สามารถสรางองคความรู
ไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ไดอยางเหมาะสมตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 14–17)
ขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
สํานักงานสถาบันราชภัฏ (2546) ไดกําหนดขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มเวลา
ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไว 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการศึกษาและสังเกต เปนวิธีการที่ใชเพื่อหาประสบการณในสถานการณจริง
โดยการไปสังเกต รับฟง และซักถาม ในเรื่องที่ไดรับมอบหมายที่หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูอยาง
ตอเนื่องกันเปนเวลาอยางนอย 2 สัปดาห หรือ 70 ชั่วโมง
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ขั้นที่ 2 ขั้นการมีสวนรวม เปนวิธีการที่ใชเพื่อหาประสบการณในสถานการณจริง โดย
การไปชวยปฏิบัติงานบางประการที่ไดรับมอบหมายกับพี่เลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 2 สัปดาห หรือ 70 ชั่วโมง
ขั้นที่ 3 ขั้นการทดลองสอน/ทดลองปฏิบัติงาน เปนวิธีการที่ใชเพื่อหาประสบการณใน
สถานการณจริง โดยนําเทคนิควิธีจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนวิชาหนึ่ง
หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามโปรแกรมวิชาที่เรียน ไปทดลองสอนหรือทดลองปฏิบัติงานทีห่ นวยงาน
ฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 2-4 สัปดาห หรือ 70-140 ชั่วโมง
ขั้นที่ 4 ขั้นฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป/การฝกงาน เปนการนําความรูที่ได
ศึกษามาแลวทั้งหมดและประสบการณที่ไดมาจากการฝกใน 3 ขั้นตอนแรกมาใชฝกปฏิบัติงานใน
หนาที่ของครูทุกอยางเสมือนเปนครูประจําการคนหนึ่ง หรือฝกงานเฉพาะดานตามสายเทคนิคการศึกษา
ในสถานการณจริงที่หนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 16 สัปดาห
หรือ 450 ชั่วโมง
ในสวนของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2551: 5)
ไดกําหนดหลักการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูปในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(Teaching Practice 2) ไวดังนี้
1. นักศึกษาชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ออกฝกประสบการณวิชาชีพครูที่โรงเรียนฝกประสบการณ
ตลอดภาคเรียนเปนเวลา 1 ภาคเรียน ภาคเรียนละไมนอยกวา 360 ชั่วโมง (สัปดาหละ 8 ชั่วโมง)
2. โรงเรี ยนที่ ออกฝ ก ประสบการณวิช าชีพครู เปน โรงเรีย นระดั บ ประถมศึก ษา หรื อ
มัธยมศึกษาสลับกับระดับการศึกษาที่นักศึกษาไดรับการฝกแลวในขั้น Prof 104 โดยนักศึกษาทุกคน
ผานการฝกประสบการณเต็มรูปใน 2 ระดับ (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) เมื่อจบชั้นปที่ 5
3. ปฐมนิเทศ และนักศึกษาพบอาจารยผูรับผิดชอบประจําโปรแกรม
4. นักศึกษาพบผูบริหารโรงเรียน อาจารยพี่เลี้ยง
5. มีก ารสัม มนาระหวา งฝก ประสบการณวิช าชีพ และนัก ศึก ษากลับ มาจัด สัม มนาที่
มหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยกิจกรรมที่จัดจะมีความหลากหลายทั้งการ
สัมมนาปญหา แนวทางแกไขการจัดนิทรรศการของแตละโรงเรียน และอื่น ๆ
บทบาทของผูที่เกี่ยวของกับฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป
1. บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
1.1 ใหคําแนะแกนักศึกษาในการปฏิบัติงาน
1.2 ควบคุม ดูแลการทํางานของนักศึกษา
1.3 ปรึกษาหารือกับอาจารยนิเทศ เมื่อนักศึกษามีปญหาและรวมกันวางแผนเพื่อ
แกไขปรับปรุงรายงานปฏิบัติงานของนักศึกษา
1.4 ตรวจบันทึกการทํางานของนักศึกษาและใหขอเสนอแนะ
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1.5 ใหความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
กับทางสถาบัน
2. บทบาทและหนาที่ของอาจารยพี่เลี้ยง
2.1 ประสานงาน/รวมกับโรงเรียนประชุมชี้แจง และมอบหมายงานตลอดชวงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูใหกับนักศึกษาโดยรวมและ/หรือเปนรายบุคคล
2.2 ใหคําแนะนํานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเกี่ยวกับภารกิจดานการสอนงาน
ธุร การในชั้ นเรี ย นงานโครงการพิเ ศษ งานวิช าการชั้นเรี ยน การควบคุ มชั้ น และปฏิบั ติงานกั บ
นักศึกษาที่โรงเรียนมอบหมายใหดูแล
2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไข และกําหนดการที่
สถาบันและโรงเรียนกําหนด เชน การสงแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติกิจกรรมพิเศษการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ ฯลฯ
2.4 ตรวจแผนการจัดการเรียนรูและการเตรียมการสอนลวงหนากอนการสอนพรอมให
ขอเสนอแนะกับนักศึกษา
2.5 สังเกตและประเมินผลการสอนของนักศึกษาในชั้นเรียนเดือนละครั้ง โดยบันทึก
ผลการฝกประสบการณวิชาชีพและขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรลงในแบบฟอรมที่กําหนดให
และอาจแจงกับนักศึกษาดวยวาจา
2.6 ประสานงานกับอาจารยนิเทศประจําวิชา เพื่อหารือเกี่ยวกับการดําเนินงาน และ
แกปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตนไมเหมาะสมของนักศึกษา
2.7 ประเมิ น ผลการสอนและการฝ ก ประสบการณ ข องนั ก ศึ ก ษาตามแบบฟอร ม ที่
กําหนดและสงใหกับฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร
3. บทบาทและหนาที่ของอาจารยนิเทศ
อาจารยนิเทศ คือ บุคคลที่สถาบันไดแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
3.1 ประสานงานระหวางโรงเรียนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพกับคณะ ครุศาสตร
3.2 ให ค วามช ว ยเหลื อ และคํ า แนะนํ า นั ก ศึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ต นระหว า งการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
3.3 ใหการนิเทศนักศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
3.4 ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาตามแบบฟอรมที่กําหนดใน
คูมือเลมนี้
3.5 ร ว มจั ด นิ เ ทศก อ นฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ เข า ร ว มสั ม มนาระหว า งการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพและหลังการฝกประสบการณวิชาชีพ
4. บทบาทหนาที่ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
4.1 การแตงกายใหแตชุดนักศึกษาหรือเครื่องแบบของสถาบัน
4.2 ตองปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันที่ฝกงานอยางเครงครัด
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4.3 มีเวลาการฝกงานไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
4.4 ไมขาดการฝกงานหรือมาสาย
4.5 ไมใหเปลี่ยนสถานที่ฝกงานยกเวนไดรับอนุญาตจากประธานโปรแกรมวิชาหรือ
รองคณบดีที่ดูการฝกประสบการณวิชาชีพ
4.6 ตองบันทึกการฝกงานไวในสมุดใหเปนปจจุบันอยูเสมอและนําเสนอตออาจารย
นิเทศทุกครั้งที่มานิเทศ
4.7 การประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพและพิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
4.7.1 การปฏิบัติงานทั่วไป ประกอบดวย การทํางานถูกตอง คุณภาพของผลงานที่ทํา
มีการพัฒนางานและ เอาใจใสระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตอการทํางาน
4.7.2 บุคลิกภาพ ประกอบดวย แตงกายสะอาดเรียบรอย กิริยา วาจา สุภาพ
เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธ ตรงตอเวลา มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย มีความใฝรูมีความสามารถ
ในการแกปญหาและการตัดสินใจและ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
4.7.3 งานด านการสอน ประกอบด วย รั บผิ ดชอบงานที่ ได รั บมอบหมายเขี ยน
แผนการจัดการเรียนรูสงอาจารยพี่เลี้ยงลวงหนากอนสอน เขารวมการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
ทุกครั้งระหวางฝกประสบการณ และเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณแตละภาคเรียน จัดทําสารนิพนธ
สงอาจารยนิเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการฝกประสบการณ ขั้น Prof 105 และรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการฝก
ประสบการณวิชาชีพสงอาจารยนิเทศ
ลักษณะงานขอบเขตการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนการฝกปฏิบัติงานสอนและปฏิบัติงานครูในโรงเรียน
ตามสาขาวิชาที่เรียนโดยนําเทคนิควิธีการจัดการเรียนภาคทฤษฎีไปปฏิบัติในโรงเรียน/หนวยงานฝก
ประสบการณวิชาชีพตอเนื่องกันตลอดภาคเรียน โดยมีจุดมุงหมาย ดังนี้
1. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน/หนวยงานฝกประสบการณ
2. เพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจหนาที่ครู และมีทักษะในการจัดการเรียนรู
3. เพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณจริงไดอยางเหมาะสม
4. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมและมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
5. เพื่อใหนกั ศึกษาแสดงพฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอนในการปฏิบัติงานหนาที่
ครูได
6. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการแกปญหาและพัฒนางานการจัดการเรียนรูได
7. เพื่อใหนักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติการจัดการเรียนรู และการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูของตนเองได
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. นักศึกษาเลือกโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู
2. นักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศ ตามวัน เวลา ที่กําหนด
3. นักศึกษาติดตอโรงเรียนฝกประสบการณ เพื่อขอรับรายละเอียดของวิชาที่จะฝกสอน
จากอาจารยพี่เลี้ยง
4. นั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ส ง อาจารย พี่ เ ลี้ ย งเพื่ อ ตรวจแก ไ ขและให
คําแนะนํา
5. นักศึกษาฝกประสบการณขั้น Prof 104 และ Prof 105 เปนเวลาขั้นละ 1 ภาคเรียน
(รวม 2 ภาคเรียน) โดยปฏิบัติงานสอนสัปดาหละ 8 – 12 ชั่วโมง
6. นักศึกษาเขารวมการสัมมนาระหวางฝกสอนและหลังฝกสอนตามวัน เวลา ที่กําหนด
7. นักศึกษาจัดทําสารนิพนธสงใหกับอาจารยนิเทศกของโปรแกรมวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝกประสบการณขั้น Prof 105 โดยใชขอมูลจากการฝกประสบการณขั้น Prof 103, Prof 104 และ
Prof 105
8. นักศึกษารวบรวมสมุดบันทึกการสอนและแบบประเมินผลการฝกประสบการณสงฝาย
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณแตละขั้น
9. นักศึกษารวบรวมขอมูลจากการฝกประสบการณขั้น Prof 103 Prof 104 และ Prof
105 นําเสนอในการสัมมนาหลังฝกสอน
การประเมินผล
1. เกณฑการประเมินผล มีผูประเมิน 2 สวน ไดแก อาจารยพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศกประจํา
วิชาซึ่งมีเกณฑการประเมินผลเปนสัดสวนระหวางอาจารยพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศประจําวิชา 50 : 50
2. ระยะเวลาในการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80 ของการฝ ก
ประสบการณแตละขั้นตอน
3. สรุปผลการประเมิน แบงเปนระดับดังนี้
ตาราง 4 แสดงเกณฑการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+

คาของคะแนน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ยังตองปรับปรุง (ฝกประสบการณใหม)

คะแนนที่ได
80 คะแนนขึน้ ไป
75 ถึง 79 คะแนน
70 ถึง 74 คะแนน
65 ถึง 69 คะแนน
60 ถึง 64 คะแนน
ต่ํากวา 60 คะแนน
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สรุปและกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากหลักสูตรการผลิตครูที่ไดกําหนดใหนักศึกษาวิชาชีพครูตองไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ในการวิจัยในชั้นเรียนใน 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการเรียนภาคทฤษฎี ในการเรียนรายวิชาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู และในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพเต็มรูปแบบ ซึ่งจะตองทําวิจัยในชั้น
เรียนโดยนําเสนอเปนภาคนิพนธ ในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แตทั้งนี้การเรียนใน
ภาคทฤษฎีเพียงวิชาเดียวทําใหนักศึกษาไมมีความสามารถเพียงพอที่สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได
(สุวิมล วองวานิช. 2546) รวมทั้งหลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎีในรายวิชาวิจัยยังแยกสวนกับการสอนก็
ไมไดบูรณาการความรูและไมไดนํากระบวนการวิจัยมาเปนพื้นฐานในการพัฒนาและจัดกิจกรรมแต
เนนการถายทอดความรู/เนื้อหา (สุธาสินี บุญญาพิทักษ. 2545) ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาความสามารถ
ในการวิ จั ย ในขั้ น ตอนการฝก ประสบการณวิช าชีพ ดว ยการพัฒ นาลั ก ษณะทางจิ ต ใจรว มดว ย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาใหนักศึกษาครูเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ซึ่งจะ
ทําใหนักศึกษาใหเกิดความมุงมั่น มีความพรอมในการเผชิญหนากับปญหาหรืออุปสรรคตางๆ รับรู
และตระหนักถึงศักยภาพที่แทจริงของตนเองและสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม เปนที่ยอมรับ
และชื่นชมของคนรอบขาง (วิชัย แหวนเพชร. 2543) ดวยการสรางความตระหนักถึงคุณคาของตนเองที่
มีตอสังคมเมื่อไดแสดงความสามารถตามบทบาทครูวิจัย สรางความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองที่จะบรรลุถึงจุดมุงหมายที่จะสามารถทําตามบทบาทครูวิจัยไดอยางเต็มความสามารถของตน
สรางการยอมรับผลการกระทําของตนเอง และ สรางความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑของ
วิชาชีพครูวิจัย ซึ่งในการฝกนั้นจะใชรวมกับการพัฒนาสมรรถนะในการวิจัยในชั้นเรียน อันประกอบดวย
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน และทักษะการวิจัยในชั้นเรียน
ดวยการสรางความตระหนักตอการวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน การสรางและ
พัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนเคาโครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน และการ
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนั้นยังมีการใชตัวแปรควบคุมอีก 2 ตัว คือ ระดับการรับรู
ความสามารถของตนในการวิจัย ในชั้น เรีย นเปน ตัว แปรแบง กลุม (Block) ทั้ง นี้เ พราะการรับ รู
ความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนเปนตัวแปรที่สําคัญในการสงผลตอสมรรถนะในการวิจัย
ในชั้นเรียน นั่นคือผูที่มีการรับรูความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนสูงจะมีความสามารถในการวิจัย
ในชั้นเรียนสูงตามไปดวย (ปรีดา เบ็ญคาร. 2548) นอกจากนั้นก็ยังใชความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียนกอนการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียนเปนตัวแปรรวม ทั้งนี้เพราะความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรมจะมี
ความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนหลังการใชโปรแกรม ดังนั้นเพื่อลดความแตกตาง
ของความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมที่ใชและไมใชโปรแกรมสงเสริมการ
เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
ของประสิทธิภาพของโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนซึ่งรายละเอียดไดแสดงไวในกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรจัดกระทํา

ตัวแปรตาม
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย

การใชโปรแกรมสงเสริมการเห็น
คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู
ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป

สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
 ความรูเ กี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน
 เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
 ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน

ไมใชโปรแกรมสงเสริมการเห็น
คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู
ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป

ตัวแปรควบคุม
ตัวแปรแบงกลุม

การรับรูความสามารถของตนในการวิจัย
ในชั้นเรียน
 ต่ํา
 สูง

ตัวแปรรวม
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
กอนการใชโปรแกรม

ภาพประกอบ 3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูแบบเต็มรูป ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยไว ดังนี้

การกําหนดประชากรและการเลือกตัวอยาง
ประชากร เปนนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2/ 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ที่อยูในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูขั้นเต็มรูป จากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป, โปรแกรม
วิชาภาษาไทย, โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ, โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย, โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา,
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร และโปรแกรมวิชาศิลปกรรม จํานวน 232 คน
กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และโปรแกรมวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2/ 2551 ที่อยูในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครู
แบบเต็มรูป จํานวน 66 คน โดยมีการสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยการวิธีการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) ซึ่งโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษสุมไดเขากลุมทดลอง และโปรแกรม
วิชาภาษาไทย เปนกลุมควบคุม กลุมละ 33 คน หลังจากนั้นมีการวัดระดับการรับรูความสามารถ
ของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน เปน 2 ระดับ คือ ระดับนอย และระดับมาก เพื่อเปนตัวแปรจัดประเภท

แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบการทดลองแบบ Generalized randomized Block Design (Kirk.
1995: 302) โดยมีขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุมเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสุมนักศึกษาเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุมดวยการวิธีการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ซึ่งนักศึกษากลุมภาษาอังกฤษ เปนกลุมทดลอง
เปนกลุมที่ไดรับโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียน จํานวน 33 คน และกลุมภาษาไทย เปนกลุมควบคุมไมไดรับโปรแกรมสงเสริมการเห็น
คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 33 คน
ขั้นตอนที่ 2 การวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนเปนตัวแปรจัด
ประเภท (Block) มี 2 ระดับ คือ ระดับต่ํา และระดับสูง โดยใชตําแหนงของเปอรเซ็นตไทลที่ 25 เปน
กลุมต่ํา ซึ่งมีคะแนนเทากับ 88 คะแนนลงมา จํานวน 16 คน และตําแหนงของเปอรเซ็นตไทลที่ 75
เปนกลุมสูง ซึ่งมีคะแนนเทากับ 126 คะแนนขึ้นไป จํานวน 17 คน โดยสามารถแสดงรายละเอียดได
ดังนี้
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ตาราง 5 แสดงจํานวนของนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยจําแนกตามรับการรับรู
ความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน

การรับรูความสามารถของตน
ดานการวิจัยในชั้นเรียน

โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัยและสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
(ใชโปรแกรม)
(ไมใชโปรแกรม)
รวม

ต่ํา

9

7

16

สูง

8

9

17

รวม

17

16

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ประกอบดวย 5 สวน คือ
1. โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียน
2. แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
3. แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน
4. แบบวัดสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน แบงเปน 3 สวน คือ
4.1 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
4.2 แบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
4.3 แบบประเมินทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
4.4 ประเด็นคําถามการสนทนากลุม

53

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียน
ผูวิ จั ย ได ส ร า งโปรแกรมส ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเองด า นบทบาทครู วิ จั ย และ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป โดยมี
ลําดับขั้นตอนการสราง ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
รวมทั้งเทคนิคตางๆ สําหรับการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานการวิจัยในชั้นเรียน เชน การใช
ตัวแบบ บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง กรณีตัวอยาง และ เกม เพื่อเปนแนวทางในการสราง
โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษาครู
2. สรางโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณเต็มรูปโดยกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหา
ระยะเวลาที่ใช สถานที่ กิจกรรมใหสอดคลองกับนิยามที่กําหนดไว
3. หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของโปรแกรมสงเสริมการเห็น
คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝก
ประสบการณแบบเต็มรูป จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบวาโปรแกรมนี้สอดคลองกับ
นิยามคําศัพทเฉพาะ มีเนื้อหา ภาษาที่ใช และกิจกรรมที่มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร
4. นําโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณเต็มรูปมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ
5. นําโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูขั้นการฝกประสบการณเต็มรูปที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
(Try Out) กับนักศึกษาวิชาชีพครู ขั้นฝกประสบการณวิชาชีพครู วิชาเอกสังคม ซึ่งมีลักษณะใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง
6. นําโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูที่ทดลองใชแลวนํามาปรับปรุง เพื่อนํามาใชในการวิจัยตอไป ซึ่ง
รายละเอียดของโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียนของนักศึกษาครูจํานวน 10 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้
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ตาราง 6 แสดงตัวอยางโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย และสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียน
การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ครั้งที่ ความรูเกี่ยวกับการ ทักษะการวิจยั ใน เจตคติตอการวิจัย
วิจัยในชั้นเรียน
ชั้นเรียน
ในชั้นเรียน
1.

2.

3.

4.

5.

การสงเสริมการ
เห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาท
ครูวิจัย
การใหขอเสนอแนะ
จากตัวแบบ

การบรรยาย เรื่อง
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน
การบรรยาย เรื่องการ การฝกทักษะการ
วิเคราะหปญหาการ
วิเคราะหปญหา
วิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชัน้
เรียนตามโจทยที่
กําหนด
การบรรยาย เรื่องการ การฝกทักษะการ
ทบทวนเอกสารที่
ทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวของและการ
เกี่ยวของและการ
กําหนดนวัตกรรม
กําหนดนวัตกรรม
สําหรับการแกปญหา สําหรับการ
แกปญหาตาม
โจทยที่กําหนด
การบรรยาย เรื่องการ การฝกทักษะ
รวบรวมขอมูลในการ การรวบรวมขอมูล
วิจัยในชั้นเรียน
สําหรับการวิจัยใน
ชั้นเรียน

การใชตัวแบบ เพื่อ
สงเสริมเจตคติ ดาน
ความรูเชิงประเมินคา
การใชสารชักจูง เพื่อ การเพิ่มประสบการณ
สงเสริมเจตคติ ดาน ที่ประสบความสําเร็จ
ความรูเชิงประเมินคา

การบรรยาย เรื่องการ การฝกทักษะการ
ออกแบบการวิจัยในชั้น ออกแบบการวิจัย
เรียน
ในชั้นเรียน

การเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ

การอภิปรายกลุม
เพื่อสงเสริมเจตคติ
ดานความรูเชิง
ประเมินคา

การเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ

การจัดสภาพการณที่
พึงพอใจและการวาด
ภาพระบายสี เพื่อ
สงเสริมเจตคติ ดาน
ความรูเชิงประเมินคา
และความรูสึก
การใชบทบาทสมมติ
เพื่อสงเสริมเจตคติ
ดานพฤติกรรม

การเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ
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ตาราง 6 (ตอ)
การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ครั้งที่ ความรูเกี่ยวกับการ ทักษะการวิจยั ใน เจตคติตอการวิจัย
วิจัยในชั้นเรียน
ชั้นเรียน
ในชั้นเรียน
6. การบรรยาย เรื่องการ การฝกทักษะการ การใชบทบาท
เขียนเคาโครงการวิจัย เขียนเคา
สมมติ เพื่อสงเสริม
ในชั้นเรียน
โครงการวิจัยในชั้น เจตคติ ดาน
เรียน
พฤติกรรม
7. การบรรยาย เรื่องการ ฝกทักษะการหา
การใชตัวแบบ
หาคุณภาพของ
คุณภาพของ
(VCD ครูตนแบบ)
เครื่องมือที่ใชสาํ หรับ เครื่องมือที่ใช
เพื่อสงเสริมเจตคติ
การวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับการวิจัยใน ดานพฤติกรรม
ชั้นเรียน
8.
การใชนวัตกรรม การไดรับ
เพื่อแกปญหาการ ประสบการณตรง
เรียนรู
เพื่อสงเสริมเจตคติ
ดานพฤติกรรม
9. การบรรยาย เรื่องการ การฝกทักษะการ ความคิดตอบโตและ
วิเคราะห แปลผลขอมูล วิเคราะห และการ การหาเหตุผลมา
และการอภิปรายผล
แปลผลขอมูลและ หักลาง เพื่อสงเสริม
การอภิปรายผล
เจตคติดานการสราง
ภูมิคุมกัน
10.

การบรรยาย เรื่องการ ฝกทักษะการเขียน
เขียนรายงานการวิจัย รายงานการวิจัยใน
ในชั้นเรียน
ชัน้ เรียน

กิจกรรมครูพันธใหม
ใชวิจัยเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาผูเรียน
สงเสริมเจตคติดาน
การสรุปและขยาย
ผล

การสงเสริมการเห็น
คุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจยั
การเพิ่มประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ

การเพิ่มประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ

การเพิ่มประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ

การเพิ่มประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ
และการเลา
ประสบการณที่มีความ
ภาคภูมิใจ
การเพิ่มประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ
และการเลา
ประสบการณที่มีความ
ภาคภูมิใจ
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2. แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยเปนแบบวัดที่พัฒนามาจากความ
ภาคภูมิใจโดยทั่วไปของตามแนวคิดของคูเปอรสมิธ (Coopersmith. 1981) และตอมา วรรณะ บรรจง
(2551) ไดพัฒนาเปนความภาคภูมิใจเฉพาะบทบาทวิชาชีพครูซึ่งไดปรับปรุงมาจากแบบวัดของ
โรเซนตเบอรก (Rosenberg. 1979) โดยมีการพิจารณาและประเมินคุณคาของตนตามความรูสึกเปน
การยอมรับหรือไมยอมรับตนเองและแสดงถึงขอบเขตของความเชื่อที่บุคคลมีตอความสามารถความสําเร็จ
และคุณคาของตนเอง มีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพครูและความเชื่อมั่นในตนเอง
ในการประกอบอาชีพครู ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนามาเปนการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัย โดยแบงเปน 4 ดาน คือ 1) สรางความตระหนักถึงคุณคาของตนเองที่มีตอสังคมเมื่อ
ไดแสดงความสามารถตามบทบาทครูวิจัย 2) สรางความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะบรรลุ
ถึงจุดมุงหมายที่จะสามารถทําตามบทบาทครูวิจัยไดอยางเต็มความสามารถของตน 3) สรางการยอมรับ
ผลการกระทําของตนเอง และ 4) สรางความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑของวิชาชีพครูวิจัยหลัง
จากนั้นผูวิจัยก็ไดนําแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบจํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช จากผลการหาคาความสอดคลองระหวางผูเชี่ยวชาญ (IOC)
จากนั้น ก็นํา แบบวัด การเห็นคุณ คาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยมาปรับ ปรุง ตามคําแนะนํา ของ
ผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาวิชาชีพครู ขั้นฝกประสบการณวิชาชีพครู
วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 37 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนก และความเชื่อมั่นแบบความสอดคลอง
ภายใน (Internal Consistency) ดวยวิธีการครอนบาคแอลฟา (Alpha Coefficient) พบวา เทากับ
.9078
ลักษณะของแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยแบงเปน 4 ดาน คือการ
สรางความตระหนักถึงคุณคาของตนเองที่มีตอสังคมเมื่อไดแสดงความสามารถตามบทบาทครูวิจัย
การสรางความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะบรรลุถึงจุดมุงหมายที่จะสามารถทําตาม
บทบาทครูวิจัยไดอยางเต็มความสามารถของตน การสรางการยอมรับผลการกระทําของตนเอง
และการสรางความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑของวิชาชีพครูวิจัย ดานละ 5 ขอ รวม 20 ขอ
โดยเปนประโยคบอกเลา ประกอบมาตราประเมิน 6 ระดับ จากมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย
นอย และนอยที่สุด ดังตัวอยาง
ตัวอยาง แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
( ) ขาพเจามีความภูมิใจที่ไดนําการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนมาพูดคุยกับเพื่อนๆ
มากที่สุด
.............

มาก คอนขางมาก
........... ..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............
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เกณฑการใหคะแนน
กรณีขอความทางบวก จะใหคะแนนดังนี้
มากที่สุด
ระดับคะแนน 6
มาก
ระดับคะแนน 5
คอนขางมาก
ระดับคะแนน 4
คอนขางนอย
ระดับคะแนน 3
นอย
ระดับคะแนน 2
นอยที่สุด
ระดับคะแนน 1
กรณีขอความทางลบ
มากที่สุด
มาก
คอนขางมาก
คอนขางนอย
นอย
นอยที่สุด

จะใหคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 5
ระดับคะแนน 6

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลความหมาย ผูท ตี่ อบไดคะแนนรวมจากแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัยสูงกวาแสดงวาเปนผูท ี่มีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนน
ต่ํากวา
3. แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน เปนการวัดระดับความ
มั่นใจของนักศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน ในระดับความยากที่ตางกัน ซึ่ง
ผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของ ปรีดา เบ็ญคาร (2548) และแบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย ของ
วรรณะ บรรจง (2551) ซึ่งไดพัฒนามาจากแนวคิดของแบนดูรา ซึ่งการสรางขอคําถามนั้นจะนํามา
จากขั้นตอนในการพัฒนาความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวย
- การสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
- การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
- การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
- การสรางและกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน
- การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
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- การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
- การใชวัตกรรมไปในการแกปญหาผูเรียน
- การวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการแกปญหา
- การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
- การเขียนรายงานการวิจัย
ทั้งนี้จะเรียงลําดับจากงายไปหายาก และในแตละหัวขอจะประกอบไปดวยสถานการณ
ที่มีความยากที่แตกตางกัน หรือตองใชความพยายามที่แตกตางกันดวย หลังจากนั้นผูวิจัยก็ไดนํา
แบบการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
จํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยการตรวจสอบความเหมาะสม
ของเนื้อหาและภาษาที่ใช จากผลการหาคาความสอดคลองระหวางผูเชี่ยวชาญ (IOC) จากนั้นก็นํา
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
แลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาวิชาชีพครู ขั้นฝกประสบการณวิชาชีพครู วิชาเอก
สังคมศึกษา จํานวน 37 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายใน (Internal Consistency)
ดวยวิธีการครอนบาคแอลฟา (Alpha Coefficient) พบวาคาเทากับ .9720
ลักษณะของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวยขอ
คําถามจํานวน 30 ขอ โดยมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) 11 อันดับ เริ่มจาก ไม
สามารถทําได ไปจนถึง ทําไดและมั่นใจมากที่สุด ดังตัวอยาง
ตัวอยาง แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน
( ) ทานสามารถสํารวจและวิเคราะหปญ
 หาการวิจัยในชั้นเรียนได
1
ทําได
มั่นใจนอย

2

3

4

5
ทําได
มั่นใจปานกลาง

6

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

การแปลความหมาย ผูที่ตอบไดคะแนนรวมจากแบบวัดการรับรูความสามารถของตนดาน
การวิจัยในชั้นเรียนสูงแสดงวาเปนผูที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน สูงกวา
ผูที่ตอบไดคะแนนต่ํากวา
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4. แบบวัดสมรรถนะการวิจยั ในชั้นเรียน แบงเปน 3 สวน คือ
4.1 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรียน
แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เปนการวัดระดับความรูในการ
วิจัยในชั้นเรียน โดยมีการพัฒนามาจากแบบวัดความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของวาโร เพ็งสวัสดิ์
(2548) ซึ่ง เปน แบบทดสอบชนิด เลือ กตอบ 4 ตัว เลือ ก จํา นวน 30 ขอ หลัง จากนั้น ผูวิจัย ก็ไ ด
นําแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน
เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา
และภาษาที่ใช จากผลการหาคาความสอดคลองระหวางผูเชี่ยวชาญ (IOC) จากนั้นก็นําแบบแบบทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใช
(Try Out) กับนักศึกษาวิชาชีพครู ขั้นฝกประสบการณวิชาชีพครู วิชาเอกสัมคมศึกษา จํานวน 37 คน
เพื่อหาความเชื่อมั่นแบบ KR 20 ไดเทากับ .6155 รวมทั้งนํามาหาคาความยากงายมีคาตั้งแต
.216–.783 สวนคาอํานาจจําแนกใชเทคนิค 25 เปอรเซ็นตของกลุมสูงและกลุมต่ํา ซึ่งกลุมสูงได
เทากับ 30 คะแนน และกลุมต่ําไดเทากับ 25 คะแนน จากนั้นจึงไดทดสอบดวยสถิติที (Independent
t-test) และคัดเลือกไวเฉพาะขอที่คาทีที่มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จากขอคําถามทั้งหมดที่นําไปทดลอง
ใชจํานวน 60 ขอ ปรากฏวาไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไวจํานวน 45 ขอ ซึ่งรายละเอียด
ของการหาคุณภาพคาอํานาจจําแนกรายขอของขอคําถามแตละขอและทั้งฉบับไดนําเสนอไวใน
ภาคผนวก ก.
สําหรับลักษณะของแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เปนแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก โดยขอที่ตอบถูกตองจะได 1 คะแนนตอ 1 ขอคําถาม และตอบผิดจะได
0 คะแนนตอขอคําถาม ดังตัวอยาง
ตัวอยาง แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน
( ) ขอใดเปนลักษณะของปญหาการวิจัยในชัน้ เรียน
ก. เปนปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน
ข. เปนปญหาที่ตองใชเวลาในแกนาน
ค. เปนปญหาที่ตองคนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
ง. เปนปญหาที่ทุกคนเห็นรวมกัน
จ. เปนปญหาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน
การแปลความหมาย ผูที่ตอบไดคะแนนรวมจากแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียนสูงแสดงวาเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน สูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนต่ํากวา
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4.2 แบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
แบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน เปนการวัดระดับความคิดเห็นที่มี
ตอการวิจัยในชั้นเรียน โดยไดปรับปรุงมาจากแบบวัดทัศนคติตอการวิจัยของนวรัตน นวลใย (2545)
และปรีดา เบ็ญคาร (2548) หลังจากสรางเสร็จผูวิจัยก็ไดนําแบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ดวยการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช จากผลการหาคาความสอดคลองระหวาง
ผูเชี่ยวชาญ (IOC) จากนั้นก็นําแบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาวิชาชีพครู ขั้นฝกประสบการณวิชาชีพครู
วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 37 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายใน (Internal Consistency)
ดวยวิธีการครอนบาคแอลฟา (Alpha Coefficient) มีคาเทากับเทากับ .8997
ซึ่งแบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบมาตราประเมิน 6 ระดับ จากมากที่สุด
มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ดังตัวอยาง
ตัวอยาง แบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
( ) การทําวิจัยในชั้นเรียนเปนการเพิม่ ภาระงานใหครูโดยใชเหตุ
เห็นดวยที่สุด เห็นดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยที่สุด
............. ...........
..................
...................
............
..............
เกณฑการใหคะแนน
กรณีขอความทางบวก จะใหคะแนนดังนี้
เห็นดวยที่สุด
ระดับคะแนน 6
ระดับคะแนน 5
เห็นดวย
คอนขางเห็นดวย
ระดับคะแนน 4
คอนขางไมเห็นดวย ระดับคะแนน 3
ไมเห็นดวย
ระดับคะแนน 2
ไมเห็นดวยทีส่ ุด
ระดับคะแนน 1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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กรณีขอความทางลบ
เห็นดวยที่สุด
เห็นดวย
คอนขางเห็นดวย
คอนขางไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยทีส่ ุด

จะใหคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 5
ระดับคะแนน 6

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลความหมาย ผูที่ตอบไดคะแนนรวมจากแบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
สูงแสดงวาเปนผูที่เจตคติตอ การวิจัยในชัน้ เรียน สูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนต่ํากวา
4.3 แบบประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียน
แบบประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียน เปนการประเมินการแสดงออกมาโดย
การทําวิจัยในชั้นเรียน เปนผลผลิตโดยเปนชิ้นงานหรือรองรอยและหลักฐานที่ของชิ้นงานนั้นๆ
ประกอบดวย
4.3.1 การสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง รองรอยของ
การสํารวจปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุตามเปาหมายที่วางไว อันจะ
นําไปสูการกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียนตอไป
4.3.2 การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การระบุถึงสิ่งที่ทําให
การเรียนการสอนไมเปนไปตามที่วางไว โดยเปนปญหาทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย
4.3.3 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ หมายถึง การคนหาวิธีการแกปญหาหรือ
นวัตกรรมจากแหลงตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางวัตกรรมในการแกปญหาตอไป
4.3.4 การสรางและกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การกําหนด
วิธีการที่จะใชในการแกปญหาในชั้นเรียน ซึ่งจะตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น
เปนอยางดี
4.3.5 การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การกําหนดรูปแบบตลอดจน
วิธีการในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยในชั้นเรียน
4.3.6 การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การกําหนดแผนงานที่
ผูวิจัยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีการกําหนดขั้นตอนตางๆ ของการวิจัยไวอยางชัดเจน
4.3.7 การใชวัตกรรมไปในการแกปญหาผูเรียน หมายถึง การนําวิธีการที่ไดมา
จากการคนควา และสรางขึ้นเพื่อใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยมีรองรอยหรือหลักฐาน
ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน
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4.3.8 การวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการแกปญหา หมายถึง การเลือกใช
สถิติไดเหมาะสมกับระดับการวัดของขอมูล รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัย
4.3.9 การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย หมายถึง การสรุปประเด็นตางๆ โดย
การนําความรูและขอมูลที่มีอยูมาใชในการอภิปรายผลการใชนวัตกรรมไดอยางมีหลักการและมีเหตุผล
4.3.10 การเขียนรายงานการวิจัย หมายถึง การนําเสนอผลการวิจัยตามหลัก
วิชาการ ซึ่งมีรูปแบบและโครงสรางที่เปนลักษณะสากล
โดยลักษณะของแบบประเมินเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ ดีมาก 4 คะแนน ดี
3 คะแนน พอใช 2 คะแนน ควรปรับปรุง 1 คะแนน และไมสมบูรณ 0 คะแนน ดังแสดงในตัวอยาง ดังนี้
ตัวอยาง แบบประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียน
1. การสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจยั ในชั้นเรียน
เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
ตาราง 7 แสดงตัวอยางแบบประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียน
คะแนน

ความหมาย

เกณฑการพิจารณา

4

ดีมาก

ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการในการวิเคราะหปญหาครบตามที่กําหนด และ
2. ปญหาการวิจัยที่เอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนโดยตรง และ
3. สามารถนําไปใชเปนปญหาการวิจัยไดโดยไมตองมีการปรับปรุง

3

ดี

ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการในการวิเคราะหปญหาครบตามที่กําหนด และ
2. ปญหาการวิจัยที่เอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนโดยตรง และ
3. สามารถนําไปใชเปนปญหาการวิจัยไดโดยมีการปรับปรุงเพียง
เล็กนอย

2

พอใช

ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการในการวิเคราะหปญหาไมครบตามทีก่ ําหนด หรือ
2. ปญหาการวิจัยยังไมเอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนโดยตรง หรือ
3. สามารถนําไปใชเปนปญหาการวิจัยไดโดยตองมีการปรับปรุง
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ตาราง 7 (ตอ)
คะแนน

ความหมาย

เกณฑการพิจารณา

1

ควร
ปรับปรุง

ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการในการวิเคราะหปญหาไมครบตามทีก่ ําหนด หรือ
2. ปญหาการวิจัยยังไมเอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนโดยตรง
หรือ
3. ไมสามารถนําไปใชเปนปญหาการวิจัยได

0

ไมสมบูรณ ไมมีการสงใบงาน

ความหมายของการใหคะแนน เปนดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก

หมายถึง

3 คะแนน ระดับดี

หมายถึง

2 คะแนน ระดับพอใช

หมายถึง

1 คะแนน ระดับควรปรับปรุง หมายถึง
0 คะแนน ระดับไมสมบูรณ หมายถึง

ชิ้นงานหรือรองรอยการปฏิบัติการวิจัยที่
ประเมินคุณลักษณะครบตามคําอธิบาย
ชิ้นงานหรือรองรอยการปฏิบัติการวิจัยที่
ประเมินคุณลักษณะไมครบบางสวนตาม
คําอธิบายคุณลักษณะ
ชิ้นงานหรือรองรอยการปฏิบัติการวิจัยที่
ประเมินคุณลักษณะสวนใหญไมครบ
บางสวนตามคําอธิบายคุณลักษณะ
ชิ้นงานหรือรองรอยการปฏิบัติการวิจัยที่
ประเมินไมมีคุณลักษณะตามคําอธิบาย
ไมมีการสงชิ้นงาน

การแปลความหมาย การประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียนจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน แลว
นํามาหาคาเฉลี่ย ซึ่งนักศึกษาที่ไดคะแนนรวมจากผลการประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสูงแสดงวา
เปนผูที่มีทักษะการวิจัยในชั้นเรียน สูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนต่ํากวาผูที่ตอบไดคะแนนรวมจากแบบ
ประเมินสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงแสดงวาเปนผูที่มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน สูงกวาผูที่
ตอบไดคะแนนต่ํากวา
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ขั้นตอนการสรางแบบประเมินทักษะการวิจัยในชัน้ เรียน
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียนเปน
แนวทางในการกําหนดประเด็นประเมิน
2. สรางแบบประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ตามนิยามปฏิบัติการ หลังจากนั้นจึง
นําไปใหผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูที่มีความรูและปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 3
ทา น ตรวจสอบคุ ณ ภาพด า นความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา ความเหมาะสมของเกณฑ ที่ ใ ช ใ นการ
ประเมิน ตลอดจนความถูกตองของภาษาและนํามาปรับปรุงแกไข
3. นํ า แบบประเมินนํ าไปทดลองใหผู ท รงคุ ณวุฒิ จํา นวน 3 ทา นร ว มประเมิ น ในเรื่ อ ง
เดียวกัน เพื่อดูความสอดคลองระหวางผูประเมิน ดานความเปนปรนัย
4. หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียนดวยการหาความสัมพันธ
ของคะแนนระหวางผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไดคาความสัมพันธเทากับ .876
4.4 การสนทนากลุม (Focus Group) แนวคําถามการสนทนากลุม เปนการ
สนทนาในประเด็นการประเมินผลการโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาที่เขารวมโปรแกรม โดยตัวอยางของคําถามมีดังนี้
1. ขอให นั ก ศึ ก ษาเล า ถึ ง ความรู สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเข า ร ว มโปรแกรม
สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
2. ขอใหนักศึกษาเลาถึงประโยชนที่ไดรับจากการรวมโปรแกรมสงเสริมการ
เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
3. ขอใหนักศึกษาใหขอเสนอแนะในการจัดโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัย และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน

ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยไดแบงการรวบรวมขอมูลเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. ขั้นเตรียมการ ซึ่งผูวิจัยไดเตรียมการ ดังนี้
1. รวบรวมนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2/ 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ที่อยูในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูขั้นเต็มรูป จากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป, โปรแกรม
วิชาภาษาไทย, โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ, โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย, โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา,
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร และโปรแกรมวิชาศิลปกรรม จํานวน 232 คน
2. สุมนักศึกษาเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุมดวยการวิธีการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ซึ่งนักศึกษากลุมภาษาอังกฤษ เปนกลุมทดลอง เปนกลุม
ที่ไดรับโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
จํานวน 33 คน และกลุมภาษาไทย เปนกลุมควบคุมไมไดรับโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 33 คน

65
3. นัดแนะนักศึกษากลุมทดลอง เพื่อประชุมชี้แจงโครงการสงเสริมความภาคภูมิใจ
บทบาทครูวิจัยและความสามารถการวิจัยในชั้นเรียนในกระบวนการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษาครูในขั้นการฝกประสบการณเต็มรูป
4. ใหนักศึกษาทั้งสองกลุมตอบแบบตอบแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัยแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน แบบวัดทัศนคติตอการวิจัยในชั้นเรียนแบบ
วัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน
5. นํ า คะแนนจากการวั ด การรั บ รู ค วามสามารถของตนในการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
มาคํานวณหาคาเปอรเซ็นตไทล โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
5.1 นักศึกษาที่มีตําแหนงเปอรเซ็นตไทลต่ํากวา 25 จะเปนผูที่มีการรับรูความสามารถ
ของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับต่ํา
5.2 นักศึกษาที่มีตําแหนงเปอรเซ็นตไทลสูงกวา 75 จะเปนผูที่มีการรับรูความสามารถ
ของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูง
ขั้นตอนที่ 2. ขั้นดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดใชโปรแกรมการสงเสริมความภาคภูมิใจ
บทบาทครูวิจัยในกระบวนการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูในขั้นการฝกประสบการณ
เต็มรูป จํานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง โดยจะใชการพัฒนาในวันเสารและวันอาทิตย เพราะเปน
วันที่นักศึกษาไมไดออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยการทดลองไดมีกิจกรรมในแตละครั้ง ดังนี้
ตัวอยาง ตารางการจัดกิจกรรมในขั้นการทดลอง
ตาราง 8 แสดงตัวอยาง ตารางการจัดกิจกรรมในขั้นการทดลอง

ครั้งที่

กิจกรรม

1.

การใหความรูพ ื้นฐานของการวิจัยใน
ชั้นเรียนและแลกเปลีย่ นประสบการณ
กับครูผูเชีย่ วชาญ ที่ไดใชการวิจัยใน
ชั้นเรียนในการพัฒนาการเรียนการ
สอน

จุดประสงค

เพื่อใหนักศึกษามีความรูพนื้ ฐานของการ
วิจัยในชั้นเรียนและเกิดความตระหนัก
ตลอดจนเห็นความสําคัญของการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
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ตาราง 8 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

จุดประสงค

2.

การสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัย
ในชั้นเรียนและการใชตัวแบบ เพื่อ
พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจยั ดานความสามารถและ
คุณคาของการวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการ
สํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้น
เรียน รวมทั้งเห็นวาตนเองมีความสามารถ
ในการทําวิจัยในชั้นเรียนรวมทั้งเห็นคุณคา
ของการใชวิจยั ในชัน้ เรียนในการพัฒนาผูเ รียน

3.

การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
และการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานความสามารถในการกําหนด
ปญหาการวิจยั ในชั้นเรียน

เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการ
กําหนดปญหาการวิจัยในชัน้ เรียน และเชือ่
ในความสามารถที่จะกําหนดปญหาการ
วิจัยในชั้นเรียนได

4.

การกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้น
เรียน และการพัฒนาการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค

เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการ
สรางและกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้น
เรียนและเกิดความสามารถในการจัดการ
กับอุปสรรคทีจ่ ะเกิดขึ้นในการทําวิจัยในชัน้
เรียน

5.

การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนและ
การพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานความสามารถในการออกแบบการ
วิจัย

เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการ
ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนและเกิด
ความสามารถในการออกแบบการวิจัยใน
ชั้นเรียน

6.

การวางแผนการรวบรวมขอมูลของการ
วิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาการเห็น
คุณคาในตนเองดานความสามารถใน
การรวบรวมขอมูล

เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการ
วางแผนการรวบรวมขอมูลของการวิจัยใน
ชั้นเรียนและเห็นถึงคุณคาในตนเองดาน
ความสําคัญของการรวบรวมขอมูล
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ตาราง 8 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

จุดประสงค

7.

การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการ
และการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง เขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนและเกิด
ในการเผชิญอุปสรรค
ความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคที่
จะเกิดขึ้นในการเขียนเคาโครงทําวิจัยใน
ชั้นเรียน

8.

การใชวตั กรรมไปในการแกปญหา
ผูเรียนและการพัฒนาการเห็นคุณคาใน
ตนเองเกี่ยวกับคุณคาของการใช
นวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน

9.

การวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการ เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในการวิเคราะห
ขอมูลและรายงานผลการแกปญหาและเห็น
แกปญหารวมทั้งการพัฒนาการเห็น
คุณคาในตนเองในการเผชิญอุปสรรค คุณคาในตนเองในการเผชิญอุปสรรค
เกี่ยวกับการเผชิญอุปสรรค

10.

การเขียนรายงานการวิจัยและการ
พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดาน
การเผชิญอุปสรรค รวมทั้ง
จรรยาบรรณของการวิจัย

เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในการนวัตกรรม
ในการแกปญหาการเรียนการสอนและเห็น
คุณคาของการใชนวัตกรรมในการพัฒนา
ผูเรียน

เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการ
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนและเห็น
ถึงคุณคาในตนเองในการเผชิญอุปสรรค
และจรรยาบรรณของการวิจัย

หมายเหตุ ในการพัฒนาแตละครั้งจะมีภาคทฤษฎีซึ่งจะพัฒนาในวันเสาร และมีการฝกปฏิบตั ิจริงใน
วันจันทร – ศุกร ในขณะทีน่ ักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครู
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ตัวอยาง แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 การพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู
วิจัยดานความสามารถและเห็นคุณคาของการวิจัยในชั้นเรียนโดยการใชบทบาทสมมุติและ
การสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
จุดประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ัยดานความสามารถและการ
เห็นคุณคาของการวิจัยในชัน้ เรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียนของตนเองได
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถจําแนกประเภทของปญหาการวิจัยในชั้นเรียนตามความมุงหมาย
ของการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรียนได
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกปญหาการวิจัยในชั้นเรียนของตนเพื่อใชในการพัฒนา/
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได
ขั้นตอนการทํากิจกรรม
ผูวิจัยจะเริ่มจากการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
ด า นความสามารถและการเห็ น คุ ณ ค า ของการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นก อ นและหลั ง จากนั้ น จะพั ฒ นา
ความสามารถการวิจัยในชั้นเรียนดานการสํารวจและวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผูวิจัยสนทนาซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่นักศึกษาไปฝก
ประการณวิชาชีพ
2. ผูวิจัยนําภาพที่บันทึกไวซึ่งเปนภาพที่แสดงถึงพฤติกรรมการไมตั้งใจเรียนของนักเรียน
3. ใหนักศึกษาตอบใบงานที่กําหนดวาหากนักศึกษาไมแกปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนจะ
มีอะไรเกิดตามมาบาง และจะมีผลตอการจัดการเรียนการสอนอยางไร
4. ใหนักศึกษาแบงกลุมและรวมอภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจ
เรียนของนักเรียน
5. ใหแตกลุมแสดงบทบาทของความเปนครูในการแกปญหาที่เกิดขึ้น แลวรวมกันสะทอน
ความรูสึกที่ไดรับจากกิจกรรมนี้
ผูวิจัยจะใหนักศึกษาพักประมาณ 15 นาที เพื่อเขาหองน้ําและรับประทานอาหารวาง และ
ตอดวยกิจกรรมการสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน ตามรายละเอียด ดังนี้
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ตาราง 9 แสดงตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 การพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู
วิจัยดานความสามารถและเห็นคุณคาของการวิจัยในชั้นเรียนโดยการใชบทบาทสมมุติและการ
สํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
เนื้อหา

กิจกรรม

สื่อ

1. ปญหาและ
สาเหตุของปญหา
การวิจัยในชั้นเรียน
2. ระดับและ
ประเภทของปญหา
การวิจัยในชั้นเรียน
3. วิธีการวิเคราะห
ปญหาการวิจยั ใน
ชั้นเรียน

ผูวิจัยไดบรรยายถึงปญหาและสาเหตุของปญหา
การวิจัยในชั้นเรียน ระดับและประเภทของปญหา
การวิจัยในชั้นเรียน วิธีการวิเคราะหปญหาการ
วิจัยในชั้นเรียนและ เกณฑการคัดเลือกปญหา
การวิจัยในชั้นเรียน (เวลา 2 ชั่วโมง)

- เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
- power point

4. เกณฑการ
คัดเลือกปญหาการ
วิจัยในชั้นเรียน

รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและสาเหตุของ
ปญหาการวิจยั ในชั้นเรียน ระดับและประเภทของ
ปญหาการวิจยั ในชั้นเรียน วิธีการวิเคราะหปญหา
การวิจัยในชั้นเรียนและ เกณฑการคัดเลือก
ปญหาการวิจยั ในชั้นเรียน โดยแบงเปนกลุมยอย
กลุมละ 9 – 10 คน แลวนํามาเสนอหนาหอง
( เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที)

- ใบงานการ
วิเคราะหปญ
 หาการ
วิจัยในชั้นเรียน
(กลุม)
- กระดาษฟริ้บชาท

วิเคราะหปญ
 หาการวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง
และนําสงเปนงานเดี่ยวในครั้งตอไป
(เวลา 30 นาที)

- ใบงานการ
วิเคราะหปญ
 หาการ
วิจัยในชั้นเรียน
(เดี่ยว)
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การประเมินผล
1. ผูวิจัยใชการสังเกตขณะที่นักศึกษาทํากิจกรรม และการตอบคําถามภายหลังการ
จัดกิจกรรม
2. การตรวจใบงานเดี่ยวและใบงานกลุมตามเกณฑที่กําหนดไว
อุปกรณ
1. กระดาษสําหรับวาดภาพ
2. ดินสอสี
3. กระดาษฟลิพชาท
4. ใบงานกลุมกิจกรรมการสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
5. ใบงานเดี่ยวกิจกรรมการสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
เวลาที่ใช ในการใชโปรแกรมแตละครั้งจะใชเวลาทั้งหมดครั้งละ 6 ชั่วโมง โดยแบงเปนกาพัฒนาการ
เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย จํานวน 1 ชั่วโมง และการพัฒนาความสามารถดานการวิจัย
ในชั้นเรียน 5 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3. ขั้นติดตามผล ผูวิจัยไดดําเนินการ ภายหลังเสร็จสิ้นในขั้นตอนการทดลอง
ทั้ง 10 ครั้ง โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. นัดใหนักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมตอบแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง
ในบทบาทครูวิจัย แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน และแบบวัดเจตคติตอการวิจัยใน
ชั้นเรียน รวมทั้งสงรายงานการวิจัยใหแกผูวิจัย
2. ดําเนินการสนทนากลุม (Focus group) เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอโปรแกรมการ
สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
3. ตรวจใหคะแนนทักษะการวิจัยในชั้นตามแบบประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม
4. บันทึกคะแนนจากแบบวัดในโปรแกรมสําเร็จรูป ของนักศึกษาทั้งกลุม ทดลองและ
กลุมควบคุม ประกอบดวย
- คะแนนการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ทั้งกอนและหลังการทดลอง
- คะแนนความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งกอนและหลังการทดลอง
- คะแนนความเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งกอนและหลังการทดลอง
- คะแนนทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังการทดลอง

71

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนขอมูลเชิงปริมาณใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยจะใชสถิติ
ดังนี้
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistical) ประกอบดวย จํานวน รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปอรเซ็นตไทล (Percentile)
2. สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistical) ซึ่งใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวมหลายตัวแปรแบบสองทาง (Two way MANCOVA) ในการทดสอบ
สมมุติฐานขอที่ 1 – 3
ส ว นที่ 2 เป น ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากผลการสนทนากลุ ม จะใช ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
(Content Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง ผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอนักศึกษาครู ในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป มี
สมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้
1. มีปฏิสัมพันธรวมระหวางการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนกับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนที่มี
ตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังการควบคุม
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
2. นักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงจะมีการ
เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษาครูกลุมที่มี
การรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนต่ํา ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการ
วิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
3. นักศึกษาครูกลุมที่ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนจะมีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหที่ตรงกัน ผูศึกษาไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใช
ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล ดังตอไปนี้
n
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
X
แทน คะแนนเฉลี่ย
SD
แทน คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
Sx
แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาเฉลี่ย
SS
แทน ผลบวกกําลังสองของคาความแตกตางระหวางขอมูลและคาเฉลี่ย
ของกลุมขอมูล (Sum of Squares)
MS
แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสอง (Mean Square)
t
แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution
F
แทน คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution
p
แทน คาระดับนัยสําคัญของการทดสอบ
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df

แทน
Wilks' Λ แทน
Cov. แทน
A
แทน
B
แทน

คาองศาอิสระ (Degree of Freedom)
คาสถิตทิ ดสอบ แลมปดา ( Λ ) ของวิลคส (Wilks)
ตัวแปรรวม คือ ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
กลุมเปรียบเทียบ แบงเปน 2 ระดับ คือ กลุมทดลองและกลุม ควบคุม
ระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนแบงเปน
2 ระดับ คือ ต่ํา และสูง

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดเสนอการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัย เปน 3 ตอน
ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร
1.1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัย คะแนนความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน คะแนนเจตคติตอการวิจัย
ในชั้นเรียน และคะแนนทักษะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการใชโปรแกรม ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม
1.2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัย คะแนนความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน คะแนนเจตคติตอการวิจัย
ในชั้นเรียน และคะแนนทักษะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการใชโปรแกรม จําแนกตามระดับการรับรู
ความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อการทดสอบสมมุติฐานประกอบดวย
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 เกี่ยวกับปฏิสัมพันธรวม
ระหวางการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนกับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียนกอนการใชโปรแกรม
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 เกี่ยวกับนักศึกษาครูกลุมที่
มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงจะมีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตน
ดานการวิจัยในชั้นเรียนต่ํา ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 เกี่ยวกับการนักศึกษาครู
กลุมที่ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
จะมีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษา
กลุมที่ไมไดใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
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2.3.1 การเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดรับ/ไมไดรับโปรแกรม ภายหลังการควบคุม
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
2.3.2 กราฟแสดงระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดรับ/ไมไดรับโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุม เพื่อยืนยันขอมูลเชิง
ปริมาณในตอนที่ 2 และมุงหารายละเอียดของผลการใชโปรแกรม
ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร
1.1 ผลการวิเคราะหคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัย คะแนนความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน คะแนนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
และคะแนนทักษะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการใชโปรแกรม ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2/ 2551 ที่อยูในขั้น
การฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป จํานวน 66 คน ซึ่งไดมาจากสุมเขากลุมดวยวิธีการจับ
ฉลาก ปรากฏวานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 33 คน เปนกลุมทดลอง และนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทยจับฉลากไดเปนกลุมควบคุม จํานวน 33 คน ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 10
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ตาราง 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย คะแนนความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
คะแนนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน และคะแนนทักษะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการใชโปรแกรม ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมทดลอง
(n=33)

ตัวแปรตาม

กลุมควบคุม
(n=33)

Mean

SD.

Mean

SD.

1. การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
2. สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน

106.61

9.747

95.15

12.691

2.1 ความรูเกีย่ วกับการวิจยั ในชั้นเรียน

29.70

3.107

24.97

3.844

2.2 เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน

130.70

12.438

113.51

15.377

2.3 ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน

32.91

.980

28.00

1.199
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จากตาราง 10 พบวาคาเฉลี่ยของตัวแปรตามประกอบดวยคะแนนการเห็นคุณคาใน
ตนเองในบทบาทครูวิจัย คะแนนความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน คะแนนเจตคติตอการวิจัย
ในชั้นเรียน และคะแนนทักษะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการใชโปรแกรม ของนักศึกษากลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมในทุกตัวแปร
1.2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน การเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัย คะแนนความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน คะแนนเจตคติตอการ
วิจัยในชั้นเรียน และคะแนนทักษะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการใชโปรแกรมจําแนกตามระดับ
การรับ รูค วามสามารถของตนในการวิจัย ในชั้น เรีย น ระหวา งกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม
ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ไดใชระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนเปนตัวแปรจัด
ประเภท (Block) มี 2 ระดับ คือ ระดับต่ํา และระดับสูง โดยใชตําแหนงของเปอรเซ็นตไทล ที่ 25 เปน
กลุมต่ํา ซึ่งมีคะแนนเทากับ 88 คะแนนลงมา จํานวน 16 คน และตําแหนงของเปอรเซ็นตไทลที่ 75 เปน
กลุมสูง ซึ่งมีคะแนนเทากับ 126 คะแนนขึ้นไป จํานวน 17 คน จึงไดนําเสนอคาเฉลี่ยและสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน ระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการทดลอง ดังรายละเอียดในตาราง 11
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ตาราง 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย คะแนนความรูเกีย่ วกับการวิจยั ในชั้นเรียน
คะแนนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน และคะแนนทักษะการวิจัยในชัน้ เรียนภายหลังการใชโปรแกรม จําแนกตามระดับการรับรูความสามารถของตน
ในการวิจัยในชั้นเรียน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ตัวแปรตาม

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

ระดับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน.

ระดับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน.

กลุมต่ํา (n=9)

กลุมสูง (n=8)

กลุมต่ํา (n=7)

กลุมสูง (n=9)

Mean

SD.

Mean

SD.

Mean

SD.

Mean

SD.

1. การเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจยั
2. สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน

107.11

9.571

112.5

10.714

102.86

6.644

93.556

11.359

2.1 ความรูเกีย่ วกับการวิจยั ในชั้นเรียน

28.66

3.708

30.00

2.390

24.00

4.546

24.22

5.674

2.2 เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน

129.78

13.962

138.37

15.352

120.14

20.146

109.33

11.011

2.3 ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน

32.67

0.707

33.50

1.195

27.71

0.951

28.44

1.424
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จากตาราง 11 พบวาเมื่อจําแนกตามระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยใน
ชั้นเรียน และพิจารณาตัวแปรตามทีละตัวในกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา
คะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของกลุมควบคุมที่มีระดับ
การรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนสูงมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวากลุมอื่นๆ และใน
ภาพรวมก็พบวาคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของกลุมทดลองสูง
กวากลุมควบคุมในทุกระดับของการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
คะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของกลุมควบคุมที่มีระดับการรับรู
ความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ําจะไมแตกตางกัน สวนคะแนนเฉลี่ยความรู
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของกลุมทดลองที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยใน
ชั้นเรียนสูงจะมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวากลุมที่มีระดับการรับรู
ความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ํา และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาคะแนน
เฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมในทุกระดับของการ
รับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
คะแนนเฉลี่ ย ของเจตคติ ต อ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของกลุ ม ควบคุ ม ที่ มี ร ะดั บ การรั บ รู
ความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนสูงมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
ต่ํากวากลุมอื่นๆ และในภาพรวมก็พบวาคะแนนเฉลี่ยของเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนของกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมในทุกระดับของการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
คะแนนเฉลี่ยของทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของกลุมควบคุมที่มีระดับการรับรู
ความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนต่ํามีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการวิจัยในชั้นเรียนต่ํา
กวากลุมอื่นๆและในภาพรวมก็พบวาคะแนนเฉลี่ยของทักษะการวิจยั ในชั้นเรียนของกลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุมในทุกระดับของการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู
วิจัย คะแนนความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน คะแนนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน และคะแนน
ทักษะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการใชโปรแกรม
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของ คะแนนการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย คะแนนความรูเ กี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน และคะแนนเจตคติตอ
การวิจัยในชั้นเรียน กอนหลังการใชโปรแกรม

ตัวแปร
การรับรูความสามารถของ
ตนดานการวิจัยในชั้นเรียน
การเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัย (Pre-test)
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียน (Pre-test)
เจตคติตอการวิจัยในชั้น
เรียน (Pre-test)

การรับรูความสามารถ
ของตนดาน
การวิจัยในชั้นเรียน
.302

*

การเห็นคุณคาในตนเอง ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
ดานบทบาทครูวิจัย
เรียน
(post-test)
(post-test)

เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
(post-test)

-.052

.000

-.075

.019

-.109

-.045

-.010

-.503

-.067

.373

**

.557

**

.200

.352

.045

-.015

.167

.224

.226

*
**

**

มีนัยสําคัญที่ระดับ .05
มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
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จากตาราง 12 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรพบวา การรับรูความสามารถ
ของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนไมมีความสัมพันธกับความรูเ กี่ย วกับการวิจัยในชั้นเรียน มี
ความสัมพันธทางลบกับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและเจตคติตอการวิจัยใน
ชั้นเรียน แตมีความสัมพันธทางบวกกับทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งความสัมพันธของการรับรู
ความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนกับตัวแปรอื่นๆ ดังกลาว ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
การเห็นคุณ คา ในตนเองดา นบทบาทครูวิจัยกอนการใชโ ปรแกรม (Pre–test) มี
ความสัม พัน ธท างลบกั บ การรับ รูค วามสามารถของตนด า นการวิจัย ในชั้น เรี ย น อยา งไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธทางบวกกับ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม (Pre–test) มีความสัมพันธ
ทางลบกับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีความสัมพันธทางบวกกับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ความรู
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อีกทั้งมีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม (Pre–test) มีความสัมพันธทางบวก
กับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน และมีความสัมพันธทางลบกับ
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ซึ่งความสัมพันธดังกลาว ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
จากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวาในภาพรวมของตัวแปรตาม ซึ่งประกอบดวย การ
เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัย
ในชั้นเรียน และทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมในทุกตัวแปร ซึ่ง
จะมีการทดสอบระดับนัยสําคัญดวยการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปรตอไป และจะมี
การทดสอบปฏิสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปน
ตัวแปรจัดประเภท (Block) กับตัวแปรตามของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการใชตัวแปร
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม เปนตัวแปรรวม (Covariate) ทั้งนี้
เพราะพิจารณาจากความสัมพันธของตัวแปรความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใช
โปรแกรมที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามทุกตัว ดังนั้นตัวแปรความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
กอนการใชโปรแกรม จึงเปนตัวแปรที่เหมาะสมในการใชเปนตัวแปรรวม
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน
กอนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน ผูวิจัยไดตรวจสอบ
ขอตกลงเบื้องตน (Assumption) ของการทดสอบความแปรปรวนรวมหลายตัวแปร (MANCOVA)
โดยไดตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติหลายตัว ความเบ (Skewness) ความโดง (Kurtosis)
ความเปน เอกพัน ธข องเมทริกซค วามแปรปรวน แปรปรวนรว ม และความสัมพันธเ ชิงเสน
ระหวางตัวแปรรวมกับตัวแปรตาม ทั้งนี้ผลการแจกแจงแบบปกติจะพิจารณาควบคูไปกับคา
Shapiro–Wilk พบวาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนและทักษะการทํา
วิจัยในชั้นเรียน นั้นมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับการตรวจสอบความเอกพันธของ
เมทริกซความแปรปรวน–แปรปรวนรวม โดยใช Box’s M Test พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ซึ่งหมายถึงไมมีความแตกตางของเมทริกซความแปรปรวน–แปรปรวนรวม ในสวน
ความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรรวมกับตัวแปรตาม พบวาการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัย ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน และทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน มีความสัมพันธ
เชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีเพียงเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน ที่มีความสัมพันธ
เชิงเสน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (รายละเอียดไดแสดงภาคผนวก ข.) ดังนั้นจะ
เห็นไดวาขอมูลที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนไปตามขอตกลงเบื้องตน ของการทดสอบความ
แปรปรวนรวมหลายตัวแปร (MANCOVA) จึงสามารถนําไปทดสอบสมมุติฐาน ตอไป
2.1 มีปฏิสัมพันธรวมระหวางการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนกับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัย
ในชั้นเรียนที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
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ตาราง 13 ผลการทดสอบปฏิสัมพันธรวมระหวางการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนกับการรับรูความสามารถ
ของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจยั และ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอน
การใชโปรแกรม

Effect

Cov.
A
B
A*B

Multivariate Tests
Degree of Freedom
Multivariate FWilks'lamda
statistic
Hypothesis
Error

.487
.133
..783
.743

6.581
40.664
1.736
2.159

4.000
4.000
4.000
4.000

25.000
25.000
25.000
25.000

Sig.

.001
.000
.174
.103

จากตาราง 13 พบวาไมมีปฏิสัมพันธรวมระหวางการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนกับการรับรูความสามารถของตน
ดานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียน ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Λ = 0.743, Multivariate F-statistic = 2.159 , p = .103)
และเมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธระหวางระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยใน
ชั้นเรียนกับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษาครู พบวาไมมีปฏิสัมพันธระหวางระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยใน
ชั้นเรียนกับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Λ = 0.783, Multivariate F-statistic = 1.736 , p = .174)
นั่นแสดงวาเมื่อไมพบปฏิสัมพันธของระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน
ซึ่งเปนตัวแปรจัดกลุม (Block) จึงไดทดสอบอิทธิพลหลัก (Main Effect) เกี่ยวกับนักศึกษาครู
กลุมที่ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนจะมีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูง
กวานักศึกษากลุมที่ไมไดใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
กอนการใชโปรแกรม โดยไมไดนําระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนมา
เปนตัวแปรจัดกลุม
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2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 เกี่ยวกับนักศึกษาครูกลุมที่ใช
โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
จะมีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษา
กลุมที่ไมไดใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใช
โปรแกรม
ตาราง 14 การเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนสูงกวานักศึกษากลุมที่ใชและไมไดใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม

Effect

Wilks'lamda

Cov.

.751
.137

A

ตัวแปรตาม
การเห็นคุณคา
ในตนเองดาน
บทบาทครูวิจยั
ความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้น
เรียน

Multivariate Tests
Multivariate
Degree of Freedom
F-statistic Hypothesis
Error

แหลงความ
แปรปรวน
Cov.
Group
Error
Total
Cov.
Group
Error
Total

4.965
94.443

4.000
4.000

Sig.

60.000
60.000

Univariate – test
Adjusted df Adjusted
SS
MS
360.968 1
360.968
1082.054 1 1082.054
7833.154 63
124.336
10359.030 65
130.705 1
130.705
142.808 1
142.808
651.234 63
10.337
1150.667 65

Partial Eta
Squared

.002
.000

.249
.863

F

p-value Partial
η2
2.903
.093
.044
8.703
.004
.121

12.644
13.815

.001
.000

.167
.180
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ตาราง 14 (ตอ)

ตัวแปรตาม
เจตคติตอการ
วิจัยในชั้นเรียน
ทักษะการวิจยั
ในชั้นเรียน

แหลงความ
แปรปรวน
Cov.
Group
Error
Total
Cov.
Group
Error
Total

Univariate – test
Adjusted df Adjusted
F
p-value Partial
SS
MS
η2
33.402 1
33.402
.169
.683
.003
4205.966 1 4205.966 21.226
.000
.252
12483.810 63
198.156
17388.258 65
2.319 1
2.319 1.963
.166
.030
341.193 1
341.193 288.880
.000
.821
74.408 63
1.181
474.36 65

จากตาราง 14 พบวา ระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
(Λ = 0.137, Multivariate F-statistic = 94.443 , p < .001) แสดงวาระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรม
แตกตางกันอยางแทจริงในภาพรวม ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหความแตกตางในแตละ
ตัวแปรตามโดยใชการทดสอบระดับ Univariate เปนลําดับตอไป โดยผลการวิเคราะหสามารถ
สรุปได ดังนี้
ระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรม
เพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F(1,64) = 8.703, p-value = .004)
โดยที่ระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่ใชโปรแกรมสูงกวา
นักศึกษากลุมที่ไมใชโปรแกรม ซึ่งมีขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .121 (partial η2 = .121,
p-value = .004)
สําหรับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนนั้นสามารถแยกไดตามองคประกอบ ดังนี้
ระดับความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F(1,64) =30.180, p-value = .000) โดยที่ระดับ
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดใชโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่
ไมไดรับโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .180 (partial η2 = 0.180,
p-value = .000)
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ระดับเจตคติตอ การวิจัยในชัน้ เรียนของนักศึกษากลุมทีใ่ ช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 (F(1,64) =24.905, p-value = .000) โดยที่ระดับ
เจตคติการวิจยั ในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใชโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมใชรับโปรแกรม
ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .252 (partial η2 = 0.252, p-value = .000)
ระดับทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F(1,64) =331.678, p-value = .000) โดยที่ระดับทักษะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดใชโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมใชโปรแกรม ซึ่ง
ขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .821 (partial η2 = 0.821, p-value = .000)
2.3.1 กราฟแสดงระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม

Self-esteem

ภาพประกอบ 4 แสดงระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ของกลุ มที่ ใ ช /ไม ใ ช โปรแกรมส งเสริ มการเห็นคุณ ค า ในตนเองดา นบทบาทครู วิ จัย และ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังจากการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
กอนการใชโปรแกรม
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2.3.2 กราฟแสดงระดับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมทีใ่ ช/ไมใช
รับโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม

Knowledge

Attitude

Skill

ภาพประกอบ 5 แสดงระดับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นของกลุมใช/ไม
ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนภายหลังจากการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุม เพื่อยืนยัน
ขอมูลเชิงปริมาณในตอนที่ 2 และมุงหารายละเอียดของผลการใชโปรแกรม
จากผลการสนทนากลุมภายหลังการทดลองของนักศึกษากลุมทดลอง จํานวน 33 คน
ที่ไดรายงานผลการใชโปรแกรมการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค.) ซึ่งสามารถสรุปไดตามตัวแปร
การวิจัยได ดังนี้
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ซึ่งในการสงเสริมจะใชการโดยฝกให
นักศึกษาสรางความสําเร็จใหกับตนเองดวยการฝกทักษะการวิจัยในชั้นเรียนดวยการกําหนด
คะแนนดวยตนเอง โดยใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน
หลังจากนั้นผูวิจัยจะตรวจผลงานและใหคําแนะนําตลอดจนการใหกําลังใจ รวมกับการใชตัวแบบ
ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพครู ซึ่งจากวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวาระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับ
โปรแกรม มีขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .121 นอกจากนี้นักศึกษากลุมที่ไดรับ
โปรแกรม ไดเห็นถึงคุณคาของการวิจัยตามบทบาทของครู ดังคําพูดที่วา
“ผมเพิ่งเห็นคุณคาของการทําวิจัย ซึ่งผมไดทําสื่อนวัตกรรมมาใชแกปญหาของเด็กของผม
คือเด็กนักเรียนจําศัพทไมได พอผมไดมาเรียนรูผมก็ไดทํานวัตกรรมแลวก็นําไปใชกับนักเรียน
ปรากฎวา ปญหานี้ลดลง คือนักเรียนผม มีความรูความสามารถในการจําศัพทอังกฤษไดมากขึ้น
ทําใหผมรูวาการวิจัยนี้มันมีประโยชน จริง ๆ แลวก็คือสามารถนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
โรงเรียนได”
นอกจากนั้นนักศึกษาก็รูสึกถึงความภาคภูมิใจ ในความสามารถของตนเองที่สามารถ
ผลิตนวัตกรรมสําหรับใชแกปญหานักเรียน ดังคําพูดที่วา
“เริ่มแรกเลยกอนที่จะมาถึงตรงนี้ กอนที่จะมาเขารวมโครงการ แคชื่อวาการวิจัย มันเปน
เรื่องยาก มันเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร นาจะยาก เพราะรูสึกวาวิจัยยากมาก ๆ แตพอรวม
จริง ๆ แลวมันไดมากกวาที่คิด ไดมากกวาคําวา ไดมากกวาวิจัยวิจัย 5 บท ไดมากกวาชิ้นงาน
และพอมาอยูตรงนี้ไดรูสึกซึ้งถึงวิจัย วาวิจัยมันไดไดยากอยางที่เราคิด และบทที่ 2 ที่เคาวากันวา
มันยาก มันก็ไมไดยากอยางที่เราคิด ก็หาได พอถึงบทที่ 3 บทที่ 4 ทําไปทํามามันก็ไมเหมือนกับที่
เราจินตนาการไว แบบวามันไมไดแบบวาอลังการ และยากเย็นอะไรขนาดนั้น พอไดเลมแลวได
นวัตกรรมอีกเลมนึง ทุกอยางก็ไดมา 2 เลม และไดความภาคภูมิใจที่ไดมา ดวยตนเองแลว มันยิ่ง
เหนือคําบรรยายคะ”
“ไดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และรวมกิจกรรมตาง ๆ ทําใหเห็นคุณคาในการทําวิจัย
พอเรียน ๆ ไปวิจัยฉบับนึงรูสึกภูมิใจที่แบบวาเออเราก็ทําไดนะ สําเร็จดวยตัวเราเองทําใหสามารถ
ทําวิจัยได และเห็นคุณคาของมัน”
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สรุปไดวาการใชโปรแกรมการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน สามารถพัฒนาใหนักศึกษามีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัยไดสูงกวากลุมที่ไมไดรับโปรแกรม
สําหรับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนนั้นสามารถแยกไดตามองคประกอบ ดังนี้
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา ซึ่งพัฒนาโดยการฝกอบเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิทยาของการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 10 ครั้งประกอบดวย ความสําคัญของการวิจัย
ในชั้นเรียน การสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน, การกําหนดปญหาการวิจัยใน
ชั้นเรียน,การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ, การสรางและกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน,
การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน, การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน, การใชนวัตกรรมใน
การแกปญหาผูเรียน,การวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการแกปญหา, การสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย และจากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณพบวาระดับ
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่
ไมไดรับโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .180 ทั้งนี้นักศึกษากลุมที่ไดรับ
โปรแกรม ยังไดรายงานเพิ่มเติมวาไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นกวาที่เรียนในหองเรียน ดังคําพูดที่วา
“ไดความรูมาเยอะคะเกี่ยวกับงานวิจัย ถาเกิดหนูไมไดเขาโครงการนี้หนูอาจจะทําวิจัย
ไมได เพราะจากที่หนูไดเรียน ขึ้นป 5 แลวก็รุนพี่ก็บอกวาการวิจัยเนี่ยยาก กวาจะผานก็ยากแตวา
พอไดเขาโครงการนี้มันก็ไมไดยากก็ทําไดคะ”
“ถาสมมติวาไมมีโครงการนี้ วิจัยของเราไมรูจะเปนอยาง สะเปะสะปะ ไมรูจะเริ่มตน
อยางไร พอไดมาเขาโครงการนี้ ไดรูวาเออขั้นตอนการเขียนการวิจัย เปนยังงัย ประวัติความเปนมา
จุดประสงคอยางไร เออไดรูชัดเจน ไดพัฒนานวัตกรรมของเรา และไดพัฒนาเด็กใหดีขึ้นกวาที่
เปนอยู”
ระดับเจตคติตอ การวิจัยในชัน้ เรียน โดยการสงเสริมใหนักศึกษาวิชาชีพครูกลุมทีใ่ ช
โปรแกรมมีเจตคติที่ดีตอการวิจัยในชั้นเรียนดวยการใหสารชักจูงจากครูตนแบบ การใหความรู
และประโยชนของการวิจัยชั้นเรียนรวมทั้งการจัดสถานการณที่ครูมีการแกปญหาการเรียนการสอน
ดวยการใชการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการสรางภูมิคุมกันใหเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนยังคงอยู
กับนักศึกษาดวยการจัดทําโครงการเพื่อชักจูงใหครูคนอื่นมาทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเปนการอนุรักษ
เจตคติตอการวิจัย ในชั้นเรียนใหคงอยูตอไป และจากวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวาระดับเจตคติ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับโปรแกรม มี
ขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .252 ทั้งนี้นักศึกษาที่ไดรับโปรแกรม ยังไดรายงานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลการพัฒนาเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน ดังคําพูดที่วา
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“ตอนแรกก็มีทัศนคติตอการวิจัยในแงลบมากๆ จะคิดวาการวิจัยเปนอะไรที่ยาก คือคิด
วาถาทําไปแลวตัวเองตองทําไมไดแนๆ เลย แตพอมีโอกาสไดมาเขารวมโครงการนี้ ก็ทําใหเราได
เรียนรู เมื่อเกิดการเรียนรู เราก็สามารถนํามาใช ซึ่งโครงการนี้นอกจากทําใหเราจะไดความรู
ทางดา นวิจัย แลว เรายัง มีกิจ กรรมที่นา สนใจ ในขณะที่เ รารว มกัน ดํา เนิน การ ตอนแรกคิด วา
โครงการนี้เปนโครงการที่นาเบื่อ ก็คิดวาคงเรียนแตทางดานเนื้อหาทฤษฎีอยางเดียว แตพอเขา
รวมจริงๆ มีกิจกรรมคั่นทําใหไมนาเบื่อตอนเรียน ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีขึ้น จากเดิมทัศนคติในแง
ลบ ตอนนี้ก็มีทัศนคติในแงบวกขึ้นเรื่อยๆ ”
“ในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของการวิจัยตอนแรกกอนมาเรียนก็เขาใจวาการวิจัยมันยาก
แตพอมาเรียนจริงๆ ไดเรียนรู ไดสัมผัส ไดคลุกคลีกับมันจริงๆ มันก็ไมไดยากอยางที่คิดถาได
ลองลงมือทํา ก็ลองไดปฏิบัติจริง ทุกอยางมันมีวิธีการแกไข ทุกอยางมันมีแนวทางใหเราเดิน”
ระดับทักษะการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งพัฒนาโดยการฝกอบเกี่ยวกับทักษะของการวิจัยใน
ชั้นเรียน จํานวน 10 ครั้ง ซึ่งเปนการพัฒนาทั้งที่เปนรายกลุม และรายบุคคล โดยนักศึกษาไดฝก
ในสถานการณจริงระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครูจากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
พบวาระดับทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่
ไมไดรับโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .821 ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมโปรแกรมยัง
ไดรายงานเพิ่มเติม ดังคําพูดที่วา
“โครงการนี้ทาํ ใหหนูไดรูจักวาการวิจัยที่แท คืออะไร และก็ไดลงมือปฏิบัติ และก็ทาํ ใหรู
วาคืออะไร และมีขั้นตอนในการทําวิจัยอยางไร และสามารถที่จะนําไปใชไดกับชีวิตของความเปน
ครูในอนาคตตอไป”
ขอสรุปจากขอมูลเชิงคุณภาพพบวา นักศึกษาที่ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนนักศึกษาไดรายงานขอมูลที่สนับสนุน
การพัฒนาตัวแปรตามทั้ง 4 ตัว คือ การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ความรูดานการ
วิจัยในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน และทักษะการวิจัยในชั้นเรียน โดยตัวแปรทั้งหมด
นักศึกษาไดเห็นถึงคุณคาของการวิจัยในชั้นเรียนตามบทบาทของครู มีเจตคติที่ดีตอการวิจัยใน
ชั้นเรียน มีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิทยาของการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนเกิดทักษะการทํา
วิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้น

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอนักศึกษาครู ในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป
ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะไดดังนี้

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของปฏิสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนและ
การใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษาครูที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษาครู ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
2. เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนของนักศึกษาครู ระหวางกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนต่ํา
และสูง ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
3. เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนของนักศึกษาครู ระหวางกลุมที่ใชและไมใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม

สมมุติฐานในการวิจัย
1. มีปฏิสัมพันธรวมระหวางการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนกับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนที่มี
ตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังการควบคุม
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
2. นักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงจะมีการ
เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษาครูกลุมที่มี
การรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนต่ํา ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
3. นักศึกษาครูกลุมที่ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนจะมีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
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วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
เป น นั ก ศึก ษาวิ ช าชีพ ครู โปรแกรมวิ ช าภาษาอัง กฤษ และโปรแกรมวิ ช าภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2/ 2551 ที่อยูในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครู
แบบเต็มรูป จํานวน 66 คน โดยมีการสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยการวิธีการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) ซึ่งโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษสุมไดเขากลุมทดลอง และโปรแกรม
วิชาภาษาไทย เปนกลุมควบคุม กลุมละ 33 คน หลังจากนั้นมีการวัดระดับการรับรูความสามารถ
ของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน เปน 2 ระดับ คือ ระดับต่ําและระดับสูง เพื่อเปนตัวแปรจัดประเภท
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 5 สวน คือ
1. โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียน ซึ่งเปนโปรแกรมที่พัฒนามาจากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยการใช
โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน จะมี
การสงเสริมจํานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง ซึ่งหลังจากผูวิจัยสรางเสร็จแลวไดนําใหผูเชี่ยวชาญ
ดานการสอนวิจัยในชั้นเรียน ดานจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จํา นวน 5 ทาน แลว นํามาปรับ ปรุงแกไขตามคําแนะนํา จากนั้นจึงนําไปทดลองใชกับ นักศึก ษา
วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 37 คน เพื่อหาความเหมาะสมเกี่ยวกับเวลา สื่อ วิธีการพัฒนา เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขกอนจะนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
2. แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ลักษณะของแบบวัดการเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจยั แบงเปน 4 ดาน คือการสรางความตระหนักถึงคุณคาของตนเองที่มีตอ
สังคมเมื่อไดแสดงความสามารถตามบทบาทครูวิจัย การสรางความเชือ่ มั่นในความสามารถของตนเอง
ที่จะบรรลุถึงจุดมุงหมายที่จะสามารถทําตามบทบาทครูวิจัยไดอยางเต็มความสามารถของตน การ
สรางการยอมรับผลการกระทําของตนเอง และ การสรางความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑ
ของวิชาชีพครูวิจัย ดานละ 5 ขอ รวม 20 ขอ โดยเปนประโยคบอกเลา ประกอบมาตราประเมิน 6 ระดับ
มีคา สัมประสิทธิค์ วามเชื่อมัน่ แบบความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) ครอนบาคแอลฟา
(Alpha Coefficient) ทั้งฉบับเทากับ .9078
3. แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน เปนการวัดระดับความ
มั่นใจของนักศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน ในระดับความยากที่ตางกันจะ
เรียงลําดับจากงายไปหายาก และในแตละหัวขอจะประกอบไปดวยสถานการณที่มีความยากที่
แตกตางกัน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 30 ขอ โดยมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale)
11 อันดับ จาก ไมสามารถทําได ไปจนถึง ทําไดและมั่นใจมากที่สุด มีคา สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
แบบความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) ครอนบาคแอลฟา (Alpha Coefficient) ทั้งฉบับ
เทากับ .9720
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4. แบบวัดสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน แบงเปน 3 สวน คือ
4.1 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
5 ตัวเลือก โดยขอที่ตอบถูกตองจะได 1 คะแนนตอ 1 ขอคําถาม และตอบผิดจะได 0 คะแนนตอ
ขอคําถาม มีจํานวน 45 ขอ คาความเชื่อมั่นแบบ KR 20 เทากับ .6155 คาความยากงายมีคา
ตั้งแต .216 – 783 คาอํานาจจําแนกทดสอบดวยสถิติที (Independent t-test) และคัดเลือกไวเฉพาะ
ขอที่คาที มีนัยสําคัญที่ระดับ .05
4.2 แบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน เปนความรูสึกของนักศึกษาครูที่มีตอการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน โดยเปนประโยคบอกเลา ประกอบมาตราประเมิน 6 ระดับ จํานวน 27 ขอ มีคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) ครอนบาคแอลฟา
(Alpha Coefficient) ทั้งฉบับเทากับ .8997
4.3 แบบประเมินทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน เปนการประเมินการแสดงออกมาโดย
การทําวิจัยในชั้นเรียน เปนผลผลิตโดยเปนชิ้นงานหรือรองรอยและหลักฐานที่ของชิ้นงานนั้นๆ โดย
การประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานจากการแบบประเมินเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ
ดีมาก 4 คะแนน ดี 3 คะแนน พอใช 2 คะแนน ควรปรับปรุง 1 คะแนน และไมสมบูรณ 0 คะแนน
4.4 ประเด็ น คํ า ถามการสนทนากลุ ม เป น การสนทนาในประเด็ น ของผลการใช
โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ของ
นักศึกษาที่เขารวมโปรแกรม

การรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเตรียมการดวยการสุมนักศึกษาเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุมดวยการวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ซึ่งนักศึกษากลุมภาษาอังกฤษเปน
กลุมทดลองโดยไดรับโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 33 คน และกลุมภาษาไทย เปนกลุมควบคุมไมไดรับโปรแกรมสงเสริม
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 33 คน จากนั้น
จึงใหนักศึกษาทั้งสองกลุมตอบแบบตอบแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยแบบทดสอบ
ความรูเ กี่ย วกับ การวิจัย ในชั้น เรีย น แบบวัด ทัศ นคติตอ การวิจัย ในชั้น เรีย น แบบวัด การรับ รู
ความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน แลวใชคะแนนการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัย
ในชั้นเรียน แบงเปนกลุมสูงและต่ํา สําหรับขั้นตอนการทดลองนั้นผูวิจัยไดใชโปรแกรมการสงเสริม
ความภาคภูมิใจบทบาทครูวิจัยและสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน ในกระบวนการพัฒนาการวิจัยใน
ชั้นเรียนของนักศึกษาครูในขั้นการฝกประสบการณเต็มรูป จํานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง ซึ่งใน
การพัฒนาจะมีการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยไปพรอมๆ กันกับการการพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน โดยจะใชการพัฒนาในวันเสารและวันอาทิตย และในวันจันทร–ศุกร
นักศึกษาจะฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนแหลงฝก พรอมทั้งไดนํากิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา
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ในแตละครั้งไปใชในสถานการณจริงในระหวางที่ฝกประสบการณวิชาชีพ หลังจากนั้นในขั้นการ
ติดตามผลใหนักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมตอบแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัย แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน และแบบวัดเจตคติตอการวิจัยใน
ชั้นเรียน รวมทั้งสงรายงานใหแกผูวิจัย และดําเนินการสนทนากลุม (Focus group) เกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีตอโปรแกรมการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการ
วิจัยในชั้นเรียน

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนขอมูลเชิงปริมาณใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยจะใชสถิติ
ดังนี้
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistical) ประกอบดวย จํานวน รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปอรเซ็นตไทล (Percentile)
2. สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistical) ซึ่งใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวมหลายตัวแปรแบบสองทาง (Two way MANCOVA) ในการทดสอบ
สมมุติฐานขอที่ 1 – 3
สวนที่ 2 เปนขอมูลเชิงคุณภาพจากผลการสนทนากลุม จะใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัย สามารถสรุปผลได ดังนี้
1. ไม มี ปฏิ สั มพั นธ ร วมระหว างการใช โ ปรแกรมส ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเองด า น
บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนกับการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้น
เรียนที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลัง
การควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. นักศึกษาครูที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ํามี
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังควบคุม
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรม ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอน
การใชโปรแกรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งระดับการเห็นคุณคาในตนเอง
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ดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมสูงขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 โดยที่ระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่ใช
โปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมใชโปรแกรม ซึ่งมีขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .121
สําหรับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนนั้นสามารถแยกไดตามองคประกอบ ดังนี้
3.1 ระดับความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรม
เพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่ระดับความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียนของนักศึกษากลุมที่ไดใชโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดใชโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล
(Effect size) มีคาเทากับ .180
3.2 ระดับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่ระดับเจตคติการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา
กลุมที่ใชโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมใชรับโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา
เทากับ .252
3.3 ระดับทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ใช/ไมใชโปรแกรมเพิ่มขึ้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่ระดับทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา
กลุมที่ไดใชโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมใชโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคา
เทากับ .821
นอกจากนั้นขอมูลเชิงคุณภาพยังยืนยันไดวานักศึกษาที่ใชโปรแกรมสงเสริมการเห็น
คุณคาในตนเองดานบทบาทครู วิจัยและสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนนักศึกษาไดรายงานขอมูลที่
สนับสนุนการพัฒนาตัวแปรตามทั้ง 4 ตัว คือ การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ความรู
ดานการวิจัยในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน และทักษะการวิจัยในชั้นเรียน โดยตัวแปร
ทั้งหมด นักศึกษาไดเห็นถึงคุณคาของการวิจัยในชั้นเรียนตามบทบาทของครู มีเจตคติที่ดีตอการ
วิจัยในชั้นเรียน มีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิทยาของการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนเกิดทักษะการทํา
วิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้นดวย

การอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยจะอภิปรายตามสมมุติฐาน ดังนี้
สมมุติฐานขอที่ 1. กลาววามีปฏิสัมพันธรวมระหวางการรับรูความสามารถของตนดานการ
วิจัยในชั้นเรียนกับการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรมและสมมุติฐานขอที่ 2.
กลาววานักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงจะมีการเห็น
คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษาครูกลุมที่มีการ
รับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนต่ํา ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน
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ชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขอมูลใหผลที่ไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวทั้ง
2 ขอ กลาวคือผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนทําใหการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ําไมแตกตางกัน
และนักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ําก็มีการเห็น
คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนไมแตกตางกัน ภายหลังการ
ควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมุตฐานทั้ง 2 ขอในประเด็นเดียวกัน
กลาวคือ ในสวนของผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนทําใหการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียนของนักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ํา
ไมแตกตางกันนั้น อาจเปนเพราะในการใชวิธีการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครู
วิจัยในครั้งนี้ไดใชวิธีการที่บรูโน (Bruno. 1983: 363) ไดเสนอแนะไวคือการสรางผลสําเร็จใหกับ
ตนเองมากขึ้น (Increase Success) ซึ่งเปนการพยายามที่จะเพิ่มความสําเร็จใหแกตนเอง โดยการ
ไปใหถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว และกิจกรรมในการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ก็ไดใหนักศึกษากําหนดคะแนนในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้น
เรียนในแตละครั้งจํานวน 9 ครั้งรวมกับการใหคําแนะนําและคําพูดชักจูงจากผูวิจัย ซึ่งจากกิจกรรม
ในการพัฒนาดังกลาวก็เปนวิธีการสงเสริมการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนอีกดวย
ทั้งนี้เพราะแบนดูรา (Bandura. 1995: 3-5, 1997: 79-115) ไดกลาววาการสงเสริมประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ (Enactive mastery experience) เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะทํา ใหบุค คล
พัฒนาการรับรูความสามารถของตน เพราะสภาพที่เปนจริงเกี่ยวกับความรอบรูหรือความชํานาญใน
สิ่งที่ทําไดสําเร็จ ทําใหไดรับความสําเร็จที่เขมแข็งเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลและถาคนเรา
ไดรับความสําเร็จก็จะคาดหวังวาจะไดรับผลที่เกิดขึ้นจากการไดรับประสบการณโดยการเผชิญกับ
ปญหาอุปสรรคและการใชความพากเพียรพยายาม ดังนั้นอาจจะเปนไปไดวานักศึกษาครูมีการรับรู
ความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนแตกตางกันกอนการไดรับการสงเสริมจากโปรแกรมฯ
เมื่อไดรับการสงเสริมจากโปรแกรมฯ จึงมีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้น
อยางไมแตกตางกัน จึงทําใหไมพบปฏิสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยใน
ชั้นเรียนกับการใชโปรแกรมฯ ดังกลาว
อีกทั้งการวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะตองวัดจากผูที่
เคยมีประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนมากอนจึงจะทําใหสามารถตัดสินความสามารถ
ของตนเองไดอยางถูกตอง (Bandura. 1997: 115) แตในการวัดการรับรูความสามารถของตนดาน
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูในการวิจัยครั้งนี้ ไดวัดกอนการพัฒนาทักษะการวิจัยและนักศึกษา
ก็ไมเคยมีประสบการณในการทําวิจัยในเรียนมากอน เพราะรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
(EDC 106) ที่นักศึกษาไดเคยเรียนมากอนนั้นไดเรียนแตทฤษฎีเพียงอยางเดียวไมมีการฝกปฏิบัติ
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หรือพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียน จึงไมมีประสบการณในการทําวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้นการประเมิน
ความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนจึงอาจจะทําใหนักศึกษาครูไมสามารถประเมินได
สอดคลองตามความสามารถที่แทจริงได จึงทําใหผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2 คือ
นักศึกษาครูกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ําก็มีการเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนไมแตกตางกันนั่นเอง
นอกจากนั้นการใชคะแนนการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใช
โปรแกรมฯ เปนตัวแปรจัดประเภท (Block) โดยใชตําแหนงของเปอรเซ็นตไทลที่ 25 เปนกลุมต่ํา ซึ่ง
มีคะแนนเทากับ 88 คะแนนลงมา มีจํานวน 16 คน โดยอยูกลุมทดลองจํานวน 9 คน และกลุมควบคุม
จํานวน 7 คน และตําแหนงของเปอรเซ็นตไทลที่ 75 เปนกลุมสูง ซึ่งมีคะแนนเทากับ 126 คะแนนขึ้น
ไป จํานวน 17 คน โดยอยูกลุมทดลองจํานวน 8 คน และกลุมควบคุมจํานวน 9 คน จะเห็นวาจํานวน
ของกลุมตัวอยางในแตละเซลล มีจํานวนนอย ทําใหมีผลตออํานาจการทดสอบ กลาวคือในการวิเคราะห
ความแปรปรวนพหุคูณ จํานวนตัวอยางในแตละเซลลควรมีตัวอยางมากกวา 20 คนจะทําใหผลการ
ทดสอบมีความแกรง (Robustness) มากขึ้น (Tabachnick; & Fidell. 2001: 329) รวมทั้งจากผลการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนกับตัวแปรตาม
พบวาไมมีความสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในตัวแปรตามทุกตัว ซึ่งในการใชตัว
แปรจัดประเภท สําหรับการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณนั้น ตัวแปรที่ใชในการจัดประเภทตองมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545: 137)
ดังนั้นจึงสรุปไดวาจากผลการวิจัยที่ไมไดเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 และ 2 นั้นอาจเปน
เพราะวิธีการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
(ตัวแปรตาม) เปนการสงเสริมการรับรูความสามารถของตนเองดานการวิจัยเรียน (ตัวแปรแบงกลุม)
ไปดวย จึงทําใหผลที่เกิดขึ้นขาดความชัดเจนไปดวย รวมทั้งการวัดตัวแปรการรับรูความสามารถ
ของตนเองดานการวิจัยเรียน ก็วัดกอนที่นักศึกษาครูมีประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน และ
จํานวนของกลุมตัวอยางในแตละเซลลมีจํานวนไมเพียงพอ ตลอดจนตัวแปรการรับรูความสามารถของ
ตนเองดานการวิจัยเรียนก็ไมความสัมพันธกับตัวแปรตาม จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผลการใช
โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนทําให
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูกลุมที่
มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ําไมแตกตางกันและนักศึกษาครูกลุม
ที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียนสูงและต่ําก็มีการเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนไมแตกตางกัน ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนกอนการใชโปรแกรม
สมมุติฐานขอที่ 2. ที่วาภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใช
โปรแกรมนักศึกษากลุมที่ใชโปรแกรมมีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูสูงกวากลุมที่ไมไดใชโปรแกรม จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา
เปนไปตามสมมุติฐาน กลาวคือ ภายหลังการควบคุมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการใช
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โปรแกรมนักศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมมีระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและ
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001ทั้งนี้เปนเพราะโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนโปรแกรมที่พัฒนามาจากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการ
วิจัยในชั้นเรียน การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้น
เรียน โดยการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียน จะมีการพัฒนาจํานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง รวมเปนเวลาทั้งหมด 60 ชั่วโมง ทั้งนี้
การสงเสริมความรู และทักษะ ควบคูไปกับการพัฒนาความสามารถทางจิตใจ (Mental ability) และ
หลักการทางจิตวิทยามีความเชื่อวาการพัฒนาจิตใจเกี่ยวกับสถานการณหนึ่งจะชวยใหบุคคลมี
พฤติกรรมที่สอดคลองและเหมาะสมรวมทั้งมีความคงทนของพฤติกรรมมากกวาการพัฒนาพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541) อีกทั้งการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็ม
รูปไดเปดโอกาสใหนักศึกษาปฏิบัติหนาที่ไดเสมือนครูประจําการในโรงเรียนแหลงฝก โดยไดใช
ความรูที่เรียนมาไปปฏิบัติในสถานการณจริง รวมทั้งมีอาจารยพี่เลี้ยงในโรงเรียนและอาจารยนิเทศ
เปนผูใ ห คํ าแนะนํ า ช วยเหลือทั้ งในโรงเรียนแหล งฝกและอาจารยในมหาวิทยาลัย รวมทั้ งการ
ออกแบบหลักสูตรใหเหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาโดยตรง
(สุทธาสินี บุญญาพิทักษ. 2545: 111) ซึ่งโปรแกรมฯ จะมีการสงเสริมทั้งการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัย การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยใน
ชั้นเรียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยในแตละครั้งจะแบงเปนการพัฒนาการ
เห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย จํานวน 1 ชั่วโมง และการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนจํานวน 5 ชั่วโมง ทั้งนี้การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนก็มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตอการ
พัฒนาสมรรถนะการวิจัย กลาวคือการสํารวจและวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน การกําหนด
ปญหาการวิจัยในชั้นเรียน การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ และกําหนดนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน
การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน การใชนวัตกรรมไปในการแกปญหา
ผูเรียน การวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการแกปญหา การสรุปและอภิปรายผล การวิจัย และการเขียน
รายงานการวิจัย ทั้งนี้ในขั้นตอนการใชนวัตกรรมไปในการแกปญหาผูเรียนนั้นก็ไดเปดโอกาสให
นักศึกษาไดฝกวิธีการรวบรวมขอมูลที่หลากหลายตามแนวคิดของแฟรงค (สุวิมล วองวานิช. 2549:
193; อางอิงจาก Flake, C.L. 1995) ยังไดเสนอแนะใหหลักสูตรการผลิตครูตองจัดวิชาใหผูเรียนได
มีโอกาสฝกการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยใชวิธีที่หลากหลายในการเก็บขอมูล เชน การสังเกต การ
สัมภาษณ หรือการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งการทํากรณีศึกษา เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีที่เรียนกับ
การปฏิบัติจริง ซึ่งผลที่พบก็สอดคลองกับการศึกษาของ สุทธาสินี บุญญาพิทักษ (2545) ที่ไดใช
หลักสูตรครูวิจัยในชั้นเรียนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปที่ 4 วิชาเอกประถมศึกษา ปการศึกษา
2544 จํานวน 27 คน ผลการใชหลักสูตร พบวากระบวนการพัฒนาสมรรถภาพครูวิจัยในชั้นเรียนมี
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ความเหมาะสมทั้งในระยะเตรียมความพรอมและระยะฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนแหลง
ฝกสมรรถภาพครูนักวิจัย และจากการประเมินตนเองของนักศึกษา พบวาภายหลังจากการทดลองใช
หลักสูตรนักศึกษามีสมรรถนะครูนักวิจัยสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีสมรรถภาพอยูในระดับมากสอดคลองกับการประเมินของครูพี่เลี้ยงและผูวิจัย
ดังที่กลาวมาขางตนนั้นเปนการอภิปรายในภาพรวมของการใชโปรแกรมมีการเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ซึ่งภายหลังการ
วิเคราะหตัวแปรเดี่ยวก็พบวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษากลุมที่
ไดรับโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับโปรแกรม มีขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .121
ทั้งนี้เพราะการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยไดใชวิธีการของบรูโน (Bruno. 1983)
ดวยการสรางผลสําเร็จใหกับตนเองมากขึ้น (Increase Success) เปนการพยายามที่จะเพิ่มความสําเร็จ
ใหแกตนเอง ซึ่งจะเห็นไดจากใชโปรแกรมฯ ในแตละครั้งจะมีการกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกเปน
รายกลุม และรายบุคคลโดยการฝกทักษะการวิจัยในชั้นเรียนดวยการกําหนดคะแนนดวยตนเอง
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง.) โดยใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบ
บันทึกคะแนน หลังจากนั้นผูวิจัยจะตรวจผลงานและใหคําแนะนําตลอดจนการใหกําลังใจ ซึ่งซัสซี
(Sasse. 1978: 48) ก็ไดกลาววาการใหกําลังใจอาจจะมาจากภายในตนเองหรือจากบุคคลอื่นก็เปน
วิธีการในการสงเสริมใหบุคคลมีการเห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นในกิจกรรมครั้งที่ 1 ก็ยัง
มีการใชตัวแบบ คือครูผูเชี่ยวชาญ ไดรวมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทํา
วิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนในการทําวิจัยในชั้นเรียน ประโยชนที่ไดรับจากการทําวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอ
ผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจที่ไดรับจากการทําวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการให
ขอคิดเห็นสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งแบรดชอร (Bradshaw. 1981: 5-11)
กลาววา การไดแสดงบทบาทตามวิชาชีพและไดรับการยอมรับจากสังคมหรือการเห็นคุณคาจาก
บุคคลอื่น ก็เปนการเพิ่มการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลไดอีกทางหนึ่งดวย ทั้งนี้บทบาทครูวิจัยก็
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 24 และ มาตรา
30 ที่ระบุใหครูตองทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 14–17) ซึ่งผลจาก
การพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษา จะเห็นไดชัดเจนจากผลการ
สนทนากลุม ของนักศึกษาที่ไดรับโปรแกรมฯ ที่ไดรายงานถึงการเห็นคุณคาของการแสดงบทบาท
ของการวิจัยในชั้นเรียนวา นอกจากนั้นก็ยังมีนักศึกษาไดรายงานถึงความมั่นใจในการทําวิจัยในชั้น
เรียนวา จะเห็นไดวาการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยของนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่ไดรับโปรแกรมสูงกวากลุมที่ไมไดรับโปรแกรม อันเนื่องมาจากการไดรับประสบการณที่ประสบ
ความสําเร็จจากการกําหนดคะแนนจากการทํากิจกรรมดวยตนเองรวมกับการใชตัวแบบจากครู
ผูเชี่ยวชาญ จึงทําใหนักศึกษาที่ไดรับโปรแกรมมีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยสูงกวา
กลุมนักศึกษาที่ไมไดรับโปรแกรม ซึ่งมีขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .121 ดังกลาว
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สําหรับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนนั้นสามารถแยกไดตามองคประกอบ คือ ระดับความรู
ของการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับโปรแกรม
ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .180 ทั้งนี้เปนเพราะการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูไดพัฒนาใน 2 ลักษณะคือ การใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียนดวยการบรรยายในหองเรียน รวมกับความรูที่ไดจากประสบการณในระหวางที่นักศึกษา
ไดฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของคอลบ ที่กลาววาความรูของบุคคลเกิดจาก
ความสัมพันธใน 2 มิติ คือ มิติแรกเปนวิธีการเรียนรูและกระบวนการจัดการขอมูล แบงได 2 ประเภท
คือ ผานประสบการณที่เปนรูปธรรม (Concrete Experience) และประสบการณที่เปนนามธรรม
(Abstract Conceptualization) สวนมิติที่สองเปนกระบวนการจัดการความรู แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรกเกิดจากการคิด ไตรตรอง สะทอนกลับ (Reflective Observation) และลักษณะที่สอง
เกิดจากการลงมือปฏิบัติ (Active Experimentation) (Healey; & Jenkins. 2000: 1-16 citing Kolb. 1984)
ทั้งนี้ความรูที่ไดมาจากประสบการณหรือไดลงมือกระทําดวยตนเองเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
(ไพฑูรย สินลารัตน. 2538: 19–20) นอกจากนั้นยังเปนการถายโอนการเรียนรูจากการถายโอน
ความรูจากการบรรยายในหองเรียนไปใชในสถานการณจริงในระหวางการฝกประสบการณ ซึ่ง
อารี พันธมณี. 2546: 264-265) กลาววา การถายโอนการเรียนรูจะเกิดจากสถานการณที่คลายคลึงกัน
โดยการเรียนรูเดิมจะสงเสริมใหการเรียนรูใหมเกิดขึ้นไดอยางดีขึ้นดวย
ระดับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมสูงกวานักศึกษา
กลุมที่ไมไดรับโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล(Effect size) มีคาเทากับ .252 ทั้งนี้เปนเพราะการพัฒนา
เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนไดใชการพัฒนาความรูเชิงประเมินคาโดยการใชขอความชักจูงที่กลาวถึง
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยในชั้นเรียน เชน ใชสถานการณที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับประโยชนของวิจัย
ในชั้นเรียนของครูตนแบบ ตอจากนั้นใหกระทําพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
เชน การใชบทบาทสมมุติ การวาดรูประบายสี เปนตน และมีการตานการเปลี่ยนแปลงเจตคติตอการ
วิจัยในชั้นเรียนดวยการตอบโตดวยการหาเหตุผลมาหักลางและการขยายผลดวยการจัดโครงการ
พัฒนาครูพันธใหม ใชวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน ซึ่งการพัฒนาเจตคติตอการวิจัยใน
ชั้นเรียนดังกลาว ไดใชแนวคิดของแมคไกวร (McGuire. 1969: 155-156) ทั้งนี้เจตคติตอเหตุการณ
ตางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดถาการเรียนรูหรือประสบการณนั้นเปลี่ยนแปลงไป เจตคติก็ยอม
เปลี่ยนแปลงไดดวย (สุขุมาล เกษมสุข. 2548: 28) ดังนั้นจะเห็นวาการใชกระบวนการพัฒนาเจตคติ
ตอการวิจัยในชั้นเรียนที่เปนระบบก็สามารถทําใหนักศึกษาที่ใชโปรแกรมมีเจตคติตอการวิจัยในชั้น
เรียนสูงขึ้นกวากลุมนักศึกษาที่ใชโปรแกรม ดังจะเห็นไดจากผลการสะทอนของนักศึกษาที่รวม
โครงการจากการสนทนากลุม ที่วา
ระดับทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษากลุมที่ไดรับโปรแกรมสูงกวานักศึกษากลุมที่
ไมไดรับโปรแกรม ซึ่งขนาดอิทธิพล (Effect size) มีคาเทากับ .821 ทั้งนี้เปนเพราะการจัดโปรแกรม
ที่เนนใหนักศึกษามีการฝกปฏิบัติซึ่งเปนการฝกทั้งในหองเรียนซึ่งตองทําแบบฝกหัดทั้งรายกลุมและ
รายบุคคล ทั้งนี้นักศึกษายังไดกําหนดคะแนนคุณภาพของงานดวยตนเองและมีการตรวจแกไขจาก
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ผูวิจัย อีกทั้งนักศึกษาตองนําไปใชจริงในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครู ซึ่งถือวาเปนการฝก
ทักษะตามสภาพจริง (Authentic Skill) โดยแจคสันและเมคอิสแสค (Jeckson; & Maclssaac. 1994:
17-28) ไดกลาววาการจัดการเรียนรูดวยการฝกประสบการณของจากจะจัดในชั้นเรียนยังสามารถใช
กับการฝกภาคสนามไดเชนกัน เนื่องจากจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชทักษะ ความสามารถ และการ
ตอบสนองไดสอดคลองกับบริบทที่ไดลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะวิธีการเรียนรูจากการฝกงาน (Practicum)
ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการผลิตครูไดใหความสําคัญตอการพัฒนาใหครูเปนครูวิจัย ซึ่งจะสามารถ
จะชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ฝกทักษะใน
การคิด การจัดการ ฝกใหมีนิสัยในการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง ทําใหผูเรียนเกิดความสมดุลทั้งดาน
ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบ สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางเหมาะสม
ตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 14–17) จะเห็นวาการสงเสริมใหนักศึกษา
ไดลงมือปฏิบัติการวิจัยในสถานการณจริงสามารถเพิ่มทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนไดดังจะเห็น
จากการศึกษาของปรีดา เบ็ญคาร (2548) ไดศึกษาถึงการสงเสริมการรับรูความสามารถของตนใน
กระบวนการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู โดยกลุมที่ศึกษาเปนครูจากโรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดวยการใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)
ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการและสังเกต (Action & Observe) และ
ขั้นสะทอนผล (Reflect) จากผลการวิจัยพบวาครูผูรวมวิจัยมีการรับรูความสามารถของตนและ
ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสูงขึ้นกวากอนพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และการศึกษาของจารุวรรณ ศิลปะรัตน (2548) ไดศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบเสริมพลัง
การทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเปนนักวิจัยของครูอนุบาล โดยกลุมตัวอยางเปนครูอนุบาล
จํานวน 30 คน จากโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร การผลการวิจัยพบวา ศักยภาพการเปนนักวิจัยของครูอนุบาล ประกอบดวย 6 ดาน
คือ ดานการแสวงหาความรู, ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน,
ดา นการคิด , ดา นการรูจัก และเขาใจตนเอง, ดา นการจัด การเรีย นการสอนและดา นการสื่อ สาร
สําหรับรูปแบบการเสริมสรางพลังการทํางาน มี 4 ลักษณะ คือ สงเสริมใหครูรูจักและเขาใจตนเอง,
สงเสริมใหครูสรางทีมและทํางานเปนทีม, สงเสริมใหครูเรียนรูและพัฒนาตนเองดวยการลงมือทําวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนดวยตนเอง และสงเสริมใหครูสะทอนคิดดวยตนเอง และจากผลทดลองการใช
รูปแบบพบวา ครูอนุบาลมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูตนเองเกี่ยวกับศักยภาพการเปนนักวิจัยทุกดานหลัง
การวิจัยสูงกวากอนการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับผลการวิจัยครั้งนี้พบวาใน
การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครู ขั้น
เต็มรูปนั้น ทักษะการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเปนมิติหนึ่งสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนจะมีขนาดอิทธิพล
(Effect size) มีคาเทากับ .821 ซึ่งสูงที่สุดจาก 3 มิติ จากผลดังกลาวทําใหสะทอนไดวาการใช
โปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษาในขั้นการฝกประสบการณแบบเต็มรูปนั้น สามารถทําใหนักศึกษามีทักษะการวิจัยในชั้นเรียน
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สอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต รการผลิ ต ครู รุ น ใหม ไ ด มี ก ระบวนการพั ฒ นาให ค รู ไ ด มี
ความสามารถในการเปนครูนักวิจัยและในขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพเต็มรูปแบบ ซึ่งจะตองทํา
วิจัยในชั้นเรียนโดยนําเสนอเปนภาคนิพนธ ในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Teaching
Practice 2) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2551: 5) ซึ่งโปรแกรมฯ ก็สามารถทําใหวัตถุประสงคของ
หลักสูตรบรรลุได

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
1. ในการนําโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียน ไปใชควรศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน การ
สงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน ใหเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง เพราะโปรแกรมฯ จะมีการพัฒนาไปพรอมกันระหวางคุณลักษณะทางดานจิตใจ และสมรรถภาพ
การวิจัยในชั้นเรียน อีกทั้งผูใชโปรแกรมฯ ควรมีความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา การฝกอบรม หลักการ
สอน เพื่อจะใหโปรแกรมฯ บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว
2. ครูผูสอนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู สามารถนําโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคา
ในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน ดวยการสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน เพราะจะทําใหนักศึกษาเกิดความสนุกสนาน
มีความรูสึกที่ดีตอการวิจัยในชั้นเรียน และทําใหการพัฒนาสมรรถนําการวิจัยในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3. หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูควรใชโปรแกรมฯ ในการฝกประสบการณวิชาชีพขั้น
เต็มรูปในภาคเรียนที่ 1 เพราะจะไดมีเวลาในการพัฒนาเคาโครงการวิจัย และนวัตกรรมสําหรับการ
แกปญหา แลวนํามาใชทดลองในภาคเรียนที่ 2 จึงจะทําใหการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาในการพัฒนานวัตกรรม ดังนั้นควรเพิ่มระยะเวลา
ในขั้นตอนการทดลองใชนวัตกรรม ซึ่งทําใหนวัตกรรมที่ไดอาจจะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มขั้นตอนการการทดลองใชและการหาคุณภาพนวัตกรรม เพื่อจะมี
นวัตกรรมสําหรับการแกปญหาผูเรียนไดอยางมีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. การใชตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในการวิจัยในชั้นเรียน เปนตัวแปรแบงกลุม
ควรคํานึงถึงประสบการณในการทําวิจัยในชั้นเรียนของกลุมตัวอยาง จํานวนของกลุมตัวอยางในแตละ
ระดับและความสัมพันธระหวางตัวแปรแบงกลุมกับตัวแปรตาม จึงจะสามารถทําใหการทดสอบดวย
การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณมีความแกรงมากขึ้น
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3. ควรใหผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพครูในขั้นการฝกประสบการณ เขามามีสวนรวม
ในการออกแบบโปรแกรม เชน ครูพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศ และครูผูควบคุมการออกฝกประสบการณ
เพื่อกอใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
4. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตครู ควรมีการวิจัยตอดวยการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ในขั้นตอนการฝกประสบการณแบบเต็มรูป
ดวยการวิจัยแบบมีสวนรวม โดยเนนใหผูเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพครูเขามามีบทบาทรวมกัน
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาไดอยางมีคุณภาพตอไป
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ภาคผนวก

111

ภาคผนวก ก
- เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
- การหาคุณภาพของเครื่องมือ
- รายชื่อผูเชีย่ วชาญ

1. แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน
2. แบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
3. แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
4. แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
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แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน
คําชี้แจง
ขอใหทานประเมินถึงความสามารถของทานในการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยประเมินวา
ทานสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนในดานตอไปนี้ไดวาทานมีความมั่นใจอยูในระดับใด ก็ขอใหทํา
เครื่องหมายรอบตัวเลขที่ตรงกับระดับความสามารถของทาน โดยใหประเมินวาสามารถทําไดใน
ระดับใดใหทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบตัวเลขตั้งแตระดับ 1 ถึง 10 ซึ่งเปนระดับความมั่นใจใน
ความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนของทาน โดยระดับตัวเลขที่มากขึ้นจะบอกถึงระดับความมัน่ ใจ
ที่มากขึ้นดวย
1. ทานสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึน้ ในชั้นเรียนของนักเรียนจากขอมูลที่ไดรวบรวมมาได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

2. ทานสามารถกําหนดปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

3. ทานสามารถแสวงหาแหลงความรูเพือ่ นํามาใชเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรมสําหรับ
แกปญหาในชัน้ เรียนได
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ทําได
ทําได
ทําได
มั่นใจนอย
มั่นใจปานกลาง
มั่นใจมากที่สุด
4. ทานสามารถกําหนดนวัตกรรมเพื่อใชสาํ หรับแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด
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5. ทานสามารถตั้งชื่อเรื่องการวิจัยที่สามารถบงบอกถึงปญหาการวิจัย ตัวแปร และกลุม
ตัวอยางได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

6. ทานสามารถเขียนรายงานจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

7. ทานสามารถกําหนดตัวแปรหรือประเด็นในการวิจัยได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

8. ทานสามารถเลือกเครื่องมือที่ใชในการวิจยั ใหเหมาะสมกับตัวแปรและขอมูลได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

9. ทานสามารถสรางเครื่องมือในการวิจัยไดตามขัน้ ตอนของการสรางเครื่องมือ
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด
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10. ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

11. ทานสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

12. ทานสามารถเลือกสถิตทิ ี่เหมาะสมกับวัตถุประสงคมาวิเคราะหขอมูล
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

13. ทานสามารถแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

14. ทานสามารถนําเสนอขอมูลจากการวิเคราะหจากการวิเคราะหในรูปแบบของตาราง และ
แผนภูมิ ได
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ทําได
ทําได
ทําได
มั่นใจนอย
มั่นใจปานกลาง
มั่นใจมากที่สุด
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15. ทานสามารถบรรยายผลการวิเคราะหขอมูลได
1
2
3
4
5
6
ทําได
ทําได
มั่นใจนอย
มั่นใจปานกลาง
16. ทานสามารถสรุปขอคนพบจากการวิจัยได

7

8

1
2
ทําได
มั่นใจนอย

7

8

7

8

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

17. ทานสามารถเขียนอภิปรายขอคนพบจากการวิจัยได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

18. ทานสามารถเขียนอธิบายถึงประโยชนของขอคนพบจากการวิจัยได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

19. ทานสามารถเสนอแนะขอคนพบไปใชประโยชนหรือใหปรับปรุงในการเรียนการสอนตอไป
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด

20. ทานสามารถเสนอแนะวิธีการศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งตอไปได
1
2
ทําได
มั่นใจนอย

3

4

5
6
ทําได
มั่นใจปานกลาง

7

8

9

10
ทําได
มั่นใจมากที่สุด
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แบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
คําชี้แจง ขอใหทานทําเครื่องหมาย 9ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
1. ฉันคิดวาการทําวิจัยในชั้นเรียนทําใหครูไมมีเวลาดูแลนักเรียนไดอยางเต็มที่
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

2. ฉันคิดวาการวิจัยในชั้นเรียนทําใหครูทํางานเปนระบบมากขึ้น
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

3. ฉันคิดวาการวิจัยในชั้นเรียนเปนสิ่งทีท่ าทายความสามารถของครู
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

4. ฉันคิดวาการวิจัยในชั้นเรียนเปนการยกมาตรฐานวิชาชีพครูใหสงู ขึ้น
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

5. ฉันคิดวาระบบการทําวิจัยในชั้นเรียนทําให งานวิจัยมีความนาเชือ่ ถือ
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

6. ฉันคิดวาการวิจัยในชั้นเรียนมีขั้นตอนที่ยุงซับซอน ลําบากตอการทําความเขาใจ
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

................ ......................
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7. ฉันคิดวาการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ไมยากเกินไปสําหรับครู
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

8. ฉันรูสึกภาคภูมิใจที่ไดใชการวิจัยในชั้นเรียนเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาผูเรียน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

9. ฉันรูสึกเบือ่ หนายกับกฎหมายที่บังคับใหครูตองทําวิจัยในชั้นเรียน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

10. ฉันรูสึกวาการวิจัยในชัน้ เรียนทําใหครูมีการแกงแยงกันมากขึ้น
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

11. ฉันรูสึกการวิจัยในชั้นเรียนเปนเพียงกระแสที่เกิดขึน้ เปนครั้งคราว
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

12. การทําวิจัยในชั้นเรียนทําใหฉันตองมีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

13. ฉันรูสึกกังวลกับขั้นตอนในการวิจัยในชั้นเรียนที่ยงุ ยาก ซับซอน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

................ ......................
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14. ฉันรูทาทายในการวิธีใหมๆ มาใชการแกปญหาการเรียนการสอน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

15. ฉันรูสึกวาการวิจัยในชัน้ เรียนทําใหนกั เรียนมีความสุขในการเรียนเพิ่มขึ้น
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

16. ฉันรูสึกไมมั่นใจในความสามารถของตนเองตอการทําวิจัยในชั้นเรียน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

17. ฉันเต็มใจที่จะใชการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

................. ...........
...................... .......................... ................ ......................
18. ฉันพรอมที่จะอบรมเพือ่ หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

19. ฉันมักจะพูดคุยกับเพื่อนครูถึงประโยชนของการวิจยั ในชั้นเรียน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

20. หากมีการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน ฉันมักปฏิเสธ
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

................ ......................
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21. ฉันมักจะแลกเปลีย่ นประสบการณในการใชนวัตกรรมกับเพื่อนครู
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

22. ฉันพรอมที่จะใหคําแนะนําเพื่อนครูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

23. ฉันสนใจที่จะคนควาหานวัตกรรมใหมๆ สําหรับมาใชในการเรียนการสอน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

24. ฉันไมยอมเปลี่ยนวิธีการสอนที่ฉันใชสอนอยูประจํา
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

25. ฉันชอบพูดชักจูงใหเพื่อนครูมาทําวิจยั ในชั้นเรียน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

26. ฉันไมเคยอานงานวิจัยในชั้นเรียน
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

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

27. เมื่อเกิดปญหาดานการเรียน ฉันตองใชการวิจัยในชั้นเรียนมาแกปญหาทันที
เห็นดวยที่สุด

เห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยที่สุด

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

...........

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

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

................ ......................
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แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
คําชี้แจง ขอใหทานทําเครื่องหมาย 9ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
1. ขาพเจามีความยินดีและพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหมีความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

2. ขาพเจาภูมิใจที่ไดพยายามคนหาปญหาที่เกิดขึ้นในชัน้ เรียน เพื่อหาแนวทางสําหรับแกไขตอไป
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

3. ขาพเจารูสึกชื่นชมตัวเองที่ไดคนควาหานวัตกรรมเพื่อใชในการพัฒนาผูเรียน
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

4. ขาพเจารูสึกวาตัวเองมีความสุขเมื่อไดพดู คุยเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียนกับเพื่อนๆ
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

5. ขาพเจาภูมิใจกับตัวเองเมื่อสามารถใชนวัตกรรมมาแกปญหาผูเรียนได
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

6. ขาพเจายินดีที่ไดทุมเทความรู ความสามารถ อยางเต็มที่ในการทําวิจัยในชั้นเรียน
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............
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7. ขาพเจารูสึกวาตนเองมีคณ
ุ คาเมื่อไดใชความพยายามเพื่อใหการวิจัยในชั้นเรียนของขาพเจาได
สําเร็จลงได
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

8. ขาพเจารูสึกภูมิใจที่ไดทุมเทเวลาใหกบั การทําวิจัยในชั้นเรียนอยางเต็มที่
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

9. ขาพเจารูสึกภูมิใจเมื่อไดใชความสามารถเต็มทีใ่ นการทําวิจัยในชั้นเรียน
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

10. ขาพเจายินดีที่จะใชความอดทนในการฟนฝาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยในชั้นเรียน
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

11. ขาพเจาภูมิใจที่ผลการวิจัยในชั้นเรียนไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

12. ขาพเจาชื่นชมตัวเองที่ไดนําผลการวิจยั มาเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียน
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............
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13. ขาพเจารูสึกภูมิใจที่ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

นอย
............

นอยที่สุด
..............

14. ขาพเจารูสึกยินดีที่ไดนําผลการวิจัยไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

15. ถึงแมผลการวิจยั ไมไดเปนไปตามสมมุติฐาน ขาพเจาก็พรอมที่จะหาหนทางในการพัฒนาผูเรียน
ตอไปโดยไมยอทอ
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

16. ขาพเจายินดีที่ผูเรียนไดสืบคนความรูจากแหลงตางๆ ดวยตนเอง
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

นอย
............

นอยที่สุด
..............

17. ขาพเจารูสึกภูมิใจผูเรียนไดนําขอคนพบไปพูดคุยกับเพื่อนๆ
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

18. ขาพเจารูสึกวาตนเองมีคุณคาเมื่อไดใชการวิจัยในชัน้ เรียนมาใชในการพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สดุ
..............
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19. ขาพเจายินดีที่ไดสอนใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาคําตอบหรือหาความรูใหม
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............

20. ขาพเจาภูมิใจที่ไดพัฒนาใหผูเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู
มากที่สุด
.............

มาก
...........

คอนขางมาก
..................

คอนขางนอย
...................

นอย
............

นอยที่สุด
..............
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แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรียน

คําชีแ้ จง แบบทดสอบฉบับนี้ มีจํานวน 45 ขอ เปนขอสอบปรนัยเลือกตอบ 5 คําตอบ โดยให
ทําเครื่องหมายกากบาทในคําตอบที่ถกู ตองที่สุดเพียงขอเดียว (ใหตอบในกระดาษคําตอบ)
1. ขอใดเปนวัตถุประสงคหลักของการวิจยั ในชั้นเรียน
ก. เปนงานวิจัยที่ครูทําขึ้นเพื่อแกปญหาการเรียนการสอน
ข. เปนการวิจยั ที่มุงแกปญหาในระยะยาว
ค. เปนการวิจยั เพื่อใชเลื่อนวิทยาฐานะของครู
ง. เปนการวิจัยเพื่อมุงนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
จ. ขอ ก. และ ง. เปนคําตอบที่ถูกตอง
2. ขอใดเปนจุดเริ่มตนของการทําวิจัยในชัน้ เรียน
ก. ความสนใจพิเศษของครู
ข. ปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน
ค. การทบทวนเอกสารที่เกีย่ วของ
ง. การอานขอเสนอแนะจากงานวิจัยของผูอื่น
จ. การสนทนากับครูผูเชี่ยวชาญ
3. ขอใดไมใชหลักการสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ก. งานวิจัยทีด่ ําเนินการไปพรอม ๆ กับการเรียนการสอน
ข. เปนการทําวิจัยที่ทําโดยครูผูสอน
ค. เปนการสอดแทรกใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ง. มีจุดมุงหมายหลักเพื่อแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรู
จ. อางอิงผลการวิจัยไปสูกลุมผูเรียนอื่น ๆ ได
4. ขอใดคือความแตกตางระหวางการวิจยั ในชั้นเรียนและการวิจัยเชิงวิชาการ
ก. การทบทวนเอกสารที่เกีย่ วของ
ข. การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย
ค. การอางอิงผลการวิจัยไปสูกลุมประชากร
ง. การสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
จ. การเขียนเคาโครงการวิจัย
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5. ครูสมศรีจะทําการวิจัยในชั้นเรียน ครูสมศรีตองเริ่มดวยขั้นตอนใด
ก. การทบทวนเอกสารที่เกีย่ วของ
ข. การกําหนดปญหาการวิจัย
ค. การสรางและพัฒนานวัตกรรม
ง. การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย
จ. การคัดเลือกนักเรียนที่เพื่อเขารวมการวิจัย
6. ขอใดเปนลักษณะของปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
ก. เปนปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน
ข. เปนปญหาที่ตองใชเวลาในแกนาน
ค. เปนปญหาที่ตองคนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
ง. เปนปญหาที่ทุกคนเห็นรวมกัน
จ. เปนปญหาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน
7. ครูสมชายเปนครูผูสอนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ครูสมชายควรเลือกปญหาใดเปนลําดับแรกในการ
วิจัยในชั้นเรียน
ก. เด็กชายเกงชอบแกลงเพื่อน
ข. เด็กหญิงแกมชอบหลับในหองเรียน
ค. เด็กชายกุงอานภาษาไทยไมออก
ง. เด็กหญิงกอยไมมีทักษะในการคิดเลขวิธลี ัด
จ. เด็กชายกองทองจําสูตรคูณไมได
8. ขอใดถือเปนขอผิดพลาดของการเลือกปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ก. หัวขอปญหาที่กวาง ๆ
ข. หัวขอที่เฉพาะเจาะจง
ค. แกปญหาเฉพาะเรื่อง
ง. อยูในวิสัยที่ครูสามารถแกได
จ. มีความนาสนใจ ทันตอเหตุการณ
จากหัวขอวิจยั เรื่อง “ การใชบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1” ใหใชคําตอบตอไปนี้ตอบคําถามขอ 9 – 10
ก. ความสามารถทางภาษาไทย
ข. บทเรียนสําเร็จรูป
ค. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ง. ทักษะการอานภาษาไทย
จ. ความสามารถของนักเรียน
9. ตัวแปรตนในการวิจัยครัง้ นี้คือขอใด
10. ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้คือขอใด

126
11. ขอใดไมใชวตั ถุประสงคในการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
ก. เพื่อใหเกิดความกระจางชัดในการปญหาการวิจัย
ข. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ค. เพื่อคนหาวิธีการสรางนวัตกรรม
ง. เพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
จ. เพื่อใชเปนขอมูลในการอธิบายขอคนพบจากการวิจัย
12. ขอใดเปนหลักเกณฑในการเลือกเอกสารที่เกี่ยวของ
ก. เปนเอกสารที่ทันสมัย หรือเปนความรูใ หม
ข. เปนเอกสารที่คนมาจากอินเตอรเน็ต
ค. เปนเอกสารที่มาจาการอางอิงตอ ๆ กันมา
ง. เปนเอกสารที่สะดวกในการคนควา
จ. เปนเอกสารที่ทําความเขาใจไดงาย
13. ขอใดเปนประโยชนของนวัตกรรมทางการศึกษา
ก. ตองมีความแปลกใหม
ข. ตองทําใหนักเรียน เรียนรูไดรวดเร็วกวาเดิม
ค. ตองมีความทันสมัย
ง. ตองคุมคากับการลงทุน
จ. ตองมีความสะดวก ใชงา ย
14. หากคุณครูสมชายตองการสรางนวัตกรรม ควรเริ่มจากขั้นตอนใด
ก. กําหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู
ข. สรางตนแบบนวัตกรรม
ค. ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ง. กําหนดประสิทธิภาพของนวัตกรรม
จ. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู
15. คอมพิวเตอรชวยสอน จัดวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทใด
ก. เทคนิคการสอน
ข. สื่อผสม
ค. สื่อการสอน
ง. เทคนิคการนําเสนอ
จ. ขอ ข. และขอ ค.
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ใหใชคําตอบตอไปนี้ตอบคําถามขอ 16 ถึง 20
ก. แบบทดสอบ
ข. แบบสังเกต
ค. แบบสัมภาษณ
ง. แบบสอบถาม
จ. ศึกษารายกรณี
16.ใชรวบรวมขอมูลของตูมตามที่ชอบนอนหลับในหองเรียน
17. ใชตรวจสอบความถนัดของสุจินดาวาควรจะเรียนตอสาขาไหนดี
18.ใชในการแกไขปญหานักเรียนเฉพาะบุคคล
19. มีการเผชิญหนาระหวางผูใหและผูรับขอมูล
20.ใชรวบรวมความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน
จงใชคําตอบตอไปนี้ตอบคําถามขอ 21 – ขอ 25
ก. กลุมเดียวมีการทดสอบหลังอยางเดียว (One Group Posttest Only Design)
ข. กลุมเดียวมีการทดสอบกอนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)
ค. สองกลุมเปรียบเทียบทดสอบกอนและหลัง (Pretest-Posttest Control Group Design)
ง. สุมสองกลุมเปรียบเทียบทดสอบกอนและหลัง (Randomized Pretest-Posttest Control
Group Design)
จ. อนุกรมเวลา (Time Series)
21. มีการทดสอบภายหลังการทดลองหลาย ๆ ครั้ง
22. ตองมีเกณฑมาใชในการเปรียบเทียบ
23. สามารถสะทอนใหเห็นการพัฒนาการไดแตไมมีกลุมเปรียบเทียบ
24. สามารถเปรียบเทียบใหเห็นพัฒนาการความแตกตางระหวางการใชและไมใชนวัตกรรม
25. ตองมีการกระทําใหสองกลุมมีความเทาเทียมกันกอนมีการทดลอง
26. ขอใดเปนประโยชนที่สาํ คัญที่สุดของโครงรางการวิจัย
ก. เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
ข. เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัย
ค. เพื่อใชในการกําหนดเครื่องมือในการวิจัย
ง. เพื่อใชในการกําหนดสถิติที่ใชในการวิจัย
จ. เพื่อใหครบรูปแบบของการวิจัย
27. ขอใดเปนความสําคัญทีส่ ดุ ในการจัดทําโครงรางการวิจัย
ก. การระบุถึงความสําคัญและขั้นตอนการวิจัย
ข. การระบุถึงงบประมาณและขั้นตอนการวิจัย
ค. การระบุถึงตัวแปรและการควบคุมตัวแปร
ง. การระบุถึงขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
จ. การระบุถึงความตองการของผูวิจัย
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28. ขอใดควรทํากอนการเขียนเคาโครงการวิจัย
ก. การกําหนดตัวแปร
ข. ทบทวนเอกสาร
ค. การกําหนดสถิติ
ง. การกําหนดเครื่องมือ
จ. การกําหนดรูปแบบ
29. การเขียนเคาโครงการวิจัยเปรียบเสมือนกับขอใด
ก. การสรางบาน
ข. การปลูกตนไม
ค. การทําแปลนบาน
ง. การตกแตงบาน
จ. การหาสถานที่สรางบาน
30. ขอใดไมไดมีระบุไวในโครงรางการวิจัย
ก. ผลการวิเคราะหขอมูล
ข. ประวัติผูวจิ ัย
ค. ระยะเวลาในการวิจัย
ง. ตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน
จ. งบประมาณ
31. การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ควรกระทําเมื่อใด
ก. ภายหลังจากการสรางนวัตกรรมเสร็จทันที
ข. กอนที่จะใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ค. ภายหลังจากการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ และมีการแกไขเรียบรอยแลว
ง. ภายหลังจากการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ และมียังไมมีการแกไข
จ. จะกระทําตอนไหนก็ได
32. ขอใดเปนการคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ก. การประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ
ข. การประเมินเกณฑประสิทธิภาพ
ค. การประเมินจากเกณฑสมบูรณ
ง. การประเมินจากเกณฑสัมพัทธ
จ. การประเมินความสอดคลองระหวางนวัตกรรม
33. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 90/90 คา 90 ตัวแรก มีความหมายวาอยางไร
ก. นักเรียนทําขอสอบกอนใชนวัตกรรมไดเฉลี่ยรอยละ 90
ข. นักเรียนทําขอสอบระหวางใชนวัตกรรมไดเฉลี่ยรอยละ 90
ค. นักเรียนทําขอสอบหลังใชนวัตกรรมไดเฉลี่ยรอยละ 90
ง. นักเรียนมีความสามารถกอนเรียนโดยเฉลี่ย รอยละ 90
จ. นักเรียนสวนใหญทําขอสอบไดรอยละ 90
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34. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของพฤติกรรมการศึกษาประเภทใดมีคามากที่สุด
ก. ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติไทย
ข. ลักษณะนิสัยการอานหนังสือ
ค. ทักษะการผลิตนกกระดาษ
ง. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพฟน
จ. พฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงการบาน
35. นวัตกรรมในขอใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ก. 85/82
ข. 90/90
ค. 95/90
ง. 85/95
จ. 95/85
36. ขอใดเปนสถิติเชิงอางอิง
ก. คามัชฌิมเลขคณิต (Mean)
ข. คามัธยฐาน (Median)
ค. คาฐานนิยม (Mode)
ง. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
จ. คาที (t- test)
37. คากระจายคาใดควรใชคูกับคาเฉลี่ย
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. คาเปอรเซ็นตไทล
จ. คาสวนเบี่ยงเบนควอไทล
จงใชคําตอบตอไปนี้ตอบคําถามขอ 38-40
ก. การทดคาทีแบบกลุมเดียว (One Sample t – test)
ข. การทดคาทีแบบเปนอิสระ (Independent t – test)
ค. การทดคาทีแบบไมเปนอิสระ(Dependent t – test)
ง. การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
จ. การสรางสมการทํานาย (Regression)
38. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงตองใชสถิติประเภทใด
39. การเปรียบเทียบความรูระหวางการสอนแบบบรรยายกับการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปตองใช
สถิติประเภทใด
40. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหวางกอนและหลังการสอนแบบบทเรียนสําเร็จรูปใช
สถิติประเภทใด
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41. การวิจัยในชั้นเรียนที่เสร็จสมบูรณแลวเรียกวาอะไร
ก. เคาโครงการวิจัย
ข. โครงการวิจัย
ค. รายงานการวิจัย
ง. บทสรุปการวิจัย
จ. การนําเสนอการวิจัย
จงใชคําตอบตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 42 – 43
ก. สวนอางอิง
ข. สวนนํา
ค. สวนเนื้อหา
ง. สวนประกอบ
จ. สวนเพิ่มเติม
42. กิตติกรรมประกาศตองเขียนไวสว นไหนของรายงานการวิจัย
43. ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยตองเขียนไวสวนไหนของรายงานการวิจัย
จงใชคําตอบตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 44– 45
ก. บทนํา
ข. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ค. วิธีดําเนินการวิจัย
ง. ผลการวิเคราะหขอมูล
จ. สรุป และอภิปรายผล
44. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ตองเขียนไวสว นไหนของรายงานการวิจัย
45. สมมุตฐิ านเขียนไวสวนไหนของรายงานการวิจัย
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การหาคุณภาพของเครื่องมือ
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ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการทดสอบคาที และคาความเชื่อมัน่
รายดานของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการวิจัยในชั้นเรียน
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
คาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเทากับ .9720

คาที (t-test)
3.965
4.940
4.141
7.063
4.311
4.277
5.733
6.116
8.560
8.180
8.618
9.445
10.881
6.362
8.262
7.729
9.391
9.022
10.842
8.347

ระดับนัยสําคัญ (sig)
.001
.000
.001
.000
.000
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
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ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการทดสอบคาที และคาความเชื่อมัน่
รายดานของแบบวัดเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25

คาที (t-test)
3.589
4.493
2.362
2.890
3.525
2.402
4.589
4.349
4.743
2.896
4.578
2.588
3.04
4.271
2.442
2.693
5.202
2.362
2.881
4.068
2.515
4.892
6.677
3.303
2.271

ระดับนัยสําคัญ (sig)
.002
.000
.030
.010
.003
.028
.000
.000
.000
.010
.000
.019
.006
.001
.026
.019
.000
.043
.010
.001
.022
.000
.000
.004
.036
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ตาราง 16 (ตอ)
ขอที่
26.
27.

คาที (t-test)
3.700
2.24

คาความเชือ่ มั่นทั้งฉบับเทากับ .8997
หมายเหตุ : ตัดขอที่ไมมีคุณภาพตามเกณฑออกไป 3 ขอ

ระดับนัยสําคัญ (sig)
.003
.041
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการทดสอบคาที และคาความเชื่อมั่น
รายดานของแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
คาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเทากับ .9078

คาที (t-test)
3.492
2.333
4.180
2.269
6.726
5.624
2.239
5.025
4.177
5.529
7.349
3.335
3.726
2.987
3.796
3.553
3.281
2.670
6.035
4.896

ระดับนัยสําคัญ (sig)
.007
.044
.001
.037
.000
.000
.038
.000
.001
.000
.000
.004
.002
.012
.001
.008
.012
.022
.000
.000
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการทดสอบคาที คาความยากงายและ
คาความเชื่อมัน่ รายดานของความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25
.

คาที (t-test)
4.183
.002
2.928
2.282
2.887
2.331
2.331
3.078
4.138
2.282
2.331
3.769
2.282
2.500
2.331
2.500
3.689
3.464
2.331
3.769
2.282
2.500
2.928
2.500
2.282

ระดับนัยสําคัญ (sig) คาความยากงาย
.002
.756
.007
.756
.008
.648
.034
.567
.016
.216
.032
.729
.032
.702
.007
.702
.002
.729
.034
.432
.030
.621
.001
.648
.034
.459
.024
.783
.030
.459
.024
.783
.001
.621
.006
.756
.030
.675
.001
.756
.034
.513
.024
.216
.008
.540
.024
.621
.034
.540
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ตาราง 18 (ตอ)
ขอที่
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

คาที (t-test)
2.928
2.331
2.500
3.664
2.331
2.500
2.928
3.078
2.928
2.928
3.796
2.331
2.282
3.689
3.078
2.500
2.282
4.183
3.464
2.928

ระดับนัยสําคัญ (sig) คาความยากงาย
.008
.756
.030
.351
.024
.324
.006
.783
.030
.567
.024
.756
.008
.459
.007
.351
.008
.594
.008
.459
.001
.702
.030
.405
.034
.378
.001
.459
.007
.216
.024
.675
.034
.540
.002
.648
.006
.729
.008
.648

คาความเชือ่ มั่นทั้งฉบับเทากับ .6155
หมายเหตุ : ตัดขอที่ไมมีคุณภาพตามเกณฑออกไป 15 ขอ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
1.
2.
3.
4.

ผูชวยศาสตาจารย ดร. สุวรรณ ภควัตชัย
ผูชวยศาสตาจารย ดร. ศุภลักษณ สินธนา
รองศาสตาจารย บรรพต พรประเสริฐ
ผูชวยศาสตาจารย ประทีป จินงี่

5. ดร. วรรณะ บรรจง

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี
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ภาคผนวก ข
ผลการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติ MACOVA
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ผลการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติ MACOVA
ตาราง 19 แสดง คาความเบ (Skewness) คาความโดง (Kurtosis) และคา Shpiro – Wilk ของ
ตัวแปรการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เจตคติ
ตอการวิจัยในชั้นเรียน และทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน ของกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
ความเบ ความโดง Shpiro –
ความเบ ความโดง Shpiro – Wilk
ตัวแปร
Wilk
การเห็นคุณคาใน
.308
.015
.701
-.237
-.864
.343
ตนเองดาน
บทบาทครูวิจยั
ความรูเกี่ยวกับ
.029
2.789
.283
-1.749
4.856
.105
การวิจัยในชั้น
เรียน
เจตคติตอการ
.366
-.316
.045
.819
1.649
.000
วิจัยในชั้นเรียน
ทักษะการทําวิจัย
.615
-.858
.000
2.200
6.153
.000
ในชั้นเรียน
*

มีนัยสําคัญที่ระดับ .01

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน แปรปรวนรวม
ดวยวิธี Box’M test ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
Box’M

df1

df2

F

16.858

10

19582.4701

1.572

Sig
.108

141
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวนในตัวแปรตามทุกตัว
ดวยวิธี Levene’s test ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตัวแปร

F (Levene
Statistic)
การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ัย
2.143
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน
.085
เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
.731
ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
1.255
**

df1

df2

1
1
1
1

64
64
64
64

sig
.148
.772
.396
.276

มีนัยสําคัญที่ระดับ .01

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรรวม (ความรูเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียนกอนการทดลอง) กับการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย ความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน และทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน หลังการทดลอง

ตัวแปรตาม

ตัวแปรรวม
(ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนการทดลอง)

การเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ัย

.373

ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน

.381

เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน

.200

ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน

.476
**

มีนัยสําคัญที่ระดับ .01

**
**

**
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ภาคผนวก ค
ผลการสนทนากลุมนักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู
ขั้นประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป
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ผลการสนทนากลุมนักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง
ดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู
ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป
ความรูสึกที่ไดเขารวมโครงการนี้
สุกียา

วรรณา

มูณียาตี

เนาวรัตน

ดะ

สิ่งที่ไดมาตรงๆ ก็คือความรูที่ไดจากการวิจัยซึ่งที่จริงแลวในเทอมที่แลวเราก็เรียน
มาแลว ในครั้งที่แลวที่เราเรียนมาไดแคเขียนเคาโครงแตในโครงการนี้ไดมาปฏิบัติ
ไดทําทั้ง 5 บท แลวก็ที่ภูมิใจก็คือการทํานวัตกรรม ไดอันก็คือไดความรูของการ
วิจัยไดอยางเต็มๆ และอาจารยก็ไดเสริมในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของการวิจัย
ตอนแรกกอนมาเรียนก็เขาใจวาการวิจัยมันยาก แตพอมาเรียนจริง ๆ ไดเรียนรู ได
สัมผัส ไดคลุกคลีกับมันจริงๆ มันก็ไมไดยากอยางที่คิดถาไดลองลงมือทํา ก็ลองได
ปฏิบัติจริง ทุกอยางมันมีวิธีการแกไข ทุกอยางมันมีแนวทางใหเราเดิน
สําหรับการวิจัยโดยสวนตัวแลวคิดวาเปนเรื่องยาก แตไมยากตอการเรียนรู คือ
สนใจที่จะเรียนรูแตยากมากในการลงมือทํา กวาจะไดลงมือทําแตละอยางก็คือ
อาจจะมีอุปสรรคปญหาบาง แตเมื่อไดเขารวมโครงการกับอาจารยแลวก็รูสึกวาดีดี
มากๆ เสียดายแทนเพื่อนหลายคนที่ไมไดมาเขารวมโครงการนี้ จากประสบการณ
ในเทอมที่แลวก็ไดเรียนมาบางแลว เทอมนี้ก็ไดมาเพิ่มเติมความรูใหมากขึ้น ก็มีบาง
คาบที่ขาดไปก็รูสึกเสียดายมากเหมือนกัน ก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ
ตรงนี้ใหมากและนําไปใชในการประกอบอาชีพตอไปคะ
กอนอื่นก็คือ โครงการนี้ทําใหหนูไดรูจักวาการวิจัยที่แท คืออะไร และก็ไดลงมือ
ปฏิบัติ และก็ทําใหรูวาคืออะไร และมีขั้นตอนในการทําวิจัยอยางไร และสามารถที่
จะนําไปใชไดกับชีวิตของความเปนครูในอนาคตตอไป และก็อยากทิ้งทายดวยวา
ขอบคุณอาจารยบุญสิทธิ์มากๆ ที่สอนใหหนูรูจักวาการวิจัยเปนอยางไร มีขั้นตอน
อยางไรและขอบคุณอาจารยที่เปนผูเชี่ยวชาญชวยในการกลั่นกรองงานวิจัย ทําให
ไดงานวิจัยมาเลมนึง ภูมิใจมากๆ
รูสึกภูมิใจที่เสาร อาทิตย ถึงแมรูวาบางทีก็มีกิจธุระของตัวเองที่ตองทําแตก็ยัง
เจียดเวลามาเรียนตรงนี้ แลวก็มีความรูสึกวาคุมคาที่มาไดเรียนและมีความรูสึกวา
ทําวิจัยไดดีมากขึ้น และรูขั้นตอน และตอไปก็ยังสามารถนําไปใชไดจริง และเวลา
ใครมาถามหรือวาอะไรจะแนะนําใหเคาได และอยากจะขอบคุณอาจารย
ก็ดีใจที่อาจารยไดจัดโครงการนี้ ใหพวกหนูไดเรียน เพราะทีแรกหนูคิดวาวิจัยเปน
อยางยากตองทําไมไดแนเลย ก็ดีใจที่อาจารยมาชี้แนวทางในการทําวิจัยจน หนู
สามารถทําวิจัยไดดี แลวก็ประสบการณความสําเร็จ ก็ตองขอบคุณอาจารย
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ดวงใจ

ก็ดีใจคะที่ไดเขาโครงการนี้ ก็ไดความรูมาเยอะคะเกี่ยวกับงานวิจัย ถาเกิดหนูไมได
เขาโครงการนี้หนูอาจจะทําวิจัยไมได เพราะจากที่หนูไดเรียน ขึ้นป 5 แลวก็รุนพี่ก็
บอกวาการวิจัยเนี่ยยาก กวาจะผานก็ยากแตวาพอไดเขาโครงการนี้มันก็ไมไดยากก็ทําไดคะ
ก็อยางแรกที่อยากจะพูดก็คือ ตอนแรกที่เรามาความคิดเห็นเราแตกตางกัน มี
กลุมนึงที่ไมอยากเขา แตอีกกลุมนึงก็อยากเขา ขอบอกเพื่อน ๆ ตรงนี้เลยนะคะวา
เพื่อนๆ ที่เขารวมโครงการนี้รูสึกแตวามันคุมคา และภูมิใจ เราคิดบางคนที่ไมมา
คือ คิดวาไมอยากมาเลยวันเสาร อาทิตย จะพักผอน แตในความเปนจริง ถาเราจะ
ทําจริงๆ เราทําได และเราสามารถที่จะมาเรียนรวมกันมาทํากิจกรรมรวมกันได
และคิดวาอยางนึงคือเราจะเห็นไดวาการเรียนรูตาง ๆ เราไมสามารถที่จะหามาได
สั้นๆ ตองใชเวลา เหมือนกับวาการวิจัยเนี่ย เราก็ตองใชเวลาเรียนไมนอยเปนเดือน
สองเดือน ที่เราจะสามารถทําวิจัยชิ้นนึง ซึ่งงานวิจัยที่เราไดมาสงผลตอความรูสึก
ของเรา ความภาคภูมิใจของเราที่เราทําได คะโครงการนี้จะเกิดขึ้นไมไดถาขาด
อาจารยบุญสิทธิ์ ของเรา (ตรบมือ) ซึ่งบางครั้งก็เขาใจความรูสึกอาจารย วาเพื่อนๆ
มานอย ทุกคนรูสึกวาเกรงใจอาจารยจัง อาจารยอุตสาหมาแตเชา ตรงเวลา แต
พวกเราเรียน เกาโมง มาทีละคน สองคน บางวัน สิบเอ็ดโมงแลวก็ยังมีคนมา ถา
เลื อ กได อ ยากจะย อ นเวลาตั้ ง แต วั น แรกเราจะมาให ต รงต อ เวลาทุ ก วั น บางสิ่ ง
บางอยางเราจะไมเห็นคุณคา ตอนนี้มันจะหมดแลวไง ก็ยอนกลับไปดู ทําไมนะเรา
จึงไมตั้งใจเรียน และมาตรงเวลา ก็อยากจะบอกเพื่อนๆ วาดีใจดวยที่สามารถมาทํา
กิจกรรมรวมกัน และมาเรียนรวมกัน และก็ไดผลงานจากน้ําพัก น้ําแรง ของเราและ
ไดแรงผลักดันจากอาจารยนี่แหละที่ทําใหไดผลงานของเราเอง
สําหรับความรูสึกที่ไดมารวมโครงการนี้ เริ่มแรกเลยกอนที่จะมาถึงตรงนี้ กอนที่จะ
มาเขารวมโครงการ ก็ไปฝกสอนที่เบตง ทําใหหางไกลจากเพื่อนๆ และดวยความ
ตระหนักถึงการวิจัย แคชื่อวาการวิจัย ใครที่ไดยินคําวาการวิจัยก็ตองคิดแนนอนวา
มันเปนเรื่องยาก มันเปนเรื่องยาก มันเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร นาจะยาก
เสร็จทีนี้ ดว ยความที่หา งเพื่อนงั ย และก็ กลั ว วา จะพางานวิจัย ของเราไปไมร อด
เพราะรูสึกวาวิจยั ยากมากๆ แตพอไดมาเขามาที่มหาวิทยาลัย ประชุมครั้งนึงและได
รูจากอาจารยวามีโครงการสอนการวิจัย รูสึกวาเหมือนมีน้ํามาหยดแลวชีวิตเรา รูสึก
มีแรงที่จะทําวิจัยแลว ก็ไมกลัวแลว พอไดเขามารวมจริง ๆ แลวมันไดมากกวาที่คิด
ได ม ากกว า คํ า ว า ได ม ากกว า วิ จั ย วิ จั ย 5 บท ได ม ากกว า ชิ้ น งาน ได ห ายคิ ด ถึ ง
เพื่อนๆ ไปอยูเบตงเทอมนึง คิดถึงเพื่อนๆ จริงๆ จะบอกให และพอมาอยูตรงนี้ได
รูสึกซึ้งถึงวิจัย วาวิจัยมันไดไดยากอยางที่เราคิด และบทที่ 2 ที่เคาวากันวามันยาก
มันก็ ไม ไดยากอยางที่เราคิด ก็หาได พอถึงบทที่ 3 บทที่ 4 ทําไปทํามามันก็ไม
เหมือนกับที่เราจินตนาการไว แบบวามันไมไดแบบวาอลังการ และยากเย็นอะไร
ขนาดนั้น พอไดเลมแลวไดนวัตกรรมอีกเลมนึง ทุกอยางก็ไดมา 2 เลม และไดความ
ภาคภูมิใจที่ไดมา ดวยตนเองแลว มันยิ่งเหนือคําบรรยายคะ
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คะจากคําพูดของดวงใจ นะคะ ทําใหเราคิดวาสํานวนสํานวนหนึ่งทีล่ าหลังและยัง
ใชไดทุกเมื่อทุกเวลาก็คือ ความพยามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่น
รอกียะ
กอนอื่นก็ตองพูดวาขอบคุณนะคะ ขอบคุณสําหรับอาจารยบุญสิทธิ์ที่ทําใหโครงการ
นี้มีขึ้น มีโครงการดีๆ อยางนี้เกิดขึ้น ก็อยางที่เพื่อนๆ หลายคนพูดวาถาพูดถึงวิจัย
ก็คือทุกคนก็จะคิดเลยวามันตองยากแนๆ เลย ไมรูวาจะทําไดหรือเปลา ตอนแรกก็
คิ ด นะค ะ ว า การที่ เ รามาเรี ย นเสาร อาทิ ต ย นี้ จะมี เ วลาว า งพอหรื อ เปล า เราจะ
พักผอน เราจะทําอยางไรดี จันทร ถึง ศุกร เราก็เหนื่อยอยูแลว เสารอาทิตยเราตอง
มาเรียนอีกเหรอ แตพอมาเรียนจริงๆ ก็รูสึกวาคุมคากับเวลาที่เสียไป เราอาจจะ
ยอมเสียเวลานิดนึงแตผลลัพธที่เราไดรับมันคุมคาจริงๆ ก็ไมมีอะไรจะบรรยายจริงๆ
คะ ขอบคุณคะ
สุนิสา เจะ
ก็รูสึกวาคุมมากๆ ที่ไดเขาโครงการนี้ ตอนแรกคิดวาวิจัยยากมาก ๆ เลย รุนพี่บาง
คนเคาบอกวาบางคนไมจบเพราะวิจัย พอเขาโครงการนี้จริงรูสึกวาวิจัยเนี่ยนะไมได
ยากอยางที่คิดเลย แลวก็รูสึกวาคุมมากเลยที่ไดมาเรียนเสารอาทิตย เพราะวาหา
โอกาสแบบนี้ไมไดแลว ก็ขอบคุณอาจารยมาก ถาสมมติวาไมมีโครงการนี้ วิจัยของ
เราไมรูจะเปนอยาง สะเปะสะปะ ไมรูจะเริ่มตนอยางไร พอไดมาเขาโครงการนี้ ไดรู
วาเออขั้นตอนการเขียนการวิจัย เปนยังงัย ประวัติความเปนมา จุดประสงคอยางไร
เออไดรูชัดเจน ไดพัฒนานวัตกรรมของเรา และไดพัฒนาเด็กใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู ก็
ขอบคุณอาจารยมากคะ
รุสมา
ตั้งแตไดรวมเขาโครงการนี้ตอนแรกก็มีทัศนคติตอการวิจัยในแงลบมาก ๆ จะคิดวา
การวิจัยเปนอะไรที่ยาก คือคิดวาถาทําไปแลวตัวเองตองทําไมไดแน ๆ เลย แตพอ
มีโอกาสไดมาเขาร วมโครงการนี้ ก็ทํา ใหเราไดเรียนรู เมื่อเกิดการเรี ยนรู เราก็
สามารถนํามาใช ก็ตองขอบคุณอาจารยมากที่มอบโครงการดี ๆ นี้ ใหกับพวกเรา
ทุกคนซึ่งโครงการนี้นอกจากทําใหเราจะไดความรูทางดานวิจัยแลวเรายังมีกิจกรรม
ที่นาสนใจ ในขณะที่เรารวมกันดําเนินการ ตอนแรกคิดวาโครงการนี้เปนโครงการที่
นาเบื่อ ก็คิดวาคงเรียนแตทางดานเนื้อหาทฤษฎีอยางเดียว แตพอเขารวมจริง ๆ มี
กิจกรรมคั่นทําใหไมนาเบื่อตอนเรียน ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีขึ้น จากเดิมทัศนคติใน
แงลบ ตอนนี้ก็มีทัศนคติในแงบวกขึ้นเรื่อยๆ ก็ขอขอบคุณอาจารยบุญสิทธิ์ มากนะ
คะที่ไดใหโครงการดีๆ นี้แกพวกเราทุกคน
ตวนซามีเนาะ ก็สําหรับความรูสึกที่ไดเขามารวมโครงการนี้ กอนอื่นก็ตองบอกวา เรามีงานวิจัยที่
ตองทําในเทอมนี้ ก็รูสึกวาเออ ตัวเองจะทําไดมั๊ยเพราะมันยาก และถาไมมีการวิจัย
นี้มาเราจะทําไดแคไหน เพราะเทาที่ไดยินมาคือมันยากจริงๆ และสําหรับเราเองทํา
วิจัยในป 4 เราทําวิจัยแคเคาโครง สิ่งที่เรากลัวก็คือ 5 บท พอเราไดมาเรียนกับ
อาจารยรูสึกวาอาจารยไดสอนเปนสเตป ไดเจาะลึกจริงคะที่) ไดสละเวลา ไมวาจะ
เปนเวลานอกเวลา หลั งจากที่สอน อาจารย จะสละเวลาใหเราเสมอจะเต็ มที่ กับ
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นักศึกษา คืออาจารยจริงใจกับเราจริงๆ คะ สําหรับดิฉันคือ ตองเดินทางไปกลับ
ปตตานี ยะลา ทุกวัน คือทั้ง 7 วัน ก็คือ 2วันมาเรียนกับอาจารย และ 5 วันไป
ฝกสอน ทั้งสัปดาหคือไมวางเลยถึงแมเหนื่อยก็คุมคะ
นุรียา
อยากจะบอกวาดีใจมากและภูมิใจมากที่ไดเคาโครงการนี้ แลที่ภูมิใจสุดๆ ก็คือ มี
คุณอาจารยบุญสิทธิ์ที่ไดชี้แนะแนวทางของพวกเราเอาไวแลวก็อาจารยไมไดเฉพาะ
แคสอนเราอยางเดียว อาจารยยังสอนในเรื่องอื่นๆ ไมวาจะเปนเทคนิคในการสอน
แลวก็จ้ําจี้จ้ําไชพวกเรา สนใจพวกเราเอามากๆ ซะดวยจากเมื่อกอนหนูจําไดวา
ตอนที่หนูป 3 มีรุนพี่คนนึงเคามาปรึกษาหนูเรื่องบทที่ 4 การวิเคราะหขอมูล
เพราะวาเคาไดไมเรียนคณะครุศาสตรแตวาเคาตองทําวิจัย แตพวกเราไดเรียนอะไร
แบบนี้มากอนแลว แตจริง ๆ แลวตอนที่เราอยูป 3 เราไมไดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่อง
แบบนี้ แคไดรูคราวๆ จะตองมีแนๆ เคาก็มาปรึกษาหนูในการวิเคราะหขอมูล หนู
บอกตรงๆ วาตอนนั้นหนูไมอยากเรียนวิจัยมากเลย อะไรก็ไมรูวิชาคํานวณหนู
เกลียดที่สุดเลย บอกตรงๆ หนูเลือกเรียนเอกที่ไมมีคณิตคะ พออยูป 4 ก็ไดมา
เรียนเคาโครงวิจัย ก็ยังหาอยูวาเอะตรงไหนที่คํานวณนะ พอปนี้ป 5 ก็ไดมาเรียน
การแปลงคะแนนทีเทส เอฟเทส การใชโปรแกรม spss อะไรแบบนี้ บอกตรงวา
มันก็ไมไดยากอยางที่หนูคิด แคหนูหวาดกลัวไปเทานั้นเอง ก็ขอขอบคุณแลว ก็
อยากบอกวารักอาจารยมากเลยคะ
อาซียะ
ก็ตอนแรกกอนที่จะไดเขารวมโครงการนี้ มีความรูสึกวาวิจัยเปนวิชาที่ยากมาก ๆ
คือ เราเรียนและไดมาฝกสอนและก็รูวาตองทําวิจัย ก็ไมรูวาจะทําไดหรือไม เราจะ
จบมั๊ยคือ รูวาวิจัยมันยาก คือตอนป 4 เรียนแคเคาโครง บทที่ 4 และ 5 เราไมได
เรียน รูสึกเสียดาย แตพอไดเขามารวมในโครงการนี้ก็รูสึกดีใจนะคะวา วิจัยแรก ๆ
ที่เราคิดวายากแตอาจารยสอนใหมันดูงาย สนุก อยากมาเรียนเพราะวาแรกๆ หนูมี
ความรูไมอยากมาเรียน เพราะเปนเรื่องที่เครียด แตอาจารยสอนรูสึกสนุก และ
อยากมาเรียน แตในบางครั้งก็ไมไดมาเพราะวาติดธุระแตก็คือพยายามที่สุดที่จะมา
อยากจะไดความรูจากอาจารยคะ ก็ตองขอบคุณอาจารยนะคะที่ไดใหความรูกับพวก
เราในเรื่องของวิจัย ทําใหปนี้พวกเราจบ และทําใหเราไดวิจัยมาเลมนึง ขอบคุณคะ
นายนิฮัซฮาน ก็ตองขอบคุณอาจารยเปนอยางสูง ตอนแรกอาจารยทําโครงการนี้กับเอกปฐมวัย ก็
ผมคิดวาทําไมนะไมทํากับเอกภาษาอังกฤษ เราก็ยังไมรูวาขั้นตอนในการทําวิจัย ก็
คิดอยูในใจ อยากใหอาจารยเปลี่ยนเปนเอกภาษาอังกฤษเหลือเกิน ในที่สุดอาจารย
ก็ไดมาสอนพวกเราจริงๆ ทําใหเราเจอหนทางที่จะทําวิจัย ครับก็ตองขอบคุณตรงนี้
ตอนแรกก็คิดเหมือนเพื่อนเลยวาวิจัยสงสัยตองยากนาดูเลย หาขอมูลอยางโนน
สรุปอยางนี้ แตพอเรียนไปแลว เอะวิจัยมันสนุกอยางนี้เอง อาจจะเปนเพราะเรียน
กับอาจารยบุญสิทธิ์ดวยสนุก มีกิจกรรมกอนเรียนก็มีกิจกรรม กิจกรรมกลุม ได
เทคนิคอะไรหลายๆ อยาง ก็ขอบคุณอาจารยอีกครั้งนึง
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ก็ตอนแรกก็กังวลมากในการทําวิจัย ทําไมไดแนนอนเพราะวา ไดยินคนอื่นพูดที่เคา
ทํามาเคาบอกวายากมาก รุนพี่แตคนละบอกวามันยาก เราก็เอะเราจะทําไดมั๊ย พอ
มาไดรวมโครงการก็เออ ตอนแรกๆ ที่รูวาเอกภาษาอังกฤษไดเขารวมโครงการก็ดี
ใจ สนใจทันที แตวาเรียนเสาร อาทิตย ไมไดกลับบานยอมรับวาเหนื่อยไปทุกวัน
บางอาทิตย สลบเปนไขขึ้นเลยนะคะ เพราะวาสุขภาพไมคอยดีชวงนี้ ก็ดีใจที่ไดมา
เจอเพื่อนๆ อีกครั้งหนึ่งเพราะไมไดเจอมาเทอมนึง ไดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กั น และร ว มกิ จ กรรมต า งๆ ทํ า ให เ ห็ น คุ ณ ค า ในการทํ า วิ จั ย พอเรี ย นๆ ไปวิ จั ย
ฉบั บ นึ ง รู สึ ก ภู มิ ใ จที่ แ บบว า เออเราก็ ทํ า ได น ะ สํ า เร็ จ ด ว ยตั ว เราเอง สุ ด ท า ยนี้ ก็
ขอขอบคุ ณ อาจารย อี ก ครั้ ง ที่ ทํ า ให ส ามารถทํ า วิ จั ย ได และเห็ น คุ ณ ค า ของมั น
ขอบคุณคะ
กอนอื่นก็ขอขอบคุณอาจารยมากเลยที่สอนเรื่องวิจัยในครั้งนี้ใหกับพวกเราการทํา
วิจัยใครๆ ก็รูวามันยากแตการมาเรียนมาครั้งนี้ทุกเสาร อาทิตย และตองฝกสอน
จันทรถึงศุกร ทําใหไมไดหยุดเลย แตมันทําใหการวิจัยเปนอยางงายสําหรับตัวเอง
มีกระบวนการที่แนนอนเสร็จทันตามเวลาที่อาจารยกําหนดไว อาจจะเสียดายแทน
เพื่อนนิดนึงวาเพื่อนเอกปฐมวัยที่เคาไมไดมาเรียน เคาก็เคยมาพูดวาเคาก็เสียดาย
เหมือนกันที่ไมไดเรียนแลวพอเคาไปทําจริง ๆ ของเคาก็ในวุนวายหลายเรื่อง เพื่อ
เอกภาษาไทยบางคนก็บนเหมือนกันวามันไมงายเหมือนที่เราทําและเคาก็ทําชา
กวาเราอีกคะ สุดทายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารยอีกครั้งอีกคะ ที่ทําใหหนูทําวิจัยเสร็จ
แลวคะ
กอนอื่นก็ดีใจที่ไดเขารวมโครงการนี้ ขอขอบคุณทานอาจารยบุญสิทธิ์ที่ไดใหโอกาส
เอกภาษาอัง กฤษ ไดมาเรีย นรูเ กี่ย วกับ การทําวิ จั ย ก็ คือโครงการนี้น ะครั บ เป น
โครงการที่ใหโอกาสกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ออกฝกประสบการณ
1 ป ซึ่ ง ตอนที่ อ อกไปก็ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง ให ไ ปทํ า วิ จั ย ก็ ยั ง งงอยู ไ ม รู ว า จะทํ า อย า งไร
เหมือนกัน แตพอไดเขาโครงการนี้ แลวอาจารยก็สอนวาการทําวิจัยทําอยางไร ทํา
ใหเราไดสเตปแตละขั้นๆ ไป และก็เห็นคุณคาวาเออการทําวิจัยทําใหเราได ซึ่งผม
ไดทําสื่อนวัตกรรม ปญหาของเด็กของผมคือจําศัพทไมไดพอผมไดมาเรียนรูผมก็
ได น วั ต กรรมแล ว ก็ นํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ จากท า นอาจารย บุ ญ สิ ท ธิ์ ที่ ส อนไปใช กั บ
นักเรียนปรากฏวา ปญหานี้ลดลง คือนักเรียนผม มีความรูความสามารถในการจํา
ศัพทอังกฤษมากขึ้น เออ เออในที่นี้ก็คือวา การวิจัยนี้มันมีประโยชน จริง ๆ แลวก็
คือสามารถนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนได ก็มีแคนี้ครับ ขอบคุณครับ
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มีทั้งเพื่อนเอกภาษาไทยที่มารวมโครงการเดียวกับเรา แตไมไดอยูในกลุมทดลอง
เคาอยูในกลุมควบคุม เคาก็มีบนเหมือนกันวา เอกภาษาอังกฤษเดินไปไกลแลว แต
เค ายังไมได เริ่มเลย และเคาไมรูจะเริ่มยั งงัย และจะกา วตอไปอยางไร และเอก
ภาษาอังกฤษ ฝกที่คณะราษฎร 4 คน เขารวมโครงการนี้ 3 คน ไมไดเขา 1 คน
ถาพูดถึงเรื่องการไปทําวิจัยเมื่อใดของเคาก็คือตอนนี้ยังไมไดเริ่มไปถึงไหนเลย
ตอนนี้ก็จะสอบแลวก็ยังไมไดทดลองกับเด็กเลย นวัตกรรมยังไมไดสรางเคาก็บน
เสียใจเหมือนกันวาทําไมถึงไมเขารวมโครงการ (เคามาถามมั๊ย) ก็มาถามคะ เราก็
ถามเคาเหมือนกันวาทําไมถึงไมเขารวม ขนาดเราเขาบางไมเขาบางแตก็พยายาม
เขาที่สุด บางอาทิตยที่ไดเขาก็คือบางครั้ง แผนไมทัน เตรียมสอนไมทัน อาทิตยนั้น
ตองขาดไปก็รูสึกเสียดายมาก เคาก็มาถาม เราก็เสียดายแทนเคานะคะ
เพื่อนที่ไมไดเขาสวนใหญ ไมวาจะเปนเอกภาษาไทย หรือวาเอกอังกฤษที่หอมา
ถามตลอด มาดูเคาโครง ถามตั้งแตบทที่ 1 2 3 4 5 ถามทุก วัน เวลาไป
โรงเรียนที่ฝกสอน คบ.2 ก็เหมือนกันมีเอกภาษาอังกฤษ 4 คน ที่ไป แตมีอุมคน
เดียวที่เขาโครงการ 3 คนไมไดเขา เคาก็ถามวาไปถึงไหนแลว ทํายังงัย และเอา
แบบวัดนี้มายังงัย จากไหน ไปขอไดมั๊ย เคาทําไมเปน คือ เคามาปรึกษาตลอดเลย
พอชวงนี้เคาก็บอกวาเคาเครียดทําไมทัน(สวนใหญคําถามที่เจอ)
การหาคา ioc เราโชคดีเราไดตัวแบบมาเลย แตเพื่อนไมรูวาทํายังงัย ถามวาเพื่อน
รูมั๊ย รูแตรูเพียงวา ioc เคาไมมีแบบเคาไมไดดําเนินการ คือ ไมมีผูเชี่ยวชาญใน
การประเมินนวัตกรรม ของเคา ซึ่งเราโชคดี ซึ่งตรงนี้ถามวา แลวเรานี้ไดใหเคามั๊ย
ใหคะ เคามาขอเราก็ใหคะ
คะสําหรับของหนูก็จะเจอเอกภาษาไทย เคาก็จะพูดวา เอกอังกฤษโชคดีคนที่ไดเขา
รวมโครงการกับอาจารยเพราะวาเราจะหาเวลาแบบนี้ไมไดอีกแลวใหเก็บเกี่ยวกับ
ความรูจากอาจารยใหไดมากที่สุด (แลวเคาถามอะไรบางมั๊ย) ถามคะ ก็บอกเทานี้
บอกได (อุม บางทีพอตอบไมไดเคาก็วาทําไมถึงไมถามอาจารยมาให)
คณะราษฎรก็เหมือนกัน ท.-3 ดวย คณะราฎษรอาจารยเคาเปนอาจารยมาตั้ง 20
กว า ป แต พ อพู ด ถึ ง วิ จั ย แล ว เค า ก็ ไ ม ค อ ยจะรู และให ม าบอกอาจารย ด ว ยว า ถ า
อาจารย เ ป ด อบรมวิ จั ย ขอเข า ด ว ย และก็ ยั ง มี ก ารขอแบบทดสอบที่ อ าจารย ไ ด
ทดสอบพวกเรา ไดขอ ioc และขอนวัตกรรม และสุดทายก็ขอวิจัยของเราพรอม
นวัตกรรมพรอมวิจัย 5 ของเราไปไวที่โรงเรียนไดมั๊ย
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ไมไดเขาครั้งนี้ก็ไมตองเสียใจนะ ครั้งหนาก็ขอรองใหอาจารยบุญสิทธิ์เปดใหมแลว
กัน ผมขอแนะนําวาโครงการนี้ดีจริง ๆ คือ จะทําใหเราไดรูอะไรที่ไมรูหลายเรื่อง
กอนอื่นก็ตองขอบอกเพื่อนที่ไมไดเขารวมโครงการวาเสียใจดวยนะคะ ที่คุณไมได
รวมโครงการกับเราเพราะวาคุณไดพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตไปครั้งนึงแลว

ถาโครงการนี้จะจัดใหกับรุนนองอีก อยากจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรบาง
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อยากใหโครงการนี้จัดขึ้นมากอนที่เราจะออกไปฝกสอนในเทอมสุดทายคะ เพราะวา
ปญหาบางทีมันเกิดขึ้นกอนเทอม 2 นี้แลวคะ เหมือนกับวามาทําในเทอมนี้อะไรมันก็
รีบเรงทกอยางเลยคะ เรื่องของเวลาคะ
พูดถึงเวลาเหมือนกันคะ คือ จริงแลวอยากใหตั้งแตป 2 คะ ป 2 เริ่มตั้งแตเทอม 1 เรา
ไมไดวิจัยแคเรื่องเดียว เราสามารถวิจัยในป 2 เรื่องนึง ป 3 เรื่องนึง ป 4 เรื่องนึง
ป 5 เรื่องนึง สุดทายเราก็ชํานาญ เราโบยบินแลวความแข็งแกรง จริงๆ อันนี้เรามา
พลาดในเรื่องของเวลาเรามาทําในเทอม 2 และเรื่อง ก็คือ เรื่องเดียว อะไรๆ มันก็จะ
บีบเราซะมากกวา แตถาเริ่มตั้งแตป 2 ทีนี้ละก็นะคะ เชี่ยวชาญแนคะ
อยากจะใหอาจารยเปดโครงการนี้ใหกับทุกคน ใหนักศึกษา 5 ป ทุกคนเลย คือสอน
วิจัยทุกคนเลย เพราะเคาจะไดนําความรูไ ปทําวิจัยของเคา ใหเคาพัฒนาตัวเคานะ
ครับ
อยากใหทางมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของโครงการตางๆ ที่จะสามารถยกระดับ
นักศึกษา สามารถที่จะพัฒนา เพราะวาสังเกตจากเพื่อนตางมหาวิทยาลัยเคาจะมี
โครงการเยอะมากแตละป แตละเทอม แตมหาวิทยาลัยเรามีนอยมาก ที่จะมีโครงการ
ดีๆ เกิดขึ้นสักโครงการนึง อยากใหเห็นความสําคัญของตรงนี้ เชือ่ วาทุกโครงการที่
เคามอบลงมาหรือที่อาจารย หรือคนที่จริงจัง จริงๆ เนี่ยอยากใหมันเกิดขึ้น ใหมันมี
ขึ้นคะ สามารถที่จะเปนตัวเลือกแกนักศึกษาครู สามารถที่จะเขาไปรวมทํากิจกรรมที่
จะสงผลใหตวั เองไดพัฒนา เรียนรู และมีศักยภาพขึ้น
อยากใหทางคณะครุศาสตรเอาโครงการนี้ไปบรรจุในหลักสูตร แลวอยากใหมีการสอน
กันจริง พัฒนากันจริงๆ เพราะรูสึกวาวิจัยเปนเรื่องที่อยาก แตพอเรียนแลวอาจารยทํา
เรื่องยากใหกลายเปนเรื่องงายก็อยากใหบรรจุในหลักสูตร และอยากใหทํากันจริงๆ จังๆ
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ภาคผนวก ง
ตัวอยางโปรแกรมการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั และสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนตอนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณวิชาชีพครูขั้นเต็มรูป
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ตัวอยางโปรแกรมการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั และสมรรถนะ
การวิจัยในชัน้ เรียนตอนักศึกษาครู ขั้นการฝกประสบการณวชิ าชีพครูขั้นเต็มรูป
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ตาราง 23 แสดงรายละเอียดของโปรแกรมการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
การสงเสริมการเห็นคุณคาใน
ครั้งที่ ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน
ตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
ทักษะการวิจยั ในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
1.

2.

3.

การบรรยาย เรื่องความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
(เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 1.)

-

การบรรยาย เรื่องการวิเคราะหปญหา การฝกทักษะการวิเคราะห
การวิจัยในชั้นเรียน
ปญหาการวิจยั ในชั้นเรียน
(เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 2.) ตามโจทยที่กาํ หนด
(งานกลุมตามใบงานที่ 4.)
(งานเดี่ยวตามใบงานที่ 5.)
การบรรยาย เรื่องการทบทวนเอกสาร การฝกทักษะการทบทวน
ที่เกี่ยวของและการกําหนดนวัตกรรม เอกสารที่เกี่ยวของและการ
สําหรับการแกปญหา
กําหนดนวัตกรรมสําหรับ
(เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 3.) การแกปญหาตามโจทยที่
กําหนด
(งานกลุมตามใบงานที่ 7.)
(งานเดี่ยวตามใบงานที่ 8.)

การใชตวั แบบ (ใบงานที่ 1.)
(เพื่อสงเสริมเจตคติ ดาน
ความรูเชิงประเมินคา)

การใหขอเสนอแนะจากตัวแบบ
(ใบงานที่ 2.)

การใชสารชักจูง (ใบงานที่ 3.) การเพิ่มประสบการณที่ประสบ
(เพื่อสงเสริมเจตคติ ดาน
ความสําเร็จ (ใบงานที่ 5.)
ความรูเชิงประเมินคา)

การอภิปรายกลุม (ใบงานที่ 6) การเพิ่มประสบการณที่ประสบ
ความสําเร็จ (ใบงานที่ 8.)
(เพื่อสงเสริมเจตคติ ดาน
ความรูเชิงประเมินคา)
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ตาราง 23 (ตอ)

ครั้งที่
4.

การสงเสริมการเห็นคุณคาใน
การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน
ทักษะการวิจยั ในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
การบรรยาย เรื่องการรวบรวมขอมูล
การฝกทักษะการรวบรวม การจัดสภาพการณที่พึงพอใจ การเพิ่มประสบการณที่ประสบ
ในการวิจัยในชั้นเรียน
ขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้น และการวาดภาพระบายสี
ความสําเร็จ (ใบงานที่ 10.)
(เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 4.) เรียน
(เพื่อสงเสริมเจตคติ ดาน
(งานกลุมตามใบงานที่ 9.) ความรูเชิงประเมินคาและ
(งานเดี่ยวตามใบงานที่ 10.) ความรูสึก)

5.

การบรรยาย เรื่องการออกแบบการ
การฝกทักษะการออกแบบ
วิจัยในชั้นเรียน
การวิจยั ในชั้นเรียน
(เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 5.) (งานกลุม ตามใบงานที่ 12.)
(งานเดี่ยวตามใบงานที่ 13.)

การใชบทบาทสมมติ
(ใบงานที่ 11)
(เพื่อสงเสริมเจตคติ ดาน
พฤติกรรม)

การเพิ่มประสบการณที่ประสบ
ความสําเร็จ (ใบงานที่ 13.)

6.

การบรรยาย เรื่องการเขียนเคา
การฝกทักษะการเขียนเคา
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
(เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 6.) (งานกลุม ตามใบงานที่ 15.)
(งานเดี่ยวตามใบงานที่ 16.)

การใชบทบาทสมมติ
(ใบงานที่ 14)
(เพื่อสงเสริมเจตคติ ดาน
พฤติกรรม)

การเพิ่มประสบการณที่ประสบ
ความสําเร็จ
(ใบงานที่ 16.)
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ครั้งที่
7.

8.

9.

การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน ทักษะการวิจยั ในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
การบรรยาย เรื่องการหาคุณภาพ
ฝกทักษะการหา
การใชตวั แบบ (VCD ครู
ของเครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยใน คุณภาพของเครื่องมือที่ใช ตนแบบ)
สําหรับการวิจยั ในชั้นเรียน (เพื่อสงเสริมเจตคติ ดาน
ชั้นเรียน
(เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 7.) (งานกลุมตามใบงานที่ 18.) พฤติกรรม)
(งานเดี่ยวตามใบงานที่ 19.) (ใบงานที่ 17)
การใชนวัตกรรมเพื่อ
การไดรับประสบการณตรง
แกปญหาการเรียนรู
(เพื่อสงเสริมเจตคติ ดาน
(ใบงานที่ 20)
พฤติกรรม)
(ใบงานที่ 20)
การบรรยาย เรื่องการวิเคราะห
การฝกทักษะการวิเคราะห ความคิดตอบโตและการหา
แปลผลขอมูลและการอภิปรายผล และการแปลผลขอมูลและ เหตุผลมาหักลาง (เพื่อสงเสริม
(เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 8.) การอภิปรายผล
เจตคติดานการสราง
(งานกลุมตามใบงานที่ 22.) ภูมิคุมกัน)
(งานเดี่ยวตามใบงานที่ 23.) (ใบงานที่ 21)

การสงเสริมการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
การเพิ่มประสบการณที่ประสบ
ความสําเร็จ (ใบงานที่ 19.)

การเพิ่มประสบการณที่ประสบ
ความสําเร็จ (ใบงานที่ 20.)

การเพิ่มประสบการณที่ประสบ
ความสําเร็จ (ใบงานที่ 24.)
และการเลาประสบการณทมี่ ีความ
ภาคภูมิใจ (ใบงานที่ 20)
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ครั้งที่
10.

การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน ทักษะการวิจยั ในชั้นเรียน เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
การบรรยาย เรื่องการเขียนรายงาน ฝกทักษะการเขียน
ครูพันธใหม ใชวิจัยเปน
การวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน
(เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 9.) (งานกลุมตามใบงานที่ 25.) (สงเสริมเจตคติดานการสรุป
(งานเดี่ยวตามใบงานที่ 26.) และขยายผล)
(ใบงานที่ 24)

การสงเสริมการเห็นคุณคาใน
ตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
การเพิ่มประสบการณที่ประสบ
ความสําเร็จ (ใบงานที่ 26.)
และการเลาประสบการณทมี่ ีความ
ภาคภูมิใจ (ใบงานที่ 20)
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กิจกรรมครั้งที่ 1.
เรื่อง การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดานความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการใหขอเสนอแนะจากครูผูเชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดเชิงประเมินคาเกี่ยวกับประโยชนของการวิจัยในชั้น
เรียนจากคําพูดชักจูงของตัวแบบ
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบทบาทครูวิจัย จากการให
ขอเสนอแนะจากตัวแบบ
แนวความคิด
การไดรับความรูพื้นฐานเกีย่ วกับการวิจยั ในชั้นเรียนนักศึกษาจะไดทราบถึงความจําเปน
ของการวิจัยในชั้นเรียน ความหมาย ลักษณะและความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจน
ขั้นตอนของการทําวิจัยในชัน้ เรียน ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการทําวิจยั ในชั้นเรียนตอไป
นอกจากนั้นยังไดรับความรูเชิงประเมินคาของการวิจัยในชั้นเรียนจากครูผูเชี่ยวชาญ
โดยจะชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียนที่สงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเปนกระบวนการเปลี่ยนเจคติดานความรูเชิงประเมินคาอีกดวย
รวมทั้ ง เป น การส ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเองด า นบทบาทครู วิ จั ย จากการได รั บ
ขอเสนอแนะจากตัวแบบที่มีความนาเชื่อถือคือครูผูเชี่ยวชาญ ทําใหนักศึกษาเกิดกําลังใจ และ
ความภาคภูมิใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนตอไป
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
อุปกรณที่ใช
1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่องความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้ เรียน
2. ใบงานที่ 1. ประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียนกลุมละ 1 ใบงาน
3. ใบงานที่ 2. คุณคาของการวิจัยในชั้นเรียน คนละ 1 ใบงาน
4. กระดาษโปสเตอร และปากกาเคมี สําหรับการเขียนขอสรุปกลุมละ 1 แผน
5. แฟมสะสมผลงาน
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การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของกลุมเกี่ยวกับการเห็นความสําคัญและคุณคา
ของการวิจัยในชั้นเรียนตอการพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพครู
2. การตอบใบงานของนักศึกษาที่มีตอความสําคัญและคุณคาของการวิจัยในชั้นเรียน
ตอการพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพครู
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชวงที่ 1 (การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั และการ
สงเสริมเจคติตอการวิจยั ในชั้นเรียน)
เวลา 2 ชั่วโมง
ขั้นนํา (10 นาที)
- ผูวิจัยเชิญวิทยากรและแนะนําใหนักศึกษารูจักกับวิทยากรซึ่งเปน
ครูผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนครูดีเดนที่ไดรับการยอมรับเกี่ยวกับการใชการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน
ขั้นกิจกรรม (1 ชั่วโมง 30 นาที)
- ใหวิทยากรซึ่งเปนครูผูเชีย่ วชาญเลาถึงเรื่องดังตอไปนี้
- แรงบันดาลใจในการทําวิจยั ในชั้นเรียน
- ขั้นตอนในการทําวิจัยในชัน้ เรียน
- ประโยชนทไี่ ดรับจากการทําวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอผูเรียนและ
การพัฒนาวิชาชีพครู
- ความภาคภูมิใจที่ไดรับจากการทําวิจัยในชั้นเรียน
- การใหขอคิดเห็นสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนและซักถามเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียนกับครูผูเชี่ยวชาญ
- ใหนักศึกษาแบงกลุมเปน5 กลุมแลวทํากิจกรรมตามขอกําหนดใน
ใบงานที่ 1.
- ใหนักศึกษาทํากิจกรรมในใบงานที่ 2. แลวรวบรวมไวในแฟมสะสมผลงาน
ขั้นสรุปและอภิปรายผล (20 นาที)
ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันสรุปถึงประโยชนของการวิจยั ในชั้นเรียนที่
สงผลถึงการพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู
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ชวงที่ 2 (การสงเสริมความรูพื้นฐานของการวิจัยในชั้นเรียน) เวลา 3 ชั่วโมง
รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการบรรยายที่ 1

ใบงานที่ 1 (งานกลุม)
ใหนักศึกษาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของการวิจัยใน
ชั้นเรียนตอการพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชีพครูแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน

ใบงานที่ 2. (งานเดี่ยว)
ใหนักศึกษาเขียนความสําคัญและคุณคาของการวิจัยในชั้นเรียน ในแตละดาน ดังนี้
1. ดานการพัฒนาการเรียนรู
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
2. ดานการพัฒนาวิชาชีพครู
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
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กิจกรรมครั้งที่ 2.
เรื่อง การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดานการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้น
เรียนและการสงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกีย่ วกับการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดเชิงประเมินคาเกี่ยวกับประโยชนของการวิจยั ในชั้น
เรียนจากการใชสารชักจูง
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบทบาทครูวิจัย ดวยการเพิ่ม
ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
แนวความคิด
การวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียนเปนขั้นแรกของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษาจะได
ทราบถึงปญหาและสาเหตุของปญหา ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหปญหา และเกณฑในการเลือก
ปญหาการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนนักศึกษาไดรับการฝกใหเกิดทักษะในการวิเคราะหปญหาในชั้น
เรียน เพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยในชั้นเรียนตอไป
นอกจากนั้นยังไดรับความรูเชิงประเมินคาของการวิจัยในชั้นเรียนจากสารชักจูงซึ่งเปนเนื้อหา
สาระจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่เกี่ยวของกับการใชกระบวนการวิจัยเพื่อเปนเครื่องมือที่
สําคัญในพัฒนาการเรียนรู โดยเนื้อหาดังกลาวจะเปนสารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนเจคติดานความรูเชิง
ประเมินคา
รวมทั้งเปนการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยจากการเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ จากการฝกทักษะการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ทํา
ใหนักศึกษาเกิดความพยายามในการสรางความสําเร็จ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของตนเองดาน
บทบาทครูวิจัยตอไป
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
อุปกรณที่ใช
1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่องการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
2. ใบงานที่ 3. สาระของพระราชบัญญัติการศึกษาทีเ่ กี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน กลุมละ 1 ใบงาน
3. ใบงานที่ 4. โจทยการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชัน้ เรียนรายกลุม กลุมละ 1 ใบงาน
4. ใบงานที่ 5. การวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียนรายบุคคล
5. กระดาษโปสเตอร และปากกาเคมี สําหรับการเขียนขอสรุปกลุมละ 1 แผน
6. แบบบันทึกคะแนน
7. แฟมสะสมผลงาน
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การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของกลุมเกี่ยวกับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
และการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
2. การตอบใบงานและการใหคะแนนคุณภาพงานการวิเคราะหปญ
 หาการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษารายบุคคล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชวงที่ 1 การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนดวยการใชสารชักจูง (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ใหสมาชิกแบงกลุมเปน 5 กลุม
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 3 กลุม ละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 3
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 2 การสงเสริมความรูดานการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน (เวลา 3 ชั่วโมง)
นักศึกษาฟงบรรยายตามเอกสารประกอบการบรรยายที่ 2
ชวงที่ 3 การสงเสริมทักษะดานการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 4 กลุม ละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 4
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 4 การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั ดวยการเพิม่ ประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ (เวลา 30 นาที)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 5 คนละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 5
- ใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน
- ใหนักศึกษานําใบงานที่ 5 มาสงผูวิจัย
- ผูวจิ ัยตรวจ และใหคําแนะนํา พรอมทั้งการพูดกระตุน ใหกําลังใจ
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ใบงานที่ 3
ขอใหทานอานขอความแลวตอบคําถาม
“ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24(5) ที่สงเสริมและ
สนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนรูและมีความรู และสามารถ
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ทั้งผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และมาตรา 30 ที่สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไดกลาวถึงกระบวนการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการ
จั ด การเรี ย นรู แ ละเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ส ามารถใช ก ระบวนการวิ จั ย เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการเรียนรู”

จากขอความขางตนจงตอบคําถามดังตอไปนี้
1. เพราะเหตุใด การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน
2. ทานรูสึกอยางไร หากครูไมไดใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู ตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวขางตน
3. เมื่อทานตองออกไปทําหนาที่เปนผูสอน ทานจะใชกระบวนการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาผูเรียน
หรือไม เพราะอะไร
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ใบงานที่ 4
คุณครูสอฟนะสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และจากผลการสอบกอน
เรียนพบวามีนักเรียนจํานวนหนึ่งยังไดคะแนนสวนทีเ่ กี่ยวกับสระที่ใชในวิชาภาษาอังกฤษ
อยูในระดับต่ํา
ใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากการสอนของคุณครูสอฟนะ โดยการใชการ
วิเคราะหแบบผังความคิดในประเด็น ดังนี้
1. ปญหาที่เกิดขึน้ คืออะไร
2. ปญหานั้นเกี่ยวของกับใครบาง
3. นักศึกษาจะศึกษาในประเด็นใด
4. ปญหาการวิจยั คืออะไร

ใบงานที่ 5
ใหทานสังเกตปญหาการเรียนรูที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของทานแลววิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น โดย
การใชการวิเคราะหแบบผังความคิดในประเด็น ดังนี้
1. ปญหาที่เกิดขึน้ คืออะไร
2. ปญหานั้นเกี่ยวของกับใครบาง
3. นักศึกษาจะศึกษาในประเด็นใด
4. ปญหาการวิจยั คืออะไร
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แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อ-สกุล....................................................................................รหัสประจําตัว.........................

ระดับคะแนนที่คาดวาจะทําได..........................................
ระดับคะแนนที่ทําไดจริง...................................................
ขอเสนอแนะของผูตรวจ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ (ผูตรวจงาน)
ลงชื่อ........................................................ (เจาของผลงาน)
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน

คะแนน

ความหมาย

เกณฑการพิจารณา

4

ดีมาก

ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการในการวิเคราะหปญหาครบตามที่กําหนด และ
2. ปญหาการวิจัยที่เอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนโดยตรง และ
3. สามารถนําไปใชเปนปญหาการวิจัยไดโดยไมตองมีการปรับปรุง

3

ดี

ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการในการวิเคราะหปญหาครบตามที่กําหนด และ
2. ปญหาการวิจัยที่เอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนโดยตรง และ
3. สามารถนําไปใชเปนปญหาการวิจัยไดโดยมีการปรับปรุงเพียง
เล็กนอย

2

พอใช

ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการในการวิเคราะหปญหาไมครบตามทีก่ ําหนด หรือ
2. ปญหาการวิจัยยังไมเอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนโดยตรง
หรือ
3. สามารถนําไปใชเปนปญหาการวิจัยไดโดยตองมีการปรับปรุง

1

ควร
ปรับปรุง

ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการในการวิเคราะหปญหาไมครบตามทีก่ ําหนด หรือ
2. ปญหาการวิจัยยังไมเอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนโดยตรง
หรือ
3. ไมสามารถนําไปใชเปนปญหาการวิจัยได

0

ไมสมบูรณ ไมมีการสงใบงาน
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กิจกรรมครั้งที่ 3.
เรื่อง การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดานการทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวของและการ
กําหนดนวัตกรรมสําหรับการแกปญหาและการสงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดาน
บทบาทครูวจิ ัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกีย่ วกับการทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวของและการกําหนด
นวัตกรรมสําหรับการแกปญหา
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนด
นวัตกรรมสําหรับการแกปญหา
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดเชิงประเมินคาเกี่ยวกับประโยชนของการวิจัยในชั้น
เรียนจากการอภิปรายกลุม
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบทบาทครูวิจัย ดวยการเพิ่ม
ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
แนวความคิด
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนดนวัตกรรมสําหรับการแกปญหาการวิจัยในชั้น
เรียน เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเพราะนักศึกษาจะไดทราบถึงองคความรูที่เกี่ยวของกับปญหาการ
วิ จั ย อี ก ทั้ ง การได รั บ ความรู เ กี่ ย วประเภทของนวั ต กรรมต า งๆที่ จ ะได นํ า มาเป น แนวทางในการ
แกปญหาที่เกิดได ตลอดจนนักศึกษาไดรับการฝกใหเกิดทักษะในการการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
และการกําหนดนวัตกรรมสําหรับการแกปญหาในชั้นเรียนเพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยในชั้นเรียน
ตอไป
นอกจากนั้นยังไดรับความรูเชิงประเมินคาของการวิจัยในชั้นเรียนจากการอภิปรายกลุม จาก
คํากลาวของผูรูที่ไดรับการยอมรับจากสังคม โดยกิจกรรมดังกลาวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจคติ
ดานความรูเชิงประเมินคาของนักศึกษาได
รวมทั้งเปนการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยจากการเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ จากการฝกทักษะการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนดนวัตกรรม
สําหรับการแกปญหาในชั้นเรียน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาเกิดความพยายามในการสราง
ความสําเร็จ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของตนเองดานบทบาทครูวิจัยตอไป
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
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อุปกรณที่ใช
1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่องการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนด
นวัตกรรมสําหรับการแกปญหา
2. ใบงานที่ 6. คํากลาวของนายแพทยประเวศ วะสี เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
กลุมละ 1 ใบงาน
3. ใบงานที่ 7. โจทยการการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนดนวัตกรรมสําหรับ
การแกปญหา รายกลุม กลุมละ 1 ใบงาน
 หา
4. ใบงานที่ 8. การทบทวนเอกสารที่เกีย่ วของและการกําหนดนวัตกรรมสําหรับการแกปญ
รายบุคคล
5. กระดาษโปสเตอร และปากกาเคมี สําหรับการเขียนขอสรุปกลุมละ 1 แผน
6. แบบบันทึกคะแนน
7. แฟมสะสมผลงาน
การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของกลุมเกี่ยวกับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนและการ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนดนวัตกรรมสําหรับการแกปญหา
2. การตอบใบงานและการใหคะแนนคุณภาพงานการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการ
กําหนดนวัตกรรมสําหรับการแกปญหาของนักศึกษารายบุคคล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชวงที่ 1 การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนดวยการอภิปรายกลุม (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ใหสมาชิกแบงกลุมเปน 5 กลุม
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 6 กลุม ละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 6
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 2 การสงเสริมความรูดานการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนดนวัตกรรม
สําหรับการแกปญหา (เวลา 3 ชั่วโมง)
นักศึกษาฟงบรรยายตามเอกสารประกอบการบรรยายที่ 3
ชวงที่ 3 การสงเสริมทักษะดานการวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 7 กลุม ละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 7
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
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ชวงที่ 4 การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั ดวยการเพิม่ ประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ (เวลา 30 นาที)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 8 คนละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 8
- ใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน
- ใหนักศึกษานําใบงานที่ 8 มาสงผูวิจัย
- ผูวิจัยตรวจ และใหคําแนะนํา พรอมทั้งการพูดกระตุน ใหกําลังใจ

ใบงานที่ 6
“ครูประดุจเมล็ดพันธแหงความดี เมื่อตกอยูในที่ใดยอมทําใหความดีงอกขึ้นโดยรอบ ครูคือ
ผูแสวงหากระบวนการเรียนรูที่ดีที่สุด ครูเปนผูริเริม่ มีนวัตกรรมใหมในการเรียนการสอน
สามารถประเมินความริเริ่มและนํานวัตกรรมนั้นมาปรับใหการเรียนเรียนรูมีคุณภาพ ดีขึ้น
อยางตอเนื่อง นั่นคือครูมีการวิจัยและพัฒนาการเรียนรูจากการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา”
(จากคํากลาวของ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ในงานพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติใหแก
ครูแหงชาติและครูตนแบบ ประจําป 2542)

จากคํากลาวขางตนใหนักศึกษารวมกันอภิปรายในประเด็น ตอไปนี้
1. ทานรูสึกอยางไร กับคํากลาวขางตน
2. การใชการวิจยั มาใชเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูมคี วามสําคัญกับวิชาชีพครู
อยางไร
3. หากครูไมมีการคนหานวัตกรรมมาใชพัฒนาผูเรียนอยางสม่ําเสมอ จะมีผลตอการ
จัดการเรียนรูอยางไร
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ใบงานที่ 7
จากปญหาการวิจัยในชั้นเรียนที่พบวา “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษต่ํา” ทานจะมีวิธีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของอยางไร และจากแหลงใด
ประเด็นที่จะคนหา
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..
6…………………………………..
7…………………………………..

แหลงขอมูล
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..
6…………………………………..
7…………………………………..

ทานจะใชนวัตกรรมอะไรสําหรับการแกปญหา เพราะอะไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ใบงานที่ 8
จากการวิเคราะหปญหาการเรียนรูของทานในใบงานที่ 5 ขอใหทานเสนอวิธีการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวของ และแหลงที่มาของขอมูล
ประเด็นที่จะคนหา
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..
6…………………………………..
7…………………………………..

แหลงขอมูล
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..
6…………………………………..
7…………………………………..

ทานจะใชนวัตกรรมอะไรสําหรับการแกปญหา เพราะอะไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนดนวัตกรรมสําหรับการแกปญหา
ชื่อ-สกุล....................................................................................รหัสประจําตัว.........................

ระดับคะแนนที่คาดวาจะทําได..........................................
ระดับคะแนนที่ทําไดจริง...................................................
ขอเสนอแนะของผูตรวจ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ (ผูตรวจงาน)
ลงชื่อ........................................................ (เจาของผลงาน)
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนดนวัตกรรม
ในการแกปญหา
คะแนน
4

3

2

1

0

ความหมาย
เกณฑการพิจารณา
ดีมาก
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนด
นวัตกรรมสําหรับการแกปญหา จากแหลงที่นาเชื่อถือ และ
2. ประเด็นในการทบทวนเอกสารรวมทั้งนวัตกรรมมีความ
สอดคลองกับปญหาการวิจยั และ
3. สามารถนําไปใชเปนเอกสารประกอบการวิจัยโดยไมตองมีการ
ปรับปรุงแกไข
ดี
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนด
นวัตกรรมสําหรับการแกปญหา จากแหลงที่นาเชื่อถือ และ
2. ประเด็นในการทบทวนเอกสารรวมทั้งนวัตกรรมมีความ
สอดคลองกับปญหาการวิจยั และ
3. สามารถนําไปใชเปนเอกสารประกอบการวิจัยโดยมีการปรับปรุง
แกไขเพียงเล็กนอย
พอใช
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีกระบวนการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนด
นวัตกรรมสําหรับการแกปญหา จากแหลงที่นาเชื่อถือ และ
2. ประเด็นในการทบทวนเอกสารรวมทั้งการกําหนดนวัตกรรมบาง
ประเด็นยังไมสอดคลองกับปญหาการวิจยั และ
3. สามารถนําไปใชเปนเอกสารประกอบการวิจัยโดยตองปรับปรุง
แกไข
ควร
ในใบงาน มีการแสดงถึง
ปรับปรุง
1. มีกระบวนการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและการกําหนด
นวัตกรรมสําหรับการแกปญหายังไมชัดเจน และ
2. ประเด็นในการทบทวนเอกสารรวมทั้งการกําหนดนวัตกรรมบาง
ประเด็นยังไมสอดคลองกับปญหาการวิจยั และ
3. ไมสามารถนําไปใชเปนเอกสารประกอบการวิจัยได
ไมสมบูรณ ไมมีการสงใบงาน
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กิจกรรมครั้งที่ 4.
เรื่อง การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดานการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการสงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกีย่ วกับการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดเชิงประเมินคาและอารมณเกี่ยวกับประโยชนของการ
วิจัยในชั้นเรียนจากการจัดสภาพการณที่พึงพอใจและการวาดภาพระบายสี
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบทบาทครูวิจัย ดวยการเพิ่ม
ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
แนวความคิด
การการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน เปนขั้นตอนที่นักศึกษาจําเปนตองมีความรู
ถึงประเภทของขอมูลที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียน ขอดี และขอจํากัดของขอมูลแตละประเภท ตลอดจน
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับการใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน อีกทั้ง
นักศึกษาไดรับการฝกใหเกิดทักษะการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหมีการเลือกใช
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลไดอยางสอดคลองและเหมาะสมสําหรับใชในการวิจัยในชั้นเรียน
นอกจากนั้นยังไดรับความรูเชิงประเมินคาและอารมณของการวิจัยในชั้นเรียนจากการจัด
สภาพการณที่พึงพอใจและการวาดภาพระบายสี โดยกิจกรรมดังกลาวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ดานความรูเชิงประเมินคาและอารมณของนักศึกษาได
รวมทั้งเปนการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยจากการเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ จากการฝกทักษะการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนวิธีการ
หนึ่งที่ทําใหนักศึกษาเกิดความพยายามในการสรางความสําเร็จ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของ
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยตอไป
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

173
อุปกรณที่ใช
1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่องการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน
2. ใบงานที่ 9. โจทยการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน รายกลุม กลุมละ 1 ใบงาน
3. ใบงานที่ 10. โจทยการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน รายบุคคล
4. กระดาษโปสเตอร กลุมละ 1 แผน
5. สีเทียนกลุมละ 1 กลอง
6. เทปเพลง ครูของแผนดิน
7. แบบบันทึกคะแนน
8. แฟมสะสมผลงาน
การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของกลุมเกี่ยวกับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนและการ
รวบรวมขอมูลการวิจัยในชัน้ เรียน
2.
การตอบใบงานและการใหคะแนนคุณภาพงานรวบรวมขอมูลการวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษารายบุคคล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชวงที่ 1 การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนดวยการจัดสภาพการณที่พึงพอใจและการ
วาดภาพระบายสี (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ผูวิจัยตั้งคําถามกับนักศึกษาวา หากเรานําการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูใน
โรงเรียนของเรา จะสงผลตอผูเรียนอยางไรบาง เชน ผูเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น ผูเรียนมี
ความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เปนตน
- ผูวิจัยเปดเพลงครูของแผนดินเบาๆ แลวใหนักศึกษาจินตนาการวาการใชการวิจัยมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน จะเกิดอะไรตามมาบาง และสิ่งที่เกิดขึ้นจะสงผลอยางไรกับตัวนักศึกษา
ซึ่งเปนครูผูสอน
- แบงนักศึกษาเปน 5 กลุม
- ใหนักศึกษาแตละกลุมชวยกันสรุปถึงสิง่ ที่จะเกิดขึ้นจากการใชการวิจัยมาเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาผูเรียน แลวชวยกันวาดภาพนั้นออกมา
- ใหตั้งชื่อภาพ และมีคําอธิบายประกอบวาหมายถึงอะไร
- ใหแตละกลุม นําเสนอหนาชั้นเรียน กลุม ละ 5 นาที
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ชวงที่ 2 การสงเสริมความรูดานการรวบรวมขอมูลของการวิจยั ในชั้นเรียน (เวลา 3 ชั่วโมง)
นักศึกษาฟงบรรยายตามเอกสารประกอบการบรรยายที่ 4
ชวงที่ 3 การสงเสริมทักษะดานรวบรวมขอมูลของการวิจัยในชัน้ เรียน (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 9 กลุม ละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 9
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 4 การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั ดวยการเพิม่ ประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ (เวลา 30 นาที)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 10 คนละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 10
- ใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน
- ใหนักศึกษานําใบงานที่ 10 มาสงผูวิจัย
- ผูวิจัยตรวจ และใหคําแนะนํา พรอมทั้งการพูดกระตุน ใหกําลังใจ

ใบงานที่ 9
จากปญหาการวิจัยในชั้นเรียนที่พบวา “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษต่ํา” ทานจะรวบรวมขอมูลอะไรบาง และใชเครื่องมืออะไร
ขอมูล
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..

เครื่องมือที่ใช
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
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ใบงานที่ 10
จากปญหาการวิจัยในชั้นเรียนของทาน ทานจะรวบรวมขอมูลอะไรบาง และใชเครื่องมืออะไร
ขอมูล
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..

เครื่องมือที่ใช
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
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แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อ-สกุล....................................................................................รหัสประจําตัว.........................

ระดับคะแนนที่คาดวาจะทําได..........................................
ระดับคะแนนที่ทําไดจริง...................................................
ขอเสนอแนะของผูตรวจ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ (ผูตรวจงาน)
ลงชื่อ........................................................ (เจาของผลงาน)
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน

คะแนน
4

3

2

1

0

ความหมาย
เกณฑการพิจารณา
ดีมาก
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีการเลือกใชขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย และ
2. มีการเลือกใชเครื่องมือสอดคลองขอมูลที่ใชในการวิจัย และ
3. สามารถนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคของการ
วิจัยไดโดยไมตองการปรับปรุงแกไข
ดี
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีการเลือกใชขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย และ
2. มีการเลือกใชเครื่องมือสอดคลองขอมูลที่ใชในการวิจัย และ
3. สามารถนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคของการ
วิจัยไดโดยมีการปรับปรุงแกไขเพียงเล็กนอย
พอใช
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีการเลือกใชขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย และ
2. มีการเลือกใชเครื่องมือยังไมสอดคลองขอมูลที่ใชในการวิจัย
และ
3. สามารถนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคของการ
วิจัยไดโดยตองมีการปรับปรุงแกไข
ควร
ในใบงาน มีการแสดงถึง
ปรับปรุง
1. มีการเลือกใชขอมูลไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย และ
2. มีการเลือกใชเครื่องมือไมสอดคลองขอมูลที่ใชในการวิจัย และ
3. ไมสามารถนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคของ
การวิจัยได
ไมสมบูรณ ไมมีการสงใบงาน
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กิจกรรมครั้งที่ 5.
เรื่อง การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดานการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนและการ
สงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกีย่ วกับการออกแบบการวิจยั ในชั้นเรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจากการใช
บทบาทสมมติ
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบทบาทครูวิจัย ดวยการเพิ่ม
ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
แนวความคิด
การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน เปนขั้นตอนที่นักศึกษาตองกําหนดวิธีการจัดนวัตกรรมที่ใช
ในการแกไขปญหาการเรียนรู ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดย
นักศึกษาจะตองรูถึงการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนแตละประเภท ขอดี และขอจํากัดของออกแบบ
การวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการเลือกแบบแผนการวิจัยในชั้นเรียนที่เหมาะกับวัตถุประสงคการวิจัย
อีกทั้งนักศึกษาได รับ การฝกให เกิดทักษะออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหมีการเลือกใชแบบ
แผนการวิจัยในชั้นเรียนไดอยางสอดคลองและเหมาะสมสําหรับใชในการวิจัยในชั้นเรียน
นอกจากนั้นนักศึกษายังไดเกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจากการใช
บทบาทสมมติ ทําใหเกิดความกระจางในกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีความสอดคลองกับเจตคติเดิมที่ใชใน
กิจกรรมที่ผานมา
รวมทั้งเปนการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยจากการเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ จากการฝกทักษะการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ทําให
นักศึกษาเกิดความพยายามในการสรางความสําเร็จ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของตนเองดาน
บทบาทครูวิจัยตอไป
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
อุปกรณที่ใช
1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่องการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
2. ใบงานที่ 11. บันทึกของคุณครูสุภาภรณ กลุมละ 1 ใบงาน
3. ใบงานที่ 12. โจทยการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน รายกลุม
4. ใบงานที่ 13. โจทยการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน รายบุคคล
5. กระดาษโปสเตอร กลุมละ 1 แผน
6. แบบบันทึกคะแนน
7. แฟมสะสมผลงาน
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การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของกลุมเกี่ยวกับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนและการ
ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
2. การตอบใบงานและการใหคะแนนคุณภาพงานการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษารายบุคคล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชวงที่ 1 การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนดวยการใชบทบาทสมมติ (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ใหสมาชิกแบงกลุมเปน 5 กลุม
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 11 กลุมละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 11
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 2 การสงเสริมความรูดานการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน (เวลา 3 ชั่วโมง)
นักศึกษาฟงบรรยายตามเอกสารประกอบการบรรยายที่ 5
ชวงที่ 3 การสงเสริมทักษะดานรวบรวมขอมูลของการวิจัยในชัน้ เรียน (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 12 กลุมละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 12
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 4 การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั ดวยการเพิม่ ประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ (เวลา 30 นาที)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 13 คนละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 13
- ใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน
- ใหนักศึกษานําใบงานที่ 13 มาสงผูวิจัย
- ผูวิจัยตรวจ และใหคําแนะนํา พรอมทั้งการพูดกระตุน ใหกําลังใจ
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ใบงานที่ 11
บันทึกของคุณครูสุภาภรณ
โรงเรียนศูนยอพยพ แปลง 1
มิถุนายน 2533
ในปการศึกษานี้ปญหาที่พบคือ นักเรียนในชั้นเรียนจะมีของหายบอยมากโดยเฉพาะเงิน
และไดขอมูลจากครูประจําชั้น ป. 4 วา เด็กหญิงสุภา สาเรือน (ชื่อสมมติ) มีนิสัยชอบขโมย ซึ่งจับได
หลายครั้งและถูกลงโทษเปนประจํา ฉันจึงคนหาสาเหตุโดยการเยี่ยมบาน พบวาที่บานมีสภาพยากจน
อาศัยอยูกับตายาย พอแมหยารางกัน ตางแยกไปมีครอบครัวใหม สุภา บอกวาไมมีใครตองการเขา
และที่โรงเรียนเพื่อนๆ มักจะแสดงความรังเกียจถูกปฏิเสธในการรวมกลุมทํางาน และจะไดรับคํา
ตําหนิจากบุคคลรอบขางเสมอ นอกจากชอบขโมยของแลว สุภายังชอบทําลายสิ่งของที่เพื่อนหวง เชน
ของเลน สมุดผลงาน ฯลฯ มักจะดาเพื่อนดวยคําหยาบ และเมื่อถูกครูลงโทษก็จะแสดงกิริยากาวราว
และลับหลังจะดาครูดวยคําหยาบ
จากปญหาดังกลาวฉันจึงไดหาวิธีการแกไขพฤติกรรมของสุภา จากการศึกษาขอมูลขางตน
สรุปไดวา พฤติกรรมของสุภา เกิดจากแรงกดดันที่ทําใหรูสึกวาไมมีใครรัก ไมมีใครตองการ จึงคิดแก
แคนดวยการทําใหผูอื่นเดือนรอน ดังนั้นสิ่งที่สุภา ตองการคือความรัก ความเอาใจใส และการไดรับ
การยกยองจากสังคม ฉันจึงไดใชวิธีเสริมแรงทางบวก โดยการใหความใกลชิด มอบหมายงานใหทํา
เพื่อใหสุภา เกิดความภาคภูมิใจ ใหทําหนาที่จัดโตะครู ซอมสื่อการเรียน ทุกวันฉันจะชื่นชมสุภา ใน
การทําหนาที่ตางๆ และชื่นชมบุคลิกทาทางรวมทั้งการพูดที่ไพเราะ และผลงานของสุภาในดานการ
เรียนจะไดระดับคะแนนที่สูง เพื่อนๆ ในชั้นเรียนเริ่มสนใจสุภา และใหเขากลุมทํากิจกรรม สุภาเปลี่ยน
จากความกาวราวและคนที่ราเริง และไมมีของหายในหองเรียนอีก
วันที่ 20 สิงหาคม ฉันทดสอบสุภา โดยนําเงิน 280 บาท วางไวบนโตะแลวกลับบานแลวกลับ
บาน โดยมอบหมายใหสุภาจัดโตะครูใหเรียบรอยหลังเลิกเรียน พอรุงเชาฉันพบสุภาวิ่งมาหาดวย
ความไมสบายใจ และพูดวา “ คุณครูขา เมื่อคืนหนูนอนไมหลับทั้งคืน เพราะเปนหวงคุณครู ที่คุณครู
ลืมเงินไวบนโตะ” พรอมกับยื่นเงินครบจํานวนให
เปนความภูมิใจอีกครั้งที่ฉันไดทําหนาครูอยางสมบูรณ ฉันทําใหคนคนหนึ่งคนพบตัวเอง มี
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค และมีความสุขในสังคม
สิงหาคม 2533
บันทึกของคุณครูสุภาภรณ มั่นเกตุวิทย (ประสบการณตรงของครูตนแบบ)
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ใบงานที่ 11. (ตอ)
จากบันทึกของคุณครูสุภาภรณ ใหนักศึกษารวมกันคิดวา
1. เพราะเหตุใดคุณครูสุภาภรณ จึงรูสึกภูมิใจในการทําหนาที่ความเปนครู
2. นักศึกษารูสึกอยางไรกับการกระทําของคุณครูสุภาภรณ
3. หากนักศึกษาเปนคุณครูสุภาภรณ นักศึกษาจะทําเชนนี้หรือไม เพราะอะไร

ใบงานที่ 12. (งานกลุม)
จากวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไววา
1. “เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวาง
กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ”
2. “เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวาง
การใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษและการสอนตามคูมือครู”
ทานจะออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนแบบใด เพราะอะไร จงอธิบาย

ใบงานที่ 13. (งานเดี่ยว)
จากวัตถุประสงคการวิจัยของทาน ทานจะออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนแบบใด
เพราะอะไร จงอธิบาย
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แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อ-สกุล....................................................................................รหัสประจําตัว.........................

ระดับคะแนนที่คาดวาจะทําได..........................................
ระดับคะแนนที่ทําไดจริง...................................................
ขอเสนอแนะของผูตรวจ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ (ผูตรวจงาน)
ลงชื่อ........................................................ (เจาของผลงาน)
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน

คะแนน
4

3

2

1

0

ความหมาย
เกณฑการพิจารณา
ดีมาก
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีการเลือกการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนไดสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย และ
2. ใหคําอธิบายไดถูกตองตามหลักการออกแบบการวิจัยในชั้น
เรียน
3. สามารถนําไปใชในการออกแบบการวิจัยไดโดยไมตองปรับปรุง
แกไข
ดี
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีการเลือกการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนไดสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย และ
2. ใหคําอธิบายยังไมถูกตองตามหลักการออกแบบการวิจัยในชั้น
เรียน
3. สามารถนําไปใชในการออกแบบการวิจัยไดโดยไมตองปรับปรุง
แกไข
พอใช
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีการเลือกการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนไดสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย และ
2. ใหคําอธิบายไมถูกตองตามหลักการออกแบบการวิจัยในชั้น
เรียน
3. สามารถนําไปใชในการออกแบบการวิจัยไดโดยตองปรับปรุง
แกไข
ควร
ในใบงาน มีการแสดงถึง
ปรับปรุง
1. มีการเลือกการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย และ
2. ใหคําอธิบายไมถูกตองตามหลักการออกแบบการวิจัยในชั้น
เรียน
3. ไมสามารถนําไปใชในการออกแบบการวิจัยได
ไมสมบูรณ ไมมีการสงใบงาน
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กิจกรรมครั้งที่ 6.
เรื่อง การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดานการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
และการสงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกีย่ วกับการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวการกับเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจากการใช
บทบาทสมมติ
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบทบาทครูวิจัย ดวยการเพิ่ม
ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
แนวความคิด
การเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน เปนขั้นตอนที่นักศึกษาตองวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน
ใหเปนไปตามขั้นตอน สอดคลองกับระยะเวลาและงบประมาณ อีกทั้งยังเปนการกํากับการวิจัยในชั้น
เรียนใหสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด โดยนักศึกษาจะตองรูถึงรูปแบบของเขียนเคาโครงการวิจัยใน
ชั้นเรียนตามรูปแบบที่มีมาตรฐาน
นอกจากนั้นนักศึกษายังไดเกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจากการใช
บทบาทสมมติ ทําใหเกิดความกระจางในกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีความสอดคลองกับเจตคติเดิมที่ใชใน
กิจกรรมที่ผานมา
รวมทั้งเปนการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยจากการเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ จากการฝกทักษะการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ทํา
ใหนักศึกษาเกิดความพยายามในการสรางความสําเร็จ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของตนเองดาน
บทบาทครูวิจัยตอไป
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
อุปกรณที่ใช
1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่องการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
2. ใบงานที่ 14. บันทึกของคุณครูมารธา กลุมละ 1 ใบงาน
3. ใบงานที่ 15. โจทยการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน รายกลุม
4. ใบงานที่ 16. โจทยการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน รายบุคคล
5. กระดาษโปสเตอร กลุมละ 1 แผน
6. แบบบันทึกคะแนน
7. แฟมสะสมผลงาน
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การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของกลุมเกี่ยวกับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนและการ
เขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
2. การตอบใบงานและการใหคะแนนคุณภาพงานการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษารายบุคคล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชวงที่ 1 การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนดวยการใชบทบาทสมมติ (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ใหสมาชิกแบงกลุมเปน 5 กลุม
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 14 กลุมละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 14
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 2 การสงเสริมความรูดานการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน (เวลา 3 ชั่วโมง)
นักศึกษาฟงบรรยายตามเอกสารประกอบการบรรยายที่ 6
ชวงที่ 3 การสงเสริมทักษะเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 15 กลุมละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 15
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 4 การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั ดวยการเพิม่ ประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ (เวลา 30 นาที)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 16 คนละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 16
- ใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน
- ใหนักศึกษานําใบงานที่ 16 มาสงผูวิจัย
- ผูวิจัยตรวจ และใหคําแนะนํา พรอมทั้งการพูดกระตุน ใหกําลังใจ
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ใบงานที่ 14
บันทึกของคุณครูมารธา
10 สิงหาคม 2542
การเขาคิวในชั้นเรียน
ฉันพบวานับวันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จะเขาคิดเพื่อใหตรวจงานหรือการบานที่หนา
โตะครูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฉันจึงหารือเรื่องนี้กับนักเรียนในหอง ก็ไดขอสรุปวาตอไปนีจ้ ะมีนักเรียนคนหนึ่ง
คอยจับเวลาทุก 10 นาที เพื่อตรวจนับวามีนักเรียนจํานวนกี่คนที่ยนื เขาคิวและตัวฉันเองก็จดบันทึกวา
นักเรียนที่มายืนรอหนาโตะแตละคนวามีปญหาอะไร ตองการความชวยเหลืออะไรทุกวันตอนเชา ฉัน
ประกาศวาเมือ่ วานจํานวนนักเรียนที่มาเขาคิวคิดโดยเฉลี่ยมีกี่คน หลังจากสัปดาหแรกผานไป ฉัน
พบวา จากจํานวนนักเรียนในหองทั้งหมด 30 คน มีนักเรียน 8 คนใชเวลามากกวานักเรียนคนอื่น ฉัน
ก็เลยพูดคุยกับเด็กกลุมนี้ถงึ ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง การพึ่งตนเองและฉันก็เปลีย่ น
ระบบการสงงานจากที่เคยใหกองซอนกันบนโตะ เปนวางถาดตะแกรง 2 อันที่หลังหอง
ในปลายสัปดาหที่สอง ฉันเริ่มพบวาคิวเริม่ หดสั้นลงจาก 6 คน โดยเฉลี่ยเหลือเพียง 2 คน
พวกเราเห็นพองกันวาการศึกษาครั้งนี้คุมคา และตกลงกันวาถาเมื่อไหรคิวยาวอีก เราก็จะใชวิธกี ระตุน
แบบซ้ําเดิมอีก
ฉันไมคิดวาคําพูดที่จริงจังของฉันหรือการวางตะแกรง 2 อันนั้นจะอธิบายการเปลีย่ นแปลงนั้น
ได ฉันเดาวาสาเหตุดังกลาวนั้นนาจะมาจากนักเรียนในหองกําลังสนใจการทําคิวใหสั้นลงแตการ
ทดลองครั้งนี้ก็บรรลุเปาหมายตามที่ฉันตองการ และพวกนักเรียนรูสกึ ดีที่ไดรวมอยูในการวิจัยนี้
มารธา
เรียบเรียงจาก Bassey, M. อางใน สุวิมล วองวานิช. 2542
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ใบงานที่ 14. (ตอ)
จากบันทึกของคุณครูมารธา ใหนักศึกษารวมกันคิดวา
4. เพราะเหตุใดคุณครูมารธา จึงรูสึกภูมิใจในการทําหนาที่ความเปนครู
5. นักศึกษารูสึกอยางไรกับการกระทําของคุณครูมารธา
6. หากนักศึกษาเปนคุณครูมารธา นักศึกษาจะทําเชนนี้หรือไม เพราะอะไร

ใบงานที่ 15. (งานกลุม)
จากชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
“การเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวาง
การใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษและการสอนตามคูมือครู”
ขอใหทานเขียนเคาโครงการวิจัย ใหครบทั้ง 13 หัวขอ

ใบงานที่ 16. (งานเดี่ยว)
ขอใหทานเขียนเคาโครงการวิจัยจากเรื่องที่ทานไดกําหนดในระหวางการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
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แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อ-สกุล....................................................................................รหัสประจําตัว.........................

ระดับคะแนนที่คาดวาจะทําได..........................................
ระดับคะแนนที่ทําไดจริง...................................................
ขอเสนอแนะของผูตรวจ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ (ผูตรวจงาน)
ลงชื่อ........................................................ (เจาของผลงาน)
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน

คะแนน
4

3

2

1

0

ความหมาย
เกณฑการพิจารณา
ดีมาก
ในเคาโครงการวิจัย มีการแสดงถึง
1. มีหัวขอเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนครบทั้ง 13 หัวขอ และ
2. ในแตละหัวขอมีการเขียนอธิบายไวอยางถูกตองชัดเจน โดยไม
มีการแกไข
3. สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวิจยั ไดโดยไมตองปรับปรุง
แกไข
ดี
ในเคาโครงการวิจัย มีการแสดงถึง
1. มีหัวขอเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนครบทั้ง 13 หัวขอ และ
2. ในบางหัวขอมีการเขียนอธิบายยังไมชดั เจน ตองมีการแกไข
เล็กนอย
3. สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวิจยั ไดโดยตองแกไขเพียง
เล็กนอย
พอใช
ในเคาโครงการวิจัย มีการแสดงถึง
1. มีหัวขอเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนครบทั้ง 13 หัวขอ และ
2. ในแตละหัวขอมีการเขียนอธิบายยังไมชัดเจน ยังตองมีการแกไข
ปรับปรุงใหสมบูรณกอน
3. สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวิจยั ไดโดยตองแกไขใหครบ
สมบูรณกอน
ควร
ในเคาโครงการวิจัย มีการแสดงถึง
ปรับปรุง
1. มีหัวขอเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียนไมครบทั้ง 13 หัวขอ และ
2. ในแตละหัวขอมีการเขียนอธิบายยังไมชัดเจน ยังตองมีการแกไข
3. ไมสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวิจัยได
ไมสมบูรณ ไมมีการสงใบงาน
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กิจกรรมครั้งที่ 7.
เรื่อง การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดานการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชการวิจัย
ในชั้นเรียนและการสงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจากการใชตวั แบบ
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบทบาทครูวิจัย ดวยการเพิ่ม
ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
แนวความคิด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย นับวาเปนสวนสําคัญตอผลการวิจัยเปนอยางมาก ดังนั้นเมื่อมีการ
สรางเครื่องมือถูกตองตามหลักการแลว สวนที่ขาดไมไดคือการหาคุณภาพของเครื่องมือที่สรางขึ้น
เพื่อจะเปนขอยืนยันวาเครื่องมือชุดนั้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะใชในการวิจัยตอไปได อีกทั้งยังมีการฝก
ใหนักศึกษามีทักษะในการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยเฉพาะการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อจะไดนําไปใชประโยชนไดตอไป
นอกจากนั้นนักศึกษายังไดเกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจาก
การใชตัวแบบ ซึ่งเปนครูตนแบบแหงชาติ ทําใหเกิดความมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมอีกทั้งมีความ
สอดคลองกับเจตคติเดิมที่ใชในกิจกรรมที่ผานมาอีกดวย
รวมทั้งเปนการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยจากการเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ จากการฝกทักษะการการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง
เปนวิธกี ารหนึง่ ที่ทําใหนักศึกษาเกิดความพยายามในการสรางความสําเร็จ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของ
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยตอไป
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
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อุปกรณที่ใช
1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรือ่ งการการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในชั้นเรียน
2. ใบงานที่ 17. เทคนิคการจัดการเรียนรูของคุณครูอัญชลี กลุมละ 1 ใบงาน
3. ใบงานที่ 18. โจทยการการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียนรายกลุม
4. ใบงานที่ 19. โจทยการการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียนรายบุคคล
5. กระดาษโปสเตอร กลุมละ 1 แผน
6. แบบบันทึกคะแนน
7. แฟมสะสมผลงาน
8. แผน วีดีโอ ซีดี หลายหลายเทคนิคการเรียนรู...ครูแหงชาติ ครูตนแบบ
การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของกลุมเกี่ยวกับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
และการการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียน
2. การตอบใบงานและการใหคะแนนคุณภาพงานการการหาคุณภาพของเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษารายบุคคล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชวงที่ 1 การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนดวยการใชบทบาทตัวแบบ (เวลา 1.30 ชั่วโมง)
- ใหสมาชิกชมวีดีโอ ซีดี หลายหลายเทคนิคการเรียนรู. ..ครูแหงชาติ ครูตนแบบ
- ใหสมาชิกแบงกลุมเปน 5 กลุม
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 17 กลุมละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 17
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 2 การสงเสริมความรูดานการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียน
(เวลา 2.30 ชั่วโมง)
นักศึกษาฟงบรรยายตามเอกสารประกอบการบรรยายที่ 7.
ชวงที่ 3 การสงเสริมทักษะการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในชัน้ เรียน
(เวลา 1 ชั่วโมง)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 18 กลุมละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 18
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
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ชวงที่ 4 การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั ดวยการเพิม่ ประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ (เวลา 30 นาที)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 19 คนละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 19
- ใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน
- ใหนักศึกษานําใบงานที่ 19 มาสงผูวิจัย
- ผูวิจัยตรวจ และใหคําแนะนํา พรอมทั้งการพูดกระตุน ใหกําลังใจ

ใบงานที่ 17.
จากการชมวีดีโอ ซีดี หลายหลายเทคนิคการเรียนรู...ครูแหงชาติ ครูตนแบบ ใหนักศึกษา
รวมกันคิดในประเด็นตอไปนี้
1. เพราะเหตุใดคุณครูอัญชลี จึงรูสึกภูมิใจในการทําหนาที่ความเปนครู
7. นักศึกษารูสึกอยางไรกับการกระทําของคุณครูอัญชลี
8. หากนักศึกษาเปนคุณครูอัญชลี นักศึกษาจะทําเชนนี้หรือไม เพราะอะไร
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ใบงานที่ 18. (งานกลุม)

จงวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคทงั้ สองขอ
คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที่
จุดประสงคที่ ขอคําถามขอที่ 1 2 3 4 5
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ใบงานที่ 19. (งานเดี่ยว)
ขอใหทานวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากเครื่องมือการวิจัยของทานโดยการหา
ความสอดคลองจากความคิดเห็น จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
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แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมการเขียนเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อ-สกุล....................................................................................รหัสประจําตัว.........................

ระดับคะแนนที่คาดวาจะทําได..........................................
ระดับคะแนนที่ทําไดจริง...................................................
ขอเสนอแนะของผูตรวจ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ (ผูตรวจงาน)
ลงชื่อ........................................................ (เจาของผลงาน)
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยในชั้นเรียน

คะแนน
4

3

2

1

0

ความหมาย
เกณฑการพิจารณา
ดีมาก
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีจํานวนผูเชี่ยวชาญครบถวนและมีคุณสมบัติครบถวน และ
2. มีการแสดงวิธีการและขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ถูกตอง และ
3. สามารถนําไปใชในการเขียนรายงานการวิจัยไดโดยไมตอง
ปรับปรุงแกไข
ดี
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีจํานวนผูเชี่ยวชาญครบถวนและมีคุณสมบัติครบถวน และ
2. มีการแสดงวิธีการและขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ถูกตอง และ
3. สามารถนําไปใชในการเขียนรายงานการวิจัยไดโดยมีการ
ปรับปรุงแกไขเพียงเล็กนอย
พอใช
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีจํานวนผูเชี่ยวชาญครบถวนและมีบางทานยังไมมีคุณสมบัติ
ครบถวน และ
2. มีการแสดงวิธีการและขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ถูกตอง และ
3. สามารถนําไปใชในการเขียนรายงานการวิจัยไดโดยตอง
ปรับปรุงแกไข
ควร
ในใบงาน มีการแสดงถึง
ปรับปรุง
1. มีจํานวนผูเชี่ยวชาญไมครบถวนและไมมีคุณสมบัตคิ รบถวน
และ
2. มีการแสดงวิธีการและขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือไม
ถูกตอง และ
3. ไมสามารถนําไปใชในการเขียนรายงานการวิจัย
ไมสมบูรณ ไมมีการสงใบงาน
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กิจกรรมครั้งที่ 8.
เรื่อง การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดานการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู
และการสงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวการการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจากการปฏิบัตจิ ริง
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบทบาทครูวิจยั ดวยการเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ
แนวความคิด
การใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู เปนขั้นตอนที่นักศึกษาตองนํานวัตกรรมสรางขึ้นไป
ใชในการแกปญหาผูเรียนในหองเรียน ซึ่งจะเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในเคาโครงการวิจัย ใน
ขั้นตอนนี้นักศึกษาจะไดใชทักษะตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาการเรียนรูของผูเรียน
นอกจากนั้นนักศึกษายังไดเกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจากประสบการณ
ตรง ทําใหเกิดความมั่นใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีความสอดคลองกับเจตคติเดิมที่ใชในกิจกรรมที่
ผานมา
รวมทั้งเปนการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยจากการเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จจากการฝกทักษะการการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู ซึ่งเปนวิธีการ
หนึ่งที่ทําใหนักศึกษาเกิดความพยายามในการสรางความสําเร็จ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของ
ตนเองดานบทบาทครูวิจัยตอไป
ระยะเวลา 2 สัปดาห
อุปกรณที่ใช
1. นวัตกรรมสําหรับการแกปญหาการเรียนรู
2. เครื่องมือสําหรับการรวบรวมขอมูล
3. ใบงานที่ 20.
4. แบบบันทึกคะแนน
5. แฟมสะสมผลงาน

197
การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรูของนักศึกษาเปนรายบุคคล
2. การตอบใบงานและการใหคะแนนคุณภาพงานการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู
นักศึกษารายบุคคล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
- ผูวิจัยชี้แจงใหนักศึกษาแตละบุคคล ใหเตรียมความพรอมสําหรับการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหา
การเรียนรู โดยแจงวัน เวลา ในการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู ใหผูวิจยั ทราบ
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 20 คนละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 20
- ใหนักศึกษานํานวัตกรรมไปใชเพื่อแกปญ
 หาการเรียนรูในโรงเรียนที่นักศึกษาออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ เปนเวลา 2 สัปดาห
- ผูวิจัยออกนิเทศ ติดตาม เพื่อแนะนําและใหกําลังใจ
- ใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน
- ใหนักศึกษานําใบงานที่ 20 มาสงผูวิจัย
- ผูวิจัยตรวจ และใหคําแนะนํา พรอมทั้งการพูดกระตุน ใหกําลังใจ

ใบงานที่ 20
บันทึกการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู
1. ใหนักศึกษาบันทึกขั้นตอนการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู อยางละเอียด และให
ระบุถึงปญหาที่เกิดขึน้ ระหวางการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู และวิธีการแกไข
2. ใหนักศึกษาบันทึกความรูสึกภายหลังจากการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู
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แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมการการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญ
 หาการเรียนรู
ชื่อ-สกุล....................................................................................รหัสประจําตัว.........................

ระดับคะแนนที่คาดวาจะทําได..........................................
ระดับคะแนนที่ทําไดจริง...................................................
ขอเสนอแนะของผูตรวจ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ (ผูตรวจงาน)
ลงชื่อ........................................................ (เจาของผลงาน)
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการใชนวัตกรรมเพือ่ แกปญหาการเรียนรู

คะแนน
4

3

2

1

0

ความหมาย
เกณฑการพิจารณา
ดีมาก
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการรวบรวมขอมูลในเคาโครงการวิจัย
อยางครบถวน และ
2. มีการแกปญหาที่เกิดขึ้นใหลุลว งไปดวยดี
3. มีการเตรียมขอมูลพรอมสําหรับการวิเคราะห โดยไมตอง
ปรับปรุงแกไข
ดี
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการรวบรวมขอมูลในเคาโครงการวิจัย
อยางครบถวน และ
2. มีการแกปญหาที่เกิดขึ้นใหลุลว งไปดวยดี
3. มีการเตรียมขอมูลพรอมสําหรับการวิเคราะห แตตองปรับปรุง
แกไขเพียงเล็กนอย
พอใช
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. ยังไมมีการปฏิบัตติ ามขั้นตอนการรวบรวมขอมูลในเคา
โครงการวิจัยอยางครบถวน และ
2. มีการแกปญหาที่เกิดขึ้นใหลุลว งไปดวยดี
3. มีการเตรียมขอมูลพรอมสําหรับการวิเคราะห โดยตองปรับปรุง
แกไข
ควร
ในใบงาน มีการแสดงถึง
ปรับปรุง
1. ยังไมมีการปฏิบัตติ ามขั้นตอนการรวบรวมขอมูลในเคา
โครงการวิจัยอยางครบถวน และ
2. ยังไมสามารถแกปญหาทีเ่ กิดขึ้นได
3. ไมมีการเตรียมขอมูลพรอมสําหรับการวิเคราะห
ไมสมบูรณ ไมมีการสงใบงาน
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กิจกรรมครั้งที่ 9.
เรื่อง การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดานการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชั้น
เรียนและการสงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกีย่ วกับการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่สรางภูมิคุมกันเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจากการใช
ความคิดตอบโต
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบทบาทครูวิจัย ดวยการเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จและการเลาประสบการณที่มีความภาคภูมิใจ
แนวความคิด
ภายหลังจากนักศึกษาไดใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรูของผูเรียนแลวก็จะไดขอมูลซึ่ง
ยังเปนขอมูลที่ไมสามารถสรุปถึงประสิทธิภาพของนวัตกรรมได ดังนั้นการนําขอมูลที่ไดรวบรวมมา
ตองผานการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปผลการใชนวัตกรรม ดวยวิธีการทางสถิติ นักศึกษาจึงจําเปนตองมี
ความรูและทักษะในการเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับขอมูลและวัตถุประสงคของการวิจัย
นอกจากนั้นภายหลังจากการสงเสริมใหนักศึกษามีเจตคติตอการวิจยั ในชั้นเรียนแลวนักศึกษา
สามารถใชความคิดตอบโต เพื่อสรางภูมิคุมกันเจตคติตอ การวิจัยในชัน้ เรียน เพื่อใหเจตคติในทางบวก
ตอการวิจัยในชั้นเรียนยังคงอยูตอไป
รวมทั้งเปนการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยจากการเพิ่มประสบการณ
ที่ ป ระสบความสํา เร็จ จากการฝกทั ก ษะการวิ เ คราะห ขอมู ล ของการวิจั ย ในชั้น เรียน และการเล า
ประสบการณที่ประสบความสําเร็จซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาเกิดความพยายามในการสราง
ความสําเร็จ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของตนเองดานบทบาทครูวิจัยตอไป
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
อุปกรณที่ใช
1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรือ่ งการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชั้นเรียน
2. ใบงานที่ 21. ความคิดตอบโต กลุมละ 1 ใบงาน
3. ใบงานที่ 22. โจทยการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชั้นเรียน รายกลุม
4. ใบงานที่ 23. โจทยการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชั้นเรียน รายบุคคล
5. กระดาษโปสเตอร กลุมละ 1 แผน
6. แบบบันทึกคะแนน
7. แฟมสะสมผลงาน
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การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของกลุมเกี่ยวกับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนและการ
วิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชั้นเรียน
3. การตอบใบงานและการใหคะแนนคุณภาพงานการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษารายบุคคล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชวงที่ 1 การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนดวยการใชตัวแบบ (เวลา 1.30 ชั่วโมง)
- ใหสมาชิกออกมาเลาความรูสึกที่ไดใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู (ตามใบงานที่ 20.) คนละ
3 นาที จํานวน 15 คน
- ใหสมาชิกแบงกลุมเปน 5 กลุม
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 21 กลุมละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 21
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 2 การสงเสริมความรูดานการวิเคราะหขอมูลของการวิจยั ในชั้นเรียน (เวลา 2.30 ชั่วโมง)
นักศึกษาฟงบรรยายตามเอกสารประกอบการบรรยายที่ 9.
ชวงที่ 3 การสงเสริมทักษะการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชัน้ เรียน (เวลา 2 ชั่วโมง)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 22 กลุมละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 22
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 4 การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั ดวยการเพิม่ ประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ (เวลา 30 นาที)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 23 คนละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 23
- ใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน
- ใหนักศึกษานําใบงานที่ 23 มาสงผูวิจัย
- ผูวิจัยตรวจ และใหคําแนะนํา พรอมทั้งการพูดกระตุน ใหกําลังใจ
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ใบงานที่ 21.
จากการสํารวจปญหาการไมทําวิจัยในชั้นเรียนของครูพบวามีสาเหตุ ดังนี้
1. ครูขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2. ครูไมตระหนักตอการทําวิจัยในชั้นเรียน
3. ครูเห็นวาการวิจัยเปนเรื่องยากเกิดความสามารถของครูที่จะทําได
4. ครูขาดผูชี้นํา หรือใหคําแนะนําในการทําวิจัย
5. ครูไมมีเวลาในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพราะแยกงานวิจยั ออกจากการเรียนการสอน
(คัดลอกจาก ประสบการณของครูตนแบบ)
จากปญหาดังกลาวใหนักศึกษาชวยกันวิเคราะหและหาขอสรุปรวมกันในการแกไข
ปญหาที่เกิดขน
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ใบงานที่ 22. (งานกลุม)
จากคะแนนกอนและหลังการใชบทเรียนสําเร็จรูปในการพัฒนาทักษะการอานภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหนักศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนและหลังการใชบทเรียน
สําเร็จรูป โดยนําเสนอเปนตารางพรอมทั้งเขียนคําอธิบายใตตารางเพือ่ แสดงผลการวิเคราะห
ขอมูล
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คะแนนกอน
( X1 )
16
12
14
15
16
14
12
15
12
14
12
10
10
12
12

คะแนนหลัง
( X2 )
36
32
32
35
32
35
27
30
24
27
24
27
26
27
30
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ใบงานที่ 23. (งานเดี่ยว)
ขอใหทานวิเคราะหขอมูลของทานที่ไดจากการใชนวัตกรรม เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย
โดยนําเสนอเปนตารางพรอมทั้งแปลผลที่ไดจากการวิเคราะห

แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมการวิเคราะหขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อ-สกุล....................................................................................รหัสประจําตัว.........................

ระดับคะแนนที่คาดวาจะทําได..........................................
ระดับคะแนนที่ทําไดจริง...................................................
ขอเสนอแนะของผูตรวจ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ (ผูตรวจงาน)
ลงชื่อ........................................................ (เจาของผลงาน)
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการวิเคราะหขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน

คะแนน
4

3

2

1

0

ความหมาย
เกณฑการพิจารณา
ดีมาก
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีการแสดงขั้นตอน วิธีการวิเคราะหขอมูลอยางครบถวน และ
2. สามารถใชสถิติไดสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจยั และ
3. สามารถนําไปใชในการเขียนรายงานการวิจัยไดโดยไมตอง
ปรับปรุงแกไข
ดี
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. มีการแสดงขั้นตอน วิธีการวิเคราะหขอมูลอยางครบถวน และ
2. สามารถใชสถิติไดสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจยั และ
3. สามารถนําไปใชในการเขียนรายงานการวิจัยไดโดยมีการ
ปรับปรุงแกไขเพียงเล็กนอย
พอใช
ในใบงาน มีการแสดงถึง
1. ไมมีการแสดงขั้นตอน วิธกี ารวิเคราะหขอมูลอยางครบถวน และ
2. สามารถใชสถิติไดสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจยั และ
3. สามารถนําไปใชในการเขียนรายงานการวิจัยไดโดยตอง
ปรับปรุงแกไข
ควร
ในใบงาน มีการแสดงถึง
ปรับปรุง
1. ไมมีการแสดงขั้นตอน วิธกี ารวิเคราะหขอมูลอยางครบถวน และ
2. สถิติที่ใชไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย และ
3. ไมสามารถนําไปใชในการเขียนรายงานการวิจัย
ไมสมบูรณ ไมมีการสงใบงาน
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กิจกรรมครั้งที่ 10.
เรื่อง การสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนดานการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนและ
การสงเสริมเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกีย่ วกับการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่สามารถขยายผลเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนจากการ
เขียนเรียงความเพื่อเชิญชวนใหครูใชวิจยั เปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบทบาทครูวิจัย ดวยการเพิ่มประสบการณที่
ประสบความสําเร็จและการเลาประสบการณที่มีความภาคภูมิใจ
แนวความคิด
การเขียนรายงานการวิจัยเปนการรายงานกระบวนการดําเนินการวิจัยและขอคนพบจากการ
ใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ ในรูปแบบของรายงานการวิจัยที่เปน
ทางการ โดยมีสวนประกอบครบทั้ง 3 สวน คือ สวนหนา สวนเนื้อหา และสวนอางอิง อีกทั้งมีการฝก
ทักษะใหนักศึกษาสามารถจัดรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใชเปน
แนวทางในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนตอไป
นอกจากนั้นภายหลังจากการสงเสริมใหนักศึกษามีเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนและนักศึกษา
สามารถใชความคิดตอบโต เพื่อสรางภูมิคุมกันเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนไดแลว นักศึกษาก็สามารถ
ขยายผล เพื่อใหเจตคติในทางบวกตอการวิจัยในชั้นเรียนไปสูสังคมของครูได
รวมทั้งเปนการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยจากการเพิ่มประสบการณ
ที่ประสบความสําเร็จ จากการฝกทักษะเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน และการเลาประสบการณที่
ประสบความสําเร็จซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาเกิดความพยายามในการสรางความสําเร็จ อัน
จะนําไปสูการเห็นคุณคาของตนเองดานบทบาทครูวิจัยตอไป
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
อุปกรณที่ใช
1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรือ่ งการการวิจัยในชั้นเรียน
2. ใบงานที่ 24. การขยายผลเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน กลุมละ 1 ใบงาน
3. ใบงานที่ 25. โจทยการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน รายกลุม
4. ใบงานที่ 26. โจทยการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน รายบุคคล
5. กระดาษโปสเตอร กลุมละ 1 แผน
6. แบบบันทึกคะแนน
7. แฟมสะสมผลงาน
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การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของกลุมเกี่ยวกับเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนและการ
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
4. การตอบใบงานและการใหคะแนนคุณภาพงานการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษารายบุคคล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชวงที่ 1 การสงเสริมเจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียนดวยการขยายผล (เวลา 1.30 ชั่วโมง)
- ใหสมาชิกออกมาเลาความรูสึกที่ไดใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู (ตามใบงานที่ 20.)
คนละ 3 นาที จํานวน 15 คน (สวนที่เหลือจากกิจกรรมครั้งที่ 9)
- ใหสมาชิกแบงกลุมเปน 5 กลุม
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 24 กลุมละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 24
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 2 การสงเสริมความรูดานการเขียนรายงานการวิจัยในชัน้ เรียน (เวลา 3 ชั่วโมง)
นักศึกษาฟงบรรยายตามเอกสารประกอบการบรรยายที่ 10.
ชวงที่ 3 การสงเสริมทักษะการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชัน้ เรียน (เวลา 1 ชั่วโมง)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 25 กลุมละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 25
- ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 5 นาที
ชวงที่ 4 การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวจิ ยั ดวยการเพิม่ ประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ (เวลา 30 นาที)
- ผูวิจัยแจกใบงานที่ 26 คนละ 1 ใบงาน
- ใหนักศึกษาปฏิบัตติ ามคําสั่งในใบงานที่ 23
- ใหนักศึกษาบันทึกคะแนนคุณภาพงานของตนเองตามแบบบันทึกคะแนน
- ใหนักศึกษานําใบงานที่ 26 มาสงผูวิจัย
- ผูวิจัยตรวจ และใหคําแนะนํา พรอมทั้งการพูดกระตุน ใหกําลังใจ
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ใบงานที่ 24.
ใหนักศึกษารวมกันคิด เพื่อหาวิธีการรณรงคใหครูใชวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน
และรวมกันเขียนรายงาน เรื่อง “ครูพนั ธใหม .... ใชวิจัยในการพัฒนาผูเรียน” แลวนําเสนอ
หนาชั้นเรียน

ใบงานที่ 25. (งานกลุม)
จากการวิจัยเรื่อง ผลการใชบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
ใหนักศึกษารวมกันวางเคาโครงการเขียนรายงานการวิจัยใหครบทัง้ 3 สวนคือ
สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนอางอิง

ใบงานที่ 26. (งานเดี่ยว)
ขอใหทานเขียนรายงานการวิจัยที่เปนทางการจากงานวิจัยในชั้นเรียนของทาน โดยมีสวน
ประกอบของรายงานครบทั้ง 3 สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนอางอิง
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แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อ-สกุล....................................................................................รหัสประจําตัว.........................

ระดับคะแนนที่คาดวาจะทําได..........................................
ระดับคะแนนที่ทําไดจริง...................................................
ขอเสนอแนะของผูตรวจ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ (ผูตรวจงาน)
ลงชื่อ........................................................ (เจาของผลงาน)
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คะแนน
4

3

2

1

0

ความหมาย
เกณฑการพิจารณา
ดีมาก
ในรายงาน มีการแสดงถึง
1. องคประกอบของรายงานการวิจัยครบถวนทั้ง 3 สวน และ
2. ในแตละสวนมีการแสดงหัวขอที่ถูกตองชัดเจน และ
3. สามารถนําไปใชเปนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพรไดโดยไมตอง
ปรับปรุงแกไข
ดี
ในรายงาน มีการแสดงถึง
1. องคประกอบของรายงานการวิจัยครบถวนทั้ง 3 สวน และ
2. ในแตละสวนมีการแสดงหัวขอที่ถูกตองชัดเจน และ
3. สามารถนําไปใชเปนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพรไดโดยตอง
ปรับปรุงแกไขเพียงเล็กนอย
พอใช
ในรายงาน มีการแสดงถึง
1. องคประกอบของรายงานการวิจัยครบถวนทั้ง 3 สวน และ
2. ในแตละสวนยังไมมีการแสดงหัวขอที่ถกู ตองชัดเจน และ
3. สามารถนําไปใชเปนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพรไดโดยตองมี
การปรับปรุงแกไข
ควร
ในรายงาน มีการแสดงถึง
ปรับปรุง
1. องคประกอบของรายงานการวิจัยไมครบถวนทั้ง 3 สวน และ
2. ในแตละสวนไมมีการแสดงหัวขอที่ถูกตองชัดเจน และ
3. ไมสามารถนําไปใชเปนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพรได
ไมสมบูรณ ไมมีการสงรายงาน
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2552

นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
จังหวัดพัทลุง
133/33 ถนนเทศบาล 3 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
อาจารยประจําสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

